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Į V isi* Vaistai’ yra* sz vieži,- geri ir labai pigus.
Visi receptai yra pritaisyti k ii geriausiai/
Jeig.ivvaikaryra nespakaini, verkia, tur pjūtį vidur-iuse, Į 
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Luks German Remedy.

SOF ADVERTISING:

liocb once , . . $0,50, 
inch one mouth. $ 1,00, 
heh one year . $10.

N E D E L I N I S L A I K R A S Z T I Sr
ISZEINA KAS UTARNYKAS.

Shenando a h, P a.

PREKE APGARS1NYMU: 

vienas colis viena kart . $0,50. 
vienas colis per menasi $1,00. 
vienas colis isztisus u.etus $10.

Lietuviszkas daktaras ant kožno pareikalavimo, 
gingiems- visokia rodą u ž d y k a.

Var. *
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labai dailcme szalije.
Nesibijok!

Pirk elilžiii laikrodėli.C

Labai geros farmos sit gera žeme galetv pirkti pas mus už $5.00. už akra. 
Pirmutinis užmokusius už gera vaisinga žune SI.5u. o reszta pinigu reik-iSzmoket i 
per trys metus. O jeigu kas norėtu gera ir vaisinga žeme.ani aremlos tor užmokė
ti ant metu už viena akra po SI. 5(J. Arti farmu torom gerus namus, po 2. 3 arba 
l ruimus, kuriuos galema gauti, užmokant tiktai ramia po S’.’. £3 arba SI dorelius 
ant menesio. 'Kaipgi t ureni gerus sztoriis, kur kožnas gal gauti visokius- reikalin
gus daiktus labai pigei.- A teipogi yra tenai bankas, evpres Offis ir paczta. Mes 
taipogi perkam grūdus nuog farmeriu ir užmokant aip kaip užmoka ant turgaus 
•pa\ ing market prices)

KELIONE IN KOLIONIJA „MISSLER"
Isz New York iki Mislero $12. no .Jeigu iszvažiuott l’etnic/loje'aut .T po pietu. 

Isz Chicago iki Missler’o S25.00:Cliveland. O. $25.30. Toledo. (->. $22.80.— 
Ciuclhneti. O. SIS. <15. — Pittsburgh. Pa. S 25.70— Harrisburg. Pa. '■•21.15 — New 
Castle, Pa. $ 27.25 ir isz St. Lons. Mo. S 23. 15.

Kas norėtu gaut i aiszkiasnia žinia apie szita gera žeme ir jo> preke. 6-ippnt
Kas nor pirkti laivakortes, arba ant geležinkeliu tikieta‘ arba shiiist* pinigus 

iii sena kraju, arba atimti prigulinezius pinigus.ir t. t. irt. t., ta' ra-z.o pas 

F- MISSLER AND KRIMMERT BANKERS.
CENTRAI BUILDING

106 West Street,,
New York City, N. V.
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soinis gerai uz.»uk:imti d.vi<n ant pažiūrė
jimo. Jeigu tu nori. iiž.moKėK evpres-n imcntui

12
Pirmutini mes visada geriausi tavom už

Knsztus nt.-iunlimn ir j9. jejęu nenori, iirino— 
I KėK nil'Ko. T’ u n i e Ko n e - i b i j o k R a <1 a t II 
orderiyi-i. "ii mi tu uiarnntiivojiimi- -u Ki*“K- 
vienu IiirKr.iJŽtii. t ž. 50eentll įlies tilll ilt-ilĮ-ilne 

,S|| hliKro.ižIll PUIKU už tm p:'i:ilt-ilil:į leneili^ėli . 
o jeiįiu iil-ių-i iszknrt ĄJ ’»ž. hdKrudįi unuši 
Į-'iii’iiiua d \ k a. Riisz.sk ; mti- ir buk ruinu- 
l’nmim-k koki tu nori, viri-zk:/ ar imiterlszkiį.

Dyku’ .lojali tu pirksi sirbu tavo drangai 
ti Įnik rodžiu-, iui tu guu-i viena už dvkiį. Tai 
u n • t u ž d i r L t - u s z i u i s 1 a i k r od ž‘i n i -.
Nekurie dzl jorsm isterini pnrdūda jus nti š25 
iki 40 doliariiĮ.

Red Star Watch <O; Dept.
<lNi OIIPOIIATL'U .

131 E. Van Buren St., Chicagti, III.

Peter Ceccfiini
Parduodu visokius žalius valgomus dal 

ktus: Salotas. Kopusiu-. Cibulius, Moh 
kvas. bulves ir ž'u\ is visokiu gmunku.

Visi tavorai yra szvieži ir laimi, 
pigi, ateikite 0'gausitc ka (ik nuro
site kopigiausei..

SELzMinsziirr
b!7. E'.. ( ENTEIJ ST1L ’ 

’‘dien.indoah, P:l

S A- E L r: X i 'r A 1!
— Na wisi prie alaus —

CH, SHMhDTCF
Ar žinote lietnwmi kad CFIRYS- 

TIA N SU M 1 D'l’f) yra geras alus ir 
galwa nuo jo niekad neskauda. Pa? 
Ch. Shmitlea gali kas nori gauti ir 
baczkutia in niunus Į>arsigabenti 

207 W. Coni str. Shenandoah, Pa.,

R. DA3B
Yra puikus pliotographas, kuri? 

panaszei labui in žmogų nutraukė 
pawiaiksla, teip iszrodo k ai į> gi was. 
Jaigu nori kas kad atmalewotu ant 
dvdes formos tai wiska puikei pada1- 
ro ir nebrangiai.

pigiajise czieiie partliiodiim.
.Dabar gavom nauju puodu ir torielkii, inudiuiu viedru, 

veLeriu ir daugybe visokiu daiktu.

Pinui<snu, ant langu audeklu ii’ t. t,-

Mesa sūdyta ir rūkyta, miltai kvietinei ir ruginei, sziemis

Szifkortes parduodam ir pinigus kogreicziaiisei 
n u leidžiam (siuneziam)-

108 E. ©enter Str. ir 117 S. Main Str.
Shenandoah, Pa.

Miliauckas ir suims,

■■ Vyrai visi
i —PAS----

J. ly tipe^rnSka
■ v
Žinote; jog'tai puikinusias-salimais 

visame mieste Shenadorio.-
/Gi m įh:>' K. (’eiti e r ii’ Hoir'erx Str.
Smagiausia užeiga, kaip d»'l virtiniu 

lietuviu, taip ir pakelevingu. tirs netoli 
i Leigh Valle’s dipo. Temti randasi ko 
skaninusius’ rjus. visados sviežes. o ka 
kitu gėrimu taimef girti nereikia, nes ge 
resniii niekur nerasi, o cigarai isz |>a-- 
ežios Turkijos. Taipgi .1. Kupczinskas 
ir brolis yra labai prirtrlingi žmones. 
Kii'kvirna gelbsti bėdoje ir duoda rodą 

!kožmi’it reikale. nei-a.mik^zkit

201 E. Center Sir.
! -------------------------------- -------------------

TĖM IN h IT!
Pus Įirabaszczių Szonando- 

rio parapijos galima gauti visokiu 
SzkaplicFių. ir Rožanczių.

2?W..(’enter str. Shenandoah, Pa.,

C. M. BORDNER D. D. S.

BANTI^DAKTAKAS-'
Ofisas luina a Vida ritus-
nuo 9 iki 1'2 fpietM)1
po pi e t nno 1 iki 3' 
ir nito 7 iki 8 wakare'

34 Oak str. Shenaiidoali', Pa* 
_________ _  -____________  ■ , ------ —------—

\ . K ancierius 31 E. Center 
Str. Shenandoah Pa., visiems 
gerai žinomas lietuvis, yradn* 
Bar agentu ,,Garso A. L.” 
Szenadori’. Turi pavelyiinft 
priimti visokius apgarsinimus 
ir „Gai’so A. L.“ užraszyti nan 
jus-abonentus ir nu j.u pinigji# 
priimti’.-

Įfiliiiaus Vyskupyste.
|| (Ta n s a.)
lull Popiežius reikalavo nu valdžios ma- 
Į&s, idant Vilniuje butų kutaiikiszkas 
fes, mask, valdžia sutiko ant įszventiino 
■baus vyskupo kun. Grinevieckį. Todėl 
K?iio 1883 m., nft Varszavos arei-vyskupo 
fciPeterburgo tapo pzventintas ant vy- 
I), kaipo asiatentai buvo vyskapai Beres- 
Išir Kulinskis. Baisus buvo padėjimas 
fe Vilniaus vyskupystės laike jsiszven- 
lint vyskupo Grinevieckio. Tie žmonės, 
fchikės szvento katal. tikėjimo ir vieny- 
psosto hz v. Petro buvo persekiot; ir iki 
Bfoiam isztrėmimrji, isznaikinimui, arba 
lenini į Maskolius perženklinti. Krito 
lusk. Grinevieckio užd&tis iszgydimo tų 
Įiiizkiį runų Vilniaus vyskupystės avelių, 
ja ponas padarė Mnskolei ir buvusia priesz 
pueckį kun. Zylinskas. Zylinskas, po 
Įirpno ntiMaskolių vysk. Krasinskio, valdė 
few vyskupyste iki pribuvimo vysk. Gri- 
feio. Jis baisei skriaudė gerus kunigus, 
jitokias neteisybes ir bjaurybes, už kurias 
■įprastus piktadėjus Maskoliai t n jaus laitų 
bbtne į Si berija ir pristatė prie sunkių 
piki pabaigos gyvybės. Vienok tas žmo- 
lAurd isz priežasties savo nedoro gyvenimo 
meapkenstas nfi žmonių, nii maskoliszkos 
Blaos buvo mylėtas ir pagiedotas. Jis labai 
f’prisidėjo prie platinimo pravoslauno ti- 
feo ir maskoliszkos kall>os. Be dale id i mo 
papasztaliszko daleido vartoti maskoliszka 
ih laike pamokslų, szlubų, kriksztų. pa- 
feirtt. Savo n atsakaneziu atlikimu rei- 

bažnytinių ir lųauru gyvenimu platino 
fetiniina. Teip gyveno pralotas Žilinskas, 
fenasAsztrobromos ir kartu valdė Vilniaus Į į v. .
jhpvste per 20 metų. Kaip gyveno Zilin- 
|A teip gy’vent i iszmokino daug kunigų, o 
fengai klierikų. Toks tai buvo padėjimas 
piaus vyskupystės, kada vyskupas Grine- 
pdds tapo Vilniaus vyskupu. Todėl žino- 
fe norus mask. v ai dž i os i r sa v o u ž dūli, po 
pwimui pasiliko dar mėnesi Peterbuge, 
Rtnpie visus dalykus geriau dasižinoti ir 
putojus n& neteisingų užpuldinėjimų mask. 
Rihs atrasti.
I kas gal apsakyti sunkenybes užddtios vys. 
pevieckio, kurs atrado daug parapijų be 
pgu, arki kunigus pardavėjus,paleistuvius, 
pkoltamius ir neatsakanezius. Uždiitis vys. 
RJdidelė, oiszpildymas sunkus. Dar bu- 
pSPeterburge, jau telegrafu atitolino pra- 
pZilinskį isz Asztrosbromos. Keik žinoti, 
pŽilinskio visi katalikai baisei neapkentė 
^priežasties jo nedoro gyvenimo. Todėl ži- 
^apie atitolinimą Žilinskio ir noras kūgrei- 
^usiai sulaukti savo vyskupą, teip sujudino 
^Ulikus Vilniaus vyskupystės, o ypatingai

katalikus Vilniaus miesto, kad su tokiu jausmu 
laukė savo vyskupo, su kokiu — laukia geri 
vaikai, kurio ilgai nemato savo gero tėvo. 
Kada dasižinojo apie valanda pribuvimo į 
Vilnių vyskupo, susirinko ant ulyczių tokia 
daugybė žmonių, kad su vargu galėjo kas pra
eiti arlia pravažiiUi, o kada pamatė savo vy
skupą, ant kelių atsiklaupė, su aszaromis link
smybės sveikino jį. Tas didelis sujudimas 
žmonių irtas szirdingas priėmimas gyventojų 
Vilniaus, baisei nepatiko Žilinskui jodraugams 
ir jo gloliėjams Maskoliams.

