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Randasi

Labai geros fanuos su gera žeme galėtu pirkti pas mus už $.'».oo. už akra. 
Pirmutinis užinokesnis už gera vaisinga žemo Si,50. o reszia pinigu reik iszmokeli 
p®r trys metus. O jeigu kas norėtu gera ir vaisinga žeme.aut arondos tur užmokė
ti ant metu už viena akra po Si. 50. Arti farmu turem gerus namus, po 2. 3 arba 
4 ruimus, kuriuos galema gauti, užmokant tiktai randa po S2. §3 arba Si dorelius 
ant menesiu. Taipgi turem gorus sztorus. kur kožnas gal gaut! visokius reikalin
gas daiktus laba! pigei. A teipogi yra tenai bankas, < \pres Offis ir paezta. Mes 
taipogi perkam grudus nuog farmeriu ir užmokam taip kaip užmoka ant turgaus 
(paying market prices)

KELIONE IN KOLIONI.JA „MISSLER“
Isz New York iki Misler’o $12. 00 Jeigu iszvažiuoti Petnlczioje ant 3 po pietų. 

Isz Chicago iki Missler’o 825.1X); — Cliveland. O. S25.30. — Toledo. O. $22,80.— 
Cinclnneti, O. $18. 95. — I'ittsburgii, Pa. $ 25.70 — Harrisburg, Pa. $ 21.15 — New 
CasUo, Pa. $ 27.25 ir isz St. Lous. Mo. $ 23. 15.

Kas norėtu gauti aiszkiasnia žinia apie szita gera žeme Ir jos preke, telppat 
Kas nor pirkti laivakortes, arba ant gelažinkelio tikieta* arba siausti 

ht sena kraju, arba atimti prlgulinczius pinigus,ir t. t. ir t. t., tai raszo

F- MISSLER AND KRIMMERT, BANKERS.
CENTRAI BUILDING

106 West Street,
New York City, N. Y.

pinigus
pas

pigiause cziene parduodu m.
Dabar gavom nauju puodu ir torielku, mediniu viedru, 

oeberiu ir daugybe visokiu daiktu.
Plunksnų, ant langu audeklu ir t. t.
Mesa sūdyta ir lukytn, miltai kvietinei ir ruginei, szienas 

i r mid ling.

imleidžiąm (siuneziani)

ATMJKKIT!
108 E. ©enter Str. ir 117 S. Main Str.

Shenandoah, Pa.'
Miliauckas ir suims.

Tikras amerikoniszkas laikrodėlis.
STEM Dzklrpk szi Hp^Hrsinl- 

wino ui^ ir priaiusk mums »i
A 7. * SET ' .'G/yoO/sl j LADIES Vr! 
£į cents'’”1

snv<» pilnu adresu.o m«,’* 
*>ri»iusinu* t»v už dyka.

1 putlia t lino, nėriau f 
tikru umcrikuuLzku lai- 
... __ . yr» tai tikru C
miksa*. vnditihiniK. 14 k 
iszrodo taip, kaip tikra - 
miksiu** hsikrodelis. ku 
rifis kiti pHr.lūd.i po £10. 
yragvarnntHVutHi uni 20 
metu. Apžlur-k gerui ex 
jT'-iiofib.- ir j-igu tu nu 
uisi. jog yni pigu, uimo 

Oį\iyj£ >•’* ^.§0. ° h‘'Hu 1 <*<■• 
puikaus h'iieiugvlio, Jlai 

BeSi. atsiusk f,0 centu paczti- 
ii'Hiis markėmis agju 
*' u'tkMni lunciugi Ji-

< d v» rtun>" t3 $0 11 k. Arba 
prisitisk 7.aO. u li-nulugr- 
I* gausi dysni.

ADR ESĄS:
c, j l nil y Blilg. 

Chicago, IU.

WcMATS, TRADE 
COPYRIGHTS. ^-

CAN I OBTAIN A PATENT? For a 
prnn pt r.nswer and an honest opinion, write to 
dt U N N de CO., who have bad nearly Hfty years' 
experience in tho patent business. Cominunica* 
t!on» b’rictly confidentiaJ. A Handbook of In- 
formation concern-ng Patente and bow to ob
tain them sent free. Also a catalogue of mechan
ical and sciontltlc books sent free.

Patenia taken through Munn & Co. rtcclvo 
special notice In the Scientific American, and 
tbufl arc brought widely before the public with
out c<x«t to the inventor. This enlendld paper, 
Issued weekly, elegant ly iliustrnted, has by far the 
largest circulation of any scient ific work in the 
world. S3 a year. Sample copses sent free.

Building Edition, monthly, ?*’.50 a year. Single 
copies, cents. Every number contains beau
tiful plates, in colors, and photographs of new 
houses, with plsns. enabling builders to show tlx» 
latest designs and . oouie contracts. Address

MUNN tic CO., New York, 361 Bi:osx>way«

Prom pt i y seen red. Trad" "la rki. Copyrights 
and J.ab«ls registered. Twonty-fivo years ex- 
yvrienc.. NN o rersort whether patent can be 
secured or nut, free of charge. Our toe n<>( i’-io 
nntil patent Hallow’. 3*2page Book Free. 
H. B, WILLSON OO., Attoin<.yi« ut 1j»w, 
Opp. L.a. RaL uflko. WASWiNOTON, O. O,

Gali iszczistiti ir nukvarbuoti visokias

tinęs, vilnones ir szilkines. Po jszczlstlf- 
rnc , arba nukvarbavirno drabužiai jsz.- 
rodo kaip susimi naujai padaryti.

Darba atlieka greitai, pigiai Ir koge- 
riausei.

Taigi parduodu naujas ir jau palaiky-

NKUŽ.MIKHZKirE

116 E. Centre Str. Netoli Ivlos 
dipo SHENANDOAH PA,

LIETI J WISZ K AS SALI U N A S

Jurgio Juraiczlo
232 W. CENTRE SRT.

V ......... X «<■,

Czion gausi geriausiu gėrimu, 
szalta alų, o ir gūžes gera miera, o 
rukimo nereik girti ba tas pats giras 
NERAMI RSZK1TE, szalu „Garso“ 
spaust u \vos.

W , Ghmieliaucko
311 E. Centre btr. Shenandoah. Pa.,

Czionai galima gauti, kiek tik dii- 
szele užsimano: atsigerti kuo ska
niausio aluezio, saldžios, karezios ir 
kokios tik norėsite arielkeles, kad ir 
cukrawotos, užsirūkyti puiku cigaru

Praszau atsilankyti ir to wisko pa

Krautuve
C. B. BRI MM‘0

SHENANDOAH, pa.

Czionai galima gauti dziegoiiu 
mažu ir dideliu ir lou migeliu viso
kiu, spinku auksiniu ir sidabriniu, 
\ Lokiu instrumentu del grajaus, 
kaip tai: skripku, klernvtn. purtą- 
pi jonu, gitarų mandolinų ir t. t.

Geri, drūti ir juodi parasonai už 
75 c. Ir daug kilu dalyku už pigia

John F. Plowed,
KEPTUVĖ IR Cl’KERNĖ

Galerna gauti kožname laike ir ko- 
pigiausei: Dumi, keksu, cukerku, 

. cukraus su ledais irsnie- 
| leo cold Cream,] ir 
Bolių ir kily dalyki] del

zobovu. Visokiu keptuvių del ap
rodymu ant veseiliu,Kalėdų irt t.

tona,

fintu l.-iikt

28 E Centre str,
Shenandoah, Pu,

LIETI'VISZKAS

Sill i imas
M. J J .V f Z. i I< 7. JO.

Goldjchmiode str. 8 GERMANY.

Jono Ražo
Ten galima gauti skaniausiu gori

mu vvisokiu, nes ir cigaru usirukiti

bėdojo, bu jau newiena iszge 
i f. z nelaimes p. Ražas.

213 E. Centre str. Shenandoah, Pa..

GARSAS AMERIKOS tlEWVHJ
RATES OF ADVERTISING: \

ore inch once , . . S 0, 50
wne inchone month. S l,oo
cne inch one voar . S 10,oo

E I) E L I N I S L I K R A S Z T 1
JSZE1NA KAS UTARNYKAS.

S Ii e n a n <1 o a Ii, 1* a.,

I’REKE APGARSINAMU 

svirnus colis vvirna kurt £O. 50 
wienns colis per uiemisi S Loo 
wienas colis isztisus n.ein> S 10

Nr. 17 Entered as second class matter at tho Post offii

Kaip matom jau pradžioje, pirmas Vil
niaus vyskujias turėjo 13,215 valaku žemes. 
Bet reik žinoti, kad $ dalies los žemes buvo 
tai giros, o tiktai } dalis tebuvo žemes iszdirb- 
tos. Žmonių po tiek kariu su križiokais. toto
riais ir maskoliais buvo labai mažai, todėl ir 
pelno .’sz tos žemes vyskupas nedaug teturėjo. 
0 reik žinoti, kad vyskupas tada savo kasztais 
turėjo užlaikyti ir bažnvezias ir kunigus. Ka 
matant Jaugela ir jo brolis \ ytnutas, laike 
vieszpatavimo nug 1390 iki 143o. Vilniau**; vy-

isz Liber privilegiorinn) dovanojo dar dvarus: 
Niemicža 350 valaku. Varnius 
(ritmini v<*/L-i 11< *>‘S5

30o valaku, ()l-

X’oiniszkius. 90

soesiolo pav.

na 450 valaku.

She na ndoa h, Pa

Lietuvi«zku knyga prekyste.

MATHIAS NOVESK1.

cigarui. Smagi vieta del ližei- 
Praszau brolius atsylaukyli 

mane.

rosite. Norint gaude katakga, 
reikia induti in gromata markelę 
pacztava už 5 centus.

Kurie norite gauti kataloga lietu- 
viszku knygų ir parsisiųsdinti sav 
laikrasz.czius ir knygas isz TilžCs. 
tai raszykite ir piningus siuskite

ki ir Kur/.euiec.

laku. 1495 in. kunip-

4, Petras isz Kustinia
5, Motiejus isz Trakiu

Bet ant to dar ne ^alas, nes Įpėdinis A y- 
tiuito Zvg’inuntas 30 Gegužio 1434 m. atidavė

(Minsko red.) su 200 > žmonių ir 5000 valaku. 
Žemes dovanotos \ ilniaus vy skupui ntig Jau- 
gclos ir \ vt-iuto buvo apie 32,<)<,d valaku.

1620 valaku, Niedzv icdzic.*, Dolhinic :e. Sulo
ki, Biržanv, BoJciu 1200 valaku. Brynkliszki, 
Blnžo. Berlcž ir Buh iszevczizna 1000 valaku. 
Moldnciszkius, Pnstosziszvszki, Lipniea ir

szanos, du Kadriliu, Voinainai, Tyszkovioze. 
Voiaviczia, Zavisza, Sapieha, Pacas. Brzostov- 
skas, turtais savo gerai tarnavo tėvynei ir lan
kei Viednysteje mirė. t

kus. 1503 arti Grodno atidavė girias Sirulovi- 
cze 13o v. 1525 m. karalius Zy gmuutas semiH 
atidavė dar sodžius: Odva, Kvy nki ir Kuznice 
620 valaku žemes.

