k St upnickis

Garso A mori kosLJctu wiu.

■"?.!
h/kirpk szl apptrsibi.
STEM
wino
ir prisiusk oiuei n
V
savo pilnu adresu,otm
Si StT
LADIES I/Muslmeuv ui djkt
CENT''
pnnitHfino. gtrm4
7p tikra unierikouisik*J,s-

Daktaras isz. senosios ievines

b,Zfc kresteli, yra ui titt»*
miken*. vadinamai! 1H
i-z rado t.-»» į». kaip tikru
ntik-inis hiikhwl»lh,l^rius kiti pnrduda pof*.
yra gvarai:l»vota>»ut3
hn-tu. ApŽiurekperam
pre-MMifisv ir jfigu i® m
ttisi. Į-tgyra pigu. elm»
kek
O pigu neri
puiksti'- li-ticiujreiio, tu
atsiusk gO<:entu jmctlilietnia markėmis. ops» j
si auksini IrDciagrk,
vertumo £<6^ U k. Arh
nri'iusk T.MI.nknviur- j
Ii gauni d)kai.

i
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Gyvenimas ir offisa
ADRESAS DRUKARNES:

GARSAS AMERIKOS LIETUVIO
■■5?

i

KATES OF ADVERTISING:

PREKE ABGARS1NY.MO

or® inch once , . . $ 0, 50
an® inch one mon th. 8 1 ,eo

wienas coliu per menasi 8 Lon

on® inch one rear . $ 10,oo
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Metas II

Dr. J. M. STUBNICK1S GASPADOR1US

GERIAUSI TAVORAI IZ PINIGUS
KOPIGUUSEI.

t raleina gauti kozname I:
pigiausei: Duna, kėk-u.
('ream. Į

Iona,

CAN I OBTAIN A PATENT?

ir

Bolin ir

Zubovu,
rėdymu

a menesi jau geriau iitriui, bet vis (lai Kompa
s centus nu dolerio numusza. Lodei mes pigiau parsztoruose už viena ciene, už žilam laikė
duosim viso

Fore

prompt answer and un honest opinion, write te
UN N
CO., who have >>nd nearly fitly ycarr
experience In the patent bUMneas. Communtak
tIons strictly confidential. A Handbook of I>
formation concern'UR I'ntcntN and bow to ot»
tain them sent tree. Also a catalogue Of Eaecbi>
leal and scientific books sent free.
Patents taken through Munn & Co. recdw
vncclal noticein the Scientific American, an£
thus are brought widely before the pubJIevfthout cost to tbo inventor. Thia aplendld raptr.
Issued weekly, elegantly llluatmted.hastiyf«rU«
largest ciroulntion of nnv scientific work In Ue
world. S3 a year. Sample conies sent free.
Building Edition, monthly. F'.’.OOn year. Kitvit
copies, ‘i.-j cents. Every number contains
tirui plates, in colors, and photographs of new
houses, with plans, enabling builders tosbowils
latest design:! and secure contracts. Address
MUNN & CO., New Yoke, 361 L'kūa»WjIT.

29 E Centre str.

sllklll,
viena luiezKute veria daug'i.iu
nebuvo
jaus czistu semen n
Miltai kritiniai ir ruginiai niekados
dabar.
Užpraszom visus
pas mus

LIETI VISZKAS

j/.

p:t< maut*.

Dabartine \ ibuaii>

licspatavimo Jaugelaiis ir Vitautoji tureiooO
lietuviszku ULiilin platumo ir apie 50 iniliu ilgu
no. Ji susimažino po pargalejmio Križeiviu
prieGrunvaldo, nes tada dale Vilniaus vyskupjStes buvo atskirtu ir isz tos dalos sutverta
[.cmaicziu vyskupyste, kurios uždetoiu buvo
lidiskunigaiksztis Vytautas. Vienok Vilniaus

Lietuvos. Visi buvo tikri Lietuvei. Nei vienas
Lenka> nebuvo Vilniaus vyskupu. ZigmmdaIii labai norėjo padarėli Vilniaus vyskupu
Bernardu Msciejauskr, Krokuvos vyskupu no
rėjo padaryti Jurgi Radvilla, vienok visi jo no
rai iszejo ant nieko. Lietuvei pastale ant savo
ir Vilniaus vyskupu tapo Jrugis Radvilas, ku
ris jiotam tapo kardynohi.
Del užlaikimo vyskupo ir esanczio po jo
valdžia kapitulos. Jaugela ir Vytautas padare
labai dideles dovanas. Atidavė; žeme Turogno
1200 valaku. Lalxmaro. Svenciunu pavietu kar
tu su sodžiais Leoniszkius. Okmianiszkius Kur

ugustavo irKniszyno iki Polockui. Vitebskui Bimbirus, Pakubaciszkius. Jaunuku, Staezia-

Shenandoah. Pa.
Proiiipfly secured. Tr«de-Markit. Copyr'xlu
and Ijtbela regi«t«red. Twenty-fire yesn ex
perience. Wo report, whether patent can be
wemed or not, free <>f charge. Our ieo n<-tdoe
until patent isnllowo'. 3*~ pnuc Book Free.
H. B. WILLSON A. CO., Attonu-r, tt
Opp. C.s. Cut. otlko.
WASHINGTON, D.C.

