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iC&puikiausia ir už pigia preke (ezienia) iszpildo vigelius
drukoriszkus darbus: Brukuoja
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Parduodu drapanas kepures, ezeba- 269W. Coal str. Shenandoah.
tus ir u E viskas po czieue ko
kios da no buvo Shenandory. A tikit <o pamatysit.

Puikiausia visam Shenandoah

RESTAURACIJA
Tris syk ant dienos karszti užkandžiai o teip visada szalti už
lyka. Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szvieži a; cigarai alus
•i. mos kiiasos,.

KRAUTUVĖJE
31

MAJNIERIU VALIŪ
NAS

3?C

31 Sausio

Taipgi n "tol i nuo saliuno visokį tavorai szvieži ir parduri* kū
•.u pigiausiai. Priegtam kožuas lietuvys ras szirdinga ruda
M. M. BURKE.
kiekvienam reikale.
ADVOKATAS r LAIKIUS,
O ir pinįgns maino ir siunczia iii LIETUVA ir tn visas
Offisas; ant Kumpo Main ir
dal is svieto,
Center u linzių, Shenandoah,

121 ir 117 E,Centre str,
ŠHENANDOAH, PA

NAUJĖS i I.IETUWISZKAS SI 0 ffl

Vyrai visi pas
nauja

^SALUNASK’
*0? S, Main Str.,

•

Shenandoah Pa.
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iszėjus.
ir visuomet, vie-
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Kamputi B. Center ir Boirere Str

n au
linksminimo

Peter Cecchini

n‘
dai
vai k
szczioti, ir szoktnėti, o tu nega
nė to.‘£
s nenuleido nuo
intė savyje didžiausią

ginišaut,

201 E. Center Str,

mc-ziu

o

a
ant
Czia tiktai jisai suprato, kas

ežiu Dievu ir

ii m;

Parduodu visokius žalius valgomus daj i
ktus: Salota#, Kopūstus, Cibulius, Morjt

*iu gatunku.

itsižiurėjo į Ilan tę nuvijęs >ugriel>e burkutį.

snni

Smagiausia oželgu, kaip d* t vietiniu
lietuviu, taip h* pakele vingu, nes netoli i
Leigh Vaile’# /lipa. Tenai randasi k®
skaniausia* alus, vfaado* svieŽee, o ka
kitu gėrimu lai nei girti nereikia, no» g®
rosniu niekur nerasi, o cigarai isz pa- |
ežios Turkijos. Taipgi J. Kupezinskaa
ir brolis yra labai prietelingi žmones.
Kiekviena gHbsti bėdoje ir duoda roti*
kožnam reikale.
nkpamihhzku'

kvas, bulves ir žuvį

jam
įvegmias

i riausiai tai žinojo ir dar
' lanku nugara iszlenkū

S

Visi ta vorai yra szvieži ir labai
pigi, ateikite o gausite ka tik norešito kopigiausei.

zezioti; tokit itsitikimai ūmo

ėmė savo antklode 1110

ir Hansas pirmiicziansuji
s ir vienmar

NEUŽM1RSZKIT

Nugi vyrai pas savo brolį lietu vnįka ant szalto alaus*, isz Pranei jos
r/.napso ir turkiszkų cigaru! Užeikit, o nepauigailesit.
Žmogus teisingas, su kiekvienu gražiai apsiein*’.

Motas III

(January) 1896m.

džiausią smlrebejirną, bet ant
to nežili nurodamas ir nesijaus

Žinote, jog tai puikiausias saliuiuu
visame mieste Sheaadorio.

Geriausi* uženga del darbinykų pas K ANUI ERIŲ ant
31 jj. Centre Str. Alus,
szuapsas ir viso k i gėrimai visa
d a szvieži.

$ 0,5U.
$ 1,00.
$ 10.

£

Į. JyupęząąSka

iŠ Ii c ii ii ii doah

Vienas colis viena karta
Vienas colis per menesi
Vienas colis ant metu

IUV11

COOPER & SCHILLER,
25 E. CENTRE STREET,

’/fPreke apgarsiiiiHiuK-

:8

One inch once $ 0,50.
One inch one month
- $ 1,00.
One inch one year
•
$ 10.

Alaus yr Porterio,

Adresas drukaruest

PUB, CO,

Hal es I of š advertising.

agentes

Dnuigyszcziu konstitucijas, Plakatus, Tikietus,
Grouiatas,
Užpraszimus ant veseiliju ir t. t.

GftRSfiS AMERIKOS bieiWIlT

fck R S A į

P- Barger & Son

221 E. (’ENTER STR,
. -Shenandoah, Pa.

ly
tii

šiuomet galėj

\ aikszczioti!

S A E I O N I N K A U

— Na wisi prie alaus —

S Vincą Minkeviczin
f

ant 131 S. Main, Slieiiandoali

j|7 S.

aip Sty. Shepapdoah

Užlaiko goriausius arkline ir riginus del sz<'rme<m, vreeiliu ir 1.1.

S z i t a m c n e s i p a rd u o s i m

CH. SHF^IDTO
Ar žinote lietutviai ka<! CHi’YST1AN SHMIDTO vra geras alus ir
galwa nuo jo niekad neskauda. Pa*
Uh. Shinitlra gali ka-ii nori gauti ir
D»czkut'u iu namus partigabenti.

