„Garso Amerikos JLietuwiu”

DRUKARNEJE
■

p. jqpiJN’so APTIEK

GARSAS AMERIKOS LIETUVIU

užlaiko visokius vaistus kaip k r a j a v i s z k u s t e i p i r
a m e r i k’o n i szk u s.

KUOPUIKIAUSIA IR Uz,]ITGIA PREKE (CZIEVisi vaistai yra sz vieži, geri ir labai pigus.
NIA) ISZPILDO .WISOKIUS DRUKORISZKUS DAR
BUS: DRUKUOJA DRAUGYSCZIU KONSTITUCIJAS
.Jeigu vaikai yra nespakaini, verkia, tur pjūtį’viduriu
WISOKIUS PLAKATUS, TIKIETUS, GROMATAS, Uz,
traukimą viduriu, tai dūk vaikui vaistus
PRASZYMUS ANT WESELIJU IR T. T.
PUBLISHING CO.
230 W. CENTRE STR.
SHENANDOAH, PA.,
Dr. J. M. STL’PNICKIS GASPADOR1US

ore inch once r . . $0,50,

Luks German Remedy.

ADRESAS DRUKARNES: „GARSAS AMERIKOS LIETUWIU“]

PREKE APGAHS1NYMI

RATES OF ADVERTISING:

one inch one month. $1,0<>,

vienas colis per niępasi $1.00.

one inch one rear . $10.

vienas colis isztisus metus $10.

H. DIENA SĖJOS (JUNE), 1895 M.

Lietuviszkas daktaras ant kožno pareikalavimo. Var-

Randasi Dodge County, Georgia
(szteite) prie pietiniu geležinkeliu4
labai daileme szalije
Labai geros farmos su gera žeme galėto pirkti pas mus už $5.00. už akra.
Pirmutinis užmokosnls už gera vaisinga žeme $1.50. o reszta pinigu reik iszmoketi
per trys metus. O jeigu kas norėtu gera ir vaisinga žeme.ant are.ndos tur užmokė
ti ant metu už viena akra įm>$1. 50. Arti faunu turem gerus namus, po 2. 3 arba
4 ruimus, kuriuos galerna gauti, užmokant tiktai randa po $2. §3 arba $4 dorelius
ant menesio. Taipgi turem gerus sztorus. kur kožnas gal gauti visokius reikalin
gus daiktus labai pigei. A taipogi yra tenai bankas, expres Offis ir paczta.
Mes
taipogi perkam gludus nuog farmeriu ir užmokant taip kaip užmoka ant turgaus
’’paying market prices)

KELIONE IN KOLIONIJA „MISSLER“
Isz New York iki Mislerm $12. no Jeigu iszvažiuoti Petnlczioje ant 3 po pietų.
Isz Chicago iki Missler'o $25.00: — Cliveland, O. $25.30. — Toledo. O. $22.80.—
Cincinnetl. O. $18. 95. — Pittsburgh. Pa. S 25.70— Harrisburg, Pa. S 21.15 — New
Castte. Pa. s 27.25 ir isz St. Lous. Mo. $ 23. 15.

Kas norėtu gauti aiszkiasnia žinia apie szita gera žeme ir jos preke, teippat
Kas nor pirkti laivakortes, arba ant gelažinkelio ii kieta* arba siunsti pinigus
in sena kraju, arba atimti prignlinczius pinigus.ir t. t. ir t. t., tai raszo pas

F- MISSLER AND KRIMMERT- BANKERS.
CENTRAI BUILDING

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

4

‘ SJs.aityte.iiC
Pirmutini mes visada geriausi tavora už

Eerguson's Hotel Building, No. 6 So. Main St.

SHENANDOAH, PA.
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I’amim'-k kok{ tu nori, vy ri<zkų ar mot«-ri'Zkę.
Dyka! .l«-igu tu pirksi arba tavo draugnį
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Dabar gavom nauju puodu ir torielku, mediniu vietini,
iu ir daugybe visokiu daiktu.

atminkiti
108 E.

©enter Str. ią 117 S, Main Str.
Shenandoah, Pa.

Miliauclias ir sunūs.

Parduodu visokius žalius valgomus iki
ktus: Salotas, Kopusius, Cibulius, Mor*
kvas. bulvius ir žuvis visokiu gatunku.

Visi tavorai yra szvieži ir labai,

J. ly.iipęzįiųSka
mieste Shenadorio.

KaniĮtas E. ('et^er ir Hotvers Str.
Smaginusia užeiga, kaip del vietiniu
lietuviu, taip ir paktdovingti. nes netoli
Leigh Valle’s dipo. Tenai randasi ko
skaniausias alus, visados šviežos. <> ka
kitu gerintu tai nei girti nereikia, nes ^e
resniu niekur nerasi, o cigarai isz puir brolis yra labai prietHingi žmones.
Kiekviena gelbsti bedoje ir duoda rodą
kožnam reikale.
nepamirszkit

201 K. Center Str.

TĖMINKIT!
rio parapijos galima gauti visokių

Szkaplierių ir Rožanczių.

Kada 4. Va - trio

sntiktų. butu
Vilnių.
Bet
nesutiko, todėl tapo
kzgalM'utas i miestą Jaroslavo. Maskolijoje.

lės ir kitur, jei
iszlutas ir vėl

pigi, ateikite o gausite ka tik norė

turtu.apie kūrins buvo ir žeminus bus dar saky
ta, netiktai neką nednda ant užlaikymo, arba
pataisymo griuvaneziu bažnyuziu daugybėse
vietų. b*t vis dar atima, uždaro, ant cekvės
cariszko tikėjimo permaino.

ūkininkams katalikams liepc dnti pinigus
ant užlaikymo popų praposlaunu, ant statymo
jiems cerkvių.namu irti. Tas užmokesnis ant
naudos popų pravoslaunų ir pravoslannu ucr.

žns. dabar jau iszeina po 48 kap. ant doetino
žemės, kuri valdo katalikas.

site kopigiausei.

visus turtus
tą visa padarius

ugnis, nes tada Maskoliai užde
namus nelaimingu laukaviecziii.
iiikszcziau minėtos įtalpos

NEUŽMIIISZKIT

221 E. CENTER STR.
Shenandoah, P:u

prisakyla j.-uinmnėnei eiti Į ceikvux vieloje
ikatalikiszkas bažuvezia-. Mok Jas Katalikė
tzkas nebuvo dar i zguhlomas po mokJainim

- Na wisi prie alaus —

CH. SHMIDTO
Ar žinote lietuwiai kad CH1BST' IA N SHM 11 )T() v ra geras alus ir
gahva nuo jo niekad neskauda. Tiš
Ch. ShmitlCa gali kas nori gauti ir
baezkutia in namus parsigabenti,

maldaknygių ir suplikacijų nuKzine
va«xlžiu kuriomis Szv. Pana Marija
ilintakaraliūne Lietuvos ir Lenkijos.
Visokios maldaknygės, jeigu bu
tintas nu v\ -kupo, nereikalavo polam daleidimo, arba užtvirtinimo ma'-koliszkos cenzūros

207 W. Coal str. Shenandoah, Pa.,

R. DABB

29-Į W. Center str. Shenandoah, P*i

visame

CSF3 Szifkortes parduodam ir pinigus kogreieziausei
iiuleidžiam (simiežiam)

Peter Cecchini

- (irynevieckis
ji tenai valdžia
1 maskoliszka iki 10 Vasario. Grovas Tolstoj ir
Pobiedonoscevas visaip vargino vyskupą GryDcvieukį ir reikalavo nu jo, idant sutiktu ant

panaszei labai in žmogų nutraukė
pawiaiksla, teip iszrodo kaip giwasRed Star Watch Co. Dept.
Taigų
C7 nori kas kad atmalewotu ant
(IXCOItPOIlATED).
dydes formos tai wiska puikei pada
134 E. Van Buren St., Chicago. III.
ro ir nebrangiai.

pigiause cziene parduodam.

dasižine-

tais tarnaujaneziam vaklžiai, sdakainiai gy
venti neditda.

