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p. KIPNIVSO APTIEKA
užlaiko visokius vaistus j<aip k r a j a Visi z k u s te i p ir 

m e r i k o n i sz k u s.
Visi vaistai yra szvieži, geri ir labai pigus.
Visi receptai yra pritaisyti k ii geri ausi ai.
Jeigu vaikai yra nespakaini, verkia, tur pjūtį viduriuse, 

traukimą viduriu, tai dūk vaikui vaistus

Luks German Remedy.
------- -----------

l/ietuviszkas daktaras ant kožno pareikalavimo. Var
gingiems visokia rodą u ž d y k ą.

Atpiipkit
Kirti n’s Oru g Store*

"r ' | j . į. . , * ' f V , .. s T.
J*ergusoifs Hotel.Building, Nd,* G So. Main St.

SHENANDOAH. TA.

jNAUJES * niETUWISZKAS Q Q' ’ 
-> SALONAS i«

202 S* Main Str., Shenandoah Pa.

- ? ANCEREWI6ZEUS,
Nagi vyrai pas savo broli lietuviukąant szalto alaus! jsz Pranei jos 
sznapso ir turkiszkų cigaru! Užeikit, o nęįKLsigąilesit-

Žmogus teisingas, su kiekvienu gražiui apsieina.

tyK
Pirmutini mes visada goriausi tavom už
pigiause czienė parduodam,

Dabar gavo;n nauju puodu ir tnrielku, mediniu viedru 
reberiij ir daugybe visokiu daiktu,

Plunksnų, ant Jangu audeklu ir t ,t. ? - {
Mėsa sūdyta ir rūkyta, miltai kvietinei ir ruginei, szienas 

midling;------ ---- - - -........

Szifkorfes parduodam ir pinigus kogreieziausei 
nuleidžiam (siuneziam)

ATMINKIT!
108 E. 0ENTER Str. ią 117 S. Main Str.

Miliauckas ir sunns, I' t ‘; u ■' 7 '

Ant E. Center Str. N18..
SIltfNAXDOAH, FA.

, Czionai galima gauti dziegoriu 
mažti ir dideliu ir lenciugeliu viso, r- 
kiu, spinku auksiniu ir sidabriniu. 
Visokiu instrumentu del grajaus, ; 
kaip tai: skripku, klernetu, parta- 
pijonu, gitarų mandolinų ir t. L

Geri, drūti ir juodi panteonai už 
<15 c. Ir daug kitu dalyku už pigia 
prekių.

Cz ienai galima gauti., kiek tik du- 
ežele užsimano: atsigerti kuo ska
niausio aJuczio? saldžios, ; karezios ir 
kokios tik norėsite arielkeies, kad ir 
eukrawotoe, užsirūkyta, puiku eiga ra

Praszau atsilankyti ir to a isko pa 
bandyti!
■— ■ . Į - —    ..T II II ■■ ' ” — Į-....-.—i ..III I II i ... *

C. M. BOIH)NEldl).‘b. S.
DANTŲ DAKTARAS

Ofisas buna atidaritas

Žinote, jog tai puikiausias sa liūnas 
visame mieste Shenadorio.

Kampas K. Cente)' ir Ho trees Str.

Smagiausia užeiga, kaip dvi vietiniu 
lietiiviii. taip ir pakelvvingu, ne* netoli 
Leigh Vidic'* <lij>o. Tenai randasi ko 
skaniausias alus, visados svioz.es. o ka 
kitu gorimu tai noj girti nereikia, nes ge 
resniu niekur nerasi, o cigarai isz pa
ežius Turkijos, 'Taipgi J. Kupczinskas 
ir brolis yra labai prieteliugi žmones. 
Kiekviena gelbsti bėdojo Ir duoda ruda 
kožnam reikalo. s EPĄmirszkjt

201 E. Center Str.

Peter Cecchini
Parduodu visokius žalius valgomus dai 

ktus: Salotus. Kopusius. Cibulius. Mor 
kvas. bulves ir žuvis visokiu gatunku.

A isi lavortii yra šzvieži ir labai, 
pigi, ateikite ogaūsiti? ka tik nore- 
site kopigiaijs^j,

, neužmirkzkit

221 E. CENTER STR.
Shenandoah, Pu.

S A L I U N I N K X I!
— Na \visi prie alaus —

CH. SHMIDTO
z\r žinote lietusiai kad CltRYS-

d 1 A N SI 1M 11) 1 () vra geras alus ir 
gahva nuo jo niekad neskauda. Pas 
Ch. Slnnitlua galt kas nori irauti ir v*
baezkutia in namus jiarsigabenti

207 W, Coal str. Shenandoah, Pa.,

CAN I OBTAIN A PATENT? For a 
kP.'.’J’b answer and an honc^i opoiion. write to 
JU L h N <v CO., who have hzuj nearly fifty yearF

formation concerning Patentą and bow to ot> 
tnin them nent free. Also a cataioguu of m<xduu> 
leal and scientific book* aent froeU

Patents taken through Munn A Co. rocetra 
gpocial notice In tbo ^Cicntiflc America*, and 
thru aro brought widely before the public with
out cost to tbo inventor. This splendid pspur. 
ksuftd woe lily, elegantly UJnatratod, baa by /ar th* 
target circulation of any aciontiflc work in tha 
worla. 83 a year. Sample copies sent fr««.

Building Edition, monthly, IWa year. Bingi® 
copies, 25 oenta. Every number contains beau, 
tirui plates. In colors, and Photographs of now 
bouses, with plans, enabling builders lo show tn* ‘ 
latest designs and secure contracts. Addreu

MUNN & &>„ Njuv Xpipt 58J Broadway

FREE GRAND PRIZES! 
sfts.&w, 15 Urtj.

Del praplatini
mo muso 15 con- 
tiniu cygaru tik 

tai per GO dienu iszdavl- 
nesim muso dovanas su kož- 

2Ui baksu Cygaru. Atsiunsk 
mum savo pravarde, ir pilna 
savdadresa o mes atsiųsim 
1 baksa JI. C. cygaru viena 
gera revolveri, 1 kiszenini 
peiluka. I pipke ir paauksfi. 
ta laikrodėli I I prabos auk
so o ir g*ra lenciūgėli. (Jan 

peržiūrėt ant ekspres ofiso o ingo paskla- 
bos tai užmoki<d< 
presmonni d- Z

nuo 9 iki 12 (Įlietu)
į>o piet nuo 1 iki 3 
ir nuo 7 iki S wakare

34 Oak str. Shenandoah, Pa

visa pakeli. Wiskas 
kad galėtum gaut or
deriu del muso cvgarn 
kurie paivyduda po vi
sa svietą parshlfula. mos norime kad
tu turėtum iižsicmiina pardudama< muso 
cigarus, Agentus reikalaujem kožnam 
mieste Adrrsavnkite trip:

Cuban Cigar Works,
6'J/di7/z>/e/ezz .S7r.f Ckicago, PH.

Pas Radziaviczia!
Visi tavorai yra labai pigus ir 

szviirži. Už.laiko valgomus tavoms 
ir daug visokiu dalyku.
'Paipogi K. Radžiaviezius parduo

da szifkortes ir sitmezia pinigus i 
visas dalis svieto.

ATEIKIT!
105 IN'.NIiiinSt,

SHENANDOAH, l’A.

M. Slavicko
339 W. ('oal str. Sliemin (lofili. Pa 

Lietuviai neužmirszkite atsilankyti 
pas M, Slavicku. Žinokite, jog jis 
yra ne paeziuotu, tai vra teisingas 
vyras, nes nereikalauja daug uždar
bio. V isados užlaiko puikius gerv
inus, kaili tai, szalta alų. visokia ariel
ka kokios Įgis tik nori, ir kuo pui
kiausius cigarus

— SALIUNAS —
Jono Ražo

Ten galima gauti skaniausiu gėri
mu wifcokiu, nes ir cigaru usirukiti 
su kw’cpeiicziu durneliu, o ir pagelba 
bėdoje, ba jau newiena iszgelbejo 
isz nelaimes p. Ražas.
21 K E. Centre str. Shenandoah, Pa.

