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JUDAS.

Rud barz

Žodžiu sakant Rudbarzdn 
ir Stragunas aukso kalnus ža 
dėjo, kad žmones uždėtu para 
pij$ pradėtu duoti kolektas 
Aut ko akvatnei kožnas pris

žmonių, kuriuos salunįkas 
Petras gaustu vaisziua. Grą
žoj meldžia, kad ant toliaus,

y? A

ĘUDBARSZD1S 
Pradžia No 31.

Ant rytojaus žymesnėse 
tose, n o tik I
ant Žiemiu szalies, keiwivis ma
tė prisektas notas sekanczios

jas—tai no vėjo 
kegę alaus, kne

Bet vice-prezidentas, atsilie 
pė Adomas, neiazro 
žmogaus, ta ruda barada man 
nepasidaboja. Asz girdėjau

vadovo, pas- 
susirinko ant 
ilima skaitliu- 
) Bėjai s paniro- 

i udbar

O]! mosribzdziju jau 9 adina 
paszoko Rudbnrszdis vice pre- 
žydėti tas lai kas namon valiuo-

meiliai tarė Petras, prasidaręs 
duris — asz dėl tokiu svecziu 
visada gatavas tarnauti — iszsi

Tai nadėlioj kokia 10 vyro 
geru ai važiuokit j žiemiu szalį 
tiesiok in mano snliuna, pada
rysim mitinga, asz Pereinu kxd 
ais gerai, moku su jais apsieii, 
prisidės Ir tie mzd. chamai 
prie parapijos* U turnike pė
dės pas mus!! Gud nait!

Jtzėjo visi isz karczemoi.
(Toliaus bus)

Sekretorius: PladnS.
Kasieriaus neraszau vardo, 

“Vienybėje“ apie jį savo lai
ke buvo raszyta; — kuris isz 
susivienijimo par buvusį pre
zidentą tapo iszbraukfat.
‘■Ach, lengvai atsidusau, tarė 

Rudbarzdii iszėjas nuo mitin
go, kada tavę Stragune iszrin-

popierėlo rėksniams nulindo in 
kampinę kamaraitę.

k žmonės vieni pra
tinu j u

plaukis žmagus— veidmainys.
Ką jus czia svajojate! suriko 

smarkei Petras, jei prezidentas 
geras — vice-prezidentas nieku 
blogo uegal padaryt. Už'fun- 
dykit veli k jus varlės man ir 
mano bobai po sznapsiuką!

A ežiu Jonuti, praboezykit 
iszsigėręs asz turiu bėgti pas 
starszina parapijos.

gersit gal po aluka!
Tai duok po szimts perkūnu 

jau liežiuvis beveik Į kuolą pa 
virto, tarė prezidentas, tiek 
prilojom ant to mitingo.

Moscibzdzieju kad ne mano 
i8zmintis,KniąrkavoRudbar?dis. 
Straguth, i nebūtum preziden
tu! ežia jam biski gėdą pasida 
rė, kad bajoras užima antra vie 
tą berarchijoB pozicijoj, bet tuo 
jaus atsigavęs ta dalyka paai- 
szkino pnsznabzdoms tardams: 
asz kaipo vice presidents antra 
ypata, gereu galėsiu 'žmones į 
buesą varyt-iszgyrsiu presi
dent teisingumą ir gerą norą, 
parapija tikėdama jau bus prie 
lankesnė — o mažu pasidarys 
koks paibelis, kaltas bus kas 
ežia . . . .nieks ne kaltas, kam 
parapija duoda pinigus

Vladas iszrinktas sekretori 
u m ikisziol nesikiazo in byla- 
Turbut jam atsiminė senas k ra 
jus, kada likęs pisorium vol o s 
ties būdavo nebilu liudiniku 
starszinoa ir eprauniko rozho- 
voro.

vadovu.
Tas prezidentas iszrodo nei 

szio nei to, sako Baltrus, tik tu 
ri veidą Lieki papurtusį ir pry- 
szakmius dantis Iszbeletus.

Asz girdėjau kad jis, atsilie
pė Jurgis, kėiėsi ant cfivaszczio

pi jos mitingus, kuria del para
pijos duesęs dovanaj.

Vyraj! mus godotini virszini 
kai pamatai parapijos atsilan
kė pas mus, lluru prezidentą 

įura vice-prezideuta 
i mus vadovai!!

tu laukė su kuolu atėinanczio 
žmogaus.

Ką jus ežia varlės per erge- 
lį turite žioptelėjo Petras saliu 
n įkas, jis geras vyras — veidas 

szendie v ė 
asz beeziju 
teisy ligas'

tys atsiliepė katras isz pulko.
Tai mano galva kopūstų! 

asz kalbėjau tarė Stragunas, 
su p." Spjanju, — jis prižadėjo 
ir da pridūrė, jftgu mes norė
tume, tai ponas Spjaujis ir 
bažnyczią pastatis, tik tegul 
kožnas mokės kas mėnesi po

džeugėsi Rudbarzdis.
Ejva po perkūnais į salima 

pas dypą vadino Stragunas, 
užpundysiu!

Iiieję į karezemą, randa

sako Jurgis, kad jis žmogus - 
nė, nesakysiu, gereu tylėt.

Asz apie jį nieko ne žinau, 
skolų tari begalo —visiem ką 
tas, tai matai bajoras, pridūrė 
Jonas. Mano moezirtė, Dieve 
duok dangų (kozna syki kad 
kada atsimenu teip sakau) bu
vom a nd ra sen u t ė, tai ji vis man 
įkalbinėdavo: Jonuk uesiže- 
nyk su rudplauke, nes rud-

■ jiaipos:
„Diena 3 spaliu meno szaukia 

Į me visus Lietuvius ir lenkus 
Į reikale užaidėjimo parapijos 
I bus rinktas komitetas pavapi- 
I jos, kolektorei-- bus rinkimas 

delegatu pas viskupą, kad duo
tu mums kunigą, — o, kuuį- 
gasyra mums reikalingas, kure 

| prigimtoj kalboj galėtu ap- 
! rnpįt mus dvesiszkus reikalus. 

Už taj 1castik gyvas ateikit 
aut mitingo

. bite ir gyvam pav 
savo globėjus.‘ ‘

Ūžti esą, žmonelė 
savo dvasiszkt 
kirtain laike, 
mitingo, kiek g 
gai ant kurio g 
dė, pažystami mums 
zdis ir Stragunas. bu dicielo 
iszkalbą globėjiai ragina žmo
nes sutverti parapiją, žadėjo 
Szelpti gera rodą, net pinįgais 
j Mg U anų jaunutėj parapijoj 
butu stoka. Amerike pasta
tyt bafJuiczią tai lengvas dai
ktas!

Imkim sau naprziklad, mus- 
cibzdzieju, vienas žmogus, tu
rėdamas du szimtu doleriu, 
pastato namą už 2,000 ir už
moka. Duoda 200 kontrakto
riui aut raiiki.'s, o paskui kas 
mėnesį kiek sudeda, tiek mo
ka ir czystas dyUs. Tokiu 
hudu mes parapijoj turėdami 
200 žmonių, galime statyt 
Bažnyczią uz 10,000, — dusini 
1,000 ant raukos o paskuj Kiek 
kas menesį ir stovi bažnyozia.

Ir kaip galėju atsisakyt nuo 
t»-ip garbingo užmanymo.

Pagalėlis iszrinktas tapo 
komitetas del vedimo reikalu 
naujos parapijos isz sekanezių

-7<reke apgarsinimui
Vienas colis riona karta 
Vienas colis per menetii 
Viena* colis ant metu

Moscibzdzieju, tas szatau 
Maika teipgi turėjo daug prie- 
telių,smagiai ji rėmė, bet dėkų 
mano iszmiucziai tu viražų ga
vai.

Tegul tie visi sumurmėjo 
Stragunas but pabandę ant ma
nęs ne balsūt buezia jiem tuo 
jaus su pirsztinnite sudaužęs 
uždėjęs tik buezia jenis savo 
pirszbukus ant sprando,tai but 
jenis ataymita ta diena, kada



'parodydami tiem# savo gerą

idant atmestu paskolintą nū

pi© jos slaviškas provincijas

kavinio apie savo užmanymų

b
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PrancUžU* at<m^ nū jų dvi I namus, bet Prancija labai apsi-

*— Vokisczei eusivlenins bu 
Vokieczeis, Slaviaakoa žeme#

kieczių teipdidžia, kad M neko 
lei drąsinus gali artintis* prie

kolei, norėdami atkreipti nū 
saves Vokeczius, dėl akiu už-

vadina savę grynai maskolisz- 
ką; pats caras ir jo visa armi
ja neazioja baranine* kepures

ringiją, nieko dagiaus nū jų 
nebenori, bet savo akis kreipia 
į Maskolių pusę, veizdėdami į 
savo pavojingą kaimynu ir no
rėdami nū jo atimti Kurllandi-

apturės kokią nors gvarancija. 
Maskolėi ir nemiilija kad \ o-

kantą iszbudintu Prancūzų 
Ržirdisą priest Vokeczius, Ii epe 
savo laivams aplankyti Pran
cūzus, o tie žinoma nebeįmano 
kaip iszreikszti savo jausmus

ų 
i’

t į

j

t

Valakai iszsižioję toa valandos 
laukia ir dėlto turės Vokieczių. 
Akyvaizdoje tokio danoziųasr- 
trinimo Aaustrija ilgai negalė*

I

Politikiszko Europos padėji
mo geresnio Maskolema nebe
reikia. Pranouiai no paskli

mimą. Idant atitrauktu Au
striją nū sandaro, Maskolėi gąs 
dina ją Vokieczeis, parodydami

uog kiekvienoje valandoje 
Maskolėi pasitaisą iszeiti su 
Vokeczeis į sau kalbą apie Aus
trijos iszdalinimą, kaip padarė 
su Lenkų karalyite. Apie

Prancūzus, pradėtu karę dve- 
josę vietosę. Jūjaus Maskolėi 
turi viltį, jog dagąsdinus Pran-

Voki®oeei, nužeminą karėjo

kolijoa, turėdami viltį, jog 
Maakolei padės jiems atimti nū

-r

risaima. Tam tikslui caro

Tūtarpu Maskolėi užkabint- 
Vokieczių visai nemislija, o už
vedus Prancūzams karę su Vo.

Molijos salitika
SU------ '

IR----
Katalikiszka Bažnyczia.

Maskolijos gilume kareivo

gaus, jei padės viltį nepriėte- 
lystėje Maskolių su Vokieczeis. 
Toks tai Maskolių elgimas bu 
das su visa Europą dėl savo už- 
m a n y m ų isz py 1 d y m a.

ko* tikslas yra susi vien j imas

■Ni
-

s

Del ko advokat 
nineina in dan

Užlaikimas sveikatos
J (Pagal dr. Jordy Bernie

ka mat jiems laiko dėl niauk- 
sztinimos. Kareiviu kankini- 
mą galimą pailginti su czyscz- 
iaus kentėjimu.

