yra g’sar.nravv'Sas ant S0
Du<’tu. ApHurck g'-ral
pr*a»of>»a ir jel)(U tu nia
nlal.log v ra pigu, užiuo
O JOgu uorl
pulkaus lenclugtulo, |t»i
atsiusk fįO v-motu pncxli*
narni, markanils o gau
ai auksini lonoiugvlt
vertumo |3.fiOH k. Arba
p.-laluak T.fiO. o lonolugah gausi d) kai.

Garso Amerikos Lietiniu” Nauja- Sztoras 1 John Dalton
★ Drukarnej e

P. Barger & Son

£fcpuiklausia ir už pigia preke (czlenia) iszpildo visokius
drukoriszkus darbus: Drukuoja

rti Ar.

Rates $ of ? adverti si n

-

^no inch onco
One inch on# month
One inch one year

Draugyszcziu konstitucijas. Plakatus, Tikietii%
Gromatas,
Užpraszinins ant veseiliju ir t. t.

BS A$

Wlie apgarsinininir
Vienas colis v iena karta
Vienas colis per menesi
Vienas colis ant metu

$ 0,50.
$ 1,00.
$ 10,

$ 0,ft0<
$ 1,00.

Adresas drukarnes:

‘GARSAS AFRIKOS blGTWIU
’ŽSO

Ventre Str.

Shenandoah,

kios da ne buvo Shonandury. A tikit o pamatysit.

No 3

COOPER & SCHILLER,
25 K. CENTRE STREET,

Ii e n n n cl o ii li

Puikiausia visam Shenandoah

BESTAURACHA

Tris syk ant dienos karszti užkandžiai o teip vi

MAINIERIU SALIU
NAS

/u mos k basos.

KRAUTUVĖJE

nykų pas KANCLERIU ant
31 E. Centre Str. Alus,
•znapsas ir visokį gėrimai visa
da hz vieži.

’i'oipgi netoli nuosaliuno visoki tavorai savieži ir parduda ki\
t > pigiausiai.
Priegtam kožnas lietuvy* ras szirdiuga ruda
kiekvienam reikale.
ADVOKATAS - LAIKIUS.
O ir pintas maino ir siunezia iu LIETUVA ir m visas Off įsas: ant Kampo Main
Center ulieziu, Shenandoah,
4alis svieto.

M. M. BURKF

Smagianda užeiga, ktip del tIuiIim*
lietuviu, taip ir jukkrlevlngu, nes D»toii
Leigh Valio’* tilpo. Tona! randas)
skaniausia* abu, vUado* sviožes, o ki*
kitu gorimu tai nei girti nereikia, ne* <•
resniu niekur nerasi, o cigarai l*x paerios Turkija*. Taipgi J. Kupezlueka*
)r bmll* yra labai priolelingl žiuoue*.
Kiekviena ^elbsii bėdoje Ir duoda reti a
kvžnion -reikale.
nki-amiuszui i

121 ir 117 1 v .Ccntrc-str,---------------ŠHKNANDOAH, PA

201 E. Center Str.

Pardinnln vU&kiusžahn* Talpumu* 4.<
krusi Salota*. Kopūstus, Cibulius,

kras, bulve* Ir žuvį »u Mn galitaku.

Visi ta vorai yra szvieži ir lsb»
pigi, ateikite o gausite ka tik Doro
site kopigiausei.

303 S, Main Str

NEUŽMIRŠK IT

Shenaudoali Pa.

221 E. CENTER STR.

-«JUR. f ANCEREWI6ZE0S, >* ■
(teigi vyrai pas savo broli IMuvnjka
sznlto alaus! ha Prancijos
Knapso ir turkiszkų cigaru! Užeikit, o nepasigailėsiu
Žmogus teisingas, sn kiekvienu gražiai apsieina.

Shenandoah. f**

ant 131S. Main, Shenandoah

>i/\{Wius S if š Pigipus^

gos. k eip-Įiat ir su žmonėmis ko Olė ir drauge su žmona teip
klojasi: yra tokių, kuriems vis balsiai ir linksmai pradėjo j (ik
kas sekasi; jie gyvena laisvėje tis, kaip jau seniai nebuvo juir uėtur nėjokio supratimo nė
Toje poezioje valandoje pro
apie tai, kas tai yra \ argas ir
jų namelius ėjo mokintojas.
— Kaip tamstos sziandien
linksmi! — tarė jisai — Tai
jums teip retai atsitinka. At
bet galvelė visiszkai szvieši. tik ne 1 loteriją laimėjote?
— Ne tai vUiszkai kitoniszIr sztai jisai vėlei atsivertė kny
atsakė Olė. —
gas ir perskaitė tėvams paša
ką apie „žmogų vargo ir rupe
szczio neiszpažiiiusį.^ Klausi sai mums’ isz savo pasakų kn
gų paskaitė apie „žmogų vai
mas buvo tame. ar i
gd ir rupeszczio neiszpažinusį
žmogų surasti
fu rasti
<« pa s i rod , kad toji žmogvst
Jo tieiszvengtinai.
Juo marsz1\liji'ur uer<irttj«». * Isz
n alius huh kini susirgo
Hzminczia papasakojo, Juog ji tikro, tai net lengvinus antdi
sai pagis tiktai tada, kada ji
apvilks mai szk Hilais žmogaus kins daikl us iszgirsti
kurs pagal tikrą teisybę paša šiai i.-z knygų
kys jaog jisai niekados rupesz mis tur savo r
o ne tik n
ežio nė vargo
O c nėra mates.
Sztai ir iszleid<> pasiuntinius
į as pajum e
i \ isiiR svieto kranztus i visas
žiūrinėti.

