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„Garso Amerikos Lietuwiu”

PUIKUS KOTELIS
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Gera wisiems užeiga! Pas mane gali kožnas gauti wisoki gf!l
įsigerti, usirukiti kono skaniausiu cigaru ir t. t. Teip rukimas
mas kožno yra ižgirtinas, kas ten tik atsilanko. Broliai ne

KUOPUIKIAUSIA IR UZ PIGIA PREKE (CZIENIA) ISZPILDO AVISOKIUS DRUKORISZKUS DAR
BUS: DRUKUOJA DRAUGYSCZIU KONSTITUCIJAS,
WISOKIUS PLAKATUS. TIKIETUS, GROM ATAS, UŽ

885 Bank str. Waterbury,

KUKZYNSKU I
ŽMONES SZ1RDING1, GERVMAI, CIGARAI PUIKUS, RO
DOS REIKALE NEATSAKO.

ūkus grabai!Ir sztarkus arkliai. Kas czion iitsilankisitTas pigi*
imdvdi!

Turiu nupirkęs wisus daiktus reikalingus delei laidotuwiu mirusio,
priegUim laikau arklius, wezimus, kuriuos samdau wisokiame reikale žmo
nėmis; aiųdius parweziu, perkraustau, su keriezium ur boge persaindau ir t.
t. 'fui!-diai. nžpraszau wisus sawo gentainius idant hepamirsztu jai kam ko
reiks, tai ateikyte in saliuna kūrėme wisoko galima gauti delei gėrimo.

Czionai galima gauti, kieki
s/.ele užsimano: atsigerti hi
niausio aluczio, saldžios, kis
kokios tik norėsite arielkela
cukrawotos, užsirūkyti puiku

Ofisas buna atidaritas
nuo 9 iki 12 ([lietu)
po piet nuo 1 iki 3
ir nuo 7 iki 8 wakaro

CH. SHMIDTO

Czion gausi geriausiu gėrimu,
altu alų, o ir <nizes «rera miera, o
rukimo nercik
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Derlingiausi laukui isz wisos walstes Arkanso, apie penkes deszimts
t tiks to mcz i u wiennm gabale, po abiems pusėms gelžkidio „Memphis ir Little
Rock“, tarpe tu lauku randasi miestelis llazen kur žmones gali sutwerti sau
didžiausia ir puikiause parapija. Komitetas aprinko taja wieta kaipo ge
riausia del uždėjimo Lietuwiszku kolioniiu. M Noki jawai dera labai frauiai. priegtam auga bowelna, o waisei sodu puikiausi isz wisu Suwienvtu
WaLtiju. Klimatas sweikas, žiemos trumpos, o wasaros ilgos, karszcziu di
deliu nėra, szilima lifnmisi su Chicanos,

ra.,

Jaigu nori kas kad a t male**
Centre str, b>'Shenandoah dydes formos ta: wL’-a puiki
ro ir nebrangiai.

Czion galima gauti szalto alaus
džius ir karuzios arielkeles, to>

Arba in redistia „Lietuwa“ 954 83rd. str. Chicago, 111.,

Taipgi del wirimo mesa 3 J, sw. 25 c pas sawo vvienžemi.
Geriausi- mesa ir mežiause preke
wise me miestu.

M WKOCZINSK0

A. GRYNEWYCZIAUS

Jono Ražo

Ten galima gauti skaniausiu guri
niu wisokiu, nes ir cigaru usirukiti
Ten kožnas lietnwis puikiausius drabužius usisteliuotie gali ir nebran su kwepencziu durneliu, o ir pagelba
giu, Teipgi delei draugistiu siuwa wisokius mundurus, ir wiska siuwa isz bėdojo, ba jau newiena iszgelbejo
drūtos materijos o ir seniausia yra kriauczius Szenadorije, todėl ir wiska put isz nelaimes p. Ražas.

'Fame sztore wisokiu claik?
ma gauti pirkt ir nebrangei;
ir mažmožiu (patingai reikalftterelems. Wis gi ten geriant
pirkt kur turi wisokiu daikti
ir pas Wroczynska v ra wist
kas reikalauja.

213 E. Centre str. Shenandoah, Pa., 539 W Pine str. MahanoyC

afClSį.v-.

Mels I
tėtis mislyja, kad asz tiktai
malku wažiuoju ir del to turiu
skubintis, kad nesuartu.
Abudu priėjo prie wežimo
ir tuo jį pataisė.
— Na, tai dabar gali jau'
wažinot, Antanai, wažiuok!
tvgul taw Diews padeda.
— Pasilikit sueiki, meis
ter, — tarė Antanas, atida svei
kindamas su kalwiu./
Sėdo in wežimą, pasuko po
kairei ir nuwažiawo keliu pro
kalwio grin ežią, tiesiog ant gi
rios.

kais isz Melninku, Baltkoju
ir Degucziii; wisi mes gusi tarem laikytis drueziai ir ezaukt
wisi ant wieiio.
— Ant Jurgio Meszkaiczio
isz Baltkoju? — spėjo kalwis.
— Ant Jurgio, — atsakė
Antanas. — Geresnio, mąn ro
dos, wisam walscziuje nerasi
me.
—- Žinoma, žinoma! suszu
ko Tamoszius, trindamas ran-

jis daug wietu perleido, daug
swieto matė, nemenkai wargo
pri kentė ir gerai iszpąžino, po
kam bėdos s wants, iki užsidir
bo szivk-tiek skatiko ir sawo
kalwę Kumpiszkėje pasistatė.

— Kaip tai newa?
— O taip, važiuoju malku,
wo jau nejaunas žmogus, ko bet sumislyjau tuom paežiu žy
(o<yiu važiuot in Warnakalni ir
ale buwo linksmas, sweikas ir
raudonas, lyg jaunas. Teisy
bė ir dirbo jisai, kaip jaunas.

dailus kauptukas buwo pabai

mu ir ko tik duszele usimano.

Wanduo sweikas. Szulvniai gylio no 20 iki 50. Aplinkui iszsidraiks308 W. Centre str. ALliUf
tia straipsniais puikios girios, farmeriai gali gautie laukus su giria ir be gi Johnson'o mesinyczia.
Pa., Gal ima pirk tie konopi^
11 \V. Centre str. Shenandoah, Pa.
rios. Balkiai ir lentos neiszsakvtai pigios del pasistatymo sau namu.
ant geriausiu szipii waziuatDel wirimo mesa 5 sw. — 25 c. tam haidziu piningus tiefi ■;
Del kepimo galwijienu 3 sw. 25 c. Lietuwa. Russija. Lenkija
3 sw. deszru — — — 25 c.
Mo’.asi S l.oo isz wirszaus už kožna nkra, o likusia suma iszdajina art
Rūkyti kumpiai 1 sw. —■ (J c.
5 metu ant iszmokeszcziu. Norint tikrai dasižinoti apie wiska įaszikitia in
diuna, M

