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KITCZYNSM.
SA LU’X AX l^EJES NE
S1GA1LES1
ŽMONES

— SAL1UNA8

"T. Pauliukono

ARS AS AMERIKOS LIETUWIU

1 uri visokiu puiKU genmu Kaipo
tai; Mimika, n ra kas. 'midus, winas, a

SZIR DINGI, GĖRY

MAI. C1GAKA1

RO

I l IKl'fe.

DOS RIJKAI.E NEATSAKO.

KA" ‘\S i. VEN THE Hi X
WEKsSli:
SUES \ MIDAU l’A„

36 E. Centre atr. Shenandoah, Pa.,

Ki>-

(‘KEKE’ APGARS1NYMU:

ouce , . . $ (I. 3(J

wierias colis? wiena kart $0, 50

inch one month. 15 I .wo

wienas colis per me vaši

inch one war . S 10,oo

1.1E1T WISZKAS SA 1.1 I N AS

Jurgio Juraiczlo

232 W. CENTRE SRI'.
Shenandoah, 7>/.,

I’riek tam randasi Iii l.| A i DA>,
kur n»z nobodumo aluczio nr arielke

v-ziut kad tr sr.h-klibzkai. S^.aie prie
mtbaiio > ra 5 ai u dv|ei milingu ir ki

........... u;

|

. ... .

iii panuszi gėrimai.

teminius
22 W. Centre str, bltenandoall’a.,

Czion galima gauti s/ulto alaus, sal
d/ios ir kan-ziu* tinelki-h-s. te’posg
M. Slavicko
užtrukite cigaru su kwepencziu du 339 W. CohI utr, Shenandoah. Pm.
rnu ir ko tik duszele usiiiiauo.
Lietuviai neužmirezkitr atsilankyti
pas M, Slavicką, Žinokite, jog jis
vra ne pneziuotu, tnl yra teisingas
Johnson’o mes»nyczia. vyras, nes nereikalauja daug uždar
I ", \V. Centre air. Shenandoah, Pa.

(limo tlarba. Darbas ir jau J
pas girtus. Nes užmigditas yra
tas sargas jausmu, kurs Idai galėtu katila inkaisli br mieros. Lygus yra Him kurs už- lengviau, nes Jonukas buvo

mi su lum yra taipogi pasidi
dinimas judėjimo
szirdies
smulkesnis

1

Jono wasario
brt ir patinkamai pasikalbėt; vzion
mums |ietuwinii|a darbininkams ne
oro tzali.

c

Kahlros del užHiklo.jhno nuo 75 c. iki 3.00 dol.
Audeklai Irpopierus aut langu ,, 15 ,
/») C,
Katylai blekinei
po
1.00.
Katylai bleklnei nu warineis dugnais
Katilai varinei
.. 1.75 ,, : 00.
Plunksnos del paduszku ir patalu po 45 cen.’ svaruu.
Maszina drapanom greszt
2.00

pasirodiinii

,

,, m

.

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

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

— SAL1UNAS —

Jono Ražo*

t’ainosgi K. Rad/.iawiczins yra
'Ten galima gauti skaniausiu gėri
ageotah sxifkorvziu iruiunezin pinin
mu wisokiu, nes ir cigaru usirukiti
gus in wiHiiM szalis,
su kwepenoziu durneliu, o ir pagalba
laidoje, ba jau newiena iszgelbejo
iaz. nelaimes p. Ražas,

k BUM
? wiKO mę ir prUiutk mūrio iii
savo pilnu adrou. o m«l str
LADIES risiuiin)C tai už d.vkn.
OR CENTS '‘ei pamatinio. įf^riau.'tikra hin«rrikoni*7l;n iniix. Size krod-’li. vrn irti tikriauksaif, vadinaina* H k.
rifiskiii titrdJidi
tao
rnu.Liv
1 Jon
. rag arantaiutas am 2°
niou. Apžiūrėk gerui ex

kek |7 §0. o jeigu nor
lUiktlUS li-UviiiRolio, tu
4t-iu-k fiOi-rhtll pm-zti
iii-itiis ninrki-tiiin. o gnu-» nuk^itti lenciūge]
vertumu |3.fi0 N k. Arbu
Į>rl«iu>k 7.g0.o lenulugi*!l gnu>i dy kui.

Dvdele
krautnwe * wisokiu
<
213 E. Centru 3tr. Shenandoah, Pa.,
gėrimu; alau* ir wisokiox deg
tines,

-Vyrai, vyrai!Kurio norite gauti katalogą lietuviszku knvgu ir parsisiųsdinti sav
laikraszczius ir knygas isz Tilžf-s,
tai raszvkite ir piningus siuskite pas
Motiejų Noveski o gn-ieziansu aptu
rėsite. ■ Norint gantie
katak ga,
reikia indCti in gcotnaU markelę
paoztava už 5 centus.

•
Jo adrisas toks:
J.iotuviszku knvgu prekyste.

MATHIAS NOVESKI.
TILŽĖJE— TILSIT
Goldiohmiedo »tr. 8 GERMANY.

KAZIO DRAl’GKLIO,

smagenu, kuri pri
o pirm; aus tampa aį

PAŪŽTO.

Sweats,trademarks^

Chicago, i t

Auksu Pleititns

M. MWNKEWYCH1US
Kas norit usiazteliuot nauju geru
czeworiku ar czobatu arba paiaisit,
tai nuweikit pas Motiejų Marrinkewycziu, o kada jo durba pamatisit.
tai kito niekad helankisit.
E. Lloyd str. Shenandoah, Pa.

pzlclrpk *rj uptjar.iniiii? ir pri
'iu^k niutuis »u «uv<> var ;u ir n
Iresu. o mvk lav atslu'.ima
k dzl'-gorelį p^r tiprru do.
gk pažiunjimo. GvaraiilavUgA ta* unt 5 Hivlu O taipgi lėlį
CA «iuga ir paliudijimu su
Vai
Apžiurrk jį ir J«*igu

LIETUVISZKAS
.1/. ,! A XCZ AICZIO.

fc';' u7i'.';iV,“g'’,u',hf;:Sz,,ltas “lus> skanus gėiymai. gar?‘’i““£^i»riX!kuiV,lllHS>
S'»«gi ' ieta <lel uisftQ .. '"K U' rinuiiu laiku laikę,
alpokitaa ir \ra lvgu»>
1,1 aryno i____ .l5K«os- Praszau i’i-olius atsylnnkiii
^T«driegiireliui. Raižyk azia : nuu mane.
•M'lir’n. Mia apgarJiniiuMi11
7 Jf daugiau nopaairudia.
J/. JANCZAITfS

lokiu bodu Jonuku* jau tmė-

knlii
prie gėrimu, persitikriii'-im, jog juKad nCimoiic
<lepmas sziltlles iicį msid ūda primauti veikimą
jokiai perm u i na i.

tai is'ZaHzkiti per-i luidi jmi
žmonių papratusiu prie geri
> istima mo.
prasto priėmimo
ant tikro tas deh
zu i o irt esn i u, n r kaip

irminusei

Die

<e tame, jog zmo<.
nu*
savijc jautimus
ir kontejimus sunkius.

m lėl io,

h (lraug\ steje gevenczi u •
Bet nikados žmogus liu iii>>. paprastai -upra
la smarkiausiu p
wipe pabudinimu, l\
k
ūž guli nuraminimas
nuilsimo. \ ra tai gilia
^litinis tas nusprendimą*- kuinus numone, jog alkelio
pastiprina nuilsusi žmogų prit
v ra
ajaui imas
musu maĮiližavojima arba užmigdi
I nervu) smagwiiu : vietoje
kos, vietoje aiszki is sveipsvarstima savo darbu ir jautimą su alkoholiu užmigdiii, didinasi uzjuirszimas
Uu\ H

PWJ* 33A Dearburn street.į
Chicago, III.

$15 W. CENTER STR.
Sh(nandt>a/iy Pa,

,ipo vaisius
užgavimo
nnu yra smarki judėjimai

dšaitili
nenorėjo

ne*

panaszus yra aul veikimu kitu
iiūdii, aut žmonių prie ju p' •
pratiniu.
Morfinistą n ur ui re i k t u užmokėt ai
nei dirbti, m-i \ alg\ ti. nei mie
goti. kada ai imam jam
na.
wiktu daryti,

ti ir t. t.
norėtu dar
bajoras matydamas gerus
norus Jonuko ir jo gabumų,
prižadėjo Jonukui dilti kokia
nors vietav mieste, idant Jonu
mieno. Bajoras Aartiszkiavij
ežia, atrado Jonukui vieta pas
viena prekėja, kurs sutinka,

ii

Jy The National Mfg.
& Importing Co., j

mokė
ir rokumlu,

ti negalėjo, nes turėjo labai
mažai žeme* ir labai mažai pel-

no

COPYRIGHTS.
CA^f LI OBTAIN
.............................................
A PATENT t. rw.l
prompt answer and an honest opinion, write tf
bl
CNN
&
CO.,
who
have
bad
ytart1
WUNN *-V
bud nearly fifty yww
experience in tho patent bualncw. Comunmi*
tions strictly confidential. A Handbook of Ipformation concern-ng i’ntcnlH and bow to ob
tain thern aent free, Also a oatnlogucof roecoMleal and »cientifio book* nont free.
_
Patents taken thruuRli Munn & Co. recelw
•pečiui notice in tho Scientific American.*®*
thus are brought
widely before tho publican*VUfc
w tho Inventor.
Out „„„
coat to
This splendid
t!<sucd
tMued week)
weekly, elegantly illustrated, has brfarta*
largest circulation of any scientific work lata*
world. 83 » year. Sample copies sent free.
Building Edition, inont bly, I'J.jOn year. slogW
copies, ti.'j cents. Every number contains teas- (
tiful plates, in colors, and photographs of o«»
houses, with pions, enabling builders to snow IM
latest designs and secure contrncta. Addrts*
MUNN &. CO., New YoiiK. 361 BkoAPWAT.

