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Czion puikus grabai! S Kas czion atsilankisit
i

Ir sztarkus arkliai.
000000 OOO
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Tas pigci samdvsit!
o o o o o o o o o
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Turiu nupirkęs wisus daiktus reikalingus delei laidotuwiu mirusio,
priegtain laikau arklius, wezimus, kuriuos samdau ^visokiame reikale žmo
nėmis; anglius parwežiu. perkrausiu, su kericzium ar boge persamdau ir t. 
t. Todebni, užiiraszau wisus sawo gentainius idant nepamirsztu jai kam ko 
reiks, tai ateikyte in salimui kureme wisoko galima gauti ulelei gėrimo.

£75 X. Centre sh. SHIAWXi»(>AII. PA . M. J ANCZA1TIS.

LIETU WISZK AS SZT< >KAS!
Wisokiu moteriszku pirkiniu del drošiu, wisokiu aptawoniu, guzu, ske

petu didžiu ir mažu ir kitokiu delei moterių ir merginu reikalingu audekli
niu taworu pas Mockaitienia pigei gaunama pirkt, ten kožna nepamirszki- 
tia Mookaicziu sztoro. Szone to sztoro didis skledas wisokiu gėrimu saldžiu 
ir kareziu.

Mockaitis
224—226 S. MAIN STR. SHENANDOAH, PA.,

Powardu „LIETUWA”
Derlingiausi laukai isz wises walstes Arkanso, apie penkes deszimts 

tukstaneziu wienam gabale, po ūbiems pusėms gelžkelio ,,M<-mphis ir Little 
Rock“, tarpe tu lauku randasi miestelis Hazen kur žmones gali sutwertt sau 
didžiausia ir puikiause parapija. Komitetas aprinko taja wieta kaipo ge
riausia del uždėjimo Lietuwiszku kolioniju. Wisoki jawai dera labai gau
siai. priegtam auga bowelna, o waisei sodu puikintai isz wisu Suwienytu 
Wulstiju. Klimatas sweikas, žiemos trumpos, o wasaros ilgos, karszcziu di
deliu nėra, szibma liginasi su Chicagos, O o 7

Waiiduo sweikas. Szulyniai gylio no 20 iki 50. Aplinkui iszsidraiks- 
tia straipsniais į uikios girios, farineriai guli gautie laukus su giria ir be gi 
rios. Balkiai ir lentos neiszsakytai pigios del pasistatymo sau namu.

ĮTIEK E LAUKU NO š 6 IKI S s V % A KR A
Mohasi $l,oo isz wirszaus už kožna akra, o likusia suma iszdajina ant 

5 metu ant iszmokeszcziu. Norint tikrai dnsižinoti apie wiska raszikitia in 

IN 10NLANI) COMPANY- 163 Washington str. Chicago III.
Arba in redistia „Lietuva“ 954 Siird.str. Chicago, Ill.,

Bl'S

Garso Arperikos

D R U l< A R
Lietuwiu”

t f

J
KATES OF ADVERTISING; PREKE APGARSINAMU;

wienas colis wiena kart $0, 50 
wienas colis per menasi $ I,co 
wienas colis isztisus n.etus $ 10

PIGIA PREKE (<? or e inch once , . . $ 0, 50 
one inch one month. § l,oo 
one inch one year . $ 10,oo

ISZEINA KAS UTARNINKAS.

S Ii e n a n d o o h, P a.,

YVISOKH’S PLAKATUS. TIKIETUS, GIIOMATAS, 
PRASZYMUS ANT WESELI.JU IR T. T.

9 DIENA SPALIO (OKTOBER) 1894 M.
Entered us second class matter at the Post office at Shenandoah, Pa Metas I

ADRESAS DRUKARNES: „GARSAS AMERIKOS LIETVW11 ■*' ■ 
• i

PUBLISHING CO.,

230 W. CENTRE STR.

DEW1NTAS SEIMAS

(Tąsa)

l žraszius delegatus ir at Ii- O
kus reikalų su joju mandatais

, nurodydamas ant rei-

a.grynewycziaus
Ten kožnas lietuwis puikiausius drabužius usisteliuotie gali ir nebididžiaUSlUIS Xusiwienyjimo nė

gei, 'l'eipgi delei draugistiu siuwa wisokius mundurus, .’r wiska siuvi widonnis, tokiais pat liewido- 
drutos materijos o ir seniausis yra kriauezius Szenadorije, todėl ir wiska tolintis pawadilio wisus 
kei padaro. tuos, kurie mislytu aĮ)ic stula-
—.—  —   --------------———-—- *rymų antro Susiu ienyjimo,