ĮraVilaiaus, kaipo pirmutini ir daug senesniu
K kitus visados pirmu laike vieta Lietuvoje,
[ždetoju, arba organizatorių. Vilniaus vysku|stes buvo Jaugela. Uždėjo jis ji 1388 m. po
kieminio krikszto szv. J 4 Vasario*] 1386 irap
ipaeziavinio su karalaite Jadviga. Draugo su

gociszkins ir Styrinus, o aliehias apie 1600 va

valaku. Gelviatus arti Vilniaus 445 valakus.
Treku n u s 825 valakus, Ažerai [Dabar pavietavas miestas nuog 1847 pavadintas Naujaaleksan
d ra va Kauno red). 1720 valaku: Lubar [seniau
fro paežiu J.mlvigą, su savo brolcis ir esan- Jarj nicziusj 160 valaku. Milejkava su sodais
tiais po jo valdžios kunigaikszteis, griždanis MorykonvkoniszkiiJs ir Bkisza 600 valaku.
Henuamszkius
[kiti
Viskupiszkius] arti
Įkejiuin pripažino už. tikėjimą tikra ir vijszpa
OszmianoH miesto su sodais: Porubiszkius,
vilnones ir szilkmc>. Po IszenswiujentiLietuvoje. PribuvęsJaugela in Vilnių,

me . arba nnkvarbax imo drabužiai

prie saves arei vyskupą Gnicžno.s Bod- Dziejnava, Tusumanezius, Darliszanus, Loszagreitai. pigiai Ir kv?* Inkio. vyskupu Krokuvos Joną Ratllicka, su kius, MilunczitiK. \ olo<lkiszkiiis, Pohmy, Pus
laukė semia 1387, o po to pareikalavo idant ei e va, Lipki, Volojezius, Poliiszius, LipniszIr jau palalb* Įsi Lietuvei priimtu krikszta szventa. Krik- kius, Vovieranua, Biclkiszkius, Taboryszkius,
pjo Lietuviu." a rcivy.sk u pas Bondzanla. vys ir Biszkanus, alielnai apie 4050 valaku. Dubrppas Radlickis, Dominikonas Won zykąs ir di vna (Danbrowa) Sokolo pnv. 1560 valaku. Bak
116 E. Centre Sir. Netoli l/bi pins skaitlius zokoniku isz Lenkijos. Ugnis bztus arti Vilniaus ir Verki 424 valaku.
pkuno tapo užgesintas, medžiai paszvensti
di:io SHENANDOAH PA,
Įlvonanis ir paezi us 1 ui 1 vonu s i >zmu kino, szven

1)1 1(

Pirmutinis uzmokesnis už
gautie
pt-r tr> s metus. () jeigu kas noriau gera ir vaisinga žeme.ant uiomlus tur užmokė resite. Norint
ti ant metu už viena akru po SI. 50. Arti farinit tiirem gerus namus, po
3 arba reikia induti in gromata markelę
•t ruimus, kuriuos gali ma gauti, užmokant tiktai randu po s-.’. $3 arba Si dorelius pacztava už 5 centus.
ant im-nesio. Taipgi tnr<-m gerus sztorus. kur kožnas gal gauti visokius reikalin
Jo ndrisas toks:
gus daiktus labai pigei. A teipogi s ra tenai bankas, e.vpres Offis ir pae/.ta.
Mes
taipogi perkam grūdus nnog farmeriu ir u/.mokam taip kaip užmoka am turgaus

Clhrland. O. S25.3O. — 1 <‘lcdo, O.
—
('incinneti, <>. SIS. 95. — Pittsburgh. Pa. S 25.70— Harrisburg, Pa, S 21.15 — New
U.iStle, Pa. S 27.25 ir Isz St. Lous, Mo. S 23. 15. '
Kas norėtu gauti aiszkiasnia žinia apie szita gera žemo ir jos preke, teippat
Kas nor pirkti laivakortes, arba ant gelažhikolio tikietav arba siunsU pinigus
in sena kraju. arba atimti prigullnczlus pinigus.ir t. t. ir t. t., tai rašau pas

F- MISSLER AND KRIMMERT. BANKERS
CENTRAI BUILDING

106 West Street,
New York City, Ji. Y

Goldsvlnniede str. 8 GERM ANY.

Jurgio

Czion

py bes pagoniška." suardė irt. t. Visus gyhtojus Vilniaus ir kitu didesniu miestu prie
Ikszto padalino ant daliu ir del kožnos dalies
Juraiczlo
fe viena vardu. Tokiu bndu viena dalis ap[ejo vardu Petru, kita Joną iri. t.
į Ant vietos kur bepertrukio degino ugni
guriausiu gerini^ kkunui ktitalikiszka bažnycze pastate, Kate
tvardau Szv. Stanislovo, o pirmu vyskupu
fetes katedros buvo Andriejus V asilio.
tiarsuJ iesz Lszszentimo A. Wasillo ant vyskupo \ ii
to, Jaugela nusiuntė in Ryma vyskupą I*
Bijos Dobrogusta Nowodworskio. Ta vy;

W , Qhmieliaucko

Jono Ražo
Ten galima gauti skaniausiu gėri

311 E. Centre str. Shenandoah, Ph

h

wienas colis isztisus u.etus $ 10

ADRESAS:
(H Unitv Bhle.

