*‘Garso Amerikos Lietuviu”
Ą Drukarneje -g
drukoiįszkua darbus:

JAGU NOBltĘ PJGĘI PIRKT

Czeweriku ir czebatu

^WOMERI,^

agentas del

124N, Main str Shenan.

P- Barger & Son

P1GIAUSE VIETA visam mi»st©

Drukuojn

Heading, Pa-

Draugyszcziu konstitucijas,
Plakatus,
Tikietus,
Gromatas,
Užpraszimus ant vcseiliju ir t. t.
Adresas drukarnes:

"GftRSftS ftMGRIKOS LIETUVIU"
230 W. Centre Str.

p. jqpDH’SG

Shenandoah, Pa.

C. M. BORDNER D. I). S.

DANTIJ DAKTARAS
Ofisas buna atidarytas

FOB, CO,

traukimą viduriu, tai dčtk vaikui vaistus

Lietuviszkas daktaras ant kožno pareikalavimo,
gi ilgiems visokia rodą u ž d y k ą.

Var-

A t pi i p k i t

o Įritu*® Drug Store
Ferguson's Hotel Building, No. 6 So. Main St.

SHENANDOAH, PA.

IM'AUJES i LIETUWISZKAS D ® 0

£FREE GR3HD PRIZES)
1 praplatiniVvjr lnomus°15cen'L-' tlnlucygaru tlk
tai per 00 dienu Iszdavlsim muso dovanas su kožbaksu Cygaru, Atslunsk
im savo pravarde, Ir pilna
'O adresu o mes atsiųsim
1 baksa II. C. cygaru viena
gera revolveri, 1 klszenlnl
peliuką, 1 plpko Ir paauksft.
ta alk rodo! I 14 prabos aukkO o r gera lenciūge)!. Guli
peržiūrėt ant oksprosoflsoo jago pasida
bos ta! užinoklek eks- r““O,

OM.W

$4.W> \J

opra~;!
visa pakeli. Wlskas faž
kad galėtum gaut orderlu del muso cygarų^gkurio parsydftda'po visa svietą parsldfida, mos norime kad
tu turėtum užsiėmimą nardydamas muso
cigarus,
Agentus rellcalaujem kožnam
mieste
Adresavoklle tolp:

Cuban Cigar Works,

Žinote, jog tai puikiausias saliumw
visame mieste Shenadorio.
Smagiausia užeiga, kaip del vietiniu
lietuviu, taip Ir pakelevlngu, nes netoli
Leigh Valle’s dlpo. Tenai randas! ko
skaniausias alus, visados svlcžes, o k a,
kitu gėrimu ta! ne! girti nereikia, nes ge
resniu niekur nerasi, o cigarai isz pa
ežius Turkijos. Taipgi J. Kupczlnskai
lr brolis yra laba! prletelingl žmones,
Kiekviena gelbsti bėdojo !r duoda rod*
kožnam reikale.
nepamihszkit

201 E. Center Sir.
....... lai1"*

Peter Cccchini
Parduodu vlsoklusžallus valgomus dfd

ktus: Salotas, Kopūstus, Cibulius, Mur
kvas, bulves ir žuvį

kIu

gatunku.

Pas Radziavicziu!

ATEIKITI
105 N.Main St.
SHENANDOAH, PA.

S A L I U N 1 N K A B
— Nu visi prie alaus —>

CH. SHMiDTO

Pirmutini mes visada geriauei tavora už
pigiause cziene parduotai.
Dabar gavom nauju puodu ir torielku, mediniu vi ėdru
ęeberiu ir daugybe visokiu daiktu.
Plunksnų, ant langu audeklu ir t. t.
Mesa sūdyta ir rūkyta, miltai kvietinei ir ruginei, szienas

LIETUVISZKAS SALIUNAS.

z\r žinote lietuviai kad CI1 LYS
M. Slavicko
TI A N SHMIDTO yru geras alus ir
389 W. Coal str, Shenandoah, Fa galva nuo jo niekad neskauda. Pa»
Lietuviai neužruirszkite atsilankyti Ch. Shtnith‘a gali kas nori gauti :
pas M. Slavicką. Žinokite, jog jis
yra no puoziuotu, tai yra teisingas baozkutia in namus paraigubentp
vyras, nes nereikalauja daug uždar 207 W. Coal str. Shenaudouh, J?a.,
bio. Visados užlaiko puikius gerv
inus, kaip tai, szalta alų, visokia ariel
ka kokios kas tik nori, ir kuo pui
kiausius cigarus
— 'SALDINAS —

Jono Ražo

^luleidžiam (siuncziam)

iTiiKm
*

Ton galima gauti skaniausiu gori
mu visokiu, nea% ir cigaru usirukiti
su kvepencziu danielių, o ir DRcelba

V.

108 Ę. Senter Str. ię 117 S. Main Str.
Shenandoah, Pa.

No 39

Vieniu e«Ht Tiana karto
Vienas colis per meneal
Vieniu eolli ant meto

$10,

Shenandoah Pa, d. 25 Spalio ^October) 1895m

213 E. Centre str. Shenandoah, Pa.
i 1,1 ''BiįĮĮg!Jt----------- ________________________________ Li-

Pan prftbaazoziB Szennudorio pavapi joa galima gauti visokių

Sziaplierlų ir RozanczlĘ

^^cMIĖATS, TRADE MARksSF
COPYRIGHTS.

CAN I OBTAIN A PATENT < Ver*
prompt »iufwer»nK< un honoM, opinion, writ* W
MUNN
UQ^virho have had nwulv fifty y«u»
expftrionoe In the patent biuiliKMS. Corntnunio*L!on» Htrtctly confldontlnJ. A Unndho^k <rf
iormHtlon oouoemluu PatontH ami hotr to oo»
VUn them sunt free. A Iso a catalogue Of mucoM*
kid and scientific books sent free.
Patents taken through Munn A Co. rce®t»
spixHaJ notloolntho Scientific Amcrlcsthj^s
tbrw uro brought vrtdoly bo fore the public *ft»oat ooet to P inventor. This splendid
IfMMd wcoklw. Mteguntly Illustrated, Iim by ™
largeX circulation of nny scl»»ntlUo work hi u™
world. S3 a roar. Sample copies neat rre*.
Building Edition, monthly, fZtoa year.
eoptes, 35 cents.,-ry number contains bee®*,
tlfiil plate*, tn “<lrt 'h -><1 photograph* of
91 WASHINQWN STH. ’1

je raminau, jog niekados ne
maeziau. idant masrynista sa
veidai laukiancziujų žmonių. vo lupomis kialiszkėlio butu
dasllietę*. Tfl tarpu Markli
kaipo įkastas stovėjo, nei tru

8UDRUT1NK UGNI!p.tikom9mostelėjo
‘olia.u"- iszsiganausiejio
.PHesz .nn.1,n.i’
----------

Kampas E. Center ir Bo tvers Str.

JUR. I ANCEREW13ZEUS,

<

-z^Preke apgarsinimui
$ 0,
$ l,(kL
$X

Metas II

U'

Visi tavorai yra szvieži ir labai
pigi, ateikite o gausite ka tik uorę*
Visi tavorai yra ląliąi pigus ir site kopigiausei.
202 8. Main Str.,
Shenandoah Pa. szvieži.
Užlaiko valgomus ta vorus
NEUŽMIRSZKIT
ir daug visokiu dalyku.
221 E. CENTER STR.
Taipogi K. Radžiaviozius parduo
Nagi vyrai pas savo brolį lietuvnįka ant szalto alaus! isi Pranei jos da szif kortos ir siunczia pinigus į
sznapso ir turkiszkų cigaru! Užeikit, o nepasigailėsi t.
visas dalis svieto,
Žmogus teisingas, su kiekvienu gražiai apsieina.

& SALONAS K

I 0,5®.

BS4J

269 W. Coal str. Shenandoah,

----- PAS------

Bį..

Luks German Remedy

Alaus yr Porterio.