liei>zteli ka an t
ogxszko užsi- vai k inai, mat idami gerus vai
sius ir minda, isz<laihii Joim-

Kolioliszkiii viemje ant geraus
ir gardaus maisto, kin is vieni kas jjiin davė parduri. vi.-mim t

yra vartojemi.
mintingam žm

k \ lėtiniai ir

14 KARAI'

LIKTL’WIS SZIACCZICS

geis/.is koziih Kei\ ei ga turėjo
važioti Į miesi.'i ir pardavimui
visokius imlus, k u r i u > .Jonukas

yra veikimas aut m rvu jmlrjimas szirdies suvis nepau , ,Sd k oriu pagelba, eina mi veikimo alkoholio, bet
sanprotnuja ir tur ai- yra vaisius situacijos, kurije

, iszgel es Žmogus,
atviru ir pasidaliu

Tikras amcrikoniszkns laikrodėlis i
Ten galima gauti sživiežiausiu ir
geritmuii walginnn tnworu ir kitoni“xkn daigiu,

K budinga
r? nUimme,1 •»;

mtnezio gaivinaiiuzio veikim

117 S. MAIN STR. SOMDOW. I?ft.

E, ( ’eiHrustr. Shenanilvuh, Pa.

botu savo m.-iszinas.

>i€ash Sztope^

Del svirimo mean 5 sw. — 25 c. mus, kaip tai, szalta alų, visokia ariel ku, kn pereita meta viaur parsidav
Del kepimo galwijiena B rw. 25 v. ka kokios kas tik nori, ir kuo pui
ruginiai už pigiause cziene.
4 sw, deszru —
— --- 23 e, kiausius cigarus
Rūkyti kumpiai I sw. —
9 c.
Žali kumpini 1 sw. — — 9 c.
PENKTOS DURIS ŽEMIAU
Taipgi del wirimo mesa 3į sw. 25 c
(•kriauše mean ir uiežiausu preke
ss issiMe mieste.

Metas 11

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

PCBI.ISHING CO.

SHENANDOAH, PA .

SALI D NAŠI

wienas colis iszt isus metus $ 10

\DRESAS DRCKARNES: „GARSAS AMKKiK’h I.IKTUWH

('/Jon gausi goriausiu gorimu,
•žalia alų. o ir guzo# gera iniera. o
tukimu u.vreik girti ba tas pats giras
NEPAM1RSZK1TE. azale Uinrsospaubluwea.
........ r.n

S h e h a n <1 o a Ii, P a.,

l.oo

Tokiu būdu Jonukas pra
dėjo mokintis raszy t i ir rok un jam keletą adynu ant dienos
do, Iiegaiszindamas nie biski liusu del pasiszvt'iitiino mok
slui, kitas visas adynas tur
•L-7

v

«B»S-

Dabar Dr.

kai »ii valdžios padėtuzokonu vieną dyviną ir, galiu, sakyti,
pasibjaurėtina istoriją isz Pru-

dirbti visa ką ml ano veika

gos negaus, bet galės mokintis
ir tokiu būdu, datirs savo mierio. P rėk i k as, pas katra Jonu
kas tarnavo, pardavinėjo vi-

dalim įnik *‘»ri di>Ui* ii* aliar

o

Bružis pakėlė

mą:
niviikiati/hii

.Nors valdžia ir gana dailu

mą.

į>rovės

pristatė, tarzlalls men
kai pritarimo >zito zokuno už kaip ir sukrautas jojo isztvk-

Kankininins

ciecokini
viens Berlino laik-rasztis
pranesza:

manymui s’ imbiite fe rado. —

Tada pad »rė jį t..m tikim komisijaii aiii permasiymo. My-

mus

l)r. Bružis davė

slyjama, kad jam iszczia iszė

Pareiviai ant uliezios

pirkti,

kursai

to

,,Po*

liepų“ buvo viena diena tn-<

kus l)r. Brūžini už lis auksi-

ežioje adyiioj

po pietų liudi

vieno

atsitikime dvi

ninkai

ki kiti aptarimai atlikti, Kaip tases knv<.a<
antai: naujas sūdo zokonas,

glivrr-

nūs:) vėsti namon. Princai ta

uamuju tavom i. tt.

žino.

> ir

varmai. —

c

pė

ir turėjo

pažinti

urnai

lyje, kursai bežiūrint augo o

Suve

lėjo mokbitis

taeziaus p

metu pasimirė vyriauses Gum
binės provincijos vii szininkus
( :Rogia.xuneib

nain bute
ir ežia a

prezidento: )

Brilži,

apleisti prrKVją ir praueti
<a;p gyventi, bet neturėjo

idant jam

atmoku tu

na sk»-rsi)Ute negu, kiuiuurn
buvo guvernieras priverstai
naiu'i gaspadoriau- melsti,ku'l

ir kuriu Imdamas miestu neisz-

l< a

lior pradėti g;

durininkui nO uli-

l»a\’el\tu

m-

<

m.-Kiirs buvo

pasiuntiniu tu

oavietu, seime.

sielkti I><-rl\ nieczei >i cifcori*

ant. pardax uno. szkos >zeimyiio> >ąnareia. be
> iki rudens me
<

szio mem*
•<lu nu

naujam
metui pras

niusu k;
vandens

reina

Deltooj

nedyvfti,

riausybė į'l ašininiu* ir

ant 1 )r. I kuzio už 800 a u
isz senu įgriuvos laiku:
( :.,dsgriovimas Kauno pilies Bružis <
drama A. G užuczio.) ; ant 40b anas vii
jleidimo žc-iik lieliu yra jau
idu

h
k/

dauginus ne

Imte; mirs tasai butas gana
alaujeme; \ u-toms didelis, tadziaus rodos, impa
riaus per metelį o tilps visi norintiejie.
/
kazdien dauginus

ąnsai

na nu
ir ant
anas

lokiu budu atsitiko
nu l'ilže> aut Ragaiv?
įs nu szėniu nuvirto.

nėtoji draugystė daugiau gar
bės, o rasi iszkels ir nu pidusiu

rusu

akanl,

/duodami koks yra IIŽihltH
maskolių
cenzūros ir kob
-u į'i.-isti kok’n
mieris. gale

\ ert uma> \ ra

tab> kita plika.

Hpekunyste Imdamas, menkai

\ g<»s ir laikuiii

po

valdžia

• o ne perseiiei
ga i-z ini

nu j

keti anos <sni> auksinu. Bet da

imi.
tai net?

l’alitiku:
os cie

kitais prakilnesneĮs vyrais.
(Via turiu

ri<> J aukaus
Įiraneszti da apie ra uja.

t

tas

Maskuliujt

r '•*t,

>

Hitrdideli vertumą. Autorei keliu

..

>

•

.

•

•

ezimfii metu ta rasze siuntinis Londone. Szbzkin buvo

Kujelavicze, kada dar nebuvo užėmęs ta vieta t ik turn Įnik.

cenzūros, tai ka babar sakyti,

u Maskolių, arba liūte- apie rasztus, apie spauda, bū
meduti, nanti po valdžia caru ir pildai!

o m norėdami

apie teisę be siivisu

ne ti caru norus. Todėl tai v isi
rasztai yra luii-ui pašinu du-i
111119-

norais caru ir nuturinczios
del tikros istorijos nei jokio
vertumo. Visi ra.-zlai musline-

imli npic vbka

musu

del

prapulties,d»-l iihimi p?.žemini

[alinga

iszeiua

priežasties

sz tos

pimtelin yra p-ujiszvl i del musu

sus neži m »i m as savo

i.-tori

Ęsav<> tautos įstatu, priežas-

i nelaimiu ir kitu*

mo del <ut\ ievinio nesutikimo

ir 1.1. Jaigu imrėuzia. nors ma
žai iszaiszkinti <lurbtis caru del
dat vrimo ju mierio, su pagelba

dalyku.
••
cenzūros,tai priraszvczia kėlu

ta knygų.
c savo

Norėdami

)

Maskvoje. K cja ve ir Charkove.
M; -kolijuje. vėl

lapo artstavota

langelis studentu imivoiietu.

Jubilojiis

Nikolajeve,

ktmįgo

gub.

Nikolojeve.

Chvrsunskoj'

buvo apv.-iikszezioias .’»o metinis juliek ju> v iei inio prabaszcziaus, kanonika. dzakono km Nikodemo
(’zeriuliovicziaus. Dėka jo ru pos
tilių* lapo uždėta prie bažnyczios
mokdiniezin. taipgi pastatyta iszkilminga szventnyuz’a. szale senos,
augsztos bažnycziukės. Dėkingi
parapijonni dienoje julielejaussudė
jo savo pntbaszcziui dovanas.

ka

apie

tikra

Lietuva dasiž’tioti

tai tureni

Maisztai studentu Petrapilije.

labai dauk skaityti rasztus už-

taip szm-Ka, tai p sail pro
ja, taip raszo apie savo isto
jeigu

persitikrinti,
os

tai

11

Lietuvos,

lintu po lairaszezius, tai
kaip M as kolei

raszo.

stori K u : J !<• vaiski, sergėja
ir

•vjeva, Karanižina

kb

|k Pas ju \ isii raudam vieRikes pažvalgas ant

g\\ciiį

Jo lietuviu, vienokus atrati-

gin priežastes kritimą Lenki
ir Lietuvos ir t. t. irt. t.
viii taip ra-ze del (o kad ca.
is užmokėjo, o kitas del to.

