
Labai geros tarmes su gera žeme galėto pirkti pas mus už $5.(X), 
Pirmutinis nžmokesnis už gera vaisinga /.fino 81,50, o resz.ta pinigu n-il 
per trys metus. O jeigu kas norėtu gera ir vaisinga žeme.ant armidos tur užmokė 
ii aut m<‘tn už viena akru po 81. 50. Arti farmu turem geru- namus, po 2, 3 arbi 
t ruimus, kuriuos galerna gauti, užmokant tiktai randa po 82. S‘3 arba .<•) doreliu: 
ant menesio. Taipgi turem gerus sztorus. kur kožnas gal gauti visokius retkalin 
gus daiktus labai pigei. A teijmgi yra tenai liaukas, expws Offis ir paezta.. Me: 
o.iipogi perkam grūdus nuog taimeriu ir užmokam taip kaip užmoka aut turgau: 
•paying market prices)
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Smagiausia užeiga, kaip del viešnių 

liettiv iii. Uiip ir pakelevingii. nes netoli 
Leigh Valle's. dipo. Tmai randasi ko 
skaniausias alus, visados šviežos, o ka 
kilu gėrimu tai nei guli nereikia, nes ge 
resniiu niekur nerasi, o cigarai isz pa- 
czbvs Turkijos. Tai|>gi .1. Kupczinskas 
Ir brolis yra labai prietelingi žmonos. 
Kėd<\Loua gelbsti bėdoje ir duoda rodą 
fc-žiuuKt reikale. nki’amikszkit

201 E. Center Str.
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gui laikyti dievmaldvste, liettaasz rokuju už 
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pabaigia seminarija ūktai keletą klieriku, o 
o neužimtu vietų yra keletą desėtku. Praszau 
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^kunigus ir katalikus.

szmgi. <' 
pavelijimo 

j ladarv 1 i 
>a nyczioje; vaikai tur mokėti 
katekizmus lenki.-zkai. nėr tokiu 

Uildim'ui kyy-' vizmr. Jenki- 
itmigu, idant kunigui mo 
ikėjimo ir pritaisyt n prie 
bet kunigai bijo ii- mauc- 

mo. tva jiem-ant to al-a kyli f Pu

odui Kyme ne- 
ej-guldima ant 
<Venta f Tada

pirmu. M<>s«V. 
M-nmiri pr-k 
luikr<> .žiuį.- it

Kvas. bulves ir zovls\ tsokiu gatimku.

Visi tavoraj yra szvieži ir laimi, 
pigi, ateikite o gausite ka tik nore

d istatlj nevalia man yra per 
1 bu daleidimo anl to gu 
s. Kanceliarija general 
prie gubernatoriau-, gu 
minko, .sjjruuninka- prie 
kutini

Kas norėtu gauti aiszkiasnta žinia ajn< szita gera žeme ir jos preke, ii-ippat 
Kas nor pirlcti lai\akoru-s, arba ant g< lažiiikelic tikiota- arba -inn-'J pknigus 

sena kraju, arba atimti priguliuczins pinigu-.ir t., t. irt., t., tai raszo. pas

Hmm lul.-; lencitmė 
už luiKrcdi. nm 

m 1- ir buk rami

nevieukio. pabaigoje 1$84 m. paras/ė. ' 
respondencija ir paaiszkina mums sunku 
jima X’ilniaus

erm? p:ia<>mln.
-> cilim mo- 

dui tuu ,.<>]<U.in

{Et-HTipnii 
imi-l
lum

tu ir užženk i 
fo. ■ puikiai 
mis tterni 
j i m o. .h-ifi 
nn.-ziiis at.- 
m'-ii nicKo.
o r <1 e r. i ū - i. 2U in<*lų uvut-niitm ojima--u ki» 
x lenu lalsn tižiu. I ž 50cent 
su laiKroiižiu puikų už^J.OO 
o jeiifu atsiusi i-zuart >'?
lenciūgų <1 y 
l’:iminėk

D y k 1" 
6 laikrodžiu

Nekurle d/i'-įiiirmei-teriui j>ar<l 
iki :0 doliuriu.

LLe<l Star Watch ( 
(INCOIICOIIATED' 

134 E. Van Buren St.. (

a Motiejui 1 iara.-nmi 
idi, kati iki -meruzio 
aijkita, viela, jeigu l 
ibhap.T-zlali-zktt -ošti 
aklitiiino n t Popiežiau

Ar žinote lietnwiai kad tTIKYS- 
ri AN SL1 M 1 D’l’l) vra geras alus ir 

da. Pa?

vyn-zUij ur mot'-1- zka 
pirksi urb i tuvo dr.iti 

;:iusi vienu uždvkti.

visus reikalavimu 
ir tiirbul i-

vy-Kiip(). Ji- 
(riynevicckis 
n-1 it-ukancziai g\ \ enanuziu- 

per 20 melu nebuvo ežia tikros kai dikiszko 
valdžios. Kunigai gy\cn t, kaip į aeziėti, pa 
rupijų- yra dud im s tam. kurs daugiau dūda 
ai'tumė la, kuriam parapija 
n 1 žodžiu baisus dalykai’ 11 
tiai irimus pasiatytiis perZil 
kiekvieno praeinaiiczio :i.’t ulvuzio 
lįs ia Įriti, ka usz sakau 
-luvcnli kunigai leip dai

pili Kas n u 1 
[us vvsknnv 
Luni-zkij, u 
h ir notur ii vnld\ ii 
dd ir katalikai, unitu duuz 
Hitą pripa iiil 
kijiK/a. J< _ 
-1 mirtų arba i 
dvili tas,: 
^•ržcnkliu 
d žinia kož

Todd im



THE LITHUANIAN WEEKLY 
„GARSAS AMERIKOS LIETUVIU“ 
FUBLISHED EVERY TUESDAY 
Executes all kind of Job Printing 
and translating in all modern lan
guages, 
SUBSCRIPTION $2 PER YEAR. 
All communications must be 

— addressed —
„Garsas Amerikos Lietuviu“ 

publishing Co., 
230 W. ('enter str., 

Shenandoah, Pa.

N E DK1.1 Mb L AIKR ASZT1S 
„Garsas Amerikos Lietuviu“ 

Iszeina kas U ta minkąs
Shenandoah, Ph.

KASZTUOJA ANT METU
AMERIKOJE........................... $2.00
IN UZMARE .................... $ 3.00
Užveizdetojas Dr. J. M. Stupnickis. 
V ankraszcziai (korespodencijos) ir 
laiszkai turi būti adresawoti ant szio 

adreso.
„Garsas Amerikos Lietuwiu“

Publishing Co.,
230 W. Centre str.

Shenandoah, Pa.,
Piningai turi būti siausti per Money 
Order arba Registrawotoje Groma- 
toje ant ranku.
Dr. J. M. STUPNICK1O.

20 E. Oak str.
Shenandoah. Pa.

iszrodidavo daugiau kaip koki 
turtingi ponai, o ne kaip pa
prasti ūkininkai. Namai sto
tojo ant kraszto upelio ir isz- 
jodydavo kaip dvareliai. Lan
gai, duris ir tt. labai puikei 
i>zdirbti, iszgrožinti,o vidui po 
keteta kambariu, vieni del 
Kasdieninio gyvenimo, o kiti 
tiktai del svecziu. Prie kožnu 
mimu sodai ir darželiai visokiu 
kvietku. Kiekvienas ūkinin
kas laikė po keletu arkliu ir 
po keletą desėtku kitu gyvūliu. 
Pinigu ūkininkai ir turėjo ne
mažai, nes gyveno visi labai 
grąžei, blaivystė tenai vieszpa- 
tavo. Karcziamos nebuvo ar 
cziaus kaip už 7 viorstu. To
dėl Maskoliai ir jieszkojo pro- 
oos atimti tūs turtus nū tu ūki- v

ji inkų ir jūs paežius iszgabenti 
į Si beriją.

Laike maiszto ir po maiszto 
Maskoliai jieszkojo progos, 
bet vis gi nesisekė teip gerai. 
O tai isz tos priežasties, kad 
gyventojai gyveno spakainiai, 
ir kad arti Ibianu gyveno ke
letą bajoru, kurie užstodavo 
už ibianieczius. Buvo tai pul
kauninkas Holodas isz dvaro 
Valerąva, pulkauninkas Dac-

kiaviczia isz sodžiaus Stankū
nu, kapitonas Gurskis artimes
nis karmomis ibianiecziu. Bu
vo ir dar keletą, bet tie toliau 
gyveno. Visi isz tu vyru se
niau tarnavo Maskolių kariu- 
menėje, bet laike maiszto vie
ni tarnavo dar Maskoliui, o 
kiti atsimetė, sugrįžo namon 
ir gyveno spakainiai. Žinoda
mi pasielgimą ibianiecziu už
stodavo už anūs, o Maskoliai 
be jokios priežasties bijodavo 
užpulti, nes žinojo, kad minėti 
vyrai vis dar tur szioki - toki v V *
ženklinimą akise valdžios. Vie
nok Maskoliai jieszkojo pro- 
gos ir per ilgą laiką rado.