TĖMINK1T! #
Pas prnbatjzczių Szenando- 

rio parapijos galima gauti visokiu f 
Szkaplieriii ir Rožancziy

o SiSes i of J advertisiu

Amerikos ★ Lietuviu

U Iii Ilgo

žinomu

uis

mas

$ 0,70
$ 1,00.

$ 10.

gi m 
vari

Vienas eolu viena karta 
Vienas colis per menesi 
Vienas eoiis aut meto

indi ence - 
iūch owe month 
inch one year

Kakta užkaitina 
galiu au

nori gauna

m as
Rudbai’zdi'S saliuni w
8 visiszkai nesiseka

gerovę savo broliu kurie iksziol 
avi n vežios

sznipszdauias atkirto Rudbarz- 
dis. asz lekavau, kad tu Stip

inėtus

0 kur tamsta teip skubiuie 
si, užklausė neiszkeutęs And 
rius - saliunikas atsiszaukes

be piemeino, be 
klaidžiojo po Bru; 
Žiemiu szalį, vieni 
guli prie Airiu bnžnyczios ki
ti mandagesni sahinii.se dienas 
daskirtas ant garbūs Dievo.

ant trnsto isz-ugrrt, pakdeviu- 
gas gauna priudange nakvi 
nes. O paklausik manę bzd 
kokį asz v arda ter|> ju turiu 
Rudbarzlis pb 
žodžiu angel.skos sznekios mi

lelį, ma dvigubai pii- 
kniguteskits mano ims

teip ne mėgstu važmėti, manę 
sukrato visa tas prakeiktas 
važiu ėjimas, o kam d a asz pi
ningus spendysiit del kitu! 
Stragunai na Idiuznik, suriko 
Rudhai'zdis. Toleu važiosime 

dėlei mus parapijos 
į > a si ūksime vysk u pa, 

Plimonta, Szenadoii, gal ir

tu btragunai to teipgi uesu- 
pranti kaip smagus daigias 
kalektavot pinigus! Gana jau 
no perkūnu su savo smagumu

to negalime apsieiti. Zm 
mirszla be spaviediiės, 
per tlumocziu klauso airiu 
ninga

sudėjimo, plaukai aut galvos 
rusvi, barzda ruda ilga np 
kirpta ant paveikslo sziu pi
laitės, akys staezios, szm-rrės 
nosies visad užkimszta, nes 
tik putinui smarkiu gali kvė- 
pūti per uosi, dėvi drapanas 
visad kolero balzgano ir gy
vena Amerike apie 10 metu. 
Kožnas arcliiteklorius anžiu-

gunai pragyvenęs 
Amerike igijai į 
tiek, u tu kalbi kaip koks gri 
norius, kaip vakar atvaževęs. 
Kas mum galvon kaip ant ga
lo bus. dagu isz tu miltu ue 
bus koszūs, tai mes ir miltus 
mokėsime sunaudoti. Sztai 
jau karezema prie dypo, į ku
ria stangiai inėjų užima kam 
bareli] vietas už stalelio, pa 
szankes pora žeidei u alaus 
Rudbarzdis toliau traukesznek 
ta: — Pirmeu turime inkal- 
bėt i žmones, kad neatbūtinai 
priguli uždėti lietuviszka pa
rapija jūs pats matėt kad be

’koiinįkat ne ūmia pakepus, 
liet ne turi nei vietos nuo ju 
pasislėpti, nes visas mano pa- 
hvones jau žino, reike stver
tis kito biznio— sutverti ei
nu napizyklad moscibiįdz lie- 
hiviszką pavapij/į.

Kad iiis, vtdnei’beue su

savo, «p<-H J\ 
a Ii u pasilikt va- 
žmonių, patruli t

apvai kszcziojai
Inraževęs į miestelį Rud- 

barzdis pastatė jūdają saugio
je vietoje, ir iszėjasant stry- 
to pro szalį einantį pirmą lie
tuvį užklauso: ugi kur tas 
Stragmias stovi ant burdo!

Radęs Straguną atsakanezią 
medega savo nžmanimui, ne- 
iszpasakytni pradžiugo. Eivn 
į saliuną pas dypą iszsigert, 
alkoholis stiprina protą, at 
gaivina atmintį, žmogus kada 
iszsigeręs byru, daug k i Ires
nis aiszkiau visą labą mato. 
P1) perkūnais, tarė Stragunns 
kelauezia į saloną,ar jie mums 
iii tikės, ar jie sutiko ant su
tvėrimo parapijos, kad lietu 
vi u visisžkai menkas skaitlius 
o ant galo ar mes įstengsime

Inkalbėsiu 
parapijos, 
ežios 
maža bėd 
tu tos pai 
gu tvirta su suinianij 
moscibii neaprinktas 
sako.... a t, tuszezes

rot i akis Kunigams, <• da 
tu O •

kupui, jagii asz iszvažlūsiu
reikaiais Los

mitingo žmogus padarysi. J ui 
zyvilei tie lietuvei, ne žino 
nes. (Tada Rudbąrzdis paša

>a vėl airiu k u 
mugąs per tlumocziu, tfu, su 
tokiu darbu, ilgeu (o negalinu 
kiast. Kada noras norėjimo ku 

žino

ĘUDBARZDIS.
ts i»z AtiK-riko- lietuviu u? veninio.)

sutaszke, ta rup. \ is da mu 
tau tu jaunas esi! Toliau 
kalėktavoja kiek piningu 
žiūsime pirkt lotu. O, d 
visokiu važinėjimu! Mat j 
perkūnai tuos važinėjimus asz

parode ant atsukymo szpvga 
inmpiszkėjo tvert parapijos į 
miestelį Brūzgu Cities.

Rudbarzdis yra vyras pa- 
cziūtas, aukszto ūgio, tvirto

įmigo už-i<legs i
<— v_-

mu, nutarsime po kiek Kožuas 
turi mokėt ant lotu pirkimo 
ir pastatymo bažnycziosir pra
dėsime kolektavot piningus, 
be to žinai

-MPreke apgarsinimui- 
f 0.30. 
^1,00. f 10.

rejęs tą pamatą, neabejos kad 
bud inkus ilgai stovės. Asz 
teipgi in tokį pamatą nebijo- 
ežia ir belos pastatyt nor isz- 
dėvėtas kelnės.

Tfu, moscibzd., kączia ant 
prezidento iszriukti? Klausia 
savęs važiodamas, ot - ot - ot 
Kaip tik žmogus pajudini Ra- 
vosmegeiiinc tūjaus randi kelia 
iszėjimo.

Sujeszkau pirmeu Stragu- 
ną, vyras tai pasitikimas aug- 
szto ūgio, drūto sudėjimo, pa
kantrus, gali daug meluot ir 
mėgsta isigert (paskutiniu žo
džiu pasžnabždoms isztarė 
trįdamas delnus viens į kitą.)

O kaip gėjas tas Rudbarz-

Dažny 
pripažys užgena rodą 

jagu ant preziden 
u jos naskii's žmo

vardą? (/eras vardas, kadi 
žmogus turi daug niuingu nie 
kam Amerike ne rupi kokiu 
bildu įgyjai tils pinigus, bile

pakylo Mragunas, asz sv 
bandžeu kah-ktavdti, tai bol 
man akvs su mazgote koneis

mes 
rasime Kumiigaf O daug bus 
reikalu! Pasikark po perk li
nais su savo važevimais, su-

svioz.es
sahinii.se


^ri. , T'-jg

geras vardas Amerike. Ką 
asz esiu kaltas, kad tie žmo
nės ma dūda, „kytras ima, o 
durnas dūda“.