Iid

nežinojo

kaip teisingai

Įtvo ir nežinodams likėjo
|tii. kajis rado pnraszyta ir

i taip ra-ze.

■Todėl isz. mylbtos caru, mes
puvei neturem tikros btori|s,iiettirum

ĮVo tauta,.

tikru žinių apiu

Istorija S.

Dail

intai. Dūda mums tiktai gera
Ide medegos Jei isztinnejmiti

[liovės
Lietuvos istorijos.
Įaug seniau kaip l)a u kantas,
aršus istorikas,
rektorius

ilniaiis IJuiversiteto, A. Kulavięze, rasze, kad babei
piku surinkti medega ir paIszyti likra lietuves istorija

rubežiniu ra-z v toju.

finai

Ateina žinia isz Londono apie

ma’.sztus studentu, kurie atsityko
nors neperdaiik ramiam nie21 d. Vasario Petropilije. Pesztydegos, bet ta niedega v ra daug
nė su policija buvo smarki. I>u stu
iiaiidingesuia. daug tikresniu, dentai tapo užmusžti. keli desėtkai
uekaipo rasztai bz p<r valdžios sužeisti. Apie trisdeszimts isz ju
skaitliams arasztavotu. Policija užcenzūros.
raszė vardus 4<> > studentu. — ir lie
A pie senovės lietuvius tu
abejonės szie bus atstatyti isz uni
rem labai geros medegos bz
versiteto. Vienas profesorius kuris
istorijos rektoriaus \ diliaus insikiszo tarpu policijos ir studen
I ni\ersiteto
Kiijelavicziaus, tu, tapo sunkiai sužeistas. Suimti
studentai bus sudili adminbtratbz
potam S. 1 lankauto.
ku laidu, per policija. Delei tos
(> apie tikra istorija vidu
priežasties at-iprovijo susirinkimai
riniu ainžiu, galem pasinaudo
įnirtusio studentu, :nn kuriu reilgiti isz rasztu Krokuvos l’niver- lavo idant j ils sudilti per į aprašius
siteto, \ atikano bildijotekos, sudus. Tada ir vėl per bbki ne-u-ira-zlu Popiežius] rie visk tipu, pesze su policija. Studentai pada
kunigaikseziu Lietuvos, rasztu vė praszima pas univor-iteto rekto
rių, idant už. jus mlarlu pas mini'bkupu, kunigaikscziu ir kitu
sterio teisybės. I>et tas atsisakė. Da
prie I’opiežiaiH. rasztu Francu
bar studentai nusidns pas minbtezu ir kitu, bz blatu Lietuvos ir ri. Jie tvirtina, jog naczelnikaspaLenkijos ir t. t. Noriilami licijos Pelropilio gen. Wald apsi
viena dalvka gerai suprasti, rinko sav už mien isznaikyti uni

Z •

. .

•

Nepaprasta szeumna.
Samaroje, Maskulijoje randasi ir
szindiu szeimina S., >usidcnli isz
sąnariu, kai]>o vyru, laųvo ir
moterų. Tarpu juju randasi žmonės
jau pražiyle. Jie visi užsimina pre
kyste. Visa szcimyua, jos prekystė
ir visais reikalais^ valdo ‘JO metinė
bobulė, kuri kiekviena diena paski
ria vaikams ir anūkams darbus, ji
valdo visu turtu*; l»e jos žinios nei
vienas sąnaris szeiminos nedrįstu
ženkli žinksm. Dciko loi aplinkinvbėi vaikai ir arnikai nesidalina
tarpu saves turto, kuris padalyta*
am daliu suniktu ir nedalu užgadila užsilaikima. Abelnai visa szei.
mina gyvena tarpu .-avės didžiausem sutikime.
Teatras Lmki.szkas Petropilije.
Tea t n i lenkiszkui trumpai po davadžiojimu p. Pucimiuvskio, perstalancziai teatrus Petropilije, einasi
kugeriausia. Matyti, jog lenkai
pradeda pamesti viukszvzioti ant
maskoliszkų teatru, o eiua savu
losnus.

— :o: —

Ekspliozjja.
Philadelphia. Pa., 25 Nasa
rio.
Chmi i*zkoj
d irbluvujo
Smith Kline ('o. atšils k«» ek>-

pliozija cilimlurio,

pi ipildito

gazu, isz tos prihžasties \ ienažmogus tapo užmiHztas o kitamirtinai *uzri-ta*. I zpukak'iie dalis namo lapo suardyta

Amerikoiiiszkas gariab is
Niulegie ant mariu.

Auglbzkas garlaivis pi limtiireme bz \ bu pilsiu ana ap versitetą Pel ropili je.
\ O i >z NeVV < >1 1 <•«! u- i Li v ersvarstę ti, nes tas ka mums
dūda neprieteliai, užlaiko su Atmainos maskoliszkoj dvplioma- į tolio ir alsi v ezė su *a\ imi kulio
lika žmonių, i-zg<dltctu mi
viję trucizna (midus) neteisy
cijoj.
amu) i k on isz ko gal laiv i o ,,J. t«.
bes, Bet gal kas man užmes,
Kunigaiksztb Lubanov Rostovski.
M<ųse \’r.,“ kuris sudegė aiil
kad nėr reikalo taip daug bi
maskoliszkas pasiimtinis Austrijo
joti, nes galem rasti ktivgas je, pasilyko niini-teriu viduriniu | mari u j žmonės su d idele sun
kulį y bu pasiliko is/.gid Ih-t i.
atspaustas priesz v ieszpatavi dalvku
• *• Pirmiau caras aut to urėdo
ma cenzu ros. Asz pasak ysui, norėjo paskirti du Staala, pasiunti
kad tokiu kifvgu
mes labai ni4. Londone, okun. Lobanov Kosto»
llszgyne graįiti teatrus.
mažai l»-tureme, nes d.aii"'vbe vski butu buvęs pasiuntiniu Perli
ne, bet po konferencijai maskoliszPonui Mo<l i zejuv skui Masknvgu \ ihiiaus l niresitelo ir
ka kunigai k s/ezio Vladimiero su
k i * u Maskolei atėmė, o kny ciec. A’okietijos X'ilhelmu, laike k o I i j os valdžiau žg y 11 ė gra j i t i
teatrus, už tai jog ji būdama
gas
l’iusiu liuteronu ir nėr ladotuvių
arcy kunigai kszczio
prietulbzkni del mus paraszy- Albechto \ iedniuje, tas mieristapo aut v isasvietinės parodos Chi
tas. ir mažai apie mus tesirupi ]>ermainilas. Kunjgaiksztis Laba- cago je į takėlė baisa, kaipo len
nov Rostovski buvo Bulgarijoj gu- kė, už prispaudimą savo tau
no.
I vertint ori us priesz iszrinkima kimi- tos Į>er maskolius.
gaikszczio Aleksandro Balt iiiiergo; po užengimui ant sosto Mika
SUDEGĖ BAŽNYCZLV
lojaus II iszvaževo į Rę ina, idant
apie tai njvreikszti szv. 'levui, ku
Johnstown, Pa., 2S Vasario.
nigai
ksztis
yra
gana
turtingu
žmo

Isz Petrapilcs dancsza, jog minis
Cziauiksztū katahkiszka ba.
tru, viduriniu dalykų Maskol jos gum.
žnyczia sudegė, priežastis ug-

Bs tie visi rasztai, kin ius ga
ma buvo rasti tarp svetinimiežiu, buvo pasmirdęs, arba
labiszkumu, arba piktumu,
ba noru pažeminimo, arba
ividejimu ir 1.1. Jeigu priesz pasilyks p. Štool, dabartinis pa-1

