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14 KAKAT
Auksu Pleititas 

iMzkhpk x?į uj ktnn luimį ir prl 
.lusk nitams *u mhvo var.Tu ir h 

o-mu, „ mos iuv ;il.*ln»|rne bzj 
t'zl-rolj per exj resa de> 
pa.*iur»-Jttno. UvntanUvo- 
!:t< tini 5 im lu o taipgi l»-n 
viuKn ir paliudijimu mi 
juo. Apžiūrėk jį ir jrigu 
mlsll l;nd pigu užmokėk £2 
•ViIr jl.< tavo, j ra dailiai 
i-zniurgiui.- ir užtikrlhis 
pni gerinusiu laiko link 
k.’iipo kitas Ir yra lyjjus 
>»ni pažiuro.* gryno auk-o 
izh tfon liui. ltJ»zyk tzi^- 
di-n. 6-zh apgaf-initna*
<lnuglau n<i pa-i rod is.

< The National Mfg.
& Importing Co..

•I Dearborn street 
i c i r i. III.

Tikra Elgino laikrodėli uz 
dika

Prisiusk szita ap 
g irainitna su pil- 
,u tawo adresu o 

mes taw atsiusi 
me szita tikrai ei 
gino Įnik rudeli už 
dika ant pamati
ne. vra tai 14 ka 
at aukso gražiai 
iszkwietk uotais 
uksztaisir iszro- 

do kaip tikrai au j 
kso laikrodėlis už 

/įj $ 40. Widuriai y 
ra tikrai e’gino, 

gwaranutwuias ant 20 metu. Apžiū
rėk gerui express ofise ir jeigu tu mi 
ali. jog vra pigu užmokėk expreso 
agentui $9.25 ’r kasztus expreso, o

.Ivigti nori j tai

cent u, o

ATLAS WATCH CO.,
MASONIC TEMI’LL. CHICAGO ILL,

— SALIUNA°> —

T. Fauliukono

tai: arielka, a ra k as, midus, winas, a- 
lus ir kiti, 'fen žmogus tižejas wisad

3ft E. Centre str. Shenandoah, Ps.,

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

kur isz nobodumo aluezio ar arielke 
les įsitraukus, galima ir boles parai- j 
cziot kad ir szlektiszkai. S’.aie prie 
salinu•» yra salo dolei mitingu ir ki
tu suweigu.

231 W. Centre str. MahanoyCitv Pa

Jono wasario
Puiki yra užeiga, nes galima gaut 

netik isigert gero sznapseko ar alaus 
bet ir patinkamai pasikalbėt; czion 
mums lietuviams darbininkams ne

322 S. Main str. Shenandoah, Pa.,

M. Slavicko
339 W. Coal str, Shenandoah, Pa.

Lietuviai ncužmirszkite atsilank vti 
pas M. Slavicku. Žinokite, jog jis 
yra ne paeziuotu, tai vra teisingas 
d l .'D
vyras, nes nereikalauja daug uždar
bio. Visados užlaiko puikius gerv
inus, kaip tai, szalta alų. visokia ariel 
ka kokios kas tik nori, ir kuo pui
kiausius cigarus

K R AUTU WE.

25 E. OrHre str. Shenandouh, Pu.
Ten galima gauti sžwiežiausiu ir 

gerbusiu walgomu taworu ir kitoni-
Sweats .TRADE marks 

COPYRIGHTS.
CAN I OBTAIN A PATENT? Fora 

prompt answer and an bonest opinion, write to 
MUNN Ac CO.» wbo have bad nearly fifty years' 
experience In the patent business. Communlc*- 
Mona strictly confidentbd. A Handbook of In
formation concerning Patents and bow to ot>* 
tain them aent free. Also a catalogue of m ech an. 
iual and adentitle books sent free.

Patents taken through Munn & Co. receive

laiposgi K. Radžiawiczius vra 
agentas szifkorcziu irsiunezin pinin
gus in wisas szalis.

Garso Amerikos Lietuwiu”

DRUKARNEIE
KUOPUIKIAUSIA IR U/. PIGIA PREKE(1211 

NIA) 1SZPILDO WIS0KIUS DRUKORISZKUS DJJ 
BUS: BRUKUOJA DRAUGYSCZIU -r.ONSTITLW 
WIS0KIU8 PLAKATUS. TIKIETUS, GROMATAS,!

ADRESAS DRUKARNES: „GARSAS AMEKlKOb 1.1ETLW1U“

PUBLISHING CO.

SHENANDOAH, PA.,

;j. RAMANAUCKAS GASPAD0RIU5

GARSAS AiERmOS 1ET0WIU& r

M.

Czion puikus grabai U r sztarkus arkliai. Kas czion atsilankisitTis pi 
samdysi t!

Turiu nupirkęs wisus daiktus reikalingus delei laidotuwiu min 
priegtam laikau arklius, wežimus, kuriuos samdau: wisokiame reikale h

t. Todeliai, užpraszau wisus sawo gentainius idant nepamirsztu jai kas 
reiks, tai ateikvte in salinau kureine wisoko galiniu gauti delei gėrimo.

2Z.5 M. Central) SHENANDOAH/l’A.JM. JANCZAITIS.

s

KATES OF ADVERTISING:

į 4)re inch once , , . $ 0, 50 
į. one inch one month. § I ,oo 
f one inch one year . § I0,oo

ISZE1NA

£
to

e

PREKE APGARSINYMU-

wienas colis wiena kart §0, 50 
wiemis colis per inepsisi 3 I,oo 
wienas rolls isztisus n.etus 3 10

ST. 6

ENCIKLIKA
į Szvcnto Tėvo Leona XIII.
! In

Jau ne pirma enciklika Ssr. 
isy.duoila.

Metas 11

XCash SztopeK

3.00 dol.Kaldros del užsiklosimo nuo 75 c. iki 
Audeklai irpopieros ant langu ,, 15 
K a tylai hlekiuei po
Katylai blokinei su warineis dugnais 
Katilai varinei ,, 1.75 ,, 2j
Plunksnos del paduszku ir patalu po 45 cen. 
Maszina drapanom greszt 2.00

1.00.
00.

s ni m

out coat to the inventor. This splendid paper, 
iMued weekly, elegantly Illustrated, bas by rar the 
largest circulation of any BCicntllic work In the 
world. 83 a year. Sample eop'ea aent free.

Building Edition, monthly, >2.£Oa year. Single 
copies, 25 cents. Every number contains beau
tiful plates. In colora, and photographs of new 
bouses, with plana, enabling builders to show the 
latest desires and secure contracts. Address

MUNN A CO-, Nkw York, 3(>1 Buoadwat. ur.

leisim pigiu ir greit. Nupirkom penkis szimtus baksu raibi 
ku. ka pereita meta \ isur parsidavė p<>Jl .50 dabar visus p 
duosim po 1.00, Szienas midling, miltai geriausi kvietiiiiii

ITcBoptly secured. Tracte-Mnrks. (Copyrights 
and I-sbols registered. Twenty.ovo year* ex
perience, Wo report whether patent can be 
secured or not, free <>f charge. Onr tee n<»t duo

T4jpntfe Book Free.H. S. WILL8OM &. CO.. ACtamrjr. at Law 
Opp. U. S-Pat. Offlc*. WASHINGTON* D. C.

tines.

AZIO DRAUGELIO.
3 E. Cent re st r.

Mahanoy City, Pa.,

ruginiai už p’giause cziene.

117 S. MAIN STR. SHCNflNDOftH, PA 
PENKTOS DURIS ŽEMIAU PAŪŽTO.

B

NA . Pine str. Mnlmnov City,
Pa.,

1.1 ET lJ W IS SZIA l JCZIUS

M. MWNMYCW
Kas norit usisztoliuot nauju geru 

czewcriku ar ezebatu arba pataisit, 
tai nuweikit pas Motiejų Marcinke- 
wyeziu. <> kada jo darba pamatisit, 
tai kito niekad nelankisit.

E. Lloyd str. Shenandoah, Pa.,
< J ;

GOLD 
Filled - 
WATCH

MJ
LU

BOXCFIOO
9

s
'Į'l -Į l iiįįf į- Į

Tik tai Įir:<pintvti m- ' m i i-in pickv J 25.(X). lik t»il nerfd'llu1’ 
Grv no aiikno hiikr<x!elis ir KX110 rentiniu ciparii u>|5» , J 

l.*-z\irpk szltį ir prlsiuak jį niurni* mi savo viirdti ir ndn su il'iiihr8 
nerrikalnujanit ir mes atsiusime per <-xprcs«. tą j »<-zią dieną. W J 
i tįsiu 10 <--iu ciirnru ir tam paežiam poke Gryno nuk-<> laikrodėli' 
s-/k(Į nrl»a vyrls/.ką g< r:«i uŽMik:im:is ir puikinis vidurinis.dailiai 
ta> u iluilum konipnMi. s u m kliom spr<*ndzinoni. g'-ntl laikant.'* 
puikini indėtaia \ idurluis, uv,|nintnv< t is per imu likru p»lindiįit»} 
melu. Tu jinžlur'k s'zį tu vorą <-x pn-.o ofis<‘ ir jeigu patiks URMitt’1’|

agentui J ft.bč ir e.\ proso knHztii' o (Mikas It'O'dgaru Ir auksinis laikrodėlis yru tnvo. Siltok* 
nis yrn tik fa! de! mvodlmo mus puikiu cigaru, i .ant iip'ljtyiiti uu<> prėkėju pirkimo per ds#C 
ne parduosim daugiHii kaip 3 is>kus ir 3 laikrodėlius kiekvienai a^nhal. Mes užmokėtu ut ,1,’‘ 1 
ir duodam dika miks u plciths lenciugelj, jeigu $ 5.95. iTihusI su adresu. Rivsząk sziįdien.

