
PUBLISHING CO.

in

Z Hi4

ICC '■ •»

lift

jp
n!

■4P
k.

X-

muilytu žmones i 

fili

adgal, pasivertė vėl į szuniuką 

lovos

a • 
htoduszia tikrai velniams 

p». Nes a p< 

-te žmones

o ir užni’go sau km, 
sisapmivo mikli Marki-į liūsti m-rimaiiti.

ivo sapnu in rago-

e S

Garso* Amerikos Lietuwiu

I ’rnnutinls uzmo 
per trys metus, j >i<»r<-?ii ;
ii ant metu už vi -1. .‘>0. Arti farmn
4 ruimus, kuriuos g.ih inn gauti, užmokau! likt 
ant mem'sio. Taipgi tiirmn gerus sztorns. kur i
;_us daiktus labai pigei. A tefpogi yra t< nri b«, 
taipogi p< rkarn /rudus nuo/ larmerhi ir užmol-

Cincinnati, o
l .Kilę. l’a. S

ittf ;iiszki:is3H;i žiiiRjAipic 
■i..\ .ti. .1 rba imt ir*

a rba

>

sffi

niwn—r

P.' KFRLIN’SO flPTJEKfl
tn e r i k o n i s

„ PKEIUC A’l’CbAUSINYML

.geiezinkeniiT

III ILS nz Sa.OO.

1 drum gorus uauii
us m r iižmoke- 
», po 2. 3 arba 
ha ~l dorelius 
ikirns- fcikalin- 
paczfa, Mes 
1 ant. Inrgiius 1

i n t

CO

U) 
LI,

gera žeme ir 
likielii' u

is.lr t. L. ir t.

prekę, 
si tinsi i 
tai ra.-

F. MISSLERANDKRIMMERT. BANKERS.

ir mi<(ling.

Szifkories

n u leidžia m (si u u ežia m

street

»iw ^f»r 
j i m o. 
nn>zlus 
Hi**n ui* K

Mi ht ls I (>

sai

L

mediniu \ iedru

miltai kvietinei ir ruginei, szienas

108 E. 0ENTER Str. ir 117 S. Main Str. 
Shenandoah, Pa.

Milianekas ir suims.

•M'K'i 
tint

tied

traukimą viduriu, tai dūk vaikui vaistus

Luks German Remedy

A t yn i p k i t

SHENAMIOAIL

kirduudii visokiusžriiins \ : .Hiinisdai

. bulve
o
O

ilc kopigiaiHci.

r
\i žinota il< liiwiai kad CHKYS- 
\ ,\ S11 .'•! I t) 1 O via <<■ ras a lux ir
wa nuo

•nti

kuris

visame

lietuviu, taip ir jutkeieviiign, nes j., 
Li’igli VaUf ’s <l:po. Tenai randaM' k 
skaniausias alus, vlsailos sviežes. o k 
kili: gorimu tai nei girti nereikia, nes •'<

t rai

PANTI' DAKTARAS
; buhu atida ritas

po plot nuo I iki 3 
ir niio 7 iki S waknre

a iki

Larliono month, $ 1.91), 

bitch one veil r . StO.

Keturi szimtai

Igma gužuti*, ir keturi 
Ibi įlietu, kaiĮ> Europie- 

Irukn tabaką.

linu keturiu szimt u mH u 

lliiieri k iecza i gėrė <»'i 1 z u t ė 

Eiirupif-cziai roke tabako, 

plmiliis Koiumbui Amer

1 n t n 111111 go: 
bujos su jaisiais, rodai ijo> 

Mit.ire naują velniu gali be

lezius smaugti, i nevalia im- C? 1 L V
0 kuris isz Indi jonu pasi

‘langelį jau tokiu būdu vėl 
filžmonių suviliojo: daugeli

fuku užsispyrė sugundyti net 
r-Dą isz karalienes tarnu, Isz 
Wtl karalienes Markyzą.

a.

viekas cwlis Tirrm ikant . $0,5(), 

vieus* eolie iper inrvaei $l.'()0. 
vienas ralis i satinus ai.et u s ŠIO

Entered as second clnw> matter at the Post office at Shenandoah. Pa

balsu žmogaus, *.
rado A merikos

<0 kalnai, deim 

visi lėliais aina,

nrpamislini.

41

, A r man,suko, • eikia aukso, 

deimanto, ar asz ne gana dar 

turtingas į

tatięi im<no szuneli.

padonais būti, bet nėra žmo

gaus kurs anais valdyti nore-

zui jūres marios didel<*>\ o ant

zrziodamas
tines.

atsiminė mik

tarnavau daug urėdu, turtu, 
bet (langiaus jau nebenoriu ju 

krautie, nebenoriu tav tarimu 

t i — noriu ai t i i ? 

tą. noriu Naujalio

ne vienam tikram Iszpanu I)ie. 

vui tarnauja, o liktai dangčiui

tu mumis m 
mus isz urvos

laužo užmėtė

kojį, o ant to trikojo p:

naszautu jis, kur ir kr

ežios Turkijos. H’alpgj .1. Kupezinskas , 
ir brolis yra labai pri* leljngi žmones. . ger 
k'i<‘kv iena gelltsii Ijcdoje ir duoda ruda į bap 
kožiiam reikale. aei'aMiK.szKir 1^,

201 E. Center Str. L ze

Kancderius 31 E. Gi ntei 
Shenandoah La., visiems

— Ko urzgi mano szune-
žemos, pats iszsėdo, kareivius

rio parapijos galim

mėie?

