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„Garso Amerikos Lietuwiu” LlETUWISZKAb BALI UN AS

W Qhmleliauoko
8-11 E. Centre str. Shenandoah, Pa..

KUOPUIKIAUSIA IR Uz. PIGIA PREKE (CZ1E- 
NIA) ISZPILDO VISOKIUS DRUKORISZKUS DAR 
BUS: BRUKUOJA DRAUGYSCZIU KONSTITUCIJAS 
WISOKIUS PLAKATUS. TTKIETUS, G ROM AT AS, U

szele užsimano: atsigerti kuo ska
niausio aluezio, saldžios, karezios ir 
kokios tik norėsite arielkales, kad ir 
oukrawotos, užsirūkyti puiku cigaru

Praszau atsilankyti ir to wisko pa 
bandyti!

Krautuve
E. B. BLUMM0.

Ant E. Center Str. N18..
SHENANDOAH, PA.

Czionai galima gauti dziegoriu 
mažu ir dideliu ir lenciugciiu viso
kiu. spinku auksiniu ir sidabriniu.

F

URESAS DRUK ARNES: „GARSAS AMERIKOS LIETU WIU 
PUBLISHING CO.

230 W. CENTRE STR.
SHENANDOAH, PA.,

p. KIBUN’SO APSEKA
in e r i k o n i sz k u s.

įsi r e c e

Lietuviszkas daktaras ant koklio pareikalavimo. Var
gingiems visokia rodą u žt d v k a.

Atjnipkit
Kirtlo’s i> rug Store,

SHEN ANDO A IL PA.

NAUJĖS * I^IETUWISZKAS 05. ©
SALŲ N AS K

202 S. Main Sti\, Shenandoah Pa.
Ml JUR. $ ANCEREWOEUS, &

Nagi vyrai Inte savo brolį lietuvnįka anl skaito alaus! isz Prancijos 
kzuapso ir turkiszku cigaru! Užeikit, o nepasigailesit.

pigiause eziene parduoduin.
Dabar gavom nauju puodu ir torielku, mediniu viedru 

<?eT>eriu ir daugvbe visokiu daiktu.

Mesa sūdyta ir rūkyta, miltai kvietinei ir ruginei, szienas

Szifkortes parduodam ir pinigus kugreieziausei 
V n it idžiąiu ( si u n ežiam )

atminkit:
108 E. Senter Str. ią 117 S. Main Str. 

: į , Shenandoah, Pa.
Miliauckas ir siutus.

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

DANTŲ DAKTARAS 
Ofisas buna atidaritas 
nuo 9 iki 12 (pieta) 
po piet nuo 1 iki 3 
ir nuo 7 iki 8 wakare

34 Oak str. Shenandoah, Pa

kaip tai: skripku, klernetu, parta- 
pijonu, gitarų mandolinų ir t. t.

Gori, drūti ir juodi parasonai uz 
d5 c. Ir daug kitu dalyku už pigia

I Rates I of I advertising.
| Oae Inch once 

I Otte inch one month 
1 Oae inch one year

Xo 34

$ 0,50.
- $ 1,00.

$10.

M SI į į
LA

K

^Prefce apgarsininmK-
Vienas colis riena karta 
Vienas colis per menesi 
Vienas colis ant metu

$ O,olk
$ l,00~

$ 10.

Shenandoah Pa, d. 13 Rugsejio (September} 189om. Metas II
FREEmUD PRIZES!

3.4 W
Sm (urtjj.

Del praplatini
mo mubo 15 een- 
ttnln cygarn tik 

ta! per 00 dfcnn Isz.davl- 
ncspn muso dovanas su kož- 
nn baksu Cygarn. Atsiumk 
mum savopjavarde, ir pilna 
xav«> adresą o mes atsiųsim 
1 baksa H. C. cygarn viena 
gera revolveri. 1 klszenfnl 
peliuką, 1 plpko ir paauksū. 

uv ta afkrodell 14 prabos auk-
800 r g«ra lenc.lngoli. Gali 

peržiūrėt ant okspres oflsoo jagv pasida
bos tai uŽmokiek eks- 
presmonul J-Z (;5 
o aplaikist T * • —— 
visa pakeli. XViakas 
kad galėtum įjaut or
deriu del muso cygaru 
kurio parsydbda po vi
sa svietą parsldfida, mes norime kad 
tu tui'rtum užsp-mlma pardfidamas mu>o 
cigarus, Agentus rnikalaujem kožnain
mieste Adresą vokite teip:

Cuban ClflHr Works.
S7r., Chicago, f’ii.

<r.
> 
o.eži, geri ir labai pigus.

yra pritaisyti k ū g e r i a u s i a i. 
jpakaini, verkia, tur pjūtį vidiniuse, 

traukimą viduriu, tai dūk vaikui vaistus

Luks German Remedy.

Žinote, jog tai puikiausias saliunas 
visame mieste Shenadorio.

Kampas K. Center ir Boirers Str.
(Tolesnis trūkis.)

piktas, neszueka.
„Na ko dabar pyksti ?.... 

kad pyksti pyk! Savukaituks

kas teip gieda, pamislio be. ju giminė# buvo nusirinkę kad 
klausydamas giesmės Jurgutis 
ir inlindo in kampa karo.

apg a i 1 is ta u t J u rg u cz i o prap ii 1 i

Smagiausia užeiga, kaip del vietiniu 
lietuviu, taip ir pakcievlngn, nes netoli 
Leigh Vailo's dlpti. Tenai randasi ko 
skaniausias alus, visados sviožes, o ka 
kitu cerhnu tai up} girt! nereikia, nes gp 
resniii niekur nera-i, o c 
ežios Turkijos. Taipgi . 
Ir brolis yra labai pricu
Kiekviena gelbsti bėdoje Ir duoda rodą 
kožnam reikale. nkpamiu.-zkir

Atėjo vakaras. Iii saliuna 
pradėjo rink ties farmeriai.

Arnims tie isz Jurguczio o
iyczioties, ar nims jį ganubyt,

Palauk, nepyksiu, broliuk, 
tik tu czion manęs nepalikie,

visai jam kelnių užp

,,Tai dabar žiūrėk,-kai bėjo 
vėl Savukftituks-Huie trys jau 
iazvaževo in Vestus ir tu turi 
važiūt paskui jūs. Insodysiu

rivaziiW miestelį, tai da tę

Pas Eaiziam!
Visi tav'orai yni labai pigus ir 

szvieži, l’žlaiko valgomus tavoms 
ir daug visokiu dalyku.
Taipogi K. Kudžiaviczius parduo

da szifkorte-s ir sinnezia pinigus į

Pi't'bio.lu vlsętklns J.alirs valgomus dai 
kttis: Salotas, KvpuytRs, Cibnlir.s, Mor 
kvus. bulves Ir žuvi »^'fr<:u gaiunkn.

X isi ta vorai yra szvieži ir labai, 
pigi, ateikite o gausite ka tik nore*

,,Bet asz jį tarė tai i u nyk 
bijau czion aut nakties pali 
u. __
Pamokysiu kibą gerai ir tet 
sau eina.!!

ittjalį, iszėj ant vidurio aslos

Mato, rodos nėr; kad nepy- 
kyt saliunyką, Jurgutis atsi-

ATEIKIT!

M. Slavicko
339 XX’. Coal str. Shenmi <Iofth, I'h 

Lietuviai neu^mirszkite atailank’, t;
pas M. Slavicką. Žinokite, jog jig 
yra no paeziuotu, tai vra kuisiujras 
vyras, nes nereikalauja daug uždar
bio. Visados užlaiko puikius gery- 
mus, kaip tai, sznltn alų, visokia ariel
ka kokios kas tik nori, 
kiaušius cigarus

CH. SHMiDTO
Ar žinote iietuwi&i kti.l CHRIS

TIAN SHM1 i >'1’0 vra Pjeras alus ir 
gahva nuo jo niekad neskauda, l’as

N
Jono Razo

Ten gulima gauti skaniausiu gori
mu wisokiu, nes ir cigaru usirukiti

isz nelaimes p. Ra-žam
213 E. Centre str. Shenandoah, Pa.

L’EMIXKIT!

c AV E AT S-J n A D E M A R Ks'S
COPYRIGHTS.,

.nf £ OHTAJN A f*ATE5T*
____ pt a tu, w u A t4LH un bonott opinion, write U.- 
MUNN A 004^110 h* v e had nouriy tlitj 
experience In the patent bu*ln.->*. r<nittrtinio»» 
tlOnM strictly conttdnntt&l. Zi 11 ar of In
formation concerning Patentu tu',1 bow to ob
tain thorn sent free. Also a caUitog’.'O Of moeban* 
U-al and scleatlile books sent fr w.

Patents taken through Mnon A Co. receive 
spAolal notice in the Šcicntllle American, an\sr 
tuua are brotnjnt widely before the public wltbll, 
out coat to «’ inventor. Thia soloadld rai>» yL 
Uxucd vroetty.defiantly illustrate <. ija- br far t!>-.® 
larpeet clrciiladon of any aol.mtiac work in 
world. #3 a year. Sample cop I »y> n-iic free >M

Building Kdlti ni, monthly, tJ.tOa year. Sfnp't E 
ooplCB, tž,> rente. Every numbw contains bcau.|l] 
Urul pisto-.. In oolora, and photographs of n,-*r j 

ikwltii plans, enabling bu’ldors to show rise. 1Szkaplierių ir Božanczin AddfM«* 4 < ‘ X CO., N«cw 361 BuO4»wiJ5.

paezią m i erą.
Sali u n y kas ne del savo pa tie

kos Jurguti muszė kad panio- 
lytu nes matė jūg yra grino- 
ritis, Jiauferis. Užtatai, dils 
vieną sustoja ir priėjęs, gru-

važiūsi rrec".ift, iszlipk ir paro- 
• teo-ul ’Anglikanisszitą popierėlę 

czion yr adresas kur anie trys 
I būna, supranti ? tai tavę nuves 
ir viskas bus kanogeriausia!

