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Gera visiems užeiga! Pas mane gali kožnas gauti visokio gero Irai 
įsigerti, usirukiti kono skaniausiu cigaru ir t. t. Teip nikiams kaip ir“ 
mas kožno yra ižgirtinas, kas ten tik atsilanko. Broliai nepamimkite.

885 Bank str. Waterbury, Gunn.,

Czion puikus grabai!Ir sztarkus arkliai. Kas czion atsilankisitTas pigei

Turiu nupirkęs visus daiktus reikalingus delei laidotuwiu mirusio, 
priegtaiu laikau arklius, vežimus, kuriuos samdau visokiame reikale žmo
nėmis; anglius parwežiu, perkraustau, su kericziuiu ar boge peraamdau ir t. 
t. Todeliai, užpraszau wisus sawo gentainius idant nepamirsztu jai kam ko 
reiks, tai ateikyte in saliuna kureme wisoko galima gauti delei gėrimo.

275 W. Centre sh. SHENANDOAH, PA., M. JANCZA1T1S.
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KUECZYNSKU
SALRJNAN UŽEJES NE

SIGAILĖSI
ŽMONES SZ1RDINGI, GĖRY- 
MAI, CIGARAI PUIKUS, RO
DOS REIKALE NEATSAKO.

KAMPAS L CENTRE IR N.
WERSSTR.

SHENANDOAH, PA.,

SALIUNAS

K. DHDURK6

B0-

RATES OF ADVERTISING: 
e' I f « t i ■

ore inch once , . . $ 0, 50 
LIETUWISZKAS SALIUI . . . o ,one inch one month. .> I ,oo . -.

, W Ghmlellaucko one inch one year . 8 10,oo

311 E. Centre str. Shenandoah,I*™“
Czionai galima gauti, kiek tiki Nr.7

szele užsimano: atsigerti kuo i-— ... ---- -
niausio aluozio, saldžios, karexh
kokios tik norėsite arielkele«,W ASAKOJIAIAS Al 1E 
eukrawotos, užsirūkyti puiko dp WAIIĄ/‘ ) Iii JO

Praszau atsilankyti ir to vilki K A SZ 1 I X I X K Ą.

,J " J J

ISZEINA KAS UTARNINKAS.

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

u.

13 DIENA LAPKKK'ZIv (NOWEMBER)18»4 m.
Entered as second class mutter at the I*<>st office at Shenandoah, Pa 

mas nuo suolo.

puikiu gėrimu, o ir cigaru su kwe
pencziu durnu. Kur galima kožnara 
wiengencziu atsilankytie.

W. Coal str. Shenandoah, Pa.,

C. M. BORDNER D. 1).&

DANTŲ DAKTARAS
Ofisas buna atidaritas 
nuo 9 iki 12 (pietų) 
po piet nuo 1 iki 3 
ir nuo 7 iki 8 wakare

36 Oak str. ShenandoiU

WAITO EASZTIXYCZIO* 
J i-:.

isztekdawo ir ant wisokiu mar 
gu drabužiu, kuriuos parsi- 
siusdawo saw isz pat Kauno ir 
ant lekieruotu, žibancziu cze-

/nuoma, jis, tuos piningus gan 
dawo m* nuo waito, nes alga

moki žmogiszkai su žmogum 
pnsziiekėt ! Perdaug augsztai 
nosies imkelk, nes esi mus sam 
dininkas, walscziaiis tarnas, o

užkei-
mė wmo, nė nuo tėwo, nūs jis 
gedėjusi saw o fėwo, o ant ga
lo ir tėwas nė girdėt nenorėjo

balo isz p kilimo; nežinojo ka

J ' J v J *J J
PREKE APGARSiNYMU;

wienas colis viena kart $0, .50 
wienas colis per menasi S I,oo 
vienas colis isztisus metus $ 10

wai kszcz i (> j an t į rasz t i n i n k a.

— Ar jus akli, ar ka *.

sz 11 n i n k a s , humjiem . — iiiui ■ 
nėjo waitas pamaži besi tai k\ •

prasznab'

L1ETUWISZKAS’ SALIUNAS

Jurgio Juraiczlo
232 W. CENTRE STR.

Shenandoah^ 'Pa.,
Czion gausi goriausiu gėrimu, 

szalta alų, o ir gurės gera miera, o 
rukimo nereik girti ba tas pats gira 
NEPAM1RSZK1TE, szale „Garso“ 
spaustuves.

— Na wisi prie alaus —

CH. SHMIDTO
SAr žinoto lietuwiai kad CH$ 
TIAN SHMIDTO yra geratib 
galwa nuo jo niekad neskani 
Ch. Shmith‘a gali kas nori g»d 
baczkutia in namus parsigabesi

207 W. Coal str. ShenandoiM

Plunksna už ausies 
susikisze< abi ran-

jo matyt buwo. I 
dirb- 4; orimerki

IHHl-

ir
lai

SALIUNAS.

I la jam geria us ė josi, 
jisai gawo wieta raszt

A nt ma < ( nes tai jis buwo), 
niel o nežiurėdanis, pakilo nuo

šiai nekmiezia Antano ir kad 
ima lytu, tai ant sziaudo ji pa-

Kas 
bar

Waitas 
pamaži i wi

a

Fowardu „LIETUWA”
Derlingiausi laukai isz wisos walstes Arkanso, apie penkes deszimts 

tukstaneziu wienam gabale, po abiems pusėms gelžkelio „Memphis ir Little 
Rock“, tarpe tu lauku randasi miestelis Hazen kur žmones gali sutwert! sau 
dydžiausia ir puikiause parapija. Komitetas aprinko taja wieta kaipo ge
riausia del uždėjimo Lietuwiszku kolioniju. Wisoki jawai dera labai gau- 
iai, priegtam auga bowelna, o waisei sodu puikiausi isz wisu Suvienytu 
Walstiju. Klimatas sveikas, žiemos trumpos, o vasaros ilgos, karszcziu di
deliu nėra, szilima liginasi su Chicagos,

Wanduo sweikas. Szulyniai gylio no 20 iki 50. Aplinkui iszsidraiks-

cj' . -y

22 W. Centre str,’Shenandoah

džios ir karczios arielkeles, teiposg 
usirukite cigaru su kwepencziu du
rnu ir ko tik duszele usimano.

