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Parduodu drapanas kepures, czclia-

COOPER

Metas 11

& SCHILLER,

Lietuviszkas daktaras ant koAno pareikalavimo,
fi'itigivms visokia rodą u 2. d y k ą.

-^Joseph i Gieęve.:^Skuta barzda4

Smagiausia užeiga, kaip del vietini
lietuviu, taip Ir paloelevingu, nes noki
Leigh Valle's tilpo. Tenai randasi )
kitu gorimu tai nei girti nereikia, nes;
resniu niekur nerasi, o cigarai isz jj
ežios Turkijos. Taipgi .1. Kupezlnsk
Ir brolis yra labai prietelingi žmone
ir duoda ru<
kožnuin reikalo.

klausios mados

Atpiipkit
Kirliu* šs 13 rug Storo

ADVOKATAS . LAI E RIS.

Fergnsou's Hotel Building* No. G So. Main St.
l’aruuodn visokius žalius valgomus

SHENANDOAH, PA.

*

mti
įaukszteJĮ, o virszuje jo augztai didelį gyvėdrų paukszti.

visame mieste Shenadorio.

2io J£. Centre

Luks German Remedy

Kopūstus. Cibulius. M

□ Q O

kite o gausite k a tik nu
jiausei.

Shenandoah V

tai be jokių brangumynų. Isz
engvopriėjo priejaunikaiezio
r padėjo ant jo peties rankų,
kada įaunikaitis, tartum nubu

liti

oszius, o Kų
man pasnkvsif“ paklausė, trin
sius nagus; tada jisai szoko nu damas kakta. — .,Atnesziau
suolelio, griebė lankų, užszoko Tamstai gerų naujienų.u — at
ant muro, kuriuo buvo aotver sakė kareziai senelis: —.,Amu
ratas naujų malonę suteikia,
uždeda Tamsta sargu Kruojos
rūmą
m vo
sargu ?“ rarė iau
ims kvaiio ro/'iu ir bal
nelis prasijuokė i>aI
so laksztingalu. 1
i kai valdytojum .Alba
ant akmeninio suolelio sėdėjo
Iv ula,L; • Vd : ž k L-1, -u i
jauni k ai t i s. a | >si t aisęs t u r kisz
uirėjo raudonų uzmus
itakius. ,,Liksiu vai
r mažasis
kurio buvo ma
nuskrido
111 n i k n i t i .'
v

DU

uil minksztų priegalvių
Amuratas o, aplinkui
Sultonas buvo

J

i-t daugiausia žiu
užtiestas brangiu
augalu. Sztai už

ilCZlIll

NEUŽMIRŠ'/,K IT

imsi ją C
užsimąstė

ANCEREWIbZEUS, utvo

$0,60.
$ 1,00.
$ 10,

s

Lietu viszkas : bardskutys : (barberis).

tJ^IETUWISZKAS

Vienas colis vienu karta
Vienas colis per menesi
Vienas coliu ant metu

25 E. CENTRE STREET.

n use

TSTAUJES

$0.50
$ 1,00.
$ 10,

kios da ne buvo Shenandory. A tiki t o pamatysit.

KZ.la.iko visokius vaistus kai p k r a i a v i s z k u s t e i

ų> t a i? y v a

One inch once
Owe inch one month
Cue inch one veer

-XPreke apgarsinimui

brolį lietuviuką ant szalto niaus’. isz Pvaneijos

„Priim
mi

i. SHIVŠ'DTO

Vincu Minkevicziu

ma

ant 131 S. Main, Shenandoah .
Ch. Shiuill.-a gali kas nori gan
baezkutia in namus parsigabenti.

Užlaiko gerinusius arklius ir pi
ginus dr-l szc-rmeim, vtseiliu ir t. t.

I ai'iiiK
žiu red

>auiė Kepino, liet paun
>u vo lai>ai ramu : niekas

07

no

Albanijos vargus ir prispaudi
mus po turklį jungu; apie bai
su likimų jo giminės ir f. t.

W. Coal str. Shenandoah.

drapanų tam tinkamu prie palaidoiino nebaszniku, viskas
parsideda usz pigiause czieue.
Tikras amorikoniszkas laikrodėlis.

^/^yklius I ipl pigipus^
samdom del sz.erm<‘iiu ir veseliju su tais reikalais uszpraszom
visus pas mus atsilaukit.

Ant kampo Lloyd ir Bower Str.
StOA.NDOA.Hi PA,
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gri.tuHitm* tav už dyka,
dvi pa miltiniu, g.-riuti.i
tikru utiivrikoni.zku luikrodvli, yra tai tUjrat
auksn*. vadinamu* 14 k
i*/r<xlu taip, kaip tikra*
auksini* laikrodžio,ku
riu-* kiti purdftda b<» i-H>
rardJn * ant 20
iarvk gerui ax
meni
ir jeigu tu nm
k«k įr.gu ♦> Jolgti nori
ptilkaut- lenviugclio. ‘tai
atsiusk 50 centu pucztinviiHb Eiiurkvmib o gnu
si nuk.ini bnteiugcU
vertumo IS.5OH k. Arb»
leueltiKo-

ADRESAS:
Royal mfg.Cn. Dept,
GI Unity Bldg.------ Chios go, ID.

mleido jaunikaiczio i
kių nuo jo nenuleido
i Įėjo, stovėjo iszbalę

eigų miegoj
CAN I OBTAIN. A PATENT?
prnmpft sntwer iRid an honest opinion, wi .
MUNN A: uošvelio h;v7<; badm- Ji^tlfty
experience in the patent bu->ir.«--*. < omni * ■
tlonsetrtctly confidmitial. A Handbook
formation concern-tu; Pntenl** nnd bow ,
tain lliwn sent tree. Also a catalogue uf »
leal and sclent file books t*eut free.
Patents taken through Munn <S Co. I
special notloointhe Scientific America ,
thus arc brought widely before the publl *
out cost, to ♦’ inventor. This splendid
hfSuiMl wovkly, wtcsantly Ulustrat cd. has bv
largest circulation of any scientluc wurlt
world. $3 a year. Sample conics sent rr
Bidding Edition, monthly, |..60a year.
coptv*,‘25 centą. Every number contain!
tirui plates. In colorw, and photo-arapas '
houxui, with plana, enabling Vullda.* to M

narsumų sultonas duoda szian
dien tau naujų vari
d i ilsius Skaudei' ( A
vardas tas primena narsų vadų
Macedoiiijos, už tavo teisingu
ma, pastatau tave valdininku

sapnavo neramų sapnų,
mąstė, tai apie liūdnus,
liūdnus dalykus.
Sztai oi
v imas, lyp
jaunikaitis iszlengvo atvėrė
akis, pažvelgė ant pievų ir dai
dar labjaus kaktų suraukė. Tt

Kai Kas liūgo, o Jisai sėdėjo malonę f — , ,1 rninsių!“ — atteip užsimųstęs; tai kaktų rali atsakė kureziu balsu. — „Ar
kė. tai kalbėjo kas žiu ka pats ir dabar sakysi , da ne metas“ f
o A r-m
o nežinai, M ilošziau, kad
matė, kaili nuo puikiojo rūmo niekados nereikia perdaug sku
ėjo prie jo kas-žin koks žmo buitis nes tas dažnai naikina
žmonių veikalu
ogus. Buvo tai žilas senelis,
į apsitaisęs turkiszkai, bet pra- kęs, Jurgis sus

to galybėje jų gyvastis irsimu
tis. kad kaili yra į gerbti ir jo

klausyti kaip tu ji gerbti ir
klausai; kad mano Dievas bu
tų jų Dievu, teip kaip tu iszpa
žinsti, ii' sakyk jiems, kad tik
tokiu budu tegali nuo manęs
tikėtisi malonių. Tai isztaręs
padavė jaunikaieziui rankų:
tasai jų pabueziavo-.