PUBLISHING COT

wienas coliu wiena kart $0, 50

ISZEINA KAS UTARNYKAS.

fe savo pasiuntiniu in Vilnių irdavo jam bul
•įtvirtinanti su kitais reikalingais iszaiszkiiais. Jis tad pirma Vilniaus vyskupą V aHnvede in nauja baŽnyczia. Tokiu bildu ta
brganizavota, Vilniaus vyskupyste.
Vilniaus vyskupai buvo tai umkiausei isz
lines užimanezios Lietuvoje auksztas vio-

Czionai galima gauti, kiek tik dd
mu wisokiu, nes ir cigaru usirukiti szele užsimano: atsigerti kuo skri
su kwepencziu durneliu, o ir pagalba niausio aluczio, saldžios, karczios 1
kokios tik norėsite arielkele®. k»<M tooiei Jsngelos ir kiti kunigaiszczei draugo su
e tikra tvotos. užsirakvti puiku cig»n IHu Krokavojo prionio katalikiszka tikėjimą.
ant krikszto priėmė vardu Wladislavo,
Praszau atsilankyti ir to wiskop
failą kunigalksztls l’alocko — Jonu, Korygaila
218 E. Centre str. Shenandoah, Pa
Uzlmiera

Vytautas

Aleksandru, Svidrigalla

ALUS, SZNAPSAS
.IK------

KITI PANASZI GĖRIMAI

nes ta žiame yra priveszta materijol
arba medžiu, atimtu mio kitu Jauk
kuri jis i*z<lav<* sunkiu ibirbu, pamisl

Liniku užimtu statiniu ir pritaisvmi
bravoru, o taipgi darbiniku dirbaneziu
tuose bravoruose; dadekim dar prie to
visus prekujiis ir szinkoriu# parduodam
ežius aikoboliu , kartu visa armi ja szinkoriu. kelnelių ir kelnerku —t
pi ipažinsime, jog labai žinia, dalis
viena deszimta dalis visos

<lu metas nuo meto, diena nuo dienos
ant sutvėrimo ir iszdirbimo tu nuodu,
o visi kartu gėrėm tuoji nuodus, idant
naikinti spėkas, tusztiti kiszenius ir pripilditi namus prieglaudos ubagu, ligonoiicžuis, namus def pabludusiu, ir kalė
jimus! Argi tai ant tikro galėtu būti
vercziatisiu užsiėmimu del gabiausiu
ant svieto žmonių, del dalyku civilizavoto darbo praėjusiu tukstaneziu me
tu C

rna, kuris abelnai perstato viena hz
labiausia pasircmenczia prieszingumii
žmmriu iszžiurose ant svieto, vieni tiki in
kilimą moraliszka, kiti netiki: szie paskutinioi pi ipažysta kilimą tiktai misliu
už tad nedaleidžia jokios prievartos,
netampa labiau inteligentiszku. nes mo
rališkai geresniais abelnai žmones ne-

szkai pustu užimaiiczio mus apsvarstimo. Tūlose aplinkiuybese Europos j
surinktu javu buna sudeginta aut alko
holio.
Paimkime skaitliu sumažinta
tiktai 10 - ta dali, tai kitais žodžiais žen
klina ta, jog 10 - ta dalis žmonių užsiimancziu žemdarbiste yra užimti iszd ri
biniu alkoholio. O skaitlius žemdarbiu

\ isa istorija žmonijos perstato ant to daPamislikem toliams, jog platus plotai •odanczius paliudijimus— ir ant galo tei
singai nežinau, ant ko abelnai gyvenimas
skirtinai yra atiduoti del angį trino grū
du, isz kuriu daro alkoholio, jog augi nusiduotu, jeigu tikėjimo neturėtume!
nimas t$s yra užvestas vagiszku bud u,

K

. -■

K F'*'*

Skistimas miežiniu kruopu kada esti juose nors kiek ruk
indyviduum negali būti mora yra labai naudingas valgis lai szties. Del togi visados prigu
lėtu inpilti acto in žirnine zupe.
tos. Prievarta vieszpatiscziu

privalo czion insikiszti. Jeigu
vieszpatyste turi tiesa nubau-

ISZ VISU B.

ra, o kas neklausitu turėjo
loketi kora už nepaklusnu-

su gyminems, o ju žeme atida
vė mužikams, partrauktienu
isz Maskolijos, kareiviams ir
žemesniems aficieriams. Kuni
gu iszsiunte daugiau kaip 200,

susivienijusios. Bet paskuti Hryniewiecki’s pastojo suni use m etų se tarp tu dvieju
fra n u Lv ^S e.
susivienijusiu karalyscziu kiVyskupas 11 rvnievviecki4

jstnik“ del to mierio peržen
Bo G tnkstanezius rubliu menesio Kynai su Japonais jau vis augo ir augo.
Tas nesu tik ir
metu.“ ’

verdanti,o ženklinimas jos pa
me, daugiau vodija, nei kaip stiprinantis paeinu nuo dadeji gu 68 tnkstanezius. Tuos vi
smercziu— tai turi taipgi tiesa pagelbsti. Po trijų dienu var mo kiausziniu ir nuo viralo sus kasztus turėjo užmokėti
kiti pasilikusi kunigai.“
tojimo, jeigu nėra isz to jokio