R. DABB
Yra puikus photographas, k 

panaszei labai in žmogų noV*

Iszpradzios ir czmn wi> 
jam *«ekė.-ii g^Tal, bet <ia 
rurb'it ar (ik neprasidėj< 
iirastcs-iėvs dienos. m <

niai (<>-
k i w mi ima !

daigu nori kas kad atmulevepti
dydes formos tai wiska puikeip* Irti 
ro ir nebrangiai. inotik-.
,14 N. White str, Shenandoah,^ Kada Į

l UZSllKllgl 

misi \ s.

wbė. ne tokio gvweni-

lllo-

ęy wen imas, rmr

w e

niu. Žmogus, Kuri taip pikiai 
paminėjo ponas ra^zlininka-■, 
buwo tai Antanas. Rasztinin-

szirdms Imu o am Aidaiio.

— Prakeiktas žimmus! 
m'irnėjo jisai po nosm, smal
kiai waikszuziodamas po kam- 
bai į. — wisados t u r l \ st už a- 
kiti. Pernai žlugo man per t; 
bjaiir\ bę apie szimtas rublii

w nitas

o ne waitas!

\Vas Įo

rios. Balkiai ir lentos neiszsakytai pigios del pasistatymo sau namu.

PREKE LAUKU NO $6 IKI S8 UŽ AKRA
Mokasi §l,oo isz wirszaus už kožna akra, o likusia suma iszdajina ant 

5 metu ant iszmokeszcziu. Norint tikrai dasižinoti apie wiska raszikitia in
INlONLAND COMPANY 163 Washington str. Chicago III

Arba in redistia „Lietuva“ 954 $3rd.str. Chicago, 1)1.,

2_____________ L-J___ .____ 2________________________________

Johnson’o mesinyczla.
17 W. Centre str. Shenandoah, Pa.

Del wirimo mesa 5 sw. — 25 c.

AGENTAS SZIPKORC#

308 W. Centre str. Muhanoj^ 
Pa., Galima pirktie konopigitf 
ant geriausiu szipu važiuot. I’ 
tam liaidžiu piningus tiesiu 
Lietuva, Russija, Lenkija id

tę miestelyj4, kur 
buwo Ih mlorium, 
warstota tėwo ii- i

ko uz jaujesnip 
Į>ag<d I 'u i likę prie

111 < • •

gvwen i
>'• j«

aid r\ tojaus po ikurtuw iu

ūkininkus

3 sw. desizru — —
Rūkyti kumpiai 1 sw.

25 c.
9 c.
9 c.

Taipgi del wirimo mesa 3 į 8W- 25 o
Geriause mesa ir mežiause preke 

visame mieste.

s: linksmas, smag
gnlės poliau t. ... T

Teipgi laikau saliuna, km1 {^umishjo but ponu, užmirszt 
gero galima gauti isigert. W wisk;|, kas buwo! Kaip pasi- 
pas sawo wienžemi. . darvt nonų - tai jam wistick !

ūkininkai | nuo suolu ir 
dalo, wienas 
dėjo, žiurė-

k a

— SALIUNAS —

įlinkai mat nenorėjo mokėti 
trcczia karta iruami: o szils

ir manę pawar\

msz.u k ♦

sakau

rasztininkas, o asz osu 
waitas! .... nepykit 
rrraaa....

Įionu ;

bet am>

■ '<• iii • H . - , .A. GRYNEWYCZIAUS Jono Ražo
•'■i

’• :h

Ten kožnas lietywis puikiausius drabužius usisteliuotie gali ir nebran- 
geie Teipgi dėlėj draugistiu siuva visokius mundurus, ir wiska; siuwa isz

mu visokiu, nes ir cigaru usirukiti 
su kwepencziu durneliu, o ir pagelba 
bedoje, ba jau neviena iszgelbejb 
isz nelaimes p. Ražas.

213 E, Centre str. Shenandoah, Pa.,

M. WROCZINSKO nist.-p mislyji 
—LIETUWISZKAS SZTOlU ‘^ui jis žinos 

Tame sztore wisokiu daikW| L‘ isz teisyln.
ma gauti pirkt ir nebrangei; I si! Būdams dar jiagelbininku 
ir mažmožiu ipatingai reikalu rasztininko, wisados gerai lai- 
terelems. Wis gi ten geriauail 
pirkt kur turi wisokiu daiktu- 
ir pas Wroczynska yra wiiko)

galėjus ant jojo užtaisyti 
:agi, ji sunku ant ko nors

jau nebuwo.

o jau pas
inis

wyriausybę ?

sugaut! ..

Taip jam besimislijant, at- 
ir in kanceliarija

nu rankose, (iroitai priėjo jirie 
waito ir, ilgai negaiszawęs, pu

i ml a

*) Kauno, Wilniaus ir Gardino 
gubernijose waitas vadinasi starszi- 
na,

539 W Pine atr. Mahanoy.CR

— O kas taW galwoj‘? — 
atsakė sėdintysis, nesikelda-

wos — ponas waitas.
— Tegul bus pagarbintas’

stalo.
dėjo szluostytis weida ir atsi
sėdo. AVienok nė žodžio už tai



SS

kad tokia maudyklė jam labai
szneka ir sukelia priešą jus, 

— Ar kahvis?
per kelias dienąs po Kumpi- szė proto k u h, žemint 

Antaną ir iszsiweie.

d ii t, dabai* tik retas isz arty- 
miausiuju jo draugu ateidawo, 
ir sutartis apie ateinanezius 
rinkimus waito suwisai dabar

wo didelis reikalas ir reik ėda-

bet Antanas,,..
— Koks Antanas! 

klausė waitas,
— Antanas Pelėda!

