
“Garso Amerikos Lietuvin
Drukarneje

drukoriszkus darbus: Drukuoja 
ugyszcziu konstitucijas, Plakatus, Tikietus, 
Gromatas, Užpraszimus ant veseiliju ir t. t.

LIETU WISZKAb SALI UN AS

W. Ghmleliaucko
311 E. Centre str. Shenandoah, Pa..

Czionai galima gauti, kiek tik du- 
szele užsimano: atsigerti kuo ska
niausio aluczio, saldžios, karczios ir 
kokios tik norėsite arielkeles, kad ir 
cukrawotos, užsirūkyti puiku cigaru

- Praszsiupaatsilankyti ir to wisko

GftRSftS AMERIKOS blGTUVIU” RUB. CO, 
230 W. t'cutn- Str. Shenandoah, Pa.

p.KIfW’SO APTINKA

Luks German Remedy
Lietuviszkas daktaras ant kožno pareikalavimo.

Atpnipkit
Lir’lto*® Drug Store

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

IN'AUJES J JLJETUWISZKAS O 0 S 
>i SALONAS K-

202 S. Main Sti\, Shenandoah Pa.
JUR. '? ANCEREWK3ZEUS,

Nugi vyrai pas savo brolį lictuvnįka ant szalto alaus! isz 
sznapsu ir turkiszkų cigaru! Užeikit, o nopasigailesit.

Žmogus teisingas, su kiekvienu gražiai apsieina.

John Data
agentas del

P. Barger & Son
Reading, Pa.

18’ w -

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

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

34 Oak str. Shenandoah, Pa

Alaus vr Porterio.

(es I of I advertising.
IwhoDce • - F 0,50.
[seh one month » $1,00. 
lachoneyear - $10.

ur )ŠFRELGMD PRIZES!
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=2ft)S.&W Cs C»rl" 
1)< 1 praplatini- 

mo rnuso 15 cen- 
tlniu cyguru tlk 

^af per 60 dienu iszdavi- 
nOs^ra nillso dovanas su kož- 

li’i nU bnksu Kygaru. Atsinnsk 
U,U,n savo pin varde, ir pilna 
savo adresą o mes atsiųsim 
1 baksa H. C. cygnru viena 
Sera revolveri, 1 kiszenlni 
P^lhika, 1 pfpko Ir paauksft. 
t:i alkrodell 11 prabos auk- 
so o r gera lenciugell. Gali 

peržiūrėt ant ekspres ofiso o jag<> pasida
bos tai užmoklek eks- f ~ i

8
Žinote, jog tai puikiausius salinim] 

visame mieste Shenadorio.

&

•k
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MAS UZNA- 
GRADYTAS.Kampas E. Center ir Boieers Str.

Smagiausia užeiga, kaip del vietiniu' 
lietuviu, taip ir pakelcvingu, nes netolll
Leigh Valle's dipo. Tenai randasi konlUitikHlltlS t6 18i IIgllS, )

Preke apgarsiniinn^-
Vienas colis viena karki
Vienas colis por menesi
Vienas colis ant metu

r .u

$ 0,50.
$ 1,00.

$ 10.

Metas II

visa pakeli. Wiskas L
kad galėtum gaut
derlu del muso e y ga r u p *4‘ J“?
kurie parsydfida po vi-
sa svietą parsid&da, mes norime kad 
tu turėtum užsiėmimą pardudama* muso 
cigarus, Agentus reikalaujem kožnaiu 
miesto Adresą vokite teip:

Cuban Cigar Work®.
8(^ Washingtan Slr.t Chicago, I'll.

skaniausias alus, visados sviežes, o kai 
kitu gorimu tai n»*i girti nereikia, nes gd 
resnin niekur nerasi, o cigarai i?/, pa-j 
ežios Turkijos. Taipgi -I. Kupczinska* 
Ir brolis yra labai prietelingi žmones.i 
Kiekviena gelbsti bėdoje ir duoda rudy 
koŽnam reikalo. nepamirsz.kit

Jonus suprato kad jau jam 
bus szlsktai, nes matė kad pa- 
pūlė in rankas žmogžudžių. 
Iszpradžiu, kada jį vilko per 
tankumas girios, da jis kelis 
kartus rėkė szakdamas pagel
bės, bet kas gi nakczia vidu
ryj girios iszgirs, girdi ir mato 
tiktai vienas Dievas, kuris vii-

gi ir ritus pinįgus, kurių bu
vo susirinkęs ne suvisai mažai,

— Tu turi numirti, idant 
mus neiszdūtum. Numirėlis 
neszneką.

Jonas nublanko ižgirdęs lūs 
žodžius. Ale ir kas gi neisz-

— O ja’o11 HbZ tavę uszau- 
siu ?

jai tokia butu valia Dievo, o 
be joF ma nė plaukas nū gal 
vos nenupuls.

hiam viduvasaryj ėjo viesz- 
j Vengrijoj jaunas vaiki-

uitis artimam miesteli j. 
•it buvo szilta ir Jonas

Ir Jame Jonas padėję savo

paprato atsidėti ant Dievo va

baimė, ir jis visai

matydamas 
užklausė.

jo apakai n ūmą,

kainiai kalbėtu, matydamas 
smertį prieše akis. Pakele 
szaudyklę ir mienldamas į

Pas Ratoicziii!

Parduodu visokius žalius valgomus dali 
ktus*. Salotas, Kopūstus, Cibulius, Meri 
kvas, bulves ir žuvį .<iu gatunku.

Visi ta vorai yra szvieži ir labai j 
pioi, ateikite o gausite ka tik nore-

ngsniu pasitiko vakarą, ues
h gu saulute nuiileido 7č M

daėdė Jonui per visą die-

Visi ta vorai yra labai pigus ir 
szvieži. Užlaiko valgomus tavomis 
ir daug visokiu dalyku.

Prancijos j Taipogi K. Radžiaviozius parduo
da szifkortes ir siunezia pinigus i

I visas dalis svieto.
ATEIKIT!

105 jST. Milini St.
SHENANDOAH, PA.

mins, kuridni reikėjo jąm

pįtis, pupoterevęi visai susira
mino, nes žinojo kad kaip Die 
'vas norės tai jam nieko blogo 
neatsitiks,o jaigu Jisai nori ko 
roti, tai reik su meile prijimti 
tą korą, nes Jis gereu žino ką 
daro.

s a tai numirk.

NEUŽMIRŠ'/. K IT

ui poros verstų žaliavo 
ii giria. Paežiam pagiryj 
ijo nedidelė ko p 1 i c z a i tė s u 
liksiu Vieszpaties Jėzaus

Pirmutini mes visada geriauei tavora už
pigiause czieue parduodinu.

Plunksnų, ant langu audeklu ir t. t.
Mesa sūdyta ir rūkyta,, miltai kvietinei ir ruginei, szienas 

midling.
Szifkortes parduodam ir pinigus kugreieziausei

i

108 E. Senter Str. ir 117 S. Main Str. 
Shenandoah, Pa.

Miliauckas ir sūnūs.

M. Slavicko
339 W. Coal str, Shenandoah, f’a 

Lietuviai neužmirszkite atsilankyti
pas M. Slavicką. Žinokite, jog jis

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

mu svisokiu, nes ir cigaru usirukiti 
su kwepencziu durneliu, o ir pagelba 
būdoje, ba jau new iena isz gelbėjo 
isz nelaimes p. Ražas.
213 E. Centre str. Shenandoah, Pa.

CH. SHMIDTO
Ar žinote lit-tuwiai kud CIHDb- 

TIAN SU Ml 1)7*0 v ra gerus alus ir

Ch. Shniith‘a guli kas nori gauti i 
baczkutia in namus parsigabenti.

^07 W. Coal str. Shenandoah, Pa.,

tau g abrozu szventujų. 
[križlaus buvo uždėtas ko- 
iibažna ranka d a nė bis- 
apvytęs vainikas. Jonas 
pidęs biski prie križiaui, 
Įšliauš.

įria, kada jie inėjas buvo 
fcli girioj, ižgirdo balsus

u tą pusę isz kur gi rd ė -

78^“ Pas prabaszczių Szenando- 
rio parapijos galima gauti visokių 
Szkaplierių ir Rožanczių

copyrights.
CAN I OBTAIN A PATENT < For i 

prompt answer. an honest nplnton. write 
MUNN At CO.»who have hn<! nvsuriy Ufty year* 
experience in the patent busine*u. Coimnuxufiw 
lionii stric’ly confidential. A Hnn<lbo<>k vf £> 
formation concermnjz 1‘atentH and how to ob
tain them sent free. Alno a catalogue of mocaoo 
leal and rcl« ntlilc books nent free.

Patents taken through Munn & Co. receive 
opoolnl notice in the Scientific Amcricnn, w?4 
thus aro brought widely before the publlcwlt*- 
out cost to ♦' inventor. This splendid P*^- 
Issued weekly.^fogantly Illustrated,bus bv rar tB* 
Largest circulation Of any scientific work in tr<o 
world. S3 a year. Sample copies .icnt free.

Building Edition, monthly, *4.50 a year. Sing1® 
copies, ‘25 cents. Every number contains beau- 
tlrnl plates, in colors, nnd pbotofirapbs of oe* 
houses, wit h plans, enabling builders to show 
uii*ut doslcTia tmd secure contracts. Address

NWXN & co., new York 361 broabwa*'

fio jo ta baimė, nes isz 
hteiszszoko keli nuožmi 
fesu ginklais, užpūlė ant 
k kuris nieko neturėjo 
R, ir nuvilko jį su sa- 
f girą.