One ikth euoe
Oie LacJl m me«th
One bah <*e j®cr

a%

po piet nuo 1 iki 3
ir nuo 7 iki.8 vakare
34 Oak str. Shenandoah, Pa

aptjeka

užlaiko visokius vaistus kaip krajaviszkus 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.

John Dalton

lėkti, jog gangreit negalima Peczius iki raudonumo buvo
buvo jų paveikalo įsitėmyti. įkaitęs. Sziluma neisziuriaArtinamės prie ateinanezios
isztempimaa žmogui
stacijos. Alarkli nftlatai savo
iriip ėiancziame aut
is nū monometro ant dziego
riaus blaaakė. Jo pasijudinimai manes darė
bei tiesiai smaubuvo automatiszki; net pats

kas, kam priesztarauti nega-

turėti neišgalėjau; prie jo pri
sispaudžiau, nsrviszkai už peežių jį sugriebiau ir dar labjaus
nerviszkai surikau:
rodyti jo mechaninių pasiju
— Markli, kas tai yra? jug
dinimų noatmeBtinų prie ma- gi visą tą trūkį tiesiai blaszki
nzinoi kėraTojimo, tik jo nyks
nuolatai bėgiojo nė nionometro ant daiegoriaui rodyklės, ir
tai bu tokiu vienodumu ir ener-

— Dieve! iszsiploszė isz jo
vantojims, arba prrsigandimo
balsas....
Visas sudrebėjo,
pasviro. Bet akys imi ant va
landos nū monometro no pa
sitraukė.
— >u(irutmk ūgių, po va
landai asztrei ir pakajiugai
suriko, trupi, t j
atsargumu

Kvėpūii negalėdama kas kokiam® proto susiinRiszymo
valandą griebiau orą, kaipo ženki*. Sykį tiktai atsižiužėskenftantis.
jo ant ilgos vagonų eilios, pas— Jack, dar įmesk! skam
e pa k e 1 d a i l i. A už Lope •
anglių paėmiau, bei nueitu bėjo laikas nū laiko monoto- tumu galvaauktį daranezių ir
niszkas Murklio paliepimas; isz vienos į kitą pusę siu bė
rėjau abejodama.
— Markli - nedrąsiai iszta- imdavau tada lopetą anglių ir jau ežių.
riau - jug gi dabar lekiame
au greitumu szesziųdeszimtų tą jau dariau be jokios miilies, per mislį praėjo szimtai mo
kaip koks gyvūlis, varomas terų ir vyrų, kurie dabar va— S ud rutin k ugnį! — sa
— Anglių! - atkartojo su muszeis nekurio nepergnDtino gonūse sėdėjo laikraszczius
reikmenės pajautimo,
Nie skaitydami, kalbėdami, tabo <au ta v, greieziaus! —Marki i
egirdėta energija.
Priotelio dėlei nerimastis kados nieko tam panaszo ne ką Tukindami ir n«i žinoti ne dar su didesniu asztruuiu atmanę pradėjo apimti, jo iyzii buvau datyrę* laika savo moka
Ne! gali savę ir savo
Nū tos rankose žmogaus kurio protas
žiūrėjimą ir užsilaikims rodė liszkų užsiėmimų
nekurį dyviną rūstumą azaltutinka, bet asz nenoriu, idant
mą arba vėl nepaprastiną vi- kokiu tai būdu žmonės ant
Bet vienok koks jo buvimas man galva nutruktu, nežino
pažimos prasti ir mažmokįti,
mai dėl ko.
Vėl anglių užmecziau, gavę savėpnei žiež®rkėles sntuzi jaztūm ramindamas, jog sziaip ar mo netnrintiejie, atlikime sa- rėjimas apie vieną abejoti neteip vis-gi apsistosime ant atei I vo rrikmenės, ar tai Kariume- daleido:
Markli rodėsi ko- Jo pažvelgimas visūmet lagananezios stacijos Dafrin, nes nėję, ir tai ant sargybos, ar geriausiai atmenaneziu ir su- dnas, tū kartu blikstelėjo kaip
prantaneziu, kiek žmonių toje
pats Markli, priesz dopeszos
valandoj© jis ant savo atsaky
urėjimą buvo priminęs jog
— (ialėcziąu tūjaus toje
Dafrim pri© apsistojimo vietų JCis ant to tas, pigu teip pa
valandoje tarę nū maszinos
gul.
Pradėjome prie to laksiu, rutininis reikmenės
numesti ir ant viso reikalą užmažu ežio miestelio artintis ir pajautims, kurs pranoksta maŽiūrėk ot
Vėl ant dziegoriaus atsižiu- baigti. Bet....
kaip tiktai pirmutiniai namai
ten .... Ar matai tą staciją ■
pasirodė, musų maazina lazda reiszkimas paprnstinio drąsu
Pamacziau priesz savę am
— Dvideszimts mylių!. . . .
mo.
Teip sau mislyjau.
Gilu iszsunkė per dantis ir- tūjaus horizonto mažą taszkelį, at^-‘

instrumento.
— Dar! -

Jack užmesk dar
Grudomėe per ulyczias, moje vienok duszioi dahieti
greitumo ntpamažlnant, susi- pradėjau: o ką, jeigu /Markli anglių, ugnis gęsta,
Be
Iszpyldžiau palitlyginom bu debar kad erų kame tiesiai isz proto iszėjo, arba
stacijos būti lygiai sze.sztoje
erų pulkas musų laukė
, visisikai nwapsistojant, bė (Teisybė vėl ir tas, savę dussio žmogaus veide buvo kas žiu, sakė, lyg žaibūdams — nej a