' •' 1,11]|-

r,

jogei tie pigumai nieko ne kaip sakiai: palengva, bet rei

Lengvas pragumas
įszsisaugojimo vidurinių ’
1 i oru

i

**

kartas nfi
Lszpradžių galima buvo mis

lyp traukimo kvapo ir van
delnais patapnoti.

Parodymas locnu patyrynm.
pabaiga
L
O .

Reikia sau

del atitolinimo plaiiczio. Pir
mas vuostimas arba zaživoji
mas druskos arba vienos arba rietimo krutinės arba kuprini jo klausymo.
su drungnu vandenin.
All mosi. Niavat raszant, reikia

Bet sulyginus

riniuligu, vi mok ir tiems bu
tu naudinga, kurių vidurinė

vi ils strapsnius,
atlasziar nes ilgiai kinis
mas krutinės visu net vra
>
jaiiczni arba paoingu
nors negailu
su užimta nosia tokiu jau budu cziamis. Labai lengvai žino
niek
va traukezioti.
Iszm^giiius nejauezia nė nežino isz kur nei
lūs visus pragumus kad ir ka kokiu kudu ja ga\o: bet gydi
X IX‘t
11 v g
er
>i t ra ūkti, Nes plautis jei bu
u.t labai sunkiu ir tankiu, ta

11

IV \ <1 |

>

iszmėgvt. . .

musų gydytojui, kuris ne vien
užtikrino mano numonę ir suprotą unę ( argument atio L bet
man pripažino, iog tai buv«

| 'VI

|

I.į

Ka>

<o greicziaiisiui

ir trailkinsi nei kok
riesdami krutino nes

tame mano

nosis nes nekuriu
iszkalbmokslio tai

vamzd ūko

kia :
e mus

niams prisakineja k\ epini, ui
ant tu bildu žmonės prijimkyii
pi i e k\ epa\ lino.
Ne-* d augu
i

»a

ies m* vmna

los patarmės, bet tegu k
ims iszmegina bent tiek

i

jokio ka>zto, o su kokiu norpi išimai miniu . . . . Man rodo.nyjaug tokių rastųsi tel p Lie
t u \ iii.u

m* visi lllo
sutinka
(alpo ir tame.

raszoim nemoka

atsi
nus| po
dvėsimo iki lį mitintos, o ži)<»

»a
ueme

n

maloningu m

Nor> daug yra visokių Į)ra
gumų, kuriais žmonės be jokio
kaszto, ai Lasu mažu kasztu

ežio n parasziau’. Nes
godami nu ligų,
i szga n v n i o d u s z i < >s,
kimo yra gyvenime žmogum
iždu pi-ekingiausiu ’.
Tegu

už tai, pasako ncziu Dievui ii

kų bernų.

— I\ u r t aniista buvai szimet

Vau t ietis.

liai už

už
j

Ant galo noriu už akių nž
bėgti visiems užmet Liejimams, ligų nenorime no vienam už
Le kuriuv »nė. mok vežiausi nie mesti teorijos autoriaus kaip
ir jis pats kad neužmeta.
minu: - - K:
sziųnakt numirė

nias.
ima nusikratyti s
ai oa pianu iniukimu Kvapo
tumi, nė k:pp traukimu \ ande
nio drungno, vienok reikia ži

ant vienų ar ant kitų, l ai pa
gal to ir pragumai nusikratė
mo kartais vieni kartais kit
gali geriau patarnauti. Todėl

nisio žmogaus negal pliarytiirba pasididyti.
l ai antto at

n u - i žemi •

no pavtdininio.

fiisio žmogaus negal augti arLa pasididyti. O visi raunu*
llo
nys vis gali pasididyti, arba
pasimažyti. Nes jei žmogain tuvius raszinėti.
• unugusio raiimeufi negalėtu ne, nes apie toki i

(Vi davė tunu
iiitukti. O dabar matom daž
įai jog kartais suaugęs žmo
Neva t toki laikraszcziai kaip

, ponas su

vieiiu
szė straipsnius apie lietuvius.

parvirto.,

— I

tits iszguldė Versailles semi na
rijoj.

Del uždarbio.

Moka gerai kalbas:
•
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Orlginaliszkas mokslas.

II
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Paj icszkojimas.

bebrą•

T

nantis Paryžiui,
o irangliszkai susiszneka. Ant
salus Molokaii randasi dabar
n i jos kunigai ksztis.
Olszevskis ir apsibuvo 60 Matį 200 raupuotų katalikų kuriūs
Jaunam Daimn
bai gerai žinojo, jog valdžia m sulyg sziol prižiurę kunigas
Poczdamo dūda dovanų 5 m a r
žystamo žmogaus nesibijojome
Vienos, isz jų daro juody ką,
kės tam, kas pirmutinis apgar
kitos taiso ir renka plunksnas
sys ant ratuszioapie ugnį mie

slidžią nusidėjėlis, kokio

da

kaip kada dusyk ant nedėlios
sąnariui -gi jos szeimynos, o tau
kiai ir pats duodavo žinot ratu
sz’j ir imdavo dovanas. Del
'tokio menko pelno padarė isz

vos po pi eras.
1 aneszi jus
mūzas, kurios nužengė isz dan
gaus, ant žemės idant kuni
vo gaikszcziui palengvyt ir sma
‘jo gesniu padaryt mokslą. Pas
>•
va.*tot szunis del reikaluv arini

markių ir nevienų iszvarė isz
szio svieto.

$ 90 ir 2 e. pabėgo.

Olszevskis paeina isz K a-u n o rėdybos
sodžiaus Jieketis. —24 metų sę
n ūmo iszrodo ant 30. 6 pėdų

aiigszcziu, plaukai ir ūsai szvie

slo kunigaiKszczio.
Mokyto
i eisiuKrino isz pradžių jog jui uždrausta prakalbėt į kunigalas per pusę perskeltas.
mokinimas szunų del tarnavi gaiksztį, nes per didelė garbė
but del prasto milingo. Jeiszcziui tai tur kalbėt per jo
Ciecorius Kynų iszdavė e«l ik mokinimo v ra szunes aviniai
sy bei i jos ,, lai k i“ ir didiejie
pankelį terpu Pekino ir miesto kudlocziai. Auginimų,,laikų“
Tieses in 72 mylias ilgio. Vie
nas jardas jo szynų svers 85 Maksvoje. o avinius perka isz
svarus. Kasztfis 3,000,000 do

lieriuv

Nori gyvent terpu raupuo
tu.
(laikaus

Ikro: r

Ant rankų molinosplėkuos m‘i

01
4 *.

Girtai k lis

Isz Pensilvanijos 01

m at v t neuž%

są vasarą kariumeniszkos ko jog prancuzai negalėdami at
mendos mokino szunis, isz siginti perskyrė tam tikrą nai
kintoją jų.
Moka jam užtai
pradžių perneset
adresu: Peter Pažu t is, 66 Mar
aut metuu 4 tukstanezius frau

4 C'

1
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n ii va k a ei ja.
kia skurutę, garboriai

Skaitlius

i

Valtį

co iuo I lawaii. Kunigas Pam
pliilius pasirengęs yra apsigy-

liyi
i*
' i
* j
i
•
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viai sulaukė viena ir geriausę

,

Ą:
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tėvas Painpliile kaip

niinac ir tikt dėka vienam ku
hįo*ui kurs su juom keliavo, o
[įdavė, visi dabar apie jį žino
Jau du metai atgal
C? tėkas Pam

sen ūmo bet yra vienu isz gar-

szventinimo buvo profesorium

žiurkė
ne buvo suraszo gyventojų ir žiu Kynus, nes jie žiurkieną
dėlto paskutiniuose metuose labai mėgsta, o suvalgo jų ant
skaitlius jų m- buvo gerai žino syk ne mažai.
mas. Neseniai randas apgar
sino naują statistiką pagal ku
rią valakai tur 30,913,663 gy
.Medus madoj.
ventojus nuo paskutini*) sura-

