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Czewerikn ir czebatu
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iUsiit ii-iiž pigia preke (czienirt) iszpiklo visokius 1‘IGIAUSE VIETA visam mieste
drukoriszkus darbus:
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Shenandoah, Pa.
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C. M. BOh’DNER I). I). S.
PANTU DAKTARAS
Ofisas būna atidaritas
nuo 9 iki 12 (pietų)
po pivt nuo I iki 3
ir nuo 7 iki S wakare
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P- Barger & Son

Ono inch on co
One inch one month
One inch one year

$ 0,50.
- $ 1,00.
$ 10,
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Vienus colis per menesi
Vienas colis ant meta

$ o. .50.
$ 1,00.
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Ta lentukė — asz ją dailiai Daraktorius atsisėda gale vie- ri tūpti, kada jaunus keinkis
a/Srl z: hm i nv /1 i ♦* ima skaudėti.
() labiau.iiMi
pamenul Ant jos buvo para- .... -+.11.1 t
klavišo sipyksta toji avis: raszai žmo
pis, ko mbszirdžiausiai, isz tik
sėdint y?
gūsiam mokįtini ii, o tas turė mok ii ims.
vo, nors asz tada buvau tik asz
mes visi pasi
davo tiesą užkabyti jį savo to savo b
visame mieste Shonadorio.
tuntu metu. Ir netik svar
ir szale daKaniĮnts E. (’ruler ir Boirers Sir
szusiam, kad nereikia dairytis.
po paezia imsią tai isz tu neži
kurį sunku butu ir užmirszti
r p:iKf'levinori. no
Ta lentukė kasdien padary
nių net visas krūpteli ir visai
e
ill no. Tonai ran
davv aszarų vienam mokįtiniui mes sukomės apie stalą, kaip
nos atsimenu.
ant keno kaklo ji kabodavo ka ve r į’ėjos ratelis, skaitydami 0 mi's ..žilis tik žiuri ir jukins
kitu gėrimu tai mi girti nereikia,
resiiiu niektir nerasi. u cigarai i
dadaraktorius pakisdavo mus -kas isz elementoriau^, kas isz
mą žiemą ir sunkiai, su iszpra
pietų, tas atsiimdavo ,,dis- maldaknygių ,,Miszių maldas
I.ibai pricteliiiifi /.ininir
ar ,,Rožancziųv “ — koliai kas
I hs(I bi'<hi :<• ir <1 u<«;a ]•<.<
iem: be-a-ba. In porą deszim
kožnani reikale.
Atsimenu ir tą baisią ir skau darėplioti spėjo, o daraktorius gas yra tėvas vi>ų iszradinni ’
ežių mus vaikų to paties kai
mo, mokinosi pas vieną darak
savę mus po vieną, kaip davat
skur
torių.
Kaip gauja czigonų.
- vieną a n L kitos
ka leidžia per pirsztus rožanv
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pinigus.

, geri ir labui

Mu Dalton

So. Main St.

SKENANDOAil, PA,

lie <
s t»r*’

linu

dm *n
m I ra ir
ii’iu* t.
puSin '*
niu.

■'•m
k. -'ziiniu^ |>n .din
i-z .nin.-zi;iitl - k:i'<ii<-n ui vi

IN.sCHAVfE WIlOLESALi: M ATCH Co.

1SAUJES * TJETUWISZKAS Q D □

->i SALUNAS K
'’0'4 S. .Main Sli

P’ WASHINGTON Sift.

CHICAGO, I'LL.

sūnūs drauge
s. Cibulius. Mm
. siu gatunkn.

lą dieną, apie kurią noriu
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Szkaplierių ir Rožanczių

siau su vargu sutelpa, bet
daraktorius buvo vpaeziai link reikia raszyti, vis keliems

na.
pliiią“ j'irmu syk, jai nepanie
lu<iu ]>asikabino ant vagio.
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iszgalo pas p ra gitus ant ugnies eziaus poterėlius atkalbėdama
ienų į>g .^Sveika 31a .
kad butuv skaudžiau*. Kiek an<*■
būdavo aszarų, kada paleisda-

CH. SHMIDTO

Asz tą dieną buvau liepa
prastai tingus: netiek žiurėjau

oi

raszomoji popiera paczioj rzie
nioj augszczio. Kad hdp pir
minis bm-ziau prasimanęs nie
kad bucziaii už stalo nesigru

Net mano draugai—kito su

manęs norėjo pasinaudoti ma

nelaimė; vienas jų lipdamas
ant pakuros h (įsiimti durpių
iszi -iVi'ziiĮ pasĮiyrėjęs numėtė

lekciją moki ar nemoki mas už skverno pirmiau
-via lygiai nuveina.
traukiamas. Autgalo (Irutes
kr«m damas
ni kurie pajiegė kitus nusistum žas—'visztų lesalą, už ką darak
kiem siekiams musų mokįtoj
torius \ įsiems mums, šulo rasa
buczkutin in namus iiarsigalfiiti
nė stuksėjimas kampe šlakį
jausi per langą,
litukams, neiszskirdamas nė
miaus
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exjiericncc’ In tbo patent busine-w. Cominunicafl
Raszysi raszysi atsitūpęs, tai t>u3nui nupurlem, grmcz.»u</
lions Btrictly contiiientiu}. A Handbook of Io nok kožnų sykį asz laimingai
formation concerning Pntcntrt nn<l how to ot*
tain them sent free. Also a cat-alogue of mecb:u>
bematant ir nutirpsti kojasj>er
leal and scientific txxiks sent free.
Patents taken through Munn & Co. rcc. lvi
pakinkius o persimainydamas Vieuau
special notlceintho Scientific American. au< iRfte m ąnvn ir/civ i a
ncG r •»«.
tuns are brought widely before the public iv ’b
J r
O UZblZIO I'.'jOj llbl A II pienift.
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,
iMtrerl vrceklj. ^tegantly llln-t rated. Ims by tar flu AftlJllV D U1
largest circulation of any scientific work in tin
world. 9.3 a year. Sample copies sent free.
Building Edition, monthly. l5.W a year. Singh
copies, 2.5 cents. Every number contains beau
tirui plates. In colors, and photographs of nei
houses, with plans, enabling builders ,o show tin
latest <1 oaIrtis and secure contracts. Address
MUNN & CO., Naw York 3U1 Buoaowa*
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augszcziau, ūkai lieka a paežio j.
už .savo nusidėjimus ežia ant
Užlipęs ant paežius virszunės.
iszmuszė žemės, kenezia m n kas iki lai
kalno matai žemai tuos paežius langu. Lauke buvo giedra ir’
kui idant galėtu susivienyti su
smarkiai szalo. In kambarį :
°

..