,,Na o tu l klausė Jurgutis.
,,Asz dabar važiūt da nega

liu. Reik eit matai pas saliu- 
nyka, reik anam užmokėt, oi 
kada apie rytoju tai ir asz te
ns is atvažiūsiu!! Jurgutis isz- 
pradžių prieszinosi, bet mato, 
kad Savukaituko neperkalbės 
sutiko ant visko, paėmė aną

vėl vieną dildą ir vėl: no lau-
Į v “ V 4 j ' k iii j V <

Dpikaklės ir iszmctė laukan. 
' Verkia Jurgutis. Nuėjo 
! pas geležinkelį, atsisėdo ant 
filiu ir vėl verkia, dūsauja, 
lugriso jau jam szis gyveni- 
niae. Žmonės inilaszirdystės 
neturi. Praszo Jurgutis Die 
vo, kad ateitu trūkis ir jį su- 
važinėtu.

Kaip sztai, nė isz szią ne isz 
tę mato ateina SavuKaitu-

insirabazdino in vieną tuszezią 
anglinį karą ir nuvažiavo.

\’ažiūje Jurgutis. Vėjai 
puczia, anglių dulkes, in akis 
nesza; o szlūsto nog veido asza- 
ras ir mazgoja 
dulkėmis.

Naktis buvo 
barszkėjo ratai
keliu fermerio, o palei gele
žinkelį girdėt buvo balsas 
giesmės:

Whikcy, whiskey, beor, bee?, 
He is there wo are here, 
Tr» ra-ra-i’R bum-di-ei,

tyka, isztolo 
važiiljanczio

Kaip ir butu Riaubu Mai 
kos balsas, ale kad jia uuva- 
ževo, tai c’don, turi but kitas

augliu dulkias in akis nesza. 
Sztai valandų pavaževęs ma
to miestelį. Tai pirmas mies
tus, pamislio Jurgutis, dane 
tas, ir nuvaževo toliaus.

Pažaras jau pradėjo raudo- 
mit, pavaževęs mato vėl mies
telis. Tai antras, pamislio ir 
da ne tas. Važiuja vėl.

Tilmi tarpu jau visai pra- 
brėszko, užtekėjo saulute ir 
terpu szvieczencziu saulutės

Į kims netiki. Na kaip tai ga
lėjo stoties, kad jis važevo iri 
Vestus, vis tolyn ir tolyn nūg 
dėdės namu, o dabartės vėl dė
dės namus atsirado. Burtai 
kibą kokie, ai* ką ?

Ale mato kad ne burtai: 
czion dėdė, czion dėdienė, czion 
visi giminės — susisarmątiuo

•>

ežią miestelį.
Tai czion Vestai, pamisimo

miesto, iszsaoko greitai isz ka 
ro, kad kas nepamatytu, ir 
b4ga'

Bebėgdamas pasitinka žmo
nes ir sziokius ir tokius, o kil
nūs tik pasitiks, visi isz jojo

Ką nesijfiks? — drabužiai 
supurvyti, mterszti; veidas jil- 
das kaip kaminoriaus; keliniu

rodyk, ežią in vidų, tarė vJ 
dėdė paėmęs jį už. alkuuės ir

vo kėlimas teip supieezei;
klausė jojo dėdienė.

Jurgutis, bijodamas kad jau 
nors nūg dėdės nėgautu muszt

pat pradžių kaip su jūra atsi
tiko. Kaip Maika Riaubuks 
prikalbino jį, kad eitu su jūm 
liauferiaut; papasakojo kaip 
gavo pirmą sykį muszt nūg 
kunduktoriaus ir inaszinistu;i

ką jis turėjo ant kvorcziukėsl kaip paakį i jo bodėa jį sumų-

lūs, teip kaip ir jo dėdės kad

Pabarszkino. Iszeina kas- 
žin kas, atidaro duris, ogi kad 
žiuri — jo dėdė.

“Na kur tu, nevidone, bu
vai?“ dėdė ant jo užsiriko.

„Žiūrėkit, del Dievo, kaip 
jis iezrodo. Szią! tegul visi ta

pie aną “Partnerio szunį ir apie

vo, ir parsiuntė namo, — 
miszkiai jėkėsi. kitam ko } 
vai netruko.

*s •
- paėmė tfij Jur tue ir liauferiaut jau.

gutj už rankos ir invedė iii vi 
du, kur teta ir visi artymeini

daugiams niekad nevaževo.

• . JONAS.
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Maskolijos palitika
-- SU--

*EUROPib*
-- IR--

Katallklszka Bažnyczia.

Jsz tos priežaities nektiriosę 
vietosę užvedi grynai pravos 
laviszkas mokslavietes ir na- 
mus, kamę augina ne turtingu 
tėvu vaikelius; prijema ten ir 
kataliku vaikus, dykaj jus už
laikydami ir savo dvasioje mo
kindami, idant tiktai paliktu 
pravoslaviškais. Tokeis dar
ką vimais musu krasztę užsiima 
Raudono Kryžiaus draugystė“; 
vieszosę urėdo vietosę galima 
regėti karbonkas su raudonu 
kryželiu ir antraszu: „na kra- 
snyj krest“; reiika mat tokiu 
budu-pinįgus dėl iszplatinimo 
pravoslavišku mokalaviecziu 
ir užveizdėjimo namu. Visi di
dieji ir mažieji palicijantai yra 
sąnareis tos Draugystės. Aisz- 
kus dalykas, jog netiktai val
džia, bet ir visa maskoliszKa 
didiimene stengias, idant imi 
su krasztą supravoslavytu irsti 
ma-koleis suvienitu teip kad 
nėlaszo neliktu lieu viszk^krau- 
jn. Kokiu budu Makolijn sten
giu* iszpildyti savo užmany
mus? Pirmasis Maskolijos už
manymas, kaip sakiau, yra 
1\onstantinopilčs ir Saulėtekio 
žemės užgriebimas.

Szendieną Maskolija mis- 
lyja tų padaryti ne nu karės, 
bet pakajaus pagelba, Nevie
nas rasi paklaus, dėlko teip 
samprotauju! Tutarpu mas- 
koki aiszkei supranta, jog tą 
dalykų galima pasiekti tiktai 
su pakajaus pagelbą; žino jie 
gerai, jog visos su Turkais ka
rės pradėjus nū Dedžiojo Pe
tro ikisziol nepriartino Mas- 
kolijo^ prie to tikslo. Ant kiek
vienos Maskolių su Turkais 
karės Europa ištempus akis 
veizdėjo; suprasdama gi, jog 
kas turės Konstantinopilę, tas 
visą svietą valdys, visūmet sta
tydavo savo „veto ‘t.y. užgyn
imų ir neleisdavo maskolems 
užimti to miė.sto, o 1853 me- 
tOsęEuropa daug darbavos dėl 
Turku naudos. Negeri aus nusi
davė maskolems ir paskutinio- 
je su Turkais karėje, nes pagal 
norą Anglijos ir Vokecziu tur
ėjo prie Konstntinopilės vartų 
sustoti ir priimti pakaju ant 
susirinkimo Berline. Nū tos va

landos nevienas niaskolis ne
benori su Turkais karės vesti, 
bet tvirtai yra parsitikrinęs, 
kad su kantrybe pakajaus lai
ke Maskolija padarys kūmet 
nors galą ir užims visą rytu že
mę. Valdžia ir maskoliszka di- 
dflmene labai nori szendieną 
turėti pakaju -noras tas plusta 
isz reikalo: Maskolija dar ne- 
pwii taisė užtektinai prie karės, 
o mato Europoje tviitą priesz- 
tąravinią Kanstantinopilės už 
ėmimui; todėl palieka jai tik
tai laukti. Nors daug raszo a- 
pie kreipimąsi Maskolių prie 
Prancūzu, Maskolija vienog su 
Praticiją nėkūmet nesusi vien įs 
bijodama kad isz priežasties to 
sandam nepakiltu karė su kit
omis vieszpatystėmis. Jei bus 
priversta prie karės, žinoma, 
iszstatys savo vėkas ir kariaus 
bet drauge su Prancūzais ne- 
užves karės priesz kita* viešpa
tystes, abi lauks ir lauks. Dėl- 
to visur užsako, jog ji nori pa
kajaus— žodis tas skamba lu- 
posę caro, ministro ir visu mas- 
k oi iszk u laikraszcziu.

Dėl savęs Maskolija, žinoma 
gerai daro: isz priežasties pa
kajaus ji turi szendieną daug 
pelno: tikrai gali ji rokūti, jog 
tas pakajus daug naudos jai at- 
nesz ir priartins ją pri tikslo, 
kurio negali iszpildyti su ka
rės pagalbą. O kokią gi naudą 
atnesza pakajus Maskolijai ? 
Tiesą pasakius Maskoliju isz 
priežasties pakajaus lauk už- 
visgeriausio ir lengviausio iaz- 
riszimo tu svarbiu klausymu, 
kurie akyvai priartina ją prie 
minėtu tikslu Vienu kartu 
Maskolija taiso savo pinigisz 
ką padėjimą, uždeda pabrikus. 
budavoja gelžinktdius, sodina 
viniczias, daugina ginklus ir 
vis tai daro su tokiu greitumu 
apie kurį Europa neturi tikro 
supratimo. Negana tą pasaky
ti, reikia prisiveizdčti vaisiams 
kūrins Maskolija pakajaus ke
liu ikisziol apturėjo. Ir teip, 
pinįgiszkas jos padėjimas szifi- 
sę lai k Usę daug geresnis už tą, 
koksai buvo 2U metu atgal. 
Valdžia neaikvoja szendieną 
pinįgu be aprokavimo. Pu 
bliszko skatiko yagvstė, se- 
niaus Maskolijoje prasiplati
nusi, jau recziaus atsitinka. 
Pats caras neužkenczin tokiu 
vagiu. Visai caro giminei su
mažinta alga. Iszdo ministe- 

[ rijoje sėdi žmones, gerai isz-

manantįs reikalus. Jei Mas 
kolija ir szendieną užtraukia 
skolas, tai dėl svarbiu reikalu 
iszpildymo, kurie šimteriopą 
naudą atnesza. Reikia dar ži
noti, kad ji savo viešpatystė
je turi nesuskaitytus ir negir
dėtus turtus ir visoms savo 
pabrikoms turi medegą czo- 
pat. Placziosę Apganistano 
vietosę garai ntisidūda bovel- 
na. Kaukazę ir Krimę pla- 
czei užvestos viniczios ir neuž
ilgo Maskolija pristatys visai 
Europai vyną geresnį už ven- 
griszką ir prancūzišką. Mas
kvos rėdyboje, ant Dono upės 
ir Lenkijoje sziūsę laukėse 
uždėjo daugybę visokiu pa
kriku, kaip antai, gelum
bės, szilku,, kortu, bovel 
nos Uždarbiu, plieno ir gelia- 
žės; kiekvieną metą mažiaus 
reikalauja visokįu dalyku nū 
užrubežio.