Teip tatai, Maskolija renka 
vaisius pakajaus keliu eidama; 
dėlto valdžia ir didūinenė ne
nori *zendieną karės, nors ži 
noma neužmiršta prie jos tai- 
syties. Maskolija, užlaikyda
ma pakajų, laukia dar iszirimo

ežių: Valakų, Auetrijo* ir 
Vokieczių. Sandaras tas ilgai 
užsiturėti negali: Maskoliszka 
ir prancuziszka palitika nūla 
tais darbūjas, idant tą sandarą 
iszardytu. Prancūzai turi vil
tį atitraukti© nū to sandaro Va 
lakus, savo kaimynu#; Mas-

ūsę beveik metūsę mirusia ea
rns siunciia į Pranciją savoir 
tėvo brolius dėl iszreiszkimo 
Prancūzams meilė#, o Voke- 
czema neapykantos. Atvažia
vusiu# į Maskoliją Prancūzus 
kūiszkelmingiauaei prijėma 
leisdamas pagaliau* dėl savo 
mielų svieczių griežti revoliu 
tiszkas arba nmisztin^as daina#.o

jų tikėjimą, kalbą ir papro- 
czius, kitaip sakant, kad Sla
vai ir Lietuvei atsižadėta bran
gi ausi o j o k a tai i k isz k o t i kė j i m o

kalbos ir paproczių o visai pa
liktu atskalūnais ir maskoleis

ki laikraszczei, kadą Cze- 
kams jieszkaut pas jūs užtari

jima. Jei Maskolėi tokią ro-

toms kurios prie kitos dar pri-

Maskoleis susivienijimas ne-

žvilgio ii* visai barbariszkai 
imas įvesti Lietuvoje ir Lenki
joje. Maskolėi Lietuviams ir 
Lenkiama tiesei sako: „mes
tu rime jus supravoslavyti ir 
sumaskolinti dėl <rero musu, O v ’
jūsų Slavų, dėl ateinanczios

tyszczių pargaįėjimo; reikia 
mums tą isznildyti, nes mes

masknleis iki pat smagenų; tą

teiks mums pakajų ant ilges
nio laiko, o dar greieziaus ir 
vaisingiaus, jei Europoje ne-

se j e o tūmet terp jų atgis bi- 
cziulystė, nes negalimą teip 
greitai jiems užmirszti apie sa 
vo giminystę ir atidėtas sau 
pagelbas. Maskolėi ant nea
pykantos Prancūzų priesz Vo 
kieczius gali statyti sau naudos

ną nevienas balsas.44 Dėlto

nas,kad Europoje visai nebotu 
kalbos apie Lietuvius ir Len
kus, labiausei Maskolėi nenori

Sostui Apasztaliszkam isz bai
mės. kad Tėvas Szventasis ne-

Taigi Maskolėi -veidmainei

da liūsybę musų Bažnyvziai, 
leisdami Vyskudams užimti 
savo sostus, ir buk patys uori 
susivienyti su Katalikiška

Rii savo barbariszkais darbais 
užsislėpti, kad nekas jų nepa

(Tolinus bus)

kokius susukimus ir npga 
mus inėjo pirmutinis advo 
tas in dangų.

Da gerai nepsižiurėjo’ su t 
ku nesusipažino, o jau tūj. ka 
bematant, nuėjo pas szv. Jo

“Szventfts Jonai, sako į 
delko tai iki sziolaik daneli 
nėra jokio advokato, 
szveutas Petras iki sziol vai

1 u esi J\ ristaus 1 ono gn 
naitis, tu buvai jo pirma

trą da niekas nieko nėnežin 
Tu buvai vis 
Kristui Ponui

t IT

kiu budu jis gali būti dabai

, atsakė sz
tas Jonas Kriksv 
matai testamentas, 
rytas, tai ir gana.

Testamentą galima sulaužj

ei

Na tai. kaip niisliu

szv Jonas.

N neimi nė,

. . mokiu

Jonas. Gali būti jo ir 
bė. Paž;mėsini provos.

pa lauk tie iki neteis czion 
advokatas del manęs UH 
Jonas del savęs vieną turi

advokatais vrn

neinleidžia.

žemės terp žmonių ne

1. Czyetas oras diena ir 
naktyj yra. geriausias užlaiky
tąja® sveikatos ir saugotojas

2. Kasdienini# praniauki- 
uima# kūno, bei kokiu darbu, 
pasivaikszcziojimu, arba gim
nastika daug naudo# atnesz 
dil iveikato# žmogui,

3. Prisilaikymą# nūgdaug 
vulgimo ir gėrimo, yra labai

valgius ir geria vietoj alaus, 
degtinės ir kitokių gėry m u, 
vandenį, pieną tas daug gero 
padaro savo sveikatai ir da- 
gauna drūtumo.

4. Užlaykimas czystai kūno

vandeniu, o syki ant nedėlios 
suszilta maudikla kaip rasa-

sveikatos kiekvieno žmogaus 
ir da tiek naudos ątnesza, kad 
apsaugoja žmogų nuog per
galimo.

o. Nesirėdytie drapanoms 
dėl mados, vienok žiūrėti idant 
butu vigadlyva, kad ne but 
ankszta.

6. Stubos turi būti szvie- 
sios.sausos, ruimingos, czystos, 
Laiką ir pinigus, kuriuos pra- 
liaidžiate ant kokių tę nenau
dingų užmanimų pašvęskime 
savo namui, o dideliai isz to 
pasinaudosime.

7. Czistumas ore. valgyj, 
giryme, užlaikymu kūno, dra-

vaikszc'/ioji ir dirbi, yra geriau 
sirs ginklas no koleros, szilti

8. Kasdieninis darbas yra 
lygiai naudingas kaip dėl ku 
no, teip ir dėl duszios, per tai 
kad dirbdamas pramankai vi 
Utiavo sąnarius ir ne turi lais

. ko pasileisti e.

pasilsėjimas. Naktis duota 
idant žmogus pasilsėtu užmi 
gęs, tik tai, žiu omą, nereikia 
miegoti perilgai, nes tas yr ne 
sveika.

uaugians linkti ant geros pu 
^8 ir būtie kantantu isz savo 
gyvenimo, perdaug nesirupyt,

lą. Visi advokatai in I ^ato» kiekvieno žmogau;

Lietuvei brolei ir Žemaiozei drauge, 
Ar visi žinot, kaip mus gudai smaugia? 
Ne už ka kita‘tik už Szventa viera, 
Ir už brangiausia Vieszpaties apiera.

O kad ta iždą nū musą isztraukti

Matot užgynė ant didžiu atlaidą
Važifit kunigams naikint žmonią klaidą

Dėlto ,iog žmones, kaip griekfis ‘vaitosia 
Jei tada greitai visus aprusilsa, 
Ir viotoi Dievo Lietuvei teisingo 
Galęsia garbint karulią galinga

Kurs dabar mus žudo ir visaip kaukina, 
BaŽnyczias griauna-kunigus naikina,

Kitus Kretingos klosztorin kiszdamas.

Kad tenai anie sėdėtu vaitotų z *
Ir dusziomis musą pagal bos ne dfttu.
O kad be vadovą lietuvei aptemsia,
Tada jus visus į cerkvę susemeia.’

To dar negana, kad jie duszias žudo 
Klausk kokia laimę musą kunui dūda? 
Pabengi mokslus, vietos negausi, 
Jei tikt teisingai Bažnj ežiai tarnausi.

O pravoslaunas nors pikcziausis žmogus;
Akyse aną vis yra patogus,
Jei ka padaro jis, sako, be proto •

Mes-gi lietuvei irŽemaiczei drauge
Nors ramoi siedžiem, vienokiai mus smaugia 
Už ta jog viera mes teisinga turim 
Ir pravoslaunais palikti nenorim.

Tūj visos szalys girdi, kalbas kelia 
Kaip jo galėjo tam amžiuj daryti 
Nekaltus pjauti—teip didei žudyti.

Szviesi Europa paklausk syki Bušą,

Delko jie musą Bažnyčias naikinu 
Ir mus už viera, kaip Turkai kankina.

Kasi kap karta tu paklaustom aną 
Nustotu mus pjauti—nykto vargą tvanai 
Po kurius dabar mes turem braidyti

Kad jusą gailės tauta neviena
Bet mums, nolajmC, mes esam užmirszti, 
Mus gudai pjauna, nieks nenor iszgireti.

TURTINGAS UBAGAS

Viename mieste Prancijos

jo ubaga Gėrio kuris kaipo

400 tukstanczių franku (t. y. 
apie 300 tukstanczių markių).

raszyta pas Popiežių idant jį 
pagialbėtu buk jis esąs labai 
vargingas. Ubagas tas ture 
tiktai 32 mintų. Priesz poli
cija jisai teisinosi buk jis labai

EDI80X
Iszm isli n cz i u s A m e t i k o# v«r 

du Edison yra teipgi dideliu 
rūkytojom. Jeigu kada labai

na suniko in 20 cigaru, o .kada 
nieku ne užims, tai tada su
ruko 10 ir tas rukimas nieko 
ne kenkiu jojo sveikatai. Tė
vas jo ir diedukas buvo teipos-
gi dideliais rūkytojai, o ir jiem 
nieko nė kenkė tąs rūkymas, 
nės tėvas jo iszgyveno 103 n:e 
tus o diedukas ne tiktai Ka ru 
kė, bet ir krimto tobaka.

PALAIDOTAS.

I mieste Weolviche buvo iszkas- 
I ta žemėj didelė duobė kur 
leido isztirpusi plieną. Kada 
in tą duobę da tika prileido 
isztarpįto plieno, inpuoiė vie
nas darbiu į kas Robertas Par
ker ir tucjaus prapuolė pliene. 
Pabrika sustabdė o dažinojęs 
apie tai direktorius arsenalo

plieną, kuriame buvo dalys 
žmogaus kūno nuveszt palaido
ti ant kapinių.

TURTINGU US I Ž 31051 S.
Didžiausias!* Amerike laik- 

rasztis “World14 padūda sura-

svieto žmonių. Ir teip: pirmu 
esąs Li Chung (’hang, vice 
karalius K ynų. kurs turi tur
tų ant 500 milionų dorelių. 
Toliau# I. I). Rockfeler 180 
mil. dor. Kunįgaik. West
minsterin 100 mil. dor.; Col. 
North in 100 mil. dor.; Corne
lius Vanderbilt in 100 mil. dor. 
O kur Rotszildas?

Naujas

JO!
į 'j t’ *£■ ‘

mažos sveikatos, ir pertąi ne
gali dirbtie, o ubagaudama su
renka no 10-15 franku per 
viena diena ne skaitant maisto, 
tėvas jo, kuris teipogi ubaga
vo paliko jam gerai pinįgų, o 
paskui ir jisai pats vaikszczio- 
damas su krepszeis surinko to-

Tai matote, kad jau #zen- 
dian ubagui geriau sekasi ne 
kaip žmogui, kurs turi sunkiai 
dirbtie.

tus ir 1.1, viskas po cziene ko
kios da ne buvo Shenando-

ry. A tiki* o pamatysit.
COOPER & SCHILLER,

25 E. CENTRE STREET,

S h n a n d o a h



teliii, nes viskas ką jų agentai

Duodasi žinot visiems kurieSM‘nandoaht

nevalia juomi plauti padlagu

d y toj ui bus atimtas naudoji-

Jurgio bažnyezioj tapo sūri-

Žinios isz pasvieczio.

21 d. szio m. Lietuviszkoj

u

mokslų vietinis knQ Matulaitis.

o kaip

literatas.

niszku. žodžiu pas mus ne turi

Del didesnės iszkilmėa, o ant

<r

kilmias ideko negali padarytiNuo tūlo laiko musų mies

1 panedėlį kiekvieno mėnesio,

Entered us second class mail matter 
the Post-Onicc at ShcunmWu Pa.

