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KUOPUIKIAUSIA IK U/. PIGIA PREKE (CZ1KNIA) ISZPILDO WIS0KIUS DRL'KORISZKES DAR
BUS: DRUKUOJA DRAUGYSCZIU yjONSTITUCI.!AS
VISOKIUS PLAKATUS. TIKIETUS, GR0MATAS, Uz,

PREKE
wienas

iuch once

Labai geros fanuos tu gera žeme galete pirklį pas mus i:ž
už akre.
Pirmutinis užmokesnis už geru vaisinga žeme S1.5<». v reszta pinigu reik Užmokėti
per trys autus, o jeigu Kils notėtu geni Ir vaisinga žemo,aut arendys tur užraukė
ti ant metu u; siena akiu p<» SI. 30. Arti farmii t.urctn gerus namus, po 2, 3 arba
4 ruimus, ktn Inos galema gauti, užmokant tiktai ramia po .$•.*. C> arba Si dorelius
ant menesio. Taipgi turėtu grius szltirus. kur k.o/nas gal gauti visokius relkalite
gus daiktus labai pigei, A teipogi y ra temti bankas, e\pr“s Offis Ir pacztft. Men
taipogi perkam girnius nuog taimeriu ir užmokam taip kaip užmoku ant turgau*'

zmon m

(paying market prices)

wiena kart SO. 50

tukli,o yra neskanus, Į»aga
biaurais. Žmogų
sižadaiit i

\ amino

yra pi lt sz.iiig<> caro norams.
i od<4 Aluj .i\jovus ir naikinu
I u k *da Uczia i> Žmones, naikino
I>azn \ rz<

vėl kas. A nt t<» nl-a k y ti
k imas ir tingina

Isz N«»w York Iki Mlslcro $r.‘. 00 JHjm iszvHŽ.inoti l’<‘tnh-zioj<- /int 3 po plcht
Isz Chlestjn> iki Mishler’n S25.no: — Ullwlan<l. (>. S25.3O. —Toledo, O. $22.80.-

Cincinncti, O. $is. '.t.*,. — i’iitslnirjjii, Pa. S •.‘5.70 — Ilurrisbtirz. I

geros va mieli
prilbežililas Paisigi
* v iiio. sznal'so. arba

Castle. Pa. $ 27.25 ir isz St. Lous. Mo. $ 23. 1.'.

<prku<. \ i>u<<- hcz;u\uisc zni"
Hill aut tvirto ž<i(Ih .saldus“,
ženklina kartu ,.pi ij« iiiihik*.
Kada saldumai m-r<tuji» Imti
zu 1 mio susiedo, arba pri • It'l-miis prijemmi
glllelicziai del mm normali'-zka padt

K?* norėtu gauti uiszklasnia žinia apie szita ^eru žemo ir jos preke, u*ippat

Kas nur pirkti laivakortes, arba ant ^elažinkelio likieta’ arba slunsll pinigu*

GĖRIAIS! TAVORAI
KOPIG1 AISEI

in sena kraj:!. atbu atimti pi |gulincziu> pinigus.ir l. t. irt. t., tai reszo .pus

F. MISSLER AND KRIMMERT. BANKERS,

Szita nmiiesi jau geriau dirba, bet vis dar kumpa
uija. duvvnis centus nft dolerio numiisza. Todėl mes piginti par
duosim vis kiną daiktus abejuose szlorm>sp už viena ciene, u

kueziu gerinusiu silkiu,
hivo ozeiiadort, vieua bavzkute verta daugiau
oh prastu. Kvorta aliejaus ežiai n srnieiiii 1
ceiitir
Miltai kvitiuiai ir ruginiai niekados nebuvo (eip pigus, kaip

Lzkirpk hzi upia<r*ini
inu ir pri -nnk tnuins nt
savo pilim :>i!r<*Mi.<> iuv>
». SET
LADlCS prlslusimv rnv už dyka,
OR CENTS del pnninliino. ištikusi
tikra :itni*rikoniTk:i lai
SIZE krodėli. yrsi tai tikrai
auksai. vti<ihuitnii> H k.
i-.zrudo taip, kaip tikruHtiksinis laikrodėli*, kti
riuv kiti purdū ia po į-lO
y ra t!V:i rantu rota* ant 21
metu. Apžiūrėk įp rui o
preso Ofise ir J<-i(;u tu nu
ttixi. j.>K >rn pluu. Iiža.ikek *7 (fi. O ji-iįjįi nor
puikaus )»• tu-;ulto. (n
atsiusk gO c<*utu pncz.ii
iB'inis niurki.’ints. u Kau
si nuksini h'nciuKeli.
vertumo
14 k. Arb*
prlsiusk T.fiO. <>lenciūgo
Ii gausi dykai.

k STEM

WIND

'

ADRESAS:
(>1 L uity Bldg.

ilčiai, III

^^cMATS JRADE
COPYRIGHTS.^
CAIV I OBTAIN A PATENT? Fora
prompt answer and an honest opinion, Krito to
MU NN
CO., who have bad nearly fifty year*’
experience In the patent bu«lnerx Comtnunlca*
tlona strictly confidential. A Handbook of In
formation concenpnK 1'atenln nnd bow to oi>.
tain them »cnt free. A iso
. _ w. catalogue of inechaotun! acicnĮhlc books sę_ntfr*«s.
Patonts taken tbrongh liuon & Co. receive
special notlcointho Scientific American, and
thus aro brought widely l elorothe public with
out cost to tho inventor. TbU splendid paper.
Issued weekly, cloxantly lllu.«trated. has by fur tb«
largest circulation of any lentlfic work in th«
world. $3 a year. Sai»p> c pies sent free.
Building Edition, monthly, t IJOa year. 8lnglo
copies, 2u cents. Every number contains beau
tiful plates. In colors. m:*l photographs of new
botuos, with plana, enabling builders fo show tho
intent designs and secure contracts. Address
MUNN & CO., NEW YOKK, 301 BhuaDway,

mu
inn

mes szimtine dūli Įniko ir dar vienas, kuns įiesijaiiczia ge
ho p.mleta ant iszdirb'ino ai- rai, jeigu diena in di< na nei>z
1 kuholiszk u
Filled •

WITCH

ittnelima

B oqX’FlOO

arp kitu atminsiu tik
•ija meteza“ Miknių
ir szcimimi zimei
B u kou
dinti: m-s galėtu
>talo dide-mi >kiri.uma atsakau \\ o"p<>miiiaiiii“ h/js>kaja >Uu
r\na“ Ik 10 ir 41 Mo>ko\\>kir
B iedomo.Mi 1*03. l’amiatuik
gorimu

Tik tai yra platyn
<10. tik tai jxf
J (Hunu.
Grvuo aukso Inikroih-lis ir 100 H» centiniu cigaru
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5

iko gėrimo, laikosi O tokiame padvjum* raut
i neiszpildoina. Jeigu girt ūk lis. G iri u kliu v ra k i

IszkiiĮik szita appirsiniina ir prisiusi, ji nulinis su savo vanta
ir u*..
..agn isz syk nereikalauji nu ii n.es at-iesiine pt-r evpresa. ta pacn»
• iieiia. Ino musu ;*.eiiau»iu 10 c-ui ri'/aru Ir tam pu< ziam Įiuke Gn m> aukso laikn>
• leli’nnite1 i>zi;a. arba vvriszka gerai užsukamus ir puiki;iis viduriais, d;;iliui isunsn
U.ita> *>u d:4'itin Kiimpiisn. su lllikiiom sprenczhiom. yerai laikant)- laika pulkui
imi* tais \i<:i.uti is, "varanlavota?. per tam tikru paleidi įima ant ?'• meru. Tu p*
žiu e ?z!‘; i; \ura ex preso oi fi><> ir jeiįfu patiks mokėk t-xpii-ii ag> i;i i i s.'i.Wlrer
pr -<> kiis/tii* <> j okas Wo rituli u ir auksinis įnik t odi-lis \ ra tax o. s/lo-ks paruaviuK
yra t>k laidei invvdimo mus puikiu ci^ai u. Idant apsi^xi.ti nuo pukeju pirkimo
per daug, mes uepardm sim daugiau kaip pokus ir 3 laiki <>d<*Iiu> kiekvienai ambai. Mes užmokam už. expresu ir duodu m dyki auksu pleiixia hncziugcll. jclf’i
$5.95. atsiusi su adrisu. Raszyk szeiidien.

