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D R U K A' R N E I E
KUOPUIKIAUSIA IR Uz. PIGIA PREKE (CZIENIA) 1SZPILDO W1S0KU S DRUKORISZKUS DAR
BUS: BRUKUOJA DRAUG YSCZIU KONSTITUCIJAS
WISOKIUS PLAKATUS, TIKIETUS, GROM ATAS, Uz
PRASZYMUS ANT WESELIJU IR T. T.
ADRESAS DRUKARXES: „GARSAS AMERIKOS 1.1ETUW1U-

PUBLISHING CO.

^Cash Szto^e^1

Szita mėnesy parduosim a
Kaldros del užsiklosimo nuo 75 c. ii
Audeklai Irpopieros aut langu ,, 15 , 50 c.
Katylai blekinei
po
Katylal blekinei su warineis dugnais
1.00.
Katilai varinei
,, 1.75 „ i.w.
00.
Plunksnos del paduszku ir patalu po 45 ren
Maszina drapanom greszt
2.00

RATES OF ADVERTISING:

ono inch once , . . $ 0, 50
one inch one month. $ I,bo
one inch one year . § 10,oo

Szitie daiktai visi yra nauji tik ką gavom isz

NED E L I N I S L A I K R A S Z T I S,
ISZE1NA KAS UTARNINKAS.

8 h e n a n d o 4 h, P a.,
Entered as second class matter at the Lost office at Shenandoah, Pa.,

PREKE APGARSINVMU.:

wienas colis wiena kart $0, 50
wienas colis per me»as: $ Loo
wienas colis isztisus n.etus $ 10

Metas 11

23(1 W 'CENTRE STR.
SHENANDOAH, PA.,

;j. RAMANAUCKAS GASPADOR1US

TOMS BM.

duosim po 1.00. Szienas midling, miltai gerinusi
ruginiai už pigiause cziene.

117 S. MftlN STR. SUGNANDOftH, PI
N A U J E K R A U T U 'V E G R A B U-------

M. JANO Z A I C Z 1 O

PENKTOS DURIS ŽEMIAU PAŪŽTO.
Gvarantavotas

a?ifcui. BARoxm bals

i
Of

Hanwlest

Czion puikus grabui! Ir sztarkus.arkliui. Kas czion atsilunkisit'l'as pigei
samdysi t!

JSalfc&*

CAVtAldJIUUtml
COPYRIGHTS.!

nklas autom
tiszkas.
smarki,,
Turiu nupirkęs wisus daiktus reikalingus delei laidotuwiu įnirusio,
szaiijentis. pats atpriegtam laikau arklius, wežimus, kuriuos samdau; wisokiame reikale žmo šliaužantys, padu- ’
15c.
nėmis; anglius parvvežiu, perkraustau, su keriezium ar linge persumdau ir t. rytas pagal naujos mados r<-»
»io
t. Todeliai. užpraszau wisus sawo gentainius idant nepamirsztu jai kam ko veris. Goriausio nikelio vamzdis, •
rankena. 22. 32 arba 38 Kalibro. Kas:
r<*iks. tai ateikyte in saliuna kureme wisoko galima gauti delei gėrimo.
tuoju. $i5. Iszkirpk szi apgarsinimu ir
siusk mumis drauge su 75 ccn.. o mes r..

?/5

Central? SHENANDOAH. PA.,|M. JANCZA1TIS.

Tikra Elgino laikrodėli uz
dika
Prisiusk szita a p
f trsiuima su pil
ių tawo adresu o
mos taw atsiusi
me szita tikrai ei
gino laikrodėli už
dika ant pamati
nio. yra tai 14 ka
at aukso gražiai
iszkwietkuotais
luksztais ir iszrodo kaip tikrai au
kso laikrodėlis už

Promptly secured. Trnde-Mark*. Copyright*
and Label* reglntorod. Twenty-five year* ex
perience. We report whether patent can be
Becured or not. free of charge. Our fee not fine
until patent i* allowt-H. 3*2 page Book Free.
H. B. WILLSON A. CO., Attornry. at Law,
Opp. U. 8. i'uk Office. WASHINGTON, D. O.

WTNCAS WROCZINSKAS
Gerinusias kąrpenteris (dai
lydė) wisame mieste Alahanojaus. Gy wena ant ulyczios417
\V. Pine str. Mahanoy City,
Pa.,

S 40. Widuriai v
ru tikrai elgino,
L1ETUWIS SZIAUCZ1US
g waranta wotas ant 20 metu. Apžiū
M. MWINKEWYCZIUS
rėk gerai express ofise ir jeigu tu mi
Krn norit usiszteliuot nauju geru
sli, jog Vra pigu užmokėk expreso
agentui $9.25 ir kasztus expreso, o czeweriku «r czebatu arba pataisit,
tai niiweikit pas Motiejų Marcinkelaikrodėlis iiyra tawo.
nori grižu lenciūgėli, tai wyeziu. o kada jo darba pamatisit,
prisiusk drauge s i sziai kortele 50 tai kilu niekad nelankisit.
centu, o gausi puiku lenciugeli, arba
prisiusk isz kart $ ). 25 ant laikrodė
lio, o gausi lencugeli dykai.

E. Lloyd str. Shenandoah, Pa.,

Musu spaustuweje galima
ATLAS WATCH GO., gauti pirkti Istoriją Kataliku
MASONU TEMPLE* CHICAGO ILL Bažnyczios, kuri kasztuoja
wiena dol.
Dydele kniutuvve wisokiu
gėrimu: alaus ir wisokios deg
tinei.
EIKITE PIRKTI PAS

KAZIO DRAUGELIO.
813 E. Centre st”.
Mahanoy City, Pa.,

TUOS B1ZNIERUS KURIU
BIZNIAI YRA APGRSINTI
MUSU LAIKRASZTIJE.

CAN I OBTAIN A PATEXTtf
prompt answer and an honest ccfcia''
M UNN <fe CO., who have badnetr^r
experience In the patent bualneas. 0b»
tlon* strictly confidential. A llacdb^t;
formation concerning Patent*
tain them sent free. Also a cat*J(<«d®
leal and scientific books tent frt*.
I Patent* taken through Munn A ftp
! special notice in the Scientific
: tnu* are brought widely before the js^R;
siusimi*
revolveri 1tier vxnressa.
pažiuroout coat to the inventor.
ThUBw®
.
...
’
.
i
l«*»»1A/d trnAirlw
rU 1 - llln^a.»U KtlMs
iMucd weekly, elegantly
11 Inst rated.
j«-sdadek 82('. O. D. Atsiusk pilna prekt largest
circulation of any BdenUlk w
82.75 ir 2(1 con. markėmis o mes tuv at world. S3 a year. Sample 00Ple»»lS®5
Building Edition, monthly.tlMi’K-,.
siusime per puczta.
coplt<e, 2.5 cent*. Every number oeax
tlful plato*. In colors, and pb<»tofn^>
Kirtland Bros. Co.. G2 Fulton str..
bouse*, with plans, enabling onlMčib®
latest designs and secure contrtcu.
i MUNN & CO., New York, 361

SAL1UNAS —

J. MOCKAICZI0

T. Pauliukono
M u h n n o y Cit V.fc

tai: arielka, atakas, midus, winas, alus ir kiti. Ten žmogus užejas wisad

* u:'
...
, .
fe
Ant u I i c z i os W. Pine atf'f
mano ten gali gaut szalto |k

wisokiu gėrimu. Yra Ui®
36 E. Centre str. Shenandoah, Pa., užeiga del lietuwiu.