Į nuog baisi prispaudimo
tebuvo dienos, idant keletą,
įa keletą desetku neiszsiuil

sirasze.

sufragano Lvove.
traukli,

l>iski nematomai

arba nedaleisti idant atstiktu

džiausiame vartojime yra
kanezios daržoves: seb-rai, pa
vartoti iii ja gražu ir baltu ry Stelmokai, petruszkos, niork
Juos tai biulite pas
„Tai butu užmetimu apveiz- žiu (ryžiu KarolinaY Zupe vos, burokai, kopūstai, kalerepus ir bledingi viduriams: cidos “ O vienok kas link kito
narkotvko — morfinus, - kiek kaip kruopos miežines,
>
koroimo ant smerties Lukiszto reikia priesz šuva
pragucziai ir italiszki kopus- kuose, daryti kratinius po kliu
mirkyti ryžiu per 1 2 \
sztorius, aresztavoti kunigus,
davimas morfinos kitose \ietas in verdanti vandeni ne yra
nok tuom kartu ant tikro vieir
kie tai buvo žmones, pazvalik i maistu.

F !

prievarta ginama priesz locna sunkina vidurius.

prie virimo szio viralo yra,
nu z\sz(roj-bromoj,
idant pieną i>zvirti kuogreilinais atitolintas už
cziausia.

f

ditoju pasiduoda morfinomaui
kunigą Tupalski užmiisze jo
jai, (Pripratimui prie morfi- jaunu morkvu, seleru ir drus
locnas tarnas, jmredams atkerkos jokiu kitu prismoku nerei
kiti deii. Svarbiausiu daigtn kai (vanilija, ponieranczai, ei
>uvo garsus
tu nuodu, yra tai tik vieni, ku

tęs.

Matome

svejkATA
I

0

Svarbiausiomis Ziipomis
ISZ AUGALU YRA:

del ligoniu, turi būti pirmiau
mirk) ta per nakti raudoniję
(tas pats darosi su ryžiais ir

užveiz

A ntra — Apimtas žemes Ja- nenori gerumu pasidėti Szvedums, nori su ginklais Norve
gus pavergti. Mat vis turi būti
Trrezia — Japonai užlaikys
virsziis drutesniojo.
po sugauti.
taipgi plota žemes gulinczios
tides žamlaras.
m n t us nog upes Lino.
muszli jus su
Ketvirta — Sala Formoza
Teisi ilgasis
binu ant smert. \ iem
Japonai ingaiinn ant visados.
Indu tapo už.musztas.
i/žiias prastas žandaras gnuPenkta— Kas/1 a Kyliai Ja
vudhibiižius, gyvenimą, \ ai ponams užmoka sz.imOi milio- gams. szneka kad jeigu kaip
tai atsisakys suvis nog karu- ėmė t iri net i.

|> 10 rubliu aut menesio tas
ib užbiikimas tu tirinutoji'

Yamava.

\ arszavos

Balandžio 15.
lietinėje .Austrijoje apims
Triestą, Leibacb ir aplinkinius
miestus buvo didelis drebėji-

iisztavo žmonėms dauginu
apie Kinus.
lip30 tukstancziii ant niene10.1805 m. iszda\<1 surasza
Limistii isz k rajaus, laike
padarimo san
jiji iižmuszti. Pailgumą Len
leszpiitavimo Muravjovo, kil
ku iii ta dalvka inmaiszytu ežiu, daugelis namu sugriuvo.
iuos padalino ant trijų daliu:
Daugumas ir žmoniu prie to rūpinti a
) iszsilinstu
bešildo
pa
buvo užgriauta ant smert yr atidaryt u
europiszku laivu.
sužeistu.
liiu bin o
:
Mieste Bliume buvo turn tar-

hsiuntinio ir atėmimo
jo davo žmoiieim

ežiai yra nesu verdant i viduriu
se. Pr
sziniu,
Go-

mu daugelio kiausziniu. Ku
kubai reikia mesti iii verdanti,
mažai pasudita vandeni, tuojausiszimti po iszvirunui ir su
dėti po tam in szilta vandeni,

Balti miltai -— neszlektas
nije su Maskolian ir bažnycze
Makaronai ir Įiiragaicziąi
gal Imti laimingais.
elnai — vid utinis
,,I)el isznaikiuimo visos p<‘*
hnkiszka
atimti ir
sudeginti, užginė i-zdaviiieti
lenkiszkus kalendorius. Prisu
kę idant vi.si para-zai, apginsi
nimai, rok ūmiai, bi k-tai ir 1.1.

Dabartinis padėjimas Lietuvos.
'r. -io

dyma to prisuk vino perženki!
no kora, o už platinimu knygų
ma.
lenkiszku tarp žmonių laivo
perženklinta nuog ‘J00 iki G0O
danti yra kukuliai, susidedan jo besilikti ant visados. Kož- k o ros.
ti isz mėsos arba kaklu vėžiu. nain kareivi.szkani naczalnikui
isz pinigu žmonių uždėjo bibli

i r 4 1 raszo:

koszę miežinę priguli gerai isz

ra

(’iiiiinio. d. I 8

Rašalas* isz makaronu, smukus

su iszvirus ne yra naudinga
ka kora ant kunigu ir bajoru,
del suvirimo. nes nekuriossun
tokiu biblijoteku sutv<-re i ir
kiai pasinaudojenezios suvirti duodasi suvyrti, kada prieszin du ir pleszimii žmonių. Jeigu del kožnos paskiro po 800 ru
gai pritaisyta isz senu žirniu o kur maisztinikai atėmė kasa, bliu ant metu.“
V’ili.li.m Innh'il IH!)
lulosa) joje nesusiminksztina.