T ta Pranas Baczkauckas, ze- 
cerius musu Redakcijos su Ci
cilia Barauauokiuto isz Sha-

rinkimu minėtinai Octoberio 
mėnesi] privalome ir mea lietu

Panaszias argumentacijas ras 
darome sulygsziol tiktai Kau
lėj, dabar gi jau ima vartot ir

tos Glinskienės, mirusios czet- 
verge. Ant intencijos neba 
sznykės buvo 2 miszios, po

nog popiežiaus, kurs pirmines 
buvo to miesto ir jo aptinki

ir pardavikai monėtu kortelių 
įkalbinėja lengvatikiams žmo 
nelems, jog gavo tai nuo ko
kio ten klieriko isz Philadel- 
phijos ir jog jos yra per vieti-

guages.

puojama, ir mainos nuo kelių 
jau meti! stovinczios pradėsią 
dirbt. Dieve duok tu laukt

antras menuo neatsilanko į 
musų padanges. Matyt musų

stusi už neprietelius.
KONSTANTINOPOLIS.

i ereitnm N. patalpytą straips- 
np Autorius ture but užsi-

no ir antrą kritika tame, pa- 
cziame N. bet jau ne savęs

Daeiną isz visu szalių žinios 
jog Šelmy Įkilo County mainų 
darbai pasigerina. Daugelis

džiame. Vietoj kad mes su 
palicmonais bei tcrp savą ima
mės skaldydami antausius 
bei noses, tai velyk pasipenė
kime dabar ant ©lekcijų už

kurie neturi ukėsiszkų szios 
žemės popierų. Taigi vyrai 
kurie dar nėiszsiėmėt pasisku- 
bvkit. Jau garsinom andai

RYMAS. Dieną 20 szio 
menesio \ atakai szvenczia at
minti 25 metu užėmimo miesto v

lės, su labai dievuotu paraszu. 
Prasideda nuo žodžiu Muka 
musiĮ Ižganytojaus. Agentai

yiuinjlna. ikustrioj neu
žilgo bus permaina minist-Tių. 
Pirmu ministeriu busęs gr. Ba- 
deni, lenkas, dabartinis Gali-

(langiaus naudos turėsim.

baldo didžiausio anos karės

gumentai knip iszvadinimas

(isz 1 ‘

sau už

-sNedellDIta i LalkraszCisv pj 
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y* “Garsas Amerikos Lietuwiu” | 
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s| Publishing Co,,
^129 S-JARDIN Str.į

korespondentui isz Luzeriiės o 
drauge ir “Garsui“. Szita 
kritika turėtu dauginus liogi-O o

kos, jaib butu liuo?i nuo ne- 
szvaukiu žodžiu kokius varto-

duoda mums #nę jog 5 Okto- 
berio, bus ypatinga diena del 
iezdavimo norintiems minėtų 
popierų.

mėną Muradiah. Ameri 
konsuliui užstojus vienog

— Likos aresztavota H 
kų, už užpūlimą andai ant 
merikos miss i jos mieste '■ 
sfis.

..

nių ir iszlupimo nuo jų skati
ko, Yra tai naujas trikas szir- 
dingu musų “bėdievių“ del 
iszjuokimo kataliku.

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

Pereito j seredoj 18 Rugsėjo j

servatyvai rėkia, kad Ku 
salą tu r pamusztį, tftin tai 
kada lyberalni norėtu dėti

Chairman

tikra karė
Kubiecziu

yra vedama td

Labai

PET E RBU RG AS. K asži n 
kas pasidarė Maskoliams, kad 
kartu su Prancūzais jie prisa
kė savo siuntiniams Ryme,kad 
neilluminavotu savo namu. 
Popiežius Maskoliams ir Pran-

- BERLYNAS. Sugriuvo 
czion nauei statomas namas; 9 
žmones prie tam likos užmusz- 
ti. ir 9 sužeisti.

— Princ Hohenloe, dabar
tinis Vokieczių kancleris rodi-

— Kubiecziai labai neld 
tanti isz pasielgimo.Suvie.Ai 
kurios netik jiems negelbį

jiems daro.

r"—“'

Lieluviszkos Zinio
Liet. laikrasxtis, kurį norą

i"

tono, o kurio vardus turėjo 
ti ,.Lietuvos Sargas“ jau gi 
dim, neiszeis.

§ Philadelplnjos lenkisz® 
laikrasztis ,,Patriotu,“ keti®

E

tuviszkus strai psnius. Del bi 
nio. Iszdavėįaš liet, litam žėl

riecziai.
§ Mahanov City. Ant 

dienos ateinauczio mėnesio M

, kuris sziomis dienon

3,000 siivirszinn svaru.

praszyti visus aplinkinius ku

tau ežius.

nuo

visas n pl in kiu<

neseniai km

i

■ v..W



Žinios isz Amerikos.
prispaudimo ir parsekiojimo

ir nevienas lietuvis prastojo

kratas Kauno gubern. nū p ra

ų'

dėgė aliejaus ir gazos krautu, 
vę, kalėtos žmonių pražuvo. m a.

Vokiecziai gi to miesto su
sirinkę ant mittingo padarė e-

.Cleveland, Ohio. 
Kaip žinoma lenkai jau nuo 
poros nedėlių laiko savo Seimą 
tame mieste. Ant to seimo

lietiuvį vargei iizlika gyvas. 
Žmogžudį po pravarde Bruce

kasztais atsiunstų jems lietu- 
viszką kunigą. 2) idant orga
ne Związko kuriuom yra “Zgo- 
da“ butu talpinami ir lietuvi-

/ 
b
?
į
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savę vadina,) o patrijetiszkiau- 
si isz jų tai Baczkauckas ir 
Czernikas. Taigi klausykit 
tiktai ką nutarė anie Lietuvos 
patrijotai« ant to lenkiszko 
Związko, seimo: 1) pareikala
vo idant laike sąnario (žinoma 

ISZ LIETUVOS

nrotokolns dirba suapie 9 Žmones į gudu rankas,

na

1

per Japonus po trumpai kovai

su kilnesniais budais toliu va

dų) veislė su mus iszgameis

roto notary.
dar seminarijoje buvo susira-

n

Ferdinandas gavo neseniai lai

da kiti lietuviai atėmė nuog jo

žiūrėti idant kiti nesimusztu.

klausios mados.
prispaudė lietuviams ievynai-

juos penkis syk ir sukolieczijo: 
JonaBseive in koją ir priegtam

gauja nusidanginusi tenai atli
ko kratymus o žinoma ir au-

TilŽO- Danesza mums, jog 
pons Witschelis, ans bjaurus 
vokieczių policmnnas kurs po

Pereita 
dideliu

demonstracijas ir priesz netei
singą iszlupimą nuo sz. Tėvo 
jo savasties, ir žemiszkos vai-

5

(rudai užtikę pas vieną isz jų 
minėtą korcziukę su paraszais, 
iszsiuntinė visus į Rossi ją ant

suskaititaG atsitikai us smerties 
nuo keleros mieste Ilong— 
Kong: 51 žmogus isz 54 susir
gusiu pasimirė mieste Naga
saki 236 numirė mieste Iiivgo

si?deito Kad lietuviai nori pa^i 
likti lietuviais, o ne gudais.

Duodasi žinot, jog diena 
5 Octoberio bus ekstra iszduo 
damos po p i eros del tų, kurie 
nori stoti ant rinkimu pripuo

atru. rirmjaus buvo mislinę 
grajit kokius “Sibėriokus11, bet

Kauno ir Suvalkų padan
gėse. Paskutinėm© laiko bė
gyje ant Lietuvos padanges, 
minėtose gubernijose, tartum

"■ Tokio [sala Formosa) te
legramai nuo 7 dienos danesza 
jog Taiwain Ju. senas Formo- 
sos sostapilis ir kits prie jo gu

•n burna ir prieg tam iszmu- 
sze du dauezių. Atikus Dep- 
szis kuriam apdraskė teip gi

prasižengėlius. Prie jų prigu
li ir kum Genys profesorius 
gimnazijos Mintaujos apsudy- 
ant 5 metu isztremimo ir kum 
Valentas Mintaujos klebonas.

nė isztrauks ant pagalbos bro
liams Makedoniecziams, arba

radę nusiskubino prie vieno 
studento. Prie to radę priva- 
tiszką laiszka nū vieno daktaro

ir vadidamas juos kvailais an
garais, uždavė jiem su lazda

JAGU NORITE PIGEI PIRKT 

Czeweriku ir czebati 
.... Ejk i t e visi pas....

^WOMERI,*
124 N. Main strShonan.

PIGIAUSE VIETA visam mieph 
pataiso czeverikus kū nopigiar.sitii

-^Joseph ? Gie^ve.k---
Lietiiviszkas : Imrdskutys : (barbens).

210 £. Centre st r. Shenandoah

<

psiėme mokytis “Ameriki 
irtyje.“ Velijam musų kai

P a. 30 die- 
Pittstoniecziai

Kingston, Pa. Perei- 
toj subatoj buvo atsitikimas, 
parodantis ant kiek vietini

'• Iszpamja. 1 ranesza jog 
kolera tenai baisias platinasi.

nio įneszimo no nežinau ar ta
po prijimtas, bet antras apta
rė sankciją tiesos ir nuog szio 
laiko pasirodys “ Zgodoj“ lie
tu viszki nrideczkai. Labai a-

■ T $ 

■

■ ■

■ ■ •• • 
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lus ir kaip apsiaina su svetini- 
tauezinis. Apio 12 valanda Bu
ba tos nrfktyi ant keturių lietu
vių einanezių uliezia, jau neto
li nuog jų namų, pradėjo rėk
ti palycmonas, liepdamas atsi-

pasodino in džėla.

K as z i n g t o n a s d. 29 
szio menesio Waszingtone bus 
susivaževimaa kataliklszku ku
nigų ant rodos. Tikisi busę 
in kelis szimtus kunįgų. Su 
ėjimas atsiliks universiteto na 
me. Kardin, Gibbonsas ir 
Satolis Ims pravadyriais.

atadavė maskoliam* pcrvežes 
per rubežių dabar tapo iszine 
btas isz savo urėdo. Kaip ži
noma ta szposą įtaisė jam ten 
būviai lietuvnykai kurie nega
li dovanot skriaudos padary
tos savo broliams. Garbė jums 
broliai Tilžiszkiai. Po tokiam 
pamokinimui gidės vėl musų 

broliai spakainiai ir bekliudy-

Kaunas. Pirmose Rug- 
pjuczio mėnesio dienose kaip 
mum danesza žinias isz ten, ta
po iszvežtas į Maskoliją, mi
nėtinai į Olonecko gubern. 
kum Putras Baranauckas, mo
kytojas Kauno Seminarijos.

niams krutinės teip balsei, jog truksimuApvaikezczioju omlnz 
vos begalima atsiduoti tarpe tį sukaktuvių -25 metųLa

ko atėminimo miesto Ryitur 
nuo popiežiaus. Garibaldi®? 
paminklas buvo apvainikuotai 
ir tukstanczįai žmonių au klik- 
smu muzika ir dainomis darė 
parodas po pat ake szvent<»

ir prokuraitoriai, rodos lietu
vių nuliūdime pakaktinai ga 
les nutukti isz džiauksmo, jog 
pasisekė jiems judo^ziszku ba
du eugaudiuti ir iszsznipinėti 
lietuvių privatiszkus laiszkus 

žudytojų valdžia negalima ko 
kito ir tikėtis, kaip žadinių. 
Bėt to viso dar negana. Atsi
randa musų paežių tautos ga
na iszgamių judoszių, kurie ui 
visokią prekę iszduda ir par- 
dūda savo brolius žudytojams 
gudams. Tas mums jau nėra 
naujena, o tiktai daugiaus dar 

nu Stambulovu. Pasiraszęs 
paslaptingas komitetas isz se
ptinių. Iki sziol nesurasta 
rasztinįku to laiszko.

