ARSAS AMERIKOS LIETUVIU
PREKE APGARSINAMI
ore inch once , . . $0,50,
one inch one month. SI,00,
one inch one rear . $10.

vienas colis viena kart . SO,50,
vienas colis per menasi $1,00
vienas colis isztisus metus S10.

Vilniaus Vyskupyste.
(Ta n s a.)
Jis matydams, kaip Maskolija rūpinasi
pritraukti ainis prie saves irprariti, kaip viso
kiais pragumais nor anus pražudyti, viską ga
lima dare, idant an is apszviesti ir nedaleisti
Maskoliui praryti. Todėl jis drauge su kitais,
apie ta tesirupinaneziais, rūpinosi apie suszaukima vyresnybes dvasiszkos abiejų pusiu in
Brzescia, ka per daug vargo ir datire, nes 1595
iil Brzesco buvo laikytas sinodas ant kurio
tapo sutartas susivienyjimas ir potam už
tvirtintas.

rusins; statydams visas spėkas darbavosi,
idant del bažnytinio susivienijimo suszaukt si
nodą, o del politikiszko seimo.

Del datyrimo to mierio 1569 m. pribuvo
i Liubliną draugo su kitais vyskupais, — >u
kunigaikszcziais. pasiuntiniais ir perdėtiniais
Lietuvos, Volinijos ir Padolijos ir 11, ir tenai
akivaizdoje pasiuntiniu Popiežiaus, pasiuntinių
kilų karalyscziu Europos, pirmas savo paraszu patvirtino susivienijimą Lietuvos ir Len
Sunku yra suprasti kaip tas
kijos, o 1 virei ir iszlygas ant kuriu susitaikė
Valerijanas Protasiaviczia, galėjo
padaryti. Szimtais turėjo provų su atskal li Lietuviai ir Lenkai. Nedaug laukes pradėtas
nais, nti kurių reikalavo atidavimo ūtimi ų ba- nti aivivyskttpų unijotų Pociej'o užmanymas
žiiyczių ir sugranžinimo atimių katalikams ir paremtas nū V. Protasiaviczians ir kilu, da
ly rė savo mierį, nes 1595 m. llrzesce tapo at
turtų. Szidlavos bažnyczia buvo s
žeme prigulim zia bažnycziai atskalūnai valdė. liktas sinodas ir nutartas amžinas susivieniji
Taigi kada V. ProinsmvVzia buvo \'iiniaus mas l’nijossu Rymu.*o*n i Popiežiaus meilin
vyskupu, tapo atrasti dokumentai [stebuklingu ėm užtvirtintas. Ant to sinodo susirinko visi
bildu] ir paveikslas M. S. Szidlavos. o ant pa- vyskupai unijotų ir daug lotyniszku - .
1581—1590
Ųiatų tų dokumentų tapo atimti ir žemė ml 14. Jurgis Radivilas [kardinolas]
15. Benediktas \’oina..................... 1600- 1615
titskalunų. kuri seiliaus prigulėjo katalikams.*)
Užimtais turėjo misijų ir vizitų po visus mie 16. EusUirliy Volaviczia................. 1616- 1630
17. Abrahomas Voina..................... 1631- 1649
stus ir miestelius savo vyskupystės, kur apsa
18. Jurgis Tiszkiaviczia................. 1650- 1656.
kinėdavo žodi Dievo, klausydavo skundų nu
1656—1661.
skriaustųjų ir visur rūpinosi apie sugranžinima 19. Jonas Dauginiu Znvisza...........
166 L — 1 665,
atskalūnų prie tikro tikėjimo. Bet to viso 20. Jurgis Bi ai ozo ras.....................
buvo dar jam mažai, kaip jau buvo minėta, jis 21. Aleksandra Sapieha.................
drauge su kitais rūpinosi apie suvienijimą ka 32. Mikalojus Steponas Pac........
talikų rytinės bažnyezios >u katalikais vakari 23. Aleksandra Kotoviczia.............
24. Kostantas Kaz. Brzostau>kas
nės—, su regima galva tos bažnyezios. su Po
piežium. Matydams isz visų pusių nepriete 25. Motiejus A ne u ta........................
lius: Maskolius, Szvėdus. Vokicczius ir kitus, 26. Karolius Petras Pancerziuskas
kurie visaip rūpindavosi netiktai iszplėszti ka- 27. Mikolas Jonas Zienkaviczia..
28. Ign. Jokūbas kun. Masalskis 1761- 1794
lalikiszka tikėjimą, bet ir politikiszkai pražu
dinti tėvyne. Visas dienas savo paszventė ant 29. Jonas Nep. Korvin Kosakovski 1796 180S
atgaivinimo savo tėvynės dva&iszkni ir, susti 30. Jeronimas S. Strainauskas... 1808— ĮSI 5
prinimą politikiszkai del apsigynimo visų ne 31. Nikodimas knnigaik. Puzyna 1815 1820
prietelių.
Dėl atgaivinimo ir sustiprinimo 32. Stanislovas Bohusz Siestrzeneeviezia valdė būdams Peter
dvasiszkai, kaip jau minėjom, Įvedė maldas,
burge ............................................
pamokslus, disputus su atskalūnai-. JezavilUH,
1 S31
33. Kasperas Cieciszauckas...........
kuriems atidavė bažnyczia szv. .Jono Vilniuje,
184S
>4. Benediktas Klangeviczia........
*) Kada Sz.idlavos katalikai Jau tu rojo stobiikliudą
paveiksiu, dokumentus ir žemo. lai t nujaus pastate
maža medine bazių tolo. Kad viena karia prasidėjo
barnis tarp katuli k n I r atsknluuu apie rubežiiis. tai
atskalūnai, kuriu danginus buvo. netiktai pergalėjo
katalikus, bot pradėjo anuos muszti. teip kad pasku
tinieji turėjo jie.szk'oti prieglaudos bažn\teleje. r.et
Ir tenai atskalūnai nedavė jiems pakajaus. svaidė
akmeniais Ir szaude In bužnv tele. Keletu sužeidė ir
vjena paveikslu perszove. Po to atsitikimu pasidarė
vėl provti. po kurios atskalūnai turėjo užmokėti kurą
pinigais. Katalikai tuos pinigus apvertė ant naudos
bažnyczlos. Bet gal kas pasakyti', kokiu būdu l’rutasiaviezia galėjo kisztis iii- dąl\ kus Žiamairziu vysku
pystes? O tai dėlto. kad jis stovėjo areziau karaliaus
tiekaipo kiti ir dėlto, kad jis apie visus Lietuvius, o
labiausiai katalikus tesirūpino.

puldinėdami ant miestu, kliosztoriu ir
sodžių, naikindavo žmones ir visus do
kumentus senovės laiku. Teip padarė
su szventu Jozefatu, netiktai baisiausiu
barbariszku bud u atėmė
tam vyskupui

kos nei vienos knygos
sudraskė arba sudegino:
O
bibliotekomis l’nijotu
Praucziszkonu, Jezavitu
tome knygose:
„Fontanu „Monumentą
vO
Dominicana“, .,Matka S’.viotycli PoL
ska“, „Actą kongr. beįiedyh
kad Maskoliai kada tiktai į
Lietuvą ir Lenkiją, tai netiktai baisiaukankino unijotus, užmuszinėdami
įmigus
Kus kunigus
Kankino. Dieną 16. Gegužio 1.635 »»i,
k: tz okai į u • i.si ui • t: ėy i m i es t < - i i < k J n n a v a
netoli Pinsko ir tenai paėmė Audrioj'i
Itobolą, jezavitą, karsztą upasztulą imijotu, kurs daug atskalūnu atvedė i szv.
katalikiszką t i k ėjimą
kiiiimu, k urius mi „V

