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★ Drukarneje -K
iszpildo visokius

J

SHENANDOAH, PA.

s
5

ir drapanų tam tinkamu prie palaidoimo nebaszniku, 
parsidtida usz pigiause cziene.

visus pas mus atsilankit.

MhuckasSunus

Lietu v isz k as daktaras ant kožno pareikalavi 
gmgiums visokia ruda u ž d y k ų.

Atpiipkit
Kirliu*s U rup Store

“Garso Amerikos Lietuviu”

Gromatas
Plakatus, Tlklctns,

U

■ 4

'GARSAS AMERIKOS blGTUW RUB, CO,
230 W. Centre Str. Shenandoah, Pa.

p. KJBMN’SO AP-TIEKA 
užlaiko visokius vaistus kaip krajaviszkus t e i pEi 

m e r i k o n i s z k u s.
Visi vaistai yra szvieži, geri ir labai pigus.

r e c e p t a i J y r a pritaisyti k u g e r i aus i a i.

traukimų viduriu, tai d tik vaikui vaistus

Luks German Remedy

NAUJĖS * T.IETUWISZKAS H H □
SALŲ N AS K

203 S. Main Str., Shenandoah Pa.

-■aJUR. § ANCERE-WI6ZEUS,
Nagi vyrai pax tavo brolį lietuvnįka ant tzalto alsus! Uo PtunoŲos 
sr.uapso ir turkiszkn cigaru! Užeikit, o nepasigaileait.

Didzianse Krautuve Graliu
>^/\fklius i if 3 pigipus^

Ant kampo Lloyd ir Bower Str 
Shenandoah, Pa.

JAGU NOKITE PIGEI PIRKT T 1 Tį 11
Czeweriku ir czebatu J()|||| yįįllOH

.... Ejkita visi pas.. ..

agentas de'

Kampa* K. Center tr Bower* Str.

Shenandoah. Pa.

manęs negaiszink,

vaikelį atimti.

nu

isz nelaimes p. Ražas.
21M E. Centre atr. Shenandoah, Pa.

ir nuo 7 iki 8 wakare
84 Oak str. Shenandoah, Pa

Parduodu visokius Žalius valgomus dai 
kliu: Salotas, Kopusias, Cibulius, Mor 
kvas, bulves Ir žuvį kIu gatunku.

Visi tavorai yra azvieži ir labai 
pigi, ateikite o gausite ka tik nore-

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

Ofisas buna atidarius

lietuviu, taip ir pakeleviugu, n«« netoli 
Leigh Valle's dipo. Tenai rando! ko 
skaninusias alus, visados šviežas, o ka 
kitu garimu tai nei girti nereikia, ne* ge 
resni u niekur nerasi, o cigarai Isz pa
ėdus Turkijos. Taipgi J. Kupcxinskas 
Ir brolis yra labai prietolingl žmones. 
Kiekviena gelbsti bėdoje Ir duoda rodą 
kožnam reikalo. nefamikszkit

201 E. Center Str.

£07 NV. Coal str. Shenandoah, I’a.,

CH. SHMIDTO
Ar žinote lietusiai kad ClIKYS- 

T1AN SILMIDTO vra geras alus ir 
galwa nuo jo niekad neskauda. I’as 
Ch. Slnnith’a gali kas nori gauti ir

^WOMERI,^
124N, Main str Sheiian.

1’IGIAUSE VIETA visam mieste 
pataiso c’/everikus kd nepigiausiai

f.
Žinote, jog tai puikiausias stliunas 

visame mieste Shenadorio.

bėti nenorėjo. Tada motina 
rankas užlaužė ir su aszaromis 
akyse uždainavo.

Jono Ražo

rnu wisokiu, nes ir cignru usirukiti For M
pats jo nug manęs neatims. . .

S

ežero, 
e

TfiMINKIT!
Pu prabfcMOsių Sitnando 

rio parapijom gulima gauti viiokių 
Szkapllerlų ir Rožanczių

1000 žmonių daro didelius i 
pinigus.

Pardavinėdami musu ta
voms. Kas prisius savo 
pilna vards ir ndn-sa. 
gaiiN nog mus- Ijcveik už 
<i_i kh. pakely mi M'knn- 
cr.iais naikiais: 1 gera vv- 
riszkn laikrodėly humi- 
kin užMiKanm. kur* ge
rai laiKii rodo, luKsztni 
Jo padirbti isz. tikro pru- 
siszko sidabro, auksuti 
N-knriitu auksu, gražiai 
iszkvmt kt’itl.gvii rant utas 
unt 10 metu. Tas laikro
dėlis isi.roilo kaip 40 lai
krodėlis. kuri galit pnr- 
dAt kožiiaiiie laike ti£$15 
I, i4-kar.nuksftta leneu- 
i»e)i ir kompasu; I plun
ksna . nhivvli ir peili; 1 
mariu pipk<*; 1 nngliszko 
plieno britva; 1 puikia 
dežliikhi del briez.luku;
1 žvilgaiicz.iii Javos dei- 
incnto siigutin in marsz- 
ktnius. Tas visusdaiktu- 
prisiusime jums per cx. 
presu vi« name pakelyje 
de| peržiūrėjimo. Jeigu

jums tie daiktai pusidalios, nemokėkite agentui 
ant expreso $4.95odtilkl.ai bus Jus. Jeigu jums per 
toli i ra in expresa tai pri«iusk murmi *5 regiatra- 
votojo gromatoje. o mes Jums prisiusime ta pake
li per pnezta, arba 3 pakelius prisiusime už $13,50 
ir nereiKs jum* inoketie kasztu prlsiuniiino. Par
davinėtojai mus daiktu daro didelius pinjgus par 
sitratik pakely ir pamogyk. Szinitus pakeliu su 
minėtais daiktais iszsium-zitime kasdien in visas 
pilsiąs, už kurifis apln ikome padėka vones no žmo
nių. Muao adresas toKit:
INSURANCE WHOLESALE WATCH Co.

01 WASHINGTON STR. CHICAGO, I'LL.

]as Railziavicziu!
Visi tavorai yra labai pigus ir 

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

da szifkortes ir siunezia pinigus į

ATEIKIT!
» TST, XXiiin
SHENANDOAH, PA.

P. Barger & Son
Reading, I’a.

Alans yt Porterio.

Rates % of I advertising.
(toe inch once - - $ 0,50.
One inch one month • $1,00.

1 One inch one year - $10.

-Mrreke apgarsinmin^
Vienas colis viena karta 
Vienas colis per menesi
Vienas colis ant metu

$0,50.
$ 1,00.

$ 10
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ViClĮOS nĮOtilĮOS

(Isz Anderseno pasak y.)