Western Union Mffl. Co. 2B1 Wabjiub TV ve.. ChlcsflO,

Entefed as second class matter at the Post office at Shenandoah, Pa

užtvir.

ga nut parode m nusiuucziaii «a-

kojinio i

kada susitveiū Amerikoj Re 
publika ir \\ aszingtomrs buvo

rodą, hhz, suko popiežių*, ir 
ėmiau daly v urną su jumis tame 
jus džiaugsme ir parodoje:

veizdu, jog ka<hi Kataliku Ba- 
žnvezia Amerikoj augo, aug

PASZNEKEJIMAS-

rikoje jau yra m-mažas ska ir

būti. ... O inoralibzkumas i>z je, kur tiktai yra lietuviu, Lu

smarkiu iszaugo

tur tokį ženklinytną, kokį ga
lėtu turėti, jeigu hutu iszmin-

su miestu augime pripažisime 
rupeszcziui, gabumui ir darb-

žemės, tiij insmeigė ant jos ka 
runą Jozaus Kristaus.

aiigszczinus minėtas j-us \Va 
szingtoiias jug iszsitarė, ka<

Daugybe amerikonu ir neži
no darsuvisu apie lietuviu tau 
ta. Daugybe autis vadina luii-

teje, tai szendien mes labai an- 
ksztai stovėtum ir turėtum di
deli ženklinimą. O dabar ar

uitu vieny l»ė tarp tu visu kin
ui, jeigu lietiniai rūpintųsi

se htikraszcziusc tanke! ran
dam. kaip su paniekinimu il
su pažeminimu atsiliepia apie 
lietuvius, vadindami mus lietu

nulieides ranka**.

\ isi matome, raszo szv. Tė 
vas, kad jus Republika milži- 
ni.-vzkais žingsniais žengia to
liu. Tas pats tę yra ir su re.

uliku B.« 
• OT visa-

szimta metu baisiu iszsiplėto

nd gyveniie, uždraudžia mu.*- 
piktus darbus, ir kuri kail) mil 
ateimniczio, teip ir ant 8zi<>

gi hibjaiisei ruĮiinosi ir apie 
emigrantus, szviežei isz senojo 
kraszto iii ežia atkelevi.sius.

neriu darbus ir apiejti czion 
buvimą liudija labai gerai var

nu ir ažeru, kuriems jie t ė 8 
vardus suteikė.

nimii tikėjimo Jėzaus Kristaus 
tarpu laukiniu Amerikos žmo
nių rūpinosi 1 - M i>ionoriai, ku

ltai, Domins konai ir Jaznitai.

Ne kiekvienas žmogus turi,

hznekta nesi k lijfija.

tai net 
su visa

ftnu: vienas kaip raszo ką, tai 
huiraszo labai dailei ir iszniin- 
Stingai o antras piraszis tu patį

raižymas yra tai dovanos dfi-

vo moti u iyz kas rankas, 
bėj.-iją ir priglamonėjo.

Coltimbas važiudamas jesz- 
koti szio.H žemė 
nuturėjo ant misliii, kaip tiktai

Musu (bibnrtinis popiežius 
įLeoims Try I i k Lis, yra 
Išviete žinomas, kaipo 
į rnsztiny Kas. I )a jaunu 
Imas, jis jau prasigar^ėj 
!l‘H8ZVl<‘jaS dainų, giesmių ir

vi.-ame 
garsus

silikęs Szveutu Tėvu, labjaii- 
«ei isz visu popiežiu, pagarsė

ra ncisz ko

mis)

ir Lietu-

pus Brazilijos 
nauja, dienoj

sz a tikime raszo.
Pirmiausei popiežius savo 

raszte in mus Vyskupus iszrei

į. kos žemės. Kada sako, pernai

o

AMERIKOJ
Kataliku Bažnyčia Popie
žius prilygina prie Ameri

kos rėdo.
Matyt raszo tolinus szv. Tė 

vas, kad yra tame Dievo ap.

rime p ui pažy lie pi ūmia u.s, žino
ma, \ yskupams ir kunigams, 
o paskiaus visiems žmonėms, 
katalikams. Kurie visi prisi
dėjo prie insteigimo bažnycziu, 
kliosztoriu, mokslainiu, viso 
kiu namu pagelbos, szpitoliu, 
namu del siratu ir t. t. O

tai da vis labai auga ir didi O
misi.

tai yra

O kas tam kaitra, jeigu ne 
mes palis ? Jeigu ne musu tin-

d imas. Atvaževai į A merki 
ir tingi iszimti popieras amen

Be abejonės daug gero pa- |x>pie’-asamerikouiszkuR, tai tu

<ivi krautuves L* l



jau tu turėtum ženki iltimi; 
prieez amerikonus, irr toki’

balsu ir daugiau ženklinimo;
O

O dabar, tu brolau, atvaž

uepainitnii.

ir daugiau. Taigi tu esi kaip 
verszis, kurs nesirupina, nei

mokslu, nei apie laba savo

tuviu, tai tiktai keletą szimtu, 
arba tiktai keletą desėtku ga 
įima rasti turincziu popieriai

O ar me* tą rasime tarp vo
kiecziu, arba tarp airiaziu, ar
ba nors tarp žydu ? Ne! Visi ru 
pinasi kogreieziausei turėti sa
vo popierius ir visi rūpinasi

nėr sutikimo, tai ar

stveria ir viena priesz kita ka

lau, norėtum suprasti, kad be 
mokslo tu esi niekam never- 
tas, kad labinus-i ežia Aim Ki

luxuiup ir t. t
r-

vieni

susivienituiftei. Man rodos, 
kad žmones i-zmintingi gal su 
tikti ir susivienyti.

Jeigu du viru, vadindami 
savi iszminlingais, negnl sutik
ti, tai a-z šakalį, kad vienas is/ 
ju yra, arl»a girias, arba kvai

Kam tai yra 
liesutikiu.-d i 
esame persekioti, esame pa
žeminti. t arus mumis neklau
so, kada iezdmla kokius nors 
įstatu'*, daro jis su mumis kaip

e

esame dar labai, ir labai, silp
ni. Vieszpatauja ežia svietim- 
taueziai. 'lai ar mums reik

kilu žvėrių, tai tieszunes rupi
ais tiktai apie iszsi gelbėjimą, 
o ne pjaus vienas kitą. Tai ar 
žmogus norėtu būti kvailesnis

tautos daro: niriszai, vokieczei

laikosi.
Todėl mes ir matom vaisiui

kūrinusi! žmonių yra keletą
ti, vienas kita kelti irt. t.

Vien v beg mums reik ir su-

Yra ir tokiu, kurie pralvi- 
dže vi-*as liukas adynas: tingi-

zirūdumi. O ar negim iau butu,

raszyli ir kilu dalyku. tu gal ė 
tum mokinti'* ir angliszka). O 
putam tau visur butu daug g. - 
riau, viskas tau butu atidary

e»i kvaila*, ir

gerasvekatą, tai dar mus var
gingai gali gyventi, o ar tu 
broląu! via&met basi jaunas ir 
sveikas. Ar visūmet galėsi

sveikatos?

labia use i
Szėnadorieczei.

nadorieczini tina pirmini Te-

Baisus atsitiksmas 
mariu.
m u r. i., is

žmonių isigelOvjo

ant

krt'l antrae g-irlaivit 
netyezin penint# 

laivini ,,Elba“ ir to-

Lloyd ,,Ell»a,, ėjo isz Bretniw 
. orka, o garlaivi# 
ėjo i s z Rotterdam.**C ra th i v

100

100.
»• ta, ryla,

vo keliu, matrosas, kuris stn 
ve j e kaipo sargas aut garini- 
vio ..Elba" panmtė isz sz<»iia 
szvieša kito garlaivio. ir knd

na.