0'0. Velijame visiems Lietu
viams pirkti laikrodėlius, len
ciūgėlius, žiedus ir kitus daig
ius nu ju, nes tai yra tikri lie
tuviai, katrie gauna daugiau

nį pardudami ne tiktai vienus
laikrodėlius, bet ir visokius
kitus daigtus kaipo; maszinas
del drukavojimo gromatu, ma*
1894 metuos užgimė 1,102
uri pusi i emia ant sistemos szinasdel siuvimo, liarmonikus,
935, numirė 776,376, irapsi
britvas peilius ir 11. Iszsiuupo kiekvienam valgiui, medų’ czia daigtus in visus miesteliu*
vi labai žemai, nevat ir dides
Netiktai privatiszkuose namu ir miestus Amerikos. Kas
niuose miestuose. Neapolij
ant 100 apsiženijusių 35 nemomatyti toriel kūtes su medum viszka katalogą ir gražu a
zėli dvkai.
nės. \ aigikai medaus tvirti
niuose Valakuos? tanisunų jau
KELPSCH, NOREIKO
na jog tai geriausias vaistas
mažiau.
Medyoliane ant 100
<fc CO.
nuo visokiųnedyspozi-jų pilvo.
Gydytojai tam niesiprieszina
Broun Str.,
t’k 2 kurie nemokėjo nė a b c. ir mada platinasi su dideliu
CHICAGO ILL.
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The Lithuanian Weekly

rius Susi v. kad iki Naujų Metų
užsimokėtu visas užsilikusias
skolas, kitaip jie po Naujų Me
g
tų isz Susivienijimo bus isz
braukti.
*
*
£
#

|

1‘Garsas Amerkos Lietuviu J
|
PUBLISHED EVERY
| <> FRIDAY
I
ft

VttA

g Executes nil kind of Job Printing
g and translating in all modern lanS
guages.
t

Subscribtion $2,00 per Year.

' rybos terpu Maskoliaus ir tur
* Popiežius vėl siuntė del
ko.
bad ūj an ežių Armėnų kelioli* Isz Maskvos danesza į Ber ką tukstanezių lyn; pagelbos.
lyną apie naują sutartį del nu
I s z p a n i j a. Isz Kubos
žudymo caro. Palicijai pasi
ateina sziokios žinios, Isz rosz
sekė atidenktį tą sutartį ir are
Lenkiszki laikraszcziai pas sztovoti daugelį vyrų ir mote tų iszpanų matome kad revoliu
cionieriam eina suvisai sz lėk tai
kuliu; kartą lyg susitarę vėla rų.

ima kabinėtis prie lietuvių ir
lietu v iszk ų Įnik raszczi ų.
| “Garsas Amerikos Lietuwiu
<SL
Philadelphios „Patryota“
PUBLISHING CO.,
|I2S> S. JftRDIN STR patalpino ilgą straipsnį po vnr
g
Shenandoah, Pa,
du „Litvini a Polacy“, ant ku
rio labai gražiai atsakė ,,Lietu
-tNedeliDie i L-aikranztie.^- p va“ No 50.
,,\Vędrowiec“ UžeinantisMe
riden Conn. baisiai nubarė
' Žlszeina J kas § petnieziag r A’
,,Garsą“ už patilpusią korės
Shenandoah. Pa.
>4 pondenciją isz Elizabeth Port
SAMERIKO.JE
$ 2.00$ Ypacz pyksta lenkai už pava
llNUZMARE
$3,00*2
d i u imą jų baltojo erelio- v an a
įg Rankraszcziai (korespondencijos) nė
^laiszkai turi būtį siusti ant szio ant-*; gų. Nesibaidykit ponaieziai
Žraszo:
į turime mes dar ir reguliariszką
* protestą nuo Elizabetho lietu
viii priesz jūsų pasielgimą.
•£>

‘Garsas Amerikos Lietuviu’!

1129 S-J AR DIN Si r. J
/m

v/////v j
%£<£$

[«gafra

Entered as second class mail matter
the Post-Oflicc at Shenandoah, Pa.

..Lietuva“ aptarė naują re
daktorių asaboje seniai žinomo
lietuviams Szerno, kitados bu
vusio redaktorium „Varpo“.
Gavus teip mokytą ir gabų Ii
teratą neabejojame jog „Lietu
va“ kils į virszų.
Isz szi rd ies
sviaikiname prietelką palikti
šioje laimėje bei draugia siuu
cziame prieteliszką rankos sus
paudimą nauja' atvykusiam
tėvynaieziui.

No 50 ta pati Lietuva pąduo
dasziokį atsiszaukimą į tautie
ežius ir visus lietuviszkus lai
kraszczius. Nekokis Antanas
Rėklys lietuvys keliavo isz Los
Angelios isz Saint Diego (lai
bo jieszkoti. Bevažiuojant jis
apsižiurė kad važiuoja ne savo
Meine ir mėgino iszlipt isz trei
no, bet teip nelaimingai jog
patrotijoabi kojas. Nelaimiu
įpis liko dabar raiszu ir netiko
siu į jokį darbą. „Lietuvos“
redakcija ntsiszaukia į vises
tautieczius idant darytu ant jo
kolektądet pagelbėjimo nelai-

Vietines Žinios.
S h e n a n d o a h, P a
20 d. Gruodžio A lėk. Cze
kaieziui, apie 16 metų vaikinu,
mainuose Vegenio ( Wiggans)
nulaužė kairiąją ranką. Tur
but turės gydytojai pjauti.
Gilberton.
Pereitoj
(15) ant 3 p.m. vietiniai ir ap
linkiniai lietuviai isz Mabanoy
Plane bei Plowberry ture susi
rinkimą, ant kurio pribuvo ir
Guod. kn. Abromaitis isz She
nandoah. Pristota ant įtaisy
mo Platberij lietuviszkos kop
lyezios į kurią davažinės kunį
gai isz Shenandorio. Paskir
tas tapo ir komitetas d‘d isziin
kimo ir ąpipirkimo žemės tąm
siekiui.
Girdėti vienok jog
kompanija žemes neparduos;
liekasi paraudavote ją.
M a h a n o y City. Na u
jai užsidėjusi liet, draugystė
szv. Izidoriaus daėjo jau iki
300 sa na r i ų. Visi jie ketina
prigulėt prie Susi v. L. K. A.

Žinios isz pasvieczio

M a s k o 1 i j a. In Ma-*
skoliją atbėgo isz Turkijos in
UI: ligojo.
18,080 Armėnų. Sultonas nori
*
*
*
kad anie gryžtų atgal ir priža
Prezidentas Susivienijimo da jūs už. iszbėgimą nekoroti.
iszliaido atsiszaukimą į Sana Dabartės tame dalyke eina, de
f

»