Eirlin’s Drug Store,

Nesibijok!

Metas II

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

Atpi i p ki t

Misslero Kolonija.

vienas colis viena kart .

1SZEINA KAS UTARNYKAS.

C. M. BORDNEH I). D. S.

DANTŲ DAKTAIIAS
Ofisas buna atidiiritas

dingų knygų, kaip tai
žirniuko, perguldytas
r.tsztai Nicola" ir kilu rasztin'mku.
(i ry ne \ icžmonės su
ir -ii didu-

visu jau buvo s
dėlių vargu tikt

jinia, (odei jeigu nor< biski turėtu
maskolbzka valdžios, neturėtų progos
jralK'nimo vyskupo Gimk \ ii ūkio.
nenorėtu isz.naikinti

kas tur užmokėti ant naudos vienos tiktai pravoslavijos. tai yra baisus dnlvkrs. O reik ži
noti, kad tie mokeseziai vis dar didinami, nes

gyventi ant jos
netiktai Maskolijoje, liet ir Amerikoje ir ki-

kurie iszmokėjo pinigirdėdami tokius žouž žjme. ant statymo namu ir kitu dalyku del
pravo-l-mnų popų vienoje Vilnimis rėdyboje
iszne<za ant metų dvideszimts ir viena tūk
stanti rubliu, vieno Grodno rėdyboje i>zne>za
ant melų ketures de-zimtis ir viena luk-lnnli
rubliu. Kartu vienoje Vilniaus vy>kupisleje
ant naudos pravoslaunų popų kalalikai tnr isz
nmkėli ant metu szeszesdeszimlis du tuk-iancziu rubliu. O jeigu kas nenorėtų persitikrinti,
34 lSxs nu. kurs attai leuul skaito Krai

katalikiszka tikėjimą, tai ir progos iszgabenti
vyskupu Grynevivekį nebūtų. No už politika

34 Oak str. Shenandoah, IV.

Str. Shenandoah Pa., visiems
gerai žinomas lietuvis, yra da
bar agentu , .Garso A. L.“
Szenadori. Turi pavelyima
priimti visokius apgarsinimus
ir „Garso A. L.“ užkaszyti nau

:i

<(

ant deja\ imu žmonių, sziiekejo tiktai
ūkininkams idant maisztininkams nie-

Dabar neliktai žmonės tur ant naudos po.
pu provo-launu aiiduti paskutinius graszius.
I>cl užginta jiems yra suprantamoje kalboje
garbinti Dieva, palaidoti numirėlį >n giltinė
mis ju prigimtoje kallnųe irti. T ie kankinimai
inornliszki, be kuriu mpereina nė viena diena,
yra arszesni nu kruvinu kankinimu eezarų
rvmiszku.

4-

po piet nuo l iki 3
ir nuo 7 iki <S wakare

vienok kožiiame laike
atimti ir atiduti kam

Dabartinis Lietuvos padejiusas.

ant vieno

tai nesupranta nei jokiu atsakinėjimu >
potain tarė
su kinsvnv

Kada nelaimingi laukas iecziai lau•iž gera pildymą vyskupiszkų pridcrysczm, uz
pripažinimu Popiežių už galva bažnycziosir lt.
Mes matom ir žinom, kad \ aidžia maskoliszka ir\spauda ruaskoliszka. visaip ir viso-

mą prisiartinanezin kareiviu kartu su ju
narzelninkn, adjutantu ir afieieriais.
Naezelninkas liepė snszankti v
gyventojus visos aplinkinės ir užib

pcrsekiojinfio katalikų.

uis. Nu dvieju iki trijų szinitu namu buvo
d e gan ežiu.

tai aszaros ir duksavimai nelaimingu
Lankaviecziu davėsi girdėti, o kartu
kaukimai szunu.
Netoli kaimo stovėjo trys kryžiai.
O

tvirtinimo įMaskolijos.
KiekvA('nas nor »yvcnd, o ežia spakainiausiam gj 1 ventojui, savo sveikata, sav0 tur’

poyierą sztos įtalpos:

7

ncvztr.'.

’
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IE LITHUANIAN WEEKLY

\RSAS AMERIKOS LIETUVIU“

1 . BUSHED EVERY TUESDAY
E.-cutes all kind of Job Printing
; u ! translating in all modern lani'utges
© •
M INSCRIPTION $2 PER YEAR.

Tiktai kada naczelninkas
treczia kartą pridėjo sziaudu naczelninko į drebanczią senu
ir malku ir uždegė, tai križei tę isz baimės nuvilko prie
pradėjo degti, tada laukavie kitu laukaviecziu.
Su aszaromis atsisveikino
cziai atsiklaupė ant keliu. Bū
Laukaviecziai su savo kaimu;

oro isz savo plaucziu, daro nepriemnumą.
Kepsnis verszienos mėsos,
Geresni kepsnis yra isz minksztos mėsos, atskirta nū tauku,
nes su taukais sunkus yra del
suvirimo, ypatingai ligoniui,
Visos arba žmogui silpnu viduriu.
Pritaisymas kepsnio su viso-

Ail communications must be
gai, ju viltis ir laimė.
— addressed —
I
ugnie, o jau naczelninkas davė
Garsas Amerikos Lietuviu“
kiomis szaknimis yra atsakan
Publishing Co.,
Buvo tai baisei skaudi va spaudė aszaras. (riminės ir pa tis tiktai del sveiku, o ne del j
230 W. Center str.,
landa del laukaviecziu.
ligoniu.
O
Shenandoah, Pa.