vokiecziu, o vienok, vieszpa- 
f.auja airiszei, arba kiti. 
Tu brolau, esi pažemintas irtu

visi mokinasi, ir vaikai, ir isz- 
augusi virai. Ir kad per tą 
Szenadoriecziai su laiku sto

visos masz.iiios.
r kur yra

miliutu g irli.ivis 
bet kad

garlai\is , <'rathir‘- atsitraukė 
atgal, tada per pridurta vzoiri

tau kokia nors darba d A tu.
Bet ar ir t i u turintie savo po 

pierius visi moka ir nor naudo I ti, raszyti, rokfui (Aritmeti-
lietin iu, neinokanvziu! skaity ti vandft ir garlaivis n'^EUi) 

tėiaus pradėjo ske-ti. Aficic-
P*

Ar nesijukia angiiKai isz mu- 
sakydami: ,,Už keletą stiklu 
alaus gausiu baisa.“ T>ii jau 
yra su visu geda. T.o yr>« paž< 
minimas I dairi ausis, jeigu žino 
gus yra vertas tiktai stiklo

o

Senkus mokins lietiivisz- 
kni, skaityti, 
ir rok u nd u (Aritmetikos)

5

rius kurs tada reik

toki žmogų.
Ateina rinkimai. Bukime vi

tai sunku v ra žmogui, kurs ne 
niok, nei skaityti, nei raszyti, 
nei kitu reikalingu daliku. 
Lietuvoje tavi maža gal tėvai 
negalėjo mokinti, nes ten lie- 
tuviszkai po umk-daines mo

kurie norėsite mokintis, galite 
ten rinktis ant minėtos balan
dos.

gerai c

ra pageiiios, pradėjo skiiiu- 
binti ir triibvti, dndaimt* žvu-

ti ant Viindrnes lai\a>. Bet

savo žmogui lietiniui, o p..tam 
tiktai geram žmogui ir atsakini 
ežiam del užpildymo dūtu 
anam urėdą, bet netokiam, 
kurs mum* dutu ab’in ir dar

binai tinginiu l

ktnis kas nor ir kiek tiktai nor
V-it 1 / < . < I a* 1 _ t nu tlfl/lt I lk!7

O ar jus žinote broliukai; kad

gas žmogui
» .v K

O dar toliau, tu galėtum žin

,.Elba“, daugi h<’- zm mill kr- 
laujeiiez.iu į Amerika ir tar
nauja m-ziu ant garlaivio mie
gojo, lodei, kada garlaivis 
,,E1 b:rkki«uditd)rj<i hftg užgavi-

ir i.\isus



Tėmijant, jogei Mt Cnrmiuse da

Joną Skinkisa airisziai baisui sužei-

galvoje ir visa labai smmiszė.

lietuviszkas teatras ketina algraiti

nominavai i kandidatai ant urėdu.

iszleides pa-knlini centą, grižo pešt.

krnžieczius nekaltais,
Mt Carmel Pa., 2 Vasario, suim

toj, Unija raainieriu vėl laikė savo

Imi bus gerai, jeigu ir vyrai vaka
rais mokinsis vieni lietuv iszkai o ki-

noinokancziu lietuviszkai skaityti 
raszili ir kitų dalyku. Labai gerai, 
nes jejgu vaikai vieni mokinasi lio- 
tuviszkai o kili ejna i angliszkas 
inokslaines* ir draugystė S — tos

tarai tarėja nupjauti, u Jurgi Ma
jausku su\i>u užmuszė.

Szusas tapo nzmusztas majuose.
Duryea Pa J r. ’ Martinovas, pra- 

vaslaunns priėmė katalikiszku tikė-

užmu-ze ant vielos, o \\ . Buranai!-. 
<ka sinertinai sužeidė: nukirto ko
jas ia rankas sulaužė. Kudnra vi
ri za paėjo isz sodos ( imaniiinu 
gmin. Kudrėnu pavieto. Seinų Sū

drius Valiukas ant aiderinano. Mo
tiejus Klimas ant com. council' ir 
.Jurgis Satka’uis ant ispektoriau. 
Steponui 1’a.vhmckui mainose, tapo

siauras, kad nebuvo kur nu 
naši t raukt i. buvo tai viemdikta t
adyna vakaro, ir nors vienas isz ju

Bostono vyskupystės 1'ctuviai, 
daugiausvi par itekmu godotino 
kum Zebrio. vbur vienyjes, visur 
tvėrėsi draugystės, visur pradeda

s;o. — Tris vyrai. Jonas Kudaravi- 
czius. J. Cibiraucks ir \ . Baranau- 
-kas, neturėdami darbu, iszvažcvo 
ant upės Hudson, jeszkoti darbo;

avie truki ateinanti, l oję vie- 
:elia> tarpu kalnu, taip buvo 

rėlin

bet kaipo nakties laike, inžineriu- 
ju |galbūt | ne”ž:natė

Žmonių į aną. \ isi no-

tariiaujeiicziu

latvio paliko gyvi: Viriausesi.*

UI.

t reežios
klesos 900 vietų.

o,

n

*

Iszjoniu, gmin. Balbiriszkio. pavie 
to Marijampol 
Baranauskas

gitus ->b. 1 urejo vietos del ke
leiviu pirmos klcsos 120 vietų,

H

Visi paskendo kambarį ūse 
garlaivio, tiktai keletą desėt 
ku žmonių paskubo iszbėgti 
ant virszatis. bet ir ežiu negu- 
Įėjo isigelbėti. Laivu paspėjo 
nuleisti ant vandenes tiktai 
dvi irtai viena Lz ju su žm<»-

matvti vienus skubinanezius 
sėsti i laiveli, o kitus raudo

viczius tapo pažeistas mainose, o uždarė pabrika.

Lietuviai daugumu balsu nutarė 
iszsiimt ant savo vardo Cha Fieri, ir 
savo Unija nutarė pavady t i ..Unija 
Amerikos Darbiniku." Tokiu bu du 
jeigu kitu tautu mainieriai ir orga. 
aižusis, galės organiziitis po lietu-

dė kražieczius. O arta p 
Ne! Tai yra, kad lua 
gal. ir užmuszti, ir pa ve

n a u no re< 
Maskolius

tanezius gi 1 ūme mari u.
Apie skaitliu visu puškeli

Isigelbūio 
žmoni u, 5 
u n rika ir

nėra tikros žinios, 
ant vieno laivo 19

Jloffmon Karl, z Grand Is
land, Neb. Bothen, Schegel 
Eugene, \ overa John z (.‘le
veland, O. Boecker Anna.

otollberg, gaspadorius guriai 
V!o W ester ir keletu matrosu.

tonas garlaivio, Von Gocnsel 
K., keletas Oficieru. maszinis 
tu ir inžinieriu.

Garlaivis ,,Elbn“ buvo tai 
vienas isz geriausiu garlaiviu 
Nort — Deutsche Uovd ('omo.

t tirėjo 
Bu vo

• m, iki paskutiniam paskan- 
tinimui, mnereio nei nusės

Szenadoreczei lietuviai visi užim- 
lietūvi.szku teatru, kuris bus at- 

likitas 7 Vasario ant salės Forgu- 
>n’o
Shenandoah, Pa. 31 Sau do Jase- 

A

Yoliet Illinois, apie 1,000 ž 
niu paliko l:e darl>o, nes pabrika 
,,Steet Company s" norėjo suma
žinti mokrszczius. <> kad durbiny- 
kai nesat ika dirpti už mažesne už- 
mokosni.

Lietuvoje1 virti (kilikai ejna 
kazdeii blogiu, jau nesakysiu

ežius, apie tą kad žmones 
tur isz.kur gauti pinįgu

m--

del lietuviu viltis geresnės at
eit ės.

Daug laikraszczin raszė,

kanstitucija, kad ketina duti

Juodo
ir

1 auna

viemi. daboj

| inmate

negalėdama atsiginti

s/.e\ icziute yra nekalta 
nok noiskob-i netiktai panna 
A. Bartos'zew aresztavojo.

H )

dabar maloni, tas buvo ir 
bar yra, melagystė!

lai-
irkraszcziai szaukti, n 

giedoti gestuos aini
Mikalojui II, tai nekurie per- 
(lėtinei muskolei. bi>ki misi 
minė ir pradėjo klausti vienas

frumpai laukus,
je 

alsiszaiikymus, buk 
tai žmones, vienas kita ragina, 
daryti mai<zla, o potam tfisat 
^iszaiikimus siunezia pri caro 
ir i)O laikszczius garsino, kad

»es. nor niaiszta

norėtu, idant ant amžių butu

amžių luitu valditoiais. sve

SlIiO

kad jis to nenor.
Ruik žinoti, kad ukinikai la

ba ir daugiau ant metu, del \ •
apsvarstimo ukiniszku dalyku

auginimu gvvulm,
O k *

ingus prietaisus ir

usirinkiniai tankiau-

tingesniu ir i-zmintingesniu )

ir

žinoti, 
a tai

kvaili.

Babrui
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PUBLISHED EVERY TUESDAY 
Executes all kind of Job Printing

ir baisa senate. Nes kaip ma* 
tom, to caras ir nenor padary
ti. Jis nor taip valdyti kaip jo 
tėvas ir žinūti tiktai vieiir, 
.! it po šernu.“

Gurka, ir iszaiszkiko jo gerus 
darbus del Maskolijos ir t. t.