— UŽ r

wo isz miesto du žandaru, jie- 
ezkojo, szniuksztinėjo, bet nie
ko neiszkwotė; wežimas, kaip 
’’gnij‘ sudegė. Wjsokios szne-

kaip apswaigę 
galėjo suprasti

giriotu.
v >

Po walandai Karosas, jau
jis užmirszo, kaip jį tėwas a- tikimą; tiksztai pasklydo po k tas, keikė ir kemyjo

, nor wiską

ėjęs prie jo, užklausė asztriai:
— Pasakykit jus man, ar 

jus žinot, kam jus esat waitu ?
Ant tokio netikėto užklausi

kados pats sawęs to neužklau-

j's ir pasirūpino l‘JO 
tai

w<

— Kamgi jus esat waitu?
— wel užklausė rasztininkas.

— O tai esu del to, lyg del 
t<>.... Žinoma, jug ėsti wai
tu! — suszuko ant galo smar-

— daip, žinoma, esat wai

Waitas wisas sujudėjo. Lau 
galwą, norėjo szį-tą atsi-

sėdo szale jo už stalo.

— Ar jus tai žinot — tarė 
jisai, — kad wisi kaimai eina 
priesz jus, nor jus nuo waitu

waitas— tai tik jaunikliai, o 
kiti wisi, kaip antai Klimas, 
Pienius, Pyplys, Stirnai tis, 
Motiejiszkis, — tai wis mano

Tai tie e

i? Asz jį nuraminsiu!
— Taigi! — tai buwo tada,

bar jau nieks jo neims — jau

pa-
mislyjo waitas.

— Reik su juom kaip nors

rė rasztininkas, žiūrėdamas sa

waitas'
— Taigi kai Į) ?
— Ilumm! — suniurnėjo

Karosas.
gahva sun-

tinyczią szen ir ten. Turėjo

tą sumislyjęsr , su

ir supykęs iszėjo isz kancėleri-

iszeidamas smarkiai trenkė 
durimis, — nes miegojo kaip, 
užnmsztas.

WAGYSTA.

In kelias dienas po kalbai

isz

apie

kaip tikapie tą wagystą, apie 
mitrumą wagies ir apie waito

— Tai, szirdele, wagis, pa
sakojo senoji Uodegienė, nuo

sūnūs Baltraus Pieniaus, matė 
wagi waziuojant su waito bri-

tai kam nors praneszti. O tas

Wisi kaimieeziai baisiai n li
y

kaip tai Antanas, kurį wisi 
pažinojo, kaip teisingiausią 
žmogii, ant kurio ir jo nedrau
gai nieko blogo negalėjo saky
ti, kaip tai jis galėtu stotis 
wagim! Ir del ko?! .\rjism -

e, tai negalimas d ai k-
tas.

•awo tokioms sznekoms.
Kazvsisz karszczio, susigrie

J 7 o

jo didelis snmiszimas, susibė
go wisas kaimas, ir žinia apie

Kai Į) iszgirdo Antanas, kad

was ir wisas nulindęs ir misly-

Jis gerai žinojo, kad tai žinos 
tuo wisi aplinkiniai, ir jo wisi 
darbai ir pamokinimai gali

4 Ik II XV v ’ I H l\. X\O V t 4U JI ill. n tvę.,

Po keliu dienu pas Antanu 
atwažiawo waitas su žemskiais 
ir padarė krata.

Wisi kaiminai liudyjo, kad

Ir waitas taipogi te 
was; užuot džiaugtis,!

ant žmonių nežiurėjoi

m o in kareziamą, nnš 
labinus, negu kitoms* 

Bet labiausiai už 
graudino Tamoszius.'

jo jisai įsiwaizdinti: 1 
A n t a n a s g a lėtu s totu t

— ('zion kas noi'sy 
kas nors turi Imt,- 
saw, grįždamas nanm

lykai ėjo wis blogy* 
pasiteisinimo, jokio p 
kimo jam nebuwo.

Grigas pas slie&

waito briczką.

swarbus: tiktai wieD#

sziwą arklį ir pas Afii* 
do spynelę. Ir dėlto,M 
d in in kas buwo tiktai’ 
nors Antanas k rytai 
kad jis nekaltas, sliedo*

Jau szita wėępa kalt-

dėjo uždraustos knyg® 
taną uždarė in kalinį.

o jau Antanas dabar i 
nė pusės tu d raugu, kili! 
to hutu ėję paskui jH 
gnį.

sus už Meszkaitį.

— Ką jie man padarys! - 
atsakė staezias waitas.

.kilis piktus szunis turi!

‘žinojo jį ir, gal butu wiskas 
gražiai pasibaigę., Tik sztai 
wienas žemskis, darydamas

k ad se n i u.i Pv lėdai hlM 
namių kadi mu jo Ab’

ant wiso amžiaus prie!

pe j u tokio, k.uris. wisus pri

,wo pas Mausziu, o szunes ir 
kur nors lakstė po rujas! koks 
pons — toks ir kroms, —pri
tarė kitos kaimietės.

Tokios tai sznekos buwo

kuria buwo užrakyta waito.

tos po sziaudais. Tuojaus aura

lietuwįsakas knygas, b 
Gus, o dagi maldaknyg 
in žemę užkasė. Kasdi 
cziaus, nedieldieniai s$ 
be Antano suwisai [

wis lebaudawo, kaip ir pirma 
ir kaskart dauginus pritrauk- 
dawo ant sawo pusės.

Wisi apleido Antaną, tik 
wiens kahvis nemiegojo: pra
dėjo jieszkot, ar neras kokiu 
nors žinių,kurios iszaisz.kintu

gą. Jau towns jo buwo netei
sus žmogus, megdawo netik

gė isz artymo dwaro awį. Mo
tiną jojo taipogi pernai saga- 
wo bewagiant Plaucziunu ku-

— Obuolys nuo medžio ne-

wis. — Koks medis, toks ir 
waisius; koks tėws, toks ir su
ims.

Kahvis pranesze apie Grigą 
kad toks liudi-

Bet kahvis nuo to nusiminė

gas tankinus atlankąs karezią- 
mą, kad myli tenai mergas

Tai wis 
ii netv-

mieste, Kaiwis užėjo pas sawo 
pažinstamą blekoriu. 'i’as pa
siūlė jam pirkti sidabrinį ki- 
szeninį laikrodį.

riba, o kur tu jį gawai.

i

turbūt, rasztininkas ir papir
ko už laikrodį Grigą, kad tas 
iszwesztu kur nors waito briez- 
ką, nunesztu spynelę inkisztu 
in Antano lową ir potam wi-

Antano. Priegtam padidini
mui kaltės jisai pakiszo po

kahvis

užklausė Mikas.

szau-

, idant pasiszneketu-

žius, — (ai geriausiai.

