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KUOPU1KIAVSIA IR U z. PIGIA PREKE (CZIEMA) ĮISZVILDO ^VISOKIUS DRUKORISZKUS DAR
BUS: BRUKUOJA DRAUGYSCZIU KONSTITUCIJAS
WISOKIUS PLAKATUS, TIKIKTUS. GROMATAS, U4
VRASZYMUS ANT AVKSELIJU IR T, T.
PRESAS DRUKARNES; „GARSAS ĄMĘRIKO> UETUWIU“
PUBLISHING CCk
*30 \V, CENTRE STR,
SHENANDOAH, PA.,

SU E, Centre str, Shenandoah,

Ant E. Center Str. N18„
RIIĘNANPOAH, PA,

Caionai galima gauti dziogoriu
mažu ir dideliu ir lonciugeliu viso
kiu, spinku auksiniu ir sidabriniu.
Visokiu instrumentu del grajaus,
kaip Ui; skripku, klornetu, partapijumi, gitam mandolinų ir t. t.
Geri, drūti ir juodi parasonai už
d5 o. Ir daug kitu dalyku už pigia
prekių.

Csionai galima gauti, kiek tik <Ins?ele užsimano; atsigerti kuo ska
niausio ahiozio, saldžios, karozios ir
kokios tik norėsite arielkeles, kad ir
cukrawotos, uisirukyti puiku cigara
Prassnu atsilankyti ir to wisko pa
bandyti!

C, M. BORDNER D. D. S.

L.tetuvU&kaa daktaras aut ke^nu pareikalavimo.,
tingiems
Ss* visokia ruda u a d \y k ą,

Var-

Atjnipkit
Kivlin’s 13 vii n Store,

dOL E. Center Sir,
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l?erguson’s IIoRd Budding, No, 0 So, Main St,
SHENANDOAH, PA.
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Peter Cecehini

FREE GRAND PRIZES!
Ss.iW,
* 5S Ur Uh

ino muso 15 ren
tiniu cygaru tik
tai per 60 dienu iszdavineshn muso dovanas su kožnu baksu Cygaru. Atsiunsk
mum savo pravarde, ir pilna
savo adresu o mes atsiusiu
1 baksa Ii. C. cygaru viena
gera revolveri. I kiszeninl
peliuku, 1 pipke ir pnauksti.
ta aikrodeli 14 prabos auk.

presmonui

derlu dvi
kurie pnrsyduda po vi
sa Miela )wir.<|d?ida,
tu turėtum užsiėmimą parbūdamas muso
cigarus. Agentus reikalauji-m kožnam
miesto
Adresą vokite trip:

parduodu visokius žalius valgomus dai
ktus: Salotas, Kopus' ils. Cibulius, Mur

O.

SALŲ N AS K
Shenandoah Pa,

kvas. bulves ir žuvį

Cuban Cigar Works.

So 11
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S A b I U N iNKAC

SK.axt3TKltŽ
l.s

Pąhąr gavom nauju puodu ir torielkp, mediniu vi’vdru

-v- Na \\isi p?i<>

us

QH, SHMIOTO
Af zinnia lieinwiUt

UHHYS-

TIAN SUMiP'rO yra gem vAw#, ir
gal\va nuo ju piek.ad neskauda, ISs
Ch. Shųmh.'a gali kas auri gauti it
baczkuūa iii namus parsigal^ntii.
207 W. Coal str. Sh^muidwh, Pa.>

Plunksnų^

I^ngu ąudekht ir t, t,

midlintr.
•
• o •

i

Szifkęrtes parduodam ir phiigus kugrelyziau.^l
uuleidžiam (siuneztairA

ATMIHKIT!
iOS E. Renter. Str., IR 117 S.. 10B Str,.
Shenandoah, Pa.
Miliauckas į® stirną

Chicago, 1’ii.

Pas Radziavicziu!

Visi lavonu yra l:dxu pigus ir
NK-VŽ.VtH^KlT
szvioži, Užlaiko valgomus taverna
, ir daug vilkiu dalyku.
921 e. CENTER STR.
Shenaiuloah, Pa, Taipogi K. Radžiaviv-zins panluo
da sziikortek ir siunezia pinigus į
visas dalis svieto.

Nagi vyrai iris savo, brolį Vetuvnika ant sztdto abiųst įs? Pęąacįjoa
sznapso ir turkiszkų cigaru,’. Užeikit, o nopasigailęsiV
Žmogus teisingas, su kiokA’icnu gražiai apsieina.

Pirinutuu mes visada geriauei tavora už

N/r.,

<iu patunku.

Visi tavorai yra szvieži ir labai,
pigi, ateikite o gausite kt\ tik uore-.
site kopigiuųsei.

JUR. t ANCEREWISZEUS,

CAV t Al d J MUL MAKKS

>

$ 0,50
$ 1,00
$ 10,

^Preke apgarsininiDKA lenas colis viena karta
Vienas colis per menesi
Vienas colis aut raetn

$ 0.50.
$1,00.
$ IOi

Ofisas buna atidaritas
nuo 9 iki 12 (pieta)
po piet nuo l iki 3
ir nuo 7 iki 8 wakare
34 Oak str. Shenandoah, Pa

PAS
užlaiko visokius vaistus kaip k r a j a v i s z. k u s t e i nj r
m e r i k o n i sz k u s,
,J. ly.upc^iaSka
Visi vaistai yra szvieži, geri iv labai pigus,
Žinote, jog tai puikiausias saliunas
V i si r o c e p t a i? y r a p r i t a i s y t i k ū g e r i a u s i a i.
visame mieste Shenadorio,
Jeigu vaikai yra nes pakai n ų verkia, tur pjūtį viduriuse,
E. Center i e Boircrs Str.
traukimą viduriu, tai dūk vaikui vaistus

Luks German Remedy,

«ifloh once
uinfh one month
k inch one year

&&R S4

DANTŲ DAKTARAS

p. KIĘEJU’SO APTIEK A

Smagiausia užeiga, kaip del vietiniu
lietuviu, taip ir paReievingu, nes netoli
b<‘|ph Valh/ji d>pp, Tenai randasi ko
skaniausia^ aiu», visados sviržes. o ka
kjtu perimu tai nei girti nereikia, nes ge
resniu niekur nerasi, o cigarai isz pa
ežius Turkijos, Taipgi J. Kupczinskas
(r brolis TVU Ubai prietelingi žmones,
i Kiekvienų gelbsti tylioje ir duoda ruda
kožipim reikale,
nki’Amiksėki v

lies I of i adiertisin

COPYRIGHTSb^

CAN I OBTAIN a PATENT f
“
nrompt atuwoxv
nn honest ochkIqu, write t>*
ill UNN <tV<M*hO hi\vo had netųly flfty years?
experience lathe patent UusineeuK. ConimuntM*.
Oot»n Nlrlętly bonn<lentlal> Ą ^undbook of In*
lortnaUop. concerning PQteu tH. and how to obi,
ialn thomaent free. Ąlao.a ooialpgue of ąĮęchaup
toil and acientlflc txSoka sent free.
Patents taken through Munn įt Co. reoelva
special notice In tbo Scientific American, and.
ilitut aro brought widely before the public with
out coat to t* Inventor. Thia splendid paper,
tasued week!*, wfegantly Illustrated, has bv far th^
largest circulation of any scientific work In th©
world. S3 n year. Sample copies aent free.
Building Edltlon-naonthly. 52.110 a year. Single
copiea, ‘25 centą. Every number contains beau
tiful plates. In colors, and photographs of now
bouses, with plana, enabling builder# to show the
I Xatott designs and secure contracts. Address
| ' MJJNN & CO., Nkw Youk, 3<J1 Buqapway.