žmones^

Rymas. Duktė ir
Vilniaus Kalvarija, 

, kurie ten yra buvęs,

Todėl ir laikraszcziai niasko 
liszki raszo, kad tiurką buvo

Nerve* a nore
Zl<»8

ja taisi m o, bet vi-

Duokite balsus Chmielau- 
: k ekrti. ■ ■

• ■ r-

Turete žinoti, kad tarĮ> kan-

guages,

SUBSCRITION $2,oo PER YEAR

All communications must be
— addressed —

„Garsas Amerikos Lietuwiu,,

ouiw/iu, • 1

ras Mikalojus II, kurs savo 
prakalba pri delegatu maž ko 
ne isz visu daliu žemes, esam

r tęs

ginu tarnauti. ( O

... Tokio, 31 Sausio. Japonai 
atėmė nū Kinu, viena ims tvir
tesniu’ pylių ,,Wei Hai Wci.

nns lietuve, W. Chmielauckak 
jis yra kandidatu ant Couiicib

Atsiszaiikimas prie lie- 
tuvaieziu,

Alokiniinas kitu, o labiaune’
vaiku, yra tai 'Varbimisiš už

Apie Pirma Lietuviszka 
Teatra Senadorio bus kitam 

n umeri.

surinktu ant stati mo cerkve* 
w............. :............1T> .1 v- «

reiviu. Gurlaivei kinu pasiie-

prie caro Mikalojaus
Degavoi o
iii) man rodos, maskolei

230 W. Centre atr., 
Shenandoah; Pa.

Ton; kur v ra krautuvės vau
vus. tos buvusi ministrą užrubeži
eg itams suširin- nfu dalyku. Girsa. yra iszrinL

o tada atims ir K ai vari- 
■ ta žeme, kur dabar tos

„Garsas Amerikos Lietuviu“

Iszeina kas u tarn i n k as,
Shenandoah, Pu.,

KASZTUO.JA ANT METU

i lems
klišiems del iszaiszkinimo pa
velijimo viso gero ir savo nu- 
sižiminimo, caras tarė. „Esu 
linksmas matant ežia jus susi
rinkusius iresu tikras jogei ju-

ranezei, kad visi lietuvei isz 
partijos republikonu dūlu jum 
•savo balsus.

Žinote, kad Clnn’mlauckns 
yra geras lietuvis ir geras žmo
gus, todėl butu labai negraži:, 
kad lietuvei dūtu savo balsus 
svetimtauezui. . ..

i mieris. IszI 
jau mažai 
padaryti, o k i r i» m.'

\ leiih-m- 
tegalima 

ir mažai

lietuvei*, katalikai* ii
mirs tokiei*. R<-( d.'iiiojaiL-M-i

AMERIKOJE
liaus4 inas-

kad ja| Onai jau nor atimti ir

Rankraszcziai (korespodehcijos 
huszkai turi būti udreaawoti ant

Ked.j <
„Vienok buvo ir tokiu, kurie 
ant apskritiniu susirinkimu

vusi ministro keliu, Krivoszei 
na, yra iszrinktas Kolomžin.

dentii iszvarė isz Warszawos 
Universtęto. Už nepngūdoiir 
vieno prafesoriaus.

0 Kaunie suvisu 
rai Vaikams kurie eina | mo- 

ir vnkaia

'1 fe'
del ten dabar stato savo karei
vius.

Kinai n usiuutė c

paliauii kariauti ir no

nriinr

Garsas Amerikos Lietu wiu‘
Publishing Co.,

230 W. Centre str.
noriu

ir
Piningai turi būti siunsti per Money 
Order arba Regis! rnwoloje Groma- 
toje ant ranku.
J. KAMANAI CKO.

su delegatais Kiliu, 
t ie delegatai 
szneketi apie tokiitt 
dalykus, buvo 
Delegatai grimztant

BZKal.

visokiu maszinu, o kitadrabu

Pažines naudingumą 
susirinkimu 
sur susiriu ki

o. nradej<

szauktu visus ukinikus į vie
na vieta del apsvarstymo svar-

I aigi visi laukia pavelvjima 
ir visi buvo tikri, jogpj dabar
tinis caras Mikalojus II, padn-

susirinkimą norėjo i

O vienok suvisu kitaip isz< 
jo, caras nepavehjo ir visi 
norai žmonių ant nieko iszejo 
Gal caras bijojo, kad jie susi-

kio noi*s palengvinimo nu ca-

() lai ir lauk ko nors gero 
nū caro. Taip mažai žmones

ru-use yra turėtu

norete žinote,

ti: Tegu] gvviije cara 
kolijoje kad ir galva 
reik szalikti: „Tegul 
caras!“

Fotam tie delegatai.

!“ Mas-

miestu, nuėjo į cerkvių, kur 
buvo atlaikuos maldos pa- 
dėkavonės. (Turtini turėjo 
melstis ir dėkavoti Dievui, 
kad caras nor ant amžių des ne

laiku isz nuilstos caro. Pobiedo 
nosccvas, kaip buvo daukgan-

kis, K lingerbergas ir kiti, kaip 
buvo numilėri caro tarnai.

k imą, caras •

ISZ Visli!.
lUasKoiiu viriaiisylx* n<»r 

idant garinis « i eitu i<z LiIihvoi

timore ir ulg.d Pagal 
tiinu maskolių tada leneviailj

maskolių, kurie jau senei dar- 
blijasi idant atitolinti dubin ti-, 
ui kunigai.vsztį F. Kaimiškų

'•.žiu ir i*z važiuj«uiczin.

GvlIHH ir

Berlinas.
sza, k ad i r ten būvu < 

, caras mas žemes.

kardinolam Vroclavu* ir Ko- 
lamuos davė orderius raudono 
arelio,

vo drebėjimas žemes. G\

Luni“, po

\ c n

Da-

kaįfUolio 
žmonių

• ir

Dat

o liOŽUIH

o, IHEW

ti

szuma ir ant j_f?> 1<» pajutosndrr

\ o taip namus, kad mik 
langu iazkrito, o kiti visi 
'ai iiamfise pasijudino sari

A erelio

v ra m
a Į<ie

Daina « apie ♦ girtuoklius. 
ten rėkia, kas ten klikia, net laukai plyszta!! 

nemušti tetuszelis, isz karezemos grinžta!?
•Matutito, baltutite.

mes. lodei idant isz tu. jaunu 
pakaleiniju padaryti gerus 
žmones, gerus katalikus, ge
rus lietuvius, reik dai biniku.

Rėdystė

Kur

.vokite:
iena ant pecziaus, kits į>o peczium, leskit kogiliausei!

drahmi, szaukia girtas, kur yra mano pati f 
u ka ji dus man szendien valgyti?

Del manes, del manes!
asz tau valgit dūšių, kad nieką neturiu! 
nftgi, alksta badu, o asz ing smerti žiūriu!

Karcziamoje, kareziamoje!
da tu, czionai murmesi! supuvusi sterva!

įsa
Kaip pradėsiu kaili skusti.

Reiks tau bliauti, reiks tau bliauti! 
sueziupa už cziuprina, kaip vanagas viszta, 

pesze, kojomis spardė, net namai plyszta. 
Pati verkia, Dievą szaukia.

Kaip kale, kai kale!
matidams, suns susiedo, paszaukie gellietoju! 

atlėgęs, atrado savo seserį alpstanti po koja!
Ir vaikeli mažiuteli,

zvogeri
savo paežiu jau isz svieto varai!

Tai paimk peili ispiauk ir iszmesk ant kelio.

rsk szvogiar, nelysk szvogiar, ir tu gausi guzą, 
užsieksiu par pakauszi, nesziosi arbuza-

Asz gimines nežiūrėsiu,

Kaip matai, kaip matai!
cza manes nemokinsi, m, ubago vaikas 

man provos nedarysi, kaip koks vaitas!

Kad asz geriu su starszina. 
Visados, visados!

mokitoju atsukaneziu neturem, 
reik mums s'-sei u,kurios galėtu 
prisidėti prie to garbingo ir

yra paraszi!

lietuvaitės, kurios milrdami sa- 
voartimą,milėdami dorybę, mi-

mus. norėtumėte

nor< te

ino-

tai tegul a 
dori pas 
A bromaiti.

Kaszant Jaiszką r. ik para-

K u iilg.’i

tu, kad daugiau turinezios mo

imtos ir su mažesniu mokslu,

gu neturėtu, tai kadžiai bus 
dflti, bet pirmiau* neatbūtinai 
reik parasziti laiszkų pas gūdo- 
liną kunig/t A bromaiti po szi- 
tokiu adrisii.

Amerikoje, taip ir Pru
snose, iszeinaczius, patal- 
piti ta atsiszukima prie

rodos, kad asz ir nano brolis 
esame gerais pat rijo! ai*!