Barba riszkas apsiėjimas

jonu paimame aut kalimo.
Į kiiosztorius laike* savije
Intus.žinomu. vurkeneziu jo
bailiose kambariuose. Ingi

czion

nanezio pavojaus, o ir tam bu
tinai reikia vieszpatystes apveizdos del apginimo nuog lo-

bu\ Ilsis
kuris pildė per du metu pridel \ sirs prabaszcziaiis

London,

rziii piiKorotu 177

a.

teatras da liepas
/.'’ausdinti žinom

os nesutik
rei kalaviim
k atėmiau

a

tam likos sužeistu.
Zm niu daugumas

ant
isz tu

- link Koreos. Jeigu
int to sutiktu, tai Ma
ni ė tu st o
viena sau.

haza l:| atsiuntė į
[irigulinczii
Prie

, .Novoje V remia*6 apie
Japonus.

to

ielaimingu

ilaskolei, 1

llaug didesnis,
■
lores! m e tikėti kitiems rn>ztiInkams ir apsvarstisim ta dal \ •
Įka, kad kožnas vadovas kareipili, kožnas naczelnikas. ka
piorejo ta dare su žmonėm i-.

Todėl isztu trumpu isztianKti isz rasztu paežiu maskoli»zk U išturi k* n nis'zkei matom.

\ i me
įs

perdaug t urtingas

sleiigmius.

Džiaugsmas Rusinu.

buvo

išimi ir ant
0(yiH)O frau-

caro.

sina

. isz kuriu gauna įeižinoma,

300

ežio. Žinomi prekystėje žir
niai 11 a r t e a s t e i n o delei ti in Lietuva Maskolius irdareikia ja virti su mesa. Gardi gero pritaisimo isz ju esti su
v ra zupe. virta su visztieua. verdanti ir pastiprinanti zupe. minia žemes pradėjo labai pla
Kruopos miežines liginasi ge
tinti. Katalikus valditojus že
rume zupei ryžiu.
riaus daug lenviau suverda, mes skarbavos isz vare kartu

sulyginus
monarku,
metas ir įėjimus isz savo gėn

3) Beik žinoti, kad Encikli italpQ tokiu endkliklr, bet tik tos laimės, jas visur bjauri
„GARSAS AMERIKOS LIETUVIU“ ka prieszinga valdžiai suvis mes nežinom kokia įtalpa yra siu ir barbariszku būdui
naikino, isz 3G4 tiktaip
PUBLISHED EVERY TUESDAY negalėjo būti, nes tokia prie
Executes all kind of Job Printing szinga Maskolių valdžiai enci-

THE LITHUANIAN WEEKLY

and translating in all modern lan-

daug vietos užimeziau. įe
O reik žinoti, dar ir nežinom kokia- įta
iežius nė
V iviii
alsiunsti
kunigu bazilijonu, tiktai
All communications must be tiesiok aut ranku vyskupu,
— addressed —
padidino ligą Aleksandrui J H,
arba kunigu, bet
k'ti sako, 1
Garsas Amerikos Lietuvviu.,
Popiežiaus turi eiti
uic i pasi ti
garsinti.

*

Publishing Co.,

tiniav ir tu,

j

tai iki
tos žinios, arba atsiszaukimai
lais. O ar užstojo kas? Pu
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kas neužstojo, nei laike maišy kaltinais, kurie kame nors vadina savę anglais. Bet kad
to niekas pagelbos nedavė. yra prieszingi valdžiai Masko Amerikoje Lietuvei į vokTeAnt visu sza uksmu Popie- lių. Kaip dabar skaitom-,Ą’iejom. Ant nelaimės musu Lie
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ropos gyventojai kurti pasili rius .Maskoliai iszgnbeiia i Si
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slaunieji susivienįs su katali
kais ir kad tokiu budu reik sville Pa. Daug atsitiko mums ( hivaga, o paskui vest net in
užmirszti apie blogus darbus girdėti ir skaityti ik# kikraMaskolių, bile tiktai tas susi sezius, kad po nekuriam vietas ra jau kapitolo *200 milijonu
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stos ir nutiks. Kiti visumet iai savo kalbos, savo pripratimu, tik bagoeziai (’h i cages bet vi
ko pusės Maskolių ir visumet permainė savo pravardes ir sos Amerikos navet Europos.

li rasziino

l

Shamokin, Pa.