Ale ką bekalbėti apie isz- 
kasinią anglių, sieros, geliažės, 
vario iraukio? Tusę dalykfl- 
sę dabar padarė pagerinimus. 
O gi kiek dar miško yra Si- 
berijoje, kur nekumet kirvis 

i savo balso neparodė isz prie
žasties geležinkeliu stokojimo. 
Atėjus laikui visa Europa už
tektinai galės turėti medingos 
budavojimui. Nekurto sempro
tauja, jog už kokiu 20 metu 
Maskoliia nieko nebereikalaus v
nū tižrubežio, bet galės suteik- 

Ai Europai savo išdarbius pi- 
ioesnius ir geresnius. I žtat 
nū nėkurio laiko Maskolija 
labai rūpinas palengvinti sti- 
siiH'Szmą ir tam tikslui buda
voja dauginus geležinkeliu. 

ĮSiberijos gelwzinkelei sujungs 
Aziją ru Europą: lengva tu
mei bus prieiti prie Slberijos 
turtu. Neuzmirszta Mazkoli- 
ja ir ginklu padauginti. Szii’i- 

Į sę laikūsę ji dauginus už Vo- 
i keczius turi anuotu. Karei
viu manksztinimns gerai imsi 
dūda. Szioje valandoje ji ga
li iszstatyti ant karės maždaug 
o milijonus gerai iszmanksz- 

Įtintu kareiviu. Nors dar ne
įvedė į savo karei viją nauju 
karabinu, vienok kiekvienas 
kareivis gerai iuokh valdyti 

'Rzaudancziu ginklu. Nėkur 
teip nemoka, nesaugo ir ne
kankina kareiviu, kaip Mas
kolijoje, kuri tamę dalykę 
pravirszija visas Europos vie- 
wzpatystes. Veržia jūs prie 
kareiviszko mokslo, visai pra
stai gaivindami. Iki 12 va
landos nėko jiems nedūda vai 
gyti. Krikszczionies prieder
miu iszpildymo veltu pas ka

reivius jieszkosi. Szventomis 
dienomis neleidža j u į Bažny- 
ezią. bet varo ant darbo; įtikė
si isz tu, kurie vakarais atsi
klaupę poterius kalba; užgina 
pagalinus jiems neszioti szka- 
plerius ir ražauczius; liepia 
maskoliszkai melstles; del nu
siraminimo liepia dainūti be
gėdiškas dainas.

Tolinus bus

Vienas mokytas daktaras, 
narėdamas žinoti, kokios la- 
bjausiai ligos terpti lietuviu 
vieszvatauja, važinėjo sziniet 
per vasara po Lietuvą ir kinu 
sinėjo žmonių, kokiomis kur 
ligoms žmonės mirszta.

K a išgirdo, užsiraszė.
Sutinka jis vieną syki seną 

žmogeli — artoją ir klausia 
jojo:

“Pasakyk tu mą. sako, žmo
geli, kokioms ligpms pas jus 
žmonės mirszta?“%

Žinojus oralva pakasė. \ a- 
landą pamislion o ir atsakė:

“Pas mus, girdi, Lietuvoj, 
tai ponai mirszta vis paprastai 
badu. Kunįgas tankiausiai^ 
suszala. O mus prasti žmo
nes, tankiu tankiausei nnmir- 
szta isz Į>ersivalgymo,

‘■Na kaip tai butu ?“ užklau
so daktaras.

“Tai, pons daktaras, ugi 
teip:

Apsirgs mus žmogus, tai to
jaus kftimynkos eina atlankyt. 
Viena .tą daigią atnesz, kita 
kitą, treczia treczią: tik yal-t 
gyk, tik valgyk. . . . Panevali 
priverezia ligonį, taip kad a 
nae persivalgo ir numirszta

‘‘Apsirgs ponas, tai tiij 
szaukia daktarą. Daktaras , 
ateina, pažiūri, ttij užraszo re
ceptus ir prisako, kad to ne- i 
valgyt, to nevalgyt, anas val
gyti negaudama.- turi numirt 
isz bado.

O apsirgs pas mus kur ku- 
nįgas, tai tuj .giminės suvožė- 
vo ir kas ką nutverė —- visus 
daigtus iszn<‘sza. O kaip jau 
dauginus nieko netenka, tai 
tūj viens prėjęs nutraukia nog 
kunigo lovos kaldrą, kitas pa
talus, treczias paduszką, kuni
gas likęs apnūgvtas suszala ir 
mirszta.

lai tokios, pons daktaras, 
pas mus smertys.“

Daktaras jftkėsi, bet užsira- 
sze ir prisiuntė aną rasztą 
in musuGaiso“ redakciją, pra- , 
szydamas, kad tą iszmintingą 
žmogaus atsakymą patalpintu
me in savo laikraszti, kad ne 
tik tę jiejie Europoj, bet ir 
mes czion Amerikoj galėtume ■ 
isz auo szirdingai pasijukti.
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Kad nebūt Dievo — kad jūs mama ndpasidūtu. ną:

te

populistų. Bet pavadyk tu 
ėmęs populistą anarchistu, tai 
jau tau> nežinau ką padarytu.

Populistai, nors gina liūsy-

Kad nebūt bažnyczių— kad 
^9 jų eumenijos nesujudy

Vienam isz pereito mėnesio 
N. iszeinanczio Mt. Cariniuose 
aikraszezio “Dsyly News“

r

Ar terp Amerikiecziu yr a- 
narchistai ?

Nėra.
Lipiausia ką czion Ameri-

■
T

4-:^ A.

M A vZ, i M o j i j ’ v-* ”

andamesziokį akivą apraszy-
Maekoliezkas detekty- 61 Unity Bldg. -

BUDAS LJEfUVOS
(A. Žemaiczio dainuota.)Amerika turi liūgą rėdą. 

Liūsybe czion yra visąme: ga
li kiekvienas ką nori rąszyti, 
gali ką nori sznekėtie, gali da
ryti susirinkimus — tiktai a- 

rikiecziui, kad jis nenori jokio 
rėdo, kad n or anarchijos, tai 
Amerikietis ant tokio spjaus 
ir pavtdys j-į gyvuliu, nes tik 
gyvuliai gyvena be jokios vy
riausybės, be jokia užžiurėji- 
mo, tik pas gi v ui i us yra an ar

stengiasi sulyginti labjaus pra 
Hus žmonias su didžtureziais 
kapitalistais, ale prezidento, 
ale valdžios niekados neątme- 
ta.

Isz populistų mokslo iszeina, 
kad valdžia privalo turėti da 

turi. Jie nori, pndėkim, kad 
th visus plotus laukų, tas vi
sas dirbtuvias, visas mainas, 
ką dabartės turi kompanijos 
bsgoczių, kad turėtu, ir val
dytu valdžia t. y. rėdąs.

Populistai nori, kad valdžia 
ne bagoeziai dūtu žmonėms 

hrbą ir mokėtu uždarbį.
Tam v nėra nieko blogo. Tas i 

gal būti suvis gerai.
0 ko nori anarchistai ?
Anarchistai pirmiausiai no- 

d,kad nebūtu ciecorių, kara- 
^prezidentų ir Kad neimtu 
tagoezių. Jie nori, kad visi 
hgotesni žmonės savo turtų 
‘Ziižadėtu.
Tai mat, iszsižadėk, o jiejie | 

aims.
Paskui nori, kad nebūtu jo

in kariumenių, kad nebūtu 
sudarų, n e bu t u polycmonų— 
djfisin cypę nesoti y tu.
Kad nebūt audžiu — kad 
k už jų piktadėjistes nekal

po smert no korėtu.
Žodžiu, anarchistai nori, kac 

nebuitį nieko, kad butu tiktai 
jie ir tie kvaili žmonės, ką jų
jų klauso.

Amerikiecziai vienog, turė- 
darni savo szalyj gerą rėdą, 
supranta kas tai yra anarchis
tai ir kaip kokios pavietrės 
anų nepkenezia, o jeigu Ame
rikoj ir atsiras koks anarchis
tas, tai jau žinok kad jis ne 
Amerikoj gimęs; žinok, kad 
atėjęs isz Valakų ar isz Prūsų 
arba, tankiausiai, isz po Mas
koliaus, kaip antai ir musų 
garbingas daktaras.

Bet Amerikiecziai, sakiau, 
nesidūda su vadžiot A narch is 
tam, te.ipgi reiktu, kad ir sve
tini taueziai Amerikoj gyve- 
nantiejie turėdami teip didę

Lietuva brangi, vieta garbinga, 
Tu motinde mano laiminga! 
I'll nuo senelių buvai dabinta, 
Dabar jaunųjų kojoms paminta.

Buvai tu kitkart szlovinga, miela, 
Turtinga, stundi, kaip gyva ciela; 
Linksmybių buvo pilni laukeliai, 
Skardžiais skambėjo balsais miazkėliai

Lietuviai kitkart buvo vyžoti.
Bet gi mokėjo gražiai giedoti;
Visuomet linksmi, buvo laimingi, 
Miszkome ir pievoms pilni turtingi.

Ne buvo kitkart tarpe Lietuvių 
Tokios nelaimės piktu liežiuvių, 
Visfimet teisei meilei blizgėjo.
Kaip ant žolyno rasa mirgėjo.

Szendien Lietuva kur garbė tavo’
Kur tarp senelių taip vieezpatavo?
Nebožaliuoja tas gražus būdas,
Gal jan nyksta, kaip maurų grūdas.