Apie lietų sniegą ir rasa. a pa ežios.

oro.

g

Lango nebuvo

po smert kaip žinom yra dve
jopos. V ienos amžinos, nuo

belipdamas

na

Debesys.

urnai smarkiai

Atsiminkime viena smagia
Permanius kas per daigias

■■.j

aplink tirszti ūkai, vosne-vos
matai virszunės medžių gale
sodo
Saulutė m u vai-imi a

Ji
M,

ežia

Isz kur atsirado
urnai sniegas?
Mat, k:

antros tik iki laikui, kada žmo
gus numiręs liuosas nuo grie-

garo žmonių pri-
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ir kitu med-

Jįuo ogreicziau
taus. Žinomi
lai sutirsztėjęs nuo

SU leg

teologai
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dūlins ir palengva kyla vis

j, o paskui pavirsta )
Kam neteko matvti, kokiais
stambius vandens laszeai ir suprasime kas tai gnus langus szaleziui staiga do \ . 1 )ievo i r ugnies.
o
užėjiu; kiek ten visokiu susiDalesnė yra kanezia, kuri
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me, kad po pirmutiniu lauželių
tankiausia pasirodo dai giauir
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žduczių susidaręs visas krūmas
ne grąžui žolių, ki'ur aiszkiai mat i us o rs mes
szio svieto m
ne
jauezinm
kanezios, nemums regėjimas \ eioo i/ievo
nepriguli, o po smert žmogus
in k a.

gi

tai augsztyn Į orą iszKilę. ir
teisybė, tik m1 visuomet debe-

į

yvairaus pavidalo žvaig
sumusza tas

Didžiausia kanezia c:
ui pagal szv. 1 amosziu

bet mažiausia kail

ini

tu •

1 alengvina kanczias dusziu

- f

bai, o labjausia mi
, nu-

jti pavidalų snie

mes meldžia m C

mus meldžiasi, nors J
jų užtarimo atvirai m

jgm ant Judo
Dažnai nukrin
almužnos
arba

ki v»orstų nuo žeme

n uo
szitoks atsitikimas

daugrl’.s kabių turi ki
štus aug-ztume , tai
e-nlima pasiekti. lai jau ne
1 )ažnni žmoni ii—linksmi uosi, dainavo

ku, kad sunku buvo kvėpuoti.

tins greicziaus

eina duszioms už miszias

į

nauda miszių eina ant jų bet ne
kurios dalys eina taipgi ir ant
biednų. Ant galo miszius at
laikytos už duszii’8. peklo;
esanezias, eina ant naudos bied

Laukiniai žmonės.

Drūtos lenkės.
Dekliamavota Mares Ramanaicziu ir Jurgio Šzmeraucku.

Ponas S. L. Hinde, kuris
kelis metus bnvo terp lauki
nių žmonių Kongas sztai ką
pasakojo apie juos, visi sako
laukiniai žmonės Koiigos, ėda
ir pardavinėja žmogieną del
to pardavikai daugybę Į>eni
nelaisvių. Rieznykai užmusz
darni tokiv nelaisviv dasileidžia
neiszpasakytų kankinimų. Bun
galosai padėkim. laužo ir ko
jas, potam m irk i na vandeni j
3 dienas nelaimingus iki kak
lui. Paprocziu yra pasvisdus
laukinius Kongos žudyt senus
ir kol Sekas.
Vaikai suėda tėvus be jokio
pasuok tinimo. Ponas Hind
permatydamas mums t As baisu
liūs su sykiu daduda kad mi
sionoriai tie paso ėdimu kari
auja priesz tą.

SmertLs (’oeros karalienės
Sala Korea kaip „Garso“
skaitytojai žino buvo pernai
priežasczia didelės rytinės ka
rėš (vainos) tarpu Kynų ir .Ja
ponų
A'aidė tą t ė salą sulygsziol
karalienė, apie kurios baisingą
smerti danesza dabar telegra
mai 21 szio mėnesio, Koreas
karalienė buvo pakaitanti sa
vo padonu už plauku užpaka
li j savo pabadaus, o po isznevožyniui jos asabos bjauriu bu
du, suriszę jai rankas ir kojas
įmetė ją Į katilą pilną verdam
ežio aliejaus ir tenai tapo iszszautyta. Trisdeszimts isz jos
gvaradijos teipgi pasiliko drau
ge užmusz ta is. Pagal pruneszimą kvniszkų laikraszczių
15 moterių prigulinezių prie
jes svietos teipogi karalienes*
motina ir 150 tarnaujanezių
jai merga i ežių tapo drauge su
‘jai įmestos į verdantį aliejų o
vyrams prigulintiems prie jos
dvaro, perpjauta gerklės.
Korens karalius dabar iszda
v ė manifestą, kad nė viena jo
szalies mergaitė nuo 13 lyg 17
irietų n‘eitu už, vyro pakol jis
. nepasijieszkos sau paezios.
Apie 30 ar 40 merginų Ims isz
rinkta del karaliaus, a paskui
’*8zjų tris iszrinks ktinogražiausias isz kurių vieną iszsi
rinks sau karalius už paezią.

Su paneziais aut rankų ir kojų,
Inbanginta riksmais spaudėjų —
Kasdieną po jungu vaitoji!,
Kas valandą aszaras lieju.
Nuo Dauguvos iki Pajinei,
Nuo įdėtų, nuo sziaurė*, nuo rytų
Visur priesz manę kyla būriai
Skriaudėjų neiszpasakytų.
t’zia gudo bjauri vyresnybė
Bedieviszkus įstatus kala,
Idant man atėmi s gyvybę
Intraiiktu į gmliszką balą.
(zia žydai į krūvą sustoję
„Her, her! - nulat saviszkai deras,—
„Her, her - kaip apgauti mums,,o-0j?o
„JIerher - kain-gi teks jo geras f“
(zia vėl da kibinąs „paliokai“
Su lenkiszka savo svajone:
„Del ko tu „polskai“ nesimokai“
„Argi tau Lenkija ne ponia?“
Bet visa ta prieszų daugybė
'Purėtu papusti į dūdą,
Jei santaika, meilė, vienybė
J n lietuvių pareitu būdą
Varydami darbą isz vieno,
l 7. vieną kovodami tiesą —
Galėtu be ugnies ir plieno
Atgautie sau laisvę ir szviesą.
Bet kąsziądieu lietuviai daro
Net staeziai sakyti man gėda:
A ietis siūlo ant kito žandarą,
Kits kitą nežm<mi>zkai ėda.
I ). sziaudą, už avižos grūdą,
Už vyžą ar kėlės kapeikas,
Ein brolis su broliu į sūdą,
Su tėvu susirėmė vaikas.
Ir netik pas tamsu mužiką
Rasi tą nesantaikos ligą;
Ji ir apszviesttisius apniko,
Ir jie viens kitam rodo szpigą.
Vims skelbia: „Szalin kunigija!
Szalin katalikų bažuyczia!
Jos mokslas seniai surūdijo,
l’žtenk lietuviams mokslui vežuv !“
Kits szaukia: „Ar žinot, vyrueziai,
„Skaicziau Pelų Juozo knįgas,
„Ir jau persiliudijau drueziai
Kad žmogus
beždžionkai
vr Ivans
’
'
.
.
.
‘
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Ir teip tolinus treti, ketvirti
Asabiszkas pažiūras sėja,
0 lietuviai moksle netvirti
iszvirsta į vaikiszezius vėjo....
Bežiur’t kaip smarkiai jie klysta,
Net skausmas mą gelia krutinę,
Ba yra tai tikra durnysta
Apgynti be Dievo tėvynę!. . . .
E,vaikai vaikuezi ii jus mano,
Kas jūsų aptemdino plotą?
Atminkite patarlę seną
Jog nekerta kirvis be koto.
Varykit-gi darbą iszvieno.
Už vieną kovokite tiesą,
O tada be ugnies ir plieno
Atgausitsau laisvę ir szviesą

Uy m burga, mozūrų kunįgaiksztienė, pati Ernest. ,a rei
kli nįgaikszczio austrijos, buvo
teip stipri jog ne tik muszda; • >
pirsztu rieszntus,. bet teipgi
ranka įmuszdavo vinį į medį
ir pakeldavo raitelį su arkliu.
K unįgaiksztienė Elžbieta
Didžiojo Kazimicrio abukė,
Karoliaus IA pati, laužė patka
vas ir vyniojo cinines torielkas
kaip popierą.

