Naujas Sztoras

Garso Amerikos Lietiniu
įlr Drukarnej e 4

P. Barger & Son

isia n už pigia preke (czienin) isžpilil
drnkoriszkus darb

ttra u gyszcz iu konstituc i.j a s,
Gromatas,
Užpraszi n

3

Brukuoja

Heading,

:aia.ci&

Plakatus,
Tikietus
ant vcseiliju ir t. t

.^Preke apgarsinimij^

Rate,s I of I advertisin

Porterio,

ftRSftS AMERIKOS lietuviu
230 W. Centre Str.

-

fine ii t ch once
One hiUi on<» month
On<» indi one year

Vienus coli* viena kartu
Yieties colis per menesi
Y Jenas colis ari znrtu

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

$0,5<L
♦ 1,00.
$ 10.

Parduodu drapanas kepures, vzeba
tus ir 1.1, viskas po ozieno ko
kios da ne buvo Shenandory. A tikit, o pamatysit.
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Tefpgi netoli nuosaliuno visokį tavorai szvieži ir par<
’: > pigiausiai. Priegtam kožuas lietuvys ras szizdiių
k i e k v i e n a n i re i k a 1 v.
O ir pinįgus maino ir siunczia iu LIETE VA ir
dalis svieto.

Geriausiu uženga del darbinykų pas KANCIERIŲ ant
31 E- Centre Str.
Alus,
sznapsas ir visokį gėrimai visa
d a szvieži.

Smagiausia užrita. kaip <h*l vietlidi
lietuviu, taip ir pakulcvlngu, nes uelii
Leiįjh Valle’s dipo. 'Ponai randasi h
skaniausias alus, visados švieži s, ob
kitu ’.'■oriniu tai nei įfirtf nereikia. no.*p
resniu niekur nerasi, o cigarai isz. pežios Turkijos. Taipgi ,1. KnpcziuskM
ir i>i<>iix yra labui jirletolingi žmoni!
Kiekviena gelbsti bėdojo ir duoda rUi
koznain reikalo.
N'EJ’a.mikšz.ki r

201. E. Center Sir.

ADVOKATAS - LA I EK IS.

Offisns: ant Kampo Main
Center ulieziu
naru.
Pardundu visokiusžaliūs valgfrnvH*

kilis: Salotas. Kopūstus. Cibulius. M*
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.<lu gatunks.

kvas. bulves ir žuvi

Visi tavorai yra szvieži ir lala
pigi, ateikite o gaudte ka tik noi
site kopigiausei.

Shenandoah Pa

-^-JUR. nNCERE-WIGZEUS,»-

NECŽMIRSZKIT

Nagi vyrai pas savo brolį lietuvnįka .mt sznllo alaus! iez Pranei jo
sznapso ir turkiszką cigaru! Užeikit, o nepasigailesil.
Žmogus teisingas, su kiekvienu gražini apsieina.
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I I A N 'SfJ M I I)'! () yra geras aku
gahva nuo jo niekad neskauda. I'
Jh. Slnuith‘a gali kas nori gauti
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Szitamenesi pardnosim
Tukstani svarų plunksnų po 10 centų ant svaro
Tūkstanti svarų plunksnų po 25 centus ....
Tūkstanti svarų plunksnų po 50 centų ....
l'ikras amerikoniszkas laikrodėlis.
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moterį ir — kaip jus misiyja
te ką jisai vedė? — Ogi varg
dienę mergaitę, pirmiaus žąsis
ganiusią. Jiio pasiliko tokia
♦uvo musu dieno:
pa t gera ir nepuiki ir naujuo
to į didelę balą, p<
se savu rūbuose buvo teip-pat
< tarsi prasmego
graži ir meili, kaip ii
suszvin
Nedidžios balelė
a u gszcz i a u s i os kilmė
kirsiu
emu ir tūli likutai atsitiko i
ežiai sienų - — tai viskas kas at
perilgas pasakojimas musų
darbszcziam laikui. Svarbu
yra tai, juog teip atsitiko, o
svarbiausiasis daigtas bus to sioms szakomis. Tai buvo
linus.
žinomas mums giminės medis;
Dabar prasidėjo gražus gy jisai vienas atliko senobinėje
venimas , senoje pilyje! FatįA'
grožybėje tartum norėjo
poni vedė namų tvarką, o vy pasakyti, koks puikus medis
ras žiurėjo, kas laukuose deda gali tapti žilvitis, jeigu tik jam
si. Iszrodė teip, juog tarsi d mali laisvę. Teisybė liemU
dangaus palaiminimas ant pi jau perskilo nuog szaknų iki
lies nusileid
virszui audros jį truputį į sza
v

— Kožuas tu r savo vieta!
<•
— kalbėjo nesziobjas tavorų
Užtrukęs isz Sodomos ir Gomo
ros — teip jisai vadino ponu
rūmą. - Alano vieta ant viesz

kelio,
atgauti
menaitė, maloniai galvelę link
tslėjo, jam vėlei per tiltą ei
nant.
1 ■ > < <
Slinko dienos yr sąvaitės, o
žilviezio szakelė aut. v.griovio
kraszto, tavorų nesziotojo paso
din ta, vis dar buvo žalia ir d a
gi naujus auglius iszleido. AL
žiutė piemenėle, tai pamaeziu
ai didžiai apsidžiaugė; jai iszn
dė, buk tai tas medelis jai vi<
nn<

prie gero nenuvede.
Irneiszėjo nė szcszeli metai
kaip puikus ponas į ubagą pa
virto ir turėjo palikti savo pi
lį drauge su dvaru, o jo \ ieto
je atsisėdo turtingas oirklvs.
Lai buvo tas pats neszioiojns
tavorų isz kurio ežia pirnuaus
tyezi'-josi, prispirdami isz pan
eziakos aiu gerti. Bet dorumns n
bszturnas—tai ge
nausi page minkai ir sztai
musų, nesziotojas tavorų tapo
pilies ponu, Loszimas korto
mis isz ežia ant visados buvo
nedoras dar
►

K.../

.