ATEIKIT!
l(X5N.MainSt<
SUEXAMMOB, PA.

lato uiekęi: Dedulėlėi mie
iiiiir(ledulėlė« geriausi
ši Ji rgutis-dovanokite mą
’dėlės, asz nekaltas,paleiskit
Jamaika Riaubųks iszvilio.dovanokit, asz jums kojas
skeliąs iszliucziftsm.
Anglikai nesuprato ką jis
l>et dasipratėjo, kad tai
win*.
■.Aha grinorius, o jau linukusi, ant treinu kabinėsiesi,
slavą nog liauperystos atilydine. John, eik pajeisz-

Hirns nu bėgę
!iė virvagalį
O h
j ant žemės
•kiaias, pypinias noiszpaaaias: reta vok i t, re ta vok i t
įsukė Jurgutis-bet kas reta\Maika nepertoli in kornulindęs jūkėsi-visn balsu

■irto treino konduktoriai
u te 1’ U V t SZ K. A S S A1.1U N A S.
gucziui apie deszimts in
Hurgalį kad dauginus ant
M. Slavicko
339 W,
slr\ Sbeimn doah, D.
lunusikabinėtu sėdo in trei
Lietuviai i>**užtnirszkitr atsilankyti
irnuvaževo, o patį paliko
pas AL Slavivka, Žinokite, jog jis
yru ne Į»aez'uotu% tai yra teisingais
inti ant pievos.
vyras, nes nereikadafcjjia daug uždar
‘'įguloj Jurgutis valandėlę,
bio. \ isatlos užliii'ko puikius gerynitis, kaip tav,spadla aiu. visokia arm),
^ikaiė, paverkė bet sztai sil
ka kokios ^as tik nori, w kuo pui
siu atsimena jis kur beesąs;
kiausius oi garus
•fliinė kad svciiinoj szalyj,
— SALIUNAS —
hvj viduryj lauku, apleistas
£ draugu czion guli. Kaip
Jono Ra*o
Ten galinus g.uuhi skarhi&miu gėri
il'8, kaip paszoks ir d a vai
mu wisivkiu, Bes ub oig'VFU. usijiikitl
ftiu tą szoną kur matė nusu kviepenvxdu duisic-Ji'A. o, yagijiba
bėdojo, ba jau newieaxt isx/tyell#jp
į'odraugai, vis rėkdamas:
isz, učiai mes
Ražas.,
•nikit. palaukit.
213 1£. Centre str. Shenandoah, BV
Lknie iszlindo visi keturi
Urnų ir ar neims Jurgutį
i
Pins prabaszczių Szennndo- M: dabar-sako-tai tu bėrio parapijos gulima gauti visokiu o kodėl pirma nebėgai. JA-

Sziaplicrlų ir Rožanczių

Maikn Riauba tiek apie atei tai liksiu. Pabugo. Lztem nepersis k y rė.
“Asz jums, broliukai—kai
tą nesirūpino. Iszfulino sa pė visas savo spėkas; kabina
bėjo kas žiu ką, viską pada
vo bodes, mdnrnino, atiigulė si — užrepetojo ant galo.
ry^iu, tik jus manęs nepames
ant žolės ir užmigo.
Sxitie vienas gzeip, kitas Do buvo groiuta.% plysziai di
teip kalbėjo kur eiti, ką pada deli, o jis kaiį> tik i:i grotas
jam Maika.
ryti, nuspręst’ vienog be Mal insilaiko.
T’ą n ak t negalėjo jau jie to*
Pagalios vis butu szeip teip
kos negalėjo nieko-neiszmanė.
0 Malka sau kaip miega, teip d a laikąs, bet kaip tik pradėjo liaus važioti, trukiai kurie ėjo
miega.
ruzytiss, pradėjo grabazdy ties nuėjo, o dauginus jau nebuvo.
O
Jau buvo praszvilę, saulutė kad kur gerinus atsistotu, ka Reikėjo vėl apsistoti.
Alaika tAj aprinko dailią
buvo pakilus, — Pabudo Mal re kasžin kas ėmė kriuksėt ii
ka, Atsikėlė, iszsižiovavo ge lipa tiesiog ant grotu, prie jo vielą — pakalnėj Įirie szaltirai iszsiraivė, paskui apsi jo; pajuto tik kad jau ties nio. Liepė bodėins pririnkt
sausu szakn, sznpu, prilaužt
dairė aplink o pamatęs pakelėj
namą dasiprato, kad tai bus na dabar tai jau ir gana, ati iio# farmerio tvoros skiedrų.
saliunas ir in jį nusivedė savo traukė greit ranka, norėjo ki
ziui net akys prasztur kur insikabyti, ncpatąikė
draugus.
[-• pl
<*/. 1 U S. R'U'. C’S
v * Setlino visiems.
Maika ir nukrito žemi n?
d Jjis su berniokais
Dieve mieliausias
settlino. o szitia mokėjo.
ino. Szilinos laukuPer visą dieną visko turėjo jau asz dabar czion
pilna, valgyt ir gert, bet apie mielina sau Jurg-utis/ na ne
Ugnis insikurino; butu ge
pavakarę pinįgu jau beveik W"iftsi kad ir kasžin
rai, kad but kas kept. Siunnebuvo nė pas vieną, viską vygifisi, ir bėgtai bėgt pask
czia Maika Jurgutj, kad eitu
prasėti i no.
in fermerio darž
Vijosi kol insteimė.
“Nia boys, einem daber ve<? ■ bė^o
o
Prisiža
žiot“, kalbino Maikasavo drau mato kad jau nieko nebus, at bulviu.
gus, teip kaip ir butu savo lo sigulė ant n liu ir ėmė rėkti --- t H1 cik.
Jurgutis viens nėjo; nurj
Rėkė k
tik galėjo.
mią vežimą turėjęs.
su Savukaituku.
Paskutiniame Kare
Nuėjo visi in psgeležinkelį,
Tiek to, mislio sau eidamas
Iszgir
Užgirdo tas
iszsitiesė ant pievos ir laukia kunduktoriaus.
riksmą, mielino kad ką perva* nors gerą lėbę turėsime:
ateinant treino.
Ateina viens, ateina kits. ževo. Sustabdė trūkį ir eina ugnis, bus bulvių — teip
Ateina ir nueina. Tie vis ne žiūrėti, o Jurgutis lėni tarpu Lietuvoj.
Ant juju neląimės tą
bėgt. Jurguczio bodes, misdel ju, per greit važiūja.
Pagalios naktyj, apie kokią lydami kad konduktorius sus* farnierys anksti atsikėlė,
dviliktą, mato atvėžlioja ilgas, tab J ė karą kad jūsi'is pagau jo in lauką, žiuri, kaszin
sunkus tavorinis trūkis arba tu, ir bėgt. Pabėgo, visi penki. po jo darža vaikszczioja.
Trūkio kunduktorius, ma btgo greit, paleido szunį
kaip czion vadina freitas.
“Link aut, boys, užkaman- tydamas kad tai kokios fones. ėmė si liudyt.
Jūdu bėfid, szuva vyt. J
nuvažėvo sau tolinus; bet Jur
kur gali, ir kaip bematant, gutis nug savo draugu tada ką gulįs buvo atsilikęs, szuva i
pagavo, nutvėrė už nugaros
kaip tik iniinas pravaževo, gavo, tai jau gavo.
pukratė ir iszneszė visą kelini)
Tsztnmdė, iszbjauriuo
strakt ir užszoko pats aut vie
užpakalį, iki niesu.
no karo. Paskui jį užszoko niekino jį paskutiniais
Parei na Jurgutis vergd UI)
Savukaitukns, užszoko ir abu džiaia: “tu girdi, grinoriau
du ungarukai, o Jurgutis »tra- Pinįgu nieko nepasiniui. o me; pas ugnį, nelik ką be bt
palieja palei treinu. o usszokt su tavim, tik bėdą kencziahię/ alo ir be keliniu ....
Jurgutis ant visko nutylėjo
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angiissKai terp savęs Kaiuejo Szenadoryj padarė, paslepia riausi yra szėrai ant statymo
Tu paimk tūs. Jei
Jurgutis suprato, kad szneka kur savo pinįgus, arba po kel namu.
eina apie jį. bet nežinojo ką jie mu pakasa.
Bet kiek tokiu pinįgu pra- praszyk kokio y te Km ingo sasznekaQ
vo pažystamo, o jis tau jūs
ti.
Atsikėlė visi penki nog tas paima. Kartais toks imo- parų pys.
Kada szėrus gausi, mokėsi
'Ugnies ir nuėjo keliu tolyn. Eja teip, kad nė pats ju imatran po dorelį ant mėnesio už kiekbuka vėl del visu insivedesuž- da. O galvą vis turi nespakai
mažiaus, žiūrint koki szėrai)
art to da liepė paduti stikliųTreti ką jeu lyg biskį la- arba 10 metu, gausi dvigubus
bjaus žmonėms isztiki, nesze ir pinįgus.
užmokės szitas vaikinas. Ji
czion liks, o mes eisime atsi

Saliunykas intikėjo ir iszleido. O jie iazeidami pasakė
Ką

saliunykui

buvo sakę

Praeina viena valanda, pra
eina kita ir treczia, o bodžiu

jau czion kas nors turi

būti

nezsneka; sėdi ii tiek.
(T oi raus bus.)