Vyskupas Grinevieckis pamaži važiavo 
tarp susirinkusių žmonių. Pirmiausiai apsi
stojo prie durų bažnyczivs szv. Teresos (seniau 
kunigų Karmelitų), tenai buvo sutiktas nti vi- 
karijuszo Asztrosbromos, kun. Raczkaucko, 
kurs sveikindama, trumpais žodžiais isžreiszkė 
jausmus savo ir parapijom); vysk. Grinevieckis 
trumpais žodžiais padėkavojes, nuėjo į stebuk
linga koplyczia Motinos Szvencz. Aszlrosbro- 
mos. Pakol vysk, nuėjo į minėta koplyczia, 
vaikui kiistė kvietkas po kojų vyskupo. Pra
skambėjo giesmė, kaip paprastai prie atiden
gimo stebuklingo paveikslo Motinos Szvencz. 
vysk. Grinevieckis atsiklaupė ir klūpodama 
klausė szv. miszių skaitįtų, kurias atlaikė kun. 
Ilarasimaviczia, buvusis rektorius seminarijos. 
Laike szv. miszių ta|X> atgiedota litanija prie 
Szvencz. Panos Marijos; po szv. miszių vysk, 
atsivertęs prie susirinkusių žmonių ant ulyczių, 
palaimino.

Isz Asztrosljromoe vysk. Grinevieckis nų* 
važiavo į katedra, kur jau daugybė žmonių su
sirinkusių ;r laukė pribuvimo vyskupo. Ant 
sutikimo iszėjo procesija, susidedanti isz klie
rikų seminarijos, visų kun. miesto, kanauninkų 
kapitulos dviejų kun. neszanczių relikvijas 
SS. Stanislovo ir Kazimiero. Czionai kanau
ninkas Kozmiun, vardan visos kapitulos svei
kino ir atidavė vyskupui katedra. Vyskupas 
paėmęs vandenį del puszventinimo ir apsivilkės 
vyskupiszkus rubus 37-tas vyskupas Vilniaus 
vyskupystės įžengė į bažnyczia, kurioje jau per 
500 melų Lietuviai garbina Dieva.

Atsiklaupęs priesz szvencziausjSakramenta 
ir atkalbėjęs paženklintas del to dalyko maldas, 
po aigiedojimo „Te Deum“, atsisėdo ant sosto 
Vilniaus vyskupo, kur priėmė iszaiszkinima 
paklusnumo nil dvasiszkų ir avietiszkų. Po 
atlikimo visų ceremonijų, užžengė ant ambe ■ 
nijos kanauninkas kun. V. hliuczinski's, pro
fesorius seminarijos, kurs iszaiszkinessvarbumu 
pribuvimo įVįlnių vys.,perskaitė Pop.2 bulla's, 
viena — prie kapitulos ir dvasiszkių Vilniaus 
diecezijos, kita — prie žmonių.

Putam užlipo ant aiubonijos pats vysku
pas Grinevieckis, kurs pradėjo nti žodžių Jere
mijuos prunaszu: „A, a, a! V.enpatic Dieve, 
szitai nemoku sakyti, ne^ esu vaikas. Ir tarė 
Vieszpats: Nesakys: ėsu vaikas, nes kur tave

siųsiu, eisi, ir viską ka tiktai prisakysiu, sa
kysi.“ Fotam trumpai iszaiszkines sunkybes 
savo uždfities, padėjimą Vilniaus vyskupystės, 
atsiszankė prie kunigų, susirinkusių bažny
čioje, primindama jiems szventinybe jų pa- 
szaukimo, reikalinga mokslą kunigams ir abcl- 
nai viešiems. Kada szaukė prie pasitaisymo 
paklydusius, atmindams jiems reikalus bažny- 
czios ir iszganyn.o; galima buvo girdėti žo
džius teisybės, pritaikintu* prie vietiniu aplin
kybių Vilniaus vyskupystės, teipo-gi galimu 
buvo girdėti žodžius ženklinanezius norą, įvesti 
visur sutikima, pakajų ir meile.

Bažnyczioje prasidėjo verksmas, dūsavi
mas, kada vyskupas pradėjo aiszkinti baisų 
padėjimu Vilniaus vyskupystės. Sakė: „Szita 
diecezija, kuri kanakados kaip žvaigždė žibėjo 
bažnyczioje katalikų, iszdavė daugybe mokįtų. 
dievobaimingų ir szventų vyrų, kurie Lietuvoj' 
žibėjo dievobaimingumu, pasiszventimu ir geru 
pasielgimu, sziandien yra ant j ūko pastatyti, 
pažeminti ir yra kaip lizdas papiktinimų. Cziu 
nai tėvai musų jieszkojo tvirtybės silpnybėse, 
palinksminimo varguse,lenkdavo kelius bažny
čiose galiūnai lygiai kaip ir prasčiokėliai. 
Vilniuje, kaipo szirdyje Lietuvos, visi jieszko- 
duvo nunyliė', tvirtybės ir gero paveikslo.’’ 
Fotam sznekėjo apie reikalus žmonių, ragin- 
dams visus prie gero dievobaimingo gyven.’mo, 
prie mokslo, prie iszsižadėjimo prapuldimo 
teorijų, knygų ir tt. Po to laikė szv. miszins 
ir davė priminima visiems susirinkusiems. 
Diena pribuvimo į Vilnių vyskupo Grineviec
kio yra labai žinoma istorijoje Vilniaus vy
skupu stoję.

(Dar neviskas.)

Dabartinis Lietuvos padejiiiias.
(T U s a.)

Generol - gubernatorius Mmavjov’as 
turėjo daug draugu tarnu isz kuriu darbu 
labai puikinosi ir kūrins vadindavo savo 
vaikais. Tie jo vaikai buvo tai baisiausi 
tironai,bjauriausi paleistuvei ir didžiausi 
vagįs. Muravjovas galėjo isz ju pili- 
kintis ir vadinti anus vaikais tiktai dėlto 
kad pildė jo prisukimus ir teip kaip jis 
žudė žmones. Tarp kitu tironu ir latru 
a siženkbno Iloveisza, Szacliov as, Tu- 
gu. hold, Gust ii’ kiti, lie png» Ibinin- 
kai Ini’avjov'o kaip žvėrįs jieszkodavo 
kų {varyti. Del ju visur buvo 
reikalingi pinigai, kraujas, nekaltybė. 
Todėl visur lupa pinigus be mielaszir- 
dystės, o kur neturėjo progos del iszlli
pimo pinigu, tai pradėdavo muszti ir to
kiu budu nelaimingi atidiidavo visus 
turtus savo, bile paliktu gyvybe.

Riisz.sk
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ir nors daug buvo be jausmu, 
sukruvintu, sužeistu, liepė su
mesti į vežimus ir versti ant 
paženklintos vielos.

Aszaros, verksmai ir malda- [Nėr reikalo atminti apie kitus 
viniai motinu, paežiu, vaiku ir 
tt., idant nors daleistu atsisvei-

ginta buvo. Taigi liepė del 
kiekvienos isz tu moteriszkiu 
ir mergeliu dūti po 50 nagai- 
k u ir dar užmokėti po 28 rub.

niam laike ant pasekėju gir- 
tūklio: szkrofulus, sukatas, 
muszimą kraujo sniegenoj 
nevaisingumas ir patužmuszė- 
jystės trauk»-ntęs paskui savęj

' jausdamas deginimą pilve, ge
ria, bet ką, jeigu negauna 
degtinės, geria spiritą del ži- 
binimo, kolonišzką degtinę, 
anodiją ir t. t. ■

vandenyje baltimas ir druska. 
11 auliukus valandai skistimas 
užlaiko gana gerą skonį 
mėsos; yya tai pritaisytas 
szaltai atviriniasLiebig‘o, apie 
Luiį sznekėjome jau aug-

230 W. Center str., 
Shenandoah, Pa. ■

mingais, bet ir vandens paduti 
nedaleido. (O isz tu visu ne
laimingu nei vienas maiszte

dalykus, nes skaitytojas jūs 
supras. Tankei patys kazokai 
sujudinti buvo baisium padė
jimu nelaimingu; tankei pa- 
szaukdavo be žinios oficieriu, 
į kalėjimus feldszerius, arba

giminės ir iszsipildo pranasza- SVEIKATA

deda daržovės: petruszkos, ae- 
lerai, morkos ir pastarnokai, 
(bet ne cibulis).

Riebumu, verdant ne daug 
mėsos, ne esti paprastai teip 
daug, kad jūs nuimti reikėtų. 
Jeigu daug (paveizdon 1 (Išva
rų arba daugiau) nuėmimas 
yra neatbūtinu lygiai ant pa-

Prova už padirbimu pini
gų SiberŲoje.

Danesza isz Tobolsko, jūg 
prasidėjo prova 32 ašabu, ap
skustu už padirbimą popieriniu 
pinigu laike 19 metu 900,000 r.

NEueluMS EAIKRASZTIS
„Garsas Amerikos Lietuviu“ 

Jszeina kas Utarninkas 
Shenandoah,

KASZTUOJA ANT 
AMERIKOJE............
IN U2MAR.E ....

po maiszto.) Viena žmogų, turintį didės-

METU
. . S 2.00

. . $ 3.00

k i as pekliszkas misijas darė. 
Jaunas tas latras, be jokios 
gėdos, katrą sutiko ant kelio, 
vyra ar moteriszkę, m uszė, po
tam varė į vietą savo nakvy
nės, o tenai darė baisius daly

baisei muszė nagaikomis, kad 
kūnas atkrito nū kaulu ir jau

kunigą. Tada (lustas tarė: 
,,Szu senas! kam tau kunigas?

psalmisto: ,,genus impiorum 
peri b i t“. Prie aiszkiu pasek
mių ant pajautimu prisideda, 
paklydimas moraliszkas kaip 
(ai: nenorėjimas dirbti, pri
lankomas prie vagystės, norai

f Isz galvijienos galima pada 
jryti sekanezius valgius:

t 'Szmotukas mėsos. Tas 
valgis teip dideliame vartoji- 
ine yra, jūg gyventojai visu 
szaliu negali persitikrinti, jūg

Kauczm yra del ligoniu. Rei
kia žinoti, jūg ženklinimas to 
ahiiimo yra del daugelio ne
žinomu, o skonis teip pat ne
daugeliui patinka, vienok ne
pasibaigia ant to laipsnio pri- 
taisymas.

Kada vandū verda, mateme 
mes ir vėl kitus pasirodimii^: 
skistimas pameta raudoną,
spalvą, drumseziasi ir darosi' hefc pastiprinimas ir

ekonomiszku.
Matome-gi, vieną dąlį mėsos 

suvartojime del pritaisymo ge
ros zupės, kitą — kaipo sotu 
šzmotuką mėsos. Iszrodo kaip 
kada ji arsziaus, nė kaip mėsa 
isz pradžių szaltam vandenyje

8—9 metu sunkaus darbo.

Naujos apgavystės Masko- 
lijoje.

Danesza isz Petropilio, jflg 
po peržiūrėjimo rok u nd u nū 
vedimo gelžkelio Si beri joje

tė , neatbolumas apie savo 
turtą, naikinimas savo turto, 
prilankumas prie nusižudini- 
mo ir prie to tarp kiekvienu

Rankraszcziai (korespodencijos) ir 
hiiszkai turi būti adresawoti ant szio 

adreso.
,,Garsas Amerikos Lietuwiu“

Publishing Co.,
230 W. Centre str.