Kirų gražių skaitymų, Kurni
jus negirdėjote — pertarė Man
avo juog j
CH. SHMIDTO
«as.
aną » e perpratau
Kožnas norint vieną
sai mums ir kitav
.Ar irnvte lietuviai kad CHRIS
— Gal būti, bet asz nenoriu nime rūpestį tu
TIAN SU M ))>’rO yra gents alus ir jų girdėti — tarė Ole. — Asz matė
m-ilkininka pask
gnlwn tino ju niekad neskauda, i •**
iioriii vėlei paklausyti tos ku
Ch.
Shf»ith
‘
a
gali
kas
nori
gauti
ir
Užlaiko geriausius arklius ir ri
rią j »u esmi girdėjęs.
bscikutia
in
namus
parsigabenti,
ginus del azermenu, veseiliu ir t,t
J' Olė su savo žmona dar ay amas vienas kiaii Ipienieni
0"J W. Coal str. Shenandoah. U* -%
kį i -zklausė pasaką apie mid
nt kulnelio sėdėdams ir link
nai daineles d ai n įlodamas —
Tikras amerikoniszkas laikrodėlis
ikarais, sugrįžę nuog dal  Asz laimingiausias žmogus vi
lixkiirpk *xl *.pgar<inl- I
ie ne sykį pakeldavo kai me sv iete!
SolBRtlfio American
□jį Ir prinluak mum* su
saro pijnu atltoau.o uri
Aoency tor
visas
pie tą pasaką.
— Tad atiduok karaliui sa
prlalualnx tnr u* dyka,
de) pamatinio, geriau.)
Juo dauginus asz apie ją
tikra amurikoulazka Itilkrodcli. yra tat tikrai
ini
• ■ra sykių.
1 a sakos jį
aoksaa. vadinama* 14 k
ju, juo .lis/kesnė man isz i n iH imai
la-arodo taip, kaip tikras
aukaltkla ialkroclvli*. kuduvo Į visokius svieto
jos prasmė, bet visiszka’
rifi^kiti
sd ii i n. po l-tfV
caveats,
is kame j:sai dėlei ligotų
lai asz dar jos nesuprantu
.rr-T?Wti
TRADE. WARKS,
¥g0F^ OESfOM FATIMT 0. |
ų pats nebūtų ga!ėję> nu
įsakė sykį Olė. — Su žmo piemenis ne vienų mnrszkiiiių
W”
COPYRIGHTS* «tXU<
y«>r Infortnatlonand frro Handbook
Ml :<X & CO.. .’41 Buoadwit, Nhw YuU.
nėn s teip pat einasi, kaip su neturėjo norint ji-ai savę i;- va
31.
Mokintoja* atsisėdo
(kduat bureau for a/fctirlng piuntiln Amvrlci.vry p*lunt taken out by ux In brought ba.«n>
the public by u notice givwn fr«o of charge In *»• *'zv
žiu įdėliu; isz vieno pieno dinų laimingiausiu žmogumi
sznt
sėjo, jas pasnznekejimas n
g^ri.s suris pasidaro, isz kito visame sviete.
Tai bent žmogus! - suszn biem buvo didžiai malonus.
i
luM-sot cJrculatloa of any »cl,nUtlc paper fn th<> tik s kvitus ir vandenėtos iszru
w< rld. Splondtdl.r l!luilrat«4. No įDUllUr**1- i\a \\isi prie alaus -

Didzianse Krautuve Grabu

ana tiesiog m-ims paraižyta!
Teip szitu istorija duoda mano
mastinis daug materijolo.
Ant rytojaus Olė ir jo pati
volei ant darbo iszėio. Saulė
tą dmiią be milaszirdystes kai
tino, paskui netikėtai užėjo
audra su 1 ietimi i ir juos kinu
r.ii purinei ke. \ is tai vėlei
nukėlė buvusias kjirczias jų
mislis ir jie nė nelaikė perrei
kalingą daigtą stengtisi i,ėg to
kių mislių atsikratyti.
Sugryžę namo juodu sėdosi
prie vakarienės, o kad ant oro
dar szviesu buvo, tai Olė tarė
7
ligotam Hansui:
įaityk mums <1
ode malk in in l

1896m

I

mtui should l*o trlUioul !». Weakly, IJ3.OO *
wtrr: &1.3J *1 x 3u>nUiK Addn-m. MifNN A
VU
Wre*4.' <7. ^•Tt

Melas lit

Nuog to laiko mokintojai
dažnai lanke vaikiuką kada ji
tėvai ant dariai būdavo iszeję.
Hansui kožnaa toks apsilauky
mas buvo tikrai sz vente. Su
kokiu godumu jisai klausė se

gangreit pusę milijono sykių
yra didesne už žemę, bet teip
toli neog jos, ji mg armotou
kulka, nuog jos ant žemes pa
leista — galėtų prie szios pri
lėkti tiktai per 25 met .h; o
Saules sjiinduliai Uj>atį atsto
guma per ašzt fvn'as miliutas

kaios nmKinys, bet
tai buvo naujienos
gražinus i<zrode ne

tare kokia <li<
vanotos ktiyt
ninku namams ir kaip dvejų
pasakų Įiakako atmainymui pa
žvilgių tų namųgyventojų. Isz
mintingo Jų
v o skait ymu
ram v
savo gimdytojų szirdis.

Mokintojui rengiantis eiti
namo, ponai įdėjo jam į ranka
du blizganeziu doleriu — Jei
niažuczio Hanso.
ir matntė! —
kas mokintojui, jam pnųgus
I u dali t.

iria ant to alsi
Musų hioszutis teippnt
įdeda neszti nauda niti
su namam
i us
( 1

kus pavergdavusi, nes tuoj aus netiktai medcgiszkas, bet ir
darydavusi nemainomus dogbedieviszkojo mokslo.
matus ir tuomi paežiu trugdžiusi mokslą. Tautos ir ypa ale smarkiai klysta kaip tuotus, kurios norėtų paskui jas jaus pamatysime. O šaky d a
nias kad tikėjimas visai nė ko
kios naudos žmonėms nėra pa
Ale ką ežia polemizuoti su
Tuo daręs net nė moraliszkos nau
prieszu, km's beria tiktai ko- protiszka patoliogijių
munalus? Tegul vely vėl už- tarpu, kada mokslas žmonijai

MANIFESTAS

d«rė daug gero, religijos dog
mata! buvo be vaisiaus. ,Jug
ne j
je j’S specijalistas? ar isz jau k ros
niausiojo mokslo apie istorija gara

konfiskuotais turtais? Dalis
tankiai, jog vos tik apsimoku
davo sūdo kasztai, paskiriama
buvo inkvizitoriams, viskas gi V
kas atliko, eidavo į karaliau*
Bet rasi karai iszkąs iszpanų

g
bet akis konvulsiszkai užmer su szv. Petro sostu.
kia kad saulės nepamatytų.
Istorija iszpanų inkvizicijos į
Kada tikėjimas buvo pagadį
yra vienas ilgas ginezas tarp S
ras žmonių nuodėmėmis ir k a Iszpaniios karalių ir Romos

U
k

to mokslo jam pasakys, kad
kad: Lengvinus narna ant oro

Stus IV pradėjo tuos gi nežus
ir per szimtmeczius jie tęsėsi. |

užmeti nėti chemijai, jog Ame
rikos neatrado, ale ay p. Berthe
lotas įaiko per moksliszzką tik

dosi, o

symą teoliogai - bet

pas juos

Jis

apgarsino svietui, j

gino žmonių laimę!

Ar ne

Iszpanu inkvizicija.
mą ibZ sapnų, ne keista,, kad
p.' Bė-rthelotas vienu tvirtinikatp tokio
• 1 1 •1
•
A '•

I

ras, kad suteikęs praszom.t |
iszpanų karaliaus pavelijimu 1

koncentracija ir

biriuko su maszina iv atauszi
Didysis inkvizitorius tu rėdą
butų nors truputį žinojęs su
nimas giminės žiedinių, mitifa
vo tiesa iszrinkti kihis urėdinj
dedamąsias dalis ar vieno ar
kaip tai karalius darąs,

ežiai

Szv.

kreatnra (paklusnumi tarnu) tėvas teip buvo nekantantas
dymų, gal butų apsistojęs,
iL-«>t1 >L->^r> 1. n>< T.....
nebūtų gal kon.k tindavęs kaip žmonių laimės sunkinus ir gi-

timo panaszulbo* a'pie indeiitisz

tyti garines masziuas

j| ne visai iszteisina, paežiam
Brunetiero straipsnyje, priesz
kuri jisai raszė, turėjo rasti
visas

helleinzme, tai delko helleniz

užmanymams. Laimė dar, jog suaresztavoti jų pasiuntinį R<>
anuose laikuose augszczinusij m<> je,
urėdą buvo užėmę Įiaveizdingi
Laiszke, raškytame 29 Sauvyrai, bet jų- užmanymai kas

žiūrėdami ant Apvaizdos, tiki
me,. kad ir tie medegiszki page
vinimai paskirti yra gerovei ir
laimei žmo.niu v Vienok mnm> i

minusiai i-riguli
nuo morabsz
r O
danuų gavo tą negirdėtą galy
ku sąlygų, kuriu neduodi
bę! Vo klausymo p, Berthe
|O

(>i kam reik, anot jojo
jau e>a
niek .-lin

-

1

1

<

•

1

-

nežinai

!