Teigti kada norėsi pinįgus
isztraukt po metu, padėkim,

—

-..t*

padėdama apmislyti ir pribai
gti atsakanczius tiems daly
kinis pragumus (spasabus).
Liudija apie tą visi maskoliszSU
** EUROPA* Mlaikraszczei. Atgal 20 mė
li aiszkei ir atvyrai pakele tą
----- IR----Kataliklszka Bnžuyczh balsą vienas isz maskolišku
liikraszcziu “Moskovski ja V iehmosti,“ kurio redaktorių
1NŽANGA.
Szendieną mažne kiekvienF70 «arbinaniRS visu Masko
Lietuvis numano ir Lujau>.dabar jau mirusis Katkopriipaudimus isz szalies Ma|ri3‘ Kiti laiki aszcziai mažkolijos, nes kiekviena lietui^ Pritftl‘ift tam balsuL Nėra
szka lūma pati ant savęs tą il^ndien^ nėvieno mislijauczio
tyrė: visupirmu (Ivasiskiįl11^0^0’ kurs savo Bzirdije
kiekvienas yra parsekioj8uJieau^^tn tu dvieju užmany-

didūmenė apsunkinta kontF11’ atsakant visu ministeiu
tlūs ir užmokės da szesztą pro hucijoms jos žeme paskirta J 01 ftin8’ iftkjausei gi Synodo
lesneme laike pakliūti masklpkngo prokuratoriaus 1 obe
žmogų, ale kur czion Amereke centą. Gerinus nereikia.
liams, o pirkti žemę visai jaiIknoscovo Mniko/iszka didudaug geru rasi, ypacz terp saBet jeigu turėtum pinįgu
ginta; mokytam Lietuviui-kl^ labai kamtai imas prie
taukiausei prapūlą. Žydai, kad
tulikui ir mažiausia urėdas ifa dvieju tlksln Priekinio;
labjaus mus žmones pritraukti kas nusipirkti kur kokiame pavelytas; gaspadoriams inJilJkja apie tą uždėtos 18(0 m.
uždeda tankiai kaip ir neva mažame miestelyje arba kur ne užgintas žemės pirkiiniSl'ri8i*nkus Draugystės, kuriu
bankas, o kada žmonės in ju pasaulyj miesto lotą. Taikyk apszvietimas lietuviszkas ddtis yra platinti maskolisz
imtas; katalikiszka Bažnyčia dėjimą ir susivienijimą
visados vietą, kur matai, kad
parsekiojama— tūtarpu gil’1?rP Slavu; galva tu visu
žia viską ir pabėga.
žmonės pradeda labai būda
visi uždūda sau klausymą, ilkaugyszcziu yra Ignatievas,
vo ties.
tai kur, pinigus dėti?
kokios priežasties ir kok Miedonoscevo prietelis. los
Žemė ne givulys, ėst nepraYai kas nori pinįgus užsiszaltinio tas prispaudimas is hugystėe užsiima savo uiszo — ąnt lotu niekados netrocžėdyti. tai tegul
kas nog
eina? Didesnioji musu i iii
tysi, o jeigu gerai pataikysi,
L
pėdės.iszsimokėjus gaspadinei
maždaug tą numano,mažesni
irinsztorą atliko, indeda in

Kiekviename jug mieste ir
miestelyj yra bankos• < <
Mus lietuviai kad ir užsidirbu Turi 5 arba 10 doreliu,nueik
kiek, tai uždirbtu pinįgu su iii tą banką,o jei nemoki szne-

Kur (Ietie pinigus.

-i

se
pardė k, o tu nedorumo.
Iszaiszkindąmas tą klaus
lota kad vėl kiltu augsztin,
o mą, pasirūpinau nors trump
r*
už likusius pinįgus žiūrėk tūj pasakyti apie Maskolijos i
kad galėtum pasistatyti namą, manymus isz atžvilgio į kir
Pats negyvensi, leisi kita, nog pą ir katalikiizką Bažnyczi
jo randų imsi.

Turi, padėkim, žmogelis bankieriuR jau supras ko tu
szimtą du arba tris šimtus nori, pajinis pinįgus, o tau isz.
doreliu ir kur jis jūs deda?
pravardė, o
Sudeda in baksą, užrakina,
Užnesza ant virszaus ir pade
užmanymą
Pirmasis jos till
doreliu — kiek davei.
da pastovą.
las yra užėmimas Komtantin
Po kitai pedėi vėl nuneszk
O tūm tarpu paima kokius
Kanda prie ramios, randa polės, Turku sostavietės,
ir t. . Tę tavo pinįgai nepra
prie raudos, prie tos raudos visos tos žemės rytu pusė
vę ant burdo, koki tie vyrai puls, o tu nesinesziodamas ju
kuri seniai prigulėjo prie Iv
geri ar bradas nežinių bile tik kiszeniui, nepraleis!.
mo imperijos arba vieszpa
gali pirkt jau ir antrą lota, po tės. Antrasis tikslas yra
du kelesdesziiuts, szimtą, o gal
po pustreezin doreli u,
valandos pasijusi kad jau tu su vienijimas visu Slavu
' Tftm tarpti vienas isz tu burisztensimas ant ju vienos d
bagocziiiR, džentelmenas.
dingieriu nužiūri kad g as pa- sau teip: Kam tie mano pinįgai
valdžios. Apie Konstanta
Tada tai bus dailu. Iszeini pilės užėmimą maskoliszka
tębankoj be jokio procento
C?guli? Asz *jūs ogerinus kur in- sau ant savo namu poreziaus ir teligencija arba didūmenė
rukai, ale jau ne smirdanczią valdžia m i si i ja jau nū l)idži(
Pakyla riksmas, lermaspypkę, tik havanos cigarą, o
gaspadoriuikanžiu kas pavogė nesztu proc< n tą.
Petro laiku. Visus cd Sla*
Gali nusipirkti szėrus. Isz
pipįgus, ale kas nė vienas ne
žino, o kad ir žino tai kaip va svetimo miesto sžėru niekad ir kiekvienas vis: halo Džan!
gį sugaus, kad jau jis per kaL nimkie; gerinus turėti reikalą atidūs tau respektą, nes žino,
ant vietos, po akiu. Ypacz kad esi turtingas, kad turi
nūs kasžin kur isždumė
mieste keletą savo loenu namu
si vienijus visiems Vokiecziaf
ru nog agentu, ką valkiojasi
Visūse savo darbūsę Masko)
Neaijūk, tame suvis juku turi ant atminties tndu tik*
Kitas isj&miutingesnis, nelai- isz miesto in miestą, tie tanNetiktai pati valdžia, bd
nėr. Kiekvienas crali iki tam
> piuįgu bakse, o tik visadoe k'įi apgauna.
viaa maskolisz k a didūmenė
rai ir aiszkei tūs daliklis si
Susiuvęs kur in drapanas. Ne* miesto vandenio, ant miesto
rauta ir sądarbūjas su vald
JsUrįe vėl, kaip neseniai vienas szviesos;, geriausi vienog ir tik' toli savo uždirbtus pinįgus.
Į

įjoję, bet dar mažoje Azijoje
-Sirijoje.
Draugystės tos nūlatais siun
savo missionorius — ats{i]unus jr knįgas į Europą ir
praplatinimo savo

Tu po caro valdžios.
įytj inftSkolai. Isz tarpo tu
phugiuinku iszrenka ir siun

ta į visas szali s teip vadina
mus ‘‘diejatelius/1
Skaitlius
nes

hugiuas,
O
’

visus urėdus

szendieną nėvieno miesto ir
Meitėlio musu krasztę, kur
Miutu keleto matkoliszku
pminiu; kaip jau mir>jnu,
Hekvieuas, maskolių, kurs pil• urėdą:
-i
'<ouors mažiausią
uruiMinkas, valszcziaus raszdjas,
mokslaviėtojo mokytojas ir tt.

Dcimcntu kasy
klos Aprikojc.
Deimeutu kasyklos pietinė
je Aprikoje aptvertos aukszta
akmenine siena, in kurąs nė
vienas žmogus be ypatingos
priežiūros ne gali ineiti. Ka
syklose dirba 10000 nigeriu
apsiėmusiu dirbtie po pusę
miatu.
Maistu ju yra kukurnzai. Uždirba 50 — 60 cen
tu, atveda j ės czion isz apygar
dų gulincziu už 500 — 1000
myliu iiuog kasyklų, virezinįkas tautos, už ką agentai ka
syklų brangini jam užmoka.
Darbinį kai per tą pusę mintu
ne gali suvelti su kitais žmo
nėmis. Po perėjimu pusės min
tu jie, atsijėmę savo uždarbį,
grįszta m savo apygardas.
Retai kada pasitaiko, juog mu
rinas grįszta in kalyklas ant
kitos pusės mintu. Vž‘uždirb
tus pinigus jisai perka sau ki
lias paczes ir iki pabaigai savo
amžinus turi lengvą givianimą
nes paczios už jį dirba ir dau
gina jo turtus. Apie gyveni
mą kalyklose sunku yra ką
dažinotie, del to jogini ineitie
in jąi yra sunku
Agentai
palicijos labai 8’argsti lieną Ir
ant kiek vi su o norinczio tenai
ineiti* žiuri kaipo ant noriuežio pirktie vogtus dcimentui
ir labai greitai galipaimtie in
džėlą.
Keli metai adgal, tai tenai
daug vogtu deimantu iszpirkdavo, bet kaip dužiuoju apie
tai valdonai kasyklų tai iszpraizė viriausybės, kad žmo
nes, perkanezius vogtus dei
mantus dideliai korulu. Trv.«
rMsdariai iszklaulinėję liudiuįku ir kaltinįkas ne gali atsiszauktie bylą. Apie 1000 kai
tinįku dirba Capstade prie vi
sokiu sunkiu darbu, lerpu
j u randasi k»di ir turtingi, ku
rie vienok ne dasigritbe jokio
palengvinimo.