—W—■■■ ■ .1

t

_

milijonai Unijotų, o isz tų kiek
prastinis trukia dabar iiz prie- Buvome ant sžoninės linijos. Seminarijos Rektorį ir moky
ulyczias su užsilaikusiais iki prieg tam laukas trissykdau- virtiniu ežio danodyozo- Aut
szoa eina isz tikro reikėjo ap Greitasis trūkis lėkia szalimais tojus; jaunūmene į Seminariją dabar beliko?
Tiesa, nėvienas iszjųsunoru
I sziol da namais. Keli szkele giaus iszdūda kaip Anglijoj, salų Sandvich, aplinkui vikarą
sistoti ir praleisti jį ant staci tiktai paskutinį musu vagoną įstojant! turi užbaigti mažiau
tai žmonių atrasti teip gi tiauui keturis syk kaip Prancijoj, vulkaną yra kaipo ez^ra^
jos Dafrim. Bet paliepta va- įžeidęs. Padukusiame džiaug šiai 4 klesas maskoliszkos gim neprijėmė atskalunystės, ale
liudija jog nelaimė užpūlė gy penkis syk kaip Vokietijoj ir (ant kelių kilometrų aplinkui)
Czia, tik sme prie Marklio priszokau ir nazijos, iszdūti dar egzaminą Maskoliai su savo ,nahaiką‘pa
žiūti toliaus....
areitame “Garso“ No. bu- ventojus netikėtai. Toliaus at szeszissyk daugiaus kaip Aus karsztos lavos iszėjtįsios
Jeigu ant pradėjau jam pats nežinau ką isz maskoliszkos kalbos, isto dare jūs atskalūnais. Už kitų
viena reisų pora.
rijos ir geografijos, ir apturėti 30 meti; kažin ar beliks visoje
valkūno. Kaip kada tas ese
padūta žinia, kad tūlas an rado zbrajas, drapanas abro- trijoj. )
stacijos ne busime (ant dzie- kalbėt. ...
Teip kad kiekvienas ūkinį- ras verdanezios lavos plaukia
Jis tylėjo. Sėdo ant zosla- jenerolo-gubernatoriaus pat Lietuvoje ir Lenkijoje nors
iszrado tokį laivą, kurs zus Ir portretus europieczių iugoriaua atsižiūrėjo) už trijų
Czekai,
ir ant vandenio plaukti dijonų ir net nekurie mongolų. kas- Suvienytų Vaišijų, turė u pel u k u į mares
minuezių — tai *ztai aname nėlioir nesijudino, kaip į ak virtinimą; bet dar negalas: už vienas katalikas?
Szis atradimas sujudino visa damas mažiaus darbo (nes jį
Lava toj, tikrai galima -ea&yt
privažiūs prie žemės,
slėnyje su greitu trukiu su men į pavirtęs. Trūkis norint metė dvasiszkai jaunūmenei Bulgarai ir Serbai stovi už
užstoja maszinos)gal iszmaityti iszeina isz „ vidurio ternės.
apsistojo, bet dar drebėjo, tar maskoliszkos kalbos, literatū Lietuvių ir Lenkų, kaip nžkal
užeis ant relių ir važius sausą archeologiszką svietą.
sitiksime.... Supranti?
ros ir sovo istorijos moks no: taigi Maskoliai nuvertus
per metus 250 žmonių, tėm Antra ugnį viduryj žemės dateip greit, kaip vande
— Viską kažinkas supai si, nū iszganszczio.
Kogreicziausiai nubėgau į lą per 4 metus; isz pradžios tą kalną platins savo atskalunrodo tūm, jog jū giliau liaisieniu, nes prie laivo bus pritai MUSULMANU BAŽ5Y- tarpu
niojo. ... pasakiau urnai vis
led va iszmaitina 30-50 žino- si in žėmęjū sziltesnis bus oras,
syti ratai.
ką suprasdams, norint ir pats vagoną, kame motyna maszi- tų dalykų nvkytojiai ’buvo ystę terp Slavų Europoję; nū
CZIOS.
nysto sėdėjo ir greitai ją pas katalikai, ale pasklaus tūs to tikslo jie neatstos—tokį
lisz bandinymų Siberij’oj pasiniu.v
Dabartės skaitome svarbiaunežinau dėl ko ir kaip.
suuų atvedžiau.
Valandoje atstumus prisiuntė tikrus mas mat paszaukkima jie savije «ame A m e r i k os ] ai k rasztyj
si rod ė teip: gilumoj 7 metrų
— Tur būti.
Ant pastatymo bažnyczios
»>ras buvo 7 gr. szalezio, gilu
Daugiaus jau nieko nebkal- kada Markli akis pravėrė ir kolius, buk jie tiktai žino mas- jauezia ir užmanė jį iszpildyti,
orlde,“ kad tūla asaba prie musulmauų Paryžiuje, sulto
moj 90m — 1°, o gilumoj
bėjau. Užmėtinėjau anglis. savo motyną už rankos paėmė koliszką kalbą ir iszmano jų pradedant pagaliau# uū vaikų* to laivo pritaiso sparnus ir tas nas jau dusyk atsiuntė 30,000
Irlsztiesų, prisiveizdėk ma
I istoriją. Negana to, kiekvie
1 lOm. 0°. o ant virszausžemės
Jeigu kerosino bueziau turėjęs turėjau nū jų atsigręszti.
laivas eis žeme, plauks van frankų, kedyvas 15,000 f r., ©
Kapitonas vaisku Iszpanų,
Dažnai paskiaus man prisi ną metą atvažifija ant metinių žosioms ir didžiosioms mokslą- deniu, o kada reikės galės lėk randas Prancijos dūda už dyką
buvo 10 szalrzio.
tai jį į pecziu buoziau pylęs bet
kovojantis^su
Kubiecziais
tu