giminės. Vienas Jackus Kicinskas, o kitas Mikas Ganserauckas.
Vienas ir kitas digtas —
drūtas — sveikas — karžygis
kaip tai vadinasi. Gyveno

je meileje. Bet sziądien— ne
laimė. Vienas ir kitas apsiniau
kė, kreiva akia žiūro ant

sznekėjo prisiartidanias liepa vienas turite prasitraukti. Ka
žystamasis — ne vienam atsi- tras, sunku pasakyti, bet asz
tykime nuv-ziau inuszanties, judviems duosiu rodą. Szitai
lyks sužeistu, turi prnsitrauk1 nuautuose Kare, nzvenas pe
szynes retai tropijasi matyti. rėjo per gronyczią Republiko>,
Bet pasakykit man, apie ką ( ‘) Idogai ten su musiszkiais.
eina, ar be jokios priežasties
taip sav apie galvas mosykuo- dant toliau nenueitu reikia Im
jale? Iszkada darbo — susi- tinai ranku ir kardu. Geriau
indėkite kardus in maksztr,
kardai, atsimusze vienas in ki gaditu tie kardai kur kitur.
Draugai Jackus ir Mikas sėskite ant arkliu ir drąsini a n r.
ll*

kardais, ale kaip tik vienas
riję ir surauktus veidus turi.
užsimos kirsti, kitas linktelia
— szits kirs in ausį, o tas kriptelia in szoną, abu galingi ne
— Reikia mumis susisznekūti taip greit vienas kitu gali ap
sileisti.
nebūto spakaina.
Už valandos ir vėl prasideda
— Ir asz taip rokuoju - at muszis, bet eina da idtoniszsakė Mikas - misli tamsta apie kiau ir da smarkiau karžvgiszvO
kos rankos mosikuoja kardais,
Tuomi užimti neužtėmijo,
— O žinoma, ji man
jog taku nuo girios artinasi
ka, asz jos neatleisiu.
kokis tai vyras, vidutinio u— Ir asz neatleisiu.
— Turi Luti mano.

tamasis turėjo kokia tai nepa
prastą iszžiurą dirstelėjime ir
sznektoje— o musu karžygiai
nežinojo, ką ant jo klausymo
atsakyti.
Po valandos Jackus
*
tarė:
— Aludu — mudu muszamiesi už mergina?

nė Ims sunku. Pirmoj ar an
troj, kuris geriau atsižyrnesit.

jųdviejų musztynė, ne bus bė
naudos, ir nuodėmės neturėsi 1,
ir tėvynė apturės gerus apginėjus.
— O tai p gerai tamsta kal
stamasis paantrino juokdama bi — suszuko garsiai Jackui
sis. — O! tai priežastis ant ti- o Mikas isz savo pusės dadeda:
— Tegul buna taip, asz tin
tu gerinus, idant jus savo spė ku ant to.
kas ir kraują paliktumet del
ko nors geresnio kaip toji mer-

drueziai vieno ir kito tiesiąja
Dii- ne yra nuodėmė?. ... Ir judu ranka, o Alikas nekiek užsimi
P. N A W 1 C K 0
esat krikszczionimis— katali
M. Slavicko|
?
fe vyru ji neturės. . . . Vienas is z
Priek tam randasi BILIARDAS, 339 W. Coal str, Sheotii^
kais. ... ir savo gyvastį stato
— Gera rodą nėra ką saky
. .
. . o mudviejų turi prasitraukti.
kur isz nobodumo aluezio ar urielke
jauto, kardo rankena apsagita te in pavoju del kokios ten
Lietuviai ncužmirszkitei^
ti... . bet tai kelionė didelė,
les isitraukus, galimn ir boles parai- pas M. Slavicką. Žinokite* {N;
— Ir asz tą žinau, bet asz to brangiais akmenimis. Prie ak- merginos? Ar negeriaus iszcziut kad ir szlektiszkai. S'.alo prie yra ne paeziuotu, tai yr*»'
ten in Infliantus, labai toli,
sominės
kepurėssabolio
kailis,
saliuno yra sale delei mitingu ir ki vyras, nes nereikalauja d*up
pagalinus kur ten už mariu,
judu
sutaikyti
?
o
ant
jo
juoda
plunksna
stūk

tu suweigu.
bio. Visados užlaiko puiku-’;
reikia ant to isztekliaus, o pas
sojo.
Bet
mudu
nesipykstam,
nes
231 W. Centre str. MahanoyCitv Pa mus, kaip tai, szalta alų. vi*1
mus sunkus laikas.... o pa
esam giminėmis ir viens kitą
ka kokios kas tik nori, irk
galinus nė nežinau ar pas ma
kiaušius citfarus
milinti
draugai,
bet
mudviems
kiu
kruni
u
ir
akyvai
žiūro.
dą, ant galo Jackusirvel tarė:
nę randasi nor keturios tiniLIETUVVISZKAS SALIUNAS
eina
apie
tai
Matomai,
jo
veidas
iszrodė
katras
turim
— Mielas drauge! Esam gimi
ar jis.. . . ir
Jono wasario
nėmis, draugais, gyvenome
KR \UTUWE.
— Su manim ir ne genaus
nutarėme,
kuris
bus
pergalėtas
mu
ir
mosavimu
ranku,
ir
su
sutikyniė, ar-gi dar galėtu bunetik isigert gero sznapseko ar alaus
musztynėje, tas turim apleisti — suszvagždėjo Jackus, o kas
dideliu
akyvumu
žiurėjo
ant
i
blogiausia, mano szyvis apbet ir patinkamai pasikalbėt; czion 25 E. Centre str. Shenac^
kareujaneziu, o kada jau to merginą.
mums lietuwiams darbininkams ne
szlubo, o pekszcziam eiti gėda
Ten galima gauti stwib*
buvo gana, suszuko:
—
Sztai
asz
jumis
iszrasiu
pro szali.
geriausiu walgomu taworu'C
— O ką judu czion darot, kitą būdą — atsiszaukia po
stamasis, nusijuokė ir tarė:
322 S. Main str. Shenandoah, Pu., j»zku duigtu.
valandai
nepažystamasis;
pa

.
. .
; . .1
galima butu padaryti, bet ne
Tmposgi K. HadžiauicJ t/
— Bet paklausykite priete
klausykit
manęs
kantriai.
ties?
JEIGU NORI BŪTI BAGO agentus szifkorcziu irsiuu^’ žinau. Vienas turim prasi
mai! arklys ir pinigai atsiras,
Jackus
ir
Alikas
iszputė
agus in wisas szalis.
traukt! — bet katras?. . . .
GARSINK SAWO
TU
kis.
Ilgą va Lt ridą ponavo j o tySztai asz pats pasirupįsiu jukalbanczio.
iNepažjstamasis Kalbėjo.
1 dviems ir arklius ir ginklus, o
BIZNI „GARSE“
—
Tikėkite
judu
mau
—
pažiurėjo meiliai ant Miko ir
— Abudu mylite vieną— kaip uždirbsite laike karės, tai
PUIKUS SALI U N AS

LIETUV1SZKAS SALIU

».