Honoraruos artistų.
A iena isz Londono laikrasz
ežių paduda skaitlių Lonorarijų, kokį uždirba pirmutiniai
artistai. Daugiausia yra moka
mas S. Paderevskis. Vienas
jo koncertas Chikagoj atneszė
jam czysto uždarbio 38,000
markių Londine-gi 20,184 mar
kės. Tolinus eina ponia Mel
ba, kuri gauna 5,000 markių.
Garsus Laritonista Plaugon
2,500 markių. Ben Davis angliszkas tenoras 2,000 markių.
Edvardas Pelike už 3 arba 4
daineles įijįu nū 4,500 iki 5,500
markių. Apart to artistai
gauna daug visokių dovanų.

Iszmislus žandaras,
Gyventoj ui N. prapulti uaktij deszimts anezių. Ant ryto
jaus dam*szė jisai apie tai žan
darui, kuris tojaus nu vėjo į
susiedinį kaimą jieszkoti va
gio. Czion žandaras pusi pra
ūžti vietinio mokytojo, kad įleistu jį į mokslainę ir duotų
pasikalbėti su vaikais. Po ke
lių užklausimų žandaras tarė:
Katras isz jus valgtit antiena?
Ant to vienas vaikas gal 8 me
tų atsistojo ir atsakė: Asz tamista žandare gavau szendien
ant pi et antienos. Pad rėa t bi
jaus kratą pas vaikiuko tėvą
ir pasirodė, kad jis pavogti
antis. Zadaru nusisekti, bet
vaikas isz tikro jau daugiau*
antienos negaus no tėvo.

UZSIMOKEKIT UZ
GARSA

The Lithuanian Weekly

luateinantį N, Garso patai-1 publikotiiszkas kliubas, nors Katalikams prigulėti prie drau
sime straipsnį apie tai isz dar ir trip silpnas pasidalinu į gyszczių: Knights of Pythias,
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the Post-Ofilcv at Shenandoah, Pa.

kuris farmerys drystu dirbt ant

kuriam buvo mokama isz drau

c

liktai maszinas ir

Godotinas Susiv. Kneeprezi
den tas atsiuntė neseniai į musų
redakcija laiszka, kuriame
sias No 42
koše žiniose

Tokiu budo puikus lietuvisz

<o
4v-

paaiszkydamas, jog ne sk.epe
Clevclando lietin iai laiko savo

Teipogi ne 30 dorelių ant. mo

mr

•■uju, labjailsiai turkams p:
jauczia.
— Bismark is vėl susirgo.
o

A n g l i j a. Pirmas An

Jonas Ražas žinomas

vi mama

uiėdins reikalą
latyszcziu, tai

Velijame visiems Lietu-

ežios.

snio budu.

*

„ .i -1,
latteK

28 d. szio mėnesio liet u v isz
kos jaunuomenės draugystė tu
rė savo susirinkimų po bažnyti

pribuvo ir kn. Abromaitis
stė turi jau 28 sąnarius ir kasoj
324 doiiersus. Ant susirinki-

li andorio parapijos

lūs nū ju, nes tai yra tikri lie
tuviai, katrie gauna daugiau
<z pa n i jos
Iszpanų randas iszsiuntė į [diena
1

*

*

"!

•

laikrodėlius, bet ir visokius
kitus daigius kaipo; maszinas
del drukavojimo gromatu, ma
ino prieszais pripažinimų ku szinas del sin\ imojiarmoiiikus,
britvas peilius ir t t. Iszsiuii-

menės d mum s

ir miestus

. nuvažiuot arei- I)a Iszpanai niekad per visų

mei vienok, jog tos atmainos

del pažiūrėjimo ir iszrinkimo

pąnų krito.
*

KELPSCT1,NOREIKO
vi
I
A CO.

i -

Linkoln“

tų metų uždraudė Amerikos

CHICAGO ILL

Žinios isz Amerikos.

fSZ LIETUVOS

Mill Creek. Mrs. Chatharina Gorman žinoma aolinA
kiniams obivatelka buvo bai
si ng bu d u nežudyta locnūae sa
vo namflse Mill Creck‘e. Žniog
žudžių snlyg szi <4 nesugaunaM a h a n o v C i t y! Girai*
do kompanijos Trustcis aptu
rė cirkuliarą nuo Philadelphijos Board and City Trust idant
po pasibaigimui pavelinimo
nė viens saliunįkas ne drptii
d augi a os pa rd a \ i net jokių trim
ku.v
N e \v - Y o r k. Sziose die
nose buvo didelė migla, kuri
buvo priežaszczia daugelio ne
laimių. Ant bruklinsko tilto
susitiko du trukiai, prie tam
George Granit, studentas 28
met ii tapo teip sužeistas, jog
m ilgai laukęs nvųiirė.
Tamoszius Coopes, 27 metų
neteko abiejų kojų. Gydyto
jai abejoja apie jo pasitaisyimp
G 1 e v e 1 a n d. Didelė vėt
ra vėla perėjo per vidurinę
Ainer'ką: Ohio, M i chi ganą ir
\akarinį krasztą New-Yorko
*ztėto nusibaladodama per St.
Luis į Arkanzus.
C h i c a g o. Populistai szne
ka, kad prezidentą /\m. Rul.
Union Debeąpadubę ant kan
didato Suvienytų Valstijų.
\V a s h i n g t o n. Terpti
Snvien. Valstijų ir Anglijos
kilo nesutikimai kas link gan
dvmo žuvų
mariose.
i- Geringo
*75
Iszrinkta komisija provą apsu
dyt.
P o t t s v i lie. 28 d. szio
mėnesio Unija /Antracito mai
merių laikė savo metinį susi
rinkimą. Kalbėta apie xzifis
dalykus: praszalyt kumpaniez
Hus sztorus. invest dvinedėlinę mokestį ir szeip mokestį dar
binykiį mainierių pakelti. Tai
gi apsvarstė lūs pat klausymus
prie kurių apsvarstymo Gar
sas jau seniai darbinykns ragi
no.
M t. C a r m ei . Kasžin kas
paleido neteisingą paskalbą
buk kasten lenkų kn. Jakima
v i ežių norėjo nutrucyti. Pats
lenkų kuuįgas apie tai tyli.
Visi Amerikos angliszki ir
leukiszki laikraszcziai tą klai
dingą žinią atkartojo, tik rėdystė Garso staeziai tvirtina,
kad viskas tai yra humbokas.