Isz po valdžios Moliu

- -------------------------- -*• ♦
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Bost--no: 1
arcy vyskupas; ims ir keli matrosai, kurie už
PASARGA.
. GARSAS AMERIKOS LIEIL'WIl’ 1 vyskupu* 421 kunjgas, <84 siima gelbėjimu gyvuliu nfi
PruueBzam
skaitytojam#
zokoiiikai ir 33 < svietszki; 186 skestanczi<* laivo.
PUBLISHED EVERY TUESDAY
,,Garso“,
kad pasiskubintu
bužu veži”*: 590.ooo kata lyk u.
Executes all kind of Job Printing
užmokėti
prenumerata, kas
and translating in ail iiwihm Liu
dar neužmokėjo. Kas nepasi
(‘h i vagos: i arcs v\ s k u pas;
guages.
sk u bins atsitinsti pinigus ,,Gar
389 kunigai. 94 zokonįkai ir
sas“ bus sulaikytas, (neitai
SUB SČR1T1ONS 2,00 PER YEAR
—
:o:
—
295 svictiszki; 258 Imžuyczios
praliesim apraszyma lirtuviszAll communications must be 550,000 katalyku.
DIDELE DIEVMALDY- k u kolioniju Amerikoje su
— addressed —
paveiksloins, o kožims gal su
ST E.
„Garsas Amerikos Lietusiu,,
PiliI.-m!<•!į>1iij«»«: l arcyvys
prast:, kad del tokio daljku
10 Kovo prasidės 40 adynii
Publishing Cu.,
kilpas; 303 kunįgai, 81 zokopinigai yra re i kalingi, ims tai
dievmald yste.
1 Jievmahl vste
230 W. Centre str..
bus nemaži kasztai.
uįkas ir 282 svietiszki; 183
bus
atlaikyta
su
diShenandoah; Pa.,
Z
bažnvežios; 1 15,000 katalyku.
Lodei kas nor ,,Garsa skai
delia iszkilme. T:;reni vilti,
kad pribus nemažai lietuvis/,- tyti tegul pasiskubina >u priXEllEi.lA lb LAI KRASZTIS
Scrantoiio: 1 vyskupas; 119 ku kunigu,del pagalbos gu siuntimu pinigu.
„Garsas Amerikos Lietuwiu“
svietiszku kunįgu ęzokonįku tinam
klebonui Szenador'm,
nėra); 1 16 bažuycziu; 120,000 kunigui Abromaicziui, ir iszJszeinn kas Czetvergas
katalyku.
Shenandoah, Pa.,
pildymą dvasiszku
reikalu
KASZTUOJA ANT METU
Musu spaustuvei
galiniu
Szenadorio lietuviu, Dievinai
knygute,
Graudus
Maskoliszkos reik ves Ame dyste prasidės Xedelioje 10 gauti
AMERIKOJE...................... 8 2.00
Kasztuje tiktai
IN UZMARE ................... 8 3.00
Kovo o pasiba ks l’tarnike Toksinai.
rike digsta.
15 centu.
12 Kovo.
UzweizdetojasDf. J - AL Stupnickis.
Maskoliszki
lai k raszcziai
Rankraszcziai (korespodeneijos) ir giresi, jog skaitlius maskoliszJ U O K A L
laiszkai turi buti adresawoti r.nt szio ku cerkvių Amerike daugina
4 Kovo užmoszė mainom*
adreso.
si. Jau pastate cerkves Pitts- Joną Jeszinski 7 Kovo-, tapo
Garsas Amerikos Lietuwiu“
Purge, Allegeny ir kitose vie palaidot is labai iszkihningai.
G i rd ė j < >te d a 11 g sy k i u, ir k i t «-k
Publishing Co.,
tose, Žinoma, jog ant statinio Netiktai
visi
draiig-brolei iszjnsii pats gerai žino, kad Ma
230 W. Centre str.
tu cerkvių ir ii/.laikimo kudlo- draugyseziu Szveiito Kazinieskolins nei jokius tainistėsmShenandoah, Pa.,
tu popu pinigus tur sudėti ro ir Szvent) Antano, bet ir
nor dilti katalikui 'Lodei ka
Piningai turi buti siunsti per Money žmonės, kurie jau ir beto yra pažįstami susirinko aliduti
talikas t?
gal cr?gauti liktai tokia
Order arba Registrąwotoje Groma- apsunkiu mokesiimi>,
paskutine pagodone >. a. Jo tarniste, kuri yra pažemikta.
toje ant ranku.
—-— -o—
imi Jeszinszkui.
Tokia pažeminta tarnistė, yra
Dr. J. M. STUPN1CK1O.
"zlii.-timas ulieziuir dabojinas
22 E. Oak str.
6 Kovo užvirto anglei ant namu. Koiine, \ ilniuje ir pu
Shenandoah. Pa..
LAINES.
lietuvi Boiiisa mainu-e dirbau kitus didelius miestus, kožnn«
------ ---- ;—' ~
yra
abejojimas
apie turtingas
Chicagoje ketina uždieti ai li,
s. ♦ - žn ogus užlaiko sarįlies nežinoma. S;.ko, jog blenes
labai yra ga, kurio nždulis \ ra daboti
sakanezias mokslaines del iszdi is'gydymu,
dies padaryta ant $80,000, o
namu mikti'-s laike, pa-vliMui
kušiu vaiku, kurie vaginėda- 6 įžeist .s.
apsaugojimas iszuesza. tiktai į
mi slankioja po uliezias. 'l e
Taipgi di I c/.ei sužeidė Szal uliezias, surinkti vi>us Liudus
$ 20,000. Du virai, kada ap
nai ketyna mokyti ir visokiu kaucka ir da <Iu k itil liet iiviu, irisz\<szti -žaliu i>z moto.
žiurėjo degėsius, tapo sunkiai
amat u.
kuriu pravardžių negalėjom Jr-lgil t<>kl s.-spga \ icita> v.ddisužeisti per pulanczia siena.
loja- liauni negal uži.tkiti, tai
du-iži n<>t i
du, ai’La U vs susideda ir užlai
RATAS FERRISO.
PROTESTAS.
ko toki sarga. 1 žinok* pm
Italas Perrišo, kuris buvo
\ ieszpatvste bedieviu Szr- keletą rul'liu ant meii<si<» ir
A merikoniszkam pasiunti iszstatytas ant visasvietinės uadori baigės, kaip neperse už ta keletą r n I»i i 11 tur \ ugti.
nitii Paryžiuje Eustis‘ui palie
parodos ( liicagoje, bus perne- nei atsirado, taip greitai pra Bet kad Amerikoje ka- laiki
pta pakelti protestą prieszai |
sztas ant North (’lark str. Ne- dėjo uikti
.Jeigu dar ir yra ni sargus del dabojimo miniu
prancuziszkų valdžių, isz priekurie gyventojai tos dalies nors vienas bedievis, tai nie ir szlūstimo ulieziu, tai mes
žąsį ies uždraudimo vežimo ame
miesto nenori idant tas ratas kados neprisipažino jog yra dar negirdėjom. Tod< i j< igu
rikoniszku galviju į Prancūzi
rasi tįsi j u apigardoje.
bedieviu. D-ras Sziupas turė ežia Amerikoje nelaiko tokiu
ja
jo praiieszimu, kiek asz girdė sargu, paties atsiramlnjr uždvjau. tai apie lietuviszkus ku ka daboja
namus
ir
ta
Garlaivis truko.
nigus, o labjausei apie gaspa. visa kas darosi name, o kas
STATISTIKA VYSKUPE.
Britanijos garlaivis \ one dines kunig’i...........
yra bjauru, tai iszvež i .-žaliu,
BAŽNYCZIU IR KATAtian. kuris isz Bostono keliavo
ir ant sales susimi k usiem žnmLYKU NEKURI0SE DIE
iii Li verd poliu užvaževo ant
niems r<»do. Dabar tiktai lietu
Del
žinios
visu.
CEZIJOSE.
olos ir su viii truko. Du matro
viszki kunigai ir ju ga-padiPinigai turi Imli siunsti pei niesyra taip laimingi, kad jus
sai nh garo pasilyko digeziai
Baltimore's: 1 arcyvysku*■ •
Garlaivi
buvo Money order arba regystruvo uždyka daboja, o potam gal
pas; 1 vyskupas, 379 kunigai, nusziit itais.
230 zoknikai ir 149 svietiszki: digezia galviju ir aviu, isz ku toje gromatojr ant ranku:
atsiras, tokio, kurie ir kitu da
170 bažuycziu 235.000 katal\ riu daugumas buvo nuszntiti Dr. J. M. Stupnickio
bos. Bet gal dar negalėto su22 E. Oak st r.
per gura, o žmonės visi iszsigelku.
prsti, kokie tai gal Imti žnm
Shenandoah, Pa.
l»ėjo. Ant laivo lyko kapito
nės, kurie uždvka ka nors da
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belines Žinios

Ketyna uszdet

moks-

<i

yr.;''

77
O tai lietuviszki

bedie

ino

Dievas?
gal ė te persitikrinti isz
u
zimu susirinko žmonių k<»kiii nors atradima, lai tas
pirmiau tur da rodyt i, arba isz
u Užgirsti kų nors nau- aiazkinti anie ta -avo at-.ididel suves. Bet girdžiu: i.'.a. Jž-ras Užlupąs. — Apje
oja apie kunigus, kiek koki atradimu tamsta szneki? I
ia, Asz. — <Jus norele smirdi ti ti
ar
dabaitiniam laikui, žirnines,
A r asz Map n it j u ar negi r- karalistes, mokslas pripažino
l lsztriniau akis iir -lusis,
rriau girdėsiu. Girdžiu: i urete darodinti, kad nėr Die

kokius dūda gu ? Laukiu, laukiau, nei jokiu
mus žmogui ir t. t.........
nidu m-suiaukinu atsukimo,
ežia nei nug D-ro Szlupo, nei nug
? Ar tai galernas daik jo draugu. D-ras Sziupas tai
dą k tar<>

gams i-zge]lieti, reikėjo užsto
ti ir nors keletą žodliu paša k y

kli? \ iel isztriniau akis,
iirėjau gerai, ir pamatau
barzdota, sznekanti.
iii viena, kita, t reczia, ai misliti.

matote, taip nie;, su tuscziom.s ki
javini atsakymą, kad tai szeniams ir turėjau iszeiti.

įul žmogus, knis sa\i \ a-

Senas Skupczius*

Becla man su mano du k
niekus (taro ir szneka. rims! Dusiu žentui pini
s itan pasirodė, k n d d ras
K tiedu boję
daktarij mokslą ir ligoniu, bet
b tiktai kunigu ir j u gasbs, nes isz kur jis žinotu, imti.
1 i k rai nežinau k;
ti i
ažin.-iu, kad aidams ant
įslud—ro Szlupo, isztu-

H
visus
kiszeiiius
aitu kur dėti bed ie

PAS TEISDAMI,

i>
na- m usze I et ra ?

ori supratęs, Kad ežia
>kslo, o tiktai niekai kalori, norėjau iszeiti, bet

Mr, Vincas K.imananckas
230 \\ . ('riifre str.
Shenaudoal., Pa.