4

B *

18

‘

I

19
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man atiduosite. Susilenkė iki smarkiai....
keliu du draugai ir Jackus
Jackus su Miku stovėjo vie*
glostydamas galvą nedrąsiai nas p.diai kitą Vienas ir kitas
pradėjo.
iszsitraukė kardu, apžiurėjo,,
— Persipraszom justi niili- ,. bet vienam ir kitam sunku
stos, mudu kaimo gyventojai, ant szirdies pasidarė.
mažai sviete buvom, pagali aus
Dievaži drauge. — tarė suapie karei vystę mažai žinom, kidamas tisus Mikas — mm*
norėtume žinoti, su kuom mea: ki rodą mudviem su tai Mariuturim garbę dar sznekėt.
ite., nežinau, kaip tas pasibaigs,
O kad ir pasakyczę jud bet man rodosi, jog ant szios
riems savo pravardę, tai karės nepersisvers likymas.
nežinau ar žinotumėt kas
Jackus ant to atsakė; —
asz esmių, bet jeigu norit, Teisybę pasakius, laike karės
lai gerai.... asz esu bajoras ne nuobodu ir smagu yra žmo
lietuvis, Jonas Karolius Chod-t gui naikyti neprietelius Tėvy
keviczius.
nės, bet jeigu taip bus ir to*
leus, tai paims kas nors mud
viejų Mariutę, arba ji pasens
ir mudu apszlubsiin.
Ant to
užtemijimo sudrebėjo Mikas ir
— O taip prieteliai gavau skanibidamas kardu tarė:
Sziądien būtinai turi niudvie
prisukimą nuo Lenkijos kara
liaus idant skubiczieai in In- ju likimas apsisverti... . bet
Gantus, sztai traukiu su savo idant viens kitam nekenkti,
kariumėne. D irstei k et tenui prdarykim taip;—tu eik in
tai mano rindos kariumenės kairįjį skyrių, o asz in deszinį.
sustojo ant pasilsio, o asz isz Nežinosiu! vienas apie kitą,
ėięs nekiek isz girios ant jud kas darosi, o po musztynei at
eisim pas hetmoną ir žodžiu
viejų užėjau.
pasakysim, ką katras per tą
«•
■»
*
laiką padarėm, o tada ponas
Buvo tai 17 d. Berželio Chodkeviczius mudu apsudis
H>05 mete. Karolius Chodke ir pasak is, katram Marė priviczius ant lauko ties Kirchhol guli.

— Chodkeviczius! lietuviszkas lietmonas, Storasta .Že
maitijos — suszuko
alkidu
draugai....

mu taisė savo rindas kariumenes in karę, o buvo tai valan
da gana svarbi. Lenku kariumėnės tik saujalė buvo, suly
ginant su Szvedu, kuriu buvo
prisirinkę daugybė.
lietmo
nas Chodkeviczius nesibijojo
tos daugybės, o kada dirstelė
jo ant savo karžygiu, akys jo
degė džiaugsmu.... narsius
turėjo kareivius! Padalino sa
vo kariumenę in tris skyrius.
Deszinį atidavė Dampravui,
karžygiui
datirtam, kairįjį
Sapiežai. o vidurį pasiliko
>av. Kada tą viską pabaigė
ir karszta kalba pad rasi no kar
žygius, žiūro. . . . jog du kar
žygiai stovi szale. Buvo tai
.Jackus ir Mikas.

Sutiko draugas ant to ir vie
nas pasuko arklį in kairiąją,
kitas in deszinę.
*

*

Kiekvienas tai žino, kokia
buvo garsi karė kirchholmiszka. Keturi tukstaneziai Lenku
pergalėjo 20,000 neprieteliu.
Tik tai lavonu ant vietos su
rok nota 8,000, o kiek suėmė
in nevalę, paskendo Dvinoje,
kada bėgo isz iszgasties, kas
tai galėtu suskaityti?.. . .

Toji pergalė taip buvo gar
si sviete, jog visi galineziai Europos, szv. Tėvas, o pagalinus
szachas Persijos linkėjo liet
nionui tokios laimės ir garbės,
— Prieteliai! — garsiai su o Lenku karaliui Zygmantui
szuko Chodkeviczius-— Maraz tokio lietu.ono.
m pirmutinę eilę. Kariaujete
Tą paezią dieną vakare, ka
su manim visas metas o visa da gandas karės nutyko, o
dos lygiai su pasisekimu ir kareiviai gryžo nuo viinio nedrąsiai, jog sunku pasakyti, prieteliaus apsunkyti lobiu,
kuris isz jųdviejų pirmesnis, lietmonas drauge ^u Kurliangeresnis— narsesnis. Sziądien dijos kunįgaikszcziu, kuris
turi atsidengti — sziądien jau lenkams pagelbėjo, apsistojęs
dažinosim, katras gausit už ant kalno, kaip pritiko ge
paezią Marę, tik tai drąsiai ir riems krikszczionimis, pirmiau

padėkavojo Dievui, o paskui kai, pirmutinis žinM
pradėjo kalbėti apie tai, kas Storastos,.». bet Mari®
kia graži, akys juodos, J
tą dieną dėjosi.
Sztai ant apsiputojusio arklio
atsiranda Mikas.
Akys jojo
— Ka tamsta iazsiii
žibėjo džengsmu , veidas b ivo klausia ir vėl Jackus, oi
aptaszkytas purvynu. Ranko ant to;
je plevėsavo szvediszka vėlia
— O tamsta k%?
va, o už juostos stūksojo kar
das szvediszko aficiero.

— Bravo! vyriszkai! — su
riko lietmonas, — o tai puiku,
paėmiai vėliavą, o! dabar ma
tyt kaip ant delno, jog Marė
bus tavo, Bet kur gi Jackus?
Neilgai reikėjo klausytis apie
jį. Dulkės, nuo to kraszto kur
buvo karė, kilo in viražu,7 oginklai suskambėjo, arklys su
žvengė ir Jackus atsirado
priesz hetmona.

Mikas

nekiek apsiniaukė.

Ir ne dyvai.—Jackus turėjo
taipgi szvediszka vėliavą, o (r
už jo juostos iszsikiszęs buvo
aficieriszkas kardas.

nau,

Chodkeviczius — tuojms®
viens, du — pamyki!, i
pasakysiu ,,trys“ — dury
sidarys ir aficieristė pri$
. ,o nė vienas jos ne atjkž
site,,jm: viens, du..„i
Jackus pasukino usm
purę nusėmęs ir tarė:

misziu

laikyti.