UNIONLANI) COMPANY 163 Washington str. Chicago Iii

vienas colis isztisus metus 9 10

ant trijų metu; o kas szauks
apsivilkęs ilga sermėga.
— Ale tai da in patį sykį priesz jį, tai tiems niekad nepataikiau! — tarė vaikinas, dcmranosiąs. Wisi, žinoma, pn
sigėrė, rekawo, waidyjosi:
besiartindamas prie kalvio.
— K as teisybė, tai teisybė, „Neapleiaim, szaukė, tegul pa
P*?r Kumpi&zkės girią pasi
siliks senasis waitas, tegul bus
rodė saulė ir aiszkia szwiesa — atsakė Tamoszius. O ftsz
Karosas waitu!“
apszwiete neseniai žaliuojan- ką tik sztai užsitraukiau tai
— Tai negerai, negerai 1 —
ezias dirwas ir piewas. Prasi kos ir mislyju saw, ar cziaudėgalo ir sucziau atsakė kalwis’ —Jeigu Karo
dėjo rytas. Wisi Kumpiszkės. siu, ar ne. Ant
.
sas liks tolinus waitu, tai wėl
gy wen toj ai jau buwo sukilę. Į (^‘jaib k^ip
*°tago.
— Tegul bus tai in sveika bus ta pat dar per tris metus:
Wieni ginė galwijus in gany
klą, kiti wedėsi arklius su ža tą, meister, — dar sykį atkar wėl bus wisoki žmonių plėszigrėms ir akėczioms Pulkas tojo w ai kinas. — O asz czion mai, rinkimai piningu ant mamoterų ėjo su kauptukais kati pas jus su reikalu užėjau: no- skoliszku abrozu, ant ciecoI riaus paminklu ir kiti lupiniai,
pti bulwiu; kas žiu kur toli
— Kodėl ne Antanuk! Kail wėl pasiliks po senowei priga
wimai ir skundai to lapės ratiuojancziu wežimu. Ir senoje ir du.
sztininko, wėl karaliaus saw
Iszėjo abudu ir atsietojo
kelis, matyt ir nepramiegojo priesz kaiw^, kur stowejo An Į mus gminoj4 wisoki wagys ir
užtekėjimo saulės. Antugna- tano wežimas, pakinkytas
— Tai žinoma!
atsakė
avietės jau degė anglys, wiens dwiem szywaie arkliais.
AtkXauaH. — Deltogi mes karwyras stowejo szale 'dlimįiliu
— Aa! Matyt kur toli įva
ir dūmė su jomis, o pats kal žiuoji! Kur-gi taip? — užklau sztai turime imtis už darlm, o
kad ne, tai prapulsiu!. Nedė
wis Tamoszius su sawo gagel- sė kalwis.
lioj4 imi misziu macžiausi su ke
bininku kalė raudonai inkai— Newa in girią malku wa bais iszmi n tingesniais ūkinin
PASAKOJIMAS apie
VIENĄ WAITĄ») IK JO
KASZTININKĄ.

sztys lakiojo in wisas puses ir
toli buwo girdėt dundėjimas
panaszoi labai

vienas colis per menasi $ l,oo

—-------------------------- --------- -----------

W Chmlei

- .\a wisi prie alaus-

Jurgio JuraicziO

Shenąndoą ii,* P a.,

one inch one year . $ 10,oo

wienas eolis wiena kart $ 0; 59

Entered as second class matter at the Post office at Shęnaudoah, Pa.

K. DHDURK0
Įima gauti isigert wisokiu
puikiu gėrimu, o ir cigaru su kwe
pencziu dilinu. Kur galima kožnam
wiengencziu atsilankvtie.

ISZEINA KAS UTAHNINKAS.

PREKE APGARSINIMU

6 DIENA LAPKKICZIO (NO WEMBER)1894 M.

Praszau atsilankyti ir toli
bandyti!
Sfu

SHENANDOAH, l'A„

1

ore inch once , . . $ O, 50
A
one inch one month. $ l,oo

L1ETUWISZKAS

311 E. Centro str. Shcnandi
ADRESAS DRUKARNES: „GARSAS AMERIKOS L1ETUW1U“

RATES OF ADVERTISING:

suko ūsą užsitraukė tabokos ir
nusicziaudėjo.
— Ant sveikatos! Labas
rytas, meister! — suszneko
kas-žiu kas szale kalwės slen-

— Acziu! —atsakė szypso
durnasis Tamoszius ir žiūrėda
mas in atėjusį žmogų.
Tai buwo jaunas vaikinas,
*) Kauno, Wilniaus ir Gardino
gubernijose vaitas vadinasi stami
na.

i
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KALWIS TAMOSZIUS.
su viršum, kaip Tamoszius at
si rado Kumpiszkėje. Pasako
jo žmonės, kad jis persikraus
tė isz anapus Nemuno, kur bu
wo kahviu prie dvaro, kiti pa
šakojo, kad jis czion atėjo isz

— 0<ri
ko ten ?
O
prie d warn, tris metus Atcabri—Matot, meister, norėeziau
tenai truputį pasisznekėt su
sugrižo in kaimą ir ezionai jam
patinstamais apie musu reika
ant senatvės geriausiai patiko.
lus.
— Ar apie rinkimus? — už
buwo, kad jie dabąr sawo kab
klausė Tamoszius.
wį turėjo. Ir koki dar kal— A, gerai brolyti! gerai!
lykai? ar daug turit žmonių wį?-’*’ Kuris wisur tiko ir
matau, nors tu nesnaudi!
prie darbo ir prie rodos ir prie
— Ką. ežia snausti Musu
pasilinksminimo. Wisi Kum— Dar nė pats gerai neži
piszkieeziai mylėjo Tamosziu,
nau.
Wisur
geresni
vyrai,
ža