Labai liūdnai pasibaigė
medžioklė kelių gyventojų
apygardose Vilniaus. Grafas
Krasinskis paszovė meszką,
žvėris įdukiis metėsi ant grapo
ir Jbut jį sudraskius, kad ne
kiti du medėjai, kurie dviem
szuviais pribaigė meszką ir
i.szgelbėjo nuo smert sužeistą
medėja.
Vilnius. Muravjevas, tnsbudidis kuris sziuitais korė ir
szaudė rnaisztinyki s, kuris
szimtuis nugramzdino į Si be
riją, iszpiėr-zęs isz jų turtus,
Aas žmogus susilauks pamink
lo Vilniuj, sostą pilė j Lietuvos,
kur buvo gubernatorium. Ai
tai ne szėtoniszkas iszmislas,
idant isz naujo kankyt lietu
vius' Maskoliui apie tai ne
rupi Kiekvienas gal laukti
geresnio* vietos gražesnio
orderio, o nevat ir paminklo,
kas mokės gerinus apvogt
arba persekiot mus brolius.
Seinai, Seinų Seminarija
nustojo neseniai trijų klierikų
viens numirė, o kiti du tapo
praszalyti. Viens isz jų lie
tu vaikas o kits lenkas. Abud u at v yko į Ameriką.

v

— M a h a n o y City, as žmogus turi taSkyVw
pradėjo dirbti trys pirmiaus pats nuomonės.
Parapijonui
Piladelpija.
stovėję krekeriai:. Velkinas,
Prime Hose ir Latans. Szne.- Pa. Netilpusios korespondei)-ka, kad paims in 2000 darbi cijos bus pataipjtos ateinate*
cziame „Garso“N.
nykų.
Būtume talpinę sziam, be*
— M a p 1 e II i 1 1. Suba
t >j darbinykns J Tomas, ne biskį pervėlai gavome.
esant inžinieriaus, priėję* prie

brokerio inžajaus ir atsukęs ra
tą, paleido brėkerį, o sustapdyt

nemokėjo.

Turn padarė 2000

dor. iszkado“, kūrins turės
kum pan i jai sugražj t.

— Phil a d Pa. 1 DoO mer
gų sustraikavo Jono M anamekerio ir Wauamakerio ir Brau
m», didžiauMfUe sztorfise. Bai
kotas tas atsitiko dvi t), kad
AVanamekeriai vertė savo dar
bi nykes prigulėti prie draugyszczių prie kurių jos nenorėjo
prigulėti. Ir antra dėlto, kad
mažąi mokėjo.

ATSISZAUKYMAIREDYSTES.
(rudotini ,.Garso** skaitytov
jai! jaigu kuris isz jus užlaikėt su lyg sziol nesugadytais
No 27 ir 28 Garso szių melų
teiksitės atsiųsti tokius į musų
Redakciją o jums bus užmokė
ta ir szird ingai padėkavota.

Didelis, Didelis

Iszpardavimas,

Mat neseniai Wanamakeris
kėlė Paryžiui orgijas, leisda
P<mo J. J, Franeys
v didelio ramas kas vakaras po kelis tukkanduv s*/toro,
stanezius dorelių, o parvaževęs
namo spaudžia darbinykns ir Gerai mums pažystamas pon.-t*
b'rnnnev užsimanė iszczvstyt savo
n u m u sza j i e m s m o k es t Į.

sztorą, užlai paveda auciouieriiu
P. Marui Kees įszpardfiti per action
(lit-itacią) visą savo tavorą, suside Atsakymai rėdystės.
danti isz rakandu in kuknia, mieffotuvę ir parlorį isz lovą, sofą' stalą. .
kedžią, szfpą et e. et c.
Eliz- beto lietuviams: Yusub
t Mugi žinomas auctionienus po
protestas prieszai lenkiszkus nas Reese iszstatys tds visus daig
laikraszczius, norinezius prisi- ius ir pardavinės antis žemians pa
prastos czienios.
savyt jūsų bažnytėlę, regis Jaunicjie. kurie da neesate ženuti,
atėjo biskį per vėlai. Galėtu dabar yra geriausias czėsas ženyties
vienok patalpyti ateinaneziame ir už pigius pinigus iusitaisyti in
namus gerus rakandus.
Garso N. jaigu prisiųstumet
A»z jum? d Ii d u progą užsiezėdyti
mums vardus
laikraszcziuv sziek tiek pmįgo p'»r szids blogus
kuriuose ta melaginga žinia czėsus.
Žmonės, kurie iszmanote, naudo
buvo paduota.
ki t ės. Dabar arba niekados negau
Darbai apie Skulkiną ir
Dreiveriui.
Yusų straips- kite trip pigiai.
Shamokiną eina suvis gerai
Atsimokite vietą Franeys sztoms
dirba visas dienas, visą czėsą. nys neras vietos ,,Garso“ szpalApie Lužernę AVyomingą Wil tose, nes biskį per szlyksztns. ant kampo ujyezios, netoli pacxiu.
einant in lietuviszką bnžnyczią.

Maskolija. Paminklą del
Caro Aleksandro III ne
užilgio
pastatys
kaime
Cieszynoj, pav. Zanioj<kio.
giib. Lubelskos su paraszu:
Didžiamjam carui(?) tvėrikui
santaikos, Aleksandrui III
nuo nuliūdusių gyventojų kai
mo Cieszynos. * Priimtą plianą paminklo per ministeriją,
užtvirtino caras Miką lojus
v 11

Dalis Darbu.
✓

kės Barre da vis dabar neina Talpydami panaszius straip
kaip reik.
snius prieš/, kitus, mes pavely
— S h e n a n d o a h Pa. tume ir kariauti tokiu jau bū
Pradėjo dirbti Girad brėkerys
du pmesz mus ir tuo paežiu
Anglis iszimtas varys per bro
Main str. cor Oak.
Sbenandor.n.
legalizuotum
tą
purviną
ale
kerį ,,Number tri.“
MAX REES, actioneer to* < ,,
Saulės
“
polemiką,
kurios
— M o u n t C a r me 1.
ras vienok parsidfis tiktai pr vB.yz u
Atnaujintas Brėkerys Black bjaurėjomės sulygszol, laiky kai l>et pigiai.
Diamond pradėjo dirbti. Del dami už didžiausią pažemiu
daugelio darbinykų atsidarė| imą musų raszliavos. Mums
daras, kad kiekvienas proting
vieta.

J. J. b'raney.

O jus szliupiniai, kada jut kiu lietuvių nevidonu nesusidė nes kopėczias, antkurių užsi
akys atsimerks isz to bjauraus tu ir ant jo kvietimo nevažiū - lipę du vaikinai, visaip vartosi
miego?
tu. Mes patys parsitrauksim Po tani kūnas Rhanin pasiB a 1 t i m o re Md. Perei
Mus miestelio lietuviai yra kunįgų, kuris yra tikru lietu -• ieka be jokio ženklo suronijtų nedėlių buvo pas mus lietu- nepaprasti, ba į bažnyczių ne vių prietelium, o jokio nauja Imo.

