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“Garso Amerikos Lietnvin”
★ Drukarnej e

’ JAGU NOKITE PIGEI PIRKT

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

->WOMERM<*

agentas del

124N, Main str Shenaii.

ir už pigia preke (ezienia) iszpildo visokius P1GIAUSE VIETA visam mieste
pataiso ezeverikus kū nepigiausiai
drukoriszkus darbus: Brukuoja

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

'GfiESftS AMERIKOS bieTMVILJ”
230 W. Centre Str.

FUB.'.CO,

Shenandoah, Pa.

p. KTHMN’SO APTJEKA
užlaiko visokius vaistus kaip
m « r i k o n i s z k u s.

Heading, Pa.

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

DANTŲ DAKTARAS

Rales % of % advertisinff.

-HPrcke apgarsin'inn^-

One inch once •
One inch one month
One inch one year

Viel as colis riena karta
Vienas colis per nienesi
Vienas colis ant metu

$ 0,50.
$ 1.00.
$ 10

1000 žmonių daro didelius
Pardavinėdami musu ta
voms. Kas p'isius savo
pilna vardu ir udresn,
gaus nog mus’ licveik uz Į ,X.
.
.
...
.
..
<1.vk>i. pakely su ,rknn- ZlUOtC, JOg UU pUlkUlUSlllS Salimui*
ežiais daiktais: 1 geru vv-j
•
.
,
r..
,
rlszku Juikrod-h muku- 1
VlSHUie miCSLG bnCIllKlOriO.
kiu uŽsuKinna, kurs go
tai IhIku rodo. luKsztai
Kampas K. Center ir Howers Str.
Jo padirbti isztikro pruslszko sidabro, auks&ti
14-karutu auksu, gražiai
fbzkvietkiiti.gviirantutas
ant 10 metu. 'Pas bdkrolelis isxrodo kaip -10 hilsrodelis. kury galit pur- Leigh Valle’s dijx). Tenai randasi ko
Ifit kolnanie laike už $15 skaniausias alus, visados šviežos, o ka
i, 14-kar. uuksfita iericu'eli ir kompasu: 1 olun- kitu gėrimu tai nei girti nereikia, nes ge
<snn, nlaveli ir peili; 1
mariu pipke: lunghszko resniu niekur nerasi, o cigarai Isz paplieno brltva: I puikia czlos Turkijos. Taipgi J. Kupczinskas
dežiukin del briežluku:
1 žvilganezin Javos <Iei- ir brolis yra labai prlotelingl žmones.
niento Migutia in innrszkinius. Ttis visusdiiiktu- Kiekviena gelbsti bedoje Ir duoda rodą
prislusltne jums per c\s>
nki’A.mirszkit
presu viename pakelyje kožnam reikalo.
del peržiūrėjimo. Jeigu
jums tie uuiKtni pnsidnbos, užmokėkite agentui
nnt expreso $-l.95o<lnlktni bus jus. Jeigu jums per
toli yra in cx’presa tai prisiusk mum< *5 registru- i
voto'je grotuotoje, o mes jums prisiusime ta pake- j
Ii per paczta. arba 3 pakelius prisiusime už $13,50
ir ncrviKS jums muketie kasztu priiuuntimo. Par
davinėtojai mus daiktu daro didelius piujgu* par
sitrauk pūkely ir jmm-igyk. Szirntus pakeliu su
miuctuis daiktais iszsiunc'ziame kasdien in visas j
Parduodu visokius žalius valgomus dni
pusia.s, už kurlfisn} laikome pa leknvoncs nu žmo- Į
niu. Muso adresus toKis:

Visi vaistai yra szvieži, geri ir labai

traukimą viduriu, tai dūk vaikui vaistus

Luks German Remedy
Lietuviszkas daktaras ant kožno pareikalavimo,
gi n gi em s visokia rodą už dyk ą.

A t pi i p k i t
Kivlin’s Huno O&oiro

.ISTORIJA.

\ vėlumą : tu pn-

i \ Hiitleniuiai žo

i

vienoj iųotiąo,s

tu

norėjai

suvytę; vandeniniai
11

di vėžiai standžiai už jų licnnmu

pamate,

atsargiai, idant ne

svietui, kiek
ir džiaugsmo
- at<akė senoji
r nieko in-ma

tai.

bet jame
inn

greitai par-

to gyvenimą
\ iena

ma nes

snier

201 E. Center Str.

erguson’s Hotel Building, No. 6 So. ZMain St.

SHENANDOAH, PA.

INSURANCE WHOLESALE WATCH Co.
91 WASHINGTON STR.

NAUJĖS • E.IETUW1SZKAS BDD

» SALŲ NAS K
Shenandoah Pa.

sznapso ir turkiszkų cigaru! Užeikit, o nepasigailėsi t.
Žmogus teisingas, su kiekvienu gražiai apsieina.

$ 0,50.
• $ 1,00.
$10.

269 AV. Coal str. Shenandoah

ft. ItupęZįigSka

-h* JUR. § ANCEREWI0ZEUS,

-

Alaus vr Porterio.

Ofisas buna atidaritas
nuo 9 iki 12 (pietų)
po piet nuo 1 iki 3
ir nuo 7 iki S wakare
34 Oak str. Shenandoah, Pa

krajaviszkus

202 S. Main Str.,

John Dalton

CHICAGO, I'LL.

Pas Mziaviczm!

Visi tavorai yra labai pigus ir
sz vieži. Užlaiko valgomus ta vorus
ir daug visokiu dalyku.
Taipogi K. Radžiaviczius parduo
da szifkortes ir siunezia pinigus į
visas dalis svieto.

nas žmogų

>u\ <

ktus: Salotas, Kopūstus, Cibulius, Mor

kvas, bulves ir žuvį

— Katras nelaimė

irvtK-:— atkartojo motina

lyną savo g\ veninio.

ue<2Taziai

žiu gatunku.

s ir medžius
jll.i:
L>z%

na.