NIAGARA.

Kas nežino, negirdėjo apie
aną puikią vietą, padėtą netoli
mrėdo jis, būdamas sąnariu mV miesto Bufnlo, kurią Ame
rikieeziai vadina Niagara kali
Mu, turi užsiimti atikai u n vsVanduo isz ežero Iri bėga
upe izv. Laurenciuszo in ežerą
Ontario,o patikęs didelių pa
* (i—c
kalnę, pūla nog kąlno su neisz
ToliRiUB bus.
9

t

i
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(Dainuota j>er pasj rodymą 1G (L Rugiyuczio.)
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O gi grabus gražus rūtelių darželi#
Bylnai jau prifistas gražių žoly nų
Dailiai aptverė mano brolelis
Už 'tai jam vainiku napint ketinu.
Mano Žolynėliai žydėti pradėjo
Kokia man linksmybe kas gal apsakyt
Tartum svieto skurlius kas man pažadėjo
Vien tik s«irdis traulya kad juos pamatyt
Žydi man lelijos, žydi pinavijos,
• Žydi Jurginiai ir jokubeliai
Žydi gvazdikai, žydi žirnikai
Žydi szalavijai ir czebtteliai.
Žydi mano mėtos, žydi razetos,
Žydi man rožes, tuliponlliai
Žydi man rūtos, žydi nasturtos
žodžiu jau pražydo visi kvietkoliai.
O asz mergaitė visų kvitkų ponis
O aHz karalaite terp visų Žiedu
(Uodu po darželį jaunystės stono
Dar asz napažystu vargu ir bėdų.
Czia laksztiigalelc meilinga pinksztele
Po rūtų darželį linksmai gražiai gied’
Kožna rytelį kaip tik tek šauleli
Rasa po žolynus kaipo perlai ried
Man ramus vėjai is po žolynus puezia
Kaip gi gardžiai kvepi* mano darželis
Ar .-už nubudus ar nuvargus buezia
Czia manę prakalbin kožnas kvietkeiis
Z> dėkit kvepekit jus kvietkėiiai mano
Tegul skaiseziai žiba ta juni grožybe
Teugl kožnas Žino, tegul ir iizmano
Kam jumis sutverė Dievo galybė.

paiakyta «yla žemyn, net dailu to jokiu bu d u negali padaryti,
bet kad apid Niagarą in Buf*
pažiūrėti.
Bet kas A merik iecziams isz alį su laiku bus neišpasakytai
dailumo? jie tūj jieszko uau didelis skaitliui fabriku, apie
tai nėr abejonės, nes jau ir da
dos, biznio.
Pamatė jie, kad anas pūlan bartės i u tę viskas traukiausi.
tie randu turi neiszpasakyta sv Niagara, ka’p skaityt >jai ma
lą ir pamislio teip: jeigu tyki u tė ir pereitame Garso numeryj
pė o suka ratus nialunu ir viso j likos jau užkinkyta, o bile tik
kin fabriku, tai kodėlgi uoga yra gera pradžia, tojaus darĮima butu szitosmarkaus pūlan j bas ir eis su pasekme.
Miestas Bufnlis Ims vienu
ežio vandenio užkinkyti, kad
iszdidžiausiu Amerikos miestu
dirbtuvių ratus vežtuMokyti tūj aprobavo, kiek -teip Į»raiiaszaujrt laikraszcziai.
anas, pūkutis K iagaros vandū,
gali turėti Bylos ir iszrado, kad
jeigu užkinkyti vinis Ameri
kos fabrikus, lai visus lengvai
pajuktu.
Natai kam kūrenti paežius,
pirkti anglis; kam samdyt dar
binįkus ir jiems mokėti, suirau
kimo protavę tolias Amerikos .
aalvvcziai - visiii fabrikus in,
aną vietą, Kur yra Niagara
Fals, užkinkykime vandenį iri
tegul viską veža.
O Amenkėczius jug p.nžyitaĮ
me; ką sumijlino, ti;j ir iszban-1
do
Į
Sunku butu vienog * įtikėti I
kad jie sutrauktu in aną vietą i Užlaiko geriau-ius arklius ir rivisas szios szalies dirbtūvias,! giuus dsl szčrmenu, voseiliu irt. U
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Pereito] uedėlioj po bažny
tinei salėj* apie 6 valanda va
kare buvo laikytas miltingas
del sutvėrimo Slienandorij kil
pos Susivienijimo Liet. Kata.
Amerike. Atadarius miltingą
kn. Matulaicziui, kurs įžengtiiUje kalboje perstatė siekį
susirinkimo.
Tta Grikietis įueszė kad reikia rinkt vedi
mui miltingo viriaiisybę. Ant
ko visiems pristojus iszrinkt*“*
pasiliko ku. Abromaitis ant
perdėtinio, o klierikas Milu
kas sekretorium. Po tam užė
męs kalbą kn. Abromaitis
popraszė kl. Miluko iszaiszkįt
siekį ir mierius Susivien . L.K.
A. Po ilgokai jo kalbai szneK«jo vėl tame paežiam reikale
Antanas G ri k ietis ir kiti, pas
kui buvo dar del didesnio su
pratimo Susiven. reikalu skai
tyti svarbjausi punktai Susi v.
konstitucijos. Po tam kalbė
jo Petras Karavojus isz Wil
liam Pen. kurs terp kitu pa
darė įneszimą kad Susiv, tu
rėtu savo organą, kitaiv esant
negali sanariai žinoti kas jame
darosi.
Po juo užėmė kalbą
Vijųcas Lukoszeviczins ir kai
bėjo apie ateinantį Seimą, ku
ris greieziu greieziau pripuls

ant Shenandorio, taigi persta
tė kokia gėda mus Shenadoriszkiam jaigu ne turės kam
prijimt atvaževusiu svecziu,
anė su kuomi pasirodyt.
Po
tam suraszyti vardai naujai įstojaneziu sąnariu, kuriu prisiraszę 26 tą pat vakarą o da
du vėliau.
Taigi susitvėrusi kuopa susidęda isz 28 sąnariu. Ant
viruzinįko kuopos iszrinktas
tapo kn. V. Matulaitis, kasierium Antanas Grikietis, o se
kretorium Vincas Lukoszeviežius.
Skaitant į 20 suvirsznm są
nariu seniaus jau prigulineziu
prie Susiv, kurie neatbūtinai
prigulės prie mus kuopos, Shenąndorij susidaro drūta Susiv.
Mzaka, kuri neabejojame jog
kas dien augs ir didysis.
-------------------------------------------------- -

Kuone kiekvieną dieną She
nandorio angliukuose laikraszcziuose pereitos nedėlios ga
lima buvo rasti skahdaliszkus
apraszimusapėlietuvius. Ipacz
panedėlio “Evening lleralde“
buvo gražiai atmaliavota karė
terp lietuviu(N.B.jau daugiau
Palenderiais ne vadina) ir
paliemonu aut tūlos Veselkos.
Gauja suspaidė bei sudaužė
kelis paliemonus ir
tada
pasidavė kada paskutiniai grie
bėsi prie revolveriu.
Gėda broliai ja’gu mės kitu
kovu neturim kaip tik su sa
vim ir paliemonais.

Smagu yra iszgirst, jog ežią
ir tę lietuvnįkai į virszn kylą,
A/iai ne kuom kitu tai bent isz
medegiszkos pusės. Teip padegusiejie andai liet.biznieriai,
K. Radzeviuzius ir Tabaras
sziandian įsitaisė dar puikinu
'nė kaip pirma kad ture. Pir
mutinis nusipirko už $15,000
vieną isz gražiausiu mus mie
ste restauracijų, nuo anglo
K end rik ant Centre str. priesz
patį LeheigValles dypą. Ant
ras gi įsitaisė mėsinyczią ant
tos pnezios vietos bet tokią, jog
vargiai jai panašai randasi
Slienandorij. Teipogi sulau
kėni vėl naują lietuviszką gra
koriu ašakoje Vinco Minkevi
cziaus. Yis yra seniai žino
mas aplinkiniams lietuviams
kaipo geras žmogus ir geras
katalikus.
Taigi broliai neužmirszkit
saviszkiu.
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numirė ant koleros 40 tukstaneziu
žmonių.
Japonai su kynais ir Maskoliai
Maskolijoj dorybių da vis neužbaigiu.

Žinios isz pasvieczio.