Perekszlis —Tuszneki, ir 
angliszkai, ir lenkiszkai, ir da 
kita p.

bet tu negali.

u gerai, kaip reiks ejn 
bosą, tai tu ejk vienas kati

Ar tai gal būti teisybė
Ar tai gal Imt teisybe, kad 

žmogus sveiko proto, žiemoti 
laike eitu rinkti mėlynes ir 
spangūles{ Taip gal manęs 
paklausite skaitytoje!. Ir asz, 
iki dabartiniam laikui misli-

li n kt i e

„Tur but szitie vyrai

paklausti

vyni vyrai,

ir

, nes



(idazinkolias Lehigh-ValleyTCWISZKAb 9AL1UNAS

W Chmlellaucko
Centre

SlllllStU

C. M. BORDNER I). D

lull

nori
num

rrusziu
javini

mi

Gontą*

Zlliolll

IDU

This splendid
7 r wicntitic work 

Io confer sent fr

ATSILANKYMO VALANDOS: 
nil 9 ryto iki 3 po piet ir ml 6 iki 
9 vakaro.

n os BiZNIERl’S Kl'RIU 
BIZNIAI YRA APGESINTI 
MUŠI' laikrasztije.

houses, with p I ai.s, .
d e s iena mid secure contractu. Address 

MUNN " • ........... .

arba registravotoje gromntojv.
Jeigu kurie <la niekat laikraszczio 

“Lietuvos“ neinate tegul atsiszan- 
kia per gromata, o mes pribirsime 
pora mumiriu ant pažiūros už dy-

Ten galima gauti szwiezinusiu ir 
gerinusiu walgomu taworu ir kitoni- 
*zku daigiu.

ks. Copyi ighti 
patent can be 

Our tec n»'i
TJpiitfi' Book |-’r... 

I Law, 
D.O.

Paduodame ezion broliam 
žinia, kad Prusnose iszėjo nan 
jai dvi labai naudingos knigu

Turi wisokiu puiku gėrimu kaipo 
tai: arielka, arakas. midus, winas, a- 
lus ir kiti. Tea žmogus užėjau wisad 
buna pryiiutuB padoriai.

j DANTE DAKTARAS 
tieas buna atida ritas 
bo 9 iki 12 (pietų) 
p piet uuo 1 iki 3 
įuuu 7 iki S wakurc

O tai tau ir vyrai! 0 tai rin 
kai spangūliu ir mėlynių

padaryti, kad Kalėdas 'dm 
linksmiau praleisti, kaip visti 
met? Nu, ir susitarė, eit 
ti mėlynes, spangūlrs i 
szes. Iszrinko už vadov

- Na wisi prie alaus •

CH. 8HN5IDTO

brangiu geradt 
tos daneszl 
szn tokiu.

Mr. Kat ali ma 
gauti pirkti Istorija Kataliku 
Baz.n vežios, kuri kasztuoja 
svirną dol.

Saugokitės Vagio!
Gfidotinas rėditojau laiiikraszczio 

Garso A- L.!“

paimti su 
jus nors

kėjimą priesz pravaulav'joj^ 
ir už tau ii sz kas tiesas; kritiki 
ir draudžia kas prieszingn i 
likiszkam tikėjimuj. o pgii 
privelija kas naudinga del hut 
ietuviu. Nekuriu sako, kad., 
žvalgu“ nenorinti teisybe /an

Kas nori, dar gali gauti gražia ii 
didei naudinga knįgele. kankinimu; 
katalikų Lietuvoje alielnai, o ipa 
tingai Kražihse. Prekė 30 c.

Adresas Dr. J Stupnickis
•22 E. Oak st r.

Shenandoah, Pa.
Arba rod vatoje Garso 230 W. Cei 

ter st r. Shenandoah, Pa.7

Dydele krmiluwe u iso 
gėrimu: alau* ir wisokins d

M.WR0CZ1NSK0
Ietį ' \v i s z k a s szto r as— 
line sztore wisokiu daiktu gali- 
Į gan ii pirkt ir nebrnngei; teipgi 
ižniožiu ipatingai reikalingu mo 
jenis Wisgi ten geriau aiti ka 
t kur turi wisokiu daiktu. Teip 
Is Wroczyuskn vra wisko ko tik

RU S su daugybe abrozėliu. 
isz kurio maži ir dideli labai 
greit gali iszsimokyti skaityt 
ir raszyt. 1"> ceu’u.

•2) GYVENIMAS STEPO 
RA V DNOSIO, neiszpnsaky- 
tai užimami ir juokinga knygų 
(ė. taipgi su abrozėliais 15 cen.

Abi tas knygutės galima 
gaut pirkti musu spaustuvėje.

ieriausins karpenteris (ils 
e) wisnme mieste Maliaii"' 
m. (t v v mm ant r 1 vczios4l‘ 

Malmnov Cit*.

awn, K t
Bsztdis Europos
fcipgi laikau saliutui, kur wiso 
galima gauti isigrrt. L'etnwei

Bawo wim>žetui.

R ]0N0 JisliHLiDflZlc) 
ĮTeiposgi gers kriauezius ir teisiu 
Ogentas, liv.wiikoreziu ir siunti 
|pitiinga. 1’2*2 S. Main str.

Shenandoah, Pa.,

Promptly secured. TYh<!o-M. ?uš’. Copyi >alK' 
■na l.abclM registered. Twenty-tlvc year* ex 
i-er.CUCc. Wo ropoti wbothc 
■ecii.rd or not, fruo< * 
until patent io nllow
H. O. WILLSON co., AttOt rn '* Upp. L.H. I'ai. uUue. WASHINGTON

ponai galimu gauti, kiek tik du
lk užsimano: atsigerti kuo aku
čio alucziu, saldžios, karezios ir 
08 tik norėsite nrielkeles, kad ir

IS \V. Centre str. M.dianoy City. 
Gulima pirklio konopigiausei ir 
/nriausiu szipu wažiuot. Prit g- 
; liaidžiu piningus tiesi' gei in 

Lenkiia ir kitas

r žinote lietuwiai ktd CI1RVS- 
lN SU MILTO yra geras alus ir 
ra nuo jo niekad neskauda. Pus 
Į Sl.iuitlru gali kvs nori gauti ir 
tkutia in namus parsigabenti

Į \V. Coal str. Shenandoah. Pa.,

Laikrasztis ,.Lietuva“ iszeina 
kas nuimta dldžiaiiseme Amerikon 
mie.-de ( hiengo, III. .,Lietuva yra 
tai katalikiszkas laikruszlis ir žmo
nėm* darbiuykanis paduoda nau
jausias ir svarbiausias žinias isz vi- 
>u szaliu svieto, kaip tai: isz Aijuv- 
rikos, Europos, Lietuvos, u dau~ 
giuiisei isz Chicago, kur daugiau- 
sei Lit-iuviu randasi. ,,Lietuva’* 
užnmnr ..Lieluviszkas Kolionija*** 
Arkause. kur jau >zcndien arti 2<> 
gyvena ir ant pavasario tt|rve euvo 

tatys sav

naip daugeliui zinuiua, is 
jau SZESZTI .6) METAI ir 
net>zn žinias uuk^/daicziainii 
maieziams Lietuviams 
tuvosir kitu svieto kmszto,

ant pusės meto ir ant cziolo ud 
Am cziclometo su prisiimtino 
pa>zta Į Amerika, i Anglija irt 
tur (apart Rusijos) k:isztftjatliid 
ko*, ant puses meto 3 markiu m 
suse, iki maskoliszkojo rnl^iis 
su prisiimtimti ant czielo 
markos, ant pusė* meto 2 imrb 
— pinigus ir rankraszczitH galiu 
siusti ant sz.ito adreso:

spangdles ir giusze.s, tai ir 
pradėjo pilti jiems, ir molines, 
ir spangūles, ir gruszes. Bet ii 
kvaili tie devini vyrai, kvaile-

nes Jaigii jau m»rvjo prirtn 
daug mėlyni n, sjmngūliii 

tai itdl

Priek tam ruidasi IMLIA t PAS 
kur isz mmuduiuv Mluczi<» nr m ielkt 
les isitraukus, u'idiiim ir buh-s parai- 
eziot kud ir svh-kt szkui. S ode prii 
subuno vra sale dvlci mitingu ir ki

!«</: SliHitiukiu i.Ii 9.15. U 4*> nts. 155, 4 30. U
30 | o pi Ui. Ir ui-.n« iu szuiKtlurl nnl i.VI. 9.15 
r> tu. 12 43. 2.57.5 27. IJ.15 ; v pi« lu.

l»Zcitia Sz.-iuu;. t.■> į l’ullsvillc, 5.50. 7.38, 
V 08, U 0f». 11.30 rita 12-13,2.57, 4.10, 6.27, ».0b po 
pb-tu.

