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$ 0,50.
$ 1,00.

$ 10

Vienas colis viena karta 
Vienas colis per menesi 
Vienas colis ant metu

One inch once
One inch one month
One inch one year

W ■

vanos! O dovanokgi

Sztai ant syk debesiai | 
lė szvelniai 
susznabždėj' 
-— ir akim ii

prie lanes 
kuriam vai

a vi n 
cKu gyveninių nori: 
imai dabar yra kr1 

in ji ant paveizdos Tavi 
mti ybėje ir melst is kait

rišu, ak; nie- 
p alkis sun- 
isząlkusiam 
sztais dideli

liam daugiau gero O o
kudos nebucziau įsj
kini kankina. O ne vienam
buoziau įstengus mažais ki
padaryti pasistiprinimą!‘‘

Pasistiprinus gerai pienu
Dievui padėkavojus. vėd iszėjus isz la 
(lynos, ant Cilų ir senų kelmų aplink 

s žiurksztus n

žmonių i
į landynę, kuri jos paprastu buvo migiu 
drąsiai įėj<» ir priesząi Genavaitę atsisto 
jo. Genavaitė iszpradžių nusigando 
žvėries, bet pamažu atsidrąsino ir pra 

žvėris matydama tą pi i 
jo turėti jokį skirtumą, 
ątėjo ant misi les savę

iskyrė, o sau 
:ė į landynę: 

tusiuse lapuose 
lane stojosi priesząi 
niekad nebuvo nuo 
sux is nebuvo baiIi,

is miego 

jo szale jos — o teisinga lanė, kuri jo* 
nuo laiko daugiau neapleido, prie kojų

nų Kupstelius (lale.iui jai rasti, i u tai p 
gi man su mano kūdikiu szioje puszczio 
je užlaikyti, ir isz szitų ežia akmenų duo 
ną daryti įstengsi. Ne, Tėve! Tu Dega 
Ii daleist, Tu neduosi man pražūti. Tu 

laleidai gy\enimą sav rasti

apaugiMm ':|
"dalis mažesnę prie didesnės ta 
tino, kad iszrodė ant kryžiaus 
skui [instate atsakaiicziąu.Goje landy 
vietoje. Pabaigus v 
sėdo landynėje. k

Genavaitė su vaiku įėjo į tą landynę* 
ežia ant gulo nu vėjo ir lytaus pasikavc 
jo, bet iki tol dar drebėjo ir dantimis ka 
lino nuo szalczio, buvo veik pusiaudie
nis, alkis spaudė ją baisiai, taipgi ir jos 
vaikas -nuo alkio vėl pradėjo verkti ii 
rėkti. Tada atsiklaupė landynėje, pa
dėjo vaiką priesząi savę ant žemės ir dii 
stelėjus per skylę į dangtį, sudėjo ran 
kas. melsdama: Geriausias Tėvo! Dir 
steik ant verkianczio.s motinos ir jos kū
dikio isz bado pražuvanczio, jukgi ir 
asztriam meto laike duodi gyvybę var
nam, ežia po augsztus kalnus lekiojai) 
tiem, ncužmirszti ir apė tą kirmėlaitę, 
kuri ežia po uiti szlinužioja ir lygiai žie 
mos laike pustiprinancziiH žaliu sama

K-Preke apgarsinimui
$ 0,50, 
$ 1.00.

$ 10.

ip piįdru- 
i, kurį pa

ti es 
nuvargus atsi- 
taip Genavaitė 

silsėjusi — antsyk nepaprastą lengvumą 
ir smagumą pajuto aut szi rd les. Dėka- 
vojo Dievui kuonokarszcziausiai, kad ją 
iszgclbėjo isz tamsaus kalėjimo o sutei
kė jai- saugų pasikavojimą nuo Golo. 
Atėjo jai ant mįslių, kad ir ežia daug tu 
rėš nukentėti. Bet dirstelėjus ant kry
žiaus meldėsi.

,,O mano dieviszkas 
ris isz meiles del mam 
mirei, szitą ežia ženki: 
riu turėti priesząi akis 
gul man Tavo meilę primena 
tada savo pustei n is; 
pradėti, mano kentėj 
žium mano! .
imti ant savę
Tu neperstoji: Tėve! Tavo o ne mano 
valia tegul stojasi. Jukgi tam viskam 
bus galas :r ateis valanda, kada sii Ta- 
\ imi galėsiu tarti: ^Iszsipihlė!“

Tokiu budu kada pasimeldė, pirmą 
sykį iio taip ilgam laikui szvebius mu
gąs užmei

ra tas [■'ienas, rarodei man taip sun 
iam padėjime szaltinį mailmisties. Pa 

pauksztelis ežia <zioje pu 
szczioje pametė (lynio grūda, kad man 
nestokiiotu indų Tavo dovaną talpinti; 
valdei mano žingsnius prie szito 
nes — prie migio szio gero žvėrį 
bar — dabar vaikeli mano 
žūsim isz bado, dabar asztriose ir nuo 
maitnasties apnuogintose žiemose turė 
dama viltį tavyje, rami ir paguosta lauk 
ti galiu?,

Gėrė dabar, o dėkingumo aszaros kri 
to į pieną. ,.0 kaip brangus gėrymns 
tarė, taip gerai visame mano gyvenime 
jokis viralas man taip gardus nebuvo. 
O Dieve! kaip menkai mokėjau brangy

savęs ir d 
Paskui 

ir drūtas szaknis gulinczias ant K J
gio dar daugiau prilenkė kad tokiu bu 
du landynę apsaugot nuo vėjų. Po eg 
le rado sausą Jazdą, dailiai niinkszton 
baltom, geltonom

ir savo vaiką maityti pienu to žvėruko. 
,,0 Dieve! link ko tai reikalas prispirta 
vargszę motiną,“ pasakė ir 
pasodino kūdikį. Zvėrukas 
kuczius vilkas buvo šudra
ant to dasileido. Genavaitė suvyniojo 
potam vaiką, kuris dabar tylėjo ir mie 
got norėjo, į dalį savo drapanų ir kampu 
tyje landynės, kur atsakaneziausia dėl 
to vieta buvo, paguldė.

Kada taip Genavaitė apramino kndi 
kį, dabar ap.e savę rūpinosi, vėla iszėjo 
isz landynės szian ir ten rankiojo guliu- 

s, kiekvieną ant dviejų dalių 
apskutus upelukyje czystai 

iszplovė, o kada sugrįž » tuoni lai k žvė 
ris buvo atsigulusi lanąę nėję. Genavai 
tė padavėjam Kelis ža.ius ir szviežiusžo 
lynus, kūrins rado pas upeluką, szis at 
sistojęs ėdė juos tiesiog isz rankos, pa 
skui norėdamas savo dėkingumą p>»ro 

Dabar G e 
navaitė mėgino žvėrį milžti, lan 
stovėjo, o Genavaitė kelis dynio 
pripildė pienu. Pokam puolus ant ke 
lių. ir pakėlus luksztą pripikh 
žiu ir vasariniu pienu į dangų, 
sinu meldėsi: ,.0 Dieve mano

įgiliną už tą Ta 
gi tavo dovana



naujos parapija.

Tąsa.

I'S

pat pabaigai szesziolikto amžiaus

o ■«i2 valakus žemės

gllllin.

• Ii t k u nu ’ namo.

s pastatė pi

Pi

.Jurgis uicdnulis .uackeviczia įstrigę Kopiyczią azo
tuose IUls pirma karta atsirado bažn\< zio>: Grinkiszkėj 
Tame paskutiniame miesteli] pastatė jų Elijoszius II gau
tinas.— Atcinanczinm meto Mikalonis Bolnickis iszn.cldė

ir iy> armma 
mis, ežeru 
di.-rėj'm;tr

ė*

duose; kurias Alsėdžių kunigams įsakė tankiai'lankyt?. Bisk į paskiaus Edisonas
raraszė

O‘- MOTIEJUS -VOLONCZEVSKIS.