Dar isz Lietuvos

Pa dėjimus
japoniškos
arminijos.
Dr. Isbigaro raszo apie jajamutaip: ,,Kariumėnė kenezia daug i.-z

gulėti ant sniego, anksti eiti per
szalta veja. Kareiviai turi apart
linu, labj-iusia sziaurinifisi pavietu žieminio uždangalo, kalinius ho-c. Tcnvkszczius linus gabena už velninius marszkmius. kailines pirgronyczios, in Vokietija, o piga sztines ir vilnone kaldra del už>iliaus ir in Prancūzija. Gaila, k td
Porcija valgio susideda isz dvie
Gabumas prie prirengimo linu tar ju svaru ryžiu ir penkių uncija
pu vietinių ukiniku kas ka dar eina mėsos. Kada karimnene stoja in
geriu: linus paprato rauti nepražy kare tada kareiviai gauna tris kar
dusius, nesasti valakna geresnė* ir tus ant dienos mė-os. Bet nežiujūs merke in szilla vandeni.
rikt ant to viso
ten
vie-zi
Prekė javų Kauno rėdyboj: ru- epidemiszkos ligas skaitinius mir
-ztaneziu ir serganeziu yra suvis
avižos geriausios po 53 kapeikis o menkas. Idant reikėtų europieblogesnės po 37 kap. už puda sė eziam- liek nukopti, skaitlius mirmenis nu 96 kapeikų iki 1 rub. 3 -ztaneziu* ir serganvziu
•
• butu daug

ISZ VISUR.

TIS ,,GKAZI) \N1N"

Pirmiau laikrseziai gar-ino, jog
Moskolijoj caras ketina dūli -/Jo
kia tokia linsylw? spaudos. Dabar
Krokuva 27 Sau-io -oeijalistai pa ma-koliszka- laikraszti- ..Gražda-•
danesza, jog jokio- liu-} be
darė susirinkimą po vadoviste savo niiy
Tarpu ju
netikėtai atsirado k n .1 Baden i, tusioi žinios v ra melaging< jaunas ir moil a- k i mitras ir vardan
Prasidėjo
Caras Ma-koliu -ergą ant žkznekla tarpu kunigo fliuencijos.

Ku. Boih'iii irsorijalistai

va. Nusistebėjimą- iv apmaiidimas
apėmė klausytojus. Tada kn. BaAnt 16 metinių apeigų karimadeni dra-‘‘i kunigi-zkai< ŽO Ižieis
i-zrode klaida- ir nelaimes bediįvv- vojimo szv. Tėvo buvo su-irinkr
kardinolai ir daugelis
šykstyuiszkoj kopl'czioj kur af-i
rado-i
kunigo kalbos, pripažino, jog žmo provinėjo dievm-ddy-tė.
nėms ir tautom- yra neatbūtinai rei pasiuntiniai kitu vicszpaiyszcziu ir
kalingas tekėjimą-. Su džiaugsmu d augelis svelimžemiu.

ar Paltį as mate,
inusze .1 oria .

PAJIESaKOJIMAI.
Kamanauckas,

ir vėl ateis ant -u.-irinkimo ir i-zai-zkin- jiems enci klika s
Leono N III apie reikalu- darbinipat.-iuja epidemiszka mtliuoncija.
ku.
Nedaugelije namu nesiranda serganeziu ant grypo. Alxdnai rokuFILOZOFAS.
ja vi-ame Perline in T’.OOii atsiti
kimu infliuencijos. Tarp paežiu se
natorių randasi j ]5o -erganeziu.
siginime Dievo ir kilu dalyku, taip gyditojai nežino ka daryli.
toli nuėjo, jog pabludo be jokios
vilties Lzgiimo.
Darbinikai brokavę

ISZGELBĖJ LU AS ZM0NIUNU0 LAIVO.

rinkimu, ant kuria sznekejo apie
reikalavimu visatinio balsavimo.
Jau
New York, 3 Kovo. Garlaivis Po tani -usirir.kimui darbinikni ėjo
g metai, kaip A m ori
Galorndo pribuvo i-z Anglijos ir per turgavietes miesto, giedodami
nliaus buvo ant farm u
atveža kapitonu ir kitus žmones pa
ste. apie ta kad nėr Die
imlus nu mariu nu skestanezio laivo bojo, idant nepadarytu ant ulicziu
Paeina isz Norma. Norma buvo tai senas lai maisztus, vienok parėjo .-pakaimėj
o žmog'ii ir t. t. Tada
vas, kuris būdamas ant kelio isz par miestą ir nebuvo jokiu aresztazkio, gulino Mokolu, kai- j Buenos Ayres in Antwerpi, diena vojimu.
itsakisim. D-ras Szlu-

Ižk®^***'*'

MM

ri

’*•' - i
» 4‘- .

e.

te?

ai da kas nors papasau, mi.-liju, ar dar tas
i norėtu, kad dar kas
įsakitu apie kunigus ir
gaspadines ? N etų re
lėtos, kur dėti piktumą,

Abraicziu ( Baran ki nes). 15 Vasario laiko audros pradėjo
skėsti ir kada pasirodė Kolorado,
jau Norma skėsti pradėjo.

i$
*4
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Se>ptiniolika- metines sukaktuvės
szv. Tėvo karunavujiint.

Septiniolika metinėj sukaktuvej
savo karunavojimo Szv. Tėvas atprovijo iszkilmingn dievimddyste
koplyv-doja Sykstany^zkoje. Diena
prieaz tai priiminėjo pasveikinimus
nu kataliku, kartu padalino
>zkas audyencijas persta t y tojams
svetimu valdi.u Vatykanp.

Statiniai szventny ežios
Riazaniuje.
Sudėjimai ant statinio bažnyvzios
Riazaniuje yra tindami gaus ji lygiai
pinigus, kaip ir bragius daigtu. P.
Vladislovas Kolendo su savopaezia
Prakseda paauka o paveiksią Muri
llos. . In Dangų Ėmimas Szveneziausios Panos Marijos“ nuteplio
ta per Liudvika Pisanija. Paveik
slas.kuris raudosi Louvrze Paryžiu
je. kasztavo Italijoje 4.000 franku.

Dovana del Popiežiaus.

,,Pftll Mali Gazette“ dtmesza,
jog prezidentas repu kl ikos TransIsz Varszjtvos danesza, jog atyvaal, Ai .k oje. dovanojo Szv. valnitus per manifestą kailininkus
Tėvui 971 hiirolo dyamcnta.
kuri* v.sus paleista, bet daugelis paliti«>
Hilas Alduos urėdui kas rado kasy kis kų prasikaltėliu dar randasi
klose Jageisf.nitam. Yraloi
kalėjime. Keliose kalėjimtlse tarpu
(Laosas akinu toskiriaus.
sargu irka.tiniku pasidarė pesztinė'. nes szie pad utiniai nenorėjo
apleisti kalėjimą, bijodami szaltos
ARESZTA\ UJIMAS.
žiemos.
Konstan } napuiiuje M.masztavota 21 jaunu numini, apskustu už
Kas kartas bloginus.
surasza Pasidarė didelis sunieži
ma* tarpu tenikszcziu armėnu.
( žengus ant sosto Mikalojui II,
pasirodo.
jog Maskoliuje ka>
kartas virsta blogesni laikai. pa<i
STRA1 KAS.
rodo, jog szis caias nori labjaus deDarbinikai, dirbantije prie ka spnti-zkai vir zpahmti. kaip jo tė
nalo Pamainos \et susztreikavo. vas. Labjau lilicraliszkus laikra<zl’žmokiestis yra neiszpasakytai že ezius naikina, taip padarė su ..Rusmas. Abelnai darbai eina povalei— kaja Zizn*.’• Taiposgi ketina panaiir su pertrukomis.
kyti laikra-zti.. Wiestnik Jevropy“
vienatini sziek tiek Ii herai i>zk.-i Ma
skolijos menesiui laikraszti.
Uiecorius Austrijos Pranciszkus

,1 ozapas marszalka vokiszkos ar
Mokslas gali ir turi prideriste
mijos.
eiti pirmi n su tikėjimu —o jos
atidengimas negali būti nieku kitu,
Ciecorius Wilhelm laike buvimo
kaip lik pagirunu tikėjam;
Mok Viedniuje paaukavo ciec. Praneislas prider būti tarnu Dievo. — o szkui Jnzupui garbės verta vardu
galima persitikrinti, jog tai yra ant marszalkos vokiszkos armijos.
galema Ih* jokio nnpulimo isz jo
neprigulmingmno ir vertenybės“
Bayard sergantis.
Tfis žodžius privalo neužmirszti
tie neiszmanėliui. kurie gaišina ant
Prsiuntini.s Suvienytu Valstijų
visos pasaulės, jog religija \ ra tai Londone Bayard yra sergantis aut
neprietelius mokslo.
Per.Mtikrys inf Intencijos.
s
jie geriause jog tai ne yra ir ne
gali būti.
Kelione prie Poliuso.
m: m g a i k s z t i s b e n e d i k t i m •.

Isz Staokholmo, Szvccijojc, ren
gėsi in kelione prie pietinio poliu
so. Tarp keliaunįku yra žinomi dr.
Otto Nordenskiold, sūnūs garsaus
keliauniko ir dr. Alei Ohlin, prof,
universiteto Sund'e.