Užtai sakau tau Stragunai 
neatbok visai aut vardo! Bi- J*
le darysime sau gerą gyveni
mą, tu atsilaksi byro įvales, 
asz* teipgi.... ką ąsz.... nie
ko.

Bet po nei kūnais kada ku- * *
mga gausime, tai tau Rud- 
barzdėli, tarė, uždėjęs ranką 
ant peties, Stragunas, biznis 
sumenkęs, žinai kunigas pra
dės bartis ant girtūkliu, keiks 
saliunus, keiks boles, girs 
blaivystę szauks žmones į baž- 
n y ežia, žodžiu daugumas pa 
leus lankėsi in korczemas. Pa
sikrutino Rudbarzdis isz ne
kantrumo, spausdamas druczei 
lanka kumszczią. Basil migs 
traukė St ragu n as, k oi ek tos 
mus ir važinėjimai, isz ko tą
syk gyvenimą dariai tu Rud- 
barzdėli ? Man rodos nori vy
ti botagą ant savo nugaros. 
Manding kunigasdidesnė įtek
iną turės ant žmonių, negu sa
li unįkas. Akimirkoje visą 
peklą sujudįsime, szetoniszku 
balsu suszuko Rudbarzdis, 
daužįdamas n£i Į.irmeu sug- 
neuszta kumszcze stalą. TA 
jaus toki kunigą mos. bzd, 
v elne i pagrėbs, jaigu jis atsi- 
tožitu kisztis į mano biznį, ku
nigas matys žmones tik no ne 
dėlių ir jiems pasakos nebūtus 
daigtus ir sausai, asz nusimn- 
davusiu tąsyk galiūną bruzgA 
se paczios Cities, o ant žiemiu 
paliksiu savo saliuną geram 
draugui Platini. teipgi bajoro 
vaikui, tąsyk davai abudu isz 
abieju pusiu ant kunigo isz- 
mibliot visokius daigtus, pa
kele, didelį nesutikimą tarp 
parapijonn, szaukt parnpijo- 
nūs pas savę ant mitingu, o da 
kaip pridėsim argumentus by
ro, mosei bzdzieju kunigėlio 
nėra brūzgu Citie ir mes vėlei 
važiajam jeszkot kunigo ant 
parapijos kaszto ir kalėk tavo- 
jam, baigė, glostydamas savo 
rudąją barzdą. O nusistebėti
nai puiki kalba tavo, tarė ta
da Stragunas, buezifidamas į 
rudąją barzdą, szneki kaip 
kademijes pabaigęs, gerą gal
vą turi, o galva žmogų rėdo.

Gereu su kitru pamest negu 
su paiku...............Szitas vis
kas but gerai Rudbarzdėli, 
bet atmyk, asz niainose dirbu, 
gali mane akimi užmuszt, jai
gu pakelsiu ranką prięsz dva- 
siszką asabą. Atsimenu kra- 
juje Anskiu senute už kąskun

seina matyti lyg, tartum, 
žvaigždė nudrimba nuo dan
gaus. Musu žmonės vadina 
jas žvaigždėmis, bet tai mes 
matome ne žvaigždes drim
bant; mokyti vyrai atrado, kad 
tai puola menkutės pliadetos, 
kuriu ant dangaus nematome, 
nes jos permažoe. Jos teipgi 
sukasi aplink saulę; jeigu, be-

tarė Rudbarzdis, raudamas 
sau barzdą, tu Dievo bijei, o 
kur tas Dievas, kas Jį matė, 

prie žemė-s, kad užgauna dagi 
žemės orą, tai, lėkdamos labai 
greitai (3000 viorstu per mi-

josi Dievo! Tai kam tu nori 
Dievui namus statyti, jagu sa

kas, su dumiu du turgu, su 

szviesti, ir tada mes jas pama
tome. Kaip kada atseina 
matyti drimbanczias žvaigždės 
tokios didelės, kad jos szvie- 
czia, kaip mėnuo, ir nusz-

naprzyklad moseibzdzieju kal
bėjau, kad man ne galvo pa

t i k m a n r u p i b i z u i e, sko 
linįkai nedūda pakajaus. Jago 
mes pradėsime tą darbą, 
žmonės rinksis pas manę ant 
rodos, mitingu, bus žingeidus 
ką girdėjom Plymouth e, pas 
vyskupą, Szenadorij ir kada 

oa, Kaip Kaua. piyszia į Kąs
nelius, ir ant žemės nudrimba 
akmens vadinami aerolitais, t. 
y. oro akmenimis. Tokie ak- 
mens dažniausia būva ko ne isz

esti gana dideli; te i p Muksiu

kunigą gausime, o kožnas, 
juokdarydamas kalbą, šarma- Tikrosios žvaigždės, Isz-

kvoteruko, labjau jei asz pats 
uszpuudysiu. Tejp rinksis 

puokime liežuvius, kad gerai 
su melu galėtumo su vadžiot. 
Tai moscibrat, bus biznis, vo
gdamas auksztin suriko Duok

mu ant musu dangaus, visos 
kitos žvaigždės vadinasi tik
romis, nekrutancziomis arba

karczemos, tegul žmones atsi- 7 o
gaivina, nes szendie djabli

Lik sveiks, Lik sveiks! dės. kaip matome,

APIE DANGŲ.
Tąsa,

iiaus, kas priguli nuo tolumo

Saulės ir mėnuo užtemi
mai arba gadinimai.

kart, kaip žemė, būdama tar
pu saulės ir mėnesio iratmusz 
dama nė savęs szeszėlį apsiau

Drimbanczios žvaigždės.
Gražią naktį, kaip kada at-

ir atlėkti nuo saulės į žemę pri
valo pusdevintos minuto.% at
lėkti nuo areziausiosžvaigždei 
i žemę privalo kokią 10 metu 
laiko t. y. jeigu saulė užgestu 
tai mes tai pąmatytumėme per 
pusdevintos minutes, d užgesus 
a rėžiau šiai žvaigždei mes tai i

metu.
Jeigu žvaigždes teip toli nuo 

musu ir saulės, ir viena žvaig
ždė nuo kitos teippat turi būti

saulė, tai kode! gi mums rodosi, 
kad jos netoli viena nua kitos!

atsiminę, kaip isztolo iszrodo 
daigtai ant žemės: jeigu pa-

isztolo, tai namie regisi, kad 
vienas medis stovi prie kito; 
o priėję artyn pamatome kad

Žvaigždiu skaitlius labai did* 
lis; jeigu teiv> žiūrėtum, tai ir

juju įžiūrėti ant viso dangaus 
tiktai kokius 5000; o per triu-

nu; bet ir tai da ne visos. Per 
dangaus vidurį eina balaganai 
plotas, vadinamas paukszcziu 
keliu; jis ne kas kitas, kaip 
surinkimas n e i sz įįsakytos 
daugybės Žvaigždžiu. Pauksz-

žvaigždė niekam 
nuog sąulės: jin

są, teip-pat baisiai didelė, 
teippat turi savo planuotas ir

kad jo storumą skaito iu 
mažiaus kaip 500 žvaigdžiu 
t. y. jeigu žiūrėsime į staczb 
už jos dar bus 500 žvaigdžiu.

gaus dar yra vos-vos matomi

gždžiu susirįkimai. Szitu tasz-

dės vieno tolio nuo musu, tar
tum, prikabintos prie dangaus 
spinkso, vienok ne teipyia: 
musu akys, negalėdamos ats
kirti vieno tolumo nuo kito 
rodo mums visus t durnus ly
giais ir, apgaudamos mus, ro
do mums lyg kokį matomą

per trmbas žiūrint, tiktai ke
linto taszko žvaigždžės vos-voi 
įžiurinmos,o kiti teip ir pasilie
ka taszkais. Ant galo pagalios 

džiu yra neiszpasaky tai daug...

kaip maž esnėsės žvaigždžės s'i 
kasi apliii k didesnes, teip irsxii 
lė. kuri teip-pat žvaigždžė, 

i _; y t. j
I i >

•f tomo dangaus, aplink kiiri<8

A -

teip buisei didelis, kad ezvie
Toli..us bus.