Grenellėj vienam szulinyje
tas vien yra tikru, jog niekados eidavo būti prįe trikių susiku- maskoliszkų egzaminų iszrink- viotiems; į klesą, kur nėvirno ti oru.
žemę. Sako kad ta bažnyczia rėjo sūnų. Nez.in r
548 metrh gylio visados buna
gyvenime ne buvau taip pa- limo, bet niekados n* buvau tas svietiszkos valdžios perdė
greit ? — Net 100 mi-1 kasztūs in milijoną frankui kad tėvas jo kov<»j;>
28 sziluinos. Akyviausiu gi
kajingu, kaip toje valandoje. teip arti myrio gelmės.... Kas ti n is žinoma, maskolius, kurio pu kertėje užmatysi maskoliiz
in adyną oru, o po 30 misūnūs
jo,
jaunas
bieczius
darodymu buvo Sperenberge
Datyriau, jog kada žmogui priežastis pasinkimo buvo — uždūtis yra daboti, idant klie ką abrozdą; pasiklausyk, ko lią ant vandens ir ant žemės. rytiniais įrengymais. Uždarstojo
rėd
ūse,
k
c
vai
k
vnu
♦r
netoli. Berlynu: gilumoj 220m.
prisieina tiesai į akis myriui nežinau. Markli apie viską rikai, kaip poterius mokėtu kios maldos kalbasi priesz ir
Laivas tas, pagal aną gal- bys
isz
lietelio
turės
eiti
ant
tr
janezių
už
liūsybę
kubieczių.
buvo 22 , g. 345 m.—26 ,* g.
žiūrėti, tada baimė persimaino potam dasižinojo, bet. . .. pas- | maskoliszką literatūrą ir isto- po mokslo lietuviszkomis ir. voezių, sversęs tik 400 svarų. užlaikymo bažnvežios.
dienos
adgal
Girini
no
Kelios
471 m.—-32’; g. ],O(>4 m. 47“:
į akmeninį pakajingumą. Mar lėptinės ne atidengė. Kaip riją; už menką ant klausimo lenkiszkomis lupomis; pak Busęs apie 275 pėdų ilgio.
ardas
kapitono)
susig. l,2C‘9m.—49°. Isz to gali
kli pridavinėjo atsargumo kum ten ne butu buvę, bet nei vie- neatsakymą palieka klierikas lausk, ko isasimokino musų] Bzėszi sparnai, kiekvienas uog JIOTEKISZKĖ L0JER1U
ma supranti kad po nepervirsz
sztį. Maszina pradėjo iszdūti nas ant visos linijos žmogus tamę paeziamę kuršę ant antrų vaikai tosę moks’lavietėsę ir k d 4 iki 6 pėdų ilgio. Padarytas!
Luzernės paviete yra da
storą plutą žemės yra ugnis.
baisingą kaukimą.
Tada nūi ne turėjo pas vyresnybę tokio metų ir ilgiaus. Vienu žodžiu jiems szn«ka apie katalikiszkJ bus isz aliuminiam.
sūnūs
kapitono,
Kas žin ar inžinieriai ir ki
pietų puses ant horizonto pa. | didžioįsitikėjimo,kaip Markli. Maskoliai, atmetus Vyskupus, Akėjimą ir Bažnycaią mokytoj
Ar mes
nepranaszavome bartės lojeriti viena moteriszsusitiko
du
vienu
tynė
i
tėvas
Iszsigelbėjimas gangreit nega- savotiszkai nori gaspadoriauti jas; veizdėk, kaip pratinai anais sykiais “Garso“ skaityto
ti mokyti žmonės neatras būdą
sirodė ir augo jūdi dūmeliai.
savo.
Paskutinis
su
sūnum
Klausiancziai ant maszynisto Urnas buvo ir tiktai vėsus jo seminarijose, o per iszguldimą musų jaunūmenę prie savJ jams, raszydami apie aliumi da tik 17 d.szio mėnesio isz
užmiršai© kad mato priesz
kraujas ir tvirti nervai szim- savo literatūros ir istorijos dievmeldystės, varydami ją į ni u m ?
stovi nczia d vkai.
davė paskutinius' agzaminus.
tėvą,
o
matydamas
prieszingos tiesiau nori įkvep- cerkves: pasiklausyk, kąsznej Tai mat Anglam teku toj Mat Luzernės paviete tiek yra
Jis patvirtino galvą linktė- tus žmonių iszgelbėjo. ...
tiktai neken cz i am ą af ici erą
■.kO^IGALAS.IZ^TP' - ti dvasiszkai jauūftmenei savo ka ir kokias dainas dainūjj
rėdams.
piktadėjų kad jau ir moterisz, pakėlęs gzaud yklę
dvasią, idant pasilpnintu jojo jaunūmene, pagrįžusi isz kai ar Amerikos lietuviai ne pa- kės imsis prie jų apgynimo.
Tai buvo trūkis greitasis.
izove ir užmuszė savo tėvą
prisiriszimą prie szv. Bažny riumenės? Ar tai maži žiną hiena kartais J. Bukavecko,
Vyrai balsuokit už
Pasilenkiau, idant anglių
Ir isz teisybės, niekur nėra tiek
sniai prie pravoslavijos?
užmesti.
paeinanczio isz Obszrutų kai
Tai su kokiu
kurie,
— Nebreikią daugiaus! —
mo. kurs priesz keletą metų bu Luzernės paviete(Toliaus bus)
už savo
paliks
altoriaus
tarnais,
greitarė Markli balsu neskambiu. I
jM vo atvykęs ip Ameriką su pacziaus
jiems
pasidūtu.
Vėl atsižiūrėjau ant czisto
Hėsziu iszradimų?
Nebarąs,
KA SAKO ROTŠILDAS
----- IR----Duokit
visi
baisa
už
vasariszko dangaus į tą pusę,
Isz Mahanoy Uity, Pa.
Katalikiszka Bažnyczia. mokslo sunku yra kalbėti apie
Botczildas
praiHSzauja,
kad
kame ant horizonto stovėjo tyimus toj galvoj nesziojo,
Tąsa
per pen kis ateinanezins metus KARALIENE V1KT0RYA
kas, pakajingas sodelis: Už
Iszėmus Seminarijas szendiejo sukasi ilga, jūda, kaskart
yvijos, bet kadangi nė Szliu- Amerikoj bis galima padaryt
Ant
labjaus prisiartinanti durnų ną nevienos nėra katalikiszkos ga ir garsinga buvo praeitis.
pas, anė vienas isz Szedadorio- pinįgų daugiaus ne kaip kitur ja yra prieszinga elektrai ’r
Atiminėti ir draskyti Bažmokslavietės visoje Maskolių
(Director of the Poor.)
ežių (ba jis Szenadoryj gyve- Užtatai vienas isz Rotszildų pn- uždraudė invest jos palociūse
vieszpatystėje. Vyskupų Su nycziae su kraujo parlejimu,
(Director of the Poor). no) nemokėjo tų iszradimų isz milijos ketina persi kraustyt in
elektros szviesa.
Kada vienas Žmogus tas yen tikrai bitdnas
v
sirinkimas Tridentę liepia kaip buvo Kražiūsę, nedūti
Ameriką,
VieszpataujaRotczil
Dar minta! ir ....
jo galvos iszkvosii, minėtas
prie jos gynė Kad elektra su pats, turi paezia ir keturis vai
dvasiszkijai
liūsybės
szventūsę
Anglijoj vieszpatauja
Prisipažinstu, jogei kaip idant kiekvienoje vyskupystėje
Bukaveckas nusineszė jūs at dai
laiku užstos darbą rankų, tai kus, o darbo dirdt negali nes
Prancijoj,
nor
du
ir
Ameriką
szuva suririecziau, akis priden butu uždėtos Seminarijos, ku- darbūsę, užginto dievmeldystę
in įdėtu va, o dabar viskas
karalienė prieszinosi, sakyda
iszkilmingai
laikyti
ir
mirszringę
jaunūmemė,
į
dvasiszką
apimti.
turi eulaužitus
szonkaulius.
$riau. Ne atsimenu ar melstis
i*
ikams teko.
Ale ar nema
jog
reikę
iszaugsztyt
darbą
mėginau. Akyse man užszvi- I stoną paszaukta, galėtu gauti tanczio ligoniesspavediesklau
bussu tūm Angliko iszradimų
rankų, o ne naikįt jį iszpil- Užtai turės susiiuylėjimą ir
syti
kitoje
parakvijoje
—
ar
tai
tavo paveikslas sumaltų moty įpatingą dvasiszką mokslą ir
teip kaip su iszradimų Bukaant povargelių jo prieglobai
dant viską maszinomis.
n«
Nerono
laikai
!
?
iszsimanksztintu
aisakaneziosę
nųsu vaikais, moteriszkių....
feeko.
VALSTIJŲ.
Karalienė neužkeuczia kukMaskoliai,
pradėją
savo
dar
dorybėse.
Susirinkimas
aisz
Maszina, apie kurią buvau
Po iszrokavinio statisti ko Mul- uių gazinių ir artimiausiems
atsirėmęs, iszdavė paskutinį kiai apraszė koks turi būti už bą, toliaus jį varys ir neapsi
AMERIKOS POMPĖJA. halo ant kiekvienoAmerikėczio savogiminėni# uždraudžia jąs
baisiausią žviegimą. Gangreit vedimas Seminarijose, kurių etos iki galo nepasieks. Jei
pareina d v syk daugiaus turto užvesti savo namūse. •
rėdimą pavedė Vyskupams ir sziąndieną jie negali savo už
Duokit baisa wž
Valdytojas plantacijos guliu nė kai{) ant Vokieczio bei pran
toks pat nepakajingas isz prie ji; Kapituloms. Reges ežio manymų iszpildyti, tai rito ar
nai visai, nepriguli svietiszkai ba porit tą padarys. Jei tikt
ežios prie vulkano Agina cūzo. Ant kiekvieno uklnįko
VIDURYS ŽEMĖS
«zo8 sužviegimas.
Guatemaloje, Manuel E. El- Suvienytų Valstijų pripfila
Tūjaus pagal mane, ant ma valdžiai kiszties—teip yra vi Maskoliai neturės karės per ko
verado, atrado miestą užnesztą 3,500 dol. o ukinįkų yra Kūne visi mokyti žmonės, isz
no gangreit galvos pasirodė soje pagaulėje, bet Maskoliai kių 10 metų, kažin, ar' nepa— ANT —
pelenais ir lava prie trūkimo 4,555,000. Nū 1860 metų skiriant tiktai kelis mokytus
ugnies uraganas su baisu, ap- lauždami szv. Bažnyczios įsta
Isz Ashbmd,
anglįkui,
tvyrtinakad
vidury

Lenkiu
atskalūnais?
Atgal
30
ukinįkų
skaitlius
pasidaugino
tymus,
prisisavina,
valdžią
ant
,
teip
kaip
Pompėja
ir
vulkano
kurtinancziu griežimu. Veidą
Jie užtvirtina metų buvo daugiaus kaip 5
Herkų la um. Paskui p. EI ant 2,520,000, kurie apdyrba je mus žemės yra ugnis.
atidengiau, pakėliau akis.... [Seminarijų.
terado rrado, tam mieste kelts 195,000,000 akrų lauko. 0
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| ir teisingu žmogumi. Jau nog kartuss zauktas nepribuvo projektūtas geležinkelis ant ga
lo jau tian ai įvyks. Eis jis
keliolikos metų gina jisai putts
villės ęorte visokia provas, dilimas knįgų tapo atidėtas ant nū Alytaus per Simną ant so-
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Nevienas

sykį rado jeme gerą apgynėja.
Taigi, vyrai, rinkdami poną

Žinios isz Amerikos.
ant Mauru ežių stacijos. Bet
geležinkelis tas mažai ketina
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Slidžią, kaip buvo geru lojeriu. lanta yra dabartės didelė pa- atneszt naudos vietiniams gy
ventojams, nes bus grynai stra-

Shenandoah, P«,

Paskutiniame laike iszvesti
— 23d. szio mėnesio prezi- tapo keli nauji pliantai; isztiesė nlinnta nfi kalvariios Ivp*

1‘Garsas Amerikos lietuviu’!

Ii kas sužeistas priesz kėlės die
nas, Pauli niaiuose ties Shenan
Sheuxndonlu Pa.
£
Kasztuoja ant metu | dorių. Nabasznįkas paėjo isz
gmino,• kaimo
[AMERIKOJE
$ 2,00£ Balbieriszkio O

| $ lazelna £ kas f petnieziag §

IX UZ JI A RE

(Vilkaviszk.
Teutonic lenkų pianistas Pa- Lankialiszkiai
pav.) Atsitiko czion neseniai

lai8zkai turi būti siusti ant szlo ant-£>
riuaso:
i

v.