nu Dievo, kaip laike jo gyvenimo, teip
ir po Jo smerties, tapo beatif ikavvtu nu
katalikiszkos bažnyezios. Karės Mas
kolių ir Kazoku (tikriau užpuldinėji
mai) padarė nesuskaitomus tukstaiiczius
„niuczchnnku“. Nu 1618 m. per kokia
40 metu suvirszuin 30 kl'osztoiiu vienu
tiktai Domininkonu ir ant vienos \\diuijos (ir aplinkui) su žem<
gi 1)0
zokoninkus kaip vyrus teip ir moteres
isznaikino. Augszcziau minėtose kny
gose skaitome, kad Jezavitai, Prancziszkonai, Brolei Szveiito
paprastai Bronifratai)
,,muczelninku‘‘.
Bet seniau
(Dar neviskas.)
tini, norėdami
sau musu tėvynę. O po
ir spakainius ir ėsanezius
o vienoj
mylisto:
mylisto;
visu m et atsiženkliiidavo
jo gerus tarnus
,'ėriszkumu ir isznevožikad kur jie ausi
jimii baznycziu. Nei joks rasztininks
negal pad liti tikrą skaitliu visu kaukiu- lankė paliko aszaras, degėsius ir už
tiniu. Kiek tukstaneziu Maskoliai isz- musztu.s arba nuskriaustus. Turėjome
naikino Lietuviu ir žmonių kitu tautu tą mylistą, kad po daug vietų netikta
gyveiiancziu seniau po valdžia Lietuvos, liepė žmones muszti ir galvas kirsti su
tai tiktai vienas Dievas težino. Nes už- kardais, o potam juktis darė regint die-
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moraliszku

ir abelnu faktu szaknis ateiuaneziu nelaimiu, dėjimo ekstrakto L i e b i g o,

visados būdami palinkę prie
kia žmoniją ne toli vartų XX sumiszimo proto.
miau žinomas, padarytu page*
PUBLISHED EVERY TUESDAY
amžiaus; czionai priminti tu
Amerikoniszkas laikrasztis rinancziomis daugybę esancziu
Executes all kind of Job Printing
riu vieną isz baisiausiu piktu patalpino straipsnį po antgal- atmainų šoko; nekurie to gi
and translating in all modern lanviu „Quaterty Journal of Ine skiriaus isz paežiu tiktai ekostanti alkoholizmo.
nomiszku pažvilgiu iszvaro

„GARSAS AMERIKOS LIETUVIU“

SUBSCRIPTIONS PER YEAR.

12 szeimiuu blaivu ir 12 gir
All communications must be vartojimas alkoholio didinasi tu kliu.
— addressed —
visose europiszkose v i eszpa
„Garsas Amerikos Lietuviu“

Publishing Co.,
230 W. Center str.,
Shenandoah, Pa.
rnri-----;

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

NhiiELiMS LAIKRASZTIS
„Garsas Amerikos Lietuviu“

euzijos nurodo, jog 1860 m.
jį suvartojo 850,000 hekto
litru alkoholio, 1876 tas skait
lius pasididino iki 1,004,000
hektolitru, 1881 motuše jau
1,444,000 hektolitru, o 1 891 m.

lizeina kas Utarninkas

Shenandoah, Pa.
KASZTUOJA ANT
AMERIKOJE.............
IN UZ.MARE .............

1 ,662,000 hektolitru. ir toliu

METU

A beinąs skaitlius vaiku 61 57
Numirusiu pirma nedėlia 6 25
Idijotu...................... 0.... 5
Silpnai subudavotu... .0 . .5 gal kurį pritaisytas valgis turi
Epileptiku ...............0............ 5 būti ogardus iro lengvai stiverAntru kart skonstitavotu ii
serganeziu................. 0............. 5
Alkoholiku ju vaiku ... .0 2
Prie tos nesmagios statisti svaro kudo kumpio supjausty
kos pridėsiu skaitliu surinkta to į plonus szmotukus, paskui

O kokios pasekmės alkoho
neseniai per I. Donatlėa isz
. . $2.00
lizmo,
žinoma
visiems.
. . $ 3.00
Budapešto, kuris tvrinėio verszieiios.

Dadėti sekancziu

?•

nū kuriu paeina isznykim^s
Rankraszcziai (korespodencijos) ir
žmonijos ir jos nupūlimas, al
laiszkai turi būti adresawoti ant szio
koholizmas užima pirmiausia
adreso.
vietą. Visi psychatoriai vien
„Garsas Amerikos Lietuwiu“
balsei sutinka ant faktu, jog
Publishing Co.,
alkoholizmas jeigu ne peieina
230 W. Centre str.

- Shenandoah, Pa.,
Piningai turi būti siunsti per Money
toje ant ranku.

Dr. J. M. STUPNICKIO.

20 E. Oak str.

cibulius, kelis kvepenczius

ežius į tarnystę, rekrutus. Vie
nok pagal mano numonę szio
skaitliaus negalima palaikyti
už suvisu teisinga, nes damoj-

na szauksztuką pipiru ir nekiek žiedu maszkatolu. Drus
kos suvisu mažai, nes kumpis
yra sūrūs. Troszkyti tą visą

po 2 Imeto dužoti, bet czionai
baisiausiu budu. Girtūklystė* dadėsiu, ant atsakimo auto tada vandenio tiek, kad biski
tėvu visados yra p
riaus, padėtą per jį statistiką.
isznaikinimo fiziszkc vaiku,
uos ir lygios kaitros, apie ’»
arba ju pirmlaikinio mierio tas atmestu laike
valandas. Paskui nuėmus n ii

niu (leszimis metu daejo nu
19, 4 ik: 76, 56 ant 100. Vo szaukszto ekstrakto niesiszko
kietijoje, szalip sumažinimo
jnį valgio. Szaltoji
Ogalima Jjįl ilgai
o ožiai
tame paeziame laike netinkan-

Shenandoah. Pa..

rel, Baer ,

se, veizint ant darini savo tar Marse nurodo, jog alkoholikas ežiu n ii 7, 8 iki 16, 6 ant 100.
nu Kazoku.
Italijoje padūda skaitliu nu

Alus, sznapsas ir kiti pana
naszus gėrimai.

mo,

gy veliantis

metu 1881 —1891: 77 iki 23, gini užsitarnauja ant didelio B
2 ant 100. Teippat Belgija; pripažinimo, taip pat antskau I

SVEIKATA

fiimas, prasižengimai visokie
skyriaus, sumiszimai proto
bėdos - sztai auganczios metas
su dienu. O skaitlius stastistikos, ženklinantis tas baisiais
moraliszkas ir fiziszkas nelai
mes kas metas ilgesnis, kas

bet tolyginio kilimo tu visu

li

žius.
III

fszcziaus minėtu inieriu, del už-

muilinimo akiu žmonių ir pa
rodinio, kad, buktai, caras rū
pinasi apie sveikatą žmonių
sur-ėdintas. kad ir geriausia
Maskolius negal
daug
gero
O
O
O
padaryti.
Ant ligonbuties,
kur yra selskavas daktaras,
valdžia dūda tiktai 100 rubliu
ant vaistu, ant visu metu. Ant

kožno paszven tinimo tu ligon-

gonio, vartoti neverta.

valtžia dūda tiktai nu 25 iki
sodos su vandeniu irdūti žmo ]>opas ir tt. Ar ut yra platini 50 rubliu ant metu. Ar tai ne
nėms ir tt. Matyt isz tos ko mas cariszko tikėjimo i Bet y ra j ū k a i ? A1 ga Mask oi i a m s
dūda kogeriausia, užlaikymą
respondencijos, kad p. Staga

Apie vaistu liepė feldszeriui pripilti

nėr ką nė szneketi.