Szalia lopszelio sergauczio

kad anas nenumirtų. A’aike-

užmerktoms akytėmis; jo kvė
pavimo, tai būdavo negirdėti, 
tai anas su tokiu sunkumu 
iszeidavo. jog prilygtiavo at-

dar liudiiiaus žiūrėdavo į ne

Urnai už durių pasigirdo

pavargęs senelis,

kai]) gūnia gerai szyldo, o jam 
to ir reikėjo, nėsa žiema buvo 
szalta. Ant oro viskas buvo 
uždengta sniegu ir ledu, ir vė-v? O ’

landėlės užsnūdo, motina atsi-

nessztai jau trys dienos it- nak

užmerkus; ir ji užsnūdo, bet lik 
ant vienos valandėlės.... Ji

— įkas tai ii — ana suszu- 
ko į visas puses tiairytiamos.

buvo iszsineszęs draugia. Ker
tėje beldė ir ūžė senas valanti 
rodis; svarai igi paczios žemės

lo/> ilhil.ų ii pilti n grtilvdffcZ

Ant kiemo, sniegeO o

kianezių motinų, ji tarė:
— Tavo namūse Smertis 

buvo; asz macziau jį su tavo

greicziaus už vėjų ir niekados

bėjo motina:

11- tada

puszynų; asz macziau, kai]) 
Smertis ant tenais su tavo vai-

Miszko gilumoje keliai sky
rėsi, ir motina nežinojo, kuriu 
keliu eiti. Cziouais jiji pama-

o

atsa->

Metas II
buvo negalimas daigtas. bet ne 
laiminga motina mųstė sau,—■ 
gal kokis stebuklas atsitiks. . O

— Ne, tai jau tikri niekai, 
kutu darai! — tarė ežeras. 
Geri aus susitarkime gerųjų. 
Man labai miela žemeziugai O

žiausi žemeziugai, kuritis man
kada teko matyti Jeigu nori,• • *• *tai iszverk jus į manę, asz tada

lynus ir medžius augindamas:
J O 9

kožnas auginu tenais, tai žmo
gaus duszia

: I M-;

1' ė

•rg._ Tai-gi, praėjo!
kė erszkėczių krūmelis: —bet v
asz ne sakysiu tau, kuriu m ke 
Jin jisai nuėjo, iki tu manęs 
ant savo krutinės neatszildvsi.

Ir motina erszkėcziu krume- v

n ės,

tiktai v

atraszcziau mam>
atsiliepė motina

apsiliejusi aszaromis.

akys į ežero dugnų nugrimzdo 
ir i du brangiausius žemcziu- v O

kiausi namai keletą myliu d

ai kalnas su miszkais ir ur- 
ais, ar tr’obesis,žmogaus ran-

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

Lietuviai nHužmirfzkiU atsilankyti j byczkulja jn naraus pnrsi^al,vllti. 
pas M. Slavicką. Žinokite, jog jis | 
yra ne paoziuotu, tai vra teisingas 
vyras, nes nereikalauja daug uždar
bio. Visados užlaiko puikius gerv
inus, k n i p tai, szalta alų. visokia ariel
ka kokios kas tik nori, ir kuo pui
kiausius cigarus

įstatė į pakurų paszildyti sve- 
cziui O senelis atsisėdo ant

sunkiai kvėpti jautį vaikelį ir

bet pirma tu turi 
man \ is.is daineles iszdainuti,

kiu. Mau tinka tos dainelės ir 
jau ne sykį jas girdėjau; asz 

g asz macziau tavo asza-

— Visas, visas tau iszdainti-

sielvartingos mo

motina nieko nematė: jug-g 
ii ji savo akis buvo iszverkusi

tinos.

eiti.

kurio nė laivo, nė

— Kame-gi asz atrasiu 
Smertį, iszneszusį mano vaike-

— Jisai dar sziezionai ne
atsakė žila senoji,

et k ai n-gi tu czionaiscaveats,TRADE Marks 
COPYRIGHTS.

CAN I OBTAIN A PATENT!
prompt answor-OUti an honcat opinion, write O 
blL’NN Ac CtM'who have bnd nearly titty yoa»r 
experience in the patent busincM. Comrnunlg* 
Mono fltrictly confident!*}. A Handbook ox in
formation concerning Patent* and bow to ob
tain them sent free. Also a catalogue of mochas* 
leal and aclcntltlc books sent free. ,

Patents taken through Munn & Co. receive 
■pečiai notlccinthc ŠciontiHc American, an® 
thus are brought widely before the public with
out eoat to ♦’ inventor. Thia splendid J’CP*®- 
Issued week!*, wtcgantly Illustrated, has by far 
largest circulation of any sclentlllc work in ta» 
world. 83 a year. Sample copies sent frea

Building Edition, monthly, t2M a year. Mng» 
copies, 25 cents. Every number contains 
ttful plates, in colors, and photographs of now 
houses, with plans, enabling builders co show to»

W BAU»A»

Smertis — kas žin kai]) keistai 
galvų linktelėjo; toks linkte
lėjimas galėjo sakyti ir „teip“ 
ir „ne“. Motina nuleido akis; 
aszaros per jos skrūstus ridė
jo. ... Jos galva sunki buvo,

J1 IlegJ 
vo taip seklus, idant butų gali 
ina buvę jį perbristi. O perei 
ti reikėjo būtinai, nes kitonisz- 
kai ji savo vaikelio nesujisz- 
kos. Ir ii pripulė prie ežero,

manęs susimi įėjo,

Ir daug dai- norėdama isz jo visų vandenį 
. bet da tiau išgerti. Žinoma, žmogui, tai j
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Maskolijos palitika
--su--

Katalikiszka Bažnyezia.

( Pabaiga.)

klausymą ir pasirūpins suvie-

aznyczią

yra, kad pravoslavija, kokia da

gos. Turėti dėl savotarnavi-
K '

riszti užmanymus aiigsztesnio-

no-

Argi Maskoliai nekumet ne- 
sugrįsz prie Katalikiszkos Baž

jie pames savo atskaliunystę ir 
susivienys su katalikais; tikiu 
į tą, kaip į Evangeliją: nes

a v m v-

dą maskoliszka valdžia turės

iszsiųsti į Maskoliją ir Siberi-

musų kunįgai nemaža ten turi

ne del to, kad persigandę gi ei szimtai metų, tukstam 
cziaus Maskoliams pasidėtu- lionai ir bilonai bi

Korespondencija.

ki ausy muse, o ką kunįgas pa
sako, tam szventai tiki ta ry
dami: ,,tak ksiondz skazal;“

užbaigiate!’)) jų nesutikimus

kolija ir Siberija bus katuli-

Ale jei dabar Maskoliai, ne- 
pametę musų parsekiojimo,

kam ir Euiopai, kad jie nori 
su Szv. Bažnyczią susivienyti, 
negalima jiems tikėti; del su-

nijimą—bet tai dėl musų ir 
Slavų prapulties, nes tumet po 
katal'kystės uždangalu leng
vinus erulės varyti suinaskolini

jimus, kaip jau nevieną kartą 
carai padarė. Meluti ir apgau

m as. Aiszkim 
moji pasakėlė;

upę
e

kiamę povojumę Imdamas ir

melsties; o

iszgel bėk manę — 
Utoriui žvakele nu-

krauto ilsėdamas mislija apie

no

pirkti ir par upę dauginus ne- 
bevaikszcziot’. Idant patvir
tintu tą savo nusprendimą ir 
savo iszmintį pagirtu, isztarė: 
,,v<>t kak durakov ubmanyva