..

gerovės vietinių gyventojų
bet dėlei kareiviszku masko

O,00£l

-

-
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pirmutiniu sz. miszių N. N
Homesteade in 1 100 tonų gele
Po szliubui svodba nuvaževo
žinių iszdarbių amunicijos del nū jo pinįgų Abudu buvo perink namus, kuriose buvo pa

ka ip žinomas daiktas musų
žmonės visados pradeda links* dos mitingas,ant kurio
mytis prie stiklo gumutės ir
alaus, kada tie daiktai iukaiti
no serai kaktas susirinkusiem

vieni.
5 ati-

buvo

K1 ebonas

A G OS:— Lietu,
viena ir geria usę

rią turėjo kožnas užmokėt po
tus nil ju nes tai yra tikri lie lį parubežįo sargui. Pamatęs
viau pirma atsilankyti pas sa septynis dolierius. Alat pamo
tuviai, katrie gauna daugiau
vo tautieti Kazy Radziavicziu, kino musu žmones kaip turi
ir daugiau kastanJeriu kožną
jis užsimanė patyrti kas gi tai
Girdėt kad svodb?n|kai nelavienus butu.
7

įėjus kareiviui
kokios rodos ar informacijos godumas,
kilus oaigtiis Kaipo; maszinas persigando, norėja
biifi akvatniai
— Mainos© Map?e IIiii ne- del druk avojimo gromatu, masz i uos įleisi n v imo, harm o n i k us,
an i to mėnesio anglikas All>rit|I)ritvas |)eiJills ir 11

!<u paojingai sužeistu.
v

K YNAI.
Isz Szaugai da- kasmaszinistu užsibaigė. Lais atsitrauks, o sostą panespa, kad Kynų laivas Kung- mėjo maszinistai.
savo sunui Borisui ir kaP4i paskendo ir in 5(10 žmonių
Mgarai apsiims turėt Mas
P’i’gėrė.
Priežastis buvo ex
Įministeriu vainos.
/uioziia parako ir ugnis.
Ant Kaukazo atrado vėl
— Ibunesteado dirbtuves
pis szaltinius naftos.
raszcziai pad ibikad nors po- Carnegie turės bent per 5 mė
neVOKIETIJA. Kaizeris ...
nesius pilnai darbo - dirbs
ii pasakė,kad Vokiecziai
daugumas kalba, bet sako, maskoliams amunicijas.
kad popiežiaus daktaras pasa
kęs, kad szventas tėvas nepern
gyvensęs szios žiemos, teip per
“užstelavo da d M lai v u, k u
kelis paskutinius mėnesius nu darbinv kai.
bus didžiausi isz visų laivų
pūtęs ant sveikatos.
Atlanto.
v
KUBA. Kada jau SuvieANGLIJA. Valdžia A imliniti Valszcziai ir Brazilija gar
siai kalba, kad Kubiecziu>
Venecueba.

i Akas - Lotari

nū

ežia daigtus in visus miestelius I
ir miestus Amerikos.
Kas
prisius savo adresą gaus lietu-

o

1 alpiname

Mą.

Mt ("ariniai kas

Jisai yra tai žmogus kursai
teisingai

>m,as. visiem
Lietuviams Mahanojaus advo muszimą Simono.
katas II. B- Lyons yra paaida- 1 cz,aHSszito mėnesio
vęs kandidatu ant eudžiosj — 1
Orphans Court} buvo suszauktas sutrinkimas

105 Broun Str.,
(TIICAGCHLL..

ISZ LIETUVOS
Suvalkų (rub.

Seniai jau

viszkos krautuvės,. randasi lie
tu viszki siuvėjai,. bukhalteriai

idant

Iszpanai da dauginus vais-

A ė viens žirnius,
ne žiūrint
O

P. Edv. Wagneriui Johan
Atsakymą iszsiuntėni Jums

už apginimo hit duos nierT tai Jūzui Valaicziui Lon
done. Jusu laiszka su $ 1 an- liszkai buvo per i.< dorotus pa

umas.

Dalis Darbu,

reikalaujate randasi pas mus

z

|ir Turkų. Konstant iimpo’jbus uždėta komisija, kuri
nžiurės kad Magometonai

na vis naujus apsteliavimus.
tins teipgi rinks ne burkai O nūg anų metų anglifį suvis
i kas metas renkami du] to
rėdinykai Armėnai.

sime seost. no

neteisingai

Jame P
>unn nebūt stojęs apgyniu
svefimžemių; ne del kok
politiszku persitikrinimų, b

§ Armėnų kunįgai daz'inona, M t Carinių ir Centreles
dingą dievnmldystę, kad pa- brekeriūse iszmokėjo darbinyMkavot p. Dievui už truputį kams 350,000 jlur.

lai vai
mėno.
Mvažiūtu isz Turkų vandenų.

Taigi pakilu klausy
mas, kad pėdę butu mokama
Belgijos rodą du syk ant mėnesio. Deputa-

PORTUGALIJA.

turgavą vietų. Priesz du metų
czionai nebuvo nė vienos Iie

užsitarnauja

tu, nes jis pasirodė draugo

žino nė tiesu, nė liržiuvio idant

ALSUOKITE

Kolo-

M a i sz ti n y k a i nedėlios. Pažiūrėsim kas bus
fizplėszė keliose vietose kasas,
pioįguH iszneszė.
n i am czese pakilo, net in 60
flsmipistėris Canovas de Cas centų ant tono.
•la D e b as i b a i g ė.

lillo iszsitarė, kad Iszpanams
lunku bus apmalsiyti Kubie-

— Nekuriose vietose niažo-

pats yra ateivys užtai sąjauežia kiekvienam ateiviui ir

kiekviens už

Kmtūs tai 5 milionus franku,v

tanavicziiis buvo pastatyti po

Courto

kiek viens lietu vys ant jo baisė

tai rengia visu* savo laivus, ką
vežė per Atlanta žmones, per
AUSTRIJA ir Valaki keti dirbti in laivus kareiviszkus.
prisidėt prie to, kad Turoi§ Pereita nedėlia buvo kai
bėję, kad J(maroki* de Kam
enijoj.
pos ėmė diirnavoti, bet pasi ro

BELGIJA.
Ml tarė miestą Briusselį pala

želi d v kai.
KELPSCT1, NOREIKO

Orphans

Pa.

ir vargamistra.

trai -

Kas isz

— Kodėl jai teip, Redmgas
ABESSINIJA. AbessiniMaskoliai jos karalių Menelek užmuszė da vis procentus ima??.
perkūnas.
— Liverpool, Ohio. Strai-

TURC1JA.
Sultonas jau
liko ir Įiasiraszė ant veika

tai diena buvo nedėlios, kurią
amerikonai nori apvaikszcziot
gyvų jaigu neatadūs visų
kū tykiausia, užtatai įmini
svodbinįkai už garsu kalbėji
CO. Velijame visiems Lietu meldė susimilėjimo ir dovanoji
mą, rįksųią ir giedojimą buvo
viams pirkti laikrodėlius, len mo jam gyvasties.

V

binykams procentus.

kad už ves Armėnijoj pur

5-6 Lapkriczio ant 12 ir 13.

«.*

czius.

V

lii&cutes all kind of Job Printing
and trnnslntlnff in all modern longuasres.

f

A8KOLIJA.

kito mitinga.

tingas advokatas.

įii

ios isz pasvieczio.