ras nežino kai]) tie dalykai mylista“ kasztoja žmonėms?
ciunu kepsnį. Teiji darant
stovi. Turiu pasakyti, kad ežia Kožuas „sielskavits“ daktaras
galima suvis mėsą paversti į
ne yra dovanai, bet. isz kisze- ima algos aut metu 1000 iki
1200 rubliu. Akuszerka ima
bėga isz jos visas sekas. A]>300 rubliu ant metu. Feldszevaityti mėsą iszpula ne videlmiestu, ant kuriu užlaikymo ries ISO iki 3(Ki ant metu, 14 I'
ciuni, bet kitokiu įrankiu.
reikalauja nū žmonių daužy dak.tiiru, J4 akuszerku , 100'

liepe nors sodos pripilti žmo
gui, reikalanjmicziam vaistu.
Nes ir tai teisingai galėjo
būti, kad rundavu vaistu dak-

laikyti už daug mažesnius pi Tai vienos algos an t met u78,000 kliu vaistai už 1 0O rubliu prie
sziausia) kepamas ant skau- nigus ir daug geriau, jeigu
ligonbuties ant metu ? O žmo
viskas butu teisingai atliktas Kožuas ligonbutis tur 2 tarnu nės girdėjo, kad vaistai dova
nai tai visi nor gauti dovanai,
stirnas, o labiausia, kada jis
esti aplaistomas laikas nu lai- tvarkos. Czionai noriu paša-1 yra paskirta po 172 rubliu aut o tu vaistu yra daug ar mažai!
Ko vandeniu arba skystimu nu kyti apie ligonbuezius „siel-įmetu tai jau turim suvirszum Ar valdžia Maskolių rupina-i
mėsos, kinis suminksztina
2,000. Arklei ir vežimas visti • apie sveikatą žmonių., ar apie
met tur but ant pareikalavimo ką kitą, tai žmones suvisu ne
laiko geriausia, kada kepsnis Vargdieniai paprastai sako, už dvka. Ant užniokėiimo žino! Geriau butu, kad tokiu
„cariszku mylistu“ suvisu ne
esti kepamas ąnt sviesto.
kad ligonbutis, ,,sielskavi.“
daktarai ir feldszeriai yra paskirta po 300 rubliu, o būtu, tai daugiau Lietuviu til
rundavi, ir vąistus ii* rodą 14 ligonbucziu tai 4209. O pi
dūda dovanai. Kad prasezio- nigu paskirta ant užbiikvmo
kėliai nežino tai nū ju sunku ligonbiicziii yra daugiau kaip k iszen i ūse vargdieniu.
via to reikalauti, bet kores- ant apmokėjimo daktarams,
feldszeriams ir (t. Dabar oritą dasižiuoti. Daktarai, feldszti per rėtį.
Ant kokių pamatų .Mas
szeriai, ligonbueziai, vaistai ir ežiu. Kur
koliai atmetė liuosibe
tt. \ istai dovanai! Kiek ežia
mylistu caro. O kas link tei
įsija, Kuriai ouvo pasybės suvisu ĮU'ieszingai yra.
instrumentai
del peržiūrėjimo mal
O

^7

L

ISZ VISI Ii.

Restauracijose geras

žimu pagerinimą, O viena isz ką ant kepsnio. Prie sziopas
svarbiausiu priežaseziu to mi kutinio budo kepimo, niės
tas isznvkinias paeinantis ml
persimaino tokiu budu,
Kiekvienas metas iszeina alkoholizmo, paeina sekancziu tas taps: baisus alkoholizmas. kada apatinė pusė mėsos pra
į svietą visokiūselaikraszcziūse
deda kepti,
iszteka k
visu kitu daliu šokai; pašinu
ir visokiu nelaimingu atsitiki
alkoholizmu nū praėjusiu metu.
m as.

II giminė:

sekauezius žo ninku“, pone Stagaras, trauk dabar nepriima). Tokiu budu
už liežuvio. Ponas Stagaras Maskolių valdžia dūda gerą
a) Neatbu tinas yra paezė- raszo: „Miestelyje Vaikiniu- užsilaikymą del daugybės Ma
dlyvumas prismokūse. Persudinimas kepsnio labai taukei davas ligonbutis, kur 12 ligo- visi, kaip jau sakiau, tur priatsitinka, ypatingai restaura niu gauna dovanai užlaikymą sakimą, platinti cariszką tikėj imą ir maskoliszką kalbą ir
cijose.
To skiriaus kepsnis
yra blėdingas pilvui. Labiau rundavas feldszeriusSirman’as, apie visus darbus žmonių dasia pritaisant valgį del sergan- kursai teip-gi turi dovanai da neszti valdžiai. Kožnas toks
ežiu, visados reikia užsuditi linti mindavus vaistus reika ligonbutis yra apkabintas mu
suvis mažai; kitu-gi prismoku. laujantiems.“ Toliausjis ra-

guli pamyti
džius:

tiktai muilinimas akiu žmonių, tlius.

o

donoscevas,
vienos

u imas akiu — nes per tą caras

.Maldavimas buvo

stancziu rubliu aut metu.
turi nesmagu inspudį ant (riju

apie sveikatą žmonių.

tai yra m* per minister] vidu
riniu dalyku; padavimas mal
davimo mi daugybe paraszu

nio ir pavustijimo) ir apsunežiu, po 2 daktaru, po 2 aku

eapsi į >ažy.siii:"

tenai jiem atima ka

bu

Mėsa.
giminė:

j

Del

pritaisymo šoko

veninio, lin kimas prie zmogžują su videlcium arba su
dy aeziu.
IV giminė: idyotizmas, suėsa reikia M
miszimas proto, iszmirimas
giminės.
alkoholiku deda ekstrakto imsisžko. Šo sados pamyti. idant ugnis H
sudekhiravotu, bet tsybės pra kas jautienos yra labinus pa- butu per daug karszhi, H
dėtos laike girtūkliavimo tėvo
arba motinos užlaiko suviję
su- augszcziau minėtos rodos pi

TEAUK UŽ LIEŽUVIO.
Apie maskoliszkus

riu. Taigi vienu tokiu „siel- ku rie v ra :
skavu“ daktaru vienoj' Kau
no valdyboj yra 14, o feld„vainos“ caras turėtu
szeriusu virszum 100. A’ilniaus
gatavą ir kur reik ten
s, Grodno vald. I galėtu aims — siunsti. ILt gal
feldszeriu nu 100 kaijm daktarai, arba nors kai-

kime sa tiesomis, o ne
komis asabomis uždraudžia
tiesas ragiti valdžia permainy
ti esanezius Įstatus, o labiau-

ligonbuezius norėjom paraižy
žmonių
? Bet to ne^ati savo laike atskyrije ,,Padė si „sielskavi“ daktarai tur bū sveikatą
..
.
t?
jimas Lietuvos“, bet korės- ti .Maskoliai, akuszerkos ir

feldszeriai teip-pat (kataliku I ras tiktai surėdytas del aug- Atmesti!

matomai

caras

,TF..—>

_—r -

Maskolija.

Prancūzija.

Petro pilė, 28. Balandžio.
Danesza isz Petropilės r kad
nusilpnėję Kynai apleidžia
Knskolijai plotą žemės sziaurinėje dalyje savo vieszpatystės ir vieną mariu portą(ūstą),
kad Maskolija tylėtu ir daleistu vieniems su Japonais tai
kintis. Kanakados galingiKy
nai akise svieto dabartės jau
visu bijosi.

Paryžius, 24. Balandžio.
Czion sustraikavo strytkariu
(omnibusu)
kunduktoriai.
Szendien prie ju prisidėjo garlaivių darbininkai ant upės Sa
lios ir tarnai geležinkeliu.
Straikieriai keliose vietose pa
kėlė demonstracijas ir susirė
mė su palicija. Ant apmalszinimo straikieriu paszaukta į
keturis tukstanezius apginklūtos palicijos ir kareiviu.

Maskoliams džiaugsmas.
,,Vilenski Viestnik“ raszo,
kad Kauno valdyboje yra la
bai prasiplatinus Maskolių
vi t ra, jeigu tai yra teisybė,
tai be jflko gali Maskoliai
džiaugtis, jeigu Kauno valdy
boje turi 42 ,527 pravoslaunus,

Prisakymas Varszavos
oberpolicineisterio del kcliaujenczių į Czenstakava.
. Varszavos oberpolicmeisteris prisakė policijai, idant tu
rėtu užžiurėjimą ant kėliaujencziu į Czenstakavą per
Varszavą, kad jie m-itu dide
lėmis ulycziomis miesto, ir be
giedojimo ir muzykės užsilai
kydami spakainiai eitu mažo
mis ulycziukemis.