Shenandoah, Pa.,
Piningai turi būti siunsti per Money 
Order arba Registrą wotoje Groma- 

, toje ant ranku.
J)r. J. M. STUPNICKIO.

20 E. Oak st r.
Shenandoah. Pa.

‘ X J v v
paleistuvis . . . visur gvolta- 
voja moteres ir mergeles, o po
tam jūkus darė isz nelaimingu, 
kinius muszdavo tironiszkai.

Pribuvęs į sodžių Mieržilau-
kiu pradėjo nū kapitono Za-j 1U? atrastum, kad jie visi

jūkęs nelaimingus ir nedaleidęs 
ateiti kunigui, atsitolino. Jei
gu norėtum geriau apsvarstįti

darnaucko. Buvo tai jau senas buvo ir yra bedieviais, o tiktai 
žmogus, tarnavo Maskolių ka- vardąnesziojakrikszczioniszką. 
riumenėje, o ant senatvės pa- (Toliams bus.)
grįžęs norėjo ramiai pabaigti 

Ta paskutinė atsiranda

amžino girtuklio, o tankiau da 
kaipo sumiszimas, varantis

noro prie sriKieiio. senobi
niam moksle kas link ligų O 
jausmingu buvo priimanm

su jungtais prilankomais, kaip

I jeigu neturėjo szmotuko mė- 
| sos. 0 vienok, nepaprastai, 
Į tankiai tas valgis, tokiu budu 
į esti pritaisytas, jūg pastiprini- 
kmu neperauksztina senos maz- 
| gotės. Žmonės užsilaikantieji 

geriau nevalgo jos siivisu.
Prisiartykime dar prie vie

no isz svarbiausiu dalyku ku- 
linarniszkos dailos — prie pri- 
taisymo sotaus szmotuko mė
sos tėip pat lygiai su pastipri- 
naneziu rašalu..

Tankiai būdas pritaisymo 
neyra per daug sukamplika- 
votas, vienok paprastai galima

Kada vieną kartą tie gar
bingi tarnai caro ir Murav
jovo įžengė į sodžių Rutki

gas, kad ežia isz mylistos caro Alus, sznapsas ir kiti pana- 
naszus gėrimai.

kui kareivius, nes dvare grovo 7 o
Potocki’o turėjo viltį gauti 
daug pinigu. Todėl visus tar
nus dvaro suvarė, o užveizdė- 
tojį dvaro p.Mikaleviczią pri-

žmonės ir prisakė jiems, idant 
musztu p.Za darna neką, tiauk- 
tu už plaukus, spardįtu ir tt. 
Žmonėms sakė: „jeigu jus ne- 
muszite, tai asz jus musziu na- 
i r o i L* t \ i i o ii ufty/la t- n /1

pasekmės po girtūkliu tėvu 
del nelaimingu pasekėju: lie

prie padegimo ir t. t. Isz tos 
mokyklos jmsiliko szen- 
dien tiktai prilankumas prie 
girtūklystes, arba dipsomania,

ir paprastai kyla. Paskui 
skui pasirodo aut pavirezio 
skystimą laszai riebumu: ir jie 
paprastai esti nuimami. Ant 
galo zupė eina tirsztin nū 

I klijų iszviritu nu mėsos irtt.

Atviriinas sudideda isz bal
tinio, riebumu, klijų ir isz 
druskos mėsos.

Kas gi pusi lie k ti mėsoje? 
Niekas iszimant raumenis. O 
vienok, visa szeimina prie sta
lo verezia bėdą ant mėsininko. 
„Neguliu įkąsti tos mėsos“,at
siliepia seniai. 0 idant isztei- 
sinti nekaltai aptartą mėsiniu-

skonis yra svarbesniais nė kaip 
spalva.

Geriausiu del virimo apra- 
szito valgio yra geležinis run- 
delis emalijavotassu dangezJu, 
nes zupė tada smarkiau verda* 
Del pritaisymo geros mėsos ir 
zupės atsakaneziu yra tiktai 
szviežin mėsa, mėsa • gi sena, 
neatbūtinai reikalinga del kep
snio, yra ezion netinkanezia, 
nesdatyrimas mokina, jūg isz 
jos ne ėsti a nė gera zupė, nė 
teip soti mėsa kaip szvū-žia. 
Teip-pat esti ne kiek naudos

apgavyscziu ižde nerado 15 mi-. 
Ii jonu rubliu. Užtai tojaus ta-. 
po atstatytas nū vietos inžinie
rius Adadurov ir užžiurėtojas 
darbo. Kitas inžinierius Smir
nov atėmė sau gyvastį.

Szimtmetinis jubilėjus.
Kaipo u ž t i kr i n a ,, No voj e 

Vremia“, Latviai apvaikszczioa

privienojimo Kurlandijos prie

kilmingas apvaikszcziojimas il

gubernatoriaus; dieną 10. dvn- 
siszkas Koncertas; dieną 17.

kaulu, verszienos.

kūmas, iszsi veržentis tarpu

ryti. O kada p. Mikaleviczią 
atvilko visą purviną, kruviną 
ir be jausmu, tai pp. Szacbov, 
Tugenhold ir tt. tiktai jūkus 
darė ir ant 70-metinio senelio

ant praszimu ilstanczios duk
ters ir praszimu kitu moterų,

nustojo jausmu, o potam no

szio, stoka smegenų, skaudė
jimas nervu, pripūlis, nervisz- 
kurnas, liga szvento Vito, mik-! 7 O »

j ežioj i mas, apkartimas ir neszne- 
kėjimas, aklumas; sulaikymas 
lavinimąsi iszmintije ant tūlo 
laipsnio, visokį pakilimai ligų

neužtikrinimo, nenoro prie 
darbo, neapkentimaš gyveni
mo, — prilankumas vartoja 
del vieno tiktai noro,

t*

Gaspadinės priesz įdėjimą 
mėsos į pūdą, n u mazgoja ją 
paprastai vandeniu, kuri isz- 
traukia isz jos isztirpusią

mėsos skaruliu; trupiniai-gi 
kaulo, pieskos ir t. t. labai

pritaisymo mėsos, praktikavo-

ketina imti dalybas 5000 gie- 
doriu. Jelgavoje jau pradėjo

Tūjau parsineszus mėsą rei-

— užlaikanczią gįslas kau
lą, o kitą—kaipo gražu szmo- 
tuką mėsos, be kaulo. Pirma

ISZ VISUR.
Naujas geležinkelis.

Maskolijoje ketina įtaisyti

ant to darbo apturės franci!-

o.«.

Caras neturi susiinylėjimo
Pasklydus paskalas, jūg ca

ras atvaluino kražieczius. Su
vis neteisybė! Jokio susi m y lė-

Dvare pasidarė szauksmas ir 
verksnias moterų ir vaiku, bet 
Maskoliai kaip paprastai tik
tai sav jūkus darė, 
pradėjo kankįti žmones.

czionai pasekmių, per mokslą 
paženklyt u o per žmones isz- 
reiksztu y vairiais vardais: ne-

szmotais.

sznekėti. Moteres rr mergai
tes, kuriu, arba tėvai, arba 

Maskoliai I brolei, arba jau ir užmiiszti 
žemė buvo, su paniekinimu tiktai

į prijemnumo. Nelaimingas tas I 
prilan k urnas užpūla vien tiki 
asabas su net virtais nervais ir I

I tas kaip kada laike, kuriame Į 
pas sveikas asabas randasi Į 
permainos ir permainimas bn- I 
do pajautimu kaip laike žide- j 
j imu vaisingumo ir 1.1. Pakol Į

vandenio sugrąžyti mėsai jau

ginimas buna kaip kada pavo-

k.

atsiranda tas užpili imas pavei
ksle vien tik prilankumo, 
paskui tolyginiame gilti)-

pjaustyti su visu pagadytus 
szmotukus, o jeigu ir viduryje 
mėsa džiūsta tada geria use yra O v
ją iszmesti.

atsirastu

svaro imasi trys kvortos van-

resniu n e kai Į) sz v i ežia s.
japouiszka-inaskoliszka.

Kymii sumuszti; Japonija

Vilniaus danesza apie iszveži- 
mą į Maskoliją kun. L. pas 
kurį rado brosziurą, kurioje 
buvo apraszytos visos baisybės

kelius.

mėsos.

umfavojn.
inigu jiems A11 a r k i st a s Barce i o n o, j e.

i jiems paskolinti (]e. Mpo aresztavotas koks tai sve-

sze 
vsiech budu kalatit!“ O kazo
kai atsiliepdavo: 
koblagorodije! on pomirajet! 
Atsakydavo: „Cziort jevo be 
ri! vziat jevo!“ Tokiu budi

Ta k aresztavoti, polam nuvesti ir 
perkratįti visus drabužius, o 

asze viso j kur rado kokį nors jūdą daik
ar

spėka; pasekmes tos pereina 
nu motinos ant sūnaus. nū tė
vo ant dukters. Netikumas 
tas didinasi su kiekvienais pa-

kliavime, laike keliu dienu.
Sergantis užmirszta pagimdo* O I D
je apie visus pažvilgius, pa-

prastai esti da arsziaus virta:

Kas

jails mirė,

nes tokį jūdą
siu tėvu netikesni vaikai. Au
gantis net ik urnas pasibaigia 
isznykimu visos giminės, gain- 
ta antgalo su szaknimis isznai- 
kiua» užtraukdama vėli bes-

jokios mieros ir atsiminimo. 
Atsitikime atitraukimo jo nti 
alkoholio jaucziasi ne savu,

na apie tris valandas, 
tada su jai darosi ?

Pirm viso užfėmijam, 
vandū, kuriame ji randasi, 
priima raudoną spalvą. Tas 
paeina nū krauju prieinaneziu

szildosi, o kada užverda, įsi
deda kitas szmotukas mėsos. 
Pavirszis to paskutinio trunf- 
pam laike susitraukia ir užsi
deda lupina, įieperleidžiam i 
pastiprinaneziu daliu mėsos

vynis szimtusmilijonu doleriu.

ant pasaulės.

nesus:«
minksztinu. ./

Putos ėsti nuimamos, o kaip 
tikt zupė nustojo drumstis,įsi.

i:
o'

ti mas žmogus, rodosi nuarki-

ventoju miesto.

Užžiurėjimas jaunumėnės 
Maskolijos universitetu.

Ma> ko! i jos apszvbtos mini

universitetu, idant 
h, labiausia libera-
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liszku supratimu, atidūti po 
priežiūra palicijo, nes kitaip 
galima tikėtis nauju sumiszimu.

Iszmintis maskol. laikr.
„Sviet“, norėdama iszaisz- 

kinti, arba atrasti ir darodyti 
geradėjystes maskol. valdžios 
del ėsancziu po valdžia caro 
teip raszo: „Abidvi slavėnisz- 
kos* tautos (Maskoliai ir Len
kai) daug iszgrajijo per Mas
kolių valdžią. Maskolija isz- 
pildė savo isztoriszką uždūtį. 
Lenkija užlaikė lenkystę ir ap 
turėjo naują dvasią. Maskolių 
valdžia Lenkams (suprask ir 
Lietuviams) paliko viską: j u 
įstatu nepajudino, paliko ko
deksą Napoleono, bažny ežiai 
davė daugiau liusybės, (!) 
kaip Francijai ir Italijai, dayė 
jiems nekartą ženklinimą, pro- 
vaspolitikiszkas,( kam kokias? 
B.) vienok Lenkai visūmet 
perdirbdavo liūsybę ant revo
liucijos ir patrotįdavo tą. Ku
rni anūs Maskolija apdovano
jo. Sziandien negalima jiems to 
dėti, ką patys Maskoliai netu
ri.“ Kas-žin ar negalėtu dūtiO
liūsybę, liūsybę spaudos, kon
stituciją ir tt.l

Toliaus p. Komarovas ra
szo: „Lenkai nor lenk, kal
bos?“ (Apie Lietuvius jau ir 
neminavoja, nes jiems jau se
nei paisakyta yra iszsižadėti 
savo kalbos) „— tai yra kvai
ly bė! “ T oi i au s a n pro ta u j a te i p: 
„Ar Anglijoj kas pamislįs apie 
atitolinimą angliszkos kalbos 
isz Vali jos ir Irlandijos? Ar 
Franci jo j" ateis kam į galvą, 
pasirūpinti apie įvedimą „pro- 
vanckos kalbos“ir tt   Apie 
kalbą nėr tada ką sakyti, nes 
tas dalykas yra jau seniai ap
svarstytas ir pabaigta.“ Pagal 
p. Komaro v’ą mums jau nieko 
nepasiliekta daugiau laukti. Ž.