F

visados

kus užmanymus ir visą jų bai vienos kas lynk kūno, kito 
sybę, o tą supratę idant labinus kas lynk duszios. Kankinimu

uos szv. Bažnvczios idant kai

ant galo, idant eidami K ra 
žieczių pėdomis nesibijctumete 
savo galvos padėti dėl garbės 
ir amžinos laimės vainiko.

| tavos už palikimą musų be ap 
ginimo; katalikai turi žinoti 
kiliui yra Maskoliai ir kokie «/
jų užmanymai? Nelaimė tiems

Sztais ką norėjau jums, bran

Jei Euro

Brangus Rėdytojau!

Meldžiu patai pyti szitą ži 
nią isz Suskehanos pavieto 
miestelio:

Musų miestelyj priviso dau-
už kankinimus kūno. Kauki 
nimai duszios guli ant amžini 
neregėj i mo veido Dievo. Y ran 
kiu kankinimo knnoyra, kai) 
visi pripažysta-ugnis. Mą 
žiansia kanezia pekloj didesni 
yra už didžiausii s sopulu

užmuszė mainose, szinkūja 
vyras, kuriam koją atėmė Inai-

szinkuja anglikas vienas irki-

los tapo kaip rodo rasztal 
szventas, aniūlai, kurie imrėl 
darni iszsiliūsūt isz po valdžioj 
Dievo pasiprieszinojam. Deltį

arba velniais, k u 
kanezias,

Szitai visokio kaino vyrai: 
' v 

lietuviai, lenkai, nugarai, ai
riai kaimenėmis slenka į pa
slaptinius szinkius. Uže, 
skamba, kauke, linksma, alus

amžinas
) isz visų pusiti atitraukti žmonoj 

nu Dievo, idant stotųsi ji j ra pas mus tėipo-gi ir 
karezemų su lai-snais, dvi lie

visų žmonių ateitis 
V V kuriemirsztasmertelname «<rie mą, kita randa voja;

rankosę mums vienok reikia 
rukūtissu szią valandą Nė 
bereikalavo Lenkai su Lietu

iszgel, 
Rymio

.MOKYTOJAS ir MOKYTINIS

Ar tu gerai ži

M. — O labai gerai P. Moky 
tojau.

visos
szventasis. Musų kraugeris 
Aleksandras 111 už 13 metu v 
persiokiojimo, nesitikėtai pa

rėjimo užmokesnio už stjvo dar

stiprumą, nenustokite

Apie pekla.

dvasios, 
kenczia

tai yra 
atmestos 
amžinas

as

vieta, kur 
n ii Dievo

žeme. Kanczios pekloj yra 
amžinos, tai .yra niekados ne 
pasibaiganezios, nes pereis

si as marias ?

M k. — Na gerai. Bet pasak 
tu mą kiek bus 5 syk po 5?

bus 25
Mk. - nezi

bus 25 nes mes vis imam 5 
procento.

me sziądien porą puikių par 
sziukų ant vakarienės.

stalo?
— Trvse.

— Nu taigi asz ir tie du pa 
ežiukai.

keturios 
te jas an- 

glikai maitina. Inžengkime 
mes pas mus tautieczius, szin- 
korius, tuszcze — nors sziądie

atminti, kada
v

muszė.

perleido mus nelaimingi tau- 
tiecziai. Todėl susigraudinę

nis ir tavo menkas biznis4’ -

Tie sklepukai mus vargina! 
Užtai suszaukime visus szin- 
korius ant mitingo ir jieszko- 
kime iszganymo.

Iliono 1-> S%»»<ilirk f n i

va-

jau vage jums atėjo galas link

rytojaus angliszki laikraszcziai

girtybę į 35 polenderius, kurie 
užmokėją po 7 dolierius už pa

aklinėti tiėsog į kortą. 29 Spa
lio eviedkai važevo į grandžių 
re. Jaigu pakaitys paslapti
nius szinKorius, klausymas, ar 
gii’tūklystė susiiuažys. ar ne 
dėlios dieną bus mažiau girtų, 
kadągi patis szinkoriai su Jais- 
nais parduda nedėliomis alų ir 
sznapsą, randas baisiai drau-

szinkorių su laienais nėkiek

blėdi, nes kelis szimtus dolie- 
rių isztraukė žmonėms isz ke- 
szeniaus. 7 syk po 35 dol., 
tai bus ’245 dol. O kur kasztai

įskustų?
Szitai kur mus žmonių eina v

Turiu pridurti, jog apskusti 
tik lietuviai už pardavimą 
alaus; anglikai nekliudyti.

bartiiiių szinkorių tiek žmonių 
sarmatą apturėjo, tiekpinįgų

tiek žmonių korta turėjo pa
siekt, misavo dienas, vargo, 
skurdo,'naszlė ir ubagas nu-

butu geriau , idant pasirūpiu-

szinkorystės, tegul jų vietą 
užimtu naszlė ir ubagas. Jildu 
kaipo jauni, drūti, ypacz ran- 
daunikas galėtu sau dilną rasti 
mainose, ką žmonių procę be 
ėda ir visiems lietuviams daro

tūs siurbėlių* neina, užtai jie 
nereikalingi, Jug dabar baigė O O O
si metai, saliunykai runija ant 
laisnų, užtai prigulėtu del labo

karta.v e ! e g r i m a s.

Kankytojas mergaiczių.

Lubece Vokietijoj sziose 
dienose tapo aiesztavotu Julius

Orkestre tame dainavo tiktai 
vienos mergiszczios; ku ne visos

Vienai isz jų.dukteriai muzi
kanto Apolonijuszo Fondo isz 
Vied niaus, pasisekė daneszti 

beveik visi buvo lietuviai. O pnslaptom savo tėvam apie 
be)aisniai szinkoriai tapo ap- kankinimus direktoriaus.

tais. Gerai d a, kad padavė 
polenderiais. nors po teisybei

La isz k as jos buvo apgarsy- 
j Viedniuj „EstrabiaCe, ir

Anarchistas.
/ J , f < <• ff »>' ill > f ? *

Pragoję szioe dienose buvo

tyrionybes arestavojo jį.

damas szpicrutą rankose, ir 
už kiekvieną pasimilinimą pla-

ne praszytnai mergaiczių nė jų

iki kraujų.
Keliais ’nėne^iais atgal Ilam-* 

burge viena mergaitė Julia

už tai kad ją degino 
mis replėm is, ir porodė

igriandvti kitas mergiszczias

nedavėmergiszcziai valgyti per 
30 adynu ir teip ja sunkino

ai po.
olicija užklupus iž netyczių

dą ir kitas noczinas del kerė
jimo.

mergaites da buvo visos 
jaunos mi 13 iki 17 metų. Da

gal jo užsipelnymą.