PETERBURGAS.
kaip tik nog užmuszimo Aleksan
KUBA. Kovojant tai kubiecziai
dro II, da niekad nebuvo tiek so
tai vėl Iszpanai laimi. Kurie kūrins
cial įstv kaip dabartės.
pergalės nežinia. Bet iszpanai lai
— Maskolija Japonams niszsitiki mėt jau nelabai turbūt tikisi, kad pa
ir vis da neliauja rengusi in karę.
tys pradeda sznvket apie Kubos Ho
—Maskoliai kvieczia Anglija ir me Rule. Kubiecziai v>enog nori
Vokicczius kad padaryt ant Tinku pilnos lifisybės savo žemėj.
lemC-s vandenų demonstancija lai
1 Nors Amerikos rėdąs neva už
vais, kad Turkus pagasdyt. Užtaria gina atvirai neszt Kubiccziams pair ji mat už Armėnus.
gdba, paslaptoms ir žmonės ir gin
—Kol era da isz Mask oi įjos neisz- klai ir pinigai važiąja in Kuba*
ėjo.
BUDAPEST (Austro-Vengrija).
BERLYNAS. Vokietijoj socmylKunigaiksztis Austrijos Viadislova*
stu partija ir vis didinasi, o Keiseris
kurs medžiodamas 2 Rugpjuczio įsi
socialystu labai neapkonezia.
szovū gav įszona numirė nuo rono.s
— Atmitį užėmimo A Ižas Lota
vakar. Kunigaiksztis buvo sūnūs,
ringijos vokiooziai da nepabaigia
didio kunigaikszczio Austrijos Jūszventę. Socialystai isz tu iszkilzo, turė tikt 20 metu senumo.
miii tik jftkiasi.
— Krokava Telegramai daė į tenai
— Iszdavinėtojas laikraszczio so
cialistu Vorverts likos aresztavotoa jog Moskvoj ir Petersburge suaręs*
už lai kad priesz Kc’-seri por asz- tavota szviežiai į OOOasabu už nilnliz
ma. Didelį skl<>da, bombų, parako
triai varėsi.
ir dinamito atrasta j u namuose.
PARYŽIUS. Prancūzai dabartės
veda karę Madagaskare. Afrikoj,
kur jau priesz kelias nedalias pasi
kėlė maisztas, nelabai prancūzams
z
ten sekasi. Oras nesveikas. Karei
viai kaip muses mirszta pilnos szpiAnglyse darbai pasitaisys.
tolės ligoniu.

Dalis Barbu.

VIEDNTUS. Austrijos poroj
vietų szia nedalia vėl buvo drebėji
mas žemes.
— Rumunijos mieste Debrecziu
policija aresztavojo kelis žmones už
tai kad szėrė klaidins žmogiena.
Aresztavoti prisipažino, kad užmuszę keletą vaiku, sukapojo in
szmotus ir tokiu budo pėnejo gy va
lius.

Nevat Redingas pradėjo dirbt
visas dienas, o kaip kur ir pil
ną czėsą.
Tik uekuriose vie
tose, Kaip antai apie Szamokiną, pereita nedėlią iszdirbo ne
visą, raszo kad isz stokos van
denio. Dieve dūk kad teip
ilgai, ilgai pabūtu.

§ Apie Szamokina sustojus
tiltu tarpu trims didžiausioms
RYMAS- Italijos valdžia nutarė
brėk«riams gaut darbą yra ga
14 d. szio mėnesio szvęst atminti
na sunku,

25 metu, kaiį) jie atėmė nog popie
§ Augliu turgas szią neda
žiaus Rymo miestą.
I Popiežius su kardinolais ir kit lią ir truputį pasitaisę, betda
a;s gerais katalikais nutarė protos- ne ką.
tavot priesz tai, nes Italijonai netei
§ Micz.igano gubernatorius
singai ta miestą nog popiežiaus iszin Iszpemingo mainas siuntė
vežė.

kareivius priesz straikiurius.

KANSTANT1NOPOLIS. Turki
Mainieriai da straiknja.
ja neklauso Europos vieszpatyszcziu
S Generaliszkas užrubežinis
ir daro Armėnu žemėj savaip- vėl
Armėnus pjauja.
kongresas kupezystės (preky
MADRYTAS. Iszpanai in Kuba
karevius iszsiuntė, bet nekiek. Pri
žada da siusti.
t Kubos karė jau jiems kasztavo
250 milijonu, ant ju pinigut Marokkos vieszpatystė. Aprikoi ir sukilo priesz Iszpanus.
4 Apie naminius maisztus Iszpn
nijoj tftm t"wpu negirdėt nieko—ap
tyko.

stės) nutarė, kad darbo diena
turi boti tiktai 8 adynas.
§ Lankaster, Ph. sudraikąvo 40 mergų dirbaneziu prie
bieėžuku (zHpalku).

S Chestere sustraikavo Irvingtono dirbtuvėj audėjai’

§ New Yorko kriaueziai
nors savo straiką užbaigė, da
LONDONAS. Posziu nauju rin vis ramiai neužsilaiko. Teip
kimu in parlamenta. Airiai vėl lalaii
pat ir kriaueziai kitu miestu.
rūpinasi, kad gauti savo Airiszka
rėdą.

§ Baltimore] sustraikavo
keli szimtni keliniu siuvėju,
I KYNAI. Užmuszėjus kriksžcz
ioniszkn misionoriu koroja smercuia pusė fiugryže sevedoj i u darbą
4 Szį menesį Kynu mieste Pekine o kiti laikosi.