< Drebėjimas žemės.
Italija, 19. Geguž. Mieste 

Florencijoje sugriovė [daugelį 
namu. Krūvos žmonių nakvo
jo ant ulycziu ir rinku. Dau
gelis ypatų yra sužeistu. Po 
griuvėsiais randasi daugybė 
sužeistu.

Namai siūbavo, kaip laivai 
ant mariu laike audros. Stogai 
nū ju pūlė.

Teatrūse atsitiko baisios sce
nos. Žmones bėgo per duris 
su iszgascziu. Stumdės; vienas 
kitą mindžiojo. Netiktai vieną 

Florenciją tapo atlankyta per 
žemės drebėjimą, bet ir aplin
kinė.

San Martino’je sugriuvo ba- 
žnyczią, kurioje atsiprovinėjo 
dievmeldystė. Daugelis isz 
žmonių panėsži -myrį ant vie
tos, o led perą ypatų liko ne
sužeistoms.

Žemės drebėjimas atlankė 
netiktai daugelį vietų Italijos 
bet ir kitas szalis, kaip tai: 
Turkiją ir Austriją.

• •< --------------e- o--------------

Sudegė miestas Bržesc 
(lietu viszkas). <

Miestas Brzescai Lietuvoje, 
rėdyboje Grodniaus, sudegė 
ko ne visas. Blėdis yra neap- 
roku ta.

Apart szimtu privatiszku 
namu sudegė visi publiczni 
namai. Ūgis sunaikino teip-gi 
daugeli ant gelžkelio vagonu. 
Trisdeszitms asabu patrotijo 
gyvastį liepsnose. Tukstan- 
cziai neturi pastogės.

Brzescas rokavo į 60,000 
gyventoju. Yra vienas isz 
svarbiausiu miestu ant gelž
kelio, ant rubežiaus Lenkijos 
su Lietuva.

Isz Amerikos.'
Vietinės žinios.

Shenandoah, 18. Geguž. 
Pereitą subatą buvo keletą ve- 
geliju ir „pėdės“, todėl ir sze- 
nandoriecziai labai grąžei pa
silinksmino tą dieną. O kad 
Szenandoriecziai gali grąžei 
pasilinksminti, tai nėr nei jo
kio abejojimo, nes tą patį su- 
batvakarį palicmonai suvedė į 
lakupą tiktai 25 vyrus: du 
Lenku, du Ungarn, du Angli- 
ku ir 19 Lietuvninku. Vienas 
su pamėlynavusia nosia, kitas 
kruvinas, arba su apdaužytais 
antakiais ir tt. Bet apie tokius 
nesirūpina, nei apie sudaužytas 
nosis, arba kiauras galvas, 
daktarai tiktai tur rūpintis, o 
žmogus su visu yra spakainas. 
Gailu yra tiktai palicmouyvą 
kurie teip daug tur vargo, k. [ 
rie kaip ineszkas tur vilkti į 
lakupą. O ypatingai kurs ne 
papratęs dar tankei tupėti Ta
ku pe, tai traukiasi atgal, o pa
licmonai prieszingai varo į la
kupą. Botam palicmonai ke
letą dienu norėjo nors pasil
sėti, nes kožnas dejavo, kad 
jam labai skauda rankas, kojas 
ir tt.,bet kur jam ežia atsilsėt, 

nebūkite genaus paliemonais, 
tai galėsite atsilsėti. — Žl.szio 
mėnesio, namūse vienos Lietu- 
vninkės, kas tenai buvo tai asz 
nežinau, tiktai asz žinau, kad 
ten buvo susirinkę vyrai ir 
mergos . . . Gal jie susirinko 
padaryti susitarimą, kariauti 
su paliemonais. Jiežinojo,kad 
vyrus visur palicmonai apvei
kia, o kaip sako, bus vyrai 
su mergoms, tai gal neap veiks. 
Bet apsiriko, palicmonai su
ėmė visas keturias mergas, ži
noma, paprastu keliu nugabe
no į lakupą. Vyrai matydami, 
kad ir mergų draugystė j u ne- 
iszgelbės. Vienas iszbėgo p»-r 
langą, kitas nežinia kur isz- 
sprudo, o du suspėjo pagauti 
ir laku pan nugabenti. Vienas 
pasakė, kad jis yra isz (buk
tai) isz Hazleton’o, o kitas isz 
Wilkes-Barre.

Nuo redakcijos.
Praneszame musu godoti

niems Skaitytojams, jūg musu 
laikrasztis, „Garsas Amerikos 
Lietuviu“ kitą mėnesį pradės 
iszeidinėti didesniame formate, 
ant pavyzdžio tokio kaip d a 
barnykszczioji czikaginė ,,Lie 
tuva“. Teip-pat prasidės ir ke
letas nauju straipsniu; abelnai 
sakant, visas musu laikrasztis 
pasigerins, kaipo savo turinyje 
teip ir jo visame tipografisz- 
kame atlikime. Užtad užpra
šome pagūdotą lietuviszką 
visūmenę kaipo Szenandorio, 
teip ir jo apielinkės del skai
tymo laikraszezio.

Klaidų attaisa.
Nr. 19. musu laikr. buvo, 

raszyta, kad buktai Maskoliai 
ketiną numažinti akezyžią nū 
alkoholisikn gėrimu; ežia su- 
visu prieszingai yra. Iki da
bartiniam laikui akczvžia bu- v 
vo uždėta tiktai ant sznapso^ 
o kaip dabar dWnesz^-^Mos- 
k o v sk >jK m ost i4, s u s i -

/VKfe^szį mėnesį komisija po 
vadovyste iždu ministerio del 
apsvarstymo reikalo uždėjimo 
rkczyžios ant visu alkoholisz- 

gėrimu.
ik --------L-------------- ‘---------- J?

J U 0 K A J.
kunigas davė Bartkui 

is3imėtinėjjmuS) j^g retai eina 
į bažnycai sakydamas jam:

Ar iu skaitai pamoki

— Asz suvis nemoku akai-, 
tyti.

— O asz misi i j u, tarė.ląunf* 
gas toliaus, kad tu nežinai.kas 
tave sutverė?

— Nežinau atsakė Bartkus.
An't tokio atsakymo kuni

gas atsiverezia prie praeina?)- 
ežio vaiko ir klausia jo

— Kas tave sutvėrė?
— Vieszpats Dievas — at

sako vaikas.
— Matai, taria kunigas, at

sisukdamas ir vėl prie Bart
kaus — kaip tau parodo gėdą 
tas vaikas.

— Bet meldžiu paklausyti, 
tai da maži ūks, neseniai su
tvertas — bet asz senas, tai 
jau seniai, seniai.... už tad 
sunku pamyti.

__ •' i ’

Kazokas parduoda žydui 
žąsis,

Kazokas atėjęs pas žydą va
kare sako: ar pirksi nū mane? 
žąsį.

Žydas. — Ui kodėl ne, tik 
atneszk.

Kazokas pavogęs isz to pa- j 
ežio žydo tvarto žąsį atnesząs 
pardavė už 50 kap. ir kvortą 
degtinės.

Žydas nupirkęs žąsį paleido 
į tvartą.

Kazokas atėjęs vėl klausia: 
ar pirksi da daugiau. 1

Žydas: ui kodėl ne kad ir 
deszimts. . '

Kazokas pavogęs da szeszias 
pardavė žydui.

Ant rytojaus žydas su pa- 
ežia atėjo pažiūrėti į tvartą 
žąsų; nugi žiuri, kaip buvo 
keturiolika, teip ir yra tiek, 
žydas suprato kokį szposąjam 
maskolius iszkirto. Žydas nu
ėjo skustis pas kazoku aficierą.

— .Jus virszinybė, kazokas 
pavogė žąsis

Aficieras: Nu ką tu žinai, 
kad kazokas pavogė.

Žydas: Niu, kaip asz neži
nosiu, kad asz pirkau.

Aficieras: Nu tai gerai, kati 
pirkai, tai eik sau po szimts 
veiktu;’ kad nusipirkai tai 
turėk.

Ir iszėjo žydas nieko nelai-' 
m ėjęs.

ISZ SENOSIOS TĖVYNĖS 
LIETUVOS.

Isz Kauno rėdybos.
Mažai yra kam žinoma, jūg 

Kauno rėdyboj randasi mine- 
raliszki szaltlniai, dar suvis 
apleisti. Sznekam czion apie 
du szaltiniu, kurie randasi pa
viete Paažeriu. (dabar Novo- 
aleksandravo), nepertoli



iiiestelio Vidai,.gulinezio ant 
hp& tū paežiu vardu ir turim 
[aid apie keturis tukstanezius 
|g0iitdju. Priesz keturis-de- 
lirimtismetu szaltiniai Vidūse 
| buvo žinomi placziau publikai. 
ISuvažiįdavo vasarą nekartą 
Į po kelis szimtus asabu. Mau- 
jlykliu apie 30. Tie szaltiniai 
[buvo pragarsėją gydymu. 
[Tfim tarpu priesz dvideszimti 
[metu ugnis sunaikino visas 
[maudykles. Nesusiprato iki 
| sziolei, idant atnaujinti mau- 
| dykles. Publika perstojo va
lcavus ir szaltiniai tapo už- 
[ mirszti. Led pereit ūse metūse 
[ atkreipė atydą ant tu garsiu 
I vietų mąudymo. Nusprendė 
I isztyrinėt sudėjimą chemiszką 
I szaltiuiu Vidūse, apvalyti tūs 
| Maltinius ir įtaisyti maudy- 
[ klės. Vienas isz tu szaltiuiu 
j yra kone suvisu užslinkęs ir 
Į turi d u mastu gilumo; kitas ne- 

I kiek gilesnis ir ant dugno ran- 
| (laši aržūlinė stati nė, kur vandū 

susirenka. Iii sziaurius nū tu 
I mitiniu teka upelukas, kurio 

vandū turi spalvą raudoną ir 
užlaiko žymią dalį geležies.

I ^Uždėta 1892 m. Draugystė 
I pagalbos mokinanezios jaunu- 

mėnės Szauįjūse, auga labai 
I puikiai. Turi ji dabar du gar

bės sąnariu: k u n. M. Oginskį 
I ir p. S. Gryceviczia ir 134 są

narius paprastus, mokanezius 
kas metas po 3 rub. Iszteklius 
Draugystės susideda kaipo isz 
įsiraszymo sąnariu, teipo pa
vieniu auku ir parėmimu. M. 
1894 toji Draugystė pagelbėjo 
mokinaneziai jaunumėnei ant 
503 rub. Apturėjo paramą 18 
vietiniu mokytiniu katalikisz- 
ko iszpažinimo, 7 provaslauno, 
1 evangelikas ir 1 žydas. Tur-

Nū laiko įvediiŲO.nauju įsta* 
tu miesto turim jau treczią 
prezidentą isz skaitliaus aplin
kiniu ūkininku. Miestas suvi- 
su pasitikėjimu jam paveda 
valdymą ju reikalui. Dabar
tinis prezidentas p. Ry m gaila 
turi didelę pagūdonę pas inie 
sto gyventojus. Rūpinasi jis 
apie gerovę ir pakėlimą mie
sto, taigi Szauliai su kiek
vienu metu auga irimą pavęi- 
zdą didelio miesto. Po Kau
nui yra tas gražiausias ir di
džiausias miestas rėdyboje. 
Rokūje jame 15,000 gyvento
jų ir veda žymią prekystę su

ko ne kas metasj esti czion 
ukiszkos parodos, turi n ežios 
didelę įtekmę ant atgaivinimo 
miesto. , Tos paiodos, kaipo 
lygiai trysmetturgei Szauliūse, 
sutraukė į miestą didelį skai
tliu netik aplinkiniu, bet ir 
tolymesniu ūkininku. Sako 
kiti, jūg su laiku Szauliai pas
tos rėdybiszku miestu, Kaunas 
liks tiktai drutvietė.