Ii iszlysti per giria, nes ėjo per 
paczias tankumas. Tūmtarpu 
suvisai jau sutemė, teip kad 
Jonas nieko nematė ir nežino
jo kur jį vilką. Bet susykiu 
nuszvito. Viduryj nedidelės 
pievaitės po szakotu anžūlu 
būva sukurta didelė ugnis, prie 
kurios'gulėjo keli žmonės.

Pamatę ateinanczius jie su
kilo ir rėkdami pribėgo prie

— Supratau gerai, atšaki 
Jonas spakainiai, girdėjau jog 
turiu numirti. Norite manę 
iszvaryti isz ežio svieto, idant 
negalėczia jus iszdūti valdžiai,

Kad Jisai nenorėtu mano snier- 
ties, galėtu czionui tavę kotu 
ti netikėta sinerczia.

klę — negalėjo szauti. Tikė
jimas Jono atėmė jam drąsą 
szauti. Ilgai žiurėjo in Joną

tuszcziom rankom.

Joną atvedė prie vado, ku
ris stovėjo pas ugnį. A adas 
buvo didelis vyras, kurio rai
nos akys, ir suraukta burna 
visai ne ant gero isz rod ė Jo
nui.

Neužilgo persitikrino Jonas 
kad nieko gero negal tikėtis 
nū szito žmogaus. TO jaus a- 
tėmė isz jo viską, ką tik jis 
turėjo geresnio su savim, teip

Mano gyvastis .Dievo rankose

nepadarysite. Jaigu tokia va
lia Dievo bu? idant dabar nu 
mirczia, tojaus jai pasidūdu, o 
jaigu Ponas Dievas nenorės 
kad numirczia, tai ir jus man 
nieko nepadarysite.

Po tokių žodžių vadas paty-

užmusziau savo gyvenime; ne
žinau nū ko tai paeina, jog tau 
nieko szlekto negaliu padaryt, 
nors ir norėjau.

Ir dyvinas atsitikimas: žmo-

jokios periszkadoe eitis kur 
jis nori, bet ir sugraiino jam

— Ar tu ieztikro teip mis-

— Teip.
— Ir migli kad asz tau nie

ko szlekto nepadarysiu jaigu 
to Dievas nenorės?

— Tiki kad Dievas viską 
mato ir visur yra Jo galybė ?

— Tikiu.

to laiko. Jonas pasiliko geru 
ir turtingu garborium. Vai
kam savo ir visiem, kurie jį

stipru savo tikėjimą ir atsija- 
rimą po valia Pono Dievo, li
ko iszgelbėtas ml netikėto* 
■marties.

.5^ J a



Maskolijos nalitika
—su--

^EUROPA* 
—IR— 

Ratalikiszka Bažnyczta.

Tėvas ir dvtuiszkas virszi- 
ninkas priverstas atidengti 
Bažnyczios nepriėtelems savo 
ktuųgų apsirikimus. Kaip 
Vyskupai isz to iszsirisza, ne 
žinau, ale visiems suprantama, 
jog tai isz Maskolių pusės 
baisiause neteisybe, siekanczia 
pagalinus žmogaus sąžinės gil
umą, Vyskupo valdžia visai 
yra negalinga, kadą turi pa
kovoti kokį nors kuiųgą už 
didžius nusidėjimus, visiems 
žinomus; nes tas kunįgo dar 
b as, kurs Vyskupo akysę ko- 
rotinas yra, akysę gubernato
riaus ii ministro pagirtinas ir 
auksinio kryžiaus vertas. K ai į» 
antai, kunigas, laikydamas 
želatinas Miszias už mirusįjį 
carą laužo Bažnyczios -istaty- 
mus, kurie užgina publiszkai 
melsties už mirusius atskalūnus 
nors jie butu didžauseiscarais, 
o vienok labai patinka toks 
kunįgo darbas maskoliszkai 
valdžiai, kuri neleis jo Viskio 
pu i koroti—gerai jei toks 
kunįgas pats priima Vyskupo 
uždėtą koronę. Tankui guber
natorius užmetinėja Vyskupui 
kad jis, paskirdamas kunigus 
į para k vi jas, buk neužlaikąs 
teisybės, dūdamas vieniems 
geresnes, o kitiems menkesnes 
vietas; tokiu budu niat guber
natorius parodo, kad jei kunį
gas nenorės paskirtos sau vie
tos, ten jo neužtvirtins. Ale 
užtat už mažinusį noužlaikymą, 
nesakau, svarbių vieszpatystės 
įstatymų, bet Į>alici jautų įsaky
mų keroja kunįgus, atimdami 
n ft jų pusę arba visą algą. Pa- 
licijautai teip kabinas, jog re
tai kainą atrasi kunįgą, kurs 
nebūtu užmokėjęs kontribuci
jos. Tokiu mat budu nori 
Maskoliai pagąsdinti Kunįgus 
ir tumi jus atitraukti nft Už
pildymo Vyskupo parėdimų.
Bet musų kunįgai, acziu \ ie»z 
paežiui, Vyskupo klausydami, 

. jo valią pildo ir retai atsiran
da toks kunigas, kurs jieszko- 
tu parmainimo Vyskupo pa
vedimo pas svietišką valdžią, 
Jftjaus musų dvasiszkija pasi
taisiusi savu galvą padėti už

Vyskupo parodinius, taigi gar
bė jai už gerą paveikslą. Tai
gi matote, Broliai Lietuviai, 
taip vyskupai suspausti yra 
visokeis maskoliszkais įsaky 
nais; turi jie su aszaromis vei- 
zdėti į suvo valdžios panieki- 
rimą; Apaszlalų szventų įpė
dinei turi, sakau, veizdėti, kaip 
toks ten gubernatorius viską 
jiems isz rankų plėszia, iki ne
ateis tas laikas, kad ne Vys- 
topai, bet gubernatorei dalins 
tunįgams parakvijas, kilnos 
jus isz vietos į vietą, darys 
nusprendimus, ką ir kokioje 
talboje turi žmones mokyti 
arba savo pridermes pildyti. 
O nelaime! teip jau dedasi 
Minsko rėdyboje, karną 30 pa- 
rakvijų neturi savo kunįgu; 
norint su kunįgu pasimatyti, 
reikia keliauti 10, 20, 25, ir 30 
myliu.

Kasgi nemato, kaip ten mu
sų broliai, be vadovų paliks, 
krinta į Maskolių nagus; bet 
dar didesnis skausmas girdėti, 
kad ten nekuria kunigai mas- 
koliszkai valdžiai parsidavę. 
Paczianię Minską Auksokalno 
parak v i joje pamokslai masko
liszkai sakos; tą patį nori įves 
ti visosę vyskupystėsę. Labai 
tas apsisiktu, kurs samprotau
tu, jog Maskoliai sziektiek pri 
siturės ant savo kelio. Ne, 
to jie nepadarys. Kadą Vys
kupai, susirinką ant paskuti- 
iriirio szventimo Betrapilėje, 
skundės ant savo valdžios ap
ribojimo, tiimet caras atsakė, 
kad nejokia palengvinimo jie 
nesulauks, bet dar didesnį pri
spaudimą regės. Ir isztiesų, 
kiekvienftsą motušę kala Mas
koliai priesz Vyskupus ir ku
nįgus naujus saro įsukimus, 
laužidami szventus Bažnyczios v 
įstatymus.

Vyskupai Maskolijoje tik 
rai yra kankintineis. Nevienas v
iszjųsu baimę veizdi įateinan- 
czius laikus ir klausia saves: 
ar negeriau# butu, kad Mas
koliai atvyrai persekiotu ir 
maną nukankintu Siberijoje 
arba kalinije, nė kaip dabar 
kad patylomis laužo szVentos 
Bažnyczios įstatymus, o priesz 
visą pagaulę garsina, jog jų 
vieszpatysteje katalikai turi 
liftsybę.

Tolinus bus.

CZEKH 0 MES. Tokį tai veikalą atliko Czeka:

Aprasayt su visais latgaliais 
tą didį veikalą staezini negali
ma. Kiek czę yra skyrių, sek
cijų, kiek isztatytų daiktų, mo-

Labai akyvios yru parodos

idant kiekvienas galėtu turėt 
supratimą apie geografiszkas

visos monografijos irspaudin- 
ti arba raszyti veikalai apie tą

tarmės, seni paminklai, daik

naminės pramones.

siuviniai, mezginiai, daryti so

perstatyti paproeziai ir y vairios 
senoviškos apeigos Czekų 
liaudies. Tolinus randama czę,

tiszko judėjimo. O mes? Ne
smagu darosi, atsiminus musų

Vokieczini, Lenkai ir Bušai 
kaip mes patys. Tiesa, ne
karta buvo szaukiama Jaikra-

bet szauksmas praskambėjo 
ant tuszczio. Iszrodo teip, 
lyg lauktumėme didvyrio kurs 
vienas atliktu už mus visą dar-

Czekai neiszdave isz savo

kaliszki), poeto, rasztinyko 
politiko,—žodžiu nėi 
vyro, kurs butu pagarsėjas užl 
ribų savo tėvynės ir vienok,! 
dirbdami krūvoje, uidami run-l 
ka in ranką triūsdami kirki

pamokinnnczius skaitymus no kad dabar ži 
seniausių laikų; yra czę terp netiki-ii ■

Genavaitią ape Mageleoną. ape I 
septynis galvoczlus, ape Gri- 
zuldą. Randame czękalendo-

nynus. Toliau perstatyta yra 
ką žmonės raszo ir tėplioja: 
turime sziczla perrnszymus 
maldų, daini; v 
paisznius so-

sodieczių dainos, jo gaidos, 
szokiai, padavimai ir t. t. 
Apart to isz parodos g
iszsineszti
apie, žmonių užsiėmimus, ape 
ukinikystią, auginimą galvijų 
daržiny kistią, sodini kystią, 
medžioklių ir tt. Žodžiu, paro
dą dftda vaizdą gyvenimo Ir

tintai teisingą tad* ir po| PfaVOSlUVeli AlHe-fto da labjnus susirgus. 
dienai.