Vienas isz kaiminu ibianie
cziu bajoras P. gyveno suvisn 
kitaip: užlaikydavo pas save 
pavogtus arklius, prūsinį spi
ritą ’.r tt. Tas tad bajoras, ka
da prasidėjo maisztas, pristojo 
prie maisztininku. Nebuvo tai 
noras tarnavimo tėvynei, bet 
noras prabngotėti dar dikcziau.

Po maiszto papula jis į ran
kas Maskolių, nes kas ten da 
rodė, kąd minėtas P. norėjo 
iižmuszti vieną Maskoliu-abie- 
zscziką. Jis tada suvertė visą 
kaltę ant kaiminu. Nū to lai
ko pasidarė geriausiu maskol. 
tarnu ir potam prisidėjo prie 
prapulties daugybės žmonių.

Jis, kaip rodos, buvo susi- 
sznekėjęs su Maskoliais, A’ieną 
kartą sūnūs minėto P. atbėgo 
pąs Maskolius, szaukdams, 
kad jį norėjo pakarti, o tėvą 
muszą Sūnūs jau buvo vyras 
gal 22—25 metu. Maskoliai 
tojaus atbėgo ant prisakytos 
vietos, bet nei vieno svetimo 
žmogaus nerado, o P. pasakė, 
kad iszgirdęs, jūg Maskoliai 
ateina, pabėgo. Nuvežė P. į 
ligonbutį, bet daktaras N. nei 
jokiu „romi“, nei sumuszimu 
nerado, vienok aut gyventoju 
Ibianu Maskoliai uždėjo po 
25 rublius koros, ant aplinki
niu bajoru po 100 rubliu. Ant 
gyventojų kitu aplinkiniu so
džių ir sodeliu uždėjo koros 
po 10—15 rubliu.

O vagis P., kurs padarė me
lagingus daneszimus, gavo nū 
Maskolių 600 r. „nagrados“.

Gyventojai Ibianu buvo 
linksnius, kad užsimokėjo po 
po 25 r., mislydami, jūg galės 
spakainiai gyventi. Vienok 
Maskoliai ne teip mislijo.

Tironas Lietuvos, generol- 
gubernatorius Muravjov’as,

nu ir perstatė carui, o potam
sodžių. Vienas vadinas: „Selo 
Preobraženskoje,“ o antra:

no gubernatoriui, idant visus 
turtus ibianiecziu atimtu, po
tam pardūtu ant licitaciios.

Nelaimingi Ibianiecziai, vie-

irauto kailiniais sėdėjo žydas, 
pamatęs, kad Zaliunas žiuri

tai jums Galauskas pasakys
BEDIEVIAI SUKISZTI IX 

BOX K A.
bais, žalcziais ir tt. Ir tai ne-

tojus

ežius n am use, o 
nebuvo namie ,

gyven-

o žemę vi-

ki! rie

su savim paimti, o ko-

ženklinta ant pardavimo turtu

mažai, tiktai žydai pasiskubi
no gerokai susirinkti, bet ir tie

pasinaudoti, nes nebuvo tai 
teisingas pardavinėjimas tur-

kos licitacijos palaukes, pati 
vino czinovninko iszsivežė 8 
skryties , prikrautas visokiu 
turtu nelaimingu ibianiecziu.

O

skryniose, siūlydavo tūjau 
3000 rubliu. Bet czinovninkas 
surikdąvo: „Paszol von! žyd!

Tarp aficieru ir czinovnin- 
k u buvo susitarimas, teip, kad 
vienas neperiszkadydavo ki
tam. Jeigu vienas norėjo pir-

rs

ir daugiau.
Po iszrubavojimo, uždeg 

visus namus sodžiaus „Ibianu 
ir ibianieczius , verkeneziu;

Potam žemę ibianiecziu ati
davė Maskoliams, kuriūs Mu
ravjov’as 
kolijos.

Dabar,
Maskoliai

kur buvo Ibianai 
padarė du dideliu

rijoje ilgus metus, gavo dalei- 
dimą sugrįžti atgal, bet be pi
nigu, be sveikatos, negalėjo

caro. Atsitiko man vieną su
grįžusį matyti, kurs žvilgterė
jęs ant tos vietos, kur jis augo 
ir gyveno, <» pamatęs tenai jau 
Maskolius gyvenanezius, apsi
liejo aszaromis ir tarė: „Ge
rinus asz Imėžiau negrįžęs, tai

-Niu, tomistą! eikit, 
lUjokit, mano ta voras
ĮipakftinftS, nekanda.. Jus no- 
Inte pirkti kailinius?

— Gal ir noriu....
' — Asz žinau, kad norite.

■ Dabaržibina ateina, kaip toks 
hiioiiikas galėtu būti žiemą 
•Ibe kailiniu? Eikit arcziąus 
Įpujiitysit, pamieriisit, persiti 
Ihiiisit kokia jame yra szilu- 
121a. 0 ką — tarė kada Žaliu 
Isaspirma isz kraszto apsivil- 
Įb,— o ką? jums turbūt ro- 
I Jos, kad tai kailiniai.

ne
yra

k alinius?
— Kailinius?Kam jam kai-

szkus kailinius....

szki kailiniai?

gerai m suprantat, yra t:d kai 
linini, kūrins neszioja kunigai, 
krežiai, grovai ir (t. Greitai

Nežinot, matau..

žadėjo atvažiūti į Szenandorį 
su praneszimais, teisingai, da
ryti ..kisztuv.e“ i bonka savo

kit „bedieviai“, kad kitą vi
saip iszdergti gal ir paldudė- 
lis ir girtilklis. Tai jeigu mi

supratimu.

raszė savo
io rrzuipo 
laike, tei

is

.i

run

,,bedieviai“ i 
žiu1) ką raszo

. tai d i kuziai ta

ne

jeigu paši
lam k tai

naudo

Kaip Jurgis apsipaeziavo.
APSAKIMAS.

(Tasa.)

— lai yra paduszka, tai 
yrapeczius, tai yra pirtis. Ką 

szneku? Pirtyje nebus,

— Yra tai dideli kailiniai, 
plati, ilgi iki pat. žemės, isz jū- 
duju avinu kailiu, vilnai ilgi 
ant szesziu coliu, o blizga.kaip 
nutepliotas Aut virszaus jū-

verstas kalninius, aut kurio 
iszeina dvi skaros, o tai yra

anise..
reik gerą vyrą, idant tokia

nemato f 
nežino ka

su smala arba

sukiszti

> ma

na-

pyksta — nežino

— Aha, nesijūk, kad nega
liu trivot. Ka tas Gajauskas Mas.......

— Rodos, 
per siauras... .

yra

> Koki

Jei biskį neyra siauras, o kad 
Didų ir butu siauras, tai dar

tokius kailinius prisakysite 
padaryti? Dabar bus tokia

li* tt. Ivip, ka<l mes nei jokiu 
bildu negalini suprasti, kas 
darosi su jais. Ar tai yra žmo
nes, kuriu, kaip paprastai sa-

ir su sėdyne del furmono —o

OUfKJ v., IIVM 
ir teip nieszti man liežuvį, ga-

tai szilta, o kaip ne, (ai 
įlenda ir szalta yra ....

— Dėkit antrą, pal 
riu.

mada.
— E, ne, man reikalingi 

vra ukininkiszki kailiniai.

, iszrinkite.

kailinius, kokia 
permetė, tai vie

1 smageiiu, yra

mo-

anūs vadinti, <lab'o(i 
j u gaspadines, j u szu-

ms ir tt.
Tiktai

— Tai kas?

klausė daugiau; buvo tai sp'i- 
kainas žmogus, apsznekėjiniit 
nemylėjo, ir nors permainos

ežiai navatniomis pasidarė, 
vienok gerinu norėjo laukti

Turėjo dar ką-nors pirkti, to
dėl norėjo tą tūjaus atlikti.

