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Xtigi vyrai pas savo broli b'otuvnįka <mt szalto alaus! isz Prancijos 
iznapso ir turkiszką cigaru! Užeikit, o nepasigailėsi t.

Žmogus teisingas, su kiekvienu gražiai apsieina.

• drapanų tam tinkamu prie palaidoj mo nebaszniku, viskas 
parsideda usz pigiause czieno

^/\fklius f ip 5 pigipusč<
•mindom del szenuenu ir veseliju su tais reikalais uszpraszom

2es*aažz3t

s>' ’

Drukamej e
“Garso Amerikos Lietuviu

restauracija
Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szviežia: cigarai alus

kiekvienam reikole.
O ir pinįgus maino irsiunezia iu

R. Barger & Soi

Alaus vr Porterio

nęsąiąS'ka

įėjimo pagerinti, tai

Kiti per visą savo gyve-

T-.-gg

Kristina.

Ir Hansas jiems balsiai per-

tolinus nė vaiksiczioti nė stove

Lietuviszką Graboriu
Vincą Minke vieži u

Vakare, namie sėdėdami tam

mis rankose, vyras eu žmona

»avo dovanų linksmas buvo. 
Tai buvo didžiai budrus ber-

One Indi oue month 
Ou* inch one /car

Parduodu drapanas kepures, ezeba* 
tus ir 1.1, viskas po czieno ko-

malkininką ir jo paezią. ,,Ir tū 
du teip-pat murmėjo aut Ado 
mo ir Jievos, kurie per savo 
didį naujienų troizkulj neini-

jisai nepraloš! — pridūrė tė 
ras*

davo tėvai.
• kaito, — bent ląikas praeis. 
Jug negali jisai nuolatai pan 
cziaka» megzti.

ta.
— O ka« ten tavo knygose

Kates $ of f advertising

numą! Jeigu mes ant jų vie 
tos būtumėm buvę tai žinoma 
mes kitoniszkai butuinem pa-

$ 0,50.
• $ 1,00.

$ 10.

Isz tų knygų munii ne- 
jjokioi naudos! — sąky- 

sau

sykį pro szalj važiavo to k ra 
szto karalius. Jisai iszgirdt 
jų aimanavimus ir tarė: — 
Eikite drauge su manim į ma

Ir brolis yra labai prietelingi ž.mull 
Kiekviena gelbsti bėdojo Ir duoda rt 
kuinam reikalu. nki-amirszkri gė, sodne pasirodė piimutiniai 

kvietkeliai. Bet draugo su 
tuo atsirado ir piktafolės, prie

. ST£«
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LADIES
OR CEMTg

SIZE

tfalwu nuo jo niekad neskauda. 
Uh. Shiuithm uali kas nori tfu u 
bsezkuUa in numos parsigabenti

Užlaiko goriausius arklius ir pi
ginus del szčrmonu, veseiliu ir t. t.

pastorius sakė. Del ko gi 
tarp musų toKs skirtumas?

— Visam kalta pirmueziau 
šioji nuodėmė! — užtėmijo

site kopigiausoi.
NEUŽ.MIKSZK1T

knygas bet drauge «u tuo ir ne 
tingėdavo dirbti, kiek tai jo 
padėjime buvo galima. Pirsz

ginę priskyrus, Poniszkame 
sodne darbo galybės atsirado 
— ne tik mokintam sodininkui

meru padarę, kaip ir jie! ne

žiūrėti. juo« vėlei tuojaus sumi 
na. Ponu namuos® — tikras v
vieszbutis: vieni šviežiai iizva

— Gerui musų ponai,

Parduodu visokius žaliu* TuUjouiuiJ 
ktus: Salotas. Kopūstus, Cibulius. M 
kvas. bulves Ir žuvį xiu gatunku

Visi ta vorai yra szvieži ir Ir. b

tai pinįgų tur kasztuoti! Bet

visame mieste Shemidoriu.
Kampas E. Center ir Bou ers S

Smagiausia užeiga, kaip tiri tIi-U 
lietuviu, taip Ir pakolevhigu, m s nfl 
Leigh Valle’r dlpo. Tenai raudasis 
skaniausias alus, visados svležvs,lj 
kitu gėrimu tai ne! girti nereikia, nd 
resniu niekur nerasi, o cigarai iszjj

to. Del komes turime atsaky

svieto įtaisyta — tarė Olė.
— Jim mei visi vaikai vie-

bua gerai, kaip ir man. Kas

Scientific American 
Agency Lr

kaip jisai isz patalo nekelia.
— Ne, vieną daiktą asz ir 

jam gavau, — atsakė motina:
CH. SHMIDTO

Ar žinote Hvtuwiai kad t.'Hh’Yl

danu septyni valgymai, ku
riuos jus galėsite sveiki valgy 
ti, ir vienas valgymas ant ku
rio jums tik žiūrėti tebus va
lia. Jisai bus uždengtas dano-

Daug gero jie daro. Teip, bet 
ir tai reikia pasakyti: pinįgų 
pas juos visa krūva ir szelpti

tapo sziurksztus ir skaudus 
o nes jie ne gidė jo nė anų

COOPER & SCHILLER,
25 K. CENTRE STREET, -

MAINIERIU SALIU- 
NAS

Geriausiu uženga del darbi-
nyku i-as KAXCIERIU ant

John Daltoi
., v ■; .• • ’ ' t A 1
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drukoriszkus darbus: Brukuoja
, Draiigyszcziu konstitucijas, Plakatus, Tikietus, 

Gromatus, Užpraszhnus ant veseiliju ir t. t.
Adresas drukarnes:

MARSAS Amerikos bieruviir pub,-m
230 W. Centre Str. Shenandoub, Pa.

121 ir 117 E.Centre str,
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802 S. Main Str., Shenandoah Pa.
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Tikras anierikohiszkas laikrodėlis.
Iškirpk hz) ApKiirsinl- ■ 
niį ir vri'Sii<-k hiuuj< nu j 
kmvo pilnu n<ln-HU.u iih » i 
nri-iluHliiK-tnv už <!>ku, I 
!<•) paiiiiitiino. g* rimui | 
liktu miivrikoni^zka hti- 
krodi-ll. yru tni tikrut 
auk*Mis. vndiimniHs ] i k 
Iszrodc tnip. kaip tikras 
nuksinis įHiknuh-lii, ku- 
ritV kiti panliida |h> J-U)‘ 
yru gvariintiivotuM ant 20 
rui-tu. Apilurvk g«-mi «x 
nn'boo.'i.**-ir JHku tu iua 
Clinl. jog yru pigu, už.iuc 
k« k v gO. O Jeigu nori 
puikmiH h nciugflio, -tui 
ut-iunk $0 centu pHcz.ll- 
uvmiN marki-niK u gnu 
xl nuksiiii )<-nclugi-li 
vertumo 13.a0H k. Arba

Ant kampo Lloyd ir Bower Str.

Shenandoah, Pa.
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f»ė.
— Czia yra geros drapanos 

ketvertui vaikų, — tarė Olė: 
— bet delkogi nieko nėra mu- 
sų luoszucziui? Pirmiaus, bu 
davo ponai niekados jo neiC- 
mirszdavo, norint jo prie dali
nimo dovanų ir nebūdavo.