1 uri pavely ima
i visokius apgarsinimus

(taršo A. L.“ užraszvti mm

Rūgti.
Į Nubudo Markyzas,
I „Ko urzgi, klausia, ko 
pp staugi mano szunedi?

— Kąasz neurgzsiu, ko asz 
ataugsiu, atsakė szunytis

tu

— Ką asz nė urgzsiu, atsa
ke szu nelis vėl balsu žmogaus, 
Kolumbas atrado Amerikos mę.

Bet nors daug szalu apėjo,
Amerikos žemę, bet nėra žmo 
gaus, kurs aną pagauti nore-

kvaisti,
įsvyravo, pasvyravo



SIU •

n i<•

ir

vn-j-imas r

i i

venanczius

11 e
i r

iras 
oi n i

iinel i i 
ėjo su 

viiszum 3b žmonių, .hdmnnes-

muisz 
bulvių nu 30 goreziu

pas mus.

Taifi Rusinu laikra^zcziai

rnieiiu 
nepri 
xked<>- 

niją ketina atiduti Bulgarams, 
o pie tinę Turkija ir K.matanti 
nopolį Gn-kaiiiM prie kuriu ir

prižadėjo Makedoniecziams 
pagelbėt.

laužo ant žemės.

J° g

IH1 ne su
ant i smi rdanezios

Ki

a r- iniėste galima
mali

g 11 ■

rinsza

Iziaviczia

1 >ažn\ czi

vo, bet jau nu lauža neiinpuo 
sziuo: p ra

viena vili uno met u 1 SG I

a K.'ulrini-

ant s

liepai mintieji

sinirdanczio-
baltam jam

vau denėlį ant joju smirdan- 
rziosiosžolės sumainyti ir kad 
(ame esant Markvzo szlovė 
Amerikos žemėje ir \ isame
.sviete.

m<> ant to klausymo duti m.*-

murini kai ir 11.

nevienoda
v

n tu, m

Sziczionai gyvenimas v 
panaszus in Europos

įsai ne
giveni- 
veikiai 
greitai

gy-

; buvau ko

mes, jng reikia mums tarp >a niaus

mas.

me. ir taisytusi

žemes paini 
si; žeme, turi

KO

Įima gauti už 
teip visi v 
brangumo. Musu žinom 
rai moka rusztis apie žemę, tai

viena v

to gyventojus.

Su szirdingu sveikinimu

mvo pa^zaii- 
C vtomieriaus

rektorius semmarnox.

ziandieii 
iamos Lie-

a

i Imi n; ai t apo 
atvestas visai

•miniu mariu k

hennas 1 į >a 
tini akmeni nai

o

■iu vadinamas i
malas. Pirm S 
ci. soriusWil- 

| ii mų į mina

už-

įvairiu žemiu 
prie tam.

ant

'uktancziai elektriszku 
ir fejerverku pilszė

Iszkasimas szio kanalo vnl

Da’bur paoltrumpįs kciio- 
plnukiant isz Baltųjų ma 
iAtluitiszka okeaną ant 3 
u.

IPinna reikėjo laivam plauk

4il bejiedaligio 3000 laivu 
Ipi4<»iid<». ir apie 3500 la 
i.iužeisti likosi. Da burgi ne

tir lit* Ims tu nelaimiu, ka-

4<w įiekaipo prižiūrėtojais 
ie 35000 laivu, Kurie . kas 

i as mares

su vi i szuni

btukstanczio darbininku prie 
j" dirbo; perplaukti kanalų 
orlaiviams im apie 12 valau

Vii’szuin kanalo iszbudavo- 
k? ira tiltas, kuris iszkeltas 
yra apie 137 pėdas ant vau-

iiiiiOO tonu,

Tėię maž daug iszsitare.
P irias Ilashigucli J;

terį Amerikos Įnik raszezio, 
Wori l iszeinanezio New Y or

josi jo
ĮiOitn

kai l>ejo

J ttpouitfcriaujsi mes lietuvuikai

eisekimo.

Turkams visai jau nekaip 
naši, ar ne pareis galas.

Hl* lybės Francvzu, ar isz veid
mainystės Maskolių.

yra

yra kaltu
10 tuk.ą.mcziii regulinriszko" 
kariumciH's. Kaip žinoma tai

užiai.

ii-

res ministeris Vaii<»v*kis var
giai pas v ei ks. te.i p sunkiai susi r

Kuropa’kinui, vienam isz bu
vusiu Maskojijos gulieniHtoriu

dabartinis, caro
sutins, teipgi serga, 
kokių kvarabų turi.

skolų kad atidūt Japonam vai
nos kasztus. Maskoliai, tino-
imi,

persimainė. Kyliai atsakė, kad 
jokios Maskolių pagelbės jau 
nereikalauja, kad pinįgu gali 
patys l»e Maskoliaus gauti. 
Maskoliai mini, kad Kylius 
prie to prikalbino Anglija ir

z miesto P

keletų dienu 20 kareiviai 
pikę ant savo kvatierineiste 
už blogą su jais pasielgimų 
mė ji ir užmuszė. Deszimts 
iu d. 24 szio mėnes'o iszsk

suszamlymo, o szesziolika liku 
siuju nuėjo ant viso amžio į

<♦.