Korespondencijos.

tuviszkoj bažnyczioj didelė isz
kilmė„Keturesdeszimts adynų
Kunįgai buvo sekantiejė: nau
jai inszventytas kunįgas Zoko
nykas Saurusaitis, prigulys
prie Redemptoristų Zokono.
Kn. Abromaitis kn. Kaulakis,
kunįgai l iet u v iszk i ir kn.Skren
tuas, kn Baraboszius.
Kn.
Dulckis ir kn. Duszius kas len
kiszki ir kn. Pohijauskas abei
nas kunigas, kurs nežinia prie
katrų priguli.
Pamokslus sakė: panedelyj
per suma k n. Pohijauskas.
Panedėlij vakare k n. Abro
maitis, o utarnyke per suma
vėl k n. Palujauskas, o vakare
kn. Ka»dakis.
I s z P 1 v m o u t h o. G u
<lotinas m ;s prabaszczius. K n.
Burba ketina uždėt ant peczės
Milutės, szalij Kingstono, nau
jų lietuviszkų parapijukę Lie
tuvnykų ten yra daug, o in
Plymuthų jiems per toli važi
nėti. Taigi kunigas ketina pa
saiudyt iszpradžių kokių halę
o paskui jei bus isztekliavs,
pastaty t ir nedidlę locnų baž
nycziukę, kur kasnedel davažuvęs atlaikys del Mi lutės lietu
vių miszias ir visus kitus dvasiszkus reikalus atliks ant vie
tos. Lengviaus sako kunįgas
mų vienam davažiūti m Milu
tę, negu visiems Milutės lietu
viams važinėt in Plymuth. Tai
yra teisybė.
AV a t e r b u r y, C on n.
18 d. szio mėnesio atsilankė
pas pas mus Dr. Szliupas ir
vakare laikė savo netikusias
kalbas, ant kuri ii begojlietu
viai kaip ant monų.
Ba
mus lietuviai vis prie?z ugi ku
nįgo žodžiams. Pereitų nedė
lių arba 17 d. szio mėnesio už
sakė Guod. kn. S. Žebris kad
neitu nė viens to pas'demėko
pasakų klausyt, bet kur tau
mis lietuviai klausys.
K ųd
*
but liepęs eit, tai tikrai but
nėja, o kad draudė, tai prieszyngai. Už kų mus miestelio
lietuviai yra vert’ papeikimo.
Ir tai da priesz jo atvaževimų iszliko apie keli nu darbo
idant pasitikti bnrzdilų.
O
kas arsziausia. kad toki kur
neva pirmutiniai parapijonys;
kų daugiausia ant parapijos
mitingų lermus kelia.

prijima lietuvio vargamistros
laiko airiszį vargamistrų ir
tam moka už atgiedojimų per
Szv. Miszias ir Miszparus po
$2 kas syk.
Sarmata mums
v
lietuviai kad message tau tieežio nepriimam o svetimtautį
laikom, kuris nė Egzekvijų
nemoka atgiedot, nė kitų rei
kaluv bažnvežios
nežino,
*.
Žygūnas M. 1).

lenkiu nenorime•
AViedniaus daktarai -profes
Su gė.lone Cincinatn s lietuviai oriai, kaip tai Masetaia, Benvdiktir kiti apsžiurėję jį labai
Kynų mandagumas.
d i vi josi isz tokio sudėjimo.

Žemiaus patai pytas laiszkas,
Bobų vasara.
aiszkiai mums rodo apie Kynų
mandagumų. Tų laiszkų raB u d < m i j, sz 111 ose i r rz v i es i ose
szė, redaktorius kynų laikraszežio savo korespondentui, tai dienose, pasirodo ore daugybė
sydamas savę jog ne patalpino baltų vortinklių, vadinamų:
atsiųsto straipsnio.
„Bobų
vasara.“ Nevat ir
P h i 1 a d Pa. 19 Lapkri
Užverstas tas laiszkas žo miestai nuo jų nėr Ii uosi. Ver
ežio atsiprovijo iszkil miegas
dis į žodi toks.
palais sziii siūlelių užsijima
balius, Liet. Kreuczių „Unijos
„Zvilkterk ant savo tarm^ mažiukai, juodi vortinkliai,
Ant baliaus buvo užpraszytos
ir kitos liet, draugystės, isz ku kursai po Tavo kojųguli. Aszi idant galėtu su jų pagelba
kloniojuosiu Tau ir meldžiu
rių ėmė dalyvumų: l)r Sto Jur
augsztai isikelt ir atlikti tolyTavo malonės, idant mų pave
gio ir Sto Jėzų po.“
mų kelionę. Nekuris naturalytum gyvent ir prakalbėt, j
Buvo praszyta daugumas
Tavo guodotinas rankrasztis lista važiuojant akrutu pamatė
ii len k isz k ų draugyszezių, bet
teikėjo savo ne isz paša k y ta iszaugszto puolantį antakruto
apart s*, cialistų „Polskie Sočia
įtalpa mus apszviest. Smagu vortinklį. ‘ Kas -gi per priež
lisci“ nė viena neatėjo, Socia
mų buvo jį skaityt. Prisiekiu astis, jog plonas verpalėlis ap
listai ne paiso tautiszkųsiekių
ant kaulų savo praboezių, jog leidžia žemę idant lekiot sau
valnamisliai. Mat lenkai lie
tokio humoro, tiek gilių mįs ore. Ne traukia j<> prie to,
tuviams vis tik žada ir žada?’.!
lių, niekad da neskaieziau.
nė žingeidumas, nė fantazija,
(sic) jeigu jiem tik nfisžirdžiai
Su baime ir drebėjimu sinntarnausim, ta’....(?!)
cziu tau atgal szį raukrasztį. bet tik reikalas pasi jeszkojimo
— Lietuvių Kriauczių Unija
Nes jeigu buezia norėjęs ap- sau ant žiemos gyvenimo.
gal daugėti lenkti laukti! Net
garsyt szį skarbų, kurį Pu mų Datirta yra jog vorai artinan
lenkiszkai ir szokių program
siunti, tai ciecorius iszduotų tis rudeniui, apleidžia balas ir
mes davė aispaudįt.
Apie
paliepimų, kad tiktai ant atei sau p.ųgelba vortinklių persi
lietuvius turbūt nžmirszo. Ba
tos panaszų gali talpyt, kas kelia sausų vieta. Natūralistų
liūs nusidavė labai puikiai ir
lyginasi tavo ran kraszcziui. Blokvell, vaikszcziodamas po
neszlektai uždirbo
O kiekviens apsipažinęs su laukus patėmijo, jog pievos ir
Liet. Kreucziiį Unija Philad literatūra pripažys, jog už tvoros pilu is buvo vorų ir bal
jau gyvūja netoli du metai sa 10,000 metų nieko geresnio ne tų blizganezių siūlelių. Kada
narių skaito apie 120 turi bau atsiras uz Tavo rankraštį. saulės spinduliai labjaus įkai
koje kelis szimtus dor.irne ma Delto-gi siuncziuTau jį atgal. tino žmnę, siūleliai atsiskyrė
žai naudojasi jau isz ,,Unios‘, A ieryk manim, mano galva nuo žemės ir drauge su szihu
del pagiarinimo savo darbiny guli po Tavo kojų; daryk su oru pasikėlė augsztyn ant
kiszko stovio. Nes czion ir ki ja kųnori. Tavo tarnų tarnas.“ szimtų pėdu. Po piet-gi atszatų naujų Kiaruczių yra Susi vie
lūs orui, siūleliai pradėjo lei
Su
geležine
skūra
žmogus.
niję Unijose.
stis žemyn ir apgulė (voras ir
Teiposgi liet. Kriaiiezių sza
Neseniai A’iedniuv atlankė pievas. Vorai atlikę orė k<dika szimet iszsitaisė savo Vėlu vaikinas 20 metų amžiaus su onę gryžo vėl atgal verpt sa\o
v as raudonos dažos su para- ,geležine skūra,“
m-kuris tinklus. Laike vienos sekim
szu tokiu,v
Rhanin iszCeiiono; asztriau- dos pavienis šiulens iszncsza
C i n c i n a t i O h i o. Szi ė sios britvos, szoblės, peiliai ir metrų ilgio. Voras pasikabin
ęs už galo siu lėlio, prilipdyto
mi praneszame visiems Gud. vinys jo kūno ne ronija.
Ir teip, padėkim, po įmusz- prie muro leidžiasi žnnvn i-z
liet u viszkiems Kunįgams idant
nė vienas nevažiotu iii musų las vinis sm ai Įgali u į virszu gana didelio aiigszczio. Kaip
miestų ant užkvietimo lenkisz- vaikszczioja kaip po minksz- kada ant vortinkliino orlai\ io,
kojo kunįgo. Musų lenkisz- cziausių divonų. Su užriszto keliauja visa szeimvna su.-idekas kunįgas uždraudė visiems mis akimis ir su lempa ant danti isz motinos ir mažiukiu.
lietuviams prigulėti prie Susi kaktos laipioja kopeeziomis, Pasiekę vorai žemę iszsiliuosii
vienijimo Lietuvių Katalikų kurių stipinai—isz asztriausių jaunu siulu ir paleidžia juos
Amerikoje ir iszkeikė jį vadi- peilių. Gula ant lovos iszklo- ant oro.
Tokiu budu voras gal persi
damas ne katalikiszku. Per tos vienais peiliais irszoblėmis,
tai tokį nelaikome už kunįgų aszmenimis į viražų. Ant jo kelt isz vienos vietos į kitų,
r prasergsteme-visus gerus lie- krutinės atsistoja su czebatais pasijeszkodamas sau geresnio
uviszkus kunĮgus idant su to žmogus, ima ant peczių geleži j gyvenimo.