V o k i e t i j a. Ciecorius bet jaigu prisižiūrėsime į raszatlankė bysmarkį’jo namūse ir tus amcrikiszkus, tai matysime
isz tos priežasties laikraszcziai kad kubiecziai kuone visur su
turi daug raszymo. Kiti tie- musza iszpanus.
sio£
O szneka, kad ciecorius noE r a n c i j a. Francijos
rys vėl Bismarkiui pavest kan
prezidentas Faure ketina szį
di erystę.
* D. 18 Jau. turės Vokie- pavasari j atsisakyti nū preziežiai 25-metini jubelėjų užsi- | dentystės del to, kad tankiai
d ė j i i n o V o k i ecz i ų v i ėsz į > a t y s t ės buna užgautas per laikrasair kąrės su Prancūzais.
ežius.
* Vokiszkas laivas ,,AtcbeL e i t h, S z k o c i j a. 10
na“ plaukantys isz Amerikos
in Londoną su kafta d. 14 szio Gruodžio angliszkas garlaivis
keliaujantis į
mėnesio užsidegė ir explioda- „Princypia“,
vojo. Prieg tani 14 žmonių n u Nevv-Yorką užsidegė, būda
skendo.
Kitus kitas laivas mas tolume. 40 myliu nuo kra%' w
„Tafna“ iszgelbėjo.
szto Wrath.
Kajutonas at
A u s t. r i j a. Galicijos ru gręžė ir paleido prie salų Fal 
«inai surinko netoli isz 120 kie ser, bet garlaivys pataikė į
mionių deputaciją ir nusiuntė uolą ir nuskendo. Isz 27 žmo
in Viednių, kad pasiskustu cie
nių, kurie jame buvo iszsi
coriui autai Gicijos lenkų rėdo
kuris jūs per daug spaudžia. gt'lbėjo t'ktai viens, Henrikas
Jisai 18 adynų lai
Ypatingai laike rinkimo len Anders
kai labai rusinus skriaudžia kėši už pagalių kurie IiKę nuo
Ciecorius turės dabartės tą (Ja garlaivio plaukiojo ant vau
lyką gerinus isztirti.
dens.
* Rusinu arei vysk u pas Seni
K ey W e a t T 1 a. Lau
bratavyczia pasiliko kardino
kiame czionai didelio muszio
lu.
kuris neužilgo turės įvvkt ter
A n g 1 i j a. Londone pe
[m kubieczių ii iszpanų ties Ma
reitą utarnyką buvo laikomas
tauzas,
-mitingas,
kad užstot už
Armėnus, Gladstonas prisiun
M a d r i d. Iszpanų randas
tė telegramą: szeszios-sako d i iszdavo paliepimą rąndui k u
džiausiąs vieszpatystės guli pas baniszkos armijos gener. Cam
kojas silpnojo Sultono ir žiuri
įjos, idant pridėtu visas, pajie
kaiį) jis kasdien tyczia kanki
gas del pergalėjimo insurgen
na kriks/.ezionis.
Palėj krantus Anglijos su
* Laikrasztis Herald paduo
sikulė du garlaiviai. Vienas
sz jų vardu „Cambra“ nusken da žinią jog generolas Marti
do. .Jame buvo 30 pasažieritį nėr Campos pasidavė į dimisi
bet visi iszsigelbėjo.
ją ir pareikalavo nuo rando ne
Italija. Valakai nuta atkutinai priimti jo resignaci
rė skolyti 20,000,000 lyrų del
ją nuo kamandyravimo kari i
vedimo karės Afrikos Abessimene ant Kubos.
nijoj.

* Valakui iszsiuntė in Rau
donaisias jūres ties Abessinija
7 laivus ir daugelį kareivių.
* Visi Valakai labai yra su*
ruszę tūmi, Kad į Afrikonai su
muszė Abessenijoj jų kariame
nę.
">

*

Berlynas.

Maskolių

randas pasiskolino nuo vo-kle
ežių $4,000,000, kuriuos su
naudos ant vedinio geležinke
lio terpu Maskvos, Kijevo iv
Vuronežiaus^

... iwn

.-m~

Žinios isz Amerikos.

gelbos strytkariams. Bet ir
tas nieko nemaezino: daugybėj
vietų gauja nuvertė strytkarius

—
. Chicago.
°. Maskoliai ren nuo relių, sulaužė dratus,sumu
gesi budavoti sau cerkvę Chi• sžė konduktorius o ir patiems
cagoje. Maskoliiį randas pa
aukavo ant tos cerkvės S 150,000. Jeigu gi tu pinįgų neuž
tektų, tai ,,batiuszka‘‘ keti
na da dauginus atsiųsti.
— Cleveland O. Murinas
Robertas Eving baisiai gurnu
3Zė lenkų J.Rosinskį, iž tai
kad tas nemokėjo angliszkai
kalbėti.
Rosinskas vargiai
liks gyvas.
JC vingų aresztavojo ir turėjo
sudėt kaucijos 10,000 doL
— Pittsburg. Vietinė pali
eja aresztavojo tris lietuvius ir
viena vokietį už padirbimų si
dabrinių pinigų. Padarydavo
jie po dolierį ir po pusę. Vy
riaušių meisteriu yra lietuvys
Tamoszius Juszkauckas. Pusi
n y kais gi jo buvo Juzas Zdana
\ iezia, J čižas Kilę George Good
man. Pinįgus padarydavo la
bai gerai. O teip kaip sidab
ras dabartės yra labai pigus tai
jie paėmę sidabro už GO centų
padarydavo dolierį. Pas Ju«z
kauckų rado kokių tai dramų
paraižytų lietuviszkai ir kelis
iszguldynius isz angliszko.
— Jersey City, X. J. O. Ra
dziciauckiiitė atėmė sau gvvas
ti nuszokdama nuo garlaivio
į upę Hudson. Priežasczių gi
tokio pasielgimo, buvo tas, jog
ją suvisai apleido jos mylimas.
— Philadelphia. įvyko
czionai baisus negirdėtas strai
kas strit karių darbiu v kų prie
szai kompanijas.
J

*--- •
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I). 1G szio mėnesio strit ka
rių darbinykų Unija ant mi
tingo nusprendė paieikalant
nuo kompanijos padidinamo
mokesties iki $ 2 aut dienos.
Kompanijai ne pristojus ant
rytojaus 17 GrAdžio įvyko vi
matinis st’dtkarių darbinykų
straikns. Kompanija paėmė
naujus, bet ant ulyczių pasiti
ko juos gauja apmesdami pur
vpis ir akmenimis. Kelis motor
manus pagavę sumuszė o pas
sengeriai insigundę pabėgo.
Strytkariai persto vnikszczio
?•

teko gerai į kailį. Striuka*
traukiasi ir su lyg sziol novs
jau ne su tokia šyla ir nežinia
ant ko pasibaigs.

Lie tuviszkos Žinios.
§ B r o o k 1 i n n lietuviai
parapijos Szv. Marijos Panos
raszo kad iki naujų metų jau
misi i na tureli savo locnų bažn yezia.
v

§ S e i n Use i r V i 1 n i u i
iki sziol da nėra vyskupų.
Szneka kad maskoliųv valdžia
pasakiusi teip: kad and Lenko
anė Lietuvio, xnė Aokieczio
anė A alako, vyskupo aut tų
vyskupyszczių neužtvirtina, o
ti k užtvirtina Prancūzų ba nes
maskoliai dabar labai su Pran
Cuzais draugauja.

ISZ LIETUVOS

» I— i

...... .....
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WiiMT

jai Teksu bijosi, kad ji“ neuž

ilgo neturės k tini kūrenti, ne*
! pirmiaus anglis,gaudavo tik is4
’ Indijų. Tikisi, kad in 10,V(R*
Bialostoke jau nuo 3 metų mainierių prisidės prie st raiko valdžia bando įbrukti fabrikų
§ Chios mainieriai »rkumdarbininkams knygutės su fa
panijos komitetas suėjo 1G( ,
brikiniais įstatymais, bet dar
mieste Columbus ir nutarė lai
bininkai iksziol jų nepriėmė,
kyt antrų dienų kalėdų abeln ,
nėsa rado jose daug neteisingų
mitingų, ant kurių ketina ap
įstatymų. Tarp kitų įstatymų
svarstyt klausymų kampanijos
yra pasakyta, kad už statumų
sztoru.v
ir pasiprieszinimų fabrikantui,
§ Pagal darbinykų aprokadarbininkas gal but iszvary
tas isz fabriko; darbi u i n kas-gi vy nui, tai maiuieriams privaly
gali tik tuomet pamesti darbų tu dabar gauti ant dorelio p«>
kada bus sunkiai sumusztas ar 20 centų, o Rūdingo kompani
ba pažeistas. Apricz to buvo jų netik nediida, bet d a ima po
ir daugiau tokių įstatymų, pa 8 centus, kaip tai butu?
§ AVyomingo anglių disgal kuriuos lengva buvo pa
bausti ir visokiariopai skrausti trikte pereita meta iki 1 d.
darbininkus,’ oo aniems vargdie- Decemb. buvo mainuse 1543
niams m-buvo valia nė teisy atsitikimai t.y. sužeidimui, isz
bės jieszkoti prie^z galingus kurių 391 buvo smerties arba
ą i n ž i n os u b a gy s tės.
ponus fabrikantus.