Ukiszkas Kauno komitetas, 
metas į metą turi dedelį del 
ūkininku ženklinimą. Kelios 

I mylios nū Kauno Keidaniūse 
turi savo locną krautuvę; ku
rios prekystė isznesza kas me
tas suvirszum 100,000 rubliu. 
Krautuvėje raudasi viskas, ko 
tiktai ūkininkai gali reikalau
ti, nū maszinu ūkininku, la
biausia skomplikavoto pada
rymo, iki praseziausiu įrankiu. 
Iki sziolei tą krautuvę valdė 
p. A. Jankauekas, dar su dide
liu gaileseziu visu sąnariu ap
leidžia savo vietą.

VIS TAI GIEDORIAI!

■ * Wv

be pradžios ir be pabaigos, o 
per pribjaurojimą „N. Gad.“ 
ir parodė kas jie tokie yra. 
Sakau pribjaurino, nes bjau
rios, melagingos koresponden
cijos ir geriausiam laikrasz 
ežiui neatnesza garbės, o tik
tai pažemina. Kada-gi mes 
padėkavojom „N. Gąd.“ už 
patalpinimą j u koresponden
cijos ir jiems už atsitolinimą, 
kaipo ,,bedieviams“, tai jie 
basei užpyko ir vėl kaip „pa- 
bludėliai“ melūja kaip tikt 
gali ir tūs „melus“ talpina 
„Naujoj’ Gadynėj’“ (žinomas 
dalykas, kad geras laikr. tokiu

Patys nubėgot -pas „bedie
vius“, patys priraszėt ir potam 
pykstat! Tai kur jusu protas? 
Kur jusu sėda?.... O bėgė-
džei! begėdžei!

Kas garbina Dievą, yra gar
bintoju Dievo ir pertai yra die- 
vūtu. Kas garbiną „bedievy 
stę“ yra garbintoju „bedievy
stės1, o pertai yra ,,bedieviu“.

Pp.: Czižauckas, Sabaliauc
kas,, Soroka ir Malaszkiaviczia 
buvo prisiraszę prie musu teatr. 
draugystės Valia kožnam pri- 
siraszyti irneprisiraszyti. Teip- 

Igi valia yra laikytis ir pame
sti. Minėti giedoriai apleido žodžius patalpintus „I 
musu draugysię ir mes nieko 
isz to nedarėm, nes kožnas 
žmogus turi pilną liūsybę, ii’

g ju tėvas atideda, atidūda savo 
g nereikalingus moksliszkus į- 
g Tankius neturtingiem# nmkyti- 
; niams. Vienok pripažinti pi i- 
! guli* jūgszalip gausios naudos, 

kokią atnesza panaszi institu-
I cija mokinanezios jaunumė-
g nes, daugelis isz jos sąnariu

(20 pereitame mete) reikalnu-
I ja mokėti suvisu maižai, ro-
I (losi tik už įsiraszymą. O ke-
j lios-deszimts rubliu pridūda

didelę pagelbą del neturtingo ypacz laikr. neatminėm. Bet 
| jauni kai ežio.
I >1 Prezidentu miesto Szauliu
g dar yra p. O. Rymgaila, antru
I kart ant tos vietos priesz 
[ du mėnesiu tapo paszauktas.

ryti. Todėl mes nė szaltai nei 
karsztąi apie anūs n esą kėni, o

pasielgė, jie, kaip ju draugai 
iszpasakoja, negalėdami suar
dyti teatr. draugystės, nubėgę 
į „Naują Gadynę“ primelavo

......... . ■ ■■■■.. v, 
bai. „N. G.“ raezė dėlto, kad 
tas szū nebuvo kriksztįtas szv. 
vardu, neiszgrieszytas ir nepa
teptais aliejais per kunigą . . . 
tapė palaidotas pas bažnyczią 
ant szventoriaus.“

ui skaitytojai! Ar neyra ežia ' 
baisiausia bliuznijimas? Okas 
link szuns, tai yra melagystė. 
Nei joks tenai szū kunigo ne
buvo užkąstas. Tai baisei 
moksliszkas atradimas „bedie- • 
viu“, idant atrasti sziokią-to
kią progą bliuznyti.

Ir tame paeziame numeryje 
„Naujos Gadynės“ pp.: Czi
žauckas, Sabaliauckas, Soroka 
ir Malaszkiaviczia, giedoriai 
Szenandorio, raszo: „Ji (yra) 
vienas isz lietuviszku laikrasz- 
cziu, ką rūpinasi apie darbi, 
niūkūs (kartu daboja szunis 
kunigu ir ju gaspadinės, R.) 
rodo teisybę,(gal tokią — kaip 
minėtu giedoriu ? R.) nori, kad 
visi gerinus gyventum, kad 
mus neskriaustu, (kas isz to, 
kad jus patys a psi bjauri n at! 
R.), kad apsiszviestumėme ir 
tt. (kaip mes matom, tai jus 
teip esate ąpszviesti! R.) Už
tai esame dėkingi „Naujai - 
Gadynei“ ir velijame, kad to
ki laikraszcziai platintus! su 
didžiausiu pasisekimu . . .“ O 
ar negražei skamba žodžiai 
minėtu pp, „giedoriu“? Mes 
tylėsim! . . . Tegul Szenando
rio parapi jonai patys apsvarsto, 

Botagas.

SS. Sakramentu, bliuznija ant 
visu szventu dalyku. Tame 
paeziame nemaryje „Naujos. 
Gadynės“, kur jus savo „bru- 
dus“ patalpinote, yra baisiau
sios bliuznierstvos ant SS. Sa
kramentu, o vienok minėti 
giedoriai garbina „Naują Ga
dynę“ už tokius bliuznijimus. 
O ar tas, kurs gerai velija vel
niui ir garsina, kad velnias yra 
labai geras, labai naudingas, 
ar neyra garbintoju velnio? 
Teip-pat ir jus garbindami 
bliuznierstvas, garbindami be 
dievystę, pasirodo t, jūg esate 
, ^bedieviais“. Jeigu norite pyk
ti, tai galite pykti tiktai ant 

! savęs. Patys priraszėt,,brudu“ 
ir ,z,melagyscziu“, patys pasi
rodėte, jūg esat mylėtojais 
„Naujos Gadynės“ ir visu jos ) 
bliužnierstvuir potam pykstat! j 
Bet kam asz ežia raszycziau 
patalpinsiu jusu paežiu locnuslsa tą, ką „Nauja Gadynė“ isz- 

„N. Gady- ėjusiūse numeriūse praneszė, 
nėj’“, aiszkinanczius baisei di- talpindama korespondencijas 

j delį mokslą „bedieviu“. (Tei-Į atsitolinusiu nū musu teatra- 
singai baisu bluznijimą ir isz 
nevožojimą SS 

„Nauja Ga< 
del kokios priežasties 
apie kada ten padvėsusį szunį 
kunigo, teip raszo: ,,Del „N. 
Gadynės“ gali iszdvėst visi 
szunes kunigu ir kunigai pa
tys su savo gaspadinėmis, tai 
jai vistiek, bet jai rupi ju dar-

PROTESTAS 
„Sh, Liet. Teatr. Draugistes“ 

priesz 
antiagitacijas.
,.Tnl yrn utbiėmlmai man* »tv« ntan. 

Api« kurj tuldiiina, keldama vi»galvoju; 
J<dgu toks liklmn« vr’ man lomia*.
Tad už(i£inlmc,pat» »uvp •znrvoju". . . 

POETAS.

Mes visi prigulintieji į 
„Shen. Liet, Teatr. Draugystę“ 
po vadovyste p. dr. Stupnic- 

Jkio, protestąvojame priesz vi-

j

Sakramentu.) 
mė“ aiszkina, 

raszo

Czižauckas, Sabaliauckas, A. 
Malaszkiaviczia ir F. Soroka 
po psiauclonimu: „Jums gerai 

ir kitam 
numaryje — „Sze....f......“ buk
p. dr.Stupnickis, tikt vien dėlto 
įsteigė teatraiiszką draugystę, 
idant žmoneles apkvaiszinti, ir 
nū ju 5-dolerius rinkti, ir visus



158
m————«>■ M ».i „■■la—rtnoa—— 
• *'■ " •f*1 I . ...... .............. ' . T 1 I - - I j. - urni -

. < Z • ' "• * •“ ,

jo pasekėjus paskaito už su
vis nei8zmanancziu8,arba „grv- 
noriu*“, nes pagal korespon
dentu urislįkas su „grinoriais“ 
draugauja, tas pats yra jam 
lygus. Tad užklausiame ko- 
responpendu: mums yra ai- 
szkiai žinoma, jūg korespon
dencijos raižytojai draugauja 
su „draugyste giedoriu szv. 
C’icilijos“, tai kodėl tokiais 
ne pastoj a, ir-gi nesilaiko to 
mierio draugystės. Ale mat, 
pagal musu mislies, tokiems 
korespondentams vistiek, kur 
jie nebūk eina ar ką daro, 
savo žmogiszkame jausme ne
turi jokio rubežiaus, bet tikt 
žiuri kur bus virszus, kaip tas 
sziksnosparnis, tai ten prigu
lės. Ale dabar netyczia kaip 
via, szmakszt isz maiszo ir isz- 
a ‘

lindo su savo korespondenci
joms. Mes kiekvieną žmogų 
gūdojame, kuris tikt savo užsi
ėmimą szventai pildo, ir gi už
siėmime pats savo szarvoja, 
anot žodžiu giedoriaus. Da
bar matome, jūg tokie kores
pondentai, tai yra tikt vaikais 
iki 30 metu, nes jie patys isz- 
sipažino. Tie patys korespon- 
<lentai laikė sau už didelį nu
sižengimą, jūg buk, jau jūs 
žmonės vadiną „Szliuptar- 
niais“, o. dabar szmakszt yla 
isz maiszo ir iszlindo. Mes la
bai nusistebime, kaip tai žmo
gus gali būti tokiu veidmai
niu ir-gi pasiskirti sau už mierį 
bile ką, o paskui hoi’s kam į ke
lią pastojus,tūj iszsižadėti savo 
užsiėmimo ir mesti viską į 
szalį. Dar įstabiaus yra mums 
pa misi i jus, kodėl tie korespon
dentai užslėpė teisybę raszy 
darni korespondenciją, o vien 
visa kaltę nustūmė ant musu 
vadovo teatr. draugystės, p. d r. 
S’.upnickio. Užslėpdami tei
sybę, aiszkei pasirodė, jug yra 
vaiskaie. Juk musu „mitinge“ 
savo mislis korespondentai isz- 
reiszkė suvis kitaip. Nes pir
mutinis ponas Czižauckas isz 
sireiszkė, jūg dėlto negali pri
gulėti į teatr. draugystę, kad 
pristojo vienas isz New York'o 
atvažiavęs, anot psiaudonimo 
korespondeneijosžodžiu nu......
Ant antro, buk tas „nu.......“
apkalbėjo dvi mergeli, <> drau
ge ir jį patį, isz kurios priežas
ties ir szirdies skaudėjimo vos 
stengė namon pareiti. Tai yra 
faktai su kuriais mes protes- 
tavojame. Jaigu sziteip butu