* Roma (Italia).
uedėlia Italionai su 

meldėsi už pasiutėlius.
* New Vark. Italionai 

szio miesto idant parodyt sa- 

gi appaikszcziojo tą atmintį

I
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Union City, Conn.
14 d. Rugsėjo (Sep.) 95.

Asz M. Domijonaitis, siun
čiu szirdinga padėkavonę per 
laikrasztį “Garsa A. L.“ del 
Kelpech, Noreiko <fc Co., už 
prisiuntima teip geru daiktu, 
kaiptai mąsziuą del drukavo- 
ijmo, laikrodėlį ir lencugelį, 
kurie yra isz labai geros me 
degos padaryti,o ir nebrangus 
pagal j u vertė ka veliju kož 
nam tautieoiiui isz tos kompa- 
nei pirkt, yra gerausia no jvju 
pirkt ba viską teisingai panda- 
vinėją, o d»bar parduoda la
bai pigei druknvojamas ma- 
szinas tik po $9,uo o kuros 
yra labai ger os maszinos, dai
lei drukūja ir greit!

Su gūdone pasilieku
M. J. Domijonaitis, 

Praszau nū*zirdžei iszduo- 
tojaus laikraszczio “Garso11 i- 
dant teiktumet saia v i m n j mi
nėta padėkavonę patalpįt savo 
guodotinam laikraszti. (Uszka 
busu labai dėkingas jiums.)

Darbai Union Cityle (foun
dry^ nekaip einasauom tarpu.

Naugaauck, Conn., 13 diena 
Rūgs, tapo sunkei sužeistas 
Szvedas prie budiuko, puolė 
no ketvirto pentro. nenukrito 
ant žemės nle uszpuolė ant 
treczlo pentroant balkio sker 
sas ir nusilaužė 5 szoukaulius.

Waterbury, Con n. Rengi a • 
si Lietuviszka Parapija statyt 
kleboniją, drauge bus sale del 
mitingu ir stancios dėl klebu- 
no. (Labai yra geru d riktu.)

NAUJAS EŽERAS.

In skaitlių navatnų atsitiki
mų szių miatu, galime paskirti 
naują ežerą pasidariusį Bosni
joj. Apygardoje Jesenicų vie
nam klonije atsidarė ežerąs 
10-tes klin. didumo ir ape 50 
metrų gylio. Isz kur atėjo 
vanduo nežinia, tiktai kas sy
kis jis dauginasi, teka ne žinia 
kur, ir girdėt požeme užimąs. 
Puola vanduo iu kokę ten duo- 
bę, vienok niekados nešima-

• žiną. Visas klonis gerai isz- 
dirbtas ir labai naszus prapū- 
lė, ir pertai daugumui žmonių 
užsėmė visus jų turtus. Ne- 
kurie sako jūg klonis tas turė
jo būtie pirmi aus kada ežeru

Kitas ežeras atsidengė apy 
gaidoj Jereianos, bet daug 

mažesnis už pirmutini.

. • iręl’ę.
I v * ---------
O Lietuva motynėle!
Tavę naktyj asz sapnūju;
Tavip mano vis szirdelė, 
Tau raazau asz ir dainūju!

K5 man szirdyn giliaus duria 
Kalbos tavo prieszu minės, 
Tū didesnę szirdyj kuria 
Meilę aznekos prigimtinės.

Nėr tėvynės be liežiuvio 
Kiekvien gali tai suprasti: 
Atimk kalbą nū Lietuvio, 
Tai Lietuvos nebus rasti.

Szneka krasztas tiktai gyvas 
Kaip tas kūnas dvasia savo; 
Kaip tas ūkis yr valyvas, 
Teip Lietuva meilę gavo;

Kaip-gi bucziau asz laimingas 
Visiems meilę tai įpilta!
Dūk tai Dieve maloningas! 
Dūk! iszpildyk mano vilti!

Sziurpulis.

SZESZTA BALIS SVIETO,

Iki sziolaik žinomos buvo 
tik penkias dalys svieto: Eu
ropa, Azija, Afrika, Ameri
ka ir Australija. Dabartės 
dagirstame, kad ant geogra- 
piszko rusivaževimo mieste 
Londone, vienas mokslincsdus 
apreiszkė, kad jis atidengė ir 
pavirszum isztyrė Szeszta 
svieto dali. Toj žemė guli 
toli, tol! in pietus, prie pat pie
tinio poliuso. Esant du syk 
didesnė už Europą ir gana tur
tinga. Szaltis neyr per daug 
didelis. Visokie augalai tarp
sta prigulineziai. Anglai tik 
žiuri, kad pirmutiniai tą žemę 
užimtu.

Vardas iszradėjo ano nau
jojo svieto yra Berggreven.

KAIP KALBA CARO 
SZEIMYNA.

Prie nebasznyko caro Alek
sandro III, cnriszkūse palociū- 
se vieszpataro tau klausei pran- 
cuziszka ir vokiszka kalba. 
Patsai vienok caras mėgdavo 
labjausei kalbėti maskoliszkai.

Vokiszka kalba kitąsyk teip 
buvo carų palociėse insikerė- 
jus, jog Grim m as, nebasznyko 
caro ir jo brolių mokytojas, 
tankiai budovo sako jog mas- 
koliszka kalba yra tai kalba 
tarnij, o aukotiniems žmo

nėms maskoliszkai kalbėti ne
pritinka.

Dabartės viskaa’virto kitaip. 
Dabartės Peterburgo dvaro 
aukszti dignitoriai kalba dau
giaaše! angliszkai, o ciesorisz- 
kūse rumūse kitokią kalbą re
tai kada iszgirsi, kaip tik an- 
gliszka. O tai del to, kad 
dabartinio caro Mikalojaus II 
pati Alisa yra Anglijoj iszau- 
gyta ir kitaip beveik niekad 
nekalba, kaip tik anglisikai. 
Paskui ją eina visas dvaras. 
Maskoliszkai carienė beveik nė 
žodžio nesupranta.

DIDŽIAUSIAS MIESTAS

Didžiausiu ant svieto miestu 
yra Londonas, Anglijoj, kurs 
skaito netoli puspenkto milio- 
no gyventojų.

Bus teip. Jeigu mes surin
ktume isz viso svieto Lietuvny- 
kus t. y. tūs ką gyvena czion 
Amerikoj in 200,000, ką gy
vena Prusūse in 200,000 ir vi
sus ką gyvena Kauno, Vil
niaus ir Suvalkų guberniose 
ir pridėtume da prie to visus 
Latvius, kurie gyven Kurlian- 
dijoj, tai padarytume gal tik 
in keturis milionus, užtatai 
vienam mieste Londone dau
ginus yra žmonįų, nei ant viso 
svieto Lietuvnykų.

ŽYDAS IR ČIGONAS.

Vienam namialij Vengrijos 
nuog vieno žydo kasžin kas 
pavogė Midelį varinį katilu. 
Visi pajieszkojimai Abromo 
prapuolė dovanai, nes Katilo 
niekur ne galėjo rasti. Vie
nok ir čigonas Peti, kuris pa
vogė katilą neturėjo kur jį dė
ti, nes jam jisai buvo perdide- 
lis, o parduotie bet kam jisai 
bijojosi, idant nepaimtu jį už 
vagį. Ne turėdamas kur pa
dėti katilą čigonas mislijo na- 
kcziu nuneszt ir numestie ka
tilą pas Abromo durvg. Tą 
paezią dieną da pavakare su
sitinka čigonas žydą.

“Tai tu turbut pavogtai ma
no katilą,“ sako žydas čigo
nui. “Nesirupįk Abrome, at 
sake čigonas, tas kuris pavogė’ 
tavo katilą, atneša tau jį ad- 
galos^ nes ką jis galėtu veik-

f tie su tokiu dideliu katilu.“
“Ką galėtu veikti, suriko 

žydas, sutrupįs jį sn plaktuku 
in szmotelius, ir parduos kai-

B

Cygonas tada nudžiugo, szir- 
dingai suspaudė ranką rfydo 
už jo giarą pamokinimą, Vai 
tu žydėli, jau dabar tai tikrai 
tu savo katilo daugiau ne ma
tysi.

GUBERNATORIUS GAVO 
IN AUSI.

Pereituose metuose Augu 
stavo pavietas liko pnsKirtas 
in Varszavos rėdybą, Naczal- 
nyku pavieto Augustave bu
vo, kokn ten totorius Mirza 
Bulhaczevae, kuris jau 30 mia
tu valdė tuomi pavietu. Bul- 
haczevas, kuris jau 30 miatu 
valūė tuomi pavietu. Bulba- 
czevą gyrė ne tiktai valdžia, 
bet ir visi žmonės, kurie jį pa
žino. Buvo žmogus geras, gy
veno sutikimo su dvarponiais, 
sutiko su probaszczium, buvo 
giremas žydų, o jau kalp-toto- 
riai, kurių yra daug tonui, la
bai mylėjo noczelnyką, ir jam 
ten u i buvo labai smagu gyven
ti.

Bet atėjo rasztas nuo Varsla
vo gubernatoriaus Andriejevo 
isz kurio dažinojta j Ag Bulba- 
czevas lyko perkeltas isz Au
gustavo in Nauja Minską. Nu
lindęs totorius nuvaževo i o Var 
szava, n u vėjo pas gubernatorių 
Tuom tarpu ten bupopulkau 
nyk as Szavrovas.

Buhaczevas inėjas pas gu
bernatorių praizės, idant jį 
paliktu Augustave, nes jisai 
jau 30 metu ten teisingai tar-i 
navo, ir nori lenui numirtie| 
o ypacz juog nėra jokios prie
žasties, del kurios jį kelia iu 
Minską.

Gubernatorius, neva kaip ir 
tycziodamasio isz jo, pasakė, 
juog z.emskiai jo pavieto imą 
kyszius.

Buliaczeras užpyko, sroko 
orio gubernatoriaus ir kirto r o 
jam in ausį. V i ^gubernato
rius pasikavojo kitoj etmcijoj 
o pulkaunykas persigandęs isz- 
bėgo be kepurės paszauktid 
oberpolici meisterį. Neužylgo 
atėjo ir prokuratorius, ir tad* 
Bubaczevą suėmę pasodint* i® 
kalinį.

Gelazinkellas Lehigh - Fahey,
Pr»sidrjt iŠ it94. m.
rreiul les Bhtn&dorlo In P»oa K«rr»

Jun«tl«a. Cbaak. Lehighton. lUtlafftaa
Tfbite Hali. Cataiaaąaa. Allentown, Belhleheta. 
Baateu ir Weatherly fl 0A. r.3f, B.ll ryta lt.41, 2.57 
S.J7. pe pietų.

In New Torn Ir Philadelphia, 6 (M. f M I.JS ry
ta 1141,147, popiet. In Qnanane, Hwftohbaca, 
Gerharde ir Hudeondale. 6 q4 9.15 ryta 11H po piet

In Wil ei-Barro, White Haren. Ptttetou. La
ceyville, Towanda, Sayre. Waverly ir Eimlra,6.(M. 
US ryta f.57, 5.JT po plot.

In Hoobesler, Buffalo. Niajara Faile iriu We- 
etue C 04 0. IS ryla 2.76, 5.27 po pie'.,

In Helvlder*. Delaware Water Gap Ir8trou4»- 
burj 6 04 ryla 8.57 po plot.