Lenkai maskoliszkoje Len- riš viduryniu Ja’ykju. Dm o
ioie kvenuoia lengviau. Po
sztybei“ asztriai prisakė tiur
ir mokėt luįerinm
.30 ar 35 do- savo tautiszko buvimo ne taip kai, idant in katalikiszkas
•J
retins ir kad imtu lengvinus
toli atiioh ti, kaip seniau, bet b iznyczias nesikisztu. Ir tuo*
o
su
mokėjimu posmertinės,
Cm kos,
draugai nutaria iszsvk prigu vimns nuo >zio Įnik
lė! prie , Susi vien v jimo Lietu vėsinu ir geresniu.
Tą patį ženklinanti, kaip toviu“. Pereila nedėlia buvo
gubernatorius

stė ta bus kareiviszka ir pri
imami tik neženoti vaikinai.

kur kunigą ir nusiustu jį in
serga n cz i o j o pa rapi j a, k a d n o rs
kas antra nedėlia žmonėms pa-

serganezio

purytu ant
klebono.

i»uvo baisum kotu; ne vienas naujo jcimral gubernatoi iaus
bijūnu, Lenkijoje nesijautė liuosu nuo Szuvalovo. lain kaio (uirko.
taip ir >žuvai »v aDįžymėjo
kaipo jeiiarolas turkiszkoje
H>
karėje. Bet jis yra kartu di-

vaikinu.

pinigu nenė kur pasidėtie.
piiderystė kunigu

tur, netur
Tada vėl

n*, j

kiam ligoniui kunigui

ganiau

savo kazokams

Liėtu viams

kada kursai uiimii

di vdania

ir

permainydavo per bari
nuimti, bet kiek

i

ežiai i k i u
s

minas jaunam carui už tais at

mainas Lenkiioie. Lasžin

\ (

Mikas pakreipęs kew
— Ha! ha! suszuko Chod szalį tarė drąsiai;
keviczius, juogdamasis, ir mu
Na jeigu taip, tai asz ®
su Jackus, ne be reikalo liejo siu Mariutę už pacšug
sziądien prakaitą.... ir jis jus pasilikite sveiki ir ti
turi vėliavą. ... o po teisybei, kite laimingai, asz joju tfB
jog sunku nusprensti, kuris
turi pasilikti vyru Marės.
Parjojo, apsipacziavo.B
Jackus padėjo vėliavą pas
gyveno laimingai. •
kojas vado ir kandžiodamas ti
O ponas .Jackus?..,,#
są tarė:
ant jo kapo buvo tokysf?
— Taip daugalis hetmonai,
szas:
kariavau sziądien narsiai —
,,Czion palaidotas Jffl
penkis Szvedus iszvariau ant
Kicinskas, garbus vyras? B
kito^vieto!
kavedys gvardijos kai®
— Ir asz penkiem Szvedam Wladislavo IV,, Sz<
nukirtau galvas, — pertraukė
koše
muszyniu atsiiy
Mikas.
karžygiszkai, kaip tai: P
— Ką czion daryti?,... Ryga, Sztumenu ir 1.1, g
ką daryti?-— sako lietmonas. Ar jis apsipaeziavo
Ant tikro sunkią turiu su ju nieko nežinau.
mis baladonę. Jau metai ka
riaujate ir abudu lygiai, nega
liu apsvarstyti, katras isz jud
vieju yra geresniu karžygiu.
Bet asz pabandysiu k i ton iszMes pripratę daugiui*
kai. Vienam isz judviejų duo
siu dinstą aficiero, kitss tegul sektLenkus, o Ui neyra®
gryžta pas savo merginą. . . . darykime, ką norim (ft
iszsirinkit katras ką velijate. . patys, o k ai Į) pasiseks, ft
gerinus už Lenkus pad^
. . paezią, ar būti aficieru.
l žsidėjo k ai į) nejim
Du draugai stovėjo, sukino
skaitėte jau ( iarse, mus |g
ilsus ir mislino. Didelis dins*
gu draugystė. Mierial ®
tas aficiero — graži ir toji
kiai jos yra labai gra^tį
mergina
....
O
tyt, ant kiek galima, Hfc
— Kaip misliji—- suszvag- tarpe apszvietinią ir sdRį
ždėjo Jackus, — o Mikas ant tarpe savę gyventi,
to:
Apsirgo, duokim sflVJlgį
— Taip nėra nė apie ką isz kunįgu,giili lovoj,i*||
kalbėti.
Būti aficieru nejuo- kelia; o bažnyežioj noriai

i'

kiu pasirodė nuo doviniu me
jiznyczias, tmpo lu, kaipo pasiuntinys in Vokie

j

— Tegul bus valia l'l
ponas hetmonai. Gražio
na, bet d a gražesnis fa
ficiero — asz pasiliksiu^
ru

s

Kalu mus

ar

’

blėdi nm>

ar

et imtauezin , suvi

aniems

JĮ užtars,

A nt sieros žemės
Parsipuldama

Vai žeme, žeme,
kimi gn.

liumilėlu žmogumi t
užmigimui ant sosto

Žeme sieroji,
Atemiai tėvui
€

ju miel ini:

meno m

Ir m tmėle.

kuriu

n Ignu

-k irdama

inertinev užmokėti. . . .
draugvsc/iu didžiausi
ui pųsniertinė ?

ore m man

vargi

iszeiti

neimi k ė

Mus kmiiiigai parode
tams kelia.

bei us, lai Ke (ii

\ argo mergeh

ir sudaryt

naują,

liana-

51 a t oi na i. ėmė drut\ i< te.
v

ai Žeme ■/.< m'-.

eme
(

>ė isz to

lietuvnįkains;

Mus

Hiidgai jiems to, žinoma, ne-

>a\ \ di, (••gnl ima nuog mus,

ililžlail
\ argelij gimiau,
\ arge užaugau.

cnrienes
nt i n ir pr

jHHii kri'l |
v. irji**

Kokiu bildu prasiszalino
tironys Lenkijos.

žiu viję. I\unį<
d vi u raszo tu szinosi, tapo p
Shamokin
czion nauja draugystė po var
sę- mesti nuo sak
Bet tada maskoliszkas ministeliu ,,Lietuvos vyrai
kanezius žodžius:

Dzin:* r g iu
jo:

The National Mfg.
& Importing (’c..
331 ])»':! j Ih>i n st reel.

Toks tai bus Garsas!