Socialistas pradeda

Pirmose dienose Sėjos Ryme

(I ■iii!'

nu,

eiizu,

daug E rali- 
A nierikouu,

keletą szimtu žmonių tapo isz-

.Moterys gynėsi n no žinog-

iinti nieko negavę

KUŠINAI PASKUI MUS.

s ir labinus kalba ir

žmonis, Rusinanis ir

vercziame

ai p mes

nms pėdom m

gu Russia
O

toliau^ į re 
poliai pats 
tiesu

Purkams

Caras maskolių davė 
deri prezidentui fracuzų.

or-

esame.

suvis blogai aina. 
tiems Armėnams

ir tukstancziais ekzempliorit 
plati u a.,anas po .savo trvyne 
Maskoliai jau dabar pamatė 
kad Lietuviu tame dalyke ne- 

ati -ir

ve prezidentui Francuzii

<

m? 9

riai kariai, užtat liesis

Paira-

kitoj szalvj lurkijos, pakilo 
maisztas. Makedonie.cziai, ten 
kur daugiausiai yra Bulgaru, 
ir nori gauti liūsybę.

Turkai si u n czi a kareivius.

Rusinai, sako, ir tarime teip 
daryti, — turime kijlahiausiai

kuhb;:
jum vt 
nai m 
lauš -o
maž. ' yra pas mumis tokiu, 
kurie \ isai nenusistebetu, pa kas žiu kaip bus. Bulgarija

StPeterburge. - Biro

jos pasiautuos i 
dent a Kraueuzu 
Maskoliios. o

už jo meilę

o.T -
Lė žmonių rėkė ant garbės ca-

n i sz k as k u y ga si: 1 a i k r aszcz i u s 
tarp savo žmonių platrt i, kad

stūmė Maskolius atidėti mums 
musu spaudų.



ii r
a nr" m—rcy—^r1 r ■■

THE Lniil’ĄMAA EEKLY 
„GAUSAS AMERIKOS LIETUVIU“ 
PUBLISHED EVERY TUESDAY 
Executes all kind <xf Job Prinling

Atein atv
eži tise numeriūse patalpįsimo

payzventu savu visas silas kai- kalbas inergaicziu.*

ni’h li Biulei turim ga- - o

i s u ■ u u m m i sU a c i j u j j alki u 
tilpo sziek tiek šuvelyba, c 
d*‘tini Garso s k ai t i tojai td 
usz tai dovanoti.

i J

> A

s guagas.
till modern lan-

r, i r»t> a
jaut ir giedant.

SUBSCRIPTION
must be

praba>zczius Baleevicze su to
kiu pasiszventimu; pakele mu 
su Lietuviu vardu labui aimaz- 
lai, szendieii galim (Įrašei sa-

kinui Vilniau* \ vskiipK 
I ‘ nd e ji m as Lietu v os i r kits 
gesinu Atraiiisuiu, kurietikK

b -r

U
M

•••■:■

Į i 
?

ui

Shuuiindoub, Pu.

dux in
uiumi nevidonai ir

bzvedijoje ir Norvguijoje 
didi uesulikimai ir barniai isz, 
kuriu gali pąkiltiė karė tarp

apleidžia musu’ laikrsj

e

r! H ž '
i t?

■ b
v

u 1

,L ■

■'FU
n •. ■■

•. (ė-; :

I®Ii n

NEDtl.l x Is* 1.A I K RASZTLS

gura sveikatą: visi Lietuvei e-

lietaus iii v alus, užtai viso 
įgulai puikus, žodžiu «a-

moszi: Pagal konstituciją 18-

ir laiko vienybe po vienu, 
szvedibzka karaliumi. Kiek

J
i

Jj»z<dnu ku* U (.Mi niukas

"U kolonijos linksma giveiii- 
mu. mes jauezeines tikrai kai o

konstituciją, turis bid i

tinkniiczius straipsnius ir? 
sakas ii umpeMiė* fannv.1

(■taršo skali »!«'janis jog lis 
sžiol visa administracija a 
l aszczio pareina į kitas ralis 
iisztat mi visokiais‘reikli) 
kaipo tai: raukraszeziais.k 
kais ir apj/arsininnus- ir t

n.

parliamentui.■i

H< »rve&ai
pribuiiu in musu kolonijos. Publishing. (’o.

sveti-norveg

du ne n.uri surikti aut norvesruDiena
Aorvcgai pcvui.-t

AllCarmiu lietuvis/.-

L\ orvcgu >
r

AintoijAiczie
ta

i žj.nume

• ne kiek nemis- įkiu graudu darosi

dus'.

4 :
sek d a mes

t

jug bus po blog u, 
* '-2 - v ■. 1- ■ •t 3.

vr:t
)

tėvams tu x inkų.
* 1 : H rMH

■ :r.» ' "Ml

nd u 'tą 
tegu i

1 » '

s a v o

parliament turįs jaifr' 
Midaryti ministerija, o

METU
$ 2.00

,,Lietuvos,,

> ant sziu mirt

,< r ii ios 
iszti. J

A MERI K< HE .... 
1N UŽMIRĖ . . . 
Užr.iizdulojafe l>r. J. ?

L rnszCzisi (kuru* 
lk;»zkui iur: būti udr->a\voti ant szio

tunu onmintiė• * .
Szvuimi; szehdit

Piningai turi bdti Mininti p<?r Monev 
Order urbk Kvg'uCrnwotojJ Grotua-

kasztu a-lir~taž- 
dije-š miuistėriu 
svetimose žeme-

raus SVctlmtanfiszku dalyku 
ministerio ir sax o kotmulio

Alien dailei uusibovvti 
mjaziuią i bhimoKUs.

my >• tikėjomės. ’

, meldžiu

Praiieszum teipogi jog i; 
redakcija trumpam k 

turės naujo ir pageriiiit 
austuvr. prie kurios visokį 
audus reikalu* galėsimi

į t i •
r4Y<?: orolui..

r>. r,.u ne ,.Garso,

mus tauEeczi^i, jo valstijiszko i 
urėdo skundžia ji miesto -ma- Įc xiczi aū s.. i»e 

hrapie’ib d at b
. f ek z • sz* mušta c

,0..

laruin sir.