Kailinius pirkti tai — tai 
nelengvas daiktas: dau<r reik
permesti,

Toks pirkinys tiktai kartą 
laike keliu metu vra daromas

O griebiasi kriti karuti, o o-riv- 
biasi raszyti! Taigi žiūrėkim, 
ar tie „bedieviai“ isz , ,N .(hid.“

buvo kabintis prie popiežių, 
kunigu , bažuyczin , kunitru 
gaspadiniii ir ttjie isz savo

< i

k unionO 
tūs , ,be 
navotn,

s ir prie szunu 
kas ežia apie 

us brudus“ mi- 
kartu neimtu 
likystės. O tai 
lai“ pridabojo.

kad kunigo szuva i

d ievini“

Nemina vošiu ežia tu

5

i

<*-

dar geresnis, tai geresniu nėr 
ant svieto.

— Ale į peczius spaudžia!

tai kitu

mes matmn, 
Sferai. ksa

su pratini u, kuriem s norint atsa-
ant

mano saužines, asz teisybę sa
kau; jeigu ant viso jomarko 
atrasite geresni a, tai tegul asz 
teip busiu sveikas.

fleli.
ru ■

pintis? tai visas skanumas

ant didesnės sermėgos, jus ja
me apsivyniosite gerai, jus ne 
suszalsite, kad ir visą dieną 
dirbtum girioje iki keliu snie
ge..arba asz tokiu dalyku ne
suprantu ? Ha, ha! kiek tai ūki
ninku tur nū manęs kaili
nius. ... Ar jus isztolo?

— Isz sodžiaus N. —

mis vilnomis ir pasiturgavoję

tinka, kaip tinka! — sakė žy
das szvilpdams lopais. Aklas

nes ir

Jeigu jus norit kvapumą,

sau „perfumu“, o kad norite 
vigados ir szilumos, tai trauki
te kvapą isz kailiniu. Kam ta

mentu. su kuriais szuekėti vra

k u lie i szsi žadėjo Dievo ir jo 
įstatiniu, teip paraszo, kad nei 
jokiu nioksliszku argumentu

savo rasztais 
na ir patys s

tiktai stebėti 
„bedieviai“

„Mokslas! Mokslas!“ Mes mo- 
kytj. O mes vargdieniai ka
talikai, ant kuriu jus, kailį

nei

justi „didelį mokslą“. Matom 
tiktai jusu užpuldinėjimą, ju-

raszimas. Mes paklausėm ku 
uigo ir žmonių, ar ežia kas 
nors panaszio atsitiko? Atsa
kė, kad ue! Teisybė, sako, 
kad pirm trijų metu padvėsė 
szuva, bet užkasė toli už mie

szunį piini

vilktu del užkasimo netoli ba

ku, paraszėm, 
■d ieviai“ raszė 
szunį, yra ne

vi ai

rie jiems gedą daro, neraszys. 
Bet kur ežia tau! Pasipuczia 

teatro va-

ir
oj imą szuiis ant 

Tai ir matot!
bedievis“



Lietuviszkas teatras! apsiima ant 
skolas,

suves
• t n Z

su n a us

,,Bedievis bus atgrajintas tu sau

Sėjos, Mahanoy City, Pa. universiteto už Fotam nu-

sinimas papūlė man į raukus.

Stanislovas nusimena, bet 
Akolfas visokiu užmanymu v 
pilnas, ramina jį, jūg ėsą pi
nigu pas bagoezius ir tt. Verti 
draugai susitaria iszvilioti pi

žegnojasi pirm valgio, kas ne
patinka studentėliams ir ju 
draugui czinovninkui Balda

toriu, nes neiior, idant redak
torius j<> laikraszczio atvirai 
bliuznytu isz tikėjimo. Putam 
eina į karcziamą ir girtūkliau-

fu ir Baldagurinu.

ežia

kaip jį.

Pa-
oko

na.

tėvas
riam niekados neužmoka, to
dėl barzdaskutis norėdams ,

Bald.igurinas, pradeda jį sku
sti su niekam netiku.se brit.va,

ūkininkas <r

sūnaus žinomas“ —

ir ant galo, kada nors girtas, 
Baldagu linas susiprato barz 
daskulis iszbėgo, o Baldagu- 
rinas nor jį užmuszti, bet vie-

visza , todėl Baldatfurinas ir

si v ei k a ir buvęs czi novu i n kas, 
pcrkrikszta, girtuklis Balda- I lydami po visas pakampes, jau I tai yra 
gurinąs, kurio bijodami gas- suvis neturi iszko gyventi, vi ZuvLzą

ežia iszeiua jūkinga scena, ka

li oi

padoriai

j.

edito (trust’o). Stani- nislovas ir kada Baldaguriną 
kuris jau visu prakil- iszvarė paJiunieisteris, Stauk 
aušinu nustojo ragina siuvąs, kuris laike pribuvimo

Negalima nepagirti studento 
Mikolo, Jūzapo ir palicijos 
naczelninko. Gaila, jūg mer 
giszkas roles turėjo vyrai už
imti. Szenandorio Lietuvaitės, 
jeigu butu prisidėjusios prie 
aktorių, daug gerinus butu nu- 
sisekę mergiszkos rolės.

Po perstatymui kl. A. Mi
lukas trumpai kalbėjo, jog 
Maskoliai su savo politika ir 
jaiiiiūmėnės auklėjimu ypati- 
szku padaro tai jog:
..Bedievių, uirtuklių. vagių. palcisUnlij 

Priviso po szvpiita tėvyne."
Maskolius tik turime ėsą 

kaltįti, jūg:
.. J a u nu rin>nr musu gražiausiu vikis 
Isz mokslo tik geria midus — 
Szvirsybės sakyklos del jos lik naktis. 
Ka temdo sz\ eneziausius jausmus“

Kaip gydyklas priesz tokius 
nūdus kalbėtojas nurodė ap- 
szvietimą tikrą, ant pamatu 
krikszczionybės paremtą. Už
baigė prakalbą dekleniacija 
,,Lietuvio giesmės“ isz N. 2 
„Apžvalgos“ sziu metu.

Garbė ,,Shen. L. T. Drau
gystei“, garbė Maln’noy'aus 
pa ra pi jonams, ypatingai kleb. 
kun. Pautieniui. kuris daug 
prisidėjo prie pasekmės per
statymo, pats visur pri būdams, 
ir užlaikydama tvarką.

Laike permainų grajinoMa- 
lianoy'ans liet, kapelija, kuri 
teip gražiai pasirodė tą vakarą,

Žinomas,

Isz Amerikos.
lu. Bet sztai įeina senas st u-oal,ti pinigu. Parai vii kęs su viszos, bet Ząvisza, kurs ti k- 
dentas Adolfas, niekszas tin-Į jAnii į savo szalį ragina savo tai nudildamas užmusztą, įvari 
gįs ką veikti, nūlat rugojąs seserį teketi už Adolfo, kuris į tokį iszgąstį Stanislovą, kad 
aut bagocziu, garbinąs didžius ėsą labai turtingas ir geras tas pradėjo rėkti, o putam į»ra-

Stanislovui patinka Adolfo 
lengvus gyvenimas ir jis su jū

lis po visus kampus, lankyti ti už Adolfo, nelabai kantanti 
karcziamas ir susižinoti su pa- isz nepažįstamo ponelio, bet 
leistuvėmis. Tūmtarpu jo tė- dukt^rei spiriantis paveda vis-

linkui jį bonkos (nū gėrimu)
ir draiskalai paleistuvės. Nu
siminusiam tėvui Žydas Szvin- v
d ei man padūda rokundą jo 
sūnaus skolų — ant keliu 
szimtu rubliu. Bijodatns, kad 
jo aunu, suvis palaidūną jau, 
iki gyvam kaului jam daėdusį, 
neiszvnrytu isz universiteto tė
vas iszdūda Žydui vekselį ir

Ketvirta permaina. Tėvai

nigas pajutęs, kas per žmogų >

r>

reikėsią užmokėti už užsakus. 
Adolfas prispirtas prie sienos 
pameta Agnieszką. Tūtarpu
Stanislovas nudriskęs, į tikrą 
žuliką (liauferį) pavirtęs susi
tinka savo buvusį draugą Mi
kolą, jau baigusį mokslus ir 
meldžia nū jo pinigu. Bet Mi
kolas žinodamas kaip daug 
pinigu Stanislovas praleido ir 
nieko sau gero nepadarė, isz- 
rodė jam klaidas jo mokslo ir 

idant jis atrastu kokius nors

nu-

sau gyvybės. Ant galo nusi
minimas Baldagurino.

Adolfas, su didele juda barz 
da —- tikras J Szlupo paveik
slas; Stanislovas teipogi gerai 
nudavė isztvirkusį studentą, 
liauferį. Girtuklis ir valkata 
Baldagurinas gerai nudiltas 
buvo. Žydas bankierius ir kar- v
ežiam įlinkas pasirodė iszviso 
gerai ir nemaž juk u pridarė.