draugui ir keturiesia nuvėjo apie Bostono lietuviu tokias na buvo girdėt drebėjimas ž<
i suimti© buntaunįką.
Vaiki kvailai melagystes kaip toji, Drebėjimas traukėsi lik kelius se
nas, nemislydamaskad isz tokio kad lietuviai laikydamas vo kundas ir jokios dįdesuės ble<fe na
Maskolius siusti# ne palauja; jo apsiėjimo su zimskiu, gali kieeziu kataliku bažnyezioj padarė, namu niekeno nes# griovė.
l’isidžia jisai savo sznipukuspc būtie jam szlektai, visai neąp dievmaldystę, o nori sutvert
NEW YOB K E 4 d* sziu m. vie
na turtinga moteriszkė Mrs. A.Fle
■tisus užkampius Lietuvos kur- sižiurėjo; kada žiuri, ineina nezaležna pan-piją.
ming likos s įimta už tai, kad mitru,
liegaudo Lietuvius, kaip tikt pas ji keturi zem sk i ai. Isz
Wędro\vcas tė koresponden- cijo savo motina, norėdama po jos
Keiszmano. Yaigu nuvažiuosi kratę jo kiszenius, rado kėlus denciją patalpino, bet prie gulo
smert gauti da 300 tukstancziu, kuIii kokį mažesnį mieszcziuką lietuviszkas knįgutes.
Suė daduria, kad jis tę korespon ritis anoj senuko turej.
■Lietuvos gereu , psi rėdęs, tai mę tada jį nuveda in paliciją denciją priima tik del to, kad
ROARING CREEK aplinkinėj.
Ibjaus ziemskis, arba koksai ir laiko uždarę, o tuoni tarpu kuiiįgas Jaksztis praszęs ję
Koliumbijos kauntė F. Mabon.
■iiūdoras siaka iszp?tolo ii sten telegrapavoja in Simną, kad neatbūtinai prtalpyti, o szeip maiuierjs Airis isz Szenadorio jau
Įrėši prisiklausyti kaip tu kai- jo mantise žandarai padalytu butu lieta)piues. Tai mat len priesz pora metą atrado turtinga
Iii. Yaigu užgirdo tavę lietuvi- kratą. Namus© rado da kė kai vis lenkais.
gysla tidabro. Žemė kurioj ta*
RidabrasLj r priguli prie kampanijos
Įakai kalbant, tai jąu ne atsi- lės knigutės Ir laikraszczius,
Kompanija jum neketina už lai
Įrauks nuog tavęs, nes tuojau* davė ąpė tai žinią in Senapilę
nieko dili, todėl l\ Mahonas sekre
wamislia kad isz tavės galibuti ir vaikiną ne paleido.
tą užlaiko.
■.naras kąsnis. Žinoma, tankia
Zemskis matė kad Liūgus
PENSYLVAN1 JOS gubernato
Įiteitiuka jogei tie sznipukai vaikszczlodamas po miestą tu
PHIL ADA. Fereitoj nedalioj
Į'ovftuai sekioja paskui žmogų rėjo rankose kukės ten knigu- I tai i jonai nor®j padaryt czion anar rius Hastings sutverė komitetą ir
lieps eit peržiūrėti visus bicdnuju
Įrant galo turi atsitraukti# ntig tos, apie ką teipgi daneszė vir- chistiszka paroda. TurOj net rau namus suskaitant kiek ten yra žmo
Įdo, negalėdami nė isz vie- szitiįkui., Virszinįkas norėda dona karūna pasipnszę.
nių isz svetimu žemiu. Kada bus
Bet valdžia sustabdė, odų ersztus visi suraszyti, sako, gubęrnatorius
Iros pusės inkasfie* A’ienok, mas sugriebti© draugus Lieluip lapei kaltais pasitaiko gaus, pirmiausiai szaukė Fra- aresztavojo. A adovns ju buvo tftlas arba pareikalaus nog tu vieszpatysz*
■įgauti© visztą arba žąsį,teip nį Matulaiti, mokįtini 7-tos medicinos daktaras anarchistas ate- į-ziu keno ligoniai yr kad už a:iu už
jęs isz Italijos.
! laikymu užmokėtu, arba juos lieps
Į-r jis kaip kada sugriebia k<>- kliassos, pas kuri Liūgus buvo
Matyt kad ne mes vieni tik tokius , atsiimti.
|qnelaiminga žmogų ir tada užėjęs in namus. Paszaukęs daktarus turime.
DANVILLE’S metodistu pasto
lįikiu budu ne galima isztruk-i Matulaiti virszinįkas pirmiau
LL’ZERN ES. Pavietas praaigareejo rius yra apskustas už užmuszima
1‘^isz ju nagu, ir laimingas| siai užklausė jo:
“Ar buvo
Net 20 žmonių tę yra apskustą! paežio*.
■4kuris kaipo vijūnas iszpru- vakar pas Tamista Liūgus?“ už žmogžudystę,
Terpu tą yra ir
S11E N A N DO AIL PA. .1 uoza«
isz ju tarpo iszdumia i Matulaite atsakė kad buvo. viena lietuviszka porelė gaspadinėSakalauckas lietuvis tuj>o užmusz■irubežį. Sztai kaip szią vasa A'irszinįkai vėl:
“Ką jis tu le su savo burdigieriunii. Vienas tas pOtuycztos vakare apie 6 valanle atsitiko mieste! ijeSenapilėje rėjo rankose kaip i nėjo in isz tos 20 jen yra apsūdytas ant j da Vegenio brckerij.
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l'nalku rodibos. A lenas v*i- staneija?“ Matulaitis supra smert.
Tikisi, kad bus ir dauginus, gul ir
DRIFTON, PA. 6 szio menes L*
l*nas atsitraukęs neseniai isz 8 tęs ko nori virszinįkas, sako tiedu liutuviszki iszgamai bus nu
tapo užmusztas ant geležinkelio Dj.
Jiiassos SenapilėH gimnazijos. kepurę nes kaip tiktai inėjo žudytais nes žmogžudystė kuięjie nicl Coxe, vienas isz didžiausiu baJiofcanas Liegus, atvažiavo šy pas manę, in stanciją tai nusi Į>apildė yra baisi. Burdingierius mat gocziu ir geradėju Frcclando.
li iii Senapilę sūrėjęs su savo ėmęs nuo galvos kepurę, lai tas,su anos gaspadinės roda,nuszoISZ (T1ICAGOS:— Lietu
■naia draugais ant uliczios su ka ją rankose.“ “O daugėti ve mainfisc auos patį ir norėjo su ja
viai sulaukė viena ir geriau*©
pabėgti.
gus sznekuczevo. A’ienas szni- ar nieko jisai nė turėjo!“ “Ne
lietuviszKą Krautuvę iniKroilu■ įkas, iszgirdęs, kad jisai lie- macziau daugiau nieko, ataake
LOCUST GAB.Pa. H.IIallesteliti: KELF8CII NOREIKOJ
|ivi8zkai kalba, sekiojo pas- Matulaitis.
Kito mokitinio ris, stornikas nusxovf vagį, kurs n* CO. A'elijame visiems Lietu
l’Ji jiji tolink, pakol tas ne vėl uszklausė virszinįkas: ‘Apė ktyj'lindo pas ji in sztora.
viams pirkti laikrodėlius, len
l'ivėjo in lietelį, kur buvo pa ką judu su Liegium eznėkejoNEAV YORK. N. Y. Sea Beach
isyti jo arkliai.
Žiemskis te!”
“Apė mergas“ atsakė
tils nū j u, nes tai yra tikri lie
J-ojaus paskui jį in lieteli ir mokitinis. 'Vada virszinįkas szė ir iii tris desetkus žmoni u likos
tuviai, katrie gauna daugiau
įklausė gasvądorus kotelio, matydamas no mok i tini u nieko sužeist u ‘
ir daugiau kastumeriu kou do vienas tas vyrukas ir ne dažinos, palovė jiu klausi,*,lll
Jie padidino savo
i jisai turi praszpartą. G as- nėjęs. Kaip paskui atsitiko su menesio „L»lx>r bay“szvento.
' biznį pardfidanii ne tiktai Niedorins pasakė kad jis jojo įdeginu asz da negavau žinios
BOSTONAS. Jlasonai susime1 mlg l,lik!.O(lėliufii bei ir viso‘vis ne pažįsta ir nu jo daly ks , kaip gausiu tai patai pysiu ki ve czion terpu kito ko nutarė, kad , .
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gtotis neiszkentė, ir kaip jis
Jonas Falinis. pradedam gulėtu ingyti pilna mok- matu, inaszinas del siuvimo,
skęs, ar gi vilkas iszkęstu,
sla. UnivcrsteUs tas kasztuosę in j harmonikas, britvas
peilius
Hydamas avelę kitoj pusėj
50 iniiionu dolieriu ir gah’sęs i»lpy ir tt. Iszhiunczia daigins in vi
roroa bo jokio sargo, szoktu
mažiausei in 10 tukstancziu studen- sus miestelius ir miestus Amotvora ir sudraskįtu ją.
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nuogiubetuviszka
katalogą ii
1 in stnnciją kurioje buvo
Lenkiszkas laikrasztis wę- betiu West A'irgi u ijos, vienoj isz gražu abrozėli dyktai.
iegus. luėjęs jisai užklausė
Adremokite. teip:
tikino ar jisai turi praszpar- droviee patai pino gtid. K n. puikiausiu vietų Amerikos.
► A’ienok vyrukas buvo Jakszczio korespondenčių apie
wašZ1NGTONAS. .Mrg. Satol KELPSCH, N'OREIKO
lis liks ir tolinus Amerikoj su vardu
g / •()
nagus, jisai vietoj atsakymo Bostono Lietuvius.
*8mė zemekį už ap i kak lės ii
Kun. Jaksztis tę gana dailiai Pro delegatas .Vpitsztaliszkas.
105 Brown Str.,
Uęa kėlu į subinę iszstumė apie lenkus atsiszaukia tik už
NEW YORK. A’alszcziuj New
laukan.
Žemskis nnvęjūs tėmija AA'ędrovvcui, kad lenkai Ybrko. New Jersey ir rytinėj sznlyj
CII1CAGO ILL.
miestą, pasivadino savo tris (labai negerai daro, talpydami Penneilvanijos pereitos nedėlios die

ISZ LIETUVOS

Žinios isz Amerikos.

Lietnviszkos Žinios.

respondentui, kad

Korespondencijos,

ant kalnelio. Isz viso kal
tuos $450.
Tuomsyk ant
rankos davėme $50 ir lotai
Minersville, Pa. kaip ir mus. Tikimės jog pa
Guodotina “Garso“ Kodak darius dar sykį kn. Matui, ko
pija-prašau patai py tie sziuos lektą galėsime pilnai iszsimo

apie musu naujai užsidėjusią
lietuvisaką parapiją;
Jau nuo seniai mos pzia užaioyvenusę lietuvnįkai pradė
jom rupįtis po biskį apie įtai
symą musu juieatelije lietuviszkoi bažnytėlės, ir dar

100 su virszum

pįsimės apie pastatymą ko
nors ant jos. Jokios tai pas
mumis žinutes kuriomis uorė
jau pasidalyt bu broliais lietu v
nįkais,
Mainersvilietis.

doleriu ant

koks isz

TEM1KIT!

Duodasi žinot tiem visiem ku
priesz Susivienijimą, ypaez a- rie da neturi amerikoniszku
nas kunįgas, apie kurį raszo
kožna panedeli po pirmam
miit korespondentas.
dabar kužuo menesio, iszskiBet apie tai, kad posmėrti- riant Julaju ir Augusto mene
no amž. ats. J. Petraiczio Ii- sius, o kitokiomis dienomis ne
bus galima gauti, teip yra pa
ežiui tai ir mes patys apie tai
skaitome “Vienybėje.“
Prothonotary
Susivien. vyriausybė pinį
gus posmortinė visados nusiunczia ant ranku vietinio kunįgo,
o tas juos prideda arty m i au
sičius giminėms.

Lietuviszkas Teatras
Dr-tes 8. Daukanto

Mieli broliai ir tautiecziai
mus buvo tąsyk, o ir puma- visi lietuviukai, praueszu jums
czies isz niekur neturėdami ne žinias, kas mus kraszto apie

da nors pątys tarp aavę būtu
me laikėsi isz vien tai gal ką dėjo jau eiti gerinus ir visi
greieziau butume padarę, bet žmonės i&a to labai kantauti,
kaip visur teip ir pas mus yra

Chicago, I’ll,

800 S. Asblnnd avo.

Lucerne Co., Pa kaip

“Vienybėj“ skaitome,
tūs pinįgus atidavė neva už
kokias tę skolas Į). J. Paukštežiui, kas anot mus korespon
dento butu labai negerai.
Tacziaus neabejojame, jog
turė but kokia svarbi pritžastiz tokio ypatingo pasielgimo
kuri neužilgo bus iszaiszkįta.