Madagaskaro žaltys.

Madagaskaro gyventojai 
novasai tiki, jog ant dugno

tą žemę nu 
nori nezi ų 
Madagaskarą 
svetimtaueziai

kurį da ueseniai^paloido isz

Jflzupas 1 ir tojaus po tam

ant kapinių, tai žmonės ne
norėjo to daleistines iiabasz

o nekurius aresz tavojo, už lai 
ką žmonės nenorėjo daleisti 
palaidot bedievį ant szventos 
vietos.

Didelis, Didelis

Pono J. J. Franevs didelio ra-

Gerai mums pažystamas ponas 
Frannuy užsimanė iszczystyt savo 
szforn, užtai paveda aucionieriui

(licitaci.-i) visą savo tavern, suside
danti isz rakandu in kuknia. miego- 
tuvę ir parlpiį isz lovą, sofą' stalu, 
kėdžių. s/Zpą et e. et <*.

l 'žtaigi žinomas a<K ti«»nieriii> po-

tns ir pardavinės anus ž«uidatis pa
prastos czienios.

Jaunirjie. kurie da neėsatc žcnoli. 
dabar yra geriausiasczėsa.s ženyties 
ir už pigius pinigus insitaisi li ia 
namus gerus rakandus.

kurie isznianolc, naudo-

site teip pigiai.

ant kampo ui vežios, netoli paežio.

svetimtauezių, * * * *v 7 I

užkariauti
Dieną, kurioje Main str. cor Oak. Shenandoah, 

mo cnb,J MAX REES, actioneer tevo

sys visus svet ini t? uczius.

Audrianpoiiimonima, kuris vie 
szpatavo 1707 metės. Jaigu 
tas jų tikėjimas butu teisingu,

eiti aplink Madagaskarą ir bu-

cuzus.

T

IW

DAKTARAS

M. O.
buvęs prie Minors Hospital 
Ashland'e. Gyvena Water Comp* 
ny, Building,

Shenandoah, Pa.



Vietines Žinios. kuri atsiprovinėjo 20*ta Spa- SZ LIETUVOS-
B Garsas Amerkos lietuviu.f
ž PUBLISHED EVERY g

Kxecwtetf all kind of Job l*rlnthig» 
«nd translating-to all modern ton* 

surges,

Subseribfiofi $ 2>oo/cr Yi'ar,

pertikrino, kad szis seimas turi

L’tarnyke 12 d. szio mėnesio

tas koncertas ant garbės šuva-

rikojh Buvo giesmės ir kal
bos.

tavojo vien-tik del iszplėszimo 
pinigų. Prova eis į kortą, 
Ant ko pasibaigs prova, ate i* 
nanezem laike pamatysim.

# *
*

12 d. szito mėnesio Pauliu

Tai vyru ežiai, kad masko
lius, tai maskolius! Ne gana 
im to, k4 atėmė jau tiek baž-

nepaiso nė to. kad Kraziūse 
įszmuszė tiek žmonių už kata- v

teip-gi republikonas. 'J 
ir dauginus urėdinykų. lietnviszki kliubai. Vienas pri

§ -‘Garsas Amerikos Lietuwiu” g 
PUBUSHING CO„ ?• 

§125 S. JftKDIN STR.J ir
k

---------------------- —---------- -  

jsNędęiinis i krasztl^v * 

Garsas Amerikos Lietuviu’į 
| glszahiafc kas ? petnieziaj £ 

Slieuanttaah, Pa.--------------£
& Kasztuoja ant metu
^AMERIKOJE
tlX UZMARE

11 a 11L r* a r x.... .....«.....  j ..
^plaiszhal turi būti siusti aut szio ant-^ 
įįruszoj <•

M. A lyta sekretoriumi, 
Dragūnas marszalka.

Pirmiausiai padėtas tapo 
pamatas del vedimo seimo, 
buvo suraszyti svarbiausi

nai geležinkelio, gulintį be 
proto pas szinas su sudaužyta 
galva. Tapo nugabentas įli-

užbaigti provą su Kražiecziais

po pietų suuege truKys gele
žinkelio Chicago Grand 
Trunk. Jis važevo į rytus ir 
užvaževo ant tylto balos „Kan 
kakee“, netoli South Bend Ind. 
Tūm tarpu žolė tos balos degė 
ir tylias teip-gi buvo nžside 
gęs. Kaip tik trūkis užėjo ant 
tyko, tai tyltassulužo ir tru-

Žinios isz pasvieczio.

— K o n s t a n t i n o p o

nai jau net augsztesnėsė vie-

laiszkai ir i nerimai.

$2,00^ |
atmesti, atmesti.

ŠI29S. JARDIN StrM§
kurs isz p radžiu iszeis vieną 
kartą ant mėnesio.

nų,

Entered as second class mail matter 
the l\Mxt<(U»ce at Shenandoah, Pa.

gus kas treczias mė’iū i vyriau

szrelė, Vai tu sakai sakalėli. 
Kur upelis teka ir Alocziute 
mano.

mus tauta“ atgiedojo Anast. 
Kazakevicziutė. Marė Ražiutė

tė ir Marė Ziemeliutė.,, Lietu-

kauckiutė.,,Ko lindi puti
nėli“ M. Ražiutė ir J. Akavi-

Pasveikino sveczius Žiburiu

ar ne, to
n ežine.

Paulius Rašymas nesenei par 
gryžo isz cypės (dželos), kuris 
perbuvęs 3 metus ka tik su- 
gryžo isz jos, o vargsza ir vėl

tiktai da ikisziolaik nenžtvir- 
[tytas, idant iszkasavot: kliosz- 
(orių Senapilėj Suvalkų rėdy- vieno neužmuszė, bet visus

*
15 d. Lapr, užmuszė maino-

Jsyk nei ždaro, ale bet jau arti- 
gnasi prie to. Kunigai turės 
Įiszeiti isz kliosztoriaus ir misi- 
Įrandavoti sau namus, arba sta 
tytie kleboniją.

Kliosztoriuj-gi nori užvest 
kokią ten moksli nyczią, kurioj

— P 11 s t o a. Pereitą cze- 
tvergą trūkis, einantis isz 
Scran tų į Wilkes-Barre nuszo 
ko nū relių, nes nulūžo aszis 
karo. Vienok pnsažieriai visi 
liko nekliudytais.

--------------o—♦ . -----

Lietuviszkos Žinios.

Maskolius sius vaiskų į Arme- 
ją ir kad Konstantinopolį ap
stos laivai su vąiskų Prancuzi 
jos ir Anglijos. Sukylimas vi 
sų padonų Turcijos laukiamas 
neužilgo. Sultonas matyda

Kairaitį. Pati su vaikucziai li
ko siratomis; gyvena Lietuvoj.