Kada velnias pirmutinį syk
Szventa Rasztą pamatė, tai ji
sai prasimanė jį savo iszradi
uju užstoti
tą kortas.

lį pakreipė, bet žilvitis vis teb
stovėjo ir kožuame jo plvsziie

dinta vaisinių medžių. Viskas
namuose iszveizdėjo teip gražu
teip miela malonu: grindys
ir spindėjo I
i gaiš žiemos va
rais szeimininkė su savo t;
naitėmis didžiojoje salėje p
Kalvai tų susėsdavo; kas szven
tą dieną vakarais Szventas 11a
sztas būdavo skaitomas ir skai
tė ne kas kitas kaip patsai po

ingo ir ėjo aug
szcziausius mokslus, norint ir
ne visi turėjo geras galvas, —
bet tas visose familijo.se atsitin

J uo tarpu zijvKzio szakeJe
skalia pilies tilto iszaugo į pu i
kų medį ir staeziai stovėjo, lie
jokiu pa pi rožių. — Tai musų
giminės medis — sakydavo se
n ei i ai. — Jį reikia saugoti ir
pagarboje laikyti —- sakydavę

ežia gyveno [
vu familija.
Kc’žitąs daigtas ežia i»uvi>
pritaikytas prie kitų daigtiį.
„Kožuas daigtas tur savo vie

mylios kamuarp v is ui ua
bar bu vo stnias laužas dabjau
šiai du portretai, kurių viena*
rodė vyrą, su rausvą sermėga
ir su peruką, o kitas
riszkę su o
ais
mv
valiu

paskyrę jua sau
da darvd avo sz:
mus. Poilretx
i ir io žmona

stiklo langais,juo

nia pamislyti, kad jų visiszka
nėra. Plaezios laipos iszsiro
dė Ivg kokis tikras skliautai
i?z rožių ir pmczlapių žolynų.
Prieszais rūmą dirvonėlis teip
buvo žalias, tartum kas lytas
ežiu kožna žolelė szluostoma.
V id u r vi e, salionmw
brangus abrozat, stovėjo kre
slat ir krasios szilkais ir aksamitais iszmuszti, su blizgan
ežiomis murmiilo lentomis sta
lai ir knygos, aptaisytos su sa
fijonu paauksuotos .... Žino

1(11 in yst

Ir, nesą |»ortrctai
tik senas laužas ir nė
nas daigtas tur savo vietų turi
ti“ — tai bnroBii proseniai b
kurs pas szeimyną vedė.
\ ietininio pastoriaus sunūs
buvo mokytoj um barono narna

«8®

n
MANIFESTAS
Patsai tonas ruscziai rėks-

bedieviszkoio mokslo.

priesiaa

rancuzijoje
ka.
ri būti nioraliszkuniu,—kud liszkam auklėjime
vertė mo-ruliszkojo lal>o duryrėti kitokių pamatų.

tikusi daįszais Balium ą, parodo kad bt

nuožmumui Prancūzijos vedi

kalo! nmraliszkumas nėra se-

W

labą, tur būti augsztesnis už
nuo jųjų; tai nėra atsidavimu viską, idant jojo giedojimas
giaus pagedauja.
Mokinant
žemesniemsiems musų ?nstin
moraliszkumo. liepia: .,paduo
„Moraliszkumas
»

P. B

i

Juokai.

uniw numalszinimu ir atidavimu
reikalingas

n etų r. Tiek esame žmonėmi
kiek nesame <rvvaliais.

tai ant vien*. Dievo.

wl
y

> norą
varbe i

Sąžinė,
uja to,

Praszau ponu DirekU
riaus oal turite did mannsli

— Ne, dabar d a netdi
nes visi tie klnnsymui priguli jum atsakanczio darbo.
volė butu tuszezbį niekių jei ji
— Tai, pone, asz. uereiB
moksliszkieim* ginezams ir ne
nebūtu kilni., ir gyvenimas bu- ■’•alirni orio iifYHi faktu būti
nai prisegti.
nuo tokio mokslo, kurs moki butu amZinupj reliaeijų.
na kas tur būti ir delko tur
būti. O tokio mokslo, apart
o
senosios etikos, da neatrado.
kad keldamas akis nuo knygų mokslo.
tosios

Bertlieloto

etikos?

szią gadynę dedasi P

įso kinis lirb
!
KfU - .S

kad tas buk pasakę
>

v ?’ f*

Vi

prieš/. tai pa rodėme
aSar

Baigdami prikevgkiiue, kad
nors tą viską Berthelot tii dvva
Motuniem. tai da vis tiktoi vie

ko, kad mokslas ateistiszkosios
.etikos jau ' iszganingni tako
[žmonių giminę, kad idėja žm<
jllilĮ su
pramone
b»itl

e>
fc

Jau matome

daugina

— IJ ežiu v į savo

p;iC$
negaliu^

y vast i, dėlių nėra

as

— Ko verki Jonuk ?
— Kad mano broliai JI
žmones
vakarijas, o asz ne.
— Ugi driko tu netariI
kad uioraliszku
— Ne-* »sz da nelauk
mokslai įkės.
labj a aslai bio ir sveikatos).
,,To tai

: galu tomai Beribei oi o žodžiai—
rnoraliszkoie sferoje Jonuk, ką reiszkia žeil
l* rezultatai sikemsxia ausis nuo dūsavimų ! livi’ia.i
Raszto Szveuto: ,,Sn prji
szios dienos mokslo bu& ir rv ir rėkimų,
tu ant kaktos* valgysi Jasut Par
kad mokslas n et u r nė riuose
tu o k s 1 o t r i j u >n f a s
hm t e i k s z m o n e m s a u g žmogus toiri valgyt duoną I*
žinoti kas
s z e- z i a n s i a i g a T i m ą
dė, kad ir tos dorumo. taisyk
lės ,gautosios nuo. mokslo, yra
i baite žnoiui į tejp apjakusj
gaisro. sz' iesa a.psz.vietė byla senelį* kurs atidavė visą savo
D a T amis U 1
gyvenimą rimtiems gainios ty
klausiu, katras Ules savo sanži- riaus Robino. Nežiūri | morn ri m ėjimams; skaudu ži urėti,
nėja laikytumėme moraliszkai
kad- toks garbingas moksle
geru arlwv piktu tą kas anuot
v artins, tur vergauti sektiszmus paežių, tiktai tam sykiui szcaioniszkuoso
fabrikuose kiemą dsbitbanae*
Bet negali Studentai: Žinai Tta kąl]
tokia o bežiūrint bus kitokiai kiek bedieviszkuose žemesnis skųstis, kitd sziandieninis svie siūk man kotą, tai tada ]
bus delko nor vaikszcziot«
už G e r m i n a 1 į! Nieko tožinodamas, kad neirti nemato ir negirdi — o ta* vis.. klausymu.. Atezaliraas ae iii- taikiai*
’" •
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Frydrikas Leopoldas