Luoszucziu jie vadino vyrės 
nijį savo vaiką: tikras jo var
das buvo Hans. Kūdikėliu 
Imdamas jisai buvo labai vik
rus ir miklus, bet urnai prado

labai smagiai mezgė ne tik vii 
nones paneziakas, bet not ir 
apklodes kurias ponia labai 
girdavo ir neretai pirkdavo.

Padovanotose Hansui kny-

’VPreke apgarsinimui
Vienas eeliw rieaskartu i Q,5V« 
Yieuau (••lis jrer menesi $ 
Tiesus c»lls ot met« t

etuviu
d. 17 Sausio (January) 1896m Metas III

— Asz jug to ir nesakau, 
— atrėmė pati: — asi tiktai 
norėuziau žinoti del ko minia

valgymas.
— O gal būti tenai koki*

juog

ezauB ir visas rūmas sujudės.

— Kas ten tame bliude gn-

• ir

kalbėjo žmona.
„Na gerai, bet tik truputį!

olą. Labanaktis! — tarė ka

ti miegoti. Bet dabar, tikim, 
si, judu toliaus uebmurmėsitr

drįso dangtelio kuszinti. Bet 
ta paczithnaktį jai prisisopna 
v o jueg dangtelis pats savimi

ežios temos.
Bėda ir sunkus darbas suspė 

jo sustambinti ne vien rankas

krasztą dangtelio. Toj pa 
ežioj valandoje isz bliudo i»z 
szoko dvi mažutės minklios p e

anie.“
(Toliaus bus.)
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v^aęaRr: 
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per vestu ve# arba szermenis, o 
ant bliudo dugno buvo didi/ 
sidabrinis pinįgae su tokiu pa 
raszu: ,,Jeigu jus to punszu 
iszgersite, Ui turtingiausi ant 
svieto žmonės tapkite, o visi k i 
ti pavargs.“ Czia malkinio 
ko žmona nubudo ir tuojau* 
savo sapną papasakojo vyrui.

— Tu perdaug tuo bliudu 
rūpiniesi! — tarė vyras.

-- Bet gi mes galime tik



MANIFESTAS
bedieviszkojo mokslo.

Tąsa.

Tszm^tinėdarnas Bru'netierin 
stoką mokšliszkos dvasios, 
ėmimą nedarodytų hi po te zų ir 
eddoradiszkų prižadėjimų į vie 
tą pasekmių mokslo, patsai ko 
aiszkiausiai ta daro: isz vienu * v
Lipotezų stato istoriją, tikėji
mą mokslą, etiką, visą pašau lę 
isz mažiausių premisų daro 
didžiansias konkliuzijas, o ei 
doradiszkuodus prižadėjimus 
gausinus už kitus eikvoja.

Kaip ta' gal būti jug Berthe 
lotas didis moksli nczius. Tiep 
yr‘, ale dėlto tai isz to matyt, 
kad spėcijaliszkas mokslas ne 
į visas puses žmogų iszbivina. 
Berthelotas yra dideliu mokį- 
tu chemijoje, tenai moka ob
servuoti, kontroliuoti savo ob 
servacijaš, k<mkliuzijas daryti 
atsargiai, idant konkliuzijos 
nepereitų rubęži'aus, o jeigu 
hipotrzas daro, tai moka jas at 
skirt; nuo mokslo lobių ir žiu
ri, kad n ė viena neiszeitų isz 
sferos galimų d\d*rįm.". B“t 
ant daug pL.tosiro lauko, koki 
apėmė savo straipsnyje, tasai 
pats Bertlieiotasyru tiktai dok 
try nerių mt tafyzi k u, atžagariu 
dogmntistu, Lvd’evystės at
skalūnu, - ir teip įsibėgus nie 
kas jo nvUžlaiko, >11 didžiau 
siu lengvumu iszrisža užmini 
mus, nė nen pžiurėjęs jų, ir per 
szoka griovas neiržmatęs jųjų.

Tas visas straip-mis era d ra
siniu paskleidimu darvii.iszka1 
suprastos cvolucjos žmonių gi 
mines, isz kurios (evobicijos)

karę. Jeigu atsitikdavo karė 
tai religijos su filiozofija, o nie 
kada nekovodavo religija drau • 
gia su filiozofija priesz moks-} 
lą. 'Sziandien tiktai atsitinką 
kad pusė karsztaujanti priesz 
religija vadinasi mokslu, bet 
ir ji>, kai Į) tuojaus pamatysi 
nm, nėra nmkslu, ale filiozofi
ja - net ir tada kada kovoja 
po plunksna Bertheloto. Kas 
tai per <1 a vadas, kad mokįtas 
teip indontifikuoja religiją ir 
filiozofiją su misticizmu ir net, 
kaipaiszkiai prideda su skuti
mu ir stebuklu ? Kad teip !y 
gini kas nors mokąs chemiją, 
kaip p. Berthelotas religiją ir 
m •tafyziką, imtų per vieną che 
miją ir alchemiją, tada iiiinį 
mok>linczius puikiai mokėtų 
aną suvelti, vienok asz nežinau 
ar butu didesnis miszinys idė v- **
jų, kaip jojo.

Ale tas tai niekis, žiūrėkime 
jau kaip p. Berthelotas savo 
težą d rutiną su evoliucijos 
teorija. Žmogus, žinoma, pa
eina isz gyvuliu. Patsai Dar-I O* v
vinas sako, k u! t:»i hipotvza. 
Po Darvinui mokįti antropo- 

, liogai ir psiclioliogai dsu^aii- 
ginus klausaženklių pristatė; 
ale Berthelotas m* chemikas, 
bet >peecher‘is ateistiszkosios 
partijos, ima tą per pamatinį 
dogmata, ant kurio viską sta 
to. Jeigu ta liipoteza pasi
rodys teisinga, tai da užuolan
ka pasakius, nedaug naudos

■ bedievystei ale jeigu ta Įlipote 
Ižu pasirodys neteisinga, visa 
pini jos pastatvtoji trioba su- 
grius.

i ■ ...
isz uv v ulių d ra ugi aZ k uju in 

fitiktu - tolinus mokina Berthe v

tai žmonės o ne gyvuliai ir ne 
tik ką laukiniai, bet da tokie 
Descarteshii, Ne\vton‘ai Leib- 
nitz'ai teip Lztvermingai ob- 
jektyvuoja savo sapnus ir bai
mę arba visada jie^zko Szio 
to anapus matomų daigtų? 
Galima kaip ant delno, paro 
dili kad ne tas objekty 'avimas 
aiszkina tikėjimo pajautimą, 
ale atpenez, kad pajautimas 
arba instinktas tikėjimo aiszki 
na tą objektyravimą, kurs pas 
vai k isz kas tautas gauna vai 
k isz k as formas.

(Tolinus bus. )

Iszpaiiu inkvizicija.
Tąsa.

Taigi mes matome, jog pa

zieija nebuvo tokia, kokia ją 
matyti geidė szveidns tėvas, 
bet buvo karaliaus įrėlme, 
įrėdnė valstijos s\ ietiszka.