Tai matote mieli broliai,

Dalis Darbu.

Seimas Susivie 
nijimo.

i

— Ties Shamokin u, Inter-

užvesta elektrikos szvieša.

Dabarda tiktai nori iszkasa 
voti kliosztorių o paskui, kaip 
iszmirs visi kunįgai Madonai 
tai mažu lieps parapijai 
.būdavoti kitą bažnyczią, 
tą kliesztorinią apvers į 
vę popų.

Clevelando lietuviai jau už
sidėjo parapija ir turi kunįga 
kuri Am yra kn . J.Dalinikaitis. 
Kn. Dalinikaitis da tik pora 
mėnesiu kaip atėjo isz Lietu vos. 
Yra jaunas ir darbsztus žmogus 
-turės Clevelando lietuviai isz

ir iszdūt konstituciją, ko žino
mą neiszpildys Dabar tiktai 
liekasi nežinomu daiktu ar ki
tos vieszpatystės jį privers isz 
pildyti norą padoriųjų arba

— Peter b u r g a s. 12 
.i. Carienė labai serea, ne

pas i 
o szi- Clevelande yra in 150 lietu-

žinia ar iszliks. 
m ė negyvas.

tijos atvaževo prie mask «> įimtu 
r u begaus pale j Bid k u nu s an g 
medžioklės, su savo dvarpo
niais, .

n “ pa-

davoda tris puikius vaiskavus 
laivus.

Japoniecziai apėmė miestą 
Katchi ant salos Formozos.

— B r a z i 1 i j a. Ten u i

nių, norinezių idant Brazilija 
vėl butu monarchija, t.y. kad 
butu caras ir jo vieno valdžia. 
Stancija tų žmonių yra mieste

Taiso mnszkietas, vežimu f. 
arkliu.-, ir visokius daiktus.

nyczią, Shenandoah, Pa.

Ant pardavimo
sali u n u. Teipos-gi ir f a r- 
m ą turime anfypardavimocie-

legatų vieszpatavo konodi- 
džiausią broliszka meilė ir su
tikimas, užtatai ir visos rodos 
ir nutarimai buvo didei svar
bus.

naudingų dalykų likos nu- 
sprensta teip, kad visus anas 
apsvarszezius, galima pasaky
ti, kad Susiv. ant didelio pa-

ir Lietuva“ ir paminėjimas se
novės ir Ra ida Lietuvos:

Koncertas ir kalbos nutiko 
kono«*eriausiai. Visi dele«a- o o
tai ir szeip sveczini buvo labai 
kantanti, tiktai ką ^zenadorie

is/. elektrikos. Elektriką varo 
strytkarius, kuriais gerinus ir 
piginus galima važi fit i, negu

Nutarta teip-gi likos nu 
siųsti pas carą priesz karūna- atsilankė. Kodėl?

Pagalios topo įsmukta nau- vietiniams kunigams, tamistai

miaus- Elektriką suka jau 
ratus daugeliopabrikų Elek
triką apszvieczia ulyczais, ir 
m i ėst ūse naktyj yra teip sz v le
su, kaip dieną. Pagalės ir 
mainieriai susilaukė isz elek-

savo d a neturi. Miszias laiko 
skiepe vienos svetimtautiszkos 

Žinios isz Amerikos. 3 ' a
_______ dor. ant metų.

Phil a d a. H. II. Uolines —Elizabeth Porto lietuviai 
insziuranee kompanijos agen kantanti tę isz savo kunigo J. 
tas, ką nugalabijo savo draugą Servetkr s, tik skundžiasi vis,

ėmė iszmokėti Japonijai 30 m i 
lionų dolerių iki dienai 16 szio 
mėnesio.

— M a d y t a s. 12 Lapk. 
Isz Kubos danesza kad pats

ims vadovystę priesz kubieuzius

tas ant smert.
Tokiu būdu didžiausias, kaip 

sako Amerikieeziai, szio am

tame, kad in angliszkus lai- 
kraszcžius, nevat in ,‘Catholic 
Times,, buvo padėta, kad ne-

mez Knbiecziai kas sykis ar v
tinasi prie drueziausio miesto

szaukia pas:
J. Rynkevicziu (skvajem),

S h e n a n d o a h, Pa.

ISZ CHICAGOS: — Lietu
viai sulaukė viena ir geriausę

liu. KELPSCH NOREIKO Sc 
CO. Velijame visiems Lietu
viams pirkti laikrodėlius, len-

linckas, Susiv. oieaidentas, o 
po rniszių ko. Burbai trumpai 
prakalbojus, visi delegatai ini* 
sidavė ant salės rodn. v

tas.

kasierhis.

ku voius.

tei.
*

14 d. s»io mėnesio trūkis pa 
lerskas pagavo du maniaku,

. nizuti.

panijos in naujas mainas jau

smerties jau neiszbėgs.
— W a s Ii i n t o n a s.

privalo dabar rupiu | jais Kasos.

REIKALYNGAS.

nyczia esanti ,,polish“ lenkisz- su v a iš

ežiai iszaugusi, bet k adą-gi ji

Rėdyste „Garso“ reikalauja 
gero, iszmintingo zėe*»rio, kurs

ei n a neariąs į darbą. Vienas isz 
jų, Jokūbas Locz, tojaus nu-

Locz 40 metų amžiaus, paliko 
paozia ir du mažus vaikuczius.

elektriką. Palaukit, mainie- 
riai, da valandėlė, o visuse mai- 
n use turėsite sviesą. Pasza-

visos mainos bus apszviestos 
Tada ir atsitik imu smerties ir

kiu sn szviesa, main ūse karu?

sose valstij 
gavo virszų.

n i jo j, kur pirm i aus buvo dau-

Mes in tai netikime ir nesi- 
dyvijame, vienok nūnionė mu
sų yra tokia, kad kokią d Aną

kie, o jei negiedi, tai nė urvai-

— Wilkes Barre. 17 d. szio 
mėnesio bus pasz vent in imas lie

— K o n s t a n t i n o p o

žolinio danesza kad banda mu

tus nfi ju, nes tai yra tikri lie
tuviai, katrie gauna daugiau 
ir daugiau koštamieriu kožru O *

nį pardudami ne tiktai vienus

kitus daigius kaipo; maszinas 
del drukavojimo gromatu, ma- 
sz i n a s d e 1 si n v i m o, harm o n i k u . 
britvas peilius ir 11. Iszsiun 
ežia daigtus in visus miestelius 
ir miestus Amerikos. Kąs

missijos ir kelis isz jų užmu- 
szė.

A u s t i i j a. Antisemitai 
t. y. tie. kurie varosi priesz žy

publikonai gavo net 90,000 
balsiį virszaus už demokratus. 
Merilande 18,000. Massachu- 
sett‘se. 64,489. Kansas 40,000. 
Nebraskoj 10,000, panėsziai 
ir kitose valstijose.