tinti, bet Maskoliai ju nepri
Kepsnis verszienos mėsos
>hDEl.lMS EAIKRASZTIS
leido.
zokai ant nelaimingu.
yra atsakaneziausia del žino- I
Garsas Amerikos Lietuviu“
Davėsi tiktai girdėti žodžiai: niu turineziu daug kraujo.
eina kas Utarninkas
Kotletus kiekvienam yra I
greicziausiai ateiti į miestą, ,,Bukite sveiki! Dievas su ju
Shenandoah,
varė žmones be mielaszirdy- mis! Dievas tegul veda ius daug lengviau pritaisyti, kaip
KASZTL’OJA ANT METU
stės. Seni ir silpni negalėjo
gerą kepsnį, nes del kotletu
IERIKOJE............ . . S 2.00
mus! Netrotinkite vilties ir tt. gana yra ir mažo szmotuko
. . S 3.00
Maskoliai su visu barbariz mėsos, o gerą kepsnį galima I
L žveizdetojas D r. J. M. Stupnickis.
rodą.v Buvo tokia mu apsieidavo su nelaimin padaryti tiktai isz didesnio
'ankraszcziai (korespodencijos) ir
ida, apie kurį tur gais. Daug moterų ir seneliu szmoto mėsos. Teipogi ir tas
) ..szkai turi būti adresawoti ant szio
kurie tedaug ženklina, kad pritaisy
adreso.
mas kotletu reikalauja daug I
n ai buvo ir tą matė. I langiau •
..Garsas Amerikos Lietusiu“
siems.
Verksmai . rėkimai mažiau lauko negu pritaisy
žmonių ir kaukimai szunu su- mas gero kepsnio.
230 W. Centre str.
Idant kotletas butu gerai j
lė treczias simaiszė į vieną baisia meShenandoah, Pa.,
pritaisytas, reikia tai daryti
' :ningai turi būti siunsti per Money
Ko toliau nelaimingi lauka sekaneziu bud u:
, arba motinos ,kurie s u• rder arba Registrąwotoje Gromaviecziai atsitolino, to daugiau
1. kada apatinė dalis ko
i je ant ranku.
ja*». Verksmas moterų ir vai j u szirdis skaudėjo, tu mažes- tleto szutinasi, neprivalo jį
ku galėjo perplėszti szirdį.
laikyti ant vienos vietos, bet
20 E. Oak str.
Maskoliai tiktai muszė, stūmė, gaus, ugnis, kuri sudegino reikia laiks nu laiko tankei Į
Shenandoah, l’a.
<
pastūmėti jį isz vienos vietos
veno.
į kitą. Jeigu teip nepadarysi,
tai kotletas pridegs ir neturės I
didis susigiminiavimas. Nore
J.ams.
atsanantį skanumą.
2. Pavartant kotletą reikia Į
li ūmi remi ir
Nei vienas isz kazoku nepa
Į)ridėti sviesto.
3. Po pavadi mo reikia pri
Lresti!
dėti „zosos“.
4. Kotletas plaukentis svie
<ai, nors drebėjo isz
ste, kada labai daug prideda I
vienok nei vienas nesviesto, neiszrodo gerai ir vra i
Senutė vis ėjo artin ir
nesveikas.
mus naczelninko.
Mėsa versziena j
5. Labai geru daiktu yra
pūlė ant keliu ir sudėjus ran lankei vartojama ir su viso- pridėti keletą laszu šoko citri
>uriko naczelninkas, drėbėMėsa ve r- nos, nes tas pridėjimas šoko I
dams isz piktumo ir mojodams
szio yra kietesnė nekaip tely- palengvina suvirimą. Teipogi Į
mulinę szviesą, czionai užgi czios. Geriausia mėsa yra ver vietoje citrinos galima yra pri- Į
miau, czionai mane iszaugino, szio szesziu nedėliu. Mėsa dėti pus* szauksztuko acto.
czionai mirė mano tėvai, czio verszio, turinezio mažiau kaip
Kada baigias kepimas ko
nai Oguli kaulai mano
tleto, gerai yra pridėti biskį
» vyro ir
mano vaiku, nieko jau neturiu verdama, bet užlaiko savyje mėsiszko ekstrakto, nes per tą Į
ku ir nepildymą jo prisakymu. ant svieto, esmi sena, ant nie labai daug vandenio, prie szu- pasigerina skanumas ir grei- 1
ko jums ėsu nereikalinga, ne tinimo iszleidžia labai daugo tai suverda.
padariau nieko, neveikite nut
Pridėjimas miltu, arba isz I '
džiovintos ir sutrintos diW I
vęs arklį vienam isz kareiviu, norite mano smerties, tai da- vienu pienu, yra geriausia.
neyra atsakaneziu daiktu ir Į
leiskite man czionai numirti,
nei biskį nepadidina skanumą I 1
Geriausia mėsa del kotletu I
tegul mano kaulai, mano pe kintii netur tokio vertumo,
lenai pasiliks ant tos žemės!“ kaip mėsa gyvūliu atsakau- yra mėsa aplinkinėje k
Naczelninkas vėl
ežiai sziartu ir užlaikytu.
K i a u 1 i e n a.
czMninkas ir atsivertęs prie
Pusti mas po skūrą verszio
Mėsa meitėlio, k
kazoku tarė: „Nagaikojų de orą nepadidino gerumo mėsos, dienu pirm užmuszii
kartą sziandai sudegė, o krizei
prieszingai, žinoma, kad bu- pienu, yra geriausi
czierius įpuezia į mėsą dalį szersi meitėlį
pasiliko.
•
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meitėlis bus riebesnis, bet mė
sa jo neyrą labai gera. Gilės
ir pridūda daug tauku. Mėsa
kiauliena turi labai daug at
mainų. Isz geros kiaulienos
mes gaunam puikią kepsnį, o
lasziniai yra kieti ir snieginio
baltumo.

— /kr žinote — tarė Ga
kiszkas, ne j aulus įkisztas,
Žodžiu autorius labai gerai
bet ant virszaus isztrauktas, jauskas, miežiai szįmet yra la- iszsi.su ko isz savo uždu ties,
,,siutas“ vilnonis ir tt., ran
koje taikė kepurę naujos ma Tokiu puikiu miežiu ir tokios
dos, lazda su ei n i ne galva, di- puikios vasaros asz dar neesu
durno kaip bulvė.
J o autorius nepadavė, užslėpė...

idant tiktai Žaliunui nedftti

mis,— kas tai su tavim pasida
Balsei blėdinga yra mėsa, rė? Kur jiisu sermėga, cze ba
užlaikanti savyje . trichina* tai, justa?. . . .
** ,

,
lt;

ft-"

kad mes „Lauryno
Draugystė4 nežino-

klausė, o vienok
is

riu — Gudeliu kaimo yra su-

naszios ant sukapotu plauku). — gal norėtum ūkiniu ki*zką
.Tokia įneša yni baisei blėdin- jfi-stą, titnagą ir kitus niekus?

jirograda ir jomarkas ėjo kogui u mą ir, žinoma,
šia. Daugybė
žmonių, ai kliu,
O »'

neszue-

Bet atsitinka labai retai ir
norint to iszsjsaugoti nereikia

nes bernas jau lauke sėdėda
rai iszvirtą arini iszkeptą, nes mas ant vežimo.
— Tai man labai yra dyvy
virimas, arba kepimas užimi-

K romii'-e, ka rcziamose, visiir pilna buvo žmonių, i iii>
ozauliDse
Žaliunui:

Kunigas Labokas buvo kle

ga

te

užkrėsta soliteriu, žmogus su teip tinka. Kožnas teip daro,
valgęs tokios mėsos ir užsikre kaip jam patinka.
eigu gaAtsisėdo ant vežimo bernas
ežia soliteriu, bet ir ežia geras
virimas užmusza tą visą sėklą kirto arkliams ir g-rai jszerti paimsiu, o jeigu ku r to
soliterio.
linus važiusiu, tai darykite
kaip jums geriau iszv iua.
ant savo kaiiąį.
užnoiėdnvo j;|.b
mokės. o gal greieziail jus
liegalėda.
’
,
»-? ' < I ' I < l' l • « I IX U i matysiu, (ai gal užeisiu
'permaina naniūse
se ir 11.
liek to.Gajauskas net ii jaus atsake,
Nežinau, nieko nežinau
Žymu buvo, kad norai Žali u no
; dasižiiiosiu.

Tai neyra be skubintis, i lain
šia atsitolinti nU

vežimo bus vietos, <>/ •
patrauks; tiktai tas/
dai yra, kad nežinai, |)Us
su pargrįžta) u /
—

k'o.L.l

žmonių,

m-nors pa r ve
ikant tai ir
— Jeigu ter važiusim,
ištiktai bisliau apsirė- žmogus pripranta, tai ir daro

H

lit

yrj,

.

.

^vTiniuje ir p;
užrubežiaus
knygutės apie
K rąžius,priveistas buvo užmo
kėti du szimtu rubliu kovos,
o putam tapo iszgabt-n tas į

klausymo prislėgus Kražiecziu,
atminė kražiecziams paveik-dą
pasielgimo melagingu liudi
ninku, užraszvtą raszte szventame. Todėl pasielgimas kun.

buvo mažai, todėl, kada Ornauja cariszka
jo rūpintis apie

(odaliska* mane sumų-

r.
t
■s.