Mokslai nė ukinikvstes
ir pieniszko iszdirbimo
Kauno rėdyboje.
Kauno rody boję jau nu ke
liu metu raudasi, dvi naudin
gos mok slain ės:- mokslainė
ukininkystės uždėta per ponia
Budbergova Panemunės par.
Szia. p. ir mokslainė pieniszku
iszdirbimu uždėta per. p. J.
Ivano vieži :k
•
' Pirmoji mokslainė randasi
nu 1889 m. kur mokinasi j 40
merginu, bet nelaimė, kad
daugiausia ju isz Kurliandijos
ir Inflantu. o suvis mažai yra
isz Lietuvos. Ten mokina apie
auginimą gyvuliu, apie gaspadorvste abelnai viską kas yra
reikalinga kaimo moteriszkei.
Mokslainčje pieniszku iszdirbimu randasi į 20 mokyti
niu, kurie esti užlaikomi kasztu kone vieno uždetojaus mok
slainės. Mokytiniai turi pri
valumą visokį darbą kas link
pieniszku iszdirbimu atlikti
savo rankomis, ir teip: daro
patys sviestą, dažiuri ir melže
karves, augina gyvulius. J u
iszdirbimo sviestas augsztai
stovi prekystėje Anglijoje.

tu ir teip silpnas, jūg negali
atlaikyti szv. miszias^ turi iszvažiūti j Vladiiuierą ant 5 metu isztrvmimo. Turbut jis isz
ten daugiau nesngriž, jo menkos spėkos neisztrivos kelio
nės. KuikTrassum isa gimimo
k ra Latvys,!!- geras katalikiszkas kunigas.

Isz Amerikos.
„Shen.Teatr. Draugystė66.

Gūdotini „aktoriai“ ir
Varszavos*
„ak to r kos“ yra užpraszomi,
Varszavos arei vyskupas apidant prisitaisytu ant szio ateinanezio subatvakario su savo
„rolėmis“ ant atlaikymo prak
buvimo apims valdžią ant artikos. Susirinkti iv visiems žicidicezijos Varszavos vysku
n omą vietą.
Direktorius. *
pas K. Ruszkis.
Iszvažiavimas į Rymą VarMt. Carinių Lietuviai
szavos arcivyskupo yra gana
Szenadorije „siutus66
svarbum atsitikimu dvi kata
užsisteliavo.
liku, kuriu padėjimą ir rei
Shenandoah, Pa., 5.Geg.
kalus kunigu perstatys szv. Asz naktinis sargas, vaikTėvui. Iki sziolei Maskolijos szcziodamas pereitos nedėlios
valdžia katalikiszkiems kuni naktį ulycziomis miesto iszgirgams labai retai iszdudavo dau tartum žvėriszką balsą ir
praszpai tus į užrubežį, o jei ž v e n ge j i n i ą retežiu, m *ga 1 ė j a i1
gu iszdudavo tai reikalaudavo suprasti kas tai yra.
Priėjęs
nū kunigo tikro prižadėjimo, pi-.e lakupo duru atsirakinau,
jug jis nevažigs į Rymą. Nū tada aiszkiai supratau, kad
kunigu isz Lietuvos iv Len tas balsas iszeiua isz lakupo, o
kijos reikalaudavo, prižade* uždegęs žiburį iszvydau Lie
jimo, jūg nevažiūs į Kriokavą. tuvį barszuinantį į geležines

Užmanymai Leono XIII.
Rodosi, jug neužilgo pasiro
dys encyklika popiežiaus baž.n y ežius rytu — katabkiszkos,
jkur bus perversta ant kalbu:
arabiszkos^ artueniszkos, dial
dėjiszkos, koptyszkos, peirsiszkos, turkiszkos georgisz.kos,
idant galėtu visur prasi pl a
tinti.
Isz Rymo- grekiszką kol e*
ginui ketina peimeszti į Lvovą.
I žmanimu szv. Tėv<» teipogi
yra uždėjimas Carograde grekiszko u ui versi tero, kur Imis
iszgu Įdomi tikyba i.r Liežju-vis
grekiszkas.
Kardinolas Lengenseux, pa-gal norą Leono Nil'll, ugdės
Paryžiuje peržvalgą (re-vue),
kurioje bus Isz/tyrinėti valkatai
tykybiszki ir privatiszkii ry
tiniu tautu, y patingai mieryje
suvienyjimo abieju bažnycziu..

Isz Latvijos.,

žemiau stovim už Ungnm
Laikas jau mesti girtūkliaviiną ir pesztynes, o imtis ui
mokslo ir apszvietimo.

ei. A. V.

Striukas kriauczia.
S t. L o u i s , straikūja apie
500 kriaueziu, reikalaudami
czystesnio uždai kimo dirbtuvin
ir geresnės tvarkos darbe.

St vaikas;
St. Louis, Mo„ L Geg.
1000 darbininku isz 10 plitnycziu sustraikavo. Straikas tas
labiausia ajieina kontraktie
rius, nes jie yra apėmę dastad
tyti daugybes plytų.
Teiposgi straikūja suvirs
1000 darbininku fabrike ra
kandu ( meldi ii) ir garbanoje
Shebovnmde, \\ is. Girdėti,
jug ketina pradėti straksi
dar daugiau.

<iy<lymas dantų*

h ort S co tt, Kam, l.Geg.
Pribuvo czionai kokia tai moteriszkė, kuri apsigarsino, jfig
ogalint isztraukti be skausmo
dantis.
Szmeravo ji dantis
seruaneziu kokiais tai vaistais,
nu kuriu tujaus isztino burna
ir liežiuvis ir jautė skandėjimt
vidurius. Toji moteriukė to
duris lakupo ir rėkentį žvėri- jaus isznyko, o palicija jos
sz.ku balsu. Per mano kūną jieszko. Daugumas isz serganperėjo sziurĮuiliai, kada asz ežiu yra artimi smerezio.
įsižiūrėjau areziaus į tą asabą:
Paskendo laivas,
visas sukruvintas, galva per[skelta ir pats guli kraujuse;
Toledo O., 28. Balan-j
apart to ten raitosi ir daugiau džio. Mažas garlaivis Sakie I
jisabu, da du Lietuviu iv trys SI.epą rd važiūdamas Isz lluroU n garai ii- vienas Lenkas.
no paskendo ant vandenio
Kaip asz pąs.kiaus dažinojau 25 pėdas gilumo: jis vežė dru
■tąi tie visi pauksztukar, kurie ską. Isz jo žmonių, kuriu bu
tupėjo toje klėtkoje buvo at<- vo septyni, isz s i gelbėjo isa
Ivėjavę is^ Mt. Carmel į Szo- Įiradžju keturi, o paskui per
nadorį užsisteliiūi sav siutus dideliu bėdą tapo- iszgelbėti
Bet žinoma pirmiaus nė> kaip du J. paskendo tiktai kukorii^
i
jie ėjo pas kriaueziu. nuė
jo į saliuiią pripilti sav gerk^ Drebėjimai žemės. MekailesK 0< kada jau jie turėjo n p
boję.
kvaitusęs nu alkoholio naivus,,
Na k t y jė 1. d. (legumes Meb
tada u u ėjo pus k via u ežiu pv sikoje davėsi jausti sumykus
Grynevieziu t tenai jie pradėjo dit'-bėjimas žemės. Bažnyczios
rodyti vaisius, girtuklystės; ir namai tapo paž--isti> bet isl
iszdauže
„szopos“- langus, žmonių nieks myrio nepaneladą Į). Giyneviezius paszau- szė. Vulkanas Jorullo pradėjo
kė palicnionus, o tie negalė- mesti lavą. Aplinkiniai žino
danxi apimti tus žvėris gražu- nės bėgo tolyn.
.©tikiu, turėjo imti į darbą biles^
tik. tai apkaustę su bilėmis
Dieirn „1 Gegužio66.
gailėjo jūs įvesti į lakupą.
Diena t Gegužio yra dienu

Isz Rygos ateina žinia, j
buvusi.* kapelianas gimtiazL
jos kun. Trassiim, nežiūrinti
O broliai Lietuviai! kur jus dąrbinii-tktt ir protestą vėjinio
ant to. jūg serga nū pusės- ux<c yru p rotas h už. tikrą mes jau pL’ieszai kapitalizmą, szįniet