Abelnai gimine daugeles dovanojo \ il
niaus vyskupui 34,500 valaku žemes. \ isa ta 
žeme \ ilniaus vyskupui 
100,00) auksinu. Ir nors 
mirdami daro bagoeziais

ok didesne dalis \’ilniaus vyskupu, būda
mi bagoeziais, kaip l abor, Jonas isz kunigai-

buvo tokiu, kurie 
<nvo gfiininaiczius.

ipti buvo Andriejus Vasillo, franeiszkonas 
nuo 1388 iki 1398. Antru Vilniaus vyskupu

1398—1407 
1407—1414 
1414—1421 
1421—1453

6, Mikalojus Dzierzgovicz
7. Jonas Lisaviczia (Losovicz)

10. N'oitiekas Radzivilias
11. Jonas isz kunigaikszcziu

1453—1462 
1462- 1481 
1481 1492

1.556— 1519

Tolesticine laike lankei dar atminsime a- 
pie aukszcziau minėtus vyskiųms, daoar tiktai 
noriu atminti apie vyskupą Valerijonu I’rola 
seviezia Suszknuska. Buvo tai virus didelio 
mokslo ir pasiszventiino. At-iženklino savo 
protu, savo tvirta vale ir dievobaimingu gyvi- 
nimu. .Jis savo laike istorijoje Vilniaus vysku- 
vvstes kaip žvaigžde žiliejo tarp apiamsnsiu

voje: netiktai Radivilai. o bii jais drauge maž- 
ko nevisi turtingi žmones įsižadėjo tikėjimo sa
vo tėvu, ėmėsi tai mokslą Liufėro, tai Kalvi
no. tai arjonu liliuznerstvu. atima nuog žmo
nių bažnyezes, atiduoda pastorams. turtus jiri- 
gulinczius bažnyczioms atima sau. kankina 
žmones, norinezius laikilis katalikiszko tikeji 
ino, bet ir dvasiszki pradedant nuog sufragano

siu parapijų, atsižada katalikiszko tikėjimo ir 
platina nauja. Labai mažas skaitlius kunigu 
pasiliko katalikais ir ant savo vietos, l'as ta
da vyskupas, malant toki padėjimą savo vy s- 
kupysteje, matant tokius szturmus kaip laike 
sujudintu mariu, norinezius paskandinti laive
li Kristaus, jau baisei suvarginta. Idant užlai-

pirmos vietos jiradejo ginti ims|<riau-lus. nuog 
l(‘isdariii>ir-karaliau>*reikalaut i leisy be- , atskiro 
ir iszkeike kunigus, kurie atsižadėjo tikėjimo 
katalikiszko, arba kurie sulaužė prisiegas ir 
gyvenimu savo dare papiktinimus. Pastate mū
ra nepergalenti tolesniam platinimui visokiu 
nauju tikėjimu Pas mūras yra lai zokonas Je- 
zavitu. Jczavitai pradėjo tada kariauti su liu
teronais ir kitais platintojais visokiu nauju tikė
jimu. Siunsdams gerus žmonėms prie-z blo
gus, tikenezius jiricsz atskalūnus, vienok di
džiausia vilti padėjo ant Dievo. Todėl, kada 
atskalūnai kariavo kardu, kankinimu kataliku, 
atėmimu bažnycziu ir t. t. Jis ėjo prieszai su 
žodžiu Dievo ir su Križimni rankoje. Idant

tis in Dieva, negdejo neiszduoti laimingu vai-

avi vargus, už savo pasiszventiina, už savo

czios, sulauki* tos dideles linksmibe

vilto, galvos atskalunystes Lietuvoje, su 
gimine savo atsižadejes liuteroniszku ir

biaurešiiis padėjimas.

kunigai, bažnyezios buvo suardytos, arba ap 
verstos del susirinkimu liuteronu, kalvinu, ar
ba kitu, žmones visur buvo baisei varginti, u ■- 
buvo tikri nei savo gwylx*, nei savo turtu, 

o ponaižmones norėjo

vo vargdienialns alra<t’ :cisy ne. Tniiiiczin at 
minti, kad tikra bažu liava Lietuvoje prasidėjo

kitu at-kalimiszku Bonai pasilik** 
<itai-, pasikėlė

žnyeznis ir žeme prigulinczui toms bažny ežioms 
o tas viskas pirmiaus visiem tarnavo, visaip 
skriaudė žmones, o kada žmones jie-zkojo t i- 
sy bes, tai pasidarė antogonizmas tarp ponu ir 
žmonių, tarp liuteriu. kalvinu ir kataliku. In
dą sakau tie ponai padare žmones baudžiami i-

supra-ti.

(Dar neviskas.)

sakau apie /.< mesniu urėdus, jeigu isz visu pa
siuntiniu. arba senatorių Lietuvos ii* Lenkijos 
buvo tikini nsztuoni katalikai, tai jau aiszkus 
vradalvkas, kad prascziokeliams katalikams

nai buvo ponai ir teisdarei ir senatorei ir pa
siuntinei. O kokia galyln* turėjo tie liuteronai

n ilg žmo-

jis taipogi tesirūpino apie susivienyjim i ryti 
nes bafnyczioi su vakarine (apm snsivienyji- 
ma rusinu, malorusu ir t. t. s i katnlikiszku

tense visas spėkas del apstabdinimo platinimo 
atskalunystes ir sngrnnžiniino ant gero kelio

visur reikalavo sugrąžinimo atimtu
’1 nin bažnycziu. žemes, litisvbes ir t. t. Bot ne-

pastatimo altoriaus ir užlaikimo kunigo prie 
to altoriaus, paaukavo dvara jam prigulinti 
nuog tėvo Borodicze vadintu. Mieriu to kuni
go buvo kasdien sakyti pamokslus katedroje. 
Todėl ant to visados buvo iszrinktas mokieziau- 
sis kunigas ir dievobaimingo gyvenimo. To
kiais apsakinetojais žodžiu Dievo ir svarbiau-
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guages,
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..Garsas Amerikos Lietuwiu“
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NEDELiNia LA1KRASZTIS
„Garsas Amerikos Lietuwiu“ 

iszeina kas Czetvergas
Shenandoah, Pa.,

KASZTUOJAANT METU

AMERIKOJE  ............ S 2.00
IX l’ZMARE ...................... S 3.00

Uzweizdetojas Dr. J. M. Stupnickis 
Rankraszcziai (korespodencijos) ir 
laiszkai turi būti adresawoti ant szio 

adreso.
„Garsas Amerikos Lietuwiu“

Publishing Co.,
230 W. Centre str.

Shenandoah. Pa.,
Piningai turi būti si u n st i per Money 
Order arba Registrawotoje G romą- 
ioje ant ranku.
l)r. J. M. STUPN1CK1O.

20 E. Oak st r.
Shenandoah. Pa..

Alus, sznapsas ir kiti pa- 
naszus gėrimai.

' K agi galim pasakyti apie 
žmogų iszmanantį teip: „4) 
b gul sav kas metas milijonai 
mano artimu keliauja į ligon- 
buczius ir kalėjimą, tegul mi
lijonai įpula į nelaimų, ir abe
jojimą ir pildo nusižudymus 
bile tik asz turėczia kas vaka
ras stiklą alaus — arba bile 
tik asz ramiai galėcziau nau
dotis dalybomis nū savo akci-

*

ju bravaru“
Stoviu prieszai paprast usznek- 

tu jog apsiėjimu savo nedū- 
dam blogos paveizdos,kuda ge
riam nors vidutiniai. Persisvė
rimas savi valdyme paties saves 
neatliūsūja nė vieno nu patrau
kimo paveizdą tu, kinius ap
saugoti galima per visiszką 
užsilaikymą.

Neprivalo užmirszti, jog 
niekados girtuklis neiszlaikė 
ketydamas vartoti alkoholiu 
vidutiniai. Visuse atsitiki
mose, kuri tise iszgelbėjimas 
nusisekė, jis vien tik dėka 

persitikrinimui, jog prigul 
szalintis pirmutinio stiklelio. 
O girtūklystė visu žmonių ne
gali kitaip būti iszgidita kaip 
girtuoklyste pavienio.

Antra, neprivalom užmirsz
ti, kiek galima pritraukti per 
paveizda Neprivalom užmir
szti, jog abelnai didesne dalis 
žmonių neklausia apie priežas
ties. Neklausia jie niekados: 
„delko turiu taip elgtis1 b bet 
„kaip galiu ta datirti!“

Už tad paveizda paeinanti 
nuo guodėja m u asabu pagel
bės tūkstanti kartu daugiau 
ne kaiĮ> visokį szau kiniai prie 
susiturėjimo ir visokį pamok
slai.

Tie, kurie save laiko už pa- 
szauktus prie valdinio draugi
jos, privalo pirm viso pradėti 
nuo saves. Prideriste yra asa
bu apszviestu, vieszpataujan- 
cziu, pirm viso veikti savo pa
veizda. Tiktai tokiu bildu ga
lima gauti tiesa stojimo prie- 
szai girtuoklyste ant teisingo 
kelio. Pakol szie žmones bied- 
niems tiktai ateini nes degtine, 
o patys neiszsižades savo vino, 
patol niekas neintikes į juju 
pamokinimus.

Bet ne tiktai isz puses viesz 
patystės privalo mums laukti 
pagelbos. Drauge suprievarta 
turi eiti darbas susidraugavi
mu privatiszku. Taigi susi
draugavimai beiszlygos priva
lo pasiremti ant visiszko iszsi- 
žadėjimo alkoliszku gėrimu. 
Veikimas imtynės prieszai al
koholiu pamokina, jog visokį 
susidraugavimai iižsit nrėjimo 
(t. y.) vidutinio vartojimo ai 
koholio nieko negalėjo pada
ryti, o savo pusiszku žengimu 
užsitraukė ant savęs jūkingu- 
iną. Susidraugavimai pasiro
danti žodžiu ir darbu visiszko 
iszsižadėjimo alkohol o paro
do prakilniausius rezultatus. 
Sziaurineji* Amerikoje pasise
kė jiems sziose valstijose: Mai
ne, Jova, Vermont, Rhode 
Island, Kansas ir Georgia 
įvesti visiszko užgynimo pro
dukcijos ir pardavimo alkoho- 
liszku, gėrimu, o visuse kituse7 O

valstijos Lepertrukio auganti 
pattija reikalai! j užgynimą 
gerti.

Anglijoje skaitlius asabu, 
kurios, visiszkai i>zsižadėjo 
alkoholio isznesza in 5 milijo
nus „The medical temperance 
Journal,“ organas susivienyji- 

ino susidedantis daugiau kaip 
isz 350 vienu daktaru, kurie 
iszsižadejo alkoholio, Szveci- 
joje 60,000, Danijoj 30,000, 
Szveicarijoje, szalije vino, szia- 
me mierije pasilaiko dideles 
8unkeny)>es. Vienok ir czionai 
susidraugavimas t. vad. „dan- 
giszko kryžiaus“ laike deszim- 
ties metu surado 5,000 sąna
riu, o tas judėjimas be pertrū
kio žengia tolyn. Abelnai pa
sirodė, jog kur pradžia visisz
ko užsilaikimo kartu tapo pri
imta, tenai tas judėjimas nieku 
negali būti sulaikytas; jis tri- 
vos tolei, iki ant galo bus pri
laukta didesne dalis siekije 
tiesu iszdavimu įstatu, o siekis 
susidraugavimu, norineziu vi- 
siszku isznaikinimo alkohol isz - 
ko gėrynių taps dasiaktas.