S
>
B
<■«

valandai vakare but visi žibu
Seniausia ant svieto lenkė. loj imą szakutės jioms bnvc*
riai užgesyti. Lygia dalia ir
ne lengvos, vienoK laikui bė
- kunįgaiksztienei uždrausta bu
gaut priprato. Kaip
!
: vo, laike tų penkių dienų apleist minus.
Prancijoj, miestelij Amelie,
Kunįgaiksztis
gyvena sena lei kė, p< nia Rost
mą už juokinga ir blėdingą:
ciecoriaus Vilhelmo su kunį
Gaillard, sulaukudes 125 mitų Perėjo keli lygiai
szimtai me
•» v
Kunigaiksztis retai
ir mirusios szįmet, yra šeria i tu, pakol szaku:e pradėjo var
dų. Po nelaimingam atsitiki rodo publicznai, o
mui kunigaiksztienės, paczios
ėmė dalybas visuose maisziiKe. Metuose 1490 szakulė inėj į
ciecoriaus, tai daro labai nenojai ant ežero, ciecorienė prune r.ai.
rį maskoliai isztrėmė 1851 m. miestuose^
Pirmiaus laike krymiszkos
se Griebnitz.
das, užima vietą general ■ ma
ne atsigulė į lovą, nors jai joro ir komendanto 4 briga
Nežmogiszkas tėvas.
szaltn maudyklė
nieko neken
v
kė ir pasakė jog ciecorienės
nį medalį.
Ponia Rastkauts
savo sesers ne priima. Cieco
kienė gimė 10 dieną Morcziaua
rienė supykus ant tokio pasiel
Seniausias ant svieto recep
gimo kunįgaiksztienės, pasi
skundė ciecoriui, kurisai ne

Nedelia priesz tai jis labai
supyko aut savo 8 menesių
sūnaus už verkimą.
Perszir
dęs jis nutvėrė rankom kudi
kį už galvos ir teip ja suspau

Jubilejus sakutės
naujus minus „dalyke tarnys
i v del<-iri:s\
tės“. Kunįgaiksztis dažinojo svieto receptą.
Parąszytas
tik sugryžęs isz Berlyno apie jisai buvo del Chato, motinos
12 karaliaus isz pirmutinės digaiksztienės su ciecoriene.
Szįmet sukako 900 metų per nosį ir ausis.
Atsiradęs naujuose minose,
nuo laiko, kada reikalingiau
Vaikutis neužilgo
ilgai kalbėjo su ciecoiiu apie

numirė

aną atsitikimą. Kunįgaiksztis žiaus gal turėt ypatingą vertę, tė pradėjo savo kelionę povisą
teisydamasis, tvirtino jog tai
Europą Pavasari]’ 995 metuose
yra naminis privatiszkas daly mo plaukų. Pagal tą receptą kaip paraszyta senose Veneci'
reik paimt: 1 szuns koją, 1
tarnystės.
Sugryžus
kun. H
Venecijoj su n am Dožo
Frydrikui Leopoldui į savo
d<ą aliejuj,
minus Glienecke, ciecorius pa
ciecoriuus ’
pas staci- krasztis iszrodo mums
ginusiais nė g’-riausiais
dieninius paduotus v;

yra 1,4 70,529,000.

Ant salos Ceyliono
szczio ii'

ne padarė.

ciecoriaus tur

ąuj iena

na m nose.

nas <»

nuo
Berlyne numirė jaunas žino
nuueszt į naujus romus, kur ir
dabar randasi nes naminė pe dienom priesz tai apsirgo jo ma

kiu buvo paibdyta ir varti
Glienecke ant 19 kareiviu

apsupę buvo visas
sztis iszeiti.

nn re
nulindęs tėvas, norėdamas atsi

visus daiktus, tai yra maszinuę, kompaša, leuciugeli ir do
anas, nes jie man labai patin-

niu kartu pabucziavo ją, bet

buvo ženklu, jog tėvas apim
dijos paliepė ciecorius vaktūt tas taja
kunįgaiksztį jo romuose, idant
liepimą ciecoriaus.
Teipogi
buvo jam įsakyta," idant po 8 Į

Negaliu jums atidekavoti už
laikrodėli katra apturėjau ;
gražesni ir geresni nei vienas
neturi. J. Karbonaviczia.

Teip raszo visi lietuviai, kat
rie no musu daiktus perka, jei
gu da neturi lietuviszka katalo

ir pats tėvas.
KELPSIl NOKEIKO <fc CO 356 W.12th St. Chicago Ills.
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•
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$2.00j
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■
•
♦j Rankraszcziai (korespondencijos) iri*
^laiszkai turi būti siusti ant szio anl-i*>raszo:
*<•

SHENANDOAH. PA.

ginti*.

‘ IX «*
paczią su pulku
mažutė
1

Bet ežia labai dailiai apsiėjo
rijoj. Laikas nuo laiko asz žmonės mus ir buvo susirinku
kiu, tai yra priesziugas katali kai p galėdamas rinka,* sunkiai
šių didelis skaitlius.
Gryno
kvstei nuomones.
Tąsyk ar uždii btus et ntus, kuriuos siun
nelieptu mus vaikams skaityt eziau i Lietuva savo paežiai.
riti. Geistina butu, visur szi
Ant galo asz jai ir vaikam isz- teip lietuviai apsieitu.
net iszmcniingam
musuv drktar
O
J

Drauge *u

at

Garso“

'<•

l

Matulaitę vi< tuiėj lietuvimoterystes
*•’ c ųiin.a
p‘-r;.; iv n žirni-’-ui
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Shenandoah, Pa.
Vasario ( Fvbruar

and translating in all modern hui
irnages.

»--■

Dieni} 11 Vasario buv<

Ant vietos ir aplin-

■Garsas Amerkos LietiniuJ
r

.

■ ■

manę ant bordo 10 mėnesių.

kins ten susineszimus su mano į:
paczia kuri sskaito jau 50 me Į(ĮHugmus namuose.
Taigi tų amžiaus ir yra motina 1 1 j
vaikų, asz jį iszvijau, bet jis j
na mus nuo rinkimų, kurie ža musų iszkalose neyrg iszguld
gražiai
da but szimet labai Uukszmin m a
sudedami linkėjimus jaunai
gi. Ir mus lietuvnykai meto •dnczmi
povai kuoilgiaii-io bei laimiuSuvienytų
«'
t
sunitus
ginusio gyvenimo. Ant >vol
ma•
Tacziaus nisz
Entered ns second class mail matter
the Post-Ofllce at Shenandoah, Pa.
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>e nzveiztlą is'/Kaių (olernvuja bėgose tuom savo jaunikli
už tai duoda ir mus kaipo katalikus bet tegul >y pametus mane su vaikais.
Praszau v?>ų. km iv namatv
save bjauriai

Suv. Vai. tiesoms.

svvtimtaucriu

uriuv kuri®
i p dailaus
Matonis
kad mus žmonės ir moka ir

namus, o kurie man a«

Taigi lietuviai jeigu jums miela
■a mano
eis, laime jūsų vaikelių. voLuokim už
Kušinai musu miesto už>’uk
raudona,
tai
jauna,
demokratus kurie visada buvo prie
jo 8 d. S'/«o mėnesio demoKU
mirtinai sužaidę
isz mis ant ateinanezių elekcijų sa ir ūsai, abudu vidutinio indo ir
mus

ams.

vo partijbzkus persitikrinimus pa
szvenezia didesniam reikalui, kurio
mės prie, partijos republikanų yra užlaikymas musų szvento kata praszau dm»t žinių ant tokio

darome.

lietuviszkos kalbos.