Wee tern U mo a IVIfg. Co, 26* Wabash K ve.. Chloego, ID,

Hill!

knis liejant ima ir iniramim
nervu

Įdiiinlas pu veil
a dar Įtrisideda j
As veikimas skanumu
ipsnies, kuriii* būtinai į
i imti in rokumla.
netyra suprantamu kickikanczio j
iiiiiit, jug alkoholi-zki ge
1 datirimo pat
bai privalo buti paskirtais
ikinm. Sziia d
itai ligose
sunkiose,
neilgai
O
1
o
reik gerai apsvarstyti. Isz prie
Įukeneziose, . Let niekados
Žaslius \artojimo alkoholiszku
Ose traukeiiczio.se
gėrimu visiszkai persimaino mi
pratimas ir pajutimas skonio:
I kurios tusę paskutinėse ne
apetitas girtuklio beveik skir
valo buti paskirta morfiną
tinai pakreiptas yra prie vąl
p kitokius panftszus vnis
girnų meskszku. M aistas gani i
mintis didžiausios Įn ijemnas-

Galonui gauti kožnanie laike ir kopigiuubei: Dhna, kėksu, cukerku,
14 K AR \T
Auksu Pleititas
buranku. cukraus su ledais iranety.kirpk >zĮ Hpgnrsinlma ir prl
siusk milinis su «v > var tų Ir m
tona
| Ice
cold Cream.) ir
ilrcsii. o iu<-h tuv atslushu** szj*
•k
<lzi«'!ior‘‘U per «*\-pr<* a <|e>i
taip t. Bolių ir kitų dalykųde1
gk pažiūri jimo. (ivxrniHaVoįaw. <H» nut ft nii'lu o taipgi Utį Į
zobovu. Visokių keptuvių del «|> j] Kiti vartoja alkohol atsitiki•2a ciuga ir paliudijimu *n!
, «ji;n. Apžiun.-k )Į ir pigi '
dideliu patrotijimu špoku [colrėdymu.ant veseiliu. Kalėdų irti.
t
11,1 ~b kad piga utmukūk įt! Szalta> alus, skanus gėrymai
gar
c* 1*" JO tavo, yra daillaii
bub] Bet ir ežia alkohol lygiai
s3'’,z,narxilu!’ ’r ūžtikriius.j dus, cigarai. Smagi vieta del uŽei*
o tiktai pažeidhna nervu jausmo,
geriausia laiko laikęs
A H'Sįkaipo kilaz. ir yra lygu* o-os. Praszau brolius atsvlankyti
i norėtu dar aiszkiau apie ta
int pažiūros gryno aukso
Jr.i«Uor<‘liui. Rfiszyk nzlę
Shenandoah,
Pa.
ityti, tai tegul skaito ScmiedelJr
H«n. szh apgiitsiminKs
įtJf .įauginu nopnsirodis.
£a I d. pūslių). 41
ATSILANKYMO VALANDOS
The National Mfg.l
29 E Centre str
nd 9 ryto iki 3 po piet ir n& C iki
& Importing to.,
R^334 Dearborn struct.
9 vakaro.
Shenandoah, Pa
Chicago. III.

ties sveikam žmogui su nepagadytu skoniu, maistas, prie
kurio kūdikis noringai ranku
tes tiesia — tai yra vaisiai sulaikantieje cukru ir abelnai vi
si saldus valgiai

c.nu, negaliu uzmirszli apie
darbus didžiausio apasztalu Ca
r«>. žmogžudžiu Lietuvos, jenerul-gii bemat orio M ura v io va.

.'laskol ■ laimiai gal pa.*ak\>,
<\nd Muravjovas atsiustas bu
vo i Lietuva apstal>d\ti maisz
ta. Bet tai vra neteisy I
Liet u\
tas buvo ir kad Aluravjova*
atvazevo į Lietuva, tai iiinž-ku
uesuvisu jau pasibaigęs buvo.
Lodei jeigu caras nenorėjo kan
kinti Lietuvius, tai kam siun
Le Muraviova i Lietuvai Bei

daug gero del Lietuviu padare
ir t. t. Taigi jeigu tas yra tei
sybe, ką maskoLtarniai sako,
tai ir žmogžudį Muravjovu ca Kad nežinojo
ras atsiuntė isz meiles lietuviu vjuvns darys , tai tegul perskai
ir del darinio lietuviam gerai. to Išturi ia B ergą, o dasižiuos,

va, apie ta gera žmogų, apie
pasiuntini caro ir dalintoji cariszku geradejiscziu. Muravjo
va caras davė del Lietuvos,
idant tas Lietuva užmusztu tau

iras jau labai gerai žino
Muravjovo darbus, nes
Įovas dar uebudams jeubernatoriu ir nebu-

JJlIIHgJ?

hugybe žmonių pasiliko su
lietais. Vakarinėj daliję Lon
bn<> sugriuvo- namas Jr-tr.is
labos rodo amerti. Avlosto-

žiatisiu sz\ vntiuvėžiu sunovpju Lietuvoj

tu va, idant padarytu ta, ka caras nor.
Mikalojus Bergas raszo, kad Muravjo
vas pric-sz iszvaževima į Vilnių nuėjo ir

fiuji>zaroins dekavojo jam už toki dideli
, kurie caru daro nekaltu'

Vyskupystes prasideda nug pirmo Vilniaus
Vyskupo Andriaus Vasillio, francNzkono,
kurs buvo Vilniaus vyskupystes vyskupu nug
1388 iki 1898, vienok Lietuviams ir ju kaiminams Prūsams, jau 997 — 1009 •metine sveu-

ga, datyre savo mierio- Nors Mindaugas karinu
dams 1249 m. su Danilu ir Totoriais, perga
lėjo Totorius, vienok tame laike kriz.iokai at
ėmė Mindaugui didele dale Lietuvos. A kada
putam ant taip apsilpnita Mindaugą nžpftle
jo gyminaiezei, Mindaugas prnsze pageliuos
nftg križioku. Križiok.ii prižadėjo jam dūli
pagelba su ta iszlyga. kad Mitiuaugas priims
krik^zczianiszka tikėjimą ir kad dar Kurlandija atidūs krizeiviams.
Nematydams kitos iszeigns Mindaugas,
priėmė krikszla su visa savo gynime, su vi
sais sioo tarnois ir tarnaitei* 1252 savo sostapyleje Kernave. Mindaugas davė žine Popie
žiui. Popiežius lnnocenta>rlV atsiuntė Min
daugui karima karaliszka, su kuri 12.‘»2 metu
ke mieste Novagrudke [Dabar Minsko red.]
n ii g \ \ skupo Cholmiiisko Ilenryko buvo ap
kerimu.otas. Prieto karunavojimo laivo ir
ministras knžeiviu Stuekland. Popiežius jau
ir tada Žinodains apie darbus ir norus križeiviu. davė prisakima vyskupui Henrikui isz
szvensti vyskupą del Lietuvo.->, ir kad tas vv>

ksh’K Marijos

Mm

m. jo> relikvijos czionai pargabeno. O ant
o
buvo 12

Kliosztorius Kanienihilii

Halifaift prezidentąąngligano lengviau gal^u su žydais la neįeiti vieži u, kuri nepėmnei
kos bŠtaytiiiėr Unijoj ir liauti. Todėl tarp tokiu fiau bdv LarfrdrtCe (StebukHngnilgai su jėm szoekejo., Rokūja pnęįįJcu ir amatniku yęa pra- .vieta Fnincijojė) ir isz leif
tai už a pi
ženklinanti

kkrividitas. Walsalfe sugriu
Nu dideli kaminai fabriko.
*

*

*

Ir vėl nelaime alit maria

saus murmiiro

didu pilta tambažn vežios, ilgu

bažnyczios galerija ineini in
sta n’igszta murine siena. G
dasi boksztas ant stataus N
to, isz kur galima matvti v r.

atvažiavęs in Ereenock, atvežė

kuri

SuMivienyjima.s ukiniku M in
.... rv to.

jnies drebėjimas lialijo

garlaivio Belfast“,Busimumzu- Aleksandro 1.11, *u dideliu var
nas nei valgė, nei
siu netoli Halu luna. „Belfast“

, apie savo

ti Ai i n«ke k n) gin s ežia, kurio-

jDautBza isz Rymo 24 d. land i ja, Asztūniulika žmonių
|ovo, jog smarkus ž<*mes
rebejinias davėsi jausti vieto[ Comacchio • provincijoje
krrary. Taipgi danesza apie

gas laikiti ir pardavinėti, 'l o denes parvežtos isz Laiirdes:
dei dabar Minske tur krautu

,,Narodni. List”
Laikrasztis „Narodni List“
sziomis dienomis, k-nkiszka

k tarn ir kitu z'moniu, atsikelia
Arm tavoj ima i.
wuyezia, po. kurios griuvęMa
pis daugelis žmonių pasiliko bu ant maskoliaus.
vieta, tėvus ir liudinikiis, idant
Įžeistais ir užm imtais.' Kala- tomai, jog ,,Narodni ‘List“ Maskolei, Daiigiaiisei isz mie
skubinasi prie maskoliazkus sto Lodz ir isz Kaliazkos rod.

arktis žemes drebėjimas.