Talpys jis savyje viską, kas
džios vieszpatavimo Nikalo- yra naudingo, žingeidaus, pajaus II matome/laiigiaus teisy mokinanczio ir palinksniinan- jį sumiiszdami ir sukapo:
bės nė kaip laike vieszpatavi czio ir taip: bus ten straipsniai su bilėm galva,vienu th
mo jo tėvo Aleksandros III. apie lietuviszkiis tautiszkus galvoj buvo devynios,tra.
^uages
Liepia jis jenaral -gubernato reikalus abehiai:— Straipsniai buvo duota žinia passkw
apie reikalus Lietuviu Ameri
riams nesi k *yszt
i in bažnytinius
■
•
All communications mus
reikalus, atliuosiioja kražie koi.— Žinios isz Lietuviszku t i n i us tris pesztukns sur
— addressed —
tavojo o ketvirtas pabėgo,
ežius (norint suvis nekaltus)
Garsas Amerikos Lietuwiu
rio da ir dar jieszko. k
ir dovanoja taipjau daugeliui isz Shetland
Publishing Co..
pastatyti po belą tilksta
palytikiszku prasižengėliu, ne- Mahanov *
230 W. Centre str.,
rokuojaiit to ką paleidžia va Shamokin ir t. t. Svarbiausio, dolieriu ki t-k v ienas. J. Bs
Shenandoah: Pa
žinios isz Europos ir kitu d a
liti svieto. Straipsniai paskirt
kalėjimo.
Bet žiūrint, kad ir ant geros platinimui apszvietimo —- Vi
pradžios szio energiszko cąro šoki naudingi pamokinimai — ra tanaus kaipo rudens t
Apsakimai
naudingi — tis, neskaito jokio laikraa
daug negalima pasitikėti. Ži
nomas yra daigtas, jog tos pe Apysakos isz Lietuviu, ypa ir nenori, idant in ju tu
n i J <» tingai isz Amerikos Lietuviu protą i n ei t u nors spirai
a psz vietinio, kuris perini®
gyvenimo
j u žveriszką būda. Gedas
Ailios —
km permainyti, kad ir ji
mis, lietuviai, jog tarpui
maskolisz.,
retu būti gana liberaliszl
randasi toki sudus tamsvM
szku ir t. t
I.žvvcizfltHojas J. Itamanauckas.
Dovanodamas
daugumui
Pank raszcziai (korespodencijos) ir prasikaltėliu, nepadarė jis di
hiiszkai turi būti adresawoti ant szio
delės milistos nes tai yra pa
Vincas Ik tuszka, vaiki
apie lietuviszkus jaikrnszczius
prastas daigtas pas Maskolijos
prigulintis iii draugystę 1
ir knįgas ir t. p. ir t. p.
..Garsas .Amerikos l.ietuwiu“
carus, po užmigimui ant sosto.
vystės szv. FraiiciszkauV
\ ienų žodžiu joigu
nori
1 ’ublisbitig Co..
sunkiai sužeistas 8 tl.
greit is teisingai d as izinoti,
230 XV. Centre str.
menesio anglekasyklose ’
kas
girdėt
Liet
u
v
Shenandoah, Pa.,
savo neatsarr
enn
dasi
sviete,
jeigu
nori
apszvie
Piningai turi būti siunsti per Mone
szilVlo, |HiKH
Order arba Registrąwotoje Groma
limo ir palinksminimo, skai
įskeltas in
t<«je ant ranku.
t\« k Garsu Amerikos Lietus iu
ristasis buv<M
Garsas Amerikos Lietuviu,
J. RAMAN’ A t C KO.
Kasztuoja Garsas ant metu
idmti. Sąb*
iszleidžiamas per Garso Ame
230 XX’. (’entre str.
Amerikoj 2 doreliu
u gyvasties J
rikos Lietuviu spaudos kom
Shenandoah. Pa..
In užmaria4 markės.
akiu patruly
panija, su sekancziais 1895
•J

metais susilaukia naują redak
torių vyrą dideliai mokyta ir
szviesu, pabaigusi universiteto
mokslus, kurs gerai supranta
sziuom numeriu ,,Garso Lietuviu reikalus abelnai, o
A. L.“ atsitraukiu nuo red e ypatingai reikalus lietuviszku
gavojimoszio laikraszezio. Tu Amerikos darbiniku.
riu sav už priderystę iszreiksztį dėkingumą visiems tiems, nai katali kiszka.
kurie buvo pagelboje man ta
Redaktorius tą laikrasztį
me darbe,raszidami korespon rėdys, o raszys in jį apart redadencijas bei prisiusdamižinias. ktotiaus ir daugumas kitu pra
Taipgi persipraszau visu skai kilniu vyru. Taip turės Garsas
lytoju, idant atleistu man, jei savo koespondeiitus Lietuvoj:
gu ką nors rado ne patogaus Suvalkų, Kauno ir Vibieus
^ziame laikrasztije laike mano gubernėse. 'Turės ir Amerikoj
1 asytikiu, jog ,,Garsas“ ap
turėjęs už redaktorių mokytų
<ir apszviestą vyrą eis ir toliau
tiesimi keliu nekliudydamas
tikėjimo ir taps virini isz svar
biausiu lietuviszku laikraszežiu.
Su guodone
A'. /. Senkui.
Akys visos Europos toly
džio yra atkreiptos ant jauno
Maskolij s caro, kurio mieriai

— -v

beveik visose vietose, kur tik
yra užsidėjusios lietuviszkos
parapijos, kur tik randasi Lie
1 iviai. Daugumas isz lietuvi
szku kunigu taipgi talpys jame
savo prakilnesnius rasztus.
Užtėmykit da ir tai,jog Gar
sas neskrajos po melinas pa
danges, bet ką raszys. viską
suprantamoje ir kiekvienam
priainarnoje kalboje ir apie
dalykus užimanczius kiek vie
ną lietuvį.

Prenumerata turi būti ap
mokėtą isz virszaus. Kas užsi
A iiglekas v k 1< >se Losi (
mokės sykiu už isztisus metus,
galis pabaigoje metu dovanu 14 d. Sausio tapo UŽ11H®
jaunas lietuvis. Mikas Prt?
kalendorių, arba
st is, prigulinti
knįgutę, arba pa\
szv. Antano,
Raszant in Gar
gai luitai k
Lietuviu iszdav
mens
siunczent pinigus
t i szio k i a< Irisą:
GARSAS
AMERIKOS

LIETUVIU,
Publishing Co. 230 W. ( entre

gill

pUOlc,

J<

už tvoros, b;
sav delną tai|
laika negalės <

ip nehitf
grieb(W
i persipfl
og ner i

K

Kauckas, \ Micas
.1 uozas Žemaitis
vardu .1 imzas kurio pravardės
fiiszkiai
mumis nepaduoda
(gal but kad Stnczis) pas saliunįka V. Chmieliaucka ant
E. Centre str. užliypę ant vir.

Dvylikos įlietu vaiG’
Vndriunaitis ( Q tapo užud
as per truki ant ReadM

rogucziu m pakalne ui*
Laurel str., in tą tarpą ®
trūkis; maszinistas nesu^'
sustabdyti trūkį ir vaiką!
gavo ratas. Kūnas vaiko &

ant picziaiis Augustui Brinai- džiausiusmarkunu . Ugnis
iszIsz Praiu uzijos
O
cziui, lietuviui, su vokiecziu simuszč toli, o szimtai žmonių
Ch. Dice! ir be statant jiepataiija asztri žiema. Upės už
kasyklose suvis blogai eina.
zija.
szalo. Visa Korsika yra a {idea
daug anglių ir pradėjo eiti
gta stora eile sniego. Geležke
žemiu ir likosi abudu pagauti.
daugumas
A. Brinaitis tapo ant vietos
sniegu. Pražus.»

25 een. virszaus

jog visi ugiH iiiai sargai tapo
Kaimas ()rl u Py* leneiskuotangliais. Po tani pasidarė an- nžmuszti arba sužeisti. Rokuo
glekasyklose didelis triuksz- ja,.jog>kaitliūs nžminztii \ ra kalnuose tapo užgriautas sni-o
mas ir jokiu budi; negalėjo in 75. Su virszum 11>0sužeistu. gu. kuris nupuolė nuo virszuDaugumas isz iižmusztii taip nė> kalno su akmenimis ir zr
m<*. Keliolika namu pasilik »
užgriūtais ir sulaužitais. Lav.»
kietis iszimtu, yra viltis jog sunai'ius neg
mis 1 5 asa I m i szė 11i ė i sz p..
iszliks gy\u O pakol iszėmė

pranesza, jog tai netiesa.