JO1) WTWgrrWMBCT1

Ipęrėjo
....
toji diena ir Amerikoje /Ueksąndra II iszdavė ant po- jiems nepavelijo,
ir Europoje su mažais iszė- pi eros, davė prisakimus esan neturėjo ir tt. Bet kada mums ir tada savo darbais parodytu
tiems po jo valdžia pristavams Nauja Gadynė“ atidarė akis, mėte tiktai savo kvailybę. O
mirnais, — spakainini.
ir kitiems, dabusti, idant nors talpindama j u koresponden dabar ežia „bedieviai“ netvr
ciją, parodė, kad tie, kurie at nei jokio ženklinimo, nei vie
Numirė jaunas Lietuvis.
S h (»n a n d o a h , Pa., f>. Ge
to. Apleido szi varginga
venima vienas Jaunas vy
ras umž. 2i metu, po sunkios
ligos ir atsilikęs savo bažny
tines pareigas Juozapas
M o z u r k e v i c z I a.
Pirm
3 metu nabasznlukas pribuvo
a Jr czlon.-pat iszshnoko liet,
spaustovege darbuotis. L’žtad iki savo
myriui darbavosi ..Garso Amer. Liet.“
spaustuvėje. — Amžina atilsi lai jam
Viešpats suteikia . . .

„Zecieriai11 ,, Garso A. L.“

Nesibijok!
iitm-rikoniszkris
hiikrodi’lis ir lai
ko u<t:ii luikij, o
Mrs nulini pur
tini t.-lll ..ehlz.lirlaikrodėlius dar
piuiuu tu- Kaip
pirmu, yp-susnin

Fom ..bizni ' su
tnvo tanii<-i'ziiiis.
ir nn> m> hlžiniii
tiiVj,-.. pirm m-L’ii
tu pirk'i kur ki<:urlk:iir«»iėli.i*z<irpk '/j npnnr2<ui'u><2 ir' :it.-lų>k
mum- su savo
O vn rdu ir ndr'-sii. o
inns n t --i n .įmetu u
.zj J I kur. nO no
Zt aukso daili-1 i-z7 imi mint j iln-vi-ik
pinitiu kaip kad
mes J:i v>’ m už tokhj žviuĮ pri-kj-i
su tikrai'’..l'.lgitrviduriai' paduriulruzz., i,,.
U a te Ii
l'o.'* puikini npdiiilintit hi nu u j:i u-iomi prieiti iHrtuL« gvr.ii iizsukntnn <1 > k u ii n t p
jlrao. .h'inu m nori. iižuiokūk i-.spru-so un'iitui
Kantus atsiuntimo ir .’?!•. jeigu tu-nori. mmmU‘K nlcKo. T u n i i-K o n <• - i l> i J <> k • .-i «1:« tu
orderius!. 20 meti; nvnrnntiivojiinus -u kh kTlrnu laiKrodžiu. l'ž 50 ri-iitų nu - t m ut-iij-iiii'*u laikrodžiu puiku už£3 W piniusint.j h-n •iii„,<‘,IĮ
ajtigu iiUhjsi i-zĖ:irr |9.
už luiso ii. n:m-i
Ms-luiru d y k si. Hnszyk j mii> ir buk ritmus.
1‘iminėk koki tu nori, vyriszkij ur motcrlszkij.
Dyku! Jt-inu tu pirksi iirlm t.-r <> dmunm
t laikrodžius. tai tu minsi virinj už dvk;y Tai
i i u žd i r b t su s z i n i1 a i k r <» <1 ž i a i Nekurti- <lzi<-g<>rin<-i>l< ri>ii pnrdudu iii' nu
iki tOdolIaritp

sitolino nū musu, yra „bedie
visi
gadinti cariszku czinauninki viai“, tai mes tiktai prasidžiauR.) Todėl negalėdama suvisi gėm, o ypatingai asz sudedu
užginti, daleido statyti kryžių, didžiausią padėkavonę už pa kios ligos ir dar raszo į „Nau
bet ne arcziau kaip 18 mąsti talpinimą ju korespondencijos. ją Gadynę“, kuri jau ir be to
nū kelio. Akmeninius arba ge
ležinius su visu užginta yra minti, raszant apie jūs, nes

kos Draugystės“ yra, kaip visi kožnas žmogus labai gerai žinigus bažnyczioje, arba prie geri žmonės sako, geru ir nau
bažnvczics. Keletą kunigu tu- dingu daiktu. Bet kada dabar ant pono, ant bėdno, ant uba
go, ant sveiko ir nesveiko ir
rėjo užmokėti k orą už rinki
yra, tai asz labai esu dėkingas. kad galėtu, tei savo dantimis
mą pinigu.
nevieną sužeistu.^ Teip ir „be
Iki dabartiniam laikui ku
nigai už siuntimą oficialiszku pą tokiu bi nd u raszyti, nes dievis“ savo rasztais . savo
kožnas geras žmogus žino, o
ypaez mano draugbroliai „Te- ir ant Dievo, ant szventuju.
nias apie numirusius ir užgi atraliszkos Draugystės“, kad ant Popiežiaus, ant kataliku
ir 11. O jeigu
musius, apie „atpuskus“ ir tt.
savo dantimis
ir
Gana buvo kunigui pridėt melagyscziu. Bet del „Ą
Gadynės“ tai tinka! Ji i
lojo si misti. Paczėtis visūmet
buvo su lotyniszku paraszu.
kunigu teip ir
Dabar ant reikalavimo Oržev- tai esam dėkingi jums, kurie tuliku
szun kunigo padvė
atsitolinote ir parodėte mums
susiam nrdudatv pakajaiis ir tt.

priimtu, arba kad reikalauti szunu ganyti. „Nauja Gady
nė“ jau neduda szun jiadvėsuiižmokesnio. Per ta kunigai
s1
siam pakajaiLS, (kunigo szunis Ant musu užo
daboja) tai kodaugiaus turės
korespondentu, tudaugiaus tu
Generol •
rės žinių. O gal.tiktai tas vierinrzitis spakainiai
lankyti Žemaicziu?

garbinti

Galite vienas

Red Star Watch (’o. m pt.

bet neva
ę artimo,
ii musu

134 E. Van Buren St.. Chicago. III. ant peczėtės ir ženklina maisz teatro!
ta priesz Maskolius. Kas-žin

ISZ SENOSIOS TĖVYNĖS
rie carą visur daro nekaltu, suvisii nenorim! O ar yra toks
kurie sako, kad Maskoliai žmogus, kurs ..bedievius“ mvKaunas, I. Gegužio. Daneap ken ežia
neszu jums apie keletą nauju
,,bedieviai“ prie j u draugysįvedimu garsingo musu guber
0 ar kryžiai, pa cziu prigulėtu? Kam gal tikti
natoriaus p. K bngenberg’io.
Paskutiniame laike liepė sprausavo tarnams, idant

kutam

DIDZAIUSE PADEKAVONE!

I

11 IO.

melagingą

kores-

lam

jūg nėra 1 )ievo, jug jam mok
slas darodė, kad nėra Dievo j ilgei mes ji
(> užklaustas, kur yra tas nei vienas prie tokio garbingo
„mokslas“, kurs darodo, jug darbo nenor prisipažinti, o vie-

talikiszkus, ypaez per „atpuskus“ ir kitas dideles szventes, C) tai
idant tokiu budu lengviau
nė
apie visus dalykus dasižinotu Sakau „bedieviams“, nes. kaip
ra- Vienas is
tiktai į
kokios yra dvasios kunigai mums rodos i „bedievrszką
ir žmones.
viai“. Mes neraszėm „Gar- txarodysiie savo norus, o mums
ro II, buvo nū musu „Teatraliszkos Dran
gystės“ atsitolino, nes nenore

P. Klingenberg’is negaO

O

j iszuaikinti tą, ką caras jo me, kad gal but aplinkybės

sinimą.