----- PUIKUS MOTELIS ------ Kaip tai yra pas lenkus, ragin
damas delegatus rodawotis wv 

ŠR- 1P £ 'T B :h U -E $ 'D-------rįszkni, atmetus asaluszku
Gera wisiems užeiga! Pas mane gali kožnas gauti wisokio gero trutails, kllll. Blirbc, Užbaigę kai-

mus kožiio v ra ižgirtinus, kas ten tik atsilanko. Broliai nepamirszkite.

KUPCZYNSKU

ŽMONES SZ1RDINGI, GERY- 
MA1, CIGARAI PUIKUS, RO
DOS REIKALE NEATSAKO.

KAMPAS E. CENTRE IR N. 
WERSSTR.

SHENANDOAH, PA.,

BO

$

Ant. Milukas, pasipraszęs 
balso įneszė, idant iszrinkti 
komitetų perkratymui delega
tu mandatu ir peržiurejimui

Jurgio Juraiczlo <Cziu.
232 W. CENTRE STR. ntidet

, sr7/.,mų
Czion gausi geriausiu geriT^ 

szalta alų. o ir guzus gera mied'ia

SALIUNAS.

seimo \vy-

O

(,a!kun. Burbai susodinus juos 
skirium nuo publikos, prasi- 
dėjo balsawimai ant seimo wy-

ratai nebalsawo. Mot.

prezidentu. Ant sekretoriaus 
paszaukta A . Milukų per ak- 
liamacija, taipat per akliama 
eijų. iszrinktas buwo seimo 
maiszalka A. Petrusewicziiis.

Užėmus iszriūktiems wirszi- 
ninkams sawo wietas, kn. Bur
ba įneszė užmanymų, jog rei-

jos Tewų, Komos popiežių, 
nuo Susiwienyjimo ir wisu A-

Kražiuose.. A. Milukas kalbe-

tu protestų ir ant rytojaus Per 
statyti delegatams ant patwir- 
tinimo. Kn. Masziotas gana

rą kuningu reikalas ir kad ku

apdirbti. A. Milukas kalbėjo 
dar sykį apie reikalingumą ko
miteto. Tolinus dar keli dele-

szimų. Nutarta: paskirti 
n u o s e i m o d u w v r u, o

w i e-

li yjimo ir delegatu mandatams 
bei draiigyscziu įiieszimams. 
Prasideda diskussiia. J. Pau-

legramu nereikia. Kn. Burba

red ko.
da busianti: I n n e s z ima-

ma apie kita koki ten komite
tų. A. Milukas pasipraszęs
balso atsiliepė, jog ežia nieko 
nėra Įiaslapta daroma, nei ga

prieszingas buwo įneszimiii 
apie presses komitetų, reikėjo

tas klati-e delegatu
!< ti

m i t e t ų peržiureti k n i n 
g u tautiecziai: Jurg. Kazake 
wiezia. .\mbrf \\ aranawiezia

dams susirinkti ant trijų po

siustus seimui laiszkus. S 
torius seimo A. Milukas

paraszyta.

Kn.

Kn. Burba. .Jam*
klausiama yra ar priimtu Ž'-. 
mens draugystę in Snsi\vi*m\

galu, ka 
draugyste.

kai bet i, pametęs sawo wieta

tokias draugystes arpawieniu' 
isz Europos galima priinr. 
prie Susiwienyjimo.'Prasi*?'*;K 
wisuomeniszkas kalbejima-. 
Kad atlikti greieziaus veika nO

c//, v/, '/h -//. vr/. uj. yr,'//.'//. w. v/. //. c//. ?//,

Siuwa SUTl’S, KEPURES DRAUGYSTĖMS, 

KARŪNAS W1SOKES, KASNINKUS (kukar 

das) .JUOSTAS. Wiska padaro kono puikiausi*, 

kas tik yra reikalinga del draugiseziu ir kitur.