2) Inkvizicijos siekiu buvo 
ne tikėjimo labas, kaip buvo 
iszpanų, karalius ra>zęs pas po 
piežiu Sikstu, bet kas kitus.

iur iszeitų kad amžinoji kova lobis- pasidaro guminė, vn-sz- 
mokslo su misticizmu jau neto pafy>teT nioraliszkumas, dory- 
Ii galo (po „mokslu4' jisai su- h>ė. 'tvirtina jisiai tą su tokiu 
pranta euipiriziną nepripažįs i n-ubejojaiicziu drąsumu, su 
tantį liė kokio dauginus mok- kokiuo alchemikai tvirtina, 
slo o misticizmu vadina isz į kad isz v.ario eum influxu as- 
draugės visus tikėjimus su vi tvorom pn>idai;<» auksas, o isz 
somis filiozofijomis), o pasek gyv >jo sidabro tur pasidaryti

i n k \ IZU’ija iszpalilį buvo isz 
mislyta, idant iszlupti turtus 
turtingiems ir svarbą galiu 
giems. Iszties Ferdinandas 
malonėjo joje atrasti prozas, 
kad galėtu pripildyti pinįgais 
savo tuszczias skrynias; susti p 
rinimas bet valdžios buvo jo 
tikru siekiu, sumažįti gal\bę 
amžinų savo szalies nedraugų 
žydųir mauni ^mahometonų )

Kad 14 77 m. l>zpanlj<>s g v 
ventojai praszė Ferdinando 
smarkiaus pradėti bausti žv 
du>, >zis nusprendė įstatyti iii 
kviziciją, kuri busianti krik 

i sz.czionių apgynimu nu > susi 
I d raugu n j u-i uju krikszczioni
jos m-\ įdomi pi iezais I>zpani 
jos laisvę.

m<jsv kurias atsives mokslo iri- 
jumfas bus ir isz mat<*rij-disz 
kos ir nioraliszkos pusės lobu 
1 os.

Jau pats neva platus parna 
tas, parodo siauremą supinti 
mo, karė mokslo > i religija 
tiktai valandėlėmis >v;« te te 
pasirodo, ir tai labai retai žmo 
niu istorijoje. Manau kad 
Egipto kunįgai ir z*d{«miiil<ai 

j Benediktinai m-mažai butuku 
' ^istebėją užminus apie tokią

(ikrasis sidab’/as; datviunas
l . , . . '• vienok tą liepai virtino, nors 
'.ir isz virszaus žiūrint tie daig

iai galimi butų.
1 Paunsziai pasidaro ir tikėji
mas: pirmieji*- žmonėm. am>t

I Bcrthebd<% • vaii. ’szkai o1‘ jek- 
I -yvuoja -aro biuuę ir sapnu.
• i<z ežia dievai ir duszio>, del- 
:t». pradžios mok-lo suvienytos
>u praktikomis magijos kuui- 
<£U rankose. Gulima užklan- O c
sli musų mok it* jo, dėl ko tik

I'-Zpallijo" laisve arei t.xi Ii 
k ėj i m isz kas, o ne p(dili>zka>i 
siekis.

Kada Maurai ir žydai liko-.' 
iszvyti i>z Iszpani jos, nauji f-o>! 
'Žalie.N 4jc-drauirai atsir.ado, kll i 
i’ie dangstėsi po prol«-.sh>>nu’ 
vardu. Mes kalbame s1al-»ar 
*Hen i>z politiszkp požvilgio, 
Je“i_»ti Liuterio mokslas butu 
pasiplaJinęs b-zpa’djoje% savy 
tarpinės karės, butu sukilusios 

j ir ten, kaij> ir kitose Europos

sz.dyse, kur toji atskala rado 
svetingumą. Tos karės Lutu 
iszties pražūtingos Iszpanijai; 
jos žali laukai butu apsilieja 
krauju, jos sostas sulaužytas; 
krikszczionija but galėjusi isz 
nykti toje szalije; Mahometo 
ir žydų burtai butu įsivyravę 
jos vietoje, nes žydai ir Maurui 
vis dar lukuriavo tik atsakau 
ežios valandos, idant suvienyk 
tomis pajiegomis patiem t i sa 
vo senąjį prieazą ( katalikiszkę 
Iszpaniją ). Karolius V ir 
Pilypas 11 pamatė grūmojantį 
paojų ( nelfespeczniimą) ir jd 
gu jie neimlu mėginę asztres 
niu imdu numalszįti dužojanlj 
savo szalies neprietelių, jie lai 
(u neiszpildę, kaipo karaliai, 
savo prideryszcziu.

Karolius \ gromatoje pa| 
szv. tėvu Leoną X teisina saw 
asztrų apsiėjimą, tuomi jog 
platinantvsi taip vadinama r< 
formacija klysta tikėjime, lt t 
jog jos dvasia esanti revoliucĮ 
joniszKa < maisztinįkiszka).

Drąsus ir raginąs prie maisz 
tų bedieviszkas Liuterio mok 
šias, kur h gruumja visoms svit 
tKzkoliis ir tikėjirniszkoms V<i 
kietijos įr<-<!utims“, raszo Karti 
bus -- butiniai reikalu ji . 
smarkiau > ms i 11 k v i z ic i j osk ‘.

Laike Burbonų vieszpatad 
mo iszpanų inkvizicijos siekiu 
buvo — sumažįti mažesnis 
vieszpaczių (vassalu ) ga]\ht 
ir smlridiii absoliiitiszka nw 
n arch i ją.

Del Togi toji inkvizicija 
nuo pat piadž'il iki pal>ai’_M 
buvo politiszka Įrednė.

Nois nekurm isz (os ink v 
/.įvijos nrėdinįkų bmla\<> i-1 
d\a>l-zkos hn«mos, i>z («• m 
iszeiiKi,* j-t^Lf j' oiivo l'»ažnvtiiii 
įi-edne. K unigai anose gaili 
nėse |«iszMiikti Imdavo užimt 
valstijos urėdus.

Didysis inkvizitorius 
urėdiszkoji galva — pa-'kui; 
nias l»u'“o karaliaus ir karalirt 
o.-dėjo jį pavaryti isz to urej 
kada tik užs’inan\ daVo. Ir 

■s\ bė jHipiežius patvyrtida’ė 
•inkvizito*-!»jsn Iszįvin'o
ko jų viv-zparv.oi |-oLmlžil 
m<-< žinome jog las daron| 
buvo tik del form-s. Jeigt 
popiežių^ butu atsisakęs pi^ 
virtįti iszrjnkimą, karalius 1 
be to butu apsiėjęs-

Pokylis Azijoj, Amerikoj 
ir Australijoj.

Apie pokyli szitų trijų da
lių svieto dasižinosime peržiu 
rėdami statistika nekuriu daik 
tų-

Metuose 1850rybnėj Azijoj 
ir vakarinėj Amerikoj nebuvo 
nevieno geležinkelio. 1861 
metuose Kalifornijoj pastatė 
pirmutinius telegrafiszkuš stul 
pus. Paskui 1867 metuos Ame 
rika pradėjo susiueszt su Azija 
o 187(i metuose ir si Australija*

Iki 1857 indų apie Japonija 
nieks nė nekalbėjo. Ko) u m 
bia Britanijos, priesz 40 me 
tų buvo t kt pustyne, szian 
dien stojosi geriausia kolom' 
ja su daugeliu bažnyczių, 
mokslainiu, su elektros szvmse.

(r

isz kurios kas met‘s iszveža 
anglių ir aukso už 20 milionų, 
turi 246 <zai laivius. I<z \ nka 
rinių szteitų Suvienytų Valsti 
jų veža duona į Europa, Azija 
ir Australi ja.