Ifistatyinas spaviednyko ir skelbėjo Dievo 
žodžio katedros’' bažnyczioj.

d/.io nė nuodėmklausio arba spaviednyko. Todėl apsakinėjo ir perkra
tinėjo žmonių snužines arba sumenijas,- kunigai giesminykai, negaudami 
Už tuodu darbu jokios ypatingos u/.mokesties. Pirmutinis, vyskupas 
Ptvas 1613 m. nepricsztaraujant kapitulai, padarė sakytoju ir nuodėm
klausiu kunigą Stanislovą Sutkcviczią,- paskirdamas jam algos ant metų 
t>o auksiniu. Paskiaus tuodu dalyku visada prigulėjo jėzuitui, Var
niuose gyvenančiam, kuriam vyskupas kas mots mokėjo po 400 auksi
niu. I'amat<

ėuotarpu nejaunas jau

atlikti •

>e žemėse.

iras, viską pride raneziai

, 1<np ir nuo senatvės

rni". y auivic/jui >u ikiimcKuu perveizm.Loju Karnus/Kų imtų, paimuant 
sumainė tolima klebonijos žemę ant arty anos karaliszkos. Paskiaus už- 
simnno nnmur\Ii Sziauliutise bn/.nyežia. Karaliui Zigmantai III h i-

zioliai prigulinczini.

Muitinę koplvi-zią Kantancziuose.

Mirus Mikalojui Pacui, Stanislovas Kiszka 1619 m. tapęs žemaiezių 
udu. Ivgia dalia, karszlai rūpinosi apie reikalus vyskupystės. Baž-

hyezias: Kurtuvėnų. Raseinių ir Kiirszėnų, Jonui Mletzkai slidžiai pa
dedant, atėmęs nuo kalvinų, suteikė joms parapijas su klebonais. Isz- 
vydęs, jog tolimiems Alsėdžių parapijos žmonėms, per sunku kas szvcn-

cas pastatęs nauja bažnyczin Srednyke, apsiimant vyskupui. Kiszkai.- 
pavedė zokonykams Szv. Augustino. Tie neturėdami kuo misti is® 
Srcdnykų. iszsikraustė ir vyskupas atidavė ja szeip jau kunįgams . Pg.ts

Pa.-

Garsus szis žmogus neseniai 
pasakojo savo pažįstamam to' 
kį atsitikimų isz savo jaunys* 
tės: ‘‘Atvažiavau, sako, į
New ^’ork‘a, idant galėczian 
parduot pirmutini savo iszra'

jų dusilypstyt ir but kaipo 
apsiginklavusiam pinigais. Ar 
misliji, jog nusirengiau vaka
re, stigryžęs į vieszbutį?

sirengęs, idant ant rytojaus

iszsyk, ar tai buvo sapnas ar

Kad nė jų pialxx’ziai atimt negalėjo: 
Kiek tas didis butas melų ten stovėjo. 
Abudu maszalai buvo mokslo augszto,

Bažny ežioms Zunmszės, Naujosios Žagarės, Klavanų ir Laukuvos* 
naujai pastatytoms, davė parapijas ir klelionus.

Žeiuaicziai ingyja pavysto

užgana bedarvdamns 
kuosc. Matydamas j 
naunykus tik turi, ir

kas kart labjaus didinantiems kataliku reikalams;

darė Mikalojų I
na buvo įsk'igli nauja vyriausybę 
isz kr misti, todėl vvskripas Kiszk < 7 - t

a vos viena pralota ir szeszis ka-

kūpės (snffragana) ir pirmutiniu pavyskupht pa- 
tsza arba Povetrijusza, Varnių pralota. Vega.

niaicziu urbti Medinvkn visiems ir

mano katedros sužird* 
augiems vyskupams, gud

del amžino atminimo. A.-z

k vienam mntaneziam iv kad

>tmci (abliubenvrzaiii mano 
mums gamingiems vyskupams, gudojnmai arba sz.emn ujamai k;ti 

oriems ponams kanaunykams ir visai mano vvgkupv.stci szir 
szdama^, kad dauginus but dvusiszkų darbinykų savo iszniinczi 
iu>inimo garbės Dievo, ty r/.ia, liuosai, <a\o tėvi-zku ’ turim.
4 užras'zais neapsunkytus, liuobus, Aszmėnu jravietr. p;tpTe 
■(■.e yu<Įyniimu'". su miestu to patit-s vardo, su sodžium Dūk ■ ' 
aasziu.s ir Pailmnian su mie>z< zioiumis. .sodžiaus gvventoūu 
is ir busenezinis, kartu su jų vaikais, turtais sm žmoniii žeme .■

rynas, mano 
a an 
ia>

inai,
m, (lotanoĮu
i tuo savo ras

ižais su visom: 
ar ir nuo sen
^emaieziu k: 

žios ne sau n n 
i U ir (ižras-z tj•M n iglj'Uti

aini ir -tn^z
iuosVbe ir nekabavopmui ba/nvezios paraukiu, 
esiduoda. Noriu, kad mano žemiaus iszr<*ik>;

(linini mano, Įgiję dvi savo štai:; 
ežius, kurių pirma pranokėjai n 
darbuose savo isz tų Dauk-zveų 
auksinių, atiduodami pusę ant > 
karta neužmokėjų, idant du*\ k •
m lis į pa s įę u pr s p i i * I c i ės /,* u m i uį * ' " k 11 į
ma kapitula: o jei ka isz mano giminėms atsir.

ICZIU

ingai

jo-

< H>

lama 
iero- 
pri- 

lienij

irat-

■ žcmaicziri vvsku

uio ncluo jo dalini

l‘ctn>, o antra puse ant Ka!

u

dingumo

kant

5.O00 doleriu
ir per tu 
liftu savo 
kartų sau 
ganėdy czmii ir 2,000 dolerių, 
jei daugiau nenorėtu duot, 
Uszld m ius manęs fabrikantui 

ilauju, persigandau 
o 1<irk man duosite? 
it$ liepė ateit ant

nors ne

elgetų, kurie tur savo draugv

(•hiniec'ziu siena

z\į)ie blakias, uodus, tinkladirbius vorus, 
Apie blusas bei apie tuos svirplius nedorus; 
Kiek tam namo yr‘ sienų, langų ir langelių, 
Keik sienoj sienojų, sienoju j plyszclių, 
Kiek skilų, kiek kėdžių ir kur viskas stovi, 
Kiek peczauas didumo, kiek nuo stalo toli, 
Kur kraujas saldesnis, kur mėsa minksztesnė, 
Kur gali papulti - kur but atsargesniam, — 
Vienu žodžiu, kas tiktai buvo bute tame — 
Kiek sveria, kaip didis, kiek, kaip toli, kame,

'.r iyg auį KaKlOje visicą ujidojo. — 
Mf>ksla< tai vainikas žmogiszkos esybės

kiek 
irai'r

*isą naktį svajojau 
dolieriu. kuriuos tu000

įėjau•» gaut už isu\ o iszradumi c
Ant rytojams nuo fobrikaiitc
gavai.•v tokį ;ii"sa k y ma: ,,užmo
kėši r 10.000 (ilolšerių, o dali
gim:> u ė ccnt ’v. i