Visi tavorai yra szvieŽi ir labai
pigi, ateikite o gausite ka tik norė
site kopigiausei.

> sūnaus, i ii

v ra nežino

įdėtų, pis augino ir lep

NECŽMIRSZKIT

e: naši

tda i m * liga motina h-n
iiažu.
a•
u klau

Shenandoah. Pa.

sakyti,
mano vai i

Ž 111 O < ’ i sZ k I

I h »n ii

atsakė nu!iudii>i

ATEIKIT!

h t ei 11

1 iidii motina
nimeif

tai 1

man

tarė molina

nu
• c•

in.'izo n

SHENANDOAH, PA
LIETU VLSZKAS SALI UNAS.

Didzianse Krantine Grahn
1

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

^/Ifklius I iff pigipus^

M. Slavicko
339 W. Coal str. Shenandoah, Pa
Lietuviai neuzmirnzkito atsilankyti
pas AL Slavicku. Žinokite, jog jis

z

Ant kampo Lloyd ir Bower Str

Shenandoah, Pa.
t

'

Ar žinote lietuwiai kad Cl I IM'S-

bedoje, ba jau newiena iszgelbejo
isz nelaimes p. Ražas.
213 E. Centre str. Shenandoah, Pa.

TEMINKIT!
rio parapijos galima gauti visokių

Szkaplierių ir Božanczių

an< •

in :

iras
h4

galwa nuo jo niekad neskauda. Pas
Ch. ShmitlPa gali kas nori gaut; ir
baczkutia in namus parsigabenti

mm i ilga.
La iiiutina lygiai nelaiminga ]

:avi> žilus

motina:.

mus, kaip tai,szalta alų, visokia ariel
ka kokios kas tik nori, ir kuo pui
kiausius cigarus

Ten galima gauti skaniausiu gėri
mu wisokiu, nes ir cigaru usirukiti

SEtasdasrSiifMS
j*

i.

207 W. Coal str. Shenandoah. Pa.,

JonoIRazo
visus pas mus atšilaukit.

CH. SHMIDTO

tu
nori: ar kad atiiluocziau tau
v'6kelj. ar kad ji i tą szalį
nHiiescziaii. apie kurią tu nieko

tina, •
j

melsti:

^caVEATS,TRADE Marks}
COPYRIGHTS

CAN I OBTAIN A PATENT?

Fora
prompt answer utiel iin honcut opinion, write to
DI I.’ 5N A
who have had nearly fifty years’
experience In the patent business. Oomnjunlcatlons strictly confidential. A Handbook of In.
formation concerning Patentu and bow to ubtain them sent free. Also a catalogue of rnochui*
teal and scientific books sent freePatcnts taken through Munn & Co. receive
BPeciul notice In tho Scientific American, and
thus aro brought widely before the public with
out cost to r inventor. Tills splendid paper.
Issued wceltir. «4eganUy illustrated, has by far tjjo
largest circulation of any scientific work In the
world. 83 a year. Sample copies scut free.
Building Edition, monthly, fž.fiOa year. Singlo
copies, tiS cents. Every number contains beau
tiful plates, in colors, and photographs of new
houses, with plans, enabling builders to show the
latest designs and secure contracts. Address
MUNN A CO., Nkw Yokk 361 BHOAOWir.

b litus kii|
kus.

ir

manes:

innsziiii au
Ii n ko.

ciutai po stiklo priedangomis už

Miliuos tu norėjai iszrauti, ii

į nežinomą szalį

Moksliszki pasikaltU3
-^a^
*
nepasirodo ant sziltu
matome, kad
bej iniai apie lietu •
sniegą ir rasą,

?zalis. Todėl visti met ir vidaiktu, uir ore prisilaiko mažiau ar
garas

žiau ar daugiau dėlto, kad vie
nur oras drėgnesnis, kitur sauIr sztai du koks dalykas: sesnis, nors vėjas ir ueszioja ga
garą mes pradedamo matyti rą į visas azalis; teipsztai oras

a

M

Vanduo ir gani*.
•oš pakraszoziusa ant
džio andens, o sziek-tiek1 aug
o
Bzcziau, uos garas ką tik Užki
lęs isz vandens labai giedrus nų, ir sausesnis ant sausų ževasarą lyja — mus auliniai, skystas. Mes pradedam4-* n ere
upės ir ežerai tik tuo tarpu
)
Kaip oras sziltas, tai garo
jame mes nematomo, nors jo
butu ir gana daug; nematome
garo ir szaltame ore. kada io
maža,
mą kaip pravėrus duris verezia
si per slenksti ,,azaltis“—toki oras atvėsta, tai garas

į
;Į

S
ft

I

apiiženyti su 14 metų mergai
Korespondencija.
te. Vienok to ne bus, nes pa
sztų Amerikos draugyszozių
gal traktatą su Prancnzija ta
delegatai visi renkasi in bnžnv
New B r i t e i n. Prane po apsūdytas ant banioijos.^
broliam* Lietuviams
Perkūnas.
tuszczi/i, nė isz žingeidumo nėr kerną naujieną, kad ir pas
vienas neatėjo-pfu, sarmata?
jau susitvėrė lietuviezka
Ponas G. M.Ryaninatė Ka
rapi j a.
Nog seniai jau mes apie užjimą parapijos mieliname
pinkalboms su pamokslais, <> t Vyskupas, nesuprasdamas
rai mus padėjimo, nedaleido
Taigi sakau - Szenandorie- iki sziolaik mums nog lenežiai, nors dabar susisarmatv* skirties.
Bet dabar jau pamatė lenkite ir nors pagalios supraski
Igaspadorystę. Lenkai nog
uiai už statymą bažnyczios
visi seniai jau suprato.
szen •

