Garso Amerikos Lietuwiu
Gera wisiems užeiga! Pas mane gali kožnas gauti wisokio gero
isigerti, vsirukiti kono skaniausiu cigaru ir t. t. Teip rukimas kaip ii
mas kožno yra ižgirtinas, kas ten tik atsilanko. Broliai nepamirszkite
885 Bank str. Waterbury, Ccnn.r.

NIA) ISZITLDO WISOKIUS DRUKORISZKl
BL’S: DRUKUOJA DRAUGYSCZIU KONSTITUCIJAS
WISOKIUS PLAKATUS. TIKIETUS, GROMATAS, Ui
PRASZYMUS ANT WESELUU IR T. T.

KUKZYNSKU

Czionai galima gauti, kiek tiki
szele užsimano: atsigerti kuo sb
niausio aluczio, saldžios. karczia
kokios tik norėsite arielkeles, ksd
cukrawotos, užsiruk\ ti puiku cig»

negulėjęs kningu siidawad}įti
nes jis negandawęs nuo kiio
pu žinios ir tik pagal Wiefjy
hę arba pagal Jaiszkus nuo
Susiwit nyjimo prezidento ga
lėjo intrauku sąnarius in kuilį

SHENANDOAH, PA

puikiu gėrimu, o ir cigaru su kwe
peneziu durnu. Kur galima kožnam
w i engė n ežiu a t si lank v tie.

geriihu
mi era, c
pats gira
..Garso"

tain

()fisas buna atidarit
nuo iJ iki 12 (pietų)
po piet nuo I iki 3
ir nuo

Turiu
wisus daiktus reikalingus dvlei laidotu win mirusio
prregtam laikau arklius. wežimus, kuriuos samdau wisokiame reikale žmo
nėmis; anglius par\yežiu, perkraustau, su keriezium ar boge persamdau ir t.
t. 'J odeliai, užpraszuu wisus sawo gentainius idant nepamirsztu jai kam ko
reiks, tai nteikyte in sa’iuna kureme wisoko galimu gauti delei gėrimo.
Czion gausi geriau
szalta alų, o ir gūžes g
ruki m o n ere k < irt i ba
NEPAMIRSZKITE, sj
spaustu wes.

lll(

i mu

K. DMDURK©

czini. pawai
•• ir rodi lamboti ant ..gir

Ar žinote lietuwiai kad
IAN SHMJDTO yra g.
< wa nuo jo niekad nešk
h. Shmitlra gali kas nori
rczkutia in namus pars5 u

•lingu nori kas ka<
įlydės formos tai wi
ro ir nebrangiai.
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Czion galimu gauti szalto alaus, s:
d žios ir karczios arielkeles, tmposj
usirukite cigaru su kwepencziu du
mu ir ko tik duszele usimono.
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Wanduo sweikas. Szulyniai gylio no 20 iki 50. Aplinkui iszsidraikstia straipsniais puikios girios, farmeriai gali gautie laukus su g-iria ir be gi
rios. Balkiai ir lentos neiszsakytai pigios del prisistatymo sau namu.

Del
IDO g;
Del
3 sw. deszru —
— —
Mo’-.asi 81.00 isz wirszaus už kožna okra, o likusia suma iszdajina ant
Rukvti kumpiai 1 sw. —
5 metu ant iszmokoszeziu. Norint tikrai dasižinoti apie wiska raszikitia in
Žali kumpiai 1 sw. — —
UNIONLAND COMPANY* 163 Washington str. Chicago 811. Taipgi del wiriino mesa 3 .( sw
Goriausi- mesa ir mežiause j
Arba inzredistia
„Lietuwa“ 954 $3rd.str. Chicago,
Ill.,
•
O'7
wisame mieste.

Jono Ražo*

Ten galima gauti skaniausiu gėri
mu wisokiu, nes ir cigaru usirukiti
Ten kožnas lietuwis puikiausius drabužius usisteliuotie gali ir nebran su kwepencziu durneliu, o irpagelba
gei, Teipgi delei draugistiu siuwa wisokius mundurus, ir wiska siuwa isz bedoje, ba jau newiena iszgelbejo
d; itos materijos o ir seniausia yia kriauczius Szenadorije, todėl ir wiska pui isz nelaimes p. Ražas.
kei padaro.
213 E. Centre str. Shenandoah, Pa
>17

wienas colis isztisus metus 8 K)

W Ghmleiiaucko

Praszau atsilankyti .ir to wiskoi

A. GRYNEWYCZIAUS

wienas colis per menasi S 1,oq

311 E. Centre str. Sbcmmdoab^
ŽMONES SZ1RDINGI, GĖRY
.MAI, CIGARAI PUIKUS, RO
DOS REIKALE NEATSAKO.

wises walstes Arkanso, apie poakes deszimts
tukstaneziu wiennm gabale, po ūbiems pusėms gelžkc-lio ,.Mi mphis ir Little
Rock", tarpe tu lauku randasi miestelis llnzen kur žmones gali sutworti sau
oiydžiansia ir puikiuose parapija. Komitetas ui.rinko taja wicta kairio go
riausiu del uždėjimo Lietuwiszku kolioniju. Wisoki jawai dera labai gail
ini. privgtnm nuga bowelna, o waisei sodu puikiausi isz wisu Suwienvtu
Walstiju. Klimatas swuikas, žiemos trumpes, o wasaros ilgos, karszcziu di
deliu nėra, szilima Ilginusi su Chicagos,

wienas colis wiena kart $0, 50

ore inch once , . . 8 0, 50
one inch one month. S l,oo
one inch one year . 8 10,oo

308 W. Centre str. Mahanov Ci|
Pa., Galima pirkti© konopigiausefr
ant geriausiu szipu wažiu«t. l’ri^f
tam liaidžiu piningus tiosiogeij
Lietuwa, Russija, Lenkija ir k b
wisas szalis Europos.
Terjigi laikau sali ima, kur vri
gero galima gauti isigert. Lietui
pas sawo wienžemi.

nrd’iw inėti

,.aukailini
litu.

tel igenuijos

uiai dar aiw
Pritsz W iiu

< nepribuwęs :ji
Ii Imti kandidati
•ko kandidatura g
■y s ir A. Miluką;
jog konst j turi j
v

M- WROCZINSKO
— LI ETŲ W ISZ KAS SZTOR AS*
Tame sztore wisokiu daiktu gal
ina gauti pirkt ir nebrangei; teipt
ir mažmožiu ipatingai reikalingu ff
torelėms. Wis gi ten gerinus aiti t
pirkt kur turi wisokiu daiktu. Te(
ir pas Wroczynska yra wisko ko tftį
kas reikalauja.