Pražuvo būdas gražus senelių, 
Tarpo szio laiko jaunų žmonelių. 
Labai nubudus’ yr’ szirdis mano, 
Kad viežlibumo jie noiszmano;

Nyksta gražiausios senovės dainos, 
Ka’p usnys augę barniai ir vainos;
Daugio jaunybės szirdys sueziurę.
Tarp skriaudų provų labai suniurę,

O isz puikybės daugumas klysta, 
Vertumo savo nebepažįsta;
Iszjuokia rubus senų tėvelių, 
Namie padirtus baltų linelių.

Dabar Lietuva kas tav’ pažįsta?
Jei tik pauksztėliai, kada pragysta,
Savo giesmelėms jie tav’ apgieda.
Kaip su sparnialiais padangėn riedo,

Balsais visokiais giria garbingai 
Ir viežlįbuma mini meilingai;
Pievos žalumais, žiedai kvėpimais
Misxke modeliai grynais ūžimais,

Kur auga szakos jų susipynę.
Meilingai kalbas aplink tėvynę
Vi«i gražumai tavo Žaliuoja
Tik žmonių szirdis labai raudojo,

Tame tai dalyke “Public 
Ledger“ raszydamas isesitarė: 
Mes, girdi, neturim savo že
mėj anarchistų, jei czion kokis 
atsiranda, tai jis yra atėjūnas.

“Dyvinas, sako, dalykas! 
Jie ateina in szią žemę, mes 
jds priglaudžiam, pas mus 
randa lūsybę, kokios kitos ne
ras ant svieto, o jie, kaip žal 
tya atgaivytas, paskui mus įnori 
gilti — anarchija terp mus 
platiną, Szelauk su tokiais.“ 

’Teisybę Amerikiecziai turi.

Kunigaiksztis 
mainose.

vas (^atdaras) buvo neseniai 
Mt. Cariniuose, o isz czion nu
sidavė į Hazleton, jeszLoda
mas Jono Koronovskio Rusisz- 
ko pabėgėlio paeinanezio iss 
karaiiszkos giminės kurs sla
pstosi Amerikoj, mislydamag 
jog jį persekioja už smertį jo 
brolio Pranciszkaus. Jonas 
Ruffinski detektyvas iszaisz- 
kino, jog Pranciszkus gyveno 
dar tris menesius po sumuszi- 
mtii nuo Jono, kurs sužeidė jį 
vien gindamasis patsai. Tuo- 
tarpu kada Jonas bėgo į Ame 
riką jo tėvas nuo gailesties ir 
rupeszczio numirė palikda 
mas turtus ant 300,000 dol. 
vertės. Detektyvas, apsakė
toliaus sziokią istoriją abieju 
broliu: Pranas jaunesnysis
brolis tarnavo armijoj kaipo 
leitenantas, bet už skolas patro 
tijo poziciją. Jonas paėmęs ml 
tėvo 50000 rubliu nasidave pas 
brolį idant jo skolas iezmokėt 
ir sugražyt jam poziciją

Bet suėjęs su broliu rado jį 
girtą ir ans užpillė ant jo nore 
damas atimt pinigus.

Jone gindamasis teip sunkiai 
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aus parkito ant ŽHinęs,
Mis lyd am as jrig brolis tapo 

užmusztaSjJons kdgreieziaubia 
sprūdo isz Russijos ir pasiėmęs 
Bremeno ląivą atplaukė į Ame 
riką. Isz Mt Cariniu kur jis at 
kelavo priesz kėlės nedolias ra 
szė laiszką į tėvus, pagal kurį 
delektyvą ir atkelavas jo jiesz 
kot.

Būdamas Mt Carmills jis dir 
bo kaipo prastas darbinį kas 
anglių mamose.

Mažu kas žyno isz broliu lie 
tuviu kur buna Petras Grusz- 
tas. Pirmiaus jis gyveno Mono 
gkaela City WashintonCo. Pa. 
Pi noram.

Praezan dūti žinią ant azio 
adreso: W. Žemaitis . 36. S.

I HH į

Tikras amerikoniszkas laikrodėli<.
Iškirpk szl ApgarsiuĮ- 

i mg ir prlbiutk mum,
»r»vo pilnu adreau.o m-, 
prisiusime lav už dyka, 

_di>) pamatinio, gėriku.i 
tikra amerikouUr.ka ;«■. 
krodell, yra tai tikru-, 
auksas, vadinamas H ;< 
Is/rodo taip, kntp tikru 
auksinis laikrodėliu, k .. 
riu-kiti pi.rduda po 
> rn gvarnntavotas ant 
metu. Apilarek kterai 
prosoofi»e ir jeigu tu t- . 
ttlei, og \ ra pigti, uitu . 
kek O jeigu u. i 
puikaus lenciugi-llo, -< .į 
nlKiunk gO ovntu jmer 
D-ml* markėmis o g,. j 
k! auksini lendu/.
v rtumo 1-1 k. Ai \ 
prfsiuak 7.a0.olandu. 
h gausi di\-nl.

ADRESAS: 
Įlojai ruf£. Co. Dept.

Chicago,

t i
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pogret su lenkais. Kas a- 
kyviausia tai tas jog neliepia 
tokiam žmogui iszsižadėt pri
gimtos kalbos bet lietu viszkam 
liežuviej ątaduoda visas tiesas 
podraug su lenkiszka. O ką ar 
nepradės ir lenkeliai mus dau
gį au szėnavot- Tikt dirbkime 
dar daugjaus ant savęs, o turė
simo guodonę ir nuo svetini-

“Vienybė Lietuviuku,“ pa
skutiniame N. patalvino tokį 
straipsnį kokio nekiek ne pa
sigėdytų turėt savo szpaltose 
“Nauja Gayynė“ arba “S.......
Aule“. Kunigus iszvadina“pe- 
lietais bedieviais,“ kurie dau
ginus nieko neveikia kaip tikt 
metą parapijos pinįgus ir krau
ją kraiezius gaspadinėm, žo-

Skaikokie taradaika
tydamas tokį
žinai žmogus nė ką pamislyti:

sa, ar vėl kokis ten negeras 
upas pagavo autorių ruszymo 
valandoj. ?!

Žinios isz pasvieczio.

ti ngas m aimer i u. Susirinko ga 
na daug žmonių, bet daugumas

Dovanai vadovai Unijos ragino 
ir kalbino, nepagelbėjo nė Ai

Peterburgas. Caras yra 
ant kiekvieno žingsnio vaktū- O
jamas per policią nog nihilistu.

tas ant tos intencijos, bei il
gos kalbos Dziegoreaczio ir ki

vėl in 900 nihilistu aresztavo- 
jo. Jų namūse policija atrado 
daugybę bombų ir dinamito. 
Aut caro galvos.

apleido salę. Priežastis yra 
nesanžiniszkas pasielgimas

dar givuojunt tai unijai su
griebė darbinykų pinįgus 
iszdumė per Kalnus.

ir

Lenkai laikė szią nedeliąChi

net du pasiuntiniai isz Euro

Kolijoje kolera insivieszpatavo

Berlynas. Rytimūse Prū
sėse atsilaiko dabartės • Prūsų

numenu yra:

PariŽillS. Jaunas žmogus 
pravardė nežinoma uorėj leist

ryžiuje, bet jį policija suėmė. 
Turėjo ant Ratszildo piktumą 
užtai, kad per jo priežastį buvo 
atstatytas nog vietos, kurią tu
rėjo prie geležinkelio.

Konstantinopolis. Turku 
sultonas vėl sako, kad sutikus 
dftt Armėnams liūsybę.

Turkai vėl isznaikino penkis

stancziai žmonių likos be stogo.
V O

tas jūs nori užtart nelabai pa

riansias ersztas Kutcheng sker-

in 2000 žmonių ant Koleros.

Madritas. Iszpanų viesz-

Kliba. Tikką dabartės at
plaukė in czion in loOOiszpa-

d anginus.

dėlia sudegino. Daugelije vie 
tų, bunanczių po Iszpanų a- 
oie.ka. Motoriszkės ir vaikai

szino nodiejos ir sako kad su 
kubiecziais nesutaikys iki jų 
neapgalės.

Morakko.

si maži na, o tik vis didinasi.

o

Lieimszkos Žinios

gė czion policija sukalbį priesz

tu int to seimo vienas lykisi ir 
muH Lietuvius. Minėtinai į- 
ne-ztą idant prie užveizdos

Związko“ prijimtns butu žmo
gus mokantis lietuviszkni, žo» 
džiu duodą vietą lietuviams | gal vijų.

žmonių, aresztavota.

Bernas. Szvecarijoj. Snie-

augsztujų tos szalies kalnų už- 
muszė in 20 žmonių ir in 200

nes (mokytojų Seminarijos) 
ku. Valaitis kurs iszguldinė 
eulygsziol moKįtiniams religi
ją maskoliszkai visai, netikė 
tai atsisakė nuo prefektu ros. 
Dabar maskoliui nauja rūpes
tis ar ras kur kitą tokį kunįgą, 
kuris apsijimtu vėla Dzguldi- 
nėt gudiszkai. Kuratorius

Senapilės ku. Czesną ar neap- 
eijimtų užimti tą vietą, bet 
szits etaeziai atsisakė. Tai 
ne žinia dabar ar rąsis k

Seinai: Maskolius vis tolinus ir

reikalus. Sztai priesz kelis me
tus Seinų, seminarijoj visai ne
buvo gudiszkus kalbos. Moki O

pats kunigai ją iszguldinė,

mokitoją bet Kataliką, juom

tis lietuvis. Dabar jau ir to 
negana, užsimanė neatbūtinai 
įkisztį savo dėjateli maskolių.

padąryta su Szv. Tėvu, nevalia

joj iszguldinėti.
lėdami apeit to cnsoriszko 
nusprend i no prasimanė naujas 
sląstas. Yved« ja kad kožnas 
kursai įstoja į seminarija turi 
isž naujo iszdavenėti gimnazi
joj examiną isz gudįszkos kal

Isz Suvalkų Rėdybos pranesza 
apie baisias perkūnijas kokios 
ten atsiliko apie szv. Oną. 5 
žmogystos ant sinert užmuszė 
daugelį kbuonų ir šlubų nu
griovė, kitas sudegino. Bai
sybę to atsitikimo padidino 
dar ledai, kurie iszmuszė ir

nes sako jog tokių baisiu

vo, nusiunstą aut isztvirkusią

Parduodu drapanas kepures, czehv 
tus ir 1.1, viskas po czieue ko-

ry. A tikit o pamatysit.