Pa tvirtina sziims

!><>j<» ant to popieriaus pries/,

nu
ta ravimo.
niszkumo, guodojuno tiesos ir j tarmes inkvizicijos visada bu
valdžios, gerbimo giminės.ir' vo pi igulmingos nuo Iszpani
tėvynės, teisingumo auk luino į j<>s vieszpaez’ų.
meilės
Kas daugiuus nei \ ienas tos
‘dues autai imas nebuvo isz

eijos pelną; nupuolimas — gk
moraliszkai ne tik niekam ant

toja. kad tikėjimas nieko g
■ žmonėms nepadarė, niek
• >*

už

nėr
gi j
. - I nuis :

ravi j\>>

Tada.23 <L Vnsa
k i rd unai

( nenorėjo

pripnži’i

nori

k

randama mažiausio priminimo |

/

t' <

p Al
<■

Satolli Kardinolu.

4

J)iena 12 Sausio 10 valandą

vakare pasimirė vienas isz mu
$ų geradėjų lietu viszkų kunį
gųa. a. Kn. Jūzapąs Zloto
ninskasPit(stono lietuviszkos
parapijas klebonas.

Sirgo jau nog seninus, bet
s nikiai liga suėmė jį tik pen
kioms dienoms priesz mirimą:
Mirė aut uždegimo plauczio.
A, a. Kn. Jūzapas Zloto
rzinskas gimęs isz grynai lietu
viszkų tėvų Lietuvoj aut Dzu
kijos in Ameriką atėjo kart
su patėviu ir motiną da jaunu
ežiu bebūdamas, o atėjęs apsi
gyveno Szamokine, kur kartu
•u sava patėviu in mainus dirb
t i ėja.

E.vscollen ei j a Pra n cisz n us Sa
toli i, arei vysk u pas Lepantos ir
apasztaliszkas delegatas prie
Suvienytų Valstijų 5 d. szio
mėnesio aptarė insigmijas kar
dinola. Maža raudona kepu
raitė vadinama beretta buvo
uždėta jam ant galvos per kar
diuola Gibbons Baltimorės ka
ledroję.
Kardinolas Satolli
yra 29 isz eilios kardinolu no
minuotu nuo popiežiaus Leono
VIII, Jis yra treczių isz kar
dinolų įsakei!ų į tą gadnastį
Suvienytose Valstijose, Ant
ru buvo kardinolas Me Oloskev
•>* iszrinktas New York 1875
metuose pirmutiniu kardino
las Gibbons Baltiim-rėj 1S8G
metuose.
Isz viso yra trys
skyriai kardinolų, kardinolas
vyskupas, kaidiuolas kunįgas,
ir kardinolas dijakonas.

tos kuopos imdavo p<>
globa asabae, prigcilineziiec
prie draugyszczių, kurios mo
Pipirnę ta.«S
Nekokis generolas Barno ka posmertinę.

Kculės suėdė.

kas intendentrs Maskoliuos ar
mijos noglą smerezia numirė
Taszkente.
Buvo jis iszsiu
etas del isztyrinėjimo vienos
blėdies, kurią papilde vaiskus
Turkestano. Kaip tik spėjo
įvažiuoti į Taszkcntą tuojaus
jį turėjo Įiaczestavoti nuodais
del atsivalnijimo nuo tyrinėto
jo. Numirusi tuojaus balzamavojo ir kūną jo nusiuntė į
Peterburgą. Bet iszPeterbur
go tuojaus gavo telegrafą,
idant atsiustu ir vidurius gene
rolo.
Ant telegrafo atsakė,
kad jau vidurių jo Dega! rasti.
Patys maskoliai prisipažysta
kad viduriais generolo paszėrė
keules Taszkente.

Auksas Colorado.!-

asabas jie tuojaus jas trųcijoir atimdavo posmertinę.
Ne 
kokia Marė Jager dastatyduvo nuodų ir už kiekvieną už
trucitą rsabą gaudavo po 10<»
zlr. Areszhivota ji prisipa
žino kad tokiu bildu jau 6žm<>
gystas iszvarė isz szio svieto.
Jos namuose rado 19 bonkuczių su nuodais.
Teipogi
aresztavojo 5 sąnarius tos kuo
pos, kurie teip gi prisipažino
kaltais. Viena uioteriszkė isz
Pesz.co teipgi prigulėjo prie
kuopos ir prisipažino savę kai
ta. Dabar da gaudo kitus są
narius, nes į kuopa užmuszėjų
prigulėjo daugelis sąnarių.

Kiek knsztuoja mokslas
Austrijoj.