Lietuviu szv. Jurgio kata- 
likiszkos parapijos,
Shenandoah, Pa., 

nedėldieni nės niokslainės,
—a—

... PROJEKTAS........

ĮParaszė A. Milukas.]

(Pabaiga.)

Nedėlinė mokslai no užims 
sziek tiek laiko mokytiniams 
ir ju mokytojams, sykį apsi
pratus jiems su ja ja, sumažės 
tūlos niekam tikusios žaisi ės 
arba ir valkiojimąisi be siekio 
kurios gimdo stoka užsiėmi
mo ypacz szventą dien?.... 
Idant gėriai s pri pralyti atei- 
iianczią karta prie tvarkos ir 
įstatatymu bei valdžios guodoji 
nio, be kuriu ypatybių negali 
apsieiti jokia draugija, ned. 
niokslainės mokytiniai ir mo- 
kįtinės Ims raginami j kuopė 
les, pratinami prie bendrisz 
ku sueiga, prietikiu, lamdomi 
atsakanezioje drausmėje ir 
tvarkoje, taipgi organizujami 
j fonnaliszkas draugystes. 
Ypacz gi prie sudarymo drau- 
gyszcziu kalbinami bus tie, 
kg baigia savo mokslą, prieis 
prie P. Dievo ar priims Sale 
ramentą Pad rutininio tikėji
me Hz .— Kad suragiti ma-K...' *• 
zyczins gėriams mokytis iikėji 
mo tiesu, laikas nū laiko pa
dalinamos jiems (visiems) bus 
tūlos dovanėlės. Pirmystę ir 
iszskyrimus apdovanojime lai
mes tie, kurie atsižymės mok
slu ir padorumu savo apsiėji
mo. Priėjimas prie Szv. Sak
ramentu, o ypacz prie Sakra
mento Kūno ir Kraujo musu 
dieviszko Atpirkėjo, bus isz- 
kilmingas ir taip* parengtas, 
kad diena (ypacz pirmos Ko
munijos) pasiliktu ant visa
dos atmintyje busianeziu ūkė- 
su tėvu, ir motinu kaipo lai- 
miiigiaiibia iszviso ju amžiaus. 
Mokytojus- taipgi reikės sziaip 
ar taip su ragy t i ir ju uolumą 
laikas nū laiko atnnujįti. Kasz- 
tus dovanoms Jūs parapija ar
ba jie bus surenkami per ko 
lekiąs ir kitais pragumais.

lei galima, rupįtasi bus 
apie suteikimų nors kartų aut, 
metu mokytiniams ir mokyto
jams kokio nors tarapąto( pik
niko, ekskursijos, - ju paežiu 
kasztu) kurs ne tik suragįs 
vaikus norintis moki t is ir ma
loninus klausyti savo perdėti- 
uiti, ypacz klebono bet taipgi 
sujungs jūs ankszcziaus rysziu

' A J
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vienybės, kurios viduriu (cent 
ru) bus j u dvasiszkas tėvelis, 
kunįgelis, klebonas. Ant pa- 
n asz i u žobovu (žaisliu) anaip
tol nebus tvirtu gėrynių (ar 
Bzokiu?) apart virszaus pami
nėtu siekiu toki susirinkimai, 
kur toliau^ nū miesto ant szvie- 
žio oro,bu* naudingais ii svei- 
katai mokytiniu.

Kunigas su mokytojais arba 
jį reprezentavojųs sargiai 
dabos kad tas pagirtinas 
užvedimas nebotu naudoja
mas aut blogo ir vietoje gero 
pikto negimdytu, vietoj gar 
bes nedarytu gėdos lietu vii 
katalikiszkos parapijos nedėl- 
dieninei mokyklinei.
St Charles Bor. Seminary

Overbrook, Pu. J uly 5 D95.

Priesz emigracija.
Bostone užsidėjo kliubas 

po vardu „Lyga del sumažini
mo emigracijos (Ligue for 
restriction of Emigration).

Pamenate Skaitytojai, Kaip 
tai pereitų metų jenųrolas 
Koxey traukė isz visu pusiu 
in Wa.diingtona darbi nyku.% 
nelyginai kokią kariuinenę. 
Terpu kito ko, tie Koxeistai 
jeigu jiems ju užmanymai bu
tu nusisekę, butu reikalavę nfi 
valdžios, kad valdžia sustab
dytu per K) metu emigraciją, 
t. y. kad per 10 metu joks 
darbinykas isz Europos nekil
tu į Ameriką Kleistas. Bet 
Koxeistam pragaiszus ir tas ju 
užmanymas pi agaiszo.

Tą Koxeistu misi į nut vėrė 
dabartės anoji Bostono drau
gystė, km i erzina ir gundo 
per laikraszczius Amerikos 
gvventojus priesz atėjusius isz 
Europos.

Kepoilgam ketina anas kliu 
bus padėt in senatų del per 
kratymo tokį iuneszinią: kad 
ant kiekvieno ateiuanezio isz 
senosios Europos in Ameriką 
butu uždėtos pagalvės nog 1 
iki 10 doleriu.

Antra, kad kiekvienas atei
nantis ing Ameriką mokėtu 
įaszyt ir skaityt.

Nemislykime kad senatas 
tą tos lygos inue^zymą tujaiis 
prijnis, nes daugumas Ameri 
kiecziu yra priesz tai ir dau
gelis laikraszcziu ąpjūkia tokį 

užmanymą, bet kąs gąl žinot 
su laiku gali ir tąi but.

Matome visi ir žinome visi, 
kad darbai Ameriko vis blo
ginus apsimoka, kad gaut dar 
bavra labai sunku. O del ko?

v

Ainerikiecziai sako, kad del 
to, jog per daug atėjūnu czion 
isz Europos atvažiūja. Jeigu 
Polenderiu, Lietuviu, Unga 
ru, czion sako, butu mažiaus, 
mums, girdi gerinus butu.

Todėl po metu kitu, dar
bams nepasitaisant, labai grei
tai aną Bostono lygos užimi- 
iiima gali pervesti,o tada nelei 
stu mokaneziu skatvt ir raszyt 
in Ameriką.

Užtatai tie kurie galite ku
rie turite savo miestūse vaka
rines niokslainės (iszkalas) 
mokykitės ir kitus prikalbi- 
kite, kad eitu mokyties. O 
ką žinia, pargryžszite kada 
yiasižiurėt in Lietuvą, o jei tik 
nemokėsite raszyt ir skaityt, 
gal in Amerika jūs dauginus, 
kad ir norėsite ne inleis, nes 
matote ka daugumas Ameri- v «
kiecziu jau szneka: neleiskime 
nemokaneziu skaityt ir raszyt 
i u Amerika.,,

Gladstone ir Turtai.
Buvęs Anglijos pirmutinis 

ministeris, Gladstones, pereitą 
nedelią laikę kalbą, kurioje 
mokino Anglus, kad Turkams 
netikėtu, o tik neatbūtinai Ar 
menu žemėj užvestu permainas 
Anglus anoji Gladstono kalba 
sujudino ir diduma buk kaip 
nebūk nori, kad Anglijos val
džia insikisztu in Armėnu rei
kalus ir kad su trinkiais ran 
koše užvestu ten kriksz.czio- 
niszką rėdą.