MilauckasrSunus
S
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si n av matt

ADKESAS:
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Ruynl mfg.Co. DcpL
10 Unity V14?- - - • Chicago, Jįl

ims.

r na tai mivo tikra
L kaip urnai į jo
cs ir Kristinos na
muszlis pradėjo muse. - - Linksmesnes dienos

aut katė

vanos jiems tiktai naujas
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prl-nuwk
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un<_-li gau-d dykiil.
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Hanso tėtusziams namo
ižus, p mins jau nebel)
11 m > g

07 W. Coal atr. Shenandoah, Pi r

Tuksbuji svarų plunksnų po l u centų ant svaro
'Vikrus anierikoniszkas laikrodėlis.
rūkstanti svarų plunksnų po 25 centu* , , , ,
STEM
rūkstanti svarų plunksnų p«» 5<> centų
ii $ ir (>• ibiusk linini- »u
m.vu i linu a<ir«-u.>> nu »
Parduosim už tris dnlierins ir pn-ę $ 3,50 sienini dziegoriu
LADICS
}R CENTS'.•h I p. inul'.ino, p-riHUM
li/sukuma ant asztuoniu parų, musza pusę ir adynas veųtns Š ti
tikru unii-rikonKzkn Iii ikr.ibJi
,r;i tiii tik—it
auk<?is.
y»<linnttn>>
H k
Tejankos nėra geresnes visam Amerike kokia m< * pataliniam
mik .ji’- IjiikmH- ii*. kuGeriausi tnvora už pigia ii-sia meniu pas imi*,
rili* t Ui tj-t r< i tt < ipx> AKI
Szipkortes parduodam cnt visų kelių mari-mG,
Ii IM.. j. t;
į t*,,), užim
PinigUS kuogreicziaiKip Im-ok iu mums nuleidziam
k- k t; 5<<. o i ii-ii non

laimingcmi.’

onai

nebuvo

— Turtingi žmonės
daigių nesupranta ’. — k

suriko jisai ant jos.— Thjau
man eik laukan'.

rūpintis

ai. ku
■siiiiine
Jo viduriuose tartum jam gnlvomi.-s linguoja ir sako:
■rrsi\erto, paniaeziu- ,,Sveikas gyvas Hansai! Mes

to at

rytum taisydamos szokti.
„

CAVBAT9.
YrtADE WARK9.
DESIGN PAYEMTSi
COPYRIGHTS, eto.

'‘■r Informatkin an«l f--n JUm’book writ* to
-U NX .% < o tįj LnowwAY. New Vock.
O. n*t bureau for geeurin^ p-u-nts In ArnrrĮC*.
I.very rutrnt t.ikrn out by v > l» I r<»u ht b*.'fow
tho public by a notice
..coui^.Lar^o in U*

gmeriaa
Larjjnt clrrulnt’nn of nnv p-fenUfle paper In tho
world. Splendidly Hhi.trau.-d. No iut»4Urt®»
man ahonl.l bo without It. Weekly. 83.00®
rear; $!4<U*lx months Adilrrm. MPNNA COM
Fvuu*u>uut,3t;i Urvudv»-y, S.w York CUT

Han sas negalėjo jos pasiekt i blirKUtį pastūmė,
o arti jo nieko kito nebuvo nuvirto į aslą.
kaip jo didžiausias Imtas —
Katė tame laike ne
urnai pur]>se
ir ne uasskii kovuos. Bet jisai ir ti.
Czia Hansas balsiai suszuko.

no, bet nė neiszgąsdino.

mate.
v “
Ponai jį labai malouing’’
prijenie, szalia savęs pasisėdi
linksmi ir
; no ir buvo toki
džiaugsmingi, tartum jisai j’ų
...J)
k.,.r..

JMlll'lUWl'Ug ru

^RMgrUdl!!^'1 -1" -

Pijus IV (1559 - 1565) ne
prigimiuio nėVolintyvisžLuu- ir lo sąvo straipsnio pajudino
MANIFESTAS
„tolynžepgiu“; išsižadėjo „vi marąĮiszkajį klausymai ir tai kantaptas isz tokio apsiejimo
bedlcviszkojo mokslo
šokių a WiutiszRu tvirtinimų4 ne isz netyczių atsitiko, bet aų su augsįstų dvasiszkuoju virszl
praktiszkos taisyklės kokias torius szoko Pešiok Ir- matyt nįkn iszdave paliepimus kad
mums duoda apie moraliszku suprato, kąd tas punktas smal
jis priimtu Romon, Karalius
mą, politiką, higieną, pramo- kiausias, jeigu savo v
atsako popiežiui jog arcivysku
O kaip krikszczionystė pa nes tai tiktai provizoriszkos vadino: „Mokslas ir
pas turi būti sudįtas namieje,
leido ant svieto sąvo geradėji- taisyklės. galinczioS visada m ii komas“ - o tas ii ir
Szv, tėvas turėjo aps|liai?tl
sczių upę, duszios tapo per
visos nesi praeitoje.
dirbtos teip gilini,
bet iszsiunte savo pasiuntinius
ią aiszKia
žmonių institucijos
iszreiksztą tarmę apie moksli
ir du sudžius, kurie pridabotu
persimainė; kaip
smagiai užsiraszome.
Ak
idant teisybe, butu užlaikyta,
jiems idealus doryl
tuo labjaus turime stebėtis is
A’aldžia vilkino sūdą, o
giminės, dra įgystė
kito tvirtinimo kad tas mok
laika
kurie Kad ir niekada pilnai nu
ra vienintele versme tei
P i ūsas
buvo iszsiį>ildę, vienok nieką sybes kad visi tikėjimai tiek
da nepaliovė, traukę prie savęs ’ tik teturėjo, teisybėskiek puvo
pieziumi ir iszreiszke savo no
szirdis ir protus, ir iszdavė isz iszsiųrbę :sz moksliszkų daly
savęs kilniausias ypatas, gra rimų. Mums rodosi, kad tier
ranzo
isada ir da rą idant arcivyskuj
žjąusias institucijas, ai>ie ko dvi tarini tyypsavęs nesutinka
bar į, nieką pavertė szy- t(ivo bvla butu varomą Komo
kias pirma svietas nebuvo sap
sii-ngimus. Tik keliuose atsi
naves iki sziai dienai da žemėtikimuose, apeliacijom pąsįvl>ė
se klimstancziose į stabmeldy
Roma. Ferdinandas teip sla hivo m*t pagrasį!
nn
stę da nevisai iszgąiszo, bet tiszką,o ne provrzoriszką tikri
<imu.
Pakaks
yru geriausiu daigiu tose be mą kad viskas kas virszumpy
ve įsakymą, užu lilt
i’eizdu isz ginezu
veik stabmeldiszkose dusziose riszkas ko mokina tikėjimas i
smerties bausme ( kora ) „isz
ir tiesose sziamlieu, sakau, aki filiozo.fi
praszyti. nuo popicziaim arb:i
tųdevyniolikos amžių krik Pirmoji
jo pasiuntinio ir apgarsiti k<
szczionystės, drįsti prasitartie nimau i
kį nebūk dekretą, kuris kėni
Imk tikėjimas nieko gero žmo mokslo iszmeta. Nėr ką da, tu ink t iziciiąi“
ii i jai nepadarė, tai begėdystė ryti - ir jam reikia tą iszmėtiInocentas \ III (14
111 c
arija ignoranctf?( (rrHtegu’dėt:h u et i ką skeptiką pis. isz
ta. P. B.ei|lįsiūtas rabj^us UŽ Sikstįaųs IV įpėdin
didelė
kitus į tą kontradikciją įsikel mėgino, sumažinti
nimaisi szventiems levams
ta, nes isz vienos p uses kaipo valdžios smarkavimu bet, anot
paliudija.
daigu t
bull
mokintinis,
o
sziuo
gūsio
kai