Užprnszomos yra wisos paguodotos draugy 

stes, jai kam ko reiks gulima wiska padaryti.

* * * * j?- * t- * * * * t- * * « * * * * *

9W. CENTRE STR. SHENANDOAH, PA„

H. R. MORGAN K. DHDURK0
Ten galima gauti isigert wisokiu 

puikiu gėrimu, o ir cigaru su kwe- 
poneziu durnu. Kur galima kožnam 
wiengeneziu atsilankytie.

W. Coal str. Shenandoah, Pa.,

A. SIEMIANKE aIZ
22 XV. Centre atr, Shenand<Al)t. Petruse

tautieczei:

A. Milukas inesze, idant isz-
} itts-

Czion galima gauti szalto alaus. °0.

Penkiolika miliutu po trijų ]<unsij;.
•1 Y F 1 • I v » '

užbaigė

seimo sekretoriui

J. JHri6UST/IICZ16
Szaltas alus, skanus gėrimai gar

dus cigarai. Smagi wieta užeigos. 
Praszau brolius atsilankiti pas ma
ne.

-

usirukite cigaru su kwepeneziu negalima esą rinkti, nes 
mu ir ko tik duszele nmmino. atimta esųs, o reikia rinkti 
--------------------  —; --------- '.mogti su dideliais usnis arba

— S A LIŪNAS — mrzda. P. Ant. Milukas pa- 

T QKDinTHI baiso PelsPej° P-J. 1 U ftliksztį, j<>g newertetu dary-

galėtu duoti informacijas swe- 
timtaueziams apie seimų ir a-

ti nuo seimo delegatu paswei-

skaityti ir uzraszineti seimuo- 
janeziu jneszimus ir nutarimu-*. 
K n. Burba pirm negu, piadejo

13 4 S. Main str.
Shedandoah, Pa

yra tikrai geras lietuwis kurs kožn^^gįas^ Mot. Klimas ga\VO 24 
wiengeneziui sawo, gali ir labo I v MiL- A1 .. < f

\ 208 S. Main str. Shenandoah,' P

jog tų gali atlikti komitetas, 
kuris užsiims sustatimu prote
sto pas popiežių. Giidisi bal
sai: „Tegul buna tie patys, 
pristojame;“ niekam neatsi- 
szaukiant prieszingai, prezi
dentas einatotyn. A. Milukas 
įnesza, knd iszrinkti komitetų

sawo užmanymo bei naudin
gumų. A. Milukas kalbėjo

im> musu seimo, bei seimo rezo-

aiszkinimai tie nuo sawp 
kiekwieno laiszko užimsia pei 
daug laiko. An. Petruszewi- 
ežius, seimo marszalka. inesza

metus Susiwienyjimo prezi
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THE LITHUAX

E vccuies all kind of Job Printing 
and translating in all modern lan
guages.

AH communication* must

C 27 Wai ties patylpęs strai
- - yr-

sms ii. ozapaio, po antgaiwni 
Apie Liublino uniją' iiHenkn

sukirbės lenku ant anos tini- 
jos ir wisus szendieniuius ki- 
; rūmus lenkiszku natriiotu

wienam tą straipsnį perskaity
Wirai ! jai norite skania 
gerti, tai užeikite pas

..Garsas Amerikos Lictmviu.,
Publ 11 ng C<>.,

230 \V. Centre str.,
Shenandoah; Pa., ė“ raszo buk

L.“ du sik

..Garsas Amerikos Lietiiwiir‘

•MS^esnii

/ stro nsko laikrasztį. Rūdijame

Geriausia isz \\ isu sztcfrnin-

ežius ir Jonas Bobina. o del to 
kad yra teisingi žmones ir \vi- 
sados swiežią ta'vorą laiko.

g*’ ' . t

METU mžiurės, jog musu

AMERIKOJE
. . S 3.00

L z.weizdctojas J. Kamanauckas.
L’ankraszeziai (korespodoocijos) ir

adreso.
..Garins Amerikos Lielnwiu

Publishing Co..

Shen indoah. Pa., 
Piningai turi būti siunsti per Monev

tojo ant ran!-: u.

\AXIH)AH, PA..