balsu bus priesz jį, tai dabar
ypącz-gi jaunuomenė. Brt
bando visaip gerintis ir prisi- da mus pusę laikyti, o girtuo kuom-i senas kalwis taip gtei
sznekėti prie sawęs, kaip tik kliai nor szaukt ant senojo wai tai patiko wisiems? Sunku pa
gal! VVakar susiszattkė in k ar to. Tiktai negerai, kad daug sakyti. Gerintis jisai nė wiecžiamąarti dwideszimts wyru, yra awinu, kurie patys nežino nam nesigerino. Tur but la
dawė jiems alaus ir degtinės, ant ko szaukt, arba sako, buk biausiai patiko jisai tuom, kad
kiek tik jie norėjo ir praszė, jiems wistiek ar tas ar kits.. . - buwo geros szirdies, teisingas,
kad jie iszrinktu jį waitu da Bet jau laikas man važiuoti, iszmintingas, geras darbiniu.
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mažas, senis Powylas nesigai sipažinęs gerai su
lėjo piningu ant jo mokslo, ledu ir Kaziu
potam atwadawo jį nuo wais- su; ju pagelba
ko ir wisadbs mislydawo pa wę kitus k ai m y
likti jam sawo ūkę. Bet, turė kos ir skaitymo
damas vaiką prie savęs, tan vieną sykį ir ah
kiai jį wisaip ant sawo pusės nosi dailiai,- patiko
mokindavo ir bausdavo. Air ir nuo tol ai k pradėjoį
tanui nepatiko. Jisai, bandidąJ.jQ*nėapšeidawo. Jis ,ir-gi su •. t notrei kalus isz galvos iszva- wo apsileist’tėwu,-bet newisados • pasisekdavo. Jo būdas ilingu ir nusipirko8awi
visai'itpsiprato su kaimią su
. • Jo;\l-ilrbaU:;ir reikalais, su jo
tėvo. Būdavo ant galo ir to •bėjo apie iszsiraszmi|ti
’ ' sunKUJnfs ir- linksmoms X\-Ahiu- svethnureikalu.
.♦ ! »
kiu dalyku, kuriuose Antanas tus piningus Jaikra^t®
domšf.$U jo- lainuę Ir nelaime,
~ Szitaš reikalas lygiai
ĄVisaktkąimas taipogi pripi-a-J
mano, kaip ir visu, wise Wnl- buvo kaltas, - jei. pąs jį atsira
Nežinau kaip.jhs!
šuziaus, do noras, patarnaut savo dar*bu, savo spėkoms ir kitiems,* cz i a u p v n k is num arks I
4%‘nžhiogeiį,‘ atėjūną isz kito kia- A ntana$?
.szto^ kati jau jiems rodės. io</ ■ -— O kas taw g:dwoju vaL ne tiktai tėvui ir motinai, kad :krašzcžio, -kuriuos |$
scžiaus reikalai?! Žiūrėkit, jo mišlys lakiojo in svietą to-’ nair niro Bendoriaus
jiel)ė jo -niekados neg)
* * »
Ii isz namu. Knygosj kuriu ji to, tai taip jis manpabi
h» gyventi negalėtu.
sai f daug
skaitė,
sznekos su isz jeigu fttseitu mudwie»i
O
y
'
nose |iiens nehildžitivo) o jau
kiszasi in walscziaus reika
nėms iszlavino jį, iszmokino
lus.
...
Ir
jie,
snargliai,
nosis
5 turėjo Kumpiszkėje ju czielus
Tiek-tenai žinių isz
dit, Avaitiį Karosą .ir senąjį girkas kitiem^ buwo nematoma. liu žemės, visokių .pu
nori Imti pirmesni! Bet nieko
Jis vienas isz pirmutiniu vi
’ męszius.tai žinojo gana gerai,
paklausykit nors,
. bet nelabai ką ant to. žiurėjo.
gą padėjimą žmonių ir, kad meryje raszo,
o*J
■’ Pikto nieko jie jam negalėjo
W’isi nutilo. Antai!*
— Betgi ir mes jau nemaži
padaryti; wisi kiti buvv;.o už jį,
' - " o ką girti kartai^ baugindavo, vaikai ir mums priguli bal nesupranta, kas jiems nuo.vy lUė I ai k rasz t į į >ersW
sas.... — mėgino atsakyti riausybės priguli. Dėlto jis siaįU„Keli žodžiai
mus vaito/- BuvoW
Antanas.
"— Lai saw grūmoja pirsztu
Jus turit tylėt Ir klausyt,' gaiš inwedė Kumpiszkėje suei ’izyta,: koks tai yran
kesženiuj4 -— sakydavo Taino
<ras. Susirinkimai darosi daū■
SŽ1US
— Balso jie užsimanė! žiūrė- giausiai nedėlios dienoms, kara m ir teisingam žmo^
da visi žmonės atlieka nuo ki
liaus buwo paiaszytfyb
jums
ir
iii
galvą
ateina?
Al

moszius atvirai kalbėjo ir
atsargi aus rinkti wait*
ne tas kalwis jus to iszmokino? to geras knygutes, pasiszneka
balsas duot lengva, V
Lai
daboja
jis
sawo
nosį
ir
ne
žesneja, bet teisingesne ir iszisz r i nksi negerą žiųogtt
lūs
ir,
truputį
pasilinksminę
kaiszioja
jos
in
mus
t-arpą,
kad
. mintingesne puse walscziaus,
nežiurędams nieko ant to, ką kas nenumusztu! — szaukė szokiais ir dainoms, iszsiskirjuos baugino sėbrai vaito Ka- grūmodamas ir rodydamas su sto namon. Taip ir sziandien tai ii, raszė tolinus law
kumsezia ant kalvės.
- roso.
kaip vienam kainie,!
pusė ūkininku ketinai
• ANTANAS IR JO TEWAS. kė. Iszmetė isz vežimo pasku
SUSIRINKIMAS PAS KAI
Buvo jau gerai po pietų, tines malkas, instumė vežimą
kada Antanas par važiavo na in pasziurę ir pats nuėjo i n
mon su malkoms. '
grinezią pietų. Liūdnas sėdo
;sęzm.
iszrviKtJįK*
Nespėjo jis nę iszniesti weži prie pietų, o vėl susitikus su n m. n įsi gražiai apsitaisę, dėlto, kad ponas vaita
tėvu, dar liūdnesnės mislys abar, kaip anais metai
nes sziandien — nedėlia, szwen
pėmė jo galvą.
ta diena. Swecziu isz viso aNe pirmąsyk juk jau buvo pię 15. Wieni atsisėdę ant šuo gei-t kiekvienas, kieki
*. Tur but buwo labai supikęs,
nes ant sūnaus žiurėjo sznai- szitoks atsitikimas: Tėvas jo, Iii, kiti ant skryniių kiti stovi Jeigu senasis vaitas w
liks vaitu, tai mes hO
nors buvo ne niekai ir iszmin, ras, dantis sukandęs.
j e par aszysim \vardą U
~ Kur tu buvai? — už tingas žmogus, bet labai buwo
idant- wisi žinotu ap
klausė smarkiai, eidamas ar- karsztas, taip kad su jiiom sūri mintingiausi žmonės isz visos
k wad i us tr j m 1 osziuąj
ku budawo,susitaikyt. Namie
nieks negalėjo su jnom sugy Kurnpiszkės —*tai ūkininkai wiso wajsezi&us. pa rd*
— O kur asz busiu ?
rt tsa venti. Du vyriausiu snnu jau ir bernukai* kurie ntijo neper-* stiklelį degtinės.“ Taį
Juk matot, seniai jis* iszleido in žentus, seniai sueina ezionai ’ kn»
kė Antanas./
kad asz malku parvežiau.
jauniausias Juozukas jau me szventą die&ą ant pasanekofcx
Toki susinnkimai &tow dar
— Malku? — ir dėl malku
se kampuose pakilo
taip ilgai užtrukai? Artai mi jo tiktai vienas Antanas. Tai neseniai Kumpiszkėje? pirmu
O tai turbut mus A*
tinis juos inwedė Tamoszius,
šlyji, nematė tavęs žmonės
antNauįaJžbukiu važiuojant? vaikas. Kadįa jis dar buwo bus jau kokia puse metu. Su A u tauai!; —* sza.u kė &

&s. * Kur Nntanas pamate, kad jau nėr
...
„ ten&i bu <ą gintis, ir viską prisipažino.
Gaujai ąuJĮ^uo^
dawo labai linksma, labai smn
'iįh ir/'hbel’hai- sakant, ar jis
.dirbo,:aplin-ksminosj, .tai wis
. įsu nor.i^ iv/isz .visos duszios. •
— Reikalą?T— sunko' sė»
^Deltogi nei’ ko stebėtis, jei
nis.— Kokį reikalą? Mislyji
. beveikrnėjoks reik-alas^ nė di- asz nežinau, ko tu tenai vis

<

•*«!-

Balius! Balius!