K imiga

jį ir j..u norėjo atsitolinti, bei rol - gubernatoriui
pamatė kad Gutausku bernas ir ta* paskutinis :
d i keži ai j kesi.

foil. ) J

kin kite cigarą,
'fas daiktas!
0
v
i tunu tiktai atkąskite galiuką, nes
visokius reikalus, s neži- be to tai negalėsi
gerai rūkyti.
O
O
*’
imu, ar sziand i rgjsziu
namon, ar važiūir1'
tai t
mas....
•
rnmne suvisii ’
— Daug geriau
ant

Isz visur.
JI a s k o I i a i k u n i ga La bo k a

ir

jos daugiau neyra įdedi n gos.

o klebonu

— Už ka tave sumu*ztu?
viczia V*yra tai kunigas nelabai
dievobaimingo pasielgimo, o
y valingai v ra geru maskoltarniu. Bintams maskol-tar-

durna be jokio reikalo. Bet
Po tu, žodž
: .,
i, , .
Paskutinius^
_ > i kita kam- man rodos Jurgi, kad jus pir
•ari,
o kad mani
, ’
‘iszejo,
- • miau nerūkėt o tiktai taboką nuineriftse buvo
, ;
durnas
nū tcbejimo
j ...
.-i
. .
tiku atidarė t
— 'Laboką pamecziau, ne*
mylistu aDaugiausi i prap jos,
Ab.tai '.kas ar ne? taboka tinka tiktai senam die
annsbjo sa z vej(]o (,j( dui, o su cigaru burnoje žmo
atneszanczios daug
pelno.
O i
uiskas, ale.^įrodymo,
i. . .
1 as kun. Kaipoviczia dasitai gus iszrodai suvisu kitaip, su pa aszomą per save kaimą —,
i visu kas k
žinojęs, kad kun. .Labokas,
visu priderincziau.
CZ“1., nuvilti
pargabeno isz
užrubežiaus
— O, jau asz matau, kad
'P’ ka,(1 bl! kalnias tu- jus dabar priderystę pamylė
žin,tujaus davė žinią palicijai,
skaitant.
1° ”kortl „e ukinin-i jote, mano Jurgeli!
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Lachovicziar yra tai mieste- naudojasi, Franciizjszkaslaikgarsus istorijoje. Dar 18631 rasztis ,,Figaro“ r.ąszo; retai
los priežasties maskoliszka metise buvo prie Lacbovicziu kas žino, kad rabinai Francivaldžia atėmė kunigui Labo parapijos prigujipcziu ?600
kai parapiją ir iszgabeno į kataliku. Bažnypzią tenai pa
state Lietuvos hetmonas K. gal
Maskolija.
Bet k u n. Karpoviczia savo Cliodkiayiczia; o skiepe

sko. Valdybose; kurie prigul
valdžiai geujerol-gubernatoriui
Varszavos, rujidavas pardavė
nms szn apgobus įvestas 1898 iu,

Kaip Maskoliai niphM

tos

J)ar pirjjj keJijj metu
Tojaus po užras'zimo para-

apie užsilaikymą kunigui

tuliku yra 36 m’lijonai, pr

norėjo

L ar tin is

3tm,i h it).

įkucizinviczia, isz priežasties jo
nedoro gyvenimo, iszsiuutė ji

i)o vald.) mirdams užrašė
100,000 rubliu ir J 00 deseti))')
žejuės ant mpkslainės žemdir
bystės.
Bet iki dabartiiriaiu

I prieszo
norėdami daro.

Gyveno tenai A,
kurs buvo nu vi-

OminaicziŲ

U U vaidilos iszpil,
aukszgziaus minėto

su Žydais, ant nau
ir iszaugina mil i b’

neg

t-

tu ir kili, kurie ir nenorėj

VĮs ,Maskoliui kenkia.
valdžią.

Maskoliszka

vi>ur

K anuo, Gpodijo ir (t.

jus mokslainiu.

T ..

’\ma ir vi

Bėda ūkininkams,
nelaiim

r gi ūda vo,
•es, gasdin

ni i rė kun. An
irius (atskalui!
dams klebonu

k urs

atrado už-

-ai is nedfida vilties aut
niu ląik|l. Kugei isz po

Kaipo iTAjkymą ant lapar
Streni6iicliQ\
necž'diiink
»cr- krajaus davė uidvlj /»nį)bjl

nius, muszijavo ir tt.

mainomu,

žemesn i

mą su pmą;pejimu,
’langiau ką nors pa

archi vėjui

g.-js

Ilgiai

r
fąpcr
laį su v imi

jr ru
Kur Žemė lellgve-'liė , ypatin

iszszutino

n vežios, ir nors buvo potam
nu arcliirėjaus užrvirtiu'n> aid
senos vietos, bet niekur ne^a-

gai Vilniaus rėdyboje, tai suvisu iszdžiuvo. Po sutirpimo
norėtu.
Aniego dar nebuvo atsakanczio

ir 11.

nore

sziluina ir \>'■ jas, o nąkt

mmisieriu
ant
(iirdVainius gimė

visu mažai

no

eimmingi

I
I
ego apie 4a I
I
I
I

namu.

jo gerų paveiksi
miugu gyvenimu

|

,Ani uolas
giesmes LrB<i

m.

>11 V<»

szventė ant kunigo

>e,
numirėlio aut

nes sznapsa.

nenor
instrumentu

jimo nei jokio
vo ant naudos^JasKoiiii, ant turėti.
-praplatinimo cariszko tikėjimo ir ft
) i ko teii
skalunystės ir maskol-tarąy katalikai

j

a ha r iH'.kalavu
kuijigi

| 'arda v i net u
tas

rundavas

Muisto. M

. aą ...

j,

——i^iSiĮSžSži

Szturnias netoli miesto
I
Lima (Peru),

viepi, tau
pi mo, pra I

m.

Kauno

potam įž
linske, o

Taujėmįse, Kau

nęs 95 metus,
niu susirinkt
to kunigo. ki

imtu nii

Tą nedėlią ir per paezią sumą
kartkartėmis davėsi girdėtis
lietuviszko ,,beno“,
Japonijoje yra dabar vienas VIETINĖS ŽIN10 S. balsas
kuris tam mielini tapo užpraarcivyskupas ir trys vyskupai,
arti trijų szimtu bažuycziu ir
Tėmįkit!
katalikiszki misionierei tur ke SĖJOS 17 DIENĄ (PANElėtą mokslai n i u, kur mokinasi DELYJE) ANT 8 VALAN
imirszu“ į bažnytinę
keletas
tukstaneziu
vaiku. DOS VAKARO PRASIDĖS
Laike pereitu metu isz Japo LITUVISZKAS TEATRAS
nu augusiu priėmė katuli kistę
MAIIANOY CITY, PA.
apie trys tiikstancziai ir kuni
Kas nor Į>risijukti , grąžei
Padėkavonė.
gai apkriksztijo apie 2,000 laiką perleisti ir gyviise pa
vaiku.
veiksluse pamatyti, kaip žmo kimi mano szirdingiaii.sią pagus paliekta „bedieviu“, kaip
potam visaip darLujasi del daąstes, kurie
Turkai nenor sutikti ant tyrimo savo mierio, dvi pa
dgrajįti koreikalavimo kitu viesz- traukimo kitu ant savo pusės,
patysezių,
dvi padarymo sziokio tokio gurinąs ir jo draugai“.
Kaip danesza laikrasz.cz *i. gyveninio ir tt., tai tegul ateis
Maskolija. Anglija ir Prusai į teatrą. Iiitaljin teatro v ra
reikalavo nū liuku iszliflsa- paimta isz (ikru atsilikimu
vima kaliniu politikiszku Ar tarp Lietuviu Lietuvoje.
kimino imliotos komedijos, ži
mėnijoje. Idant per įvedima
nodami jau priesz atgrajimą.
reformos tapt u padaryta teisvkad isz t<> m-i jokio pelno nu
Pirma kam i rij i.
ir atuagrndyti nuskriausti.
S h e n a u d o a h , Pa. 9. Sė
Bet Turkai atsisakė mi iszpil- jos. Szeiiandorio jaiiii'iniėnė
įlynio tu teisingu reikalavimu. szią nedėlią atbuvo pirmutinę
oriausiai.
, Nekurie laikraszczei negalėjo komuniją. Buvo tai linksniu
I suprasti isz kokios priežasties kiekvienam tėvui nužvelgti
paeina tas atsisakymas turku, ant to gražaus pulkelio jaunuI (ladmislija,
kad
paslapczei
menės, kaip tai >u didžiu priI Maskolija i’odija Turkams ne sitnisvmu ir jausmo prisiarti- mažins, už kokia 2—3 mėnesiu
I daryti nei jokiu panarnu "m> prie priėmimo pirams ko
į Armėnijoje. O tai dėlto, kad munijos. \ įsos mergelės buvo
I jeigu Turkai padarys r<-for- įsirėdžiusios į baltas juodės,ir pus naują trat
I mas Armėnijoje ir palengvi keletas isz vaikiuku turėjo ..Dll metu \ it
I nima bjivyje Armėnu, esatį- kvielkclę prie krutinės prise livro
A’ u ra v •
I ežiu po valdžia Turku, tai ir gęs. J'rip visi įrėditi ir į poras
I Anneuai esanti po valdžia -ustatyti laukė bažnytinėje sa
I Maskolių reikalaus permainų lėja iki atėjo lietu\ iszkas ..beI ir palengvi ui m u.
nas“, potam su ,,marszu ‘nuly

timi>\yr;l •

i sisa k \i <
:iv<»launu
KO

Kaip katalikystė platina
si Japonijoje.