— Nuo to! Baltraus stiliaus 
isz Kumpiszkės!

— Taip! o jis kur jį gawo?

węs nuo rasztininko. Tarno-

laikrodi.
Parėjęs namon jis pasiszau-

i

gerai nugir-
5

wy nieži ai! Taip dus

gal už tai

užsigins, ir po wisam. Girto 
pasakos sude neprijima. • Pa

kas wagia buhves. Kairienė 
twirtina, kad tai tur but Grigo O 

darbai.

sim szale Kelnores pasislėpę,ar 
nesugausim wagies. Duosim

buhviu pilnų maiszą ir

rusi.
v

Jau tris naktis mus wyrai
nakwoio pas Jonu rusi ir ne-

eit sergėt.

o

riausius draugus Antano: Mi-

besiartinant prie rusies.
Nė wiens nė pusės

matyt, gerai jau buwo pripra
tęs, prie Jonu rusies —atsi
darė duris ir inlindo iii widu. 
Tada mus sargai wisi pakilo 
isz sawo wietu ir tyloms apsto
jo rusies duris. Nepoilgam 
per duris pasirodė mai zas,

kan ir žmogus, kurį

>uwo tai lankomasis Grigas.
— O ką tu czion darai'! —

wo! — suszuko Mikas. — Duo
kit jam, wyrai!

dukart pusėtinai 
gui.

X

o.

si m

Grigas, — ir nepoilgam iszpx 
šakojo wiską, kaip buwo. Kad

tas rasztininko.
— Tai rasztin i n kas imoki-

wai-

— Ir dawė taw už tai laik
rodėli ?

kawot in guoli Antano?
O v

giau!
— 1 r knygutes tas taw da- 

wė jis pakiszt in Antano Iowa ?
— Nagi kaip? —tai wis jo

me k i no o
? ir

keno na-

wirwę.

wedė namon pas kawį.
Barsivvedę užsirakino duris

O (u szuuie!

užtaisiai ant Antano, buk jis 
waito briczka Į>awogė, o tuom 
kart pats landai po swetimas 
rusis ir swetimas buhves wagi.

szum, užmu-
v f

asz nieko nežinau! — szaukė 
werkdamas (G igas.

—- Ar tu žinai, kad už ta 
wo szios dienos wagysta, asz

K •/ *

rys, ar tu tai žinai? — klausi
nėjo tolinus kahvis. Bet, kinu

buwo su ta waito briczka, tai

sūdą neskųsim ir niekam nė

szunsnukiai! tai

s' 1

misi y io

jot, ką jis czion sakė ? — už 
iusė ant galo kahvis sawo

— Girdėjom, wi 
jom! — atsakė.

dauginus mums nieko 
reik, —- užbaigė kahvi:

gi rd ė -

wisam, 
nė ne

in wežinia Grigą mus wyrai v O J

nu\\ nžiawo pas sliedowateliu.

ko apie tolymvsnius atsitiki
mus nežinojo. Deltogi baisiai 
nusistebėjo K u m į > i sz k i ec z i a i, 
kada po pietų iii kaimą inwa- 
žiawo wežimas, isz kurio iszso- 
do kahvis Tamoszius, Motie
jus, Mikas, ir Antanas. Grigo 
nebuwo. Jį pasilaikė kalinyj* 
sliedowatelius tolesniam isztv- 
nuėjimui szito dalyko.

Dabar atėjo waito ir raszti
ninko eilia. Sliedowatelius 
prade j kwoszti j u dalykus.

(Pabaiga ant 54 puslapio).

Į**"**r!?8j
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All communications must b
— addressed —

„Garsas Amerikos Lietuwiu,, 
Publishing Co.,

230 W. Centre str., 
Shenandoah; Pa.,

pilnas amerikiszkas pnpieras. 
Galėtume mes isz to nemažai 
pasinaudoti, paduodami balsus 
ant rinkimu, galėtume ir tūla 
savo brolį pastatyti antsziokio 
tokio urėdo, ir butumė dyde-

taucziu. Pažiūrėkime mes ant 
svetimtaucziu, kiekvienas isz

anie-
lega -

in wirszu. Tnli isz anų kores
pondentu gal mažai npstowi a 
pie vardą teisinga, bet su lai-

, neretai gana sunku ' n

„Wienybės“. P. Pelėda isz Pit 
tsb’UglPo stengiasi newa fak
tais darodyti, teisingumų Wie- 
nj bes redakcijos užmetimo.

rengia baliui 
ateinanczui iu(ft 
baliaus ketini! 
puoszimo (pt«W

7 diena szioi 
klosi* Gliowm 
ma sužeidė kol 
Prane, nidaiiiib

kieeziai, kuriu yra mažas skai-

žnyežią. O mes'Lietuwiai taip

AVieni sakom, kada lenkai pa
sistatys tai ir mes aisim in tą 
paežių O kiti wel sako, o kam 
mum reike bažnyczios, mes 
czion ilgai galim ne gywęti. 
Turim mes broliai siargėtis O 
liaukų ir su jeis ne susidėti 
bažnytiniuose dalykuose, kad 
taip nepadarytu su mumis kaip

walandu numirė.

Muszyne baltųjų su nigeriais

Hopkinsville, Ky., 9 Lapkri 
ežio. Nigeriui grįždami nuoO o

zike ir riksmu. Ant ulieziu bu 
wo daugelis važiuotu, nuo to

tis; nigeriams buvo liepta pa-

tina pradėti dirbti.

žinės dirbtuvės 10 d. szio m. 
J.'lmstownT, Pa. 300 darbini-

gawo padinima mokestms j 
cen. ant dolierio. Gal už tag 
j o g re p u b 1 i k ° u a i perga 1 ė j o d * • 
rnokratus ant pereita rinkimu.