Kardinolas Satolli priguli
Szamakino lenkiszkas. klebo
Szteite Colorado kas kartas
Pagal statistika padarytu
nasPlioias Klonovskis, patė prie skyriaus vadinamo kardi
uolas kunįgas. Visi kardino kaip girdėti, atranda danginus Austrijoj ant kiekvieno mok y'
yiijtęs jame gabumą prie mok
lai yra lygus Szventoj kallegi aukso.
tinio žmonių moksluinėj iszeislo leido aną savo kasztais in
Pereituose 1895 metuose na: Czekijoj 15 zlr. ant me
joj kuli yra vyriausia katuli
kolegiją, o paskiaus ir in Se
Colorado dauginus iszdavė auk tų, Mara rijoj 14 zlr, Szalzbur
kiszka \ red nė bažnyezioj.
minariją dapadėdainas kiek ga
Pilna kallegija susideda isz su už garsingą Kalifornija. ge, Austrijoj ir Szliozke 1 I.
lodamas.
po kardinolų isz kurių G kar Nes szteite Colorado iszėmė Sztirijoj ir Karintijoj 12, TvIn kunįgus insiszvmtino Kn.
dinolai vyskupai „50 kardino aukso už 18,000,000 dolierių, role ir Pakrasztiuėj II, K rai
J. Zlotorzinskas turėdamas 30
lu kunigu ir 14 kardinolu di o Kalifornijoj tiktai už 15,500, noj 8, Dalmacijoj 7, o Galici
metų amžiaus del Skrentono
joj lik G zlr. Kai į) matom tai
jakulių’.. Tiktai isz kardinolų 000 do L
diecezijos ir pirmiausiai buvo
Daugiausia aukso iszkasa pigiausias mokslas yra Galicigali būti iszrenkamas popie
asistentu Msuitike, Iszbuvęs ž'iis. Ženklai arba insignijos
tę pusantrų metų buvo siųstas kardinolų yra zucketto, beret
per vyskupą in New - 5 orką ta, raudona skrybėlaitė ir žie
in lenkiszkai lietuviszkos emi dus. Zncketto yra tai maža
VISO- uos
gracijos namą už kapelionu kepuraitė kurią neszioja ant
kur neilgai pei buvęs buvo pa pat virszugalvio, ir nusijima som ir maszi nomis. Iszmokes
szauktas in Pittstona kąd apim liktai einant gult.
Netikėtas turtas.
Beretta lis tų kastyuių isznesza į ■
tu ten lietu viszka parapija. kepurė vartojama kunįgų, tik 1,000,000 do L auksu per mė
I Numirus vienai senai naszA. a. K n. Jfizapas buvo tai raudono dažo.
Raudona nesį. l’žtiesą Colorado gali i
lei Berlyne, popierose jus ra
linksmas, sutaikius ir darbsz skrybėlaitė su kietais bryliais pasigyrti savo auksu, nes isz
do 350,000 markiu.
'tus kunįgas, v hadai ar netik apvalios formos turi karūną vieno tono rudos iszima aukso
Gyveno ji labai biednai rr
tas jo darbsztumas ii smerti isz virszaus, o apaezioj karo 15 už 70 dolierių, tuom tarpu
jam paskubino, nes sirgda raiksztelių užsibaigeuti kutais. kaip Kalifornijoj tonus rudos nieks įiemislio, kad ji turi m»r
m.as jau turėjo, vaikszczioti Ta skrybėlė gaunama tik yra duoda tikt už 12 o kaip kada i 10 markių. Bet popierose ra
Ido kad jau 30 metų kaip ji
it». baznyczia giedoti miszias isz szvento tėvo rankų ir kiek už G dol. aukso.
Viena lenkų draugystė turi įmokėjus jokio padotko. Ji
szveiiuomis ioj-sziiokiomis die vienas kardinolas po iszrin
Domis užmanė teipgi ati dary kiniui savo turi nuvykti į Ry apie 50 akrų žemės netoli nuo i teip mokėjo nuduot neturtinei
ti parapijos ferns, ant kurių, ma neilgiais kaip į metus po Cripple Creek, kurioje teipos- senukę, kadi ir jos sudus, ku
riam dabar teko-pinigai niek >
p e r si sza 1 d ė, s i r g u 1 i uo t i-a n i a s savo iszrinkiniui del priėmimo gi randasi daug aukso.
apie jos- turtą než.nojo. Ran
priverstas buvo eiti szalant tos skrybėlės. Ja vartoju tik
das- atrokavęs visus padotki -•
naktyj, pas ligoniu tas viskas lai du sykiu, pirma kart kada
Bambi užmuszėjų.
ir procentą nuo3:0 metų pasi I
prisidėjo, kad gavo paskuti popiežius- uždeda ant galvos
ko 54),.000 markių. o 300,00iim.
Ę.ėse dienose uždegimą plan naujai iszuinktam. kardinolui
teko šamuiežių ir turėdamas dar lik 35 me ir antra k art laike- Įkandin oi o
V e n giri įjos- 1 a i k raszezi a i da laidotuvių
(pagrabo)?
aii.1
ka
tus amžiaus, 5 motėse kuri įgys
nesza jog mieste Hod-Mezo
/
tufai ko^.
Vasarhely palicija atidengė
$ės atidavė Dievui duszia, Am
užmuszėjų.
Sąnariui
žiną atsdlsį’.
*

#

Ant mittingo laikyto perei
to] nedėlioj Shenandorio Susiv
kuopos 13 sąnarių užsimokėjo

Garsas Ainerkos Lietuviu

1

PUBLISHED EVERY

o FRIDAY o
; ExecaUs all kind of Job Printing
; and translating in all modern lan*
i
guages,
!

SrtHS

A

prisiraszė Pijuszas Szmerauckas.
Sanariai kurie nori prigulėt

■ Entered
Subscription
$ 2,00
as second
classper
mailYear.
matter
Post-Office
at Shenandoah,
Pa.u1
[All
communications
mustLietuvi
be adrcssod>j
“the
Garsas
Amerikos

J skubina užsimokėl, nes sykį
: ‘‘Garsas Amerikos Lietuwiir |
% iszsiuntę pinįgus nepriimsim
129 S JARDIN StrJ daugiams nė vieno.
•129SHENANDOAH.
S. JfiRDIN STR,|
PA.
|
I
Shenandoah, Pa.
®
Kn. V. Matulaitis.
<*
Publishing Co.,
PUBLISHING CO.,

i Laikraaztisi- ®

Lisimszkos Žinios.
* Vienybe Lietuvnykų ran
dame atsiszaukimą, kad lietu
viai apie Nantiką ir Glean
Lyon, kurių ten yra in lOOszei
mynų. sutvertu lietuviszką pa
rupiją. Beveik butu ir gerai,
tai kad ir diltu kokią apierą
ant bažnyczios, tai žinotu, kad
ant savos, ant lietuviszkos,
Kn. Burba isz Plymoūtho
jau aut tikrųjų rengia Milutėj

Praneszame dar sykį, kad
pas mumis užsidėjo naktinė
.3^
do
* Danesza mums mus Cleve
> $!&zemai kas i petnieziaft £ mokslainė. Kas vakaras nū
lando korespondentas liūdną
3
Shenandoah, Pa.
7 - 9 yra duodamos lekcijos
naujieną, kad km J. Delimkai
Kasztuoja ant metu §
tis anos parapijos prabadžius
AMERIKOJE
$ 2,00£
Tolesni
a
INUZMARE
*
$3,0O£
pabėgo
Rankraszcziai (korespondencijos) ir^?
l
O suvis netikėtai isz Cle
lalszkai turi būti siusti ant sz.io ant-^
rasio:
g mokytinių pasirupyeime ir mo
resnės parapijos.
kytoją angliszkos kalbos.
* Korespondentas isz New
Taigi jai kam įgriso sėdėji
mas per naktis sali u ne tegul Yoikoraszo kad kn. J. Deliui
ateina pas mumis o praleis tą
rifija ant Elizabetho. Ikk
laiką naudingai.
kaip buk, tai yra negerai ir ne
gražu.
* Ant laidotuvių a. a
Vietines Žinios.
J. Zlotorziusk’.o buvo isz viso

Iszdalino a. a. Kn. Zloto
rzinskas savo po smertinę tei]
2,000 dol. užraszė savo broliu
Alikui del užbaigimo mokslo
500 dol. savo jauniausiai sese
rei Starkevicziene.i, 500 seserį
Klefetienei
isz Shamokin
l,0o0 seseri Skinkienei isz Gi
rardsvillės. Broliui gyvenas
ežiam Shamokin e užraszė tik
fartepijoną, o visus likusius
savo daigtus ir kas liks po ap
mokėjimo bilių pinįgų, poliko
savo mylimai motinai.

|‘fiarsas Amerikos Lietuviu’!