Kningos Susi wienyjimo w\
riaus\ bi s atrasta paredk
part kningu sekretoriaus
rios buwo nesistcmatiszka
damos. Susiw. sekretorių
A. Miluką buwo prisiimt
niui raszta, jog jis jokiu

uno

lujnnrj uz pritarmin dek
tu balsams ii- pasikakino
tylineziu atszaukimu . aps mu
dams būti Susiwienyjimo 1
giuini. I\n. Zebrus iiiesz
dant Kn. Burba atszauktu ir t
1<Q ant jo buwo paraszęs ,,M
nybeje“. Seimo prezidentas

27
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sake, jog ne yra Susiwienyji- už i;ele<«o
mo darbu kisztis in asabiszkus konst it m
Tarsi kūne szirdį.
< kuningu reikalus. Sek PatikSu n u sawo kalbant
sztis įnesze, jog ]<n. Masziotas
?
turi atszaukti,ką buwo raszęs
,,Saulėje“ po pernai metu šei
rarsus delnu plojimai pa
nio. Kn. Masziotas teisinosi,
og delegatai sutinka su
kszczio draugams' .>

siu ien vjime, dabai gi maty unitu ir ne galįs kaipo tokia
liams, jog viskas eina kuoge-

Jau įvirus is'.graužė
Dusau imai sunkus

kojomies iszwysti

I * i*ol i;i m saw<

. Barre ir Juoz. Rugieniu is

sa wo

i lausyoę pralieta rodawyti a- tu pasitikėjimo, kurį jam nors
pie neatbūtina dar įneszima
kas link Susi wienyjimo orga- wienyjimo seimo delegatai.

sti susirinkusiu, ko
Weidas klebono b
nąs, nunuuiąs ir NlllllH
isz ko mat Cv t i buw
niai da binvo isztru
laiswes Totorių.
buwo anam

garir

K uningas Mikolas,
boszozįus, mjsiri

Jau nieko iieatnesza.

Seimo wieta ant kitu metu

nei:

kiek galėdamas mu>
gonimis, bet gi m-žilini!
to. ruko aplinkinėse ii?

ir tokiu plotu, kurie bu®
wise i griui, nes Totoriai }
ware žmones ir giwiditisi
wo žemę. Diena in dietų
w<> mažiau apgim-ju , o h
na < langiau neprieteliu.;
tinos kawojo su baime i

" ienvjimo organo kalbėjo J.

ino 'vyriausybei nuspręsti.

Miela moliu mano,

.Milukas. Brieszais kalbėjo S.
Bauksztys ir ypacz J. Bauksztis,
kuris
kalbėjo du
kartu; antru kartu dekawojo
<1< Etatams, jog jį paniekino

Brangi motin mano,
lingumą locno organo) už dar Brangi Lietu wėle.
bus del gero Susiu ienyjimo.
J. Baukszczio kalba buwo tain Miela motinėlė!
na watiia,

Simus sawo narsius

rojo, idant juos gini u.
užmusze, o kitus n n want
Geria jie po audeklinei
gonu būdom kiimiales p
ja ant sawo krūtim
rius, idant juos ne
ka noisznewožitu.

tai iszniasze gywasti ir mus garbes. Ne apie tai suwis ei taszkytos, o wienok wisi isz
na; mat waikinkas turi jau ke karto pažino ir wisi kartu su
turiolika miatu, reikia, kad pa riko!
— K am-gi
O tie ograudus atžintu sawo pradžią ir reiketu
pamislįti: kokį užsiėmimą tu
paan
rės ant szio swieto. Sudėjom trino goweda; o moteriszki
mes biski piningu, kuriuos su klūpojo palei kuninga. o Jo
wargu surinkom, tegul kuninAk, pawialikiemum da nors gas juos nuo mus paima ir ati- !
— Motina! motinėle!
duoda ii iii tokia mokslinicze.
e £
kur galėtu iszmokti walditi
kardu, idant galėtu atimti mo
tinaV isz nelaiswes, arba
O galėtu

Kuningas sudejąs rankas,
pažiurėjo su gaileseziu ant mi ir tare in susirikusius:

— Ne sidiwikite, mano wai
kai. isz aszaru ridaneziu per • Aegąlima huw<
G ligas sznekejo toliau:
sena weida. Nes kuningas wi tinos nuo sumins!
sados draugia su jumis liūdi
tew<‘,
ili nelaiswę. ir linksminasi, su jumi meldže

tik atsiginė
bits Diewas

Bus nauja gadyne.

Saki k miela motina,

ir „Lietimą“. J
ežia kalbėjo už

Basakisim Rusui,
Czion taw neyr wieta,

lioną. Widui wiru ir
stowejo keturiolikos metu’
kinkas, o ant kurio wisiž» .

bjau sunaikįtos ukes. pad
—. A faiAm
r-.. ... \rs

Kad tokias kankynes

— Na tai kai — užkk
su pasiskubinimti kuniiĮ

Jau atėmė spėką
Bus gana kalbėti.

Rusu nedorybė!