COOPER & SCHILLER,
25 E. CENTRE STREET, 

Sh e na ndoah

Hongton Mich. Užside- 
’ > kasyklos netoli 2600 
[ūmo po žėme. Szne- 
mainos buvę uždek tos 

a. Timbermonas užtė- 
ugnį iszėj auksztyn davė 

bet buvo jau per vėlai 
kaip 35 mainieriai ką 

tąsyk dirbo iszeit jau
o ir likos užtroszkyti.

iaus

* Clevlande Ohio. Vienas 
le n k i sz k ų j ų susivieniji mų

laiką 9 
aitinga 
set isz jAustrijos P- Savakauc-

* Kansas. Nedidukas mies 
itllisGridej beveik visas likos

rodideli lietus. In 90 namu

U. Kitose vietose tam valsz-

Imėsę sūdys už užm 1- 
wardo Pitezel Imlia-j

ISZ CHIUAGOS:— Lietu
viai sulaukė viena ir grriausę

liuiKELPSCTl NOREIKOJ 
CO. Velijame visiems Lietu- 

pirkti laikrodėlius, Jen-

nū ju, nes tai yra tikri lie 
tuviai, katrie gauna daugiau 
ir daugiau kastnnieriu 
Iną dieną. Jie padidino 

pardhdami ne tiktai 
sus laikrodėlius, bet ir

Ginas

vie-

fflatu, maszinas del siuvimo, 
harmonikas, britvas peilius 

tt. Jezsiunczia daigtus in vi
nis miestelius ir miestus Ame-

KELPSCII
kite teip:

, NORE!KO

105 Brown Str., 

CHICAGO ILL.

Merė Alice
>rk. Kita baisybė 
Fliaiuing moteri- 
turtinga nutrucijo 

savo motiną kad

gauti da 30 tuksr. dor- Poli
cija vieuog nabagę suėmė ir 
sūdys jei tik bus tikri da- 
vadai.

* Danville. Panedelio ve- 
tro padarė didėli Medį czion. 
Perkūnas uždegė porą namų. 
Teipgi ir kitose vietose keletas 
namų tą nakt buvo uždegtųisz 
žmonin, ant kiek žinoma, 
vienas likos užmusztu.

Balis Barbu.

tik

Iszpening, Mieli. Straikas 
mainierių iszrodo kaip kokia 
karė. In 200 mainierių pa
sistatę budeles nakvoja ant 
lauko priesz abazus kareivių. 
Straikieriai sako, kad geležin
kelio darbinykas eis jiems in

Section 21 mainai Iszpenin-

mainieriai neis dirbt.

* Palmyra, Ohio., mainie- 
I riai turėjo mas-meetingą ir 
rezoliucijose pabarė mainie- 
rius Massilion distrikto ką ap- 
leide-uniją.

§ Read ingo brokeriai ežiose 
aplinkinėse vėl sustos ant ke 
lių dienų. Kunipanije sako, 
kad tai daro del to, kad ki
tos knmpanijos, ką redingo 
relėms anglis varo, galės anas 
nuvarytiė por tas kelias die
nas.

§ Shamokin. Enterprizo 
didelis brėkerys, naujei atsta
tytas, pradėsęs dirbt nog 1 d. 
Oct. |

§ Pal River, Mass. Kum- V
panai szio miesto dirbtuvių tu
rėjo mitinga ir nutarė vienu 
balsu nekeltdarbiuingams mo 
kęsti es.

£ Wliitinh, Ind. Maszinis-

didinimo mokesties. Kumpa- 
niją sziopas uždarė, o maszi- 
nistus ir 400 darbinykų iszvi 
jo. Kiti rengiasi straikūt už 
tokį pasielgimą.

§ New York 1500 dziegor

sustraikavo.

§ Anderson, Ind. Amer 
drato ir vinių kampanija pusę

isz savo darbinykų atstatė.
§ New York. In 200

žo czetverge in dorbą.

Prisiunsti Laiszkai.

lu musų Redakciją atė du

“Garso“ skaitytojais ypacz 
kad viename isz jų raszytojąs 
tyczia praszo apgarsyt musų

Pirmas yra isz Detroit kurs 
teip skamba:

Szaukiuosi prie Tamistos 
reikale musų Seminarijoje teip

iszgnldymai lietuviszkos kal
bos, kurios vedimas tapo pa
vestas man. Turiu su tuom ne
mažą bėdą, nes nežinau isz kur

Mes reikalaujame jų apie 10- 
11. Todėl meldžiu Tamistos 
apgarsint “Garse,“ kad mes 
reikalaujame gramatikos kun.

gul mums siunezia — užmokė
sime. Gal turi Tamista kokią

džiu pabargint man.

St. Vincent Seminary, Beat
P. O. Westmoreland Pa.

Naujenų pas mus daug nėra

kaitis atveža, sekretorių, Susi
vienijimo, in gimnazija (et. 
Aincnto College) jau gana su
augusį vyra pradėt kliassas 
susipažinęs su nauju studentu 
pradėjau teirautis visokiu da
likli ir iszį/irstn kad k u. Deli-

Ali m idskino pamokslą.
Dieve kaip asz nuaidyvijau 
szitą iszgirdęs.
suvis katne užiUo

Jau iszžiuri

ir katalikiszkoj dvasjoj; kur 
tik ne girdi, tik vis draugys
tės seimai ir parapijos, net ne

[ žinia kas Jocosf ant szir^A*^ 
jau girdėjau ir niaczunr n*z/ 
kraszcziu, tamista ir rūszi h»ž> 
nytėle Dieve padek kantrybės 
užmanytam darbė..

Su gūdone O

Nuo Rėdystc.^
Ttai Valiukui Ilomesteadep 

Pa. Musų Knįgose Tta seniai 
esi iszbrauktas kaipo neužsi- 
mokėjęs nė vieną centą. Jai- 
gu gi Tta teisybę sakai tai, 
kreipkis pas Dr. Stupnickį.

iszsiuntėm czetverge.

Lietuviszkas Teatras
Dr-tes S. Daukanto

800 S. Ashland aye. Chicago, I'll.

Yra meilingai užpraszomi

linkiniu miesteliu atsilankytie 
ant nedėlios 15-tos dienos Rug-

800 S. Ashland avė. arti 18 ui. 
kur bus atgrajitas teatras žai
slas:

sias del lietuviu, neštai bus 
perstatytas tikras atsitikimas 
musu Tėvynėje — Lietuvoje, 
apie kurį jau kiekvienas gir
dėjo. Per tai broliai nepasi
gailėkite keliu centu ant ka-

kad busite užganėdyti. 
teatru atsiliks BALU su

kiaift ir kitokioms zobovoms

Pradžiu 7 adyna vakare sa
lė bus atidaryta no 6-tos.

Tyki etas paprastas 20 c. o

L’žpraszo dr-te S. Daukanto

- -UOSE-PH ♦ GlEĘYE.te-
Lictuviszkas : banUkutys : (barberis).

2/0 E. Centre stry Shenandoah

klausios mados.
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- Kiek yra kataliku ant svieto.
Mr Loubat franeuzu misio- 

norius iszleido neseniai knį- 
gėlę, kurioj® iszrodo skaitliu 
kataliku, ir progress^ katali
kystės Bžiarne amžyje. 1850 
metuse pagal jį buvo 3,25,440 ■ 
kataliku visose protestantisz- 
koše Europos szalyse; 8,000,- 
000 Irlandijoj, 6,000,000 Ger- 
manijoj, 6,500,000 Lenkijoj ir 
850,000 Szvaicarijoj. linki- 
joj (Europoje) girdi nebuvo 
daUgiatis per 250,000 katalikų. 
Kas link Airijos, tai Turkijoj 
skaitėsi 384,600, Indijos® 475,- 
000, Industane 300,000, Co-1 
rėjoj 6,000, Suvienytose Vals
tijose 61,000, Kanadoj 120,000 
105,000 West Indijose, 38,000

• Texuse ir Kalifornijoj, 30,000 
Rytinėj Amerikoj ir 47,000 
Iszpanijoj. Dabar-gi, tai yra 
szitam amžyje visoj Anglijoj 
skaito jau į 1,690,921 katali
kus. Sulyginant su 185o joje 
pasididino baznycziu aut 1 ,624 
ir daugiau® kaip 2000 naujų 
katalikiszku iszkalų užvestų. 
Germanija (Vokietija) dabar 
skaito į 16 milijono katalikų 
vietoje 6m. 1850m., o Uoliau- 
dija 1,487,682 vietoje 350,000. 
Szvaicarijoja dabar skaito 1,- 
800,000 ir Russia 2,892,790, 
Kaukazas 26,915, Siberija 29- 
316 ir vidurinė Azija 1,396 
katalikus. Persijoj ir Azija- 9 
tiszkoj Turkijoj katalikai isz 
4oo,ooo babar užaugo iki 659 
690. Indijose 1890 metuose 
skaitėsi tikt 479,ooo kataliku, 
sziandien jau vokuojama dau
ginus per l,690,ooo. Tiktai 5 
missijus buvo Kinuose 18oo m | 
o dabar ten randasi 38 misai- 
jos ir £j76, 4oo tikineziu. Su- 
vionytoseVa^stijose 1890m akai 
tyta į 7,977,278 katalikus o 
Kanadoj 2 milijonu. Kas link 
Afrikos tai Mgr. Laubat sako 
esant dabar į 4oo,ooo katalikų,* 
26o bažnycziu ir 22o parapiji
niu mokslai nių vienoj Algeri- 
joj. Kas link kitu szalių tai 
paduoda ir ne mažiau akyvas 
žinias ir teip Apastaliszka pre
fektūra Sakaroje buvo uždėta 
1868 met. ir Erytbrėjoj 1879m. 
Daugelis žydinezių missijų ran 
dasi visuose kone dalyse Afri
kos,o Rytuose dabar yra 5 mis 
sijos 4o bainyczų 37 moks- 
lianės ir 23,16o tikineziu.