Dagirdę apie t i ladstono kal
bą. 'Pui kai turėjo susirinki
mą ir nutarė, kad jokiu būdu 
nesutikt ant to, kad Anglija 
ar kokia kita vieszpatvstė k isz- 
tusi in reikalas Armėnu. Ką 
padarysim sako linkai —į 
tai mes patys padarysim. O 
greieziaus kad n< padarys nie- 
ko ir jei kiti neprivers, tai kaip 
pjovė ik sziol žmones, teip 
pjaus ir tolinus.

Vienas garsus lunkas at
siuntė paraszęs, Gladstonui 
laiszką, užklausdamas, kodėl 
jis teip ant Turku užpuldinė
ja. O Gladstones jam atsakė:

Asz-sako - neužpuldiuėju ant 
Turku, tik ant netikusios 'Pur
kų valdžios, kurią jeigu jūs 
patys nemokate permainyt, 
tai turės ptruiainyt kiti.

Teip ir mes galime pasaky
ti apie maskolių, jei kas kvai
las užklaustu, kodėl mes vis 
priesz Maskolius raszome. Mes 
ne raszom, nė neužpulame ant 
Maskolių, tik ant Maskolių 
valdžios, kuri mus neteisingai 
kankina, o kurios Lietuviai 
sykį turės atsibodėti.

Skerdyne Simonijoj.
Slavo k u žemėje in miestą 

Esseg, perm toj petnyczioj at- 
važevo I ugaijszkas teatras. 
Teatras anas perstatė kokią 
ten komedija, iszjūkdamas 
Slavokus. Ba mat L'n garai O 
iszSlavoku, teip kaip isz mus 
Lenkui arba Maskoliai vis ty- 
cziojosi. Slovakai tada in a- 
nūs nedorėlius ITigaru Akto
rius pradėjo mėtyt supuvusias 
obuliais ir kiausr.iniais, kada 
isz teatro ėjo. Toliaus labjaus 
kas syk arsziaus-pagjdios Sla- 
vokai pradėjo gadvti teatro 
namą. 1 ngarai paszaukė tlij 
savo ungaii»zka kariumune ir 
tašu durtuvais uradėjo Sla- 
vokus varstyt. Daugumą su
žeidė keno šyla, t<» ii tiesa, v

B LAI VYSTE.
“c.iil'.olic 1’nivu Blaivytus konvencija’’ 

laiko New York/-uuitinga-
Diena Aug. kataliku Idai- 

vystės draugystė isz visos veik 
Amerikos laikė susirinkimų. 
Terpu kito k<» nutarė: kad ku
nigai sergėtu žnmnes kad ypacz 
nedėliotus negertu: kad prie 
parapija visur uždėt vaiku, 
mergaieziu ir moteriškių drau
gystes, kur Imt užlaik'. ia blai- 
vystė ir <laug kitokiu naudin
gu dalyku nutarta.

Pagalios pradėjo kalbėt a- 
pie tai, kad minykams St. 
\ incei/to uždraust, virt alų.

I ies Pittsbnrgii mat yra zo- 
konyku kliosztorius, kolegija 
ir Seminarija, kurioje ir kele
tas Lietuviu mokinosi ir moki
nasi, o to kliosztoriaus minv- 
xai turi savo locną bravorų. 
Alų iszdirba gera, teip kad isz 
to turi g.-rą pelną. Tas daly
kas užkenkia nekuriem- ir jau 
po kelis s\ kius buvo anie zo- 
konykai apskusti vv<ktipams, 
o dabartės m-t anai katalikisz' 
kai konvenciiai jus kas sus
kundė. Konvencija ilgai,, m- 
toli pusę dienos apie tą alų. 
rodavijosi ir pagalios neniita- 
rė nieko.
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Leu-

pavirtę isz

manu.
kurios trum-

o

yra užgyventa nuo 1 milijardo

k adamus vyskupas inszventino ai

bažnytėlę.

mil.

In kūrenimą ir jos netinka

A r m i j a a r l) a K a r i 11 m e n ė A n g 1 i plėmis, arba nulat turi but

mums daleido tvert parapijų,

turn tarpu savo bažnyęzios

Taigi ir siivo dainose anglikai

aut vandenų

anė nog popiežiaus ne-

H
Ii

<r \- ■

musdarosi. Kaip žinote bro
liai, mes užpernai <la prisida-

kad pasirupys in tą parapiją 
tokį kunįgą, kurs galės szne- 
kėt lietuviszkai ir lenkiszkai.

eznektos paeina tik isz to. kad 
Lenkai, kaip dielės, insikirto 
in mus kūną ir nenorėtu mus 
Lietuviu nog savęs atleisti.

tos, kad su drylium permuszt 
jas sunku-kaip kiecziausias

klausytu, nedaleido ir sykiu su 
savo kunigu mus vyskupui in

nes iu kūrenimą anų niekas ne 
norėjo pirkti, visi tę pirko ii

mums miszias sz.
O ką pasakysit. Lenkai vis 

nepaliauja mus persekioją ir 
visiems skelbia, kad mes ir mus

anam kad girdi, tie lietuviai, 
ką nori tvert lietuviszka paia- 
piją, neyra katalikais, kad esą 
eretikais, pagonais.

mus prie komiteto ir meiliais 
naszi

ventoju. Flota jos susideda 
isz 199 akintu, isz tu 143 ant

vanijoj.
Grafito anglys yra gera dėl 

iszdirbimo visokiu daiktu

kojų oceano, ir 23 ant Kaspi
jos mariu. Maskolių kari li
meno laike pakajaus isznesza į 
100,000, karės laike padaro 
3,441,000 kareiviu.

Pasakojau jau asz “Garso“ 
skaitytojams, kad Dievas ne-

ma pirmą vietą terp juju. 1 ž 
gyvena ją 825 milionu. Eu 
ropa turi 360 mil. gyventoju

kos bažnyęzios mokame, tu j 
mus nog visko atstumo, visur 
isz mus jilkėsi, o kada mes 
pernai norėjome partraukt

stovi augszcziaus už visas ki-

a j j" i

anglys,

227 tukstanczius kareiviu. Bet 
flota j uju susideda isz 711 ka- 
reiviszku aki ntu ir 21,000 tur- 
gavu. Taigi visa kone Angli- C* O

Du Bostono Lietu
viai, s-zitągromatąmes raszeme 
tik dvieja, bet tikėkite, kad 
visi Bostono Lietuviai v ra tos

nekurtose vietose tvėrė
Mieli broliai praneszanie 

per szią gromatą jiums visiems 
Aiporikos Lietuviams, kad mes

Korespondencija isz Bostono.
————•

Pagirta Garso Redakcija:
Pagarsykite visiems Ameri-

pasistatysime sau lietuviszką 
bažnytėlę, teip kaip Lietuviai 
daugelyje vietų jau turi, ir tu
rėsime savo lietuviszka kunį-

Akyvos žinios isz 
Statistikos.

T.V* 1 1

ja laike pakajaus skaito 247,- 
000, o ląike karės 2,124,000. 
Flota ju susideda isz 271 ka- 
reiviszku akru tu ir 1,715 tu r 
gavu.

Austrija karalistė skaito 42 
mil. gyventoju. K ari u men ė 
Austrijos pak-njui Lznesza 364, 
000 o karės laike 1,000,000. 
Flota susideda isz 140 karei- 
viszku akrutn ir 391 turgavu.

kau savo pusesėres Onos Kli- 
maszauckiutės ir Petronės, abi

nos Lesnistvo, kaimo Slabada 
Praszau atsiszaukfie ant szio 
antraszo:

419 Franci!n str.

Svapbi Zipia!