Isz Afrikos.

la, apve
sodo rali

bet

Nauja Knyginyczia.

liudiima tu. kuriu uzionai atsilankė 1823
m. buvo zokristijoje 22 pūdai su vir.
szum sidabro. K i ei i k as gryno aukso sve
re :>8 lotus, <> buvo jame dvamentu 429
irda'igclm kitokiu brangiu akinemi.
Arnotu buvo 51 ; skaniiialai 3, didžiau-

parvežtos vandenes, atsiuntė
lau, „Zorža“ ir„Ga'zetn Rzemi- pas K, Daszkiavi(?xįiiM. ir pa* _ •
•
_
•
sniegą“, kurie talpina snrije

iti ir nutrynė
devynias
lova*
»
•

k<»s. giminaites fundaloriau^, kuriu

ir kad jo vieno turėtu klausyti.
O križeiviai
a c (1684),
to ir nenorėjo. Jeigu jau ir daleistu iszvensd
vyskupą del L etuvos, tai jie norėjo, kad tas
vyskupas ju klausytu, arba ju vyskupo, lodei
vyskupus, kad ir turėjo Įirisakimn iszszvensti szu griausmus in bažnvezia, sudegino bit
vyskupą del Lietuvos, vienok neiszvente.
kini .toga ir k n kv <7gi n *veži a,
Popiežių* norėjo apginti Lietuva nug įtekmes

tas Brunonas, benedikūnas, platino tarp Lie
tuvai szventa katalikiszka tikėjimą, l’o j u
kankintiniszkio mirio, Olavas karalius szvedu,
keletą kunigu pribuvo ant krasztu Nemuno ir
aplinkiniti.se Nemuno ir Vakarines Dauguvos

km pasiliko uzioimi zokoiiiku. Kažin-'
ežia buvo pasz\cniitti
1 ,5‘-;
Brzostovska
m, bažnycze

99
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btiea sausumo ir szeranezios,

Prckejas merginomis sugautus.

inas iszgiditu ir tai gerai, l t
vutu. Maskolc! sako, kad buk
d ik i irtai dar

serganti' kiihs

Daiiesza isz Lvavo, jog czio- tu.

serrebi iszdčta p. v.: Naisvię
Stebuklingas iszgvimas. tsza Paima z LAui'dea,skaitliuainiai pasiliko tuszti w misip ir mokyklos turėjo būti
Danesa isz Grodno red., kad jis tenai gal rasti daug pann’
K.
vežtla v o jis merginus in Caru- netoli miesto (i rod na, dvare szu stebuklu.
mlAda savo ,szt*iminas arba gradair Smirna, visados ketin
\. Daszkiaviczio buvo toks
icziiiBSave in nelaisve. MisiKunigu reikalai Lenkijoje
ieriai nusidavė in Europa
sirgo 10— 12 metu uždegimu
Naumov, užitirintia dvasisz
smegenų duktė K. Daszkiaviūgli.
ežiu. Milejo savo (lukteri K. kai - katalikiszktis reikalu*
ežiomis dienomis sugauti nū

S-Z •

kurie

\ 'jv* isz

i: :\

n i ii'-

i

i\

j.. u.«-

žnycziij scliizmatikaips, kurie pastate te
nai kitus altorius ir paveikslu^ ir isznaikino visokius ženklus zokoni k u Kanitn-

Kliosztorius Kamendulii rami.l’o iszvarimo križioku, pribuvo i Lietuva milia nuo Kauno, vadytas luuod \ e
Dominikcnai .ir Franciszkonai. Daugiausei
klausytoju turėjo ir daugiasei praplatino
•szventa katalikiszka tikėjimą Szvenlas Jacelaukimo S. P. M. pastai; ta ]
kas Odrovanžas (** Jis tesirūpindama apie
.suvienijimą rytines bužnyczios su vakarine ir
tame mierijo keletą sykiu ant pareiškia pirmu

jam ncpcr-zJ .ūdijo platinti katalikiszka tikeji40,000 auksinu, arba
los ir Dniepro,
Kijevoj ir Klime. Bulgaru nupirkti jiems turtą.
žemoje ir Kostantinopoli. Mažiau kaip po 20 me

cze
szim.u tukstaneziu pagonu npszviete szventu

(leda Bismarkui.

Taip apasztalavo tada Franciszkonai ir Do
minim nai be vietinio lietuviszku arba Lietu
vos Vyskupo iki 1251 melu. Tada Lietuva
paskiria -ant mažu kunigaiksztiscziu paėmė i
šapo rankas garsus valdytojas ir daug kartu
pargaletojas Križioku, Kušinu, Lenku ir Mo
zūru Mindaugas. Mindaugas suvienijęs Lie
tuva, pasidarė Imisu del križioku. Todėl križiokai v.ska galerna dare, visas spėkas iszten.se
nesiusti pasveikiniBilo tiktai sulaužiti galybe Mindaugo ir pa
mu Bismaikui vardan parlam<-i
zuuszti po sovo valdžia Lietuva. Su pagellia su laikrodžiu, o augszcziau durų nmr
noje jo užgimimo 1 d. Balandzi
murine lenta kin i rodo, jog toji bažn\ •
pu savo v aidžia, o labiausei kurJgaikszczio
Polocko, su pagelba gymines Mindaugo, su
pageltia Danilo kunigaikszezio Galiczo, kurs galima buvo atsigėrėti jos harmonijai ir
grožybei: visa bažnyczia nuo virszaus

eejfmo szvonlo tikėjimu per szventa Juck'o Lcnkijujo
ir Lietuvoje pradėjo platintis zokonas Dominikonu
ir Lrovtva ražancrla»uš szvcnlv.

si viesulą. Pridirbo nesiiskaitvtai
su r geležis ir akmuo. Vienu žodžiu t:į

v

Isz po valdžios Maskolių

Derinius 23 Kovo. St ul><>j<‘ -t-1.t<»riti jut
g ra < ilo didelis sumi-zinias. BKm.u kas. kužalis kalnelio ant Nemuno kranto yra no 80 metines sukaktuves m kurie imapsuptas murino siena. In kiemą kliosz i'ejo apvaik"zczio.ti su mygi rd < la isz k ei
ne. apiurejo tokia guda. k<d<i( * negale
u gauti j<>kis kitas viras, bml.-miusj<»
vadinama sale Pacovisz.kn, papuoszta
paveikslais szventnju, garsaus italijmii•mitoriai daugumu balsu I 63 prie

*) Fraga uifp«tas c'zekt>žonu-je.

ris priiminėdavo pas save ant Da sz k i a v i cz i a i 11 e a psa k y ta i, tu •
todėl
kada susirgo, tfljaus
Nelaime ant mariu.
.sias atidūdavo in
užprasze daktaru Ržeczkauska
Angliukas garlaivis ,,Storm
isz m. Kriuki, daktara Karo
isz Varna vos ir daktara x ,
Įoiiby, plaugdamas isz Antfrpijos in Bostoną užvažiavo
Daktarai prabuvo
lt italiszka laivo - ir pas kau

be

po; buvo tada labai tirsztos
įglua. „Storm King“ iszgel-

Iszmin tingesni
Lietuvei, mu
O

POPAS KE1KE ANT K0MED1JENTU.

n i ui vaistus ir pasakė tėvams,
Viena neduldieni Varszav<
jau
nėr
pagelbės;
kad
tiktai
vietos negal gauti, pradeda
mokintis amatu visokiu ir im- mik laukti smerties. 'fe va i yra
pl in porta.
geri katalikai, yra gyva ir t v ir koniedijentu, kurie atvažiavę
< IVUV,
M IV....- . tjV .......................... -v., j
in Varszava laike pasiliko per
Iralleuė Anglijos serga. kožnas didesnis miestas ir mie teres, nemiegodami 3 dienas ir statė
teatrus.
Petropileie
Londono laikrasztis,,Truth“ stelis tur viena, arba ir keletą
Hūda žinia, jog karaliene lietuviszku krautuvių su visopasiliko neat'ti perstatymai
Matomai, jog tas pasielgimai
mi Jo mylistos. Lubiausei mo popo valdžiai ir teniksztiemf
tina ligonio buvo susirūpinus,
p kelis menesius.

sitveria kumpanijos kataliku
KARŪNACIJA MIKALO
prekeju, kriaiicziu sziaucziu
JAUS 11.
tv. Tėvai andai priėmė ant irt. f. Tur krautuves savo ta «io8. Kada taip visi lauke smer
vom ir laikosi vienybes, idant] tirs ligonio, pažįstama K. DaSako, jog karūnacija caro

r. Tėvas ir gr. Halifax.