(ORPHANS COURT JUDGE}

broliai jaigu rengemės ant ko dėt votą, tai P.
Dunn‘as yra vereziausiu jo.
Tikimės pertai jog kiekviena
lietiivys, nežiūrint kokios jis
partijos butu, dės balsą už ra
trera sanžiniszka vvra ir tikra

Korespondencijos,
—.. ■■■>-..... —

Isz Mt Carinių.
Redakcia Garso: Patai pyki •
te in jūsų laikraszty, kaip Mt
Gana i ūse Szliupui su praneszimais atsitiko.
Kaip pamenate, Szliupas
žadėjo atvaževęs kalbėti apie
maskolius ir j u tirionybes ir
mis keli prisitaisę prie to nu
ėjome ant sales. Buvo tę ke
letas szlįupinių, patsai Szliupas, vieno szl i upinio szuva ir
daugiaus nieko nebuvo.
Pradėjo kalbėti apie maskoko]insf teip kaip buvo ketinęs
mes visi klausėme szuva tvlė
v
jo. Bet sztai ne isz szę n< isz
tę Szliupas nusuka ir ima sznekėti apie lietuviszkas parapi
jas apie iszkalas szliupiniams
tai, matyt, pasidabojo, ba pra
dėjo plot rankomis, bet szuva
kasžin delno ėmė urgzti ir ne
rimauti. Szliupas kalbėjo to
linus. vėl apie maskolius, pas
ukui vėl apie k įmygus ir vargamistras, o jū arsziaus kalba,
jū szuva labjaus vis urzgia, o
pagalios pradėjo atviru nastru
staugti. Szliupas pabūgo ir
gryžo atgal prie užsakytos tė.
mosv Pasakoja szuva tyli.
Autgalo užsidegė Szliupas tie
siog nė už szį, nė už tą, szliupiniai tik jūkiasi ir rankomis
ploja; tame užsidegime Szliupas iszsitarė, kad lietuviszki
kunįgai tik esą niekai, o lenkisjzki, padėkim esą konogeliausi ([‘radėjo girt lenkų ku
nįgus.) Ant tokios Szliupo
melagystės jau szuva negalėjo
susilaikyti ir ur. ur, ur, u r, ant
Szliupo. Szliupiniai, ką bu
vo jau pradėję ploti rankomis
del daktaro pagyro, szoko prie
szuns Szliupą gelbėti, Szliupas
rėkt.,,, kilo toks lermas ir
ermydelis, kad garbus dakta
ras turėjo pertraukti savo pra
neszimus ir konogreicziausiai
itzsineszdyti isz salės, Ant to
ir pasibaigė praneszimai.
O koks isz to dabartės iszvedimas? — Lszvedimas butu
toks, kad anas Szliupinio szu
Va išmintingesnis yra ir už
gzliupinius ir už patį Szliupą,
ba Szliupas niekus kalbėjo,
szliupiniai
jam bekalbant
plojo rankomis ant tų niekų, o
tik vienas anas szliupinių szu
va tam protestavojo ir dakta
rui už bjaurius ir melagingas
jo kalbas inkando in kulnį.
P. B.'

Shenandoah, 22 Spaliu ‘95. seserimissu mierių idant paskui “Sparvą“. Man ding supras
taptų mokytojais mažų vaikų. lietuviai isz kolTios priežasties
Apie musu Mokslainjas,
Teisybė isz Lietuvos atsiszaukė negalėjome pasinaudoti, nes
Tankiai girdime balsus at- daug merginų norinczių pa geri užmanymai randa daug
siszaukianczius sziozia szitoję
szalyje, jogiai yra reikalingos silikt seserimis, bet beveik vi priesziuįkų.
del mus lietu vnįkų mokslai - sos nieko nemokytos, o kuriąs Su pagūdone A. B. Valiukas
A. Biczius.
n ės, kūriose galėtu maži vai kad ir norėtum iszmokįt, jau
D. Petraitis,
kai mokįtis musų prigimtos visos persenos ir tikt beveik
K. Maczulis.,
kalbos sykiu su angliezka. vieną turim atsakanczią jaunų
J. Masaitis
Vieni rodija, kad pakol da ne mergaitę, sziozia Amerikoje,
(Pasiraszytojai atsako už
turime savo mokslainių gerai kuri geidžia eit mokįtis pas
intaisytų siųsti vaikus in visi- seseris, idant paskui galėtu szia korespondenciją )
meniškas mokslainias, o lie mokyti vaikus. Siųsti® moky
tu viszkai tiktai subatomis j6s tis reikia kaszto mažiausiai
mokyti, kaipo buvo praneszta du szimtai ant metų, usztaigi
pereitame No, “Garso“ tinn reikalingas dalykas parupįti
syk ir tas yra gerai, bet gi kas/.tą. kuris parupinimas,kaip
toks tiktai mokinimas vieną mą nurodo priguli prie visų
dieną ant nedėlios negali už- sykiu susivienijusių lietuviszS.T.
ganėdįti musų vialijimams ant kų kunjgų Amerikoj.
yig<>.
28 Spaliu, October 1895
Homestead, 22-10-95.
Viena, kad vargiai galima
yra mokytinius įtraukt į, teip Godotinas rėdytojau laikrasz- bus grajįtas Mahanoy Cit v
cm i o “Garso A. L!“
iszsiriaiszkiant sistematiszkaiantras lietuviszkas teatras p >
Meldžiame Tamstos, mes
pedagogiszką, vagą:
■— vardu —
žeminus
pasirasziusieje
pataiKita, kad tie vaikai, kurie
lanko visfimeniszkas mokslai pyti szią korespondenciją į lainias, sunkiai ateis subatomis krasztį “Garso A. L.“ kas link
lietuvių musų miestelio.
mokįtis, nes jaus kad jųjų
Patempiami per laikrasz, Prasidės ant
po bažnytinėj
draugai, kittauczių vaikai, turi
ežius jogei tnlose vietose lie
salėj.
11 ūsą dieną.
tuviai
pradėjo
prasiblaivyti
Treezia, vis gi mums trūks
l’žpraszomi visi aplinkiniai
pasirodydami
svetimtaueziams
I
ta gerų mokytoji! (pedagogų).
lietuviai pribut.
kiliu
ėsą,
uždėdami
politiškus}
Kiti rodi na parsitraukt vyrus
Taiv
mokytus isz lietu vos, kaipo bu ‘'dubus“ ir skaitinvezias.
gi ir mes buvome pasirengę
Didelis, Didelis
vo raszyta “Varpe,“ idant jie
jie užsiimtu mokinimu vaikų imti ir uždėti lietuviszka skaiAmerikoje, bet ir tas mums tinvezią “Library“ bei “Clubą‘i. Iszllaidome apgarsinimą, Pono J. J. Franeys didelio ra
sunku įvygdyt, nes jaigu to
tikėdamiesi, jog bus milžiniszkandu1 sztoro.
kius vyrus ir partrauktum, tai
,,
v
i
kas susirinkimas d. 19 Spalių
(įerai nuims pažystamas ponas
ir toki nelabai tiks; viena kad
189511. del uždėjimo kliubo Frauncv užsimanė iszczvstvt savo
jiems reiks sbcziai mokėt, ak.
sztorą, užtai pavedu aucionieriui
arba
“
Library.
“
Pasigirdę*
padėkim. kad ir galėtum soapie tai P. Kaziczionis su- P. Matui Kees iszpardtiti per a<”ion
(licitacią) visą savo tavorą, suside
cziai jiems užmokėt už moki
szaukia
nepaprasta
“
Extra
“
danti isz rakandu in kdknia, mieoonimą, tai vis gi, visi tėvai savo
seimą dirbtuvėj. C. Steel Co. tuvę ir parlorį isz lovą, sofą' stalą,
vaikų nusiųs pas tokius mokį
irnutaria, katras nueis į tą sei kedžią. s-zr-pą et e. et c.
tojus, kadągi jio nemokės angl’žtaigi žinomas auctionicdus [ie
mą
ant
puženklįtos
dienos,
bus
liszkos
kalbos, kuri del
iazlesziėtas isz Sto. Jiizapo nas Reese iszstatys tris visus daig
mus yra neatbūtinai re i kaliu
ius ir pardavinės units ženiiaus pa
Draugystės, bei sunkiai nu ke prastos
czienios.
ga szitojo szalije. Man-gi ro
rotas už prisiraszymą priė‘ClutJauniejie. kurie da neesate ženoti.
dos, kuris szitą straipsnį ra
bo‘ bei skaitinyczios(Library ). dabar yra geriausias ezėsas ženyties
šau, atsakancziausiai idant
Patėmiję tokias audras neku- ir už pigius pinįgus insitaisyti iu
turėtum savo seseris kaip ka
rie lietuviai pabūgo, gaspado namus gorus rakandus.
talikai — vokiecziai, airiai ir
Asz jums dūdų progą užsiczėd\ti
rius svietainės “Holle“ K. Bralenkai, tai tokios seserys, ku
sziek tiek pinįgo per szivis blogus
žinskis, bijodamas, kad ne isz- czėsufc.
rios mokėtu gerai lietuviškai
leszičitu isz S-to Jtizapo drau
Žmonės, kurie iszmanote. naudo
ir augi isz k ai ir prieg tam kad
gystės, pasakė jog nėra vietos kitės. Dabar arba niekados negalibutu gerai iszsilavinę peda
del susi rinkusi uju. Tokiu tai site teip pigiai.
gogijoje.
budu musų užmanymas pasi Atsinųkite vieta Francy# sztoras
Mes da dabar tokių, kokių,
ant kampo ulyczios, netoli paežio,
norim seserų neturim užtaigi liko be pasekmės’! Buvo su einant in lietuviszka bažnvezia.
jau laikas apie tokias rupį- siėjusių pusėtina#'burialis, mu
sų miestelio ir aplinkinių ant
tis.. . .
Buvo atsiszaukimas patai py paženklytos dienos (19 Spalio) Main sir. cor Oak. Shenandoah.
tas “Garse“ in mergaites lietu- kaip neturėjome virszui minė
MAX REES. actioneer to vo
tos vietos, turėjome iszsiskyrs- ras vienok parsidfts tiktai privatisztuvos, kurios norėtu pasilikti* tyti uždainavę dainą apie k»i bet pigiai.