Atsiminkim

tonu treinas pagavo
du lietu
i t?
vius; Antanu LeszaucKą 51 ui.
senumo ii .Juozą Jurkszą Iš
metu vaikiną kurie iiko lik®
\ a land a
užmuszti ant vietos. Ėjo jk
nabagai su pėde namo nu d«l
bo, o matydami ateinantį f rd
to ir tą nusisuko ant kitu relių, tūli
bi.

kelis metus szventimmamusu bftznv
.
, ,
.
,
. ”
j
1 > • 13 V asario i
teles kas isztrauke mus isz nešina- i
. • . ..
i te neKokis lietuvy
gaus padepmokadabedieviszka par i . .
,
... , \
..
.
....
kalauekas įlindo i
tija neva vardan •Amerikiszkų tiesų
damas ką
o po teiaibci vien isz neapykantos
miestu priosz katalikus, norėjo sulaikyti
musų paroda, o tai nekas kitstkaip
lauckutis turi tėvus William treinas isz kitos pusės ir pag*
nė
vo nelaimingus. Yra tai at
dnn katalikystes vienydamiesi su Penn, bet nuo jų pabėgo, nes
tras Gilbertone į»»uaszus atsih
Paskutiniame laike jie grie mumis pergale neprietelius. įtaigi
būsi naujų programų del sugau ir sziandien susitraukim visi po vie
gą lietuvnįkams yaikszczioUĮ
na velava katalikystes ir duokim tės o per tai jis nesubuvo su
relėms.
tėvais.
kių. Gerai numanydami, jog balsus už demokratiszka tikiela.
I
'-W

Žinios isz pasvieczio.
---- ...... .
V a r 8 z a v a. Lenkiszki
]aikraszcziai raszo kad dabarty
uis generolas - gubernatorius
Varszavos Szuvalovas padavė
praszymą paw carą, idant jam
pa velyta butu įvesti nekuria is
reformas Lenkijoj.
Jeigu gi
caras to Deda leistu, tai Szuva
lovas a fiNikpLsimo tarnv
tos.
S a 1 a K u b a.
Genero
las Gomesz ketina apimti sostą
pilę Kubos Havaną.
Po jo
vadovystę randasi didesnė pu
sė Anit-rikieczių, kurie nori pa
dėt kubieeziains numest sunku
iszpanų pinga.
Kubieeziai nepainias karevę
pakol neiszvy* \ his kareivius
iszpanų ir pako] Kubą neapgrasys republika
Kaino ?i] u
kūną sau ketina iszsirinktSu
vienytas Valstijas.
* D. G \ asario pribuvo ežia
iszpaniszkas garlaivis po vai
du „Maria Christina'1 ii’ atve
žė daugelį isz pa n iszkos kavale
rijos del page] bos kariiimeiiui
iszpanų aut Kubos.
Dabar
iszpanai da laukia daugiau rni
tal ijos, kuri pribus ežiose die
no . Lzp ■ . avi <»r apleisti
K u bos.
B e r J y n u s. Czia szneka
jog Bismarkas vėl liksis kanek-iui, bot negalim linėt- ar tas
iszsi pildys.
T r a n s v a a 1.
S A fr i c a. Londoiiskas laikra-z
tis „Times“ danesza apei neuž
v y dūliną padėjimą sx etini tau
ežiu i < publikoj
Transvaal,
vietose apgyventose anglikais
nes o-i i labai m-kenezia sve
timžemiu.v
T u r c i j a.
Laikas nuo
laiko randus laukia revoliuci
jos Makedonijoj, kur iri*zsiun
tė kelis pulkus vaisku ir arlile
rijos. Teiposgi randas paskv
lė 200 fukstancziu<» svaru szter
lingu del pagerinimo ginklų
kai iumenės. Pirmiausia: su
renk* ginklus kaiiumenės isz
siųstos į Makedoniją.
* Armėnų miestas Leitun
kurį turkai seniai laiknapsupę
isz visų pusių da laikosi.
Jai s k
u ’ ai buvo už
puolę ant miesto, bet vis buvo
atmuszti armėnų o priegtani
da patrotijo į 10.000 kareivių.
Zeitune yra 15 ar 20 tukstan- (
i

■

Ir szis klausymas bu dėlių t.'VĮKOsužejsti.mainųose da.
' 7 b ■'J, v/s
vo įtrauktas į ta patį vai mainieriaj.
CIl Jerkauckas ;r
seziaus prigorova ir pavestas
J. Czemleviezia.
tiems patiems įdehipotentams • '
..ė
* \ aikas Krasiuskio, p-ihk
a r a c a. Isz czia dane- kad drauge apie abudu kiaušy
tas l»e priežiūros įpuolė į k .nū
sza kad mieste Venezuelos mu pasinipįtų.
lą verdanezio vandens ir tuo.> .
, . ■, - .
Caro rado mapą, ant kurios
jaus pasimirė.
aiszkiai matyti rubežius Vene
— Pittsburg Pa. Anuosyk
žudos ir kolonijų Britanijos.
Mapa toj yra labai svarbiom
trūkis užėjo ant stritkario.
daiktu tarpu
Venezuelos ii’
Auka t<» atsidkim > puolė vie
—
I'd
wards
vi
!le.
Kuopa
Anglijos.
nas komiu kiurius, o kitas tapo
S•
vapitį ir žmogžudžių, kuri nuo
nekuriu laiko l augina apygar sumiisztas. Pasažieriai, kurių
buvo 8 ypatus lapo tik len

ožių gerai apsiginklavusių ar
mėlių, kuriuos bėda apimti, o
prieg tam d a turi maisto ant
visų metų.