Pietm

U’ocesi i u ir ant kapi*
Mat nor kadi visi masko.isz

will —

Pirmose dienose mėnesio
Sėjos v ieszpat a vo tenai didelė
v^nlft, padarė labai daug blė
įlies: marinį telegrafą pagmli
no,o kartu ir staciją tebu. rafo.
Hypo geležinkelio. Apie 30
imtiniu paskendo ir daug mažu
laivu paskendo.

Maskolija rūpinasi apie
pinigus del Kimi,

Isz Amerikos.

K. Radziaviczia turėjo blėdies
apie 18 tukstaneziu doliari<«;
Kanclerius ir Taboras ir mniažai trotijo. Kanclerius kmL
ir iszneszė, daug dalyku,
nedori 'žmones pasiskubino

Auka mainu
Jaunas Lietuvis, amžiaus
melu, Jonas K airuk.-ztis,
is pirm 9 nedėliu pribuvo

užmuszta-i.

\ndui-is. ,.Quay ('oiimv“.
Daug turėjo vargę Ilazletoiio
llllell”, nes

niu m-norėj

igu •

dėjo į bažnyczią ant szv, mi
mu
Prim i rija.
'/.iii. Per '/.v. miszias turėjo
vis dvmja deganezias žvą
kins rankose, tretysis viduryj e
>. Jurgio. >hemu
be žvakės ir tt. S.misziu iszklauir niu
prinricija gudoliu
sę pi iėmė pirmą szv. komuniją.
Potam godotinas Jo Mylista
kun. prabaszczius .\bromaitis, Kaip rocos, susirinks nemažai
i pasakęs abelnai pamokslą dvi lietiivi-zku kunigu ir pirmuti■žiu ės
I \ isu susirinkusiu, atsigręžė
ypatingai į tas jaunas dvasias,
t\ irt'ndams jūs ir mokimlams
dudamo<darl>a d»-l 125žmonių.
I ką jie tolinus sutiks sviete, ir
Del atmintie*.
ir ką jie tada tur daryti, idant
iszsisei'/ėti tu pinkliu „bedie

vystės“, ir kaip jie turi gyven
Kaip danesza krajaviszki
ti ant svieto, idant būti svei
laikraszczei, Mask oi e i susitarė
kais kaip ant kimo teipir i<nt
Ml Francuziszkais bankieriais.
duszios, Prilvgindams tą baltą
ir pristatys Kynams reikalin
j u pelę, reiszkejiczią nekaltybę,
ga skaitliu pinigu.
ir koks ju dabartinis gyveni
mas, kaip dabar ramios ir ne
kaltos ju saužinės. Ir jeigu j'C
neklausys ir neužlaikys tą, ką
jus dvasiszkiai iszmokino, ko
kia jūs ateiga ir nelaimė sutiks.

dlelioiiii

iries ti’-k blėdivs turėj
tingai neužmir-zkite sr
more j

apie tai, idant me

Pittsburgh
kalti jiems atidutumėm ir vie
toje kur kitur, kas m-iur nei
jokios blėdivs, eitumėm pas
aiitis pirkti reikalingus mums
dalykus. Žinom gerai , kad

AVilamsPa; ir
žmon i u

Teatras,

tą tragediją atgrajino, Tftm
davė gerą pradžią.
Matydami pasisekimą, ne
užilgo po t n m atgrajino teatrą
skrantoniecziai, paskirtus pittKtomecziai, ĮHttsburgiecziai, o
dabartės jau daugelyje vielų
girdėti Lietuvninkus sij pasi
sekimu teatrus perstatant.

Persta ty m as k om e<] i j os,, C z i novninkas Bald a guri n as ir jo
daugai“, kaip buvo raszyta,
atsiliko Szenandoryj* pėtnyczios vakare (7. Sėjos.)
Paraszė tą komediją dakta
ras Stupnickis ir patsai atgra
jino rolę Baldagurino.
Po nauju metu ir KzenandoNutiko viskas gerai, navet rio vyrai susitarė atgrajinr
labai gerai. Kas nenorėjo tai „Kražių Skerdynę“. Dndorius.
prisijukė isz nelaimingu paik- nežili jam, pradėjo vyrus ir
szu studentu. Ypačia vidurys merginąs prie to kalbyt ir anūs
komedijos visiems labai patiko. mokyti.
Laike permainų grajino lieBet sztai į tą tarpą persiketnviszkas Szenandorio brims. [lia isz Plymoiitli'o į Shenan
Žiūrėtoju buvo su v’rszuml 00 doah rį dr. Stupnickis,
asabu. Kaip ant Szenandorio
Davadnus žauoijės, jau tik
suvis neperdaug.
isz vienos politikės, butu pa
Tas neperdidelis skaitlius darę teip: butu atėję pas d-rą
snsirinkusiuju ant teatro Lie Stupnickį ir.'akęjam: „<lak.tarė, ip ta tragediją dusyk jau
tuvninku mane labai divijo.
Kas tai yry klausiu iszeida- mokinai, tu ją paraszei, (yparz,
mas isz teatro keliu szenando- kad paraszei)' tai, sztai ye ir
viecziu, kad jus teip mažai mes ją mokinamos, ateik ir pa
žiurę k ar gerai grajinąm?“
sziądien susirinko?
— Ką norėt, kunigėli, —at
dug kas gal gerinus tokius
sakė vienas isz ju,— trip prie- dalykus pamokyti, jei ne tas,
szais tą teatrą agitavojo,
kurs ainis s; vo galva įszmislir
„Kas agitavojo?“ užklau ja ir į knygą suraszo?
siau.
Bet kur tap, {Szenandorio
— ,,Vi>i!“.’
aktorini yąlitikės suvis nepa?
, ,Na kas visi ?“
žinojo ir daktaro, autoriaus
.Jis nusijūkė ir atsakė: ,',Lt. „Kražių Skerdynė*“, isztolo
prie saves neprileido.
kunigėlis
iau žinot“ ....
O
J
O asz, iszties, dar nieko ne
Nežinojo vargszai, kad anas
buvau žinojęs, tik paskui pra tuj jiems galėjo užgipt inoky?
dėjau klausinėti irdasižinojau. ties ir viražai jo tragediją pei kad tais agitatoriais prieszai statyti: „Stop, nevalia, asz
teatrą buvo ,,Nauja Gadynė“' parasziau, tai mano.... otų
ir. . . . tie aktoriai, ką, pame jei nori ją atgrajjt. tai užmo
nat, szimet po nauju metu, kėk, o jei m-, tai pasiraszj k
perstatė „Kražių skerdynę“.
sau ką kitą ir tada grajjk. ,
Iszklausinėjęs viską ir apir
Dr. Stupnickis, žiiumią, to
viską dasižinojęs, asz „Naujai nepadarė ir patsai džiaugėsi,
Gadynei“ dar tiek nepadiviju kada jo „Kražių Skerdynę“ ir
kiek szitiems paskutiniams.
■ Szenando’-yj' nusisekė parodit.
Paklausykite kaip viskas 1 Bet neilgai trukus dr-, S*up
buvo ir iszko kilo užvydėji niekis, mislydamas ir tolinus
mas.
vis rnszyti szį-bei-tą, kad pa
Pereitą dar metą atvažiavęs kelt Amerikoj' lirtuviskką te
į Ameriką dr. Stupnickis su atrą. o norėdama tureli parink
kėlė tarp Amerikos Lietuviu tus žnipm-s, kurie paraszx tu>
teatrai iszkąv dvasiąv
Aiszkus per jį veikalus galėtu atgrajįt,
dalykas, kad dr. Stupnickis pradėjo tverti „SĮienaiidoaĮi'tur ant to paszaūkimą.
rio Liet u viszką Teatraliszką
Nėr’ pad y ve ,
Kada Maskoliai užprrritą Draugystę“.
rudenį iszpjovė Kražių mier patsai para.zo, patsai nopi ir
stelio Lietuvius, dr. Stupnic iszmokyli, nes žirni, kad Sze*
kis, isz to literaliszkai pasinau- liandoryj' atsnkantesnio už jį
dodams, paraszė tu j tragediją nėr', o pagalius, kad ir butu
„Kražių Skerdynė“ ir, tuj pat- atsakaneziailsias, vis teip ne
sai surado aktorius, iszmokino supras autoriaus mislies ir no
jus ir pirmą kart Plymouth'e ro, kai ii ąnąs pats supranta.