-------------------- ---------------------------------------

“Amerika h Pirtyje.”

Iszpardavimas,

c

♦

v

V

»•

J. J. Fra n e v.

v

Apie senovės Lietuves pilis
•
aoc
Trumpa senorėi Llatuvlų Istorija 10c
Žlponas bei Zfponė
... 40c
nuo it Lafhriciio rtę/ m.
Žirgai Ir valkai
...
io0
Į WtUel LihIi* Im theaeferle tn P«aa Barti
Biruti! d&lnoi .... ioc
Jodies, Msveh CTkaifc, LahlghMn, Blatlnftan
Petro Armino raistai 10c
tklWMaU, Oataaaeuue, Allastewa, Bttblthtm,
Ponas ir mužikai, drama
15c
kltea U Weatherly 4.H, 7.18, 8.16 ryU 11.48,1.57
Musų spaus tu vėją randasi Kas talsybe tai ne melas, Alsi B. 16c
Ilf, pe pletu.
Is Mew Tara lr Philadelphia, 8.44. 7. U. 6.16 ryPajudlnklm vyrai žemj apysaka
15 e.
it 11.41,4.17, pe plat. In Quanane, Iwltahbaca,
Ant
Nakvynei
“
“
6 c.
szlos knįgos:
$wha?4i !r Hudtondala, 8.f4 8.16 ryta 1.57 po plat
la Wilat-Barra, White Baran, Pllteton, LaPasakojimas apie viena valia Ir jo raMyvlUe, Towanda, Bayre, Warerly ir Blmlra.d.Oi,
sztlnlka
“
“
'*
5 c,
HI ryta 1.17, 4 1V po plat.
Kaukazo belaisvis
*4
"
5 c.
Il Boeheater, Buffalo, Niagara Falla Lr In WeItia 4 64, 8.11 ryta 1.74, 4.17 po ploti
Kur meile ten ir Dievas
“
5 c.
Maldų knįgos:
11 Belrldore, Delaware Water Gap LrStroudsKas kaltas
“
“
5 c.
tUf 4.44 ryta 1.47 po plot.
Senis Makrlckas
“
"
5 c.
la Lambortrllle Ir Trenton 4.IB ryta
Aukso altorius arba Szaltlnls dangin
Vakaras Tilviko plrktolejo
*
5c.
la Tun hannoo 4.04, 4.1 ryta 4.47.4.37 po plat
tų skarbu
“
44
“
In Ithaca tr Genera 8.04, 4.14 ryta 4.17 po plot
Gyvenimas Stepo Raudnoeio (ketvirta Parduodu drapanas kepures, erebąa) Skurtniuoae apdaruose - 81,50
In Auburn 0.14 ryta 5.17 po plot.

WaiinkeHw Lehigh - Talley. Katalogas Kningu.

Naujas Sztoras.