•papapi-jj.uės mokslainės, ątipgi tik
*A -v J tr "t... .

n t -siirl 
girdint szil<o<- m žtitnoje^' 

■ - I'jU savo taii‘< s xaik-iiP ‘ 
Tjunt ir dūk'*’«in(Tojaiit

n
]»ra ba rzezei i b d’a r b s'z t ii nv \ i i r 11 << u

j praniukimu m 
iiitinu’e m •* - Imi

I.ilįtiniu kolonijos. 6-13-115. 
is loalitojau ,.Garso 

iiužemhai pa- 
f »- ■ , f • • na* .<irPi«t3o isz 

• -f • *>. ’
; :^a vo -garsi h • 

ė x ieiras Gar
so,, skaity rojnš-zimdiInl Į»rt bii 

’ * • •VU' »*♦•’* J*x imii] musu ktduniją ■ gtidovi
. 1. ’ ' i • f> i ’• :i*'l i-eP •!,,r • ,

m i savo g. pnrijiKzcziu už jo 
tek-e sTojh’fie Tr dctfhezuma: nė- 

. v.* s' . '
zUJrcuanm savo senatvės

ui m

ežio
kitu suau IS1U |U

DABS

Vili

HIVO

ims

Ihl SZ1ULISZEILM

emu

iru

cukrawotosA
Praszeu a4 

bandyti', k 1

szimai para 
boti u vi Iii j 
m vii ž'-imė.

na. juda jo ni]>'»- 

bet žudžm nc-jiiĮ 

K i. M L likus

UO;

kilnus >už..mn\mai w
reikaiindiet. parūpipiię
šiai n ės »>ht i>;

jnioszt^buAX) dideliais vai ui 
kais su anierikoniszkomis vė
liavomis (kariuioinis). Ant 
sieim kabojo padabįū tu’.ppat 
vainikais paxuikslai rKražiu 
SkcrdvDeb-,. vidiirije isz abjejd

iii ergą i tos deklia%<( 
inupjtų gieda.

Skaitliuos susirinkimas

Užbaigiant mokslo metu 
Szcnadorio liet, parapi
jos mokslinėje -,yai-

mmczia.. ramune i

Kayujo mokiiujui 
maii-zjni už jiu rupcsimga ino 
kirbiną ir kl. Aut. Milukui u:

riiiiu vakaras man nie- “ f • ,
neiszeis i«z atminties

legyvūja mu* tania,, taipgi 
du giedojusi ..Lietuvos gro- 
vbe.. Ona Zukam-kiute bei

emagirif įrahdu ant Bzirdies 
girdint kalbas, deklemacijąs 
irt giedojimus liet, .kalboje. 
Tikiuosi, jai mes, kurie rupi- 
namei? apie vedimą mokslaines 
mok^im ir px taikia m j 
gerai, tai musu kai La ii 
hiinis nė i.szdils o U

^p.u m i r- z > žemu 1 ori erzi a i 
ilmiimai tu dien atliktas

baigimas mokslo me 
parapijjnės mokslai

j kiu paminėjimas val
gas agenhvriu parapijos klebobu kup.-i 
100pinin|‘etro Abroimuezio.. i:

SB
B Kuin- »ma bažiįviine sale jai

dovau< 
žaliomis ir raudonomis stang 
mis - Lietuvos varsomis (k*. 
l(>ru)* vi*as tas 
įspūdį ant susirinkusiuju.

Kada ui m až v to mergaites 
iti ’su kai

Persi t i k ri imu tad a, j og isz t ies 
mes įražeus dar ir už syclim- 

aliniei pabįięulvti.

Suvienytu valstijų vcimxo< 
(įvairaus didumo,) puikiai a] 
../vH'-doie saleiė snm<fu dar?

ir vaikui prad
boinis ir deklemacijomis, m 
buvo tralo dyvui publikos jo* 
toki mnžycziai teip dailiai isz

taūczUB
IhTvkii aiž ant užbaigimo mok- 
sjd. Dięlu viebzosu szkalose 
CpAll.dV-jlekuoji ir kitose inok- 
aiainūbe diediiu D.i.ęstu.. Paži 
lit Viriu.. j<>g sulvgiiHuit musu 
mažvtem. livtuvitem, pirmvs- 
tu reikėtų pripužHi. Su isz-

Užd.vka tikras elgino 
laikrodėlis.

b Ataliįsk savo vardą
’ o ne.-s juirU.i
’ f i ? s I ui 11 k ra c Ig i n o i .-t ■;1

rudvlį dil ‘pažiurėju

\:i vwką .surengė beje bzemi-j 
dorjo organistai ponui <1. Ze- 
maieziui, kuris- parodė nekar- 
ta savo darlisziumą ir kl. An. 
Milukui, kuris iszmokino vai
kus ir ihergaites kalbėtivieszai

B 2 . <’į4

Hpihcsz publiką) ir dekliamuo
< ti ir per visą Vakarą vedė..pa-

J riv szio api'aszymo 
ridnrti, jog gražus n 
aiku ir mergaicziu ] 

j u kalbos n e > lu

mpkslaimp regit* 
bar vaisius moks’ 
kelai jūsų ne tik

Jyti, bot kad mes pažįtumėme 
savo paj<-gns ir jas ]iąrugiai;t 
Miiiaudotuinėuie ant garbė? 
Dievo tr (ūvyuės labo.