I

Kada visi lietuvnįkai risza
-si į vieną krūvą sutverdami d i
<lelę ir galingą organizaciją Su
^ivienijimą lietuvių Ameriko
je vienus Shenandoris sulyg
sziol pasilieka lyg kurėžias ant
visokių szaukimų ir prisznekė
jimų. Nedaug pagelbėjo ta
me dalyke nei Seimas Susivie
nijimo atliktas czionai paskuti
nį kart. Teisybė draugystės
atsintė savo delegatus ant Sei
mo, bet tie pažiopsojo ir iszė.
Kėlės dienas o gal ir porąnedė
lių viens ir kits prisižiūrėjęs
• ar prisiklausęs suvažiavusiems

pasiryžęs'prisiraszyti, bet pėrė
kelios nedėlios, atė Nauji me
lsti ir Shenandoris vėla užmijgp tarsi miegu amžinasties.
Beje yra vietos, kur mus lie
tuvnykai visados juda • diena
,ar naktį, sziokia ar ar szventa
diena, o ta vieta tai saliūnas.
’Ten judėjimas, garsios sznektos, palitika, o ir didžiausi nūs
prendimai tenai atsilaiko ir
kąržigius liejanczius nekartą
apeliais kraują...,tarsi už lie
cuvystęl ne tai už stiklą alaus!
O paskui deda garsingas apieras palycmouams dėl iszsiliuo^ayimo isz džėlos,

Difterija musų mieste baisiai
smaugia mažus vaikus. Juozo
Gibavicziaueszią nedelędu vai
kucziai krito jos auka,
Tieežia mergaitė, sako, ir visai
menkutė. ”

*
■

Sam- Wiensenbcr
Parduoda didelėm mieron
visokius trankus.
Teipogi pargabenom isz ūi
mares visokius vynus ir brai
r
dies.

■h

232 E. Third Str.

|

SOUTH BETHLEHEM, Pi

25,000 d. del pasiskolinime.

pas Oharre. Utarnyko vakarė
Mokėsi tiktai pirmą morgt
nulydėjus kūną in Bažnyczią
sakė pamokslą kn.J. Žebrys. ežių; o isz viso užmokestis t
Laidotuvių miszias atgiedojo v o nepereis pusę cienios tavi
kn. A. Burba ir laike miežių

ir labai lengvas. Kas nori art
Vyskupas atgiedojo reųiem
mesnių informacijų tesikreipi
Pradedant nuo nakties 23 maldas ir pasakė angliszkai
pas skvajerį P BierstClll 2d
d. Sausio per visą pėtnyczią pamokslą.
Isz lietu viszk uju Kunįgų S. Jardin str.
baisi vėtra daužėsi po Slienan
dorio padanges, kuri pridarė ant szermenų buvo sekantiejie
musų mieste ne mažai iszkad >s. Kn. Jonas Balceviczia isz Ar
kanso lietuviszkų kolonijų.
Kuone visi telefonuv ir telegra
> įFRIE HRilWD PRIZE! ’
O
ij
px| dratai o daugybė ir elek>
;
Del p ra plati*
o
CM Ti
y momusol5od
,
tlnlueygaruv
žemes. Uaugybe žmonių liko Matulaitis, kn. J. Kaulakis,
a' erP 0 dlonu
X nešim muso dovanas su to
tokiu budu be szviesos per vi kn. J. Lietuvnykas, kn. J. Ku
nu baksu Cygaru, Ateina
są naktĮ. Vim-o Kmieliaucko ras isz Forest City kn. Masziu
/, mum buvo pravarde, iryli
savo adresa o mes <O«luf
agento
nuo Retiko alaus Potts tas ir k n. Žebrys.
o
Ry-'
1 l,a'<sa H- C- cygaru vU
geru revolveri, ) klsneD
villėj, arklys užlipo ant nupi
* Pagrabas kn. Zlotorzin
peliuką, 1 ulpke Ir pašuto
ta alkrodeil 14 prabos ii
lusių elektros dratų, nuo ku skio, kaip aprokūta kasztavo
bo o u gera lenciūge!!. G
rių kaip szuviu perimtas par in 800 dolerių.
kupros ofiso o jugo parf
krito ir puldamas nusilaužė
ekekuA a. Kunįgas Juzapas gata
sau koją,
Arklį turėjo nu vų pinįgų nepaliko suvis, o jai
szauti.
kiek ir buvo banke, tai buvo
tsad galėtum gaut orda neiszmokėtų bilų • turtas su žiorlu del muso cygaru
kurie parsydfidft po v|_
Lietu vys vardu Jonas Sziiiu skoloms susilygino.
sa svietą parsideda, m«i norime fe
turėtum užulemlmapardfidamM
Bet ant laimės gyvastis jo lu
cigarus,
Agentus rclkalaujem koftf
Nickolas mainuose pėtnyczioj. asekuravota ant 7,000 dol. , isz miesto
Adrosavoglte tolp:
Cuban
Cigar Wortao.
Beeinant jam per reles, paga kurių bus ant palaidojimo ir
Washington Sir.,
Chicago, t
v o jį tuszczias karas, bėgdamas užlaikymo iki smert pavargti
žemyn ir pamuszė po savim. šių tėvų ir užbaigimo mokslo
Nubrosdino skūra nuo peczių del brolio, kurs eina in Alle
ir vieną ranką nulaužė.
j geinų kollegiją.

..

M

Žinios isz Amerikos.

— Baltimore, Md. Žinomą
ežią lietuvį J. Leonaviczių ap jau senas ir vai kszcziod amas sultonu idant paliautu tokį
ji
*
»
lankė nelaimė.
Mergaitė 5

— Pittston. Vietą mirusio
kn. Zlotorzinsko kaip girdėt
užims kn. Szedvidis isz Wilkes
Barre.
— Sera n ton. Palėj Scran
tusant kalno, kur apsigyvenę
lenkai, rado szkelefą žmogaus.
Palicija tyrinėja dabar, nes ro
kuoja kad ten kas nors ture
papildyti žmogžudystę.
Ir
isztiesų priesz kelis mėnesius

* Anglijos karalienė raszd
Maskoliai jį labai asztriai
paėmė ir dabar jau sėdi kali pas sultoną praszydamas kad
visą mergaitę. Dovanai tėvas D1J.
su motina puolėsi prie mergai
menų ir uždraustu pjauti ir
tės su pagalba, nes mergaitė
Vilniaus Gub.
Merkinės teip jau daug nuvargįtus žmopą ant savo sesers 3 metų.

• 4

popas Kazanskis susipeszė
poros adynų numirė.
PPI'L rni'p 1 n i Lriwtl 1
P e t e r b u r g a s . Jsz
— Philadelphia, Pa. Ne
ežia daeina žinia, kad per nekokia Maryjona Jauko norėda
gus.
dėlią nuo 5-11 Sausio Peter
ma gelbėti isz ugnies savo vai
kus, kurie gulėjo ant virszaus
burge apsirgo ant choleros 50
m