BALIUS! BALIUS!

tos dalys kūno ant rytojaus
nes jokiu budn negalima bu buvo sulinktos. Pirsztai, smo

balius, Kabinsono salėje, kurį
iszkelia Szenadorio jaunumė'

Matote mieli

skaitytojai. nds buvo sudėti in ragnžias.

maisztus, kurie ten atsitynka
užimisztas turėjo iszbuti angli
provincijoje Parana. Peniamne 3 paras ir 3 valandas. Po.
line mieste Mahanobuco,Bailia, Santa Catharina.
tam
likosi
pargabentas
namon
ant
pas
su kuriuom \\ . Pine str. Mahanov City
kies Vaearias valdžios kariunebuvo.
Uenė lapo pergalėta per mai
no Szv. atminties A. B. likoj H'ideranczifii palaidotas
bėga su savo kariumėne.
per
inaisztįnikai enejgiszkai ji \e
25 centai.

nio

7
i-intos is£ kitur

prijuokti musu boeziu szventus
paproezius, o labjau.se M. 1).
Paduodame czion broliams turėjo savo atidaryta koseria
žinią, kad Prusnose iszėjo nauir iszmiiitingus katalikus buvo
sukoliotas. Norint mirusis A.
B. neprigulėjo in jokią drau
isz kurio maži ir dideli labai gystę, bet kaip gera katalyką
ne
ir raszvt. 15 centu.
Kiecziu. Jei Kas pažinote szv.
R Al DNOSIO, neiszpasak y • atminties A. B., o po d rang
tai užimanti ir juokinga knvgu ir visi isztarkime su dideliu
atsidusėjiniu amžina atsilsi.
Abi tas knygutės galinu
(rlinkarbono mainieris.
gaut pirkti musu spaustuvėje.
STRAIKIEKIAI GRĮŽTA PRIE
DARBO.
Musu spaustu\vej(‘ <
Bradock, Pa., 7 Sausio.
Daugelis straikuojaneziu nu
garų sugrįžo prie darbo ir
wiena dol.
daugumas ketina
grįžti in
savo vietas. Jie gaus užmokės-

Lomlonas, 14 Sausio.

negali pasitikėti ant kariunieuž- nes. Prezidentas Moraes kar
ditu i>zsiunczia kariumėne am
240 anglekasiu. maisztiiųku, o tumu tarpu
kiekvienu kartu buna perga-

rvta nuo nekuriu laiko.

savimi stulpus ir anglekasiu pa
darus. Darbinikai artimiausi

laukan,
niu isz

Paryžius, 1j Sausio. CaM
mir - Perier atsilakė nuo pre
zideniystos Prancūzijos, ta
sviete.

Ivkusiuju ne visi prigėrė. Bu-

incuzi-

laukan vandeniv ir už keliu vasakvmo
nuo
m
*'
1 prezidentvstos
v
yra žinoma.

12 žmogžudžiu.
Advokatas d r. Sinorski hz

nose laiszka«* ant kurio buvo
pasiraszyta ,.12 žmogžudžiu'*

— :o:—

Minersville, Pa. 14 diena

Prancūzija.

laiką ir 4000 žmonių sugriž

Garso
Baisus atsitikimas.
A. L.“ patalpinti in savo laiButte, Mont, 15 d. Sausio. ir
krasztį szi baisu atsitikymą, Laike gaisro ties Montana
kuris buvo 8 d. Sausio.

pasiprieszinima

žodžiai:
Jusu milistos meldžiam mes
valdžiai. žmogžudžiai skaitlinje dvilikos, idant tuojau# padetur.k
700 markiu ant vietos kur su-

An glekasyklo.se vadinamo-

liko nubaustais kalėjimu.

Mc*

22
12 žmogžudžiu atsilankysime
t >je aplinkinėje. Yra tai del
tamstos mažas skaitlius, kiti
užmokėjo daug daugiau. Mel
džiame tamstos nieko apie t: i
nesakyti nė pr'usz policiją
kitaip pirmoj dienoj mes tam
stą perveikime peiliu arba
kulka.

pas sr -o sergahcžia seserį.
Dasižinoję apie tai nuo tarnai
tės nusidavė tenui ir suėmė ją,
mdaleisdami sugrįžti namon,
idant atsisveikyti vaikus. Rei
kia dadėti, jog laike kratinio
po mimus nerado nieko, kas
gaktų būtie prižasvzia tu aresztavojiniu.

Tolinus paraszita 12 vardu
viena ranka. Advokatas Si
korski liepė padėti tame daig
iu pokuti ir apznaimino polivijai, žandarai, | ersi rengę vak- I
tavo toje aplinkinėje 3 dienas
ir 2 naktis, bet nieks neatėjo
pinigu.
Vienok žandarams
pasisekė pagauti,tą žmogžudį,
kuris raszė laiszkaV ; <yra tai darbinįkas F. Czvszak. kuris pri
sipažino kalinije.

Atidengtu uagystė.
tkineszu isz Rimo, jog ten
tapo atidėliota vagystė labai
brangiu paveikslu isz kuįginyczios Watykatio.
Tarpu pa
vogtu daigtu raminsi 4 1 paveikslus ir pargamino Užleidi
mas m. I 100, turinti vardą
1/Omalia di l’rntre ( liiacomo“, ir 17 paveikslu dar
bo po vaidu „TrioiJul. Petrąreak\

A agystę atidengė pral’esoriust hiarivi, o visi paveikslai
ta] o parduoti svetimtaucziam.
Policija siialeszta vojo proleso
riti Saldi alias* Rapisardi ir
kita žmogysta vardu loilazzi.
Sako, jog seniau jau buvo ži
lu ma apie vagystę, bet Vatvkai.o valdžia nenorėjo szatikiis pageliais italiszkos policijos.
v

*

»

s

V aidimas Mikalojaus II.
.1 aunas valdonas M ask oi ijos,
caras Mikalojus II. pasirodo
kas sikis labjaus neprigulmingu o pagalinus ir libelaliszku.
N« gana to, jog jis pavarė G ar
ką ir Orževskį, jog atmetė iszmišią Gurkos, užginanti paka
binimo \ icsziai apgar.-inimu
lenkiszkam liežiuvije, jog palengvino nelaimingiems, kražnez.’ams, jog dovanojo tiems
visiems, kiirie ėmė daly bus ndm i u 1st racijoj ant garbės Kiliu"k“, jog užgynė gubernato
riams savo valia iszsiuntimti
žmom s in Sy biriu ir t. t., bet
Mikalojus H padarė ką nors
ir daugiau-', sztai priesz Nau
jus Metus peržiūrėdamas po
pieras alicieru, kuriose yra tie-<»> aži'-ieriszkos del gavimo
angsztesiiio dinsto, užtemijo
programą, kur buvo uženklita umzis, tikėjimas ir t. t. ('a
ras. m mislidnmas ilgai, perbraukė nuo virszaus iki galui
vi>ą programą tikėjimo ir pa
sakė, jog iszpažinimas nepri
valo įmeti intekmėsaiit gavinio nngsztesnio dinsto, jog
pi :<-/ingai czion n ikin nt krei
pti atydą aut gabumo. Žiūrint
aut tokiu perimdini ne yra dvvai. jog dabartinis caras drį
sta be baimės vnik-zczioii po
Petroj'ilj. . . .
<•

Isz Varszavos.