Per daugel nelaimyngų me
tų kubiecziai buvogėdlyvai ap

• (sunkįti nftžmiai periekioti po-
kol jungas iszpanų neiszvedė j žemėj menkai kai buvo. Bet 
jų isz kantrybės. Jaigu mu
su proseniai numesdami nftg (seniai jau užlaiko mieste Sant- 
savęs jungą Anglijos paskaitė Į Francizko pravoslavną vysk ti
są vo darba už teisinngą, tada 
sziandie jfi labjaus kubiecziai 
turi teisybę numest nftg savo 
sprando barbariszką jungą 
iszpauų.

Mes geidžiame visftmenisz- 
kui iszreiksxt musų panieki
nimą, kad szitftse metftse 

gkubieczius pripažjtu už kariam) (1895) butu matoma szitokia 
fjeflczią pusę. rI okio szirdin-1 regykla: garlaivis prikrautas 
|go, sąjausnringo susirinkimo apginklfttais kareiviais iszius 
■ ir teip didelio užsidegimo kai-j t,fts skersai jūres mares 3000

Chicago ir K u 
ba.

Dieną 1 Spalių mėnft mie- 
itte Chicagos ink evietainę 
I "Music Hali“ susirinko dau- 
■ gybe žmonių, kiek tik galėjo 
I laipiot ruimynga salė, idant 
i parodyt savo szirdlngą sujaus- 
Imą del kubiecziu, užtart už 
įj&s ir inneszt klausymą pas

Didelis susirinkimas Czlkagrlėoziy, szau 
ksniaus užtarymo uz Kubiezius 

prieszai priespaudos
Iszpaną. Maskolių valdžia vienok nog

savo pusės porą rusiniszkų 
kmųga, uniotų, kuriems jis 
prižadėjo mokėti po 1200 dor.

kunįgu yra To v tas AVi likus 
Barrifts, kurs pirmiaus buvo 
uniotų kunįgu, o dabartės už
siželdino barzdą ir yra mas- 
kalisku popu, ir trankia visus
aplinkinius rusinus prie pra-

pą, kuriam moka ant metų 50 
tukstanezių dor. algos.

Paskutiniftse metilą tam ba

vieuoj^P 8Z,rdyngi žodžiai, kibą j idant szaiidyt žmones drąsins 
iChicaga jau seniai buvo ma- 
J ežius ir girdėjus. Majoras 
I Jurgis B. Sviftas užėmė pirm- 

Jiėdžio vietą salėje, “Central
it i-/J|^us’c TIall.“ Septynios de-i 
p,i<i.i^inits vioe-prefidentų užėmė 
<;L-i3r,el|/l8 ant platformos.

Lrma negu skaitėsi nuspren-
Su ^^jjdimai buvo priiminėti isz visų

;.yV^ntolpil8,,H telegramai, velijanti su-
į)a_. ]1U1|iirinkimui gero pasivedimo,

darbsztns, kurie geidžia vai 
dytis patys savim.

Mes paniekiname tą neiszpa 
[sakytą nftzmumą iszpanft kas 
link kubieczift szitoje muszy- 
nėję. Visi pagauti kubiecziai 
apginklftti buna nemilaszir

gi nėra vienybės nėra paszvri 
tinimo, nėra noro dirbimo <h 
visftmenės. O koke isz 1

rėme,

mes p

nepasiekėme net to,

nffliausia buvo atidarytas ir per 
■ skaitytas nftg gubernatoriaus 
pono P. Altgeld, kurio žodžiai 
buvo priimti per susirinkusius 

hu dideliu džeugsmu. Kiti tele- 
gramai buvo nftg kongresmono 
Jurgio E. Adams, senatoriaus

svietas.
gio Peck. Vardai kalbėtojų;

i"** i »
pi ima minimo svivtimtaucziu su 1 

1 •

luva ir rinkimo utnogriifi^ 
žinių apie muMį tauta—beM 
užmanymas nerado iK-uliep| 
tautiecziu.

[John Mayr Palmer ir kiti.
Kadagį Gonzaler de Quesa-

Ja sekretorius revoliucionistų

bet ir visos Czeku tautos.

istorija, (tartiems ir užsitar
navusiems uutiecziams paskir
ti yra kambariai, kurie yra

riftse jie gyveno ir triūsė:

kio, Purkynio, Czelakowskic, 
Friczo Tylos ir k. Yra czę 
teip pat teatraliszka paroda,

Pereitos petnjrežios vakarty 
buvo pro va, kortas pripažino 
kampaniją kalta, ir paskyrė 

Iki sziol pravoslavų szioj j jei užmokėti koros vieną penu*

rikoj

j

mėj 5 Portugalijoj L Vokieti-

4. Pietinėj Amerikoj 6;

BALTOSIOS JŪRĖS

senka.

didei pasimažino, nes svietisz- 
kos valdžios antis persekioja.

ANARCHISTU LAIK- 
RASZCZIA1.

Paskutiniame laike skaitliu*

Grekijoj, Szvecijoj ir Norvegi
joj niekad nebuvo anarchi- 
stiszko laikraszczio nė nėr.

Szveicarijoj ir Italijoj buvo 
bei dabartės mu nė vienas ne-* 
iszeina.

Pranei joj yra du. Belgijoj

Maskolių valdžia matydama 
aną pasisekimą nutarė dabar
tės atleisti in Ameriką da pen
kis popus, kaipo misionorius, 
Kurie czion pravoslaviją pla- 
tytu. Tie atvaževą in czion 
misionieriai bus susikiu ir ma- 
skoliszki sznipukai. 
broliai sergėkimės!

stijų iszeina net 15 anarchist!- 
szkų laikraszczių, isz kurių 
angliszkoj kalboj iszeina tik
tai 5, o visi kiti svetimose kal
bose.

Szliupo szlamsztas ir yra 
priė tos 15 prisknitytas.

valdžią isz kažinkur atvyku
sią.

Mes meiliai uszženkliname jog 
kiek isz pasirodymo kubiecziu regi
me žmoniazkurna ir imame sau už 
proga palinket jiemsjiž teip ženk- 

I lyva tolynžengybe per jus padaryta 
nežiūrint szitojė kovoje aut to, jog 
daug didesnį turi priesza.

Mes tykune jogei yra privalumas 
Suvienytą Valstijąią valdžios pri-

szvencziaiisią sinodą ir perve- 
garsusis Pobiedonoscevas.d ė

PENAS KOKOS.

Pereita metą p. Kurlande
ris su paezia važevo isz Chi- 

teip greit, kaip bus pareikalauta į cagos nftg parodos namon 
in Baltimorę. Paėmė jis Pul
man caro augsztutinę lovą. 
Sztai bevažiftjant apsirgo p. 
Kurlanderio, pati. Tftm tar
pu kokia ten kita szeimyna

Kubos kaipo kariaujenezia puse

M i lietum, kad|rH8 kubietis atsistojo ant plat-kartumą jausmu musu, kurifis 
Central Music turime priesz iszpanua, vienok tik- 

klau'yjlHa]],“ tada entuzijazmaH dide- ime, jogoi yra musą privalumu 
fe pasidarė tarpu susirinkusiu szianio laiko kaipo lifisą ukėsą lid-

lūkimų su i 
jo nėi vienas—aisz 
vienas— atsakymas.

paroda.

JJ

ju ir led buvo szauksmai su

Rev. Dr. W. II.

taip rodo terpgiimniszka teisybė.

ežiu ir teipgi del visumeniaakog

Mes numesdami nfig saves visa

sos musą republikos iszreikszt savo 
szirdingn aajausnia bei musu kai
mynu kubiecziu, kurie gyvena ant

’PAŪŽTO ŽENKLELIAI
Beveik viename sviete yra 

mania, papratimas rikli paczto 
ženklelius ąrba markutes.

Nevicn paprasti žmonės ir 
bagoeziai tftmi užsiima ir bran
giai už anas moka.

Kunigaikštis Yorko sziose 
dienose pardavė Rotszildui

kurios

iszdirbiiriais, ues niekur 
raszcziftse apie jfts nėra 
nėta.

Argi ne metas mums

kus ju darbftseL
P. W.

nusipirkęs, tikietus teipgi iki 
Baltimore!, bet ant žemutinių 
lovų, t. y. geresnėj vietoje, už 
ką reikia brangiaus mokėti.

Ta antroji szeimyna pasi
taikė, kad nevaževo iki Balti- 

'Thomas salosgaueiai apdovanotos visokioms į morei, iszlipo kui’ tę Vestftse, o

gU balsu per visus. Jie pada- 
įžangą iszsimdami isz apgar 

rinimo neprigulmės Suvienytų 
^abzczių Amerikos ir traukė

Tas isztoriazkas apgarsini- 
feasneprigulmės buvo užvestas 
Pfcmutni uždetojus ir pripa-

300,000 doreliu.

O WWW- i

galimo vadinti rojum žemės, bet) Kurlanderiui ir jo paežiai. 
ntizmi metodą iszpaną valdžios 
daug ja sudarkė. Mes maloningai 
meldžiame visą szios szalies ukėsą, 
idant teiktųsi visose pusėse padaryt 
mass-mittingus del iszreiskiiuo savo 
sajausmą del kubieczią už jųjų

Baoffi visi taisą m 
Chas. E.