KWSVCMMXAM*

nusiuntę į „Naują Gadynę“ 
tai mes visi būtumėme dėkingi 
tokiems korespondentams, ir 
būtumėme jiems žemai galvas 
palenkę, ir paskaitę už vyrus 
o ne už bobas. Dabar kas isz 
to iszėjo? Pasirodė, jūg yra 
silpnais žmonėmis savo užsie
ni imūse ir nemylenti teisybės. 
Pasirodė, jūg jie ir silpniau
siam savo neprieteliui traukias 
isz kelio ir galvas lenkia. Pro- 
Ustavojame priesz tą visą, jūg 
p. dr. Stupnickis, kaip mes iki 
sziam laikui jį pažįstam, neyra 
tokiu kaip jį „Nauja Gadynė“ 
apszmeižia. Czia buvo kita 
priežastis. Mes protestevojame, 
mylintieji teatraliszką drau
gystę, jūg niekūmi n’ėsame 
nuskriausti nū p. d r. Stup- 
niekio, o tikt vien prigulime 
matydami teatro naudingumą 
ir musu tautiszką kilimą, o 
toksai netikęs ir begėdiszkas 
szlovės plėszimas paėjo isz ki
tos priežasties, kaip aukszcziau 
matėte tikrus faktus. Pratęsta- 
vvjam priesz tą visą, jūg 
,,Nauja Gadynė“ priidama 
kokiu ten nebūk „Jums gerai 
velijeneziu Sze............ .“ ko
respondencijas, didei apsiriko, 
buk vadovas teatr. draugystės, 
pinigus per tai nū žmonių lu
pa. Mes protestavojentieji 
priesz tokias neteisybes, dau
ginus mylime teisybę negu 
musu draugystės vadovą, ale 
kur neteisingos koresponden
cijos minėtu tamsunu yra pri
imtos, tai yra mums dideliai 
nemalonu iszgirsti, o už tmsy- 
bę reikia visur stoti. Protestą- 
vojame priesz tai, jūg musu 
draugystės vadovas nėra nei 
cento gavęs už savo darbuvi- 
mąsį ir rupe<į. Iszmintingnm 
ir to pakaks....

M. Kiipezvnskas.
V. Kamimauc kas.

K. J. StHil.n--, 
J. A. Valaitis.

F. M Iksais.
• M. Brh.ick.iM.

M. Vakcina;
D. J. Markv\iezia.

Nuo redakcijos.
Pr«ucszam . kad visiems gerai žilio- 

:n -,s Lietuvis p. K. J. So n k u s . yra da
inų- agentu ..Garso Amerikos LI<-titviii-‘. 
Turi pavdyjlma priimti visokius apgar- 
-inimusln ..Garsu A. L.--, nzra<zyti nau
jus abonentus ir nuo įu pinigus priimti.

T«‘ipo-gl pranrsznm. kati dainų- niii-u 
-pailst n vrjn galima atlikti kopnlkiait.si ii 
visokius dcukoriszktis darbus: koustl'l:i- 
•ijas. plakatus. t(! Jotus ir lt.. n<-s dabar 
turim reikalinga skaitliu goru ..zpcpi-Iii“. 
todėl ir visokius darbus galime atlikti 
gerai , greitai ir plgei.

Redakcija.

Laikinkite vagi !
17. Gegužio

Maika Kastber,: 
pavogė nū Antano Valendike- 
vieziaus $300 ir tūjaus tą 
paezią dieną iszsprudo neži
nia kur.

Vag i s M a i k a Kast b e r 
buvo , daikte ant „burdo“ su, 
Antanu Valendikeviczia, užtad 
iszėjus į darbą —, atsirakino 
kupartėlį ir jyavogęs pinigus 
iszdumė. < 
: aoi tėmįti ant sziu 
ženklu: 5 pėdų auksZCZiO, 
amžiaus gali but no 30—35 
metų. Gymis rusvas, ūsai 
dideli ir teip-patrudi; isz- 
kalbu neaiszki; eisena su
kaupusi. Bando kalbėti 
biskįlenk. ir liet, o nė vie
nos gerai nemoka.

Meldžiu pagūdotu Tautie- 
cziu ir Svetimtaucziu , jeigu 
kas suvoktu ir dūtu žinia ant v 
žemiaus padėto aiitraszo, tad 
asz tam labai grąžei atlygįsiu.

Antanas Valendikeviezia, 
25. E.Center,Shenandoah, Pa.

-Vyrai, vyrai!-
Kurie norite gauti kataloga lietu- 

viszku knygų ir parsisiusdiuli sav 
laikraszuzi us ir knygas isz Tilžės, 
tai raszykite ir piningus siuskite pas 
Motiejų Noveski ogreieziause aptu
rėsite. Norint gautie katakga, 
reikia indeli in groinala markelę 
pacztuva už 5 centus.

Jo a (Irisas toks:
Lietu viszku knygų prekyste. 

MATHIAS NOVESKI.
T11.ZE.IE—TILSIT

Goldschmiede str. 8 GERMANY.

— SAL1UNAS — 
Jono Ražo

Ten galima gauti skaniausiu geri 
mu wisokin, nes ir cigaru usirukitj 
su kwepenoziu durneliu, o ir pageiba 
bėdoje, ba jau newiena isz gel b t-j o 
isz nelaimes p. Ražas.
213 E. Centre str. Shenandoah. Pa.

Joseph \V. Parcel 
Krautuve visokiu valgomu tavoru 
Jeigu neri gauti gera tuvura už mažus 
pinigus, tai ateik pas Juoznpa \V. l^ur- 
ccll. 101 East Center str.
100 svaru gerinusiu (gvarantavotu)miltu

HiO 
4 Baksal žirniu 25
4 ., komi 25
3 ,, geriausiu tainecziu 25
1 svaras geriausiu farjniszkn tauku Ji
3 ,, geriausiu džiovint u obuolį A 25
Šviežias sviestas Ir kiauszinel ; ra gaunu 
mi kožna antra diena. Mesa, rukiti Ietim 
pial. szlenas Ir kiti visokį tuvorai sztore 
yra geri Ir szvležl. Visokį tavom i parsi 
duoda už pinigus labai ptgel. atminkit!

T07 E. CENTEX STR. SHENANDOAH, PA.

E. B.BRUMM’b 
Ant E. Center Str. N. 18.

SHENANDOAH, PA.
• • . 7 ha/''-į:i

Czionai galima gauti dziegorit 
mažu ir dideliu ir lenciugethrviso 
kin, spinku auksiniu ir sidabrinio. 
Visokiu instrumentu dėl grajiĄ 
kaip tai: skripku, klernetu< parli
pi jonu, gitarų mandolinų ir 11

Geri, drūti ir juodi parasonai d 
V) c. Ir daug kitu dalyku UŽ pigii 
p rėkia. , w Į

John F. Ploppert,
KEPTUVE ir cukeknė 

Galema gauti kožnamo laike irto- 
pigiausei: Dfina, keksu, cukerto 
baranku, cukraus su ledais ir Sme
tona, [Ice cold Cream,] ir 
taip t. Bolių ir kitu dalyku del 
zobovu. Visokiu keptuvių del ap
rodymu ant veseiliu, Kalėdų ir 11

Pardūda viską kopigiausei ir to 
žnam laikė.

John F. Ploppert. •
29 E Centre str.

Shenandoah, Pa.

LIETU V1SZKAS
Saliunas

M. JANCZAICZIO. į 

Szaltas alus, skanus gėrymai, gar
dus, cigarai. Smagi vieta del (da
gos. Praszuu brolius atsyhnkyli 
pas mane. - z

J/. JANC7.AITIS .
215 W. ( ENTER’STR.- 

Shenandoah^ Pa

pigus tavops!
Jeigu nori pigiai pirkti valgoffil 

tavora, tai eikie pas

E. ('enter St. N r. 11. Shenandoah, P* 
Geriausi miltai už..... *1.50.

6 s Mirai razinku už ... . 25 c.
4 blekės szebel I ainiu už. 25c.
4 .. tamėczią už . .. 25 E
4 ,, žirniu už...........25 c.
4 ,, ryžių už.......... 25a
4 .. raudonų,ryžių už 25 a

CAVEATS JRADE Marks 
COPYRIGHTS.

CAN I OBTAIN A PATENTf 
pmmpt nn.tvrer and an bonext opinion.
MUNN Jk CO., whohajo find nearlyttfly 
experience In tho patent buxirieM. ,v>01*Dn7(cT 
tlon* strictly confidential. A il undbooko! In
formation concern'tin Patents and bow to o* 
tain them sent free. Also a catalogue of meso®- 
leal and scientific books sent free.

Patents taken through Munn & Co. 
enccial notionintho Scientific. AmeriennJ^ 
thua are brought widely before the PuU'c’™“’ 
out cost to the inventor. This splendid papw 
issued weekly, elegantly illn8tratcd.ba.nbriwj« 
largest circulation of any eclentiOc work ini" 
world. S3 n year. Sample copies sent free.

Building Edition, monthly. |K.50a year. ĄSĮ* 
copies, -25 cents. Every number coaUlns 
tirui plates, in coior.i, and photographs e* «• 
houses, with plana, enabling builders lo stioww* 
latest designs anti secure contracts. Audrės

ML’NN A CO., New Yoiik. 3U1 BBOAD^n

WENTS
’ Promptly secured. Trade-Mark*. CopjrUSb 

and labels registered. Twenty-five year* ex
perience. We report whether patent cjft w 
secured or not, freoof charge. Onrlee pet«* 
until patent Is allowed. 32 pugr Book Frr* 
H. B, WILLSON <5c CO., attorneys »> U* 
Opp. U-Ba-at. Office. WASHINGTON, D.»
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Tikras Elgino laikrodėlis uzdika
Prlulusk szita apgarein- 
ma *u pilnu savo adresu, 
o tne*tau atslunsime Tii 
kra Elgino laikrodėli už 
dyka del patnatimo. Yra 
lai 14-ku aukso gražini 
iazkvietkuotas ir Iszrodo 
kaip tikrai ankso laikro 
delis už į 40. Viduriui y 
ra tikro elgino, gvnran- 
tavotas ant 20 metu. A p 
žiūrėk gerai expreso ofi 
se ir jeigu tu misll, jog 
yra pigu, uzmoK- k • ,x 
preso ngentui ? 9.25 ir 
kasztus expreso, o laik
rodėlis yru tavo. .Jeigu 
nori gražu lenciugeli. 
tai prlsiusk drauge su 
sz.lta angarsiittinu 50 c. 
stempoms arba. p<-r mo- 
nei oruer. o guu.-i nuiKU 
lenciugeli. vertu $ 3.50. 
Arini prisius isz kart 
8 9.25 ant lai rodello. o 
giuisi lenciugeli dykai 
Tiė hiirodidei yru užsu 
Bin, «U raktuku ir be ra 
tu ;«>. Rnszyit o kio 

nor’t ibd v iro, arba del 
moteres.

Keating & Co.
Manufacturers A nd Jobbers of J E WELR Y 
184 RANDOLPH ST., CHICAGO, ILL.

j LADIES Vrl. 
rVOR cents'“' 
Sk SIZE

Tikras amerikoniszkas laikrodėlis.
STEM Iszkirpk *zi npgarsini- 

wind mę u prisiusk mums šu 
t set savo pimtf adresu, o mes 

■prisiusime biv už dyka, 
... I pamatinio. geriausi 
tikru amerikoniszkii liu- 
krodvli, yra t ii tikrnt 
:iuk»ns, vadinama* 14 k 
iszrodo taip, kaip tikru- 
auksini* laikrodėlis. kn~ 
rhlskkl pardudn po £40. 
yrn gviirantavotiis ant 20 
metu. Apžiūrėk gerai ex 
preso ofise Ir jeigu tu Inu 
ttisi. jog yru pigu, užmo 
kek $7.g0. O Jeigu nori 
puikaus lenciugelio. Jtni 
atsiusk §0 centu pacz.ti- 
ncml*.markeinis o gau
si auksini leiiciugeli- 
vertumo £3.a0 14 k. Arba 
prlsIllKk 7.rt). o lenciūge- 
Ii gnusi d An i.