sztį nuraszei?
— Nerasziau asz niekur

zyta, tai visiems aiszlcu!
mus wadina! — pyko karsztesiiėji jaunumenė.
— Mus? —ar

kliu suwisai nėra, visi szauks kit visus, kad duotu balsą už
Meszkaitį. Nors dar iki rinkidrauge su mumis.
Ką ežia sznekėt? — Mus ui u keli mėnesiai, bet visgi ge
Bus puikus liet u vi szk as ba
lius diena 9 Lapkriczio ant P.
wirszus bus! — szaukė Kazys, riaus pradėt ankseziaus.
visas praszwitęs.
— Kalk geleži, iki da rau- Nawicko sales W. Centre str.
— Žinoma, mus bus wirszus dona, — pritarė Tamoszius, Mahanoy City, Pa., ant naudos
— atsakė Antanas, jeigu mes suduodamas su kumsezia in szw. Kazimierio jaunikaieziu
draugystes. Prasidės G valan
turėsim protą, jeigu mes ma stalą.
vakare
ir
trauksis
žiaus sznekėsim, o daugiau d ir
Ant to ir pasibaigė susirin da
bsim.
kimas. Wįjy iszsiskirstė na per naktį iki 12 valamlai su
Grajis
puiki muzi
— Na taip, priežodis ir sa mon, pasiliko pas kalvį tiktai imtoj.
ko: karvė, kuri daug bliąuja, Antanas, Kazys ir Petras Žio- ke, dėlto užpraszome lietuvius
mažai pieno duoda! — pridėjo brys, kuriuos kalwis užsipra- ir lietuvaites pribūti aut ba
liaus, o kas pribus, Lai nesigai
kalvis. >
szė ant vakarienės.
lės.
— Kągi daryt? — klausė
Šviežiai sėdėjo pas kalvį TIKI ETA S
25 C.
wisi.
iki v idurnakeziuj*, kalbėjo
Pirmucziausiai mes turim da apie rinkimus ir apie viso
wisi tarp rawęs susitart ir su kius kitus reikalus.
ANT KONGRESS MANO!
tikt ant wieno.

tai

mes su

— sakė Winuas Kailius.
— Žinoma, judosziai nebu
si m, — tarė Antanas, — bet
ar nebūsim kvailiai, tai dar to

— Tikrai, kad pasirodys!
— atsiszaukė Tamoszius, ku
ris ką tik da sugryžo nuo melninko ir atsivedė ir jį drauge.

Tamosziui i n ėjus, wisi sweuziai padėjo judintis: viens,
kits pakilo nuo vietos, uorė
darni duoti atsisėsti Tamosziui.
Tamoszius tik ranka mosavo.

, meister!
ieku geru
ru dar ant triju met u vaitu.
Jau ir taip Inikraszcziuose mus

sė Tamoszius, imdamas in ran-

na! parodysim mus tiems laikraszcziams, kad mes jau n‘ė

sim! —szaukė wisi. — Karo
są turim numest!
— Ir Karosą ii- rasztinin-

— Tai žinoma! kaip numes
vieną, tai kitas nė nepasiliks.
— Hm! jug tai gerai, ln*t
kaip jus vis tai pradėsit? —
klausė Tamoszius, kada kiti

*zauk$ visas pulkas girtuok
liu, o ju nemaža kaimenė. . . .

m i n tingesnieji žmoni
]o man pažinstami ūkininkai
isz Smalninku, Naujalaukio,
Ruodžiszkiu ir Warnakalnio,

Potam turim kitus kaimus
mus walscziaus ant sawo pu
sės prikalbint; o kaip bus rin
kimai, turim wisi laikytis km
woj‘ ir wisi ant wieno szaukt.
Ar tinkat ant to ?
— Tinkam! tinkam! wisi
szauksim ant wieno!
— O ant ko, ar žinote '—
užklausė A n ta n as.
— Žinoma ant Jurgio Mesz
kaiezio isz Baltkoju.

Einant pro kareziamą naDarbinįkai žmonės turi nenmn‘ girdėt buwo iszten užki
užmirszti, kad James B. Rielly
mę girti balsai: „Už sveikatą
buvo visados ju prūdelius;
mus vaito! Už Karoso svei
|Mjr jo s toro n ę perėjo daug bikatą U
liu del labo darbiniku žmonių.
(Dar ne viskas.)
Mes esame persitikrinę,
kad p. Reilly yra vertas to uA TSA K1M AS M1N EKS W J LL1 E- rėdo del musu geresnės para
mos. Jis yra pupulariszkas su
CZIUI.
visais žmonėmis Ir visados
Atsiszaukiai tamsta per gatavas patarnauti tiems., ku
„Saule“ N 43, buk asz ant rie szaukesi prie jo. Wist, ku-"
tamstos neteisingai parasziau, rie jį žino, gali patvirtinti,
kaip tamsta, iszejus darbda jog James B. Reilly yra gera*
wiui, priėjęs prie tUsdario sa žmogus ir užtarėjas darbinįkn.
kiai kad jis ne ėmęs czekiu. Ar
Mes visados privalom ru
atsimeni tamsta kaip užklaus pintis balsuoti už demokratus,
tas manęs, ar visiem ne dawė žinokime, kad mes isz republb
czekius tam ofise ar tik jam. koan pusės nieko gero negau
O tamsta tuom tarpu pasakini, sime.
kad kitiem davė, o asz toliau
Darbinįkai ne užmirszkite
paklausiau, kodėl jam neda
vė, tai ką tada tamsta pasakini ? balsuoti ant Coiigriss-mam
Nieko ir iszejus, taipgi tam už James B. Reilly.
sta sakai, kad po prisiegai turi
sakiti liesą, tiesą reikia sakyti,
bet ne buvai ant jokio* i»ri- WINCAS WROCZINSKAS
sirgęs ir ne szaukė tamstą del
Geriausias karpenteris (dai
palimlyjimo, tik pats priėjai
lydė) visame mieste Malianoprie teisdariodarbdavį iszteijaiis. Gyvena ant ulyuzios 41 7
sįti o darbiniką nnskreusti
W. Pine str. Mahanoy City,
ir t t.
Pa.,

— Taip, taip, gerai, ant Me
szkaiczio. Keik tiktai gražiai
pasisznekėti su Naujalaukiecziais, nes turbūt jie nor rinkt
sawo Juzą Petraitį. Jug (ai ne
piktas daigtas, nes ir anas pui
kus wyras; vienas tiktai nege
rai, kad nemokintas ir labai
bailus, priegtam dar perjaunas.
Meszkaitis bus geresnis, nes
yra ir iszmintingas ir mokintu
su is ir mes žinom, kad jis vi
sados eis už widseziu, nelenks
perdaug sprando priesz Mas
kolių vyriausybę. Deltogi ge
riau susitaikykim ir wisi paduokim balsus už Meszkaitį;
o sziaip. tai wieni paduos už
Meszkaitį, kiti už Petraitį ir
7l eiei h'is.
ant galo pagalios Karosas wul
pasiliks wait u.
— Žinoma, kad taip, — pri
tarė kalwis. Priežodis sako:
Promptly wecured. Trade-Marks, Copyrights
jeigu du szunes pjaujasi, tai anil
Labels registered. Twenty-five year* ex
perience. We report whether patent can be
red or not, free of charge. Our teo not duo
treczias kaulą pagriebia! Ar ecco
until patent Is allowed. 32 ptLffo Book Free.
H. B. WILLSON <&. CO., xttomrjs at Law,
Opp. U.b. l ux. Uflkc. WASHINGTON, D. C,
ne tiesa?
_ Teisybė, Tamosziau! —
atsakė keli balsai juokmiesi,
EIKITE PIRKTI PAS
— tikra teisybė!
TUOS BIZNI ERUS KURIU
_ Užtatai atsiminkit, wyBIZNIAI YRA APGESINTI
rai, užbaigė Antanas
kas
tur kur pažinstamu, prikalbki MUSU LAIKRASZTIJE.

PATENTS

Dydele krautuve visokiu
gėrimu: alaus ir visokios deg
tines.

KAZIO DRAUGELIO.
S13 E. Centre str.