•kad kiekvieną gali užganėdy-

pavirsta in ukus ( miglas). K i k
vienas galėjo matyii, kajp va
sara pavakare atvėsus k via u-

-nu

tu-padėkiin - nog

posmertinės
*

'l’ie likai — tai ne kitas kas
>

I
r1 J
I

■t

lema

į

j

tvorų szlapius sKaibinms, o
dabar jau jie beveik sausi, da tas oras, jojęs į pirkozia, apszy
nž- vala-ndėlė? -g^L-A^ironztT^į
jų nematomu.
pįrKczios langai ir atneszti isz
Sutrisztėjęs, i ūkus gara
1 a ūko sza 11 i d ai g t a i ? K u r
laszelius, pavirsti į szarmą ant
r.i
szalto langu stiklo ir susilieti
o ir riūs dažnai gali matyt ant įnesz

.

luinais, tai vanduo
garavo (pavirto į g?

niuv daigtu.
O
i
vėFai-g-i dabar jau mes žino
me, kad nū sxihimoa vandū
gnrūja t, y. pavirsta į garą ir
dų matome, kad vandū gal pa
virst į garą, iszsisk laidyt po

int 200 padidyta. nes skaitlius

ežioj, įėjus į vidų szaltam orui
Ūkai prisieina mums malytie

Taigi pusi posniertinės, 120

baigiantis
atadrėkiui,
ir iszmiu
r*
>
josžalcziui prasidedant. Mat'
per atodrėkį nū žemės iszkyla

Rzaltus

pie Madagaskaro karalie
ne.
skylė. Neviena i«z jų nežino-

Lordas Randolph Char

Kas tai yra muzykė.

chili

Ant szio klausymo, viens
Lordas Randolph C’hurchi
Amerikos humoristą teip atsa
fj. R an a vol o (teip vadinasi kė: muzykė tai yra riksmas
kurį padaro žmonės ant viso
— Aog naujų metų gausi
ir tai. Susivien. nog naujų me peers karalienės Ra n a vėl o,s II, kių instrumentų. Tuos žmo
nes vadiname muzikantais, o
tu V iszieis savo urtoimi, kur
apart žinių kas link Susivien. ^žinoti ir ne daleisdavo nevat kada jųjų daug tąsyk — or Vieną dieną jisai apie tai užsi
kestru. Vienas muzikantas
ga na re- j Bus pranesztos s:
minė savo pažystamiems ir ka
, pram»>zavo, kad szių metų naudingos žinios a t š j l i k 11. i a i •ostapilės 1883 metuose, mirus
įszblyszkęs ir iszrodo žingei
■autinis ministeris ir pats Rai- džiai, vadinasi virtūzu. Reik
ki už
vienas isz jų padavė vieną knį
i vien.
<r J

ant metu.v

A tsimin k i me

tiktai

■1-—I Į Į

Balienė jaunystėj buvo labai
jiedna gyvędnma pas savo
tetėną rieznyką, kuris isz bied
lygtos pardavinėjo mėsą po at

v

teip gražiai atsiliko?

uų — balų, ežerų, upių, o ant

se metų kaitina saulė.

^■■filiui II ■ ■■■■£_ ,

rachi Indijose perkūną formos
Kynu mada
apvalios, apie kurį padavė ži
nią savo laiszke Nature. Bū
damas drauge su dviem savo
Kynai, kaip liudija kelei
draugais, kurie pasikavojo nū visi, nosis szlūstosi ne skepe
taitėmis, kaip pas mus, bet po
rys buvo uždarytos, atsistojo piera. Jie rokūja, kad nesziot
atidaryti duris, bet ataigryžęs szinotą audeklo iieiszpūla. Isz
pamatė perkūną apvalios for toe priežasties vienas vokiszkas
mos terpu galvų savo draugų,
panaszų į pilnatį mėnesio.
vue universal“, norėdamas už
Tuoja is davėsi girdėti gar dirbti pradėjo dirbti panaszius
sas perkūno ir abudu priete- sznipB zdokus,
darodydamas
liai tapo lengvai suronytais kad
yra
tai
Vienam suskaudo kairiasis vei xnaudingesni
už
das o kitam petys. Kambarys es audeklines nes jų nereik nė
kuriam jie buvo, prismirdytas skalbti ir pigiau kasztūja.
buvo gierka. Kitam kamba
ryj greta ku jų, stovėjo du ka ros ir niukina nekurj laiką
binai. isz kurių vienas pasiliko glicorinoj.
lwz priežasties jų
sveikas, o kito liko tik szmo- plonumo gali turėt kisxeniui
d u tuzinus.

dor. o iszmokėsi per metus gal

ras ore.
į \anueiu. i sz pmio Kyla smar
kiai garas, kai}> pastatai jį ant
ugnms ir įszildai; skalbiniai
teip-gi sparėžiau džiūsta, kaip
esti giedri diena. Taigi vaudu garu ja nu szi luinos ir jū sau
sesnis aplinkui <>ras, jū smar-

ažnyczią, visame lenkus p»*aūks.
Mus miestelis guli netoli
Og Water būrio Conn, savo
unįgo mes neturime ir užlaiyti da negalėtume.
Todėl

vėsusj orą sustingo teip par

, pasirodo ant jos vandens

i

rngti priėjus pastatymo ir asz
islinu, kad lietuviai! bile

pie daiktus kurie kvėpė vėju
nepridera geroj draugystėj kai
bėt. Turime isztixro da ame
rikoniszką muzykę, Toj yra
blogiausia, bet mažiausia iszkadijaisz visų: nevat katarinkoB nenor nieko apie ją žinot.