Sztai ateina konduktorius
ir p. Kurlauderį isz anos vie- HI f! iM’fb
tos varo szalin. Barėsi, barė-1 JLF< V VM1. vilk
si, teip kad p. Kurlanderis at- __ANT__
sitraukė, a]« už tai parvaževęsį Thn+pjPf MtnmnTT 
Danio Redingo kumpamjanp- BlMllKĮ Aliullluy.
skundė ant.10,000 dor. už sar J
mats ir už tif, kad jo pati uog ' liBiWiiW^^rSW^irW
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Giltinė laikrasztyj “Lietu
voj“ bara “Vienybė*“ kores
pondentą ui bedieviszką strai
psnį, kurį užpereitame No pa
talpino. Ale Giltinė nežino 
kas tą korespondenciją pieszė. 
Kad žinotu, tai da labjaus bur
tųsi. Mes žinome, kas yra tas 
korespondentas, ale Giltinei 
nesakysime.

Dr. Szliupas apgarsino per 
“Saulę“ ir “N. Gadynę“, jog 
vėla važinės po lietuviszkas 
kolonijas tu prakalboms. Terp 
kitų ir Shenandoryj ketinąs 
atsilankyti poni Daktaras. 
Taigi uipraszo lietuvius kū- 
daugiausiai rinktis ir jam pi 
nįgus pylti. Matyt jau vėl 
pristrioko centų Daktarėliui, 
tai leidžiasi kollektavot po gy
vo viernūsius. Žiūrėsime gi 
argi isitiesų Bhenandoriecziai 
bus teip kvaili pylti savo sun
kiai uždyrbtus centus jam į 
kiszeniu. Ar ne verciiaus 
prigulėtu lazda garsiam plati- 
tojui vaidų ir nesutikimų?

Angliszki laikraszcziai pra 
nesza, jog peroitoj aubatoj bu
vęs didelis subruzdėjimas 
Pottsvilles courto name isz prie 
žasties ėmimo poplerų (natu-

raliriation paperi) paskutinį 
syk priesz elekeijas. Apie 175 
ypatoms buvo iždūtos minėtos 
popitros. Žingeidi! but žinot 
kiek tame skaitliuje randasi 
lietuvio.

Pareina žinia, jog kompani
jose Lehigh, Coal, Navigation, 
Lehigh A Wilkes-Barre Coal 
Company ir Lehigh Valley 
Company, iždavė orderius sa 
vo mainieriams dirbt py Iną 
la’ką (full time.)

Teipogi yra urėdiszda žinia 
jvor ir Read ingo ir Iron Kom- 
panijos (kurios jau dirba pil
ną laiką) neperstos dirbę iki 
31 Decemberio.

Žinios isz Amerikos.
CHICAGO. Panedtlio va

karo 5 latrai apsiginklavę už- 
pfile ant strytkario terp Edge
water ir Argyle ir visus važiū- O V 
janezius apiplėszė.

INDIAN TERITORY ties
Kaston 6 bomsai užpulė ant 
treino. Apiplėszė pasazierius 
bet laimėjo tik 25c.

Maži vai k ai Pottsvilyj epi- 
demiszkai pradėjo sirgti. Mie
sto valdžia ketina uždaryti 
mokslai n i as. Teip pat yra ir 
su arty m u miestu Szamokin.

S. CAROLINOS Konstit. 
Konvencija nutarė siųst in 
Washington*} rezoliucią, kad 
pripalytuKubiecziusuž vedan- 
czius karę, o ne maisztinykus. 
Tą patį nutarė ir mas-mitin- 
gas miesto Quincy. Ill., ir dau- 
gelyj kitių vietų rodos didelė 
simpatia del Kubieczių.

Soraine. Ohio szventinant 
kertinį (kampinį) akmenį 8zv. 
P. Marios katalikiszkos baž- 
nyczios, dalis platformas suiro 
ir in .500 įmonių nog jos pūlė 
žemyn, 23 žmonės likos sunkiai 
sužeisti. (Jžmuszta tik vienan 
maža mergaitė.

Mena kad kandidatais ant 
prezidento isz repubiikonų 
partijos bu»ę: Karmomis isz 
Indian Reed isz Maine. Mc 
Kinley isz Ohio ir Mortonas 
isz New York.

Isz Clevelando dagirstame, 
kad lenkų susivienijimas,, 
Związek Narodowy jau yra. 
Keli bukstaneziai sąnarių nor 
nog jo atsimesti ir uždėt naujf, 
“gusivieniimą“ Stowarayszenie 
stanowe.

Netoli Foiiest City, Wond- 
ling. Richmond. (Luz.Co.)pe- 
reitą nedelią degė girios. Isi- 
kada didelė.

D. 5 Oct. danesza i»a New 
York, kad policija aresztavojo 
5 kaliomis ir pasodino in cypę 
už dirbimą sidabrinių pinįgip

Nepersenei, gal nedėlia czė- 
go, urf tą pat darbą policia bu
vo aresatavojusi kelis žy 
dus.

Lietimszkos Žinios.
\V orchesteris. Lie- 

tuviszka parapija auga spar- 
ežiai. Bažnyczia jau neužilgo 
bus* pabaigta. K n. Jaksztys 
pranesza, kad 20 dieną ežio 
mėnesio turės paszventiuimą.

M t. Car m e 1, P a. Lie- 
tuvyszka Alt. Carinių para pi a 
rengia szymst priesz Kalėdas 
didelį forą. Darbai Alt. Car- 
niAss eina puikiai, už tat tiki
mės, kad ir feras nusiseks

Shenandoah 3 Spalio (Oc’o- 
jerio) mulas užmuszė 13 metų 
vaikiną sunųJurgio Bnltuszke- 
vieziaue.

Philadelphioj, pradžioje a- 
ateinanezio mėnesio prasideda 
“feras“ ant naudos lietuviš
kos bažnyczios.

5 Mahan oy City, Pa., 6 Spa
lių. Paszventinimas Varpo 
nedalioj ant keturiu po piet 
sutraukė czionai tokį dangų 
mą svieto, kaip Alahanojus 
retai mato. Teisibė k n. Pau- 
tienius darė visas rūpestis kad 
tikt diena paliktu kėiszkil- 
mingiau apvaikszcziota. Isz 
pradžių buvo mislyta jog Phi- 
ladelphijos ąroivyfikupas Ryan 
pats atvažiūs ant paszventini- 
mo, bet būdamas užimtu pers
tatė kn. Abromaitį užimt jv 
vietą, kurys ii iszpildė visas 
ceremonijas. Atsisakius She- 
nandorio Draugystėms n6 ėmi
mo daly vu m o parodoj, pas
kutinė buvo visai atadėta, ne
žiūrint jog vietinės net ir svie- 
timtautiszkof draugystės buvo 
jau pasirengę į ją.

Diena buvo graži ir tukstan- 
cziai svieto pripildė Szv. Jfl 
zapo bažnytėlę dar toli pritsz 
ketvirta adyną. Lygiai ant 
keturių prasidė ceremonijų* 
asistavo prie jų k n. AI a tu •
laitis ir vietinis prabaszczius 

tPautienius; 14 porų kuimi

* — m.

—4_1—-Į-1I1U-UT 1  -  1 —- ... - . . . - _ ——

daugiausiai isz AIahanB| 
prakilnesnių gyventoją®:* 
išbrinktais prie krikszt® 
Varpo, kuriam dėtai v®| 
Lieti.Vvž patrono Ssv.Kaa| 
ro. Pasibaigus ilgoms ■’ 
kilmyngoms cere»on®. 
kriksbtinimo varpo, kn.l 
tulaiti* laikė pritink® 
tai aplinkinybei kalbą. I 
ke pamokslo buvo ko® 
ant kurios surinkta į 10®

Ceremonijos pasibaig® 
kilminga benedykeija. I 
pabaigos pribuvo taipgi 
Carton vietinis airių k ui 
vikaras ir prabaszozius iii 
Carinių kn. Žilinskas.

Žinios isz pasvie
M MASKOLIJA. K| 
Moltke, prūsų kaizerio pa 
tinys, buvo su gromatoin® 
terburge pas carą. Alatn 
ri kokias derybas. Ml 
eubatoj gryžo namo.

— Karunavojidias arki 
vainikavimai caro bus d 
saryj. Alaskolių valdž® 
tos iszkilmės leptynis inilll 
rublių jau paszventė.

— Socialistai per kai 
vojimą ketina carą prisi 
u žd o b ti. Be n t te i p gaidį

— Vitebsko miesto pili 
džia davė nukąst, kad 
dyti gimnazijos sodą, 
eant rasta daug brangiui 
olugiszkų daigtų da nūg 
viszkų laikų. Nee PI 
kitados prigulėjo prie 
v isz k u jų kunįgaikszczią.

— l’pė Oka netikėtai 
liejo: in 100 žmonių ir 
gyvulių prjgėrė.

LENKU ŽEAIEJ. V 
voj da tik neseniai pfli 
kolera, o jau žmonės d 
Szneka, kad labai iui 
suėmus.

GALICIA. Rusiną 
vyskupas, SembrntovicZ 
liksęs kardinolu. Teip 
galicios laikraszcziai. 
Austrijos ciecorius prasi 
piežiaus apie tai.

VOKIETIJA. Aliute 
lau buvo didelis social < 
krutu mitingas. Didi 
kalbėtoju buvo p. Bobe

— Socialistai Vokieti 
gauna vis didesnę šylą.

— Bismarkis savo o 
dūda parlamentui rodą 
apasztryti tiesas priesz 
lietus.

— Vokiecziai Elzas- 
ringe sugavo keletą p!
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pūkų. Terptudfi] AFRIKA. Madagaskarai. 

Datina žinia kad prancuzitzki

HE
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w

su, o ne ant visos Vokietioe.
ANGLIA. Anglikai žiuri- 

sznairiai ait Maskoliaus, kaip 
tas pradeda suvis vieszai gas-

•r

ke in Kynus in tą vietą, kur 
Kynai iszskerdė krikszczionis.

t'.

p
fe

fe

ganėdinimo.