Bet, žiūrėkite, kaip tiktai
daktaras pradėjo kalbyti prie
teatraiiszkos draugystės vieną
kitą, „Kražių Skerdynės 1 ak
toriai netik atsakė patys prie
anos prigulėti, bet apart to
(kas ardžiausiai) vieszai ir paslaptoms kitus nij to atkalbi
nėjo. Irtai, kaip girdėti, ką
nedarė, , , , sarmata ir pasako.ti apie viską; sarmata, kad
tarp Lietuvninku tokia liepalitikė ir toks užvydėjimas bu
tu. Nes ir kaip-gi anas dirba,
mislia, raszo, o koks ten „nenaudelis“ nori turėti garbę*,...
Tas tai mat ir buvo didžiau
sia priežascZ/ia. kad ant persta,
tymo nebuvo tiek svietu, kiek
privalė, kad butu ,
Bet bile kartą pasisekė, bile
pirmus pries/ąis apgalėjo, ti
kimūs, kad <Jar „Shell. IJetuv.
Teatr. J) ra ūgy st ė“ augs vjs la
byn ir labyn. Dieve padėk. O
pirm Visko, Dieve dūk, kad
tarp Lietuviu butu su ikimas,

rKrautuve
E. B. BRUMM 0
Ant E, Center Str. N. 18,
fcHENA*DOAH. PA.

Czionai gulima gauti Jziegorių
mažu ir dideliu ir lenc'tugeliu viso
kiu. spinku auksiniu ir sidabriniu,
Visokiu instrumentu del grnjaiw,
kaip tai: skj-ipku. klernetu, pantu
pijonn. gitarų mandolinų ir t. t.
Geri, drūti ir juodi parafinai ui
7.“> c. Ir dtiug kitu dalyku už pigia
prekia.

John F. Flopped,
KEBTCVĖ ir ctkernė
Galema gauti kožname laike ir kopigiausi: Drum, kėkso, eukerku,
baranku. cukraus su ledais ir Sme
tona,
| lee
cold (’ream.] ir
(aip t. Bolių ir kitą dalyką del
zobovą. Visokią keptuvių del ap,
rėdymu ant veseiliu. Kalėdų irt. t,
Bardrida viską kopigiausei ir ko»
žnam laikė,

John Ė. Ploppmt.

29 E Centre str,

Kheinindoah, Pa,

LIETU V ISZ h AS
Saliu nas
,V. J i.\( Z.I K

A / #. /. Žilitinkas,
—

’
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. ""

1

'J»i ‘Jk*
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Sznltas alus, skajpH gėryniiii, gar
dus, cigąrili, Smagi vieta del užei
J0N0 MIEUD/lZlfi
gos. Praszau brolius at^ylnnkyti
Teipasgi gers ki’iancz.ins ir teisin
gas agentas, iaiwakoreziu ir aiunti- ptis mane,
J/. JAXC7.A rus
uio piningu.
122 S. Main str,
215 W. CENTER S'I'R.
Sbanandonb. pa.,
PUIKUS SAI IUXAS

ShenafuliuAi t Pa
.-

___ _

Jono ftazo
Ten galima gauti skaniausiu gėri
mu wisokin, nes ir cigaru usirukitj

su kwepenc^iu dūmeliu, o ir pagelba

Ledoje, b;i jau ne-,viena is-/ge|bej<>

-

--------

"

pigus tavops!
Jeigu nori pigiai pirkti valgoma
ta vora, tai oikie pas

F. E. Kagargle

E.CenterS.I Kr, 11 .Shenandoah. Pa,
(loriausi miltai už...... ?1.50,
213 ]b. l’entre si r. klienandoah. Pa.
6 svarai razinką už .... 25 c,
4 Liekės szebulhoniu už. 25c,
4 ,,
tamėęzią už ... 25 c,
4 ,,
žirnią už........... 25 o,
4 „
ryžiu už........... 25 c.
\’isi tavorai yra labai pigus ir
4 1
raudonuk rvžiu
• • už 25 u.
szvieži. l’žlaiko valgomus lavoms
ir daug visokiu dalyku,
'taipogi K. Radžiavit.ziuu parduo
du sziįkortos ir siuųozia pinigus į
visas dalis svieto,

isz nelaimes p. Ražus.

Pas RaflziavKziii!

Ai

__ ATEIKIT!

COPYRIGHTS.

Nuo lledakcijus,

CAN I OBTAIN A PATENTS tyra
prompt answer and an tton^-.-t opinion, vrrttotj
SltNN iV CO., who have lm<I nearly fifty ycarr
experience In the patent busitii-s.-. Communlc*
tJons strictly confidential. A Handbook of in
formation conccrn'L’R PntciitM and bow to o>
tain them sent tree. Also a catalogue of mechan
ical and scientific bockfl sent free.

I’raix-szam . kad visirins gerai žiu<>mns Lietuviu j). K. .1. S e n |, h .. yra (la
bai- ageiuii ..Garso .Anuaikos Lietuviu-*.
'I’m i paveiy jĮiiia priimti \ isokiio apgaruĮiiiiniis In ..Gar»a
I,.-*, iižraszvti nau
jus abiHK-ntu< ir nuo ju pin|gus pi iiinti.
'l'eipu-gi prain-szaiti. kad dabar tniisii
spaustuvėje galima atlikti kupuiklausiai
visokius drukoi iszkus darbus: konstitu
cijas. plakatus, tikietus Ir tt.. nes dabar
turim reikalinga skaitliu geru ..zeceriu’-.
todėl ir visokius darinis galime atlikti
(S erai, g r e i t a i ir p I g c j,

Promptly secured. Trade-Marks, CopyriMbts
^nd I.abols registered. Twenty-live years ex
perience, Wo report whether patent can bo
Secured or not, free of charge. OurJeo not due
nntll patent Is allowed. 3‘Jpnge hack Free.

SI1ENAMMHH, PA.

Redakcija.

Patents taken through Munn & Co. recclra
Hpociid notice In the Helen title A nierienn,
thus arc brought widely before the public with
out cost to the inventor. 'This splendid Mpef,
Issued weekly, elegantly Illustrated, has by t&r tįĮfl
IragoKt circulation of any sclentItfe wort In
World. 83 a year. Sample copies sent free.
xiulIdiHg kklitton. monthly. fi.Xle. year. Blogi#
ropier’, ‘2o cents. Fvery number contains beau
tiful plates, in coiota. an<l photographs of ne<
houses, with plans, enabling builders to srowuifl
latest designs and secure contracts. Address
MUNN Sz CO.. Ni.w YoitK. 361 Bkoadwat-

H- B, WILL8ON Ą CO,. Ittaru.y» M Un,
wasHirqtQNi P«0i

Vpp-U.b.