pridnkancziu keliu eina—Shenadoriecziai, u esatimi t v

lų plotus, sumažina ež- rus. ne
dovanoja upėms ir jinai. R in

nog sziiį metų
turi kilti. No<r
rėd \ me tokias permainas pada
rėme. Kurios jo kyliimi truk
dė, Susivien. turi milz'iniszkai
iszangli. Noe' szin metu, ra-

naudav su Amerikos iszmintiniyos dran
vystės, ir Dzin i n tingi vyriu ir
kad noma ten pat, kur dingsta ir
vandū isz skalbiniųv — iszffarū
O
Joggana jau mes visi lietuviai loros moterys raszysies i-rie
ja į orą. Saulei atęinu į page] turėjome del jus sarmatos per
bą vėjas, jis iszsklaido susirin

isz visos Amerikos hetuviazki1

garsino karaliene. Pagal pap
roczius Madagaskaro, karalie
nė turi būti paczia pirmutinio
ministro. Rąinilairivony, ku

Vokiszkoa muzykąs reik kinu
syti su atyda. Geriausia prisikimszt sau jausis vatos tą
syk galima miegot, o žmonės
mislija, tik apaaugok Dieve
ne kriokt, kad klausai. Ant
volakiszkos muzykos gali isz
ausų votą iszsimt, bet turi gal
oktis visom i pukad ue patinka,
sem

Urėduykal Praneu.ijojvo 189,000 urėdnykų, kurient
iszmokėjo per tūs metus 3(K>
milionus frankų. Sekanoziūse gi m et ūse urėdnykų buv«
250,000, o iszmokėjo jiems 407
milionus frankų.

metus, Algos mažiaū kaip po
tūkstantį frankų gavo 183,750
urėdnykų; nū 10,000 iki 19,9
99 fr. gavo 1565 asabos; nū
20,000 iki 200,000 frankų gavo
212 asabų, ir milioną du szini
tus tukstanczių gauna prezi
dentas respublikos.

Sw
'■
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Didelis, Didelis

Iszpard avimas
Ponu J. J, Franeys didelio ra-

Gerai mums pažystamas ponas
Frannev užsimanė iszczystyt savo
sztora, užtai paveda aucionierini
P. Matui lives iszparddti per action
(licitacią) visą Javo tavorą, suside
dantį isz rakandu in kuknią, miegn-

Užtaigi žinomas auctioniedus po
nas Reese iszstatys ths visus daig
ius ir pardavinės »n*s žeminus pa
prastos czienios.
Jauniejie. kurie da neėsate ženoli.
dabar yra geriausias czėsas ženyties
ir už pigius pinįgus insitaisyti in
namus gerus rakandus.

sziek tiek pinįgo per sziūs blogiu
czėsus.
Žmonės, kurie iszinanote, naudo
kitės. Dabar arba niekados negaute

Atsimįkite vietą Franeys sztoras
ant kampo ulyczios, netoli paczto,
einant in lietuviszks bažnyozią.

skaitvt.
Main str. cor Oak.

szcziot. Sykį susiginczijo su
savo draugu kad pereis vvestmin
sterską tiltą laike muszimo
laikrodžio dvyliktos valandos.

oetrono. RanavoloIII 34 me
tą amžiaus, vaikų netur, ir jei
(Uji numirtu karalystė tąsyk
tektų 14 metų jos duktėrei Ra dabar melodijos nekeuczia o
Urinadriu-Manitra. Ministeris
Rąinilairivony turi 70 metų
Prancūzų muzikė teip kaip
it jeigu pergyvętu savo kara- ir viskas kas atsidūdaĮprancu- perlėkė per tyltą.
ziezku vra vėlu ir blogu, o a- buvo iszgrajįtos.

Shenandoah,
aclioneer tov<»-

Y. M. HAMILTON, O.
buvęs

prie

Minora

ny, Building,
Shenandoah, Pa,

4“-^ ■
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The Lithuanian Weekly

Garsas
Amerkos
lietuviu
J
PVBUS11E1) EVERY
£
FRID AY

Nabasznykas prigulėjo prie

ii 1

kaip neį eik geriau

Lapkriczio 189.5 m.

t

Execute* all kind of .lob Printing
and translating in all modern lan-

v

vo). Rusti ir svarbi Kamanai
cziutė buvo labai pritinkancz’u

- daina -

ėmė daly v n
savo draugo.

Subscribtion $ 2,oo per Y:ar, k
*AH coinmimicationH must be adressedįu

Nors daugybė

4

nio Tėvynės padėjimo.

“Garsas Amerikos Lietuwiu’ 5
*

PLBLISHINO ( O.,

*

filiu,

Tegyvhja mus tauta, - tau-

kada

<ėjii .u ir vilczia geresnių lai;u.

^-'.Nedelints i Laikraeztiss

^‘Garsas Amerikos lietuviu
* -n-lszeina i kas * petniezia-ž
4
Shenandoah, Pa.
^AMERIKOJ E

ko hymno „Te gyvu j mus tau
visi giesminikai ir giesmini- ta“. Balsas trijų mergaiezių bllVO

'i-Gar

Kur bau guja
d net: Marė Žiei

$ 2,<io£
$:hoo*'
*j Rankraszczini (korespondencijos) ii\«
^laiszkai tari bąli siusti ant szio ant-s;
jpraszo:
'•
4'

2129 S- JARDIN Str.A
o

ketino
neužmergaitė
*

tu Dauguva, irė K ai ra iežiu

Eaten d as second class mail matter
the Post-Office at Shenandoah, Pa.

pasirūpinęs isz-

timo.