Australijoj su paskutiniais 
metai lai) ii prasiplatino prė 
kystė, o miestai Sidney ir M< 1 
bourne teip puikiai iszstaty ti, 
knd gali stotie greta su pary 
žiu m ir Washington!!.

Japonijoj iki 1870 metų ne 
buvo suvisai geležinkelio, 1893 
m. geležinkelio jau buvo 3,000 
km., 1880 m. suvisai nubuvo 
garlaii ių, o 1892 Japonija skai 
tė jau 643 garlaivius ir 885 
laivus su audeklais. O dabar 
da didelės naudos lauke nuo 
ge 1 ež i n k e 1 i o S i b e r ’ j o j e.

Sudegytas vaikas.

Kaime Surgove Lublino gu 
bėru i joj \ iera G. rnaskalka, 
norėdama Įnislėpti tika gimusį I 
kūdikį, prikurino gerai peczių I
ir inmetė vaiką į ugnį. J n 
t recz i ą d i e n ą i szė m ė a p< 1 < ig ilsius 
kaulus kūdikio i r susukus juos 
padavė vaznycziai kad tas isz 
nesztu ir iszmesztu juos 
laukan su szaszlavom. Vazny 
ežia, matydamas kad skaruliu- 
se kaulai kūdikio pakarojo 
juos atskyrium idantlaike rei 
kalo, galėtu juos parodyti. 
Vaznyczia papasakojo apie tai 
kukarkai kuri jau priesz tai bu 
vo maeziusi pecziui kaulelius 
kūdikio; bet jiedu tylėjo, bijo

darni kad juos Viera G. neat 
statytu. Bet už mėnesio dasiži 
nojo apie tai palicija ir atvaže 
vę zemekiai apžiurėjo kaulus 
vaiko ir kaltinykę aresztavo-

Ežeras Geneva. JLaižybos.

Nauja arbata.

Lapai kavinio medžio turi 
savyj šoką Atvjyti lapai kari 
nio medžio iszduoda tokį pat 
smoką kaip arbatiniai lapai. 
Anglikai dabartės pradėjo 
vyrti arbatą ne isz arbatinių 
lapų, bet isz kavinių

Sako kad tas gervinąs la- Ce v
bjau kvepia ir yra gardesnis 
u z' arbatą.

V ienas isz didžiausių Szvei- 
carijos ežerų Geneva, pagal n p 
rėkavimą profesoriaus Fovel 
iszdils po perėimui.... 64,000 
metų. Pagal jo iszrokavimą 
tai tas ežeras iszdils sekancziu 
budu.

Upė Rodau, įtekanti į Gene 
vą, kas met įnesza daug siu ii 
ežių. Perėjus 64,000 metų 
Rod a n as prinesz pilną ežerą 
Įjieskiį ir jo vietoj liks tik ly
gumą 58,200 hekt aplinkui. 
Iki tai nelaimingai valandai 
Geneva vienok da turi truputį 
laiko.

Seni laikraszcziai.

Meilė.

Lvove neseniai buvo szi- 
toks atsitikimas. Nekokia Pra 
nas BielickK, xaiknms 24 me
tų įsimylėjo i 17 metų mergi
ną, tarnaujanezia pas maszini 
stą. Giminės Bielickio nepa- 
vel'jo jam imti tą neturtingą 
merginą. Vieną kartą Pranas 
atėjo pas s;.vo mylimąją, kuri 
priesz jo atėjimą puikiai apsi 
rengė. Jiedu n n vėjo į vieną 
kambaii ir užsirakino duris v
L ž valandos nami-zkiai iszgir 
do du s'/uvius ir tuoj puolėsi 
prie durų į kuriąs inėjo jauna 
pora. Betdmys buvo užra | 
kytos. Paskui, kada adarė. 
duris, tai.rado jau abudu negy 
vus. Pranas buvo pasikoręs 
ant durų nes szaudamas

Nekokis jaunas vaikiszczis 
pirko sziose dienose Paryžiti 
knįgas sudarytas isz seno laik 
raszczio Tose knygose rado bi 
lietų ant 150,000 trinkų ver
tes. Tėvas vaiko pasiėmęs 
kelintą dalį tų bilietų nuvėjo 
pas bankieriu permainyti juos 
aut piuįgų.

Bau kiurius patėmijęs ant jo 
kad jis negal turėti tiek pinį- 
gų aresztuvojo jį. Tėvas vai
ko viską iszpasakojo, kaip įgi 
jo tuos pinigus. Paskui daly 
rė, jog tas tartas priguli trimi 
suvisai biedaiems vaikinams, 
kuriem ir atidavė tą skarbą.

Nekokis Pilypas Danneil, jau. 
nas vaikinas gyvenantis Ham
burge sukirto į laižybas ant; 
50,000 markių, kad per metus 
jis peszczias pereis paženkly- 
tus jam kelius. Isz Hambur
go jis pereis per Austriją, Ven 
griją, Serbiją, Bulgariją, Kon 
stantinopolj. Mažąją Aziją, 
Palenstina, Egiptą, Kairą Brin 
did, Neapolį. Rymą (kur ir 
dabar buna), paskui eis per 
Genują, Nizzą, Marsilyją, Bąr 
Celoną Madritą, paskui per 
Bordeaux, Paryžių, Bruksella 
ir isz ten sugrysz atgalios į 
Hamburgą. Jszkeliavo jisai 
1 d. Balandžio ir mielina isz- 
grnjįt laižybas, nes iki 1 Ba
landžio 18o6 metų da gal su- 
grysztį į Hamburgą. Prieg- 
tam jis a pro kuoja, kad tokia 
Į»asivaikszcziojimas yra labai 
naudingu del jo sveikatos.

Didžiausia marių giluma.

Neseniai buvo mieruota gilu 
ma vandenio ant okeano ,,Pa 
cific“ ties Japonija, kuri pasi 
rodė 29,400 pėdų arba 54 n■ 
Ii IĮ gylio. Aukszcziausias ar., 
svieto kalnas Everest Him . 
layjuose isznesza 29 .002 pėda 
Tokiu budu nuo aukszcziausi 
punkto iki žemiausiam imant, 
žemę už centrą skrituma iszne 
sza apie 1 2 mylių.

jis tik sužeidė save. Mergina 
d a priesz tai pasakė vienai sa
vo pažystamai, jog ji priims 
szhubą tą dieną su Pranu kam 
bari j savo ponų.

Elektriką vodija akimis.

Londono akių daktarai (oku 
lisiai ) sprendžia, jog jaigu ne 
nustos kabinėję clektriszka 
szviesa be jokio uždangalo ant 
ulyczių ir namuose neužilgo vi 
si Londono gyventojai a pakš. 
Datyrimas vodingos įtekmės 
elektrikos ant a k iii pasirodė 
teip baisus, jog daktarai keti 
na įneszt į parliamenta idant 
vartojimas elektrikos stikliniu 
se induose be uždengimo butu 
su visu uždraustos.