/uitos tsž btfttr

NEuiu.iMb LA1KRASZTIS 

„Garsas Amerikos Lietuwiu”

Jszeina kas utarninkas, 
Shenandoah, Pa.,

KASZTUO.JA ANT METU

mas. O isz to turėsim ne mažą gai protokulą suraszęs. (Žino 
saw naudą. į ma kaipo ant protokulo nuro

Wi,-nvl>ė ‘ <lar wis neliūsto M'1......ll''e seimų mus laikra-

AM ERIKOJE
J N HZMnRE

. . §2.00
. . § 3.00

si\v.u seimo sekretorių, talpi- 
dama isz įvairiu wietu ,,kore-

na 
n ės

i’ankraszcziai (korespodencijos) ir 
laiszkai turi būti adresą wot i ant szio

ja ant p. A. Miluko už pi 
sziojimą asabiszkumii in

ienybę“ tai kas buwo para 
szyta mus laikra>zti it- ( N. 4.

-------- *4

Diena 5 szio b

to buvo rastib 
gus. Daktarasuf 
re, jog priežusa

no laiko buwiS

Antanas Biitffl

viais, arba Pb nioutli‘e ir kito-

Mieli broliai ruĮu'iikimies ir 
nn^sapii* Dievo mimus, idant 
turėtume sawo. Incnus, nors ne

sini instengti. T urėdami savo 
locną bažnyezią galėsim iszgir

kus reikalus

nigernii nenorėjo Klausyti. 
Tuojaus baltieje žmones szoko 
nuo vežimu ir pradėjo nigerius

abieju pusiu. Apie keli tapo 
sunkiai sužeisti. Trilika nige- 
riu buvo suaresztavota.

K i tas

kesties nuo 09 ant 59 cen, už

l’žmusze sawo motina, k

iiltston, Pa., 12 Lapkri- 
ežio. 17 metu vaikinas perszc 
wė sawo moliną, kurį in t rum 
pų laiką numirė. I žuiinza-jas
yra suareszta wotas. Henrv 
Martyn, toks yra v'ardas už 
muszejo, susibarė* su sawoszvo 
geriu , tai p in pi ko. jog pasiė
męs karabiną norėjo szvogeri 
perszauti. Motina meldė savo 
sūnaus, idant, to nedarytu, už-

Petro M. Tonnini, prezid<uiia? 
seniausios ir mažiausios r**p i . 
blikos sviete numirė priesz

randasi in vakarus nuo kalnu

ritorija, ir užim tik tai 33 kt

nėra suvisai

jau ji buvo trecziame
♦ nrln ii buvo n fra n

..Garsas Amerikos Lietuviu“
Publishing Co..

230 W. Centre str.
Shenandoah, Pa.,

Piningai turi būti siunsti per Money 
Order arba Registruwotoje Groma- 
loje ant ranku.
J. RAMANAUCKO.

230 \V. Centre str.

tokulą musu tetutei kėravoto- 
jai anaiptol neatspaudino, nors 
Susiw. organe turėtu Imti kuo 
plaeziausias apraszimas to, kas

lai gi mes ne-
i, ka’i) anie

,, Wien ybė

kurio nematė!

padare Milukui, kad nors tokiu

teisingai

pau kszcziai

Baltimore 6-11-94.

SHENANDOAH. PA.,
•‘S.

kurnu ten neužtėmijo.ne; pro-

M usu
po jungu maskoliaus, kenezia 
dydžiausius prispaudimus, už- 
drausta jems skaityti ir szne-

m a isz v mo asabiszku autoriaus

kalbant atimta visos 
szkos -tiesos. Datyrėn:

zmogi-
©

ir me< senna. tlK mes v
saw“ a isz k ia u
eiksla seimo an-

sužeistas angkb 
le Hill. DirW 
griuvo ant jol| 
darni jį savo M.

mingain ant

Kazis Adomaitis, žinomas 
musu rasztinįkas, kurs Įiirma

žnyczios Dievo ir Jo Szventu- 
ju, pereitoj nedelioj vieszaį.

ir'iti

kasiai m trmn-

Henry Jiepė jai atsitraukti, 
grusidamasis szowimu in ją. 
Taip kaip motina neklausė, 
tada vaikinas szovė in ją ir

Rumiuijos nuo persekiojimu 
Dekleeijono. Ji pergyveno pa 
sikelimair nupuolimą impei ijv

žiti teisybės nei vienam Wie-
V V

nybės „korespondent u“ užme
timui priesz A. Miluką, jog 
szis anot vieno buvęs despotu 
per seimą, anot kito nieko ne-

neteisingai

ta ; tuoj aus j h Im? 
tas in ligonhutjc 
czinsko at Keliauji 
pati ir v nikai. J 
gsmu pasbweiijf 
wo wyru, o wait 
tewu o czion- 
laime pat i ko jtlS

džiaugsimi, nes A

bet iktol ant belaimės tarnavo 
wet i miems ’Dievams.

Medėjas p» rsiszove.

Malianoy ('ity. Pa., 
kriezio.

szovė. Grįždamas nuo medžio 
klės užėjo in bailiu namą susi-

męs ant karabino.

Pawoingos dienos ant 1895 m.
Profesorius Rudolf l?alb i<z

rv\eilinio, kaip jie buvo 14b‘i

\ ra

tę ir t. t. Priversti esame ma
nyti. jog p. Milukas atliko vi 
ską, kas jam reikia, teisingai. 
Patvirtina musu manymus lai

t i uodot i uos M

t11USL 
niMl*’?1*

l.'s žodžif
v ,

svaru

velėjo ir pagriebęs karabin 
nubėgo kelis žingsnius ir v 
griuvo ant žemės negyvas.

ant ateinauezio meto, l yrinė- 
jima jis pradėjo 1863 m 
saulės, mėno ir varnienų 
riu.