■• • ♦
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THE LITHUANIAN WEEKLY pasiliks ir ant toliam Orževs

, GARSAS AMERIKOS LIE1LWIG’
HJBUSHBD KVKBY TUESDAY

Executes all kind of Job Printing Lenktynes arklias Vilnių
and translating in all modern lanX
guagea,
. * '

SUBSCKITION 9 2.O® P±1H YEAR

AU communications muat be
—* addressed —
,.Garsas Amerikoa,Lietnwiu„

skirta 12, ant ainiuos sumos
b,UOO rubliu, isztu 5,000 ruh,
dūda valdžia, u 3,000 Vilniau*

geriau, kaip man, atidedu Ma
uo žeme ant uždėjimo ligoni
m e r te«, .

ro tuk^tanezins, o žmones tikKANCELIABIJA JENE<
pagelbėjo žydann
KALGUBEBNATORIAIS
t ūs .tiik^tancziuH.
prekishj, labinusi po mažus
miestus, laiko savo rankose ir uatoriui \ arszavos gr. Szii

230 XV, Centre sir.,
Shenandoah; Pu.

t

Preke javu Vilniuje.
NhUhi.iNtb 1.A1KRASZT1S

Shenandoah, Th.,
k'ASZTUOJA

ANT METU

tai yru,

Lie-

Preke

statu.

u ije tik tai ka ne

nuĮiuln, Invaro tas iu iszgasti
visus tū-s kurie laiko laukus, u
labjaunia rnndnuiiikus lauku.

įnyn neKrt.po savo
Szia žiema žvdai

Maskolius nor iusikiszti
tarpu Kinu ir Japonu,

aui. Ant imedžiu užauga kaip mo, idant įsisukti nū baus- gera mėsa ir prasta. Kaip pri
iada vėžiai kūne naikina jo mes už girtūklyste. Buvo toki
tampa priežaszia jo laikai, kaip tai Vokietijoje,
dina ir tu

15 Balandžio,fiHiuiuna pinigu
,, Garsas A. T? ^)i i s sulaikyta.*.

invimo. J'aipJygiai daro,
tiktai iižra«zyti sau ,,Garsa A.
ir su žmonėms. Prie tokiu iszjūkdavo/ Gaudidavo jus, n i u.
L?‘ tegjil pasiskubina, idant
papratimu be abejones aprengdavo jūs jūking&i ir inžinotum kiek numeriu turem
nguli vartojimai stipriu ge
szieua, aviena, visztiena ir t. t.
niu.
ant u linzių:’ bet irotas nedaug Katra isz ju atšaka n &e«ne ir snemr laike „(tarsny A, L”
iszrodis daug puikiau ir daug
rtūldyste. užtraukia dvejo- pagelbėjo.
geriau kaip daba f; nes turesinelaime; naikina sveikata
is, daro ji silpnu, inszair naujas maszimiM drl spaudi
Dina
klyste, geriausiai gali kariauti
mo.
o apart to neturtingi
iiioues Užtraukia bedas ir, , ,
a proto. Beda jd raugi
taisimu valgiu
e žmones atsidūda l už^iii.Kzti blaivvstes draugys
itsiustum visus numerius nū
7 Apiekiauszinius ju nauda
vstei; tokia draugija tes tarpu visūmeueg. Abelnai
tas buvo daroma per ukvatini- r bledingiinia.
ma žmonių prie užsiginimo ge
nes, labiausei Vasario mene
kiauszinius ir negerus, arba sio, tiktai keletą numeriu jau
rimu.
senus.

Ro teisybei
tamsus žmones
niajn laike, Prasidėjo ji
*
sztis
jog isz Markuli’
AMERIKOJE .
, $2.00
kada žmones užtėmi jo, klai<lingai suprato h| užaižadeKEDIKTE
tapo įsiusti 21 kariszkn lai
rusus,
4y«ins
žmogui
už
kN ržMaRi
, $ 3.00
jimi|; tankiai buvo toki ateitika po I 5 kapeikų už 60, o
pajautas ir padaru ji link
jog Maskolija nori ins
kolada.
ti. Patiko tai žmonėms, už
Kankrasrcziai (koreapodeuoijog) ir
50 rubliu žu 10U0. Kaip visur, iu kare Kinu su Japonai
araka, taipgi pasigerdavo, nai
11 Dūnns, \ isoki keiksai ir
laiszkai turi būti ndrosawoil ant azio
— :o: —
u, mieidant atrasti linksmybe.
Ro k’damas taip sveikata, kaip ir
M
, kviecziu 50 — tiktai žydui pelnyti,
Jau paminklas del Ali*,
Karszczial.
degtine. Bet tni buvo retai.
,,(Jarsau Amerikos Lietuviu“
ksandro III.
tai, idant nors ant valau- Ant. galo pasigėrimas vino
Publishing C<>.,
tos «aru) Lietuvoje. Gires isz
būti padejimeano laukinio,
230 W. Centre «tr,
ketina Investl telefonus
viskas vai n in, nes Jau- ju m-stilaike razunias, tai keShenandoah, Pa.,
Vilniuje.
szenius sulaiko lūs žmones nū
uis. neįmanantis.
biausia 2^ <1. buvo dideli karMikalojaus IJ tapo atidarytai
Piningai turi būti aiunati per Money
Mislis invKiliina telefonu
Su laiku girtūklyste
taisima valgiu isz grybu.
toje ant ranku,
laipsnius.
iu platinosi; ka
ažerus
14 Apie M iisztarda, arba
tūjaiis ketina būti invikdita.
l)r. J. M. STUPNTCKN).
s tokiu radosi, kurie
krena, eukrn, taukus, midus,
daug vietose jau suvisu mažai
Ketika suvienyti telefonu Vii.
22 E. Oak str.
uigdavo
sa girtūklyste, persitikrino viso drnskns ir t, t.
žuvo teminiam, Ir jeigu neniu su \ arszava par Hialysto
Shenandoah. Pa,.
razmna.
Bet tūm paežiu se szalise, Visur dabar atsiran
dave*zt|i žnvu isz Minsko red.
ngesni žmones
ir kitu tolesniu vietų, tai Liekad vaisei per ilga laika lie ta czion tapo priesz nekuri lai
užtėmiu
’
,
jog
tie,
kurie
dirba
ne
\
ienokin
budu,
bet
Padidita Jkariuoieno,
Tyszkevioziaus, kuris yra atstu
’uivri turi viena. Didžiausi vai
retu,
laikymą visokiu šoku irt. t.
Ma.skvdijos kariuineiie pra<
uę \ ilnians per 12 viorstu.
šiai
tokiu
draugyseziu
pasiro