117 S. JVIaip Stp. Shepapdoah
S z i t a m c n e s i pa rd nosim

Tukstani svarų plunksnų po 10 centų ant svaro
Tūkstanti svarų plunksnų po 25 centus ....
Tūkstanti svarų plunksnų po 50 centų ....
Parduosim už tris dalierius ir pusę $ 3,50 sienini dziegoriu 

užsukama antasztuoniu parų, musza pusę ir adynas vertas $ 6 
Tejankos urn a geresnes visam Amerike kokia mes pardūdam 
Geriausi tavora už pigia usia cienia pas mus.
Sz i p kortos parduodam ant visų kol iii mariomis.
pinigus kiiogreicziansia tiesok in nacius irdeidziam

Shenandoah, Pa.
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* KKI1AA Y K- II 5

| Ex«c«Ut.<il kind of Job PrlntlafI tmd tranalating in all modern Un- <i 
\ if Q ages, X
£ SrCPS fej1* Subset ibtun $ 2,00 per Year.

£11 communications munt be adrenKcdjj 
•‘Garsas Amerikos Lietuwiu” £ 

PUBLISHING CO,, p: 

1129 S. JftRDIN STR.,I 
ft Shenandoah, Fa, «

| Ant vietos ir aplin-
kui.

Treiton, Pa. B tįsaus mūra 
liszko nupuolimo lietuvių bu 
vo liudinyku Trentonas szalia 
Delauo. kur vra apsigyvenę

ujo t i iLiaouigą. ♦ inziiiastik biskį tapo pnga-
J alicija ėmėsi pi ie tolesnio į dylas, o vagonas suvisai Aliu

nu, tr
Pėtiiyezios vakare Mahano 

jauslia žn v ezi o j buvo s u v i n cze 
vota jauna pora lietuviuku,

| mą prie Trentoniszkos vešiai-

jis spakainiai traukia savo ke-

j ežią nuo panedėlio į utarnyką

yra; Andiius 
ra n as Rėklys.

■•s 5SF»v . . .. ... . V. • .< . .

geležinkelio Illinois Central,

Koirdliktorius inžiiio A,

gi kitas konduktorius ir buvo 
sužeistas ir jaip konduktorius

Spnngfwldo netoli Mud Lake 
prifi usukimo nupuolė nuo re
lių inžinas ir vagonas su viso • * o
kinis daiktais.

g sKctfelinfa i L,alkrs»HZti au *> 

rGarsas Amerikos Lietuviu 
| |lszeinai kas i petnieziaž 
y? Shenandoah, Pa.
| Kasztuoja ant metu 
gAMERIKOJE 
§L> UZMARE

F;
* 2,00| 
$3,00^ 
ijos) irg 

Ulxzkal turi bud siusti ant kzio nut-, 
raszo: <•

V JL u V ir. 4

I129S JARDIN SU 
g SHENANDOAU. PA, t*

»3®E>

Entered a* second class until matter 
the Post-Ofllce at Shenandoah, Pa.

kavinių ir musztynių. 
kis Mno-eliiinns 29 me
nn», noi'H nepraszytas užėjo 
taipogi ant to bankieto pAsi-

ežias iszeitu.

ėmė spardyt, mi 
stūmė jį nuo trey 
m ingai, jog v ai k 
valandas numirė,

dar vieną Martyną Rekty'u,
žievinis kuriu buvo 7-Ožinoniu * » 
butu nupfilę į ežerą nuo 20 pė 
du atikszczio.

lietuviu, kurie žinoma stengėsi o

-m il

mals.
„Shoutli ('hunk° vietinis 

laikrasztis paduoda užmanymą 
idant Sbenandorį padaryt eonu 
ty, kuris užtūrėtu savyje Ma-

atsitiko ežia nelaimė. Mainu 
se Anna Lee prie į griuvimo 
m aini) tapo užutuszti 9 matui v- 
rini. Keturi isz juda tik ais- 
tavosi požeme, bet ir jų nė \ ir

kia niažiuuftia kokiu W dienu, * *

Ml UK HIT. Į lM/,MIVIHe OUHHIUJ Mil* 
aresztavot uzmusziktB, bet ma J

nuo Carso lius 1< u g 

leton, Fretdaml, .1 camesvijle ir 
visus aplinkiu.ns mažesnius 
miestelius, km iii centru butu

* ir

Shenandorj.s kaipo mainu sostą

minėta žinia nebus vadinęs kitus du palyemonus

ga žinia paduota „Garse4* isz* 
aiszkino, k’>d yra tai tikras mę 
las. nes jisai prezidentus ne-

i

gi sziuomi duodame žinoti vi 
šiems ,,Garso0 skaitytojam aid

. . v,, to .t

vii linui.

kudos am keliolikos Lukstrii-

lesties jog numirė jo pa 
Vongerz turėjo jau 75 
amžiaus.

Minej'svillėj Mikas Drauge-

'į į u žibus,', i ką.

ežioj negyvą 

ox Ulės , su v v

ė n. ė
t i ant tfvvfiiiino tyrinėt.

ant 5 n 
tėlu ir

l‘lą, teip wr į 
sklindikams I

Skabykite lietuviai iszsi
lias už isakė su mergina, su ku 
rini pirminiis ture siisineszinup 
ii buvo nuo kourto i risudvtn<

Parduoda didelėm mielom 
visokius (mukus.

visokius vynus ir brau

o o žiu ko smukt* nuo savo suzie- votna už tai, jo. SOUTH BETHLEHEM. PA
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Dalis Darby. '
? £ v . ... ...

K 11 g;

Odessa, J), 29 gaidžio 
mieste) ij, Yeisk gulintij ant 
kranto Azovskujų marių 800

H

te

gutėm ledai iszrieszė į marias, 
Rusę isz tų žmonių nepoilgam 
iszgelbėjo, o pusė liko plaukiu 
t i po marias.

V i e d n i u s. 1 d. Sausio 
mieste W iener Neustadt, gu- 7

w dniaus buvo jaueziamas 
j imas žemės. Tas pats 
jaueziamas ir paežiam 
niui, b»‘t ne teip labai,

S a n t i n g o d e C

buvo

u l»a.

atsitiko bai-
sus muszis tarpu iszpamszkų 
kareivių ir revobucijonieriu ’

Iszpanų buvo 900, o kubie-
ežių tikt 500 žmonių. Peszty

s panų tapo 40 žmonių nžmusz- 
taiso 114 sunkiai sužeistų, o 
knbiecziai beveik nevieno ka

j

<? užmuHzt <30

* Daugumas iszpanų vaisku 
pereina aut pusės kubieezių

bernatoria lis užims 
<G orėm v k i iras.

>zuvalov:is gi gauna 
ministro d varo.

Sausio 1896. Nekokia žvdas v 
mokytinis univeršteto Maskvo 
j e pagal isztraukimų lioso nu

del nužudymo caro. Bet jam ne

gesi paimt po savo valdžia vi

ja ne nori daleistie to. Pas 
kutinę da pakursto Austrija.

T u r k i j a. Pagal ulinio 
nę generolo L. Wallace, bnvu 
šio paslo Turkijoj, Maskoiija 
da per žiema .nieko nedarys

imtu, tai Katai’kai Įvytų su 
lauktu da sunkesniu laiku nė € V V

1 e n e r a n, r e r s i j a. 
1). 1 1 Sausio szių metų apy 
gardose miesto Khalkhal bu •>
vo didelis drebėjimas žemės, 
kuris pražudė l,l()n žmonių. 
Daugeli kainui sugriovė visi

no drebėjimas, kuris 
sn žeme miesteli Goi

kaimuose.
C v m a s. Sausio ga

snmieze armija
Formaza kuri po Vainai Japo I k.iraimiH ,\to-ssinijos a 
n i i i < 11 i.- v 11 o !«.■ 11 i i <r 11 ] /» .1 •> i o > > 11 ko i > j l e m I (*>’ o M a a k . eui.

norėjo

rė, o Lukoi iezius jau jaueziasi 
ge'esuiu.O

-- Baltimore, Md. 5 Sausio 
atsibuvo ežia isz k ii minga cere 
monija uždėjimo bireto kardi

■

lio bus Užvestas iki 1000 pr.