;|Į»"ZV iestu tautu hitai

je, Plvmoutlfe ir'Scranlon e. 
kur jau, kaip žino ,,Garso“

'visur
ežiams

ir mums

nuo kitu retuwiu. 
iw.-is.-iri iieimiž szitc- 
>, im p uekui iu iihmi 

mi(*to jaunu ".-tikinu apie ar 
gr.-ijim.ą (vairo. I ••!. gaila, "i

SZllekainos. Gal Hol'S dukart 
uis kitu liet ii" iu judėjimas m

-magiau** lai k;
I n ilk r.t i ! ie

sa".o

pono „szimts balanų4

ZIN103 WIETIjW

Liko iszriiikti in

1 i nekas.

cziuln

Milukas ir Kazis Banionis.
Mnrszalka Tamas Szwirina.

menesiu

au-

turisauo kalbos kn n ingo;'vi
si priguli prie wokieeziu. Apie

Geriausi bizni daro isz saliu

ckas, K. Dadurka. J. Juraitis, 
J. ^Vasaris ir P. Wi 

t

. ,

Meldžiu reilvstes ,.Garso“

kas link W. M. \\ olonezaus

laiką užsidėjo czion draugyste

i<jti 'vakarine mokslaiim.■ * v *

slis draugyste pradėjo nikti 
Szindien norint ir nedaug są
nariu, betgi wisi yra geri ir 
("irti lietuwiai. Užtai broliai

u tautisz-

siiwisai pigus, o ir 
mėnesinė ti k tai 25 c en

mus apsz'vmtymo. kuriami 
mes labai žemai st<> 
s" etimtaueziu. uz

M. VVolonczausko draugyste.

Sąnaris.

'velijimą acziii. Iki urdijn me
tu 50 c.

mirs&k užeiti pas «L; Miliaus-

ką, kurio saliunas yra žinomas 
'visiems, karpo geriausias. 0 
už patį ga.SĮiądoriu geresni 
žmogų 'vargiai rasi.

gauti pirkti Istoriją Kataliku 
Bažnyezios, kuri kasztuoja 
" iena dok

Johnson’© mes^nyczia.
17 \V. Centre str. Shenandoah, Pa..

Del w i rimo mesa 06 
25 c. 
25*4 
9a 

Žali kumpiai 1 svr. 9 c
Taipgi del wiriino mesa 3.1, sw. 25t 
Geria use mesa ir mežiunse prekt 

wisaun* mieste.

Jono Razo

mu wLsokiu, nes ir cigaru usirukiti

213 E. Centre str.

gelbėjo

W QhmleHaucko
31 I E. Centre str. Shenaniloali. Pa-

Czioniii galima gauti, kiek tik Ju- 
szele užsimano: atsigerti kuo ska
niausio aluezio, saldžios, karvziosit 
kokios tik norėsite ariolkeles, kad ii 
cukrawotos, užsirūkyti puiku cigarą.

I’iaszau atsilankyti ir to wisko pa

ISZ AMERIKA

CARBONDALE

Keimris nngh-kasii:s, kurie 
bii\\v>. priesz nekuri kuka už-

ta iszerni 
sweikk K

si i wisai j if

skili* tuojau* jiem atsiuntė 
maisto; iki tam laiku jie biiwii

kurią jie palis huno

ski nemięgoja. Nemažas buwo 
džia tfgsmas kada juos iszemo 
aut wirszAUs.

lenkas grįždamas nuo medžio

su sau o draugu, iii ta tąrpa 
bėgdamas szu'va, parwerte

I laidei 
kas susi

pomieties ir 
numirė.

Didele Žmogžud vste

me
ne

len-

neper to Ii Mill Creek. Buwo

užpuolė ant wi.-no slowiak* 
namo, pradėjo szauditi ir si 
pagaliais daužiti langus. Wis 
namiszkiai subėgo ant "ir 
Bzaus, tik "ienas gaspadoriir 
likosi 
tuo jaus bll'VO

sze garlaiwiai, ,.01iio“ ir 
.,Ironton“. ,,Oliio“ nuskendo

o ,,Ironton

ga wo

io ateina žinia, Kau 
buw<> dideli1 ugnis 

bledies padarita in 85, 000 
dol. (> ugnegesiai buwo lizinu- 
szti ir dauguma užgritnvo,

"'o sumiszimas, neliginant 
kaij) laike žemes drebėjimo, 
tiras buwo pripilditas durnais