Mahanoy City, Pa.,

JEIGU NORI BŪTI PAGO
TU _ GARSINK
BIZNI „GARSE“

SAWO

THE LITHUANIAN WEEKLY

, GARSAS AMERIKOS LIETUWIU’
PUBLISHED EVERY TUESDAY
Executes all kind of Job Printing
and translating in all modern lan
guages.

SUBSCRITION $ 2,oo PER YEAR

Garsas Amerikos Lietuwiu
Publishing Co.,
230 W. Centre str.,
Shenandoah; Pi

randasi wienas katalikiszkas
kunįgas, patrotijo ghwastis.
Trisdeszimts asabu buwo su-

Bites sugylė waiką ant smert.
Kas jaucziasi, jog gali gerai
szaudvti tegul nusiduoda iii
Mahanoy City pas J. Miliaucką ir M. Wroczinską; 8 diena
szio menesio bus dydelis szaudimas. Nagrada yra 12 indiku, 20 aneziu, 50 visztuku ir
2 dydeli meitėliai, kiekwienas
gaus nagradą pagal 1IH
mą szaudyti.

$4.00

Iszeina kas utarninkas,
Shenandoah, Pa.,
KASZTUOJA ANT METU

AMERIKOJE
IN UZMARE

szkas pasielgimas Kražiuose,
subjaurino wardą Aleksandro
III. Pasiliks jo wardas bai
sum istorijoje taip, kaip Nerono ciecoriaus Rymo. Werkė ir
dejawo Lietuva laike trilikametinio waldimo szio tyrono,
kuris pragarsino sawo vardą
ne karėse ir iszmintingu val
dymu, aletik spausdamas žmo
nes. Jautė jo geležinę ranką
nė tik Lietuva, bet gi Lenkija
ir kitos tautos,pagalimus ir pa
ti Maskobja. Bet gi jau pasi
baigė
o dienosoto galiūno, smertis paguldė prisįiam
žino
niu in graba.

8 2.00
8 3.00

Užvveizdetojas J. Rainanauckas.
Rankraszcziai (korespodencijos) ir
laiszkai turi būti adresawoti ant szio
adreso.

Garsas Amerikos Lietuwiu“
Publishing Co.,
230 W. Centre str.
Shenandoah, Pa.,
Piningai turi būti siunsti per Money
Order arba Registrąwotoje Gromatoje ant ranku.
J. RAMANAUCKO.
230 W. Centre str.
Shenandoah. Pa..

jau caras užbaigė sawo gyve
lniną, taipogi iszwys apie jo
smertį sziarne numarije Garso.

Caras per trilika metu sawo
waldimo, spaudė sawo geleži
ne ranka musu Tėvynę. Sten
gėsi iszrąuti iszszirdžiu lietu
wiu szwenta tikybą,
jo bažniezias, span
musu
Ae misliti nemislijo
mumis spaudą, bet
<*lba sawo žandaru
ir czinovniku ateminejo lietuwiszkas knįgas ir iszmislinėjo
visokias kilpas, kad greieziau
sumaskolinti lietuvius. Atsižimejo pabaiga jo wieszpatavimo kruvinu darbu, papil
dytu
Kražiuose. Szaukesi ne<■
kaltas kraujas, pralietas musu
broliu atmonijimo in dangų
ir szendien isz tos priežasties
musu broliai kenezia nekaltai
baisiuos kaleimuose. 'Lironi

rij blaiw ystės draugystė in ku
rią prisiraszė kuo ne wisi jau
ni vaikinai. Atsiranda toki
apie keli isz Imtu viii kad kaip
szunes 1 ja, pamatę ant ulieziu
nekurtuos isz tu vaikinu. Zinoma, Kad jie ne yra Kitokį
kaip tik girtuokliai ir paleistu
wiai, kurie užsidirbę kokiska
tyka tuojaus snkisza in sawo
gana t<
begalinę kosi arę
g y wen i
aip gyvulėliai, bet <L
i ir kitus, kurie aina do
ruin ulių. Gaila, jog toki m*
ir warda lietuvio. Tok
savo bjaurimi pasielgimu til
žemina musu warda akiseswe
timtauuziu.

tūli lietu wiai pasaktjji,
tokios kowos ne binvii
kaipo ta dies
s buwo in s
narsius kariai wins it
tiek. Kaip girdėti, Ui
pusė liejo kraują uf (ii

FOR

szirdį iiizengs aviII
ateitos del musu levynes.
Jaunas valdonas, Nikalojus,
galima tikėtis, jog Ims labjau
Ii bėrai isz k as ir ne visame seks
[1 S
Iszkirpk szita apsawo tėwo. Gal su
tuv iamss|)aiidą ir ne <31 g’wsinima ir prisiusk niu
mjs Sų sawo pmwardia i:
žmonių tykeiime.
a Iresu ir su wardu sawu expn

ZIN 103 WIET1NE3

Zmogžudis pats iszsidawe.

so, o mes prisiusime taw par C
O. 1). ant peržiūrėjimo boxa musu
..Special Brand“ Cigaru ir szita z\utomut-szkai iszinetanti szuwius d\ve—
jopai weikenti rewolweri. Wisas ni
keliu plekuotas, gumine rankenuke
irszuwiai in ji yra wartojami ..Smith
ir Wesson“ 32 arba 38 kalibro. Szis
rewolweris už tai pigiai parsiduoda,
idant prawestie kelia „Special Brand“
cigarams.

szko ir rasti negali. Pk
nomisli labai v negrai*
O
tokius darbus daryti,
zweriszku pasielgia
gėda visiems lietuwiu
kas butu mumis broli
prasti ir tas muszynėsp
Mes tokiu pasielgtoji
gero ne padarysime,
pripilsiu) kiszenius sjį
ežiams. Jau wiens iai
sztuku užsimokėjo pas
jura 15 dol. Mat lietu?
tokiu dalyku pinigui
o kaip reikia ant reik
daigto tai tada bėdawį
sunkus laikai.

EAST LAKE MEG. C.

reporteris laikraszczio, eida
mas uliezia, rado suwiniota
pcĮ)ierą, perskaitęs labai misi
divijo, nes tame laiszke buwo
aį)iaszita wisa žmogžudyste.
illiam Penn Bowman papil
dęs ta žmogžudystę, kankytas
iszmėtinejimais sąžines, pats
parasze tą laiszką, pats iszdawė savo vardą ir vietą sąwo
mwimo
aus nu
ėjo m namus ir atvedė Bow
man pas majorą. Bowman iszreiszke, jog su sawo draugu
aidami in Plymouth^ atsisėdo
ties tiltu, in ta tarpa atėjo du
pe.llioriai, jo draugas jam nie
ko nesakęs pareikalawo nuo
pedliorbi piningu, iszsiemęs
rewolwerį \\ ieną perszowė, o
jissuwis nežinojus mierio sa-

me zmogzudysteje.

S. E. Cor. Adams
Chicago. 111.,

I aemęs A.
randu patalp
jima ku. Sutkaiczio ai
Miluko. Kn. Sutkait
p i e m e ii i sz kai s žod že i s
p. A. Miluką, vadindamas
vaiku ir t. t.

Priesz nekuri laika netoli
Wilkes Berre tapo užmusztas
pedliorius; lie pertrnkio tirinejo, kas tą žmogžudystę pa
pildė bet negalėjo rasti žmog-

T ris angle kasi ai užnn?
Nanticoke, Pa., ik
ežio
mainieriai wn
gengtvę prigėrė, isz prie!
pi asimuszimo vandens!
no brusto, taiposgi tai
diena wiens tapo užmuši
puolanczias anglis.