yra
nie•*
16 Apie gėrimus atsakau- nanezios vasaros fabrikantas
netinkanti, silpni, o ju dė Anglijoje ir Szvecijoje, o
ežius ligūse.
fortapijonu Stanway pavrde
Javai biski pabrango.
Caras
ir
cariene
Maskolių
szendien
tas
darbas
prasideda
i
esti
d
a
gražesniais.
Tori bus atliktos apeigos karūna17 Apie užsilaikymą ligūse. tai draugystei 300 akru žemes
ketina pavasari
aplankiti.
užtėmi ima i at ved e i
Danaaza isz Lietuvos, kad iki 2<>,(mhi žmonių.
ant Long Island. Buvusis mair
ligoniui iki pribuvimui dakta
Londoną.
ija isznaikvti.
ka. arba dvi ant pūdo.
nacijos caro nesiuntines prasiakru. Kiekvienas darbininką*,
ro,
szut
kuris gerai atsakys ant klausi
staŽydai Lietuvoje.
gi ir t. t.
Gal ir vėl liks jęnerol-gu- Skun.džiesį žmones, kad visste, apturės czverti akro lauku,
bai daiiesza, jog apie J 0,00(1
rėžia, kuri parok a vu
Ateinaneziam n umeri
bernatoriuni Orževskis. kas rankose žydu, ir maskolių,
kuri jis gales iszdirbti, o vaiJaponu karumenes nurijo isx- $
P<> szitokiu antgalviu pradė
tokius dalykus pradėsime rnsime talpinti straipsnius, kuGarse Mums rodos,
60 akru ant ligonbutca, K iaugsu.
lėtas uždraudė savu iszpažin
kad bus labai naudingi del
niu. Kas link žydu, tai ir LieSuvalkų red,, Vhidislavos
Ijanis vartoti vi n a.
Pradesime apie valgius ir apie
brangesnis kaip sveikata, taigi
rus. O tie kurie negales iszmi, mirė Tarnoapie
užlaikima
sveikatos
ir
Dm u, girtūklyste visados rado
vietomis. Kiti sako, jog pa- mes, esanezios jo ran k ūse, kaip
sti isz to, gaus dirbti, už užmo
iszsisaugojima
ligų
ir
ketinam
gelbinikas Gurkos jenerolas jo tėvai dare, taip, ir jis nor gulincziusOO akru žemes, už- ant vietos 300 užmusztn. Ja įivo Bzalinikus, buvo laikai, mo valgiu ir užlaikime tu inkęsti nū 50 iki 75 centu ant
Medem, jeigu norėtu galėtu
rasze del Naumirszcziu ligonliktis
valdonu
Lietuvos,
r i ir kokie neatsakanti.
ma ketina in vesti ir kitose vie
butes. Naumiesti nebuvo Ii.- Nankin'a, in viena isz didžiau
|asiplatino visose szalise Vai
siu miestu Kinfise,.
tose.
ežiais ir abelnai padėjimas
Nuo
Rodys
tęs
Šia uždėdavo gana didelius
ie””!!2 jai. U!!.U,Wl»*K!Re3l
įbaudimus už . girtūklyste.
visokiais vaisiais. Kokis isz ju
raszom visu
Apie draugystes Naivystes.
Smcrtis kunigo S. P. Sayra naudingos ir kokios ne
ne
is, turintis patraukima prie
lumierio.
Keletą dienu priesz smertiea
sveikos ir nenaudingos.
iszraiszke savo norą szitokiu
būti, kaip kiti migliną — jog
28 Kovo numirė mieste Cin
3 Apie mesa. Kaip pažinti atsiunsti pinigus, nes kas iki
os
turėjo
da
tiek
supratibudu: •
,,Idant kitiems butiu
18Z stokos atsnkanezio žmogaus
b
....................—-"J ■ ■!.!?

O

s-veikATA-

""T?

Ml

cinati RZV^Ktmvero.-Knlcgijum
k n. Stanislovas P. P Laliimiere idi zdkono O. O. Jėzuitu.
Buvo jis aunumi prancuzhizkn
tėvu, gimė Vincenne*‘e, Ind.,
ir rokava metu 79. Pirm bu
vimo kunigo inokiuoki ant ju
risto. ilgus metus pergyveno

Protestas'Lietuviu
Laike registracijų Chicago
j e klerkai ir trisdarri'nmiorejt
lietuvius vadyti lietuviais/ I'm
visados raižydavo hihIh* rus
kais, arba lenkais, 0 kad A
Oleszevskis, pre:
t u viszko kliubt

ežiai tapo pastatyta bažnyczia
ir Colegium Marquette. At*iženklino labjausia tėmi, jog
ukvatniai tarnaudavo kaliniam
Deva
abelnai nū
Y18U a

pot am st age i nustojo perkūnai
ir pradėjo »nigti —* pasidarė
dikcziai ^žalta.P
*' t

J t >seph,W. F ji reel
Krautuve visokiu valgomu ta voru
Jeigu nori gauti gera lavone už mažus
pinigus, tai atolk *p&* Juozapa W. Pur
cell. 101 East Center sm
100 svaru geriausiu (gvarantavotujmiltu
* l'iO
4 llakaal žirniu
25
4
.,
komi
25
3
,.
geriausiu UOneczhi
25
1 svaras goriausiu faęmiszRu tauku ■JI
3 .. geriausiu (Ižlosintu obuoliu
25
Šviežias sviestas Ir kiauszinel v ra gauna
jni kožna aatra dii-mu Alesa,.rukiti kum
p'lal. szlonas Ir kiti visokį tavorai sztori’
yra geri Ir szvieži. Visokį tavorai parsi
duoda už pinigsis labai Įiigei. atminkit!

testa prieszai klerkus ir-* (him
darius, tai dabar kaip tik pa
sakys, kad lietuvis, . tojaus, ij
užraszo lietuviu.
Labai gerai daro (.-hikagt
ežiai lietuviai, kad-nesi
mo
prisipažinti, jogei yra
Sugriuvo namas
1011. CENUfi STR. SKENAH30AH. f A.
vinis; O tokiu bildu putli
dina ženklinimą lietuviu, (h*
da vrn tokiam lietuviui' "kur
sugriuvo human, cl
lienor prisipažiti, joge! yra lie
J0N® MIELDflZl®
gtas statyti ir jo
tuvis. Bet tukstancziVd kartu
Teiposgi gers kriauezius ir teiniti
tapo palaidotos try
yra didesnis geda tokiam, gos agentas, laiwakorcziu ir siunti
Kurs priguli prie svetimtau mo piningu. 122 S. Main str.
Shenandoah, Pa.,
ežiu draugyseziu.o lietuviuzka
draugystes žemina; isz lietu
viu valgo dOna, o prie svetini
M. WROCZINSKO
tuiicziu priguli ir pnesz
—LIETUWISZKAS $ZTORAS—
H1U
isz savo broliu lietuviu ji IC UH
Tame sztore wisokiu daiktu galidaro.
ma gauti pirkt ir nebrangu!; teipgi
ir mažmožiu ipatiugai reikalingu įuo
.Netiktai v'r.ti, 1><
torelėms Wis gi ten geriau aiti kn
uos
tau
k
ei
taip
dar
SUHiriSEl
nnt toje a
pirkt kur turi wisokiu daiktu. T»-ip
pramokęs
angli
szkai,
jau
ji
uins angį
ir pas Wroczynska vrn wi-<lu> ko tik
nes isz 23 anglekasyklu tiktai nenor prigulėti, nei prie lietu- kas reikalai ja.
str. Mahanoy
5 sus o -ganizavoja. Bet ant ro viszko teatro,nei prie lietuvidos pribuvo pasiuntiniai isz 17
uleti prie angli
V. Kanclerius 31 E. Center
anglekasykliu ir kiekvienas
isz j u i^zreiezkė, jog visi angle szKu, o i.sz lietuviu ir lietuvai Str. Shenandoah Pa., visiems
kasiai yra prieszingi numažini ežiu j Cik U8 daro. O ar tai lie gerai žinomas lietuvis, yra da
roui mokesties. Nusprendė, jog tuviszka kalba geda jums da bar agentu ,,Garso A, L?‘
joks darbinikas nedirbtu už ro. O ar tai prigulėjimas prie Szenadori. 'Turi pavelvima
mažesnę užmokestį, kaip da- lietuviszku draugyseziu yra priimti vi lokius apgarsinimus
pažeminimu.
O lietuvaites! ir „Garso A. L?‘ užraszyti
*' iiau
Ir nors labai myliu visas lie jus abonentus ir uQ ju pinigus
tuvaites, vienok sunku man
Protestas Lenku
bus ilginus tileti.
Chicago! lenkai, abelnai pa
r*pijonai bažnyczios t*zv. Sta
nislovo, padare mass medinga
ir pakele protestą prienzai bedieviszkus lenkiszkus Inikra.sacziue. O labiausia iazreiszke
papei k i ma bedievdszkienis lai
kraezcziams „Katolik“ ir ,,Kr<
pidlo“ (seiliaus „Djabel“), ki
įie užsipuldiueja ant kntaliki
/iF.ko tikėjimo ir kunigu ir tai
pina visokius bedievįszkus ra
salus prieše kunigus.

Kotina atgrajiti teatra

Antras Lietuviszkas

loves Lietuvos py lis d-ro Basa na«
“
•20 C.

visamo init-ste bhtspuronu; ■
harnpan E. Centv-^ ir Itouvr* Sir.
Smagiausia užeiga, kaip dvi vlotliilw
lietuviu, taip ir pakrlrx ingu. ne* uėtuh
I.elgh Vallr's tilpo. ‘Tenai randasi ko
skaniausias alus, visados svlcžes. o ks
kitu gorimu tai nei girt! nereikia, nes
resniu niekur nerasi, o cigarai Isz pa
ežius Turkijos. Taipgi J. Kiipc.’iniityjut
Ir brolis yra labai prletolingl žmonos.
Kiekviena gelbsti būdoje' ‘ir duoda rod|
kožaani reikale.
x>:j a.mmu5ZKIT

Griausmai ir žaibas

kylictai lietusias puikio- ani
|zlietuviu gyvenimo

jnklm vyrai žeme apysaka
Įknlngele
Jkvvnrs
“
*•
)jimas apie viena

vaitu

plakrlckas
-•
ra$Tilviko pirkli-h-je

•; • Parsidtida (iroserniu geroje vietą
je ir labai pigiai. Kas nor gpra bi«
ni padariti, pigei ir geroje vietojo
pirkti grosernia. tai tegul ateina j

New. York.
Cash

Grosery Store'

ir.