— Baltimore. 17d. szio mė 
nėšio Baltimorės lietuviszkoj

trijos perlamente. Lugeus va 
das antisemitų likos bulmistrų 
miesto Viedniaus, nors pats 
ciecorius po kelis syk buvo

Szesai Ii et u v i ai: J u rgi s
. Katkevičius, 

Jon. K vedera, Jūz. Akuliaue- 
kas, Mart. Zdanezius ir Jūzas 
Rutkiaviczius apskundė „Czy- 
Bordlc Burns ir policijantą 
Tosz užtai, kad laike svodbos,

o •
viduriniai Nzsidirb g«,e“’ vi’ns sP««8h’'Į Zdanius, Jur.

įsikalus ir mokėtų angliszkai.
stumiami su elektriką kaip

sakė jis —- ir mes klaidos. ku

rė^‘. Ir ragino visus brolius
autraszo:

129 Jardin str,
Shenandoah, Pa.

— Betlehem Pa. stato naują 
ilku dirbtuve del 600 darbi- gavo virszų ant 171,720 balsų.

Valszcziaus kasierius Pen si 1 
vanijoj iszrinktas TIayvvoodas,

szimū adyuų atlaidas. Drau 
gia atsilaikys ir primicijos kn.
Petro Siaurnsaiczio, pirmu
tinio lietuviuko zokonyko A-

no Kedeniptoristų.

rną.

Ciecorius Vokie

želi (i v kai .
K ELPSCI1, NOREIKO

<fc CO.
105 Broun Str., 

CHICAGO ILL.



Nauja pakaleni ja.

' ' Norvegijos keleivis Karolius 
- - Lomholtz užsiima dabartės ty- 

*»’ rinėjimu budo indijouų Mexi* 
koj. Kėlės nedėlias jis perlei
do tarpu indijonų nežinomų 

. ikisziolaik, vadinamų Virarf- 
? sais, skaitlius kurių isznesza į 

3,000 ypatų. Vienatiniu jų 
. užsiėmimu viso metu yra ap 

vaikszcziojimas szvencziiv
Dievaiozių jie turi daugelį, 

kuriūs laiko paslėpę ūlose. 
Apdangalu jųyra duzas plosz- 
czius panaszus į rym.ionųtogą.

Ponas Lamholtz iszpradžių 
neuoriugai buvo priimtas Vi- 
rarisais; Imt paskui indi jonai 
labai prisiriszo prie jo.

Paskutinė isz namų pacų.
* ’ ' • •

Gimusi 19 dieną Vasario 
1819 met ūse paskutinė isz gar 
>ingų Lietuvoj giminės Pacų 
Liudvika, buvo duktė generolo 
Liudviko Paco, kuris numirė 
ir palaidotas Smyrnoj Mažojoj 
Azi j o j. ei a u n ystė j p asi likus 
sirata isztekūjo 1840 metūse už 
kunigaikszczio Ksavero Sapie
gos, kuris mirė 1883 metūse 

•Paskutinius metus savo gy
venimo perleido Prancūzijoj. 
Paliko du sunu Leoną irLiud- 
viką teipos gi ir dukterį nū 
pirmo vyro Stanislovo Potoc- 
kio. Mirus jai pasibaigė vie. 
na isz garsiausių Lietuvos pa 
m iii jų. Prabocziai jos Krysz- 
topas ir hetmanas Mykolas pri- 

' statė daug bažnyczių ir klosz- 
torių Vilniuje.

Prekė alkoholio.

'pastatytie namus del pasilink
sminimo darbinįkų, skaitiny- 
ežią, pirtį. Isz to visko turėtu 
darbinįkai sau didelių naudą, 
o pragėrei am i tūs pinįgus ma
žių a sa v a s’v e i k’a t a .• -X •• e '

Rūkymas tabako, i
t j .

. Vienas garsus daktaras isz- 
bandąvojo 87 vaikus, nū 9-14 
metų, i’ukanczius tabakąi Pa
sekmes .atrado tokias:- 27 vai
kai pradėjo sirgtie. Nekuriu 
susimažino iszmintis, kiti vėl . , . , pradėjo gerti apsvaiginanczius 
gėrymus. 10 isz jų negalėjo 
gerai miegoti; 12 kentėjo bė
gimą kraujo L z nosies, o vie
nas gavo net sukatas. O krau
jas kū nevisų jų buvo pagą- 
dyta>. O per tai kiekvienas 
tėvas turi kaip galėdamas 
drausti savo vaikus nū niky* 
mo.

Ka galima padarytie isz 
centnerio geležies?

Isz vieno centnerio geležies, 
gal i m a p a d a ry t i e 6 5 7 *, 8 9 5 a d a • 
tas, o teip kaip adata kasztūja 
skatiką, tai centneris geležies, 
perdirbtas ant adatų kasztūtų 
6578 markus ir 85 fenigius.

Da d a ugi aus galima paini tie 
už centnerį geležies, perdirbtą 
į sprenžinas del laikrodėlių, 
nes tada už visas Hprenži’.ias 
galima gautie į 3 milionus 
markių.

Kai Į) parodo nekuria an g- 
liszki laikraszeziai Kensingto- 
ne, priemiesti j Londono žmo
nės per metus pragėrė netoli 
12 milionų markių.

Kad pinįgtis, iszleistus ant 
gėrimų apverstų ant pirkimo 
drabužių, tai galima butu nu 
pirkti 30.000 siutų del darbi- 
nįkų. 60,000 vyriszkų marszki 
nių, 30,000 eilių drapanų (L1 
moterių, 30,000 porų czebatų, 
60,000 moteriszkų m arszkinių. 
1 0,000 siutų del vaikų, ] 00,000 
vaikiszkų czeverykų, 50,000 
vaikiszkų lovų, 30,000 didelių 
lovų, 30,000 daiktų prastesnių 
ir 30,000 visokių paklotu vii.

Apart to vieko galima butu

Prėkė karūnos,

Portugalijos karalius, Imda
mas Paryžiui jieszknjo jubile- 
ro, kuris jam padailytu karū
ną. Karūna toj yra brangiau 
šia už visas pasaulėj, nes verta 
32 milionų frankų.

Karūna Anglijos karalienės 
yra verta 8 milionų frankų, ir 
ją kasdien galima matytie už 
mokėjus už inejimą 60 pensų.

Uždarby s nū to eina į karu- 
1 iszką kasą. •

Naujas Kilius.

Nežinomą iksziolaik upę, 
kurią galima rokūti už szesztą 
pasaulėj ant didumo atrado 
Kanados žieminėse giriose. 
Expedicija po vadovystę dr. 
Bell iszsiusta del isztyrinėji- 
mo tos upės, užvadino ją 2ie-

Paryžiuje ,aut

ku t.y. į 80,-tukstanczių ilor.

szaus vandenio.