žmogų, kini seimas jau kelis

legatu stojus už įneszima, k n.

priesz padarymą J. Baukszczio
garbės sąnariu, iszrasdams tai

ė žingsnelį žengti.
Jai kartais norėtum
Nors žingsni ai į žengti,

TOTORISZKA STRATA.

Avai kuti

riwesm czionai wieną atsi -

, pirmiaus

kiekwienas sąnaris turėtu ūke
Totorių, su popieras; o taipgi turi mie-

baznycziai, iii<'ka<los nepriim
ti sąnariu pri< szingu katalikiszkam tikėjimui.
Bet wos spėjo užsimegsti
wirszui minėta draugystė, tuojaus per neapsižiūrėjimą insis
kwerbe in tarpą sąnariu ne ly
gi jiems asaba, wien tik del to,

isz fotoriaus rankos. Bet—gi
jau buwo wiskas dowauai ir imdami tokius
sunkum per keturiolika metu dejawau
už sawo ir už sawo wienatiui
w. A’. Wolonczausko draugvs-

daryti: labai ju buwo mažai
idant gintis nuo pagonn. Nt
waikiali užauginti ir pripra
tinti pr‘p sawęs. Paėmėm waikuti kaip sawo. Moters jįjį
maitino ir angino, o wyrai pa

szkaW siVra t a,
ir tiledami,

gi t ro pisi m adginti ku

Kuningas Mikolas linkt*
se, buavo tai mažfts baž^ietkie-i galwa, Grigas kalbėjo toli*
•— Bu worn tada laukuos*
ne buwo laiko gialbet tiH5

apsistojo prieszai kleboniją. inpuole in rankas; kas

Po tam

kuningas

akiu.

mus ran kas dek:
Nelaiminga ir

ruo-

mano nusprendymą gerai aps warstiti iratsikratiti nuotokiu

Li ant
neda

'Z wen to

t i nuo sawes?

kainą kaimiali.

maut netinkamus sąnarius.

mus!

erejo keturiolika mintu: gra-

tarė
Apleisti!—r- suriko wisil
fu. O! tegul Diewas nuo
mus siargsti, giaradejau.!
menam giarai apie amrnž

pažcmiiiancziu seimo dalyku.

Kn. Bur ba smarkiai gynė kan
Brangi motin mano
didaturą J. Baukszczio ant gar

<iwieju pariijn, kokui iupiij
Jaro del tautiszko lietuwiu ki

daigi mieli draugbroliai
jzaukiu in jus wisus, idant

ni ngas ilgi
to kelio ir

binvo
ris buwo bibjau misi ninį
nuliudiąs už kitus, o Grį’

Nors toli ir seniai
nariu ir praszyti, kad apsiim
tu ir tolinus garsi t i „VVieny-

ir nematyti

e ir
A nt

rugius,
Aiszki aszara dekingystes
O
Diewui suzwilge akise kuninda Totorei plesze musu kaimą
go. Tilejime klauso toliau liu ir nuweszim Jonukąv in miestą,
v pamaeziau juos, kaip wijosi
Da kuningasne buwo pabai paskui manę. Norėjau nors
— Sugrižia in kaima, rasios nrlaiswes, numecziau jįant
ežius twartus — pasakojo to
liau Grigas. Turtas dingo kar
kui labai gailawau to, iszmeti-

jo po diewmaldystei ir susi

Tik brangus tautiecziai
M i lėki t tėwynę,

Retežiais baisiausiais!!

>ara-

..(’iti-

tkais.

Motina brau ginusia ?
Ant

tijos, tai yra: tamsumai ir sz\\ ie
sun ai, kurie yra žinomi wisimns szio miesto v.gvwentojams.

nėdama saw, joo- ne užlaikiau

Tai gali d a tirt i!

seimą.

rūpinosi

. ............ i.

Kaip jau seniai yra žinoma,

tu sienų bažnyczios,

1 ž juriu placziausiu,

tewyn<

tejimns ir nelaimes, idant da
nors pasimelsti sawo bažnvrelej:oczion pamate sawo wienatinį sūnelį, apie kuri misli

<•1110, Geradėjau ....

.................

n baisu nėra ten.
a nė poteriaus!

mes ir praminem

guodotiidant teiktųsi

patalpinti

rantu Jonuko, o kuningas tarė: wo žmones isz
— Žinau wiska apie tai, del
kogi jus primenat man, apie
sawo gerą pasielgimą?

sa nes klausė su piktumu, o Jonu
kas su gailiaszcziu.

pertrąuke Grigas— idant mes
norėtume girtis tuom, ka mes

lawono, drapanos kraujais ap-

EIKITE PIRKTI PAS
li i ngus Jonuką alidawe in mo- T LOS BIZNI ERE S KURIU
H

MLSU LAIKRASZTIJE

"*""**
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THE LITHUANIAN WEEKLY

Galima tikėtis, jog Susiwieny- kiek galėdami. Prisiuneziu sakyti, jog, kiek n
, GARSAS AMERIKOS LIETUWIU” jimas gi w uos ir augs did in, Tamstai kopiją laiszko, kurį „Garsas A. L.“ patalu

19 diena szio menesio ant
geležkelio Leigh AAralley su-

PUBLISHED EVERY TUESDAY

,,AVienybei“. tikiuosi, jog jį
sunaudosite. Ant raszymu N.
42 „A'ienybės“ neatsakau da
SUBSCRITION $ 2,oo PER YEAR rij nauja draugyste „Citezens“ bar, nės neturiu po ranka to
laikraszezio; waži uodams in se
All communications must be po ward u szw. Powilo, yra tai
minariją turėjau progą tik pa-

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

— addressed —

wiu, bet gi wertetu pasirūpin
ti jos draugams; idant toi drau
gyste prigulėtu ir in Susiwienyjimą, kad nors wiena musu
mieste butu tikrai tautiszka,