Isz Pragos Czokijoj danesza, jog j
Kdward Selioeburg 45 melu sūnūs
vi-e - į rezidento HBiriiikinio Au
strijos rodos, priėmė zokona viel’miome benedjktinu kliosztoriuje,
kunigaikszcziai von Schoenburg
Kinai paprastai pergalėti.
paeina i>z Saksonijos, kur toji gi
Ecldmarszalka gr. ()yama dane
minė ir dabar naudojęsi karaliszkosza d. 27 Vasario, jog turėjo susi
mi< privihjomis.
kirtima su neprietelium ties Taping
Shin — ir kaip visada pergalėjo ji.
Skaitlius studentu.
kaipgi dadeda, jog 21 d. Vasario
Skaitlius studentu 22' universite 13,000 kinu užpulė ant japonu ties
tu Vokietijoje buvo metn.se 1886 — H ui Ching: vienok buvo atmuszti ir
Toje
87: 28.045 m. 1881 — 02: 27,48(5. turėjo gryszli įn Jin Kuo.
M. 1881 — 92 skuitliuje mokinan- muszynėje isz Japonu krite 20 už
Skaitlius
czujusi buvo; 14,232 prusai, ll,44»» musztu ir 250 sužeistu.
kitu ir 1,814 svetimžemiu. Tarpu užmusztu kimi daeina iki 200, su
sziu paskutiniu 291 paėjo i>z Au žeistu m tūkstanti.
stro — Vengrijos, H52 isz Turkijos,
isz krasztu pribalkaniszku, .“>51 i<z
Maskolijos, 39 isz Belgijos ir Luksemburgo, 138 isz Brytanijos ir
Iria .dijos, 5 isz Iszpunijos K>1 isz
Suvicuitu Valstijų, 2(5 isz Italijos
32 isz kitu szaliu Amerikos. (5(5 isz
Azijos, 6 isz Apriko*, 5 isz Austri
jos., Pagal fakultetams svetimžemiai dalinasi ant 147 evangelistiszku ir 14 katalikiszku teoliogu, 223
juristu, 446studentu inodecinos ir
884 filozofu:

Kaliniai nenor pamesti
kalėjimą.

Laiszkas Szv. l evo.

Belgijos vLkupai apturėjo nu
szv. Tėvo laiszka.kuriame raszo
apie panaikinimu partijos taip
vadinamos krikszczioniszku socijalistu.

PA M INK L.
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Apgrasinimas.
Szi-iuet sukako szeszrri metai,kaip
Tilžėje, už sudėtus Hpszwirshwiiuju
Lietuwiu pinigus, lapo imaeigbi
laikrusziis

„VARPAS“.
.. V arpas ‘ tai yra rviszkejas siekiu
steigimu ir darbu jaunos, patriotibzkos Lietuvos inteligencijos.
„Varpas** paduoda visokeriojK)
turinio ras/tus prakilniausiųjų Lie
tuvos vvru.

, "
.
... *
,. varpas“ leidžianiat} tikrai gra
žioje kalboje o kartas nuo karto tal
pina ir straipsnius su iszguldymais
apie lietuviszka kalba.
Did ei v oi v tina butu, kad kiek tie
nas Amerikos Lietuvis parsitrauktu
ir skaity tu ta laikraszti.
,.\ ai pas... su narsiuntiiiiM iii Ame
rika ir in kitas svetimas žemes, per
li etus kasztuojt 1 Amer. doliara ar
ba 5 prus, auksinus.
'Tie patys Lietuvos inteligentai
jau penkti metai leidžia ir kita laikraszti. -

Paminklą.-, buvusiam Jancrol gn„CK ĮNINKA,14
liernaiorium Vilniuje, Muravjovui, paskirta kėlimu patriotizmo ir Įihtižmogui kuris rūpinosi kudaugiau- nimui apszv ietimo bei reikalingu ži
sia žnfon.u pakarti, gyvendama-.
nių tarp ūkininku bei kitu prastes
,.\ ilemki Vie>tnik‘‘ danoza jog niu jn Lietuvos žmonių.
an to paminklo jau yra surinkta
1 ‘ir m uosi us ne-tus ,.l kininkas*
51.31(5 rubliu ir 23 kap. Tie pini ėjo tokiame pavidale, kaip ir kili
gui yra surinkti per 15 melu.
laikraszezitii. vėliaus pradėjo iszeiti
pavidale knvgucziu h g „Auszra’4
o dabar iszeina dviejuose pavidaluoINELIC ENCIJA.
s»: kas mėnesis iszeina laikrasztis,
(hunburge laike vienos nedėlios kaip po senovei, ir da ..priedas’*
tūkstantis asabu apsirgo ant infliu- tokios knygutės, kuriose kas kartas
on bijos.
talpinusi, visai nauji, ka tik pantszyti
ubai akyvi skaitymai arba gražus ir
7\g T." 1 Puiku-: 11 k. iiuk- n.;iid įgi
p..mokinimui ukinikams
riV B ”
luikro
• II Ii- ,.!• kvii-lllHII (ž>-mi m n*< a nr , lauk iniiikams).
iil\ tojui -zi<> laikraxzo ixzkirpk -zltsj ii; gi r
Dabar nuo linu ju turtu patsai„luiui^ ir i ri-iuxk milinixjxii ii i
u o m< x at-iu k i n i n k a s “ (luikraszlis) iszeina
m tau vii !ui ixZ ■ žiu pili
u gmži.ii i ‘znuirgi' ą i - dn svkiu per ’užtiesi r talpina, kaip
sū ;ip mrytn p« r< xpi - hi.
it Į :ižiūros, ir J<-l tu r<<- ir ik sziol •i.(szgu! lymus apie t^utiajl J' t: Ji > rn 1> gils k iiii ?
liiik-ituui hiiszkusir kitus musu reikalus, apie
ri cižiiii iįžnu k<'k pnprii•n pr k< ą2. 75. ir jis luis
Maskolių poi tiku ir kitu s/alui liau
ivo. M(x iiiiiczitini oi
I |) r»
I.
-I r
• - ji nas. o vjtHUugai
daug žiliui lsX
a, knd tu galėtum sugr/iJ .ietuv os.
i.
4.
VJ< i i m<‘tu ,< i i ib m i.zgani <!iUi‘. j
u | iinhif i s-z< xzis ni(-s iliisim tau vi< ha .likit lla.xz.yk isz. kur r. t.up k.uĮ^iue.s-iu-iiu lik
per tW ili.-iiu. A Ir—.six

THE N ATIONAL M FG

tiVIPOHTišMa 00.
331 Dearborn St.. Chicago, 111.

.. I kininkus“ v art o j t koais/kinus-ia,
kiekvienam inoknnc'ziam skaityti su
prantama. grynu lietuviszka kalba

Diclei pravartu Imtu tasai latkraszlis kužnam bei v i> nam Amerikos
I lietuviui.

John F. Hopped,

Ne menkos y erezios da ir tasai da
lykas,kud, nežiūrint ant tokiu page
rinimo ir padidinimo, lasai laikrasztis
KEPTUVE IR CCKERNt
,1 kininkas“ jiabiikė senąją prekę:
(laimint gauti kožname laike ir ko.,1 kininkus“, su parsiuntimu in
pigiatisei: Duna, keksu, cukerku, Amerika, kasztuoja unt metu tikisi
baranku. cukraus su ledais ir Sme 1 amerikiszku doliara arba 4 prus,
tona,
Į Ice
cold Cream, | ir auks.

taij) t. Bolių ir kitų dalykų del
Lietuvoje .,Ūkininkas“ turi dau
zobovu. Visokių keptuvių del apgiausiai skaitytoju už visus lietuvirėdvmu ant vcseiliu, Kalėdų ir t. t.
szkus laikraszczius.
Pardada viską kopigiausei ir koSiucziant pinigus arba laiszkus iu
žnam laikė
v

Szventas'Ievas apie mokslą ir ti
ks ba.
t
Szv. Tėvas Leonas XIII laike
paskutinės audincijos isztarė sekauczius žodžius.;

•»

į

1

„VARTO“ bei „UKININKO“!*-

Jnbn, F. Ploppert.

dakcija, reikia szitok is adresas padėti:

29 E Centre str.

HERRN Dr. BRCAZ1S.
TILSIT OSTPREVSSEN (GEK-

Shenandoah, Pa.

,Apžvalga”,

Gelazinkelias Leliiglt-Valley Reikalingas Yarganiistra.