Mikalojus antras ketina at
silankyti Varszave, taigi ku
kai tikisi atmainų po tam atDaugelis asal’U yra persi silankv• mui.
•
tikrinę, jog su pradžia naujo
I Gojaus po smerezio AleVie>z,>aIa\ iiii<> ] r įsidėjo <|^| I simiro III atėjo iii A ar-zava

Lenku minjas laimingesnis
la kas. 1 Uom tarpu prispau
dimas nė ki<k m sumažėjo.
aktije isz subatos ant nedė
lios 1 (' Gruodžio invyko nauji
aresztav ojimai. lapo uždary
ta c y t a d e 1 i o j keli st udmi
tai, o taipogi tapo aresztavota
motvriszkė J)., motina ketu
rių mažu vaiku,kuriuos užlai
ko isz savo darbo, Atėjusiojo
del'aresztav ujimo žandarai ne
rado n.otvriszkės namie, buvo

v

isz. Pet ropdo pa liepimas idant
a t nauji i u ca ris z ką palečių Lo
zienkovski, senovės vasaros
vietą gyvenimo Stanislovo
Augusto. Iii Varszavą atėjo
žinia, jog caras Mikalojus JI
atvažiuos in \ mszava ant yigesino laiko ir apsigynęs tame
pa Jociuje.
Tas atvaževimas
matomai ne yra be mierio.
Nori caras persitikrinti ant
vietos ar jau turi lenkai gata
vus revulicijoni.szkus kardus,

ar ant tikro jie yra taip Imisu-v
kaip juos perstatidavo Gurko mus, tapo area
dai anarchistu,
per kelintą metu.
rius, kita$ dailti

isz aficiero popas.
A ienas maskoliszkas laikra
sztis paduoda akivą istoriją apie tūlą pulką vedi Baszmakov,
nuo laiko v ic-zpatavimo caro
Povilo.
Tula* jaunas aficieras insimiĮėjo in merginą isz lenkiszko
mimo, taip kaip prie apsipaczevimo rado didelius klintys,
nuėjo paklausti rodos pas prie
toliu savo pulkavedi, Boszmakov, kuris davė rodą idant im
tu szlitibą slapta ir apsiėmė už
imti vietą popo.
Kada tirinėjant tėvui jauno
sius atrado naujai apsivedu
sius, caras Povilas užsiėmė tiri
liejimu ir paszaukęs jauną aficierą. paklausė, koki.- dvasiš
kas dav ė jam szliubą.

ežio .,
rius.

dalyku,
atsitikimu. Mini
riaus Seuelikov,

dar nori persisl

ko n no jo dideli
nigu kaino pane

imti tuo dalyku,
isz s v k atsisakė,
ne -i k •v-z sakvii
*
nenoriu kisztnii
Po ilgui tirinc imui pasiro su familijos.“
dė, jog anuo dva.-i-zku buvo
sztabs-kapitan Bo-zmakov. Pa
J U OA
siszaukę- tada jį paklausė:
- -:c
— kas tavę privertė prie
Žmonės nuli
taip neteisaus ir tav m pritinkaip siirį, nes
kauezio darbo
— Meilė artimo, Szv iesiau- geru, kada pnub
?ias A ie-zpntie'. — buvo atsu les e-ti.
kimas.
Ponas szauke:
— O taip, iszrci kszdam ntokią tiesą < v angelijos
atsa czion ?
- A-Z czion:
kė ir vėl caras — parodini jog

tavo pasznukimu ne yra neszioh kardu-, bet kryžius ir evangeliją. At-itrauk >u Die
vu ir eik t uom kebu '.
< ’aras liepė ji n u vest i in
m -tropolitą ir inszvenlvti ant
popo’. Aficieras tas pankui pa
sily ko v y>k u pu.
i
laip tai dėjosi seniau Maskolijoje, o ir sz.iądien negeriau
dedasi. \ arszave buvo neper
seniai e.\ k u kori us minislerio
apszv ictos, kuris isz privž.-i-ties užsitnrnaviino pa-ilvko
mokytojum giminaziios, o pa
skui d\ rektorium.

Didele > iesuRi.

Okav tviki
M ieku.
O tu donai.
(’zioniii.
O k a tu v

- Padedu L
Na tai g'
|. j K >itc. pndlb1'
tus.
\ agis sziieketl’

draugu tarė: <
butu g ras, jdg=
Durnius 1

lai k - • musu atirv
ne oiit u, tai <

Smarkus vejas ir su suiegi:
szturma.’. parėjo per 1 ogia.
Szeszis namus sugriovė. .\-z
tuonios asabi-s tapo užmu-zios
ir daugelis pasiliko sužei-ta.

,.l žraszauiiv
sm a i draiigysk
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Gaspadorius in . piemenį;
Vaike! kelkis nes szvint-ą jau,
balta aM sVieto!

Apgarsinimas.

LIETUWISZKA& SALIUNAS

Szi-met sukako szeszeri metai, kaip
. W Ghmlellaucko
Tilžėje, už sudėtos apezwiostesniuju 311 E. Centre str. Shenandoah, Pa..
Piemuo: O tegul ten ui bus Lietuviu pinigus, tapo insteigtas
Cxionai galima gauti, kiek tik duir balta., įau svietas gana se laikraaztis
szele užsimano? Atsigerti kuo akanas, nedyvai, jeigu pražilo.
„VARPAS“.
niausi© al<u*zio,-saldžios, karczios ir
Gaspadorius, Vaike, kelkis/ « Varpas“ tai yra reiszkejas siekiu kokios tik norėsite arielkeles, kad ir
steigimu ir darbu jaunoj patrioti- cukrawotos. užsirūkyti puiku cigaru
nes jau sau 1x3 teka J
ezkos Lietuvos h-teligencijoa,
Praszau atsilankyti ir to visko pa
Piemuo: O tegul ji teka!
„Varpas“ paduoda visokeriopo bandyti*
turi daug apeiti, privalo an turinio rasztus prakilniausiųjų Lie
ksti pradėti.
tuvos vyru.
C, M. BORDNER D. D. S.
„
Varpas
“
leidžiamas
tikrai
gra

Gaspadorius: Vaike kelkis,,
DANTŲ DAKTARAS
nes jau ir paukszeziai seniai; žioje kalboje o kartas nuo karto tal
pina ir straųisnius Stt iszguldymais
Ofisas buna ntidaritae
gieda.
apie lietmviszka kalba,
nuo D iki 12 (pietų)
Piemuo: O tegul jie «av
Didei velytina butu, kad kiek vie
po piet nuo I iki 3
gieda: turi mažas galvas, gali nas Amerikos Lietuvis parsitrauktu
ir nuo 7 iki 8 vakare
ir
skaitytu
ta
laikrasztt,
greitai lszsi miegot i,
36 Oak etr. Shenandoah. Pa.,
„Varpas...su parsiuntimu in AsneGaspadorius: Vaike! kelkis,
rika ir in kitas svetimas žemes, per
nes galvijai rėkia isz bad oi
melus kasztuoja 1 Amer. doliana Ar
>S A L 1 U N INKAI!
Piemuo: Na žinoma szneketi ba 5 prus, auksinus,
— Na vvisi prie alaus —

nemuka o isz bado ne giedos.
■k'

'Lie patys Lietuvos inteligentai
Gaspadorius Vaike kelkis,
jau penkti melai leidžia ir kita Jai—
nes jau prie pusrycziu sėda! kraszti,--

Piemuo: Gerai gerai jau
kelsiuosi ir einu! Da gali paini
ti Antanas didžausia szmotą
mėsos,

Gaspadorius: Ne! jis gavo a
bu, o tu, miegaliau, gyk kuo>
greiezausia galvijus in lauką
be pusricziu! Asz tav duosiu
rodą: krutikie lupas, pilvas
inislys, jog valgai.