„Gaisas Amerikos Lietuwiu,,
Publishing Co.,
230 W. Centre str.,
Shenandoah; Pa.,

AVIENYBES REDAKTO
RIUI!

užims kelis to laikraa
merius. Toji bet reik
yra seimo protokulu.
persitikrįti. Apie tail
sui A. L.“ walia, ari
ti apie „ofcijaliszkus“!
mo dalykus man rodą
mo sekriatoriaus dftį

sta raszei, buk negawote dar tūlas lietu wis - lenki
wadinę ward u kokio nors Lie seimo protokuku. Labai butu buwo ant seimo antra
„Garsas Amerikos Lietuwiu*4
tu wos dydwirio. Galima tikė gaila, jeigu „Adams express dalies, patalpino tuk
Iszeina kas utarninkas,
kiszkame laikrasztije
tis, jog tūli sąnariai tos d ra li
Shenandoah, Pa.,
Keri, padarytu szelmystę su
KASZTUOJA ANT METU
knįgoms seimo protokolu. Ją k i uosi, jog Guodotii
tikrai tautiszka.
iszsiuncziau Tamstoms ketwer d ak torius pripažįs,
AMERIKOJE......................... $2.00
Tūli musu plymouthiszkiai ge 4 d.-Spaliu. Kompanijos aJ N UZMaRE ...................... $3.00
sekretorius nepadarė,
bicziuoliąi apjuodina seimo se
Uiweizdetojas J. Ramanauckas.
kretorių, už patalpinima ,,Gar bus dastatytas jums weliausiai žiai ir negerai“ ir pato'
laiszka i n e x t e n so
Rankraszcziai (korespodencijos) ir se“ apraszimo apieSusiw. sei*

Ashland, Ky., 18 Spalio.
Ateina žinios apie kruuiną

Soroko, einantį rytmetij in dar
wusiu anglekasiu, anglekasigonbutį, bet ant kelio numi klese „Straight Creek Coal
rė.
Company“, per straikuojanezius anglekasius. W iens tapo
mirtinai sužeistas ir apie keli
wo in Szenadori naujas dudo- sunkiai.
Szerifae suėmė apie kelis

įsiutęs szuwa.

NEi m m Mb IjAIKRASZTIS

laiszkai turi būti adresawoti ant szio
adreso.

„Garsas Amerikos Lietuwiu“
230 W. Centre str.
Shenandoah, Pa.,
Piningai turi būti siunsti per Money
Order arba Kegistrawotoje G romątoje ant ranku.
J. RAMANAUCKO.
230 W. Centre str.
Shenandoah. Pa..

SHENANDOAH, PA.,

wienai „Wienybei“ užsij imi
nėti tautyszkais dalykais ir ra
gį ti lietuwius in Susiwienyjimą, o gal kiti lietuwiszki lai

supratimo, kurį galėjo
t i tarp Susiw. sąnariu
žiausiai galėjote Tamstos, pa snys N 41, „AVienyb^
gal mano apskaitymą, tris die
(Dimnas daigias,j($
nas laiko, — gana pakaktinai
tokulo, kurio pradžia,

Scranton‘o katedroje ir dele-

„GARSO A. L.“ REDAK
TORIUI.

“

Idant dar la-

ka tik apkaltįti, o is
neduoda Tai labais

Su ff uodon e

M

7.1NI9S WIJ-PMJB

Pamatęs aną straipsnį „AViebaigėme talpinti apraszimą a- nybėje“ tuojaus iszsiuncziau in
o tuojausją prisiusiu, kad kuo
greicziaus atjeszkoti nuo kom-

20 d iena szio m. ant

— :o: -

, dar d i
\vo nuomone. Aiszkiai pasiro
us ant
dęs
manęs, sawo gi atsiliepimu ne
randu Susiw. organe. (Gera
nyjimas ne yra po įtekme ku
nigijos ir ne yra iszmislitas del
nori su taippat turėjau darbo, kaipo
prigawimo žmonių, kaip sako

rankose organą ir cenzūruoda
mi pagalinus seimo wirszinjku
rasztus. Red.)
to k u las dawiau
Taigi priwerstas esmi pra
szyti Tamstos, kad suteiktume „negerai ir negražiai“ darąs
nės „Garsas“ „oficijaliszkus
atsiliepti waroan teisybes ir
dėl labo Susiwienyjimo, apie ti pirmame numerije, o mažu
ką Tamstos sakotės rupisiysi, antrame pabaigs,“ tai turiu pa

STRAIKA DARBININKU DIR- nuwaziawo upe.
BANCZIU PRIE DRAPANŲ-

buwo užgriautas anglekasykle
se wad i narnose AVm. Pen. Po
pen k i u walandu tapo iszimtas,
rodosi, jog ne sunkiai buwo waziuojanezio.
W iens žmo
sužeistas.
Ogus,' norėdamas sziiuiJ- užszauti,z wiru it

Sziomis dienomis wiens lietuwis gerai insitraukęs wiename saliune ant E. Lloyd str.,
grižo wakare sutiamus namon

<r

Paskirta nuo kompanijos
po 1,600 nagrados už sugawimą kiek wieno užpuoliko.

K om itetas
,

sigaditi su fabrikantais tolei,
kol tie ne užstatis sawo locna-

dir-

wese, kele maisztus ant ulicziu, skaitliuj in 400 žmoni u.
jie buwo apsiginkląwę su laz-

laimes nuėjo neit in Gilbertona, o paskui isz ten nuklido in
tu senumo staiga numirė szendamas namu iki praszwito, ta
da žmones cidąmi in darbą, pa turejo uzsiemima dirbtuweje
skribeliu. Baigdama dariti
KR AUTU WE.