Ii?
Chicago, ill.

Tikras Elgino laikrodėlis 
ir lenciūgėlis.

Prisiunsk szita 
apgarsinimu su

J** įneš tau atsiun- 
7Z? siute t i k r a e 1 g i- 

n o 1 a i k r o d e 1 i 
■V-’ r 1 <* n c i n g e 1 i 

>*ž. dyka del pama- 
tymo. Yra tai 14 

iy\ k a r a t a u k s o .

Mas ir yra daug 
c tvirtesnis nekaip 
• tikras auksinis 
■ laikrodėlis už S40. 
L Viduriai yra tikro 
' elgino Ir gvaranta- 
j votas aut 20 met u. 

Lenciūgėlis yra 
labui gražus: laik- 

.„ Jiv rodolio sztoruose 
tokie lenciūgėliai 
parsideda po 83.50. 

*. jeigtt tu
y__

Apžiūrėk it espresso ofise ir. jeigu tu 
mlsllji, kad tas yra pigus ir joge!, kad 
laikrodėlis ir lenciūgėlis yra verti tu pi- 
oigu. lai užmokėk expresso agentui 
$0,25ir laikrodells'sn lonoiugeliu vra tavo.

DIAMOND WATCH CO.

’ąs Raflziavicziu!
Visi tavorai yra labai pigus ir 

szneži. Užlaiko valgomus tavoms 
ir daug visokiu dalyku.
Taipogi K. Radžiaviczius parduo- 

daszifkortes ir siunezia pinigus i 
visas dalis svieto.

ATEIKIT!
25 E. CENTER STR.

SHENANDOAH, PA.
PUIKUS SALIUNAS

-J0N0 MIEbD/IŽIO
Teiposgi gers kriauezius ir teisin

gas agentas, laiwakorcziu ir siunti
mo piningu. 122 S. Main str.

Shenandoah, Pa.,

Katalogas knygų.
Aplo senovės Lietuvos pylis d-ro Basana- 

viczlo “ “ “ 20 c.
Trumpa senovės Lietuviu Istorija 10 c,

Žirgas ir vaikas “ “ 20 c.
Birutes dainos “ “ 10 c.
Petro Armino rasztal - eiles 10 c. 
Ponai ir mužikai , Drama penkiose per

mainose paraszyta Aleksandro Gužu- 
czio <fc' “ “ 15 c.

Kas t< isybe tai nemelas puikios apisake- 
les isz lietuviu gyvenimo

Pajndinkhu vyrai žeme apysaka 
Vaiku kningele *‘ “
Ant Nakvynes “ “
Pasakojimas aplo viena vaitu ir jo ra 

sztinika ”
Kaukazo balalsvis
Kur meile ton Ir Dievas
Kas kaltas “
Senis Makrlckas

c.
c.
c.
c.

r. e. | 
5c.

Gyvenimas Stepo Kaudnosio ir kiti nau
dingi skaitiniai (ketvirta dalis ,,Szau- 

leniszkio senelio”) ' “ 15 c.
Grieszninkas priverstas metavoties, arba 

per .Jėzaus Kristaus kalba griesznikas 
sugrąžius ant tikrojo kelio 15 c:

Apie Dangų. Saule, Menasi, Žvaigždes,
Plianetos ir Kometos ‘* 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 didžiosios nedėlios 50 c

c
Lietuviszkos miszios ” 15 c.
Žodynas kun. Miežinio ketnrose kalbose: 

lietuvisz.kai, latviszkai. lenkiszkai ir 
ruskai “ “ S2.00

Basatuivicziu Dr. Etnologiszkos smulk
menos (su viena mapa) “ 25 c.

.Juszkevicze A.
Veluoniecziu 
mete “

a C.

kun. ir J.Svodbino reda. 
lietuviu suraszyta 1870

4‘ “ 50C.
kun. ir .T. Lietuviszkos.Juszkevicze A.

dainos, užraszytos apygardoje Piiszalu- 
cziu ir Veliuonos isz žodžiu lietuviu 
dainininku ir dainininkių (pirma ir an
tra knyga “ “ S 2.00

Juszkevicze A. kun. ir J. Antra knyga
(150 c* 

.Juszkevicze A. kun. ir J. Treczia knyga 
125 c.

kaip gyvena Kynai “ 10 c.
Pamokslai ir Ganytojau* kalbas sudie* 

cziams “ ” S 200
Tajemnyczios gyvojo Rožanczians delei 

penkiolikos asabu “ " 10 c.
/applcrio A. kun. Istorija bažnyczios 

kataliku “ “ HM)
Trumpi pamokimal Ir rodos del: nklnl- 

ku. ukinikin. tėvu, motinu, snnu ir 
(lukteriu, tarnui, moteriems. naszlems. 
darbtnikams, szinkoriams, kupeziams, 
biednam ir bagetam ir t. r.

Kasdienines Maldos

T

.> c.

didžiosios nedėlios “ 15 c.
Kristijonas Donata iti> Pavasario links

mybes “ “ ‘ 5 c.
Perspėjimas apie szventa tikėjimą, o 

Ipatingal apie .lėtins Kristaus Bažny- 
ežia Ir puiki pasaka. Isz tamsybes ve
da tiktai tiesus kelias “ 15 c.

Apie malda kaipo rakta i dangų Szven- 
to Alfonso Lignori *“ 15 c.

Musu Pasakos. lOptisakn 10 c.
G raudi Verksmai “ “ 15 c
Kankinimas kataliką Lietuvoje abrlnai 

o (patingai Kranuose 1893 metuose 
del Lietuviszko teatro “ 15 c.
Visos tos knygos g.ilema pirkt 

spaustuvėje ,,Garso A. L.

Gelazinkelias Lehigh-Valley
Prasidėjo nuo 18 Lapkričio 1894m.

Trelnal Užeina hz Slionadorlo hi Penn Haven 
Junction, Mauch Chunk, Lehighton, Slatington, 
White Hall. Catasauqua. Allentown, Bethlehem. 
Easton It Weatherly 6.01, 7.38.9.15 ryta 12.43. 2.57, 
5.27, po plotu.

In New York Ir Philadelphia, 8.OI. 7. 38, 9.15 ry
ta 12.43.2.57, popiet. In Qunknke. Swllchbae". 
Gerhardts ir Hudnondnlc. 6.()4 9.15 rytn 2.57 [>o plot

In Wil es-Bnrre, White linvėn. Pittston, La
ceyville, Towanda. Sayre, Waverly ir Elmira.6.01. 
9.15 ryta 2.57. 5.27 po ph t.

In Rochester, Buffalo, Niagara Fails ir in We- 
slus 6.04. 9.15 ryta 2.75. 5.27 po plvt.

In Belvidere, Delaware Water Gup Ir Strouds
burg 6.04 ryta 2.57 po plot.

In Lambertvlllo ir Tn-nton 9.15 ryta
In Tun bannoc 6.04. 9.15 n 1a 2.57.5.27 po plot 
hi Ithaca ir Geneva 6.01, 9.15 rytu 5 27 j>o plot.
In Auburn 9.15 ryta 5.27 po plot.
In .lennesville, Levhton ir Beawer Meadow 

7.38 ryta 12.43 po plot.
In Stoc ton ir Lumber Yard 6.01. 7.38. 9.15 rytn 

12.43. 2.57. 5.27 po pietų.
In Silver Brook Jukction. Audenried ir Hazle

ton 6.04. 7.38. 9. 15 r> til, 12,43. 2.57. 5.27 Ir 8.CH |H> 
pidu.

In Seranton 6.04. 9.15 ryta, 2.57 ir ^.27 po plelu.
In Hnzlebrook Jeddo. Driflon ir Frwlahd 0.04, 

7.38, 9.15 ryla. 12.43, 2.57. 5. 27 |x> pietų.
In Ashland. Girardville ir Lost Cree. 4 5), 7.46, 

9.13. 10.20 ryta, 1.00, 1.40. 1 10. 6.35 |m> pletu.
In Rsiv«n Run. Centralia. Mount (,’nrmel ir 

Shamokin 9.13, 11.14. ryta. 1.32, 4 20. 8.22. 9. 15 įm» 
pietų.

In Yatesville, Park Place, Mahanvy City Ir 
Delano. 6 01, 7.38. 0.15, 11.06 ryta 12.43, 2.57, 5.27. 
8.08, 10 53 |to pietų*

Trainai iszeina
Isz Shntnokln 5.15. 8.15. 11.45 rjt.’i. 1.56. 4 30.9 

30 po pb tu, ir ateinu in Szenndori ant 6.04. 9.15 
ryla. 12.43. 2.57. 5 27. 11.15 po pintu.

Iszeina isz Szenudurio J l’ott-vlllc, 5.50, 7.38. 
9.08. H 05. 11.30 ryta 12.43.2.57. 4.10. 5.27, 8.08 įk> 
plotu.

Iszeina l<z Pattsvillo j Szcundorl 0.00. 7.50,9.05. 
10.15, 11.40 ryta. 12 32. 3.00. 4.40 5.20. 7.15.7.56. 
9.40 po pietų.

Iszeina ivz Szcun<)orln į Hazleton, 6.01, 7.38. 9. 
15 rytu. 12.33. 2.57. 5.27. 8 (X įh> pietų.

I*zai»n isz Hazleton į Szenndori. 7.35. 10.00. 
JI.(K ryta. 12.15. 2.55. 5.30. 7.25, 7.55 pu plt-tu.

NEDELINLS TREINAS.
Iszeina In Raven Run, Centralia 

Maunt Carmel ir Sliamokin G.45 rytn 2. 
40 po pietų, ir atiena in Sliamohin ant 
7.40 ryta ir 3.45 po piet.

Iszeina isz. Shamokin in Slimndori 7, 
85 ryta ir 4.00 po pietų, ir ateina in She 
nadori ant 8.49 ryta ir 4.58 po pietų.

Iszeina in Ashland, Girardville ir 
Lost Creek. 9.40 ryta 12.20 po pietų.

In Hazleton, Blaclt Creoh .Junction. 
Penn Haven .Juction, Manclt Clrnnk, 
Allentown. Befhlcliem. Easton ir New 
York, 8.49. ryta 12.30. 2.55 |xi piet.

In Philadelphia 12.30. 2.55 po pletu.
In Yatesville, Park Place, Mahanoy 

City Ir Delano. 8.49, 11.35 ryta 12.30, 2. 
55, 4.58, 6.03 po plotu
Iszeina isz Hazleton in Szenndori 8.30, 
11.30 rytn 1.05. 5.30 po pietų

Isz Szenadurio in Pottsville 5.56. 8.49.
9.30 ryta 2.40 po pietų

Isz Pottsville in Szenadori 8.30, 10.40 
ryta 1.35, 5.15 |M>piettt.

ROLLIN' n. wiLKVK generalua- snperin 
tendentas South Ifethlehem. Pa.

CHAS S. LEE. gen. agentas
PhHadeJpdia. Pa.

A. W. NON EM ACH ER. Ass G. P. A.
South Bethlehem, Pa

n 5\:rT-r 'r .n n? o*rr AJ- jiAiruiuxi
AGENTAS SZ1PKORCZ1U

308 W. Centro str. M.thanoy City, 
Pa. Galima pirkti© konopigiaiisei ir 
ant geriausiu szipu važiuot. Įdieg
tam liaidžiu piningus tiesiogei in 
Lietuva, Rnssija, Lenkija ir kitas 

gero galioja gauti isigvrt. Lietuvei 
pas sa^o vienžemi.