A teinant is metas labj 
bus znaiinus trimis nelaimiu 
gomis dienomis, tada bus ii 
žemės drebėjimas Szios yra

r. n t 

ma

pav oingos dienos ant ateinam 
ežio meto:

Pirmo skiriaus: Rimsejo 18,

Republika San Marino turi 
kari u menę, snsidedanezia ne 
isz daugiau kaip 990 vyru, ir 
da su tokia karumėne galėtu

v ra už-

sienomis ir
yra septynios bažniezios ir vie»

Bet gi dar gyvenam, toli nuo 
barbaru maskolių, žemėj liuo- 
sybės ir lig\ Lės. Be jokios 
baimės galim czion skaityti 
v isok i as k n į ■_ as i r 1 a i k raszczi i1 s 
saw patinkamus. Netiktai 
mes patys czion nu ko nesibi- 
jome, bet galim szelpti ir mu
su brolius, gyv enaneziiis mu-

galima pavadįti tikru seimu,

retorius, kuriam, teisybė, ne-

kszti savo nuomonę.

Gavome isz syk nuo paczios

po jungu maskolių. Betgi yra

seimą; dabar jos k^-esponden 
tai, inkalbinėdami skaityto
jams, jog ,,seimo protokulą se
kretorius patalpino Garse“, to 
kiu budu ir mus nori aptarti.

.. ... ... .... i j' įj , r' | • * 'm ' >

kulą jau patrėmė nors jo dar 
nematė“ tie, kurie norėjo pri

Z1NI0S DIETINES-
— :o: —

kimu repu bl ikonai visame 
ėmė wirszu, kuo ne ant visu 
urėdu bu\vn iszrinkti isz repu-

ai n‘e yj a ne dyj

Jau dabar lenkai

o lietuviai ne sin

spa vied įlies, nekf 
liūtas metas buys 
nės. Broliai Lieti 
del mus v ra geibu • o

i

Do užmuszti ir vienas mirtinai 
sužeistas. Expliozija padare 
ant daugelio tukstaneziu ble 
dies. Darbininkai szildė dyna- 
mitą, kada jis expliodawojo.

ris gyveno vienam lygonbu- 
tij, būdamas girtu, suėmęs sa-

oeg<* isz \ įsu pusiu įmest 
ddison. Pakol žmones 
ir užgesino ugnį, sudegė

Dauginasi darbai.

r'cramon, ra 
ežio. \\ i sos o-e

naudojame. Ketas isz musu 
broliu yra, kuris rokuotus! u 
kėsu szio> žemės, t.d yra turėtu nupirkti lenkai. 0

ru buwo be naudos už keliu dirbti pilną laiką.

CTJBW1

(legužes

darbinįku, kurie birba dirbtu-

• * j

Bū

K V*

25 ir

I”*1'- ./.tu

?2 ir Sausio 11.

Ir vėl žemes drebėjimas Japo- 

n i joj.

.1 a ponija vėl nukentėjo že
mės drebėjimą. Sz/*sz.esdeszim t s 
asabu patrotijo gyvastis ir apie 
keli szimtai namu ta]»o suar
dyta.

ISZ MASKOLIUOS.

Petropylis, 9 Lapkriczio. 
Dievmaldiste už Aleksr 
III atsiprowinejo Lažniczioj 
Li wad i joj. Laike kurios
Nikalojus II dabai tin’s car
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carienė ir daugelis kunigaik- 
szcziu ir augsztu asabu isz 
swetimu žemiu.

Kūną caro su dydele paroda 
atweze in Sewastopoliu isz ten 
ketina wezti in Petropylį.

Lenkai nenori prislėgti.
Daugelis katalikiszku kunį- 

gu Lenkijoj tapo aresztawota 
už pasiprieszinima prisiegti 
naujam carui. Liublino wy- 
■jkupas Jacdewski bu wo are
szta wotas už akai t ima prisie- 
gos lenkiszkam lieziuwij.

Žinios atėjusios isz Londono 
6 diena szio in. danesza, Jog 
Kinu kariuinenė bu Wo iszskir- 
stita per pergalėtojus - Japo
nus, ir bu wo priwer<ta bėgti. 
Kivu kariuinenė Mandžurijoj 
plėszo gyventojus ir viską 
naikyna kas pareina ant kelio.

Japonai, isz sawo pusės, 
prijima Kinus gerai.

atidengė surasza anarchistu. 
Sukalbėtojai matomai norėjo

ISZ KABES K1NTSZKA1 JAPO 
N1SZKOS.

Kiekwienu nartu mumis isz- 
puola apie karę Kinu su Japo
nais raszyti wien tik nupuoli 
mas Kinu. Kinai isz prieža
sties bailumo niekados negali 
dalaikyti jokio susitikymo su 
Japonais, kiekwiena karta bū
na priwersti bėgti, isz ko žino 
ma pergalėtojai pasinaudoja. 
Atieina žinia 2 diena szio me
nesio, jog Japonai wydamiesi 
Kinus paėmė 20 kanmJiu 
(armotu), daugelį karabinu.

Laivine Kinu iszplaukė isz 
porto W ei l[ai Wei. Laiwine 
Japonu leidosi jos jeszkoti. 
Kariumenė Japonu aina ant 
Moiikdcii, sosia|>yl(‘s Man- 
džurijos. 1 )ydes'ic dalis Kinu 
galybės tapo sumusztn po per 
ėjimui per upę Valu.

Žinios atėjusios isz Yoko- 
hiama 5 diena szio m. nurodo, 
jog buwo dydelė musztynė 
wietoj in sziaurinius nuo 
Port Arthur. Miestas Kinkow, 
kuris yra drutwiete, tuojaus 
buwo paimtas per Japonus po 
keliu walandu muszynės. K i 
nai prasitraukė tolinus ir Ja
ponai tuojaus buwo ponais tos 
vietos.

Po tam Japonai pradėjo lei
sti nuo laivo ugnį in miestą 
Talienwau ir Kakuyou, api
piltą visą ugne nuo laiwo, ka
riumenė stovinti ant kranto, 
]>ačme Blėdis Kinu buwo la
bai dydelė.

Afiestas Fung - Wang- 
Ching, buwo užimtas per Ja
ponus, dar tapo sudegytas per 
Kinus. Kinu lai\\ inė, suside
danti isz, keturiolikos laiwu 
susikirto su laivyne Japanu, 
liet Kinai buwo atszaukti at- 
gal •

PE RSE KIG J1M AS K A1M1ECZJ L’ 
LENKIJOJ.