^’1.

prasidėjo mieste NewcasteL
TURKU ŽEME. Armėni

joj kasdien vis naujos pjovy- 
nūs.

— Pereitą nedelią atsitiko 
baisi skerdvnė mieste Kons-

mus.

ma.

ias, bet ir

Dalis Darbu, y

Turkų gubernatorius inuzul- 
manus priesz Armėnus suarzi-

kai užniHizė.
— Konttantinopoliaui Ar

mėnai visi iszbėgiojo isz savo 
gyvenimų ir kelios dienos jau

turkai vėl nepradėtu ju skers
ti.

SALA KUBA. Kubiecziai 
nors tiek laimėjo kad Ameri

užtarti. Mieste Chicago buvo 
mnss-mitingas, kad Kubieczius 

-Iszpanais pusę. Toks jau mass

Philadcl phioj.

Kubiecziai dideliai pasikėlė. 
Delegatai isz visų krasztų sa
los suėję sudarė konstitucią 
del naujos rebublikos ir isz

s 
fe

Kubos pasiliko S. Clsneras.
— N® vien Kubieoziai visi 

mylėtojai liūsybės džiaugias 
isM tokios pirmžongyitės Ku

/

r

▼o toks: vienas isz to uni vėrei

•iszauke in vietines unijas, kad

CHICAGO ILL.

TRECZES

ta met būdavus tokį rezeruvarą Naujas Sztoras
per pisą vasarą nebūtu lietau#.

kiąusiog mados.

Wi Ikes Barius darbai kaip 
girdėt eina suvis silpuai, Lau-

tu v i ai, katrie gauna <1 augiau 
ir daugiau kastąmieriu kožn.%

vianis pirkti laikrodėlius,len
ciūgėlius, Žiedus ir kitus d ai g-*

yra in valiai, nes tie krekeriai 
ką neperseniai suitojo vėla 
dirba.

Dieve, kad dviejų praėjusių 
metų blogieji# czesai jeu daug
inus niekad nesurryžtu.

didžiausio ąmeiik, laikraszczio 
“World.,,

bijodamies, kad tie nesustrai- 
kūtu, nes Conneivillo aplink- 
in jai mainįeriai nog Reniai yra 
gerai susiorganizavę.

žinia, kad ju krekeriai dirbs 
pilna czisą, kol negani kitok
ios žinios.

§ Philadel phioj cukernėse 
da darbai suvis nokoki.

§ Stiklo del langu iszdirbe-

■’ t > ■

turbut praėjo. Kaip mainūse 
teip ir virszutiniuse fa bri kliše

mokin strytkariai ant poros 
dienų buvo sustoję ėję del sto
kos vandenio.

Czetverge Mt Carinės# bus 
paroda temperens katalikisz

to anglių aplinkinės. Laukia 
ma, kad tą dien Mt Carinius

v i ai sulaukė viena ir'gerta u^g 
lietuviszką krautuvę laikrodė
liu: KE1PSCH NOREIKOMS

Antanąnario, Kralienė Ra- 
navalona ir jos pirmas minis- 
teris Rainilaiąvidony iszbėgo

Anglckasj klos.

S k u 1 k i n o ir Szamokino

ISZPANU ŽEME. Barce- 
lonos universiteto studentai

kestis isz dalies likos pakelta, 
negavo vienok tiek kiek norė
jo.

ėtinai eina. Tik tinginiai dar-

Cleveland# mitingą.

M. M. BURKE.
ADVOKATAS - LAIERIS.

Offieas: ant Kampo Main ir 
Center nliuziu, Shenandoah.

KELPSCT1,NOREIKO
A CO.

•xplozija. 3 inžinieriai ir faier 
bosis likos užmuszti. Keletą 
sužeistu.

Darbai

niiu8 Loou8tGap. Szamokina 
tai kad darbdaviai | |<aH ine(a8 v;g jnltrukdavo vau-

patai taisė.
§ M t C a r m i ė s jeu ah-

Bus viskas lietuviszkai, muzi
ke ir szokiai.

Vardan James,

' ,1s.

r

n
1

y.v.

*
į Wfe&t K
i

t -

nyczios.

18 Novcmbcrio 95

kurią to miesto vyskupas pri
pažino už eretiszką ir Užkeikė. 
Valdžia uždraudė tą knygą 
pirkti, kas studentus labai su
pykino. Susirinkę pas vys
kupo palocių iszdaužė langus 
sulaužė sztakietus. Policia 
ką tik instengė jūs iszvaikyti. 

koji unia niaiuierių, ka buvo 
prisiraszius prio Anglikų, vėla 
nutarė atsimesti ir laikyties 
vieni sau, taip kaip Mahano- 
jausLietuviai kad laikosi. Bo
tu geriaus, kad syki ir Szen- 
andorio unistai susiprastu ir 
atsiskirtu. O kam turite kas

Parsiduoda Saliunas 
ant East Centre uliezios No. 
315 Adonio 
nandoah, Pa,

kams mokėti uždyką, kad da
-^Joseph ? Gieęve> ■
LiotuviizkĄi : bardskutjn : (barbens).

2/0 A, Centre str, Shenandoah

miaukimas!..
§ W i 1 k e s-B a r r o Dor

rance mainėse 8 dez.m. buvo

nį pardūdami netiktai vicnus 
laikrodėlius, bet ir visokius 
kitus daigtus kaipo; maszinas 
del drukavojimo gromatu,ina- 
sz i n a s d e 1 s i 11 v i m o, h a r m on ik u s, 
britvas peilius ir 11. Iszsiun- 
ezia daigtus in visu’ miestelius 
ir miestus Amerikos. Kąs 
prisius savo adresą gaus lietu- 
viszka katalogą ir gražu abro-

1 ikietaa 25c.

i

**<&

kioa da no buvo Shenuudo-

COOPER & SCHILLER
25 E. CENTRE STREET, 

S Ii e ii a ii (I o ;
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KOREWDMOS
Szalėn^ise 20 Rugsėjo l95m.

Gidei Gūdojamas Pons 
Redaktoriau ll

Sidrdyngai meldžiu Jūsų isz 
klausyti mano nevertos tarnai
tės praszimą, o jtalpyti j jūsų 
garbinga laikraszti šiitą ko
respondenciją:

SZILENAI, (Prnsūse ant 
pat ruheiiaus prie Smalinįkų) 
Bus jau 7 metai, kaip mano 
vyras Jons W a i e z e k o v s- 
k i & (Benedikt) iszėjo j Ame
rika, palikęs manę su mažais 
vaikais ir vienu dar negimusiu. 
Isz: pradžių parsiųsdavo pinį- 
gų ant pagelbos, o paskiaus 
nustojo ir grematas raszyti ir 
jau keli metai nieko neatsilie
pia. Nekurle vyrai parėję isz 
Amerikos pasakojo, jog ap- 
siženijęs su kitą paežių, o asz 
su mažais, vaikais galiu nasz- 
lauti kaip g y v nasal ėl— 
Pirma jis gyveno po szitokiu 
antraszu: John Benedikt Flet
cher, P.O. Kalkaska Co. Mi-

[dėkyngas ui prisiuntimą Isi- 
krszczio* kurį vartoju su didžią 

Į ak vatą> o po antra noreczia 
“ pasirodavoti su tamstoms, apie 
^ueknrius svarbius dalykus. O 
tai: Aprikę o labjausia mieste 
Johannesburg© lietuviu vis 
dauginasi,, po kelis prisideda 
ko ne kožnąsąvaitą, bet czionai 
atvyksta toki, kurie suvisai ne 
supranta kitoniszkos kalbos, 
kaip tik lietuviszkai ir del togi I 
sunkus musu broliu padėjimas 
nes kitoniszkų vietų negali 
užimti, kaip tiktai tarnauti Į

Wales, Mi nomine Co. Mieh.
Tikiu jog nors viens žmogus 

atsiras teip garbingos širdies 
ir perskaitęs szitą apgarsinimą 
mano- vaigszės gyvnaszlės nors 
j szi’to- garbingo laikraszczio 
redakciją atsiųs žinią- O gar
binga redakcija nusitikiu,jog 
neatmes mano menkos varg
dienės praszimą. Mano adre
sas: F Anna Woiczekowskis 
Schillehuen an der Memėl Ger 
many.

Pasitikėdama garbingiems 
ponams,lieku su didžiausia gū 
done atsidavus tikra tarnaitė:

Woi czi k ovvsk i e u ė.

pribuvę, kitos nacijos kaip 
[anglai, prancūzai dažninsią 
mus rok d ja arba už žydus, ar
ba už ruskius, kurie neapken- 
cziame padėjime stovi. Sto 
rojusi suteikti sziokią tokią 
draugystę, bet irtas nenusidū- 
da, ba daugumas teip mažo 
supratimo, jog ir ant to nesu
tinka. Ant galo absvarsz- i 
cziau szį, kad kaip galima ru- 
pįtis kunįgo lietuvio; ant to 
visi sulygsta, ale klausymas isz 
kur galima gauti. Isz Lietu
vos czionai nėra pritinkama, 
ba kalba pirmutinis reikalas, 
kad mokėtu angliszkan Ir t 
atvaževęs, kad galėtu kaip du- 
szia teip ir kunu mus gelbėti; 
kad mus in vestu in pažintį su 
kitoms tautoms ir kad nebe- 
rokiitu mus už lydis ir kitus 
netikėlius ir per tągi pradėtu- I 
me turėti savo balsą ir garbę.