L1ETUVISZKAS SALIUNAS.
M. Slavicko

339 W. Coal str, Shenandoah, Fa, 

pas M. Slavicką. Žinokite, jog jis 
yra ne pacziuotu, tai yra teisingas 
vyras, nes nereikalauja daug uždar
bio. Visados užlaiko puikius gery- 
mus, kaip tai, szalta alų, visokia ariel
ka kokios kas tik nori, ir kuo pui
kiausius cigarus

IParsimiia namai.
Parsiduoda namas su szeszeis

kambariais ant MAYBERRY

R. W. LEEHE.
401 West Cherry Str.

SHENANDOAH, Pa

Didelė krautuvė visokiu 
gėrimu: alaus ir visokios deg 
tin ės.

KAZIO DRAUGELIO.

Wm. A. Davis.
Gali iszezistiti ir nukvarbiioti visokias 

drapanas kaip tai: kotus, kelines, pir.-z- 
tlnes, vilnones ir s/.llkines. Po iszczistii- 
mv . arba nnkvarbavitno drabužiai i*z- 
rodo kaip su visu naujai padaryti.

Darba atlieka greitai, pigiai ir koge- 
riausei.

tas drapanas.
NEVŽ.MIKSZKITK

116 E. Centre Str. Netoli Ivales 
dipo SHENANDOAH PA,MESINYCZIA'

I. I. RohlancTo

Shenandoah, Pa.
mėsa: jautiena, versziena. aviena 

mėsa.
Geriause mes: 

visados pigiausia.

W Ghmieliaucko
311 E. Centre str. Shenandoah. Pa..

Czionai galima gauti, kiek tik du- 
szele užsimano: atsigerti kuo ska
ninusio aluezio, saldžios, karezios ir 
kokios tik norėsite arielkeles, kad ir

PraszHU atsilankyti ir to wisko pa

p. N A W I C K 0
Priek tam randasi BILIARDAS, 

kur isz nobodumo aluezio ar arielke 
les isitraukus, galima ir boles parai- 
cziot kad ir szlektiszkai. Szale prie 
galiūno yra sale delei mitingu ir ki
tu suweigu.
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,„Garso Amerikos Lietu wiu”D R U K A R N E J E
KUOPUIKIAUSIA IR Uz-TTGIA PREKE (CZIE- 

NIA) ISZPILDO WISOKIUS DRUKORISZKUS DAR 
BUS: DRUKUOJA DRAUGYSCZIU KONSTITUCIJAS ' 
WISOKIUS PLAKATUS, TIKIETUS, GROMATAS, Uz

R KIBtifi’SO aptieki
užlaiko- visokius vaistus kaip k r a j a v isz k u s"te i p ir
am e r i k o n i sz k u s.

Visi vaistai yra szviežir geri ir labai pigus.
y

Visi receptai yra pritaisyti kūgeriausiai.
Jeigu vaikai yra nespakainiy verkia, tur pjūtį viduriusey

PR ASZYMUS ANT AVĖS ELIJU IR T. T. traukimą vijurkų tai d tik vaikui vaistus
ADRESAS DRUKARNES: „GARSAS AMERlKOo LIETUW11T“] 

PUBLISHING C(X
230 W. CENTRE STR.

SHENANDOAH, PA.,
l)r. J. M. STUPNICKIS GAS PA TORIUS

Luks German Remedy. 
----------------------♦-------------- - I

Lietuviszkas daktaras a»t kožno pareikalavimo. \ ar 
igingiems visokia rodą u ž d y k ų. ■

| B# | H® sslero Kolonija
A t p i p k i t 
iss Drug Store

Randasi Dodge County, Georgia 
(sztcite) prie pietiniu geležinkeliu* 

labai daileme szalije.
Labai geros farmos su gera žeme galete pirkti" pas mus už S5.0IH už akra. 

Pirmutinis užniokesnis už gera- vaisinga žeme Si.50, o reszt-u pinigu reik iszmokeli 
per trys metus. O jeigu kas norėtu gera ir vaisingu žeme.ant areudos tur užmokė
ti ant metu už viena akra po Si. 50. Artf farmn turem gerus namus, po 2, 3: arba 
4 ruimus, kuriuos galerna gauti, užmokant tiktai randa po S2. §3 arba S4 dorelius 
ant menesio. Taipgi- turem gerus sztorns. kur kw/.aas gal- gauti visokias reikalin
gus daiktus labai pigei. A teipogi yra tenai bankas, expres Otfis U- paczta- 3les 
taipogi perkam grūdos nuog farmeriu ir užmokam taip kaip, užmoka ant turgaus

Nesibijok!
Pirkeldžin laikrodėlį.

‘ N-..-l-li’iu-
-J-P RltsAd'ii CX. ym uitihii.*i:i* 

£54 A IfY O ’5C. nmiTikouis/kn*
□ g Ii Ii Z vi 7J>* —Ą Ihikrodūli* ir lui- i§»«y 4 eCT’-tL — ko to rui luikį.

KELIONE IN KOLIONIJA „MESSLER

\ Mi * utį litu P*»r-
fin ilitr tini ..rldzin —
Sj laikrodėliu* dar 

pigiau m- Kaip 
pirmu. i'-Mtin

„.Gjj M'tihtU'i pmkėijti 
» hi ik rodžiai* iraii- 

rOI,, >U UiVO t:ilitĮf< zini*. 
*r ,n‘'' acU^'aia 
tuvį-* pirm 111-411

SHENANDOAH, PA

Parduoda visokiiisžalius valgomus (lai 
Ictus: Salotas, Kopusius, Cibulius, Mor- 
kvas. biriVKS ir invūs visokiu gu lunku.

pigi, ateikite ©> gausite ka tik nore-

M KCŽ51TESZ1LIT

Shemndoah, Pa.

Harrisburg. Pa. $ 21.15-— New

Tsz New York iki Mįslėm $12. (MV Jeigu iszvažhioti INdnirzūvp* aut. .V po pietų, 
fsz Chicago iki Missler’o $25.(X):— Cliveland. <>. §25-30.—Toledo. €k .$22.80.— 
f incinnoti, O. §48. !»5. — Pittsburgh, Pu. S 25.“(T 
Cast te. Pa. S 27.25 ir isz St. Lous. Mq. S 23. 15.

Kas norėtu gauti aiszkiasnia. žinia apie szita gera žeme ir jos preke, tefppat
Kas nor pirkti laivakortes, arba aut g-Mažinkelio tikktiu arba siunstii pinigus 

tn sena kraju, arba atimti prigulinezius pinigus,ir t. t. ir t. t.. tat raszo pa*

F< MISSLER AND KRIMMERT. BANKERS.
CENTRAI BUILDING

106 West Street,
New York City,

U;j—:kirpk aptrur-
jjdmn.i^ ir at-iu-^k 

i*M__ iiiinn* •.ii savo 
Ira ^Rurdu ir adresu, o 
w un-» aL*iiį*iini*Uiu

H ka r. ur'i><» 
~ nu K so dailiai 1*7- 

7 maruint? (is’vvik 
pijriau kaip kn<l 
m<«.* davėm už to
kia žemę pn-kį-V 
su tikrai ..Eiklu“ 
viduriais padari- 

l u N n t i on si 1 W n t c h 
(’o.** puikiai apdailintu su naujausiomis priehii- 
soinis įremi už*ukama <1 y k n ant pu žiu r ė- 

, J i m o. .hdkti vu nori. nžmoKėK expn,**o agentui 
Knsztus Ht.-innnmo ir *0. Jeitru nenori, tu-tuo- 

- irėic nii-ito. T u n i e K.O n e s i i, i j t, k . K a <1 n t n 
Į o r d e r i n s i. 20 metų gviiTiirihivojinuis su Ki«*K- 
' vienu ItibirodŽIu. Už 50-eentų me* tau tit.*iųsinie 
su IniKrodžiu puikų užį;<00 puausintųlen<*tukėl[. 
o j. igii ai*ių*l iszKart 19. už IniKrodį. gati*i 

‘ tenehiuu <1 y k«. I{ns7.xk į mu* ir buk minus. 
, Vuminėk koki tu nori, vyriszk^ar moleriszksj.

Dyka' .l>,itru fn pirksi arba tavo d ra u irsi i 
6 Ihikrmlžiu*. tai ru k:wi*i vienų už d'kų. Tai 
kati uždirbt *u * z i-a i * ta i k r<»il ž i si t *. 
X-eKiirie dzlet-urmeisterlai ptmlfidti ja* nū #25 
iki -10duburių.

Red Star Watch Co. Dept.

CH. SHfiAIDTO
Ar žinote lietu wum kad CHRIS

TIAN SHMIDT O vna gera* alus ir 
galwa nuo jo niekad neskauda. Pa* 
Ch. Shtnitlua gali kas nori gauti ir 
bacakutki in na in ns parsigabenti,

207 W. Coal str. Shenandoah. Pa.,

R. DABB
Yra puikus photographas, kuri* 

panaszei laisvi in žmogų nutraukė 
pawiaiksla, teip- iszrodo kaip gi was. 
Jaijju nori kas kad nimalewotu ant I

Pirmutini mes visada geriausi tavora už
‘ J’SCf^KJMHCATKDL

I3L E. Van Btirens St., Chicago. Ill. dydie* fonuos tai wiska> puikei pada
ro ir nebrang-iai.

pigiause eziene parduodam. 29-į W. Center sip. Shenandoah, Pa.,

Dabar gavom naujti puodu ir torielkn, m ledini n \ ird.ru,
riu ir daugybe visokiu daiktu.
Plunksnų, ant Įaugu audeklu ir t. t.
Mesa sūdyta ir rūkyta, miltai kvietinei ir rugine?, szirnas

nuleidžiam (si u n ežiam)

ATSIIMKIT!

,T. RtipęziaSka
Žinote, jog tai puikiunsi;^ saliunsis 

visame mieste Sliensuhicio.
Ktimpan E. (’enter tr ftfutfrt'r s St r.
Smagūimdit itžinga. kačp del vietiniu 

lietuvfu. tn lp ir pa keler-ingn. ues netoli; 
Leigh Vai-h-'s! dipo. Tenai randasi: ko 
skunčtHsitt* Įtins, visados s-viežes. o ka 
kitu guriniu tab nei giirtii nereikia, nes ge 
resnin niekur nerasi, o cigarai isZ pa- 

! czfoH Ttwkrjos, Taipgi .1. Kupczinskas 
ij‘ brolTs yra laibai prietetingb žmones. 
Kiekviena gelbsti bedtyje ir dunda r6da 
įtūžimus reškule. s-kvamigszki'L’

C. MLBORDNER D. D. S.

F)AN'1< DAKTARAS
Gfisas bu nu-atida ritu.* 
ntw 53' iki 1'2 (tjęi^Su) 
po piet nuo I ilki 3. 
ir nu«y 7 iki 8 wakare

3jt (htk str. Shenandoah. Pa-.

108 E. Senter Str. IP\ 117 S. Maim Štr.
Shenandoah, Pa.

Miliauckas ir suims.

201 E. Center Str.

T Ė M INK IT!
Pas prabaszczią Szenando 

ria parapijos galima gauti visokių 
Szkaplierių ir Rožanczių.

V. Kanclerius 31 E. Center 
Str. Shenandoah Fa., visiems 
gerai žinomas lietuvis, yra da
bar agentu , .Garso A. L.“’ 
Szenadori. Turi pavelyima 
priimti visokius apgarsinimus 
ir „(taršo A. L.“ užraszyti nair 
jus abonentus ir nū ju pinigus 
Įiriiinti.

ird.ru