Ne pertoji miesto Modlino 
kaime Odpadki nkinįką Glo 
wack j patiko szitoks atsitiki
mas: Atjojo ant jc lauko dra
gūnai ir pradėjo vogti bulwęs 
ir tremti jawus. Iszwidęs‘ tai. 
atėjo ukinikas pas apicierą ir 
meldėjo, idant jis kareiviams 
uždraustu naikyti jo savastį. 
A picieras wietoi užgana pada
ryti jo teisingam reikalawi- 
mui?sTH.‘įko ant kaimieczio pa
prastu sawK^gražum žodžiu: 
,,Boszol won tyTuthymi, sūkiu 
syn“. Užgautas tokntk<žo 
džiais kaimietis, atsakė jam? 
,,Tv sam bahvan“. ' «

A picieras. tuojaus užleido 
ant jo kelioliką raitu dragūnu 
ir Imtu gywa žmogų sumin- 
džiojų, bet arkliai nenorėjo to 
daryti. Ant galo apieieras lie
pė, idant dragūnai grįžtu ad- 
gal ir Glovackas lėd nusivil
ko namon. Bet del apiciero da 
to mažai buwo, nusiuntė kelis 
karei w ins, idant jį atvėstu, 
kareiviai sumuszę ukinjka su 
n a g a i k o m, suriszo jam už 
pakai i j rankas ir pririszę prie 
arklio vilko per lauka pas 
apicierą, ojo paczią, ginanczią 
sawo wvra, muszė be milaszir- 
įlystus.

Kada ta žmogų, led gywa at
vilko, apieieras sawo karei
viams liepė jeszkoti rikszcziu, 
idant pusgyvį žmogų muszti. 
Ant laimes ne taip laukiniai 
draugai persergėjo apicierą— 
ir ukinjka visa sužeistą nusin 
t ė p:js vaitą, idant tassuraszi- 
tu protokulą ir a tad uotu po 
teisdariste.

Toki atsitikimai po masko- 
liszką valdžią kas sykis tau
kiaus atsitinka.

Suraszas anarchistu Prancuzi- 
j°je-

Neseniai policija Paryžiuj

vo

bos tapo aresztawotos.

Tikra Elgino laikrodi 
dika

Prisiūk i 
grtwiniwi 
nu tawoii 
nits taw t 
me szittfi 
gino laite 
dika si t ji 
mo. vnfc 
rat auk«t 
iszkwiefc 

lukszbijr 
do kaipti 
ksolaikroi 
s ,0‘ 
ra tikrai t 

gwarantavolas ant 20 nieto.l 
rrk gerai ex preso ofise ir jeigi 
si i. jog yra pigu užmokėk fi 
agentui S 0.25 ir kasztus eip 
laikrodėlis yra tawo.

Jeigu nori gražu lenciu^

centu, o gausi puiku lenciūge!

SMULKMENOS.

Auxerre‘joj (Prancūzijoj) 
numirė sziose dienose ubagas, 
kuriš per ilgus metus gyveno 
isz geradėjistes kitu. Sawo 
skrinioj jis paliko milijoną 
franku, o skliape jo rasta 400 
bonku gero wino nuo 1790 m.

§ Daugelis Europoj laikra- 
ezcziu spaudžesi ant anmrikisz

maszyną, kuri padaro 42 ciga- 
retus vienoj minutoj.

tė, kurios yra mieriu atpratiti 
žmones nuo laikinio ranku ki- 
ezianiuose.

lijonierius Dr. P. Welb ketina

turto, tik tai nuo 20 iki 30 mi
lijonu dolieriu ant intaisimo 
saw namo, kuris ketina būti 
gražiausiu sviete. Welb per 
daugeli metu mokinosi arch i- 
tekturos ir padarė plianą pa- 
lociaus, kuris ketina būti pa-

manezio 5000 akru. Bus intai- 
syta dydelės salės del walg;o 
ir del sweeziu, kuriose talpy- 
sis in szimta asabu. Sale del 
balių užims 200 pėdu ilgio li

L1ETUWIS SZIAUCZIUS

M. MWNKEWYCZIUS
Kas norit usiszteliuot nauju geru 

czeweriku ar czebatu arba pataisit, 
tai nuweikit pas Motiejų Marcinke- 
wyeziu, o kada jo darba pamatisit. 
tai kito niekad neiankisit.

A- LASTADCsKO
Ten vra jptiiki luAtaSga, nes gai li a 

gauit uafttik isigent geros arielkcles >*-

>15 E. •Centre str. Shenandoah, La.

E. Lloyd str. Shenandoah, Pa.
J. M0CKA1CZI0

Ant ulk-zios W. Pine name Go-.- 
mano teu gali gaut szalto alam ir 
visokiu gėrimu. Yra tai geriant;.! 
užeiga del lietuviu.

rai.
I iktai dabar vairas suprato,

kliuvo, klausydamas sawo ra-

sztininką, kaip tik Įmanė. Bet 
tas jau negirdėjo jo keiksmu, 

'iTHLtuoj, nelaukdamas galo, 
kas žinSkur iszbėgo — ir da
bar jo negai^niekur sujieszkot 
. ... Pasirodė a<|t galo, kad 
tam buvo swarbiNjn iežastis: 
drauge su juom iszlckKii* 360

niekas nežino. Bet wisi žino,

da ne iš
imu į n ukiszo, o 
. Nuo waitys-

sirodo. Ir in karcziamą jau pa-

nės pasakojo, kad už tai namie 
gerai įsitraukdavo.

kaimai: Kumpis 
ežiai, Smalninkai,
h.iai, narnaKaims ir Kiti, wiki 
kaiį) viens, padawe balsus už

0 Antanas ant viso pawie 
to apgarsėjo. Pirma jam sekė-

skersai ir iszilgai per visą pa- 
rapijų, nerasi geresnio ir szau-

lio, o gausi lencugeli dykai.