In Lambertville Jr Trenton 9 15 ryla
In Tun hannoo 6 04. 9.1 ryta 8 IT. 6 W po pb-l
In Ithaca ir Genova <5.iX. 9 15 ryta I IT po ptot.
In Auburn 9.15 ry ta 5 27 po piet.
In Jean»»ville, L*vl*tou Ir Hetwer Hoedow 

7.38 ryla 18 44 p<> pi-t.
In Blue tun ir Lumber Yard 6 04, T l<, 9 16 ryla 

12.43. 1 67 a 17 po plotu.
In Sliver Brook Jukction, Audouried tr Hazle

ton 5 04 7 38. 9. 15 ryta. 18,48. 2 57. 5 CT ir I M po 
pietų.

In Herat)ton 5 04. 9 IS rytu, 2 67 ir ' t* po pletu.
In Ito/ -brook JeddDrifted ir Freeland 404, 

7.35. 9,16 ryta, 12 42 £ 57. 5 27 po pietų.
Jit Aukland, Girardvlilo ir Lo<t free 4 59. 7. 46.

9. lit I0.2J t r tn, 1.00. i 40. 4 10, r te po pietų.
, lu Itareu Run, Centralia, Mount Cartuol ir 
Shamokin 9.18. II J4, rj to. 1.88,4 20, 8.29. 9. 16 po 
pi'.-'u.

in Yateiirlllo. Park Plane, Mahanoy City ir 
Delano, 6 04, 7 »w. 9 j.s, u M rj ta 18 At. 2 67. 5 27. 
8. te" 10.51 po p let n.

Treinai iszoina.

Isz S) amok 5.15. 8.15 11 45 ryta. 1 65. 4 30, 9 
JO po plotu, Ir »te na :i Szei.a ' ri uat 6.04. 9.15 
ryta. 12 48. 8.57. 5 27. 11 15 po pi--

J* zein a lt/ Szei adurio i Polt r > i Jie, ft M, 7.38. 
9.08. 11 05. 11.E0 ryta 12 M ’ 57 , 4 10. 5 27. J OS po 
pietų.

i */e 11 * Ii. z Į a t' I i !<• ) Szeuad>rifl.p9 7 SO 9 05.
10 15. II 41) ryto, 12 82. I. >J. 4 40 5 10. 7.15,7.56, 
9.10 po pialu.

Užeina l»z S/miad-.ri > | Rr /'e’.-m, 6.04. 7.10, 9
• 15 n to. 1? 88, 2 67, & 27. £ 03 p< ■ ptotn.

l'/eiiin t*z Haz'et.m Į Szenadorl,7.8, 1003.
11 00 ryta, 12 15, 2.S-. g.S'J. ? 'f. 7 ,,t> po pietų.

N IŠDĖLI N IS TEEINĄS.
Hzfelna In l'avon R n, Centralia 

Mauni ('armol Ir Sha-nukin ft.45 ryla 3.
po piei.11, ir atlcsna In Sbanwkin ant 

7.40 lyta ir 3.45 po plot.
Iizoina Ihz Hhniuokln in Shonadori 7, 

iri ryla ir 1,00 po p'etn. Ir ateina in She 
iiiulori ant 8.49 i rta Ir 4.5S pn pietų.

Užeina in Ashland, Girardville ir 
Losi Creek, 9.40 ryta 13.?0 po plotu.

In llii’L■4<>n, Blach Croch Junction, 
Penn Il&vnn .Juction, Mauch Chunk 
Allentown, Bcth.choru. Ea»tou Ir Naw 
York. 8.19. ryta 13..?', 2.55 po plot.

fn Philadelphia 12,30, 8.55 po plotu.
In Yatesville, Bark Fiaco, Mahanoy 

‘City ir Delano. 8.49. 11.35 ryta 13.30. 2.
55. 4.58. 0.03 po plotu
Is/eina isz Hazleton in SzenadoH 8.30, 
11.30 ryta 1.05, 5.30 po pietų

Isz Sz.enadorlo fu Pottsrfllo 5.5.5. 8.49, 
9.32 ryta 2.40 po pietų

Isz I’otlavflle In Kzenadorl 8.30, 10.40 
rj ia 1.35, 5.15 po pietų.

K01.1.1.X h. wn.nuit gonnralnas superin 
tendentas South Bethlehem, Fa.

CHAS S. LEE, grn. ngcnta«
Philadelphia. Pa.

A. W. NONHMACHER. Ass G. P. A.
• South Bethlehem. Pa

Katalogas Kningu.

Musų spausturėja randasi 

szios knjgos:

Givanimai Szvenluju Dievo 1, a, Ir 3, 
70 centu viena

Givenlmas Vleszpailes - 80c
Givenlmal Szventaju Dievo [inažeinto] 

ir III zokonas drauge - - 30c
Garsai apie baisybes dienos sūdo Sflc 
Gydyklos nfi baimės smertles 3<ic 
Istoria Szventa su abrozeliatj - 35c
Menuo Marijos - - 30c
Filoten arba kėlei į maldinga given!- 

ma - - - 50c
Normos . - - - 30c
PrDIg.i’.avojimas ant amerczlo 50c 
Istorija seno I.statfmo - 25c
Knnczia Vlmpatlei - - 3.0c
Pokylis szventujų arba tanki komu- į 

nl ja - - - - 15c
Szkala .... yju 
Stebuklai Dievo Sz. Sakramente 80c 
Mokslas Rymo kataliku - - 35u
Szlovluimas Sz. Pa non Marijos 30c 
RaŽanczlus amžinas - - 10c
Žyvatai szvontnju - - - 20c
Kalba dvieju žmogių - - 10e
Vadovas In dangų - - - 50c
Vadovas apiankaneziu atmlnlnima k> n 

ežios LszganitojauP nuis’į - 18c
Girtybe,baislbe Ir ruatlbe to grfeko lie 
Kas yra grlokas.kalba 2 morgaieziu L’> 
Didžioji nedella - 5c
Grleszninkas priversta* motarotles 10c 
Ferspejtyuas apie szv. tikėjimą 6c 
Trumpi pamokinimai Ir rodei Isz knį- 

gų kun. Antanavlczlaus - - -5e
Kasdienine? maldos - - 8c
Graudus verksmai - ■ 10c

t

Apie malda kaipo rakta j dangų 15c
Pamokslai imt dldžiujiį moliniu sr.ven 

ceIu Ir didŽIuoaios nedelos - 75c
3zauksma> Balandėlio - 36c

j-. ynsyjh’HCS/:.?
A G E X T A S SZ11’ K O HC ZIU

308 XV. Centre str. Mahanov City, •r v 7
Pa. Galima pirkti© konopigianaej ir 
ant gerinusiu szipu tvažinot. Prieg- 
tam linidžiu piningus tieaiogei in 
J.ietuwa, Ruasija. Lenkija Ir kitas 
wi»a« szalis Europos.

Teipgi laikau »aliunft,2^ur 
gero galima gauti iaigtri. Lietuwei 
pas aavro wieeftemi.

Api« lėnovėi Lietuvei pilis - 80c
Trumpa sonovėi Lietuvių Istorija 10c 
Ziponaa bei Zlponė ... <qc 
Žirgai ir vaikai ... jjoc 
Birutės dainos - - - - 10c
Petro Armino raižui - - 10c
Ponas ir mužikai, drama - 15c
Kas taisybe tai ne melas, AiazB. 15c

Pajtidlnklm vyrai žemp apysaka 15 c.
Ant Nakvynes “ “ 5 c.
Pasakojimai apie viena raita Ir jo ra-

Maldų knjgos:

Aukso altoriui arba Sz&ltlnla danglsx- 
kųskarbu “ “ “

a) Skurlnfuoao apdaruos - 31,50
b) Szagrino - - 3.00
c) Krlsztolo - - 8,60
d) Sn kauleliais 3,oo Ir daugiau*

2) BALSAS BALANDĖLĖS
a) SknrlnliHKO - 90c,
b) Szagriuo • - 1,00
c) Krlaztolo - - - 3,00
d) Su kauleliais 2,75 ir daugiau*

81 Mažas AUKSO ALTORIUS, r*c.
4) KANTICZK08 - TO

sztiuika “ “ “ 5 c,
Kaukazo balalivii “ “ 5 c.
Kur meile ton Ir Dievą* “ 5 c.
Kas kaltus “ “ “ 5 c.
Senis M ak riekus “ “ 5 c.
Vakarai Tilviko pirkIeleja ‘ 5c.

Gyvenimas Siepo Raudneelo (ketvir'a 
dalis ..Szaiilnnlszklo senelio”) 15 c|

Apie Dangų, Haulp. Menssį, Žvaigždes, 
Pllanetas Ir Kometa* 3 c.

Knjgos dvasiszkos Įtalpos:

Pirmutinis degtinas varytojas, komedi
ja ” “ ” 10 c.

Naujas elojDHntoriiis (1895 m / apdaryta* 
su puikiais paveikslais “ 15 c.

Žodynai kun. Miežiniokelurose kalboH<-: 
lioiuvlsikal, latviukai, lenkiukai Ir 
ritokal ” ** 8 3.00

Busimavlcziaus Dr. Etnologlszkes smulk
menos (su viena mupa) * 36 c.

Pavargėlė (P. PMverlntos Apysakėlė) 
Ir kaip gyvena Kynal ” 10 c.

Vapplerio A. kun. Istorija bažnyczlos 
kataliku ” " 100

Kristijonas Donalaitls Pavasario links
mybes ” ” ’ 3 c.

M ubu Pasakos, 10 pasakų 10 c.
Kankinimas kataliku Lietuvoje abelnal 

o ypatingai Kražiuose 1808 metuose 
del Llotuvlszko teatro “ 15 e.

Andersono pasakos, su a bryzeliai.*, $0

Wm. A. Davis.
Geli Iszczibthl Ir nnkvarbuotl visokia? 

drapanas kaip tai; kotui, krllncs, piriz- 
tineft, vilnones Ir szilkines. Po IszczIstH- 
mo , arlxt nukvarbavimo drabužiai Hz- 
rodo kaip suvlsu naujai padaryti.

Darba atlieka greitai, pigiai ir koge- 
rlausei.

Taigi parduodu naujas ir jau palaiky
tas drapanas.

KKVŽMIR8ZKITE

116 E. Centre Str. Neto!! L. Vales 
dipo SHENANDOAH PA,

Lietuviszlią Graboriu
L L Rohland’o

31 \V. Center Str.

Knįgos svietiškos įtalpos

Lietuviai tunžln g'ndnmnoso 10c
Maskolljos politika - - 30c

Vaikų knlngolė - - 15c
Vi'sellja pagironų - - - 90e
T< rp skaitomų į gftrbj poema 35c
Vistorhi. Zanavyko - 50c
Juokingai pu#ako)imas - 7c 
Nauja? elementorius su apdarais 15c 
Lietuvos gaipadlni • ■ 35c
Ameryka pirtyje - - -10c
Tamoszius besotis • • 5c
Apie Kražius - - - 15c
K} daryti Idant sveiki botume 7 
Lengvai būdas paežiam per savj pra 

®ektf rassyt - - . lOe

Visada kopigiausi&i parduoda 
mėsa: jautiena, versziona, aviena 
kiauliena ir visokio skyriau-; rūkyta 
įneša.

Gerinus© mėsa Szenadoiijc ir 
visados pigiausia.