pilnos savo dalies Kada po
ežia lenke, pirm i aus mislio kad ge su dviem vaikais.
pas atsakė jam, kad d augi aus
J o h n n u e s b u r g Afr.
ji iszbėgo kur su jaunikiu, bet
— Buffalo. N.Y. D. 11
dabar mena kad tas szkeletas szio mėnesio nekokia V. B rod
FransvaaPiaus republikoj r#
voliucijA. Ateiviai nori turėti
nieko dar nedatyrė.
visas tokias pat tiesas kaip ir
— Hazleton. Ant geležin ėjo jis į vieną se
kelio Lehigh Valley tarpu
pristoti ant to. Boerai reikaIlazletono ir Stocktono trūkis nogla smerczia. Paskui nuvė ir susigriebė viens kitam už
barzdų. Djakas vaikszcziojo ant geležinkelio ir pamatęs
bet szitie neklauso « jų ir
Priezasczia nupuolimo buvo kad ateinantis truki* jau visai damas po karezemas giresi, Jus,
•
įgruvimas žemės po relėm aut netoli nuo jo, parpuolė ant rė kad cerkveje smagiai sumuszęs isz 30,000 apsiginklavusiujij
popą.
6 pėdų gylio. Maszinistas ta
Tai matote kaip apszviesti
po ant daigto užmusztu o pecz
padėjo ginklus, o kiti da laiko
Priežastis tokio pasielgimo
maskolių popai. Tai Lietuvoj
iksziolaik dar nežinoma.
si.
sažieriai tapo dauginus ar ma
— Scranton, Pa. Du lietu
žiau sužeistais, bet visi liko v i ai Pranas iM a tūzas ir A n ta- nių ir jie sziek tiek prisilai
ko, bet maskolijoj tai jiegygyvais.
Atsakymai rėdystės‘ — Wilkes Barre. Nnczal- n
t

tapo aresztavoti mos g Įėjo visų užmirszta sena
100 svarų sunkumo anuota.
buvo 76 amerikiecziai, 3 ara Nieks nė nepamislio kad ji užbai, 5 anglikai, 1 prancūzas, 2
vokiecziai, 16 rusinu, 4 lenkai ke sukūrė ugnį ir anuotą pad ė
6 irlandczikai ir 4 velsziai.
jo prie ugnies. Kada anuota
*Utarnyke 21 Sausio apie 8 įkaito, tai iszszove ir sugriovė

pą,kuris nebotu girtuoklis ir
latras.

A. Domijonaicziui, Water-

j

Žinios isz pasvieczio.

tikę lietuviai,(tai jug ne musų
kaltė, Tfa nenori Imt mus ageu

Havana. D. 20 Sausio ko talpyti. Raszyk Tta korei
tiktai vieną ranką, nes kuną generolas Valeriano Weyler pondencijas o talpysime jąs su
linczią ant rankų negyvą kudi sudraskė ir nežinia kur isznesziojo.
J. Butkui, Hazen, Ark. 'Pa
mištos korespondencija tilpo*
aeziu. Praszoiųe ir ant toliGenerolas Weyieryra oe j<»
kios mihnszirdystės ir jokio su
kuriuomjau nuo seninus persi
simylėjimo neturi ant suimtu
knbieczių.
paduoda sziokią
važiavo isz Nanticoke su serKubiecziai juo tolyn, j 10 la KOZMAS mokantis lenkiszkAi
ganeziu kūdikiu, kuris numirė
K o n s ta n t i n o p o 1
bevažiuojant
stritkariu. Pats
•J
už
jos gyvena /kldene.
Žuvinis lietuvystę.
— Boston, Mass.
giesmių, gyvenimus

ISZ LIETUVOS

ir

u maldaknįgiu raszy
J),
Bostono susikūlė ties Highland po suimtas nuo Liudvinavo
vienas žmogus su lietuviszkom Orfsh buvo užmuszta 3,00(1
virmutini ir didžiausia Amen
armėnu.
Kuone
tuom
patim
„Barnstable“. „Fortūna“ ta-

Mr. WL. Dyniewicz.
532 Noble str..
armėnų. O ežia visos galiu CHICAGO . ILL.
D j i b r i n e n u o kulk ų i r szo bliu

turiolika žmonių tapo iszgel- vęs isz visų, szonų duona
• bėti o 9 prigėrė. Visi jie pa
eina isz Gloucester, Mass.

'

'i-

¥

T T ■

r

t

j
į.
•'į

.vardų. £mopės kva į) i klauso isžyirsz pųnųtų farmefių, ku
ir sutverė jau kitą JvppMjt.eta, rie ąpleipžia savo turtingas
kuris neklausų kunigo, daro formas ir bėga czionai. Susi
savo miltingus ant kurių Szliu
pakol laikas pirkti žemę, nes
bjaurybes žmonėms
paskui ne vienąs grandysią,
pamatęs, jog jau del jo nėra
du, skaudu viską ta raszant, ten vietos, nes svetimtaueziai
tu rėš viską apėmę. Jeigu pri
trukszmas ir užiiųas saliunūse ronas. kurios mus kankina, o bus per ateinanezius du ipe
gal atsiras greičiaus gydyto
Kaip tai but ge
pųųias visiems razbainykų va jas ant jų.
rai, kad mustį laikraszcziai

Korespondencuą.

e

Aukso kasyklos Virgini»
• <
JOJ,
Aukso kasyklų snlyg sziol

t

sztetuosp; Sąnt Carolines ir
Georgijų, bet-, paskutipianie
laike atrastas tapo aukso szmo
tas netoli Eldorado Moųtgopiį
svarų.
i ra tai ąiaziausias
aukso szmotas atrastas Amen*

nusistebėtų, pamatęs tokią užmotai ir kitose Virginijos
gąlp|ęip įkęrąs liętuvnykams,
vietose didumo S iki 10 s varlį
jųpg susitarę iszperė jam gerai tytu tai žmonėms ir atidarytu daugybę apsigyvenusią teip
Taigi Virginijos millijonierifti
akis, nes dabar aptemdyti per
užsidė dabar kompanija miešti
namo atsineszė revolverį ir isz
patolo, pi įsėlinus prie namo no k a daro.
pavestą yra agentams, nes jonų d oi.
kiekvienas tautas žmogus nore
no vieną kurs jį muszė, ir isz
damas žemę pirkti, lengyaį
ma Virginijoj o ypacz miešti
18 d. Jau. 1896 lų.
ežia v ra isz visų tautų: Angli- Richmond randasi diktokai

kų, vokieczių nugarų, lietuvių

krasztį szias žinutes,
vįczia, lietuvį kuris nedaug tru
kus pasimirė.:
Kulka perėjo Į
įą gaudą turi žmo
ne& žijam per galvą. Žmogžudį pa
nūs isz jų, Jau du metai suka
noiųa, nuo. ko geresnę rudą
įiųd iy vargiai iszliks nuo kai ko 21 d. Gruodžio 1895 m.
gaus kaip ne no savo viengen^D’ių.
cziol Lietuviui vienų k t'» ne
Su gūdo,n e V . D.
daro . nes jiems gerinus drąuS c. ranto n
V a .
21
k

•

« »

*

*

.

1

<►-

slainėse buvo įvesta paproty

Sunaui

bile tik ne su savo, nes unga
Teiksis guodotiną „Garso'1 žią uaznytelę, pastatytą riipesz
ras jam užpundija už atvestą
•
J\
redakciją patai pyti szį tą ir a- ežia guodotįno musų pralwz
davo ir vakare einant n ainį
k<)s.tųmierį nors paskui d vigu
cziaus B^lcevycziaus, už ką
bai nuo jo nulupa.
Ir teip
įkur lietuvys payduoiia po 6
cziuot ranką, nes gydytoji
ri su jeitj ateit ir prakeikimas
tvirtina, kad tokiu bud u lai
ant visų.
p 1 ati 11 as i u žsi k rec z i a mos i i gi
didinasi.
Bet
uiaiis.
svetimtaučiai s
Kas darosi pas mumis geda
~ "*r *
/H
2%. Dauginu
l’inįgai viduriuose kenJI.
tsta czekvL. B<j
•zežia (i ūdų tino kn. Pež
i>os pas svetimtauczius
‘

V

' .