Shenadorecziai nepersenei \>uvo palei- bai iszkilmingni. Grabo nei reikalu, tai ne vienas anė
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•leigu nori gauti geru tavora už mažus
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Smagiausia užeiga, kaip del vieliniu
lietuviu, taip ir paki’levingu, nes netoli
Leigh Valle’s dipo. Tenai randasi ko
skaniausias alus, visados sviožes. o ka
kitu gėrimu tai nei girti nereikia, nes g*
resniu niekur m-rasi. o cigarai isz pa-

Pur-idiida (irosemia geroje vietų
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Visi t:ivorai \ra szvieži ir kibti.
Įiigi. -itiūkitc. o gau-ile ka tik nore-'
-ite kopigiau-ei.
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CH. SHMIDTO

giiBva mm jo niekad neskauda. Pat
Ch. SluuiUca <ntli kas nori gauti ir
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MLZ1KEIR SZOKIAl
Vardan J aunu menes

R. DABB
panaszei laimi in žmogų nutrauko

Ant naudo- padai lininio l»:ižn\ ezi<».Bu- laikomas P.-ujedėlije 29 Ba .Ijlign nori kas kad atmalewotu ant
tuviu apsivedu-in su lenkėmis
ir vokietėmis, kuriu jau mes landžio 1x95 m. Ant Rabin,šono

in savo pulkų nė neskaitome, o
kurie vienok prie mus prisidė-

m ir nebrangiai.

Baliu-, bu-labai puiku-, (irajigvria.-in mazvke visokiu- lie- 29'. W. Center Str Shenandoah, Pa.,
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riti, laike balių, kur
labai niūkei.
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DANTŲ DAKTARAS
(Ofisas buna atidaritas

ir nuo 7 iki 8 wakar«

34 Oak str. Shenandoah, P*
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Elgino laikrodėlis uzdika.
Prluiusk «zita nog«r»lni
mn mi pilnu savo udreiu
o mes uiu nidumdine Ti
krn Elgino laikrodėli už
dyka del parnntimo. Yra
tai 14-kn aukso gražiui
ivz.Kvivtkuotan ir Iszrodo
kaip tikrai aukso luikro
dv|i« už 4 10. Viduriai y
ra tikro vigiuo. gvurnntnvoias aut 20 metu. An
žiurvk g'Tni e.vpre'O oii
ir Jeigu tu rnisli. Jog
yru pigu, užmokėk vx
pr»-so agentui 19.25 ir
t rudelis y ru tiivo. ,.!»•: u
Įnori gražu h-neiuĮ,
Iti (tai prisiusk drauge , i
R /-js/it u apgarsinimu 50 <
s* J-lMeru peni* arba, per umnei order, o gausi pulk ;
h’lieiuguli. veria * 3.5lW 7 Arliu prisiusk Isz kari
I r 9.25 ant li>ikrudvlio, u
i gmi’.i Ivuviugvli dykai
įį! Tiu laikr««lu|*i yra nž-u
\įl kalni su raktuku ir Iv ra
Kf
kinkų. Ka'/vkit kokio
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Gelazinkelias Lehigh-Valley
rreinai Itzelus Isz Shunadorlo in Puna Haven
Junction. Mauch Chunk, Lehighton, Slatington.
White Hall, (.'Klaxauqua. Allentown. BrlhlebviO,
Easton ir Weatherly 6(M. 7.38,9.15 ryta 12.43,2.57,
5.27. po plotu.
In New York Ir Philadelphia. 6.01. 7. 38. 9.15 ry
ta 12.43,2 57, popiet. In Quaknkv. Switchback,
Gerhardu ir If udaondale, 6.q4 9.15 rytu 2.57 pu piet
In Wilken-Burro. While Hawn. Pittalon, I.aceyville. Towanda. Sayre. Waverly ir Ehuira.O.iM.
9.15 ryta 2.57. 5 27 po piet.
In Kocbrster, Buffalo. Niagara Falk ir in Wesius 6.01. 9.15 ryla 2.75, 5.27 po piet.
In Belvidere. Delaware Water Gap ir Stroudrburg 6.CM ryta 2 57 po pl*t.
In Lambertville ir Tr •nton 9.15 ryla
In Tunkhannock 6.04. 9.15 ryta 2.57. 5 27 pu piet
In Ithaca ir Genova 6.04. 9.15 ryta 5.27 po piet.
In Auburn 9.15 ryta 5.27 po piet.
In .leu west illc. Levjsion ir Bea a er Meuouw
7 3H ry tu 12.43 |>o piet.
In Stockton ir Lumtwr Yardd/M. 7.38, 9 15 rytu
12.43. 2.57. 5 27 po pietų.
In Silver Brook Jukction. Audenried ir Hazh—
tun 6.01. 7.38. 9. 15 ry tu. 12.13. 2.57. $ 27 ir 8 0s po
pietų.
111 Scranton 6 04. 9 15 ry in. 2 57 ir 5.27 p., pietų.
In l!:i zlebrook Jeddo. Driftoii ir Erwin nd 6 0-1.
7.38. 9 15 ry t:s. 12 43. 2 57. 5. 27 pu pietų.
In Ashland. Girardville ir Lo*t Creek. 4 59. 7.46.
9 13. 10 20 rytu. I 00. 1.40. 4 10. 6.35 po plotu.
In Raven Run. Centralia. Mount Carmel ir
Shamokin 9 13. 11.14. ryta. 1.32. 1.20. 8.22 9. 15 p«,
pietų.
in Yatesville. I’nrk Place. Mulnmuy City n
Dehino. 6 0-1, 7.38. 9 15. 11.05 ryta 12 43. 2 57. 5.27.

S OS. 10 53 pu pielu.