Bet kad ir kožna kiek argo- 
nientu pasakyti, vis atsiras 
daugumas sakaiiuziu: „viskas 
tai yra tamsi teorija. Del ko 
gi negalim naudotis isz pra
kilnu dovanu gamtos’ Kodėl 
negerti vina, alkoholio! Poetai 
dainavo dainas ant jo garbes! 
Žmonių jis linksmino szirdis! 
O mes turime n ii jo bėgti No
rim atsikratyti n u bėdos! Kas 
gi pasidaris su svietu, kada jū 
valdis tiktai szaltas a ps varsti - 
mas ir tt?‘

\ iskas tas stovi su tiesa tik
riausiam Įirieszingume. Netie
sa yra tas, j lig negalim apseiti 
be alkoholio, norint padaugyti 
lepu ma gyvenimo pajautu. Be- 
to randasi daugybe linksmy
bių! Isz tiesu, reikia būti la
bai rambaus supratimo, idant 
linksmybes pakusiszkus ir le
pumus midų alkoholiszku lai
kyti už didele laime. Alkohol 
stojasi mums pcriszkada prie 
dasigavimo prie puikesniu le
pumu; periszkadija jis mums 
užmegsti tikrai prieteliszkus 
ir draugiszkus susirinkimus, 
periszkadijasusivienyti su tais, 
su kuriais galim apsiszviesti. 
Yra faktu, jug tukstaneziai 
žmonių per visus metus kas va 
karus susieina su savimi, netu
rint nieko kito apart troszkb 
mo prie vieno ir paeziaus 
sk i liaus alaus. Alkohol yra 
galingiausiu neprieteliu pa
prasto žlugimo, judėjimo žmo
nių, užmuszo idealus ir t. t. 
Tas p ra pūlini as ideal iszk u
supratimu dudasi iszpažyti 
virszutinio paveikslo žmogaus. 
Budas misliu atsimusza ant jo I 

veido. Sztai pažiūrėkime am 
visu girtilkliu, kaip pranyksta 
puikesnės žymės veido ir ap' 
si reikia brutalisakumas.

Dar ne viskas.

sveikata
(T ą s a.)
Mesa.

Svarbiausiu maistu del žmo
gaus - iszimant v egetary jauk
tus - yra maistas niesiszka?. 
Mesa augsztesniu gyvuliu už
laiko beveik visas dalis, is 
kuriu musu kūnas susidedi 
Daila kulinariszka daugiausia 
sziame dalyke mokina, kaip 
isz jos padaryti daugybę gar
džiausiu ir sveikiausiu valgiu.

Isz kitos pusės esti pritaiso
mi isz mėsos ir toki valgiai, 
kurie gali pagadyti ir geriau
sius vidurius, o tankiai grasi-7 o
m> pavojum gyvaseziui. Tas 
neatsitiktu, jeigu asabos, užsi- 
imanezios gaspadoryste žinotu 
chemiszką sudėjimą mėsos ir 
utmainas, invikstanezias joje 
po intekme oro, szilmos, van-1 
denio, taip pat lygiai mokėtu I 
atskyrti mesa sveiku gyvuliui 
nuo mesi s serganeziu. Dėlto 
pad imsim czionai a t sak miežius 
iszaiszkinimus.

Svarbiausiomis susidedau- Į 
ežiomis dalimis m e s<xs yra: rau
menis mėsos ir skistimas me- Į 
sos; taipgi ir kitokios dalis 
kaip tai: taukai, gislos, nervai 
ir t. t. Į

Svarbom del musu yra y pa- į 
lybe raumenų - sumiiikszteji-■ 
mas po intekme rngszties^De I 
lei tos priežasties in daiigylwl 
mesiszku valgiu v ra labai tin-■ 
karnas damaiszimas rngsztie* ■ 
Del to yra naudingi! vartoji-1 
mas salotu in kepsni, marina-1 
vojimas mėsos. Bet tiktai leii l 
gva rugsztis ir suvis mažai esti ■ 
naudinga. Jeigu valgis taip Į 
yra rngsztns, kad žmogus net I 
suszilajį vnlgįdamas, joglu-l 
pas ir Ii ežiu vį per>zti, tada be I 
da viduriams! (Lina tiktai ps- 
mislyti apie marinavotą nie^ | 
pad uodama restauracijose, kad I 
nepripažyti nesmagaus inspu- I 
džio.

Mesa pastovėjus kelias die
nas pasiduoda permainai, kn-l 
rią galima pa\ adyti pnnaiiczis l 
Atmaina toj paeina nuoatsi-l 
radimo pieniszkos rugszties.B 
Intekinė tos rugszties y«»^ ■ 
kia pat kaip ir acto, su jfimn-l-B 
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ba kurio marinavojasi mėsa, 
tai yra mėsa tampa trapi. Prie 
nekuriu maistu vartojasi ypacz 
tokia mesa (kaip tai prie kep
snio). Del togi žinojimas szia
me dalyke chemikes yra neat
būtinas. Augszcziau minėta 
permaina mėsos atsiranda tik 
tada, kada szilma daeina aug 
szcziau 0°. Prie szilmos že
miau 0° mėsa suszala. Ne 
kiekvieno skiriaus nesą reika
lauja vienokio laiko prie pasi- 
gadinimo. Mesa laukines an
ties pradeda gesti praslinkus 
kėlės valandas, mesa jau ežio 
vasara praslinkus kelioms die
noms, o žiemos laike apie ne- 
delią; mesa seno bežanto reika 
lauja 6 nedeliu.

Skystimas mėsos yru labai 
naudingas kūnui, labai pasti
prinantis ir su verdantis.

Užlaikimas riebumo persta
ta gana didelį ženklivumą, o 
ypatingai del asabu serganeziu. 
Per daug riebi mesa gadina 
vidurius, kudaneyra taip pa
stiprinau ežia, nes užlaiko daug 
daugiau vandenio, Paveizdon 
- užlaiko vandenio:
mesa: meitėlio,jauczio,avino, 
nepeneto: 70$ 72$ 74$ 
penėto: 39$ 46$ 40$

Geriause yra mėsa iki tūlam 
laipsniui nupenėto. Penėjimas 
tol ne buna perstojamas 
pakol pauksztis užlaiko gyvy 
bę judėjimo apreiszkenczio 
sveikatą. 

t

Užsilaikymas kraujo mesoje 
svarbum yra dviejose pažvil- 
giūse: 1) mesa kurioje visas 
kraujas likęs pasidūda grei
tam puvimui, 2) kraujas yra 
didžiause priežasezia atsiradi
mo ligos. T iesa Maižii-sziaus, 
liepenti ‘ atskirti nu mėsos 
kraują verta pagyrimo.

Skirtumas tarpu geros ir 
brados mėsos greitai gali būti 
užtėniitas.

1) Paveikslas baltai raudo
nas-yra ženklu, jog gyvulys 
sirgo.

2) Paveikslas jfidai žiban
tis nurodo, jog gyvulys nebu
vo užmusztas, bet iszstipo.

3) Kada mėsa turi iszžiurą 
niurmulo, paeinanezią nu rie
bumo, j ra mėsa gera, prigu
linti prie gyvulio gerai nupe 
neto.

4) Riebumai geros mėsos 
yra balti ir kieti, serganezio - 

geltoti, minkszti ir pavande- 
,niavę.

5) Sveika mėsa yra kieta 
ir led paszlampa pirsztas prie 
jos dasilytėjus, nesveika yra 
rninkszta ir skystimas isz jos 
sunkėsi.

6) Gera mėsa neužlaiko jokį 
kvapsnį, nesveika smirda, arba 
atsidftda vaistais, kokius gy
vulys priėminėjo priesz snierti.

7 )Gera mėsa nežimiai susi
traukia prie virimo ir nedaug 
susimažina ant svarbumo, bru 
da gi susitraukė dikeziai ir o
pasidaro dikeziai lengvesnę 
(nes užlaiko savyje daugiau 
vandenio.)

8) Skystimas mėsos sveikos 
esti lengvai - rngsztns, nesvei- 
kos alkaliszkos.

P r i t a i s y m a s m ė s o s . 
v

Civiližavoti žmonės, iszi
mant nekuriu* atsitikimus, 
valgo mėsą žalią arba pusiau- 
iszvirta. Mokslas kukoriszkas v
apart pridavimo mėsai gero 
skonio užlaiko gi da ir tą nau
da, jog naikina kenkenezias 
daleles, kurios mesoje galėtu 
rastis. Szilma, kuri yra reika
linga prie virimo kiekviename 
atsitikime isztenka ant to.

Mėsa esti kai į) žinoma pri 
taisoma visokiu luidu:

1) Virimas visados sumaži
na ženklivumą pastiprinantį 
mėsos, kad ir jis esti daromas 
geriausiu būdu.

2) Kepimas yra daug atsa
kau tesnis, nes prie gero kepi
mo mėsa labai mažai arba nie
ko nepatrotija ant pastiprini
mo.

Abelnai priguli atkreipti 
atydą ant to, idant visas pa- 
virszis duto szmoto mėsos nu- 
sipjautu greit. Tada pasidaro 
ant jos lupyna, viduryje kurios 
užsilaiko skystimas ir visos 
pastiprinanezios dalys. Prie 
kepimo geresnis yra medis 
buko ne kai}) puszinis, kuris 
neužlaiko tiek szilmos ir nely
giai kūrenasi.

Dar ne viskas.

Ar galima nuo caro Masko
liuos k a-nors gero sulaukti.

Buvo raszyta, kad studentai 
Maskvos universiteto ir keli 
profesoriai praszecaro permai
nyti, dabartiniu įstatu univer
siteto. Daoar danesza isz Ma- 
skolijos, kad netiktai studen

tai, bet ir profesoriai, kurie 
prigulėjo prie to praszimo ta
po nubausti. Profesorius Iva
nova, Maliukova ir Bezobra
zova ątitolino isz universiteto 
ir užginė jiems, jeigu norėtu, 
Imti moki tojais prie gimnazi
jų. Profesoriai: Gerie, Ostro- 
uniow, Czupro'.v ir Erisman 
gavo dideli papeikinia nū val
džios. Tokiu bud u Maskvos 
universitetas patrotis geriau 
sius profesorius, nes sunku yra 
norėti, kad caras užtvirtintu 
tus papeiktus ant tolesnio lai
ko.