Isz didžio d:žiaugsmo i-asi
darė man silpna ir nedaug rci

ant 
svie‘ 
A n i < 
mik i

m t no

ų lai 
m-tur

rio ir tiek aug>zczio. 
jonai žmonių dirbo

— Mili-

10 metų. Pabaig-
ta

Reklamisto nu-

I tv‘k, iog užmokės 3000 rublius I J o
'tam kas ant jo akmeninių pa 
j minklų ras įli nkimus, sulupi 
' ma ir kitas stokus. Radosi i
■ mylėtojas 3 Odd r. tūlas Povo,
• • • t rotov‘as ar apgarsino tam-gi

v ra

ipė-
sun
ikęs

u v jo darbo paminklų
f* ' t

O
galo

ne

atsakė ant to, 
gana atsakanti

r pir- 
kunigu♦ < - ♦
i mano

' ".l X M'i.i » » j • IX i vu . i - z. . i vnvi»• -I, I H , U U Į u tas Kam ’sz
prigulint zių prie kapitulos. Tcipogi garbus Žcmaicziu vvskupa 
įpėdiniai ir guodojama Mediny kų kapitula, i-z tų mano turtu del pasvel- 
j os (pro refection i bus) P, P. kanaunykams, idant taukiaus katedrai tar
nautu, 700 lenkiukų auksinių p<i Kalėdas kas mots į rankas prokurato
riaus atskaitytu ir būtinai užmokėtu. Kitaip darydami, antru tiek pū
dės. \ iduklėsklebonija kadaisia nuo mano pranokėjo apsunks ią mo- 
kcszeziu 3dli auksinių 1’ P. kanaunykams, nuo szios gadvnė-bus liuesą, 
nes padauginau jų paszolpa.

l’ouai Medinykn pavyskupės nieko tegul negels del padauginimo 
savo pelno, Uit ar tai bus Varniuose ar darbuodami po vyskupystę, ne
bus lygiai su kitais prie kapitulos prigulincziais, ims paszelpa, dalykus

rymo, sostą pirmoj vietoj, o teipgi baisa kapituloj. Del pastatymo na
mų ir užvedimo sodo, gaus dar penkis margus žemės, už vyskupo ežero 
antkelėj į V nžuvėnus einant, netoli nuo Žanderio, bajoro musų. Zeni? 
ta pavėsini per ypatinga rasz ta put virty ta pavaszais kapitulos..

liaus bus.}

no a
IVO. 4 JHU

nių i/ nu vėjau 
savo N. tirai

nr tikusiu
rodyt j )l vai tuo paežiu.

Sugi' žoin i banka ii
uiokėt 3,000 r.

nes pažino 
nenorėjau

mano dranga. Bet 
da savo laimei ti-

ir isz visų pajėgų spaudžiau 
popierius rankoj. Insidėjau 
jūs į visus savo kiszenius. idant 
kiekvienoj valandoj galeeziau

ir j>rįverstas

Lai mokinas kiek gali (asz ant to sulygsta 
Ir labai geidžiu, ne tikt ką ne pykstu). - 
Vienam maszalui szito neprikakę —
Teip kaip szimlo verszią vieniu galva* smako:
Jisai užsigeidė da vėl dažinoti,
Isz kur tas puikus butas galėjo czion stoti' 
N orint jau mažiuką jo tėvas mokino, 
O p;i"kui mokyto,js tą patį tvirtino,

Bet ji" netikėjo dėlto, juog nematė! 
Ir per keliai naktis, plyszyj* užsidaręs, 
Plaukiojo g? idojepo bedugnes mares,

Protavimą ma: žalo szviesiino. 
Kaip „maszalui“ — te atleista buna. 
Bet kaip tiems didžproeziams gab but atleista.

Buk vi
1 rijų Esvhjų 

y ra gamtos

Rodo> - jiems atlaidai negal būti duoti, 
Jeigu i beproezių skaitlių jų m parokuo

Skaiiitt teivirta ooslaoi “Garsor

Nuvtję žimmai a ne ka

sinimo, jog garsinimas buv 
prasta rėkliama už kurią m

jeigu nori pirkt tikrai 
KELPS1L N O REI KO

N '-gabu 
ai k rod

ji.ins ati 
katra

nrn
iH-titri.

Plains, Masą.

u vi a maszinu-

vnnas, nes jie man labai p 
ka Kr. Eisimmt, Duquesn-

Teip raszo visi lietuviai, kat 
r ir no musu daiktus perka, j«J 
gu da neturi lietuviszkn katulu 
oi, atraszy ko bus prisi ustas

m
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Executes all kind of Job Printing 
and translating in all modom lan-
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A,g* G rsas Amerikos Lietuviu 

| iflszeinal kas c petnieziaij t>
Shenandoah, Pa.

Kasztuoja ant metu
^AMERIKOJE - - $2,00£
SlNL'ZMARE - - RkOOf:

vlaiszkai turi būti siusti ant szia aut-.
<s»<>raszo: <?

SA.arsas Amerikos Lietuviu^
| Publishing Co., i
|119 E-CENTRE Str.,į

$£<£«%£

Entered as second class mail matter 
the Post-Office at Shenandoah, Pa.

Lenk iszk uoso 1 a i kraszozi uose%
skaitome, jog mus aantautietė pana 
Marijona Daviecziutė su atsižymė- 
jiinu užbaigė mokslą Cbkagos 
North Western University. P. 
Daviecziutė Vilniuje pabaigė mo- 
teriszka gimnazija ir pinu keliu 
mėtų atkeliavus i Amerika turė
jusi daug impost ics ir vargo, kol 
užbaigė taip pasekmingai savo mo
kslą.

Linkėdami savo tautietei knoge- 
jiausios kloties ir pasekmės, mes 
iszl’oiszkiame savo pasitikėjimą, 
jog jijo nenueis pėdomis kitu (ko 
liti) Amerikos lietuvaicziu, kurios 
szvysterėjtįsios kiek su savo gabu
mais ir iszntinezia ant liotuviszkos 
padangas veik pranyko lenkystės 
arba kokio ten izmo liedugnėje ir 
anot Donelaiczio mus dainiaus ^ti
kroms lietuvnįkėms liek gėda pa- 
darė.’ Ap.szvicsta žmona ar mer
gina norinti darbuotis ant populiu 
riszkos moterų pakėlimo dirvos, 
daug gali užsitarnauti visuomenei 
besitrusdama su lietuviszkn mote
rų reikalais. Mus tetų ir dėdienių 
apszviotimo stovis.............gerinus
užtylėti.

V * Scrautone, Pa., nustojo 
iszeidinėjusi “Nauja Gadynė.“ 
Jos iszdavėjas ir redaktorius 
l)r. Szliupas žada nesi k tezei į 
[ietuviszkus reikalus aut ilges 
jiio laiko, n^s girdi lietuvis/k a 
visuomenė neverta klant apie 
ja rupįt’s. Lietuviai nenori 
Luti anarchistai^, socijaJistais, 

liberalais, atskalūnais. į kokius 
juos p. Szliupas versdavo, kaip 
jam papuldavo kokis vėjas. 
Lietu\ iszka visuomenė, kurių 
p. Szliupas tiek syk tarp sve- 
tiratauezių iszdergė o savytar- 
pije supjudė, suvaidino, vely
tų, kad daktarasszį kartą ne 
meluotu ir kuoilgiaus rupįtųsi 
apie savo' reikalus, nesikiszda 
mas į kitų.

Mihlijame, jog mums iszpū- 
la pa.sidalįti su guodotinais 
“G a rso A m e r i k o s 
Lietu vi ų“ skaitytojais 
smagia savo pasekme. “G a r- 
s a s“ perėjo į rankas dide 
sues bendrystės, kuri bet užlai
kys sena varda <■ v v
“Gursas Publishing Co/’

“Garso“ spaustuvė žymiai 
bns pndidita ir perkelta į kita 
vietų, beje p. K. Itadzev ieziaus 

į namus 119 E. Cente Str., tuo.
jautės ties Lehigh Valleytege 
ležinkeld variu (dvpu). Vi- 
seki spaustuvės arba bruko- 
rtszki, kaip paprastai sakoma, 
darbai Lūs veikiai ir už ne 
brangių prekę atlikti. Drau
gystėms '.r kuopelėms m; pairi 
jottezkias siekiais, kaip antai 
skaitinycziu draugystės, teat 
raliszkos draugystės, ~usivic 
nijituo kuopos, ir t. t., visoki 
spaustuvės darbai bus atlie
kami už lOrpigiaus, t y. ką 
reikėtų mokėti $1, 2, ir 4 to
kioms draugystėms paskaityta 
bus lik 90c., \'l ,80, $.‘>,(10 ir tt.