Tamsta sakai, kad
singas ir, kad raszai

Jeigu mes matytumėm, kad

kad asz Nepatalpinau „Garse

w

ivc A" i «

A. L.“ Tamstos korespondėn- dalykus, yra tiktai platintojais
•ija. Bet Tamsta turbut neno
ri suprasti, jfig Tamstos ko-

Kraiituve Pigus t a voras!

mai paleistuvystės. Tamista
vienus tiktai brudus. Pagal sakai, kad ir nekurie katulimusu supratimą, kas brudu

Ant E. Center Str. N. 18

das. Laikrasztis, kurs brudus
plaukia pamazgos ir visokį
brudai. Tamista raszai, kad
tūs dalykus,apie kuriusraszai
žinai labai gerai ir dar savo

bjauriau!
.supratimą mes apie Tamistą
turėsime! Privalo, kad Tam istaniekur nepriimu.jiiekas su
Tamista nęsidraugautu , nes
ir ką vieną matei arba dasimislini, tai nori visam svietui
apgarsinti. Gal Tamista mi-

E. B. BRUMM‘0

Czionai galima gauti dziegoriu
mažu ir dideliu ir lenciugeliu viso E. Center St. Nr. 11. Shenandoah,m
Geriausi miltai už..... ^LM l
kiu, spinku auksiniu ir sidabriniu.
6 svarai razinką už .... 25 c. |
Visokiu instrumentu del grajaus,
4 Liekės sžebellioniu už . 25 e, B
tamėczių už . .. 25 e. I
pijonu, gitarų mandolinų ir t. t.
žirniu už............25 c. n
ryžių už.......... 25c, II
Geri, drūti ir juodi parasonai už
raudomirvžiu už 25 c. fl
75 c. Ir daug kitu dalyku už pigia

J

John F. Ploppert,
kad visiems gerai žino-

KEPTUVĖ IK CUKEKNĖ
bar agentu ..Garso Amerikos Lietuviu”.

sinimusin ..Garsu A. L.”, užraszvtl nau
jus abonentus ir nuo ju pinigus priimti.

spaustuvėje galima atlikti kopti Ik Ujusiai
visokius drukoriszkus darbus: konstitu
cijas. plakatus, tikintus ir tt.. nes dabar
turim reikalinga skaitliu geru ..zeceriii'’.
todėl ir visokius darbus galime atlikti

apgarsinimu su
<avo pilnu adr<’su
r mes tau atsiun-

dai, kas Tamsta ėsi, j
ką Tamistą
myli ,

n o lai k r o‘d

D

1 aszai,

žmones

tinti ją.

Todėl ir žmones, kti-

ir laikraszcziai, kurie talpina
brudus ir visokius begėdiszkus

garužei- mėsa: jautiena, vcrszienti,
kiauliena ir visokio skyriiuisrub4
įneša.
I
mėsa Szenadorije

• LI ET l ’ W1S Z K A b S A1J UNA

W Qhmieliaucko
311 E. Centre str. Shenandoah.

PATENTS

promptly secured. Trade-blnrka. Copyright*
and Isabel* regl»tored. Twenty-flvo year* exWo report whether patent can bo

^.WiftSgl?

Apginta

IiBūfertBivtrs And Jobliers of JEWELRY

garsinima su or
derlu, o mos taw
atsiusime per ex
pressa szi. su gra
žals luksztals nu
ksu apdaryta vi

I gin gat unko Ir gc
ras viduriais, lai
B krodeli. kuri tu
galėsi parduot,
už S25, o eigų

H ir pažiūrėti Jo. Sz.i.s laikrodėlis yra Ilgus
I tiems kurie parsiduoda nuo S12.5Ulki S25
B Irprarantawotas ant 20 metu. Atsiusk
g imto Wftrda. expreso ir paczto adresu.
I Paraszyk kuki nori, moteriszka. ar wy■ rinka Jeigu tu nori tai siusk isz sykio
IS6.50, o bus dika perGO dlcnuauksu plei
I litis lenciugeiis su klekwienu laikrodoI Hu. busgwarantawojimns su kiekwirnu.
| Kustumierls raszo: 2 Gr. 1893 — Kirt1 hod Bros. Cxj. Siusk man kita už S6.5O
Uikr. wisl yra užganedid. W. Dutcher,
Sirinac, Mich. Kirtland Bros. A. Co.
M Fulton str. New York.

ta Eadziaviczin!
Visi lavonai yra labai pigus ir
švieži. Užlaiko valgomus tavoms
ir daug visokiu dalyku.

Jono Razo-

wikCAVEATS, TRADEMARK?
COPYRIGHTS.

bės, tokie namai yra abkabin
ti bjauriais paveikslais, kalba

Shenandoah, ?i

m. j jycz t iczio.

Czionai galima gauti, kiek tik'M
szelo užsimano: atsigerti kuo ^1
Masonic Temple, - - Chicago, III.
tnu wisokiu, nes ir cig'tru usirukiti niausio aluezio, saldžios, karczi^l
kokios tik norėsite nrielkeles, ki-'j
su kwepencziu durneliu, o ir pagolba
eukratvotos, užsirūkyti puiku cig^l
betloje, ba jau newiena iszgolbejo
Praszau atsilankyti ir to tvisko®
isz nelaimes p. Ražas.
bandyti!
CA^I I OBTAIN A PATENT? Fora
CAN
prompt answer and an honest opinion, write to
iu C NN Ac CO., who have had nearly fifty years'
experience in tho patent business. Comraunlca.
tlons strictly confidential. A Handbook of In.
formation concerning I’nfcntH and how to obtain them firnt free. A1«o a catalogue Of mgeharu
leal and scientific books sent free.
Patents taken through Munn & Co. receive
special notice in tho Scicntl tic A mor Icn n, and
tinus are brought widely before the public with
out cost t<» tho Inventor. This splendid paper.
Issued weekly, elegantly Illustrated, has by far the
largest circulntioa of any scientific work In the
world. S3 n year. Sample copies sent free.
Building Edition, monthly, 82.50a year. Singlo
copies, *2.5 cents. Every number contains benuUftil plates, in colors, and photographs of now
n< uses, with piano, enabling builders io show tho
latex’, deaigm and secure contracts. Address
MUNN & co., New Yoke, 3(41 Bkoadwat.

Co.

B tiek wertax užmokėk $6.50 Ir turėk ji
>B Mes tawcs praszuiue nueiti in exprossa

I. I- Rohland'o

ir joge i, k;id
yru verti tu pi
t:ii užmokėk expresso agentui

DIAMOND WATCH CO.

CENTER STR. SHENANDOAH,PA.

MESINYCZIA

misi i ji, kad tas

nigu.

ką Tamista

Shenandoah,

grąžei iszkvietkuoskanus gervinai,
*ls 11 -V1!l daug
tvirtesnis nekaip
Smagi vieta del
ĮM'lg tikras auksinis
gos. 1 ra.a*^r<Hlelis už
/itinrial yra tikro dils mane.
dgino ir gvaruntay’otas ant. 20 metu.
Lenciūgėlis yra
t-ibaJ gražus: laik215 W. (’ENTER STB.
rudelio sztoruose
/A) tokie lendugellai
Sht’/iandoa/i' Pa
sJ parsidoda po$3.50.

yra žmogus. Tamista r sz;.i
kad raszvdams apie blogus

Idz £.