G a Ii n oi. u t z i i k ri t i • r L ti n m

prąsnnvi 
tpciejimiis 

maiiUaLO-šiiis nū
mentaliziiHo, net 
biriioš ir ta-o nio 
retai gali -utikti 
MiLu mergaite- 
la-’u ant Fc-Uio* nalura

ir ,riesminikės Sz. ( iciliios dr. 
su savo puikiomis dainomis 
<l:iug Įiakidė.iszkilius. Iszpudi 
nemažą padare trys mergaitės 
(žiūrėk programa. ILd.) dai
navusius kum J. Žilinsko'pą- 

Sfiosme.

grju ueKUom 
funnel

\ ra puiku4- pliolographns, koris 
:ilin>z* i ial ;r in Zin«»ęr’i nutraukti 
įkviuikCit. t-ei.p iszrodo kaiji giwas.

ii< ri t;as kad atmah-wotu rmt

i*pudi. Im veizdi Kire prie- h 
baltai a p ri-J j ta> jmd’gaites. se 
dim-zias ant platformos, su da 
liai Mi>zukiioiais, palaidais g(- 

tonais plaukais, )' 
kunigus siitai<uo*č

eli, aid kuriu sudėtos 
papuosztos bal ton i is<

jo szaliu paveikslai \ ytauto ir 
(Tedvmino. imąucziji) Kijevą, 
tulikus paveikslus . Koljujnbo 
iszlimisio ant Amerikos žemės' 

ti. Aiit įdhtformes ant 
tikru parauni pastatitąs

Sžeiiadorio liet:
i- jos jkuTejo k u n. 

bromaiezid paveikslas, 
imas vainikais. * -į 
Ji vainikai, raudonai, Lai- 
.mi-lvnus *n žvain-ždeme

5 I/U^i

/THE’NDFPEHDeMTWMAT!
105.BROWN ST-,..., 

CHICAGO. ILLS^Z

LY. AR?A



Krautuve
E. B. BLUMMO

HlIlC

rriim
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mus

įminąs
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to na
isz įmes

žiimjd laikė minuItCZHl

inm įmini is
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Programas užbaigimo
mokslo metu rod

mene

11 t<’l

Bill

SI III

m nei

10.40

nuserin

» mus uh

esinit ingi

mes
BUVO

nik

ir Hh/I 
r ĮSOS i

sa kojiniu
zilnikii

nedori 6 00, 
l W 5.20,

k STEM 
f WI*D

L.A0IE5 
OR C£«T1

SIZE.

Gyvenimas Sd-į 
dingi skili tini 
leniszkio spik

nulipi 
k n. u 
dukt< 
darbi 
biedn

i-otfrUW* 
riir» **- 

,Vmo M
>4

mesi.
Geriau 

visados p

ūmi ir m<

MESLVNZ
1.1. Rohlan

31 W. Center

i n‘nJ gaut I g 
tis. Uii ateik 
101 Kast Ceil

) ,,Asz už mariu žiema v 
*. Daimj — atliks szv. ( 
<>s draugystė.

Ponai ir mužikai . Drama penkiose per 
m;tin6sv paruszyta Aleksandro Guzu

knlba Unžti Jfnres.
Tautietės Ir Tnutieczlal

musu mo

H A PATENT f For* 
an honest opinion, writ® *4 

bad oearl * ttfty yeerf 
asinei. čommunlj* 
A IJandbookof !£•

Kankinimas kataliku Lietuvoje abehini 
o (patingai Kražiuose 1893 metuose 
del Lictuvl.szko teatro “ 15 c.
Visos tos knygos galema pirkt 

spaustuvėje n Garso A. L.

Katalogas knygų.
Apie senovės Lietuvos pjlh d-ro Basana 

vlczio “ “ “ 20 u
Trumpa senovės Lietuviu Istorija. 10 c 
Zlponas 1x4 Žipotied-io Basutisvk-zo 10 c 
Žirgas ir valkas •• “ 30 c
Birutes dainos “ “ 10 c
Petro Armino raszhti - eiles *, jo c

n i Su va Ik ii ir Vi birus red. iki 
miestelin Rumsziszkiu Kauno 
red.: 4 isz miesteh* Kruni per

29 E Centre str.
Shenandoah, Pu

Kalba Yerotiikox Jurairzhitr# 
Geri Kunigėliui!

Brangus mus Tėvuliai

gyvuoja ta
ienyliė’ Tegyvuoja!
! — ilgiausius metusi

m i kožna antra diena.
piai, szienas Ir kiti visokį lavoral sztore. 
vra geri Ir szvležl. Visoki tavoral pars! 
duoda už pinigus labai plgci. atminkit!

10] E. CE/tTER STR. SHENANDOAH, PA.

nei Jy kni.