If/i-itin is/ l’ntt- \ illv j S/.ciiudori 6.00. 7.50, 9 05. 
10 15. II 10 r>Ui, 12 32. 3 00. 4 40 5.20, 7.15.7.55, 
9.10 po pietų.

ir spaugu nn 
Ir kiek tikini 
iirbvsz k ?u Lt \ oi hi m i, m s Kad 
asz ant rit«»jaus sutikini szitua 
\ yrus, tai ne tikini tenai kur

Prasidėjo nuo 13 Lafikriczio 18^4111.
TrelnMi i«eloi4 i>-x Shvuadorlo ln i’mn llnv<-u 

Junction. Mauch (‘hunk, LrhigliUtn, Slutingtuu, Į 
White liuli, t’ntu'HUųcn, Alli-litvwu. H<*thk'bvm, I 
Eiihtuii Ir W»«thcrly <J 01, 7.38.9.16 r> tu 12 43. 2.57, Į 
5.27. po pidu.

tu New York Ir l’liila-b lphin. «J.04,7. M, 9.15 ry
ta 12 13,2 57. po ph t. tu ųuul..nkv. S« ih hbuck, I 
Gerharde ir Hud»ondalc. I’>(rl9.15 rytu 2 57 po piet Į

In Wilke»-Burr<. White lluv-ft. I’llt-tvii, Lu- Į 
ocyville, TuwMiidn. Sayie. Wnwrly ir Ei ui iru, 6.V1, Į 
9.15 rj ta 2 57. '»27 pv pi* t.

In Rucli<'»t t. UuHnlo. Niuguru Full* ir lu Į 
plus (J.IM. 9.15 r} ta 2.75. 5.27 po pl’. I.

In Bvhidere. Ihdaw, rv U ut< r tjup ir streud;- Į 
Lurg 6.01 n tu 2.57 po ph t.

Iii LiuubcrivUi’- Ir Tr uton 9.15 rjtu
lu T unkhnnuock <>01, 9.I5 rytu 2.57. 5 27 po pi<-t I 
lu Ithuen :r G n vu 0«•!. 9 I3 rviu 5 x7 piet. I 
lu Auburu V 15 rytu 6.2/ ;o ph t,
In Jcuu-'Vilie, t. vistvu ir Hinwer llsadow 

7.38 ry tn 12.43 pv pi' t.
1 n SIim-l v m ,r l.utab* r V :»rd 6.04. 7 38. V. 15 rytu 

12.43. 2.57. 5 27 pu p.e! u.
In Silv< r Br<wok .luk •ti«>fi. Audviirlcd ir llazlv- 

ivu t’*0l. 7.38 l». 15 rytu. 12.13. 2.57, g.27 ir 8.tfr po 
pietų.

In Scn-.hlon 6 OI 9.15 rylų, 2 67 .r 5.27 po pit tu.
lu n.t/lchrvoi, Jvddv !»ri:u<ti ir Erevlund 6.04, 

7.38, 9.15 ry lu. 12 13. 2 5L 5 27 po pi, lu.
Jit A‘ billed G.rurdi ilk ir Losi Creek. 4.59, 7 46. 

9.13. 10 20 rytu 1.00. 1.40, 1.10. «>.35 po pietų.
Iii Ruv< u Run. Ctulroliu, Mount Carinei ir 

Šlaunukių v.13. 11.M. rytu. 1.32. 4.20. 8.22. V. 15 po 
pit tu.

In 'i ui' dU-. Purk l'ltt'.'''. Mnhunoy City ir 
Deluuv. 6 01. 7 38. 9.15. II Oi ryta 12.13. 2 57, 5 27, 

. *.lė. 1O 63 j.o piviu.

) Triiinai iszeina.
sniu, kuriu
.•įsal'iszkumas
galite siunsti kitam kokiam 
laikraszcziiii, o ne ,,Garsui“ 
Bet jeigu ir kilns Inikiasztis

Szaltas alus, skanus gėrymai, gar
dus, cigarai. Smagi virta del užei
gos. PriLszau brolius atsylankvti 
pas mane.

Jž. JAXC/..1/ TIS

Sheniind<‘<i/i, /'a.

kto; žodžiu rėžia visiems jaksi 
sybr. 'Liesa, kaip kiti Inikrasid 
trip ir ..Apžvalga” ne videnbi 
garnį padaro, Ik-l veikiu Įiiuia 
kad nė vienas laikraszth visim 
gal užganą padaryti. Nes jeim 
laikrasztis vi*ukiim' ir visiem 
gana padarytų, tai nereikluind 
kelių laikraszczių iszleisti, 
no visiems pakaktų.

..APŽVALGOS” užsteliam 
priimame lik ant dvieių (2) ffi

1I|cavEATS,TRADE Marks 
COPYRIGHTS.

CAN I OBTAIN A PATENT? Fora 
prompt answor and an honest opinion, write to 
M U N N tfc CO., who have had nearly ilfty years' 
experience In the patent business. Communica
tions strictly confidential. A Handbook of In
formation concerning Patentą and bow to ob
tain them sent free. Also a catalogue of mechan
ical and sclcntlflo books sent free.

Patents taken through Munn & Co. rcceivo 
special notice In tho Scientific American, and 
tbus are brought widely before the public with
out cost to the Inventor. This splendid paper. 
Issued weekly, elegantly illustrated, has by far tho 
largest circulation Of any scientific work in tho 
world. $3 n year. 2__ _ : __ 1___

Building Edition, monthly, 12.50a year. Singlo 
copies, 2.5 cents. Every number contains beau
tiful plates. In colors, and photographs of new

■ ‘ , enabling builders Io/how tho
NEW YoiiK, 3<il Bhoaijwat,

M. Slavicko
339 W. Coal sir, Shennnduah, Pa?

Livtui iai neužniirszkite atkilu tiki t i 
pas M. Slavicku. Žinokite, jog jis 
yra ne paeziuotu, tai yra teisingas 
vyras, nes nereikalauja daug uždnr 
hio. Visados užlaiko puikius gerv
inus, kaip tai, szalta alų, visokia uriel 
ka kokios kas tik nori, ir kuo pui
kiausius cigarus

ra puikus photograpihas, kuris 
,szei labai in žmogų nutraukė 
iaikslu, t»-ip iszrodo kaip giwas. 
n nori kas kad at male wot u ant 
js formos tai wiska puikei padu- 
' nebrangiai.

Ponui kurs pasirasze ,,Laz 
dinis“ ir m>r kati jo korespon 
dem-ija puta I pi u t 
dencijos mdalpinsiini, nes ten 
vieni liktai asabiszkumai ir 
kvaili užpuldinėjimai ant ki
tu. Del tok iii htaipsniu mes 
neturem vietos. Jei tamsta ne

negali, ką geru ir 
lauiHZvti. tai strain-

I lu—ris ir ten norėjo pririn
kti; ir maliniu, ir spangūliu, ir 
grusziu. Kaip tenai žinuiės

i «* z mįsles Į 
Sugrąžyk si;iii 
•-n r Julius K11 
d-Tlti, o nieihl 
atJusIrue [rfi| 
pr ”<.4i* szi.iiirl 
zuis lukJhlnj 
k*»r a.- d.ir;-lt j 
-a bzmarg U M 
i-lr g-Hutiko’JĮ1 
ra i-- vhhirlalsA 
kro vii. kurt d 
gulėsi panhie

IbZ.rina in Raven Run, Centralia 
Mauni Carmel Ir Shamokin 6.45 ryta 2. I 
m po pi«-iu. ir aiiena in Shamohln ant 
7.40 ryta ir 3.15 po piet.

Iszeina Isz Shamokin in Shenadorl 7, 
55 rytu ir 4.00 po pietn. Ir ateina in .She 
nuderi ant 8.10 ryta Ir 4.58 po pietų.

Iszeina In Ashland, Girardville Ir 
Lost Creek. 0.10 ryta 12.20 po pietų,

In Hazleton. Blaeh Creeh Junction, 
Penn Haven Juvlimi, Mauch Chunk, 
Allenton n. I’.ellilvhvni, Easton ir New 
York, s.l’.i. lyla I?.30, 2.55 po piet.

In Philadelphia 12.30. 2.55 po pietų.
Yatesville, Park 1’laec. Mahanoy 
ir Delano, h.-p.i. 11.35 ryta 12.30. 2.

55, 4.58. 6.03 po piclil
Iszeina isz Hazlvmn in Szenadorl s.30. 
11.3U ryta i.o.>. 5,?.u po pictti

l<7 Szetiadorio in I’otlsvillc 5.56.8.49, 
9.30 ryta 2.10 p<> pietų

Nz 1‘otlsvillv In S/eiiudori 8.30, 10.40 
vyta 1.35. 5.15 po pietų.