Te\ u mano žemė, - deklema

[0.0.O03(?OOCYiXiX?CXDCX£XD0Se

GU0DOT1NU

k u no

na vsaua jimo

įl29 S. JARD1N STR.I
ė)
Shenandodh, 1*0.
L

nebuvo girdėję tarpe Lietuvai-

i minikai.
V
Giominv kas ir Lietuva.
Magdė Bizonu.
Marė
SG1/AO ežius.

Abelnai sakant pasirodymas i mirė 1 S

susimi rusiu isz visu

DGLGGftTU
SIIENANDORIO

kė ant pasekmingo užbaigimo
susiv. Seimo.

LIEE-

virs
ir giliame
Mocziute mano, — visi gies
minjkai.

szio nuneriu
\ mins
\ Ir
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Pagal programą supaisytą ir
rėdytą n 6 vietinio km Matu lai
ežio buvo iszųiidytos szies dai
nos bei deklamacijos:

n t-maza:
mirszu
,.ra
gau.l‘H vienus isz jų p;iso
dino i džėlą, kiti užsimokėjo
Kizunu.V Marės Žiburiuv ir K a po kelis ‘dolerius fainos, o
Grogui i s už iszmuszimą durių
ir langų \ niežiu’.i > saliutu* už
sidė 8300 belos. Gražiai lie

ui pardudami ne liktai vienu*

<1<-1 drukavojimo gromatu, imiszinasdel siuvimo, harmonikas
britvas peilius ir t t. Isz.sium

ir miestus
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ISZ LIETUVOS vėl pradeda apsilpti.
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kos pasitiko jį su Lenais. Szne tas tūkstantis asztuoui szimtai

.
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liszkoj koplyezioj New Yorke bų buvo ir gubernatorius Alt tūs.

kailį vienam urėdnykui.

Isz miszias, isz džiaugsmo, kad caVilniau^ atvaževo czionai vais aui gimė duktė.
f

užims budavojimas tilto ant
upės Bugo.
L on d o n a s. Anglijoj
ambasadorins turku,
* Rustem
Pasza numirė. Žinomas b ;vo
kaipo teisingas urėdu v kas.
Beri y n a s Atėjo czio
užsvmė Peterbur.
nai žinia, kaipo A bilai-ai 11a-

t?

ėmę į tris vežimus aresztavotnš neszt m
gaspadorius. A'isus aresžtavo nimo.
— B o s t o n. 18 d.
pasimirė czionai
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Bet da nieko tikv
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Hvmmis tas kaip žinoma
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o gūd. km Žilinsko su
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Sakaucko kupcziaus isz lleizel

gauna

iszmintingo zėc»-rio, kurs
i vesti visus spatistm ė'
ris Mokeviczia likos apkalty (lentas Union Railway .jau a Im nežino, kad privilegiją žudy reikalus ir mokėtų ang
Atsiszaukti praszome ;
tas už jo užmuszima.
mų, caras pats sau tik nor pa
aiitraszo:
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Burtai Anglikų teatre
Nekuria Augustas Harry la
bai žingeidžius daigtus padūda mums apie burtus anglikų
teatre. Kaip jis sako, nėra

akcentu. Kunigaikaztis Yorku

Karalystes galybė,

tinisįvedė j savo paloclų liežiu

Galybe karalystės San Ma
rino isz pusėskariszkos suside
da isz 90 apgynkluotų karei’
vių senais Karabinais, kūrinos

Karaliene Eugenija.

tu. Plunksnos’povo atneszn
nelaimę.
Teatras kunįgak
szczio Valijos tapo atidarytas
1879 metūse.
Laike pirmo
darė ne smagu.

buvo akutės povo iszspaustoe
ant kėdžių. Direktorius pri
sakė tūj visas užtept. Kas ateis

metą.
mėnesių*
sukaks Jjczv
amžiaus,^ kada karalienė n °teko treno, o kaip žinom tas
atsitiko beveik j metus nuo
laiko atidengimo Suezko
nalo, ant kurio buvo pati
ralienė drauge su Napoleonu
III kaipo perstatyoja Prancuii
jos.
Senukė, karalienė pavasary] buna Cap. Martine,
o tankiausia gyvena Farnbo-

scenos pirmą syk naujai# cze-

Briedžiai
7

j

kj
U;

p

Briedžiai randasi dabai tikt
Bi ai o vi ežio tyrūse ir an t Kanka
zo. Bialoviežio tyrūse brie
džiai yra puslaukiniai ir jūs
prižiūri sargai girios, ant Kau
kazo-gi laukiniai suvisai ir gy
vena didžiūne tankumynūse,
kavodamiesi nū medėjų. Iki
sziam laikui muzeum Peterbur

ekzemplioro Kaukazo briedžio

s#

i

Angliszkas Iležiuvis

y r vartojamas palociūse kara
lienės Viktorijos, Ji paeina
nū kunįgaiksztienė* Vokieti
jos ir jaunystėj nemokėjo ang

'i

t »

tssssasstsi

atidarė adjutantui, o tas puL
kaunykui. — pulkaunykas už
teisyngumą apdovanojokarei vį
pavelydamas jam pasibovyt
iki pusiau nakeziui, Kitą die
ną jau rasta buvo 6 masznos
ir visi kareiviai kurio jais rado

vienas kareivis kuris įas maszną gaus sėst ant vienos paros

Paminklas.
ro

dviejų parų- Nuo to sykio
nė viens isz kareivių, nė paine
t ė, nė rado.