Apie šį dalyką szniakėjau 
su perdėti n iu Transvale Tėvu 
Shochu, kuris yra prefektu ir

galiu, ba dabar kiekvienas 
pasako vis daugiau dūs kaip 
po svarą ant metų. Teisybė 
vienas kunigėlis atvažiavo ant 

j velykinės spaviedies, bet jisai 
(lenkas isz Poznanės, o lietu
viam kaip bėda, teip bėda, nes 

lyra daugumas, kurie nė žodžio 
llenkiszkai nemoka, nors atbn 
Į tu spaviedj; tacziaus koks tai 
atbuvimas? Ir teip apie 100 
svarų isiveže už savo kelionę, i 
Jis givena Natai klosztoriuj 
Szv. Benedikto.

Ir dėlto jaigu iezsirastn susi
gadinantis czionai pribūti kunį 
gas.te pirmucziausai susiraszo 
sz Tėvu Prefektu Shochu (ko 
kioj norint kalboj: ąngliszkai. 
pranciwszkai ar vokiszkai,) o 
dauginus su mumis dėlto gi ir 
adresus patalpįsiu kaipo Slio

žintiea, ką nn. Baranskisnorė
jo uždraust ir ant galo pasakė 
jog tik ant tokių iszlygų, lie- 

Įtuvisiką kunįgą galit pasi- 
lezaukt kokias asz jums dėsiu! 
Į Be mano valies
kunjgą negalit parsitrauk 
(Bet to ne įstengė).

Paroda buvo labai didelė 
Bes vaikszcziojo po Camden4o 

' miestą keli desėtkai y vairių 
Draugyszczių. Lietu vos Divi
zija atsižimėjo geriausia, nes 
turėjo puikiausiąmuzykę bran 
ginusias vielevas y pace Dr. „sto 
Jūzupo ir gražiausius ženklus. 
O vyras į vyra ant stebuklo! 
Tai ir žiūrėtojų akys buvo 
atkreiptos ant lietuvių. Užtai

lietuviszką
4- 
I.

Bet dar smagiau butu pagyrt 
philadelphiėciius. kad teip 
smarkiai subruzdėtu nors ant i 
vienos savo tautiszkos szventės j 
su tokioms puikioms parodoms 
kaip kad ant lankų vienu pir- I 
sztu

nyczių ir jis ant gzio pareika
lavimo lietuvių nėra priešin
gas., tiktai priguli mums pasis- 
toravoti kunįgą. Ir del togi 
prasaau pataipįti szį atsiszau-

Ir dėlto gi jaigu mano rei
- kalavimas ir praszymas tamstų 
apsvarstymo yra vertas, tai 
prasayczia G ar by n gos Rėdys- 
tės iszklausyti musų praszymo 
Praszyczia tamstų apie apznai 
minimą, ar galime tikėtis kas 
link iszpyldymo musų noro, 
ar jiesakoti isz knr kitur.

Vialįdamas tamtoms viso 
gero pasilieku tautietis, Ed
vardas Vagnorius Mano ant- 
raszas:

J o h a n n es b u rg T ra n s v a ei 
South Africa Re. Box 4SO.

Kunįgo Prefekto adresas:
AFRICA

Joli a n n es bu rg T ra n s v a ei 
South Africa Re. Box 430

The Right Rev. A. Shock
R. C. Mission House.

Philadalphin Pa. 29

pamojimo skubinp.miesi
Žemaitis,

Bicikl is

Phtlad. Pa. 27 Spalių m.
Meldžiu Garb. Red.,. Garso 

A. L.“ patalpyt szį straipnelį.
Musų Dr. teatraiiszka po 

vardu: „L. D. Kum Vytauto“ 
ant savo mėnesinio susirinkimo 
d. 30 Rugsėjo nutaiė atgrajįt 
dramą,, Amerika-pirtije“ Pel
nas eis ant įstengimo lietuvisz 
ko knigyuo Philadelphijoj. O 
ką Pittsburgieczjai jus graji* 
uat?. Vietinis..

Sziandie buvo pašventini
mas kampinio akmens po len- 
kiszka bažnvezia Camden‘e

Biciklis arba grynai lietu- 
viszkai dviratis neteip da se
nei atsirado.

Pirmutinį biciklj iszrado 
koks tę Prancūzas, gyvenąs 

j Paryžiuje, tame put laike, ka- 
■ da Napoleonas muszėsi su Ma
skoliais, t. y. apie metus 1812. 
Biciklis tas buvo medinis: me
diniai ratai'ir medinės aszys.

Sunku buvo ant to biciklio 
važinėti ir deltonetoli uer 50 
metų, jis beveik suvis nesipik
tino.

MetAse 1869, M. Michaux 
bieiklį pagerino, intaisydamas 
pirmutinį ratą didesnį nei pa- 
skutinį,o M. Magee prancūzas 
pradėjo pirmas daryti biciklius 
isz geležies ir plieno.

Mus lai k ūse bi ei k Ii ai likos- 
dideliai pagerytiir ypaozsziū 
se paskuti n i ūse t vi j ūse met ūse

Įluinkelias Lehigh ■ Valley,
nui3 Lapkričio m.

■ šilu! Įmina Isz Shunadorio In Pana Havob 
■mtka. Maaoh Chunk, Lohlghton, Slalington 
Win Hall, Catasauqua, Allentown, Belbleham, 
Kutulį W«ath«rly 0.04. T.a3,9.10 ryt* 12.«, 2.57 
■j,;c pi«tu.
■ JsKiw Yorn !r Philadelphia, 6.04, T. 13, 9.15 ry- 
■i Ktt, I 57, po plet. In Quanane, Swfiehbacn, 
■.kiirdi lr Hudiondal*, 6 q4 9.15 ryta 2.57 po plet
■ It Wil Il-Barre, Wbl t« Haren, Pittston, I.n- 
■ijrllli, Towanda. Sayru, Waverly lr Elmira, 8.04, 
■i;krti 8 57, 5.8T po plot.
I hRoobeitir, Buffalo, Niagara Falls lr In Wo- 
|t;uf.04. 9.15 ryta 2.7L 5.tf7 po plet.:
I la BiMdire, Delaware Water Gap lr Strouds- 
|w( 4.04 ryta 2.57 po plot.
I it Litnbertvilli lr Trenton 9.15 ryta
I la Tuobannoo tl 04, 9.1 rytu 2.57,6.27 po plet
I lalthaoa lr Genova 6.01. 9.15 ryta b 27 po piet.
I h Auburn 9.15 rytu 5.27 po plet.
I Io Jianesvllle, Loviatou lr Buuwor Meadow 
i!Mr;t* 12.43 po plet.
Į loStooton ir Lumber Yard 8 04,7.88, 9.15 ryta 
Itf, 157. 6.87 po pietų.

ic Silver Brook Juketlon. A udvnrlud lr Hazln- 
M«.W. 7.88. 9. 15 ryta. 12.43. 2.57. 5 27 ir 8.08 po 
pelu.

Io Scranton 6 04, 9.15 ryla. 2 57 ir 5 27 po pidu.
In Harlebrook Jeddo, Drlfton Ir Frvoland tkOA. 

US, 9.15 ryta, 12 43, 2.57. 5. 27 po pietų.
Io Aibland, Girardville Ir Lust Cree. 4 69, 7. 46, 

I.IJ, 1080 ryta. 1.00. l.U. 4 10. 6.85 pu pietų.
ic Raven Run. Centralia. Mount Cnrutel Ir 

Sbimokln 9.13. 11.14. ryta. 1,32, 4 20. 8.22.9. 16 po 
pietų.

1c Yatesville, Park Place. Mabanoy City ir 
Delano, 8.04, 7.38. 9.13. 11.05 ryta 12 43, 2.57, 5 27, 
10?, U) 53 po pietų.

Treinal iszeina.

l.zShamok 5.15.8.15.1146 rytu, 1.65, A30. 9 
>0po pietų. Ir ate nu 111 SzeiiadorI ant 6.OI, 9.15 
rjU, 18.46, 2 87. 5 27. 11.15 po pietų

Iszeina isz Szenadurlo j Pottsville, t’.OI. 7.38. 
108.11 06, 11.80 rytu 12.43, t 57. 4.10, 5 27. 3 08 po 
pietų.

Užeina U> PattA-HIx į Szenndorl 6 00, 7 50. 9 C6. 
10.15, 1140 ryta. 1.2 82. 3.00. 4 40 5 20. 7.15,7.66, 
1.40 po pietų.

Iizelua hz b/enudor’.o į Hazleton, 6 0-1, 7.40, 9. 
15 ryta, 12 83. 2 57, 5.27. 8 08 po plvtu.

Iszaln* Isz Hazleton Į Slotiadorl, 7 3 , 10 0). 
H 06 ryta. 12 15. 2.5X, 5.80, 7.2/, 7.56 po pietų.

NEDELINI8 TREINAS.
Iszeina In Rav^n Run, Contralla 

Maunt Canuol Ir Shamokin 6.45 ryta 2. 
40 po pietų, lr atlena In Shamokin ant 
T.40 ryta Ir 3.45 po plet.

Iszeina isz Shamokin in Shenadori 7, 
S5 ryta ir 4.00 po pletn. ir ateina In She 
iiadorl ant 8.49 ryta Ir 4.58 po pietų.

Iszeina In Ashland, tlirardville ir 
Lost Crock. 9.40 ryta 12.50 po plotu.