Atkreipiame jusu atydą 
ant szios isztraukos isz provu 
“Borough Council“ mitingo,

ii

ektorius Taksu priva-

'das už 1894 m. in 60 dienu.“
Prisilaikydamas to mitą- 

rimo, asz esmi priverstas jus

to nepadarysite

vose.

Taksu kolektorius

a

i

Ant vasaros m oš numa?inom pre
ke sawo tavoro.

40 tuzinu mnrszkiniiį ir kelnių pirma 
buvo $1,25 dabar 80 c

35 tuzinai niarszkiniu ir Keiniu 50r
Vaiku diržai 15c
50c Vasarinius ncklaizas usz 25c

Max Levit,
13 E. CENTRE STR.,

SHENANDOAH, J'.l.Ir isz mus Penny 1 van i jos
anglių, kurios vadvnasi antra- O v
eito anglimis, galima visokius j jAqu GOKITE PI G EI PIRKT 
gražius daiktus iszdirbti, bet j • i

iresni,,. .h-ut™, i, IZeWei’lkll 11* (‘Zl’biltll
dailesnius padaro isz anos gra 
f i to anglies. Anoji užgauta

’1 4

rapijos niekad netvėrėm ir ne- 
tversim, ir tokios bažnyęzios 
pėstutėm ir nestatysim, Mas

pakajaus ruknoj a 511,000 ka
reiviu, o karei 2,471,000.

Valaku Karalyste (Italių)

.... Ejkite visi pas. ■ • ■

^WOMERI,*
124N,Mnin sir Slidinu.

P1GIAUSE VIET.A visam miesU

i?*''A

yra lengvinus
i



Katalogas Kningu.

^*1 ,4 4 *'Mft'BC

»» .4t.

Susų spaustuvėj;! randasi
'*5i .

szios knjgos

Maldų kiųgos:

S 1.50
2.00

Aukso aJtorins arba Szaltiuis dangisz- 
njskarbu “

*) Skuriniuose apdaruose
bj Szagrlno
c) Krisztolo
d) Sn kauleliais 3.oo ir daugiaus

2) BALSAS BALANDĖLĖS.
a) Skuriniuose - 90c.
b) Szagrino - - l.oo
c) Krlsztole - - - 2,oo
d) Su kauleliais 2.75 ir daugiaus

3) Mažas AUKSO ALTORIUS. 75c.
41 KANTIUZKOS - 70

Giveniniai Szventuju Dievo J. 2. ir 3. 
3)centu viena

Givenimas Vieszpaties - 80c
Giveniniai Szventaju Dievo [mažesnis}

Ir III zokouas draugo - - 2uc

Gydyklos nu baimės ame įlies
Istorla Szventa su abrozeliais
Menuo Marijos
Pilotes arba kėlės į maldinga

su
Non-nos
Prlslgi tavoj imas ant s mere z io
Istorija seno įstatinio

30c
25c
30c

50c
30e
50c

30c 
komu-

20c
10c
20 C
10c
50c

Pokylis szvvntnjų arba tanki 
tlja . _ . .

Szkala
Stebuklai Dievo Sz. Sakramento 30c
Mokslas Rymo kataliku
Szlovlnimas Sz. Panos Sfarijos 

Bažancziiis amžinas 
Žyvatai sr.ventuju - 

Kalba dvieju žmogių 
Vadovas in dangų -
Vadovas apiankanczių atminliiima kan 

ctūjs Ixzga nito jaus musiy - 18c
Girtybe.baisibe ir rustibe togrieko tie 
Kas yra griekas.kalba 2 m<-rga’cziii 15 
Didžioji nedelia - 5c
Grieszninkas priverstas metavoties 10c 
Perspėjimas apie szv. tikėjimą 8c

įų kun. Autanaviczlaus 
Kasdienines maldos
Graudus verksmai - - JOc

• Apie malda kaipo rakta į dangų 15c 
Pamokslai ant didžlujij metiniu szven 

ūki Ir didži nosies nedelos - 75c
Szaukemas Balandėlio - 25c

KnĮgos svietiszkos Įtalpos

Lietuviai amžių gludumuose foe 
Maskolljos politika - - 20e

Valkų knlngelė - - 15c
Vesellja paglronų - - - 20c
Terp skausmų į garbę poouia 35c
Vlstorla. Zanavyko - 50c
Juokingas pusakojlraas - 7c 
Naujas elementorius su apdarais 15c 
Lietuvos gaspadinė - - 35c
Atneryką pirtyje - - - 10c
Tsmoszlus besotis - - 5c

-Apie Kražius - - - 15c
Kj daryti Idant sveiki butume 7e 
Lengvas būdas paežiam per savj pra 

aeltil raszyt - • .10c

"tnl u i< r

20c y- 
____ __ t _ _ _ _ __ įDe 

Žiponas bei Žiponė - - - 40c
Žirgas ir vaikas i -ž 4 - S t .■ 20c 

Birutės dainos - • - 10c
Petro Armino rasztaU - • ‘ 10c
Ponas ir mužikai, drama - 15c
Kas teisybe tai uo indas, AlszB. 15c 

Pajudinkira vvrai žeme apvsaka 15 c. 
Ant Nakvvncs “ “ 5 c.

Pasakojimas apie viena vaita Ir jo ra- 
sztinlka

Kaukazo belaisvis “ 
Kur meile ten ir Dievas 
Kas kaltas “ “
Senis M a k rick as “
Vakaras Tilviko pirktelcje

Gyvenimas Stepo Randuosiu (ketvirta 
dalis ..Szauleniszkio senelio”) 15 cj 

Apie Dangų, Saulę. Mcnasį, Žvaigždes, 

Plianetas ir įdomėtas , 5 c.

c
> C.

> c.
) c.
» c.
5c.

ja •• ‘S “ 10 c.

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

Žodynas kun. Miežinioketurose kalbose: 

lietuvlszkai, latviszkai, lenklszkai ir 
ruskal “ “ S 2.00

Basanavicziaus Dr. Etnologiszkos smulk
menos (su viena niapn) “ 25 c.

Pavergclė (P. Pciverlntos Apysakėle) 
ir kaip gyvena Kynai “ 10 c.

Vapplerlo A. kun. Istorija bažnyęzios 
kataliku “ “

Kristijonas Donalaitis Pavasario
100 

links-

10 c.Musu Pasakos. 10pasakų
Kankinimas kataliku Lietuvoje abelnai 

o ypatingai Kiužiuose 1893 metuose 
del Lietiiviszko teatro “ 15 c.

Andersono pasakos, su abrozeliais. 30-

L a H

i

Didelė krautuvė visokiu

Gali Iszezistiti ir nukvarbuotl visokias 
drapanas kaip tai: kotus, kelines, pirsz- 
tines. vilnones ir szilkines. Po iszczistii- 
iul' . arba nnkvarbavlnm drabužiai išž
iojo kaip suvlsu naujai padaryti.

Darba atlieka greitai, pigiai ir koge- 
riausei.

Taigi parduodu naujas ir jau palaiky

tas drapanas.
NHVŽMIRSZKrTE

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

MESINYCZIA
L I. Rohland’o

31 W. Center Str.
Shenandoah, Pa.
Visada kopigiausiai parduoda 

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

Geriause mėsa Szenadorijo it 
visados pigiausia.
' / ■■ "JL.r l-'L1J L3SL_______ L—-J*

PU1KUSSAI1UNAS

J0N© MIEbDHŽi©
Teiposgi gers kriauezius ir teisin

gas agentas, laivrakorcziu ir siunti
mo piningu. 122 S. Main sir-

Shenandoah, Pa.»
t. Til. A J ■' 1* j < - ,>*1

5p®

’V-i;W* . r ■ VSSĮ. _

Tta KAN0ERIUS 
j -GYVENANTIS — 2< 
SI E. CBDTRE STR. 

yra musu agentu Shenadorij 
prijima visokius apgarsini- 
mus ir už jūskalektaveja.