L lorente (popiežių žinomo ne mus vienų nuomone, i
su protiszkają pataliogtja Kad
tautos ir j putos, kurios priima po pozitivizmo vietaxos neszC draugo), szi suvis neatbojo
tunieme jų apreiksz
Dievo apreiszkimą per gyveni
:as savo mokyk ant szv. tėvo patarimų.
pat kalbant girdime
mo rodyklę, būtinai pragaiszta) los: kad
i a žinia yra relė f
Popiežius Aleksandras Al kataliku irprotestonu
moraliszkai, protiszkai ir me( 1492 - 1503) mislytlams su
degiszkui. Katros tos tau tos |
riguutics nėra skeptiku,
silpnįti didžiojo inkvizitoriaus
tegul mums Į). Berilielotas pa
logmatiku (kas kitu dali
valdžia ir tokiu būdu sumažįti
!-1S1
<zku įrankiu . ji y
sako nes niulii pozitivistų pasitaiko) ir
karaliaus ranki
r kfr
tulus smarkumus paskyrė k*tinėje istorijoje nerandame.
,nko- Į»rie konstrukcijos,
go isz jos iszvitu.
Į turis koadjutorių,s del torgm
Joje matome, kad tautas prietame prasi kaista savo nm
turi but kaltinam
mados. Julius 1 į (1503-1513
musios krikszczionystę patim
ir Leonas, X (1513 - 1521
drūtume gyveno deszimtimis
d a u geliui- m
amžių, ir sziaudien matome, ga daigtų .
lame dalyke ei
kad labiausiai tikinuziosszalys na paskui instinktą žmonių pro vin<» bausmę
juos nuo urs
mo ta»na, tikro
nėra silpniausiomis ir arcziau- to, jieszkanczių abiedviejose
musnius maiszo —sau beeito
siomis galo. Oi kur tos nelai
mi ngos y palos, kurias putelio- teorija tuojaus isz naujo susi .adiiiamo. Leonus X iszkei
gija iszrodo, kaipo prapuolė•' kerta apie žmonių žinia, kuri <ė Toledos inkvizitorių ir tik
sias del persiėmimo krikszezio buk uždai eta vienoje funome .ada atszaukė savo iszkeikima, > u vo k a ra I i a u s v i sga i i n g t
grasiuos, jog
aszo protestonu-' Segni,
jis
priimsęs
su
savo
szalia
Liu
>a v < įsi
i;is, Gaidelis, P
uue kanu
terio mokinimą.
Euleris.... ti
Kada tas ]»ats. karalius mt
yziuiiys turbūt
ei j a JXeapo
nupuolę 1 o gal Vincentas a;
la patį autoriaus linkima gino i n vesti ink
Paulius 1(1 ir užmanymą p yra puuii
Paulo ir jam panaszus Szven-1 prie dogmatizmo jau ne sykį
ragino, j os institucija^.
tieji e. yra moraliszkai žuvę? - matįėme jojo drąsioje, k“ n.st i; u k
Ar neteisingai pasakiau, kad c i j< >se a pi e t’> k ė j i m
į - a p i ę prieszįtia. ir nepasidųo.tį kąra
1.81,^ n ),v t- u os < • U z p n
ne mokslįnęzim- autoriuje szne jojo istorija, apie esencija iri
Cortes,susirinko, idant aj
ka bet atskalūnas?
iszsiplėtiųima. molysliszkos ži j
Teip iszrodęs religijos, kiltį naujos. Ale draskiusia ir lab
p. Berthelptas prieszais stato jauniai nepasisekusią kpnstruk pas likosi apskųstas už atska
mokslo tarpimą. Mokslas isz c.ija da pamatysime. P. Bertbella ir papuolė į inkvizicijos na
pidamas isz observacijos isz lo(ąs sau ant nelaimės, prie
if

biskį, nedavė vienok jam dau atsakė, jog nori neszt į kriksz
giau pinįgų, ant galo atsisvei ta kūdikį, bet neturi ]>inįgų
kino ir nukeliavo toliaus. Žmo užmokėt už krikszta. Asz ne
Tula# niekam nepažystamas gelis biigryžo ant kitos pusės turėdamas smulkių pinįgų pa
ir dirbo iki vakarui. Vakare daviau jai czekį lOdol. vertės.
ponas medžiojo
gryžo
namo,
kalbėdamas Moteriszkė užmokėjo už krik-,
Aosto Valakuose,
„Aniuolas Dievo,“ nes tąsyk szta o resztą man atneszus ati
kranto smarkaus
no baznyežioj.
davė. Ir matai k->kias asz ge
mastė kaip jį bus peb rista.
Tuo tarpu pamatė netoli nuo
ko ant kampo ulyczios radėjystes padariau. Viena savęs dirbantį žmogų paszau
daviau neturtingai moteriszkei
•nikė malda.
kė ir pareikalavo idant už ge
i riesz namą pamatė savo pi dolierį, už kurį ji man verkda
ra užmokestį pernesztu jį ant raudosią szeimyną.
ma dėkavojo, antra — isz ma
pcczių.
Už kitos namo sienos stove no priežasties tapo pakrikszty
tas kūdikis, o triaezia — . . . .
Zmotrelis dirstploioa nnt jo drūtas ai kLs.
^praunaus upelio ir riebaus tu, užklausė, misis
zmo asz atsivalniiiaii nuo netikro
10 d oi. czekio, ir resztą turiu
pono nekurį laiką abejojo bet gelis.
„Karalius
pamatęs auksinį (5 frankai) Emanuel dovanojo mum szitą kiszeniui. Ar tai ne linksma
griebėsi prie darbo. Perser arklį ir apart to prisiuntė 50 viena diena tiek gero padariau !’
gėjo vienok poną idant ant pe skudų (pinigų)
ežiu nesijudy
nesgreit gal m o Stonio
pult į vanden
kili ir vežimo.
viskas gerai.: vidurį j up<
„Kaip tai karalius Viktoponas atsigryžo pažiūrėti
rius Emanuul*-? užklausė žmo
szunes seka paskui ii. Ž
gejis kone parpuJe ir užpylo
jog jo ponas neklausu surij
Pagal apgarsintą statist!k;
ant jo:,, Samaro. (asile).
kas link szio dalyko, kiekyb