VIETINES Z 1 N I0 S.
Primicija.

S h e n a n d o a h , Pa., 16. d. 
Sėjos. Devintiniu (Kristaus 
Kūno) nedėldienį neveik pa- 
mirsz Szenandorio ir aplinki
niu gyventojai. 1 ą dieną dn 
dėlė Lietuviu bažnyczia grūste 
prigrūsta buvo tukstaneziais 
tikiiicziuju Lietuviu ir Airiu, 
Kurie suėjo, kad pamatyti nau
jai įszventįtą kun. A aclavą 
Matulaitį, aukaujant Augsz- 
cziausiam nekruviną auką, t. 
y. szv. miszias laikant. Puiki 
szventii. y ežia, gražus giedoji
mas, iszkilmingos ceremonijos 
padarė nemažą įspūdį Cele 
brantui buvo už arcliidijakoną 
kun. P, Abromaitis, klebonas 
parapijos, už dijakoną kuni
gas Mason, Minersville's Ao- 
kivezi u-kataliku parapijos kle
bonas; už subdijnkoną kun. 
Lavriszin, klebonas unijotu ne 
sunku Sbenandoali'e; už cere 

netiku.se


monijariju kl. Ant. Milukas. 
Ant pabaigos iniszi u pribu vo ir 
kuo. Žilinskas isz Mt. Cannel, 
atlikęs ankscziaus dievmeldy- 
slę savo bažnyczioje. Po evan - 
gelijai kun. Abromaitis pasą- 
kėiszkalbingą pamokslą, pri
taikytą prie aplinkybės. Ne
viena isz klausytoju apsiverkė, 
kad kalbėtojas su užsidegimu 
pasakojo, „kaip szviesa pasau
lės“, „žemės druska“ — t. y.
kunigai turi pildyti savo pa
reigas ir kai Į) pc-sekjojimus 
nukęsti.

Pomisziu jaunas kunigėlis 
pr pasamr< s valandos spau
dė g; b as savo tautiecziams 
jus kimi nd am k; į vietą tėvu 
irgiininiu jis tik kelis savo 
draugus Lietuvius ir Anglus 
turėjo kaipo užpraszytus sve
čius, kurie likt 3 aulus užėmą.

Kun. \ . \i a’ulaitis paeina 
isz StebulL/kiu , Liudvinavo 
parapijos, l\L arijos apskr. 
Suvalkų \aldybos. Pabaigęs 
pradinę mokslaiiię Liudvina
ve laivo h-i<tas į gimnaziją 
Senapilėn. kame iszbuvęs 6 
metus įstojo i dvasiszką Seinų 
seminariją. Pen tai paskuti
nius metus priesz įsiszventini- 
Inna paliko jį ‘o laimė, kuri 
privertė jį ant visados apleisti 
numylėtą tėvyne. Sztai laike 
vakaciju ant <kumlu tūlo isz- 
ganios, įsigriauna į namus jo 
tėvu liožmus Vaškeliu sznipu- 
kai,pervartų visus pakampius, 
ant galo sudaužę nkrynes ir 
knygių vožiu jauno studento, 
hzplėszia ir iszm-sza visas jo 
knygas, tarp kuriu ant neini- 
iiiės, radosi keli letuviszki 
laikrasezini bei — knygos. Jau
nas klieriką- pripuž tas už po- 
litikiszką prasikaltėlį ir kaipo 
tokį seminarijos \ aidžia pusi- 
riipino kugreicziaii-J u iszstumt 

I isz sa*x> i ai'j »o.
Nelaimingas kber ikas kaip 

tikt spėja iszspriHt isz rankos 
palicijos. Atvykęs į Ameriką 
buvo szirdingai prifihtas per 

I draugus fautiecziu? ir įstoja 
vėlei į seminariją. Lzpradžiu 
į Seminar. Si. Vin<-*-nts szale 
Pittsbnrgh o. kur pabuvęs pu
sę meili mmpa priimtas nū 
Arei vysk 11 po J ’ h i I a d - I ph i a jos, 
kurs pakvici zia ji Laigti mok
slus savo locnoj Seminarijoje 
Overbrook V. C/ia iszvargęs 
dar pusantro meto, pagal rei
kalavimus vietiniu įstatu 8. d. v
Birželio 1895 m. )-■ iima szven-

tinimus tarp daugelio draugu 
ir'skaitlingo susirinkimo ku-
nigijos pujkioj’ Pini adei pili jos 
katedroj' isz ranku vieno isz 
prakilniausiu Amerikos dva- 
siszku pralotu Jo. Esc. Arei- 
vysk. J. P. Ryan. 1)1).

Kaipo kunigas aziądien yra 
paskirtas už pagelbininką dva- 
siszkūse reikalfise kun. Abro 
maicziui, prie vienos i*z di
džiausiu sziądien liet, kolonijų
Amerikoje, kokia yra She 
nandoali’e.

Per pietus, k u rilis ant gar
bės soleniza’ito iszkėlė kunig.O 
Abromaitis, unijotu • rusinu 
kunigas puikioje kalboje skel 
bė jaunam kunigėliui apie 
vienybę visu tautu, kurias mo
tina Bažnyczia |»o sparnais sa 
vo prieglaudos gražinu ateitėn 
nuves. Ant. Milukas putam 
kalbėjo atsakydama godoti
nam kunigui ir nurodydama, 
kaip skaitlingos yra pridery- 
siės kunigo Lietuvio Ameri- 
koje. Isz vienos pusės ežia 
girdime szaukimus: „ameri- o 1
kanizūkitės“, isz kitos tūli 
„geszeftinacberiai“ tamsybėje, 
nesupratime szalies kalbos ir 
įstatymu norėtu laikyti žmo
nes. Kunigas lietuviszkas turi 
czion kelią savo tautiecziams 
parodyti. Jojo darbai turi ir 
Europą (Lietuvą) pasiekti, 
kur maskoliszka politika pa- 
gabaus musu apszviestąją jau- 
nūmėnę daugelyje atsitikimu 
yra isz v ėdu s isz kelio.

---— +> <+   —•

Lietuvis „Jonvaikis4*.
Shenandoah, Pa., 16. d. 

Sėjos. Kaip tikt žmogus pa
niekina tą visą, ką jį dvasisz 
kiejie iszmokino, tai yra, kada 
Žmogus numeta tą apinasrį. 
kurį kiekvienas doras žmogus 
neszioja ir susilaiko ml visokiu

BISKIS kirto su „ ’)

vą, potam V. R. ir į galvą, tas 
apturėjo tikt vieną skyle. Ta
da nelaimingieji kraujais apsi
lieju, tuj sprūdo kur papftlė, 
ir pas „skvajerį“ ir „razbai- 
ninką“ VINCĄ V1ENBLSKI 
suėmė ir padavė po $1000 be
los. Ale kad nepasisk ubino 
nieks užstatyti belos, tai pane- 
dėli nabagą iszgabmo į Potts-
vii lę, kaip girdėt tikt atsirado 
ir ,,paranczninkas“, p.A asaris, 
kuris užstatė belą už „razbai- 
ninką“ tai paleido iki provai. 
Nelaimingieji jau apturėjo ir 
užpraszimu* stoti į sūdą ant 
20. dienos szio mėnesio. lai 
yra pasistebėjimo vertas atsi
tikimas! „Pažintiniu kasotiems 
žmonėms suvis buvo nepažy
stamas ir nivkiim nekalti

Saugokitės nuo vagių.
S h e n a n d na h , Pa., 17. d. 

Sėjos. Nu 17. į 18. naktį, SI- 
MANAS KKECZ1KA pavo- 
<fė$12ir sidabrinį laikrodėlį 
vertumo $15 nū Jūzo Aiitana- 
vieziaus ir nu kito savo drau
go, kuriČidu buna pas vagio 
seserį ant „burdo“, pavogė 
$7 ir nežinia kur iszsprudo. 
Matyt, tas jaunas vagis dąr 
tikt pradeda upvaginėt savo 
draugus, su kuriais vienoj’ vie
toj' būna ant „burdo“. Teip 
tai vagis Simanas Kreezika, 
sulaukęs progos, kada J ozas 
Antanaviczia dirbo aut nak
ties, pavogęs teip sunkiai mai
nome uždirbtus centus, iszdumė 
.... Szirdį sopa apmislijus
apie tokią nemeilę artimo, sa
vo draugu, savo broliu darbi 
ninku, kurie kruvinus centus 
nū kito vaginėjasi. Argi tok
sai žmogus turi szirdį? Tai

sprendžiant nėr* nei jokio pa- 
dyvo, jei tam panasziu atsiti
kimu nemenk yra, nes tai vis 
yra vaisiai

Vagis SIM A N A S K RECZI - 
KA senumo 19 metu, augsz- 
ežio 5 pėdu, gvmis jūdbimvas 
ir stambus, ūsai judi ir ką-tikt 
prasikalę, iszkalba stora Ir 
aiszki; angliszkai teippat kal
ba. A ugis Simanas Kreezika 
paeina isz Suvalkų valdybos.