DEVYNIOLIKTAS AIŽIUS. M
Dėvimojiktas amžiau szyieaybCs, 
Kam pyldai darbus kaip vadas tamsybes? 
Ne visur, sakau tik poszalį Rusų, 
Terpu Lietuvių lyg rubočiaus Prūsų.

Ka gero trokszti tiems žmonoms daryti 
Ir prie ko nori anūs atvaryti,, ?
Asz savo protu suprasti negaliu 
Delko tu spaudi mini szita szalį,

Kuri davg amžių rože žydėjo
Ir neviena tauta priesz ana drebėjo, 
Begodama vyrų Lietuvių narsybę 
Ir jog jų tėvynė kyla į auksztybę.

O tu ežia nori vieni isznaikinti
Ir musų kalba isz anos iszginti, 
Kuri daug amžių Lietuvoje buvo 
Ir lyg sziam laikui niekam nepakliuvo. 
Amžiau teisingai, gėda dėl tavęs!
Kad tu nematai nepažysti savęs, 
Prie ko tu nori atvesti žmones 
Ir kokias Lietuvai iszkasti klones.

Kartais, kaipo jaunas žmogus padurnūja, 
Bet pasenęs gailos ir didžei vaitoja 
Jei mato, kad jaunas gero ucpadarS, 
Ir visa amžių ant nieko iszvarO.

Tugi praleidęs jau savo jaunystę,
Ar regi ar matai kaip žmones suvystai 
Ar gailies' sendams pridyrbęs tiek zbitkų 
Ir daug iszvarOs ant Rusų kibitkų?

Iszpjovei, atmyk, brolius Unijotus, 
Kunkyndamas, juosius kaip baisiausia kotas 
Tartum galojei jų kraujo prilakti, 
Kamgi Lietuvius ėmei smerti inplakti?

Gana klosztorius, kad jiems uždarei 
Ir daug nekaltų į sziaurę isz varei, 
Kamgi dar Bažnyczias tu anidmis griauni 
Ir žmones nekaltus už tikyba pjauni?

Asz žynau tu sakai kad nieko nedarai
Nespaudi Lietuvių tamsybOn nevarai
Gali tu dabar kaip nori plepėti,
Bet ka dienoje sūdo pradėsi kalbėti.

Kad vyrai Kražiecziai stosis akys tavo
Su opoms atvertoms’ kurie smerti gavo 
Ir skaiszczios KraŽietes nfi Kauno valdyko, 
Kurios nū maskolių apsunkintos liko.

Ka tada veiksi ar kryžius pakiszi,
Kad akyse sudžios teisyngo stovėsi
Norskryžei butu dei men tais sodinti, 
Niekam negalėsi ten j u užkabinti!

J ou tokia amžiau yra naujena, 
Kad ten irkražių niekas neprjima 
Pradek užgriebus dabar mėtavoti, 
Jei paskui no nori graudžei apraudoti.

Nes matai sensti g ra i t ai reiks numirti
Jei nori gera paliki atmintį '
Laikas nustoti vieni persekioti
BaŽnyczias griauti, ir spauda atdūti.

O tada sakau nors tu numirei
Vienok prie amžių gerų prisiskirsi 
Ir visad ant tavęs atminus Lietuva 
Kalbės tokiam’ amžiuj man laimė pribuvo.

PADEKAVONE 
Drntiglstei SS. Petro ir Povilo 

padekavoju visiems draugams 
kurio davė man pradžią mano 
naujame (ižsiėmime pasirodyt 
kad asz ir teip gerai galiu to
kius reikalus atliktie kaip.ir 
kiti ka yra ilgjau tuom uszsi- 
ėmę ir dikesiai jau bagotė- 
sni už manę teipogi jneldziu ir 
kitų draugysezių Shenandoah 
kad tuose reikaluose manę ne

u/mirsztumėt. Asz prižadu li- 
li uses siratas arba gimines ne 
krividyt ne imdamas dvigubų 
czienę ką darbas vertas teip 
kaip daugumas matė ir žino 
isz pereito czėso asz kitokio už 
atėmimo ne turiu, ne persemai 
pabaigiau sunkią ligą ir da 
dabar sunkaus darbo ne guliu 
dirbti.

Su guodone pasilieku 
Vincas Menkavicze

LAIMĖ DEL ZM0GZU
I DŽ10,
Motina paliko del jo 100,00 
doreliu p. Valentine budi 
mas 17 metu pametė savo mo 
tina, nuėjo in Chicaga ir pul
tojo in viena sztora uikhrkq 
Tę jam teip pasisekė, kad ii

staneziu pinįgu apsiženijo ( 
parėjės syKi namo ir radęs sė
dinti su paežių nepazystąm; 
žmogų, užmuszė ji ir turėjo 
bėgt isz Cliicagos.

Buvo pas motina, paskui isz 
ėjo ir po kitas vietas kur slaps-

I tesi.
1 Motina dabar numirė ir už- 
raszė anam sunui szimtų tuk- 
staneziu pinįgu, jeineatsi- 
szauks, pinįgai tie bus atidėti 
ant sz. Jdzupo siratu namo 
Mihvauke.

Dabartės del p.p. Valentine 
yra du keliai: arba neit ir nie
ko negaut, arba nueit paimt 
szimtą tukstancziu ir but pa-

DEGINANTIS MEDIS.
Terpi kitu gamtos dyvu ke‘ 

launykai arba turistai atrado 
neseniai medi kurs prisiarti
nantį prie savę žmogų ar givu- 
Ii svilina kaip ugnis. Medis 
tas isz lotiniszko vadinasi La- 
perta crenulata, Priguli prie 
gatunko dilgėliu ir užtūri sa 
vyje ypatingų materiją, kuri 
per dasilypstėjimų sunkiasi 
per plonus plaukuczius, dengs 
tanezius visus jos lapus ir su
teikia perszimų panaszu į ap- 
eiszutinimą karsztu vandenie. 
Medis tas randasi visoj pieti
nė! Azijoj o ant Ceilono pri
guli prie kasdieniniu medžiu. 
Taigi teubuviai gyventojai ne 
kurtą per neatsargumą prisi
artinę prie jo, gauna ligą ant 
keliu mėnesiu. A paporini* 
mas tuo medžio ne yra siner- 
teinąs bet nekarta suteikia 
ilgas kanezias. Tūlas Misio- 
norius, apsiporinęs tuom me
džiu, snukiai sirgo isztisus me
tus, o kada iszgijo, tai vis dar 
per ilgą laikus jautė savyje 
skaudėjimą visuose užgautose 
sunariuosė.

ncoufo<l. TrJopYHcbU 
Mid Labeia reclRtcrcKl. Twenty-five ex- 
t-ortcuco. Wc report whether rutvnl cmi to



Pajeszkojimas
2 Jodas Butkieraitis pajoiz- 
hjuvo pus6Bėres Ono» Kli- 
iittuckiutės ir Petronės, abi 
«ryi paeina iia Suvalkų gu- 
ffo.NaumieszcEio pav. Gini- 
^Lesnistvo, kaimo Slabadu 
r&szau ateiszauktie ant «zio 
shraszo:

Mr. John Butker
419 Praneliu str.

Syracuse. N. Y.

Asz Ona Urbanavicziene 
ijeszkau savo tėvu Jurgio,ir 
sires Oleku. Atsakima dut 
n tokio antraszo:

Rvv. M. Peza.
1643 N. Main str. 

Scranton, Pa.

Vincą M i nke virži hJUSI S. Main, Shenandoah
Pžlaiko goriausius arklius ir ri- 

szfrnionu. voseiliu ir t. t.

į-iirėd y t ] uign 1 n a u j n u s i s t i 1 i u,
’usiph’k nog mus kepurę už

^vasaros mes nuinazinom pre
ke sawo tavoro.

wluzlnn mar.-zkinių Ir kelniij pirma 
$1,25 dabar SO c

Siutinai marszkiniij ir kalniu -A> c
baikit diržai 15 c

Vasariniu* nektalzaa u*z 25 c

Max Levit,
8E.CENTRH STR.,

SHENA ND O A D, D A.

AGU NORITE PIGEI PIRKT

■Werikii ir czebatu
• • • • Ejkita visi pas • • • •

"WOMERI,^
lUN.Main str Sliennn.
ŠIAUŠE VIETA visam mUaU 
^iūo czevarikua kfi nepigiausiai

Katalogas Kningn.
X

Musų spanstuvėja randasi 

szios knĮgos:

Maldų kiųgos:
Aukso altorius ubą Sraltlm's dangi**- 

kų skalbti “ “ “
a) Skįtrintuose apdaruose * $1,50
b) Szagrlno - - i,00
c) Krisztolo - - 2.50
d) Sn kauleliais 3.oo Ir daugiau*

2) BALSAS BALANDĖLĖS.
a) Skurlnltune - 9oc.
b) Szagrino - - l,oo
e) Krhztolo - - - "2,00
d I Su kauleliai* J,75 ir dauginus

J) Maža- AUKSO ALTORIUS. Tnc. 
4] KANTICZKOS - 70

KnĮgos dvaslszkos (talpos:

Givei.hnal S/veniuju Dievo 1, 2, Ir 3, 
70 centu viena

Givennnas Viešpatie* - 80c
Glvenlmal Szventaja Dievo [mažesni?] 