„Tu samaro,“ atkirto ponu
„nes asz sėdžiu ant tavęs.“

naim ingai perbridus
upelį, žmogus iszmėtinėj
nui jog jo neklausė.
,,Kad bueziau parpu
tarė „tai bueziau galėję
sulaužyt raukas ir kojas“
„Ir asz ta pati bueziau

sau

„Ką su jumis, traukė žmo
gelis „jm turtingi ir jus szeimyna vargo ne matytu.“
„Asz tai kas kits, turiu iszmaityt motiną, paezią ir tris
vaikus, visi sunkiai dirbam,
maisto.
Už sziuos penkis frankus
•omi
lėsite per kelias dienas prisi-

„A, asz asilas,“- suriko žmo
gelis griebdamasis už galvo
„pavadinau jį asilu“
Ne ilgai vienok graudino.*nusipirko ką i
dėfoeiti geriau
1 o kulnį nedelių
su dovanotu arkliu
urmą
laukt karaliaus pru
louiu,
o tam pasiiodžius szoko nuo
arklio, nusiėmė skrybėlė ir talųacziui. J u
lybe! a t si sz a u
buvau asilu.

iszgerto szampano kas met
aut visos pasaulės isznesz
milijoną mitelių
kiekybė butelių pripuol
Amerikos ir Australijos

iszgeria szampano. liana jo<
statistika ne parodė ar tos ma
rios vyno perlietos į gerkle
tiek žmonių vra tikru szan.pa
mi

Metuose 189.) ąresztav.
už pijokystę Suvienytose A
stijose, 160(1,000 (mil'jomis
6 szimtai tukstanezių ypatų
daugausia
isz
v'
sus tai
ULfllije žuvo
riesi* prigeri

keliu
bu vo

v

10,500
gų paaukuota 29 mi

Natūralistai tvirtinu, jog
czerepokas ilgiausia gyvena už
visus sutvėrimus, nes 405 me

in.-i

Holiandijoj randasi jauna
mergaitė, kuri jau nuo 220 die
nų nieko nė gėrė nė valgė.
Paskutinį sykį iszgėrė biskį

plauks Atlanta nuo Hambui
go i New Y orka.
Subilda vojim
suvisai
V

V

yiio J(> apaezia. 1 irmn
proą kokių ten szi iii
pra.skyrimo viluių ma

..y
topyrtghr?
and Lnlx.iis rcRinterod- 'ISrcn! jr-Oro ycuis exm nence.
Wo rvj*>.-L whether patent can I-O
or not. tir«c. Onr fe? not <!i:o
unt.l patent 13rllow<*<L Mtjpnur J.ovk r n-r.
H. B, WILLSON A. CO-.
Opp. L. b, i'uu viLcc.
kV Ali H
G TO t - > D • Q<

„O lio’ ho. szitie frankai eis
pas kitus dvideszimts kuriuos savo kanceliariją su teip liul
smu veidu, jog jo pusinįka
turiu skrynioj pabuvotus“
r geresni u ei viena
užklausė priužastįes jo linl
„O ką tu su jais veiksi ?“
I. Karbonaviezia,
„Kaip turėkim pen kės
ir re Plains Mass.
szimts, tai nusipirksiu asilą
I adekavoju szimtais kartu u
žklausė j t
visus daiktus, (ai \ ra masziiiu
kodėl ne a
kę, kompasą, leuciugeli ir do
. mieliausi
vauas, nes jie man labai patui
turėcziau
ka Er. Eismont, Duquesne, P;
bueziau bagofas.“
damas padariau tris geradėjys
Kr o l « , l-.ii 11 «>
?
tęs kurių man rodos užtenka,
Teip raszo visi lietuviai, kat
„Kad turėcziau gerą arklį idant žmogus jaustum sąvę lai
rie no musu daiktus perka, jei
veszcziau į miestą vaisius, pie mingu.
Praeidamas pro vie
gu da nuturi betuviszka kablio
ną ir tarnaucziasu juo vasaros ną bažnyczią pamaeziau apsi
ga, atraszyn o bui prisiųstas.
sveeziam. O kad galėcziau tu aszarojusia su kūdikiu ant ran
rėt arklį!“
kų moteriszkę
Asz jos už Jeigu nori pirkt tikrai gera daikta tai pirk pas
Ponas uakal bėjo su juo d a klausiau ko jį ten lauke. Ji KE2LPS11 AOREIKO & CO 356 AV.lžtli St. Chicago Ills.

t

.

y The Lithuanian Weekly
(Garsas Amerkos Lietuviu J
i PUBLISHED EVERY
1 » FKIDO
Executes al! kind of Job Printing
and translating in all moderp Jąnguages,

Varda draugystei žada
n
ir tuos visokius niekam n^yer Užsikelia, dir^telią per langą duoti „Keistuczio
J-f
tuš vaidus, o pasižiūrėję antį ir tada visą baisumą 8aVo padė bet Jar iksy/iolaik
ta,
o

nai.

2

>

v 12 Sausu) bjuv.o laikytis meti
uis mjttingas lietuviszk.o szv,
/Antano Įiarupijos ir buvo p#

me savo bu v'į.

Subscribfion $ 2} oo per Year.