Szitūmi persi rgiu visus bro
lius Lietuvius, ypatingai lūs, 
kur vienam kambaryje po ke
letą „burdingieriu“ užsilaiko, 
idant sergėtus tokiu „beszir-

gi ratu apie tą augszeziaus mi--
nėtą vagį, Simaną Kreczik^ 
tai teduda man žinią ant že- 
nuaus padėto antraszo, o asx 
busiu labai dėkingas ir pagal 
mano iszgalę atlygįsiv.

J Vizas Anta.iaviczia,
12 Chestnut, Shenandoah, Pi-

„Bedievių pokylis64.
S h e n a n d o a h , Pa. 16 So-- 

j «s. Pereitą nedeldienį Sze
nandorio „bedieviai- turėjo 
girioje „balių“; bet rodos, jog 
nevisi ten buvo, nes bažny- 
czioje galima buvo matyti ant 
„viszku“ korespondentus „N. 
Gadynės“. Tiesa, jūg jie kas 
nedeldienis luina l-mžnyezioje, 
bet stebėtina* daigtas, kaip 
jie galėjo apleisti tą taip bran
gu -,dedieviuXi susi riti k imą., 
laike kurio esti laikomos „vėl- 
niszkos kalbos“ per prakilne
snius „bedievius“. O gal jie 
pribuvo kaipo „reporteriai“, 
nes tą nedeldienį atlaikė pir
mutines szv. Miszias godotinas 
kun. V. Matulaitis.

Lietuvis likos pagirtu.
Augsztesnėse amerikiszkose. 

nioksiaiuėse yra papratimas 
dūti pabaigoj’ metu geriau
sia iisz<lavusiemsegzaminu* mo
kytiniams pagyrą — auksini 
medalį. Tokius mokytinius 
paskirus visi vietiniai luikrasz- 
ežiai pagarsina.

Taigi J>hiladelphijos laik- 
raszcziuse skaitome, kad viena 
isz anų gavusiu didžiausią pa
gyrimą — auksinį medalį, yra 
ir mus tautietis Antanas Mi
lukas. (iarini Lietuviams!

J U0 h A L
Laike teatro,

Dudorius sėdėmas ant gale-
paklydimu ir paslydimu, tūj 
per „szunį“ gali prapulti, ar
ba per savo aptemimą proto 
nežino nei ką darąs.Szit yra gy
vas paveikslas: Pereitą szvenbt 
dienį,vakare ant pusiau asztun- 
tos valandos, kada du draugu: 
V. K. ir J. V atėjo atlankyti 
savo draugą Petrą Kaczergiu, 
kuris apsistojo pas Maczekai- 
nį ant S. Maiket ui. Pasikal
bėję apie savo reikalus atsito
lino ir sznekuczifidami apsisto
jo valandėlę ant Szineraucko 
kiemo. Szit. netikėtai, Macze- 
kainio „burdingierius“, „raz- 
baininkas“ VLNCAS VIEN-

rijos:
Pfiu! po paibeliu koksezion 

bjaurus teatras, asz negaliu • o
trivoti bjaurumu.

Jonas: O kad man szitas 
perstatymas daug geriau patin
ka, nė kaip tas jusii „Kražių 
Skerdynės“.

Dmlorius: Co tam djabli, 
teisybė ir tas buvo bjauriai 
paraszytns, bet dėka mano i«z- 
mineziai ir mano aktorių ga
bumui, ji< buvo bardzo puikiai 
perstatytas, o ypaez asz viską 
pataisiau, jog tik tu girdėjai, 
kaip asz puikiai „deklamaci
ją“ atlikau....



tu, o nežino nei kas tai yra ir kad tūs- kunigus laiko už 
szventorius, nei kur jis yra! užniekų. Bet irczia „pp. bedie-
Jeigu jau norėjote bliuznyti, 
tai reikėjo pirmiaus paklausti

viai“ tiktai save didžiausiai
• •pažemina ir parodo mums, Kad

■ j ■ m ————■—r-a————ĮM——

pai nieko neatsakote ir vis to- 
lyn kvailinate žinenes,* vis to
lyn bliuznijate, visaip mus iš
vadinate ir tai dar vadinate

nors tamsiausios bobelės, tai 
ji jums pasakytu, kad szvento-

jie, neprisipažindami, daugiau 
gūdo j a neliktai kunigus, bet

mokslu.
Tothl at min kite „bedieviai“,

rius, yra tai vieta paženklinta 
<lel laidojimo kataliku, pa- 
šventinta nū vyskupo arba 
nū kunigo turinczio ant to da- 
leidimą, tai reikėjo „jums be 
dieviams“ nuvilkti pirmiaus 
kokį-ncrs szunį ant katalikisz- 
ku kapiniu, o tada, tai nors 
butu sziokia-tokia logika jusu 
bliuznijime. Tiktai supranta-
mas dalykas, kad ant kapiniu

kunigu tarnaites ir sznnis, ne- 
gu paprastu žmonių tarnaites, 
arba kelio nors sznnis. Ar ma
žai yra tarnaicziu ant svieto o 

v

vienok „bedieviai“ nesirūpina, 
nei apie Sorkes, arba įtaikęs, 
tarnaujaiiczias pas Žydu rabi 
nūs, nei apie Bertas, arba L<>- 
ly, tarnaujanczirs pas visokius 
Įiricztus , bet rūpinasi apie

kad arba jus nustokite pjudin- 
’1 žmones, nustokite bliuznyti 
isz to rišo, kas del musu yra 
szventas ir kų jus nesuprantat, 
arba mes jus lomiais 
rasztais prausim, nes jusu ra- 
sztai teip yra moksliszkai pa 
raszyti, kad tiktai jums gal 
atneszti gėdų.

Malonu butu, kad visi žino

Krautuve
E. B. BRUMMO

Ant E. Center Str. N. 18.
SHENANDOAH. PA.

Czionai galima gauti dziegoriu 
mažu ir dideliu ir lenciūgėliu viso
kiu, spinkn auksiniu ir sidabriniu, 
Visokiu instrumentu del grajauj. 
kaip tai: skriįtku, klernetu, parta- 
pijonu, gitarų mandolinų ir t. t.

Geri, drūti ir juodi panisonai ui 
75 e. Ir daug kitu dalyku už pigia 
p rėkia.

margas tarnaujanczias pas ku uės ir visi laikraszcziai darini-
jums katalikai nedaleistu, o nigusu..' ir dar „vadovas bed i e- tus tiktai del labo tėvynės, del
kitur tai galite.

O
Vėl kabinasi, viu“ d r. Szlupas, daro p ra ne labo savo broliu, bet kada

kad kunigas nepalaidojo kokį 
tenai žmogų, kur laidoja kitus

szimus ir ant tu 
tarp kitu dalyku,

praiieszimu, ,.bedieviai“ visur ir visaip ka- 
szneka apie binasi.kad visur kelt sumiszi

katalikus,o kad žmogusneturė 
j • 25 dol. tai kunigas atrado 
priežastį, kad neatliko ausinę
(spaviednę) ir tt. Bet ir ežia 
negalim su prasti, ar visos drau
gystės ir draugijos ant szios 
pasaulės yra pddudusios, o 
kartu ir socialistai su anarchi
stais, apie korius „N Gadynė“ 
teip gerai raszo, ar lopintoju 
„Naujos Gadynės“ „balkiai“ 
galvoje netur tvarkos. Kožna 
draugystė tur savo įstatus, 
arba konstitucijų, korius įsta
tus pildantieji sųnariai naudo
jasi isz privilegijų d ra i įgys- 
ežiu, įiepildantieji-gi konstitu
cijos, netiktai neg.d naudotis 
isz privilegijų draugyseziu, 
bet ir suviso yra atskirti nū 
<lraugvscziu. Ir nei vienas isz 
mintingas tada nekaltina drau- 
gystės, nes teip buvo sutarta, 
užraszyta, valia buvo prigulė
ti ir neprigulėti, o kad nepil
dantis konstitucijos negal nau-

mergas tarnaujanczias pas ku 
nigus, apieju \ ardus, apie ju 
žodžius ir tt. ir dar nū var^szuO

mus, kad nor suardyti tikėji
mų kart u su b až n y ežiom is ir 11., 
kad reik mokslo, o tų mokslų

dotis isz privilegijų, tai tiktai 
save gal kaltinti. O „bedie
viai“ isz „Naujos Gadynės“ no 
rėtu, kad kitaip butu: gal jie 
(„bedieviai“) norės, kad žmo
nes „augsztyn kojomis“ pra
dėtu vaikszczioti ? Tai tau 
„bedieviu mokslas“! Jeigu / ° 