Garsus muzikantai.

komitetas, kurio sąnariais yra:
Aleksandra Durnas, Aureliouas Scholl, Kamilus Sec, perdėtinis Poubelle, burmistras
kaimo Lilas ir daug kitų. galėjo tada tik dirbti, k adą
valgydavo karezius migdolus
ir cukerkas. Jo draugai apro

las de Kock, tame dalyke pa
Kariszkos spėkos Euro rodė savo norą,,Yeigu pastatys

pos.
j

y |W

Humbertas. Polocinė gvardi
ja isz 30 kareivių,
Policija- noti; bet su sykiu prisako pul

tus už anglikų aktorius.
Pėtnyczia padėkim, turi pas
’jūs didelę vertę. Toj dienoj
jnai ne tur vietoi. Jokiam
perstatyme ne gal būti 13 asabų, nes viens isz aktorių tikrai

y -*^ -<1 ■ —■ i

kų ikisudeda vieną aktą. Lort

lą, tai tegul bus smokaunas.
Misliju, kad paminklas isz kavą ir turėjo paprotį dainuot
Belge,“ paduoda mums žem czekolado
iezrodytu
visai garsiai melodijas, kurios jam
iau* paminėtą«kaitlių Europos .u I i L- i i “
buvo jais paraszęs, tardamas
k ariumienės. Maskolija tur
Chopin daktarka.
apgynktuotų kareivių 850,000
užmigdyti nervus. Chubertas
laike sątaikos, arba 9 kareivius
Metuose tūkstantis asztuoni
ant 1000 gyventojų. Po MasBzimtai septines deszimts asztuntuos atvažiavo į Paryžių Heroldas labai mėgo pomaran
kareivių, arba 13 ant 1000, 19 metų panaitė-Chopin su czus, ir daleisdainas kad kiek
medicinos. viena su jo noru sutinka dovano
antra 572,000 kareivių arba siekiu mokytis
14 ant 1000 gyventojų.
Pas Czionai nuvėjo pas daktarą
kui eina/Yustrija kuri skaito Turangiaą, kaipo geriausią pnmaranczą, ji gerai padainuo
390,000 arba 10 ant 1000.
Valakai 300.000 (10 kareivių
Pasteuras
ant 1000).
Tokį-gi patį
skaitlių tur ir Chinai kur vos
1 kareivis iszpuola ant 1000 miną, raskui mokinosi chir
Pasteuras buvo n« tikt tikiu •
gyventojų. Anglija tur 230, urgijos pas daktarus Hanota
Paskutinis ežiu krkazcaioniu bet ir atlie000 (6 kareivius ant 1000). ir Durjardiną.
Hiszpanija 100,000 (6 ant matydamas didžius gabumus kaneziu religijos praktikas.
Du metai tam atgal, garsus
1000). B.-lgija 31,000 (8 ant
1000). Maskolija bu Prancūz savo įpėdiniu mokslainėj ,,Ecija sykiu tur laike sątaikos ole norinaled institutriesde la czium isz Gardies buvo komu
seine. Metuose 1864, panaite nalnoj]iszkaloj kada dalino do
Chopin isztekėjo už daktaro vanas. Czia daug buvo pašaTurangino, bu kuriuo sykiu

vieną pusę.
Iszeidamas isz
mokslainės Pasteuras tarė savo
draugui: ,,Suprantu“ kaip ku

Vokietijos. Austrijos ir Val
akų laike sątaikos iszuesza ( vie
ną milioną szimtą devines
deszimts tukstancziiį kareivių, Apie niaHznu pametimą. but liūdi nyku tokios ceremo
nijos, ant kurios nė sykį ne isz
o laike karės septynis milionus
septynis szimtus tukstanezių.
Ir ant manęs tokį pat įspū
jūm tikt vokiRzkni.
Laike manevrų viens karei
' Kunigaikszti.s Vallijosirji
vis pametė maszną. Draugas dį padarė, mokslainėbe Dievo
uiiliono frankų.
gi jo radęs) ją pagal prilakus
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Gelazinkelias Leldgli - Valley Katalogas Kiiingu
.

Tn lnal Inzetna Ibz. Shenadorfo in tVnn Haven
Jnnollon, Mauch Chunk, Lehighton, Slotlnuton
Wblto Hall, Catasauqua, Allentown, Botblehcro,
Easton Ir Weatherly d 01, 7.38.9.15 ryta 12 13, 2.57
6.27, po pietų.
Tu Now Yorn lr Philadelphia, 6 Ot. 7. 38. 9.15 ry
ta 12.43,2.57, popiet. In Quanano, Swltcldiacn.
U’rbnrds Ir Hudsondale. 6.q4 9.15 ryt-< 2.57 |>o plot
tn WUes-Burrc. White Haven, Pittsto.i, La
ceyville. Towauda, Sayre, Waverly ir Elmira, 6.01,
9 16 rytu 2.67, 5.27 po piet.
fu RochenV r. Butinio, Niagara Pads ir in We•tua 6.04, 9.15 ryta 2.75, 5.27 po piet.
Ui Belvidere, Delaware Waler Gap ir Strouds
burg 6.01 ryta g 57 o plet.
In Lambertville ir Trenton 9.15 ryta
In Tun h* nnoc 6.04. V. 1 ryta 2.57. 5.27 |>o j»i»-t
In Ithaca ir Geneva 6.04, 9.15 rytu 5.27 |x> piet.
In Auburn 9.15 rytu 5.27 į>o piet.
In J.'anesvllle, Levi.«(on ir Beawer Mea<iow
7 38 rytu 12.43 po p|et.
In sto<-ton ir Luinbi-r Yard 6.0i. 7.38. 9.15 ryta
12.13. 2.57. 5 *7 po ph-tu.
hi Silver Brook Jukction, Audrnrlcd ir Hazle
ton 6.04, 7.38, 9. 15 rx tn, 12,43, 2.67. 5 27 ir 8.08 jw
pietų.
In S -run(on 604. 9.15 rytu, 2 57 ir 5.‘27 po pi<-tii.
In Huzlebrook Jeddo. Drilton ir 1‘reehtnd 6.04,
7 38. 9.15 rx ta. 12.13. 2.57. 5. 27 po pivlu.
In Ashland, Girardville ir Losti fee. I 59, 7. 46,
9 13. 19 20 ryta, 1.60. 1.40, 1 10. 6.35 j>o pietų.
In Riiven Run. Centralia, Moun* < irmel ir
Shnmokiu 9.13. 11.14, rytu. 1,82, 4.20, 8 22. 9. 15 po
pictu.
In Yatesville, park Place, Mahan
ęįiy ir
l)elnno, 6.01, 7.38. 9.15. 11.05 ryla 12.43, 2.57, 5.27,
8 08, 10 53 p<> pi- tu.