* *

’

• *

■

'

musu aklus žmonelės.

vemaių tenai įr turim

czer

v

Iszties sukau, kad nueitum
pas savo viengenti, tai gautum įlllal k’H•.
> , 7
' i
.
Piuįg
tikra broliszką rodą mažiau .

u
Kurio buvo nupirkta keidė|

Dievas žino kai

atsiras.

S.ztas musų brolių lietuvnykų,
!gtu
O
Jjiems už akiu.
l
metai atgal pirkau
> io doleriuM' už
laukus parda
t

■

akr/>

rupijos.

Bet idant pa traukt Arkansa.sę už

tuos

gz į ^metini ai Frauciį!

Skaitlius musų pasididino
t mule vis.ti už
tikta

szimtmeb.nių)

Mielj broliai’.; mę>J$jni sza- i vu vyrųszkia’^

pbiįgu,s Vm užvydėjinms. paduokim sau

5b.

muitą

I Seninusias buvieiwv. bob
5

monija žmones taryiĮaipaą sy iv geresnės.^ Kokią, naudą,
pra^^Įokų
ma nu\V. Dievo.
jų pagelba ątsijįms iv skiepą žmonės turi isz žemės Ąrkam
Su guodone J. Butkus.
lįpv visą bažnyęzią ant savą
ganą gerai galite suprasti Į

kaimo

žiutf

• ‘
i

<!U‘t."Teg

Gelazinkelias Leliigh • Valley, Katalogas Kningu
Prasidėjo nuo 18 Lapkriczio 1894 m.
Tekinai iszeina Uz Shcnadorlo in Penn Haven
Junction, Mauch Chunk, Lehighton, Slatington
White Hall, Catasauqua, Allentown, Bethlehem.
Easton ir Weatherly 0.04, 7.38,9.15 ryta 12.43, 2.57
5.27, po pietų.
In New Yorn ir Philadelphia, A01. 7. 38. 9.15 ry
ta 12.43, 2.57. po piet. In Quu n tine, Switchbacu
Gerhardą ir Hudsondale. fl.pl 0.15 ryta 2.57 jx> plot
In Wiles-Barre. White Huven, I’ltl.-tun, La
ceyville, Towanda. Sayre, Waverly ir Elmira,fl.OL
f. 15 ryta 2.57, 5.27 po piet.
In Rochester. Buffalo. Niagara Fails ir in W<—
utus 6.01, 9.16 ryta 2.75, 5.27 po piet.
In Belvidere, Delaware Water Gap ir Strouds-burg 6.01 ryta 2 57 po piet.
I Lambertville ir Trenton 9.15 ryta
Tunhnn...a 6.01, 9.1 rj*ta 2.57. 5.27 po plct
n thuca ir Geneva 6.04, 9.15 ryta 5 27 po piet.
In Auburn 9.15 ryta 5.27 po piet.
In JeanvsvUle, Leviston ir Beawcr Meaoow
7.38 Ą ta 12.43 po piet.
In Stot ton ir Lumber Yard fl 01. 7.38s 9.1h ryta
12.-13. 2.57. 5 27 po pietų.
In Silver Brook Juketion, Audcnrled ir Hazle
ton fl.OL 7.38. 9. 15 ryta, 12,13. 2.57, g.27 ir 8,08 po
pletu.
• In Scranton fl Ok 9.15 ryla. 2.57 ir 5.27 po pietų.
In Ilnzlebrwk Jeddo. Drifton ir Freeland fl.OL
7.38. 0.15 ryta. 12 43, 2.57. 5. 27 po pietų.
In Ashland, Girardville ir Loxt Cree. -I 53, 7 46.
9.13. 10 20 ryta, LOO. 1. »0. 4.10, <135 po plvlu.
In Raven Run. Ceutralla, .Motin* Carinei ir
Shamokin V 13, 11.14, r>ta. 1.32.120, 8 22.9. 15 |>o
pietų.
In Yatesville. Park Place, Mahanoy City ir
Delano, 6 01, 7 38. 9.15, 11.06 ry I * 12.13. 2.57. 5.27
8.08, 10 53 |h> pictu.

r

>

.
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Musų spaustuvė,ja randasi

szios knįgos

Apie m&novės Lietu

Trumpa senovės Lietuvių istorija 10c
Ziponas bet Ziponė
’ Žirgas ir valkus
-

-

40c
20c

10c
Birutės dainos Petro Armino raszta!
10c
15c
Ponus Ir mužikai, drama
Kas talsybe tai ne melas, Alsz B. 15e
15 C.
Pajudinkim vyrai žemę apysaka
5 C.

Pasakojimas apie viena vaitu Ir j o ra5 c,
szlinlka
“
“
“
5 c
Kaukazo bahtlsvls
“
“
Kur meile ten ir Dievus
“
Kas kaltas
“
“
“
.sphls Makrickas
“
“
Aukso altorius arba Szaltinis dangiszV akaras Tilviko pirkbdvje
‘
kųskarbu
“
“
“
Gyvenimus Stepo Raudnoslo (ketvirtu
a) Sknriniuose apdaruose - $L5t>
15 e
2.00 (Bills ,.Szauleniszklo senelio**)
b] Szagrino
Krisztolo
2,50
Sn kauleliais
3.oo Ir dauginus
PJI.inelas ir Kometas
“
5 v.
2) BALSAS BALANDĖLĖS.
Pirmutinis (’eglines varytojas, komedi
00c.
a) Skuti Huosa
ja
“
••
“
10 c.
Szagrino
l,oo
Naujas elementorius (1895 m ) apdarytas
Krisztolo
2,oo
su puikiais paveikslais
*•
15 c.
2,75 Ir dungiatis
<0 Su kauleliais
3) Mažas AUKSO ALTORIUS. <5c. Žodynas kun. Miežinio ketu rose kalbose:
4į KANTICZKOS
Hetnviszkai, latvis/.kai. lenkiszkal ir
ruskai
“
“
.
$ 2.00

.Maldų knįgos

JAGU NORITE PIGE1 PIRKT

Czewerikn ir czebatu.
.... Ejkite visi pas.. ..

^WOMERI,^
PIGIAUSE VIETA visam mieste1
pataiso czeverikus kti nopigiausih.

C. M. BORDNER L). D. S.

DANTŲ DAKTARAS
Ofisus buna ntidaritas
t

po piet nuo I iki 3
ir nuo 7 iki 8 wakure
34 Oak str. Shenandoah, Pa

LIETU V18 Z K A S SA L1U N A S.