ViRiN \ S: 
nl ml’.', t’o. D >p<

- < hieago, III

\ isok.iu instrumentu del gmjHtM, 
kuip tii: skripku, klernetu, parU- 
pijotiu, gitam mandolinų ir t. L

karszeznpis nei visada J 
jo meldėtės szi^-dien; j 
kit ir mumis apreikš'/

Kas teisybe tai nemelas puikiu 
les isz lietuviu gyvenimo

Pajndinkim vyrai žeme apysaka
Vaiku kningele •*
Ant Nakvynes

DIAMOND WATCH CO.
lasonir Temple, - - Chicago, II

szms,užimti justi vietą ir nepa- 
vejyti isznykti szini brangiai 
szveminyeziai. kurioje teskam
bės lietuviszkoji kalbi 
skelbiamas katalikiszkas m<>

JStwruiiuhmliV 11» iHvE/Lrjc pamp Jju< 
molwlaineja 21> <L Birželio 1X215 m.

sveikindama Jus 
Iratmiu ir draugu, szir 
aeziri turiu Jums tarti

Hnkymas mokina mus, jo< 
turime gimdyti Ir mylėti 
tėvelius ir vyresni uosius, 
lime mes Jus, Mus 
tiįgėli ir klausome jijrji pamo
kinimu, Szią di<m per jusi) 
patrono szvmitę npreiszkinnrn 
jums savo meilę, kad paragjtj

.i.. j n zh iuii
27. S <W pu |»iclu, 
t<»n i Sz-nndo

pigi.iu.sei: Dana, kėksu, cukerku. 
barsuku, cukraus si ledai* ir sme

ll (.’ream, j ir 
kitų dalykų del

Ke.-diig & (’o.
M »n»if«rturm s And Jobbers of JEWELRY 
>■’ DEARBORN SI., CHICAGO, ILK

ura rnio, — lie 
Marė Ramonai

,, Koriu
geriausiu tamecziu 25

varas geriausiu farmiszku tanku 11 
,, geriausiu džiovintu obuoliu 2i 

ležlas sviestas Ir kiauszlnei vra gauna

mane.
J/. JANCZAITIS

215 W. ('ENT ER STR.
Shenamtoah' /‘a

Kaukazo bala is vis
Kur meile ten ir Dieva
Kas kaltas
Senis Makiickas
Vakaras Tih iko i>irkt<-

PUIKUS SAI J UN AS
J0N0 MIELD/IŽI0

Teiposgi gers kriauezius ir teisiu 
gas agentas, laiwakorcziu ir sitin'.’, 
mo piningu. 122 S. Main sir.

Shenandoah, Pa.,

Ant E. Center Str. N18..
NHENANDOAIT. pa.

Czionui gulimu gauti dziegoriu 
užu ir dideliu ir ienciugeliu vi*o-

ImJVISZKAS SAL1UNAS. .
i M. Slavicko
lw. Coal str. Shenandoah, }‘a 

fceiQviai neu žrn i rszk i t e a tsi 1« n k y Iti 
LV. Slavicku. Žinokite, jog jis 

hse paeziuotu, tai yra teisingas 
kj. nes nereikalau ja daug uždur- 

„ Visados užlaiko puikius gerv- 
s,hiptui,szalta alų. visokia arie]. 
kokios kas tik nori, ir kuo pui-

1 1’ji.hzoiii. prnszom . brangus 
mieli sveteliai! sėskitės.

JJ. JA.\CAA 1CZIO.
Szahas alus, skanus gėrynmi, gar 
dus, cigarai. Smagi vietų del ližei- 
go*. Praszau brolius alsylankyti

30S W. Centre str. M.ihauoy City, 
l'a. (ialiniu pirktie konopigiausei ir 
ant geriausiu ezipu vvažiudt. Srieg
tam liaidžiu piningus tiesiogei in 
Lietuwa, Russija, Lenkija ir kitas 
vvisas szalis Europos.

Teipgi laikau saliuna, kur wiso 
gero galima gauti isigert. I.ietuwei 
dus sawo vvienžemi.

>tirg«» ih Archangelsku, 
Syvalku redibo duris ke 

lėta naujų akme
niniu kėlu.

b'/kirjik *zl npyarsh 
iitg ir jyiMUMk mum,* 
'.■o.o į ;j;iu :idr»-Mi.o n.

(n i p t. Uoliu
/.<>lx>vu. Y'isok
rėdymu aut vuseiliu, Kalėdų ir t. L

Naujės geležinkelis 
Maskolijoje.

M i^plixzkas laikrasztis po 
rd u Kurier Pravitelstvieiiii,

r mes nepamirszome Jus szią 
lieną. Rupi miles Jus apie tai 
<;»<! mes

da< per amžius.
uskyrstisime asz praszysiu Jus 
kad sus?ukhiimde: tegyvūja 
Szpmidorio lietuvinzka katali-

lit VaK'-vilk1. Park l’ls)1''-. Muitui) 
n lm»o. t) IU. 7 38. 0 Ift. ii 05 n la 12 13. 

8 08. 10 53 po plflii.

7) ,,Tegyvuoja mus tauta1 
(kn, Zdinskio patrijotiszki 
gmsmė)— Quartette—: Man 
Ražiutė, Jieva Akavieziutė 
Anastazija Kazakevicziiitė ii 
Elzbį eta K a i ra i czi u t ė.

»). I dnkėjimns SeUni<
znntiii - klebonui,

Kalba —Jieva Akavjcziutė. 
U ; „Ant kalno karklai sziu-

už atminimą
nii*» mus vaiku kutins ir d vašia;
l»et Dievui laiminai,t ir mes

su mum is <la ritavo 
JLHevas tegul Jum laimina 
ikata ir kai tri be suteikia

-./.eina in RnvOu Run. Centralia 
unt Carinei ir Shninokin iki.', ryla 2. 
>o pietų. Ir atima iii Shamobln ant 
» ryta ir 3.15 po piet. 
iželiui Isz Shamokin in 
y:n ir 4.(K) |>o piet į), ir 
ori

Gelazinkelias Leliigb • Valley.
Prasidėjo nuo r8 Lapkrir/do m.

rr<»iii»l l»t«iiin ikt Shmiaiiorio in Penn Hur' i 
Jutiction. Mauch Chuuk. Ia»h!glit<>ii. Slntiiigluii 
White Hull, (.‘nta>au<|UH. Allmtowii, Belld- bvin, 
Ea*r.,u Ir WaHtb.rU C 01. T 38. V 15 n la 12 «, 2.57. 
5.27. Į u pietų.