vUkai-

ISZ LIETUVOS

nedėliąv nužudė <Tu lenkus, ta- gvai pažeistai*.
po suimta per palieiją King
— Morristown, Pa
Že
stono. Barnia *.gyveno
lauke
•>
miau gulinti dalis szio miesto
Isz Suvalkų rėd y bos.
Die įsa k ase sau žemėj olą, kaip
pereitą nedėlią tapo užsemta
na P Sausio (2$ Gruodžio)* bu vilkai. Isz virszaus ola buvo
vandenių ežero Pocahota.
vo sueiga (skodos) Karklinių dailiai uždenk ta trip kad negu
Daugumas gyventojų tapo
( Vii kaviszkio pa v.)
valsz
buvo jos iižtėmyti.
Palycmo
su czaikomis iszveszti isz namuM
cziaus apie kurią verta paini
nai, užtėmiie koki tai nepažv
nėti. Tarp kitko valsezius
kuriuos užsėmė vandi'i., Dau
nutarė reikalauti kad valdžia štamą žmogų ten ui vaikszczio gybę namu nuneszė vanduo.
priverstu mokįtoja Karklinių jautį, pradėjo tyrinėt ir ant Bet isz žmonių negirdėt kad
valscziaus mokslaines kati jis galo rado lizdą vagių.
butų prigėrę.
bent dusyk ant. savaitė* moki
Viens paiycmonas iulindo
— W’lnting Ind. Czia susi
tų vaikus lietuviszkai skaityti
i olą ii pamatė daugybę gi n
pesaė lenkai su ungarais vie
ant lietuvi?zk’U knygų su Joty
klų ir kaulų pavogtų aplinki
niszkomis raidėmis. Dideliai
nam saldine. Isz jų trys tapo
nėj
paukszczių.
Ant
dugno
svarbus daiktas ir garbė Kar
užmnsztais o du sunkiai sužei
d
lobūs
pamatė
vieną
besėdin
kimių valseziuje kad pakelė
sti. Bet lenkai stipresni už
tokį klausymą.
lį žmogžudį, kuris nustvėrias
ungarus, nes nugarai du užimi
Vaitui pasirodė, kad jisai dub’ lb’iiką. grasino szauti į
szti o lenkas tikt vienas S. Mm*
m-1ur tiesos inti ant saves i*z palycmoiią. Palvemonas spė
pildyti norą \ al-cziaus t . y. jo iszlvsti, bet paskui visus va ha.
maldanti valdžios kad niokįto
— Screnton. NvskupasO4
gis suėmė.
\ ardai jų toki:
jas butų priverstas mokįti bent
Harra i^z-iuntu į visu- kunigu*
David
Davis,
D.
Me.
Gune,
dusvk ant srvaitės vaikus lietu
liiiszkus, idanj tie surinktų pi(
h.
\\
olf,
I
’
.
Sheriedad
.
viszkai. Tada val-czius liepė
nįgų del uždėjimo namo del pa
raszyti nu savęs n et a rimą, jog
— Shamokin Pa.
Auko
mestiiiuku.*■ PinigiH
v • turi siusti
visa atsakyma ima ant savęs kis Jonas 1 [odeiisz gryždamas
į Pittsloną pis kn. J. Finnen.
valsezius, negali aim k važinė namo nm> savo ses< rs tapo už
ti ir jie>zk<>ti savu tiesų tad
pultas, kokiais plėszikais, ku
lame pacziame prigovore iszda
vė nu savę
ploni potencija rie jį labai sumiiszė ir atėnnO ęFKEEl-RaHU PHIZES!
dviem ukinikam
kurie tur<;- *5 49. Palicija iksziolaik da
v
vc*ti už vasczių visa reikalą. nesugaiina pleszikų, oJ. IIo
l ’"1 P ra p la t i ui\
nioiiiiisoISccn\ alsczius i.szdave plen i pelenei deusz vargiai lik* gyvas, nes /.-7;,Ą»-.<’•/ . ė' " tuiiu <-ygaru tik
’ 1
■
:i*
o dienu h/dat 1ja sziem-dviem ukinįkams: Mi gal vą jau perskėlė.
•■-.O:
ibumi dovana-'
koi^
J7 . g
nubaksu Cvgaru. Atslnnsk
kui Šieneliui i>z Geisztariszku%, JsJ .
įmini savo pi;,varde, ir pilna
--- Wiikes-Barre. Kai bu
savo
adrv$a ome- atsiųsim
ir Juozui Melnįkui isz Ketur
vo raszvta pereitaim* No ,,Gar
1 baksa n. c. cyearu vi. na
valakią.
Dabar nu judviejų
gera revolveri, 1 kiszeniul
‘
./ peiluka, 1 plpke ir paauksU.
so
“
anie
Žemaiti,
kuris
mainė
daug priguli visas tas reikalas
ta aikrodeli 14 prabos auWse
užmus/.ė
J-iksztį,
tai
prova
’
i’
?o
o ir gera lonciugcli. Gali
bet reikia tikėtis kad valsezius
S >fl' ) •
žinojo kam padeda savo toki jo buvo daba1’ ir sūdąs pripnži
svarbų reikalą ir jai pavedė no jį kaltinykų pirmos klias
tai gali būti stropiem* vy sos ir turbūt nepabėgs nuo
a. I g v Ifttum c n <>rrams.
kareiviuri t i o I inu^oaygarn
v

»

v

Aut tos paezios sueigos Kar
klinių valsezius nutarė da ir
kito daigto reikalauti nū vai
džios: kad į mokslainę butų
daleista ateiti kunįgui ir inokį
ti vaikus tikėjimo dalykų lietu

, * Pereitą nedėlią krimimd;nam sude W ilkes Barrių buvo
18 lenkiszkų provų.
Labai

nedailu.

k urlo pa r<y f. u p o v i ugttsvieta parsideda.mes norime kai.
tiauretum užsiėmimą nardydamas įnirto
žslarus,
Agentus reikalaujam kožnabi
teeste
.adresąvokite teip:

p

— Nanticoke, Pa. Szia ne
* 1

Cuba.i Cigar Works.
IVaskin^ton Str.,
Chicago^ I'l'-

vi.

„Naują Gadynę'4 ir kitas k n į
gas. lazduotas Szliupo, kurios
parodys jum tiesos kelią?'
Tai dabar matote broliai, ko
Vasario buvo czionais ant Waj ki szliūptarniai patriotai ir ko
ėhingtono Hali didelis apvoik- kias jie pažiūras turi.