Buriu: *ton

ardyta su dinamitu ir iszimta 
40, 000 dol.

danesza

wežimo taip ne- 
id galwa papuolė

po ratais ir tapo sutrupinta.

danesza: jog ezionai apsigi- 
Avi an us f «• i m i I i j a 11 ofm an, susi
dedanti isz " iro, paezios ir tri
jų waiku, kurie priesz nekirri

orgia ir apsigiu iano 40 milui 
nuo \\ icloriios. Dar ateina ži-
uia,

1)11 V

sa'vo paezią ir du 
r pabėgo. Jauniau-

uždatvęs nuo lu pac: 
skui nunuodiuo sawę.

w . Ti ll

paleido truki 'visame smarku
me, idant grvieziaus dasiegti 
'vandenį, da\važiawę iki M iii t 
ford negalėjo užgesinti, leidosi

(•O žmonių paleista nuo darbo.

statyta 2° žmonių nuo darbo 
miesto Colebrook. o -10 žmonių 
mUste (’oruiwall.

Czion daugelis buwo iszmesta 
am kranto lawonu, dąuginuse 
yra matrosai, kurie krito au
ka aut mariu nuo baisios wie-

DIDELE EXPI.OZ1.JA.

e?. melu i •

kuriu buwo apie keli užmuszti 
ir daugumas sužeista, du wai-O 7

bailes, buwo suplesziti iriszne 
szti in padanges.

SUDEGE TILTAS.

geležinkelo Illinois

kad buwo ugnis užtaisvta. 
Tiltas buwo ilgio 600 pėdu 
o aukszczio 75 p.J

per upę, už'važiawo ant per- 
wazo taip smarkiai, kad 'veži
mas nuėjo tiesog in une, ir

it-

žasties elektrikus, kurio buwo 
liudininkais szimtai žmonių.

liampu, czistniamas liampą, ne 
žine kokiu tai budu užsidcge 
nuo elektross, in porą sekim-

na liepsna werteM isz jo akiu 
nosi.-s ir ausu. A. Mumes no
rėjo gelbėti nelaiminga ji, ka 
da da*ilitejo jo kūno, buwo 
pagriebtas elektra ir numestas

sunkiai sužeistas ir tuojau* nu 
mire. E. Dav sudege insmert.

ne "įsos
r. i a., 4 spalio. Ko 
lekines dirbtu'ves 
t< s ketina, stoweti 
at mamvta tariffa.

UI" i-

Isz Karnville, Tmxas dane
sza. jog czion numiręs senis tu 
imtis 150 metu amžiaus*. Bu
wo penkis kartus paeziuotu. 
Pirma karta apsiwiade 109 me

užaugusius

nusiminė

nusiustas in kalini.

riame dirbo trys tukstanczi.'d 
žmonių. \ isi nustojo darbo.

in 1,800 darbimku.
darbini kai nustojo darbo.

sūnūs.

Plioni Ariz. 1 Spalio Tris 
žmogžudžiai užpuolė ant ei- 
nanczio trūkio sustabdė jį ir

--

caro diena in diena didinasi. 
M misteris bares iszdawe pri- 
sakimn nielsus už earn wisose 
bažnieziose.

p’lSVOgr*
20, 000 (bl.

Žinios naujausios

Czion buwo

Isz M ienos ateina žinia, kad

Tliam- -

’em.-

H >

I lizinas griūdamas uždegė <2 v? .
Ava go na ir už keliu adinu bu- O c

dideleniusztyne, kurioje daug 
1 s asabu buwo sužeista mirti 
nai.

dirbtuwe kompanijos ,,.Jolis<- 
Railrod Signal“ sustojo dii

su leworweliu maszinv*tą tT*- 
ti, suplesze geležy uę .szvprp

ir nigeriu. Tru-

sziomis dienonr 
sudegė didžiausias

wers“ nigeriai pradėjo laužti* 
per duris in 'vagonus, kuriuose

me waziawo daugelis nigeriu. 
Kada sustojo ties stacija „Pi

kurie labai \ r

H
U

M
 I 

i If
fiM
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h
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1 J tad sus’.edu wokieczin kuriu-