•g -‘Garsas Amerikos Lietuwiu" §
$

Per metus 1895 įėjimo į ka

PUBLISHING C0.,

K U Į,

|129 S. JĄRDIN STR
įį
Hlwnundoalh Fa,

sės* del musztyniu
v
k

ilszejna i kas > petnieziag £ margaitę,

ir nalmom
r*’*

me

pavogė
1
w nuo Basiem

•

..-r-n-L

lietuvių Amerikoje goriausiai
darbuojasi Pliiladelpliijos lie
tuviai,
Kmme visi lietuviai

i i' mergiukė turėjo numirti,
*
*
*
}lia czionai

nore suotu nuo darbo nedaliomis
, kiti visus pardavinveziu pagelbinv

Direkto-

d am i

rius banko mieste

Kauno miesto užžiura užgyo*/

L o n d o n.
„Pall Mali
Gazette“ paduoda žinią iog

dą rado lauke palei durus, bet
pinįgų suvisai nemačius, Bet
Ražjene tvirtina, kad žiedas czm

klės dviejų bemieganezių savo

nevienas neliko sužeistu, o uų
nį bemat užgesino.
-— St. Paul Alinu. Ketui‘i

gi a bidelj

v

mo

baime nepražndįtu savo surink jo į naniih A. Ericksouo ir
reikalavo nuo jo pinįgų.
Ka
p
tokiu
aszos ir mecorūius N i
na
sa nariu mie neturys, žmogžudžiai
sa v o szeimynos

visos Pili bulei
Bravo!

Dalis, darbu
£ Columbus, O. 16 Sausio
1000 darbi nykų ,,Moris Coal
Co.‘* pradėjo straikuot. Serai

•&

Baltimore] arba New • Yorke
ir daugiklis butu ant skaitliais
lietuviu, bet jie ten tiktai tern

«•
Didžiausią biznį daro Milane
ii,,.-’ J
•
ta vorai szvieži, o ir L’igiai par
liuosam no duoda, nes jis pirkdmm‘8 isz
kampanijos pigiau gauna kaip
kiti, nėr tai kad ima *ykiu bi
bai gang tavorų

/-.'I-

•'5

gyvenimų,
pasirodė ugnis.
Mokslainėj tuorn tarpu buvo
Lesu n - 500 mokytinių.
Persigandę

mažesnius mindžioti.

ila vi

prie kokios nors draugystė

Bažnytkiemij Alvite Vilka-

Braze v y ežia.

tai tur turėti ir pinigus.
Dabar
*o

ra

Aė^W ^Tr^V

Leydą, ministerį repubpkos
Transvaal. Ciesorius Voki«

užspringo juom. Tėvai tuo
jaus paszankė gydytoją, bet

»J.

nes

: nauja dirbtuvė visokių reika

B e r 1 *A' n a s.
Ciecorius nu ant s:
Ihelmas 6 <1. szio mėnesio

aitę d a stove

♦GXD®®3(DG>®O®(X)3<t^^

'

Leonas

garinis malūnas, bet žyd
K rukauckas nūs i ban kruti jo.

maszmu.
*

š iszsiemiis obuolį, pa

SHENANDOAH, PA.

»

Batabano,

A n tuną vieži u sudėjo kauciją • netuv likosi iszri
Prezidentas .
Gerai

^129 S. JARDJN Stl

.

C?

ką pas eiecorm \ ii neimą, k m
riame ne labai prilaukia! atsi

Finan sek r.

Entered ue second class mail matter
the Post-Ofllce at Shenandoah, Pa.

laikyti isz savo pelno, nežinia.

Milwaukee.

Visos bažpytim

Shenandoah, Pa,

3

riumenė valaku jau kelissy- n>i pihigiį kuriuos butu turėję šia D (j žmogų
kius susimuszė su revoliucio-j
niūriais, kurių vadu yia Basi
buvo jau be atmintie
Makonnemo Dėt paskutiniai
■visur turėjo trauktis nuo vata ną garlaivio, kur ir užduso
ilgo numb ė,
ku,
II a v a n a. 28 d. Sa
L o n d o n a s. ..Vestmin garlaivis po vardu „dulia“
ris vežė vaisku hz narni no va-

tons Amerikos Lietuviu’!

-g
^AMERIKOJE
flNUZMARE
t
$8,00t|
Itankraszrziai (korespondencijos) ir^

B y m as.

I L Isz ezia danesza, Oswell užazuvė savo motina, o d eg m. i. .Suirus pamatęs
ibuvo garlaivis „Iler paskui ir mils sap gyvastį atėnmnz/‘ isz Liepojaus
mė.
žydus emigrantus.
— Brooklyn, D. 25 szio mynąi nedaliaido.
mėnesio isz trauk ė isz upės
Newton Wiliamsburge skę

F

•Nedelinifį. i Ualkranztitj:-

3

Žinios isz pasvieczio.

- ’•*

Mahanoy Plane Pa, Perei
toj subatoj eziasumuszė neko
ki G. Vurmdnką, A arnelukas laikytas 17 Vasario ant Wl

shington Hali.
josi su savo draugu, Beszne
kedami jiedu tycziomis prade
jo bartis, Teip jiem bebaikan

(Ienero

.į)S.4W
Ii* (

ris stovėjo už kampo namo, ir
viena parmuszęs vaikiną pradėjo

keltu ,,lietuvio-1

smagiai

linksminosi,

mažai sąnarių prisiraszė

<no muso 15 cetf
linui cvgjirij iii
erp (» dir'll u iszdsti
'"ib nešim muso dovanas su kol
; nu liuksu Cvgaru. Atsjią)#
mum savo p’ruvnrdi-. ir pilfii
savo adresu <i mes aishėll

* arneiuKui turout persKem
žandą, nes negali neiszsižioti.
Tai į kokius vilkus pavirtę mus
lietuviai.