\ R. kampanija turės v A

kardinolas isz Balti mores Gi b 
bons. Anart keliuszimtu ku

.ISZ LIETUVOS;
negalima bus važinėti papras 
tom lietuvi>zkom rogėm buvo

vo įsakyta, idant visi steliOtusi 
roges maskoliszkas su pla. 
ežiom ir riestom pavažom.

gerų
įėjo riesti pavažas. Isitai 
arinę maszinų, parsikvietė 
Maskol j’os burliokus, mo 
ežius iszriesti tokias pa va 
ir pridirbo pavažų be skai

gini parduoti, nes mislio. kad 
žmonelė* priversti b is jam mo 
kėt už pa lažas kiek lik jis no

zas.

paveipu jiems nors savo senai 
sias roges p.trvažinėt. (riibei 
nat< rims isz l iv-j pavvlinima.
kad visi ukinikni gali važinėt 
>avo rogėmis da 6 metus.

prove nuvėjo per niel

ant rvnkų, kaipo ant parodos 
ras Gorszev paminoms. Bet nabagas turės

,, i pasidėi i tai> pavažas ir iszsižio « p • • . . • , • • i airio i ii.iiim.N >;i \ o UO*Z\ 1 o 'A f r i k a. Ateina žinia: J . .
; r/ . ... . .. įjono Lukovicziau*.
isz Zanzibai’o, jog dikiejie už' , t. i ‘ i J ’ patraktavojo savo zent: 
puolė ant karavano kuriame: . . ■ . . . .,r, , su, kurio ir pats iszgui 
juvo 1200 žmonių. I ukstan • .. . . p . .. . . . 1 j stikh ko. Bet tuo’ po
į isz (ų žmonių užmufizė inge! . , ,d! ..... r . . . niui abudu apsirgo, o
m>, tikta. <1 . sz.mta. než...... j ė b>(
Jokiu budu iszsigelbėjo. i’ •/ •• ° J Lųsitrucijo.
^Moskva. Kaip girdėt • P.ukovicz p.isimilijęi 

ii miliilistai Maskolijoj labui ^z.napsv .V<>ia\ ė žentui

nuvai 1 Milwaukee'

Įjęs hu 
v ažinet r<>gem. ’

§ Kompanija anglių per

del mainieriii.
t

Hiihidetphijos cukernės susto
jo ir tokiu badu apie 10.000

mo.

užsibaigė, b« t daibiny kai ežia

£ Worcester. Dirba kuono 
geria ilsiai, nes km me nė vieno

geria ir 
smagiau.

triobų. nes sumažino Jiem 
mokestį. Straikierių vraapii 
į 900.

25,000 d. del pasiskolinimo.
Mokėsi tiktai pirmų morgi 

ežiu ; o isz viso užmokestis tu t *

Kas nori arti 
u tesi kreipi a

5 OgFREEGBCd’DFBIZES!
O prxfdatlul-

mo nnido 15 coli 
[ tlnin oygmu tik

, „ h'l prr 60 dk-uu Iszdu vi
li U i ’"'įso tlovnnftH su kož-

* -b-’-L'i nn Vvu.uu, Atsluusk
! fu'n" Skipoįvttrde, Ir i»l!uti

T** 3b '° M‘l’<1*4 nines utslufdin 
i' A.’’"? '4^ ‘ Paksu H. < ovgaru vlenn 

-V xer“ . Ievoiv,‘’l. 1 kl.-tzcLlfci 
r/.jį peliuką, 1 n|pk,. jr pa^uki-O, 

v<’ fn ftfkrodoll N prabos auk-
se •’ ir ger.-t h-nolngdi. Gali 

porriuret uxit okspresofisojttjjo pasldu- 
"ox lai nžuiokiek 
posnionnl n;

... , * vigą j,akeli Viskas
Ils Vėlink suku'\ tu savo paVS : kad gnlutnm gaut or- 

ii .... i i derlu delmuao cygartGZas pakol da m *U| u\ę, nes be knrh- pnr&idfida po vi»Jj 
laukdamas silpudvs, kad pas 3ft švinta parsideda, mos norima kad 
. . . . . 1 < Ui tiiretnm užalomiraa paidfidumaa
kili ne peczių negales prakurt. cigarus, Agentu# relkalaujem kožnuui 

j mieste Adresą vokite telp:
Isz \ ienybė.9. j Cuban Cigar Workr

,  $9 Washington Str., Chic aro, I’!/.
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lis žodžius npie nelaimę, kokia

li
pas mumis guodotinas knnįgas

A r vi He Brown.

jo savęs ir’dirbo isz \isų pape mus.

Katalikai - ambasadoriai.

, j

namo ji
tuoj v*.Ktraukt savo darbus, nes jau ne

parvaževęs
kondu ktorius

tarnaut ie sz toruose žy

Padarė tikrai amerikonisz*

Pinigai žudo žmones.

nieris,

dobdavo

tijos (jiecoiiaus — įpėdinis tro
Paskutinius szv. Sakramentus jiems begyvenant gauna jie 2

aszij kaipo nių, kad koks ten labai tuit’ii

Molirenheim,-smagiai gyventi per v irų. :i

j vienas numirėtalik as.

seniai iszsiliuosavusios rupu b 
likos Tntnsvaal. Ir teip mieste

eina po žeme, tai eina ne kaipo

czioja, nes nežino ar gaus kita

Matote kaip pinįgai Į»rap 
dina žmones.

nuo ateiiianczio pa vasario vaik 
szczios į gimnazija Plone, pa 

’ vieta va m miesteli], Szlezvik

klausė vėl jaunas kondukto
rius.

' A-

mas mažesnius urėdus pasirodė 
savędidei gairini ir rūpestingu

me, kas su visai neteisinga. Po 
žeme užtenka darbinykn jūdu

siu ambasadorium

se ir atsakancziausiuose ui ėdu | nnre sziose dienose 
se.