Musų spaustu vėju randasi

31 aidų knįgos
Aukso alvu ius arba Szaltinis dangiszKuskurbu
“
“
“
Sknriiiiuosc apdaruose - Sl,5u
Szagrino
2,00
2.50
v) Krisztolo
Sn kauleliais
3.oo ir dauginus
2) BALSAS BALANDĖLĖS.
a) Skttrinliiose
90c.
l.oo
e.) Krisztole
2,oo
d) Su kauleliais
2,75irdai
3) Mažas AUKSO ALTORIUS.
4] KANTICZKOS
70

Knįgos dvasiszkos įtalpos

Apie sėno vės Lietuves pills

v

Zipoiias bei Žfponft
49c
Žirgas ir vaikas
20c
Birutės dainos 10c
Petro Armino rasztai
10c
Ponas ir mužikai, drama
15c
Kas taisybe tai ne molas. A isz B. 15c
Pajudinkim vyrai žemę apysaka
Ant Nakvynes
“
“
Pasakojimas apie viena vaitu ir jo rasztinika
“
Kaukazo balaisvis
Kur meile ton ir Dievas
Kas kaltas
senis Makrickas

■

T.'”.

i

&& t
gfc :
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Gyvenimas Stepo Hand uosio (ketvirta
15 cdalis ..Szatileniszkio seneliu*')

tus ir 1.1, viekas po czieae ko
kios da no buvo Shenandorv. Atikit o pamatysit.

Apie Dangų, Saulę. Menasi, Žvaigždes
Plianetas ir Kometas
“
5 v.
Pirmutinis '’pgtjne.s varytojas komedi
ja
•*
"
“
10 c.

(’OOI’EK

*

& SCIULLER

25 E. CESTIIE STREET,

Žodynas kun. Miežinio keturose kalbose:
lietuviszkai, latvis/.kai, lonkiszkai ir
r ii s kai
S 2.00
Basanavicziaus Dr. Etntdogiszkos smulk Lieturiszkas : bnrdskuljs : (barborls).
menos (su viena mupa)
“
25 c.

t

10 c

Vapplcrio A. kun. Istorija baž.nyczios
kataliku
*•
“
100
Kristijonas Donalaitis Pavasario links
į
mybes
“
“
*
5 c.
Musu Pasakos, lOpasaku
10 c.
Kankinimas kataliku Liet u voj<* abeinai
o ypatingai Kražiuose 1893 metuose
del Lietuviszko teatro
30c
abrozellais, 30

Menuo Marijos
Fliotea arba kėlės i maldinga givenima
....
50c
Novi-ijos
30c
Prisigatavojimas ant smerezio
50c
Istorija seno įstatinio
2uC

klausios mados.

Vf *
A i) VOK A TA.S - LAIKIUS.

Offisus: aut Kampo Main ir

Gali isz< zistili ir nukvarbuoti visokia:
Iszoina In Raven Run. Centralia
■
30c
Maunt Carmel ir Shamokin 6.15 ryta 2.
szventuju arba tanki komu- tines, vilnones Irrzilkines. p<> iszczistii40 po pietų, ir atima in Sliamol.in ant nija
....
].-n. mc . ai L<t nukvarbax imo drabužiai isz7.40 ryta ir 3.45 po piet.
Sz.knlu
.... 25c
Iszoina isz Shamokin in Shenadori 7,
Stebuklai Dievo S/. Sakramente 30c
15 ryla ir 4.00 po jdetn. ir ateina in She
Mokslas Rymo kataliku
- 35c
nadori ant 8.19 rx ta ir 1..7S po pictu.
laigl parduodu na1 jas ir jau palaikyIszeina In A-dihind, Girardville ir
Ražanczius amžinas ]0c
Lost Crock. 9.10 ryta 12.20 po pi. tn.
MCUZMinsZKIIK
Z> vatai szvontiijii - 20c
In Llazlef >n. Blach Creeh Junction.
Kalba dvii ju žmogų 10c 116 E. Centre Sir. Netoli L. Valės
Penn Haven Ju< Gon, Mauch Chunk
Vadovas iii dangų ... 5p<dipo SHENANDOAH PA,
Allentoxvn, Beth • i m. Easton ir Nexv
Vadovas aplr.nitancziu atmlniuima kan
York. 8.49, ryia 1.
"
po pho.
ežio- Iszganitojaus musu
l*c
In Philadelphia 12. 9). 2.po pietų.
Girty ho.baisibe ir rustibe togricko ).*c
In Yatesville. Park Place, Mahanoy
Kas yru grirkas.kalba 2 morgaieziu 15
City Ir Delano. 8.19. i 1.35 ryta 12.30, 2.
Didžioji ncdelia
5c
5’i, 4.58, 6.03 popictu
Gi ji s/.ninkas priverstas metavoties 10c
hzeina isz Hazleton L> Szenadori 8.30,
Pel spėjimą* apie szv. tikcjiT a
11.30 ryta 1.05, 5.30 po pietų
Trumpi pamokinimai ir rodos
kni
Isz Szcnadorio in r ottsviile
8.49,
2U4 kun. Antanax ieziaus
1,32 ryta 2.40 po piet u
Kasdienines maldos
Isz Pottsville in Szenaiiori 8.30, 10.40
Graudus verksmai
10c
ryta 1.35, 5.15 popieti!.
x ersziena, aviena ginus
hlC.-.l.
BOLLIN it. xxTi.ntat geneialnas superin
Pamokslai ant did/.iuiu metiniu szvetj
teridentas South Bethleln-m, Pa. ežiu ir didžiuosius nedelos
75c
ine,si.
vIlAS S. LEE. gen. ngmtas
Geriausc mėsa
ir
Philadelphia. Pa.