/zJ

Beda Maskoliams,

upes Y alų priesz kariuinenę ja
ponu pakilo dideli maisztai dau 
trumas kareiwiu metė ginklus. 
O

dideli ledai, kurie buwo (Iii 
mo žąsies kiauszinio bled? 
padaryta in 200, 0(H) rub.

j i m q , n eteishrgu m as d arb • 
dawiu, nuopuolis žemdarbys 
tūs, Į)a?>idėkawojant dabarti
niu waldžiu politiszkoiusdr fi
li msišzkom.s sistemoms. Kaip

M- M'HOCZINSKO — SALI UNAS —

Laikrasztijė „ New York 
World44, randame straipsnį 
po antgalwiu „(’aras ir Ma
skolija44, kur 1 
tome:

Kinai suwissu yra negalingi.

Paskiausios žinios ateina

- LIETUWISZKAS SZTOHAS—
Tume sztore wjsoklu daiktu gali- 

ma ‘giiutb jiirkt ir nebrangei; teipgi 
ir mažmožiu ipatingai reikalingu mo 
tftre|ems. Wis gi ten gerinus aiti ka

T, Pauliukono

tai: arielka, atakas, midus, winas, a- 
lus ir kiti. Ten žmogus užejas visad

ežios
ITALIJA.

kariauti? I’irmiausei priwalo-
ir pas YVroczynska via wlsko ko tik 36 E. Centre str. Shenandoah, Pa.,

ra jog 
ligos, 

kalba

I.............................................  MVVHUn,

mažinant katras, buwo \visi 
suimti ir nusiusti in Magde
burg t.

kad via
matydamas, *

kari umene

1 iowos priesz nnnrclnt 
tapo labai asztrios inwestoai 
ti Rimu, bet ir kitose dalyse!

ma didžiųjų iszdarbyscziu. Ma 
žesnėse ir widulinėse fewarbiau 539 W. Pine sir. Mahanoy City, Pa. PUIKUS SALIUNAS

Liniuku su amatninkais
betjenarolas Tso Fung su 2, 
300 kareiwiu stojo in muszti-

zmia tampa ant lai k iszwarl 
ant salos Jscliia, nepertoli &

maskoliszkojo despoto. Triii- 
ka metu, kaip jis užžengė ant 
sosto po nužudimui sa\vo tė\vo 
ir gyweno po baime, kad ir

TURKIJA.
o likusiejie paimti iii i

alio 4 diena ateina žinia 
anyžiaus, jog Turkijoj bu 
atidengtas suokalbis ant

organizacijoje. I)ubarti- 
raugi joje, teisybė, nemaž

mums
mas. Jo nelaimingas padėji
mas yra apwerktinas. \\ yriau
si as sunns Nikai o j us neturi 
noro apimti wnldžia, o jaune

cziaus gali iszwysti giltine
<) C O £

\\ aldomis, matidamas,

riau, kad tu manę, taip sun
kiai baudi41. Czion kyla klau- •>
simas, kurį tik wienas Diewas 
gali iszriszti: kas pasidarys su 
Maskolija po caro sniereziui.

s a \vo

užnėszi ant wokieezio, woki-

ma erzina maskoliszkąjį patri-

norsuei uziaiKymo wokietijos 
užpakalije, pnkol Maskolija 
įknnis sawo, swajones apie 
užkariawimų pei‘ryc/.iu, iszwi-

skynimą kelio in Indija, iszsta-

mariu,

niu caro Aleksandro

Szis 24 metu wnikinas mažai 
tebėra žinomas. Jis gali būti 
sawosimpatijose prancuziszku, 
kokio tik ir lukuriawo pran
cūzai, Jeigu gi jis butu tokiu ,

antlaiwo buwo užtemiti, pas

narni to del dirbimo bombų. niuje, tiltas, per kuri wažiawo 
nauja pora, buwo papieluotas,

Lenkiszki laikraszcziai ras

Warszawe i plati ne tarp j u

31*8 W. Centre str. Mahanoy Cit v, 
Pa.. Galimu pirktie konopigiausei ir 
ant geriausiu szipu važiuot. Prieg- 
tam liaid/.iu piningus tiesiogoi in 
Lietuva, Russija. Lenkija ir kitas 
visas szalis Europos.

Teipgi laikau saliuna, kur viso 
crero "’alittia gauti isigert. Lietuvei r?
pas savo vienžemi.