fielazinkelias Lehigh ■ Valley. Katalogas Kningn.
Prasidėjo nuo 18 Lapkriciio 1894 m.

Apie senovės Lietuves pilis
2i
Pnimpa .senovės LMtuiiii istorija Die
Ziponas bot Žiponė
... f()C

Žirgas ir vaikas
20c
trclnnl iszeina Isz Shcnadorlo in Ponn Haven
JoucUon. Mauch Chunk. Lehighton, Slatington
Birutės dainos 10c
Wblto Hall, Catasauqua, Allentown, BMhlehmn.
Petro Armino rasztai - , 10c
Easton ir Weatherly 6.fM, 7.38,9.1$ ryta 12.43, 2.57
Ponus ir mužikai. drama
15c
6.87, po pietų.
Kas taisyhc tai no melas. Aisz B. 15c
In New Yorn ir Philadelphia, 6.04. 7. 38, 9.15 ry
la 12.43,2.57, popiet. Jn Ųunnanc. Switclibaca.
Pajndinkiin vyrai žente apysaka
15 e.
Gerhard* ir Hudaondalc. 0 <)4 0.15 ryta 2.57 io plot
Ant Nakvynes
“
“
5 c.
In Wiles-Barre, White Haven, Pittston, La
Pasakojimas apie viena valia ir jo raceyville, Towanda. Sayre, Waverly ir Elmira.d ot.
9.16 ry tu 2.57. 5.27 po piet.
sztinika
“
“
“
5 c.
In Rochester. Buffalo, Niagara Fads ir In XVt*Knitkazo balanvis
“
“
5 c.
•tus 6.01, 9.15 ry tn 2.75, 5.27 po piet.
Kur meile ten ir Dievą*
"
5 c.
In Belvidere, Delaware Water Gup Ir Strouds
burg 6.01 rytu 2 57 po piet.
Kas kaltus
”
”
“
5 c.
In Lambertville ir Trenton 0.15 ryta
.•'ei.is Makricka*
"
“
5 c.
Iii Tuii hniinoc 6.01, 0.1 rytu 2.57. 5.27 |x» piet
Aukso altorius arba Szallinl* dnugisz- Vakaras 'Pilt i ko
In Ithueu ir Geneva 6.01. 9.15 ryta 5 27 po piet.
ku.skalbti
In Auburn 9.15 ry ta 5.27 po piet.
1 i skUl iniuose aiularuose
$1.5o
In .banesvHlc, Lvvi*ton ir Berttvcr Metutow
Szariletiiszkiu .eiiejm ")
2.00
7.38 ry tu i2.13 po piet.
Iii Stoc ton ir Lunib r Yard 6 01. 7.38. 9.15 ryia
Aįhc Diineu. Saule. M< na*į.
c) Krlsztolo
2.5
12.43. 2.57. 5 27 po pietų.
Pliiinetas ir Komei.-?s
d' Su kauleliai*
3.uo ir da ogia i:
In Silver Brook .Jiikction, \11denried ir Ilnzb
lamu «Ii
Pirmutini* 'r2tin«'
ton 6.01. 7.38, 9. 15 ryta. 12.43. 2.57. 5 27 ir M 08 po
S
kuriu
i
no*.)
9ur.
pietų.
lo e
J n Serą ntuii 6 OI. 9.15 ry ta, 2 57 ir 5.27 [»o piet i
Naujits elemento; in* (H95 m 1 apdarx ta*
In lliizlebrook .Jeddo, Drlfton ir Fre< hind 6.01.
*11 puikiai* paveikslui*
“
15 c.
7.38, 9,1.5 rytu. 12.43. 2.57. 5. 27 po pietų.
d»
Su
kauleliais
2.75
ir
daugiau*
Jn A*hlun<l, Girardville ir LoH<’r<*e, 4 W, 7. 46.
Žodynas kuo. Miežmio ketnoise ka!ho*c;
31 Maža* ALKSO AI/lORH S. ;5c.
9.13. 10.20 ryta. 1.00, 1.40, 4.10. 6.35 po pieiu.
rai ir
In Raven Run. Centralia, Noun' Garimi ir
4 j KANTICZKOS
70
S 2.00
rinkai
Shamokin 9.13. ll.lt. rytu. 1,82.4 20, 8 22. 9 13
pietų.
i*.in:tviczi.ni* I>r. Etiu .’i
In Vn(e*ville, Park l’lnce, Mahsnoy City ir
meno* i*u viena timpa,*
Delano, 6.04, 7.3X. 9.15. 11.05 ry ta 12.43. 2.57, 5 27
8,08. 10 53 po pietų.

I*z Shaniok 5 15. * !5 11 );>
ta. 1 55. t 30 9
30 [M> pietų. Ir lite na iii Sz.elii 'lori <211 t'.Ol, '.I 15
ryta. 12.13. 2 57.5 27. H 15 |a pi'-'u
Iszellin i*Z SZemidori<> I l’<»H»v;J|r. 60( 7 3*
9.08. 11 05. 11 30 ry ta 12 13 57, I 10. 5 27. S ■»* Įh .
pietų.
ItiZelun I-z Pi.tt-ville J >7. nn.orinin. 7 50 9 (6
10 15. 11. M) ryta, 12.32. 8.00. I I” <5
7 15,7 55.
9.40 | o pietų.
IkzcIiiii i'z Sz«-u:i<lorio 1 Ii..zl< ton. 6 oi 7 to 9
15 ry ta. 12 33. 2.57, 5.27, s 08 iki pietii.
f*/.<111:1 i-z Hazleton | Sz<*n:nb»ri 7 3 to Oi
11.06 ry ta. 12 15. 2,58. «.»>. 7-6- ’ «6 P" P" "1.