Ministeįis viduriniu dalyku 
iszdave daug cirkuliariu ir vis 
dar naujus iszduoda del užvei- 
zdetoju paūžtu. Tas cirkula- 
rastaip skamba: ,A’isus laisz- 
kus ant kuriu gal užsitiketi, jo- 
gei yra kas nors prieszingo 
valdžiai, atidaryti ir perskai
tyti, o atradęs ka nors prieszin- 
go ątidūti laiszkus czinovni- 
kams žandaru. O jeigu laisz- 
kas yra registravotas, tai ati- 
dūdant kam priguli, buk tai 
del paveizejinm ar nėr pinigu, 
atidaryti o atradę ka nors prie 
szingo valdžiai, atidėti czinov- 
nikams žandaru.“ Taigi ma
tom, kad visus laiszkus, atei- 
nanezius isz užrubežiaus, Ma- 
skolei netiktai gal kada nor 
perskaityti, bet tas jiems dar 
yra prisakyta.

Sausio menesvji* sziu metu 
ministeris viduriniu dalyku 
davė prisakymu del cziuovni- 
ku visu maskoliszku paežiu, 
idant raszant kiek kas siunt 
pinigu į užrubeži ant atskiros 
popieros tur užraszyti ir kaip 
tas iszrodo, kurs siunezia pini
gus į užrubeži, idant reikale 
galėtu greitai pažinti arba at
rasti ta žmogų.

Aresztavojimai yra tai kas
dieninis darbas Maskolių. \ ii- 
niuje aresztavojo kelis darbi- 
nikus ir oficeriu Michajlova.

Grodne aresztavojo koki ten 
Demianova, daktara Gailimi
ną, studentą Bama, technika 
Szumovą ir du aficieru. Do 
kitas vietas aresztavoje daug 
asabu. A. K.

ISZ VISLU.
Drama szeiminoje socija- 

listo.
Mieste Essen, vienas isz kar- 

szcziausiu socijalistu yra Gap- 
pert, girtūklis ir didelis tingiu 

n is, kuris nekentė didei savo 
paezios ir vaiku. Nelaiminga 
mcteriszkė prisiriszo prie sa
vęs virvę, tris vaikus ir szoko 
įupę. Vaikas 10 metu iszsi- 
gelbėjo, nes aUiriszo virvė; ji 
ir du vaiku paskendo. Gap- 
pert taĮ>o aresztavotas. Toki 
tai žmones nori padaryti lai
mingais kenezianezią žmoniją!

—---------------------- ♦—■ ■■

Maskoliszkas generolas 
sznipuku.

Varszavoje padarė didelį 
įspūdį ant kariumėnės szioks 
atsitikimas. — Jau nū tūlo 
laiko kanceliarijoje genero- 
liszko sztabo pražildavo reika
lingos popieros — ir buvo už
tėmi j imas, jūg jos yra pardū- 
damos svetimai valdžiai. Buvo 
padarytas tame mieryje pa- 
slėptinas tirinėjinias. Ant ga
lo pasirodė, jug sznipuku yra 
vienas generolas Maskolijos. 
Buvo jis sznipuku Austrijos, 
kada jį norėjoaresztavoti, pats 
savę persiszovė su levorveliu.

Žydu kolonija.
Bagoczius BaronasJlirsch į 

nupirkta Argentine žeme 
(pietinėje Amerikoj) jau isz- 
siuntė 4o00 žydiszku pamiliju. 
Tikis, kad į 20 metu ten busę 
100 tukstaiicziu Žydu. Siu n- 
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ežia jis Žydus į Ameriką vis po 
50 pamiliju, tarp kuriu vis tur 
būti vienas rabinas ir vienas 
d ak ta ras.

Dabartės vėl skaitome Įnik- 
rąszcziūse, kad baronas Ilir 
schas nori nupirkti del Žydu 
saląKiįirą (Uypr), į kur Žy
dai ukvatniau važiūtu, negu į 
tolymą Argentiną.

Sala Kiprą guli ant Vidur- 
žieminiu mariu ir priguli prie 
Turku. Ilirschas sako, kad 
sala ir toliaus, apėmus ją Žy
dams, galės Turkams prigulė
ti, bet visos Europos vieszpa- 
tystės aĮiiekavosis su ja.

Kad mes turėtume tokius 
kai į) Ilirschas, galėtumėm ir 
mes Įianaszei kolonijas tverti.

------------------------ » ---------------------------------

l ždarimas nialdiniczios.
Varszavos obrrpalicmeiste- 

ris liepė uždaryti žydu mal
dos namą, kurį laikė W.Chva- 
tas, nes ten buvo atrasta trys v 
skrynios skuriniu tavoru, pa- 
kavotos su žinia (’hvato per 
Strumfielda, kuris tokiu bildu 
taisėsi prie subankrutijimo.



Vagystė Maskolijoje,
Pulke gvardyjos kazoku bu- 

v o atidaryta didelė vagyste. 
Vienas isz pirmbuvusiu api- 
,cieru turėjo prikiszti prie to 
raukas, teip kad kapitons pul
ko sumažėjo žymiai. Turbūt 
pavogta į 300,000 rubliu. Ca
ras yra užgautas tu atsitikimu 

j o
ir prisakė daryti asztru tyri
nėjimą.

Naujas įvedimas.
Finlendijoje (Maskojija.) 

tapo įvesta bausmė kalėjimo 
už girtu klystu.

-----------------------------. Tf—--------------------------------------

Kelerą Azijoje ir Afrikoje.
Kolera vis kaskartas pla

tinasi labjause ant pakrasz- 
c-zio Raudonųjų mariu. Ligon
inius Kamerūne yra pripildy
tas ligoniais. Tarpu keliaunį- 
ku į Mekką, pribuvusiu ant 
garlaivio „Mokammadi“ bu
vo 60 atsitikimu koleros.

Kolera Kinūse dauginasi. 
Daugiausiai atsitikimai esti ant 
laivu gryžtaneziu isz Kinu.

------- --------------
Maskolija kiszasi į reika

lus Kinu su Japonais.
Isz Petropilio danesza, jog 

ten pasklydo žinia, kad An
glija su Japonija laiko (arpu 
savęs paslėpta sukalbį, už ką 
Anglija susigadijoant priėmi
mo iszlygu sandaros su Kinais. 
Maskolija atvirai kiszasi į tus 
raikalus, laikydama tų sanda
rą sav bledinga. Paremia ją 
Prancūzija ir Vokietija.

Isz Tokio ateina žinia, jog 
pasiuntiniai Maskolijos, Pran
cūzijos ir Vokietijos pakėlė 
protestą Japonijoje prieszai 
atėmimą kokios nors dalies 
leritorium kiniszkos.

Apšėj imą Vokietijos, ku
ri be jokios prežasties 
ėmėsi prie parėmimo Masko- 
lijos/palaiko angliszki laikra- 
szczei už juk i ngą.

Turkija nein leidžia euro- 
plszkus laikraszczius.
Valdžia Turkijos uždraudė, 

idant ne įleisti į savo žemę 
užrubežinius laikraszczius, nž- 
bukanezius kokius nors apra 
.szymus, arba korespondenci
jas apie atsitikimus Armėni
joje, knyginycziose atsiprovys 
kratos, o atrasti laikraszcziai 
taps suJegyti,

Ir Maskolei nor nusikra
tyti nuo niaskolszkos val

džios.
Arti miesto Czelabiusko 

Orenburgo rėd. mužikai pako
rė du , žiemskiu naczelninku“ 
(Tenai žemskiu naczelninkai 
tiek ženklina, kiek Lietuvoje 
sprauninkai arba naczelnykai 
pavietu. )Tienaczelninkai lupa 
tenai pinigus nū žmonių, buk 
tai ant paminklo Aleksandrui 
III ir ant vainiko ant jo gra
bo, o žmonės negalėdami ki
taip nusikratyti pp. naczel- 
ninkus pakorė anūs.

Kasžin ką ant szitu ir ant 
aukszcziau patalpintu dalyku 
pasakys maskol-tarniai.

-------- -------------

Soči j ai i s t i sz k a a gitą ei j a
Vokietijoje.

Isz Hanoveri), Vokietijoje, 
iszvažiavo į kaimus keli szinitai 
socijalistiszku agitatorių, idant 
praplatyti kalinėse socijalis- 
tiszka rasztą į 120,000 egzem
pliorių.) Tas rasztas apkalba 
politikiszku* dalykus.

Nelaimė ant geležinkelio 
Maskolijoje.

Tarpu stacijų Bieliajevskos 
ir Aleksiejevskos, Kafkovo 
redyboje, nupuolė nū szynu 
pasažieriszkas trūkis, delei 
tos priežasties 8 asabos pane- 
neszė iniri, o (langelis tapo su
žeistomis. Lokomotyvą ir trys 
vagonai pasiliko sulaužyti.

Moskovskijo Viedomosti.
M as k < > 1 isz k a s lai k ra sz t i s 

, ,Maskoskije Viedomosti“ ko- 
lioja radakciją ,,Ruskoi Misli“ 
už atspaudinimą lenkiszku 
apysakų Sinkevicziaus ir Or- 
szkovos, Abelnai tai laikra- 
sztis ne nori turėti jokio susi- 
riszimo su lenkais. Matyt, kad 
Maskolija nemislija nieko ge
ro.

--------  . e. -------- -

Socijalistai Prancūzijoje 
prieszai bažnyczia.

Socijalistai nori pertikrinti 
žmones, jog jie priszai bažny 
ežia, vienok tankui faktai pa
rado, jog tai yra melas. Sztai 
kas stojosi sziose dienose 
Pra neuzijoje:

Galva miesto Roubaix (bul- 
inistras) soči jalistas iszdavė 
prisakymą, uždraudžiantį per- 
neszimp szv. Sakramento |>er 
ulycziaa miesto ir iszaiszkino 

jį negirdėtai ūži m an ežiu ir 
jūkingu argumentu.

Prisakymas ano mandrill i o 
skamba teip:

Perneszimas Sakramentu į 
publiezą gyvenimą per kuni
gą kunigiszkuse pared ūse 
draugystėje vaiko, kuris nesza 
žiburį ir skambina skambu- 
ežiu, turi didelę niekybę, nes 
gazdina gyventojus, ku
riems matant tai ateina misi is 
a j)i e smertį. Prancuziszkas 
laikrasztis ,,Iouonaldos De- 
bats“raszo, jog gerinus buvo 
jam uždrausti apeigas laidoji
mo nabasznyko, nes tos lab- 
jau primena žmogui smertį.

Enciklika szv. Tėvo.
Londono laikraszcziai pa- 

dūda Enciklika szv. Tėvo 
reikale suvienyjimo bažnyežiu 
Rymo katalikiszkos ir anglį- 
sz k os. Y ra ji iszdūta į angį isz- 
ka žmoniją. Enciklika pir
miau pamini istoriją prietikio 
apasztaliszko sostapylio su se
novės angliszka bažnyczia, 
teipgi dūda palaiminimą an- 
gliszkai žmonijai. Dadėta yra 
prie jos malda prie Panos 
Marijos, už kurios atkalbėji
mą dūda atlaidus.

-e —

Szv. Tėvas prieszingas 
siuntitiinui vaikų į pro- 
testoniszkas mokslaines.

Rymas 18 Bala. Szv. Tėvas 
iszsiuntė į Kanados vyskupus 
laiszka kuriame iszreiszke pa
peikimą tiems kurie siunezia 
vaikus į pratostoniszkas mok
slaines. Laiszkas placzei isz- 
rodo pavoju, kuris isz ten gra
sina katalikiszkai jaunumėuei.