"toks didelis mokslas yra vado- 
• **

vii „bedieviu“, vadovu vadi
namu nū „bedieviu“ „L. AL 
D—tės“, tai kų sakyti apie 
ju sąnarius? Vienas arba kitas 
„bedievis“ yra pasipūtęs, plio-
voja, popiežius vadina k rodo- 
diliais, žalcziais ir tt. Nor su
ardyti bažnyczias, altorius ir 
visų dabartinę tvarkų. AI a t, 
nor iszaiszkinti, kad nėr’ Die
vo, o kunigai yra verti tiktai,,.

bedieviu reikalauja po b) cen
tu. Ar tai nepagūdone del 
mergų, tarnaujaneziu pas ku 
nigus, kad „bedieviai*, kurie 
save vadina „mokintais“, teip 
rūpinasi apie jas? Ar mažai 
yra szunu ant svieto, ir ar la
bai apie jūs kas tesirūpina, 
ypacz apie padvėsus] us, o apie 
kunigo szunį „didei mokinti 
bedieviai“ labai rūpinasi.

Mes vargdieniai katalikai 
negalim suprasti, ko jus kabi 
natos prie mus, prie musu ti
kėjimo, prie musu kunigu? 
Esate „bedieviais“, tai ir ra- 
szykite apie savo „bedievisz- 
kus darbus“, apie savo „be- 
diuvius“, o mums (lūkite szv. 
pakaju? Antasabiszku užpul
dinėjimu ir iszvadinimu mane 
visokiais žodžiais, arba kvailos 
kritikos mano tvatu. veikalu asz
nemisliju atsakyti, nes tai bu
tu per daug pagūdonės del 
„bedieviu“, o jeigu asz busiu 
mokintas, tai lopintojai ,,N, 
Gadynės“ man mokslų neati
ma ir svarbumų mano ra.-ztu 
nesumažins, o jeigu asz busiu 
kvailas, arba tamsus, tai „N. 
Gadynės“ lopintojai irnorėda-
mi pakelti augsztyn nepakels, 
teip, kaip negal pakelti auk- 
sztyn savo „bedievystės“. O. 
„bedieviai, bedieviai“! atsida- 
rykit akis! Rėket: mokslas,
mokslas!“ Kvailinat žmones, 
sakydami, kad mokslas veda į 
„bedievystę“. Ales tokiu mok
slu ant szios pasaulės nežinom. 
O kada klausiam jusu, kur tas 
mokslas yra, tai jus kaip stub

niekur imparodot. tai mes pri
versti esame gintis ir del labo 
tėvynės irsavo broliu Lietuviu, 
nusikratyti tos pavietrės „be- 
dievvstės*1. A.

John F. Flopped,
KEPTUVĖ IR CUKERN'fc

Galema gauti kožn nne laike ir ko- 
pigiausei: Dftna. kėksu. cukerku, 
baranku. cukraus su ledai.- ir Sme
tona, | Ice cold CreaiuJ ir 
taip t. Bolių ir kitų dalykų del 
zobovu. Visokių keptuvių del ap- 
rėdymu ant veseiliu. Kalėdų ir t. t

Pardūda viską kopigiausei ir ko- 
žnnm laikė

John E. Ploppert.
29 E Centre str.

Slienamlonli, Pa.

J J .VCZJ iczio.
Szaltasalus, skanus gėrymai. gar
dus, cigarai. Smagi vieta del užei
gos. Praszau brolius atsylankyti 
pas mane.

J/. JANCZAITIS 
215 W. ('ENTER STR.

Shenaihloah.

—— ................... — -—t----------------------------

l’ždyka tikras ei gi no 
laikrodėlis.

Atsiųsk savo vardą ir 
adresu, o mes jums at
siųsim tikra elgino laik
rodėlį dėl pažiūrėjimo, 
verta S60.00 - ne senos 
mados, bet naujausios.

raszimo to ziegorėlio. 
nes patys galėsite pa- 

' matyti už dyka expres- 
Tas laikrodėlis 
ikras ..elgino

laikrodėlis4- ..Elgin 
National Watch Cu.-‘

Del vyrų ir del inote- 
rlszklų kiisztPija -SS.95. 
Atsiųsk 50 centų stein- 
poinis, tai atsiųsim tau 
ir lenciūgėli verta $5.oi).v. <

Di-pl. V. Ido Wn-diingtini SI.

Pas Raflziavicziu!
III

Visi ta vora i yra kibai pigus ir 
szvieži. Užlaiko valgomus tavoms 
ir daug visokiu dalyku.
Taipogi K. Radžiaviczius parduo

da szifkortes ir siunezia pinigus i 
visas dalis svieto.

ATEIKIT!
105 X. Ain St,.

SHENANDOAH, PA.
Nuo Redakcijos.

ITaneszain . kad visiems gerai žino
mas Lietuvis p. K. .L Sen k ns. yra da
bar agentu ..Garso Amerikos Lietuviu“. 
Turi pavelyjima priimti visokius apgar
sinimus In ..Garsu A. L.“, u/.ruszyti nau
jus abonentus ir nuo ju pinigus priimti.

Teipo-gi praneszam. kad dabar musu 
spaustuvėje galima atlikti kopuikiausiai 
visokius drukoriszkus darbus: konstitu
cijas, plakatus, tikintus ir tt.. nes dabar 
turim reikalinga skaitliu geru ..zeceriu1-. 
todėl ir visokius darbus galime atlikti 
gerai, greitai ir p i g e i.

Redakcija.

>

PUIKUS SAI 1UNAS
J0N0 MIELiD/iZlO

Teiposgi gers kriauezius ir teisin
gas agentas, laiwakoreziu ir siunti
mo piningu. 122 S. Main str.

. Shenandoah. Pa.,

— SALI U N AS —
Jono Ražo

Ten galima gauti skaniausiu gėri
mu wisokiu, nes ir cigaru usirukiti 
su kwepeueziu durneliu, o ir pagelba 
bedoje, ba jau newiena iszgelbejo 
isz nelaimes p. Ražas.
213 E. Centre str. Shenandoah. Pa.

^CcMŠ.TRADEMARKs^
WT COPYRIGHTS.

CAN I OBTAIN A PATENT? Fw > 
prompt answer nnd un honest opinion, write W 
hlUNN ifc CO., who have hnd nearly fifty raw* 
experience In tho patent buNiuees. Comtounlo* 
tlon.H xtrlctly conlldonthd. A Handbook of In
formation concom'nR I’ntentH and bow to ob
tain them sent free. Also n catalogue of inccbso- 
leal and 5Clentlflo books sont free.

Patents taken through Munn & Co. nxwlTt 
special notice In the Belon title American, 
thus aro brought widely before the public with
out cost to the inventor. This splendid r*p«r. 
Issued weekly, elegantly Illustrated, ha* by fartnt 
largest circulation of any scientific work tn Ue 
world. S3 a year. Sample copies sent free.

Building Edition, monthly. fl.SOa year. BtnfN 
copies. ‘25 cents. Every number contains beso
ti nil plates. In colors, and photographs of 
houses, with plans, enabling builders to show Un 
latest designs and soouro contracts. Address

MUNN £ CO.. Ntw YOKE. 361 BnoADWAT.

,, AKorMys at Lav, 
HINQTON, D.O.

1‘romptly secured. Trade-Mark*. Copyrights 
and Labels registered. Twenty-five yaars ax- 
perienco. Wo report whetbar patent can M 
■oeared or not, free of charge. OurUe notdse Sntll patent lai

I. q, WILLI Opp-1. B. Fax. Qi



tuElglao laikrodėliu uxdlka. 
p»rPrl»lu8k »zlta aDK»r»ln 
/įima «u pilnu »aro *drniu 
• "o men tau atalunalmeTII 
■—kr» Klgino laikrodėli už 

dvka del pa malimo. Yra 
tai 14-ka »uk»o gražiai 
lazKvlMtkuotaa ir iszrodo 
kaip tikrai aukao laikro 
dch-4 už i 40. Viduriai y 
r» tikro eiglno, gvaran- 
tavotaa nnt 20 rn«*lu. Ap 
iiurnk g< ral oxprutK* oft 
«o ir jolgu tu mi-li. jog 
yra pigu. užiDonm ex 
preso agentui tS.7j ruo- 

. iku 
i u.60 
: I3ar.