8 Mt Cai muse ant Mid Val
Pabaigoj vasaros policija
varu norėjo įbrukti knygutes. les brokerio pasigadino inžinas
karus in
Bet darbininkai susitarė neimti bevežant tuszczius
I
tų knyguczi ir sakė, kad jie ne brokerį. Buvo tai isz ryto ir
nori sugrąžinimo baudžiavos ir in 15 mainierių važevo tusę ka
prispaudimo. 20 d. Rugpju- ruse in darbų. Trūkis leidosi
ežio pradėjo darbininkai neit atgal ui į»akalne ?u neiszj)a«aĮ darbų, o už nedėlios sustojo ky tu smarkumu, isžėjo isz re
\ įsi fabrikai Bialostoko i r apy liųv ir li nkdamas sužeidė visin
£ Du Bois Pa. Panasziaj gardos. Pariprieszinusių dar tę važiujaiicziiis darbinykų-.
kai Į) k n. Servctka Elizabeth e, bininkų buvo apie 15,000. Pu Keturi isz anų mir-e.
elgesį ir k n. Szimkeviczius isz si rodė darbininkuV \adoviiatV
§ M t Cai’n i use buvo neda
Du Bois. Nežiurint kad ežia siszaukimas ir slapczia prili lioj isz Shenandorio unijos
yra grynai lietuviszka pampi pintas prie stulpų ir sienų. mainierių <hd(-gaias ir laikė in
ja ( sako prie užsidėjimo jos bu Pasirodė teioo-gi ir valdžios lietuvius prakalbų ragydamas,
vo 100 lietuviu,v o tikt 5 lenkai ) 1 atsiszaukimas į darbininkus su kad tvirtai laikytųsi prie uniKunįgas pavadino savo bažuy maldavimais klausuti valdžios,
ežių ,,Polish ( hurch.“ Dabiu, įsakymų. Atvažiavo net gu
lenkai turėdami su savim kun j bernatorius ir norėjo Į>risĮ>irti
> .
*
gų, kurs juos visame labįaus darbininkus mt į darbų ir pri
sveria negu lietuvius. s /< ins imti siūlomas knygutes. Pupaskutinieins neduoda nė ge szaukti buvo kaiiumcnė, kad
iszkelia trecziav
ro Girdėt balsai szaukianti liu pabauginti pricszgyiuus. Daug
tuvnikus
atsiskirt nuo lenku
ir buvo suimtuv kiti buvo karei
v
•
LIETUVISZKA
jiems pataikaneziojo lenkber viu"umuszti. Bet darbininkai
niszko kunįgo.
ueapsilvido ir paimtiejie į ne
E BALIU G
§ P i 1 a d e 1 p h i a P a. laisvę buvo neužilgo paleisti. JO d. Decemberio vakare anc
Po dviejų nededu (ik bado
,.Eairas‘‘ darytas ant naudos lie
prispirti darbininkai pradėjo . lobinsono sales. Szokiąi ir
tuviszkos PLiladelphijus pare
eit į darbų.
A’aldžių irfabri- | Mukiausia muzykė bus lietuvi
pijus atneszė lietuviams $ 'JO11
kantai, žinoma, džiaugėsi isz p zka Užpraszom visus isz ap
gryno pelno.
to ir žadėjo geriau su jais ap- ] tekinus Lietuvius ir Lietuvai
j esatsilankyti ant to puikaus§ M t. C a ’• m e 1. Dvi ne sieiti.
Didžpinigis.
.*
1
o
dėlios atgal prasidė czionai lie
►alinus in Shenandoah Pa .J]
tuviszkas feras ir eina labai
puikiai per pirmutinę sanvaitę
įnėjo į kasų arti 8 350.

LINCOLN CLUB

Dalis Darbu.

Ant rytojaus straiKas prasi
-dė su nauja šyla. Kumpani
Jaigu teip tolinus seksis, tai
japasizaukė į pagelbų policijų. Montkarmiecziai gerai papini
Kelis sziuitus extra paliemonų gaus.
§ Mainieriai Imliose „Indian
prisiekdyta ir iszsiusta ant pa
Teritory“ straikilja; gyvento

*—*’■> U
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Miestas Maguncija, kuriame1 i ko kelionę per Atlanto didž užtikrino visus jog daugiau
užgimė Guttenbergas, ketins jūres, vadinosi,,Sirius,“ metu nieko nevalgysęs ir sulaikė sa
vo žodį priesz tai da pasakė jog
apvaikszezioti szią sukaktuves se 1838.
Isz C i n c i u a t i. Jei su didele iškilme.
Pirmutinį teatrą su būdavo j o be valgio gyvenęs 47 dienos.
gu lenkų kunįgas nenorės mum
Amerikoj 1723 m. Williams Pasidarė kaip szeszėlis. Ant
partrnukt del soaviednės lietu
bi rge Va. Pirmutinė teatrisz- meldimų draugų ir szeimynos
Greicziausias
ant
svieto
viszko kunįgo, kurio mes uorė
ka „trupa“ atsirado tam pa idant pamestų savo užmanymą
trūkis.
sime, tai mes Cincinatės lietu
buvo k u rėžias
ežiam mieste 1752m.
viai atsiskirsi tu suvis nog len
Numirė jisai 5 Grėdžio. isz
kiškos bažny ežios ir prigulė
Amerikiszkas ,Empire State
pradžių atsisveikinęs su visais
si me prie Airių, kur kada tik
expresas yra greieziausiu szią 1678m.
savo draugais.
norėsime, galėsime lietuviszkų
dien trukiu ant svieto. Spar
Fotografijos pasirodė Ame
kunįga gauti.
tumus greieziausio treino Ang riko j 1843m.
Keli jau net sulos Airių baž Idoj isziioza 51,75 myliu ant
Pii mutinį vandetmkį šuluinyczioje nusisamdę me.
valandos; Vokietijoj 51,25 m.
Pas mus dabartės yra ar Prancūzijoj 49,88 m. Belgijoj davojo Suvienytose Valstijose
o po teatrui
džiausia valanda, ba eina karė. 45,04; Hollandijoj 43,73; Ita 1762m. Betleheme Pa.
Ant galo pirmusiyk pradė
Taigi da syki praszome Pietų lijoj 42,34; Austrijoj 41 .75 m
0 BALIUS 0
to vaitot žodį demokratas ame
viszkų kunigėlių, kad iki kol
AmeiKoniszkas gi ex presas
1 tik ant lenku kunigo nžkvieti „Empire“ daro 53,33 m. į ady rikoniszkoj politikoj 30 d.Mo Waterbury j e Conn, bu-’ atgrai
tas teatras 31 d .Grūdžių (De
ino nevažiūtu, kad tokiu bud u nų. Su tokiu spartumu vaik- jaus 1793m. užsidėjus pirmnti
nei demokratiškai draugystei cember) tai yra paskutinių die
nepagadytu mums musų reika
szczioja jisai dabar terp New
nų priesz „Naujus metus“
Amerikoj.
Jo.
York ir Buffalo,
Komedija trijose veikmėse po
Kada mes savo laimėsime,
vardu:
per laikraszcziiH broliams pra
Pabaiga svieto
„AMERIKA VIRTUE“
neszime ir tada bus viskas ge Popiežiaus Leono XIII dar
bai
ra i.
Paskui bus rodyti givi pavei
Tūlam kaimeli] netoli Strau
Mes dauginus nieko nenoribing Westfaiijoj jaunas pašto kslai ir laikytos deklamacijos.
.me, tik teisybės.
Po teatrui Politiszicas KliuPagal paskutinį aprokavimų rius laikė nedėlinę prakalbą
Cincin t'.ės Lietu vys. dabartinis galva bažnyczios po apie pabaigą svieto, tvilkyda ! bas isztaiso balių, k .ris trauk
piežius Leonas XIII per 17 ir mas jog isz tikro turės but už sis per visa naktįNauda bus apversta ant lie
Susirinkimas Emigranlisz pusę meti] popiežystės uždėjo 105 nietų.
1 patriarchatų Tu d i jose, 13 arSziteip jisai sau protauja t u viszkos knvgin vežios.
kos Komisijos.
civyskupyszczių, 85 vysk u pys „Dievas sutvėrė svietą per 6
Na, lietuviai Waterburio,
tęs, 2 opatystes su vyskupisz- dienas, s< ptintoj-gi ilsėjosi. Connektiko ir visos aplinkinės
Pirma dviejų uedėlių (sau- ka jurisdikcija, 2 apasztalisz- Viena diena del Sutvertojo tai renkities ant tos iszkiImingos
vaiezių) mieste Saint Paul kas delegacijas, 13 apasztalisz 1000 metų, 6 dienas-tai 6000 valandos o pribuvę nė vienas
Minu, atsilaikė susirinkimas kų vikuriatiĮ. 22 {prefektūras, metų. Septinta diena-diena nesigiaudysite, neštai yra pir
teip vadinamas Emigtancijinės 16 vyskupyszczių iszkėlė į ar pailsiu tai ir bus pabaiga svic miltinis liein viszkas teatras
Komisijos sziau-rytinių Susie ei vyskupystes, o 10 apasztalisz tu. Nuo sutvėrimo svieto pe Waterburije. Pamatysite ką
nytų Valstijų szteitų. Ant to kų prefektūrų in apsztaliszkus rėjėjau 4000 metų ir 1895 m. mus jauni lietuviai ir liėtuvai
susirinkimo paduotas įneszi vikariatus.
su sykiu turim 5895 metus. Iki tčs trumpam laike iszmoko.
mas idant įsteigti tam tikiu
6000 metų stokoja da 105m.
------------------Pradžia ant 8 valandos vii
emigrąncijos urėdą, kuris susi
o putam bus pabaiga svieto. kare. Aut salės „Concordia
dėtu isz visų sziau-rytinių sztei Nekurto daiktai „pirmuti Teip tai sanprotauja jaunas
Hali“ 305 Bank str.
tų su mieriu palaikymo emi
pastorius
matyt
labai
jau