------ .. ---- .
Juokingu bilų.

Pepropileje traukėsi bila 
(pro va) keliu desėtku kai- 
miecziu, vyru ir meteru, ap
skustu už prigulėjimą įdrau- 
gystę „Skapu“.

Kinai ir Japonai.
23d. Balniui. Karė Kinu 

su Japonais jau rodosi pusi- 
baigsent. Kinai taikėsi ir pa- 
siraszė, prisižadėdami dėti Ja
ponams viską, ką tiktai tie nū 
ju reikalavo.—

Bet dabartės iszėjo naujos 
kliūtys: Europos Vieszpatys- 
tės į tą dali ką įsimaiszė.

Maskolija, Prancūzija ir Vo
kietija nenori, kad Japonai ką 
gautu paežio j Kinu žemėje.

Maskolija, raszo laikrasztb 
,,Sviet“, turi jau ant Japonu 
j u riu 23 kariszkus laivus su 
360 kanu Ii u (apmotu). Mas
koliams eina į pagelbą Pran
cūzai. Maskoliai su Prancū
zais iszviso turi apie 600 kanu- 
liu ant Japoniszku mariu ir 
tūj ketina pradėti karę, jei 
tik Japonai pasiprieszintu.

Anglija ir Anų rika eina už 
Japonus. Kas žiu ar tik nesu
si raus ?

IszpaniĮ žemėje, Madritas,
24 d. Balandžio Iszpanu 

valdžia liepė generolui (le 
Campos, kuris kariatije su 
Kubos maisztinykais, iszduti 
į gyventojus tos salos manife
stą, kuriame garsina, kad jei 
gu Kubiecziai neprisidės prie 
maiszto ir gelbės valdžiai inai- 
sztinykus apmalszyti. Iszpanu 
valdžia dusent del ju didelę 
liūsybę.—

Eina paskalas, kad Ameri
kos gyventojai paslapcziomis 
Kubos maisztinykus szelpia-

Kaip nubaudžia Orževskj 
ir Kliiuorberga caras.
14 Kovo caras apdovauoju 

orderiu I kliasos ,,Aleksandro 
Nevskio“ generol gubernato
rių Orževskį.

Laikraszcziai raszė, kad 
Orževskis bus nubaustas, o 
dabar pasirodė, jog gauni 
nū caro arderį (turbūt jam 
caras davė ta mylista už kra- v w
žieczius).

Kauno gubernatoriui Kliu- 
gerbergui orderis szv. Vladi- 
miero III kliasos (Orderis az.v 
Vladimiero dndasi už szird'.n- 
gą tarnystę) (turbūt už szir 
dingą iszpjovimą kražiecziiih

Jau ir Maskolei pradeda 
susiprasti.

A])ielinkėje K i javo, Mask o- 
lijoje, pakilo sumiszinias tarp 
kaimiecziu. I ki įlinkai suėmė 
.palicijautus. Tikta’ pribnų 
dragūnai atėmė suimtfisiiis 
Musztynėje pora ypatų aptu
rėjo žaizdas.

Gudrumus Maskolių.♦
Cariszka partija rod i ja M-t 

sk oi i jos valdžiai, kad jeigu ne 
pasliks generol-gi i berną toriim1 
Orževskis, o jeigu neiszras to* 
kį smarku guda, kuris galėtu 
trumpam laike praplatinti!^ 
tuvoje maskoliszką katilu k

llacziatikiu tikybą, suvis ne- 
■butu tenai generol gubernato
riaus, lies tumi pažemintu var
mą Vilniaus. Ir gubernatoriai 
Įsu pagelba paslėptinės palici- 
įjos, draugystėj e raudonojo kry
žiaus iszpildys savo uždūtį ge- 
Iriau, nakaip neatsakantis caro 
Imierianis generol-gubernato- 
Įrius.
I Egiptas (Azijoje.) Kole 
ĮraEmopoi da vis neisznyko, 
luoTsnėra teip baisi, kaip anais 
■įlietais buvo. Bet Europoje 
Įjeiapsilpnėjus, telegramai da- 
Inesza, kad su didelia galybe 
I pasikėlė vėl szį pavasari Egi- 
||ite, sziaurinėje Afrikoj, kur 
įjoki atsargumai jos nesustap- 
lilo.—

I RuSSija.- Peterburgas Bal.
Upė Dniepras užliejo szį 

ipfa’mrį dideli plota žemiu. 
Į palei miestus Kijevą ir Czer- 
Inigavo. In 400 namu sugrio- 
|vė,laukus užsėtus kviecziais, 
I rugiais ir dobilais iszplovė ir 
Idaiig kitokiu bledžiu pridirbo. 
iTelegrapavoja, kad daugelis 
Ižiuoiiiu prieg tam prigmę.

I Anglija. Londonas d. 2.') 
I Bal. Angliszki laikraszcziai 
I S7A‘h(l(e viesza i raszo, jog A n - 
Iglijayra prieszinga, tame kad 
I Europos vieszpatystės maiszo- 
I si į reikalus K y nu su Ja poną is- 
I Mes sako Japonams galim tik 
I (luti rodą,bet niekados neliep- 
I (i, o da arsziaiis ginklais ją 
I priversti, kad teip, o ne kite i p 
I mi Japonais taikytasi.—

Austrija. Lvovos Arcivy- 
I skupas (lieku - kataliku, gv- 
I venantis mieste Lvove, pri
siuntė nesenei ing Amerikos 

Paišinu kunigus raszta, kad jie 
jokiflse dalykime nesikreiptu 
pas czionyk.szczius Airiu \ ys- 

| kupus. Visame turi kreiptiesi 
[ j Lvovą pas savo (Rusinu) 
į Arcivyskupa iki Ameriko ne

turės savo locno (Rusiniszko) 
Vyskupo.

Nuo redakcijos.
Praneszain , kad visiems* gerai zino- 

ipas Lietuvis p. K. J. Se n k u s , yra <la- 
bar agentu ..(farso Anu-rjkos Lietuviu--. 
Turi pavclyjima priimti visokius apnar- 
>inlmusli) ..Garsu A. L.**, užraszyti nau
jus abonentus ir nuo ju pinigus priimti.

Teipo-gi praueszam. kad dabar musu 
spaustuvėje galima atlikti kopuikiausiai 
visokius drukorisz.kus darbus: konstitu
cijas, plakatus, tikintus ir tt.. ne> dabar 
turim reikalinga skaitliu geru ..zecoriu*-, 
lodei ir visokius darbus galime atlikti 
gerai, greitai ir pigei.

Kedakcija.

ai-

sykiu su Mooru įtaisė, o nebe-

Gulėdamas ant smertinio pa-

Kada buvo Mooras tikt 6 
metu, siautė viena kart su vai
kais ant ulyezios, kurias pri-

dar būdamas buvo pavogtas 
per čigoną ir iszvežtas į Ves-

Užmuszė griausmas.
Philadelphia, Pa. 10. Balau

Čigonas tai sziūmi vis, tai 
tumi szĮiekulevojo, o jaunas 
Mooras turėjo būti jam už pa

te ir 18 metu vaikas. Rodosi, 
jog vaikai tapo užmuszti per

szpacziui , viskas pasibaigė 
grąžei, be jokiu „faitavimosr“ 
užtad ir.,,police“ nieko netu-

alsitikus „faitoms“ but sutai
koma. Teip tai ir mes turė
jome vieną, musu tikrą tau-

senei mirė, paliko Moorui.

atsisveikindamas su jum i, kad 
dar jo dvi seserį yra gyvos, 
iįzfcę k ėjusios netoli Pittsburgo

Isz Amerikos..
' " O 'i

Norėjo pasiskandyti 
. lakupe.

Juozas Ramanauckas buvo 
paimtas pas skvajerį už pesz- 
tynę Gilbertone ir tapo pasta
tytas po bėlaSlOOO, taip kaip 
negalėjo gauti belos, tapo nu
gabentas į lakupą. Ant ryto 
jaus, kada kansztebelis atėjo 
pažinrėti į lakupą rado Rama- 
naucką gulinti ant grindų vi
są vandenije ir drebantį nū 
perszalinio, jis prisipažino, jog 
jis norėjęs savę pasiskandyti 
ir už tad sulaužęs vandeninę 
paipą. Konsztebelis apvilkęs 
jį sausomis drapanomis nuga
beno į Pottsville į džėlą.

Suvienitos Valstijos.
AVashington, 20. Balam 

Pasirodo, jūg szįmet iki pa
baigai Kovo mėn. į Ameriką 
(S, V ai.) pri b u vol 7,047 y pa tos. 
Pereita metą per tą pat laiką 
pribuvo 19,533. Taigi szįmet 
įvažiavo daug mažiaus negu 
pernai.

Nelamė tabako dirbtuvėje 
Kanadoje.

M o n t re a 1 , Que., 25. Ba
landžio. Baisi ugnis atsitiko 
dirbtuvėje tabako. Blėdies pa
daryta į §750.000, apie 20 ypa
tų patrotijo gyvastį. Ugnis 
prasidėjo apie 5 valandą ir lie
psnos t u jaus apėmė daugybes 
tabako, kuris radosi viduryje 
dirbtuvės. Didelėm dirbtuvės 
mime radosi 9 ypatos, tame 
skaitliuje daugiausia jaunos 
merginos. Pradedant grūstis 
per duris darbininkams, stojos 
didžiausia netvarka. Drutesni 
mindžiojo silpnesnius. Dauge
lis isz ypatų tapo sunkiau, ar
ba lengviau sužeistu.

Merginos, kurios radosi ant 
virszntinio gyveninio negalėjo 
teip greit iszbėgti per duris, 
nekurios szokdamos per lan
dus užsimuszė ant smert.

Lietuviszkas „balius1 \
S h e n a n d o a h , Pa., 29.Ba

landžio. Atsibuvo pas mus an
tras lietuviszkas balius“ j;tu- 
numenės, ant naudos padabi-. 
nimo bažnvezios. Abelnai ant 
„balaus“.su$iri n ko nemenk jau
ni kaiezi u ir mergeiitp.. .Link
smu buvo kiekvienam LiejLn.Y- « • • • » * . • 

ninkui rastis tame „baliuje“, 
nes cze galėjei pamatyti visą 
Szenendorio j aunu menę. Kas 
dar žmogui mieli aus, jūg buvo 
viskas lietuviszkai, kaip tai: 
szokiai ir muzika. Ir dar vie
nas dalykas kiekviena .,bali- 
ninką“ galėjo atvesti ant mis- 
lies, t. y.: kaip visur, kur ran- 

paakinus klausė, ar kurs isz 
ju nenori kad pavėžytu. Jau
nutis Mooras įsisėdo pas čigo
ną, o anas užpliekęs arklius 
jį kaip nusivežė teip nusivežė. 
• Ilgus, ilgus metus Mooras 
į>riverstas buvo gyventi su či
gonu. Klausinėdavo ji tankiai 
verkdamas apie savo tėvus ir 
namus, bet nieko negalėjo isz- 
kvosti.

i r gyva dar teipgi motina, gy
venanti Shenand oryje.