< i >
1' <i i

PATENTS /

Promptly secured. TreUe-Mnrka, Copyrights 
imd Labels roglst«re<l. Twenty-flvo yoora ex
perience. W» report whether patent can be 
eecured or not, free of eharjto. Our Pee not due EfiMfan

Tikras a merikoniszkas laikrodėlis.
tYV* Dzkirpk szi apgnrsitii- 

®lgS "D ir prMusk mums su 
K tlf savo pilnu adresu.o mes 
LKCIt# prisiusinv lav už dyku, 

a* rr«r« k'l p;i mutinio. •Z'-rinusi
SIZE tikra am<’riktmi»/-kn lai

krodėli, yra tai tikrai 
auksas, yadltiHinus l t k 
iszrodo taip, kaip tikrus 
Auksinis hiikrodells, ku
rtė* kiti pnrdftda po Ą-10- 
yru cvnrnntnvutas aut 20 
metu. Apžiūrėk gerai cx 
pn’soofise ir jeigu tu tin* 
ttisi, j<>^ yru pigu, užnm 
;ek j’.gO. 4) jeigu nori 
puikinis lencititrclio, Jlai 
atriusk gOc-ntu pnezti- 
neniis markėmis o catį
si liuksilli lenciugell- 
vertumo |3 a0 14 k. Arba 
nrlsiusk TgO. o kuciuge- 
li gausi dykai.

Royal mfg.Co. Dept.
61 Unity Bldg.------ Chicago, 111.

Tikras Elvino laikrodėlis
Prlsiunsk si 

apgarsinimu s 
ivo pilnu adr 

ir mes tau ats 
sime t i k ra e

už <h k a del p

' n k 
k t 

tas ir yra.'*^ 
tvirtesnis n , ' 

tikras auk' 
laikrodėlis u’'f/.* 
Viduriai v ra lkl 

aranta 
(j metu 
-I1 s y j 

gražus: la'jk 
i u sztvruO}.
lenciug tje 

parsideda |x» 8 a

misliji. kad tas yra pigus ir jogoj, k 5 
laikrodėlis ir lenciugeiis yra verti t 
ulgu . tai užmokėk express© ag c 
89,25 ir laikrodėlis su lonciugellu yra ra

a 
n

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

Joseph W. Purcel
Krautuve visokiu val«romu tavom
Jeigu nori gauti gera tevora už mažus 
pinigus, tai ateik pas Juozapa W. Pur
cell. 101 East Venter str.
100 svaru geriausiu (gvarantavotu)mlltu 
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4 Baksal žirniu 25
4 ,, komi 25
3 ,, geriausiu tameczlu 25
1 svaras geriausiu farrniszku tauku 11 
3 ,, geriausiu džiovintu obuoliu 25 
Šviežias sviestas Ir kiauszinoi yra gauna 
mi kožna antra diena. Mesa, rukltl kum 
plal, szlen&s ir kiti v^okl tavoral sztore 
yra geri ir szvlcžl. Visokį tavoral pars! 
duoda už pinigus labai plgel. atminkitI

101 E. CEMTEtt sn. 3HEHAMD0AH, fA.

Gelaziokelias Lehigh -lalfcjT -
Prasidėjo nuo La/lriczio 18^4 tn.

TreiOHl inMina lat Shenadorlo Id P«nu 
Junction. Mauch Chunk, Lehighton. Blatin^toi 
While Hall, Catuanuuua, Allentown!, Uvlhlchciu. 
Easton ir w«atburly 8.04, 7.38,9.15 ryta 12.43, 2;*»* 
5.27. po pietų.

In New Yorn ir Philadelphia, 6.04, 7. 38. 9 15 ry
ta 12.43,2-57. p© pirt. Ja Quanane, ttchba<'<i, 
Gerhards ir Hudtondalc, 6 q4 9.15 ryta 2.57 po p

In Wil cs-lJurre. While Haven. PltUfeun, Ln- 
Coyville, Towanda, Snyre, Wavi-rly ir Elmira\6.0L 
9.15 ryta 2.57, 5.27 po piet.

In Rochester. Buffalo, Niagara Failu ly In W-- 
stus 6.04, 9.15 rytu 2.75. 5J17 po plel. 1

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

In Lambertvillu Ir Trenton 9.15 ryta
In Tun hunnoc 6.04. 9.1 ryta 2.57.5.27 po plot
In Itlinea ir Geneva 6 04, 9.16 ryta 6 27 po piel
In Auburn 9.15 ryta 5.27 po jBet.
In JeanešviHe, Leviston ir Bcawer Meadow 

7.38 ryta 12.43 po plet.
In Stoeton ir Lumber Yard 6.04,7.38, 9.15 ryla 

4^43^7*_
In Silver Brook Juketion, Audenrkd Ir Hazle

ton 6.OJ, 7.38. 9. 15 ryla. 12.43. 2.57. 27 Ir 8 0®’ po 
pletu.

lu Scmnlon 0 Ol. 9.15 ryta. 2 57 ir 5.27 po pletu.
In Hnzlebrook Jeddo, Drlfton Ir Freeland 6.04, 

7..7S. 9 15 r\ tu. 12.43, 2.57. 5. 27 po pietų.
In Ashland, Girardville ir Lost Cree, 4 59, 7. 46, 

9.13. 10.20 rytu, 1.00, 1.40. 4.10, 6.35 po pietų.
In Raven Run. Centralia, Mount Carmel ir 

Shamokin 9.13. 11.14. ryta. 1.32,4.20, 8.22, 9. 15 po 
pivtp.

In Yatesville, Park Place, Mabanoy City ir 
Delano. 6.01. 7.38, 9.15. 11.05 ryta 12.43, 2.57, 5 27, 
8.08, 10 53 po pietų.

Treinai iszeina.
LzShamok 5.15. 8.15. H 45 ryta, 155, 4 30,9 

30 po pietų, ir ntc rm in Szenitdori unt 8.04, 9.1a 
ryta. 12 43, 2.57. 5.27. 11.15 po pietų.

Dzeinn i-z Szenadorio | Pottsville, 5 50, 7 38, 
9.08. 11 05, 11.30 ryta 12.43. 2 57, 4.10, 5 27. 8.08 po 
pietų.

Iszeina l»z PattsvIlJe j Sz«'t>adori 6 00, 7.50. V 05, 
10.15. 11.40 rytu, I2.:t2. 3.00. 4.40 5.20, 7.15,7 55,
9.40 po pletu.

Iszeina Isz Szenadorlo į Hazleton. 6 04, 7.38 9.
15 ryta, 12.33. 2.57. 5 2“, 8 aS po pietų.

l-Z.iiua isz fLtzhton ) Szeuii loti. 7.3 . 10 O0. 
11.06 ryu, 12.15, 2 55. 5 30. 7.2^ 7 Z16 P<> pletu.

N E D EL IN J S T R E i N A S.

. Iszeina in Raven Run. Onlre’l*
Maunt Carmel ir Shamokin f> rjta *. 
40 po jiieiii, ir athuia in Sh.tmohiii rnt
7.40 ryta ir 3.45 po piet.

Isz4-iua Isz Shamokin in Shenadori 7.
A5 ryta Ir 4.00 po pietn. ir ateina in She 
nadori ant 8.49 ryta ir 4.58 po pietų.

Iszeina in Aslilatid. Girardville ir 
Lost Creek, 9.40 ryta 12.20 |x> pletu.

In Hazleton, Blach Creeh Junction, 
Penn Haven Juction, Mauch Chunk 
Allentown, Bethlehem, Easton Ir New 
York. 8.49, ryta 12.30, 2.55 po piet.