Prie spaustuvės bus įrengta 
ir knigtĮ krautuvė; kur bro- i . . “ . . . ,
liai tautiecziai gales gaut vi
sokias knįgas už pigiausių 
prekę. Draugy-tės noiinczios 
užsidėti knįgyiius ir imdnmos 
mažiatis:ai už $10 knįgų, mo. 
kės už kiekvienų dolieių po 85 
c, ir pieiaus, jei ims draugiau^ 
knįgų.

Tie “G a r s o“ skaitytoja’, 
I kų iki I <1. R’igpjuczio užsi 
mokės savo mokestį (pronu 
meratų) už laikrasztį iki Nau
jų Metų gaus dovanų kiekvie
nas už 50c. mus knįgų krau
tuvės Knįguczių. Taigi kiek- 

Į viens tegul pasiskubina isz 
»szios progos, gauti dovanai už 
50c, knignezitį, ko4<ių jis nori.

Tas dovanas gaus taipgi ir tie 
kurie iki 1 d. Rugpjuezio už- 
siraszys “Garsų“ iki Naujų 
Metų ir užsimokės 1 dolerį.

Mes tikimės, jog, užsimokė
jus seniems mus draugams — 
skaitytojams savo skolas ir 
pasididinus skaitliui naujų 
abonentų (kostoniierių) galėsi 
me nuo pabaigtu liepos mėne
sio padidįti savo laikiasztį.

Lszdavėjyste.

Mus adresas7, v
A \ L> C2. \ C? ’9

Publishing Co.?
119 E. Centre Sir.

Shenandoah, Pa.

Tarnas Križinaucka-i gavo 
nuo mus pa velijimų kojekta 
voti Shenndorije ir apielinkėse 
skolas nū senų kostotnierių, 
taipogi ))riimti prenumeratų 
nuo naujai užsiraszanczitĮ Gar
sų. Guodojami vertelgos (biz 
nieriai), kurie norėtų pugnr- 
sįti savo reikalą (bizni) mus 
Ihikrasztije. gali per jį tai pa
daryti, jei negalėtų ar neturėtų 
laiko atsilankyti į spaustuvė.

^William Pemre p. Jonas 
Kunca yra mus ag-ntu ir no
rinti gali prie jo kreiptis, 
(neras tėvynainis, jis su noru 
kiekvienam padės į>arsik'*ii 
mus laikraszli. Jisai įteiks ir 
dovanų duotas kuįgeb’s \ i’ 
sietus tiems kurie užsimokės už

i
visus metus iki 1 . d. Kugpju- 
ežio,

GuodotiniemN korespon- 
dentnins

i pranozune, jog norėdami pa 
tnipįti kokią žinutę G a r s e 
r t ivalo kreiptis prie p. J 
dontvillo, kuris bus atsakau 
ežiu iv ii k tori u m tos G a r s o 

’dalies, kur pntilps vielines ži 
riios. o teipojuu žinio< apie 
Amerikos Liet u 
v i u s. Siiincziant kokių ži 
nutė ar ilgesnę korespondetici 
jų (isz Amerikos) reikia pade 
ti szi antraszų: v

Editor of Garsais
ir.) E. Centre Str.,

Shenandoah, Pa,

imt, ..

Szenadorįj ir aplin
kui.

Shenandoah Pa. Du vaikai 154 
Birželio ant N. Gilbert ulyczios, 
žeisdami (bovydamiesi) skiepe, ku
riam buvo sziaudų uždegė sziav.dus 
ir baisiai apdegė. Subėgę žmonės už 
gesino ugnį ir iszneszė vaikus bet jie 
buvo teip apdegę, jog viens tuoj 
ant rytojaus numirė, kits da gyvas, 
bet ir isz to nieko nebus.

* »
■a

Uyiin’o stukis ant kampo Centrt 
ir Chesnut ulyczių 15 d. Birželio nu 
pirko Jingis Juraitis už $ 6,000

♦ *«-
Dieną 16 Birželio puolantis isz vir 

szuus anglis sužeidė pcczius Jonui 
Pekunskiui mainuso „EH:ingowanM.

* *

Aleksandras Jnmauskis buvo aro 
sztavofas nedėlios naktį j už girtuok 
lysty ir rėkavimą ant ui vėžiu.

Jį nuvedė pas skvair.-j William^ 
kur turėjo užsimokėti sztriupą ir 
kosztus.

« **-
Ateinantį rudenį bus labai svar

bus rinkimai. Daugelis pavieto 
iirė.hųkų bus aprinkta taipgi ir 
mus (Pensilvim jos) valstijoj tiesth- 
vystės (b-gistr.-euros) sanariai, ne- 
minavoiant prezidento, kuris kaip 
galine ^pręji bus ropublikonas.

♦? ir

Lieiuviszkas skvajerisP. Biiszto j 
na stt-ngesi gauti kottsvillė-sūdo ui I 
L’eem Jorof Deeds. Jis 1 risirnszo I * * I
prie ropublikonų pusės. j

* i

« j
Panedėiij pavakare ėjo narnoj I 

No 3 isz Shcnandorio tūla dedicui I 
kurios vardą szį kart užitdėsimo. I 
Nabagė taip buvo prisidažius guzu I 
lės, jog ką tik galėjo pa- iii: jjusikni I 
vino, turėjo ilsėtis ant ui vežios ir I 
kad ne pora nugarėlių nrbutii par-1 

‘ traukusi namo. Gėda \ isiems lie I 
tavuįkams už tokias bjaurybes.

+? * I

Malimioj City Pa. 1<» Birld^l 
Vincui Lcka.-kiui muirieriui ringbl 
sulaužė J.airio ją koją ’V strčn.ii I 
Gyveno jis Hill's l‘at»’h; nuveičyl 
Į ligonini t į. i

* * į* I
Win. Bonn. 16 d- Birželio, A*'! 

tano Braliuno 3 metu vaikui nu p-l 
midort] (lamėczių) blokinė sužėri 
bu mukę. It

V aikas žnidė (bovijosi) imt lupi 
ežios, tuotarpu važevo Zinimonw l 
no vežimas su mėsa- batai užeiti 
ant kuburkutės taip ją atnii:jdl 
ji pataikė vaikui į kurną ir liU^i^l 
muszė.



Žinios isz Amerikos.
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< k gt i nes va rytoj a m s

vorii jkai ketina suvelti 1 (1.

— Silverbrook (ties llaz 
letonbi) anglekasykloje No 2 
užmusze vienas vienų nngleka 
si, o tris sužeidė.

j). William McKinley

kad žmones szelptu pagelbos 
reikalau janezius.
kos, litvratiszkos ir 
draugystės yra vien Jlygoj ir

Japoniją aplankė 
Maskolisz- ( dis žemės drebėjimas ir tvanai, 

dailės į Miestas Kamaiski visiszkai pa 
i naikįtas ir apie į tūkstantį žino 
nių pražuvo.