Priek tam randasi BILIARDAS, 
kur isz nobodumo aluezio ar arielke 
les įsitraukus, galiniu ir boles parai- 
cziot kad ir szlektiszkai. Szaio prie 
saliuno yra sale delei mitingu ir ki
tu suwei<ru.

— S.A L 1 U N A S —

A-LASTAUCKO.4
Ten yra puiki užeiga, nes g .Įima 

gaut netik isigert geros arii įki lęs ir 
aluczio-bet ir patinkamai pasikalbėt 
tiktai pabandikit o negrą u d isi t.

.. . $ į "Ą -• . .
ulU E. Centre stri Shenandca'i, Pa.

J. MOCKAICZIO
LI ETUWLSZKAS SAU UN AS

Mahanoy Cit y. P a.,

Ant uliezios W. Pine name Gur
mano ten gali gaut szalto alaus ir 
visokiu gėrimu. Yra tai geriausia 
užeiga del lietuvio.

3 i 2 \V. Centre st r.

renge. del Sultano nužudimo. O
griuwo, caro duktė nusilaužė

Isz Lorenzo Mart]nes Afri
koj danesza, jog padėjimas te
nai portugalu kasdien negeres-

mus ant portugalu, portugalai 
suwisu menkai gali atsispirti 
] riesz daug skaitlingesnius

KINAI IR JAPONAI.

Kinu agentai Europoj4
Amerikoj4 gawo paliepi} 
idai t b -pel trūkio pirkti laiwus

ir

Isz Pekino danesza, jog cieco-

s;.w • szeimyna in Nankin, v
Is< Jokohama danesza, jog

puol in į ant kinu, idant ant to

'Poliau danesza, kad japonai 
susikirto silkinais ties miestu 
Mugden. Japonai atlaikė per
galę ir užėmę wietas užimtas 
per kimi''.

Nesitikėtai buwo daneszta 
kaip kinams, taip ir japonams, 
jog negali gauti pirkti Euro-

tystes ėmėsi prie budawojimo 
kariszku laiwu, japonams tas 
darbas einasi su pasisekimu, 
o kinams prieszingai suwisai 
nesiseka.

nieks daugiau nebuwo ant t ii

kariumenes. Tas atsitikimas

nia. jog japonai skaitliuje 45, 
000 traukia in kinus užimti mie 
stą Pekin, atsitikime užėmimo 
to miesto, japonai kinu wiesz-

iunija, mieste r oreli sua- 
resztawota anarchistu koki tai 
grową 1). Frankeliui, kuris 
waldo milžiniszku turtu, tapo 
iszsiustas ant isztremimo ant 
salos Sardinijoj.

nes.

Isz Costa Rica danesza, kad 
archistai norėjo nužudyti

kariumenes mieste

Mieanos tapo auaresztawotas,

daktarai, aptiekoriai, inžyni 
riai, adwokatai. Ir isz koki 
priežasties tie neiierstojaii 
persekiojimai. Sztai nesenii

szus asabii, de.dancziu piningi 
del siuntymo sawo giminėm

skaitini in 200, kuriem lied 
uždarbiauti, tik tur maityi

rub. ant menesio.

BIZNIERIAI MOKĖKIT 
UŽ APGARSINIMUS.

ApieSocijalistus
Leono XII

wien darbininkiszki ir draug 
iiszki (šori jai isz k i ) klaus
mai.

rėdyme ir

Hzalinti. A belu ai wisi kalbėti

cijalistus garsusismokslineziu 
I)r. (veasman.

stė darbininku, kurie nori; 
klauso agitatorių prikalbinę

bias moki 
i r‘ aut ai

didžt u rėžiai

kčiu

m uszl i 
kv.ai’i

mugu

yra 
ti-ai sociializmo link v

: yra t.-ii dirwa not 
gw’mūšiai galima 
M»ui jal i>{ ns, j uju 
tiems žmonėms ak 

i. Nuolat reikia is 
priminti, iog kriks? x 1 J O
priwalonu* auziu tarti 
uosawima' žmonijos isz

n.;

yti. jog narsiai juokingais y- 
t užmetinejimai, Imk Ikižny-

buk kuniugai es

Jeigu norimi4 wi 
zkai p:ik am įloti socijalizmą, 
riaukime jo ginklais, užde- ♦» «■
ne ir platinkime inwairiau-

cziaus galima butu ir prie mu-

Panaszus kataliku kongre
sas, užsiimantisAvien socijalis-

buwo taippat ir tūlame Jėzui-

?<\n ■f p -T?