PUIKUS SAI IUNAS
J0N8 MIEDD/IŽI0 

Teiposgi gers kriauexius ir teisia

mo piningu. 122 S. Main atr.
Sheoaadoah, Pa.,

Prompt secured. Trade-MAEM, CopyriKŪtė 
and Labeto refftstered. Tw<vity-tlre yoar» 
perlence. Wo report whether patent con l-e 
jk’Oured or not. froo of ch amo. Our t»w> not duo 
hull! patent Is allowed. BonkFro*.
H. B. WILLSON &. CO., AUor»w>* >a Law, 
Cfcp. U. B. m. O«toc. WASH INC TOM* C. Z,o. a

PžŲesjfcąJismi
Mažu kas žyno isz Livliu 

tuviu kur buna Petras Grn<- 
tas. Pirmiaus jis gyveno Moimim 
gahela City WashintonCo.*P*~ 
Pi noram.

Praszan dūti žinią ant szu* 
adreso: Ona Grusztas 36. 
Liner str. M nterburv Conn-

Ahz Jonas Butkieraitis pajisz- 
kau savo pusesėres Onos Kli- 
maszauckiutės ir Petronės, abi 
seserys paeina isz Suvalkų gu- 
ber. Naumieczio pav. Gminos 
Lesnistvo, kaimo glabadu Pra
szau atsiszauktie ant sz’»o an- 
traszo: 
antraszo:

Mr. John Butker
41V Praneliu sir.

Syracuse. N. Y

Asz Ona Urbanaviczien 
pajeszkau savo tėvu Jurgio ir 
Katrės Oleku. Atsukimą dėt 
ant tokio antraszo:

Rev. M. Peza
1643 N. Main str.

Scranton, Pa.

Vinca Miiikevicziu

Užlaiko goriausius arkliu? ir ri- 
j ginus dėl sz’-rnienu, v ©scilių ir t. L

Tikras amerikoniszkas laikrodėli
STEM Ifzklrpk 5zi apirnr> 

wtso *r priiūttok rutin; 
k ŠIT »avo pilnu ndrevti.o 

LADICS Vr?“,?.!,“tU!,y U'- _l!
CR CENTS

SIZE

pulknuv. !enciui:>-llo. • 
titoinak <-wi.il; pu ■ 
tH-m'to itiurkvrniv <> į." 
!*l auksini h’iK-lu. 
vi rtuiiiu lik .► 
prtolusk 7.a(). n Im.-h 
Ii gauni dyku i.

v ^4* ADRESAS:
▼ RoHilinrg.Uo.il p

<!vl pamatinio. l'»t: . 
tikra tirtivrlkoui>>zka 
krodeli, yra tai tik. 
aukaito, vadinama- i i , 
kzrodu taip, kaip ltt.».. 
auk.-nito inikio-h-li' ■ . 
rl&i-kiti (vardinto p< ■ 
y ra gi .irantHvota*.

>.-k ir-Ti.

j

RoHilinrg.Uo.il


A-'.’';.-

i
<■■•&• 'i •' ' • . J' ■-'.. ••
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Union City, Conn.
14 d. Rugsėjo (Sep.) 95.

Asz M. Domijonaitis, siun
čiu szirdinga padėkavonę per 
laikrasztį “Garsa A. L.“ del 
Kelpech, Noreiko <fc Co., už 
prisiuutima teip geru daiktu, 
kaiptai mąsziną del drukavo- 
ijmo, laikrodėlį ir lencugelį, 
kurie yra isz labąi geros me 
degos padaryti, o ir nebrangus 
pagal ju vertė ka veliju kož 
nam tautieciiui isz tos kompa- 
ne» pirkt, yra gerau&ia no j uju 
pirkt ba viską teisingai parda
vinėja, o d«bar parduoda la
bai pigei drukavojamaa ma- 
szinaa tik po $9,uo o kuros 
yri labai geros maszinos, dai
lei drukūja ir greit!

Su gūdone pasilieku
M. J. Domijonaitis,

Praszau nŪMzirdžei iszduo- 
tojaus laikraszczio “Garso“ i- 
dant teiktumet saia vii'sznj mi
nėta padėkavonę patalpįt savo 
guodotinam laikraszti. (Uszka 
busu labai dėkingas jiums.)

Darbai Union Cityle (fonu- 
dry( nekaip eina szuom tarpu.

Naugaauck, Conn., 13 diena 
Rugs, tapo sunkei sužeistas 
Szvedas prie budivko, puolė 
no ketvirto pentro. nenukrito 
ant žemės ale uszpuolė ant 
treczio pentro ant balkio sker 
sas ir nusilaužė 5 szonkaulius.

Waterbury, Conn. Rengia
si Lietuviszka Parapija statyt 
kleboniją, drauge bus sale del 
mitingu ir stancioa dėl klebo
no. (Labai yra geru d riktu.)

NAUJAS EŽERAS.

In skaitlių navatnų atsitiki- 
miį szių miatu, galime paskirti 
naują ežerą pasidariusį Bosni
joj. Apygardoje Jeseniciį vie
nam klonije atsidarė ežeras 
10-tes klm. didumo ir ape 50 
metrų gylio. Isz kur atėjo 
vanduo nežinia, tiktai kas sy
kis jis dauginasi, teka ne žinia 
kur, i r girdėt po žeme užimąs. 
Puola vanduo iu kokę ten duo
bę, vienok niekados nešima- 
tina. Visas klonis gerai isz- 
dirbtas ir labai naszus prapū- 
lė, ir pertai daugumui žmonių 
užsėmė visus jų turtus. Ne- 
kurie sako jūg klonis tas turė
jo būtie pirmiaus kada ežeru

Kitas ežeras atsidengė apy 
g ardoj Jereranos, bet daug 

mažesnis už pirmutini.

© J^iet-uva Moti-'

) —-----------

O Lietuva motynėle!
Tavę naktyj asz sapnūju;
Tavip mano vis szirdelė, 
Tau raazau asz ir dainūju!

Kū man szirdyn giliaus duria 
Kalbos lavo prieszu minės, 
Tū didesnę szirdyj kuria 
Meilę sznekos prigimtinės.

Nėr tėvynės be liežiuvio 
Kiekvien gali tai suprasti: 
Atimk kalbą nū Lietuvio, 
Tai Lietuvos nebus rasti.

Szneka krasztas tiktai gyvas 
Kaip tas kūnas dvasia savo; 
Kaip tas ūkis yr valyvas, 
Teip Lietuva meilę gavo;

Kaip-gi bucziau asz laimingas 
Visiems meilę tai įpilta!
Dūk tai Dieve maloningas!
Dūk! iszpildyk mano vilti!

Sziurpulia.

SZESZTA BALIS SVIETO,

Iki siiolaik žinomos buvo 
tik penkios dalys svieto: Eu
ropa, Azija, Afrika, Ameri
ka ir Australija. Dabartės 
dagirstame, kad Ent geogra- 
piszko rusivaževimo mieste 
Londone, vienas mokslinczius 
apreiszkė, kad jis atidengė ir 
pavirszum isztyrė Szeszta 
svieto dalį. Toj žemė guli 
toli, toll iu pietus, prie pat pie
tinio poliuso. Esant du syk 
didesnė už Europą ir gana tur
tinga. Szaltis neyr per daug 
didelis. Visokie augalai tarp
sta prigulineziai. Anglai tik 
žiuri, kad pirmutiniai tą žemę 
užimtu.

Vardas iszradėjo ano nau
jojo svieto yra Berggreven.

KAIP KALBA CARO 
SZE1MYNA.

Prie nebasznyko caro Alek
sandro III, cariszkūse palociū- 
se vieszpataro tanklausei pran- 
cuziszka ir vokiszka kalba. 
Patsai vienok caras mėgdavo 
labjausei kalbėti maskoliszkai.

Vokiszka kalba kitąsyk teip 
buvo carų palooifise insikerė- 
jus, jog Grimmas, nebasznyko 
caro ir jo brolių mokytojas, 
tankiai budovo sako jog mas- 
koliszka kalba yra tai kalba 
tarnų, o aukotiniems žmo

nėms maskoliszkai kalbėti ne
pritinka.

Dabartės viskas’virto kitaip. 
Dabartės Peterburgo dvaro 
aukszti dignitoriai kalba dau
giaašei angliszkai, o ciesorisz- 
kūse rumūse kitokią kalbą re
tai kada iszgirsi, kaip tik an- 
gliszka. O tai del to, kad 
dabartinio caro Mikalojaus II 
pati Alisa yra Anglijoj iszau- 
gyta ir kitaip beveik niekad 
nekalba, kaip tik anglisakai. 
Paskui ją eina visas dvaras. 
Maskoliszkai carienė beveik nė 
žodžio nesupranta.

DIDŽIAUSIAS MIESTAS.

Didžiausiu ant svieto miestu 
yra Londonas, Anglijoj, kurs 
skaito netoli puspenkto milio- 
110 gyventojų.

Bus teip. Jeigu mes surin
ktume isz viso svieto Lietuvny- 
kus t. y. tūs ką gyvena czion 
Amerikoj in 200,000, ką gy
vena Prusūse in 200,000 ir vi
sus ką gyvena Kauno, Vil
niaus ir Suvalki| guberniose 
ir pridėtume da prie to visus 
Latvius, kurie gyven Kurlian- 
dijoj, tai padarytume gal tik 
in keturis milionus, užtatai 
vienam mieste Londone dau- 
giaus yra imonįų, nei ant viso 
svieto Lietuvnykų.

ŽYDAS IR ČIGONAS.

Vienam namialij Vengrijos 
nuog vieno žydo kasžin kas 
pavogė .didelį varinį katilą. 
Visi pajieszkojimai Abromo 
prapuolė dovanai, nes Katilo 
niekur ne galėjo rasti. Vie
nok ir čigonas Peti, kuris pa
vogė katilą neturėjo kur jį dė
ti, nes jam jisai buvo perdide- 
lis, o parduotie bet kam jisai 
bijojosi, idant nepaimtu jį už 
vagį. Ne turėdamas kur pa
dėti katilą čigonas mislijo na- 
kczia nuneszt ir numestie ka
tilą pas Abromo durvg. Tą 
paczią dieną da pavakare su
sitinka čigonas žydą.

“Tai tu turbut pavogiai ma
no katilą,“ sako žydai čigo
nui. “Neeirupįk Abrome, at 
sake čigonas, tas kuris pavogė 
tavo katilą, atneša tau jį ad- 
galos* nes ką jis galėtu veik-

’tie su tokiu dideliu katilu.“
“Ką galėtu veikti, suriko 

žydas, autrupįs jį su plaktuku 
in szmotelius, ir parduos kai
po varį.

Cygonas tada nudžiugo, szir- 
dingai suspaudė ranką žydo 
už jo giarą pamokinimą, Vai 
tu žydėli, jau dabar tai tikrai 
tu savo katilo daugiau ne ma
tysi.

GUBERNATORIUS GAVO 
IN AUSI.

Pereituose metuose Augu 
stavo pavietas liko pasKirtas 
in Varszavos rėdybą, Naciai- 
nyku pavieto Augustave bu
vo, koks ten totorius Mirza 
Bulhacievns, kuris jau 30iuia 
tu valdė tuomi pavietu. Bul- 
baczevas, kuris jau 30 miatu 
valūė tuomi pavietu. Buika- 
czevą gyrė ne tiktai valdžia, 
bet ir visi žmonės, kurie jį pu
tino. Buvo žmogus geras, gy
veno sutikimo su dvarponiais, 
sutiko su probaszczium, buvo 
giremas žydų, o jau kaip-toto- 
riai, kurių yra daug tonui, la
bai mylėjo noczelnyką, ir jam 
ten ui buvo labai smagu gyven- 
ti.