Lietuviszką G ra koriu

visados piginusia.

A. W. NONEMACHEIi, Ass G. P. A.
South Bethh hem. Pa
v.

j.

Kniiros svietiszkos Įtalpos
Lietuviai amžių gludumuose
Maskoliuos politika

AGENTAS SZ11’KOKCZI (7

308 W. Centre Str. MMianuy City,
Pi. Galima pirkite konopigiausei ir
‘it geriausiu szipu waziuot. Prieg!*Da Gaidžiu piningus tiesiogei in

Terp skausmu į garbe poema

10c
20c

Tamoszius besotis

JO.X’U MHJLiD/tflfi)

Teiposgi gur- kriauezius ir teisirigas agentas, laixvakorcziu ir siunti
20c
122 S. Main str.
35c mo piningu.
Shenandoah, I’a.,
50c

10c
Promptly rerured.

and Labels registered. Twenty-tiro year' <
Teipgi laikau saliuna, kur wiso ..Apie Kražius
periruce. Wo report whether patent can bo
secured or not, free of ch-uye. Our fcm not duo
Ką daryti idant sveiki butiuno
until :>ate;,t lasllowe '. JOJpajfc Book Free.
?«ro galima gauti isigert. Lietuwei
_ ------------------QQ., Attorney* at Lavr,
Lengvas būdas miežiam par save pra Į u, a."w
ii L SO Nj
‘
,
a
vpp. v. 8. Cit Offlco. AvaBhinqtom, D.G,
»awo wienžemi.
mokti raszyt
•
iOe j

<■

Vincą Jlinkcvicziu

irk Iins

ir pi
<k“l szcrmemi, vcsciliu ir t. t.

I'ikras anierikoniszkiLs laikrodėlis
l

Juokingas pasakojimas
Naujas elementorius su apdarais
Lietuvos traspadinė

Ameryka pirtyje

-;'a

Joseph ? Gieęve>-

Ir kaip gy vena Kynai

N EI) E LINIS T REINAS.

'r

JOC.

Givonimai Szventuju Dievo 1, 2, ir 3,
70 centu viena
Isz Shaindk 5.15. 11. 15. 11 *5 ryta, 1.55, 1.30,9
Givnnirnas Vieszpaties
80c
S) po pi'-tu, ir ate n.i in Szrnudori ant 6.01, 9.15
Give•nirnai Szvcntaju Dievo (mažesnis]
ryta, 12.13. *2 57. 5 27, I) 15 p< pietų
drauge
20c
Iszeina i.'Z Szenudorio i Pott'viiJe, 6 04. 7.38. ir 111 zukonas draugo
Garsas apie baisybes dienos sado
9.08, 11 05, 11.30 rytu 12 43. 2 57, 1.10, 5.27, 8.08 po
pietų.
Gydvklos nft baimės smerties
30c
fczeinn isz Piitlsvill“ į Sze,in<1orf 6 00. 7.50. 9 06.
10.15. 11. X) ryta, 12.32. 3 00. 1.40 5.20. 7.15, 7.55,
t iO pt> pletll.
Užeina i'Z Szmadorio i Bn/h-ton. 6.04, 7 10. 9.
15 rytu. 12.33, 2 57. 5 27. 8 (.<8 p<> pi tu.
hzMiut i-z Hazleton j Szenadorl. 7.3. 10.00,
II 06 rytu, 12.15, 2,58, 6.30, V.ifi, 7.$6 io pi. tu.
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l.'/kirpk szi apgarsini.
n.ę ir nri'hisk mums >ri
suvo pilnu adresu, o ei,,
prisiusimo tnv už dyku.
<li I pnmatime, gerinu (
t>l.r>i >iluerikoni.'zk/' hu-

is

.- '

j

HUk'ii-. rudinu įriti s ," I K
Ozrodo blip, Joiip tikru,
nuk-ini- laikrodėli-, kt
riu'kitl purdii Iri jv
yra į'Va ra n ta rotas u n t vi
nisi. j< c y n, piru, to e ,
k« š |7 5O." U Jeigu i <> 1
puikinis l<-n<,iuite]io.
i
atsiusk 5O centu p.- e/t ncjnls niaikrniis <• tpiu
si iiukslrii leiidue 11
v<-r(um< M-fiCI-i I:
■ tu
brisiu-k 7 fiO <
:tixe1! gn usi <l> kai.

ADKESAS:
RojaiDifg.Co. P< pU
61 Unity Uldg.------ Chicago, 1U.
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