*

- 5 c
f»c

proas Step, Itnmlnosio ir kiti nau
riskaitiniai (ketvirta dąlis .,Szau
hkio senelio")
"
J5 c
įninkąs priverstas m<*tavoties, arb;
Jėzaus Kristaus kalba uriesznikarsžitasant tikrojo keli

Ihngu, Saule, .Memtsj.
ita'ivs jr Kometos
iliolsdegtines varyto

kumedi
JO c

isolenicnUirius 11895 m yajidarvtas
Bulklais paveikslais
15 c.

Parduodu visokius žalius valgomus dul

knis; Salotas. Kopūstus. Cibulius. Mar

ksas. Imi ves ir‘/.uvis s jsukiu gatuiiku.

Ilgiai ant didžiųjų metiniu szvenp Ir didžiosios nc-dclios
5o c.
hagriokas
-•
-•
j.-, c.
visxkos ndszios
••
J 5 c.
pas kun. M|< žinio kd iiroso kalbose:
iuriszkai, latvjszkai. lenkiszkai ir
*ai
“
•'
S 2.00
pavieniu Dr. EtiiiJujJszl.os
bos (nu viena m.ioa)

CH. SHMIDTO
Ar žinote lietmviai kad CHRIS
TIAN SHMIDTO yru geras alus ir

galvva nuo jo niekuti neskauda. Khs
Ch. Slirnitlra gali kais nori gauti ir

baezkutia in namus parsigabenti.

R. DABS
Yra

puikus photographns, kuri*’

panaszei labai in žmogų ntrl raukt*
pawiaikslu, trip isz rodo kaip giwa«-

Ant naudos padabinimo bažnyežios
Bus laikornaa Panedėlije 29 Ba
Jaigu nori kas kad atmulcwotu ant
landžio 1895 m. Aut Rabinsono
dydes formos tai wiska puikei pada
sales Shenandoah Pa.
ro ir nebrangiai.
Balius bus laimi puikus. Grajis
kfigoriasia niuzyke visokius - lietuviszkus
szokius.
. Taigi
malonei praszomo-vi.su broliu ir se
serų, kaip vietiniu, taip ir aplinki
niu miestu ir miesteliu, atsilankyti
DANTŲ DAKTARAS
imt to taip iszkilmingo ir triukszOfisas buna atidaritas
mingo baliaus.
nuo 9 iki 12 (pietų)

ulenti lovoje buezeri PRASIDĖS? - TA VALANDA
. Perkūnai ir žaibai VAKARE
avo apie Ij miliutu,

rmuŽIkai, Drama penkiose per
w j-araszyta Aleksandro Gužu

uu balaisv is
kilo ten ir !)joy

BUS VISKAS LIETUV1SZKAI
MUZIKE IR SZOKI AI
Vardan Jaunuinenes

i senovės Lietuviu Istorija 10 c
t bei Žlpdhed-ro Basanark-zo 40 c
Ir valkus
”
“
20c
dainos
"
10 c.
irmiiio rasztaj - eiles
•,
JO c

201 E. Center Str.

$100,000 nagrados
szingtone, tarp kitu inneszt
mu, paskyrė 100,000 nagra
dos tam, kuris p
me
tun padarys lekenezin masztna,
kuri galėtu važioti žmones ant
oro taip, kai p geležinkeliu,

SAU UNAS

Gelazinkdias Lehigh-Valley

po piet nuo 1 iki 3

ir nuo 7 iki 8 wakaro

PraEįJcjd nuo 18 Lapkricijo l8()4m.
Tn-hiui Uz.i-itni U?. Shoaadnrln in l’-uiu H*v«-u
Junction. Mauch Chunk. UihlglHon. slatjug'on.
WIilUs Hall, Cataxiiuqua, Alh-ntown.
EiiMuii ir W.-3th« rly U.UL 7.38.9 45 r>la 12 W.257.
5.27. pu plctu.
lu New York ir’Pbila<li-]pb*>:i. 5 04. 7. 3$. 9.15 ri
ta 12.1J. 2.57. pu pkt. In Uuakskis Sw iv-lihnck.

Gerhardą ir llu>! -rindalr,
9.15 r>(-i 2.57 p-u pt- r
In VVtlk-i-Burn-. Whil* IImo*ii. I'ilf.-ktu, l.aTowanda, Saj n-. Wuvi.-rly IrEliiiirn.lMM.
9.15 ry in 2.57, 5.27 po pkt.
In Bvu hi-sirr. Buffalo, Niiiirum l-'ttlk ir In VV»wtie fi.tM. 9 15 ryu 2.75. 5.27 po pb-4.
In it-h'ldi-r . IX-lawuro W aii-r Gup irSir««<Kbiirt? rt.01 rjln 2.57 jk> pjiX.
In LtunlMTHlib- ir Tr> ntoii 9.15 ryi«
In TunkliKiino*k 6.04. 9.15 rytu 2-57. 5.27 j n pi«-t
In llliHi-a ir Gi-tb'VH 6 IM, 9.15 riia 5 27 p<» pi«-i.
in Auburn 9 15 ryla 5.2^ po piid.
In Jean -Hvilli-, Lt-vkUui ir Ih-am-r M -ahuw
7.38 ryta 12.13 jk» jn<-l.
In st j'-ktun ir EumlK-r Yard04. 733$.9.15 ryta
t .’13 2.57, 5 27 p<» p|.-Ju.
In sih^r Br<><ik .lukcJion. Audi-urn-d ir iln;h>
ion f> M. 7.38. 9. 15 ryta, 12.43. 2.57. g.27 ir A.vi po
pit-in.
in x-r.tlitou rt (M. 9.15 ryta,2 57 ir 5.27 jki pitsu.
In llnzl'-bruok .li-dUo, iiriftoii ir 1-r<<*fau<J6.01,
7.38. 9.15 rvtit, 12.13, 2.57. 5. 27 Į"» pietv.
in '.flil itid, (ilrardvijle ir l.«»-l Crwk, 1 5t>, 7 10.
9.13. 10.20 ryta. I.W. 1.40. 4 10. 6.35 ;m> pi<-iii.
In i’r-< u Run. Centralia. Muitui ('ttnncj ir
Slisniokm 9.13. il.14. ryta. l.:«. 4 20. 8 22, 9. 15 j>o
pittii.
in 5 utf-.vljh-. Purk JMaee. Mnh.moi City, ir
h-l int>. rt.iil, 7,3m. V 15. 11.05 ry fa 12. W. 2 57. 5 37,
8.os, JO 5lf |)O pif-U).

l-z ''hiiiib.k 'ii 5 15. s. 15, 11 |5 ryiu. 155, 4.:K>. 9
[••> pi- Ui, ir utį itin u: Szi-ntulori tini
9.15
ta, 12.111. 2.57,5.27. 11.15 js> piHu.
l-./z-iurt isz Sz»-Įui<lurlo į I *« >i l-* i J i<-. 5.50, 7.3$.
IK u l«5. 11.30 rm 12.13.2 57, 1.10. 5.27, K.wi po
]</• imi ii-z J'att-silli- j Sz.i nivluri 6 00, 7.50 9 06,
10.16. 11.10 ryl.-i. 12.32. 3.00. 4.40 5.20. 7.15. 7.55,
9. 10 r><> pil tu.
1-zi-!ii:i i>-z Sz»-i>ad:>rio į Ibizli-toii. 15.01. 7.38, 9.
15 ry
12 X.. 2.57. 5.27. 8.(m p<> pietų.
i.->'z..i)n« i-z Ifaziviuii į Sz«-nM lvri, 7.35. 10.00,
11 OI ry i>i 12 15. 2.55, g.3o. 7.25. '•■56 fa- pi’-'u.

N E PELINIS TEEINĄS.