Yra meilingai infpraszonii

linkiniu miesteliu atailankvtie
ant nedėlios 15-tos dienos Rug
sėjo in Pulaskio salia po nr.
800 S. Ashland avė. arti 18 ui.
kur bus atgrajitas teatras žai
si ės:

“Piovynė Kražiuose.”

dirbtu ilgiaus, tai nors skolas

dedi ge.ro tai įsimaiszę pradeMergos Muluose.
da viską ardyt. Teip ir pas
sius del lietuviu, neštai bus
rne v lenyoea ^kidrsusi
mus yra daugelis tokiu kurie vienijimo Red.) mus žmonės
perstatytas tikras atsitikimas
Keturios mylios nėg Szatikt rėkauja, o kada ateina
moku yra farmerya, vardu
kas daryt ar pinigu duot tai
Joseph Mouse, vok ietys, kurs
tuojau visi kraustosi per duris.
Per ta i broliai ne pa«i •
ant
savo
puikios
fanuos
turi
Vieni isz ju atvirai priguli
brėkeruką.
prie partiios Szliupo — tai
kad busite užiranėdvti.
Po
yra keli ką vis liepia nesira*
teatru atsiliks BALUS
merys, jo vienas sūnūs ir trys puikia lietuviszka muzika, szoVienybių ir liepia da laukt ir
n ė nesako, ai o yra ežia tokiu vis prie to jieazko priešiniu, suaugusios jau dukters: Katrė, kinis ir kitokioms zoboYoms
Marė ir Ona.
iki 4-tai adymai ryto.
kad pernai negeras Skrebiuo
Vyriausioji Katrė yra bro
bedieviu ale se buvo seimas, liepia laukt,
kerio inžinierium ir visu dar lū bus atidaryta no d-tos.
tie bjauriausi, nes susiveidami

Tu'LLUrix iHim-Hstas 25 c. <>

nekintanti (p. p ) Paukrzcziai
isz Plymoto ir Edvardsvillės.

Brolis

butu pricBz jį. Teip ir ant pa kunįgas del to nesiuntė nė poskutinio miltingo, nors buvo amorfinės giminėms Petraiczio,
perstatyta kaip turi eit užra-į o tik tės pinįgus paėmė nog m as.
szymai dytu ir del ko kiek
viena katalikiszka bažnyczia p. Jūzui Paukszcziui. Vž tai pati ano fermerio ir nedykau
ja. Ji, szitiems brėkeryj be
| xsz noriu klausti jus Garso re
dirbant, apžioti ir isz dalies
Io 2 arJ kertukai kurie nepa- ! ......
.tjoviau
(ori
ar jie teip galėjo apdirba mažą farm ūko.
liovė rėkę kad mes juos par padaryti, kad tu pinįgu neisz
duodam airisziam. Beip tai siuntė, o tik kam kitam atidatamdaeitu? Niekad,
pas muH, bet dėkui Dievui jau
j, o jei teip butu tai labai buk mat Vokiecziu.
• labar viskas gerinu eina o
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KSaSf/wind

laicsiui, kurs i.-z szirdies rūpi
nasi ir padeda mums.
Aiva- «b> Ktorium,
ževus jam kelia syk ir pada tūs pinįgus jus “< iurso“ mink- su
vadinosi; Sandclz- Fra- Bara
rius kolektą surinko į 200 d.
mi nd r-Mali a-Koulan kur-Frasu virszum, kuriuos sudėjus note ar tai teisybė. .
su anais $1O() turime jau 300
gi
kas atinįs ir greitai isztars
& Itoynl nifg.Co.
Bed. Mes nėtikime mus ko61 Unity Bldg. - - - Chicago, H®

Pajeszkojimas

Katalogas Kningu.

Asz Jonas Bntkieraitis pajmkau savo pusesėres Onos Klimaszauckiutės ir Petronis, abi
seserys paeina isz Suvalkų, ga
Musų spaustuvėja randasi
beni. Naumieszczio pav. Gmi
nos Leenistvo, kaimo Slabada
szios knįgos:
Praszau aisiszauktie ant szio
autraszo:
Mr. John Butker
Maldų knįgos:
419 Franclinstr.
Syracuse. N. Y. Aukso altorius arba Szaltlnls dangiš

Svapbi Zipia!
Shenattdoah, Pa., July iy ’ę>y.

kų sk arini
“
“
*'
a) Skurliuose apdaruose - 81,50
b) Szagrlno
2.00
c) Krisztolo
2.50
d) Sn kauleliais
3.oo ir dauglaus
2) BALSAS BALANDĖLĖS.
a) ^kuriniuose
90c.
b) Szagrino
l,oo
c) Krlsztole
2,oo
d) Su kauleliais
2,75 Ir dauglaus
3) Mažas AUKSO ALTORIUS. L5c.
4) KANTICZKOS
70

Aplo sėnovės Lietuves pilta
JOc
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 10c
Zlponas bet Ziponė
- 40c
Žirgas Ir valkas
20c
Birutės dainos .... ioc
Petro Armino rasztai
lOc
Ponas Ir mužikai, drama
15c
Kas talsybe tai ne melas, Alsz B. 15c
Pajndlnklm vyrai Žemę apysaka
15 c.
Ant Nakvynes
“
“
5 c.

Pasakojimas apie viena valta Ir jo rasztinlka
“
“
“
5 c,
Kaukazo balaisvis
“
Kur meile ton ir Dievas
Kas kaltas
“
“
Senis Makrlekas
“
Vakaras Tilviko pirktelejo

'*
“

“
“
'

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

Gyvenimas Stepo Raudnosio (ketvirta
dalis „Szauloniszklo senelio")
15 c-

Apie Daugu, Saulę. Menasį, Žvaigždes,
Pllanetas Ir Kometas
“
5 c.
Pirmutinis degtines varytojas, komedl1 ja
“
“
“
10 c.
Naujas elementorius (1895 m ) apdarytas
su puikiais paveikslais
“
15 c.

Žodynas kun. Miežinio keturose kalbose:
lletuvlszkal, latvlszkal, lenkiškai Ir
ruskal
°
“
8 2.00

Atkreipiame justi atyda
ant szios isztraukos isz provu
Basanavlczlaus Dr. Etnologiškos smulk
“Borough Council“ mitingo, Knįgos dvasiszkos įtalpos
menos (su viena mapa)
“
25 c.
laikyto 1 d. July 1895 m.
Pavergelė (P. Polverlntos Apysakėlė)
10 c.
“Pagal nutarimą (mitin Gtvenimal Szventuju Dievo 1, 2, (r 3, Ir kaip gyvena Kynai “
Vapplorlo A. kun. Istorija bažnyczlos
go) Kolektorius Taksu priva 70 centu viena
kataliku
••
“
100
Givenlmas Viešpaties
80c
lo užbaigt savo kvitu rokuu- Givenlmal Szventajn Dievo [mažesnis] Kristijonas Donalaltis Pavasario links
mybes
“
“
'
5 c.
dai už 1894 m. in 80 dienu.“ ir III zokonas drauge
20c
Musu Pasakos, 10 pasakų
10 c.
Prisilaikydamas to nuta Garsas apie baisybes dienos sūdo 25c Kankinimas kataliku Lietuvoje abelnal
Gydyklos nfi baimės smortles
30c
rimo, asz esmi priverstas jus Istoria Szventa su abrozellais - 25c o ypatingai Kražiuose 1393 metuose
del Lietuvlszko teatro
“
15 c.
30c
praszyti, kad užmokdtumėt nia Menuo Marijos
Andersono pasakos, su abrozellais, 30
Fllotca arba kolos į maldinga glvenijus taksas už 1894 m. da priesz
ma
50c
Didelė krautuvė visokiu
5 d. Septetu beno 1895 m., jei Novenos
30c
to nepadarysite, asz busiu pri Prlslgatavojlmas ant smerczlo 50c gėrimu: alaus ir visokios deg
Istorija seno įstatinio
25c tinės.
verstas isztraukt aną mokest
Kanczia Vleszpatles
- 30c
KAZIO DRAUGELIO.
teip, kaip užžymota yra pro- Pokylis szventuju arba tanki komu
525 W. Center str.
nija
....
]5c
vose.
Mahanoy City, Pa.
Szkala
.... 25c
Su godone
Stebuklai Dievo Sz. Sakramente 30c
Mokslas Rymo katalikų
• 35c
M. J. SCANLAN,
Szlovinlinas Sz. Panos Marijos
20c
Taksu kolektorius Ražanczlus amžinas 10c
Gall iszczlstltl Ir nukvarbuotl visokias
19 South Main Str.
Zyvatal szventuju - 20c drapanas kaip tai; kotus, kelines, plrsz-

Wm. A. Davis.