Palaidojęs čigoną Mooras 
iszėjo jieszkoti savo giminiu.

Nukeliavo pirmiausiai į 
Pitts burgą, klausinėjo, raszi- 
nėjo, klaidžiojo po aplinkį, 
iki ant galo jam nepasisekė 
atrasti viena isz jo seserų, ku
ri iszsisznekėjusi su ji:, papa
sakojo, kad teisingai jos brolį 
iszsiveežė čigonas.

Dieną 16 szio menesio Moo
ras isz Pittsburo važiavo į She
ll andorį , kad pasimatyti su 
savo senute motina, kuri czion 
gyvena ir kuri daug aszaru 
buvo iszliejusi, pragaiszinus 
nė szeip no teip savo aunu.

Pravažiūdamas Mooras nak
vojo Mount Carmiūse, kur vi- 

) szį atsitikimą su aszaromis 
pasakojo. Beje, ant rytojaus 
ir Philadclį’hijos laikraszcziai 
tūj apie tai praneszė.

Pasziiekęjiinas apie 
draugystes.* 

Kožnoje didesnėje kolioni- 
joje yra j m lietuviszkos drau
gystes, taukiausei draugystes 
broliszkos pagelbos. Mieriu tu 
draugyseziu, kaip galim maty
ti isz konstitucijų, yra brolisz- 
ka meile, psgelba nelaimėje, 
ligoje ir tt. Butu gerai, kad 
draugystes rūpintasi ir apie 
apszvietima. Jau daug kartu 
buvo raszyta, kad privalo drau- 
^ystiems turėti savo skaitini- ©v 
czes, kad isz. tos skaitiniezios 
kožuas sąnaris galėtu naudotis, 
kad kožuas turedams laiko ga- • K—
lėtu ateiti, grąžei ir naudingai 
praleisti laika prie skaitinio ir 
tt. Bet iki dabartiniam laikui 
retai kur ir mažai ka dar \ ra. v
padaryta. Vienas sako: ,,Tai 
butu gerai, bet ka padaryti, 
kad musu draugystes yra dar 
labai biednos. Neatbūtinai rei
kalingu mokeseziu irtai nevisi 
tegul užmokėti, o kad dar rei
kalauti Įio keletu centu ant 
skailikyez.ios, ant geru laikra- 
szcziu ir knygų, draugyste su- 
visu pairtu.“ Aut tokio atsisa
kymo galiu tiktai pasakyti, 
kad, j”gei lietuviszkos draugy
stes visiimet teip elgsis kaip 
dabaiytai niekados nebus ba- 
gotos. Kokiu budu draugys
tes gal turėti kasoje daug pi
nigu, kada daug yra tokiu sa 
nariu, kurie labai rūpinasi, 
kad kasoje nebūtu pinigu. Ko-
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r<>in ..biznį- su 
htvo tauticč/iiii*. 
ir i)i<->> meldžiam 
l.ivys pirm negu

gu sa\o draucrbroliu. 
ir negražu

szvieži. Užlaiko valgomus tavomis

■ iliitna ir :il->ių»l. 
llltllli- su ssivo

v ardu ir ivIn-Mi. <> 
mes a tsių*hii<-Liu 
-zį 14 kur. grs n<> 

Z :<uksu dailiu i isz- 
margint; (bevelk 
pigiau kaip kad

czios Turk i jus. Taipgi J. Kupezinskas 
ir brolis yra labai prirlelingl žmones. 
Kiekviena gelbsti bėdoje ir duodu rodą 
kožnum reikale. nkpa.moiszkit

201 E. Center Str.

a už. pinigus labai plgei. atminkit!
10J E. CENTER STR. SHENANDOAH, PA.

Keating & Co.
Manufacturers And Jobbers of JEWELRY 
164 RANJJ0L1TI ST.. ( UK AGO, ILL.

I‘a rd imd 11 visokius žalius valgomus (hi 
kins: Salotas, Kopusius. Cibulius, Mor 
kvas. bulves ir žuvis visokiu ''attinka.

greit pagenda.
les galim į).ir- 

dut tau ..eldziic 
laikrodėlius dar 
pigiau ne snip 
pirmu. Mes esam

134
Ii u bud u gal būti bągotos, dienas irdūti urednikamsdrau* 

gystes tikras žines apie ilguma

s?

bile musele įkando, jau ir ligo
nis yra, jau ir reikalauja pini
gu isz kasos draugystes. O! sa-

r

Hi

: i
lt
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tes, tai ir draugyste gal man 
užmokėti!“ Užfundis del ko-

kurie paliudija ant mitingo,

lieti, bile gauti paliudyjima. 
Autorius szitu straipsniu daug 
bartu yra mates, kaip toks

ta ir visa i į) teisinasi, kada da
ktaras nenor jam iszdūti pa- 
liudyjimo. Bet ka tai maezija! 
Vienas daktaras neiszduda, tai

apie diena iszgijimo. Nū dak
taro reikalauti, kad dildant 
paliudyjima Į>araszytu kokia 
liga susirgo ir isz kokios prie
žasties, teippat reikalauti nū 
komisijos ligoniu, kad dasiži- 
notų apie priežasti ligos, tokiu 
budu žinosite, kada kas susir-

stes ir tt. Žinosite kam reik 
užmokėti ir kam nereik. O kad 
jus pasiremsite ant paliudyji- 
mu bik daktaro, tai supraskit, 
kad žmogus vis atras toki da-

O kada sa nariai draiigyscziu

p. MPMF’SO /tPTJE^ 
užlaiko visokius vaistus kaip kr a j a v i s z k u s 

k o n i szk u s.

, verkia, tur pjūtį

Visi vaistai yra szvieži, geri ir labai pigus. 
Visi r e c e

Lietuviszkas daktaras ant kožno pareikalavi 
gingieins visokia rodą u ž d v k a. 00 V v

A t pi i p k i t
Kirliuos Druu Store,

Ferguson’s Hotel Building, No. (> So. Main St. O O’
SHENANDOAH. PA.

tavom, tai eikie pis;

teip darote, ar tai yra gražu

a

(!.
C
<‘

Ar tai ežia meile artimo? Tavo

pigus tavopas!
Visi tavorui yra szvieži ir labai, 

pigi, ateikite o gausite ka tik norė
site kopigiausei.

NECŽ.MIRSZKIT

117 E. CENTER STR.
Shenandoah, Ik

<u augnroiis gai ir oaug sup
ilė sius, gal ir daugiau sergan-

žasties daug suvisu nenor pri
gulėti prie draugyseziu, daug 
atsimeta irtt. O kad rūpintųsi

nenor. Yra tokiu, kurie sako:

lo, tai ir asz gyvensiu.“ O kad

tai ar tu norėtum, kad ir tave 
nesztu? Žmogus, kurs nesiru-

naszus yra medžiui iszdžiuvu- 
siam, laukencziam pako! vejas

turtingesnes kaip dabaa, tur 
pasirūpint, idant vienas kita 
neaniraudinetu, tur kožna

gijimą kožno sąnario danesztu

Jauti ir kita daktara, bet dak-

tyti mažiausei kiekviena trys

Goriausi miltai už..
6 svarai rtuzinku už .
4 blekės

. . 25 
szebelboniu už. . 25 
tiunėeziu už . . . 25 

žirniu už...........25(k
ryžių už...........25
raudonu ryžiu už 25

e

Krautuve visokiu valgomu tavoru- 
Jeigu nori gauti gera tavora už. mažus 
pinigus, tai ateik pas Juozupn \V. Pur
cell. 101 East Center str.
100 svaru geriausiu (gv.iranuivotu)miltii

IG0
•1 Baksai žirniu
4 komi
3 .. geriausiu tameczlu
1 svaras geriausiu farmiszku tauku
3 geriausiu džiovintu obuoliu 
Šviežias sviestas ir kiaiiszinel yra g 
mi kožna antra diena. Mėsa, rukiti kum 
pial. szienas ir kiti visokį tavoral sztore

vidurinis padu ri
tu iruž.žeiiklinui per.,E 1 g i n N u t i o n n 1 W a t c h 
C •o.-' puikini :i|Hiuilintu mi naujausiomis prlctai- 
soinU gerai užsukama d y k a ant pažiuro- 
j i m <». .K igu tu nori. už.moKėK e\pr<'ss<> agentui 
Kas/tus nt.luntimo ir $9.50. jeigu nenori, nemo- 
Kt'K nieKo. Tu n i e K o n e < i I, i j <> k . k u'I n tu 
orderi tįsi. 2(1 metų gvarnnuivijimus su kick- 
vienu laiKr<xlž.iu. l ž 50 centų im-s tau ni-iiį-ime 
su laiKrodž.hi iniiKtį už.$3.00 pniiiisintįį lenciugėl|, 
<> jeigu atsiųsi is/Knrt $9.50 už. biiKr'Klį. gausi 
lenciūgą dyku. Raszyk į mus ir buk ramus, 
l’niiiinėl; kokliu nori. vyrUzkųjįr moterbzk^.

Dyku’ Jeigu tu pirksi urbu tavo drungni 
6 hiikrodž.lus. tai tu gausi viena už dvk(į. '1'u 
g n 1 i u ž. <1 i r l> t s u s z i n i s 1 a i K r o d /. i n i s. 
Negnrie dzi-eormeistcriui pardftda jus nū $25 
iki 40doli:irių.

Ked Star AVaeh Co.
llXCOaPOKATKU).

134 E. Van Buren St., Chicago. III.

11

Žinote, jog tai puikiausias saliunas 
visame mieste Shenadorio.

Smagiausiu užeiga, kaip del vietiniu 
lietuviu, taip Ir pitkolevlngu. nes netoli 
Leigh Valle's dipo. 'fenai randasi ko 
skaniausias alus, visados sviežes. o ka 
kitu gėrimu tai nei girti nereikia, nes ge 
resnlu niekur nerasi, o cigarai isz pa-

— Na wisi prie alaus —

CH. SHMIDTO
Ar žinote lietusiai kad CHRIS

TIAN SHMIDTO v ra geras alus i? 
gahva nuo jo niekad neskauda. Pc 
Ch. Shinitlra gali kas nori gauti r 
baczkutiii in namus parsigabenti

207 \V. Coal str. Shenandoah, Pi.,

\ ra puikus photographas, kuri.1 
panaszei labai in žmogų nutrauki 
pawiaiksla, teip iszmilo kaip giwto 
Jaigu nori kas kad at mnlewotu 
d\ des formos tai wiska puikei pada
ro ir nebrnnjriai.
29Ą W. Center str Shenamloah, I’l

Shenandoah, Pa. 
Vistula kopigiau.siai parduoda 
<a: jautiena, versziena, aviena

mėsa.
Geriause mesa Szcnadorije ir 

visados pigiausia.