gera n-volvnri. J kiszenli
p<-i)nk;i. 1 pipk<- ir panoksi
ta aikrodeli I I prabos aut

pesztynėm ne tik

garsus savo

Lietuviszkos Žinios.
Del Garso isz Pliilaflelphi
JO*’

tanavieziiis,

prisidės vėla nemažai prie pą

žiedu do) muso
kurie parsy<luda pji vir—
su svietą parslduda. mes norime
t u t urėtum užsiėmimupaid iidamas mu*
cigarus,
Ągentus reikalai!jvin kOžntf
miesto
Ądrr<av<ikiie teip:
Cuban

p

lietuvių akyse svetimtauezių

g i r tūpk-

U a v a n a. Generolas ku
Liecziu Gomez
v su 3000 žmonių*
nu vėjo į pagelbą kitam gene-

nu vai kyli

1O,

1ETUVOS

kurie

czionai kriam ziai uor/

I ir gink 1 us

lij Pniiemunėliuo-e Zarasų par
Du nok • Poiide atvažiavo du ‘ užsidegė narna’ vieno u kini ko. !
sza, jog valdžia jszpanijos vei
'-t
vežimai palyemonų ir visus i
(įaspadorius namų norėjo dar1
ežiose dienose siuuezia ant Ku
vešiai Ii n k*v kus susisodino
i ka nors isz d*‘ganczių namui
uos 16 batalionu vaisko.
Ala
tyt jog neatbūtinai stengėsi ne
ant varduugnies apimtas parpuolė ant1
T(
buvo tas jog palieija nuviiodė !žemės;
a(?1
suuos jo 16 metų vaiki-Į
O kitos,
kad keli vyrai isz tų namų kuri HJl
kubieczius.
jszei, neturime.
: j trie slaii kszezio,
K o n s t a n t i n o p o 1 i s.
X. A mb.
Philadelphia.
i Balsą motinos sz
Curias galėjom, talpinome, o
f <rel Bos, Pa i ko
v

viszka kriaiiczHį „Lnija“,
Rengiamas ant 4 d. Kovo kinėj Jankak/’kas su savo ar

m es ki m e

kos žmogžudžių ir keturios su ■
t vėjo jmuiikaicziui į vidurius.

galvas dairosi ir mislia sau:

O

•

* ’

- ’*

h'

Cigar Works.

Washington Str.t

Chicago^

isz ugnies.

vėjo priimti mahometoniszką
so dienose nekokia William

saua

Garso“ nes į szitą jau perve*

,■ į i
X.-

Jtestąiiracija isz popioros atitarnautu wske., pabėgo į labjausja mėgsta mergos .-

> vos,

Pr.an£iją9 kur permainė vb'kfez aristokratkos. Gydytojai .t'yįr
Ogal but
Atiduotu
ką jnundurą ant munduro tina, jog tie yra labai blėdin
gi del sveikatos, nes suerzina
Ilainburge neseniai pabuda- ežios Aprikoj. Penkis metus
jai už Konstantinopolį
nervus ir nutraukia miegą.
xvojo restauraeiją isz po pietos, ten Užlaikęs pargryžo namo,
dienos popierinės tikt žinoma a psi garsino vnjaunai valdžiai
ii tapo antrusyk paimtas į vai

popieros.

Kalbantis akmuo,

Namas yra labai

.ežiuose.

!B.

T7" J. 1 r" 73 TT •
•
» Apie sėnovės Llo
I JiatmOg’aS Klllllg n. Į -Trumpa senovės Llehtvią istorija

Crdazinkelias IMigli • Valley,

Zipouas bei
Žirgas h vtdkas

Prasidėjo nuo 18 Lapkriczio /8ę4 m.

JOc
40C

?

20c

frelnal Užeina isz Shcnadorio in Penn Haven
Birutės dainos
10 c
Junction. Mauch Chunk, Lehighton, Slatington
Petro
Armino
rasztai
White Hall, Catasauqua, Allentown, Bethlehem,
10c
Enston ir Weatherly 8 01, 7.38,9.15 ryta 12.43, 2.57
Ponas Ir mužikui, drama
15c
5.27, po pietų.
Kas taisy be tai ne melas, AIsz B.
In New Yorn ir Philadelphia, 8.01. 7. 38, 0.15 ry
Pajndinkim vy rai žerno apysaka
ta 12.13,2.57, popiet. In Quanann, Switchbacn
Gerhardu ir Hudsondale, 8 p-l 9.15 rytn 2.57 po piet
In Wiles-Barre. White Haven. Pittston, LaPasakojimas apie viena valta ir ja raeeyvllle, Townnda, Sayre, Waverly ir Elmira, 6.04,
sztinika,
“
“
“
5 c,
?. 15 ryta 2.57, 5.27 po pjet.
Ip Rochester, Buffalo. Niagara Fails ir in We
Kaukazo balaisvis
“
“
5 <•.
st us 6.04, 9.15 r\ tn 2,75. 5.27 po piet.
Kur meile ten ir Dievas
“
5 c.
In B»-lvi<Ivre, Delaware Water Gap Ir Strouds
burg •» 0-1 rytu 2 57 j>o piet.
.-senis Makrickas
“
“
5 e.
I Lambertville ir Tn-nton 0.15 rytu
Aukso altorius arba Szaltinis dangkszTiiiilian..uc 0.0J, 9.1 ryla 2.57. 5.27 po piet
Vakaras Tilviko pirkteleje
‘
5c.
k’u skarbu
”
“
“
l> thiica ir Geneva 6 04. 9.15 ryta 5.27 po ptot.
Gyvenimas Stepo Randuosiu (ketvirta
a) Sknrlniuosp apdaruose
- ?I.5u
In Auburn 9 15 n tu 5 27 jk> piet.
15 v
In .L*in'-svi)]e, Leviston ir Beawer Meauow
b) Szagrino
2.00 dalis ,.Szau)eniszkio senolio”)

Maldų kuigos

persi rt n.re ei

į 150 žmonių,c
kuris

inunduru.

MaskoDjn
Vokietija
Dabar trecziu- Austro - VeBgnjiji
Praupija
Iszpanija

06,000
49,400
42,600
36,600
17,250
6,800
6,100
5,600
5,000
4,600
4.300
3.00
2,900
2,200
2,200

Didžiausias žmogus.