niai“ Amerikoj.
Prekė tikietu moterimis ir
grancijos tušo szteitūse. I neszi
nas ....
vyrams lybiai: Pirma vietamas priimtas ii pat virty tas.
A ngliszkas
laikrasztis
- 5o cen. Antra — 35. 1 re
Nuspręsta isz kiekvieno sztei - ,,World“ pasirūpino surinkt
Naujas įrankys.
to aprinkti po 3 vyrus, kurie žinias apie įvairius daiktus ir
prigulės prie to urėdo, (iar naujienas, kurios pirmusyk at
šus arei vyskupas laikė ant to sitiko Amerikoj. Žingeidus tai
Varszavoj du technikai isz
susirinkimo kalbų ii terp kitų iszrod y mas.
rado labai prastą įrankį del
isztarė: „Tiems reikia žmonių,
Teip pagal „World“ pirmu darymo papirosų. Tas į ra n
New Yorko in Azija.
kurie norėtų dirbti nnt farmų,
kys
panaszus
ant
mažo
stale
tinė spaustuvė atsirado Aineri
aprinktų žemę ir dastatytų koj 1639 metuose.
„Pacific Cable“ Kampanija
lio ir per minutą gali su juo pa
maisto.“ Yra daugybė, kurie
daryti 75 papirosus.
užsiėmė vesti telegrafiszką d ra
Pirmutinę
bibliją
atspaude
vėkia, jog nereikia emi g ra neitų nuo New Yorko iki C’alifor
1658
metuose.
jos, bet tie rėksniai uegal paša
nijai, isz ten po vandeniu per
Pasnykavo 47 dinas.
Murinus isz .Afrikos pirmu
kyti jog jau perdaug yra žmo
Pacific (Tykajį) okeaną eis
syk atvežė 1619 m.
nių Amerikoj.
iki Japonijai, o nuo ten iki
Omnibusai tapo užvesti pir
Toledo, O , 5 Grfldžio. Vin Azijos kontinentui, vienyda
musyk, Najorke 1830 m.
cas J. Murray, tin tingus gy ven
Jubilcjus
Piimatinis laikrasztis paniro tujas szio miesto, numirė szią mas visas esanezias [lakeliui
500 metų sukako nuo už gi dė Amerikoj 1780 m. Williams d'u-n iszpasnykavęs 47 dienas. salas telegramų suNew Yorku
Sziandien taigi suėjo 47 dienos ir Azija.
mimo Jono Guttembergo, k u burge Va.
Pirmutinis garlaivis
kuris at nuo laiko, kada jisai prie stalo
ris iszrado drukoriszką darbą .
o

Korespondencija

TEATRAS! TEATRAS!

ir

Mažmenas Lehigli - Valley, Katalogas Kningn

Aplo sėnovės Lieto*

rras^aafa nuo 13 JLapnrtc'Lto I094 m.

Trclutl iaaafua Ue Shenidorlo in 1’enn Havao
Juuotlon, Mnuoh Chunk, Lohi^lilvn, Slatington
White HaH, CaUaauqua. Allentown, Brthl<ih*-in
Kotonlr Weatherly tt 01. 7.33,0.15 ryla 12.43. 3.57
SJf, po platu.

Ta New Yorn Ir Philadelphia. (5.C4 7. 38. 9.15 ry
ta 12 43, 2.57, popiet. Iii Ųiianttiin. Switchbacii.
Gerharde ir Iludsondale. tt.pl 0.15 ryt,. 2.57 po pie!
In WHae-Bitrrn, White įlavini. Fatstmi. LitDayville, Towanda, Sayre, Wawrly ir Lhnira.O.Oi.
9.« ryta 2.57, 5.27 po ph t.
hi Rochester, Buffalo, Niagara Fads ir in We»tm (5.0*. 9 |5 rytu 2 75. 5 27 po piet.
In Belvidere, Delaware Water Gup ir Strouds
burg C OI ryla 2 57 i o piet.
I Lambertville ir 1’rcnton 9.15 ryta
Tun ha n i. .e- 6.01 9 1 ryta 2 57, ft 27 po pint
d thacs ir Geneva 0 (M. 9.15 rytu 5 27 po piet.
ki Auburn 0.15 ry ta 5.27 po pn-t.
Ja .Gnn^svIHc, |,< \ i>i>,n ir Bniw<>r M<-a«iQ»v
7.38 ryta 12.13 po pie*.
lu Stovton ir Lunį b r Yard OI, 7.38, 9 15 ryta
12.4* 2 57. 5 27 po pietų.
Id Silver Brook Jiik<-(|oi>, tudenrh* ! ir Hazhl«o <5 01. " 38. 9. 15 ry ta, 12.13, 2 5". {į 27 ir s us po
ptelu.
1d S-ranton 0|, 9 |5 r\ ht. 2 5" ir 5.27 j o pji-tu
fu liazlebrook .l.-d.lo, flriBou ir J- r«-«-l.in.f »* <>!.

In Ashland, (.ir irdi ilk- ir fxnt ( r<-<- I 51
ifi.
S IS. 1020 ry la, I oi J 19. I l<> 0.35 |> • j<i« tu,
lu Raven Bun, Ontruliu. Metui* Carmel If
Shut:lokiII y 13 11.11, rytu. 1.32.1.20, 8 22. 9. 15 po
pietų.
In YutesviHe, Park Place. M
City ir
Pdano, O.Ot. 7.38. 9 15. 1! <V» r.. U 12.13 2.57, 5.27
P.08, lo .’>3 !>'■ pietų.

szios knigos

Birutės dainos •
.
Petro Armino rasitai
Ponas ir mužikai, drama
Kas tilsybe tai ne melas. Aisz B.
Pajudinklm vyrai žeme apysaka
Ant Nakvynes

.Maldų knigos
Aukso altorius arba Szaltinis daugis/
•*
“
K11 ■įkalbu
a) Sknrini«u)'ii- apdaruose

DANTK daktaras
(Ifisns luina atidarifas
nuo 9 iki 12 (pietųi
po piet nuo I iki o
ir nu.. 7 iki S vvakare
34 Oak str. She- andoah. Pa

komod i-

su puikiais paveikslais
*•
ir, r.
d i Su kauleliais
2.75 Ir (langiaus
Žodynas kun. Miežinio keturose kalbose:
3) Mažas AUKSO ALTORIUS. ;5e.
4 1 K ANTICZKOS
70
ruskai
"
••
$ 2.00

Ba-anaviezi.Mis Dr. ICti.oIogis/kos smulk
menos (-u viena mnpa)
“
25 c.