29 E Centre str.

LIETUVISZKAN

Keating &

NRUIX9 lazMiaLTęe

mi kožna antra diena. .Mesa. rukBBDK
pini, szlenas ir kiti vjsoki tavoraisd^B
y ra geri irszviežl. Visokį tavorai
duoda už pinigus labai plgel. ATMINE^B

žnam laikė

IF Prf»lu»k izlta avgariiu«u pilnu tavo Klre»u.
"”o me* tau
TH
■“ kr* Elgino laikrodėli už
“* dyka del jxmutirao. Yra
lai 14-kft auk»o gražiai
iazkvietkaoiMH ir iezrodu
kaip tikrai aukso Inikro
delia už | -W.’ Viduriai y
ru, tikro elghio, gvarantavotne uut kO metu. Ap
\
žiūrėk gerai expreso ofi
Ą *e ir jeigu tu nii.li, Jog
•J Nr* pigu, užmokėk «-x
•M pr***0 agentui 8 9.25 ir
_,.J kasztus <-xpr*»o. o inikįfl rod d i m yra tavo. Jeigu
.•’j) nori gražu li*n<'iugeli,
i i tai prisiuak drauge *u
k J »zitn apenr^inimu 50 c.
Spy -te m poni k arba. p»<r tno£'_• n«-i ordor. o gauni puiku
■. h-DClugeli. verta j 3.50.
* 7 Arba prisitiak i»z kart
įJ J 9.25 ant laikrodėlio, o
j gau'i leneiugeli dykai
X Tlė Inikrodelel yra už.u
1 kam! su raktuku ir be r*
ktuko. Ruazykit kokio
norit del viro, arba «iel
inutorea.

Jeigu nori gauti gera tavom už nuh
IM RANDOLPH ST., CHICAGO, ILL.
pinigus, tai ateik pas Juozupa W. ft'l
cell. 101 East Center str.

Ii

už dyka del paniatvmo. Yra tai 14

bę ir tt.

Krautuve visokiu valgomu tivon-

pigiausei: Dftna, kek.su, eukerku,
11 žirniu
baranku, cukraus su ledais ir Sme
komi
tona,
Cream,] ir
geriausiu tamoezlu
taip t.
I svaras geriausiu farmiszku tauku
zobovu. Visokiu keptuvių del np- 3 .. geriausiu džiovintu obuoliu Hi
rėdymu ant veseiliu.Kalėdų ir t. t

•J

stes ir tt. Jeigu tas butu tei
sybė, ką Tamista raszai, tai

' F. E. Marte

SHENANDOAH, PA.

velka rubus aniūlo, idant leng
viau apgauti žmogų? O ar tai
žodis „katalikiszkas“ ženklina
,,szventas“? Blogas katalikas
tiktai Ogėdą daro del katalikystės ir geriau butu, kad jis sa
vę vadintu paleistuviu, arba p rėki a.
kaiti kitaip.

dalykus, arba raszant brudus,
pavadinsi savę mokintu ir di
deliu patrijotu? Ne! Pagal Tikras Elgino laikrodėlis
musu supratimą, Tamsta paro

O mes ta dalyką
su visu
kitaip
suprantame
mums rodos, kad kas raszo

r"
Jeigu nori pigiai pirkti valgi©
tavora, tai eikie pas

« Elgino laikrodėlis uxdika

daszifkortos ir siunczia pinigus j
visas dalis svieto.

ATEIKIT!
25 E. CENTER STR
SHENANDOAH, l’A

213 E. Centre str. Shenandoah, Pa..

-Vyrai, vyrai!'
_
STEMLzkirpk szi Hpg«rsiniwimo
ir pri>iu>k mums .»u
L stt !*«vo pilnu mlr<>»u,o mci.
K 1 LADIES pOMusimė tav už dykn.
y OR CENTS',1.':1 P'O'i.idmo. nėriau .
[•^3 ci7c Ukr.'i amerikouihzka 1.0knideli. j ra tai tikra t
nuk-.ib. rnditiMniH* U k
i'Zrmlo taip, kaip tikraV—įraSŠĮNk , nuk-inis laikrudelii-. kukiti pard/l l:t po JlO.
> ra *: va noila vol u- ant 20
ae-tu. Apžiūrėk ^vrai ex
pr<"oofise ir jeigu tu ma
ttl*i. j<>p j ra pigu, užmo
rwolkNlLU k' k Ė’-fiO O jeigu nori
W)B puikaiia leneiugello, |tai-.
ftgH iilkiu.-k gO centu pucztiuemi> imirkemi» oguufI auksini
leuciug< livertumo i3.fiO II k. Arba
o |,r*M'u’*k 7.f0.u lenciugoų, H gausi dykai.

■

Kurie norite gauti katalogai^
viszku knygų ir parsisiųsdinti u
tai raszykite ir piningus siuskit*?

resite.
reikia

. J@N© NIELD/i2l0
Teiposgi gere kriuuczius ir teisin
gas agentas, laiwakorcziu ir siunti
mo piningu.
122 S. Main str.

12.43. 2.57. 5.27 po pletu.
In Silver Brook Jukctton. Audenried ir Kazio- I
ton 6.04. 7.38. 9. 15 ryta. 12,43, 2.S7. 5.27 ir 8.08 po
pielu.
In Scranton 6.04. 9.15 ryta. 2.5" ir 5.27 po plrtu. I

In Hszlabrook Jeddo. Drifton ir Freeland 6.01, I
7.38. 9.15 ry ta. 12.43. 2.57. 5. 27 po pielu.
In Axhliind. Girardville ir Lo»t Cree. 4 59, 7.45.
9.13, 10.20 ry ta, 1.00. 1.40. 4.10. 6.35 po pletu.
hi Raven Kun. Centralia, Mount Carmel ir I
Shamokin 9.13. 11.14. ryta. 1.32. 4.20. 8.22.9. 15 po I
pietų.
In YatexvUle, Park Place. Mahanoy City ir I

Ih-lano. 6.01. 7.38, 9.15. 11.05 ryta 12.13, 2.57. 5.27.
8.08, 10.53 po [dėtu.

Isz SiiHinokin 5.15. 8.15. 11.45 rrtn. 1.55, 4.S). 9
30 po pi' tu. ir atrioa in Szerntdori ant 6.OI. 9.15
ryta. 12.43. 2.57, 5.27, H. 15 po pietų.
Iszeina i«z Kzruadorio į Pottsville, 5.50. 7.38.
9.08. II 05, 1I.3J ryta 12.43. 2.57, 4.10, SJ27, 8.08 pu
pietų.
Iszeina iaz Patt-villi1 Į Sze-uadori 6.00, 7.50. 9.05.
10.15. 11.40 ryta. 12.32. 3.00. 4.40 5 20. 7.15, 7.55.
9.40 po pietų.
i»/vinu hz Szetiadurio ( Hazleton, 6.04, 7.38. 9.
15 rytu. 12.33, 2.57. 5.27. 8.08 po pietų.
Uzoitia isz Hazlvtou į Szenadori. 7.35. 10.00.
11.06 rytu, 12.15. 2.35. į.30. 7.2g. 7.55 jkj pietų.

Apie senovės Lietuvos pylis d-ro BazanaT. Pauliukono
viczlo
44
44
“
20
Trumpa senovės Lietuviu Istorija 10 «, tai: arielką arak<8, midui, winai, |Zlponas I>el Žiponed-no Basanaviczo 40 c.
lus ir kiti. Ten žmogui užėjai wiaad
Žirgas Ir vaikas
44
44
20 c.
Birutes daiuus
44
“
10 c. buna pryimtai padoriai.
Petro Armino rasztai - eiles
*, lo c.
36 E. Centre etr. Shenandoah, Pa,
Ponai ir mužikai, Drama penkiose per
mainose parašai ta Aleksandro Gužuczio
44
44
44
J5 c.
PUIKUS SALI UN AS
Kas teisybe tai nemelas puikias apisake-

a.

P- N A W 1 C K 0

Pajudinkim vyrui žeme apysaka

Ant Nakvynes

"

*•

5 c.

Priek tam randasi BILIARDAS,
kur isz nobodumo aluczio ar arielke

Pasakojimas apie viena vaita ir jo raežiui kad ir szlektiszkai. Stale
sztinlka
*•
“
Kaukazo balaisvis
Kur meile ten Ir Dievas
Kas kaltas
“
“
Senis Makrickas
“
Vakaras Tilviku pirkteieje

prie

tu suweigu.

Gyvenimas Stejio ILaudnoslo ir kiti naudingi skaitimai (ketvirta dalis ,.*Szauleniszkio seneliu'*)
*’
15 c.