M. Slavicko

339 W. Coal str, Shenandoah, Pa
Lietuviai neužinirszkite atsilankyti
pas M. Slavicku, žinokite, jog jis,
yra ne paeziuotn, tai yra teisinga
vyras, nes nereikalauja daug uždars
bio. Visados užlaiko puikius gerv
Basanavieztaus Dr. Etnologiszkos smulk inus, kaip tai.szalta alų, visokia ariel
ka kokios kas tik nori, ir kuo pui
menos (su viena m a pa)
“
25 c.
Pa vergeli* (p. l'eiveri mos Apysakėle) kiausius cigarus

ir kaip gyvena Kynal
“
10 c.
Givonhnal Szventuju Dievo 1. 2, ir 3
Vapplerio A. kum Istorija bažnyczios
70 centu viena
kataliku
“
“
100
Givenimas Vi^szpaties
80c
Givenimai Ssventaju Dievo [mažesnis} Kristijonas DonaMtis Pavasario links rio parapijos galiniu gauti visokiu
mybes
“
<,t
*•
5 c.
Ir III zokonas drauge
Musu Pasakos. 10 pasakų
10 e
Garsas apie baisybes dienos sūdo
Kankinimas
kataliku
Lietuvoje
abelnai
Gydyklos nfi baimės smertks
30c
o ypatingai Kražiuose 1893 metuose
Istoria Stventa su abrakėliais 25c
del Lietuviszko teatro
“ 15 c.
30c
DAKTARAS
Pilotes arba kvies į maldinga glveni- Andersono pasakos, su abrozellals, 30
ma
50c
Novinos
3oc
Prisigatavojhnns airi smerezio
50c
Istorija seno Įstatinio
25c
prie Miners
Kanczia \ leszpatics
30c drapanas kaip tai; kotus, kelines, pirsz- bil ves
Pokylis szveutujų arba tauki komu tin»*s, vilnones-5r ^ilkituM*. Po IszczistiJ- Asldand’e. Gyveną Water ('onipa
nija15c mc . a r I-a i m kvartų vimo drabužiai isz- nv. Building,
Szkala
25c rod<> kaip >uvtsu nuujjat padaryti.
Stebuklai f>l«*vo S&. Saltysaieutc 30c
Darba atlieka greitai, pigiai ir kogeMokslas Rvmo kataliku
- 35c
Szlovluimas Sz. Panos Marijos
20c
Tai"i parduodu naujas ir Jau palaikyRažanczius amžinas
1O<LietuZyvatal saventuju
NF.lZJUIWUiWR
Kalba dvieju žmogų
.116 E. Centre Sir. Netoli L. Vales vini sulaukė viena ir g-eriausę
Vadovas, bn dangų •
Vadovas atplunka nezių a t m i n in ima k a n
dipo SHENANDOAH PA
ežios Isz.ganitojausmusų
18c
Girtybe, baisi be ir ruslibe tsogr'oeko l.'c
X
Kas yra griekas.kalba 2 aicr^aicziu 15
viams pirkti biikrodėlius, lenDidžioji nedelfa
5e
Gi ieszninkas priverstas metavoties JOc
Perspėjimas apie szv. tikcjln’a.
8c l
tus nfi jii. nes tai yra tikri lie
Trumpi pamokinimai ir rodi,s isz kilį- ,
gU kun. AutanaviczLaus
- 5c
tui iair katrie gauna daugiau
Kasdienines maldos
8c :
ir daugiau kostumirriu kožmr
Graudus verksmai
loe
dm padidina savo biz
iau-ini parduoda dieiią
Apie malda kaipo rakta į dangų 15c
verszicnn, aviena nį palupdami ne tiktai vienui
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szveu i moša:
ežiu ir didžluosios nedolos
i ines.i.
Szauksmas Balandėlio

T Ė MINK IT!

I

I,z Sh.tmok 5 15 R.I3. II » .o ta. 155. 4.30.9
30 po ph tu, ir atr nu hi Szenmiorl nut S-.OJ. 9.15
rytu. 12 4% 2.57. 5 27. U 15 p< plotu
Iszeina Gz'"S/enn<l<»rio i Pottsville, <.04. 7.38
9.08. H Cik Ji.3UryUi 1243. 2 .57. 4.10. 5.27, 8 08 po
pietų.
IszHna is» PiiltsviHe i Sz*/uniori 6.00. 7.50, R 05
h>LX ~st
r.u.1,
3 00. 1.a) 5.20, 7.15,7.55,
9.40 p& pb-tu.
Lzeina |sz Szentidorio-Į Br»zlvton. 6.04, 7.40, 9
U r> hi. 12 33. 2.57. 3 27. 8 O po pietų.
i -z..»uia isz llazjetou į Szenadorl. 7.3, 10.00
H 05 rytu. 12 15. 2.58. 5.30. “..g. 7.56 po pi»‘iu.

Iszeina In Raven Run, Centralia
Mauni Carmel ir Shamokin 0.45 ryta 2.
40 po pietų, ir at iena in Shamokin ant
7.40 ryta ir 3.15 po piet.
Iszeina isz Shamokin in Shenadori 7,
55 ryti ir 4.00 po pietų, ir ateina in She
nadorl ant 8.49 ryta ir 1.58 po pietų.
Iszeina in Ashland. Girardville Ir

Junction.
Penn. i'Liven Jitctiotu, Mauch Chunk
Allentown, B< t b >•!.<■ rat.,’ Kastoj* ir New
75 po piet.
York. 8.19. ryt:. ;.
>5 po pietų.
In Philadelphia 1
In Yatesville. Pa
■e, Mal.anoy
City ir Delano. 8.49. 11.35 ryta 12.30, 2
55, 4.58, 6.03 po pint u
Iszeina isz Hazleton la Szonadori 8.30
11.30 ryta 1.05, 5.30 po pietų
8.19,
Iii Ifa^h ton. Biach Croeh

8.30. 10.40

lyta 1.35, 5.15 po pietų.
KOLLIN H. wn.Bt'K generalnas superin
tendentas South Bethlehem, Pa.

Szkaplierių ir Hožanczių

Y. 51 MILTO, O.

F. L Rohfand’o

Geriau>e mes:
' visados Įiigiunsia.
A. W. NONKMACHER, Ass G. P. A.
**
Sciiitli Bethlehem, Pa
Lietuviai amžių gludumuose

Vaikų kningelė

308 W. Centre str. Muhanov City,

ant geriausiu szipu waiiuot. Priegtam liaidžiu piningus tiesiogei in
Lietuwa, Russija, Lenkij ir kitas

Teipgi laikau saliuna, kur wiso
gauti įsigeri. Lietuwei
Ogero Ogulima 0,0
pus sawo wieuiemi.

Terp skausmų į garbę poema
- Misteria. Zanavyko
Juokingas pusakojimas
Naujas elementorius su apdarais
Lietuvos puspadinv

10c

JONU NIiHIiD/lŽ10

Tviposgi gers kriauezius ir teisin20c ‘ gas agentas, laiwakorcziu ir siunti-

k it us Baigtus kaipo; inaszina*
del drukavojimo gromatu, manzinas dr] siuvimo, harmonikų s,
britvas jH-ilius ir t t. Iszsiun
s m visus

ir miestus

mo pfningd.
122 S. Mail
Shenandoah, Pa.,
15c

KELPSCII. NOREIKO

10C

Tamos'zius besotis
5c
..Apie Kražl.s
- 15c
Ka darytiidantsvetkibutumo .-■ 7
Lengv as būdas paežiam per save p ra
-rnoktiraszyt
•.
l?c

an;l Labels .-oęi s t c rod. Twenty-fivo years ex
perience. Wo report whether patent can bo
eveotęd or not. free of charge. Our lee not duo
until patent i» allowed. 3;2 pautt'Miiok Free.
&8e.Ew^o8^

/AK'’ '
■ 1 J1 . z ,

CHICAGO ILL.

<