Givenimai Szventnjii Dievo l. ?. ir 3.
70 cent u viena

N (Ml ]>i> tu. ir nte in: in Sz<-iia<!ori mt
ryta 12.13. 2 57. 5 27, If 15 j < p.'< tu

0 08. J J 05. 11 .'W r.-1 I 12 13. 2 57. I 10,
piet o
50. 9 05

».is. n to r t... ).■
» 40 j»n pietų.

NEDEL1NIS TEEINĄS.

10 e.

Vapplcrio A. kun. Istorija
kataliku
”
••
juo
SOr
Kristijomis Domtlaiiis Pavasari-, links
iu \ bes
••
•*
•
z 5 <•
JO.
Musu Pasakos, lopa-.tkn
10 e
Kankinimas kataliku Lietuvoje abelnai
30c
o y patingai Kražiuose IS'.G metuose

ir 111 zukonas draugo
Lai ;;s apie baisvh.-s dienos s
GyJy klos nu baimės sinerti.-s
ls’< i ja Sz ■ ■ nta -'U abrozeliais

Menuo A

15 ry tu. 12 33. 257. 5 27. > (H p<> pu tu.
h/jinri -z Ifazh ton i Sz-nuJori, 7 3. IO l»
U O»ryt:< 12 15. 2
5-30. T.zį. ".(fi po po-tu.

10 c.

2.0.1

K n liros dvasiszkos italuos:

30c
giv<-i»i-

30

Ii); t

.NOV< UOS

-

-

^WOMERI,*
C. .M. BORDNER I). 1). S.

(ly venlmas .

dali. ..Szaiilcnisz.kio seneli.,”)
2.00
*
2,50 Apie Daugu, Saule. Menasi.
I’liauetas ir Koiueias
d) Su kauleliais
3,00 ir daugines
2) BALSAS BALANDĖLĖS.
Pirmutinis .'eglines varvinia) Skuriniuosy
9Uc
1 ,ou

Czeweriku ir czebatu
1 ’!(jIALSE VIETA visam miesto

-

-

j JAGU NOKITE PICE1 PIRKT

15C

sztinika
Kaukazo balaisvis
K ur meile ten ir Dievas

Ir kaip gvM-na Kimu'

Treiliai iszcina.

10c
40c
iUC
10c
10c

ZlponM bei Z.ponė

Musų spaustuvėj*! randasi

bzagrino
Krisztolo

o

szviež.i. ( žhiiko valgomus lavoms
ir daug visokiu daly k u.
Taipogi K. I.’adziavicziiw parduoda szitkorD-s ir siunezia pinigus i
visas dalis svieto.

ATEIKIT!
1O IJ. Centre SS t,
SUENAMlOAif. l’A.
PJ. Slavicko
Lietu via i ne ižiuirszkite atšilau k y t j
pas M. Slavicką. Žumkite, jog ji^
vra ne pa<-zim»tu, tai yra teisinga
vvras. nes m-r.-ikalau ia daiiy uždurs

3()c

-

Prisigatavojlmas ant smerezio
5tie
Istorija s.-no iMatimo
25c
Gali |sze»istlti ir nukvarbtiotl visokiu.Ni-szpiti.s
3()t drapanas kaip lai: kotus, kelines, pir--/szventuiuir arba tauki komu tinęs, \ inoiies ir szilkincs. Po is/.-zistli
nija
mo . arlxi niikvarbav -no drabužiai isz-

IB U s

.uita .iii,, v isokia u neį
tik n-..>r:, ir kuo pui

klausius eigarus

Iszeina in Rav< n Kun. Centralia
Mauni ('.irmcl ir Sh:i>,ivkin <‘>.1.', ryta
40 popintu, iratiena in Shamokin ant
Jono Ražo
rwixiiHl
•
7.40 ry la ir 3.15 po plot.
7’en galima gauti skaniausiu gėri
Stebiik!'( Dievo S/„ Sakraniente 30c
Iszeii.:i i>z Shamokin in Slmnadori 7,
mu wxikiu, nes ir eig iru usirukiti
Mokslas Rymo kataliku
• 35c ■ riaii'fi.
45 ryla ir Lot) po ph-tn. ir ateina in She
oadori aut s. }l> ry ta ir l.*«s po plotu.
Szlovinima.s Sz. Panos .Marijos
2<»e | Taigi parduodu inn,;a> ir an palaikynewiena
u
Ražanczlus amžinas
10r ta> drapanu<
I&zeinu in Ashland. Girardville ir
isz nelaimes
20<- |
a | | ŽMIBSZKJTK
Lost Creek. < lo ryta 12.Tipo pietn.
Kalba dvieju žmogų
10c
Iii lln.’h ton. Blaelt Crceh Junction.
5mPenn Ila ven .lu tion. .Mauch Chunk
\a« lova s apianka neziu a Imi n in ima kan
Allentown. Bcthl' li -m. Easlm, ir New
ežios
Iszganitoj.tusmusi|
js<York. S. 19, ryla !
“ •-'» po pl-i.
Girtv bc.b.ii-jtie irrustibt- to grlek<.- I.'r
In Philadelphia I?. ><t. 2.55 p<> pictn.
K.i'ti.-t griekas. kalba 2 mergaieziu 15
In Yatesville, Park Plai". Mahanoy
Didžioji m-delia
5c
City ir Delano. > 19. 11.35 ry ta 12.3o. 2
Gi iesziiinkas pri\erstas metavoties lOc
55. 4.58, 0.03 po piet n
l’crspi jimas apie szv. tikcji’r.t
Itzeina Isz Hazleton in Szonadort ''.30.
'Trumpi pamokinimai Ir rojus js;
11.30 ryta 1.05. 5.30 po ph-tu
gu knn. A m .inavieziaiis
Kasdienines maldos
8.32 ryla
po pi< i n
I O.Graudus verksmai
IO. Iii
Isz. Pottsville in S o-n nlorl
Apie
malda
kaipo
rakta
i
(langu
ryta 1.35, 5.15 po pietų.
mesa: jautiena, vt-rsziena. avi<*na
Painoksini imt did/iuju metiniu szveii
B0I.I.1X h. uii.nri; tre-u la'ii i- siip.-rin
ežiu ir didžiuosios nedėtos
75c kiauliena i»’vi>okio .skvriaus rukvta
mesa.
S'.aiiasmas Balandėlio
”-'c
Oil AS S. LEE. tr.-ii, agentas

116 E. Centra Sir. Netoli L. Vales i
dipo SHENANDOAH PA, •

MESINYCZIA

L L Rohland’o

Shenandoah, Pa.

«». uainna pirkti© koiiopigiausei ir
*ot geriausiu szipu vvažiuet. I’rieg-

Utn Laidžių piningus tiesiogei in
Lietuwa, Russija, Lenkija ir kitas
Teipgi laikau saliuna, kur wiso

pu «awo wieniemi.

iii ir Itožiiucziu
K

Ant pardavimo

sali u n n. Tvipos-gi ir fa j*
in.-Į turime ant pardavimo cie-

Geriause mesa Szenadorij’e ir
1 vi-ados pigiausia.

Philadclpdia, Pa.
A. VV, NONEMACI1ER. A- (L P. A.

’i’ E 51 i X K 1 T!