P r a n c u z i j a. Anglijos 
garlaivis, Drummond Castle,

i
i

Wg /

1830 m. — 6ti de iries bravorus ant vienų didantu aut prezidento; ant

svietas mažai isze^ria.
sey. Konvencijos < seimo/ bai 

ant prezidento aziaip pasi

I ><m Cameron 1.

nu )

per

ton is;
Allison

draugystė.
C ** 

mo pribus

— •6. Nuo 1893 — 1895 m. 
valdžios ne daleido įsteigti nė

jos mat randa kur kas naudi n 
gesniu jeij'į gyventojai, ypacz

sverhinczio 700 svarų, kurį nu 
pirko tenyksztė ,,Szv. Jurgio*"

girtuokliauja, neng jeigu atlik 
tu kokius nors naudingus dar 
bus, ko valdžios ne kenezia.

medžių, 1 augini 
naudingų medžių; 
m u i naminių pan k 
ra 2 jaunumenės 
turinezios už mitrisma' ;<auja h jei nei 

jaus a nžgcsįti , pa 
1 I 1 ir •> / ’ ■ \ <1 I 1 f

r i ko je“ 28 d. Gegužio užėjo 
aut povandeninių akmenų neto 
Ii Bretonijos ,.Prancūzijoje"4

žmonių, kurie buvo ant to lai k •
vo, vos tik trys sako iszsigelbė .

r r a u c u z i j o j e nese 
niai daryli mėginimai parodė, 
jog su pagclba magneso galima

\V. 1). ALK on, pi nusėd is
buvo k ra

mat< <1 Association of Street

no į •o- darbui vkai prie tram 
jų (• trytkarių) miosfuose T

vvru

prie stryt
....._.V,n-l.o

organizacija

st ė“ rengia didelį st rail," ų «-kan

mitinau o a iszrin k

abejonės 1 i

ant

apie jo iszi inkima į 
us, nes *u nabagais

ausi kask u voži n omam., AI ūsų Po 
nui“ Sztrimui, ant kurio iszlies 
iszsipildė priežodis: kur trum
pa, ten ir

iszk'ilmingai apvaikszczios 150

Dargį A .1 y t u j 
la. Kunigas D., 
linęs vargdieniui žmogui kelias 
deszimtis rublių; tas už gautųsi

kuri taikoma. Nekurie mena, 
jog reikėtų vėla imtis už seno 
vės szvininių kulkų. Tos pa 
darytų b ibius knsztus, nes vi 
soms Europos kariumenėms

lietuviszkomis knigomis. 1
uis mus tėvy nainio Tadeuszo da jam nepasisekė,

AI a s k o 1 i j a. Pereitam 
Garso numerije paminėjome, 
jog p- rtaro koronacija svietui 
besig’-udžiaiit, suvirszum 30(0 
žmonių iki snrnrt sutrinta. Da,

F U VOS
ant kun. V. D. 
davė pinigų. H

silaukl kratos.

įam

su

Kalimam! cull ouu uiasKojių 
czinov:. vkai. AI a t caro buvo

i u vės susirinkusiam svieteliui.

Ne viename AlaK 
te m

. kius iminezių mierius, kaip 
ioi ir tai daugiausiai jų. 
i (landi ios <rub. Alat mu

i • • 1
nuo vokieezių, i

armėnams

n ims nemažai pnsienia nukęsti 
persekiojimu, neteisybių ir 
pi į spaudų. Gyventojai sa
los Kretos ant Viduržemių

jie ture

• j

\ karpinės
iriguli vien 
dszczioniems

dratr

mitingus ir ren

ta savo pasielgimą, par.ig.no 
svietą, kad imtų grūstis ir pa 
kebų '-'Joki toki siimi.szirn.'i,

nacijos nn
:ik žmotf^m

nitu e/.IHoV!

su sziuoim

t vai ka

n ų nuo caro k oro

kius draugystes pirmiausiai ai' 
latviai tolinus 
pradėjo. Lai) 
yszezių vien 
Pask utiniuose

i

Jraugyszczių mat 
nenorėdamos.

ii a skaitliu gus
karna pinjgus
ir prilaikyti nuskriaustuosius.

i

vargintu girtis žmones, taip 
a dovanota užsi 
okestys ir gnu.ta 

i: maži n ta. Bei
ti ai: k u

tikrų 
kuris

komitetą

6
iszmi‘ V’ ka kit i, naujas mukę 
stisiszras ir visgi bvieta nuvogs 
Apie s’if< iliilna spaudos ir k$ 
tu liuo*y bin negirti iti .

i

Į

e H

įf i

b
‘V-

i

* K.

par.ig.no


Isz radimai

Dr. StepharcT, isz Elginej.Dl. 
iszrado naujų būdų sausi i gus 
gydymo, per įkvėpavimą į 
plauczius tūlų vaistų su pagal
ba įrankio jo paties darbo. 
Paskirta tam tikia> komissija 
tvirtina jog 100 ypatų likos 
iokiu budu. iszgydytais..

Edisonas >r Tesla rengiasi į' 
taisyti szviesų su pagelbe Ro* 
ant geto spindulių. Tesla teip 
isztobulino szį sistcinnta, jog 
elektriką szvies be d ratu.

Szviesų bus aiszkesnę už — 
iki sziam laikui gaunama rei
kalaus mažesnės elektriszkos 
spėkos ir bus suvisai balta,

Paryžiuj1 iszrado nedegamą 
popivrą. Takios po pi eros lan 
kų laikė 48 valandas ugnij ir 
nieko jai nekenkė.

Paznaniuj p. Porada padarė 
skrynių, kuri laike, kelionės 
usstoja vietųžmngiausios lo\ os.

Inžinierius de linine iszra
10 būdą permainyti smirdai:)

11 kietų įnašą. Fonas tokio 
smirdėjo dalelėse knsztuoja 10 
dolerių, o kas link kūrimui 
lyginasi 30 tonams anglių. 
Szita masa neiszduoda jokio 
kvapo, dega be durnų ir pele 
nu duoda tik 2t. Tūkstantis

v

tonų szio kieto smirdalo, isz 
teks dėl didžiausio aki nto ant 
kelionė'-' apie vi'-ų svietų. Plie 
no pabrikuese duoda ugnį teip 
karszta, jog 300 svaių tokio 
smirdalo su tarpi na naugės to 
na. Naudingas tai iszradimas.

* t >

Szveicarijoj tapo iszrastas to 
Indas įrankis melžimui karvių, w V
Tas įrankis vadinamas ,,Lak- 
bator‘‘ sveria 14 svarų, pr.idru 
fcytas būna prie sziksznos, sku
liūtės kuria buna apjuosta kal
vė ir jos t.eszmo

Persitikrinimas rodo, jog szi 
tii maszinukė (laug prisideda 
prie padauginimo pieno pas 
k*ir\os. nes iszmelžia visų pie 
uų-

Birmingliame N. Y. iszra 
Jo maszinukę su kurios pagel- 
ba mergaitė gal.padaryt 3,000 
aigarų. Iki sziani laikui už pa 
darymų 1000 aigarų mokėjo

darbinykui 3 iki 6 doliei ių, da 
bar - gi su pagelba maszinukės 
daro už 30 centų. Geriausias* 
darbinykas kątik gulėjo padą; 
ryt tūkstantį cigarų, o mergai 
tė su tai maszinuke padai o jų 
3,000 kas dien ir tai teip tobu 
liūs, kaip su rankom darytus.

Tukstancziai darbinykų ne 
teko darbo. 

—....  ......... .......

Dėl ko žmonės geria?

Ant szio klausymo profe
sorius Bunge, gyvenantis mie
ste Bareli]' teip atsako: Svar 
biausia priežasczia pripratimo 
gerti yra noras sekti kitus. Pir 
miltinis niaus stiklas, pi r mirti 
uis degtinės kauszelis nepati’i 
ka gerinus už pirmutinį cigarų. 
Žmonės geria dėl to, jog teip 
daro ii' Kiti. Tikros bezdžio 
nės! Idant, priprasti prie gė
rimo neslūokja tam atsakam 
ežiu priežaszcziu. Gerinimo* 
gus dėl to, jog skiriasi su drau
gu. geria jį sveikydams; geria 
kada alkanas, idant badų už* 
mirszti: geria, kada szalta, su* 
szildyti: geria karsztij, idant 
atsivėdyt: geria žmogus užsi’ 
manęs miego, kad neužmigtų; 
geria negalėdamas užmigti, — 
kad užmigtu ; geria nulindęs, 
geria, kada linksmas, geria, 
ant kriksztynų, idant kūdikį 
gerinus apkriksztyti. geria ant 
vestuvių,, idant jaunavedžiai 
žinotų, jog jiems linki viso 
guro; geria laike laidotu viii, i ' 
daLt visi matytų, kaip jie bu* 
mirėlio gailisi*- geria ant galo 
ir neturėdamas ka veikti. 
Vienok ar tai’visos yra iszskaP 
titos priežastys? Ne, nes vi
sos ii storoj knygoj netilptų.