N/eiiia in Haven Hun. Cenlralhi
Mauni
t armei ir Shamokin 6.16 ryta ?.
pvicie A. kitu, ir J. Svodhin
40 l>o jiietu. ir atima iii Shuiuuhin ant
iwiniccziu lietuviu Miraszxt;
7. lo ryta ir 3.15 pu piet.
l-zeln.i isz Shamokin in Shemulorl 7.
jfvkzHA.kiin.ii .1. Li<‘tu\jsz.kos
i.'» i . ia ir 1.00 po pit-ln. ir ateina in She
mus, uint'Zoiii- apigardoji* Piiszalunadmi ant 8.49 ry ta ir 4.58 po pietų.
u ir Vi-Huoih.k isz. žoužiu lii-tnv ui
Nzeina in Ashland. Girardville ir
ttlniokti ir dainininkių (pirma ir anLosi Cre k. 9.10 ryta 12.20 po pjetu.
knyga
*•
In Ha/.lelon. Blaeh Crcoli Junction.
ievieze A. kuu
Antra knygt
Penn Haven Jiiction, Mauch Chunk,
(l.-.o
Allentown, Bethlehem. Easton ir New
i'reezja kn\
po ph i.
55 po pietų.
•rgEc (F. Helve r.’n tos A p
In Va test ii |p. Park
•e. Mahanoy
ipgyvi-na Kynai
n iri mlano. S.4'.». i I
ry ta 12.30, 2.
>.
i..;s
f,.n?
po
pjetu
skslai Ir Ganylojaiis kailio
zeimi isz Hazleton in
.30 ryta 1.05. 5.30 po
Įftiiiyi’zios gyvojo Rnžanczjaus
I>/ Sz< nadorio in l’o
Bikiidlko^ iisal'ii
“
•'
io c.
3»' ry f a 2.40 po pietų
I'hriu A. kun. Istorija bažnvezioIsz 1 \>iis\i(|e io Szenadori S
|t<iHku
*•
*•
mo
1.1 1.3.1. 5.1 po pietų,
ppl pamok i m a i ir nulos de): ukimįtoi i i\ h. wo urn gtuieraina- suportu
|, ukiniklu. levu, motinu, suiju ii
[endentas South Bcthlvliem, Pa.
įkterin, tarnui, mot<-rj«*in*. uaszl<-n;<.

Brbbdkams, szlekoriains, kinycziain-,
hlnam Ir bagetam Ir t

lenines Maldos
loji nedelift. Ai
Ižionios nedclios
tijūnas Donalaiii
Ipi-jlnias apie szventa tikėjimu, (
■tingai apie Jėzaus Kristaus Bu/.nv
la Ir pniki pf. -aka. Isz tamsybes ve
įtiktai tiesos kelias
“
15 c
B malda kaipo rakta i dangti Szvon
Į Alfonso Liguori
lu Pasakos, 10 pasakų
bdl Verksmai

Phlludelpdlit. Pa.

NON KM ACH Eli. A.s G. J*.
Soli! h Bethlehem

308 W. Centre str. Mmianoy (’itv.
Pa. Galima pirktie konopigiansei ir
ant geriausiu szipu vvnžiuot. I’riegtam liaidžiu piningus tiesiogei io
Lietuwa, Russija, Lenkija ir kitas
iklnlrnas kataliku Lietuvoje abelnai
jpatlngaf Kražduose 1893 motuose wisas s'zaks Europos.
Teipgi laikau saliuna,
d Lletuvlszko teatro
“
15 c.
gero galima gauti įsigeri
pas sawo wienžemi.

Kaip daugeliui žinoma, i*zemx
jau SZKSZT1 (6) METAI ir pranesza žinias auk-ztaicziaiiH ir w
Lietuviams
isz
iw lūžiams
tuvosir kily svieto k ra->zt u- „Ap
žvalga“ kariauja už katidik’szka ti
kėjimą priesz pravaslavjes J.lokmo
ir už tauiiszkas tiesH; kritikio ojn
ir draudžia kas prieszinga katalikiszkam tikėjimuj, o pagiria ir
priveiija kae> naudinga del kataliku
lietuviu. Nekurie sake, kad..Ap
žvalga“ uenoiifiti leisyln* garsinti,
tai grVuas melas, ypacz tik ,.Ap
žvalga' nežiūri par pir-ztus ir ne
dengia po dangezio ka> kur y th pi
kto: žodžiu rėžia v\ieini* į akis tei
st be. Tiena. kaip kili laikniszeziai
teip ir „Apžvalga ne visiems už
ganą |ndar<». he( reikia įžiūrėti,
kad nė \ ienas laikra>zlis visiems ne
g d užgaliu padaryti. Ni*s jei viens
iaikniszli- visukttm’ ir visiems už
ganą padarytu, tai nereiktu mumis
keliu iaikraszi'ziu ino visiems pakaktu
APŽVAL(i(IS" už.steliavimus
priimame lik ant dviem (2) czv-u
dusti par paszta i i<:*mii<, tai yę;t:
aut pusės meto ir ant rzielo me.o.
Ant ezielo meto su prisiimt imu par
paszta į Amerika, i Anglija ir ki
tur (apart Rusijos) ka^ztuja B mar
kos, ant pusės meto .'J markos. Pi us’Yse. iki maskoliszkojo rularžiaus.
su prisiunlimu aut ezielo mete 4
markos, ant pusės meto 2 markos.
— pinigus ir rankraszezius galima
ii.sti ant szito adreso:'
GERMANIA.
Uf) I'll Ottu 7'. .MllUilt l'Oilc
T! LSI T (()s| preUsen)

or
Indies’

Size.

Tari wisokiu puiku gėrimu k,

tai: aiielka, arakas. midus, wirms
bis ir kiti. Ton žmogus užeina u i
»u tia

>riai

Kriok tam randasi BILlAdDA^,
kur isz nobodumo aluczio iir arielka
les įsitraukus, galima ir boles paraicziot kad ir szluktiszkai. S'.aie

prie

sabinio yra sale delei mitingu ir k.-

Jono wasarin
Puiki yra užeiga, nes galima gaut
netik isigert gero sznapseko ar alaus

bet ir patinkamai pasikalbėt; u/ion

mums iietuwiams darbininkams ne

M. S'avicko
Shenandonh. Pa.
Lietuviai neužinirszkite atsilank\ ii
s M. Slavicku. Žinokite, jog ii a
nežinotu, tai yra teisingus
vyras, m-s nereikalauja daug uždarbin. VNados užlaiko p uikius gervmus, kaip tai.szaJta alu .v kokia ari c.

ka kokios kas tik nori,
kiaušius cigarus

mina si; or
. o im s ta w
sinif imt <'\
•i szi. su gi a
ink -/t ,iis an

sa is/.m srgil,. 1.
gin gai tinko i r
ras \ idur'uis. !<i
knidvli. kuri : n
gah'-i na rilnot

n o-aHtna gauti sžvviežiausm ię
uMiu walgomu taworu ir kitoni<l:ii<’tn.

tiek įvertas užmo
Mes l-iw<-s pra.szoiue nueiti in i-xp-ros
ir jiažiiircti jo. N/K laikrodėlis yra ligų
tiems kurie par-iil lodą miošl2,5oiki
ir gwarantawoUis ant jo metu. AlMus
sa w<» u ardu, evur< >o ir fiaczto adresu
l’araszyk koki nori. nioteri<zka. ar wy
riszka Ji-tgu tu nori tai siusk i-z -ykio
i>0 dienu aukoti pi*
jekwinm
laikrodi
litas lenchtg'dis su kiek
’
.vii .tu
lt n. mis g w a ra n t a ’.veji m a
Kosiumleris rasz.o: .’Gi
laud Bros. ,v Co. Siusk man kita už S‘>,5
laikr. wist yra tižgam-diii. \V. Dutcher
Saranac. Mich. Kirtland P>n>>. A Co,
62 Fulton sir. New 5<>rk.

Kas norit usiszteliuot nauju geru

czeworiku ar czebatu arba pataisit,
tai nuweikit pas Motiejų Marcinkewyeziu, o kada jo uajba pamatisit,
tai kito niekad nelankisit.

OX3ESI

Tikiiis Hinerikoinszka- laikrodėlis.

Garso AmerikusLieiuwm

STEM

1

’r- k -/i n)-nr4ni-

wind m*> ir prbiufck multi*

-t

t, SET
Ml'.o rilbll n-lr
LAOIES prUiu-ln.eu»i "* •lybp
n r-rurd' ' lUvalUIIV. K mj» I'
eCE c
ui-ri -iii
kreivi. r.t tu. mm
iiukt>a-. vad'ii > rvv U k

Daktaras isz senosios ievine

Kl'Ol’UIKI AUSIA II! U/. PIGIA PREKE (CZIE1SZPILDO WIS0K1US DRUKORISZKIS DAR

\ iru

?¥!
»

ilr

A m tu A’ žiwr .» rrnl't
ihŽ'"'.:
‘X

'6-- V ,7
J~*y‘

'kA >'ž' k<-k -■**

° Pbu »•*»
l'Uii a J- i II Rli.’ !io. ’"i
ai va . «,0 •- litu ]-ac/liii u.i - iiuu m nd*-. •> Z*®*
-d nok -n’ h,ii«lujl?li.
i i iir. < >; ąO n k. Aria
i ri-urk gO. (• Iv r.rl'hP**
t <i V K.'li.

p

(i v vr ui mas i r off įsas:

22 E. Oak str.

ADR ESĄS OI! C K Alt N E

»*«*k l!i '■■•'il.ro. ’■ .Mt
ree M’i l’.ml.'
į e P"
la za srnninv>U ntu$

PUBLISHING CO.’