Trainai iszeina
„ k rodei!, kuil lu
’ galėsi pa rd imt.
u ž $25, o eigų

J.z Shnniukin 5 15. 8.15, II 45 ryta. 1.55. 4 30 V
30 po pi> tu. ir mMiim in SzcnnJvri »nt 6.UI. 9.15
ryta. 12.43, 2 57,5 27. 11.(5 po pi vtu.
['/.•innisz Szvnndorio Į Pottsville, 5.50, 7.38.
9 0$. 11 06. H 30 ryta 12.13 2 57. 4.10. 5 27. 8 0S po

Bit wertas užmokėk S6.50 ir turėk ji
Bb tavęs praszzinic nueiti in express;'.
J
i*z PnU-'Vill* | Sz<’tiadori 6 00. 7.56. 9.05.
Bežiūrėti jo. Szis laikrodėlis yra i imi s
10 15, 11.40 rytu. 12 32. 3 00. 4 40 5.2U. 7.15.7.55.
Bids kurie parsiduoda titm.«!2.5tiiki S25
9.40 po pietų.
Bfwanatawoias ant 20 metu. Atsiusk
l»zvi;iH i'/Szvn.vdorio j Hazleton. 6.04, 7.38 V.
Bwo warda, cxpreso ir paežio adresa. 15 ry t«. 12 33. 2.57. 5 27. 8.08 po pietų.
I>z.iin,T i-z Hazk ton j Szenadori. 7 35. 10.00,
Bra>zyk koki nori. mobTiszka. ar xvy11
i«6 ryla. 12 15. 2.55. 5.SI 7.2$. ’.55 po pietų.
BzkaJvigu tu nori tai siusk isz sykio
Bob. o bus dika per 60 (limu a uksu plej
Bblenciugelis su kiekxvirnu laikrudeLszeina iu Raven Run. Centralia
hwgwarantaxvojimassu kiektvii uu. Mauni ('arinei ir Shamokin 6.45 ryla 2.
Butumieris raszo: 2 G r. 1893— Kirt- 4U po pietų, ir atiena in Shamvhin ant
■Eil Bros. & Co. Siusk man kitu už. S»'>..’>U 7.40 ryta ir 3.15 po piet.
Bkr. wlsi yra užganetlit i. \V, Dutvher,
iszeina isz. Shamokin in Slipnadorl 7.
■faune. Mich. Kirtland Bros. A Co.
85 ryta ir 4.00 po pietn. ir ateina in She
B Duhon str. New York.
nadori ant 8.49 ryta Ir 4.58 po pietų.
Iszeina in Ashland. Girardville Ir
Lost (reck. 9.40 ryta 12.20 po pietų.
In Hazleton, Biaclt Cret-li •hmetion.
1‘vnn Haven Juction, Mauch chunk,
A’lentoxvn, Bethlehem, Eaaton ir New
Visi tavorai yra labai pigus ir V >rl<. t*. 19. ryta 12.30. 2.55 po piet.
In l’hila<lelphia 12.3U. 2.55 po pietų.
ivieži. Užlaiko valgomus Lnvorus
lu Yatesville. Park Place. Mahanoy
daug visokiu dalyku.
l ity 11 Delano. 8.49. 11.35 ryta 12.30, 2.
taipogi K. Rndžiavirzius pa n Ino- 55. 4.58. 6.03 popieti!
#

*

tszifkortos ir siunezia pinigus i
W dalis svieto.

ATEIKIT!
p E. CENTER STR
SHENANDOAH, PA

11.30 ryta 1.05, 5.30 po pietų
Isz Szeiiadorio In Pottsville
8.49,
9.30 ryta 2.40 po pietų
Isz Pottsville In Szenaduri 8.30. 10.40
rytu 135, 5.15 popintu.
Hoi.t.iN n. wit.Hi R generalnas superin
tendentas Bouth Bethlehem. Pa.

gen. agentas
I

Philadelpdia. Pa.

PUIKL’SSAI IUNAS

fe?; - '

J0N0 MIEbD/Ižlf.)
Teiposgi gers kriauezius ir teisinBs agentas, iaiwakoreziu ir siuntiI® piningu.
122 S. Main str.

Shenandoah, Pa.,

A. W
South Bethlehem. Pa

J. K3UO3RB
AGENTAS SZirKOHC7.il’
308 W. Centre str. M<«hanov Citv

flNCAS WROCZINSKAS

ant geriausiu szipu waiiuot. Prieg-

Katalogas knygų.

— SAL1UNAS —

Apie senovės Lietuvos pylie d-ro Btumnaviezio
“
“
“
20 c.

T. Pauliukono

ŽijKMias bei Žipone d-ro Basanaviczo 4U c.

Žirgas ir vaikas
Birutes dainos

••

“

20

•*

Petro Armino rasztai - eiles

*.

Turi wisokiu puiku gėrimu kaipo
tai: arielka, atakas, midus, winas, -w
lūs ir kiti. Ten žmogus užėjus wisad

10 c
10

Ponai ir mužikai . Drama penkiose per
mainose paraižyta Aleksandro Gužuczio
"
•*
••
15 c.

36 E. Centre str. Shrnunduali, Pa.,

Kas teisybe tai nemelas puikiu* apisakeles isz, lietuviu gyvenimo
"
15 c.
Pajudiiikiin vyrai žeme apysaka
Vaiku kningcJu
•*
••
Ant Nakxynes
“
••

J5 c.
i.y c.
5 e.