In Philadelphia 12.30. 2.55 po plotu.
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 Hazleton in Szenadori 8.30,
11.30 ryta 1.05, 5.30 po pletu

Isz S/.enadorio in Pottsville 5,56, 8.49,
9.30 ryta 2.40 po pietų

Isz Pottsville In Szenadori 8.30, 10.40 
ryta 1.35. 5.15 po pletu.

noLLix h. wn.nt’K goncralnas superin 
tendon tas South Bethlehem, Pa.

CHAS S. LEE. gen. agentas

Phlladelpdla, Pa.

A. W. NONEMACHER, Ass G. P. A.

South Bethlehem, Pa

J.
AGENTAS SZIPKORCZIU

308 W. Centre str. Mabanoy City,
Pa. Galima pirkti© konopigiausei ir 
ant geriausiu szipu vvažiuot. Priei
tam liaidžiu piningus tiesiog©! in

Teipgi laikau saliuna, kur wiso 
gero ^lima gauti iaigert. LietuwtM 
pas »awo vvienžetni.



NELZMIKSZKIT

Shenandoah, I’a.
da szifkortes ir siunezia pinigus i

ATEIKIT!

SHENANDOAH. PA.
CH. SHMIDTO

• puikius gery-

ir kuo pui
kiausi us cigarus

Jono Razo

1
I’t

Ar žinote* lietuwiai kad CHRYS— 
IAN SUM 1 DTO yra geras alus ir 
ahva nuo jo niekad neskauda. Pas

C. M. BORDNER I). D. S.DANTŲ DAKTARAS

mo muso 15ren
tiniu cygaru tik 

tai per 60 dienu iszdavi- 
nosim muso dovanas su kož- 
nii bnksu Cygaru. Atslnnsk 

•įjmum savo pravarde, ir pilna 
savo adresa o mes atsiųsim 
1 baksa ii. C. cygaru viena 
gera revolveri. I kiszenini

bėdojo, ba jau newienu isžgelbejt) 
isz nelaimes p. Ražas.
213 E. Centre str. Shenandoah, IV

M. Slavicko
9 W. Coal str, Shenan doah, I’i 
Lietuviai neužinirszkite atsilankyti

mu wisokiu. nes ir cigaru usirukiti

? in. •„ «
Paš prnbaszczių Szennndo- 

rio parapijos gulima gauti visokiu 
gzkaplierių ir Rožancziu

Parduodu visokius žalius valgomus ilal 
ktus: Salotas, Kopus us Cibulius, Mor 
kvas, bulves ir žuvį p,x . siu gatunku.

Visi tavorai yra szvieži ir labai, 
pigi, ateikite o gausite ka tik nore-

< 'I ! ' ^9>LJ ?

„Garso - Amerikos LietuwiuDRUM R N E J E
KUOPUIKIAUSIA IR Ua PIGIA 1'rEKE (CZIE- 

NIA) ĮISZPILDO WISOKIUS DRUKORISZKUS DAR 
BUS: DRUKUOJA DRAUGYSCZIU KONSTITUCIJAS 
WISOKIUS PLAKATUS. TIKIETUS, GROM AT AS,TH 
PRASZYMUS ANT WESELIJU IR T. T.

DRESAS DRUKARNES: „GARSAS AMERIKOS LIETUWIU" 
PUBLISHING CO.

230 W. CENTRE STR.
SHENANDOAH, PA.,

p. KJPidP’SO aptjeka 
užlaiko visokius vaistus “kaip k r a j a v i s z k u s te i p i 

m e r i k o n i s z k u s.
Visi vaistai yra szvieži, geri ir. labai pigus.

Luks German Remedy

gi ilgiems visokia rodą u ž d y k a.

Atpiipki t 
Ivii-Iin’s Drug Storeft

Ferguson's Hotel Building, No. G So. Main St.
SHENANDOAH, PA*

NAUJĖS > T.1ETUW1SZKAS B O O

SALŲ N AS K
sJUR.’š ANCEREW16ZEUS,

Nagi vyrai pus savo brolį betuvnika ant szalto alaus! isz Brnncijos 
sznapso ir turkiszkų cigaru! l’žeikit, o nepasigailesit.

SlfcaityKitl
pigiause cziene parduoduni.

ATMINKIT!
' ■ ’ in

108 E. Senter Str. ię 117 S. Main Str 
.Shenandoah, ;P A.

Miliauckas ir suims.

‘ ■ - - - ■ 'A LJ P' ■. V

E.B.BLUMM0.
Ant E. Center Str. Ji 18..

SHENAX’DOAH, PA.
Czionai galima gauti dziegoriu 

mažu ir dideliu ir lenciugcliu viso
kiu, spiuku auksiniu ir sidabriniu. 
Visokiu instrumentu del grajaus, 
kaip tai: skripku, klcrnetu, parta- 
pijonu, gitarų mandolinų ir t. t.

I.IETUW^HA^^^N^

W Chmleliaucko
311 BL Centre str. Shootndoah, Pt-.

Czionai galima gauti, kick tik du- 
sxel« užsimano: atsigerti kuo ska
niausio aluezio, saldžios, karčiuos ir 
kokios tik norėsite arielkėlės, kad ir

ir nuo 7 iki 8 vakare
31 Oak atr. Shenandoah, P*

m sFREEGRfiND PRIZES!

visame mieste Shenadorio.i.

so o ir gera lenclugrli. Gali

presmonu i

kožiiam reikale. kad galėtum gaut or
deriu del nniso e.vcaru

ežios Turkijos. Taipgi .1. Kupczinskas 
ir brolis yra labai prietelingi žmones. 
Kiekviena gelbsti bėdoje ir duoda rodą

sa svfona parsiduda. mes norime kad 
in inn-turn užsiėmimą pardfid:nna< muso 
cigarus. Agentus n-ikalaujeni kožnam 
mieste Adresavokite u-ip*.

Cuban Cigar Work a.
<S'p JI 'ashingtvn S/r., Chicago. PH.

Smagiausia užeiga, kaip del vietiniu 
lietuviu, taip ir pakelevingti. nes netoli 
Leigh Valle's dijio. Tenai raudasi ko 
skaniausias alus, visados šviežos. o ka 
kitu gėrimu tai nei girti nereikia, nes ge

geri a u s i a

Pas Raftziaviczin!
Visi tavorai yra labai pigas ir 

szvieži. l’žlaiko valgomus tavoms

laczkuti.i in namus parsigabenti

207 W. Coal str. Shenandoah. Pa.,
\ ra ne paeziuotu, tai yra teisingas

^CAVEATS ,TRADE Marks 
f COPYRIGHTS

CAN I OBTAIN A PATENT?
prompt liūty an honest opinion, ______
nt UN N •WHWWljo have bad nearly tlity yeur^ 
experience In the patent bumneaa. Communlca-

' For a 
.write to

experience in the patent bumneaa. Communica
tions strictly confidential A Jiundbouk of In
formation conccm<ng Patents and bow to ob
tain them sunt free. AlfO a catalogue of mcchao- 
leal and oclentftlc books »4nt free.

Patents token through Munn ft Co. receive 
special notice in the ScientUic American, and 
thus ara brought. widely beforo the public with
out coat to ♦* inventor. Thin Bplendtd paper, 
tatwd woukis.vtegantly Illustrated, ha» by far the 
largest circulation of nny gclentlflc work 1n thfe 
world. 83 W>ear. Sample copies sent free.

Building Edition, monthly, fzj&Oa year. Single 
eoploa, 2a centą. Every number contains beau
tiful plate*. In color*. and photographs of new 
bouhoa. with plans, enabling builders to show the 
latest designs and secure contracts. Address 4

MUNN & CO., New Yqmk. 31M Buoapway.