8.7S 
o la 

> Jo
pug 

l go

preso n„ ... 
kasztui nxpr«so, . 
rudelis yra tavo 
nori gražu lone 
ta i prisius drau 
az.itu apgar sltihuu 
steni ponis arini. pa 
nei order, o gausi 
b-nriugol I. vertu 
Arba prlsiu s Hz 
$8.76 ant lai rudelio, 
gausi lenciug eli dyk 
TI6 latro deiei yru užs 
linu su raktuku ir lie r 
gaus su. Ruszyit oki 
norit del viro, arba de 
motore*.

Keating & Co
mifacturers And Jobbers of JEW ELK Y
1 DEARBORN ST., CHICAGO, ILL.

ikras amerikoniszkas laikrodėlis.
Iszklrpk szi ajigarsini- 
mę ir primušk mums »u 
savo pilnu adresu, o mes 
prisfutiirne tav už dyka, 
lel puma tinto, geriausi 
tikra ntnerikouiazkii lai
krodėli. yra lai tikrai 
miknas, vadinama* 14 k 
iszrodo taip, kaip tikrus 
auksinis laikrodėli*, ku 
riiiskitl pardtidtt po $40. 
yra gvaruntnvot.ns tini 20 
metu. Apžiūrėk gerai 
oreKoofise ir jeigu tu uis 
teisi, jog yru pigu, užmo 
tek 87.§0. O jeigu nori 
puikaus lenehtgelio. lai 
atsiusk §0 centu parzti- 
nemis markėmis o gin
si auksini |en<;iuge|i- 
vertumo $3.g0 I I k. Arba 
prisiusk 7.5O. o lenciūgė
li gausi dykai.

ADRESAS: 
Hoyal mfg.Co. Dopt.

51 Unity Bldg. — - Chicago, ill.

Tikras Elvino laikrodėlis 
ir lenciūgėlis.

I'risiunsk szita 
apgarsinima su

savo pilnu adii-su 
ir mes tau atsiim
si me tikra e I g i- 
n o I a i k r o d e 1 i 
Ir 1 o u c i n g e 1 i 

už. dyka del pama
tymo. Yra tai 14 
k a r a t a n k s o . 

grąžei iszkviot.kno
tas ir yra daug 
tvirtesnis nekaip 

tikras auksinis 
laikrodėlis už >40. 
Viduriai yra tikro 
elglno ir gvaranta- 
votas ant 20 metu.

Lenciūgėlis yra 
labai gražus: laik
rodėlio sztoruose 
tokio lenciūgėliai 
parsideda po 83.50.

Apžiurekit espresso ofise ir, jeigu tu 
siLltjl. kad tas yra pigus ir jogui, kati 
■likrodelis ir lenciūgėlis yra verti tu pl- 
t'-gu, tai užmokėk expresso agentui 
$1.25 Ir lai k rod el is su leneiugeliu yra mvo.

DIAMOND WATCH CO.
Masonic Temple, - - Chicago, Ill.

Joseph W. Parcel 
Krautuve visokiu valgomu tavom 
Jeigu nori gauti gera ta vora už mažus 
pinigus, tai ateik pas .luozupa \V. Pur
cell. 101 East Center str.
100 svaru geriausiu (gvarantavotu)mlltu

160
< Baksi! žirniu 25
4 „ konu 25
3 „ geriausiu tame ežiu 25
1 svaras geriausiu farmiszku tauku 11
3 „ geriausiu džiovintu obuoliu 25
Šviežias sviestas ir kiauszine! yra gauna 
mi kožna antra diena. Mesa, rukiti kum 
plal, szlenas Ir kiti visokį tavoral sztore 
yra geri Ir szvieži. Visokį tavoral pars! 
duoda už pinigus labai plgoi. atminkit!

IQ1 E. CEUrER STR. SHENANDOAH. PA.

Katalogas knygų.
Apie senovei Lietu voi py Ils d-ro Basana- 

viczlo “ " “ >0 c.
Trumpa senovei Lietuviu Istorija 10 e, 
Zlponas bei Zlponed-ro Basanaviczo 40 c. 
Žirgas ir valkas “ “ 20 c.
Birutes dainos “ “ 10 c.
Petro Armino rasztal - eiles 10 c. 
Ponai Ir mužikai , Drama penkiose per

mainose paraszyta Aleksandro Gužu- 
czlo “ “ “ 15 c.

Kas teisybe tai nemelas pulklo< aplsake- 
les Isz lietuviu gyvenimo “ 15 c.

Pajudinki™ vyrai žemo apysaka 15 c. 
Vaiku knlngeie u “ 15 c.
Ant Nakvynes “ “ 5 c.
Pasakojimas apie viena valta ir jo ra- 

sztinika “ •• “ 5 c,
Kaukazo balaisvls “ “ 5 c.
Kur meile ten Ir Dievas “ 5 c.
Kas kaltas 4‘ “ “ 5 c.
Senis Makrlckas “ “ 5 c.
Vakaras Tilviko plrktelejo ‘ 5c.
Gyvenimas Stepo Kaudnosio ir kiti nau

dingi skaitiniai (ketvirta dalis ..Szau- 
ieniszkio senelio") “ 15 c.

Grleszninkas priverstas mctavotles, arba 
per Jėzaus Kristaus kalba griesz.nikas 
sugrąžius ant tikrojo kelio 15 c: 

Apie Daugu. Saule. Menasi, Žvaigždes, 
Pilančios Ir Kometos •• 5 c.

Pirmutinis degtines varytojas, komedi
ja “ " “ 10 c.

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

Pamokslai ant didžiųjų metiniu szven- 
cziu ir didžiosios nedėlios 50 c.

Kas yra griekas “ “ 15 c.
Lietuvlszkos miszlos “ 15 c.
Žodynas kun. Miežinio keturose kallxise: 

Uetuviszkal. latviszkal. lenkiszkai Ir 
raškai “ $2.00

Basanavlcziu Dr. Etnologlszkos smulk
menos (su viena mapa) “ 25 c.

.luszkevieze A. kun. ir J.Svodbine veda, 
Veluotiieczlu lietuviu suraszyta 1870 
mete “ “ “ 50 c.

Juszkevlcze A. kun. Ir .L Lictuvlsz.kos 
dainos, užraszytos aplgardoje Puszalu- 
cziu Ir Veliuonos isz žodžiu lietuviu 
dainininku Ir dainininkių (pirma ir an
tra knyga “ “ S 2.00

.1 uszke.vicze A. kun. Ir .L Antra knyga 
(150 c- 

.1 usz.kevicze A. kun. Ir J. Treczla knyga 
125 c.

Pavergele (P- Peiver’.ntos Apysakėlė) 
kaip gyvena Kynal “ 10 c.

Pamokslai Ir Ganytojaus kalbos sodle- 
ežiams " " S 200

Tajemnvczios gyvojo Rožanezlaus dėlei 
jK’nkiolikos asabu “ " 10 e.

Vapplerlo A. kun. Istorija bažnyczios 
kataliku “ “ i«)

Trumpi pamokintai ir tvdos del: ukini- 
ku. uklnikiu, tėvu. įuotinn. sunu ir 
dukteriu. tarnui, molėtiems, naszlems, 
darbinlkatns, szinkoriazns. kupcziains, 
biedoam ir bagotam ir L L 15 c.

Kasdienines Maldos “ 5 c.
Didžioji nedalia. Apraszymas Apeigos 

didžiosios nedėlios “ 15 c.
Kristijonas Donalaitls Pavasario links

mybes “ ** * 5 c.
Perspėjimas apie szvanta tikėjimą, o 

ipatingal apie Jėzaus Kristaus Bažny- 
czia ir puiki pasaka. Isz tamsybes ve
da tiktai tiesos kelias “ 15 c.

Apie malda kaipo rakta I dangų Szvcn- 
to Alfonso Llguorl “ 15 c.

Musu Pasakos, 10 pasakų 10 c.
Graudi Verksmai “ “ 15 c
Kankinimas kataliku Lietuvoje abelnai 

o ipatingal Kražiuose 1893 metuose 
del Lietuviszko teatro 44 15 c.
Visos tos knygos gftlema pirkt 

spaustuvėje „Garso A. L.