riszkas, pi-vzius kuritie ir mažus py

tus iwnirius geležinius daiktus: dry— 
liūs, pikius. skr<‘peliu3, kuius, pei-

Gulima czion pir

itmad ynistos

henandoah, Pa

ė w idurnm-

.laigu nori kas kad atmalevotu ant

gart-.nima ir pri- 
i tavu adresu o

Tikra Elgino laikrodėli uz 
d!ik2. anl pamatinio. Apžiūrėk jy

liai, kokius tik kur tau toko mntitie.

$9 75 ir kasztus ex proso, ir laikrode-

nereikalauji mokėt nei renio. Y ra tai

$35 Gwnrantawotiis ant'20 meat.
Jeigu nori gražu lenciūgėli, tai 

prisiusk drauge su sziai kortele 50 
centu, o gausi puiku lenciugeli. arba 
prisiusk isz kart S9. 75 ant laikrode-

ATI.ASWATC CO.,
MASONIC TEMPLE, CHICAGO, ILL-

M. MWINKBWYCZIUS
Kas norit usiszteliuot nauju geru 

czcxveriku ar czrbatu arba pataisit, 
tai nuweikit pas Motiejų Murcinke- 
rcycziu, o kada jo darbn pomatisit,

Zinia deliai uetuwiu
Duodasi jog asz guliu buduvoti 

naujus namus, taisinti visokius kar- 
pendai iszknsi darbus ir ta galiu atli
kti, ka angliszki žmones padaro. 'Po
dėliai užpraszomą idant lietuviai tu 
rėdomi Koki nors karpendariszka 
darba atsikiukitu pas mania,

joms

SHENANDOAH. )’A„
E. Lloyd st r. Shenandoah, Pu

CH. SHMIDTO

tį DTO a ra geras alus ir

ShmU’ea gali kas nori gauti ir 
kuliu in namus parsigabenti

R. 3A3B
puikus photrg-'iphas. kuris
i labai in ž.mogu nutrauki-

ro ir nebrangiai.

K. Karalius
Sinwa nan jas ir taiso senus ap- 

siautuwus. darbinius ir szwentadie- 
ninius. Darba atlieka greitai, gerai 

. Centre str. 
aeze drukar-Shenandoah, Pa., 

nes.

Jono waeario
Puiki vra užeiga. ut

bet ir patinkamai pasikalbėt; czion 
mums lietuviams darbininkams i.o

C. M. BOKDNEII H. 11. S

DANTŲ DAKTARAS
(Iii-; - būna atidaritas 
nuo 9 iki 1 2 (pietų) 
po pi<‘t nuo 1 iki 3 
ir nuo 7 iki S vakare

• IG Oak str. .- her.andeah. Pa.,

S A 1. 1 U N A S

P. Wisockio
Ant kampo W.Oak irS. \Vi->tstr.

No. 2(X) Shenandoah. Pa..

Ari Ika skanus alutis, ni-aks, vi
lias mi dutii; ir kili gėrimai meilingai 
gaunami.

MESINICZE(BUCZELNE)

Jaigu kas noritie pirktie šviežios 
ir g- ius mėsos kiaulienos ar galvi- 
jien< o ir deszreliu ar kitokiu mesi- 
szku daigiu, aikite pas A, TABA— 
P.\. kurs jau žinomas yra buezeris 
lietuviszkas, todėl galima gauti vi
sko šviežio.

'PABARO buezernia ant uliezios 
Centre Shenandoah, Pa.,

M E S I N Y C Z E

'227 E. Centre str. Shenandoah. Pa.,
'Pen galima gauti šviežios ir ge

ros mėsos kiaulienos ar galvijienos 
o ir deszreliu ar kitokiu mesiszku 
daiktu, pas JOHN BROl’LEY ga
lima ir lietuviszkai susikalbėti, br ' 
lietuviai klarkos.

SSE2

SGK
iML ■■

XVSr*:

'*£*?