LIETU WISZKAb SALI U N AS

W Chmlellaucko
Prasiėjo nuo iii Lapkrirf.il> ifięųm.
p daugeliui Žinoma, iszeina
SESZTI (6) METAI ir pra 311 E. Centre sir. Shemimhmh. Pa.. Junction. Mauch (‘liiink. I.< Idgbr-m. Slnlhi*rt<ui.
dinius nuksztairziams ir že
Czionai galima gauti, kirk lik du White Hull. Vat-ouuųuti. Kllvutown. |{< ild h»«‘n.
jams
Lietuviams
isz szele užsimano: atsigerti kuo ska Easlori Ir Weatherly ti m. 7 38. y 15 ry ta 12 43. 2 57.
■ ir kitu svieto kraszty. MA|>- niausio aluezio. saldžios, kare? <ts ir
kokios tik norėsite .oriel k t* les. kad ii
la priesz pravasiavijos Įtekme cukrawotos. užsirūkyti puiku cigaru
■autiszkas tiesa-; kritikavoja
Praszau atsilankyti ir to wisko pa
luidŽih k i> prieszinga kata- bandyti!
ikani tikėjimuj, o pagiria ir
ilija kas naudinga del katalikų
C. M. BORDNER l>. 1). S.
Irių. Nekurie sako, kad .. Ap
ia“ nenorint i teisybe garsinti,
panti daktaras
mins melą-, ypaez tik ..Ap
< tfisas buna atida ritas
fra" nežiūri par pirsztus ir ne
|ia po dangi-zio kas kur yra piRodžiu rėžia v’siems Ki akis tei

:

ir nuo

ar

~i

la 12 43. 2 57.
• > In unuikak- . Svib hlrael
Gerhard* ir Hud'otidale. W.pl 3 15 ry tu 2 57 į o p|< t
In Wilk<-—Barn*. M hllavcii, Pitt-ton. l.n
ccyvlllr. •fowandit. Say r«-. Waverly ir Elniirn.O.OL
15 ryta 2 »»7.
In Ito h ji|
s ir in W. ,tu< rt.oi. 9 15
In llelvl er- . Delawale Water Gsip irSlroudhbttru 0.IM ry > 1 2.57 p<i piet.
In I.uni-r \ He 1 i r n’«m 9.15 ryta
In Tunkha’ 110 k (J.OI 9.15 rd.-i 2.57, 5 27 imi piet
In Itlia -si ir G neva rt.VI. 9.15 ry ta 5 27 |xi piet.
In Auburn 9.15 rytu 5.27 po piet.
In Jean >vllle, Leviaton ir Bcawer .Menduu

iki S wakare

ne visiems uz

uė vienas laikra.-ztis visiems ne
Ižgana padaryti. Nes jei viens
iisztis visukimf ir visiem- užĮ padaryt u. tai nereiktu mumis
t lai k raszczii i iszlci-ti. nes vie
įsiems pakaktų.
JlPŽVALt r OS" užsteliavimus
Siame lik ant dviejų (2) cze-ų
Iti par paszta i namus, tai yra:
fttnsės meto ir ant ezielo meto,
įįtp-zielo meto su pri-iuntimu par

markos. Pru-

CH. SHMIDTO
Ar žinote lietuwiai kad CIIRYSd’ I A N SI 1 M 11 )T() v ra geras ahis ir
galwa nuo jo niekad neskauda. Pas
(’h. Shmitlra gali kas nori gauti ir
baezkulia in namus parsigabenti

R. DABB
\ ra puikus photogrnphas, kuris
panaszei labai in žmogų nutraukė

Iii Stockioh ir I.iiiiiImt 5 .ir<l rt.fM. 7.38.9.15 ryta
12 13. 2.57. 5 27 įk> pietų.
In Silver Hr<><>k .lūkėtum. Atelenrl<*d ir Hazle
ton ft.Ol. 7.38. W. 15 ryta. 12.13. 2.57. 5 27 ir 8.08 pu
pietų.
Iii Seruiiton d.(U. y. 15 ryla. 2.57 ir 5.27 po pietų.
Iii Hazlehrook Jeddo. Drilton ir |•‘r<"elalld rt.01.
7.38. (*■ 15 ry la. 12.13 2 57.5.27 po pietų.
Iii A-IiImikI. Girardville ir Liet (’reck. 1.5'J. 7 Pi.
V. 13 1020 rylų. 1.0>». I 10 I 10. tl.:i5 |hi pietų.
Iii Btivcn Ktnt. (’ettimlhi. Mount i'nrtnol ir
Slimimkiu 9.13 11.11. ryta. 1.32. 120. 8.22.9 15 ] o
pivlii.
In Yatesville. Park l’liiee. Mahanny dty ir
Helu no. « 01. 7.38, 9.15 ll.'tarylii 12.13 2.57. 5.27.
8 08. 10 53 |K> pielu.

-

5Z M lSLRS

garsininia su or
derlu, o me- ta w
atsiusime per ex

krndeli. kuri tn
pa rtlnol.
o eigll

^1.50 ir turėk ji
lawns praszome nueit i in e\pres-a
Bitziureii jo. Szis laikrodėli- vra ligus
|bis kurie parsiduoda nnos|2.5oil, 1 -25
gwurantawotas ant 20 mein. Atshi-k
Wo wardn. ex preso ir paczto adresa.
waszyk koki nori, moteriszka. ar w\uka Jeigu tn nori tai -iti-k isz. sy kio
Eli, o ims di ka per tii 1 di< -u u a nksii piet
is lenciutfeii.- -11 kh'kw ir-nu laikrodeJ bus gwaranla w ojima- -11 kiekw ienu.
■miiiiicris raszo: 2 Gr. isi>3 — Kirt■d Bros. A C<>. Siusk man kita už s<i.5i>
l!kr. wisi yra nžganedit i. \V. Dutcher,
baiiac. Mich. Kirtland Bios. &. Co.
fculton str. New York.

INCAS WROCZINSKAS

Geriausias kai penteris (dai
tie) wisame mieste Mahano
ps. Gywena ant ulyczios 41 7
L Piųe str. Mahanoy City,

Pi 11-ton Luzerne Co. Pa.

i

Daktaras isz senosiostevinCB

viro
motetui ir

si 11 n st u
Gyvenimas ir offisas:

st r.

Trainai iszeina.
l-z Slminoktn 5.15. 8.15. II 15 rytu. 155 130.9
30 po pi< lu, ir iitciim Iii -/••imdi.ri uni H.tM, <(15
ryla. 12 13. 257.527. 11.15 |m> pietų.
t'Ville, 5.50. 7.38.
li tis. U 05. II 30 ry t .i 12.13
1.10, 5.2I-H.ii" i>u
pi. i u.
I’-z.eina i-z Piitlxville 1 S/i nadori (J tm. 7 50 9 05
10 15. II.10 ryla. 12 32 3no. I in 5.20 7.15.7.55

nu U r\ to iki

'/■•iiinlori. 7 35. luito.
■6 ^-66 l'° pidu.

Is/.elna in Raven Run. Centralia
Mauni
Carinei ir Sh.-unokin <’>. 15 rvla ?.
ro ir nebrangiai.
Id po pielu. ir alien.1 in Shamohin ant
7. Ki ryta ir 3.15 po piet.
Iszeina isz. Shamokin in Sh< nadori 7.
5.5 ryta ir I.OO po pietn. ir aleitia in She
nadori ant S. |<i ryta ir 1.58 po piet 11.
iszeina in Ashland. Girardville ir
Lost Crock, u. m ryla 12.20 po p|«>tn.
In llnzieton. Blach Creeh Junction.
30S W. Centre str. M.ilianov City. Petin Haven .Inction. Mauch Chunk.
Allentiivvn. Bethlehem. Easton ir New
York. s. pi. ryta 12.30. -.’.55 po piet.
ant geriausiu szipu wažiu<.t. I’riegIn Philadelphia 12.30. 2.55 po pieta.
tani liaidžiu piningus tiesiogei in
In Aatesville. Park Place. Mahanoy
l.ietuwa, Ibissijn. Lenkija ir kitas City ir Delanu. s.p.t. 11.35 ryta 12.30. 2.
.»•>. I.5s. t‘,.03 po piet 11

ir nil <> ik i

rajos Knygos.

15 r y Ui. 12 33 2.57

iri.-iuntimu ant ezielo meto I
kės. ant pusė- meto 2 markos.
.taigų nori kas kad atnialcwotu ant
Mnigus ir rankraszczius galima
dvdes formos tai wiska puikei pada
t
iti ant szito adreso:
Vcrni Otto t. A/(in<ttro<ie
11 /.S/ T (().-t prelisen).

Gmlotiiia

Paduodame vzion

broliam- knign

Tos
su <l;illg\ tie

isz kurio maži ir

tai užimanti ir juokingi
tė tai'-gi su ,-ibroze'iiais

ut pirkt i m u-u -pa u-t n\ <j<*.

s. 30.

.*>.30 po pietų
gero galima gauti isigert. l.ietuwei I1.3U ry ta
Isz. S/enadorio in Pottsville
pas
siuvo wieiižemi.
I
!>..lo ryta 2.10 po pietu
10. lu

J0N0 NHHIjDHŽIO

ryta 1.35. 5.15 po pietų.
koi.i.ix ii. wii.m i; generalnas -iipcrin
t'*ndent:is South Bethlehem. Pa.
< II AS s. LEE. gen. agentas

Philadelpdia. Pa.

mis aifentas, laiwakoreziu ir siuntimo piningu.
122 S. Main str.

Kas nori, dar gali gauti gražia ir
O Į]

tingai Kražiiise.

South Bethlehem. Pa

Shenandoah, I'a.,

Musu

\|. WROCZINSKO
l ame sztore wi.-oktu daiktu gali
ma gauti pirkt ir m brangei: teipgi
ir mažmožiu ipatingai reikalingu 1110
terelems \Vis gi ten geriau uiti ka
pirkt kur turi wisokiu daiktu. I eip
ir pas Wroczynska ' ra wisko ko tik
kas reikalauja.

539 W. Pine str. Mahanoy City, Pa,(

kuri

nud laitais regintorod. Twcnt r-t!vo yeurs e_x •
pcrlence. Wo report whether patent Oi n ta
secured or not, free <<f etninio. Our tee not duo
until patent Isnltowch 3*2 paso Book Free.
H. B. WILLSON ČL CO.. A ttonivj • nt L*w.
Upp. C,b. 1‘uU Ofiicv. WASHINGTON, O.C.

MUŠI’ LAlKIlASZTI.JE.

„Garsu Amerik.osl_.ietuwiu” 9

KLMZYNSKU

T. Pauliukono

SALIU N A N l L. E.J EŠTFT

Turi wisukiu puiku gėrimu kaipo
tai: arielka, arakas. midus, winas, al as ir kiti. Ten žmogus užejas wisad
ŽMONES SZIRDINGL GĖRYbuna prvimtas padoriai.
MAL CIGARAI PUIKUS. RO
■H>
3’> E. Centre str. Shenandoah, Pa.t DOS REIKALE NEATSAKO.