Ku; LIN H. WII Hl I! ge III-TV. 1 11 US SUpPrill 

W'hileiitas South Bethlehem, i’a.
CHAs S. LEE, gen. agentas 

riilladelpdla. Pa.
A. W. NON EM ACH ER. Ass. G. P. A 

South Bethlehem, Pa

yru suvisii hjMurn.
(iar dunk up!’ savi *11 
o per tų kilus iuikui už kvni 
liu*. Buk lamstu Htsar»riK, u 
jeigu ne, lai gausi per kaili nfi 
p. But igii Mums roil

Indus |<< 
turėtu km- tfis *111111 

daiktus sudėti- lL ikėi<» p 
t i nors kasziu 
*zus. O 
JiMSziil. nei m.iiszii 
du; todėl r<*nn; zimmė.s. netu
rėdami km pi !l i. i i im-h nes, ii

bar visos netalpinu, nes 
apie tūs dalykus buvo ra* 
it dar ne sykiu mszysime. 
nok praezome laikas nū g 
ko raszyt i į red y st 
Malonu butu žinoti, apie kru
tėjimą lietuviu Baltimore* ir 
ir apie ju gyvenimą. Jejgu 
mes visu tamstos koresponden
cijų netalpinsime (Tai yra žo
dis į žodžiu) tai nors turėsime 
medegos ir aut pamatu tos me 
degos gaiviu parasziti straips
nius atsakanezios įtalpos.

.Norėdamas apsergieli savu vie- 
geneziu* apsivedusius, ir kavalie
rius. turinezius keletą gi-jsziu. ir 
visa savo turtą galėtumėt i*zsaugo- 
ti nu atsilankymu blogo žmogaus. 
Kurs pereita ezelvergą npsivogia* 
iszbilzgėjo isz mus miestelio.

Vėl) ju IniiHloms apsisaugoti, del 
apsisaugojimo’ kel inu palaipini i i 
jusu laikrasztį.

Antra dieja Kalėdų, ui*ibaladojo 
isz Pl\nmoth‘oi Hoiuesfead’a pa* 
mus bonrdingb.isi Vinca Akiu-zevi- 
cziu ni*p:iži.*tmnas įuuna> 
lietuvis, ir ta pati vakaru nuėjo 
sikiu su kilai* vyrais atsilankė am 
baliaus Piitsburgh’o, o kada reikė
jo griszti atgal, vaikina* vert 
neturėjo kum m.mokėl už pi 
ma. Tada minėtas boardigboxis pa- 
siguiio lamas iszpirko jam likietair 
Į)ir<ivežt*maitino, ha vaikinas suvi
sai buvo bieduas, ir kaip sakėsi, 
dar grim»rius.
Taigi 31 d Sau*io. laikeužmigimo 

dirbusiųjų. nt*ilupes skrinelia vie
no vaikino, iszėmė sunkei uždirptu 
pinigu 3'1 dol., ir paėmė* goriausias 
drapanas’ ved ūmo 3o dol. Ir milo- 
szus nė to Įialies vyro, kuris ji taip 
gi gelbėjo dūdamas maišiu. Apvo
gęs išbėgo kvaraba žino kur.

Minėtas vagis senuinoapie 21 m. 
ūgio aukszto. akiu mėlinu žvairu, 
plauku palszn, vadinasi Adam, 
Ku-idelis. Paeinam is isz Kauno 
redybos. pavieto Ro-einiu, nu Kra
žių [gal nA Gražiu. Rėd. (J

Jeigu kur at*il*el<ių. imldžiu 
idant teiklmiiė 

lain vaikinui, po antra-

1 aipos gi 
agentas szilkorcztu irsiuuczia pimn 
<fus in wish* szalis.

talpiu.* tokiu* *traipsuiii 
žinok tamsiu, km p. Bu 
tokiam laikraszezim pib 
kaili kirk ilis. Gali tamst;
ti bet mes pa*akvsim, kad tui

i-z S/vii:i'i'r <> | lln/lvluo, 6.61, 7.38, 9.
15 rytu. 12 K4. 2 57. 5 27 8.1W po pu tu.

Is.jittu v? Ha/b-toii j $z»-n«d«»rl.7.35, 10.00 
11.06 rytu. 12 15. 7.2$. 7.55 po piviu.

pasini r<l usios, szpvt n imu ilsios 
bobos? Ne! Nes kad ir szpe- 
tniausin Imtu bobu,kml ir kvai
linusia, o \n-nok n-is rinkti 
tokius mels uitis, m ba spangū- 
liūs, kaip jus rinkote, O be gė
dei, begėdei! Ka jus verii esa
te? Laimė tikta kad mažai.yra 
tokiu- rinkiku kaip jus.

Jono wasario
Puiki vra užeiga, nes gulima miul 

netik įsigeri gero sznapseko ar alaus 
bot ir patinkamai pasikalbėt; ezion 
mums livtuwiams darbinitikntns ne

M. MHRCINKEVJYCZIUS
Kas norit usiszteliuot nauju geru 

czeweriku ar ezebatu arba pataisit, 
tai nuweikit pas Motiejų Marcinke- 
w\cziu. o kada jo dailia pamatisit. 
tai kito niekad nelankisit.

ti.-k w< rta< nžii.iikek *'» .5 ' ir uir*k | 
Me*'l; ves | ’ jo: r it e i;u» III In oirc^l 
ii Įiiižlnreti j<». Szis l:i ik rudelis yial'i'i 
lieins l'Uiir piirsidutK it niioŠ12,50lkiSM 
ir jrwnra n t a « eta- mil ?•> nu tu. At<li-.» 
s.iwu wartlii. • \pii su ir pac/to odrttH 
l‘ainsz\k kol.i m»ri. inoLi DzRh. sr *T 
rfszka .Ivl'fti i u m < i liti siusk l.-zsykk 
S6.5O, o bu* dlka p. r <«» dumu .iiiksup 
litą* li-nclugells su k i> ’>. wlrini Jalkrok 
liu. bus u u a ran t a v\ <>jii:ui< su klekivlen- 
Ko*tuini<-i is raszo: ?<-‘r. L*93 —■ Kill 
laud Bins. A rn. Siusk mali kit,miž$L» 
Inikr. wisi yra užtfa lu-ilif i. W. |)iiich<«- 
Sr ramie. Midi. Eit ilaud Bins. X (a- 
f»2 Ettllim >tr. New York.

nors mažu trnznytemu ,,luetuv:c 
yr;ir:i*z< mu paprastam ir del kiek
vieno siųuantanczinme liežiuvije.

Jaigii nori ž’motie kas dedasi svie
te ir kas tarp lietuviu girdelio tai 
užsiraszvk Lietuva“, o apie viską, 
dažninsi. ,, Lietuva“ kasztuoja am 
motu tiktai ?2oo, o k is Iszvirszam- 
už ju užs.moka, gaunu gražia kny
geliu dovanu’ arba kas norės, gan* 
knygeliu ...Sapnu“, kuri netinkąs 
isze’18 isz po spaudos.

Ež>iraszun( .,Lietuva“, pinigai

l»es. niok*l<» ir pažinimo 
reikalu, idant kožnus 
kas jam \ ia naudingas 
kalingas ir knt kožnmn butu 

justi užpuldineji- 
i HžpuIdineiiinnis,

^>505
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KLTCZYNSKU
SALIUNAN IŠĖJĖS NE 

SIGAI LESI
ŽMONES' SZ1RD1NGL GELY 
M AI, CIGARAI PUIKUS, RO 
DOS REIKALE NEATSAKO.

KAMPAS E. CENTRE IR N. B J 
WERSISFIL

SHENANDOAH PA.,

LIETU WISZKAS SA L1U N A S

Jurgio Juraiczto
232 W. GI N I RĘ SRT.

Shenandoah, ,
Czion gausi guriausiu gėrimu, 

az&Ita alų, o ir gūžes gera rniora, o 
rukimo nereik girti ba tas pats giras 
NERAMI RSZKITE, szale „Garso“ 
spaustuwes.

SALI U N AS

femiaius
"j

22 W. (but re str, bhenandouh 
Pa.,

Czion galima gauti szaltofalaus, «al 
džius ir 1 -nnzi< s urelki h s, te'pcsg 
usirukite cigaru su kwepencziu du
rnu ir ko tik duszele usimano.

Johnson’© mes'nyczia.
17 W. Centre str. Shenandoah, Pa. 

Del wirimo mesa 5 sw. — 25 c. 
Del kepimo galwijiuna 3 sw. 25 c. 
3 sw. deszru — — — 25 e.
Rūkyti kumpini 1 sw. — 9 c.
Žali kumpini 1 sw. — — 9 c. 
Taipgi del wirimo mesa 3 A sw. 25 c 
Geriause mesa ir mežianse preke 

wisame mieste.

— SALIUNAS —

Jono Razo-
Ten galima gauti skaniausiu gėri

mu wisokiu, nes ir cigaru usirukiti 
su kwepencziu durneliu, o ir pagelba 
bedoje, ba jau newiena iszgolbejo 
isz nelaimes p. Ražas,

213 E. Centre str. blmnundouh. Pa.,

Kurie norite gauti katalogn lii*tn- 
viszku knygų ir parsisiųsdinti sav 
laikraszcziits ir knygas isr Tilžės, 
tai raszykite ir piningus siuskite pas 
Motiejų Noveski o gr« icziaus<« aptu
rėsite. Norint gautie katakga, 
reikia indėli in gromatn markelę 
pacztava už 5 centus.