Rėdytojas.

chodo kurį atuesza turtas ver

Czekai Amerikoj

Vi>. 11 16. 11.30 ryta 12 13. 2.

įauszi

9.32 ryta 2.40 popirtn

J. ffilWJCSAS
AGENTAS SZIPKOKCZ1U

er ilgą laiką jam pasi-tavi. 308 W. Centre str. M.dianoy Citv

Dvaras Sultono

10 15. 11.-10 ryta. 
9.W po pietų.

Iszeina in Raven Run, Centralia 
Maunt (’arinei ir Shamokin G.45 ryta 2. 
40 po pietų, ir ath-na in Shamokin ant 
7.40 ryla ir 3.45 po piet.

rytu. 12.33. 2.57. 5.27. 8.<X po pietų.
Lz.iinit isz. Hazleton į Szvim-lori. 7.3. 10.00, 

II 06 ry tn. 1*2.15. 2.58. g.30. 7 i.g, 7.§6 po pietų.

Isz Shiimok 5.15. w. 15. J1 v> rytn. 155. 130.9 
M pietų, ir nt<- nn in Szenadori util 6.04, 9.15 
ryta. 1*2. 43. 2.37. 5.27. 11 15 p< pietų

Iszeina isz S/.eiuuli>ri<? 1 Pottsville, 604. 7.38.
8.98 p«

min ių Ni 1 iu Isz tyri nė j imu turkiszkas ka'lendori tis -ant a

myliųdgio ir t’ktai vieną mylią * skaitlių magometonų). .Jai 
ploczio, placziausioj jes vietoje.' apraszė urėdnykus Turcijos

Brangi suknia
sultonu

Paskui direktorius n

os ima-

vo patį, kuris jau seniai se

Senumas klauszimų.

dugno, o kurie jau seniau pa
dėti niaukios beveik ant vir-

no iszeinanczio sostapilij Kynų 
turi gyvenimą labai nesmagų

Pirmutinis czekas 
Augustinas Ilermarz bribuvo 
į Ameriką 1848 metūse t. y 
47 metai atgal ir įai. Mary Lin
do tai Delevaro szteitūse, kur 
ir dabartės . czekų daugiausiai 
yra. Vieta ant kurios dabar

miltinis jų yra sekratoi ium, p;

Musų spaustuvėja randasi

szios knįgos

Maldų knįgos:

tus ir 1.1, viekas po cziene ko

si. 0.15 rym
<11

10 cutie.
1»)

Knįgos dvasiszkosįtalpos:

’(h*

ina

\\ m
30c

31»C

50c

kni-

20c

50c

lue

ersono į>

Skuriniuose 
Szagrino 
Krisziole 
Su kauleliais

Givenimal Szvcntuju Dievo 1. 2, ir 3.
70 centu viena

35c
I0C

Gydyklos nfi Imimės suterlios 
IšviriaSzventa su abrozeliais
Monnti Marijos

mr . ari<t nuKvaruavimo uranu/ 
rmb> kaip suvisu naujai padaryti.

20e 1
lUc
40c
20c
10c
10c

- 2.oo
75 ir daugiau-.

Gyvenimas Stepo Raudnosio 
dali.- ..Szauhmiszkio senelio“)

Kalba dvieju žmogų
\ adovas iu dangų
Vadovas aplankanczlų atmininiam kau

ežius Iszganitojausmusiį - IHc

Ajiie Danga, Saulę. Menasį.
Pilančias ir Kometas

Pirmutinis degtines varytėj 
ja

Naujas elcm<*ntorius (1S’.>5 m japdarytas

Givenimai Szvontaju Dievo |maž.esni'| į 
ir Ui zokoims drauge

Aukso altorius arba Szaliinis dangisz- 
ktįskarbu “ *■ “

a) Skurinlnose a|Mlaruoso - S1.50
Szagrino - - 2.00
Krisztolo - - 2.50
Su kauleliais 3.00 Ir dauginus

d)
3) Mažas AUKSO ALTORIUS.
4] KANTICZKOS

s-z< .mdori « (Yl. 7.50. 9.05. 
3.00. 4.40 5.20. 7.15,7.55. 3O<*

giveni-
5()e
30c
50cI’lisigatavnjinms ant smerezio

Istorija seno Įstatinio
Kanczia Vieszpatics
Pokylis szvcntuju arba lanki komu- tinc-

'•

t-

c

to

t

S>.

6

mėsa.

mesa.

...T

kataliku
Kristijonas Donalailis Pavasario linl

Žodvnas knn. Mie/.mioketurose kalbose: 
ir 

.00

A"

menos (su viena mapn)
Peiverintos

pilnu (uirchu.o r

■ h-1 pnnintiuio. p'Hu 
tikn< iirn«-rikotd'./ku i 
kr<Hh-li, yru tui tik 
nukaus, vadinmnnx 14 k 
iv/roOo taip, kaip Ukrt. 
Auk'ini* latkrotkby. ku 
riU'ktti pnrdfida pv -4; 
yru gvarnritavo!n* ant 2 
motu. Apžiurvk K«-ra; o 
nresootiM-ir jvigu tu v. 
hi*i. Jog j rn pigu, uže 
k» k J7 6,0. O Jeigu t o 
puikiais Ivnelugelm. t. 
alsi u *k gO centu įmh-zi 
nvmis ronrkvmif. u 
si aukštai Ivn»-iu 
vertumo 43.5<>l 1 k. 
prisiuak 7 AO.oh-nv 
Ji gausi djRui.

ADRESAS:
RojalnifK.Ce. 1 »pU 

OI Unity Bldg. - - - Chicago, IB.

J

Gelazinkelias Lehigh ■ Valley, jayOgas Kningu
Prasidėjo nuo 18 Lapkricyjo 18)4 m. 0 0

mistras ceremonijų, 3 imamai)

fTelnai iszeina l#z Shcnadorio In Ponu Hnvrn 
Junction. Mauch Chunk, Lehighton, Slatington 
White Hull, Catasauqua, Allentown, Bethlehem, 
Easton ir Wvutlu-rly 6.01. 7.38,9.15 ryta 12.43,2.57 
L27, po pletu.