SIGAI LESI

' __

D R U K A R N E J E

KUOPUIKIAUSIA IR Uz. PIGIA PREKE (CZIK<
NIA) ISZPILDO WISOKIUS DRUKORISZKLS DAR
KAM2AS L CENTRE IR N. BO BUS: DRUKUOJA DRAUGYSCZ1U XONS ITH’CIJA*
WERS S R.
____
VISOKIUS PLAKATUS, TIKIETUS, G ROM A PAS, U
SHENANDOAH PA.,
PRASZYMUS ANT WESELIJU IR T. T. *
U

PEIKUS SALI UN AS

P. N A W I C K 0

Prtek tam randasi BILIARDAS,
LIET l: VV I SZ K AS S A L1U N A S
kur isz nobodutno alaczio ar arielke
les isitraukus, galima ir boles parai—
Jurgio Juraiczlo
r/.iot kad ir szlektiszkai. S’taie prie 232DV. CI-.NIRE ŠRI’.
__
saliuno yra sale delei mitingu ir ki
S/tc/Htfifiutfit, 7Vz.,
tu suvreigu.
Czion gaubi geriausiu gėrimu,
231 VV. Centre str. MahanovCity Pa szalta alų, o ir gūžes gera miera, <
rukiino nemik girti ba tas pats gine
NEPAMIRSZK1TE. szule ..Garso*
LIETUVVISZKAS! SALIUNAS
spaustu wrs.

ADRESAS DRUKARNES: „GARSAS AMERlKOa LIETUVVIU“]
PUBLISHING CO.
230 VV.’CENTRE STR.
SHENANDOAH, PA.,

Dr. .1. M. STUPN1CKIS GASPADORIUS

Jono wasario
Puiki yra užeiga, nes galima gnu
netik isigort gero sznapseko ar alaus
bet ir patinkamai pasikalbėt; czion
mums lietuwiums darbininkams ne
pro szali.

322 S. Mainjstr. Shenandoah, Pa.,

Ilex Wemiams
c*i

•r

Ll ETŲ V1SZ K AS SALI U N AS.
Czion galima gauti szalto alaus, snl
M. Slavicko
džios ir karezios arhdkeles, te’posj
339 W. Coal str. Shennndoah. Pa. usirukite eiga ra su kwepeneziu du
Lietuviai neužmirszkite atsilankyti rnu ir k« tik duszele usimano.
pus M. Slavicką. Žinokite, jog jis
--------------------------------------------------------------——y.
yra no pacziuotu, lai yra teisingas
Johnson’o mesmyczia.
vyras, nes nereikalauja daug uždar
bio. Visados užlaiko puikius gerv 17 VV. Centre str. Shenandoah, Pa.
inus, kaip tai, szalta alų. visokia ariel
Del wirimo mesa 5 sw. - 25 c.
ku kokios kas tik nori, ir kuo pui
Del kepimo galwijiena 3 sw. 25 c.
kiausius cigarus
3 sw. deszru —
—
25 c.

Kahlros del užsi k lojimo ibio 75 c. iki 3.00 doL
Audeklai ir popieros ant lanmi M 15 ,, 50 c.
Katylai blokinei
po
7 5 c.
Katylai blokinei su vvarineis durniais
1.00.
Katilai varinei
„ 1.75 M 2.00.
Plunksnos del paduszku ir patalu po 45een. svaras.
Maszina drapanom greszt
2.00
Szitic’daiktai visi yra nauji tik ku
leisim pigei ir greit. Nupirkom penkis
kn, ka pereita imda visur parsidavt* po
duosim po L(M). Szieiias midliiig, miltai
ruginiai už pigiause cziene.

Rukxti kumpini 1 sw.
9 c.
Žali kumpiai I sw.
9 e.
Taipgi del wirimo mesa 3.1, sw.25 r

KRAUTUWE.

'Kurtz iawtcz iu us

23 E. Centre str. Shenandoah,

Szita mėnesy parduosim apriez
- valgomu tavoru.

W

22 VV. Centre str, Shenandoah
n
€

7t’.

>iCash Szto[e'<

SALI UN AS

Pa.

Ten galima gauti sžwiežiau<u ir
gerinusiu walgomu ta worn ir kibmisirku daigtu.
l’aiposgi K. Radžiawivzius vra
agentas szifkorcziu ir siunczia pinin
gas in wisas szalis.

Dydele kraiituwe wisokiu
gėrimu:
alaus ir wisokios d<-g
n
r>

Goriuose mesa ir mežiausc preke
wisame mieste.

'Ten galima gauti skaniausiu geri
m u wisokiu, nes ir cigaru usirukiti
su kwepeneziu durneliu, o ir pagelba
bėdoje, ba jau newiena iszgelbejo
isz nelaimes p. Ražas.

21’1 E. Centre str. Shenamloali, P»i.(

tines.

KAZIO DRAUGELIO.
813 E-. Centre st r.
Mahanoy City, Pa.,

LIETUVY IS SZIAUUZIL’S

Jd. M/IKCINKEV/YCZia^S
Kas norit usiszteliuot nauju geru
czeweriku ar czebatu arba nntaisit,
tai nuweikit pas Motiejų Marcinkewycziu, o kada jo darba pamntisit.
tai kito niekad nelankisit,
K. Lloyd str. Shenandoah, Pa.,

117 S. MAIN STR. SHGNfti'lDOaH. Fft.
PENKTOS DURIS ŽEMI AL PAŪŽTO.
1 ikras amerikoniszk;ts laikru<leli>.
K
STEM
I--/kirpk -zi »r; ir--iniWIN0 un> ir i-ri-iuU; inr-i & SET siiyo pilnu :i-ir
• n
LADIES I ri'iieiinc
u.
' k:i
OR CENTS ‘'J
‘-'- r”'":'
- 7_ likm m:< riK'uii-/k < l'iikrol-ll.
tni ilkruliukais, vadiiniiinis ll k
....
CAM I OBTAIN A PATENT f Fora
is7r<* l<> hup. knip tikru
answer un<! an hone*t opinion, write t»
Hiik<inis hnkr»lt*li' kl
i;
' . prompt
<!fc CO., who have had nearly ii fly year/
riu* ki! 1 pur'lu iii ;.. ■? 1- MUNN
experience In the patent bunino*. l onimunlca.
tions xtnctly contldcntiu). A 11 andbnoii of in*
tu* t u
formation concerning I’ntcntN ami bow to obtain them sent free. A)k> a catalogue of mechan
ical and scientlllo book* sent fn «*.
Patents taken through Munn k Co. receive
511. o ji ik-u nor
notice in t bo Scientific A in er lenu, and
plltknilIii., b- Epecial
thus aro brought widely before tbo public with
:d'-i< -k gOcvimi pitvzli out coat to fho inventor. Thia splendid psjxr,
iNNUCd weekly, elegantly Illustrated, bus bv forth*
hl Htik-itii L n<-hi;f. I largest circulation of any scientific wor< in lb*
v< ritiniu •:< 6” 11 k. Arb world. S3 a year. Sample copies .-♦•nt free.
Building Edition, monthly, fi.fha .
Single
irMnsk 7 aO. n k-neiiik’’ copies,
'2-y cents. Every number contains bvaui k- tti'i OvkiiL
tlful pluten. in colors, and photographs of now
houses, with plans, enabling out kiers t" show the
latest designs ami secure contracts. Ad«ire.is
MUNN & CU.. New \ui.k, 3U1 BaoauwaT.

EOlMgO
WcMSJW MARKsSf

-- SALI i’N AS -

Jono Razo-

gavom isz fabriko iszd
szimtiis l»ak>u radžiu1.50 <lal»ar vi-as par
geriausi kvietiniai ir

Tj

COPYRIGHTS.

(Tiieago, UI

Kurie norite gauti katalogą lietu
viszku knvgu ir parsisiųsdinti sav
laikraszczius ir knygas isz 'Tilžės
tai raszvkite ir piningus siuskite pn>
Motiejų Neveski o greicziause aptu
resito. Norint gautio
katahga.
reikia induti in gromata markelę
pacztava už 5 centus.
Jo adrisas toks:

Lietuviszku knygų prekystė.

MATHIAS NOVESKI.
th.Zejk-tilsit
Goldschmiede str. 8 GERM A N Y.

14 K \ Ii \T

Auksu Pleititns
l-zkirpk -z| npgur-iiiiiiię ir I>r
| ‘
iu-k iiiuitiiA .u -ato v iriu ir u j
re-u, o m.„ (nv :it*iuslrn<*

pa/.iufjiiiio. (Aitrumuvotu- ant 5 metu o taipgi Im
ciugti ir pah nd ijinin -k

i-zmurgilns ir iiztikrlta*.
jotę gim usia laiko įnikę
kaipo kiliu, ir yra l>guint pužiuros gryno uuk-o
rzicgorvliul. ItMVZĄk »zię
lieti, -zis apgiir-tniniur
isugiau impnsiro Ii-.

The National Mfg.
!į & Importing Co.,
Dearborn street.
Chicago, III.

L1ETUV1SZKAS
M. J ANCZ A I( Z 1< h

Szaltas alus, skanus gervinai, gar
dus, cigarai. Smagi vieta del užei
gos. Pniszau brolius alsvlanksti
*
•
pas mane.
M. JANC7.AIT1S

215 VV. CENTER SI R.
Shenandoah, J’a.