„Gal, panaitė, priims manę

ežioje szv. llonorato.
Baronas d e

kiliose del savęs laikuose labai 
skaudžiai atjaus, netekęs tokio 
tikro ir gabaus tarno. Ne vi 
si žino jog Rustem Pasza buvo 
geru kataliku ir kasdien vaik-

ji ®

dvasiszkojo vadovo Pittstono 
lietuviai labai nusiminė, nes

Lieku su gūdoue J, M, Pali

30 meili amžiaus, i 
metai kaip priėmė

f J . J J. KlVi^UV.111 -* V'B* t

ambasadorius Anglijos dvare,

IKH mim w ’ Y I

150,000 markių kiek virin

au gsz tų urėdų, mirė neseniai 
Londone 85 metu amžiaus.

v

das. Padarė, kaip sako tikrai
amerikoniszkai. Laukdamas

limo lietuvių teip ir del labo 
lietuvystės. Nežiūrint ant to, 
kad jau nuo nekurio laiko nu

Liuke kelionės, neži- 
ledu ateivalniio nuo

& . ■

nįgaikszcziai gyvena vietini] 
palociuj, kuriam kadaisia gy- kad jau (langiaus jiems n

Žininius del ,,Garso“ isz A f 
rikos,

Johannesburg, Transv. Sziū 
mi duodu žinoti godotiniems 
Garso skaitytojams nors salėk

(teip ir jų buvimas suvisai 
1 dingi. Varpo korespond

v Godotinas Rėdytojau „Gar- 
»o“ praszau pataipįti į savo

Karaliaucziui gyveno du

ti, nes del darbo užtenka judu 
jų, kurie ta darbe gerai ž:no

k.•. /dotorzynskas, ar Įstengs 
kitas teip apgįt žmones nuo 
bedievystės, Nes tikt jam tu 
ii dėkavoti Pittstono lietuviai

lystės butu kataliką

matrosam persk irt

Korespondencijos

tojus. Žinoma mus žmonės 
su akvata eiti po žeme dirbti 
nes ežia po žeme daug uždirba 
bet jų suvisai nepriima, o ne

Z’ .
< j ■->

l ikt tiek beda ežia inumivnis 
kaip jau rasziuu anuosyk į 
„Garsų“ kad mes neturim ežio 
n ai savo lietu viszko kunįgo, o 
pertai nėra jokios vienybės ir

Padarė iinierikoniszkal.
—— x?d wild-•( ' 1

Detroite, Mich. kondukto
rius strytkario labai greit

o kitą nUM- į

rodyti. No9-10 Varjxjyra pa bertu14.

kos. Matvt korespondentas-. , . . , r. .. \ . t ir kaip pasiutę mėtėsi viens
raszė suvisai pats nieko nedaty . . , • ’ •

, .. i ant kito. Ilgai vienas kitam ręs tikt girdėjęs sziek tiek nuo &
kito. K nil) skaitlius lietuviu negalėjo padaryti, bet

i

f

! CiecoriuuH sūnūs gimna 
zijoj •

ežius Afrikoje. Paduodu sta : 
tistika nekuriu miestų, jų užsi Į 
ėmimus ir gyvenimą.

Mieste Johannesburg^ yra 
(langiaus, kaip į 200 lietuvių 
ir da kuoneki»-k\ iena sau vaite *'1 
skaitlius jų didinasi, Apart 
to da yra daugumas lietuvių

Kapetown skaito apie 100 be 1 asažieriai garlaivio , ger
tuvių, Kin»berleje apie 50 ypa sia‘\ einanezio isz Hamburgo 
tų, Blomfonteini 40-50 asabų, į New Verkų, matė pesztynę 
Apart to da daugelis lietuvių dviejų slo’iių, kuriuos vežė ant 
randasi žemėj Natai, bet skait to garlaivio. \ 
Jįų jų negaliu jums tikrai pa dilio „Steruiku 

sultonas, kynų ciecornis caras, f u. pradėjo p0 biskį vagii 
Mask oi i jos teip tiki katalikam į b»-t tuoiaus jį suėmė .palic 
jog pastato juosaugszcziaušino į ir pasodino į dželn kur ir



Apie AtuoYės Ličio

Musų spaustuvčja randasi
1

szlofc knįgos
5 c

Maldų knfgos
.senJs Makrickas

a) Ski rl linose

c J Krisztolo

Motin' i'nrnn-1 .* 2.00raškai

ir

kiaušius cigarus
io c.

ir

:ki<

31 h
DAKTXRWSAndersono pįsa kos.

• •io, w
i

rm-rczio

3<»t

n ija

V 1.1 I

.'I.*,

L L Rohland’o4.5S. <>.<)3 po piet u

tus
• Holu

iO siutu ||'D 11]t)<
8.30.

ir
po

50c
30c 
.'>()<•

OOe.

1.00

su puikiais paveikslais “ 15 c
Zodvnas kuo. Miežinio k<-tunose kalbos*

Žlponas bei Žiponi
Žirgas Ir vaikas
Birutės dainos
Petro Armino rasztai
Ponas ir mužikai, drama
Kas taisybe tai ne molas. Aisz B.

3. 7.38 
8.08 p o

szlinika
Kaukazo balaisvis
Kur meile ten ir Dievas

Givenimai Sz.ventuju Dievo 1,2, tr 3, 
70 centu viena

komed I-
10 e.

Aukso altorius arba Szaltlnis daugi 
skarbn •• 4i 
a) Skeriniuose apdaruose

Pirmutini 
jo

M usii Pasakos, Hlpasakn 10 e
Kankinimas kataliku Lietuvoje ahelnai 

o \ patingai Kražiuose 1893 metuose 
del Lietuviszko teatro “ 15 c.

30

■> .*> po p i e t.
2.55 po pietu. 
are. M aha no y 

:m. 2

Kanrzia Vleszpa 1 ks 
Pokvlis szvent uju arba

tuviai. k.-drm g.-iiiD.t

Stebuklai Dievo Sz. Sakranienle 30c 
Moksliu- Rj mt» luitalikii 
Szlovinimas Sz. Pano 
RužubeZ.liiss amžtims

tie Daugu, Saule. MenttSį, Žvaigždes
Pilančias ir Kometas “ 5 c

OI).
Mauch Chunk

uali.-t ..Szauleniszkio genelio")
S L 50 

2.00 
v) Krisztolo • - - 2.50
d) Sn kauleliais 3.00 ir danguit:s

Gali i-zezi-tili ir nukxarbuoti visokias 
drapnmis kaip (ai: kotus, keline*,, piisz.- 
tincs. v ilnone- ir ,-zjlkines. Do i-z.czi.-tii- 
nit . arba mikx arbax into drabužiui tsz-

Darba atlieka greitai, pigiai ir ko.

11.30 ryta 1.05. 5.30 po 
Isz Szenadorh iii j o 

9.32 ry t a 2.40 po pietu

Menno V n ri jos
i'iloh-a ar!:., kvietį maldinga 

ma -

Ill zokonas drauge - - 20c
< hirsas apie b ti-y Ims di<-nrd* sodo 
Gydyklos nfi bainn’

< io
5 ir (langiaus 

3> Mažas Al KSO A LTOK] I'S. ;r>c. 
4] KANTK'ZKOX - 70

(Wazinkeljas Lohigh - Valley,
Pretsitkfo nuo 18 Lapkričio 1894. fn.

vmAdhi Isz.elna Uz Shonadorlo in Penn Haren 
JonaUou. M&uoh Chunk, Lehighton. Slatington 
While HaK, Catasauqua, Allentown, Bethlrhem 
EmLou it lYanthcrly 6 04. 7.38.9.15 ryln 12.43. 2.57 
5.87. po pletu.

F® Now Yorn ir Philadelphia, 6.04. 7. 38. 9.15 ry
ta M?.48, 257, popiet, in Qunnane, Swltehbaca 
Gerhardu ir Hudsondale. 6.q4 9.15 ryU» 2.57 j-o piet

Wiles-Barre, Mhiie Huven. l?iti.-u>n, La- 
«-oj vfllc. Towanda. Sayre, Waverly ir Elmira,6.01. 
9.15 rytu 2.57, 5.27 ]>o piet.

la Hochestur. Buffalo, Niagara Fads ir in Wfr- 
etus 6.04. 9.15 ry tn 2.75. 5.27 |>o piet.

in Belvidere. Delaware Waler Gup ir Strouds
burg 6.04 ryta 2.57 |m> plot.