Tlkrao Elgin© lalkrcdelLs uzdika.
Pxlaiuak «ita apgaraln
I I I A
<u Pdnu naro adreau
RiMilnil K ’ " 0 mes tMU *t«iun»imoTil
wHIMU' I I—“ kra El gino laikrodėli už
XJnT
---- dyka del pamatinio. Yra
* nLv
14-ka aukso gražiai
ItKkvItitkuolas ir iszrodo
I
kaip tikrai aukso laikro
__ x*

i

doh# už $40. Vidurini y
rtt tikro elglno, gvurautuvotaa ant "SO melu. Ap
Kmį ii
A
žiūrėk gerui expreso ofi
ir jeigu tu misli, jog
\
pigti, užmonen ex
A Pre*0 agentui tS.75 mokaszuis expreso, ik n
IK įk-tt-cA/VZ— i r-odeks yrn tnvo u.SO
»’ •r!ji
' uorl Hf’tžu
h-iic I3nr.
2 ’ tai
prisiua drau 8.75
®
L/ f,z*< o n pgnr siu imu o In
IP
!“<4arba, pa
:įC
V'! n,,‘ “fder. o gausi
VsTtli_Z:
Icuciugel L verta
t7X&*. ’ ' Arb,‘ I'risiu
rudelio.
Icncitm cli <!.'k
Įniro delei yra už>
Kinu su raktuku ir be r
nans so. Knszyit
ukl
norit dv| viro, iirlm dc
motoro.

ll

/sir

Keating &

Co.

IinfacturmAnd Jobbers of J E WELK Y
iiDEARBORN ST., CHICAGO, ILL.

lai k r
į.STS«
j WINB
f £. SET

Iszkirpk szi :11 mniTsinim>ž ir prisiu^k murns su
savo pilnu ndr.
'•mo inc*
j.įV

LADIES' prisiusime t
OR CENTS del pamatimo.

"erinusi
tikra am<Tik«miszka lai
SIZE krodėli yra Uit tikrai
liuksas, vadinama, t I k
iszrodo taip, kaip tikras
auksinis )nikro<le)i-. ku
rilis kni pardudn iki įhi.
yru gviirantiivotns ant 20
metu. A p/.iurek vrai > i
pre.oofise ir j.-i-rii tu ma
ttisi. jog iru pigu, užmo
ko k $7.511. o Jeigu nori
puikaus lenciūgėlio. ;tai
atsiusk ffit centu pacztiuemis markėmis u gnu
si auksini ienciugriivertunio *3.50 II k. Arba
nrisiusk 7.50 <» h-nciug, Ii gausi di kai

°

Katalogas knygų. Gelazinkelias Leliigh - Valley.
Apie senovės Llotuvoipyllg d-ro Baaana
vlczjo
*'
“
"
30 c

Trumpa senovės Lietuviu Istorija 10 c
Zlponas bei Zlpono d-ro Basanavlczo 40 c
Žirgas ir valkas
“
“
20 c
Birutes dainos
“
“
10 c
Petro Armino rasztai - eiles
10 c
Ponai ir mužikai , Drama penkiose per
inainose parasz.yla Aleksandro Gužu
ežio
“
“
••
15 c

25 c
15 c.
5 c.

Pajudlnkim vyrai žeme apysaka
Vaiku kningeJe
”
Ant Nakvvues
“
“

Kaukazo balaisvis
“
Kur meile ten ir Dievas
Kas kaltas
**
“
Senis Makrlckas
“
Vakaras Tilviko plrktclejo

“

••

“
'

5 c.
5 c.
5 c.
5 c.
5c.

Gyvenimas Stepo Raudnosio ir kiti nau
dingi skaitlinei (ketvirta dalis ..Szauleniszkio senelio”)
■*“
15 c.
Grieszninkas priverstas metavoties. arba
per Jėzaus Kristaus kalba grlesznikas
sugražitas ant tikrojo kelio
15 c:
Apie Dangų. Saule. Menasi. Žvaigždes.
Plialietos ir Kometos
“
5 c.
Pirmutinis degtines varytojas, komedi
ia
“
"
10 c
Naujas elementorius (1895 m ) apdaryta:
su puikiais paveikslais
••
15 e
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szven
ežiu ir didžiosios nedėlios
50 c

adki
Koyal mfg

{
’is vra
01 Unity Bldg.
— -Leneiugc
Chit

DIAMOND WATCH
CO.
1:1 b ii gražus:

lalk- Žodynas kun. Miežinio kotu rose kalbose:
<37/<v - rudeliu
sztoriiose
Hetuviszkai. latviszkai. lenkiszkai ir
Masonic Temple,
- Chicago,
ill.
į/č? tokie leneingcliai
rtiskai
**
“
S 2.00
i's.
parsiduda poS.'5.50.
Apžiun-KU. expresso ofise ir. jeigu tu Basanavieziti Dr. Etnologiszkos smulk
š'.'iji. kad tas yra pigus1‘risiuiisk
ir jogei. <zita
kad
menos (su viena limpa)
“ 25 c.
•likrodelis Ir lenelugelisapgarsinima
yra verti tu supipilnuagentui
adresu Juszkeiicze A. kun. ir ,J. Svodbine rodą.
•?'i. tai užmokėk r savo
espresso
Veluoniecziu lietuviu suraszyta 1870
v ir mes
tau\ raatsiuu“<?iir laikrodėlis su lend
ugollu
t a \ o.
Z sime t i k r a e I g imete
“
“
i»0 c.
11 o 1 a i k r o d e I i
Iuszkevieze A. kun. ir .L Lietuviszkos
ir I <• n e i u geli
už dy ka do! pa ma
dainos, už.raszytos apigardoje Puszalutymo. Yra tai II
cziu ir Veliuonos isz žodžiu lietuviu
k k a r a t aukso,
dainininku
ir dainininkių (pirma ir ans grąžei iszki n • kuo
t ra knvga
”
“
$ 2.00
/rkČĘ tvim-snis tle!.,c-) luszkevicze A. kun. ir.T. Antra knyga
tikrasaakGnis'
(150 c*
yi‘ijdhiikroilelis už <10.
'<l||i-iai vi a tikri luszkevicze A. kun. ir J. Troczia knvga
,gil’° !r krvaranta?'/jį 1 otas a nt •_’<) met n.

I

u kini
Trumpi pamokintai ir rodos d
kn. ukiniklu. tėvu, motinu, sunu ii
dūkti rin. tarnui, moterioms. naszlems
darbinikams. szinkorinms. k
biednam ir bagetam ir t, t.

Krautuve visokiu valgomu tavom
«2igu nori gauti gi-ra ta\ ura už mažus
;Oigus, tai ateik pas Juozapa W. l’iu'(II. 101 East CV.-ugt str.
išvarų geriausiu (gvarantavoui)mllt ii
160
HBaksai žirniu
gj
< „
konu
25
p „
geriausiu tanieczlu
25
p turas geriausiu farmiszku tauku
ii
} » geriausiu džiovintu obuoliu
25
šviežias sviestas Ir klauszinei yra gauna
ii kožna antra diena. Mi
phl, szienas Ir kiti visokį tavorai sztore

LIETUVISZKAS SALIUNAS.