Korespondencija,

ria į skaitlių teip vadinamą
talaitis apvaikszcziojo pirmą kandidantų ant smerties. Iki

pamokslą apie pradžią ir žen
klinimą stacijų arini kelių kry
žiaus. Ant galo ceremonijos
pasibaigė
l
O iszki įminga
o benedici
tų kuopos „Protestas priesz ca na už visus jų nusidėjimus o ja.
rą“ arba deszimtmetinė almi n
Po tu kalbų padarė ko tytos ir stovy los szomniams
tis nužudymo per maskolius
Icktąir purinius bedievių užsi altoriams, kuriuos partraukė
baigė. Nors purintas buvo
lenkiszkas, bet lenkai netarėsu stacijomis m u
jokio ženklo, o tik lie
ėleje įtaisė. Taigi
doskto, M. vssovskio ir J. L ie jo savo
...i... i.iinUncK
>•
malonės turime da
trusinskio, kurie buvo nužudy
tais 28 Sausio 1886 metūse.
Lithuanian“. Geda liet. kaip reik. Net linksma irsma
Salė buvo pilna žmonių: pri raszu
“ jog savo gu darosi ant szirdies i nėjus
I kriauczių ,,
nesi

kandidantų pabodo ciecoriui

dės, nekarinis pabrai kia. K.il
rių pravardės pabrauktos, tto
tuojaus žudo. Jeigu-gi kuriu
braukta per 7 metus, ta i tas
buna at vai n y tas nuo kovos
smerties.

io.<r

buvo daugiausiai lenkų tarnai

Sūdąs Saliamono

Vėl karalius Saliamon is ra-

Du

me.

isz visų Mt. Cariniuose bažny
ežių. L’ž tai didžiausia paguo aukso, su persarga, jog s k at
Guodotinas rėdytojau „Gar
da ir padėkavonė priguli mu
o miA^'/ivibun i,,
11 't 111 nu i n 1
sų rūpestingam prabaszcziui

nauja.

szkai, maskoliszk ai i r 1 ietu v i •
szkai. Laike kalbų salėj nebu
vo jokios tvarkos, nes buvo
girdėtis visais pusžaliais rėka
viniai ir szvilpimai. Kalbų
įtalpos buvo socialiszkai-anar
eliistiszkos. Lietu viszką bylą
(kalbą) laikė nekokis vargdie
n is lenkbernis S. Malevskis isz

*****,

kurią paduodu del žinios lie
tuvių.
Nekokis Mickevicz
pralotas lenkiszkos bažnyczios
ant S. S. trokszta uždė.ie Ho ,
mesteade 16 d. szio menesio1

ara p i jonas.

(lcgtillės iszgeria

Ma

skolijoj.

kę, melsdamas idant jam atidi
ir sutinka.
Juokdarys ima piiųgus ii
prapuola.
Per dvi dienu

akmuo vandenij.
Jaunėsiu
Nekokis d r. Grigorjev padu sįs brolis dažinojęs, jog netek

Pirmiausiai iszrodė geradč- vieną isz
O tai daro vis

ka:cziui, lietuviui.
nedorybes caro, l otam ponu suprasit kiekvienas
tęs carą su jo nedorybėmis
o paskui iszva
isznaikyti. Bet
iau oervėlu. nes

negerai, nes
O

apskundiko sumina tapo Įauk
va. Daugiausiai iszgeria gu ta varde dviejų ypatų. Negi
bernijose rytinėse ir žieminėse
kur ant kiekvieno žmogaus tos paczios priežasties ne a|>
O

O

skrisit senukės.

no. i.oo. oran
dabar
kiekvienas
(turbut jam czhi negerai, nes
1894 metuose.
iszrodė labai nuskurdusiu).
T<diaus sako: Broliai liet aviai
dei susimažino, bet vis-gi da
B i ežius rengiasi
kais nes esam viena tauta, ir
t verkim vieną anarchistiszką
metus ir skaitant
, gauname
nes jie mus skriaudžia.
Ne stės.
klausykit kunigu ir neduokit

visus streikus. Netikėkit, sa
vo Dievui, kurio nė vienas ne
matot ir nem išlykit apie dangų
nes esąs per ąugsztai, bet sva
jokite apie rojų ant žemės ir
susivieniję su lenkais ir būda
mi anarchistais atimsite nuo

laukus geležinkelius ir girias
o tada tai bus rojus ant žemės
O jeigu broliai norit turėt ro
jų ant žemės, tai skaitykit

rio 1896.
Pereitoj
(l Vasario) buvo pas mus
szven tin imas naujų
Ant tos iszkilmės pribuvo se
kanti kunįgai: kn. Madinikowski ir Tomiak isz Szamo
kino, vietinis kn.Misickis, ir
kn. Matulaitis isz Shenandorio.
Szventinimas prasidė ant 6į p.
m. ir nors įėjimas buvo '50 c.
buvo pilna žmonių. C memo
nijas paszventinimo atliko kn.

m:

tėvu,v kurie buv
ginklus ir mundurą į kruintf
o apsirengęs kitoniszkoiB’
drapanomis pabėgo į Prus#

smertics.
sudijimas ant smertics urėdinį

už kuriuos mokasi muitas*
gryžo atgabos.
PalicijfcJ
pažinus tuojaus arerztavoj
Prisipažino iisai
maskoli

sikaltimą iszsiųstu į Siberij*.

dei prasikalsta, jog sūdąs pri
verstas buna nuspręs jį ant yra prižiūrėtoju kasyklose.
smerties, tai jį ne tuojaus po
■

f

'
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»

• • ■

■
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A pie senovės Lie
Trumpi senovė* Lietui
Žlponau bei Žlpunė
Žirgas Ir vaikas

(Wazinkelias Lehigh • Valley, Katalogas Kunigu
Prasidėjo nut 18 Laį>kricw 1894 m.
*

■, i' ' *?

rn ;nal !«x«lwk Ut Shenadorto In P»»n H*t*d
Jtinulton, Mauch Chunk. Lehighton, Slatinftoa
Whit* Ila 11, Cataaauqun. Allentown, Bethlehem
£a»ton ir Weatherly 6.04. 7.88.9.16 ryta 11.43,2.57
i.tf, po pletu.
In New Yorn ir Philadelphia. BM. 7. 88. 0.1$ ry
ta 12.41,1.67, popi*t. In Quanane, SwttcbbacA
*«rhard» Ir HudMoedalo, 6(H 9.15 ryta 2.57 po pkt
In Wilea-ltarre, White Haven, Pittaton. La
ceyville, Towamla, Sayre, Waverly Ir Elmira,6 01.
9.16 ryta 2.57. 5.27 po pkt.
la Rochester, Buffalo, Niagara FalU Ir In Wetau» 5.04. 9.15 rytu 2.75. 5.27 po piet.
In Belvidere, Delaw arc Water Gap Ir Stroudaharg’ 6.04 ryta 2.57 po pkt.
1 Lambertville Ir Trenton 9.15 ryta
TunhanujC 6.0-1 9.1 ryt* 2.67,5.27 popiet
b thxca ir Geneva 6.04. 9 15 ryt* 5.27 po pkl.
In Auburn 9.15 ryla 5.27 po ptat.
In J«nnusvilk. Lnvtaton ir Beawer Mr»uow
7.88 ryta 12.43 po pint.
In St< Ion ir Lnmb*r Yard 6.04, 7.38, 9.15 rytu
M.48. 2.67. 5 37 po pietų.
Tn Silver BrnoJr Jnkction. Audenrled Ir Hazlel«n 6 0-1. 7.3$. 9. 15 rytu, 12,43. 2 57, $.27 ir 8.08 po
pieta.
In Scranton 6 04. 9.15 ryt*. 2.57 Ir 5.27 po pl«-tu
In Hazlobrook Jeddo. Drlfton Ir Freeland 6.01,
7.23. 9.15 ryta. 12.43.2 57 5. 27 po pietų.
In Aahland, Girardville ir Lo<t Creo, 4 50. 7. 46.
9.13. 10.20 ryta, 1.00. 1 40. 4 10. 6.» po pletu.
In Rnvcn Run, Centralia, Moun* Cannel ir
9k*mokin 9.13, H.14, ru*. 1.32.4 20, 8.22.0. 15 po
pietų.
In Yatesville. Park Piner. Mahanoy City Ir
>•1*00,6.01,7.38, 9 15. H.00 ryt* 12.43, 2.57, 5.27
1.06. 10.53 po pietų.