ir III zokonas drauge - - 20c
Garsu* nplo baisybes dienos sūdo 25c 
Gydyklos nh baimės smertlos 30c 
latorla Szventa su abrozellals - 25c
Menuo Marijos - - 30c
I'llotea arba kolos į maldinga glvenl- 

ma - 50c
Novenos - - - 30c
Prltdgatavojlnias ant smerczlo 50c 
Istorija seno lentinio - 25c
Kunczia Vioszpath? - - 50c
Pokylis szventujų arba lauki komu

nija - * - - 15c
Szkaia .... į)5o 
Stebuklai Dievo S/.. Sakramente 80c 
Mokslas Rymo katalikų - - 35c
Sziovinhuas Sz. Panos Marijoj 20c 
Ražanczlns amžinas - - 10c
Zyvataf szventuju - - - 80c
Kalba dvieju žmogų - - 10c
Vad< vas in dargu - - - 50c
Vadi vas apiankanczlų atmlninlma kan 

czi< s Is gauilojan$nii:.«tl - 18c
G i r ty bo.br. >!)<• ir rusti be to grleko Ifc 
Kas yra grteka?.kalba 2 merg&lczlu 15 
Didžioji uedella - 5c
(rt iesminkon priversta? meta votie? 10c 
IVrspe/ima? apie szv. tikėjin1 j 8c 
Trumpi pauKiklnlrnui ir rodės Hz knį- 

gij kun. Aiitanavlczlans - - 5c
Kasdienine? maldo? - - 8c

( Graudus verksmai - - 10c
į Apie malda kaipo rakta į dangų 15c

Pamokslai ant didžiųjų tneiinln szvon 
1 calu Ir dldžitHisloH nedoios - 75c

Szauksuias Balandėlio - 2ic

Klikos svietiszkoe {talpos

Lietuviui aiuŽjn gludumuose 10c
MaskolijuB politika - - 90c

Vaikų knlngelė - • 15c
V«?ellja pagirenų - - - 20e
Tarp skausmų į garbę puema 35c
Vletorla. Zanavyko - 50c

Naujas elementorius »u apdarais 15c 
Lietuvos gaspadluė - - 35c
Ameryka pirtyje - - - 10c
Tamosxlus besotis - - 5c
Apie Kražiai - - - 15c
Kę daryti idant įveiki bntnm* 7 
Lengvas budai paszlaao per lavę pra

aektl raixyt • -.10*

tisfejinkelm hhigk - laiky,
Prasidija nut ii L6/kri(7.ia ičię4

Trtlat! IimIo* ita *h«nadorlo lu P«an Iurtt 
Juuation. liauak Chunk. Lahlghkiu, Mla»infUj>k 
yvidta Hall. Cataiawqua, Xllanlowu, Balbi wk 
Kaitou Ir Wealbarljr l.0<. T 81 4 15 ryta It.4B, S.6J 
5.tr, pa plelu.

In Naw Torn Ir Philadelphia. 6 04. 7. St. • 15 ry
ta 12.<S. B 57, popiet. In Quanaue, Swjvcbbaca, 
Gerhard* Ir Hudiondale 8 o*V,15 ryta t 57 po plr*.

In tVli e«-Barre, White Haven, Piltitou, La
ceyville, Towanda, Sayre, Waver'.y ir Einjixa.f CM 
9 15 ry ta t 57, 5.17 pu plat.

In Roobe*>er. Buffalo. Niagara Falla ir in T»'«- 
«tu* 5.04 0.15 ryta 2 75, 5 27 po plet.

In Belvidere, Delaware Water Gap ir Stroud-- 
burg 8.U4 ry ta 2 57 po piet.

In Lambertville ir Trenton 9 15 ryla
Ju Tunhannoc 6 04,9.i ryta 2.57,5.87 po piet
In Itliaca Ir Geneva 6 04. 9 15 ryta 5 27 po piet-
In Auburn 9.15 ryta 5.27 po piet.
In JeunuevlJle, Levlelou Ir Beawer Meadow 

7.23 ry la 12 43 po plot.
In Stooton ir Lumber Yard 9.04 , 7.38, 9.15 ryta 

12 43. 2 67, 6.27 po pietų
In Silver Brook Jukotion, Audanrled ir n*zl<— 

101145 04,7 38 9. 15 ryta, 12 43, 2.57, fi 27 ir 8 01 
platu.

In Bor.antnn 6 04, 9 15 ryta, 2.57 ir 6.27 po pietų.
In Hazlabrook Jeddo. Driftuu Ir Freeland 6 01.

T 38, 9 16 ryla. 12.43, 2.57, 5 27 po pietų.
In Aabiaiid. Girardville ir Lout Ctee, 4 50, 7. 16. 

9 13, 10 £0 ryta, 1.00, 1.40. 4 10, C.35 po pletn.
lu Raven Run. Centralia, Mount Carmel it 

Shamokin 9 13, 11.14. ryla. 1.82, 4 20. 8 22. 9. 15 po 
plotu.

In Yateavlllo. Park Place. Mahanoy City 
Delano, 6 04, 7 33 9 15. 11.06 ryta 12 43. 2 ė7, 5,27. 
8.08, U> 53 po pietų.

Treinai iszeina.

Irz Sbamok 5 15,8,15.1145 ryta, 1 55, 4 30.9 
30 pu plotu. Ir at«i ua !n S/oiiadorl ant 6.Ot. 015 
r; ta. 18 48, 2 57. b <7, II 15 po plotu.

1*2' :>a !»/ Sionadorlo j Ponavllle, 5.50, 7.38. 
Į 9 0S. ii Oš. 11.Suryta 12.43. 2.57. 4 10 5.27, B.03 y<- 
I plotu.
Į Iizoina iez Pattsvfl’e j Szenadort 6 IK, 7.50. 9.05. 

1015, 11.40 rytn, 12 33. Z 00 . 4 40 5 20. 7.15, 7 .-5
| 9.40 po pietų.

la/ehin laz 8zonad<>rlo į Tfazleton, 6 04, 7.38.
15 ryta, lt 33. 2.57. 2*. 8 08 pv pb u.

I»z»iua 1*. Ha/.leton į Szena J»»ri, 7.3. 10.00, 
Į 11 W ryta 12 15. 2 55. g.80 7 •*, 7 f( po pieiu.

Nedelinis tretnas.
I lszelr.it In Raven Run. Cintrot', 

Mauni Carmel ir Shamokin 5.45 ryt:-. .* 
40 po pietų, ir atlana In Shamohin am 
7.4G ryta Ir 3.45 po plot.

Iszolna Isz Shamokin In Shenadori 7. 
55 ryta Ir 4.00 po piotn. Ir ateina In She 
□ adorl ant 8 19 ryta Ir 4.58 po pietų.

lazeino in Ashland. Girardville ir 
Lost Creek, 9.40 ryta 19.20 po pietų. 

In Ilazh^ton, Biach Croth Junction.
Penn Haven Juctfon, Mauch Chunk 
Allontown, Bethlehem, Easton ir New 
York, 8.49, ryta 12.30, 9.55 no plet.

In Philadelphia 12.30, 2,55 po pietų.
In Yatesville, Park Place. Mahanoy 

City ir Delano, 8.49. 11.35 ryta 19,30. 2.

Apie linovės Lietuvos pilis - >oc 
Trumpa senovės Lietuvių Istorija ioc 
Žiponas bei Žlponė - - - 40c
Žirgai ir valka* - - - joc

Birutės dainos .... joc 
Petro Armino raszt&l - - 15c
Ponas ir mužikai, drama * - 15c
Kas talsybe tai no melas, AiszB. 15c 

Pajudinklm vyrai Žemę apysaka 15 c. 
Ant Nakvynes “ “ 5 e.
Pasakojimas apie viena vaita ir jo ra- 

sztinlka '• “ “ 5 c,
Kaukazo baialsvis “ “ 5 c.
Kur meile ten ir Dievas 5 c.
Kus kaltas “ “ “ 5 c.
Senis Makrickas “ “ 5 c.
Vakaras Tilviko pirkteloje ‘ 5c.

Gyvenimą* Stepo Raudnouio (ketvirta 
dali* ,,Szaulenhzkio seneliu*’) 15 oj 
Apie Dangų, Saule, Menasį, Žvaigžde*, 

Plianeta* Ir Kometas “ 5 c.
Pirmutini* dwgtiuog varytojas, komedi

ja •• “ , “ 10 c.
Naujau elementorius (1895 m ) apdarytas 

<u puikiais paveikslais “ 15 c.
Žodyne* kun. Miežinio kclurosc kalbose: 

lietnvlszkul, latviukui, lenkhzkal ir 
ruskal ■* •* 8 3.oo

Ba»anavleziau> Dr. Etnologlszkos smulk
menos (su viena mapa) “ 95 c.

Pavargėlė (P Pciver’ntos Apysakėle) 
ir kaip gyvenu Kynai •• 10 c.

Vapplerio A. kun. Istorija bažnyčios 
’ kataliku “ •' 100

Kristijonas Donalaltls Pava*ario links
int bes “ “ ‘ ne.

Musu Pasakos, 10 pasakų 10 c.
Kankinimas kataliku Lietuvoje abeina!

o ypatingai Kražiuose 1893 motuose 
del Lletuvlszko teatro “ 15 c.

Andersono, p aaakos, su abroxellais, BO 
rrrstr—----——•■!! ■ '--s

Didelė krautuvė visokiu 
gėrimu: alaus ir visokios deg
tinės.

KAZIO DRAUGELIO. 
325 AV. (’enter str.

Mahanoy City, Pa.

\\ m. A. i)avis.
Gali iszczlstitj ir nukvarbuoti visokias 

drapanas kaip tai; kotus, kelines, plrsz- Į 
tinęs, vilnone* ir szilklnes. Po iszczlstii- 
aw , arba nukvarbavhno drabužiai isz- 
rodo kei| *;>v!su naujai padaryti.

Dariu atlieka greitai, pigiai ir koge- 
rlaust-l.

Taigi parduodu naujas ir Jau pn'.ulky- 
lūs drapuiiū?.

NEIŽMTRSZKITK

116 E. Cantro Str. Netoli L. Valos 
tilpo SHENANDOAH PA.

MESINYCZIA
L L Rohland’o

31 . Center Str.
Shenandoah, Pa.
Visada kopigituisiai parduoda 

mėsa: jautiena, vorsziena, aviena 
kiauliena ir visokio skyriau.*’nikyRt 
mėsa.

Geriause mėsa Szenadorijo ,r 
visados pigiausia.

PUIKUS SAI1UNAS
JSNS MIEbD/tŽie

Teiposgi gors kriauozius ir teisin
gai agentas, laiwakorcxiu ir siunti
mo piningo. 122 S. Main sir.