In New Yorn ir Philadelphia, 6.04. 7. 38.0.15 ry
ta 12.43, *2.57. popiet. In Ųmnmne, Switchbuea. 
Ceriui rd' ir IIudMindab*. O.pl 9.15 ry t.-» *2.57 po piet

In Wiles-Barre. White Haven, Pittston, La
ceyville. 'l*ow:in<ln. Say re, Waverly ir Elmira.6.04, I 

9.15 ryta *2.57 , 5.27 ja> piet.
in Rochester, Buffalo. Niagara Falls ir in W<- 

elu> 6.04. 9.15 ry tn 2.75. 5.27 po piet,
Ln Bvlvah re, Dehiwarc Wati-r Gap ir Strouds

burg 6.04 ryla 2.57 po piet.
in lainilH-rtvilh- ir Trenton 9.15 ryta
In Tunhaun »c 6.04.9.1 rytu 2 57.5.27 po plot 
In Itlmcn ir Geneva 6.01.9.15 ryta 5 27 |>o piet. 
In Auburn 9.15 ryta 5.27 po piet.
In .1 *:in<*<vAlle, Lwlstun ir Benwer Meadow

rius parodų sultono, naezalnyl 
kas szlėktii jaiiniiim

In Silver Brook .lukction. Atxii-nri«'<l ir llazle- 
Inn ft.04, 7.3k. 9. 15 ry tn. 12.13, 2.57. 5 27 ir 8.08 po 
pietų.

In Scranton fi 04. 9.15 ryta, 2.57 ir 5.‘27 po pletu.
In Hiizh-brook .I'-dtlo. Urifton ir l-'r«-elan<l 6.01. 

7.38.9.15 ryta. 1*2.43. 2.57. 5. 27 |hi pi«-tu.
In Ashland, Girnrdvill*- ir Ie»st ('rue, I 59. 7. 46, 

9.13. 10.20 ryta, 1.00. 1 Kt 4 10. a 35 pietų.
In Raven Run. t'entraliu. Monti* (’arinei Ir 

Shamokin 9.13. 11.1 I. ryta. 1.32.120. 8.22. 9. 15 po 
pietų.

In Yatesville, Park Place, Mahanny City ir 
Dehmo, 6.04, 7.38. 9.15. ll.fftryta 12.43, 2.57. 5.27, 
80S, 10 33 po pietų.

Treinai iszeina.

evnuclių vadinamas jo ek

na

ra

del sal tono, naczalnvkas z<d>o 
vų jo m. sultono, vienas astro 

ad i u ta n tas marsza

Visiem tiem urėduvkam ir

65 ryta Ir 4.00 po piern. ir ateina In She 
nadori ant 8. P.t ryta ir 1.58 po pietų.

Iszeina in Ashland. Girardville ir 
Lost Creek, 9.IO ryta 12.20 po pietų.

In Hazleton. Bla<-h Crevh Junction, 
Penn Haven Juction, Mauch Chunk 
Allentown. Ib-thb-hom. Easton ir New 
York. 8.49. ryta ’.V ’ •’ ‘>5 po plot.

In l’hikulelphia 12.aO. 2.55 po pietų.
e. Mahanoy 
rvta 12.30. 2.

Szenadori 8.30.
11.30 ryta 1.05. 5.30 po pietų

szinos siuvant kokią mus dra 
paną, žmogus uždūdasau klau

padėk i m marškinius f 
Vienas kantrus siuvėjas už

del pasiuvimo vienų marszki- 
nių reike 19,909 sykių įdurisiiun į Amoriką 1658 metfls

tegu pats persi tikri d a tame 
siūdamas,

nijii ....
Szkala -
Stebuklai Dievo Sz. Sakramente 
Mokslas Rvmo kataliku 
Szlovinimas Sz. Panos Marijos 
Raz.anczius amžinas

ryta 1.35, 5.15 po pietų.
Koi.t.iN n. ivii.uru eeneralnas superin 

tcndoiitas South Bethlehem, Pa.
CIIAS S. LEE, gen. agentas

Philadelpdia, Pa.
A, W, NONEMACilER- Ass G. P. A.

Apie senovės Lietuves pilis 
Trumpa senovės Lictuvlą Istorija 
Ziponus bei Ziponė - - -
Žirgas ir vaikas
Birutės dainos ....
Petro Armino rasztal
Ponas Ir mužikai, drama
Kas talsybe tai no melas, Alsz B. 

Pajndinklm vyrai žeme apysaka 
Ant Nakvynes 
Pasakojimas apie viena vaitu 

sztlnika
Kaukazo balaisvis
Kur meile ten ir Dievas
Kas kaltas
Senis Makricka?

Naujas Szto:as

ir jo ra-

15c
15 C.

(ki-tvirt;

ry. Atikit o pamatysit.
(DOPER & SCHILLER

•>.-> E. CEN TUE STREET

mtilk-

10 c.

Kankinimas kataliku Lietuvoje abelnai
o ypatingai metuose

drapanas kaip lai: kotus, kelines 
vilnones ir szilkines. Po isz

- -Joseph ? Gie^ve.::
Lietnviszkas : banlskutys : (barberi

Shcnandotu

ir usus, km

ADVOKATAS - I.AIERIS.

riauset.
Taigi parduodu naujus h- Jan pabaiky-*J( ii- 

lOc 
20c
10c [ 116 E. Centre Str. Netoli L. Vales 

dipo SHENANDOAH PA,

Kas j ra griekas.kalba 2mergaicziu 15 
Didžioji nedelia - •'»<’
Grieszninkas priverstas meta voties 10‘* 
Perspėjimas apie szv. tikcjin'.i 
'Trumpi pamokinimai ir r<>d< s isz 

i'u knn. Antanavicziaus
Kasdienines maldos
Graudus verksmai
Apie malda kaipo rakta i dangų
Pamokslai ant ilidžiuju metiniu <zveti 

ežiu ir ilidžiuosjos uedclos
Szaitksmas Balandėlio

Ule

Lietuviai amžių gludumuose
Maskolijos |H>litika

Valkti kninuelė
v

loc
•MIC

ant geriausiu szipu vvažiuot. Prieg- 
tam liaidžiu piningus tiesiogei in 
Lietuwa, Kussija, Lenkija ir kitas

gero gulima gauti isigert. Lietuwei 
pas sawo wienžemi.

Terp skausmu Į garite poema 
A'lstorla. Zanavyko 
Juokingas pasakojimas
Naujas elementorius su apdarais 
Lietuvos gaspivlinė
Ameryka pirtyje
Tamoszius besotis
Apie Kražiūs
Ka daryti idant sveiki botume 
Lengvas būdas paežiam per sav 

mokti raszyt

MESINYCZIA
1.1. Rohland’o

aviena ginus dėl szėrmcmL v ir t. t.

Tikras amerikoniszkas laikrodėli.-.

JUX0 bliHIiD/l/.lO

STEM I'zkirpK szi iipgnrsi
wino ir urisiu.'k mums

1 SET ”
LADIES l,nsiusime lav uz d’

OR CENTS’,1 ' ........ .. .................... ..

SIZE

*ri»s agentas, laiwakoreziu ir siunti
mo niniiivu. 122 S. Main str.

A
promptly secured. Trade-Marks, Copyrights 
and 1 .ubeI» registered. Twenty Ove years ex
perience. Wo report whether patent can bo 
secured or not, freeof change. Our toe n«tduo 
until patent la allowed. 3*3 page Book Free. 
H. B. WILLSON CO., Attorncva at Law, 
Opp. L.b. Puuumco. WASHINGTON, D.C-

....