N E DEL IN IS TEEINĄS.

Ixzoinu, in Raven Run, Centcftlia
Mannt Carmel ir Shamokin <’». 15 ryla 2.
40 po pietn, ir ationa in Shamokin nut
7.40 ryta ir 3.45 po piet.
Iszeina isz Shamokin in ''! < nadori 7.
65 ryta ir 4.00 po piet 1,. ir at* tin in She
nadori ant s. 19 ryta Ir 1.54 po pietn.
Iszeina in Ashland. Girardville ir
Lost Crock. 9.10 ry t:t 12.?o p»» ph tn.
In Hazleton. Blach ( r<-eh .1 nnc!inn.
Penn Huven .luctioii. M:im h •' n;»ik
Allentown, Bethlehem. E <<>n Ir New
York. S.49. ryta
r'" “
p»» pi< '.
In I’hilitilelphi;i I?. »0. 2.55 pu pietn.
In Yatesville, Park riace. M >.ham.\
City ir Delano. 8.19. 11.35 ry‘;t 12.30.
55, 4.5S, 0.03 po pu ' it

szios knigos:

i.iveiiimai Szventujii Dievo 1. ?, ir 3.
70 cent n x iena
tliveiiima* Viesznatie*
<0c

lik
9>e

Pi isigntiivojimjts ant smvrcziu
Istorij:*. seno Dtatimo
Kanczin Vie*zi>;itms

n i j;t

Mokslą* Rvtno kataliku

l’a/ancztu* amžina*

Ofisas būna atidnritas
nn<> H iki 12 (pietų)
po piet nuo 1 iki 3
ir tino 7 iki 8 wakare

34 Onk str. Sbenandoait. Pa

Pas RadziariGzin!
\ įsi hivorai yra labai pigus pszvieži. I žlaiko valgomus tavom*
ir daug visokiu dalyku.
'faiĮMtgi K. Kadžiaviczius pardm da szitkorh’s ir siunezia pinigus ■
visas dalis >viclo.

ATEIKIT!

vra ne paeziuotu. tai x ra teisiiiįra

30

5o<3n<- i

tukt* putlaus gerv!ta ;i!u. . įšokta aric|; non. ir kuo pui-

mus

Win. A. Davis.

5oc

DANTŲ DAKTARAS

SHE.XAMMIAIL PA.

oi abrozeiiai*
l ib,tea arba keje? į mal<ling,\
ma
-

C. M. BORDNEK D. D. S.

kini. Istorij.’t
kataliku
“
“
100
K ri*t i’iiiri * Doiialaiti* Pavasario links
ni \ bes
••
"
•
5 r.
M. Slavicko
Musu Pa*;iKi»*. lopasakti
lo c.
339 W. t’oal str, Shenatidoali, 1'
Katikhiim i* kataliku Li< tuvoje .ibi Inai
Liet n v ia i uoli žiu i rszk it •• a t si lank v
o v pa tint’a t K ra ži uosi* 1893 m< itn»*c

ir III zokotias draugo
- *
(«a r uis apie ba i*v bi<* tlfeiio* s,t<]<>

Gali iszezi'iiti ir nukvarbuoti visokias
30.
k<»tn*, kelines, nirsz‘
z.ikhic*. Po f*zc7;*tiitine*. Xii.'K
me , arl«i n
rodo kaip siivlsn naujai padaryti.
30c
Dirba atlieka voeit: i. pigiai ir
>c 1 i.i ii*<‘i.
ii jau pahiikxjOc
<lr.i nais.i*.

> kiaušius cigarus

j

Jono,‘Ražo
mu xvisokiu. nes ir cigaru usirukiti
*u kwepeneziu <iuineliu. o ir pa<pdlia
Ledoje, ba jau nexvieiiii iszoc’bejo

20 c
Htc

In dangų •
- r>n<- >
ipk.nkaneziu atmhiiiiima kau 1

116 E. Centre Str. Netoli L. Vales
(lipo SHENANDOAH PA,
rio parapijos gulima gauti visokiu
J’UJOliX 1 U/jL/A.

(.rie-./>1 inkų* [(t ivi r*tas mot., v... 1 * |0c

1

L L Rohland’o
U
me-ai jautiena.

a\ iena

įneša.

nie*a
usia.

J. K.VIlkeviczill (skvajera).

vi

Lietuviai amžių gludumuose
Miiskolljos politika
Vaiku kningelė
VesolIJa pasiremt Terp sknn*miĮ i garbę poema
Victoria. Zanavyko
Juokingas pasakojimas
Naujas elementorius sti apdarais
Lletuxos gaspadinė
Amen ka pirty Je
Tainoszlns besotis
•
Apie Kražius

10v
20c

i 5c
•H h’ I

808 W. Centre str. ALiliauov Citv.
Pa. Galima pirktie konopigiansei ir
ant geriausiu szipu wa/.iuot. I’n'tor
tam liaidžiu piningus tiesiogei in
Lietuwa, Russija, Lenki ja ir kitas
wisas szalis Europos.
Teipgi laikau saliuna, kur wise
Ką daryti idant sveiki butntno
gero galima gauti isigert. Uetuwei
Lengvas būdas paežiam perdavę [271
pas sawo wicužemi.
loc
mokti raszyt

sali u n 11. 'Teipos-gi ir f a i
m a hiriniearit pardavimo cie
la arba pusė farmos. Norinti

ir

kiliuos svieliszkos įtalpos
*

■<

Ant pardavimo

Lili

A. W. NONEMACH ER. A>s (J. P. A

AGENTAS S Z! I ’ K < > I a ' Z11

^WOMERI<PJG1AUSE VIETA vismn įmestpataiko czeverikns k n nupiginusia

Philath lpd 11. Pa.

s- lajoms

.- ..Ejkite visi pas.. ..

124 N, Main str Slicnan.

Iszeina isz Hazleton in S/< ti <<!uri ' 'tu.
11.30 ryta 1.05, 5.30 po 5<tn
j Trumpi j»;tmokinimai ir r< d<
Isz Szenatlorio in i’oft*
• 5.55. >.r.i.
0,32 ryta 2.40 po pietn
Kastlli nines maIdt
Isz Pottsville in S/en i< ot ' 'Pi. !*>.!■>
Gnittdiis verksmai
rytd 1.35, 5.15 po piet n.
Rollin h. xvii.net: g< .-•!■
>• periu
1 ’amok *;ai a nt did. iujn met ii
tcntleiitas South B< 'h
< m. Pn. ežiu it did/iuo*i<>* m ill lo*
CHAS S. LEE, ir< n. r.g< : aNzattksmas Balandėlio

South Bethb hem, P.i

fzeweriku ir czebatu.