TĖMINKIT!
CŽT' Pas prabaszozių Szenando 

rio parapijos galima gauti visokiu

Mr. bJieiiamloali 1 a., yisiem* 
gerai žinomas lietuvis, yra (h 
bar agentu , ,Garso A. U 
Szenadori. Turi

Tikras Elgin© laikrodėlis uzdika.
f)PPrl»lu«k ir.itt a pgarMn- 
Zįlma ru pilnu savo adresu. 
w o meo tau atsiunsime TH 
***** kra Elgino laikrodėli u). 

dyka del pamatinio. Yra 
tai 14-ka aukso gražiai 
Kzk vfetkuotas ir iszrodo 
kaip tikrai aukso laikro 
depą už | |0. Vidurini y 
ra tikro elgino, gvarim- 
tavotus ant 20 metu. A|> 
žiūrėk gerai expreso ofi 
se ir jeigu tu misti, jog 
y ra pigu, užmokėk ex 
preso agentui S 9.25 ir 
knsztus expreso. o laik- 

įrodoli.s yra tavo. Jeigu 
įnori gražu lenelugeli, 
?tai prisinsk draugo su 
jszitii apgarsinimu 50 c. 
Lteinpoins arba, per mo- 
; nei order, o gausi puiku 
j leiiciugeli. verta ?■ 3.50.
Arba prisiusk isz kart 
S 9.25 ant laikrodėlio, o 
gau-i lenciūgėli dykai 
Tie laikrodelei y ru užsu 
kami su raktuku Ir Iw ra 
kinko. Raszykit kokio 
norit del viro, arba del 
niutvrcs.

Ricr

derlu, o mes taw 
atsiusime per e\ 
pressa szi. su g ra 
žais luksztais au 
ksu apdaryta vi
sa iszniargltu E

ras viduriais, lai 
krudeli. k m i t n 
galėsi pa rd imt. 
u ž 825, o eigų

link įvertas u žinok e k SG, 50 ir turėk ji 
Mes latve? praszome nueiti in expressa 
irpažiureti jo. Szis laikrodėlis yra ligos 
(loins kurie parsiduoda nuo$)2.5()iki S25 
Irgwarantawotas anr 20 metu, zltsinsk 
>iwo warda, e.xpreso ir paežio adresa. 
Paraszyk koki nori, moteriszka. ar \vy- 
dizka Jeigu tu nori tai siusk isz sykio 
K50, o bus dika per G0 dienu auksu pini 
litas Iciiciugelis su kiekxviciiu laikrodu- 
llo, bus gwarant a tvojimas su k iel<xvienu. 
Kostuiuieris raszo: 2 (Ir. 1803 — Kirt
land Bros. A: Co. Siusk man kita 11Ž $G,50 
llikr. visi yra užganediti. \V, Dutcher. 
Saranac. Mich, Kirtland Bros. & C<ų 
12 Pultun str. N’ew York.

da.szifkurtes ir siunezia pinigus i 
visas dalis svieto.

ATEIKIT!
25 E. CENTER STR.

SHENANDOAH, PA.

I J0N© MIEL1D/IŽ10
į Teiposgi gers kriauvzius ir teisin- 
!g»s agentas, Luwakorczin ir siunti- 
į mo piningu. 122 S. Main str.

Shenandoah, Pa.,

WINC A S AV ROCZI NS K A S 
jiii'eljiijl Geriausias karpeuteris (<lai 

priimti visokius apgarsinsiu wi3an)e )nie9te Mnliano

Gdnzinkolifls Ldiigh-Vdloy Katalogais knygų
Prasidėjo nuo 18 Lapkriciio 1894m, Apio aenovea Lietuvos pylis d-ro Basana-

I vIcvIa ** 44 ** ei
rroinai iixeln& i«z Sbonadorio In P«na Haren Į lc u

Junction. Mauch Chunk, Lehighton, Slntington, Trumpa senovės Lietuviu Istorija 10 c, 
Whito Hall. Catasauqua, Allentown, Heihloh.nj, žlponas bol Žipono d-ro Basonuvlczo40 c. 
Eanten ir Weatherly 6.04. 7.38,9.15 ryta 12.43.2.57, 1 - r r
6.27, |k> plotu.

In New York Jr Philadelphia, 6.04. 7. 38. 9.15 ry
ta 12.43.2.57. popiet. In Quukake, Switchback,
Gerhard* ir Hudkondulr. 6.q4'9.]5 ry lx 2.67 j>o plet

In Wilken-Barre, White Haven, l’itt»tun, La
ceyville, Towanda, Say re, Waverly ir Elmira,6.0<, 
9.15 rytu 2.57, 5.27 po plet.

In Rochester. Buffalo. Niagara Fella iriu W<- 
atu* 6.01, 9.15 rytu 2.75. 5.27 po piet.

In Belvidere, Delaware Water Gap ir Strouds
burg il.(H ry tn 2.57 po piet.

In Lambertville ir Trenton 9.15 ry la
In Tunkhannock 0.04. 9.15 rytu 2.57, 5.27 po piet
In Ithaca ir Geneva 6.04 9.15 ry ta 6.27 ih> plet.
In Auburn 9.15 ryta 6.27 po piet.
In .leanexvillv, Levlslon ir Bcawer Meacuw

7.38 ry ta 12.43 j>o piet.
In Stockton ir Lumber Yard 6.0l. 7.38, 9.15 ryla

12.43. 2.67. 5.27 po pk-tu.
In Silver Brook Jukctmn. Audenried ir Hazle

ton 6.GI. 7.38. 9. 15 rytu. 12,43. 2.67, 5 27 ir 808 po

— SALIUNAS —

T. Pauliukono

20 c.
10 C.
10 c.

Turi wisokiu puiku gėrimu kaipo 
tai: arielka, arakas, midus, winas, 
lūs ir kiti. Ten žmogus užejas wisad

In Scranton 6 04. 9.15 rytu, 2.57 ir 5.27 po plvlu.
Iii iiHzlvbruvk Judiio. Driftou ir Frveland 6.01. 

7.38. 9.15 ri tu. 12.43. 2.57. L 27 po padu.
In Aslihitid. Girardville ir Lo»l Cr«t»k. 4.59. 7.46. 

9.13. 10.20 rita. 1.00. 1.40. 4 10. 6 35 po plelti.
In Raven Run. Centralia, Mount Carinei ir 

Sbamokin 9.13, 11.11. rit"- J 32. 1.20. 8.22.9. 15 pu 
pietų.

In Vulesville. Park Plne«-, .Miilianuy City ir 
Delano. 6.01, 7.38. y.15. U.u5 run 12.43. 2.57. 527. 
8 08, 10.53 po pietų.

Trainai iszeina
I-z shamvkiu 5.15. 8.15. 11 15 ryla. 1.55. 4.30.9

30 pietų, ir ateina iii Szenadori sni 6.04. 9.15 
ryta. 12.43. 2.57.5 27. II.!5 po pn-fu.

Užeina isz Kzcmuiorio į Pottsville. 5.50. 7.38. 
V.()8. JI 05. 11.30 ry tu 12.12 2 57, 4.10. 5.27. K08 po 
plotu.

Užeina isz Pattsv ille į Szenadori 6 00. 7.5(1. 9.05. 
10.15. ii 40 ryta. 12 32, 3.00. 1 10 5.20. 7,15.7.55. 
9.40 po pietų.

Užeina isz Szeuadorie j Hazleton. 6.04. 7.38. 9. 
15 ry ta. 12.33 . 2 57. 5 27. 8 U8 j>o pieta.

Uzoiiut isz lU/.lcton j Szenadori. 7 35. 10.00. 
11.06 rytu. 12.15. 2.55, 5.30 7.2g. 7.55 po pietų.

N E DE L IN IS TEEINĄS.
Iszeina in Raven Run. Centralia 

Mauni Carmel Ir Shamokin 6.45 ry tu 2. 
40 po (lietu, ir atiena in Sliamoliin ant 
7.40 ry ta ir 3.45 po piet.

Iszeina Isz Shamokin in Slmnadorl 7. 
S5 ryta ir 4.00 po pietų, ir ateina fu She 
nadori ant 8.49 ryta ir 4.58 po pietų.

iszeina in Ashland. Girardville Ir 
f.ost Creek. 9.40 ryta 12.20 po Įlietu.

In Hazleton, Biaeh Creeh Junction. 
Penn Haven Jnction, Mauch Chunk, 
Allentown. Bethlehem. Easton ir New 
York. 8,49. ryta 12.30. 2.55 po piet.

in Philadelphia 12.30. 2.55 {«» pietit.
In Yatesville. Park Place. Mahatioy 

City ir Delano. 8.49. 11.35 ryla 12.30. 2. 
55. 4.58. 6.03 po pietų
szeimi isz Hazleton tit Szenadori 8.30.

11.30 ryta 1.05 . 5.30 po pirtu
Isz. Szenadorio in Pottsville 5.56. 8.49.

9.30 ryta 2.40 po pirtu
Isz Pottsville in Szenaduri s.30. 10.40 

ryta 1.35. 5.15 popintu.
HOi.t.tN it. wilbl’R generalnas sttperin 

trndentas South Bethlehem. Pa.
( if AS S. LEE. gen. agentas

PhiladeljMlia. Pa.

A. W

4

Smith Bethlvbem. Pa

AGENTAS SZIPKOIK’ZIU

308 W. Centre str. M.Jianov City, 
Pa. Galima pirkti© konopigiausei ir

tam Raidžiu piningus tiesiogei in 
Lietuwa, Russija, Lenkija ir kitas

Taipgi laikau saliuna, kur wiso 
gero galima gauti isigert. Lietuwei 
pas sawu wienzemi.

Birutes dainos
Petru zkrmlno rasztai - riles
Ponai ir mužikai , Drama penkiose per

mainose paraszMu Aleksandro Gužu- 
ezio “ “ “ 15 c.

Kas teisybe tai netnelas puikios apisakc- 
les isz lietuviu gyvenimo

Pajudinkim vyrai žeme apysaka 
Vaiku kningele “ 
Ant Nakvynes “ 
Pasakojimas apie viena valia ir jo ra- 

sziinika “ *■ “ 5 v.
Kaukazo balaisvis “ “ 5 c.
Kur meile ten ir Dievas “ 5 c.
Kas kaltas “ “ “ 5 c.
Senis Makrickas “ “ 5 c.
Vakaras Tilviku pirktuleje ‘ 5e.
Gyvenimas Stepo RaminosiO'ir kiti nau

dingi skaitiniai (ketvirta dalis ,,Sz.au- 
ieuisz.kio seneliu") “ 15 c.

i Griesznlnkas priverstas metavoties, arba 
per Jėzaus Kristaus kalba griesznikas 
sugražitas ant tikrųjų keliu 15 c: 

Apie Daugu, Saule, Menasi, Žvaigždes, 
Pilančios ir.Kurnėtos “ 5 c.

Pirmutinis degtines varytojas, komedi
ja " “ " 10 c.

Naujas elementorius (1895 m ) apdarytas 
su puikiais paveikslais “ 15 c.

Pamokslai ant didžiųjų metiniu szven- 
cziu ir didžiusius nedėlios 50

Kas yt a griekas 
Lietuviszkos miszius
Žodynas kun. Miežinio krturosc kalbose: 

lietuviszkai, latviszkai. lenkiszkal ir 
ruskal '* “ 8 2.00

Basanavicziu Dr. Etnolugiszkos smulk
menos (su viena tnapit) “ 25 c.