Lainlx-rtville it Trenton 9.15 ryla.
Tun ha ii..uc 6.01.9.1 ryta 2.57,5.27 po piet 
Hitica ir Geneva 6.01. 9.15 ryta 5.27 po piet.

Auburn 9.15 ryta 5.27 pc piet.
J?nin-svlJle, Levi-ton ir B«ntver Meauow

La
In

7.38 ryta 12.43 j><> pi< t.
in Stoeton ir Litinlu-r Yard 8.01. 7.38. 9.15 ryta 

12.40. 2.57, 5 27 po pb-lu.
In Silver Brook .Jnkelion. Aiidt-nrh-tl ir llnzlc- 

(uit tkOt, 7.38, P. 15 ryta, 12,4.3, 2.57. g.27 Ir 8 0S po 
pietų.

In Hn/.lebrook .le<ldo. Drifton Ir Frėeland 6.04.
38, 9.15 ryla. 12.43, J.57. 5. 27 |x> pietį).
In Ashlioid, Girardville Ir Lo-l free, 159. 7. 46.

9 13. 10.20 ryta. 1.00. 1 40. 4.10, 6.35 p<> pietų.
hi Raven Run. Centralia.

Siiiunokhi 9.13.11.14. ry ui. 1.32

In Yiite-villv. Bark. Bluee. Jdnlmnoy < 
D-jun... GUI. 7.38. 9.15. J 1.06 ryt j 12 t3 2 5 

i.<8, in 53 po pu-t u.

Treinni iszeina.
l-zSlinitiok 5.15.8.15 11 s.š .-yla. 155'. 4 30,9

30 |x» |>l'-tti, ir nt<-nit in Sz< iin<lori tini l.iM W.I5

9 08. II 05. U 30 ryta 12.43 2.57. t 10. 5.25 
piet I).

Is/.«-in.i l-Z l’:ltt-viile j Sz- IHiHiri 6 00.
10.15. 11.40 ryta, 12 32.'3 00. 1 fO 5 20. 7.15,7 55.
9. 10 |'<i Įlietu.

15 r> ta. 12 33. 2.57. 5 27. .8 (M p.> pj. in.

n 06 ryta. 12.15, 2.58. 5.30. 7

Raven Run. Centralia 
Mauni. Carmel ir Shamokin ii.45.ryta 2. 
40 po pietii, ir atiena in Shamokin ant 
7.10 ryla Ir 3.15 po [liet.

Iszeiua isz Shamokin in Sheitadori 7. 
S5 ryta ir 4.00 po pietį., jr ateina in She 
tiadori ant S.4*.t ryta ir 4.58 po piet u, 

Iszeina in Ashland. Girardville 
Lost Creek, h. 10 ryta 12.20 po plotu.

In Hazleton. Blacl. Creeh .liincti 
»nu Haven J net ion, 

Allentown, Bet h lobe m. 
York. S.ltt, ryta "

I n I ’h iladel ph ta 12. >0 
Yatesville, Park 1

0.

ryta 1.35. 5.15 po pietų.
nor.i.iN n. xvti.ni’K treneraluas superin 

lendenlas South Bethlehem. I’a

e
ė$

Philadelphia. Pa.

VU Soul Ii B<- f bh-hcm.

tį
ve
ifl’ AGENTAS SZI TKORCZH

11d
308 W. Centre str. Nlahanoy City, 

n>
uut geriausiu szipu važiuot. Prieg- 
tam liaidžiu piningus tiesiogfei in 
Lietu wa, Russija, Lenkij

ipas 8UWO wier>-»-

kur wis<
Lietuwe

Katalogas Khingu
40e 
tOc

10c
10c

JAGU NOBITji PIGEI PlHltill

Czewerilm irczehattf
.... Ejkite visi pM....

^WOMERId*

; iiįi'Pa.
Taigi pardumhi m»«<jns ir Jau palaiky-

11S E. Csntre Str. Moli L Vales i.-iusę

loc

k ni

10.40

I ’a moks! 1 i a nt didžiųjų metiniu szv«*u

Szuliesina.- Balandėlio

ir kitus

v 1 11»

Lietuviai amziu gludumuose

2<)<

501

Tamosz.ius besotis

CHICAGO ILL

Juokingas pustikojinius

i 
10c

IO<- 

20c

15c
35c
10c

Ka darvtilduntsvmklbutumo
Lengx'as budus ] aržiam per save 

•moktiraszyt

Terp skausmu Į garbe jmema

lilt
(ici iau-c nu‘<-i

DOAH. Pa.
•duoda
u v iena

20e 
lin
go;* 

Kalba dvieju žmogų - - nic
Vadovas iii dangti - - - 'tie

Vadovas anl^iiKaticziii n įminiu ima k a n 
czioS- IsZganltojaus m ifsti •- - isc

Kas v m grfekas.kalint 2 nn-rgaieziu 15 
Didžioji nedelia
Grieszninkas prixerstas niUavi 
l’ei spejinm.s apie sz\. tik'c jin'ii 
Trumpi pamokinimai ir rodi.s

gtt kun. Antanavicz.iaits L-
Kasdienines maldos
Graudus verksmai

Pavergclė (I*. I’civerlnros
»r kaip gx vena Kvnai ‘

Vapph-rio A. kun. Istorij.-l 
kataliku - 100

Krislijonas Imnalailis 1‘axauirt.i links
mybes “ *• * •> <-.

1110

ir

m>; 111 aszi uas

Bromp’ty rec-ire»i. I'nuie-Mnrks. Copyrights 
arui Jjr* ’Is resistcrer*.. Twenty-flro year- ex
perience. 'Vo rupore whether patent enn bo 
»ecr’ cd or not. frvA> f charge Our tee n<n duo 
unci'patent Is alh.no . 32pagr Book Free. 
M B. WILLSON c~ CO., Attvr>i»»» at Law, 
ur4>. U.S. WASlitXOTON, D. CL

.-W-v- . ,/.r
/*• »>■'.*' z(yję^»-r<-s>.vv/^<vw *H> -. ..<■ ... . *••• - *'*<■■,*"• •■ *■.- ■>■* , *•...-^xl*

pataiso czeverikus kn nopigiainda

C. AL BOKDNEK D. 1). S.

DANTŲ DAKTARAS
Ofisas loma atidaritas

|k) piet nuo I iki 3 
ir nuo 7 iki 8 wakare

31 <)ak str. Shenandoah, Pa

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

pas M. Slavicku.
yra ne pacz.iuotu. tai yra teisinga 
vyras, nes nereikalauja daug uždais 
bio. Visados užlaiko puikius gerv
inus, k»ij) taųszallst alų. visokia ariel
ka kokios kas tik nori, ir kuo pui-

rio parapijos gulima gauti visokiu
SzkaplieiiiĮ ir Kožnnczių

buvęs prie Miners JLispiUd 
A d* land r. G v vena W alei' Compa 
nv. l^iilding,

i'-dcl sill\ i(ll<>, llallllOD ik lis, 

peilius ir t (. IszsiiiLi- 

h us in \ įsus miestelius