In Hazleton, Blučh Ciueh Junction. 
Penn Haven Juction, Mauch Chunk 
Allentown, Bethlehem, Easton ir New

Katalogas Kningu,

Musų spaustuvėja randasi
szios knįgos:

Maldų knjgos:
Aukso altorius arba Szaltink danglsz- 

ką skarbu “ “ "
a) Skyrimuose apdaruose - 81,50
b) Szagrino - - 2,00
c) Krisztolo - - 2,50
d) Su kauleliais 3.00 ir daugiaus

2) BALSAS BALANDĖLĖS.
a) Skurlnluoso - 90c.
b) Szagrlno - - 1,00
c) Krlsztole - - - a,oo
d) Su kauleliais 2,73 Ir dauginus

3) Mažas AUKSO ALTORIUS, fic.
4) KANTICZKOS • 70

KnĮgos dvasiszkos {talpos:

Givenlmal Szveutuju Dievo 1, 2, Ir 3, 
70 centu viena

Glvenhnas Vleszpatles - 80c
Givenlmal Szventaju Dievo [mažesnis]

Ir III zokonas drauge - - 20c
Garsas apie baisybes dienos sūdo 25c 
Gydyklos nft baimės smortios 30c 
Istorla Szvenia su abrozeliais - 95c
Menuo Marijos - - 30c
Fllotea arba kėlės į maldinga glver.l- 

ma - - - 50c
Novenos - - - 80c
Prlslgutavojlmas ant smererdo 60c 
Istorija seno įstatinio • 25c
Kanczla Vieszpatles - - 30c
Pokylis szventują arba tanki komu

nija - 15c
Szkala .... 25c 
Stebuklai Dievo Sz. Sakramente 30c 
Mokslas Rymo kataliką - - 35c
Szlovlnimas Sz. Panos Marijos 30c 
Ražanczhis amžinas - - 10c
Zyviital szventuju - - - 30c
Kalbu dvieju žmogų - - 10c
Vadovas In dangų - - - 50c
Vadovas apknkanozhį atmlninima kan 

ežios Iszganltojausmusų - ISc

Apie senovei Lietuves pilis - 20c]
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 10c 
Zlponas bei Žiponė - - - 40c
Žirgas ir valkas - 20c
Birutės dainos - - - 10c
Petro Armino rasztal - - 10c
Ponas ir mužikai, drama - 15c
Kas taisybo tai no melas, AiszB. 15c 

Pajudlnklm vyrai žemj apysaka 15 c. 
Ant Nakvvnes “ “ 5 c.
Pasakojimas apie viena valia Ir jo ra- 

sztlnika “ “ “ 5 c,
Kaukazo balalsvls “ " 5 c.
Kur meile ten ir Dievas “ 5 c.
Kas kaltas “ " " 5 c.
Senis Makrlckaa “ “ 5 c.
Vakaras Tilviko pirkteleje ‘ 5c.

Gyvenimas Stepo Raudnoslo (ketvirta 
dalis „Szaulenlszklo senolio”) 15 cj 

Apie Dangų, Saulę, Menasį, Žvaigždes, 
Pllanotas ir Kometas ” 5 c.

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

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

Žodynas kun. Miežinioketurose kalbose: 
lietuvlszkal, latviszkai, lenklszkal Ir 

ruskal ” “ S 2.00
Basanavlczlaus Dr. Etnologiszkos smulk

menos (su viena inapa) “ 25 c.
Pavargėlė (P. Pefver'ntos Apysakėlė) 

ir kaip gyvena Kynal “ 10 c.
Vapplerlo A. kun. Istorija bažnyczios 

kataliku “ “ 100
Kristijonas Donalaltls Pavasario links

mybes “ “ ‘ 5 c.
Musu Pasakos, 10 pasakų 10 c.
Kankinimas kataliku Lietuvoje abelnai 

o ypatingai Kražiuose 1893 metuose 
del Lletuvlszko toatio “ 15 c.

Andersono pasukos, su abrozeliais, 30

Pąjeszkojinm
Mažu kas žyno isz hiuliu fe 

tuviu kur buna Petras G ui šu
tas. Pirmiaus jis gyveno Moam 
gahela City WashintonCo P«- 
Pi n oram.

Praszan dūti žinią ant szi ® 
adreso: Ona Giusztas 36. 
Liner str. Waterbury Conn-

Asz Jonas Butkieraitis pajisz- 
kau savo pusesėres Onos Kli- 
maszauckiutės ir Petronės, abi 
seserys paeina isz Suvalkų gu- 
ber. Naumieczio pav. Gminos 
Lesnistvo, kaimo glabadu Pra-7 O

szau atsiszauktie ant sz»o an-
traszo:
antraszo:

Mr. John Butker
410 Franci i n str.

Syracuse. N. Y

Asz Ona Uibanaviczien 
pajeszkau savo tėvu Jurgio ir 
Katrės Oleku. Atsukimą dėt 
ant tokio antraszo:

Rev. M. Peza.
1643 N. Main str.

Scranton, Pa.

Johannesburg 8'9'95. 
Godotina “Garso“ Rėdiste!. 
Tunu vyltį pabraukti keletą 

žodžių ink tum*tų garbinga rė
dysiu. Pirrnuęzjausią ęsmi

Lietuvnįkų“ ar neturėtu isz 
kunigų atsakantis ak vatos 
czionai atvažiūti. Kasztą ke
lionės arba prit-sz ar po tam 
sugražysim. ba mes akvatniai 
ant to sudėsim pinįgus, ir po 
tam kožnais metais kaipo ka
lėdą kožnas turi dėti po sva
rą sterlingų, aprioz miszių ir 
kitųdochodų kurie priguli del 
kunįgo: Ir teip dabar lietuviu 
rokūjam apie 150 o, gal ir dau
giau, tai per metus turės tik
rus pusantro szimto svarų 
apriez kiti} dochodų, o gal ir 
daugiau to tikrai apsversti ne-

sziadie biciklis yra netiktai 
kaipo zobova, bet ir kaipo la
bai greitas ir naudvimas veži- O v o
mas.

Matydamas biciklio naudą, 
mus Popiežius Leonas XIII 1 
azįmet ir Amerikos kunįgams 
daleido ant jo važinėti.

Bet nevien vyriškiai svie- 
tisžki ir kunįgai, bando ant jų 
mus dienose važinėti ir mote- Į 
risžkėa. Dabar ncj>erseniai 4 
viena Anglikė pasileido ant | 
biciklio apvažiūti aplink visą 
svietą.

Daktarai vienok iszranda, | 
kad del moteriszkių važinėti ] 
ant biciklio netik ką nepritin
ka, bet ir dideliai nesveika.

Tokiu budu bicikliai yra I 
tik dd vyrų, o moteriszkėa i 

Jiszklausymo velykinės iszpa-1 privalo sau ką kitą iszrastu

N. J. per jo M. vyskupą Me. 
F a ui isz T re n ton o N. J.

Ant tos iszkilmės ir Phila-

vumą; kaip tai gūdotiims kn. 
Kaulakis, Dr ,,sto Antano“ 
Dr.„ sto Jurgio“ ir Dr. ,,s'o 
Jūzupo“ ir būriai lietuvių ėjo 
net in kitą miestą talkon savo 
kaimynams, nes ir lietuviškoj 
bažnyczioj buvo garsįta «Į)ie 
tai negailėdami kasztų nė 
žygio nepaisydami ant nusidė
jimo lenkiszko kunįgo Baran 
skio priesz lietuvius. Kuris 
bud va Philadelphijoj, ketu
ri metai atgal. Kada Philad. 
lietuviai pasikvietė jo. m. kun. 
S. Pautienių iszBaltimorės del

York, 8.49, ryta 12.30, 3.55 po piet.
In Philadelphia 12.30, 2.55 po pietų.
In Yatesville, Park Place, Mahanoy 

City ir Delano, 8.49. 11.35 ryta 19.30, 2. 
55, 4.58, 6.u3 po plotu
Iszeina isz Hazleton in Szenadorl 8.30, 
11.30 ryta 1.05, 5.30 po plotu

Isz Szenadorlo in Pottsville 5,55, 8.49, 
9,32 ryta Z.40 po pietų

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

bollin h. wn.BL’R gtnera'nas suporin 
tendentas South Beihlohem, Pa.

CHAS S. LEE, gen. agentas 
PhiladelpdlR, Pa.

A. W. NONEMACHER, Ass G. P.*A. 
South Bethlehem, Pa

Girtybe,bal.’lbe irrustlbe to grieko l£c 
Kas yra griekas.kalba 2mergaicziu 15 
Didžioji nedclia - ftc
Grieszntnkas priverstas metavoties 10c 
Perspėjimas apie szv. tikejinr^ 8c 
Trumpi pamokinimai ir rodos isz krų- 

gij kun. Antanuviczlaus - - 5c
Kasdienines maldos - - Sc
Graudus verksmai - - 10c
Apie malda kaipo rakta [ dangų 15c
Pamokslai ant didžiujij metiniu szven 

erių Ir dldžluosios nedolos - 75c
Szauksmas balandėlio - 25c

KnĮgos svietiszkos įtalpos

j.
AGENTAS SZIPKOKCZIU
308 W. Centre str. Mubanoy City, 

Ha. Galima pirktie konopigiausei ir 
ant gerinusiu szipu vvažiuvt. I’rieg- 
tam liaidžiu piningus tiasiogei in 
Lietuwa, Russija, Lenkija ir kitas 
wisas szalis Europos.

Teipgi laikau saliuna.^kur vdso 
gero galima gauti isigsrt. Llttuwei 
pas 6»wo vrientsmi.

Wm. A. Davis.
Gali iszcz.lstiil ir nukvarbuotl visokias 

drapanos kaip tai; kotus, kelines, pirsz- 
tlnes, vilnones ir szilkines. Po Iszczlstlt- 
mc , arba nukvarbavlmo drabužiai isz- 
rodo kaip suvlsu naujai padaryti.

Darba atlieka greitai, pigia! Ir koge- 
rlausel.

Taigi parduodu nauja* Ir jau palaiky
tas drapanas.

5EUŽMIKSZKJ TE

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

i Visada kopigiausiai parduoda 
, įneša: jautiena, versziena. aviena 
I kiauliena ir visokio skyriaus rūkyta 
mėsa.

(ierinusG mesa bzemidorije ir 
visados pigiausiu.