Bet atėjo pasatas nuo Varsla
vo gubernatoriaus Andriejevo' 
isz kurio dažinojta j ūg Bul ha- i 
czovai lyko perkeltas isz Au
gustavo in Nauja Minską. Nu
lindęs totorius nuvaževo io Var 
gzava, nu vėjo pas gubernatorių 
Tuom tarpu ten bupopulkau 
nyk as Szavrovas.

Buhaczevas inėjas pas gu
bernatorių praizės, idant jį 
paliktu Augustave, nes jisai 
jau 30 metu ten teisingai tar
navo, ir nori tenui numirtie 
o ypacx juog nėra jokios prie
žasties, del kurios jį kelia iu 
Minską.

Gubernatorius, neva kaip ir 
tycziodamasio isz jo, pasaka, 
juog zemskiai jo pavieto imą 
kyszius.

Buhaoaeras užpyko, štoko 
prio gubernatoriaus ir kirto 
jam in ausį. \ icegu bėru sto
rius pasikavvjo kitoj etmcijoj 
o pulkaunykas persigandęsisz- 
bėgo be kepurės paszauktie 
oberpolicimeisterį. Neužylgo 
atėjo ir prokuratorius, ir tada 
Buhaczevą suėmę pasodino ia 
kalinį.



Musų spaustuvėj!* randasi

szios kn|gos

C,

Maldų knjgos

15 c<

szau atsiRzauktie ant sz’O an-
traezo:

Vincą Minkeviczlu

25c

Knjgos svietiszkos {talpos
"■'"-trr■. Jgr—1 .’j1

1O«

35e
10c

15C
7

10c
20c

90c
35c
50c

10c
13c

T< rp skausmų į garbę poema 
Vlstorh*. Zanavyko 
Juokingas pusakojlruns 
Naujas eiemontorlus su apdarais 
Lietuvos gaspadln*

S c 
knĮ-

ber. Naumieczio pav. Gttnnos

Lietuviai amŽIn glndnmnose 
Ma«kolljos politika

Vaikų knlngnlė

Tamoszius besotis
Apia Kražius

Užlaiko goriausius arkliu* ir

a)
d)

8) Mažas AUKSO ALTORIUS.
4] KANTICZKOS

5
5
5
5

C.
C.
C.
c.

5c.
*

GdftxinkeHas Lehigh ■ f alley

•3'

■*0'

10. 9

ir

g

1 'oipgi laikau Balioną,^kur wiso

pas sawo wi»Dž«mi.

< s*.

f

i15 r\ ta. lt 88, U 67. 5 27. R 03 p piem.
[«7*hiu i*z Hczlrt į Sz.eus.tori, 7 9 . 10 00.

i

'*4

In Scranton 0 04. 9 15 rytu, 2 57 ir 5.17 po pintu.
In Hazlebrook Jeddo. Driftou ir Freeland 4.04, 

7.38. 9J5 ryta, 12 43 €.57. 5 X'T po pietų.
In Aehland. Girardville ir Lo»t Cree. i 59, 7. 46. 

9 13. 10.1h) rytn, 1.00. 1 10. 4 10. 6.85 po pietų.
, Ju Raven Run, Centralia, Mount Carraul ir 
Sliatnokhi 9.13, 11.14. ryta, 1,88,4 20, 8.01,9 lepo

308 W. Centra str. Mahanoy Citv, 
Pa, Galima pirklio konopigiaueei ir 
ant geriausiu szipu ^važiuot. Prieg- 
tam liaidžiu piningu* tie«iog«i in 
Uetuwa, Ruasija, Lenkija ir kitas

I*r. Shatnok 5 15. R.15. U 45 ryta. 156. 4 M 9 
30 po j Sotu, ir »te na !n Sret sdori uat 6.04, 9.15 
ryta. 12 43. 2 67. 5.37. 11 15 po ;.,‘.-tu

It/elue iiz SzemuiJurio ; Pntttvilie. G OI. T.38. 
908. 11 05. 11.80 ryt* 12 M. « *7. 4 10. 3 ?T. 8 08 po 
pietų.

A. W. NONHMACHER, Ass G. P. A.

South Belh!«heni. I'a

■- y. :®;.'-.--!!

T*z«;na l*z P*tt«’Į.j.. į S/.pu* ' r; fl C0. 7 SO. 9.05. 
10.15. JI.40 rytu. 12.K. 8.00. 140 5 10. 7.16,7.55, 
9.40 po ptotu.

Iii YntoevJU©, I’ark Pina*, Mnhanoy City ir 
Dvltuo. 6 04, 7 38. 9 15. I i 16 r) la lt 43. 2 97, 5.87. 
8 lt*’, U> i>l po p'.«t 11.

Treinai Iszelna.

J. HffiLSABCXfia
AGENTAS SZ IC K < > H CZIU

.t w ?

Treiaal laeelna lt* ShanadoHo 1d Pm>» Kav*u 
Junatlan. M nok Chunk, Lehighton, II*’Ja ft o u 
Wbita Hall, Cataiaaųna, Allentown, Bethlehem. 
Bastau ir Weatherly 0 04, r 31,9.11 ryta 1£ 48, 2 67 
S.t7. pa pieta.

Iu New Yorn Ir Philadelphia, 6 04. V. U, 8.16 ry
ta 1141,1.67, popiet. In Qoanan*. SwtHbbaca, 
Gerhard* ir Uudaondele. 6 p4 9.15 ryta 8.37 po plot

In Wil e»-Harro, White Haren. PltUtou. Lu- 
wyvllla, Towanda, Sayre, Waverly it Eitnlra,6.(M. 
9.15 ryta 8.57, 5,27 po plot.

hi Roeheater. Buffalo, Niagara Fall* ir Ln We- 
•tu* 6 04 9 15 ryla 9.76, 5 27 po plati

In Baivlder*. Delaware Waler Gap ir Strouds
burg 6.04 ryta 8.67 po ptot.

In Lambertville ir Tr«uton 0 15 ryta
In Tiiuhannoe 0.04. 9.1 ryta 2.S7. B.W po plrt 
In Ithaca ir Geneva (J.04, 9 15 ryta 8 87 po pirt.
In Auburn 9 15 ryta 5 97 po piat.
In Jeanoavillo, Levleton ir Baawer Meadow 

7.38 ryta 1» 4Z po plot.
In 8 to ©ton ir Lumber Yard 6 04 . T J’. 8 15 ryta 

12.43. S 67 5 87 po pletu.
In Silver Brook Jukclion. Audenrlod Ir Hazle

ton «O4 7 38,9. 15 ry ta, IS,43. 2.57, 5 C7 Ir I CM pc

NEDELINIS TREINA8.
Iszelna In Raven R -.n. Centralia 

Mauni Carmol Ir Shamukln 6.45 ryta 3. 
40 po pietų, Irulleualn Sbamokin ant 
7.40 ryla ir 3.45 po plot.

Iszclna Isz Hhamokln Iii Shenadori 7, 
l:> ryla ir 1.00 po pintn. ir ateina m 8be 
nadori ant 8.49 ryta Ir 4.5S po pietų.

I»zelna in Ashland, Girardville 
Lost Crock, y.40 ryta 12.?0 po pietų.

Iu Ha?.l»-4on, Ifscl. Croeh Junction. 
Penu liaven Juci.on, Mauch Chunk 
Allentown, Bethlehem, Ea»!on ir New 
York. S. 19. ryta 1 3.v ,

I n
In

Ci ly

55 po plot.
Philadelphia 12.30, 9.55 po pietų.
Yatesvlllo, Park Piaco, Mahanoy 
Ir Dolano, 8.49, 11.35 ryta 13.30. 2. 
..5s. 0.03 po plot n

Iszelna Isz Hazleton In Szenadorl 8.30, 
11.30 ryta 1.05, 5.30 po pietų

Isz Szenadorlo Iu Pottsvliio 5,55.8.49, 
9.32 ryla 2.40 po pletu

Hz Pottsville In Szenzderl 8.30, 10.40 
H ta 1.35, 5. J 5 po plot u.

uor.1.ix h. wiLiiVH gormrainas superin 
tendentas South Bethlehem. Fa.

CHAS S. LEE, gen. agents'1

jeye jmield/jziq
Teiposgi gers kriauctius ir teisin

gas agentas, laiwakoreziu ir siunti
mo piningu. 122 S. Main atr.

Shenandoah,

Promptly secured. TrwJe-MatX*. Copyrixhta 
and LabeJn registered. Twenty-five yoare ex
perience. Wo report whether patent can be 
secured or not, frooof churco. Oar not due 
tint 11 patent la allowed. BouU Frwv.
H, B. WILLSON Ą. Co,. AUoroors «a Iaw,

U. a. ivu. vao©. WasHimoto*. D, O.

Katalogas kningu
Ziponaa bei Zlponė

Aukso altorius arba Sr.altlnU danglsa-
Kų skarbu “ “

a) Skurlniuoso apdaruos* - 31,50
b) Szagrino - - 2.00
c) Krisztolo - • 3,50
d) Sn kauleliais 3.00 ir daugiau*

3) BALSAS BALANDĖLĖS.
a) Skurlnlnosc - 90c.

Szagrino - - 1,00
Krisztolo * - - 3,00
Su kauleliais 2,75 Ir dauglaus 

75c.
70

90c
35C
30c
25c
30c 

given!*
50c
30c
50c
25c

- SOc

Givanlmai Sxvontuju Dlavo 1, a, Ir 3, 
70 centu viena

Givenlmas Vtoszpailes - 80c
Glvanlinai Szvontaju Dievo [mažesni?] 

ir III zokonas drauge
Garsai apie baisybes di*no8 sūdo
Gydyklos ufi baimės smertles
IstorU Szventa su abrozollals
Menuo Marijos
Fllotaa arba kėlei į maldinga 

ma
Novmos r

Prfslgatavojlmas an» smerctlo
Istorija souo latatlmo
Kr neria Vleszpatlei
Pokylis «zventiijtj arba tanki komu

nija - - - - 15c
Szkala . - - . 23c
Stebuklai Dievo Sz. Sakramente 8u<.
Mokslas Rymo katalikų - - 35u
Szlovlnimas Sz. Urnos Marijos 80e 
Ražanczius amžinas - - 10c
Žyvatal szvontuju - - - 20c
Kalba dvieju žmogij - - 10e
Vadovas In dangų - - - 50c
Vadovas a pis n kau ežių a t mini n ima kfin 

ežios Iszganitojaus nius’j - 18c
Girtybe,balslbe Irrustlbe to grleko Jie 
Kus yra griekas.knlba 2mergalcxlu 15 
Didžioji nedells - 5c
Grlftoznlukas priverstas mctavoiies 10c 
Perspejl/uas apie szv. tikėjimą 
Trumpi pamokinimai Ir rodi s Isr 

gę kun. Antanavlczlau?
Kasdienines maldos

, Graudus verksmai
Aple malda kaipo rakta į dangų
Pamokslai ant didžiųjų moliniu stveri 

ct'u Ir didžlunslos nedelos 
Szauksmas Balandėlio

M c 
10c 
<0c 
30c 
10c 
10c 
15c 
15c 

15 c.
5 C.

Birutės dainos *
Patro Armino raszlal
Ponas ir mužikai, drama
Kas talsyba tai ne malas, A isz B.