tus ir 1.1, viekas po cziene ko
15 c]
b) Szagrlno
3,00 dalis „Szaulenlszklo senolio”)
kios da ne buvo Shenandoc) Krisztolo
8,50 Apie Dangų, Saulę, MenasĮ, Žvaigždes,
d) Sn kauleliais
B,oo Ir dauglaus
ry. Atikit o pamatysit.
Pllanetas Ir Kometas
'*
6 c.
3) BALSAS BALANDĖLĖS.
Pirmutinis degtines varytojas, komedi COOPER
& SCHILLER,
a) Skurlniuose
90c.
ja
"
”
“
10 c.
b) Szagrlno
l,oo
25 E. CENTRE STREET,
Naujas elementorius (1895 m ) apdarytas
c) Krlaztole
»>oo
su puikiais paveikslais
”
15 c.
d) Su kauleliais
1,75 Ir daugiau*
B) Mažas AUKSO ALTORIUS, rio. Žodynas kun. Miežinio ketnrose kalbose:
lletuviszkal, latvlszkal, lenkiszkal Ir
4] KANTICZKO8
70
ruskal
'*
”
8 3.00
J
Basanavlczlaus Dr. Etnologlazkos smulk
Lletuvlszkas : bartlskutys : (barberb).
menos (su viena mapa)
44
25 c.
210 £. Centre str^ Shenandoah
Pavargėlė (P. Pelverlnlos Apysakėlė)
Ir kaip gyvena Kynal
44
10 c.
Skuta barxdaR ir usu«, keipa.
Glvenlmai Birentųjų Dievo 1, 1, Ir 3,
Vapplerio
A.
kun.
Istorija
bažnyczlos
70 centu viena
plaukus ir padaro frizūra® pai
kataliku
44
44
1 00
Glvenlmai Vleaipatlea
80c
IcaBhamok 6.11.1.14,11.41 ryta, l.U, 4 50.9
kinusios mados.
Glvenlmai Szventaju Dievo [mažesnis] Kristijonas Donalaltls Pavasario links
34 po plotu. Ir ate na In Sxenadorl ant 6.04, 1.15
mybes
44
44
4
5 C.
ir III zokonas drauge
30c
ryU, 14.41, 3.47. 4.87, 11.14 po plotu
10 c.
leaolna lea Baenadorlo j Pottevllle, 6 01, 7.88,
Garsas apie baisybes dienos sūdo 85o Musu Pasakos, 10 pasakų
t.M, 11 06, 11.40 ryta 11.41,4.87. 4 10. b.TT, 8 0S po
Kankinimas
kataliku
Lietuvoje
abelnal
Gydyklos nft balinis smarties
80o
plotu.
o ypatingai Kražiuose 1893 metuose
Istoria Szventa su abrozallals - 35c
leaolna lea Pattrrllle į flienador! 6.04, T.M. I 06.
ADVOKATAS • LAIERIS.
del Lletuvlszko teatro
44
15 c.
Menuo Marijos
30c
14.14, 11.40 ryta,
I.W. 4 40 5 10. 7.15,7.56.
• 40 po plotu.
Filotea arba kales į maldinga jlvenl- Andersono pasakos, su abrozellais, 30 Offisas: ant Kampo Main ir
leaolna lex Bxeuadorlo į Karieton, 4 04, T.40, t. ma
5Oc
Center ulieziu, Shenandoah.
14 ryta, 14 U, 1.57. 4.17, t 01 po plotu.
Novmos^
80c
lesolna tos Haaloton į Heonalorl, T.t, 14.00,
Prlslgatavojlm&i ant irnerczlo
60c
11.04 ryta. 11.15, 1.68, fl.IO, 7,lg, 7.gd po plotu.
Istorija seno įstatinio
S5c
Gali iszczlstlti Ir nukvarbuotl visokias
NEDELINIB TREINAB.
Kancxla Vlesxpatles
•
10c drapanas kaip tai; kotus, kelines, plrszlazelna. In Ihven Run, Centralis
Pokylis zzveniujų arba tanki komu tlnos, vilnones Ir szliklnei. Po IszczlstllMaunt Carmel Ir Shamokin 6.45 ryta i.
nija
....
i5C mo , arlxi nukvarbavhno drabužiai lez40 po platu, tr atlena tn Bhamokln ant
Bikala
95c rodo kaip snvlsu naujai padaryti.
7.40 ryta. Ir 1.45 po plat.
Stebuklai Dievo 9i. Sakramente 80c
Darba atlieka greitai, pigiai Ir kogeIszelna lai Shamokin In Bbenadort 7,
Mokslas Rymo katalikų
- B5c rlausel.
45 ryta. Ir 4.00 po platu. Ir ateina in She
Szlovlnlmas Sz. Panos Marijos
30c
Taigi parduodu naujas Ir jau palaiky
nador! ant 1.49 ryta Ir 4.58 po platu.
Ražanczlus amžinas 10c tas drapanas.
Isxelna In Azhland, Girardville Ir
Žyvatal sivontuju - 30c
MEUŽMIRSZKFTE
Loat Crack, 9.40 ryta 13.10 po platu.
Kalba
dvieju
žmogų
•
10c
116 E. Centre Str. Netoli L. Vales
In Hazleton, Bitch Creah Junction,
Vadovas In dangų - 50c
Fann Haven Juction, Mauch Chunk
(lipo SHENANDOAH PA.
Vadovas aplankanczlų atmininiais kan
Allentown, Bethlehem, Eazton Ir New
ežios Iszganltojausmusų
18c
York, 8.49, ryta 13.30, 3.55 po plat.
Girtybe,balslbe Ir rustlbe to grleko lt c
In Philadelphia 13.30, 3.65 po platu.
Kas yra grlekas.kalba 3 mergaicxlu 15
In Yatesville, Park Place, M&hanoy
Didžioj! nedella
5c
City lr Delano, 8.49, 11.15 ryta 11.30, 2.
Griesznlnkas
priverstas
metavotles
10c
35, 4.58, 6.03 po plotu
Perspėjimas apie sir. tlkcjlnpa
8c
lazelna lax Hazleton In Szonadorl 8.30,
Trumpi pamokinimai ir rodos isz knį11.80 ryta 1.05, 5.80 po pletu
- .Re
lax Bzenadorlo In Pottavllla 5,55,8.48, gų kun. Antanavlcilaus
Kasdienines
maldos
8c
t.l! ryta 3.40 po pletu
Graudus verksmai
10c
lax Pottsville In Sxenadort 1.30, 10.40
Apie malda kaipo rakta [ dangų I6e
Užlaiko geriausius arklius ir pi
Vistula kopigiausifti parduoda
ryta 1.85, 5.15 po pletu.
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szven mėsa: jautiena, verszicna, aviena ginus del EzOrmenu, veseiliu ir t. t.
bolt.IM h. wn.ac'H generalnn tuperln
czlų
Ir dldžluoslos nedelos
75c kiauliena ir visokio skyriaus rūkyta
tondentaa South Bethlehem, Pa.
Szauksmas Balandžio
35c mesa.
CHAS 8. LEE, gen. agentas

In Jeanoarlllo, Lerlaton lr Beawer Meaaow
til ryta 11.41 po plot
In Itoeton lr Lumber Yard 4.04, 7.18, 4.14 ryta
1141,1.47, 4.IT po plotu.
Il Hirer Brook Jukotloa, Audonrled Lr HadeW14.04, 7.11, 4. 16 ryta, 11,41, 1.47, g.17 lr 4.01 po
platu.
In Soraoton 8.04, 1.15 ryt* 3.17 lr B IT po plotu.
In Haxlebrook Jeddo, Drifton lr Freeland 4.04,
f.M, 4.14 ryta, 11.43,1.57. 4. 47 po plotu.
In Aabland, Girardville lr Loit Creo, 4 49, 7. 48,
111, 10.40 ryta, 1.00. 1.44, 4.10, 6.14 po plotu.
In Raven Run, Centralia, Mount Carmel Ir
•Umoklu 8.11. 11.14, ryta, 1,83.4.30, 8.44.1. 14 po
platu.
In Yatoovlllo, Park Place, Mabanoy City Lr
Delano, «.O4. r.tt, 4.1B, 11.06 ryta 14.41. 1.47, 5.4f,
t.M, 10.51 po plotu.

Shenandoah

-^Joseph Gwe>-

KnĮgos dvasiszkos įtalpos:

Treinai iszelna.

M. M. BURKE.

Wm. A. Davis.

Vyrai visi pas
nauja

'

MESINYCZIA

Lietuviszką Graboriu

I. L Rohland’o

Vincą Minkevlcziu

31 W. Center Str.
Shenandoah, Pa. ant 131 S. Main, Shenandoah

Phlladelpdla, Pa.
A. W, NONEMACHER, A.e G. P. A.
South Bethlehem, Pa

Knįgos svietiszkos įtalpos

Geriause mesa Szenadorijo H*
visados pigiausia.
Tikras amerikoniszkas laikrodėlis.

PUIKUS SAI 1UNAS

J9N9 MIBLD/IŽ19

J. MllLI!A«€K£i8
AGENTAS SZIPKOHCZ1U
308 W. Centre str. M*hanoy City,
Pa. Galima pirktia konopigiausei ir
ant geriausiu siipu waiiuet. Priegtam Laidžių piningu* tiesiogei in
Lietuwa, Runija, Lenkija ir kitas
wisai izalii Europos.
Ttipgi laikau saliuna,“kur wlso

Lietuviai amžių gludumuose
10c
Maskolljos politika
30c
Teiposgi gors kriaueziua ir teisin
Valkų knlngelė
15c
Vesellja paglrenų • 30c gas agentas, laiwakoroziu ir siunti
122 S. Main str.
Terp skausmų į garbę poema
15c mo piningu.
Shenandoah, Pa.,
Vlstorla. Zanavyko
50c
Juokingas pusakojlmas
7c
Naujas elementorius sa apdaraU 15o
Lietuvos gaspadlnė
85c
Ameryka pirtyje
- 10c
Tamosilus besotis
•
.
5c
Apie Kražius
- 15c

K| daryti Idant sveiki butnm*
7
Lengvas budai paežiam per aavę yra

gero galima gauti isigert. Lieiuwoi
mekH rasiyt
pu
wteuteml.

•

-

«

Iizklrpk »xl
tnę U prialutk murai <v
»*vo pllou adr«iu,o ts«t
url»lu»ira« t*v ui dyka,
del p*raktlnx>, gerltuii
tikru *ro«rlkor>l«ikk lelkrodoll. yru ui tikr«t
aukut. ridinamu 14 k
iazrodo taip, kaip tikra*
auksini* latkrodeil*. kuri6» kiti pardftiH poH*
yra <v!ir*ntHvot*i *nt IK
metu. Apiluruk gerai »i
yretoofUe Ir jeigu tu u.a.
jog yra pigu, u4n.v
kek 87 gO. O jeigu nori
puikiu* leuciugello. Jtal
at»lu*k g0 centu paeit.n*ro!» markėmis o gaual aukdnl l«nclutt>ltvertumo fS.ęO 14 k. Art*
prlaimk 7.x0. o lendu ge
li gauti Jvkai.

ADRESAS:
Boyalmfg.Co. Dept.
- • Chlcajgo, ILL.