25 E. Centre str. Shenandoah, Pa.
Ten galima gauti 6žwiožiausiu ir mirė.
geriausiu walgomu taworn ir kitoni-

riesz ta nuspren-

žastie* pasklidimo žinios, jog
bu wo agentai dirbtuwiu buwo atsiu
sti, idant prikalbiti straikuowo, jog tai gali wiens fabri janezius pernešti uniją ir užkantas sulaikiti 10,000 žmonių imti wieta, darbe, kitu strainuo darbo. \\ ienok nutarta,
AValf Bamett d aži uretojas
dirbtuwiu tapo sunkiai sužei
stas ir George
o Sehoen lengwai.
o

Baisi musztyne.

a.,

Taiposgi K. Radžiuwiezius yra

wo

Mikalaueką isz ZSIahaD
Be abejones kiekwienas skai
ne. Nabasznikas
bu*
</
r
tytojas galėjo gerai apswarsty
m<» 60 metu, paėjo i*
užgynimi, buk asz norėjęs 40 „A\ lenybės“ Tamstai žino wos kaimo AlažiueziuJ
mate, jog wisokius įneszimus ,,Garsą A. L.“ daryti organu
ma, seimui pasibaigus tik ke- jos Lankiai isz k i u, I

mus Wiens ant kito, betgi ne
paisant ant to, wiskas ten bu
wo rodawotasi iszm in tingai ir
kas yra naudinga del lietuwiu.

le ant waiku paleistu isz mok-

N. 41 „VVienybės“ to laik nimo „
raszczio redakcija užmetė man
„C. O. I).“, kwita nuo kompa
nijos turiu ir jei isztikro nega-

— :o: —

stow i liti prieKzai žmogių kuris
tuojau ž»*ngė in widu. Mote trūkio, jiriszoko su atkisztais
riszke kirto wagiui trys kar leworweleis prie maszinisto,
tus su kumszcze. W’agis nu prisakidami sulaikiti trūkį
puolė nuo triapu, L< t gi alsitada moteriszke pagriebus lent goną su dinamitu ir iszkraugalį reže wagiui, kuris krito iii
inžiiio nusiwezdami lobį; kaip
iniana jie waziawo iki upei
Patomae, kur jie turėjo gatainonas.

atrasti nekaltais.

pat kaip seimo sekretą

jį wisame.smarkume, kuris tuo
AA7 ii kės - Barre, 19 Spalio. nupuolė no szinu ir susimusze.
Trūkis iszwažiawo isz FreMrs Sull i wan sumusze wagį.
derickslmrg 9 walanda 58 minuta isz wakaro, auwažtawus
kėlės miles, nežioe kokiu bu-

Drąsi moteriszke.

trugdomi

rato, pradėjo i u
szauditi. -swaikie-

wisokius

<rus
n in wisae ezalis,

•e už kokia

mus, kada wirąi budawo lau
Musu spaustuweje galima kuose, ir daridawo ka jie no
ri, Du walkatos atėjo in na- wienat vkirwj antram ir susitai- paskui jį wit is.
Bažnyczios, kuri kasztuoja
ke užbaigti sawo barnį per
wiena dol.
Iletler ir prisakė wirti jem

du sūnūs ir wieną dub

AMERIKOS.
gio, laidotu wes atsipr
win guodotinas k n. J '
t is sawo pulkam panH

18 diena szio m., tap

mose Miller, anglekas
kas.

JEIGU NORI B UIT
TU — GARSINK
BIZNI „GARSE“ O

SS

— :o:—-

jems iszeiti.

W alkatos neno-

Greenwille, Ala. 19 Spalio.
Gražiai apsirėdęs pakelewingas, kuris sakėsi, jog wadinasi
taimerio triobas. Tada farmeJ. Wright isz Birmingham,
sieine warantą del aresztawosaw smerti baisiausiu budu.
jimo ju. AValkatos buwo suIszsi trau kęs isz kiszianiaus
britwą, persipjowe saw gerklę
Pasirodė, kad wiens isz j u yra
ir mėtėsi ant žemes ainant tru
žmogžudys, kuris buwo užmukini; tapo in szmotus suplesziszias perlioriu netoli \\ ilkes
Barre.

tai -

Hornick ant gvležkelio
szimts miliu nuo JSioux City.
AVisas miestas Washingtono
O
Iszdege
O tamo daigte in 300
v

mainytais weidais) įvirai su
stabdė trūkį ir isznesze szoną
express wagono su dinamitu
ir pagriebę in 180,000 d oi.,
ant inžino su wish lobiu pabė
go, nusėdę nuo inžino paleido

tais nudega tik wiena žole.
Sudegė daugelis kūgiu szieno.
Dideli debesiai werczesi durnu:
»

““V HZ-tajVzs.

no ugnies
o nieko onegelbsti,

30

l’mios m Bthtr
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CAUASGAL TUOJ AUS ISZWYS
GILTINĘ.

Danesza isz Petrapilio, jog
caro liga snsikiu digcziai pa
sididino. AVaistinįkai sudraudė
ji wažuoti ant salos Korfu.
Garsusis „Tewas Iwan“ isz
Kronsztado, taipgi tarpu ma
skolių 'vadinamas „Szvventas
tonas Kronsztado“, kuris yra
didelėj paguodonej laikomas
tarpu maskolių ir kuris yra
laukiai szau kernas prie pawpin
gai šergaacziu ligoniu, melstis
iižju pasitaisima, iszwažiawo
in Liuadijų (caras dar Liwa•lijoj) melstis už caro sweikatą. Tas yra liudijimu sunkaus
••aro padėjimo.
Didis kunigaiksztis
Sergeto r?
jus ir Powilas, broliai Caro,
isz\važia\vo in Liwadiju szendien. •
Žinios atėjusios isz Li'vadijos, jog caras yra artimas
smerties, padare dydelį nusi
minimą Petrapilij.
Taiposgi dan“sza, jog po
priėmimui k u n į ga i kszczi u tęs
Alicijos, inpedinio sužiedoti
nes, in stacziatikiu tikyba
tuo•
jaus bus Nikalojans weseilija.
Malik>s už pasitaisima caro
biiwo atprowitos neseniai Kazaniaus katedroj.