Jo adrisas toks:
Lietuviszkn knygų pr» kystė.

MATHIAS NOVESKI.
TILZE.IE--TJ1.SIT

Goldachmiedo str. 8 GERMANY.

Apgarsinimas.
Szi-met sukako szeszeri metai, kaip 

Tilžėje, už sudėtini apszwiestesniuju 
Lietuwiu pinigus, tapo testeigtas 
laikrusztis

„VARPAS“.
„ \ arpas * tai yra iriszkejns siekiu 

steigimu ir darbu jaunos, patrioti- 
szkos Lietuvos inteligencijos.

„Varpas“ paduoda visokeriopo 
turinio rasztus prakilniausiųjų Lie
tuvos \ yru.

„ Varpus** leidžiamas tikrai gra
žioje kalboje* <» kartas nuo karto tal
pina ir straipsnius su iszguklymaie 
apie lietuviszka kalba.

Didei velytina butu, kad kiek vie
nas Amerikos Lietuvis parsitrauktu 
ir skaity tu ta laikraszti.

„Varpus... su parsiuntimu in Ame
rika ir in kitas svetimas žemes, per 
metus kasztuojh 1 Amer. doliara ar
ba 5 prus, auksinus.

Tie patys Lietuvos inteligentai 
jau penkti metai leidžia ir kita lai— 
kraszti,—

„ŪKININKĄ“ 
paskirta kėlimu patriotizmo ir plati
nimui apszvietimo bei reikalingu ži
nių tarp ūkininku bei kitu prastes
niu ju Lietuvos žmonių.

Pirmuosius įimtus „Ūkininkas“ 
ėjo tokiame pavidale, kaip ir kiti 
laikraszcziai, vėliaus pradėjo iszeiti 
pavidale knvgucziu lyg „Auszra“! 
o dabar iszeina dviejuose pavidaluo
se: kas mėnesis iszeina laikrasztis, 

; * . ■ Mg
„Garso Amerikos Lietuwiu

...
• ‘ X ■ ‘ ‘

D R U K A R N E J E
KUOPU1K1AUSIĄ IR Uz, PIGIA PREKE(CZ| 

NIA) lSZPH.no VVTŠOKIUS DRUKORISZKUS DAIi 

BUS: BRUKUOJA DRAUGYSCZIU -(INSTITUCIJAI 
VISOKIUS PLAKATUS, TIKIETUS, GROMATAS,!’! 
PRASZYMUS ANT WESELIJU IR T. T.

ADRESAS DRUKABNES: „GARSAS AMERIKOS. LIETUWIU“

PUBLISHING CO.

?3l) W.„CENTRE STR.

SHENANDOAH, PA.,

J. RA.MANAGCKAS GASPADOUHB

>iCash SztopeK
Szita mėnesy parduosim apricz 

valdomu tavom.

kaip po senovei, ir da ..priedas“ 
tokios knygutės, kuriose kąs kartas 
talpinami, visai nauji, ka tik paraszyti 
kibai akyvi skaitymai arba gražus ir 
naudingi pamokinimai ukinikams 
(žemininkams, laukininkams).

Dabar nuo nauju metu patsai „U- 
kini n k a s “ (laikrasztis) iszeina jau 
du svkiu per mėnesi ir talpina, kaip 
ir ikisziolri. iszguldymus apie tMuti- 
szkusir kitus musu reikalus, apie 
Maskolių politika ir kitu szalin nau
jienas, o ypatingai - daug žinių isz 
I Jot u vos.

„Ūkininkas“ vartoja koaiszkiausia. 
kiekvienam mokaneziam skaityti su 
praniauta. gryna lietuviszka kalba

Didei pravartu butu tasai laikra
sztis l.i žnam bei Genam Ann riko 
I .irtuviui.

No menkos vervzios du ir tasai d:i 
lykas,l*ad. nežiūrint ant tokio page
rinimo ir padidinimo, tasai laikrasztis 
..Ūkininkas“ palaikė senąją prekę:

„Ūkininkas“, su parsiuntimu iii 
Amerika, kasztuoja ant metu liktai 
I ainerikiszka doliara arba 4 prus, 
a ūks.

Lietuvoje „Ūkininkas“ turi dau
giu tisini skaitytoju už visus lietuvi 
szkus luikraszczius.

Siucz’ant pinigus arba laiszkus in 
.A’A R PO“ bei „ŪKININKO“ re- 
lakci ja. reikia szitokisndresas padėti:

1IERRN Dr. BRUAZISc

riLSIT OSTPREUSSEN (GE1L

Kaldros del užsiklosimo nuo 75 c. iki 3.00 dol. 
Audeklai irpopieros ant įaugu „ 15 ,, 50 c. 
Katylai blokinei po 75 e.
Katylai blokinei su warineis dugnais 1.00. 
Katilai varinei 1.75 ,, 2J10,
Plunksnos del paduszku ir patalu po 45 een. svam 
Maszina drapanom greszt 2.00

Szitie daiktai visi yra nauji tik k 4 ga\<»ni isz fabriko 
leisim pigei ir greit. Nupirkom penkis szinitns L-iksu raito 
ku, ka pereita meta visur parsidavė poj.bii dabar visas pat- 
duosim po 1.00. Szienas tnidling, miltai geriausi kvietiniais 
ruginiai už pigiause czietie.

117 S. MftIN STR. SHCNftNDOAH, Ffl. 
PENKTOS DURIS ŽEMIAU PACZI’O.

Filled

WATCH

L? J

bo/ofioo

Gk lui i<*r įkas.
,, ,ru iU J 5

r -g Pinku H’0 
ip-i.d U0 g.< er 
L>i; nnl lį. 8sT;‘ 
“ Kuiliui UltA.'T 

tni I lik nOx'lnH
IMilIitdljiiui

.iik- irekrtiim

Tik till pripili!.'Ii juo*. ta
Grjno m i.-o laikro ii-ii- : 

>«7kirpk zbtj ir i risiu-k jj mvini*. - u sstvn M<r<h: ir < 
n e i’.nIriujmiii ir ni«-- ni-iu-itn-- į cr iA|>r<'Mi Ui i a.- 
riiitiMii !(i •■•iii voram irtum pne/msn Gia n : tik 
HZkę «rl>u v\riszkį g<-rui užsuku nu• ir puiki: 1- 
tu-,-u Oaihiir ' ..lupiisti, *u mikli'tn sprvn'lzumm. < 
puikini in'i'i."'. i Jūriais, kvui-u iiinvotus p, r Lim !| t 
mi tu. Tu pužiunk »rį tu'or^ iaj um)ofise ii ipu

up-uiui v5..<i r xprv o k>i»ziu» o p«>kus ICOcig'iru ir mik-inis l:nsr<«l< Ii- ju ■.-k> Sulok' 
ui* iru lik ii»i del invetlltuo mu< puikiu <‘i;:uru. idant Hpsigynti nuo pr'‘k<’ju p .'kl;u<» jht 5,1
ne | ar iu. -in. d.itiglHU'knip 3 )K>ku- ir 3 laikr*.dėlios kifkvb iiiii u-ul ni. M< s u. .nok.nn u> 
ir ■ 110 i rtis -ink- u pkdtlhi 1i*uciug«dĮ. JidRU i u t susi su udrv u. Itu /• i. n.

' tern Union MTg. Co. Wabash Chicago, III.

Tikras amerikoniszkas laikrodėlis.
l 1 KARAT 

Auksu Pleititns
•irTlltiiiijsJ f

i ‘ k • :i!m : r*ini- 
tmj ir prlslusk ..-me -u

•• I ’.it -u.-■ m- s 
risiu iri” f iv už ka, 

I p itii.iiii: <*. 1. -iru i 
■,r>< ”j -r' ’>rii ?i -i R, - 

nrorjidl, ’ r., i (i ■ r,„
uuk-io. \mi| l-l h.
i /r«i ’<• t :ip, rd. tjkr.-i- 
nuk-iuls i.iik*'oil>*i:s, 
riflik.ii nr»b! t o »40.

r.i cviirūniuvoiurt »nt -0 
• tu. Anžillr k UIT;: • v

-ooi. • Ir ji'ljin n mu 
'Įsi. ' l r« piltu, lizinu 
•k T-’5n O l^ifru nori 
uikiiu k’ii'-hig. j|o. tui 

•l'ill k . 0 ■‘•litu ptU’Ztl- 
ticiui murk'mis. o gnu- 

i iiiikilni |0hehi<!>d|. 
.vruiino H k. Arba 
prislu.-k T.įO.vL nd ,pe
ll lui u* i dykni.

ADRESAS: 
t n itv Bldg.

Chicago, 111.
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