Szalin sn kasoms.

Koreos karalius Li- Ils’1 bus? 
mislijo ant galo apsikirpt. 
Yra tai atsilikimas ne teip 
mažos vertės- kaip gal kaity 
tojams rodosi, nes liudija hz 
siliuosavimų isz. po stekmes 
Kynų. Paprotys neszioti il
gas kasas tapo įvestos. Ky
liuose VIII szimtinetij. 
Radonai turėjo tąsyk iszsirinkt 
sau-kasą arba galvų: kas kasų 
nenorėjo- nesziot, tas galvos 
neteko. Korėja per.ėme kasų 
nesziojimų nuo Kynų. Neve-

dę„iki žilai senatvei neturė va 
lios kirpt plaukų in skrybėlę 
nesziot. Vedusiejie nesziojo 
trumpas kasus supintas ant 
peczio virszugalvio. Tai-gi 
dienoj 10 gruodžio pernai me
tus Korėjos karalius iszdavė 
paliepimu kirpt plaukus ir 
sekt tanm OMyke Europiu- 
czms. Netauru noriai tų pri 
ėmė kaip žmonės teip ir pats 
dvaras. Apszvietos ministeris 
drauge su karalystės diduome
ne stengėsi perkalbėt karalių, 
bet nieko nelaimėjo.

Karalius davė paveizdą pats 
nusikirpdamas kasų. Dabar- 
gi jau treczia dalis gyventojui 
yra apsikirpusi u.kinįkai-gi | 
smarkiai gina savo kasas, bi- 
jodamigi netekti jų jau nu lieku 
rio laiko visai ne pasirodo 
Seulij1, per tai Europa neteko 
daržovės, paukszezių ir žuvų, 
kuriuos inz provincija ten isz 
veždavo.

Ir žydai kaunasi.

Pereita subatai (13 dl Birže 
lio) Readingo žydai pakelė to 
kį gvalta S4ivo synagogoje*, jog 
visa divizija paliemonų odbėgo 
juos nuniulssyti .Zide.lis vardu 
Baer buvo užmokėjas §100 už 
sėdynę, bet atėjęs pereita suba 
ta ant poterių rado savo suvle 
besėdint kita Marksą Lewis, 
dis jį varo laukan, anas neina, 
ir susipeszv. Abiejų žydų 
draugai puolėsi į pagelba su 
sipesznsiems; prasidėjo tikros 
musztynės, peisakai lik dulka 
v r-<‘D.s kitam drasko nagais bur 
na. Atbėgę poliemonai snė 

. mė* pesztlikus* ir staeziai hz >i 
nagogos nusivnrėį ‘-police šia 
tion“ . Miesto majoras Wer- 
delbs tu ėjo r į va kas isz inirszŲ 
šių žvddių. bet pabudo juos į 
sakydama ant tolesnio laiko už 
sih.ikyti guriais per poterius*.

Dabar nabagas zidelis Baer 
apskundė kelis savo bendrus - 
žydus ir žydaukas, jog jie jįjį 
sumuszę bereikaLo ir sveikata 
jam atėmę. Jam sulaužė du 
8zon kauliu,.

■■■..jg— 11 i MM

Bjaurybes sve- 
timzemiai.

Angliszki laikraszcziai toki ui 
vardu dergia ungarus, lenkus- 
(ir lietuvius), yssigyvenusius 
Miners MillrtiesAY ii kės-Barre 
apkaitydami juos jog jie užkri 
tę miestelį taip vadinama juo 

Į dojadifterija (black di\literią) 
i Mat apsirgus porai slovakų 
vaikų, jų tėvai nemislijo pa 
sisz.au k ti daktarai! ir dabar ta 
ja liga užsikrėtė daugelis ano 
miestelio vaikų.

Ir mes Szenadoriecziai ne-
i visi galime pasigirti savo czys- 
tumu ir rūpestingumu, apie par 
kvietiman daktaro apsirgusiam
kūdikiui arba ir suaugusiam, 
žmogui. Daugelis vilų pri' 
versti žįgiuoja pas daktaran 
tik kada nėlsonį (nebasznįka)> 
namie turi, idant g uitų paveli 
jiman palaidoti nuo.irusį. Mes< 
kime tau riingiszkan m idaių 
snpįnkimės apie -nvę geriaus. 
ir Dievas mums ada geiiaum 
padės.

JUOkiO.

Vaitiekus apskųstas į <ud’ii 
už įleidimų kaiminės į svetimą 
pieva pradeda te»s\ ti>-_

— Meldžiu sz\ lesiausio siif 
tlo. taip atsitiko: Pieva i ku
rių įleidau givulius yra teip* 
kaip szits stalas, o mano pair 
szinkai kaipguodoi:(ti bu nikai 
o meitėlis — lygini ka p pats- 
tamista Slidžia...............

Kas su jai ateiti ko ii
A r nežinai k..-' .i šit i ko siu 

ponia Zofija. L.i stikmiusi:v 
mumija \

— Isztekėjo už m-i.. s.
— leip?!! p< r* i j *i*rszaiu 

1 amistos.
— Nieku įiekeukia ■ .lemi1 

tuko m* kiškio................

Enick B i co.
Lietuviszkas kalvis.
Buna palei deiezių bažny 

ežia. Atlieka visokius dar
inis greit ir pigiai.

O k o

Wanted-fin Idea
lUt uX two hundred luvau'.lOMj; waet#a.

sisz.au


-

pi s ■ -ĮFTiil-nii' —Te.II.n. ■ m...... 1 —■ .11 .

Ideziukclis Lehigh • .Valley 
\tfa^ide;0 nuo id LaphricyJo i&94 f>‘. 
I minai Užeina isz Shcnadorio in Penn Huven 
[Ja&eUOD, Mauch Chunk, Lchiffbton, Slutlugtun 
[Khite Hall. Catasauqua, Allentown. Bethlehem, 
Ibstoa Ir Weatherly 6.01, 7.38.9.15 rytu 12.43,2.57 
>.!?, po plelu.
hi New Yorn Ir Philadelphia. 6.01. 7. 38. 9.15 ry

ji 12.48, 2.57. po piet. In Quaminc, Switehbaca 
itehards ir Hudsondale. 6.q4 9.15 ryta 2.57 po piet

In Wiles-Barre, Whito Unven, Pittston, La- 
tTTille, Towanda, Sayre, Waverly ir E)mirn,6.01, 
|l5ry(a 2,37, 5.27 po piet.

_ In Rochi st. r Buffalo, Niagara Fails Ir in W<«- 
Itfut6.04.9.15 ryla 2.75. 5.27 po piet.
I In Belvidere, Dehtware Water Gnp ir Strouds- 
I hr.’6.01 r\ !a 2.57 po piet
i 1 Lambertvilio ir Trenton 9.15 ryt i
I Tuuhniii.uc 0.01.9.1 ryta
I n thnea Ir Geneva 6.01. 0.15 ryta 5.27
I In Auburn 0.15 ri ta 5.27 |»c piet.
I In .l.ranesville, Lcvlston ir Beawcr 
1138 rytu 12. i3 po pi»t.
I. In Sim,mn ir Lumber Yard 6 01. 7.38. 9.15 rytu 
IE 43, 2.57. 5.27 pu pietų.
I In Silver Bro >k Jukction, Amlenried ir Hazh- 
I ten 6.01. 7 38. 9. 15 ryu.. 12.13, 2 57. 5 27ir 8.0S p<> 
Įlietu. *
I In Scranton 6 04. 9.15 rj la. 2 57 ir 5.27 p<> pletu 
I In lliizlebrook ,I«*ddo Drifton ir l-'reeland 6.04, 
I 73S, 9.15 rytu. 12.43 2 57. 5. 27 po pietų.
I In .Vldand, Girardville ir Lost Cree, 4 59, 7 pyt 
I 9.13, 10.20 ri tn, 1.00. J 10. 1.10 6 35 |m> piet ų.
I In Rai n Rnn, < t-n'raiia. Aimin' (’..rnn l ir 
■ Shainukiu 9.13, 11.11. rvta. 1,32. 1 20, 8.22. 9. 15 po 
j pietų.
Į In Ya'*svi|le. Park PJnee, Mnhanoy City ir 
IdXdano. « m. 7.38, 0.15, 11.05 ryt4 12.13. 2.57, 5 27 
I 11). 53 j <. p.i tu .