Shenandoah, Pa.,

55. 4.58, 0.03 po plotu
Iszoina Isz Hazleton in Szenttdorl 8.30.
11.30 ryta 1.05, 5.30 po plelu

Isz iSzonadurlo in Pottsville 5,56, 8.49.
9.30 ryta 2.10 po plotu

Isz Pottsville In Szenadori 8.30, 10.40 
rytu 1.35, 5.15 po plotu.

ROLi.iK n. wilutr generalnss superin 
teridentas South Bethlehem, Pa.

CHAS S. LEE, gon. agentas
Phlladelpdla, Pa.

A. W. NONEMACHER, Abi G. P. A.
South Bothlebem, Ta

- ................... .....................—-..............  . 1 ' ■ 2 —

J- iS!13AU£S^S
AGENTAS SZJPKORCZ1U

80S W. Centre atr. M«thanoy City, 
Pa. Galima pirktie konopigiausei ir 
ant gerinusiu azipu waiiuet. Prieg— 
tam liaidžiu piningus tieaiogei in 
Lietuwa, Russija, Lenkija ir kitas 
vrisas szalis Europos.

Tęipgi laikau saliuna,^ kur wi?o 
gero galima gint’ įsigeri. Lietawwi 
pas uro wienfceoii.

lszelr.it


„Garso Amerikos JLietuwiu" 
DRUKARNEJE

' KUOPUIKIAUSĮA IR Uz, PIGIA PREKE (CZIE- 
NIA) ĮSZPILDO WISOKIUS DRUKORISZKUŠ DAR 
PUS: BRUKUOJĄ DRĄUGYSCZIU KONSTITUCIJAS 
WISOKIUS PLAKATUS, TĮKIETUS,w3GR0MĄTĄS,tŲ4 
PRAŠYMUS ANT WESELIJU IR T? T.

DRESAS DRUKARNES: „GARSAS ĄMERIKO.& LIETŲWĮĮU‘.‘ 
PUBLISHING CO.

■ ’* 23Q W. CENTRE STR.
SHENANDOAH. PA.,

vs^.-vv^vs/vvv-^

p, jqpLjH’SO APTINKA 
pžlaįkų visokius vaistus kaip r a j a v i s z k u s te į p ir 

m e r i k o n i s z k u s.
Visi vaistai yra szvieži, geri ir labai pigus.
V i s i receptai^ y ra pritaisyti kū geriausi 4 i. 
Jeigu vaikai yra nespakaini, verkia, tur pjūtį viduriuse, 

traukimą viduriu, tai dūk vaikui vaistus

Luks German Remedy.

LiBTĮJ'jyjB^KĄb SĄLIŲNĄS

W. Chmiellauckp .
341 E. Centre str. Shenandoah, Pa..

Czionai galima gauti, kiek tik du- 
szale ušaimano: atsigerti kuo ska
niausio aluozio, saldžios, karczios ir 
kokios tik norėsite arielkeles, kad ir 
oukrawotos, Užsirūkyti puiku cigara

Praszau atsilankyti ir to wisko pa 
bandyti!

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

Ofisas buna atidaritas
nuo 9 iki 12 (pieta)
po piet nuo 1 iki 3
ir nuo 7 iki 8 wakare

34 Oak str. Shenandoah, Pa

Lietuviszkas daktaras ant kožna pareikalavimo. ar
gingiems visokia rodą u ž d y k ą.

Atynipkit
Kivlin’s Drug Store.

Ferguson’s Hotel Building, No. 6 So. Main St,
SHENANDOAH, PA-

NAUJĖS ♦ I.IETU W1SZKAS 0 3 0 
>i S ALU NAS

202 S. Main Str., Shenandoah Pa.
’ ■ JUR. $ ANCEREWI0ZEUS,
Nagi vyrai pas savo brolį lietu vnįka ant szalto alaus! isz Pranei] os 
gzuapso ir turkiazką cigaru! Užeikit, o nopasigailesit.

Žmogus teisingas, su kiekvienu gražiai apsieina.

tai imt

FREE GRAND PRIZES! 
s.aw 
Sb Cart;, 

Del praplatini
mo muso 15 cen- 
tlnlu cy garu tik 

60 dienu Iszdavi- 
nesim muso dovanas su kož- 
nn baksu Cygaru, Atsiuusk 
mum savo pravarde, ir pilnu 
savo adresu o mes atsiųsim 
1 baksa H. C. cygaru viena 
gera revolveri, 1 kiszenlni 
peliuką, i pipko ir paanksft. 
ta aikrodeli 14 prabos auk
so o r gera lenclugcli. Gali 

peržiūrėt unt okspresofisoo jago pasida
bos tai užmokiek eks- r 
presmonui (t A \ I
o aplaikisi ’•—į
visa pakeli. Wlakas 
kad galėtum gaut or- /ff^Įį'įHjį'vvV)^ 
derlu del muso cygaru^^^-L^J-lAlM 
kurie parsydCida p o v i - 
sa svietą parsideda, mes norime kad 
tu turėtum užsiėmimą nardydamas muso 
cigarus, Agentus reikalaujem kpžnam
mieste Adresą vokite teip:

Cuban Cigar Works. 
Washington Str., Chicago, J'U.

Pas Raflziavicziu!
Visi tavorai yra lakti pigus ir 

szvieži. Užlaiko valgomus tavoms 
ir daug visokiu dalyku.
Taipogi K. Radžiaviczius parduo

da szifkortes ir siunezia pinigus į 
visas dalis svieto.

Simaity Kiti 
Pirmutini mes visada genauei tavora už o

n
ATEIKIT!

105 N.Main St.
SHENANDOAH, PA.

LIETUVISZKAS SALIUNAS.

pigiause cziene parduodam,
Dabar gavom nauju puodu ir torielku, mediniu viedru 

ęeberiu ir daugybe visokiu daiktu. •
Plunksnų, ant langu audeklu ir t. t,
Mesa sūdyta ir rūkyta, miltai kvietinei ir ruginei, szienas 

midi i n g.
Szifkortes parduodam ir pinigus kogreicziausei 

p u 1 e i d ž i am ( si u n cz i a m )

ATMINKIT!
1081, Senter Str, 117 S, Main Str.

Shenandoah, Pa,
MilUuękąs ir sūnūs,

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

Lietuviai neužmirszkite atsilankyti 
pas M. Slavicką, Žinokite, jog jis 
yra ne paoziuotu, tai yra teisingas 
vyras, nes nereikalauja daug uždar
bio. Visados užlaiko puikius gerv
inus, kaip tai, szalta alų, visokia ariel
ka kokios kas tik nori, ir kuo pui
kiausius cigarus

Jono Ražo
Ten galima-gauti skaniausiu gėri

mu wisokiu, nes ir cigaru usirukiti 
su kwepeneziu durneliu, o ir pagelba 
Vedoje, ba jau nęvrięna iszgelbejo 
isz nelaimes p. Ražaa.
213 E. Centre str. Shenandoah, Pa.

TĖMINK LT!
SSF" Pm prabitsKcziq Szenando- 

rio parapijos galima gauti visokiu 
Szkaplierių ir Hožanczlų

Krautuve
E. B. BLUMMO.

Ant E. Center Str. N18..
SHENANDOAH, TA.

Czionai galima gauti dziegoriu 
mažu ir dideliu ir lenciugeliu vieo- 
kiu, spinku auksiniu ir sidabriniu. 
Visokiu instrumentu dpi graįaus, 
kaip Ui: skripku, klernetu, parta- 
pijonu, gitarų mandolinų ir t t.

Geri, drūti ir juodi parasonai už 
d5 c. Ir daug kitu dalyku už pigia 
prekia.

\ yrai visi
----- PAS------

rĮ. JyupęzygSka
rY t e
Žinote, jog tai puikiausias saliuniw 

visame mieste Shenadorio.
Kampas E. Center ir Liotvers Str.

Smagiausia užeiga, kaip del vietiniu 
lietuviu, taip ir pakclevingu, nes netoli 
Leigh Valle's dlpo. Tenai randasi ko 
skaniausias alus, visados svležes, o ka 
kitu gorimu tai nei girti nereikia, nes ge 
resniu niekur nerasi, o cigarai isz pa« 
ežios Turkijos. Taipgi J. Kupczinskxs 
ir brolis yra labai prietelingl žmones, 
Kiekviena gelbsti bėdoje ir duoda r<xla 
kožnaui reikalo. nepamiuszkit

201 E. Center Str,

Peter Cecchini
Parduodu visokius žalius valgomus dal 

ktus: Sulotas, Kopūstas, Cibulius, Mor, 
kvas. bulves ir žuvį įfero, <iu gatunku.

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

NEUŽMIRSZKIT

221 E. CENTER STR.
Shenandoah. Pa.

SALI U N I N K A 1!
— Na wiai prie alaus —

CH. SHMIDTO
Ar žinote lietuwiai kad CHRIS

TIAN SHM1 1)'!'() yra geras alus ir 
galwa nuo jo niekad neskauda. P*s 
Ch. ShmitlVa gali kas nori gauti ir 
baczkutia in namus parsigabenti.

207 W. Coal str. Shenandoah, Pa.,

CAN 1 OBTAJN A PATENT? Tor» 
prompt ioswoC' 3MM >m hon<v< ©pinasi, wrlto » 
hi (r N N Ac COt»*ho have hnd nearly afty 
experience in the patent business. O-oairaunią* 
Ilona rtrictly confidential. A Handbook iu l» 
formation concerning Patent* and bow to oi* 
tain them Bent free. Also a catalogue of 
kcal and scientific books eent free.

Patents taken through Munn & Co. recofrj 
rpeciul notloo In tho Heientltlc American, 
thus arc brought widely before tho publicwlt> 
ont coot to P inventor. This nplendld 
bwued weekly, wtegantly Illustrated, has by for 
farweet circulation of any acieutitJc work in tw 
world. g3 a year. Bstnplo copies sent free.

Building Bdltlon, monthly, K.iJa year. tho<w 
CopiiMi, 25 cunts. Every number oontalns 
Uful platos. In colors, and photographs of 
Powmnu with plans, enabling builders to show 
būaft Aoabms and secure contracts. Addraw

i Co., Mkw Yom*, 301 tooAirwA*