.langiau ne kaip jo broliai.
Buwo labai drūtas, nekarta
paėmęs in rankas padk&'vų
|>erlauždawo, arba sidabrinį
rublį sulaužidawo pirsztais,
Turedawo jis pa pratimą eiti
'vakarais, su sawo broliais, in
n e p r i gi d i u ezi as girtuokli a\v i mo 'vietas.
Mažai jis adbodawo apie
Ktiįgas, oda mažiaus apie mok
sla, betgi labai turėjo norų
prie užsiėmimu karei" iszku.
Daugiausiai jis laika perlei
do, miegojime geri me ir \valgime. Tas buwo priežasezia jo
nes'veikatos.
Szesziu pėdu ir try j u coliu
augszczio, sunkumo 250 swaru, caras isz rod o kaipo koks
milžinas. Suwisu yra kitoks jo
i n peiliu is Nikai ojus: žemas,
gražaus sudėjimo, lagndnos
szirdies ir tw irtos 'valios. . . .
KINAI IK JAPONAI.

Ateina žinios, jog enropiszkos wieszpatystes nedaleišia,
idant neprigulingumas Koreos
taptų atmainytas.
Isz Tieu Tsin danesza, jogo,
000Maskolijos karei wiu stow i
ant Koreos groniezios prieszai
kariumenę Japonijos. Užpuoli
mai kinu ant S'vetinižemiu Pe
kine traukėsi su didžiausiu
įnirtimu.
v
Japonai užėmė miestą Tszi
Fu.
Isz Beri i no danesza, jog Ki
nai prasze Mokietijos užtari
mo padaryti sutaikų su Japo
nais.
Isz Petrapylio danesza, jog
Anglija stengėsi į) r i \versti wi
sas " ies/.patistes rodawotis,
kaip grėcziau gali pertraukti
karę tarp Japonu ir Kinu.
Rodosi, jog Maskolij*a nedaleis
Japonijai užimti Koreų ant
'visados. Del to siekio Masko
lija turi po saw o pusę Angli
ju, o kitos wieszpatystes ne
labai via tuomi užimtos.
London, 17 SpalioAteinanežios žinios isz Tien Tsin da
nesza, jog ciecorius prisakė
wisus kinus, kurie yra apsku
sti susineszime su nesenei areszta'votais Japonu sznipukais,
atsiusti in Pekinu ant isztirinejimo.

Kandame laikrasztij ,,Ne\v
A ork World“ straipsnį po
angai wiu „Mirsztantis Caras
Maskolijos“. Kurie žodžiai
skamba maž daug szitaip: Im
peratorius Aleksandra III.,
kuris gimė 1845 m. niekados
nesitikėjo apimti 'valdžia, bet
gi turėjo mislį "esti giwenima
kaipo kareiwis. Apėmimas
"aidžios prigulėjo Nikalojui,
kuris buwo "iriausias sūnūs
ir bu\vo rokuota, kad jis už
žengs ant sosto, wienuaidžiai
'valdyti szimta milijonu nelai
mingu u kęsu Maskolijos. Bet
gi sviriausias Minus židinczioj
jaunystoj persiški re su sziuom
8'vietu. Aleksandra, kuris buwo laikytas tarpu familijos už
paika, tapo inpvdiniu sosto.
Aleksandra sa\vo jaunystoj bu
wo juokdarys, nekarta prie
stalo laike 'valgio, broliai proPul kai kariumenesat'viko in
widawo isz jo juokus. Gale- Pekiną isz Hunam Kareiwiai
da'v’o jis iszgerti szampnnsko yra naujai priimti in karkime<

nę, da suwis neiszsilawinę ir
menkai apsiginkltnvę.
Isz Tien Tsin, 18 Spalio,
žinios ateinanezios isz ten nu
rodo, jog japonai palikę Tho
renton,isztraukeiu Ping Yang,
kurį jie ketina styprei apdrutiti.
Taipgi danesza apie didelę
musztynę kinu su japonais
ties upę 5 alų. Toji musztiue
atsitiko 15 Spabo.
Shangai, 19 Spalio Japonai
bandė ties upe Yalu užklaupti
kinus laike nakties, bat gi po
didelei musztynei, japonai tu
rėjo prasitraukti.

Profesorios, A. Hickman iszda've neseniai mapa Europos
ir taiposgi wisos žemes. Pa
gal isztyrinejima nurodo, jog
Europoj yra 363 milijonai gywentoju, isz ju yra kataliku 170
mil., arba 46 procentas; st a ežia
tikiu 90 milijonu, arba 24 pro
centas; protestonu 60 milijo
nu, arba 16 procentas; angli
konu 21 milijonas, arba 5 pro
centas; magometu 6 milijonai,
arba 2 procentai; žydu 6 mili
jonai arba 1,7 procento; stab
meldžiu 1 milijonas, senatikiu
140,000. Ant wisos žemes yra
1,485 milijonai gy wen toj u, isz
kuriu pareina ant budistu 37
procentai, ant katalyku 1.5 pro
centu, aut protestonu 9 proven
tai, ant stacziatikiu 6 procen
tai, anr braminu 10 procentu,
ant žydu 1 Į procento, aut magometn 12 procentu, ant stab
meldžiu 8 procentai. Mažiau
sia žydu1 Europoj randasi,
Prancūzijoj. Italyj-j, Ispani
joj, daugiausia Galicijoj ir
krasztuos 'vakarinės 51askolijos.
ATKASTA BOMBA.