Pasirodo, jog kn. Sutkaitis la
bjansyra waikas. Asz ant kiek
žinau k n. Su t kai tį ir p. A. Mi
luką, tai szis paskutinis jau yChambersburg, Pa. 1
ra atsižimejęs darbuose ant lie kriezio. Kompanijos C$
ežios >. Chesnut str. užsi
tuwiszkos dirwos ir lame daly land Walley pasiilgino-l
vi
o
vakare namas, kuriame gj
ke pasirodęs, jog yra wyru. darbo geležinėse dirbę
na lietuwis Stanke vieži us
Man rodos, jog kn. Sutkai- ant valandos kasdien. B
g n is
>wos. L ra ežiui ne wertetu taip užsipul dirbo po asztuoins
u s ugniai m trumpa laika dinėti, ant p. A. Miluko, ku ant dienos, o dar į > radęspribuvo ugnegesiai ir tuojaus ris yra geras ir darbsztus lietu po dewines ir dirbs tai
užgesino.
tuwis. O kn, Sutkaiczio ne žiema.
girdyti, kad Imtu pasirodęs
A n gi e k asy kies Sze n ad o r i j darbu ant lietuwiszkosdirwos.
pradėjo dirbti pilną laiką, bet
ienas
a n g 1 < * k asy klės
k o m p a n i j os
Sydney, N. S. W. 1
Lehigh Valley neiszdirba isz
kriezio. Du pasažierni0
MOK
INKIT
W
AIK
US
LIE
tisas dienas. Girdėti, jog dirbs
susimuszė ties stacija
taip angįe.kasiklės Szenadorij TUWISZKAI.
Septintos asabos, tarp «

Ant kitos dienos buwo atjieszkotas pedliorius, draugas
užmusztojo, tas priįiažino, jog
Bowman užmusze jo draugą, o
paskui abu užpuolikai iszkrau
wieno

Buffalo, 2 Lapkriczio. Ma
žas waikas iszbėgo bowitis in
sodą aplinkui avilius bieziu.
Paėmęs pagalį ir įkiszęsin avi
lį pradėjo badyti. Spieczius
bieziu iszlėkė isz awilio ir api
puolė waik a- Taip su gylė, jog

City of Mexico, 4 Lapkri
czio. Ateina žinia, jog szitam
mieste trys asabos buwo ūž
iu usztos laike žemes drebėji
mo ir ‘leszimts sužeista. Tame
laike atsipro winejo teatras,
žmones pajutią žemes drebeji
mą, pradėjo werz'tis per dūri
mislijo, jog sudnoji diena dar<
si. Daugelis budinku sugriu

otraikieriai su ugnia.

New Ori (‘a n s, 4 Lapkriczio
A teina žinios jog czion straikieriai sudegino daugybę garlaiwiu, pripilditu su wata ir
elis tuszcziiis. Bledies
■ta in 81(15,000.
Mat
i žmonės nenorėjo dirb
ti su nigeriais. Isz tos prieža
sties baltiejesustraikawo ir ne
galėdami kompanijos Į>ri\\ l i
kti, pradėjo degiti garlaivius.
Kompanijos agentai apreiszkė,
jog aut ateinanezio laiko kom
panija suwis ne ims

zmuszt

Diena 5 szio menesio 51 ahanoy City, Pa., a n gi e k asy k lest
wadinamose Use tapo užmusztas lietuwis,MikasZugždaapi(
27 metu senumo. Nebaszninlietu wiszka
nana
lietu w isz k as
augystes, tai ir laidotuwes
dprowis puikiai.

1 rowincijoj i a
tuo pauzių wai
lis žemes drel
ežios, mokyklos ir taip
namai guli gruvešiuose
kuoje, jog 2000 asabu buwo
užmusz ta.
Mieste San Juan nė wieno
namo ne liko, pagalinus ir vie
ta kurstowejo miestas prapuo
le. Kaimą Del Arbordon praBaltimoi
ryjo žeme. Isz skylių pasida
riusiu laike, žeme
kuri \vald<> dydelias misingio
prašiniusze lawa
dirbtuvės, apreiszke darbinįwand uo.
kamskuriu yra skaitlius in 600,
jog sumažys mokestį už darbą
10c. nuo$l.Szioidirbtuweijau
antru kartu mažina mokestį.

ezio. Wienas jau pagivenęs
farnieris wardu John’ Kouse
buwo užmusztas per du apsiBuwo atidengtas sukalbi
maskavusius žmones sawo na
ant gywasties Nikalojaus
muose. Wagys mislijo, jog jis
Laike pereitu keliu dienu po
prilaiko namie pinįgii. Jiedu
licijabuwo užsiėmus areszta
inejo in namą suwis tikiai.
wojimu nihilistu. Tarpu are
Farmeris sėdėjo palei ugnį.
Jo pati ir duktė buwo kitam
kambarij tame laiko. Wienas
isz atėjimu prisakė farineriui
pakeiti srvo rankas in wirszu,
Auna apie caro smerti nu
betgi tas vietoj taip daryti, grie gąsdino Paryžių. Wakariniai
būsi už kirvio. Tada viens isz laikraszcziai talpinanti žinias
užpuoliku szovė tiesiog in far apie carosmertį iszėjo su juo
meri ir užmuszė ant wieto-, dais krasztais. Svietas rinko

si in krūvas ia skaitė
nu
lindimu žinias apie caro smer
ii. Maskoliuos pasiuntinis bu
wo apsuptas žmonėmis. Alaskoliszkoj kopliezioj atsiprowinejo diewmaldyste už caro

CAkOSMERTIS
Ateina žinios isz Petropyles
jog caras jau užbaigė gywi-ni
mą 1 diena Lapkriczio 2 va
land

ginus negiwęs kai]) 1
nas. Prit sz smerti b"
rinkti visai sawo fan
kiekvienu ilgai kali)
ginusia su cariene. J
min
no wisussawo vaikus, visi a
timi prie jo buwo apsiaszaro

>g Aikalojus, kuris apims
aidžią numirus tėvui, Aiukdaug geriau
su 31; Škotijos žmonėmis, ne
kaip jo tėvas apsėjo. Sako
Aleinikow, jog rewulicionistai
yra žingeidus žinoti, kaip Nikalojiis apseis. Jie rokuoja.
j og j i s yra la ba i Iii >era 1 i sz k as
ir suvis ne toks kaip jo tėvą*,
kuris rodė sawo galybe spausdamas žmones.

Karnas, rodėsi •f o suwis ne
jautė skaudėjimo. Antra walanda atsiduso paskutiniu kart
glebij carienes ir apleido d wase kūną.

caru w.sos Alas
kufv irta advna
sąnariai palocis
nuėjo in kopli
naujam
carui,
u
sznįko ketina parvežti in 1

užgimė 1 e1845 m. ir
užengė ant sosto 13 Kowo 1881
m. in tris dienas
nuziK
m ui sawo tėwo.
Įienkis waikus. Caras buwo
miletojas pakajaus, ir meilus
sawo priwatiszkam gywenime,

Leo Hartman, kuris buwo
a resz ta wotas M as ko
sinimą nužudyti 7
III. liet gi isztrukes adbė<r»9 iii
A meriką, sako: Nėra ne Avie
no tokio žmogaus, kuris -gaiJautu caro smerties. Jo iii iž
dinis yra daug minksztesnės

to, kad ir kaszm koks geras
caras butu, nihilistai ne per; spiandiaant jo giwastie-,
ne bus de<| otiszka valdžia
aikita. Lagadnumas Ni>jąus neužganedįs inpikusiu nihilistu, kuriuos inarzino
tyronybe Alekrandro III.jo
tėwo.

jau caras.
Jzio ateina ži
na
nia, jog jau IMkalojus užengė
ant sosto ir apėmė valdžią ant
Maskolijos. Iszėjo prisakimas,
idant wisi ukėsai Maskolijos
prisiegtu naujam carui.