Treinai iszeina.

27 po piet 
po piet.

Meauow

JszSli v uk 6.15,8.1' II n ryt;).. 1.55. 130. 9
|K> |>i- tu. tr >»(<• na ‘in S/.-n idori imt 0.01, 9 15

ryla. J2 27, 11.15 ih pietų
I*ZCS!Kf >v dorlo j l‘r>t! sritie. t» Oj 7,:is

Į l.tb, 11 <1. ' j 3v r •... 2.13. 2 >7 I 10, 5 27, S n- j,<> 
į pietų.
L isrchtjt į l’attsviH ■ j ... >ri »•,o) 7'.n 9 05 
110.15. 11.40 ryta. 12.32. 3.00 t 10 5'20. 7 15.7.55, 
Į 9. I11 J>O Į I.

Raven Run. Centralia 
ir Himnui; In 0.45 ryta 2. 
irtiena In Shatm ,iu ant

K Iszelti), .Cz S/ei,rio ■ It-./i.in. <JO|, 7 40. 9 
I 15rytu, 12 33. 2.57. 5 27, S e* p'.-tu.
I Isz-C • iLi. Pi .1 ; Sz-nadorl.7.3, 10.00 
I 11.06 ry* , 12 15 2.58, 5..‘v 7 7 po pu t u.
I NE DE LI Ms TEEINĄS, 

j Iszeih.i in
Mauni C,irm< ! 

‘..40 po pil tu, ir
p 7.40 rj la ir 3. po piet. 
‘ Isz<‘i‘ :i I-;; Si a< kit; in Slienailo 
I S3 ryi ir 4.00 jm pietų, ir aleliui in 

nadori unt s.49 1 fa ir 4,.*>s po pietų.
g Iszi- na in A thi;d.

Lost < r> 9.' .1.1
In Jia. i ’ton, !• tel (

Pen n I (a \ i n J • < u,
Allen, rwn Ret. '
York. -.:y, ryi ; 1

In i’liiiadelp' :.i !?. '■ 
Va tesi lib’. ’C.!.! . i

_*n po pu tu.
ech Junction,

Chunk
ir New

M.auch 
Easton 

*i5 po p 
2.55 po

r**

Katalogas Kningu

Musų spaustuvė,ja randasi

x’rumpa sonevio LUi’Jvhj Istorija
Ziponas bei Žiponė - 
Žirgas ir vaikas ...
Birutės dainos *
Petro Armino rasotai
Ponas ir mužikai, drama
K;ts taisybe tai no melas, A Isz B.

10c
40c
20c
10c
10c
15c

■

in
City Ir D'dano. s.
56, 4.5*. f,.t '■ po y ■

11.30 via 1.0*
Isz S/oimdorii ci cotisvillr 

9,32 r ta 2.40 po ph tu
S. 19,

szios knįgos

Maldų knįgos
Aukso altorius arba Szaltinis dangisz- 

Ktįskarbu “ “ “
a) 
b|
c)

^kuriniuose apdaruose - §1,50
Szagrino - - 2,00
Krisztolo - - 2,50
Sn kauleliais 3.oo ir dauginusO

Sk uri n i nose ■ 9oc.
Szagrino - l,oo
Krisztolo - - - 2.oo
Sn kauleliais 2.75 ir dauginus

3) Mažas Al’KSO ALTORIUS.
4] KANTICZKOS

b)

Knįgos dva.Uszkosįtalpos

70 centu viena
blvenhnas \ ieszpatles - 80c
Givcnitnal Szventaju Dievo [mažesnis] 

ir 111 zokonas draugo - - 20e
Garsas apie baisy bes dienos sūdo 
tJydy klos nu baimė.-, smorties 
IstoriaSzventa sn abrozeliafs - 
Menuo Marijos
Filotea arba kolos į maldinga g 

m t -

Prislgatavojlmiis ant smerczlo
Istorija seno Ištarimo 
Kanrzhi Vieš 'paties

50C 
30c 
5 ne 
25<- 
30c

zv.-utujij arba tanki komu-

Alok'-’as Rymo kataliku
S z h o i u imas S.■. 1 ’a nos M a rijos 
Ražam zins amžinas
Z\ x ala i szvent u iii -

\ mioViU m (langu - 
Vadovas apl.tnkanczlu atmininiam

tibr to g
ii ~ int-rg

Grieszniukas pi įverstas motavoti< 
Perspėjimas ;pį,. >Zv. tikėjimą 
Trumpi pamokinimu i ii rodęsis.

5 C.
6 c.Ant Nakvynes

Pasakojimus apie viena vaitu irjora- 
sztinika “ “ “ 5

Kaukazo balalsvis
Kur meile ten ir Di<»vas

C. M. BORDNER D. D. S.DANTŲ DAKTARAS
Ofisas buna atidaritas 
nuo 9 iki 12 (piotu) 
po piet nuo 1 iki 3 
ir nuo 7 iki 8 wakare

34 Oak str. Shenandoah, Pa.

>enh M krickas t

B' r
S. 30. 10.40

Rot.t.in h. wn.Brn gmeralmts superin 
lendentas South ImihhT-m. Pa.

Soul h Bet liJelicnn Pa

AGENTAS SZI I’KOKCZl U

I. 808 \V. Centre str. M.ibanoy City, 
i. Galicija nirktie konopiifiausei ir

tiesiogei in

wieas szalis Eutojjos.
Teipgi laikau saliuna, kur wiso 

gero gulima gauti isigert. Lietuwei 
pas savo wionzetui.

c. 
c. 
c.
c.

vaoaras tilviku piriiveivje * 5c.

Gyvenimas Stepo l’audnosio (ketvirta 
(tails ..Szauleniszkio seuelio”) 15 c 

Apie Dangų, Saulę. MenasĮ, Žvaigždes.

Pirmutinis degtines varytojas, komedi
ja ’• “ ° io c.

Naujas elementorius (1895 m ) apdarvtas

Žodynas k nu. Miežinio keturose kalbose: 
lietuviszkai, latvls/.kal, lenkiszktii Ir 

raškai *’ “ 3 2.00
Basanaviczlaus D r. Etuo'oglszkos smulk

menos (su viena mapa) “ 25 c.

Psrvergelė (P. Pelvcr'ncos Apvsakele)
10 c. 

bažnyczlos 
kataliku “ “ 100

Kristijonas Donalaltls Pavasario links
mybes *• ‘ 5 e.

Musu Pasakos, 10pasakų 10 c
Kankinimas kataliku Lit lovoje abelnal 

o ypatingai Kražiuose 1>93 metuose 
del Lietuvlszko teatro “ 15 c.