ATLAS WATCH «
MASONIC TEMPLE,VlllC^

§ Gubernej Poltavos kaime 
Zawniuo gyvena kazokas Dy- 
mitri Solodow, turintis 125

yra labai iszlaidus. Alėtuose 
I8S9 adbuwo kelione su sawo 
szeimina, jiasisamdęs saw tru
ki, kuris jam kasztawo 125, 
000 dolieriu. Kelione toji nuo

wo 50,000 dolieriu. Dr. Well) 
buwo geru gyditojum, bet ka-

$4.00

$4.« 
Revolveris 

ir boxas50 vigartl

Iszkirpk szita ap

**-** mis su sawo prawardiair 
adresu ir su wardu sawo exjat

O. 1). ant peržiurcjimo boil 
..Special Brand- Cigaru ir sis 
(Innatiszkai iszmctanti szuwi»

keli\ pleituotns. gumine riti 
irszu\’’3’ in j’ vr:l wnrtoja®' 
irWesW”r‘ 3- i,r’)a kalife* 
rewolwe\'s u'z 1;,i P’^5ai P*

cigarams.

S. E. Cor. A Jains and St** 
Chicago. Ill.A

Geriausias

duoki*

KAZIO DRa/I'GEL1
813 E. Centre

siusk mums su pilnu tawo adresu o

Tikra Elgino laikrodėli uz 
dika ant pamatinio. Apžiūrėk jv 
gerai, o jeigu atrasi kad jisai tau pi
giau pareina kaip wisi kiti laikrodė
liai, kokius tik kur tau teko matitie.

$9 75 ir kasztus expreso, ir laikrode-

kareiwisda drueziai laikosi.
nu

taip ir tarp žmonių. Gyveni

§ Amerikiszkas girinįkas.
Netoli Gharleses, Luisia- 

na, kokis tai Tom Rogers gy 
wena ant medžiu. Tarpu szn-

nereikalauji mokėt nei cento. Yra tai 
14 karat aukso gražiausei iszkwiet- 
kuotais luksztais, kiti parduoda po 
$35 G warantawotas ant 20 meat.

ZIN1A LĖLIAI JJETl'WIU
Duodasi jog asz galiu budavioti 

naujus namus, taisinti wisokius kar

kti. ka angliszki žmones padaro. T v 
deltai užpraszomą idant lietuviai w 
redami Koki nors karpendariszka 
darba atsilankitu pas mania.

KRAIJTUWE.

nalistu yrasilpnas. in bažniezią 
retas aina, daugelis aina tik 
tai isz papratimo, ne isz mal-

pu kunįgu nėra sutikimo tyke
pino dalykuose. Abelnai ty*

szo pats evanaliszki lai ura- 
ezcziai, tai matomai negražiai

do.

za imauKę, m Kurią jis iniipa 
kopėczioms padarytoms isz 
wirwiu. Tas girinįkas maiti
nasi produktais žemės, kurios 
turi tik tai vieną akrą, giria 
jam daduoda grybu ir uogu o 
artima upė žuwu. Rogers nie
kad neapleidžia sawo namo, o 
jeigu nuaina in artima miestą, 
szalinasi wi.su ir su nieku ne 
kalba. Mislia apie tą žmogų 
yra užimta wisa aplinkinė, 
nieks nežino isz kur jis atsira-

centu, o gausi puiku lenciugeli, arba 
prisiusk isz kart $9. 75 ant laikrodė
lio, o gausi lencugeli dykai.

ATLAS WATCH CO.,
MASONIC TEMPLE-CHICAGO,ILL-

Ten galima gauti sžviežiausiu ir O <7
geriausiu valgomu taworu ir kitom 
szku daigiu.O

Taiposgi K. Kadžiaviczius 
agentas szifkorcziu irsiunezin pinin
gus in visas szalis.

ne, 111. keturiu metu vaikas

luino, vandenio buwo in 9 pė-

Waikas pasigriebė, bet kada 
buvo netoli virszaus nupuolė

riksmo moterų atbėgo wyrai 
ir ta pati padarė trecziu kar
tu. Tada vaikas taip dm-

isztraukė negalima buwo jam 
— ranku atplieszti.

§ AVienas amerikiszkas mi-

Musu spaustuvėje galima

viena dol.

Promptly »ecnrod. Trado-.Mnrks. Copyrifht« 
and Labels registered. Twenty-Ure years ex
perience. Wo report whether patent can bo 
secured or not, freoofcbnrKo. Our lee not due 
until patent Is allowed. 32 pngo Rook Free. 
H. B. W1LL8OF4 A. CO., attorneys at Law, 
Opp. U.S. Fa*.Office. WASHINGTON, D.O.

EIKITE PIRKTI PAS
TUOS BIZNIERUS KURIU 
BIZNIAI YRA APGRSINTI
MUSU LAIKRASZTTJE.

PUIKUS SALIUNAS

J0N0 MIELD/IŽI0
Teiposgi gers kriauezius ir teisin

gas agentas, laiwakorcziu ir siunti
mo piningu. 122 S. Main str.

Shenandoah, Pa.,

227 E. Centre str. Shenandoah. Pu
Ten galima gauti šviežios ir - 

ros mėsos kiaulienos ar galvijierus 
o ir deszreliu ar kitokio meelszku 
daiktu, pas JOHN BROUf.EY g; - 
įima ir lietuviszkai susikalbėti, Lz 
lietuviai klarkos.

LIETUWIS SZ1AUCZIUS.

K. Karalius
Siuva naujus ir taiso senus ap- 

siautuwus, darbinius ir szwentadie- 
ninius. Darba atlieka greitai, gerai 
ir pigei. Givena unt W. Centre str. 
Shenandoah, Pa., po apaeze drukar- 
nes.

LIETUWISZKAS SALIUNAS

Jono vvasario
Puiki yra užeiga, nes galima gaut 

netik isigert gero sznapseko ar alaus 
bet ir patinkamai pasikalbėt; czion 
mums lietuviams darbininkams r.e

322 S. Main str. Shenandoah, Pa

T, Pauliukono

tai: arielka, arakas, midus, winas, a - 
lūs ir kiti. Ten žmogus užejas wi?wd 
buna prvimtas padoriai.

36 E. Centre str. Shenandoah, Pa.,

P- N A W I C K 0
Priek tam randasi BILIARDAS, 

kur isz nobodumo aluezio ar arielke 
les įsitraukus, galima ir boles parai- 
cziot kad ir szlektiszkai. Szale prm 
saliuno yra sale delei mitingu ir ki
tu suveigu.

123 W. Centro str. MahanoyCity Pa

wi.su