*,

*
_ _

'

PROWA KRANTU. "

^Vilniuje, kaip skaitytojai
musu žino, jog atšipto v i nėjo
dar prowa Kražių kalti n įk u.
AVisa toji prowa persistato
apgailėtinam padėjime ir pa
sirodo kokia teisybė wieszpatauja Mask oli joj. Apie nieką
daugiau neina, kaip tik apie
iszduota isztarmę aut žmonių,
kurie stovėjo apgynime bažniczios, ant kurios atnaujini
mo jie gawo daleidyma. Wisa
sostapylė Lietuvos apie nieką
(langiaus nekalba, kaip tik
apie provą Kražių.

Bet Ogi ineikime in kambarįu
teisdarystės. Žemai d u rise na
mo teisdarystės,
kiek vienas
V
ineinantis in vidų turi pasiro
dyti kuom jis yra ir koks rei
kalas szaukia jį in vidurį.
Ant pirmo giwianamo randasi
kambaris teisdarystės. Wisa
prowa kražiecziu atsiprovin ėja slapta. In kambarį iszskiriant teisdarius, apskustuo
.-itis ir apginėjus niekas (lan
giaus m- inleista. Ne wall a.
niel-am neviena žodį užraszyti,
tokis asztrus prisakimas atėjo
isz Petropilio. Ministeris tei
sybes iszdawe prisukimą taip
west i plovą jog in svietą nie
kas ne iszeitu, uės toji prowa
yra gė<bi dėl valdžios Maskol i jos. Pats Orzewskis, jeneral-gii 1 >ern:itori us W i 1 niaus,
sėdi ant prowos nuo ryto iki
vakarui, klauso kiekv ieną žo
dį — ir sawn buvimu daro intėkmę ant teisdariu — žinoma
ant nenaudos musu broliu, ap
skustu už pasiprieszinima vai
džiai.

Apskustiejie sėdi ant suolu
viens palei kita: moteriszkes,
vyrai, vaikai ir jaunos mer
gaites. K ai Į) jie iszrodo jokia
plunksna apraszyti ne gali.
Sumuszti, sukankyti, su imlubusioms aky m is — su apsiv ilktuvais, daugiausia gautais
kalėjime, vienok su valkio
tais, storais ir netikusiais. Iszskiriant kelis apskustuosius,
gerinus iszrodanczius ant weido, o kitu tiktai skūra ir kau
lai. Kiekwien is isz ju iszgeltę^, smvargįtas — suvis pana
gus in lavoną. Yra ju tiktai
69. Privalo būti 71, vienok
viens nu mirė,*o kitas mirtinai
serga. Daugumas isz jn $e<|i
kalinij po vienuolika menesiu
nuo pereitu metu menesio Lap