Juszkevicz.v A.
Veluunircziu 
mete “

36 E. Centro str. Shenandoah, Pa

15

15
c
C 
c

kuu. ir .1. Svudbiue red a, 
lietuviu suraszyia 1870 

“ “ 50 c.
Juszkevkzt A. kum ir .1, Lietuviszkos 

dainos, užrasz} tos apigardoje i’uszalu- 
cziu ir Veliuonos isz žodžiu lietuviu 
dainlnink u ir dainininkių (pirma ir an
tra knyga

J iiszkev iczv A. k no. ir .1. Antra knyga
(150 c •

Juszkev teze A.

kaip gyvena Kynai " 10 c.
Pamokslai ir Gain tojaus kalbos sodic- 

eziams •• “ 320U
Tajemnyczius g\ vuju Ružaiicziaus dėlei 

penkiulikus asabtt “ “ 10 c.
Vapph-rio A. kun. Istorija bnžnyczius 

kataliku “ •' 10U
Trumpi (tamokimai ir rudus del: ukini- 

ku. ukinikiu. levu, motinu, sunn ir 
duktvriu. tarnui, moteriems. miszlcms. 
darbinikams. sziukoriams. kupeziams, 
biednam ii bagetam ir t. t.

Kasdienines Maldos “
Didžioji nrdelia. Aprasz) mas

didžiosios nedėlios
Kristijonas Donalaitis Pavasario links

mybes •• •• * 5 c.
Perspėjimas apie szventa tikėjimą, o 

ipatingai a į ii* Jėzaus KritKaus Bažny-

Apeigos

15 r.
10 c.

to Alfonso Lignori 
Musu Pasakos. 10pasakų 
(•randi Verksmai
Kankinimas kataliku Lietuvoj*1 abrlntU 

u ipathigai Kražiuose 1803 metuose 
del UetuViszko teatro “ 15 e.

spaustuvėje

Priek tam randasi BILIARDAS, 
kur isz nobodumo aluezio ar arielke 
les įsitraukus, galima ir boles parai- 
cziot kati ir szlektiszkai. Stale prie 
saliuno yra sale delei mitingu ir ki
tu suvveigu.

231 W. Centre str. MahanoyCity Pa

LIETUWLSZKAS SALIUNAS

Jono vvasario
Puiki yra užeiga, nes galima gaut 

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

322 S. Main’str. Shenandoah. Pa.

M. Slavicko
339 W. Coal str. Shenandoah, La

pas M. Slavicką.
yra ne paeziuotu, tai yra teisingas 
vyras, nes nereikalauja daug uždar
bio. Visados užlaiko puikius gerv
inus, kaip tai, szalta alų, visokia arie 
ka kokios kas tik nori, ir kuo pui
kiausius cigarus

Parsiduoda namai.
Parsiduoda namas su szeszeis 
nibariais ant MAYBERRY

i

R. W. LECHE.
101 West Cherry Str.

SHENANDOAH.P

Didelė krautuvė 
gėrimu: alaus ir vis< 
tinės.

KAZIO DRAUGELIO.

MOTERISZKE

NASZLE, •
mokanti prosuvoti, angliszkai ir

Atsiszaukti po adresu:
116 E. Center Street,

Shenandoah, Pa
A f /t

ib p

»

t



PUBLISHING COA

SHENANDOAH. PA.,

■ f u

K E?;

John F. Plopped,

<>1 Unity Bldg. 
g.>, L U.

tikras amerikoniszkas laikrodėlis.
STEM Iszklrpk fzi npgursinl- 

wtND 1,1 ? b prisiusk mums nu 
t buvo pilnu adresu, o nn a 

i amc< prisiusime tav už dyk*.
I>nįmitimo, geriau l 

U ve ^fikrn >imvrik<>,iHZk:t hū- 
SIZE krodvli. yru tai tikru t 

uuksiis. vndiniom*» 11 k 
i>zrodo taip, knij tikru- 
miksinlKhtlkrodvlis. ku 
riti kiti | urJu.l;. į.o 4-10. 
yra gvurantavota- ant 20 
nr tu. Apžliir k gerui »-x 

; pre? o ofise ii-Jeigu tu mu 
< tiisl. Jog yru pigu, tiirn > 
*k k š.-fiU O jeigu io.i 
•’ puikaus lenciugi li<>. ’tai 
i iil-iu- k 5VC.1litu paezli- 
; neniis murk n:ts e gtni- 

si uuksin l.iei'g ||- 
y v. rtuinof3./fi) i i k. Arba 
’ 1 rlsiusk 7.ftp. ui n -iuge-

I gi.u.'l dykai.

_______

Garso Amerikos Lietuwiu

D R U K A R N E I E
«b

KUOPUIKIAUSIA IR t'/. PIGIA PREKE 
NIA) ISZPILDO WIS0KIUS DRUKORISZKUS 
BUS: BRUKUOJA DRAUGYSCZ1U KONST1TI 
^VISOKIUS PLAKATUS. T1KIETUS, GRCftlAT

ADRESAS DRUKARNES: „GAUSAS AMERlKOs LIETU

Randasi Dodge County

Labai geros fanuos su gera žeme galete pirkti pas mus už $5.00. už. akra. 
Pirmutinis užmokesnis už gera vaisinga žeme Si.50. o reszta pinigu reik isz.moketi 
per trys metus. O jeigu kas norėtu gera ir vaisinga žeme.ant u remtos itir užmokė
ti ant melu už viena akra poSl. 50. Arti farmu tiirem gerus namus, po 2. 3 arba 
4 ruimus, kuliuos galerna gauti, užmokant liktai ramia po $2. §3 arba $1 dorelius 
int menesio. Taipgi tureni gerus sztorus. kur kožnas gal gauti visokius reikalin
gus daiktus labai pigei. A teipogi yra tenai bankas, expn-s Offis ir pacz.ta. Mes 
taipogi perkam grūdos ntmg larmvriu ir užmokam taip kai)) užmoka ant turgaus

COPYRIGHTS
CAN I OBTAIN A PATENT? Fora 

prompt answer and an honest opinion, write to 
ntUNN <Sc CO„ who have bad nearly fifty years' 
experience In the patent business. Communica
tions st rictly confidential. A Handbook of In- 
formation concern'ng Patents and how to ob
tain them sent free. Also a catalogue of mechan
ical and scientific books sent free.

Patents taken through Munn & Co. receive 
special nottcolnthe Scientific American, and 
thus are brought widely before the public with
out cost to the inventor. This splendid paper, 
issued weekly, elegantly Illustrated, has by far the 
largest circulation of any scientific work in the 
world. S3 a year. Sample copies sent free.

Building Edition, monthly. J2.J0a year. Single 
copies, ‘25 cents. Every number contains beau
tiful plates, in colors, and photographs of now 
houses, with plans, enabling builders to show the 
latest designs and secure contracts. Address

J1U.NN & CO.. New YoitK, 301 Bkoaoway.

Promptly secured. Trade-Marks. Copy.’lghts 
and Labels registered. Twenty-five years ex
perience. Wo report whether patent, can be 
secured or not, free of charge. Our fee n<it duo 
until patent is allowed. 32pngc Book Free. 
H. B. WILLSON i.'. CO., .’Uuni-vs at Law, 
Opp. U. B. I uuko. V/ ASoINQTON, D. Q.KELIONE IN KOLION1.JA ., it

Isz New York iki Misler-u $12. 00 Jeigu isz.važiuoti l’einie/ioje ant 3 po pietų. 
|sz Chicago iki Missler'o $25.00: — Cliveland. O. $25.30.— Toledo. O. $22.so.

•C istlŲ. I’ll. $ 27.25 ir isz St. Lous. Mo. $ 23. 15.
Kas norėtu gauti aiszkiasnia žinia apie szita gera žeme ir jos preke.
Kas uor pirkti laivakortes, arba ant gėla žiu kelio tikteta- arba 

in sena kraju. arba atimti priguiincztus pinigus.ir t. t. irt. t., tai raszo pas

F- MISSLER AND KRIMMERT. RANKERS.
CENTRAI BITLDING

teippat
siunsti pinigus d va pun is kaio tai. kotus, kelines, 

tines, vilnones ir szilkines. Po ls> 
me , arba mikvarbavimo drabuž 
rodo kaip suvisu naujai padarui.

Darba atlieka greitai, pigiai ii 
riaus 1.

106 West Street,
New York City,

pigiause eziene yard uodui

ceberiu ir daugybe visokiu daiktu.
Phi u k sun, aut langu audeklu ir t. t.
Mesa sūdyta ir i’ik\ta, miltai kvietinei ir ruginei, szienas 

i r midling.
Szitkortes ] 

nuleidžiant (siuiicziam)

ATIMKIT!
108 E. Center Str. ir. 117 S. Main Str. 

Shenandoah,. Pa.
Miliatiekas ir sunūs.

Krautuve
C. B. BRUMM‘0

SHENANDOAH, Pi

C'zionai galima gauti dziegoris 

mažu ir dideliu ir len migeliu viso
kiu, spinku auksiniu ir sidabrinis. 
Visokiu instrumentu del graja^ 
kaip tai: skripku, klernetu, parts- 
pijonu, gitarų mandolinų ir 1.1.

Geri, drūti ir juodi | arasonai si 
75 e. Ir daug kitu dalyku už pigu

s Ir jau palaiky-

UZ.MIUKZKITE

Jentro Str. NstY.i l/in 
dipo SHENANDOAH PA,

Jurgio JuraiczSo

Shertftnrtoith

Galema gauti kožname laike ir kft O
pigiatisei: Dumi, 
baranku, cukrau 
tona, 
taip t. 
zobovu. 
rėdymu

Rardu'la viską kopigiausei irto 
žnam laikė

('•ziorr gausi geriausiu gėrimu, 
szalta alų. o ir gūžes gera miern. o

NEl'AADRSZKITE

W Ghm'eHaucko
311 E. Centre str. Shenandoah. Pa..

Czionai galima gauti, kiek tik di»— 
szele užsimano: atsigerti kuo ska
ninusio aluezio, saldžios, . karezios ir 
kokios tik norėsite arielktdes, kad ir

Praszau atsilankyti ir to wisko pa 
bandyti!

keksu, cukerki 
su ledais ir sint 
d Crctun.l 
kitu dalvkuė * » t

\ is >!<in Keptm ui uci r. 
ant veseilin. Kalėdų ir t.

29 E Centre str.

LIETUVIS/KAS

gos. t ra> 
dus mane.

, -k mm- gėrynuii. gtf 
. Smagi vieta dėl iw

•215 W. (’ENTER STR.

S/icud Pit

Kuri'- norite gauti katalogu lid; 
>zku knygų ir parsisiųsdinu S* 

isz Tilte 
itibkiie p’

;reicziausea|U
tai raszvkite ir pining

reikia

m gaude katultu 

i in gromata atarti 

’> rent us.

Liotu viszku knvgu prekyste.
M Al'! II AS XOVES

Jono Ražo
Ten galima gauti skaniausiąjį 

mu vvisokiu. nes ir cigaru usiro 
su kwvpencziu durneliu, o ir 
būdoje, l>a jau newiena isz^elk