Kalba dvieju žmogų - • 10c
Vadovas in dangu 50c
Vadovas aplankanczlųatmlnlnlina kan
ežios IszganRojaus musų
18c
Girtybe,balsibe ir rustibe to grleko 15c
apsirėdyt pagal naujausįstilių, Kas yra grlekas.kalba 2 inorgalczfii 15
Didžioji nedella
5c
nusipirk nog mus kepurę už
Grieszninkas priverstas metavotles 10c
Perspėjimas aplo 87V. tikėjimą
8c
Trumpi pamokinimai Ir rodos isz knįgų kun. Antanavicziaus
- -5c
Kasdienines maldos
8c
Ant vasaros mes numazinom pre Graudus verksniai 10c
Aplo malda kaipo rakta į dangu 15c
ke savvo tavoro.
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szven
40 tuzinu ninrszkinhį ir kelnių pirma
ežių Ir didžiuoslos nedelos
75c
buvo $1,25 dabar 80 c
Szauksrnas Balandėlio
25c
85 tuzinai inarszkinių Ir kelnių 50 o

tlnos, vilnones Ir szllkinos. Po Iszczlstllniu , arba nukvarbavlmo drabužiai Iszrodo kaip suvlsu naujai padaryti.
Darba atlieka greitai, pigiai ir kogerlausol.
Taigi parduodu naujas Ir jau palaiky
tas drapanas.

Jai tu nori

NKUŽMTR8ZKITK

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

$2,oo.

Taiku diržai 15 c
ėOc Vasarinius nekiaizae

uhz

25 c-

Max Levit,

Czeweriku ir czebatu
:*WOMERI,*

į? 124N.Main str Shenan.

pataiko czeverikus kū. nepigiausiai

MESINYCZIA

L !. Rohland’o

Knįgos svietiszkos įtalpos

Lietuviai amžių gludumuose
Maskolljos politika
Vaikų knlngelė
SHENANDOAH, PA.
Vcsellja pagirenų Terp skausmų į garbę poema
Vlstorla. Zanavyko
JAGU nokite pigei pirkt Juokingas
pusakojlmas
Naujas elementorius su apdarais
Lietuvos gaspadlnė
.... Ejkite visi pas....
Ameryka pirtyje
Tamošius besotis
Apie Kražius
Ka daryt! Idant sveiki botum*
Lengvas būdas paežiam p*r sarę
p^IGIAUSE VIETA visam miest® mokti rassyt

18 E. CENTRE STR.,

|

10c
20c
15c
20c
35C
50c
7c
15c
35c
10c
5c
]5c
7
pra
10c

Shenandoah, Pa.

Golazinkelias leliigli
Prasidėjo nuo ii Laph'ic/.iu liyj. nr~
Treinal liz«lnt iii Shtnadorlo in l’tnu Hat •«
Junction. Mauoh Chuuk, Lehighton, Sluing’,. ,
White nail, CktAAkuųuB. Allentown, H«thlrb-u.,
Eaeton ir Weatherly 6.04, 7-38,9.15 ryte It 43, 2
5,27, po pintu.
In Neu Yorn Ir Philadelphia. 6 04. 7. 28. t.JS ry
ta 12.43,2.57, popiet. In Quanan«-, 8wtl«.-hbit<--..
Gerhardą Ir Hudaondale, 6 yl 9 15 ryta 2.57 po J i'-*.
In Wil oa-Batre. White Haven, I’ittalon, Li
ceyvlllo, Towanda. Sayre, Waverly ir Elmira,6 yi.
9.15 ry ta 2.57,5.27 po pkt.
In Roobeator, Buffalo, Niagara 'FatlaJj InT- •«
ntus 6.01, 9.15 ryta 2.75. 5.27 po pkt. i
In Btdvidere, Delaware Wutrr Gap Ir Stroud ,burg 6.04 ryta 2.57 po pint.
In Lambertville Ir Trenton 9.15 ryta
In The hannoo 6.04. 9.1 ryui 2.57, 6.27 po pi-In Ithaca Ir Geneva 6.01. 9.15 ryta 5.27 po pie’.
■In Auburn 0.15 ryta 5 .27 po pkt.
In .lea hchvDIo, Levktou Ir Ikawer Meadow
7.38 r> ta 12.43 po pkt.
In Stocton Ir Lumber Yard 6 04,7.38, 9.16 Sy \
12 43. 2.67, 6.27 po pietų.
In Silver Brook Juketion. Audenrk-d ir n*zktou 6.04. 7.88. 9. 15 ryta, 12 43, 2.57, 5 27 Ir 1.01 y .
pletu.
In Scranton 6 04. 0 15 ryta. 2.57 ir 5.27 po pie'. ,.
In Hazlebrook Jeddo. Drlfton ir Freelaud 6 01.
7.38. 9.15 ryta, 12 43. 2.57. 6 27 po plotu.
In AehJnnd. Girardville lx Lo»t Cree, 4 59. 7. 45.
«.13. 10.20 ryta, 1.00. 1.40. 4 10. 6.85 po pletu.
In Karen Run, Centralia, Mount <C**rtnel ■
Shamokin 9.13, 11.14, ryta, 1,82, 4.20, 8.22, 9. 15 ;. 0
pietų.
In Yateavlll*. 4’ark Place, Mebsnoy City r
Dr In no, 6.04, 7.88. 9.16. 11.05 ryta 12 43, 2 57, 5 2",
8.08, IO 53 po pfotu.

Treinai iszeina.
kzSIiiimok 5.15, 8.15, 11 45 ryta, 1.55. 4 30.3
80 po pletu, ir ate na in Szenndorl ant 6.04, 9.15
ryta. 12.43, 2 57, 5 27, 11.15 po pletu.
Juzeina iez Szeuadorio | Pottavllle, 5.50. 7.38,
9.08. 11 05. 11.30 rvta 12 43. 2 57. 4 10, 5 27. 8.0S po
pletu.
Ir/eina l*z Pattsville Į Szeuadorl 6 00. 7.M. 9.05.
10 15, 11.40 ryta. 12.32. 3.00. 1 40 5 20, 7.15,7.5.5,
0.40 po pletu.
Iszeina kz. Sz.enadorlo į Hazleton, 6.04, 7.38. 9.
15 n ta. 12 S3. 2 67, 5 27. 8 08 po pletu.
lazolnu Ir? Hazleton į Sz-nadorl. 7.3. 10 00,
11.06 ryta, 12.15, 2,55. 0.30. 7.*4 7.05
pletu.

N EDE LIN IS TEEINĄS.
Iszeina In Raven Run. Centralia
Mannt Carmel Ir Shamokin 6.45 ryta v.
40 po pfotu, Ir atiouH In Shauiohln ant
7.40 ryta Ir 3.45 po plet.
Iszeina Isz Shamokin In Shenadorl 7,
15 ryta ir 4.00 po pietn. Ir ateina in She
nadorl ant 8.49 ryta ir 1.58 po pfotu.
Iszeina In Ashland, Girardville ir
Lost Creek, 9.40 ryta 12.20 po plotu.
In Hazh^ton, Black Crook Junction.
Penn Haven Juctlon, Mauch Chunk
Allentown, Bethlehem, Easton ir New
York, 8.49, ryta 12.30, 2.55 po pfet.
In Philadelphia 12.30. 2.55 po plotu.
In Yatesville, Park Place, Mahanoy
City Ir Delano, 8.49, 11.35 ryta 12,30. ?.
55, 4.58, 6.03 po plotu
Iszeina isz Hazleton in Szenndorl 8.30.
11.30 ryta 1.05, 5.30 po pletu
Isz Szenudorlo in Pottsville 6,56, 8.49.
9.30 ryta 2.40 po plotu
Isz Pottsville In Szenndorl 8.30, 10.40
ryta 1.35, 5.15 po pletu.
Bot.i.in u. wilder goneralnas superIn
tendentas South Bethlehem, Pa.
CHAS S. LEE, gen. agentas

Phlladelpdla, Pa.
A. W. NONEMACnER, Ass G. P. A.

South Bothlohom, Pa

Visada kopigiausini parduodu
mėsa: jautiena, vereziena, aviena
J- KJlii/rJSS/iS
kiauliena ir visokio skyriaus rūkyta
AGENTAS SZIPKORCZ1U
moša.
Geriftilse mesa Szenadorijo ir I 808 W. Centre str. Mahanoy City,
visados pigiausia.
j Pa. Galima pirktie konopigiauaei ir
ant geriausiu szipu wažiu»t. Priegtam liaidžiu piningus tiesiogei tu
PUIKUS SAI IUNAS
Lietuwa, Russija, Lenkija ir kitas
J0N9 JflIEbD/Dl0
wisas szalis Europos,
Teiposgi gers kriaueziua ir teisin
Taipgi laikau saliuna, kur wif ,
gos agentas, laiwakorcziu ir siunti
ger° galima gauti isigert. Lietuwai
mo piningu.
122 S. Main sir.
pan !iwo vriantanai,
Shenandoah, Pa.,