M. Slavicko
339 W. Coal str, Shenandoah, F‘a,

per Jėzaus Kristaus kalbu griesznikas
Lietuviai neužmirszkite atsilankyti
sugražitas ant tikrojo kelio
L5 c:
pas M. Slavicką. Žinokite, jog jis
Apie Dangų. Saule, Menasi, Žvaigžzies,
Blianetos ir Kometos
44
5 c.

su puikiais paveikslais

“

inus, kaip tai, szalta alų, visokia ariel
ka kokios kas tik nori, ir kuo pui-»

15 c.

Pamokslai ant didžiųjų metiniu szvencziu Ir didžiosios nedellox
.50 e.
Kas yra. griokas
Lietuviszkos tniszlus

15 c.

“

i

<

Žodynas kun. Miežinio keturuse kalbose:
lietuviszkal. latviszkai. Icnkiszkai ir
ruskai
“
14
S 2.00

Parsiduoda namas su szeszeit
ant
MAYBERRY
Basanavicziu Dr. Etuologiszkos smulk kambariais
N E DEL IN IS TII EI NAS.
menos (su viena mapaj
'•
25 c.
ALLEY 322. Dasižinokie pas Mr*.
Iszeina In Raven Run. Centralia Juszkevk-zc A. kun. ir .1. Svodbine ruda. R. VV. LEEIIE.

Maunt Carmel Ir Shamokin 6.45 ryta 2.
40 po pietų, ir atienn in Shamohin ant
7.40 ryta Ir 3.45 po piet.
Iszeina isz Shamokin in Sbenadori 7.
45 ryta Ir 4.00 po pietų, ir ateina In She
nadori ant 8.49 ryta ir 4.58 po pktu.
Iszeina in Ashland. Girardville Ir
Lost Creek, 9.40 ryta 12.20 |>o pietų.
Į Iu Hazleton. Biach Crech Junction.
Penn Haven Juetion. Mauch (’hunk.
Allentown. Bethlehem. Easton ir New
York. 8.49. ryta 12.30. 2.55 pt piet.
In Philadelphia 12.30. 2.55 |>u pielu.
In Yatesville. Park Place. Mahanoy
[ City Ir Delano. 8.49, 1 1.35 ryta 12.30. 2.
55. 4.58. 6.03 po pietų
Iszeina isz Hazleton in Szenadori 8.30.
11.30 ryta 1.05, 5.30 po pietų
Isz Szenadorlo In Pottsville 5.56. 8.49, I
9.30 ryta 2.40 po pietų
Isz Pottsville in Szenadori 8.30. lu.40
ryta 1.35. 5.15 po plctu.
not.r.in h. wii.bck generalnas superIn
teudentas South Bethlehem. Pa.
CHAS S. LEE, gen. agentas

South Bethlehem. Pa

J. HįMSŽS
308 \V. Centre str. MJianoy City,
Pa. Galima pirktie kotiopigiausei ir

lydė) wisame mieste Maliauo
jaus. Gywena ant ulyczios 417
W. Pine str. Mahanoy City,

— SALI U N AS —

Pirmutinis degtines varytojas, kuntedi- vyras, nes nereikalauja daug uždar
ja
“
“
“
1U c. bio. Visados užlaiko puikius gerv

Trakia i iszeina

AGENTAS SZI PKORCZIU

W1NCAS WROCZLXSKAS

ADRESAS:
TILŽĖJ E- TILSIT
5^*0* 61 Unity Bidff.
Goldschuiiede str. 8 GERMANI
Chicago , 1 H.

rrrinai lizdo* In Sb«nt<lorio in l*»nu Haven
Junction, Mauch Chunk, L«higtton, Slatington.
White Hall, Cataaauqua, Allentown, Bvllilvbatn,
Easton ir Weatherly 6.04, 7.38,9.15 ry la 12.43. 2.57,
5.27, po plrtu.
In Naw York ir Philadelphia, S.0I. 7. 38. 9.15 ry
ta 12.43,2.57. popiet. In Quakake, SwilchbaeJ,
Gerhard* ir Hudtondalr. 6.&1 9.15 ry tn 2.57 po piet
In Wllkea-Barre, While Haven, Pitlitun. La
cey villa, Towanda, Sayre, Wawrly ir Eltulra.0.04,
9.15 ryta 2.57. 5.27 po piet.
In Hocbealor. Buffalo, Niagara Kalb ir in W«—
atus 8.GI, 9.15 ryla 2.75. 5.27 po piet.
In Belvidere, Delaware Water Gap Ir Stroud*-!
burg 6.01 ryta 2.57 po piet.
In Lambertville ir Trenton 9.15 ryta
In Tuukhannowk 6.04. 9.15 ryta 2.57. 5.27 po pi«*t |
Ju Ithaca IrG-oava 6.0t. 9.15 ryta 547 [xi piet. I
In Auburn 9.15 ry ta 5.27 po piet.
In JvaneMville, Lrvlitou ir Ih-awer Nonflow I
7.38 ryta 12.43 po piet.
In Stookton ir Lumber Yard 6.04. 7.38. 9.15 ryla I

Pbiladelpdia. Pa.
A. W. NONEMACHER. Ass G. P. A.

Norint gauti© katami®
induti in gromata mik B

MATII1AS NOVESK'I-

fielazinkefias Lehigh-Valley [Katalogas knygų.

Veluonlecziu lietuviu suraszyta 1870
mete
“
“
“
5v e.

J uszkevicze A. kun. ir ,1. Lietuviszkos
dainos. užraszUos apigardoje J’uszalucziu ir Veliuonos isz žodžiu lietus iii

t ra knyga
"
44
S 2.00
Juszkeviezv A. kum ir .L Antra knyga
(150 cJuszkevicze A. kun. ir.L Treczla knyga

kaip gy vena Kinai

”

401 West Cherry Str.
SHENANDOAH, Pa.
Didelė krautuvė
gėrimu: alaus ir vis(

KAZIO DRAUGELIO.
813 E. Center str.

10 c.

Pamokslai ir Ganytojuos kalbus sodiecziatns
••
$
Tajeumyczios gyvojo Ružancziaus delei
penkiolikos asabu
“ “
!0 e.

Vapplerlo A. kun. Istorija bažnyczios
kataliku
•*
“
iuo

Gali Iszvzistlti ir nukvarbwrwti visokiai#
drapanas kaip tai: kotus, kelines, pirsztines. \ ii nonos Ir szi! kino*. 1*<> IszczitHlimc , arba nukvarbaviino drabužiai iszrudu kaip suvisu naujai padaryti.

Trumpi pamokintai ir rudos del: ukiniku, tikinikiit, tėvu, motinu, siutu ir
dukierlu. tarnui, timtoriems, naszlems.
Darba atlieka greitai, pigiai Ir kugcdurbinikams, szinkuriams. kujtcziarns, rlausol.
biednam ir bagotam ir t. t.
15 c.
Taigi parduodu naujas Ir jau palalkyKasdienines M a klos
44
5 c.
Didžioji nedelia. Apraszynias Apeigos)
NEVŽMIKSZKITE
didžiosios netlelios
*’
15 c.
Kristijonas Donaiaitis Pavasario lin'ks- 116 E. Centre Str. Netoli Ivales
mvbes
“
*•
4
5 c.

dipo SHENANDOAH PA,

ipatingai apie Jėzaus Kriataus Bažnyezia ir puiki pasaka. Isz tamsy bes ve
da tiktai tiesos kelias
“
15 c.

t-u Alfonso Ligtiuri
lu c.
Musu Pasakos. 10pasakų
IU c.
tam Haidžiu piningus tiesiogei in Graudi Verksmai
”
15 c
Kankinimas kataliku Lietuvoje abrlnni
u ipatingal Kražiuose 1893 metuose
del
Lietuviszko teatro
**
c.
Teipgi laikau saliuna, kur \viso

rero galima gauti isigort. I.ietuwei
Visos tos knygos galerna pirkt
pas sawo wionietai.
spaustuvėje ,,Garso A. L.

1.1 ETŲ W ISZ K AS S A LIU N A S

Jurgio Juraiczlo
232 W. CENTRE SRT.
Shenantloa/t,
Czion gausi goriausiu gėrimu,
szaltu alų, o ir gūžes gera miera, o

NERAMI RSZK1TE, szale „Garso