Barcelona, 19 Spalio. Deszimts dinamito bombų buwo
atrasta palei " iena dydeli fa
brikų, kureme priesz niekiui
laikų dirbo apie keli anarchis
tai, bombos buwo Į>ritaisitos
ant užsidegimo.
Apžiurejimas bombų parode, jog jos laike expliodawojimo butu galėja suardyti 'visų
dalį miesto.

sza, jog anglekasyklesęj
-Knochow daejo jau ii
niai iszimhis plotus t
kur rado 170 žmonių l»
kurie buwo auka kate#
kuri atsitiko priesz Ii
Lawonai buwo sii'visaiim
rodos kad smeitis
priesz kelias widaml#
kad juos norėjo paiintisi
laidojimo, pasirodė, jog
ra in dulkes. I)arbiiiįk||||
d c tai, \vi si iszsiskirste,n
laiko niekas negalėjo p
sti ten juos dirbti.
Lauren zo Margui^
koj. Maisztinįkai Kalin
dideliu smarkumu užpw
wel aut szio miesto, bet*
portugalus buwo iitw
Portugalai laukia kiekiu
'valandoj naujo užp#
Waldžia Kepublikos. I
swaal ketina duoti atspiit
tugalam.
ANGLIJA.

Katalikyste taip pk
Anglijoj, kad rodosi jogl
la pirmiau ar weliansgi
gviszti in prieglobi *k«t
szkos bažnyczios ir stoti
kuo ja pa'vadino kitadoi
Grigalius, tay yra pal
anioliszku. Nuo laiko
atsirado atsiliepimas s#
wo, szau kent is in susiwr
mų wisus žmones, nintiš
'visuos skiri uos angliszko
dies yra dydelis noras (H
pi 1dimo to gražaus užnu
popiežiaus, idant parodL
sawo norą, nusprendė k
ne pastatiti puikių katd’
'vardu szw. Petro. Aprol
jog kasztuos in 4 milijo$
kin, iszkurin jau pusę tff
kių. Sz'ventyniczia tojil
budawotaant paweizdd
ežios sz'v. Petro Rvme.
Mnszyne dwieju mer)

Daigte 'vadinamam 0
netoli miesto Genua dvi
uos insimilejo in wieiiq’
nų. Abidwi norėjo pp$
t i 'vaikinų priesawo pm
galo daėjo iki tam. kad
pastanawijo airi ant 1
iresne mergina 20 me
tropįta peiliu in szirclj
ant žemes isz si k negi'vl
nesneji 18 metu iszwidf
tuom paežiu peiliu per

Nepaprastas atsitikimas.
Isz Sliangai Kinuose dane saw gerklę.

SMULKMENOS.

LIETUWIS SZIAUCZIUS
§ Japonas wardu Mikonba§ Adwokatai jau buwo ži ta, kuris iszgelbejo nuo smer- N. MWINKEWYCZiaS
nomi 23<)0 m. priesz gimimą ežio inpedinį caro Maskolijos Kas norit usiszteliuot nauju geru
1891 m. gauna kas metas nuo
Kristaus.
Maskolijos 'valdžios 600 dol. czeweriku ar czebatu arba pataisit,
tai nuweikit pas Motiejų Marcinke§ Kusykle aukso Sandhu
§ AViena kunįgaiksztiene wyeziu, o kada jo darba paiuatisit.
rst4 e Australijoj yra 2640 jie
Austrijoj turi mažiausia szunį tai kilo niekad nelankisit.
du irilio.

wisame swiete; sweria tik tai
§ Žmogus per wisa giweni- pusę swaro, septiniu coliu il
ma padaro 9 milijonus 760 gio ir septiniu augszczio.
tukstaneziu žingsniu.
C*
§ Liga Maskolijos caro at§ Ženklelius paczta'vns ant weda ant pomieties tų fakta,
laiszkn lipidą" <» Kimionis 1000 jaigucarai iriszliekti nuo nužu
metu priesz gimimą Kristaus dimo, gi'vena neilgai. Isz 'vie
8 Tūlas ubagas Prancūzijoj nuolikos caru ir ciecorieniu,
palik<» p<> sa\vo smereziui tiktai kurie "aide Maskolijų nuo
Petro pirmo iki Aleksandrai
1 milijonų turto.
trecziam, keturi buwo užimi§ Jaigu ant poteriu susirin szti. Septini gi'veno ne ilgiaus
ktu 9 židai —ju malda nege kaip po 50 metu. Katarina
ra turi būti 10.
antra giweno iki 67 metu, ku
§ Tūlas 'vokietisajirokawo, ri sulaukė giliausios senatwes.

jog po trijų tukstaneziu metu
aut wieno "iro pripuls 221
moteriszke.

§ Kimo katakumbos užima
ploti 580miliu, jose pakawota
6 milionai žmonių. Daktarai
twirtina jog 15 milijonu.

J U O K A L
Rasztinįkas.
(žiūrėdamas
per Įauga). Jau trys adynos
kaip žiurau in tų murinįkų o
da tas tinginys ne "ienos pil
tos ne inmurijo. Už ka toki
žmones gauna užmokesti.
Murinįkas. (pats in sa'vę)
Tas szeszkas ]>er pereitas trys
adinas wis žiuri per Įauga in
manę. Norecze žinoti už ka
toks tinginis gauna kas menesis užmokestį.