!0c
«0c
20c

Pasakojimas apie viena valia ir jn rasztlnika
“
“
“
5 c,

Kaukazo balafsvfs
“
Kur meile ten ir Dievas
Kas kaltas
“
“
nenis Makrickas
“
Vakaras Tilviko pfrkteleje

Maldų kn|gos:
Aukso altorius arba Szalttnis dangiszkųskarbn
“
“
“
a) Skurlnluošo apdaruose - $l,5u
b) Szagrino
2,00
c) Krisztolo
2.50
d) Sn kauleliais
3,oo ir dauginus
2) BALSAS BALANDĖLĖS.
a) Sktiriuiuo.se
9Uc.
b) Szagrino
1,oo
c) Krisztole
2,00
d) Sn kauleliais
2,75 Ir dauginus
3) Mažas AUKSO ALTORIUS. Z5c.
4] KANTICZKOS
70

“
“
“

“
‘

5 c.
5 c.
5 c.
5 c.
5c.

Gyvenimas Stepo Randuosiu (ketvirta
aalis ..Szattiftniszkio senelio’')
15 c

Apie Daugu. Saulę, Monasį. Žvaigždes
PHanetas ir Kometas
“
5 v

Pirmutinis degtines varytojas, komedi
ja
“
•*
“
10 c.
Naujas elementorius (1895 m ) apdarytas
su puikiais paveikslais
“
15 c.
Žodynas kun. Miežinio keturose kalbose:
lietuviszkai, latvis/.kaf, lenkiszkai Ir
rinkai
'*
“
S 2.00
Basanavlczieus I)r. Etooluglszkos smulk
menos (su viena mapa)
25 c.
•
Pavargėlė (P. Peiverlntos Apysakėlė)
Givenimni Szvcntuju Dievo 1, 2, ir 3
Ir kaip gyvena Kynal
“
10 c.
70 centu viena
Veppler’o A. k”n. Istorija bažnyczios
Givenimas Vleszpatles
80c
h italik u
“
“
100
Glvenimai Szventaju Dievo [mažesnis| Krlstiionas I/oualaltis Pavasario links
Ir III zokonas drauge
20c
ni' bes
“
“
*
5 c.
Garsas apie baisybes dienos sūdo 25c Musu Pasakos, TOpasakn
10 c
Gydyklos nu baimės smerties
30c Kankinimas kataliku Lietuvoje abclnal
IšturiuSzventa su abrozcllais 25c
o ypatingai Kražiuose 1893 metuose
Menuo Marijos
3(ic
del Lletuviszko teatro
“
15 c.
Fllotca arba kėlės į maldinga glvenf- Andersono pasakos, su abrozellais, 30
ma
~
4 - .
*
50e
No ve nos
30c
Prislgaiavojimas ant smerezio
50c
Istorija seno Įstatinio
, ,25a.
Gali fszczistitl Ir nukvarbuotl visokias
Kanczla Vieszpatlcs
30c
I
Pokylis szvcntuju arba tauki komu drapanas kaip tai: kotus, kelines, pirsznija
15c tines. vilnones ir szllkines. Po iszczistiiSzkala
....
*r>c inc . arba įnikvurbuvimo drabužiai rszStebuklai Dievo Sz. Sakramente .3uc rodo kaip suvfsn naujai padaryti.
Darba atlieka greitai, pigiai ir kugeMokslas Rymo katalikų
- 35c
Szloviniinas Sz. Panos Marijos
2oc riuusei.
Taigi parduodu nanjas ir Jau palaiky
Ražanezins amžinas 10c i
Zy vatai szvcntuju - 20c ’ tas drapci nūs.
NEl’ŽMlP.SZKl TH
K Kalba dvieju žmogų lOc j
Vadovas In dangų - 5or ; 116 E.Cantre Str. Netoli L. Vales
Vadovasaplankancziųatiuininima kan I
dipo SHENANDOAH PA,
ežios Isz^Įnitojausmusų
iųe j
Girtybe.bai^ibe ir rusiibe to guekc !•' •
Kas vra grlclu.** kalba 2 mergaic.ziu !5
Didžioji nedellU
•<’,c
GrlcsziHnkms priverstas metavotles 10c
1’erspejimas apie szv. tikėjimą.
8c
Trumpi painoki n imat ir rodos ssz knį- j
gų kun. Autanaviczfau?
.
Kasdienines maldos
®c
Graudus verksmai
10c
Apie malda kaipo rakta į dangų 15c
Vistula kopigiausiai parduoda
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szven mesa: jautiena, verszienn. aviena
czlų Ir dldŽIuoslos nedelos
‘
75c kiauliena ir visokio skyriaus rūkyta
Szauksmas Balandėlio
—'>c

Knįgos dvasiszkos įtalpos:

1»» Sbainok 5.15 8.15. II.46 ryt*. 1.56, 4 30,9
>0 po pietų, ir ate nu in Szenadorl ant 6.04. 9.15
r/ta, 12.43, 2.57, 5 27. 1f.15 pt pletu
I*2«ina ii»z Szenndorio ; Pottsville, 6 04, 7.33
9.08. H 05. H.30 ryta 12.43,2 57. 4.10, 5 27, 8 08 po
pletu.
Iszeinx i<z Puttavilk į Szajnuorl 6.00, 7.50, 9.05
19.15. 11.40 ryta. 12.32, 3.00. 4.40 5.20, 7.15,7.55,
9.40 po pietų.
„
Hreina l»z. Szenadorlo j Hazleton, 6.04, 7.40, 9
IS rytu, 12 33 . 2.57. 5 27. 8 08 po plelu.
laz-yin* Isz H /h-ton į Szenadori, 7.3, 10 00
H 06 ryta. 12.15, 2.58. /; 30, 7 cį, 7 $6 po platu.