Andi'rsunu pasakos, sn abrozelkils, 30

Istorija

*, V 111. JT\ . I ) C I \ I S .
Gali iszczisu’ti ir nukvarhmaJ visokias

M. Slavicko
339 W. Coal str. Shenandoah. Pa 

Lietuviai nenžniirszkite atsilankyti 
pas M. Slavicką. Žinokite, jog ji» 
yra ne paeziuotu, tai yra teisinga 
vyras, nes nereikalauja daug uždara

mus, kaip tai.szalta alų. visokia ariel
ka kokios kas tik nori, ir kuo pui
kiausius cigarus

r £' M i N Ii i T!

rio parapijos galima gauti visokiij
Szkaplierių ir Rožanczių

D K K T K R ? ?

y. ji. iiuiilth o.

ny, Buildin

Minei

KOZNAS mokantis lenkkzKa* 
iaiom nori turėt sau nauda te «.» O
pu!'- gabena knigu istoriszkii

25c 
30c 
35c 
20c 
10 c 
2Oc 
10c 
50c 

k a n

knį

K.isdlt nines maldos
Grandns verksmai
Apie mald.'i kaipo rakta Į danyu
Pamok’lai ant didžiųjų metiniu szven

Lietuviai amžių gludumuose 
Maskolijos politika

Tcrp skausmu į garbę poema

Juokingas pusakojimas
Naujas elementui' is su apdarais

A m e ryk a pirtyje
Tnmoszius besotis

_ Apie Kražius
Ka darytiidantsveiklbutuinc

Lengv as Mdas paeziumper si 
moĘti jwszlr

10c
20c

20c
35c
50c

10c

16c

10c

tinęs, vilnone ir s/.Pklnes. 
me , arba nukv ir! avimo < 
rodo kaip suvisu naujai pad

Darba atlieku greitai, pi

i) Jau palaiky-

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

mesa: jautiena.

mesa.
Geriause misa

Ct i ii

1 A.
parduoda 
n, aviena

ir

J0N0 MlEbD/IŽl®
gas agentas, laiwakorcziu :r siunti- 
tuo piningu. 122 S. Main str.

Shenandoah, Pa.,

Promptly secured. 3'raXto-Markn. Copyright! 
and Babels reglgtorod. Twcniy-tlvo y®ar< vX- 
perlancu. Wo report. wiu»Uier patent can &o ---------_ - . . _ . ,(.aao 

rrs.
secured or not, free of chaeste. Our Jeo nr i 
unUtpaicnt l»aliowea. .3 '2 p u u c Book F

šokiu, giesmių, gyvenimus 
szven tu j u malti aku i gi u rnsžy 
term] prisiunezis katalogu in 
virmutini ir didžiausia Amcri

Tir. WL. Dyaiewicz

CHICAGO

mnrszkinius, k aidi'

kale. 'leipo-gi k trumus guzas ir 
gelumbes, o viskas preinamoj cie-
moj.

h

100 N. Main Str

Shenandoah? Ihn

■?kius dalvkus isz 
Ih <i . kuilį taiž-i+s.
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Drukarnej e
Juozą Judickąa drukoriszkus darbus: agentas d e?

5

kuonopigiausia.

Katarais e

’ Jh <m Imimpan E. Cotter ir Bowers Stt

AW

ant 131 S. Main, Shenandoah

Tikra< amcrikoniszkas laikrodėlis.

U

■W®
O

&

Ar žinote lietusiai kad UlIllVS* 
TIAN Sil Ml I)T() yra geras alus* 
gal v, u lino jo niekad neskauda.

T1 Kietus,
ID W. Oak ?!r. Shenandoah

Promptly secured. Trade-Marks. Copyrights 
nnd Labels registered. Twenty-tiro years ex
perience. Wo report whether patent can bo 
secured or not, free nt charge. Our fee not duo 
until patent in allowed. 3’2 page Book Free. 
H. B. WILLSON A. CO.. Attor»<-):< at iv", 
Opp- U.8. Pat. U01CO. WASHINGTON, D> Q,

world. Splendidly lllii-tra
Dsn should l«j with out It. . , 
rear; $12-)i>ix mont.ie Addira-i. Mi'S'S' ’« 
Pumjsuiuw, 361 Broadway, New YorkCTUr.

STEM I'/klrj k >zl npgnr'
wino if <>ri*lm.k mum.- 

l SET 'i.vo 1 ilnii :i<|r.--11. <> 
LAOIE3 !'ri'iu-.im‘- i:tv u/, dtka,

OR CENTS
size

ri’-niu niekur nnrasi. o cigarai Isz p 
czi<>< Turkijos. Taipgi J. Kupczliiflii 
ir brolis yra labai prieti-iiiiįri žmonai 
Kiekviena _r<“Ibsii būdoje ir duodanti 
kožmini reikale. nkpa.mihszkit

Is

COPVRiQHT3, <Jt>
I <t Information and free HamP-n-k write to 

Ml’NN /t co., SU Hno*»w.\->'. Sew YoŠK.
Ohb--1 bureau for sc.-urlnx 1 -u -e.t< In Atr.rrs* 
Every patent taken out by un l« br >u»-ht t*M 
the public by it notice given fr<o c( .1*1:30istM

Smaginusia užeiga, kaip del victim | 
lietuviu, taip ir pukelovingu, nos iie'i 
Leigh Valle's dipo. Tenai randasi a 
skaniausias alus, visados šviežos.t)b

Ti-rjUM

Garso Amerikos Lietimu
Geriausia ir szviežiusia 

mėsa pas. P. Barbey & Son
‘Heading, Pa,

Gromatas, Užpraszimns a
Adresas druknrnes:

'GARSAS AMERIKOS EieTMWIU” RUB. CO
230 W. Centre Sir. Shenandoah, Pa.

Tikietu knyga ateis pas ju 
mis į kelias dienas Naudoki 
tos isz jos, o turėsit lietuviszka

Puikiausia visam Shenandoah

rest/WAGIIA
Žinote, jog tai puikiausias sala 

visame mieste Sbenadorio.

Alaus vr Porterio
269AV. Coal str. Shenando

T. J^iipczjąSka

fc'

Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szviežia: cigarai alus 
ji t mos k Ii ąsos.

v

no pigiausiai.

M. M. BERKI-
LI) VORA TAS • LA1EIUS.

dalis svieto.

121 ir 117 E.Centre str,
Shenandoah, pa

?<AUJES * LIETUW1SZKAS @ 0 Bl
S ALŪNAS

202 S. Main Str., Shenandoah Fa.

JUR. § ANCEREWI6ZEUS,
s?,:igi vyrai pas savo brolį lietuvnįka ant szalto alaus! isz Prancijo®

v i! 
l

to.

kokio nori formato, mw

■ 'y

Žmogus teisingas, su kiekvienu gražini apsieina.
• >,■

1

iii <■«

i J:

Liciuviszkų Graboriu

Užlaiko goriausius 
/mus d<"l szėrmenu, \

Didžiausia vieta Shenandoah
Parsiduoda geriausi tavorai už pigiausia ciene.
Szifkartes parduodam ant visų kelių mariomis
PilligUN ko oreicziaiisia tiesiok in namus nuliaitižinm.

«. c?

1@5 S. palp Stp Shepa|jdoh
Shenandoah. Pa

>l<'l Įiiimnlimo, g< ri.'iii'l 
tikru nim-rikonis/k.i h»i- 
ki«>d<-li, > ra tai tlkr-H 
uuk-as, vadinama- Ilk 
Iszrodo taip, kaip iikr -' 
uiik.'iiiH hikrnh'li-, ku
riu.* kiti ■ irdudi | o • iO- 
y ra i.-var.. 'įlavota- ai'J 20 
win. A ; ’ iur.-k u r <i • x 
: oi i r j.Jgit lu mu
Į’i'l. )<•,.' yra piltu, už.iim 
k';k ?7.gO. O jpjj-.i nori 
puikinis J«ueiug< J:o, tai 
nt'iii-k ^Dceiitu paczll- 
linini.' niurkomi, o gnu 
i hmchigrli

'•tu ° i k. Arba 
z * k. 50. o I <• n c i u gn~ 

gausi d y k ti i.
’ ADRESAS: 
Royal infg.Co. Pont.
. - - - Chicago III

baezkutia in namus parsigabenti.