61 Unity Bldg
UI

SHENANDOAH. PA .

ir n ii (> ik

9 vakaro.

P'-a'

John F. Flopped,
KEPTUVĖ IR CTKERNĖ
( hilenia gauti l.ozn une laike iv ko
pigiansei: Dana, keksu, cukcrku.
baranku, cukraus ui ledais ir >meloua.
į Ire
cold Cream. Į ii
taip t. Bolių ir kitu dalykų dvi
Szita menesi jau geriau dirba, bet vis dar kotu pa '.ohovu. Visokių keptu) iu del aprėdviuu
Ant veseiliu,Kalėdų ir t. 1.
*
nij.n devvnis centus nu dolerio nnmusza. 'bodui ines pigiau parPardfida viską kopigiausei ir koduosim visokius daiktus abeimise sztoruose už vivlia cieiie, už
žnam laikė

GERIAUSI TAVORAI UŽ. PINIGUS
K0P1GIAUSEI.
3^5’*’

pinigus.. O kad purdavinejoin pigiau, kaip kiti per pereitus
metus, tai apie tai neveik sakyti, nes k<>znas žino.
Dabar gavom antra tūkstanti backucziu geriausiu silkių,
tokiu dar nebuvo Szenadori, viena baczkute verta daugiau
l<aip kelios prastu. Kvorta aliejaus czist u semen u 1b centu*
Miltai kvitiniai ir ruginiai niekados nebuvo teip pigus, kaip
dalia r.

Užpraszoni visus atsilankit pas mus, o persitikiinsit, kad
pas mus viskas yra labai pigu.
JOS E. CENTER STR. ir 117 S. MAIN STR. SHENANDOAH PA.

m

fis

į^cAVEATSJRAJE Marks
®P COPYRIGHTS.
CAN I OBTAIN A PATENT? Fora
prompt answer and an honest opinion, write ta
hl ŪNN «S3 CO., who hove bad n arly tlfty yearjf
experience In the patent busim -s. Communkw*
tiona strictly Cimfldential. A li mid book of in
formation cenccrn'ng Patents and how to ob
tain them sent free. Also a catalogue of taechaoical and scientlflo books sent free.
Patents taken through Munn & Co. recelrs
special notice in tho Setontilie American, and
thus are brought- widely before the publtcwitbout cost to the inventor. This splendid paper,
issued weekly, elegantly illustrated, ha.* br far the
iureest circulation of any s< lentiiic work in the
world. S3 a year. Sample copies sent free.
Building E-fliton, monthly. fiUOa year. Single
c'pics, ‘25 cents, rvery mimber contains beau
tiful plates, in colors, and photographs Of new
hoose*. with plan-j. enabling t>ull<i< rs io show the
latest designs and secure contracts. Adtlrew
MUNN & CO.. New Yoke, 361 Bhoaivw.

.Jalui, E. Ploppert.

29 E Centre str.

Shenandoah, Pa.
L2ETI VISZKAS

Promptly secured. Tredo-Mnrita, Copyri/uls
and l abels registered. Twenty-live year-*xi.crieitce. Wo ><
whether patent ctr. t€
seem cd or not, free ■ tctvirge Our Sc:
’ •*

until patoiit ie nil.

>

H. B. WILL3O14 _

Saliunas
J/. JA.'AZAK'ZAO.

Szaltasalu'. 'kai.ih gervinai, o-.-irdu>, cigarai. Smagi vieta del užei
gos. Prasznu brolius atsylankyti
pas mane.
JZ. JANCZA1T/S

215 W. CENTER STR.
S/ienaniha/i y I\i

Uj-r. d.b. Put. ufilcc.

3*2 page Boo** I" ..
CO , ■

-

-i»,

\ ,• ASHING T GJ, J.C.

\\ in. A. Davis.
Cali iszczlstiti ir unk\aiDuoti visokias
drapaiiiis kaip tai: kotus. k< lim>, pirulinos. vilnon<‘s ir s ilklnos. Po iszezistiime , aiba mik’, a i. .i\imo drabužiai Drodo kaip snvisu naujai padaryti.
Dalim atlieka a vilai, pigiai Ir ko-jeriausvį.

Taigi paidiiotlii nauja-- ii jau palaiK)'*
tas drapanas.
Nl GŽ ’.HRSZK1 I I

v y ra i! - 118 E. Centre Str. Netoli IviiS

labai dailume szalije.
Labai geros farmos su gera žeme gaiviu pirkti pas mus už -<aW, už akru.
Pirmutinis užmokosnls už gera vaisinga žemi* SI.50. o resz.ta pinigu reik isz.moketi
per t j \ ' metus. O jeigu kas norėtu gera Ir vaisinga žeme,ant areiidos tur užmokė
ti am metu už viena akra po SI. 50. Arti farmu turem gerus namus, po 2, 3 arba
4 ruimus, kuriuos galerna gauti, užmokant tiktai randu po S2. £3 aiba SI doreliu:ant menesio. Taipgi turem gerus sztorus, kur kožna* gal gauti visokius reikalin
gus daiktus labai pigel. A teipogi yra tenai bankas, expres Offi> ir piiczta.
?•!<•>
taipogi perkam grudus uuog far'meriu ir užmokam taip kaip užmoka ant turgaus
(paying market prices)

• KELIONE IN KOL1ONIJA „MISSLER“
Is/. New York iki Mlsler'o S12. 00 Jeigu iszvažlnotl Petniczioje jiut 3 po pietų.
1 sz Chicago iki Mlsslor'o £25.00: — Cllveland, O. $25.30.—Toledo, O. $22,so. —
Cincinnetl, 0. $18. 95. — Pittsburgh, Pa. $ 25.70 — Harrisburg, Pa. 8 21.15 —- New
C*.stte, Pa. $ 27.25 ir isz St. Lous, Mu. $ 23. 15.
Ras norėtu gauti aiszkiasnia žinia apie szita. gera žeme ir jos preke, toippat
Kas nor pirkti laivakortes, arba ant gelažlukelio tikinta4 arba siunstl pinigus
1« sena kr&Ju, arba atimti prlgullnczlus pinigus,ir t. t. ir t. t., tai raszo pas

F. MISSLER AND KRIMMERT. BANKERS.
CENTRAI BUILDING

106 West Street,
' Now York City, N. Y.

Kurie norite gauti katalogą lietu
\iszltu knygų ii parsisiusti i n t i sav
laikraszczius ir knygas isz Tilžės,
tai raszvkite ir piningus siuskite pas
Motiejų Neveski ogreieziause aptu
resite. Norint gautie
katak ga.
reikia indėli in groiuata markelę
pacztava už 5 centus.
Jo adrisas toks:
Lietuviszku knygų prekystė.

MATHIAS NOVESKI.
TILŽEJE-T1LS1T

dipo SHENANDOAH PA,
LIETU W1SZ KAS SAI H N AS

Jurgio Juraiczio
232 W. Cl.NIRE SIU.
A'/'<vz/fžzzA//z//, 7^ ,

Czion gausi goriausiu gt-riiiui,
szalta alų, o ir guz.es gera miera, o
rukimo nereik girti ba tas pats giras
NERAMI RSZKITE, sz.ale ,.Garso“
spaustuwes.

Goldschmiede str. S GERMANY.

• LI ET U \V ISZK As S A L1 U N AS

•

— SAL1UNAS —

Jono Ražo
Ten galima gauti skaniausiu geri

W

Ghmleliaucko

311 E. Centre str. Shenandoah, P»„

Czionni galima gauti, kiek tik duam wisokiu, nes ir cigaro usirukiti szele užsimano: atsigerti kuo ska
su kwepeneziu durneliu, o ir pagelba niausio aluezio, saldžios, k u re z km ir
kokios tik norėsite arielkeles, kad ir
bedoje, ba jau newiuna iszgelbejo
eukravvotos, užsirūk vti puiku cigar*
isz nelaimes p. Ražas.
Praszau atsilankyti ir to wisko p
213 E. Centre str. Shenandoah, Pa,,