In New Yorn Ir PhlliulelphlH, 6 04. 7. 38, V 15 ry
tu 12 43.2 67, j><> pifl. In >. S* Helibuc-w
G r hard* įr IhiJiunitalv. C ot 9 15 r.' t n 2 57 pu pĮei

In Wil es-Barre, White IImhi. Pui.toti, |.«- 
o^y viliu, Tuwnniia, Sayr,-. Wawrlyir Klinira.O.tM, 
9.15 t ; 2.57, 5 27 j>o piet.

[ii Ko. h«-.»l- r. Bu'fido. Nhii*nrM Fiiil* ir in We- 
>tu» rt.iM. 0.15 n ta 2 75. 5.27 po pi t

In lli-lvidcre. Ilelaniire Wut, r Gnj, ir Stroud — 
burn 01 ri tu 2 57 ik, plet

Iii L>iiul*riviliw ir Tr-nton 9.15 n t*
Iii Ti,i: 1 » iii < < t- (4 J.l ry h, 2 57. 5 27 po pliil
Iii ItliHOH ir GeiifVii rt 04. 9 15 ri t.i 5 27 iki

In Auburn 9 15 r>ta 5 27 |-o ph t.
Iii Jviiii"«vili<-, L-iIhIoii ir 1J. ,iw. r M* mloa 

7 35 ri tu 12.13 ) <i pint.
|n St<> ■ ton ir Luinb* r Yard 0 01. 7.38. 9.15 rvtn• f

12 H. 2 57. 5 27 į u pl-tu.
Iu Silv r Br..,.k .lukction

lon d01. 7 9. 15 nu. I2J

i įsacta Kopigiiuisiai j 
mesti: jautiena, versziena 
kiauliena ir visokio skyriai

duviszku. knygų |>rvky§t

MATUIAS NOVE
TI1.ŽE.I E—'I'll.Sri

ilibclimiede str. S (HCL’M

jUs H lOjTiWfcs uplr UUbZIU laZ,- 
grtnynii^ darbuotis. Gyvenkit 
sveikas, laimingas, Vieszpaczio 
mal niu pilnas. Kunigėli ii- 
giausiusmetusratsimink v landa

rijos parmmIžius K n>sn<>, (iu<lė 
iiszkiua, Kainionka. mieste! 
Sodžius, inittatn Seinus, soda: 
(ribus ir Mocha rėžius ioi mie

LIETUWISZKAb SALK

W Ghmielieucko 
311 E. Centro str. Shen;

Czionui galima gauti, 
szele užbimano: atsigerti kuo 
niausiu aiuezio, saldžios, kare 
kokios tik norėsite arielkeles, 
cukrawotos, Užsirūkyti puiku cigaru

Praszau atsilankyti ir to vvisko pa 
bandyti!

Taigi pardi.'tnin ni'iijiis ii jai i 
Uidritjianus.

NEI ŽMIHSZKITE

116 E. Centre Str, Netoli Iv
(lipo SHENANDOAH

“^ennrfe work in U- 
n oopUhi »*n t

’ fefcOaycor. 8ttv»
' cvatalEui

—ib» of Djw
________:osbow»»

> oontractu-
0);k. 301 BhoapwAT-

Apie maida kaipo rakta i dangų
to Alfonso Llguorl “

Mufii Pasakos. 10pasakų
Graudi Verksmai “

Kasdieiiin<Maldos 
Didžioji m dislit. Ai 

didžiosios iK-dolliH
Kristijonas Donalaitl 

m v bes

[Vyrai, vyra-i!- 
Kurie norite gauti katalogu lietu- 

liko knygų ir parsisiųsdinti sa\ 
knszczius ir knygas isz Tilžės, 
raszykite ir piningus siuskite pas 

;lieju Neveski o greieziause apt u 
ile. Norint gautie katah ga.

tiH
szltu
't -mpo’iA iirliu.
n -i ord r, • pau

szios parapijos, tikimcR, j 
tolinus gedėsime po savo 
bu mokinti

I Gali lszęzi.''tit i 
hirapatias kaip t: 
tiw< vilaom x i 
st. arba niik’.aijiavi 
rudu kaip sn\ is i niuij 
barba atlieka greit 

Pasv i.

J>xr)tlii l.'Z N

V tis l' ė-5. M

Mtnii su raktuku ir 
k-ii- -o Kii'Zyit 
riurit d<-| vuro. nrb

WcavEATS,TRADE Marks 
COPYRIGHTS.

CAN I O 
prompt answi 
MUNN X C 
experience tn — ,-----
tlons strictly confidential 
formation xx>iu*u-n‘XJ£ Fu,,*-.- ---
t.Vn them *«rK. free. Also a mao6*>
leal and sdontlflu books Mint free. . .