Apczystymas JmnyczlOfL

i u re i pi
Ivuniuniį

Didžiausiu žmogumi ant svie
Ryme neseniai apezystmo ir

Bulgarija
ii- 20 cziausios Panos Marijos ant
Transtvero.
Szia bažnyczia
yra pirmutinė, kuri tapo pasta
t y ta po vardu Szvencziansios
Monako
tinisžmogus.
Dabar jį rodo
restauracijose Paryžiaus o ne
užilgo važinės po visus krasz- tuose 202 :

Jis sveria 5
svaru,
Su
v

ležinkeliu jis turi eiti sėst į ka czionių, dienoj užgimimo Kris
ra kuriame veža arklius, nes į taus iszsimuszė vanduo su aly
va ir nuniaukė Ivo noei Tibrui

noj yra uola, kuri jau nuo la
bai seniai neszioja v arda,,K ai
Dantis akmuo“.
Lola ta tikt

Pirmians gi kalbanezio ak
mens nieks nematė nuo 1756

Treinai iszeina.
I.-/ Shaniok

2.200 virszunės tos uolos nežinia k e

no yra iszmuszti szie žodžiais
,/I ie, kurie mane matė, \ erkė

vo.
J
tionis“

43.

■».ax a.27. 8 0s po

is/emu oz j’atovjji,. j Szfc ianori 6.00. Z AO, 0 05
10 15. H.4O rvta, I2:<2, 3.00. 1 10 5 20, 7 15,7.55.
9 40 po pietu.
I-z'-ina i<-z Sz.-nadorlo Į II <zh-lon. 6 01. 7 40, 9
ton Į Sz'-iiadorf. 7.3, 10.09
7 ^5. 7.56 po pm.tu.

Iszeina

in

Raven

Run,

Alatulianio už ką, pagriebia

<I) Su kauleliais

3) Mažas ALKSO ALTORICS.
4 j K A NT I ( Z KOS
-

55 ryla ir 4.00 po pi<-)i1. ir ateina in
uadori ant 8.-P> ryt ■» jrpo pietu.

In Ha d. t-m. Bhu-h < rech Junction,
Bunn ((aven Jm-tioiv, Maiwh ( hunk
A 11 e t u v/ n, E ?t i; i<• I; <>;n,
York. 8. P.», f \ ta ' .
•'
po piet.

užgimimo.

K įmigai

SZ]

už'jnncdyti

jų praszymui meldė
neturėdamas nie k<>
czi<>, B‘t niek

hi Philadelphia

lietuviszkui. Jatviszkal,

f, MahanojCity ir Delano, 8.19. il.35 ryta 12.30, 2
55, 4.58, G.03 popintu

8.49.

Dieninis laikrasztis
soir“ iszeinantis
Pa
tvirtina i o p m. 1896 t

Boi.i.t.x n. u u.Bi H generalnas superln

S 2.00

“

vena Kynaf

>r kaip

1, i, ir 3

Vapplerio A.

knn.

kataliku

Soc

25 c.

“

”
“

“

iu v bes

k vmo.

geriau.
Londone

l

i

m»s tik prieszinasi virsz minie
tiems daleidimams, nes rysziui

nimo po niukį tabok
bematant
tuszvzia. Bet ant to ne
nes tos
tikrą nosinę s»-ref

Garsas apie baisybes dienos suda

Musu Pas.-.kos, lOpasakn

Gydyklos nu baimės smerth-s

Kankinimas kataliku

Istoria Szvpųta su abrozeliais
Monuo Marijos

30c

Filotoa arba kėlės i maldinga gi

ma
Novinos

5 c.

...Ji. t

.ri įdėt Ii

zantas nusidžiaugęs įsirėmė
Forbach ir atidavė į vaiskų,
Londone i nėjo į madą pa pi linui ne matom del ko Masko užbaikavo: ,,Ponios vistu t*
'pasmauktas savo laike idant rosai i.sz žalios arbatos, kuriuos 1 Oja turėtu iszsižadėt Varna savo nosiukę kiszt!”

wisas szalis Europos.
Teipgi laikau saliuna,. kur wiso
gero gnlima gauti isigert. Lietuvei
pas sawo wienžemi,.

Ofisas buna atidaritas
nuo 9 iki 12 (pietų)
po piet nuo I iki 3
ir nuo 7 iki 8 wakare
34 Oak str. Shenandoah, P

M. Slavicko
339 w. (’oal str, Shenandoah. Pa
Lietuviai nenžmirszkite atsilankvtį
pas M. Slavicku. Žinokite, jog ji«
yra ne pacziuotn, tai yra teisinga
v v ras, nes neri-ika lanja daug uždars

l’risigaIavojhnas ant smerezio

szventają arba tanki

1893

metuose

d<4 Lietuvlszko teatro
“
15 c.
Andersono pasakos, su abrozelials, 30

5Oc

V

nija
3(i«-

Kalba dvieju žmogų

-

-

Kasdienines maldos
10c

Pamokslai ant didžinju*- metiniu szven

MESINYCZIA

į

Grioszninkas priverstas meta voties !0<

nori turėt

m nauda

sokm,

giesmiii,

oyveni/nus

rasz V

I L L Rohland’o
virmntiiii ir didžiausia Ameri

Shenandoah, Pa.
\ ef.-ziena, aviena

mesa

(IIK AG0
mesa

am. VVienscnber
10c
20c

Vaikiu kningelė
20c

T<?rp skausmu į garbe poema

35c

Juokingas pasakojimas

50c
7c

JONO JxlIEIiD/^IO
'l'eiposgi gers kriauezius ir teisin
gas agentas, iaiwakoreziu ir siunti
nio piningu,
122 S. Main str.
Shenandoah, Pa.,

Naujas elementorius su apdarais

Lietuvos gaspadinė
Ameryka pirtyje
Tamoszins besotis

-

—Apie Kražii.s
Ka
*. d'arytiidantsvelkibutumo

Parduoda didelėm mier<mi

visokius trunku
nriK(‘S- vibokans vynus
ii- brau
v

35 c
-

10c
15e ■ Promptly sccuiwD

Lengvas budus paežiam per save p ra
-moktiraszyt
10c

(<♦

dipo SHENANDOAH PA

\ adovas apian K t neziu atminiu ima kan .
ezios Iszganitojaix musu
isc !

neigalcziu I

K0ZXAS mokantis lenkiszkai

; 116 E. Centre Str. Netoli L. Vales jaigu

- .so,

u.