M. Slavicko

Pratidėjo nuo id Lapkrictio 1894 m. 339 W. Coal str, Shenandoah,
Trebnui Užeina l»z SSionadorio iu Penu Havnn
Junction. Mauch Chuuk. Lehighton, Slatington,
White Hall, CaUnauqua, Allentown, Bethkbom,
Ea«ton Ir WetOhcrly 6.04, 7.38.5.15 ryta 12.43, 2.57,
5.27, po pietų.
In New York Ir Philadelphia. 6.04. 7. 38. 9.15 ry
ta 12/43,2.57. popiet. In QuakaJce, Swltcbbaqj.
Gerhard* ir lludsoadulo. 6^>4 9.15 ryla 2.57 po plei
In 1VI1 ea-Barre, White Jlnv«n. Phtston, La
ceyville, Towanda. Sayre, Waverly ir Elmira,6.01,
9.15 ryta 2.57. 5.27 po pint.
In Rochester, Buffalo. Niagara Falls Vr in Wostus €.04. 9.15 ryta 2.75 . 6.27 po pi<<.
In Belvidere, Delaware Water Gup ir Stroudsburg<I.O4 ryta 2.67 po pii-t.
In U,:t mber t vilk ir Trenton 9.15 ryta
In Tun iiannoc6.01. 9.1 rytu 2.57, 5.27 po piet
In Ithaca ir Geneva 6.04. 9.15 rytu 5.27 po piK.
In Auburn 9.15 ryta 5.27 j>o piet_
In JcniieMvIlle, Leviston ir Benwvr Meadow
7.38 ryta 12.13 iki piet.
In Stoc ton ir Luiniuir Yard tl.W. 7.38. (L15 rytu
12.43. 2.57. 5.27 įk> pietų.
In Silver Brook Jiiketion. Audenried ir HnzJeton 0.04, 7.38,9. 15 ri tu. 12.4X 2.57. 5.27 Lr 8.08 ]h>
In Seriinton
9.15 n ta. 2.57 ir 5.17 įm> pit'll).
in llazlvbrook Jfdtiti. Driftou ir FreęJiunl ttXK.
7.38.9. Ii ryta. 12.43. 2.57. 5. 27 |m pietų.
Iii Ashland, G burti v Ule ir Losi Oi*. 4 59. 7. UJ.
9.13.10.20 ryta, 1.00. 1.40. 4.19. 6.35 jh» pietų.
in Raviu Run. CvntruHit, Mourn C'nrmid ir
Sliaiioklu 9.13. 11.14. rita, 1.32. 4.20. 8.22. 9. 15 jx>
piet u.
In Vnlv<vKlv. l’nrk Place. Mahanoy <’ity ir
i>»4:uiu. rt.OI. 7.:«. 9J5. 11.U6 ryta 12.43. 2 57. 5.27.
8.08, 10 53 |mj pi«ju.

Lietuviai neu žmirszki te atsilankyti
pas M. Slavicku. Žinokite, jog jit
yra no paežį uotu, tai yra teisinga*
vyras, nes nereikalauja daug uždar
bio. Visados užlaiko puikius gėry—
mus, kaip tai, szalta alų, visokia ariel
ka kokios kas tik nori, ir kuo puikiaušius cigarus

Kurie norite gauti katalogu lietu—
viszku knygų ir parsisiųsdinti sav
laikraszczius ir knygas isz Tilžės,
tai raszykite ir piningus siuskite pas
Motiejų Noveski o greieziause aptu
rėsite. Norint gauti e
katule ga,
reikia indėli
gromata

Jo adrisas toks
Lietu viszku knygų preki

tines.
Shamokin 5.15. 8.15. 11.45 rita. 1.55, 4.30,9
30 po pieiu, ir aieinn in Nzemukiri >mc tini. 9.15
ryta. 12.43. 2.57.5 27. U.15 po pietų.
ls/.einn isz. Szemidorio t )’ott»i ille, 5.50, 7.38.
9
11 O>. UJO ryla 12.43. 2 57. 1.10. 5 27, s. M ]>n
pietų.
lsz»4tia isz Pattsvllle į Szenadori 6.06, 7.56. 9.G5>.
10.15. 11.4(1 nta, 12 32. 3.00. 1.40 5.20. 7.15,7.5,5.
9.40 po pietų.
Iszeina isz. Szcmnloriu 1 nnzlciun. 6.01. 7.1-8. 9.
15 ri ta. 12.33. 2.57. 5 27, 8.08 po pi<<n.
Iszaina isz. Hazleton Į Szenadori. 735. 16.00,
11.96 rita, 12.15, 2.55, g.M 7.2$. 7.$$ po pidu.

Iszcina In Raven Run. Centralia
Mauni Carmel ir Shamokin 6.15 ryta 2.
10 po pidu, ir atleiia in Shamolrin ant
7.40 ryta ir 3.45 po piet.
Iszeina isz Shamokin In Sbeuxdor! 7
55 ryta ir 1.00 po pietn. ir ateina in .Sh<
nadorl ant s.49 ryta Ir 4.5: po pietų.
Iszeina in Ashland. Girayd vilk* (i
Ia>si Creek. 9.40 ryta 1 20 po [liet u.
In Hazleton Blaeh Creel) Junction,
Penn Haven Juetion, Maneli (Drunk,
Allentown, K< thh'hem. Easton ir New
York, 8.49. ryta 12.30,
po piet.
5 [K> Įik*2n.
In Philadelphia 12.3
In Yatesville, Park
r. Mahanov
City ir Delano. 8.19. 11
55. 4.58. 6.03 po pietų
Iszeina isz Hazleton in
11.30 ryta 1.05. 5.30 po
Isz Sz.enadorio in l’otf<vill
9.30 ryta 2.10 po pietų
Isz Pottsville in Szenadori 8-30. 10.10
ryta 1.35. 5.15 po pietų.
itoi.i.iv u. wti.ni’it generalnas s-nperln
trndentas South Bethlehem. Pa.

Kasdienines Maldos
Didžioji nedelia. Aprasryma#
didžiosios nedėlios
Kristijonas DonalaiUs Pavasario links
uty bes
“
”
‘
5 c
Perspėjimas apie szventa tikėjimą,
i pat ingai apie Jėzaus Kristaus Bažny
ežia ir puiki pasaka. Isz tamsybes ve
da tiktai tiesus kelias
Apie malda kaipo rakta i dangų Szvon15 C.
to Alfonso Liguori
JO c.
Musu Pasakos. 10pasakų
15 c
Graudi Verksmai
**
‘‘
Kankinimas kataliku Lietuvoje abelnai
o ipatingai Kražiuose 1893 metuose
del Lietuviszko teatro
“ 15 e.

KAZIO DRAUGELIO.
525 \V. ('enter sti

\\ m. A. Deivis.
Gali iszczistiti ir nukvarbuoti visokia:
drapanas kaip tai: kotus, kelines, piisz
tines, vilnones ir szilkines. Po iszezistli
mc . arba nukvarbavimo drabužiai isz
rodo kaip suvisii naujai padaryti.
Darba atlieka greitai, pigiai ir koge
riattset.
Taigi jiarduodti naujas ir jau palaiky
tas drapanas.
NKtŽMlltSZKlTE

116 E. Centre Str. Netoli Ivales
dipo SHENANDOAH PA.

MESINYCZIA
!. I. Rohland’o

Shenandoah, Pa.
Visada kopigiausiai parduoda
mėsa: jautiena, verszicna, aviena
kiauliena ir visokio skyrittus rūkyta

1.1 ET U WISZ K Afc S A1.1U N A S

W Ghmieliaucko
311 E. Centro str. Shenandoah. Pa..
Czionai galima gauti, kiek tik duszele užsimano: atsigerti
kuo ska—
O
iriausio aluezio. saldžios, karezios ir
kokios tik norėsite arielkeles, kad ir
eukraxvotos. užsirakvti puiku cigaru
Praszau atsilankyti ir to wisko pa
band vii!

PUIKUS SALI U N AS
308 W. Centre sir. M.dianov City,
P. N A W l C K 0
Pa. Galima pirktis konopigiausei ir
Priek tarn randasi BILIARDAS,
ant geriausiu szipu važiuot. Priegtam liaidžiu piningas tiesiogei in kur isz nobodumo aluezio ar arielke
Lietu wa, liussija, Lenkija ir kitas les isitraukus. galinta ir boles para icziot kad ir szlektiszkai. Szaiu prig
Taipgi laikau saliuna, kur įviso galiūno yra sale delei mitingu ir ki
.nageri Ir szvieži. Visokį tavorai. parsl
Visos tos knygos gnlema pirkt gero galimi gauti isigert. Lietuwei tu suweigu.
už pinigus labai pigei. atminkit!
231 W. Centre str.Mahanoy Citv^Pa^
iws savvo wieuiemi.
spaustuvėje „Garso A. L.
101 E. CENTEfi STff. SHENANDOAH, PA.

Įįypy -
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