__

L1ETUW1S SZIAUCZ1US
waikszezioti po’ wieEaŠ^*toiF
. SMULKMENOS
ir ne daleido jam szneketi. Ta genbergas, kurio szunyliei
.
A-LASTAUCKO
da♦ atsikėlė nuo savo vietos kini pasirodė; szylo nal$
M. M^CNKEWYOIOIS
‘
i
H
-w
n a*
Ten yra puiki užeiga^ ’nes ganrta r i * ”f t oi .- i, i ’* r . 4- k »
advokatas Turczanikow (ma kada jį advokatai api|
Kas norit QSUBztellSDt nanju geru
KETURIOLIKA ADYNU ANT ju jam nieko nekenkia. Olėta •gaut nelik isigert geros arielkelesir
klausimais, ant kuriu ateai
czeweriku ar czebatu arba pataisų,
\YANDENIO.- '
'
aluezio bet Ir patinkama-i pasikalbėt
tai nuweikit pas Motiejų Marcinke m as ant kiek vieno žodžiui
tiktai
pabandikite
negraudisit.
Kokis tai L Moore, jaunas tinius.gywentojus, kurie jį lai •
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315 E. Centre str. Sheimnidoah, Pa. tai kito niekad nelankisit.
w a i k i n as, norėjo : ■ dusi g au ti
priežasties tokio apsėimo teis
uždyka isz Anglijos .in Ame
E. Lloyd str. Shenandoah, Pa.,
§:Ayieuame kaime Anglijoj
Wiena mergina 20 metu lai dariu suvis apginimas apskui
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kartus ant dienos. Kada par
in laivą ir pasikawo. Po nie
puolu adbega tarnas, paėmęs
M ah a noy City. Pa.,
ku r i o laiko rado jį wienas ma
in burną vandenio prunksz,,Mes — sako apginė jas —
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Ant uliezios W. Pine name Gortrosas, bet tas pasigailejąs ne duoda padavimai, jog anūkai
ezia nelaimingai nnt veido, nežinom isz kur szitie žmones
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inano ten gali gaut szalto alaus ir
davė žinoti kapitonui ir da
o paskui isznesza laukan ir ka
atneszdawo jam walgiti. Bet kos is/.rodo, kaipo pirsžtai bu wisokiu gėrimu. Yra tat geriausia
užeiga del lietuwin.
da atsigaiweleja ir wel atveda
o<’,elbetu nėra suwis žinomi
tuoj aub. užtiko jį ten maszmi- tu nukirsti per antrą linkimą.
aut prowos. Toji mergina ne
Naktis buwo labai U®
stas, tas tuojaus nuvedė pas Nėra ant ju nagu nė giwuo
buvo ne bažnyczioj. Paėmė kur gi jie buvo paimti? Tu
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ją žandarai isz namu ir pasodi rim mes apie tai dažinoti, prie rejo, jog buwo netoli žt®
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Duodasi jog asz galiu budawoti
Iszklrpk szita apgarsinimu ir pri—
no in kalinį, kureme sėdi wi- szingai prowa ne gali būti tei lei, iki gal laivus neatsimuš
§ Sziuse dienose numirė naujus namus, taisinti wisokius karjog kaip iszvažbios in kraszta,
pendariszkus darbus ir ta galiu atli siusk mums su pilnu tawo adresu o
sas metas. Tai Į) pat kai į) su ją singa.
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(da, kapitomus buwo isžeję
kti, ka angliszki žmones padaro. To- mes prisiusime tau per express szita
tropijosi, taip ir su daugeliu
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amžiaus.
Tikra Elgino laikrodėli uz
. o paskui adgal nugabentas in
Protestas tas maskoliaus pa- virszaus ir nuo pirmo 8$.
kitu. Wienas vaikinas, kokios
redami Koki nors karpendariszka dika ant pamatinio. Apžiūrėk jv
kimo pražuvo. Aut kmt
gerai, o jeigu atrasi kad jisai tau pi dwideszimts su virszum metu,
, jog Juodosios darba atsilackitu pas mania,
t.ės kambarij, visi kiti advo wo subegia daugelis si
- Waikinas pasibijojąs, kaip
giau pareina kaip wisi kiti laikrodė
gawo kalinij sukatas. Ant pro
gelbėti
garlaivį,
bet
gija
katai jį parėmė ir protestas bu
. . tik pamatė krasztą. niekam
liai, kokius tik kur tau teko matitie.
wos ir po prov ai jį weda, nes
tolio
nuo
krauto
wo užraszytas iii protokulu ba suvis menką galima k
nematant szoko in vandeni,
tada užmokėk .expresawam agentu
SHENANDOAH, PA„
pats ne gali paaiti. Laike pro k n i ligas.
paduoti.
§9 75 ir kasztus exprt?soi, ir laikrodewos guli galwą pasidėjęs ant
Ant prowos buwo paszaukpeties sawo draugo ir kosti be
nereikalauji mokėt nei cento. Yra Ur
KRAUTU WE
szti adgftljr už keliu valandų*
CHARLES N. BRUMl
pertrūkio. Szneketi suvis ne
buvo jau toli nuo kraszto. .
kuorais lukeztais, kiti parduoda pu
gali.
Ant Kongress-mani
u Ilgai kariavo su vilnimis . Dąktftras: Al' turi kokia 25 E. Centre str.. Shenandoah,
S35 Gwarantawotas ant 20 enem
kus ir pati Klingenbergą — apsApskustuosius varo kasdien
Jeigu nori gražu lenciugeli, ta,
mariu gialbėdamasis nuo smer- nors silpnybę ant kūno.
po du kart per uliczias Wil- stamus, gimines ir visus tuos
prisiusk drauge su sziai kortele 5o
czio, kas jam galėjo kiek vie
Rekrutas: Mano akys silp geriausiu walgomu taworu ir kitonicentu, o gausi puiku lenciugeli, arbx
niaus isz wieno kraszto miesto
na
valanda
atsitikti.
nos,
netoli
matau.
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in kita, isz kalinio in teisdarys gwinti. Pirma diena prowos kalu apturėti naudą, Į**
Taiposgi K. Radžiawiczius yra prisiušk isz kart $0. 75 ant laikrodi
Bet po iazbuwimui tokiam
Daktaras; Kuom tu manę
lio, o gausi lencugeli dykai.
les namus — sudebnoj pa buwo paszaukti liudininkai.
gus in wisas « z a lis
1 a t y. Wisi apstoti kareiviais Žandarai ir ezinowninkai insiATLAS WATCH CO.,
buwo užtėmįtas nuo vieno lai
Rekrutas: Labai greit! makurie laiko rankose nuogus grudo in kambarį su riksmu
MASONIC'TEJIPLE. CHICAGO. ILLwo ir iszgialbėtas.
kardus, aina koja už kojos per
§ AYienas isz turtingiausiu
Daktaras: Matau!
uliczias U valanda isz ryto ant
w TOMO
prowos, o 1 I valanda nakcze baime inslinko musu broliai ir mu darini ir geru užmoka
-Rekrutas: Na mat! ponas jį
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del
darbinjku.
Jeigu
<1^
5
ne
moka
nė
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raszyti,
grįžta in kalinį.
matai, bet asz negaliu inziurėseseris, moteriszkes su mažais
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Ten galima gauti swiežios ir gekai netenka darini, tatir|
taipgi nėjo paty. Galima sav t* jb
Kaltininkams galima buwo pa vaikais ant ranku, seniai, mer
ros mėsos kiaulienos ar galwijienos
kystė nupuola. Uliarh
sirup,inti apginejai, žinoma jie gaites, viens suvis aklas ir ao ir deszreliu ar kitokiu mesiszku
Mažas ne supratimas.
kystę waro, jog nepersenei
Brumm, jei liktu aprinktu
^u.
122 S. Malu fitr.
patys to instengti negalėjo, pie keli szlubi ir t. t. (dilimą
daiktu, pas JOHN BRODLEY ga
tropijosi jam apsigauti ant
lima ir lietuwiszkai susikalbėti, ba
Shenandoah, Pa^,
betgi kas kitas už juos pasis buwo suliginti musu brolius
■
$500,600,
jis
dažinojąs
apie
tai
mui užrubežiniu daigtuL
lietuwiai klarkos.
O
tengė, buwo paimti trys geriau
del gerovė^ mus paežiu ir
si advokatai isz Maskolijos, ir ezinowninku, kurie pirmiaus
Ligonis: Man rodos, kad
sos pramonystės Sclmyll
wiens isz Warszavos ir trys
§ AVienas darbinįkas, Ri
LIETUWIS SZ1AUCZIUS.
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County.
isz Wilniaus. Advokatai ant nimotaip vadinamo maiszto,
chard Lutter, gyvenantis Lon •
K. Karalius
T. Pauliukono
Ales Imtys saw už gaus
pro vos aiszkiai pamatė szunySiuwn naujus ir taiso senus apTuri wisokiu puiku gėrimu kaipo
bę maskolių papilditą Kra
ir darysime Imituodami už
tai: arielka, arakas, midus, winas, a- siautuwus, darbinius ir szwentadiežiuose ir apginime kražiecziu kankino.
darbe, surisza jis ją ir pakalus ir kiti. Ten žmogus užejas wisad ninius. Darba atlieka greitai, gerai
ne nzmirszkite, rupliu..,
karsztai užsiėmė.
ir pigei. Giwena ant W. Centre str.
Shenandoah, Pa., po apaeze drukarConlon amatnįkfts (meisteris)
Laike prowos teisdarys per zokai užpuolė ant žmonių gir kieku ienas del savo t *

kriczio, o kiti po penkis, nes
jie buvo suimti, ant paliepimo
Oržev skio, paskiaus. Tarp ap
skųstųjų viens kaltininkas 11
metu — nieko ne supranta ir
ne žino už ką ir del ko sėdi
kaliu i je visas metas.

t i

traukia kiekvienam liudinin
kui, kuris pradeda pasakoti apie atsitikimus, koki buvo ba
žnyczioj, palei bažnyczią, kaip
buvo žudyti žmonės, plakti,
kaip moterys ged i tos, kaip
traukė serganezins žmones isz
lovų ir ware in kalinį, kaip
jieszkojo ir suėmė tuos visus
kurie turėjo žaisdas(ronas) už
duotas per kazokus. Pertrau
kė taipgi kuningui Renąckiui

36 E. Centre str. Shenandoah, Pa.

ti. Ant bažnyczios užpulta an
"barzdą 7 pėdu ir 6| colio ilgio.
mano.

duoti saw drąsybes musztyneje su neapsiginklavusiais žmo
Musu spaustuvėje gi
nėmis.
gauti pirkti Istoriją KaO
>er- Bažnyczios, kuri knszt <•
viena dol.
darai ir ezinowninkai melavo

iszejo ant virszaus.
Labjausia teisinosi

BIZNIERIAI MOKĖT
Kliu- UŽ APGARSINIMUS.

tai Olėta, garsus iszmislinczius

Urędnikas; Natai koki?
Žmogus: Priesz walgi, po
nas, visados gurguluoja mano

nes.

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

Pacztoiius: Szitas laiszkas
• dą skiepinimo nuo in kandimo
kirmėlių. Inkastą vietą paszmeruoja kokia tai moszczia
— Bet gi tamista, kaip prisawo iszradymo. Inkastasis
turi karsztį per 3—4 dienas, lipįsiu da viena ženkluką, tai
123 W. Centre str. MahanoyCity Pa
ale paskui gali be baimes bus da sunkesnis.

LIETUWISZKAS SALIUNAS

Jono wasaric
Puiki yra užeiga, nes galima gaut
netik isigert gero sznapseko ar alau^
bet ir patinkamai pasikalbėt: czion
mums lietuwiams darbininkams ne
pro szali.
822 S. Main str. Shęnąndoah, Pa.,