Wm. A. Davis.

NEDELINIS TEEINĄS.

Iszeina in Raven Run, Centralia
Maunt Carniel ir Shamokin 6.45 ryta 2.
40 po plotu, ir at icon in Shamokin ant
7.40 rytu fr 3.45 p<> plot.
Iszeiua isz Suanjokhi ,‘n Shenadorf 7.
65 ryta ir 4.00 po pfr*tn. ir a^f 'na In She
nadori ant S.49 ryta ir 4.58 po pletu.
Iszeina in Ashland, Girardville ir
Lost Creek. 9.40 ryta 12.20 po pletu.
In Hazleton. Blach Creeh Junction.
Bonn Haven Auction. Mauch Chunk
Allentown. Bethh-I.em, Easton Ir New
York. 8.49, rrfr. ’ ’
*’ L5 po piet.
In Philadelphia 12...0. 2.55 po pfrtn.
In Yatesville. Park Place, Mahanoy
City Ir Delano. 8. P.», 11.35 ryta 12.30. 2
65, 4.58, 6.03 [)<» pietn
Iszeina Isz Hazleton in Szenadorl 8.30.
11.30 ryta 1.05, 5.30 po pletu
Isz Szonadork in Pottsville 5,55. 8.-ID-.
9.32 ryta 2.40 po pletu
Isz Pottsville in Szenadorl 8.30, 10.40
ryta 1.35, 5.15 po pletu.
rollin' H. wii.bi k Renoralnas suporln
teridentas South Bethlehem. Pa.
CM AS S. LEE. gen. arentas

Philadelpdla, Pa.
A. W. NONEMACHER, Ass G. P. A.
South Bethlehem, P?

MESINYCZIA
L 1. Rohland’o
31 \V. Center Sir.
Shenandoah, Pa.

mesa.
Geriause mėsa Szenadorije ir
visados pigiausia.

Knįgos svfetiszkos įtalpos

PUIKUS SAI 1UNAS
LIetnvfaI amžių-gludumuose
10c
Maskolfjos jKditika
'-‘Te
Vaikų kningelė
' H^c
Teiposgi gers kriauezius ir teisin
Veselija pagfrenų - 20 c gas agentas, laiwakorcziu ir siunti
Terp skausmų į garbę poema
35c
mo piningu.
122 S. Main str.
Vlstoria. Zanavyko
50c
Shenandoah, Pa.,
Juokingas pasakojimas
7c
Naujas elementorlur, sn apdarais 15c
Lietuvos gaspadlnė
35c
Ameryka pirtyje
- 10c Į
TamoszIuR besotis
.»
5c
_Ap!o Kražius
•
I5c
Vrorapily neeured. Tr*<Įe-atark*. Oopyrltftiia
Ka darytildantsveiklbutume
7- j
and
rc«l»ter©d. Twenty-flv« y«*xs «•
pvflwoo. W« report whether patent cun MLengr as būdas pacxlem per savj pra'|
* i eocorad or Dot, fr»«n/oh*j»r. Onr >•« Dot d»»
moktlraszyt
10e h

JONO M1ELDHŽI0

J.
AGENTAS SZIPKOKCZ1U

108 W. Centru etr. M-hanoy City,
f*». Galima pirkti© konopigiausei ir
ifit geriausio szipu waiiuet. Priegbm liaidžiu piningus tiesiogei in
Lietuwa, Russija, Lenkija ir kitas
iriau azalis Europos.
Teipgi laikau laHuna, kur wise
gtr« galima gauti iiigart. Liatuwei
’

'

-—

PATENTS

j

l»W9 wiantemi.
.

litonja

Birutės dainos
10c
Petro Armino rasztal
10c
• Ponas ir mužikai, drama
15C
Kas talsybe tai no molas, AisaB. 15c
Pajutlinklm v) riti žemę apysaka
J5 c.
Ant Nakvynes
“
“
5 c.

szios knįgos:

Treinai iszeina.

» • .

F7 ‘

• ‘J *v*j

JAGU NOKITE PIGE1 PIRKT*

?

*’ ■ t ■

’ c...-

«

h Ii/

EXSiSvtezi®

'n jį'* f ;

i

Czeweriku ir czebatu
.... Ejkite visi’ pas.... '

*WOMERI,«
124N.Main str Shenan.
P1GIAUSE VIETA visam idUm*
pataiso czeveriktiB kti nepigiausia
— ....... —-,

, . ..... ...... .. ........................................... —

C. M. BORDNER D. D. S.

DANTŲ DAKTARAS
Ofisas buna atidarius
nuo 9 iki 12 (pietų)
po piet nuo I iki 3
ir nuo 7 iki 8 wakare
84 Oak str. Shenandoah, Px.
'.'".SSl-'lJ'JL'L'L...--------- !!g”g!------g'J !»

LIETUV1SZKAS SALIUNAS.

M. Slavicko
339 W. Coal str, Shenandoah, f’a
Lietuviai neužinirszkitu atsilankyti
pas M. Slavicką. Žinokite, jog jiw
yra ne paeziuotu, tai yra teisinga
vyras, nes nereikalauja daug uždarv
bio. Visados užlaiko puikius gerv
inus, kaip tai, szalta alų, visokia ariel
ka kokios kas tik nori, ir kuo pui
kiausius cigarus

TfiMINKZT!
Pas pratezezių Szenandurio parapijos galima gauti visokiu

Szkaplierių ir Kožanczių
............... —.. ................... ...

----------- ---

■■

DAKTARAS
; ' ;

‘f

■■ ’■ *v <, t

1 1

Y. M. 1IAM1M, O.
buvęs prie Miners
Hospital
AUdand’e. Gyvena Water Coinpn
ny, Building,
S h o n a n d o a h,

Pa,

K0Z5AS mokantis Jenkišzkai
jaigu nori turėt sau nauda te
parsigabena knįgu istoriszku,.
moksliszkii, apysakų dailiu vi
sokiu, giesmių,
gyveniniu*
szvcntuju maldaknįgiu raszr
tegul prisinnezia kataloga
virmiitini ir didžiausia Amei i
koj knygyną., ant adreso:

Mr. WL.Dyniewicz.
532 Noble str.
CHICAGO - - ILL.

Sam. Wiensenber
ger
Parduoda didelėm miew*
visokius trunkiiH.
Teipogi pargabeuom in
mares visokius vynus ir bra-x
dies.

232 E. Third Str.
SOUTH BETHLEHEM, įĄ

aosssliaus bus.