Prjesz te išdarį
— Del kokios priežasties už
jnusziai savo paežių?

—Taip, ponas te išdari, toji
bestija pikta buvo, jog su jai
jokiu budu gyvet negalėjau.
-— Tai reikėjo ją pamesti!
— O kaip?
— Reikėjo pajieszkoti per
sūdą seperacijos, tai butu m
gavęs daleidim.ą apleisti ją,

— Persipraszau poną teisdarį asz žinojau, jog tai gali,
ma, bet,, , .
— Bet?
— Bet asz prisiekiau prieez
altorių, jog jos neapleisiu iki
sniert.
Pas kasą geležinkelio.

Pasažieras: Praszau duoti
bilietą.
Kasierius in kur?
Pasažieras: Kaip tai in kur?
ant trūkio.
Kasierius. O kur tamsta
ketini važiuoti?
Pasažieras: O kas tamstai
galvoj, kur asz noriu važiuoti.
Tai mano reikalas.

CH. SHMIDTO

Ar žinote lietuviai kad CHRIS
TIAN SHMIDTO yra geras alus ir
galva nuo jo niekad neskauda. Pas
„i:K ĮNINKĄ,“
Ch. Shmitlra gali k as nori gauti ir
paskirta kėlimu patriotizmo ir plati
baczkutia in namus jiarsigabenti,
nimui apszvietimo bei reikalingu ži
nių tarp ūkininku bei kitu prastes- 207 W. Coal str. Shenandoah, Pa.,
niuju Lietuvos žmonių,
Pirmuosius rimtus „Ūkininkas“
R. DABB
ėjo tokiame pavidale, kaip ir kiti
Yra puikus photogrnphas, kuris
laikraszcziai, vėliaus pradėjo iszeiti
pavidale knvgucziu lyg „Auszra“! panaszei labai in žmogų nutraukė
o dabar iszeina dviejuose pavidaluo paviaikslu, teip iszrodo kaip givas.
se: kas mėnesis iszeina laikraaztis. daigu nori kas kad atmalevotu ant
kaip po senovei, ir da ..priedas“ dydes formos tai viską pu i k ei pada
tokios knygutės, kuriose kas kartas ro ir nebrangiai.
talpinusi. visai nauji, ka tik paraszyti 14 N. W hite str. Shenandoah, Pa.,
labai akyvi skaitymai arba gražus ir
naudingi pamokinimai ukinikams
(žemininkams, laukininkams).
J.
Dabar nuo nau ju metu patsai „UAGENTAS SZIPKOKCZIU
k i n i n k a s “ (laikrasztis) iszeina jau
du sykiu per mėnesi ir talpina, kaip
308 W. Centre etr. Mahanoy City,
ir ikisziolei, iszguldymus apie t ».uti- Pa, Galima pirk tie konopigiausei ir
szkusir kitus musu reikalus, apie ant geriausiu szi pu važinėt. PriegMaskolių politika ir kitu szaliu nau tam liaidžiu piningus tiesiogei in
jienas, o ypatingai - daug žinių isz Lietuva, Russija, Lenkija ir kitas
Lietuvos.
visas szalis Europos.
..Ūkininkas“ vartojakoaiszkiausia,
Teipgi laikau saliuna, kur viso
kiekvienam inokancziam skaityti su gero galima gauti isigert. Lietuvei
O
r>
o
o
prantama. gryna lietuviszku kalba.
pas savo vienžemi.
Didei pravartu butu tasai laikrasztis kožnam bei \ ienom Amerikos
Lietuviui.
PUIKUSSAI. IUNAS
Ne menkos verrzios da ir tasai <luJ0N0 MIELiD/JŽI©
lykas,kad, nežiūrint ant tokio page
Teiposgi gers kriauczius ir teisin
rinimo ir padidinimo, tasai iaikrasztis
gas agentas, laivakorcziu ir siunti
„Ūkininkas“ palaikė senąją prekę:
mo piningu.
122 S. Main str,
„Ūkininkus“, su parsiuntimu in
Shenandoah, Pa.,
Amerika, kasztuoja ant metu tiktai
1 amerikiszka doliara arba 4 prus,
auks.
JI. WH0CZIXSK0
Lietuvoje „Ūkininkas“ turi dau —Ll ETVw ISZK AS SZTOKAS—
giausiai skaitytoju už visus lietuviTame eztore visokiu daiktu gali
szkus laikraszczius.
ma gauti pirkt ir nebrangei; teipgi
Siueziant pinigus arba laiszkus in ir mažmožiu ipatingai reikalingu mo
„VARPO“ bei „ŪKININKO“ re terelems Wis gi ten geriau aiti ka
dakcija, reikia szitokisadresas padėti: pirkt kur turi visokiu daiktu. Teip
ir pas Wroezynska vra visko ko tik
HERRN Dr. BRUAZlS.
kas reikalauja.
TILSIT OSTPREUSSEN (GER
539 W. Pine etr. Mahanoy City, Pa,
MANY)
O

KIMZYNSKU
SAUTNAN U^EJES NE
SIGAI LESI
ŽMONES SZ1RDINGI, GERYMAI, .CIGARAI PUIKUS, RO
DOS REIKALE NEATSAKO.

KAMPAS E CENTRE IR N. B0WE1DJSTR.
SHENANDOAH PA.,
.. *•"* ~
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LIETUWISZKAS SALIUNAS

Jurgio Juraiczlo

232 W. CENTRE SRT.
Shenandoah, Fa.,
Czion gausi geriausiu gėrimu*
szalta alų,-o ir gūžes gera miera, o
rukimo nereik girti ha tas pats giras
NEPAMIRSZK1TE, szale ..Garso“
spaustuve®.

SALIUNAS

fcnisms
22 W. Centre etr, bhenandoak
Pa.,
Czion galima gauti szalto alaus, sal
džios ir karczios arielkeles. fe:posg
usirukite cigara su kvepencziu du
rnu ir ko rlk duszele ueimano.

JohnsotTo mesJnyczia.
17 W. Centre str. Shenandoah, Pa.J
Del virimo mesa 5 sw. — 25 c
Del kepimo galvijiena 3 sw. 25 c.
3 s v. deszrti — — — 25 e.
Rukvti kumpiai 1 sv. —
9 c.
2a!i kumpiai 1 sv. — — 9 c.
Taipgi del virimo mesa 31 s v. 25 cGeriause mesa ir mežiause preke
svisame mieste.

— SALIUNAS —

Jono Razo»
Ten galima gauti skaniausiu gėri
mu visokiu, nes ir c (garu usirukiti
su kvepencziu dumeliv9 o ir pagelbu
bėdoje, ba jau neviena lazgelbejo
isz nelaimes p. Ražas.
213 E. Centre etr. Shenandoah, Pa^

-Vyrai, vyrai!Kurie norite gauti katalogu lietuviszku knygų ir parsisiųsdinti sar
laikraszcziua ir knygas isz Tilžgs.
tai raszykite ir piningus siuskite pus
Motiejų Neveski o greieziause aptu
rėsite, Norint gautie katalcga*
reikia- indėli in gromata markelę
pacztava už 5 centus.
Jo adrisxts toks:
Lietui iszku knygų prekystė.

MATHIAS NO VESKI.
TILŽĖJE—TILSIT
Goldschmiede str. 8 GERMANY'.