Gelaziiikelias Lehigh - Valley,
Prasidtjo nuo r S Laf>kriczio m.

rreinul Isxotna Hz Shontdorto In P«nn Hnvnu 
Juuotlon. M*uch Chunk. Lehighton. Slatington, 
White Hall, C4l*«uqu», Allentown, llethlehum, 
Ratten Ir IVeuthorl) 6 04. T 38.0.15 r$U 12.43.2.57. 
5.27, i>o plotu.

In Naw Yorn Ir Philadelphia, 6.04. T. 38.9.16 ry
ta 12.43,2.67. poplot. la Qutumuo. SwItc.bbacJJ. 
Gothard* Ir Hudsondnle. 6^4 9.15 rytn 2.57 po plot

In Wil o*-Barr*. Whito Haven, Pittston. Lh 
ceyvillo. Towanda. Sayrr, Wavejriy Ir Eluura.6.04, 
9.15 ryta 2.57. 5.27 po piut.

In Rochoater. Buffalo. Niagara Falla Ir In We- 
Htua 6.04. 9.16 ryta 2.75. 5JI7 f>> pint.

In Bolvldor«>, Delaware Wutvr Gap Ir Strouds
burg 6.04 r> tH 2 67 po plot.

In Lambertville ir Trenton 9.15 ryta
In Tun bu tiru <• 6 04.9.1 rytn 2.57. 5.27 po piet 
in Ithacii ir Genova 6 04. 9.15 ryta 5 27 po plot.
In Auburn 9.15 ryla 5.27 jk> pint.
In Jeaneavllle, Lovliton ir Beau'er Mi-aUuw 

7.38 r\ ta 12.43 ih> plot.
Ju Stoc ton ir Lumber Yard 6.04. 7.38.9.15 ryta 

12.43. 2.57. 5.27 |k> pletu.
In Silver Brook .lukction. Audenrled Ir Hazle

ton 6.04. 7.38, 9. 15 ryta. 12.43. 2.67. $.27 ir 8.08 po 
pietų.

In Scranton 6 04. 9.15 ryta. 2.57 Ir 5237 po pletu.
In Ilazlcbrook Jeddo. Drifton Ir Freeland 6.04.

7 38 , 9 15 ry tn. 12.43. 2.57. 5. 27 po pletu.
In Ashland. Girardville ir Loki (’re •. 4 5). 7.46. 

9.13. 10 20 ryta. LOO. 1.40. 4.10. 6.35 ]m> pletu.
In Raven Run. Centralia, Mount Carmel Ir 

Shamokiu 9.13. 11.14. rytu. 1.32. 4.20. 8.22.9. 15 po 
pietU.

In Yate»villv, Park Place. Mahnnoy City ir 
Drill no. 6 04, 7.38, 9.15,11.05 ryu 12.43. 2.57. *.27. 
8.US. 10 53 po pieta.

Trainai iszeina.
1«7 Shamokin 5.15 8.16. 11 45 rrtn. 1.55, 4.30,9 

30 jw pi' t u. ir ittrinx in Sz.'-nadori tint <k<>4. 9.15 
ryta. 12.43. 2.57.627, 11.15 po pletu.

Ikzvina i*z .Szvuxdorio į Pott-ville. 5.50. 7.38. 
9.08, 11 06. tt.30 ryIn 12.43,2.57. 4.10. 5.27. 8.U8 po 
pivtu.

L'/'Uiiii Hz Puttsvlllr į Szenadorl 6.00, 7.50. 9.05. 
10.15. 11.40 rytu. 12:12. 3.00. 4.40 5.20. 7.15, 7.55.
9.40 [>O plrf u.

Ikzvina i>z. Sz.eiindorio į HiiziHon, 6.04. 7.38. 9. 
15 ryta, 12.33. 2.57. 5‘27. 8 OS po pletu.

1'Z.dtia 1*7 Hazleton Į Szeiutdorl. 7.3 . 16.00. 
11.06 rytu. 12.15. 2.55. g.30, 7 2g. 7 ^j i»» pi«tu.

NEDEL1N1S TREINAS.
Iszoiua In Raven Run, Centralia 

Maunt Carmel ir Shamokin 6.45 ryta 2. 
40 po pletu. Ir atiena tn Shatnohin ant
7.40 ryta Ir 3.45 po piet.

Iszeina isz Shamokin in Sh«-na<!urt 7, 
65 ryta (r 4.0(1 po pietn. Ir ateina (n Site 
nadori ant 8.49 ryta Ir 4.5« po pletu.

Iszeina in Ashland, Girardville Ir 
Lost Crock, 9.40 ryta 12.20 po pletu.

In Hazleton. Black Creeh Junction, 
Venn Haven .luetion, Mauch Chunk. 
Allentown. Bethlehem. Easton ir New 
York. 8.49, ryta 12.30, 2.55 po piet.

In Philadelphia 12.30. 2.55 įhj pietų.
In Yatesville, Park Place, Mahanoy 

City Ir Delano. 8.49, 11.35 ryta 12.30, 2. 
55. 4.58. 6.03 po pietų
Iszeina Isz IIazlet<in lu Szenadotl 8.30.
11.30 ryta 1.05. 5.30 ix> pletu

Isz Szenadorio in Pottsville 5.56, 8.W,
9.30 ryta 2.40 po pietų

Isz Pottsville, in Szenadorl 8.30. 10.40 
ryta 1.35, 5.15 po pietų.

koi.i.in it. wii.bch geiu-raiuas superin 
londentas South Bethlehem, Pa,

CHASS. LEE, gen. ag* ntas 
Phlladelpdia, Pa.

A. W. NONEM ACIIEIL Ass G. P. A.
South Bethlehem, Pa

S- TSSUM-Ems
AGENTAS SZIPKORCZIU

308 W. Centre str. Mahanoy City, 
Pa. Galima pirktis konopigiausei ir 
ant geriausiu szipu wažiuot. Prieg- 
tam liaidžiu piningus tiesiogei in 
Lietuwa, Russija, Lenkija ir Ritas 
wisas szalis Europos.

Teipgi laikau saliuna, kur wise 
gero galima gauti isigert. Lietuwei 
pas sawo wientomi.

LIETU VISZKAS SAL1UNAS.
M. Slavicko

339 W. Coal str, Shenandoah, F’at 
Lietuviai neužuiirszkito atsilankyti 

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

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

visz.ku knyga ir [uirsisiusdinti sav 
laikraszczius ir knygas isz Tilžės, 
tai raszvkite ir piningus siuskite pas 
Motiejų Neveski o greieziause aptu
rėsite. Norint gaude katakga. 
reikia indeli iti groniata markely 
pacztava už. 5 centus.

Jo adrisas toks: 
Lietuviszku knvgu prekyste.

MATHIAS NOVESKI.
TILZEJE-T1LSIT

Gohlschmiede str. 8 GEIfM ANY.

Didelė krautuvė visokiu 
<rėiiiiiu: alaus ir visokios deg
tinės.

KAZIO DRAUGELIO.
525 W. (’cuter str.

Maluinoy City, Pa.

\Ym. A. Davis.
Gali iszczisUti ir nukvarbuotl visokiu* 

drapanas kaip tai: kotus, kelines, pirsz- 
tiues. vilnones ir szllkiue<. Po iszczistii- 
mc . arba nukvirbavimo drabužiui isz
rodo kaip snvlsu naujai padaryti.

Darba atlieka greitai, pigiai ir k«ge- 
rlausel.

Taigi parduodu naujas Ir Jau palaiky
tas drapanas.

AECZ.MJUSZKITE

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

mėšiFTyčzia
1. I. Rohland’o 

31 \\ . Center Str.
Shenandoah, Pa.
Visada, kopigiausiai parduodi 

mėsa: jautiena, versziena, aviena 
kiauliena ir visokio skyriaus rūkyta 
mestu

Geriause mesa Ssseuadonje ir 
visados pigiausia.

L1 ET l' W1SZ K Ab SALI U N AS
W Qtimieliaucko

311 E. Centre str. Shenandoah, Pa-
Czionai galima gauti, kiek tik du- 

szele užsimano: atsigerti kuo ska
niausio aluezio. saldžios, karezios ir 
kokios tik norėsite arielkeles, kad ir 
oukrawotos. užsirukvti puiku cigarą

Praszau atsilxnkvtž ir to vrisko p* 
bandyti ’.

PUIKUS SALIUNAS-

P- N A W 1 C K 0
Priek tam randasi BILIARDAS, 

kur isz noboduiuo al-.nzio ar arielke 
les isitraukus, galima ir boles parai— 
cziot kad ir er.lektisrkai. prie
galiūno yra sale delei mitingu ir ki
tu suweigu.
231 W. Centre str.Mahanoy CitjjPau