S h c n a n <1 o a h,

ria UM-i.
Taigi parduodu na'.ja> ir jau palaiky

tas d rupu mis.

mm,

lx i ves prie Miners
Hospihd
AshltimTe. Gyvena Water (’ompa
11 y, Building,

Darbu atlieka greitai, pigiai ir koge-

Mokslas- myno kataliku

vadovas in dangii

D/IKTARK3

r. u,

m

I drapanas kaip tai: kotus. k«-linos. piisztines. vilnone* irszilkines. Po iszezfstiim< , arba nukvarba'imo drabužiai isz-

kom li

rio panųjijos gulima gauti visokią

Szkaplieriu ir Kožanczių

10 e

30i-

AGENTAS SZIPK0RGZ1V
308 W. Centre str. M.Jianoy City,
Pa. Galima pirkti© konopigiausei ir
ant geriausiu szipu wažiu®t. Priegty.m liaidžiu, pimngus tiesiogei in
Lietu wa, Bussija, Lenki k if kitas

DANTŲ DAKTARAS

Lietuvoje abehiai

o ypatingai Kražiuose

-

Phiktdelpdia, Pa.

J-

C. M. BORHNER i). D. S.

ka kokios kas tik nori, ir kuo pui
kiausius cigarus

links

‘

Bethlehem. Pa

ant kiekvieno žingsnio minios po nagų maskolių po 100 m<
szankė: ,,Eviva Maria“. Szi>

7-

100

4. \\\ NONIŽMĄCUER. Ass G. P. A.

tam

-.......

. —.

bažnyezios

Istorija

ui e-a.

i si

PIGJAUSE VIETA visam nuest*'
pataiso czeverikus kfi nepigiausia

10 c.

Kristijonas Donalaitis Pavasario

Graudus verkimai

< U II į g#

ir

lenkiszkai

menos (su viena mapa)

Perspėjimas apie szv. tikėjimą
8'c
Trumpi pamokinimai ir rodi,s isz knj-

Jbl.3o ryta 1.95. 5.30 po pidu

“

124N, Main str Shenan.

Basanaviezians Dr. Etnologiszkos smulk

f; je tuviai amžių gludumuose

da tujas žmogelis 32 metų am
žiaus, kurį neseniai atstatė į

Žodynas knn. Miežinio keturose kalbose:

5 po piein.

ryta j.35, 5.15 popimu.

I žirni

Tai

;5e.
70

Ražunezhis amžinas

Iszeina in AshraoJ. Girardville
Lost (’re -|<_ 9.40 ryta t2*.2o po pietu.

tant vieną szu\ į i miliutą, tai
turėtu be paliosos dim . ir

;WOMERI,*>

LIETU ViSZKAS SAL1UNAS.

ja
"
"
"
10 c.
Naujas eh-im-ntorius (1895 m ) apdarytas ]

raškai

Mauni ('arnn-1 ir Shamokin G.45 rvta 2.

, kunigai

Czewerilm ir czebatii.

komedi

2.00
2.75 ir danginus

(vntralia

4<> j»o pietų, Iratienaln Shamokin ant
7 to ryta ir 3.45 po plot.

5 c

“

Pirmutinis drgtim-s varytojas,

Istorija seno Įstatinio

Politiszki pranaszavimni
kiniuo buvo
Motinos J)ie
num repam

Pijančias ir Kometas

ir III zokonas drauge

ii. 12.43. Ž-.57. 5.27, 11,15 p< pietu

II 08 rytu. J 2.

artilerija iszszovė 338,310 sy
400 vyskupų, atkeliavusių į kių, peksztinykai ?0 milionų
Rymą ant \ isnonmniszko 10 to szuviu. Idant Menas žmogus

i

1,00

Givrnimal Szvontuju Dievo
7Q c« utu viena

Iszeina isz Shamokin in Sln-nadori 7.

Jsz Kauno danesza, jog neko
kiam Antanui Matulianiui la Dievo Addolorata.
....... ii:..... 4...
bai sekėsi kazyruoti. Bet ne
perseniai du teij

h) Sjagrino

5.15. 8.15, II.iA r\ta. 1.56, 4 3t\ p

Kiek szuvių buvo,

kuris ją

Jonas

tn Scranton 6 Ol, 9. J5 rytu, 2.57 ir 5.27 po. pi< tu.
fn Ihizh-brook .h-ddo. Drifton ir Fn*eland 8.04.
7.;<s. 9.15 r> Ui. 12.43. 2 57. 5. 27 po piciu.
In A>bhtiid, Girardville ir Lm-tCree. | 5f». 7. HI.
9 13. 10 CO r* ta. 1.00. 1.40. 1.10, 6 35 |h> pietu.
In Ruv«-n Run. I’entruhn. Motin' Curnwl ir
Stmii’.vkin 9.13. 11.14, rvta. J..<2, 120. 8'22.9. 15 po
pietu.
In
aij|>-. Park Place, Mabatioy Ciiv ir
DeJuno. 6,01, 7 3S. 9 15. 11 tonu J2 13. 2.57, j.27
8.08. 10.53 [h> pietu.

2.50

-

d) Sn kauh-liais
3.<>o ir (langiaus
2) BALSAS BALANDĖLĖS.
a) Skiifl ifnoso
Pile.

12.43. - 57. 5.27 po pietu.
lu SiJvi-r Brook Jukeiion, Aud.-nri>-d ir Hnzleton 8.04, 7.38. 9. 15 ryi-.i, 12.13, 2.57, 5.^ ix
po

žmonėms isz po » ande
kutiniu syk ją matė 25

-

c) Krlsztolo

■—

JAGG NORITE PIGEI P .'Rite

Musu spaustuvėja raudasi
szios knigos

fili

TrBdc-Mnrks. Copyrights
ant lvabe).-t.r»mu»ter«»d. Tvrenty-fivo year^ exjxir'wjoe. VRtj report whether pntont Can bo
FecnfOd ornxifr, freeof obiirge. Our fee not duo
until.patent laallowca. 32pnjre Book Free.
N. B. WJLLSON «Sc CO,, AWoruey» at Law,
bpp. V. 8. P*u. otneo.
WASHIMCTQH. D.C-

SOL'TII BETHLEHEM, PA