Pajudlnklm vyrai žemę apysaka
Ant Nakvynes “ “

Pasakojimai apie viena valia ir jo ra- 
sztlnika “ “ “ 5

Kaukazo balalsvls
Kur meile ton Ir Dievas
Kas kaltas “
Senis Makrlckas “
Vakaras Tilviko pirk tolėjo

Gyvenimas Stepo Raudnealo (ketvlr'i. 
dalis „Szaulonlszklo senolio")

Apie Daugu. Saul^. Menasį, Žvaigždes, 
Pllanetna Ir Kometas •* 5 c.

Pirmutinis dogllncg varytoji**, komedi
ja " " " 10 c.

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

Žodynas knn. Miežinio keiurose kalbose: 
llotuvlszkal, latviukai, lonklszkai Ir 
ruskal ” " 8 3.00

Basanavkzlaus Dr. EtnologUzkos smulk
menos (su viena mapa) ‘ 25 c.

Pavargėlė (P. Polver'.ntos Apysakėlė)
Ir kaip gyvena Kyuui “ 10 c.

Vapplerlo A. kun. Istorija bažnyczlos 
kataliku “ ‘‘ 100

Kristijonas Donalajtls Pavasario links
mybe a " " * 5 c.

Musu Pasakos, lOpasaku 10 c.
Kankinimas kataliku Lietuvoje abelnal 

o ypatingai Kražiuose laito metuose 
del Llotuvlszko tauro " 15 c.

Andersono pasakos, sn abrozellais, Sera n ton. Pa.

Gali isz.czhtltl Ir nukvarbuotl visokia? 
drapanas kaip tai; kotus, keliuos, plrsz- 
tinos, vilnones Ir tzilklnas. Po Iszczistfl- 
mo , ariat nukvarbavinto drabužiai hz- 
rodo kaip snvisu naujai padaryti.

Darba atlieka greitai, pigini ir kogo- 
rfuusei.

T&lg! parduodu naujas Ir jau palaiky
tas drapanas.

KEt'ŽMIRSZKITE

116 E. Centre Str. Netoli L. Vales 
dipo SHENANDOAH PA,

MESINYCZIA

Shenandoah, Pa.
Visada kopigiauaiai parduoda 

mesa: jautiena, versziena, aviena

mesa.
Gerintise mesi 

visados pigiausia.

Mažu kas žyno isz broliu fe 
tuviu kur buna Petras Grum
tas. Pirniiaus jis gyveno Moiuiw

Pi n oram.
Praszan dftti žinią ant izn» 

adreso: Ona (Jrusztas 36. ?' v '< ■ .C’,

Asz Jonas Butkieraitis pajisz* 
kau savo pusesėres Onos K Ii* 
maszauckiutės ir Petronės, abi 

autraszo:
Mr. John Butker

41‘J Franclin str.

l i bnnaviczien 
tėvu Jurgio ir 
Atsakini n dūt

K. t - /

Katrės Oleku, 
ant tokio antraszo:

Re v. M. Rėza

Ik
ik

ant 131 S, Main, Slicnandoali I*. G

i ginus dėl szėrmcnu, vcseiliu ir t. t.

Tikrus amerikoniszkas laikrodėli
STEM I*zklrpk szi npirar‘b . 

«iho rnu ir pri»ii>*k lutim
1 sct »isv> pilnu ndrv^ii.'1 

1 Amr<; pri»iu*Iruc tav už d 
co čekis<’vi t^r:

SIZE ~ tikru amorikoulazka 
krodeli, yra tai tii 
aukenr. vudliinmn- 1 
hzroilu taip, kaip t 1.’ 
aukfiuie Jiiikrn<Mi» 
rtfi» kiti pnrdhiia jn> 
yru gvarautavotai* 
motu. 4pŽiur<-k «b*r>t: 
prfhovfibv ir jell'll lt* 
t th i, jog v rn pigu. 1. 
Jcrk to^O O Jvlvti 1 
puikini* l«'iicluk.’>-ll>) 
iitsiimk ^Oewtilu p«<- 
uvinlit in«rkvnn> o į. 
ei auksini h-iii'lu. 
v« r t u m v 13. kO I i 
prisiunk 7.xO.<i b

s/
M, -

i i ganai uy kai.
ADR ES.

Rojui mfg.Co. I) p*
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„Garso Amerikos JLietuwiu”
DRUKARNEJE

’r"T KUOPUIKIAUSIA IR U z, PIGIA PBKKE (CZ1E- 
NIA) įlSZITLDO VISOKIUS DRUKOIUSZKUS'DAlV 
BUS: BRUKUOJA DRAUGYSCZIU KONSTITUCIJAS 
VISOKIUS PLAKATUS. TIKIETUS,AROMATAS,’Uz. 
BRAIŽYMUS ANT WESELIJU IR T. T, .

LIKTUWISZKAb SAL1UNAS

W. Chmieliaucko
311 E. Centra str. Shenandoah, Pm.

Czionai galima gauti, kiek tik du- 
sm1« užsimano: atsigerti kuo ska
niausio al.uozio, saldžios. karoz:.o3 ir 
kokios hk norėsit© arielkoles, kad ir 
oukrsvvotos, Užsirūkyti puiku cigara

Praaxau atsilankyti ir to vviako pa 
bandytiI

John Dalton
agentas del 

f

P- Barger & Son
Readj ag, I’a.

DRESAS DRUKARNES: „GARSAS AMER.lKOfcJLIET.U5VIU“ 
PUBLISHING CO.

230 W. CENTRE STR/
SHENANDOAH, PAM

p. Kiauri’so aptjeka
Visi vaistai yra szvieži, geri ir labai pigus.
Visi r e u e p t a V y r a pritaisyti k ū g e r i a u si 4 i.

viduriu, tai dūk vaikui vaistus

Luks German Remedy.
Var-

«*<

A t jn i p k i t
HxTIkPs Dnifl Store.

Ferguson's I bitei Building, "No. 6 So. Main St.
SHENANDOAH, PA.

NAUJĖS * IY1ETUW1SZKAS £3 S S3

> S ALŲ N AS
Shenandoah Pa.

C. M. BORDNER D. 1). S.
DANTŲ DAKTARAS 

Ofisas buna atidaritas

po piet nuo 1 iki 3
ir ’>uo 7 iki 8 vakare

34 Oak str. Shenandoah, Pa

Alaus y r Porterio,
269 W. Coal str. Shenandoah

PAS

rT.
u

e N !
Žinote, jog tai puikiausias srdiunas 

visame mieste Sbcnndorio.

PRIZES’
«j»-* (5 (‘arto.
Del praplatini

mo muso 1 ’• ren
tiniu cygaru tik

per 60 dienu Iszdavi- 
ncshn muh ■ dovanas su kui
nu baksu Uvgaru, Atsiunsk 
mum savo pravarde, ir pilna 

.savo adresu nines atsiųsim 
1 baksa 11. ( cygaru viena 
£®rn revolveri, 1 kiszenln! 

U peliuką. 1 pipke ir paauksh.
ta ai k rodo Ii 14 prabos auk- 
su o r goru lenctugell. Galt 

peržiūrėt ant ekspresofisoo jago pasida
bos tai užniokiak eks- t““ 

visa pakeli. WIskas 
kad galėtum gaut or- į>^ ; f 
derlu del muso cygari./-Ji-y'* 
kurie parsydfida po vi-VJį-, 
sa svietą parsideda, mes norime kad 
tu turėtum užsiėmimą purdfidainas muso 
cigarus, Ag<ules reikalaujam kožnam 
mieste Ądresavokltc leip:

Cub®!? Cigar Worke.
tfp Ji askingtvn Sir., C/iica^o, I'll.

Kampas E. Center ir Hearers Str.

ū m

ANCEREWI6ZEUS,
rai pas savo broli lietuviuką ant sr.alto alaus', isz Praucijos 
ir turkiszkų cigaru'. Užeikit, o nepasigailcsit.
Žmogus teisingas, su kiekvienu gražiai apsieina.

Pas Radziavicziu!
Visi ta vorai yra labai pigus ir 

sz vieži. Užlaiko valgomus tavoms 
ir daug visokiu dalvku.O

Pirmutini mes visada gerianei tavora užu?

pigiause cziene parduodum,
Dabar gavom liauju puodu ir torielku, mediniu viedru 
du ir daugybe visokiu daiktu.

jn idling.

Dultidžium (si un ežiam)

MSiMT!f

Smagiausia užeiga, kaip del vietiniu 
lietuviu, taip Ir pakelevingu, nes netoli 
Leigh Va le's dlpo. Tenai randasi ko 
skaniausias alus, visados svležes, u ka 
kitu gėrimu lai nei girti nereikia, nes gc 
resniu niekur nerasi, o cigarai 1st p«- 
ežios Turkijos. Taipgi J. Knpczinskas 
ir brolis yra labai prielolingi žmones. 
Kiekviena gelbsti bėdojo ir duoda rodą 
kožnam reikale. nepamirszkjt

du szif kortus ir sitniczia pinigus į 
visas dalis svieto.

ATEIKIT!

SHENANDOAH, PA.

M. Slavicko
339 IV. Coal str, Shen an'

Parduodu visokius Žalius valgomus dali 
us: Salotas. Kopusias. Cibulius, Mor|

Visi ta vorui yra szviuži ir labai 
pigi, ateiki te o gausite kn lik nore 
aite kopigiaueci.

NEUŽMIRSZKIT

Shenandoah, Pu

— Na wibi prie alaus —

CH. SHNIIDTO
Ar žinote lietuviai kad CHIOS 

TIAN SB M 11) TO yra geras alus! 
galva nuo jo niekad neskauda. Ii

yra ne paoziuotu, tai yra teisingas 
vyras, nes nereikalauja daug uždar

baezkutin in namus parsigabenti. .
< i

?0~i \V. Coal str. Sheoaudvali. 11

mus. kaip tai, szaita ai u, visokia ariel
ka kokios kas tik nbri, ir kuo pui
kiausius cigarus

— SAL1UNAS — 
Jono Ražo

Ten galima gauti skaniausiu geri- 
Į tun Nvisokiu, nes ir cigaru usirukiti 
1 su kvepeneziu durneliu, o ir pagelbn

108 E. Senter Str. ir 117 S. Mmn Str.
Shenandoah, Pa,

Miliauckas ir sumis,

21H E. Centre str. Shenandoah, Pa.

COPYRIGHTS.
CAM I OBTAIN A PATENT t ’J 

ramnvt anx/wer-UM an honix-t oplnwi.MUNN & 1<M 1*ho Tavo hud newb WTJ 
uxpertvnoo in the patent bindnci*. „„t, 
tloiu. <1 ...tly confidential. A U audbo0* 
formation concerning Patent* MW 
tnln them sunt treo. .Viso a CfttalOgW. v* 
icnl iuid bCionUfle books sent free. —J 

Pati nta taken through Munn A ry- ,■ 
• I roociiil notlcolnthe McinntiOc AtnCrtf. ■

A -aa y ir a rv-i • t“u3 uri’ brought widely before the.HLF 51 5 X Ii I T1 I out oont to ♦* inventor. Thl» ”4 'flVbvfiB
1 Au JA A LX LA A A • i laputi wookhr.WIegantly illustrated,UM i>7 J

v> i v' il I arg oct c’rcuUtton of any mmvuUOCl as praoRszczių ozenando world. a year. s»u>M« •opw **™/’;

I rio parapijos galimu gauti visokių 
iSzkaplierių ir Kožanczit| Į