Lietuviszką Graboriu
Vincą Minkcvicziii

ant 131 S, Main, Shenandoah
Užlaiko geriausius arklius ir il

ginus del szermenu, veseiliu ir t. t.

Tikras amorikoniszkas laikrodėlis.

Lietuviai amžių gludumuose 10c 
Maskolijos politika - - 90c

Vaiku knlngelfe - - 15c
Vesellja pngirenų - - - 20c
Tcrp skausmą į garb$ poema 35c
Vistorla. Zanavyko - 50c
Juokingas pusakojimas - 7c 
Naujas elementorius su apdarais 15c 
Lietuvos gaspadlnė - - 35c
Ameryka pirtyje - - - 10c
T&moszlus besotis • • 5c

,Aple Kražius - - - 15c
K} daryti idant sveiki būtume 7 
Lengvas budis paeslam per savę pra 

mokti r&aiyt - • . 10c 61 UuKy Uldg.

PLIKUS SAI 1UNAS
j 0 N 9 Jd 1 Ei I t D H 10

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

Shenandoah, Pa.,

Iszkirpk s'zl npgsrslbi- 
niį .r j risiusk tnum- -u 
mu pilnu ndrehU.o < s 
prhiiniiiH- tav už dyk. . 
ael pninatlmo, '’••rin:. i 
tikru nmerlkonlszka In - 
krodeli, yru tui tlkrnt 
nukaus. vudinnn:n» 14 k 
i'/.rodo tain, kuip tikru- 
Auksini* Iiukr<>d«*li». I 
rids kiti pnrdudti po • 
yru K' nrnutnvotns ant » 
hn-tu. Ap7.1ur-k įremi ■ v 
prc*oofls«'ir jvlųu tu • 
ttisi. jou y m pigu, u; > > 
kek IT.gO. O jeigu tu. • 
puti.nu• knciutivllo. t: i 
utsiusk 50 e<-ntn į n< /' 
numU markomis o 
si auksini l>'U<-lu^".- 
verturno {3.x0 11 k. • rl n 
vriaiusk 7,aO.c h nvhiĮ»' - 
ii gausi dykai.

ADRESAS: 
Royal mfg.Co. D p.«

- - - Chicago, ill.



“Garso Amerikos Lietuviu”
•I

★ Drukarneje
Kpuikiausia ir už pigia preke (czienia) iszpildo visokius 

drukoriszkus darbus: Drukuoja

JAGU NORITE BIGEI PIRKT

Czeweriku ir czebatu
.. . . Ejkite visi pas.. ..

:• WOMERI,<-
124N, Main str Shenan.

PIGLAUSE VIETA visam mieste 
pataiso czeverikus kft nepigiausiai

Draugyszcziu konstitucijas, Plakatus, Tikietus, 
Gromatas, Užpraszimus ant veseiliju ir t. t. C. M. BORDNER 1). I). S.

Adresas drukarnes:

“GARSAS AMERIKOS BieiWIU” FUB, CO,
230 W. Centre Str. Shenandoah, Pa.

užlaiko visokius vaistus kaip k r a j a v i s z k u s te i p i 
m e r i k o n i s z k u s.

Visi vaistai yra szvieži, geri ir labai pigus.
Visi r e c e p t a i J y r a pritaisyti k ū g e r i ausi a i.
Jeigu vaikai yra nespakaini, verkia, tur pjūtį viduridse, 

traukimą viduriu, tai dūk vaikui vaistus

Luks German Remedy.

Lietuviszkas daktaras ant kožno pareikalavimo. Var
gingiems visokia rodą u ž d y k ą.

Atjnipkit
Kirliut Drug Store,

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

FTAUJES » I.IETUWISZKAS 53 S 0
> S ALU NAS K

202 S. Main Str., Shenandoah Pa.

I JUR. i ANCEREWISZEUS, ►-
Nagi vyrai pas savo broli lietuvnįka ant szalto alaus', isz Prancljos 
Mznapso ir turkiszkų cigaru! Užeikit, o nepasigailėsi t.

Žmogus teisingas, su kiekvienu gražiai apsieina.

Skaitykit!
Pirmutini mes visada germuei tavora nž

O

pigianse cziene parduodam.
Dabar gavom nauju puodu ir torielku, mediniu viedru 

oeberiu ir daugy be visokiu daiktu.
Plunksnų, ant langu audeklu ir t. t.
Mesa sūdyta ir rūkyta, miltai kvietinei ir ruginei, szienas 

midling.

E-čT* Szifkortes parduodam ir pinigus kogreieziausei 
nuleidžiam (siuneziam)

108 E. Center Str. ię 117 S. Main Str.
Shenandoah, Pa.

Miliauckas ir sūnūs.

DANTŲ DAKTARAS
Ofisas buna atidaritas 
nuo 9 iki 12 (pietų) 

po piet nuo 1 iki 3 

ir nuo 7 iki 8 vvakare

34 Oak str. Shenandoah, Pa

FREE GRBHD PRIZES!
_____  . .&.W 

TH Cert.

1),-1 praplatini- 
momn$ol5cen- 
tiniu cygaru tik 

ai per 60 dienu Iszdavl- 
' nešini muso dovanas su kož- 
;• nu baksu Cygaru, Atslunsk 
. mum savo pravarde. Ir pilna 

IK savo adresu o mes atsiųsim 
w 1 baksa H. C. cygaru viena 
s gera revolveri, 1 klszoniul 
f peliuką, 1 plpke ir paauksfi. 
. ta alkrodeii 1 1 prabos auk- 
? so o r gera lenciūgėli. Gali 

peržiūrėt ant ekspresoflsoo Jago pasida
bos tai užmoklek eks- 
presmonul d' Z (’.5 
o aplalklsl 'PZP._ 
visa pakeli. Wlskas 
kad galėtum gaut or
deriu del muso cygaru 
kurie parsydtida po vi
sa svietą parsideda, mes norime kad 
tu turėtum užsiėmimą nardydamas muso 
cigarus, Agentus relkalaujom kožnam 
miesto Adresavokite teip:

Cuban Cigar Works.
6*2 Washington Str., Chicago, r ii.

John Dalton
agentas de’

P. Barger & Son

Reading. Pa.

Alaus yr Porterio.
269 AV. Coal str. Shenandoah.

UI

8 Žinoto, jog tai puikiausias saliuuas 
visame mieste Shenadorio.

Kampas E. Center tr Bowers Str.

Smagiausia užeiga, kaip del vietiniu 
lietuviu, taip ir pukelevlngu, nes netoli 
Leigh Valle’s dlpo. Tenai randasi ko 
skaniausias alus, visados svležes, o ka 
kitu gėrimu tai nei girti nereikia, nes ge 
roshlu niekur nerasi, o cigarai isz pa- 
czlos Turkijos. Taipgi .1. Kupczlnskas 
ir brolis yra labai prietelingi žmones. 
Kiekviena gelbsti bedoje ir duoda ruda 
kožnam reikale. nepamihszkit

201 E. Center Str.

Pas Radziavicziu!
Visi tavorai yra labai pigus ir 

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

da szifkortes ir siunezia pinigus į 
visas dalis svieto.

ATEIKIT!
105 N.Main St.

SHENANDOAH, PA.

Parduodu visokius Žalius valgomus dai 
ktus: Salotus, Kopusius, Cibulius, Mur 
kvas, bulves ir žuvį xiu gatunku.

Visi ta vorui yra szvieži ir labui 
pigi, ateikite o gausite ka tik norė
site kopigiausei.

NEUŽNIIRSZKIT

221 E. CENTER STR.
Shenandoah. Pa.

S A L I U N I N K A 1! 

— Na Tvisi prie alaus — 

CH. SHMIDTO
LIET U VISZ K A S S A 1.1 U N AS.

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

Lie t u v i ai n e u žin i rszk i te a tsi 1 a n k v t i 
pas Al. Slavicką. Žinokite, jog jis 
yra ne paeziuotu, 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

— SALI UN AS —

Jono Razo
Ton galima gauti skaniausiu gėri

mu wisokiu, nes ir cigaru usirukiti 
su k we pen ežiu durneliu, o ir pagelbn 
bėdojo, ba jau newiena iszgelbejo 
isz nelaimes p. Ražas.
213 E. Centro str. Shenandoah, Pa.

TĖMINKIT!
tšff Pas prabiurczių Szemudo

ri o parapijos galima gauti visokių 
Szkaplierlų Ir Rožanczių 

1

Ar žinote lietmviai kad CHRIS
TIAN SHMIDTO yra geras alus ir . o
gahva nuo jo niekad neskauda. Pus
Ch. Shmith’a gali kas nori gauti ir 
baezkutia in namus parsigabenti

207 W. Coal str. Shenandoah, Pa.,

caveatSjRADE Marks
COPYRIGHTS.

CAN’ I OBTAIN A PATENT? Fora 
Prompt anjwur.ou an hontwa opinion, write te
MUNN o baro had nearly flfly yeorw
experienc'd In tho patent bnstiM*. Corntmiulcw- 
Dona atrloUy oonflduntlaJ. A llnndknuk of 11*- 
formntlon concerning Patentą and how to ot» 
Min tbuni aont free. Alao n catalogue of mechoi* 

and acioutino booka sent free.
Patonta taken through Munn A Co. reoalre 

wpecial notloalntho Mclentiflc American, and 
tbag are brought widely before the public wttb- 
<rat 00at to r tnTcntor. Thia apleadld oapar. 
laouad WMktv.wfagantly Illustrated, ha* hr nr Ike 
lanfaM dir eolation of any aolantiflc work in the

®3 Sample eoplaa aeut frao.

puup. Id color*, *nd pboto<r>ph» of a»w 
*, with pltiu, enabling bulld«r» to ahow tM 

jrne *n<! aaoars contracts. Jkddraas 
i CL.. Nnr Youx 301 Bwoxbwat.