K ui gos sv i et isz kos i I a 1 pos-------------- - -----------------Lietuviai amžių nludiimuose
Maskolijos politika
Vaikiu kningelė
Veselija pagirėlių Terp skausmų į garbe poema
Vistoria. Zanavyko
Juokingas pusakojimas
Naujas elementorius su apdarais
Lietuvos gaspadinė
Ameryka pirtyje
Tamoszius besotis
Apie Kražit s
Ką daryti idant sveiki butume
Lengvas būdas paežiam persas e
caCTvI •
•
•

J@N9 JilIEIfDAŽK)

10c
20 c
'I'eiĮiosgi gers kriauezius ir teisin
15c
20c .? gus agentas, laiwakorcziu ir siunti
DRKTflRltS
122 S. Main str.
35c , nio piningu.
50c Į
Shenandoah, Pa.,
7c
15c j
35c i
buvęs jM”ia Miners
Hospital
10c ’
Ashland’©. Gyveni W*ter Conipa
5<* į
_ I Promptly aecunxl. Trade-Marks,
Copyrights
__________
15c nnd Latn-ls roglet^r'.’. Twenty-five yean« ex uy, Building,

v. m. mm, m.d

i

p ra
10c

perience. XVo repo,, whether patent can bo
eceured or not, fre^-./chanox Our See notduv
until patent l»allowed. Hupuge Book Frec.
M. B, WILLSON & OQ.. aitoręv* nt Law,
%,.T.3.ru.o*aoo. WASHINGTON, D. O.

Shenandoah, Ja,

Garso Amerikos Lietam”!Nauja!
\ \i \

i

Sztoras
1 1 ! f t .z

w

Drukarneje

Agentas da’

P- Barger & Son
di'ukoriszku.s darbus:

Brukuoja

Reading, Pa.

ugyszcziu konstitucijas, Plakatus, "Tikietus,
Groniatas,
Užpraszimus ant veseilijii ir t. t.

'GARSAS AMERIKOS EIGTLHHU”
230 W. Centre Str.

PUB, .CO.

Shenandoah, Pa.

visokius vaistus kaip k r a j a v i s z k u s t e i p

269 W. Coal str. Shenandoah.

Parduodu drapanas kepures, czebatus ir 1.1, viskas po cziene ko
kios da ne buvo Shenandorv. A tikit o pamatysit.

p. KIPPS’S© APTINKA
užlaiko

Alaus yr Porterio.

I

m e r i k o n i sz k u s.

COOPER & SCHILLER,
25 E. CENTRE STREET,

Jeigu vaikai yra nespakaini, verkia, tur pjūtį vidurifise,
traukimą viduriu-, tai dūk vaikui vaistus

Lietuviszkas daktaras ant kožno pareikalavimo.

-^Joseph ? Gieęye.k-

Kampas E. Center ir Bowers .Str

Lietuviszkas : bardskutys : (barheris).

Smagiausia užeiga, kaip del vietiniu
lietuviu, taip ir pakelcvingu, nes netoli
Leigh Valle's dipo. Tenai randasi k«
Skaniausias alus, visados -sviežes. o k*
kitu gorimu tai nei girti nereikia, nes y*
resniu niekur nerasi, o cigarai Isz p.v
ežios Turkijos. Taipgi J. Kupczlnskaj
ir brolis yra labai priciellngl žmones.
Kiekviena gelbsti bėdojo ir duoda rodą
kožnam reikale.
nepamirszkit

2jo Ii. Centre slr\ Shenandoah

Si.ura barzdas ir tisus, keipa
plaukus ir padaro frizūras pas
Var kiausios mados.

gingiems visokia rodą u ž d y k ą.

M. M. BURKE.
A t pi i p k i t
ant Kampo Main ir
KivIiįVH Drug Stores Offisns:
Center ulicziu, Shenandoah.
ADVOKATAS - LAUKIUS.

Ferguson's Hotel Building, No. (i So. Main St.

SHENANDOAH, PA.

NAUJĖS »E.IETUWISZKAS S □ □

>1 S ALU NAS K
202 S. Main Str.,

€^5*

Į. K.upęzią^'ka
visame mieste Shenadorio.

k ū g e r i a u s i a i.

Luks German Remedy.

PAS

H 11 O 11 JI XI d O <1 11 Žinote, jog lai puikiausias salimuu

Visi vaistai yra szvieži, geri ir labai pigus.

Vi b i r e c e p t a U y ra pritaisyti

Vyrai visi

201 E. Center Sir.

Ceccliini
Parduodu visokius žalius valgomus dU

Vyrai visi pas
nauja

Shenandoah Pa.

klos: Salotas, Kopūstus, Cibulius, Mur
kvas. bulves ir žuvi ,-.x . g|u gatunku.

Visi ta vorai yra szvieži ir labui
pigi, ateikite o gausite ka tik norė
site kopigiausei.
NEVŽM1RSZK1T

-<JUR. § ANCEREWIGZEUS,

221 E. CENTER STR.
Shenandoah. Pa.

Oi&gi vyrai pas savo broli lietuvnika <mt szalto alaus! isz Prancijos
♦♦snapso ir turkiszkų cigaru'. Užeikit, o uepasigailesit.
Žmogus teisingas, su kiekvienu gražiai apsieina.

S A E 1 U N I N K A 1'

Lietnviszliac Grahoriu
Vincą Minkeviczhi

ant 13! S. Main, Shenandoah
Užlaiko goriausius arklius ir pi
ginus dėl szėrmeou. veseiliu ir t. t.

— Na wisi prie alaus —

CH. SHMIDTO
Ar žinote lietuwini kad CIIRYST1A N Si 1 M 11 )T<) v ra geras alus ir
galwa nuo jo niekad neskauda. Pat
Ch. Shmitlra gali kas nori gauti ir
baczkut'u iii namus parsigabenti

07 W. Coal str. Shenandoah. Pa.,

drapanų tam tinkamu prie palaidoimo nebaszniku, viskas
parsidūda usz pi gi a use cziene.

klius s iy 5 pigipusM:
Mindom del apraunu ir veseliju su tais reikalais uszpraszom
visus pas mus atsilankit.

«

» i

J

A -1 h

.»

.

.

* i

Ant kampo Eloyd ir Bower Str.

Shenandoah, Pa.

Tikras amerikoniszkas laikrodėlis.
iNSTEM
I-zkirpk szl apgarsini'« wind in$ ir prfsiusk mums su
t set
puvo pilnu adresu, <> mes
j LAPiES prausimo t.-iv už dyka,
edol pumatimo, gerinusi
umeriknniszkn hiiS1ZC “ tikra
krodeli, yru tai tik r i t
nuk»:ns, vadinamas 14 k
Užrodė taip, kaip tikrus
auksinis l:iil>rc»df!is. ku
ri 6* kiti pa rdnda po $40
yra gviiruntit vertas ant 20
matu. Apžiūrėk gerai cx
preso ofise ir jeigu tu imi
. trisi. Jog yra pigu, užtuo
ĮY. f? kek ST.fiO. O Joigu nori
■ puikau* ivnciugi-llo, tai
' atsiusk £0 centu pticztinemifc markėmis o gau
m auksini lonciugcll
vertumo įKx0l4 k. .\rbn
, prisluik 7 flO, o loneiugoTi gauti dykai.

ADRESAS:
°

EoyaJ mfg.Co. Dq>L

61 Unity Bldg. - - - Chicago, HL

CAN I OBTAIN A PATENT? For*
prompt answer irhet nn honest opinion, wrllo to
Pl ĮJNN &; CO», who have had nearly fifty yearr
experience in tbo patent business. Comniunlca*
lions strictly confidential. A Iliuxlbouk of In*
formation concern ng I'ntcntN and how to ob
tain them sent free. Also n catalogue of much ou
teat and scion title books sent free.
Patents taken through Munn & Co. receive
special notice in the Scientific American, aap
thus are brought widely before thu public with
out cost to f inventor. This splendid papSfc.
Issued weekij. «4egantly illustrated, has by far thfr
largest circulation of tiny scientific work in the
world. S3 a year. Sample conies sent free.
Building Edition, monthly, $2.50 a year. Hlngto
copies,
cents. Every number contains beau
tiful plates, id colors, and photographs of new
houses, with plans, enabling builders to show ths
latest designs and secure contracts. Addnua
MDNS & CO., New York 361 Buoajowax.