Musų spaustuvėj:! randasi

Maldų kiiigos:

Treinai iszeina.

|AG(J NOKITE PIGEI P'Kr

1’1 IKI S SAJ i UNAS
J0N0 ftHKIiDflŽlO

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

l'eiposgi ovrs krinuezius ir teisin
gas atfciitas. laiwakorcziu ir siunti- |
tuo piningu.
12? S. Main str.
J

Shenandoah. La.,

I’romp’ly necnrcd. 'J'ri«.!t<..Vnrkx. CopynuOH
and Jjibcli* regirtered. Twenty-Arc year* exvpr eni-c. XVo rep .rt whethvr patent can bo
fceured or not, freo«<fcb irgc. Our Soo not <1ua
unci patetit l» n)b w< 1. n-Jpogc ISook Free.
H. 8, WILLSON A CQ.. Attorney ai I-aw,
p.T.B. Hut.otntc. WASHINGTON, O.a

y. M II.HlILTO.y, o.
buvęs prie Mind’s
Hospilttl.
Ashhind’e. Gyventi ater Coniptt
ny, Building,

Shenandoah,

Pa,

“Garso Amerikos Lietuviu’5 Nauja*

John Dalton

Sztoras,

agentas de'

Drukarnęje

R. Barger & Son

drukoriszkus darbus:

Reading, Pa.

Brangyszcziu konstitucijas, Plakatus.
Tikietus,
Gromatas.
Užpraszimus ant vesciliin ir t. t.

‘GARSAS AMERIKOS LIGTUVIU"
230 W. Centre Str.

FLSB, CO.

Shenandoah, Pa.

p.jqPMN’SO APTEKA
užlaiko visokius vaistus kaip k r a j a v i s z k u s t e i p i
m e r i k o n i s z k u s.

Alaus yr Porterio.
2i»9 \\ . Coal str. Shenandoah.
Parduodu drapana* kepures, czebukios da ne buvo Shenandory. Atikit o pamatysit.

COOPER

& SCHILLER,

H h o ii ii ii d o Jei Ii

Visi vaistai yra szvieži, geri ir labai pigus.
Visi receptą i} y ra pritaisyti k ū g er i ausi u i.
oseph
ieęve
Jeigu vaikai yra nespakaini, verkia, tur pjūtį viduriūse,
Lietuviszkas : bardskntys : (barberis).
traukimą viduriu, tai dūk vaikui vaistus

-^J

?G

Lietuviszkas daktaras aut kožno pareikalavimo.
gmgiems visokia rodą už d y k ij.

Var-

Skuta barzdas ir tisus, keipa
plaukus ir padaro frizūras pas
kiausios mados.

Atpiipkit
Kirliu8'S; Drug Store.,

v

Žinote, jog lai puikiausias saliunas
visame mieste Shenadorio.

>-

210 E. Centre str, S/tenandoah

Luks German Remedy.

;T. JyupęiąiąSka

25 E. CENTRE STREET,

M. M. BURKE.

Kaiiipifs E. (’enter ir Hower* St r.
Smagiausia
kaip del vietiniu
lietuviu, taip ir pnkcievingu. nes netoli
Leigh Valle’s dipo. Tenai randasi ko
skaniausias alus, visados sviežes, o ka
kitu jreriuiu tai nei "irti nereikia, nes
resniii niekur nerasi. <> cigarui isz pa
ežius Turkijos. 'I'tiipej J. Kupczinsktv*
ir bridis } ra labai priotelinjii žiiutiH*.
Kiekviena gelbsti bėdoje ir duoda rodą
kožnain reikale.
xepa.muiszkit

ADVOKATAS - LAIKIUS.

Offisas: ant Kampo Main ir
Center ulieziu, Shenandoah.

Ferguson
’s Hotel Building,
No. 6 So. Main St.
o
o1

201 E. Center Sir.

Peter Cecchini
Parduodu visokius žalius valdomus dai

SHENANDOAH. PA.

klos: Salotas, Kopūstus, Cibulius, Morj
kvas. bulves ir žuvi ,\->.xiu patunku.

XAUJES * rjETUWISZKAS □ 0 (3

Visi ta vorui yra szvieži ir labai
)igi, ateikite o gausite ka tik norė
site kopigiausei.

>1 S ALŪNAS K
202 S. Main Str.,

Shenandoah Pa.

NEUŽMIRSZKIT

-«.JUR. * ANCEREWI6ZEUS,

221 E. CENTER STR.
Shenandoah, Pa.

Nagi vyrai pas savo broli lietuvnįka ant szalto alaus’, isz Praneijos
sznnpso ir turkiszkų cigaru’. L’/.eikit, o nepasigailesit.
Žmogus teisingas, su kiekviena gražiai apsieina.

S A L 1 L N 1 N K .A 1!

Lietuviszką Graboriu

— Na wisi prie alaus —

CH. SHMIDTO

Vincą Minkevicziu

aut 131X. Main, Shenandoah
Užlaiko geriausius arklius ir riginus dvi szvrmenu, vestalių ir t. t.

Ar žinote lietuwiai kad (.’H RĘS
TI AN SHMIDTO yra geras alus ir
galvva nuo jo niekad neskauda. Pas
C’ Shinitlra gali kas nori gauti ir
h.i kutia in namus parsigabenti.

05 \V . Coal str. Shenandoah, Pa.,

ir drapanų tam tinkamu prie palaidoimo nebaszniku, viskas
parsiduda usz pigiause cziene.
Tikras amerikoniszkas laikrodėlis.

^/^fklius 5 iff pigipusM:
samdom del szermenu ir veseliju su tais reikalais uszpraszom
visus pas mus atsilankit.

STEM
WIND

liif ir urisiusk nuims su

LADIES l’,,s ushne tnv už dyka,
no rruTS1'1“' pamatinio, geriausi
tikru nmvrikonl-zka luiknaleli, xra t.ii tikrut
auksas. viKliuaiiia* 1-1 k
G/rotlo taip, kaip tikras
auk'ini’. In krmlvlis. ku
riii’kitl p:n<i6tla po ?•!(•
i metu. Apžiūrėk /Orai ejc
1 ...______ rl. ..

Ant kampo Lloyd ir Bower Str.

Shenandoah, Pa. .

............... ...........

1 kvk JZ.gO. o jeigu nori
f puikaus lenciūgėlio. 'tai
atpliek go c jutu pacziiiivinis nmrkvini* o gan
ai auksini lonciugeil
vertumo $3.60H k. Arbu
urlsiu.sk 7.5O, o lenciūgė
li gausi dykai.

i*

ADRESAS: .
Iloyal nifjj.C-o. D«f>t.

61 Unity Uldg. - - - Chicago, BJ.

avEA: S,TRADEMARKS
COPYRIGHTS.

CAN I OBTAIN A PATENT? Fora
prompt answer irtid an honest opinion, write to
N1 l' NN & CO>, who have bad nearly tlfty yean/
experience in the patent buauieas. Communica
tions strictly confidential. A Handbook of In
formation concerning PntcntH mid bow to ob
tain them sent free. Also n catalogue of mechan
ical and scientltlc books sunt free.
Patents taken through Munn A Co. receive
epcciai notlcointho Scientific American, and
thus are brought widely before the public with
out cost to r Inventor. This splendid ouper.
Issued weekir. wtogantly Illustrated, ban by tar the
largest circulation of any scientific work In the
world. S3 a year. Sample copies sent free.
Building Edition, monthly,
n year. Single
room.,
cents. Every number contains beau
tiful plates, in colors, and photographs of new
houses, with plana, enabling builders to show tho
latest designs and secure contracts. Address
MUNN & CO- Nxw Yoke 301 Buoavwat.