Pasakojimas apie viena laitu irjoriisz.Hnlka
’•
••
••
5 c.

Kaukazo balaisvis
••
Kur muile ton ir Dievas
Kas kaltas
“
*•
Senis .Makrickas
“
Vakaras'J ilviko pirkivlejc

••

5 c.
5 c.
:t e.
c.
;,c.

••
t'

*•

*

Pritik tam randasi Ii 1 I J A d 1 >A S,
kur isz noboduiuo iihiczio ar arivlke
les Įsitraukus, galima ir boles parai—
cziot kad ir szlektiszkai. Szaie prie
galiūno vra sale delei mitingu ir ki
tu suweigu.
231 \V. Centre sir. MnhaiioyCitv I’a

Gyvenimas Stepo Randuosiu ir kiti naudingi skaitiniai (ketvirta dalis ..Szauleniszkio senejio”)
••
15 c.

Grivszninkas jiriversia.s metuvuties. arba
per Jezauti Krisiaus kalba griesz.nikaS
sugrąžius ant tikrojo kolio
15 c;

Jono wasario

Puiki vra užeiga, nes galima gaut
Apie Daugu, Saule, Menasi, Žiaigždrs, netik isigert gero sznapseko ar alaus
Pilančios ir Kometos
“
5 c.
bet ir patinkamai pasikalbėt: czion
Pirmutinis degtines vai nojau, komedi
mums lietuiviams darbininkams tie
ja

*'

”

“

luc.

Naujas clcmcatoriiis (H95 m ) apdarytas
su puikiais paveikslais
••
jū

Vi

Pamokslai aut didžiųjų metiniu szv»
ežiu ir didžiosios nedėlios
50
e.

Kas yra griekas

••

••

15

Lictuviszkos miszios
*•
15 c.
Žodynas kun. Miežinio k<>ltiru.se kalbose:
iietuviszkal, latviszkaj.
ruskai
•'

M. Slavicko

Jctikiszkai ir
$ 2.U0

Basnnaviczju Dr. i'tnulogjszkus stnuikmenus (su viena inapa;
25 c.
Juszkevicze A. kuli, ir J. S\<>dbmc reda,
Veluoniecziu lii'tuxiu stiraszxta 187U
mete
"
5U c.

339 W. Coal str, Shenandoah, I'a

Lietux iai neužmirszkito atsilankx ti
pas M. Slavicką. Žinokite, jog jis
x ra ne paczitiotu, tai vra teisingas
vvras, nes nereikalauja daug uždai-

Juszkevieze A. kun. ir .1.
dainos, užra^zims apigardoje PuszaiuCZ.iu ir Veliuonos isz žodžiu lietuviu
dainininku ir dainininkių (pirma ir ; tnt ra knyga
8 2.VU

mus, kaip tai,szalta alų. visokia arie
ka kokios kas tik nori, ir kuo pui
kiausius cigarus

J tiszkevkze A kun. jr.l. Antra knyga
(150 c •
.1 uszkcvlc/e A.
125 c

Parsiduoto namai,

Pniergelo ii’. Peivorlntos Api-akele)
kaip gyvena Kynai
••
1U c.

Parsiduoda namas su szoszvh
kambariais ant
MAYBERRY

Pamokslai ir Ganytojaus kajlms sudieczianis
“
“
S 200

R. W. I.EEIIE,

Tajemnyczios gx vujo Jio/.anrziaii.s dėlei
penkiolikos usabu
•• “
Jo c.
Vapplerio A. kun. Istorija
kataliku
•*
•*

bažnyczios
100

Trumpi painukimai ir rodos del: ukiuiku. ukiiiikiu. t<‘\ u, motini!, sunu ii
(lukteriu, larnui, molei ienis, naszlems.
darblnikams. szinkuriams. kupcziarns,
biednam ir bagutam ir t. t.
1.5 e.
Kasdienines M a Idos
5 c.
Didžioji nedelia. A
didžiosios nedėlios
Kristijoną? Donalnitis Pavasario links
mybes
“
“
‘
5 c.

401 Mest (’h(MTV

SHENANDOAH. Pu
Dy dele krantu we wisokia
gen m u:
tines.

KAZIO DRAUGELIO.
( 'eiitr<

Perspėjimas apie szveuta tikėjimą, o
ipatlngai apie Jėzaus Kristaus Bažny-

<la tiktai tiesus kelias
Apie malda kaijx) rakta i dangų
to Alfonso Liguorl
Musu Pasakos, 10 pasakų

Kas norit usiszteliuot nauju geru
Graudi Verksmai
ezeworiku ar czebatu arba pataisit.
Lietuwa, Russija, Lenkija ir kitas Kankinimas kataliku Lietuvoje abelnai
tai nuweikit pas Motiejų Marcinke-

de) wisame mieste Alaliano
Us. Gywena ant ulyežios 41 7
Teij gi laikau saliuna, kur wiao
. Pine str. Mahanoy City, gero galima gauti isigert. I.iotuwei
pas sawo w:enžeiui.

10 c.

o (patingai Kražiuose 1893 inotuoio
del Lletuviszku teatro
•• 15 c.

Visos tos knygos galema pirkt
spaustuvėje „Garso A. L.

wycziu, o kada jo dajba pamatisil.
tai kito niekad nelaukisit.
E. Lloyd str. Sbenaniloah, P*.