alstij Georgia giweiia
'viena sena moteriszke, niger
ka. Jos " iras buwo newalniku,
kuris wiena karta iszejo su
sawo ponu ant kares. Laike
kares, kada apuokai baise i rė
kė giriose, atėjo žinia jog jos
wiras tapo iižmusztas. Nuo to
— Juozai, pasakik man,
laiko moteriszke apalpsta ka
da tik iszgirsta rėkiant apuo kiek žmogus turi dantų?
kus.
— Pilna burna, ponas mo
kytojau.
§ Delsulaikimogirtuoklistes
gubernatorius Petropiles isz— Kaip ilgai giwena zui
dawe prisakimų, idant "ar
tins "isu asabu užtemitu ant kis
— Pakol jį nenuszauna.
ulicziu pasigėrusioms, para
szius padėti wieszoj wietoj,
o paskui patalpinti in laikraszti. Peiikesdeszimts metu adApicieras in jenerola.—-Jau
gal, toki bud a "’o pr i'versti neĮirįeteliii lai'vas prisiarti
szluoti uliezias.
na.
Jenerolas. — Tąi szauk isz
£ Su " irszum trys markes
užmokėjo koros kokis tai darbinikas Perline. Ėjo jis uliezia
Apicieras.— Jis taip toli,
ir cziaudėjo garsei, sudžia rado kad isz anuotos nesza tiktai
tame prasikaltimų.
pusę tokio tolio.
§ Pas senowes babilionus, • Jenarolas— Na tai szauk
laike dawimo szliubo, kunin- isz dwieju anuotu.

gas isztraukdawo wiena siūlų
isz drapanų nuotakos, o kita
isz drapanų jaunikio ir suriszdawo juos in mazgų, kurį
paduodawo nuotakai. Ir szendien nuo to sznekta paaina,
susiriszti mazgu moterystes.

PUIKUS SALIUNAS

J0N0 MIELD/IŽI0
Teiposgi gers kriauezius ir teisin
gas agentas, laiwakorcziu ir siunti
mo piningu.
122 S. Main str.

Shenandoah, Pa.,

— S A L 1 U NA S —

A- LASTAUCKO
Ten yra puiki užeiga, nes galima
gaut netik isigert geros arielkelesir
aluezio bet ir patinkamai pasikalbėt
liktai pabandikit o negraudisit.
ė 15 E. Centre str. Shenandoah, Pa.

E. Lloyd str. Shenandoah, Pa.,

J. .MOCKAICZIO
LJ ET U W ISZ K AS SA L J U N AS
-M a h a n o v Cit v. P a. r

Ant uliezios W. Pine name Ger
mano ten gali gaut szalto alaus r
wisokiu gėrimu. Yra tai geriausia
užeiga del lictuwiu.
■

ZINIA DELIA! L1ETUWIU

Duodasi jog asz galiu budawoti
Isžkirpk szita apgarsinimu ir prinaujus namus, taisinti wisokius kar
siusk mums su pilnu laivo adresu o
pendariszkus darbus irta galiu atli
mes prisiusime tau per e.v presą szita
kti, ka angiiszki žmones padaro. To
Tikra Elgino laikrodėli uz deliai už{>raszomą idant lietuwiai tu
dika ant pamatinio. Apžiūrėk jv redami Koki nors karpendariszka
gerai, o jeigu atrasi kad jisai tau pi
darba ats lankitu pas maniu,
giau pareina kaip \visi kiti laikrodė
liai, kokius lik kur tau teko matitie,
tada užmokėk expresawam agentu
SHENANDOAH, PA..
89 75 ir kasztus e.xpreso, ir laikrodė
lis yra tmvo, Ojeigu tau nepasidaboa,
nereikalauji mokėt nei cento. 5 ra lai
M ESI NI OZE (BUCZEK N E)
14 karat aukso Ooražiausei iszkwietJaigu kas noritie pirkti© swiežios
kuolais lukštais, kiti parduoda po
ir gerus mėsos kiaulienos ar gahvi
$35 G warantawotas ant 20 me ui.
jienos o ir deszreliu ar kitokiu mesi
Jeigu nori gražu lenciugeli. tai
szku daigtu
aikite pas A • TABA ®
prisiusk drauge su sziai kortele 50
KA. kurs jau žinomas
buožei .
centu, o gausi puiku lenciugeli, arba
lieluiviszkas, todėl galima gauti \vi
prisiusk isz kart 89. 75 ant laikrodė
sko swiežio.
lio, o gausi lencugeli dykai.
TABAKO buezernia ant uliezif ■ATLAS WATCH CO.,
Centre Slienandoah, Pa.,

MASONIC TIOll'LE. CHICAGO. ILL.
M E S 1 N Y C Z E
S A L 1 U N A S

—

P. Wisockio

227

Centre st£ Shenandoah. Pa..

Ten galima gauti siviežios ir ge
Ant ksmpo W. Oak ir S. Weststr. ros mėsos kiaulienos ar galivijiem <
No. 200 Shenandoah, Pa.,
o ir deszreliu ar kitokiu mesiszk •?
daiktu, pas JOHN BKODLEY ga Arielka skanus alutis, araks, wiįima ir lietuwiszkai susikalbėti, I t
nas medutis ir kiti gėrimai meilingai
lietuwiai klarkos.
gaunami.

— SALIUNAS —

LI ETŲ WIS SZIA UCZIUS.

K. Karalius

T, Pauliukono

Turi wisokiu puiku gėrimu kaii e
Siuwa naujus ir taiso senus ap- tai: arielka, arakas, midus, winas. asiautuwus. darbinius ir szwentadie- lus ir kiti. Ten žmogus užejas wisad
ninius. Darba atlieka greitai, gerai buna pryimtas padoriai.
ir pigei. Giwena ant 5'5 Centre str.
36 E. Centre str. Shenandoah, Pa.,
Shenandoah, Pa., po apaeze drukarnes.

PUIKUS SALIUNAS

I. I ET U WISZ K AS S A LIU N A S

P- N A W 1 C K 0

Jono wasario

Priek tam randasi BILIARDAS,
kur isz nobodumo aluezio ar arielko
les isitraukus, galima ir boles paraicziot kad ir szlektiszkai. Szale prie
saliuno yra sale delei mitingu ir ki
tu suweigu.
O

Puiki yra užeiga, nes galima gaut
netik isigert gero sznapseko ar alaus
bet ir patinkamai pasikalbėt; czion
mums lietuwiams darbininkams no

822 S. Main str. Shenandoah, Ta., 3T2 W. Centre str. Mąbanoy City Pa