Patents hakey tbrongb Murn A 
•pedal notice in the Hclentlflc A rner 
thus are brought widely before the pt 
put cost to tlui inventor. This 
Issued weekly, elegantly lllusti 
Jargcat circulation Of unv cd 
world. 83 a venr. Sampjn o 

Bnildltw BifItlon. monthly, I 
xsobies, 25 oenta. Kvorr none 
tlful piatee. in ootora. and rh?1t?£T*P 
bouses, with plana, cullaors U
Jatiirt designs and seoar 

MUNM 4 CO.,Ainw \

ijesz.ninkns in ivi-1 
per Jėzaus KrLi 
sitgr.izilas ant tik 
de Daugu. Simlc. 
T’li.ilietos ir Koim

Yra ’till (tikraV 
v rlinnniH- lik 
ilp. kaip tikrei 
l iikro Ivli>. kti- 
'nrduila (io j4*>.

iinkusiiiH. l/iuksm.-t mums, 
kad jau pabaigėm mokslo mc- 
tt-lį; pramokome kiek irdabar 
mus paleidžia ant poro 
siu atsilsėti. Gal musu

to.oo
55 j o pu t u.

t n Sv-runti’ir d (M, 9.15 H *n. 2 57 !r 5 27 ;«• Įiiflii, 
Jh li;ir.i> l.ro-'k .h-iidn. Drill.m ir Er«f|.;udfl(M. 

7.3#. 9 15 rytu. 12 13, 2 57 5. 27 (m pi-!ti.
(u i^hbuid. GirtinDIII-ir L 're . 15?, 7 II, 

9.13, 10 20 I 00 i D. I 10. 635 p . pji tu.
I:i KiįVvii l'luii’ «’ ii’i^ki.'.M’itiht t nqu 1 ir 

sh;.niūkiu V 13 11 H. rita. 132,4 20. S.22. 9 15 po

1U3 laikro.t* ’.j už liks
_ Drirfusk »zfta a”Knr io. 

, Įi / 3,,,h *’• plb'U savu ėdi x j K ’ '-'u n.e> tnii r.tsiunsiin T':l 
A Į kr.v Klghto Inil.r< 11

V.-----  djk» <!<•! (utnnUjino 5 r*
V tsi 14-i.a iffl*. « . Tt.i į
3xį\ js/Kvi'-tk.Hjtiif .i iszro o

kaip t:kr .i atiĖ->> in i a 
v di-lt-u/, f 10 Vidui y 

r.i tikro vi n-, gtar..: -
• ;>x_< (aVotn-Kiif -*0 iin-lti , t« 

žiurvk v rm v\j r. ?o i 
*<• ir jciu-ti tu nil-11

; '..'z yru ptpi.. n/.iaon n
* r r<-»o ugi-ntui !8.7

KusiZtUj' • apr.ru. 5
>/r' Z m i<-h> o m

lai via tikro 
Ir gvaran.

ant ‘.'o u h tu.

frazei Iszkvieik’ 
a* ir \ ra <hi 
tvirtesnis neką

!l 15 ryta. I 55. I 
'.-iiHitiiri unt 6.01. 9 
po Įlietu.
Į l’lltt-V;l|. . 5 50, 7.1 
“57, I 10. 5 27, 8 0s

on, Biiieh Croeh Junction 
n Jiietion. Mauch Chunk 
Bvtliiohem. Easton ir Nev

PATEN

WaHtb.rU
apr.ru


'riiTT- >T ,, , ..r. r ~~n 5„ (

Garso Amerikos Cifituvyju”

D R U K A R N I:
DAR .

ADRESAS DRUKARNES
PUBLISHING GO.

.230 \V. CE^'I'RE STR.
SHENANDOAH, PA.

„UOKSAS J.1ETU W1U'.'

Nesibijok!
Pirk cldžin laikrodėlį.

Nvs ..••Idžin'.' 
i ra •’.•rinii'iii* 

am rikviii-zka. 
laikrodėlis ir lai
ko gerai Iii kip o 

Siu -s viduriai 
on-iįt ių*g yla.

M •- un;iiu !>:ir- 
diit tau . ••hitai;' 
laikrodėliu- <lyr 

piyi.iii tie i»t| 
piritui. >!••-<-;.u 
muimii-f 7 į 
laikrodžiui-uo:l- 
miii ,,biznį" mi 
turo t iiili -i'/ėil'. 
ir ui'** ui Idžmiu 
t;iV"- Į.irm nej-ii 
tu pirk-i kur Ki

i‘ K -inline tt it 
į J linini' -u

t II • K 
HVo

*

R, DABB
Yrą puikus photogrnphas, kuris 

pa1.iLs7.ei hrbai iq žmogų nutraukė

p. KTPWS0 APTIEKA

traukimų viduriu, tai dūk vaikui vaistus
o

VpA?- ■ m**- a t-ill-I liftu U-zi H Jr. I n n
fDz ’ (A/; :■ ' 2f :ui k -o • la > I i a / I - z -

O inarniiDU ilfv>-il.<n P'-d^ /meknė
V""P"' 'M'ėtlt už to- 
Z- ki!> 'T’^.
Va 'X ,,Kr d • • l-’"i

viduriai- piidąri- 
lu ir užženk Ii ui A per.. I". I g i n X a t i <■ n a I W a t «• I. 
<'•>.'■ puikiai tipflailinlu-u naiij.-ui-ioiui- prietai- 
lui- •_>. rai iiž-ukuniii- dvua aut pnžiurė- 
ji m.». .Iciyu tu nori, užiui/kėp expo—•>tiynlui 
ua-ziy .t-i-iiitiuio ir r?, j dmi ^••non. neitio- 
nėn nii »> 9. 'I'u n i •• u o u ■• - i i> 1J t, i> ęn<l:i tu 
*.• r <1 «• r 1 ę - i. gi) mitu yviiraiit.o‘-jinius-u kii’ii- 
' ė'ji.i *;i im-oilžiu. i 'ž .»u ci.||i ų me- ta;; u-H»iin«- 
-u b.A.r .džiu puiK.j už >3.(0 panu-iiii:p',ii<'iu"1’’l). 
<• j'ig;i -ų-i.'isi i-'zKnrt iii už hiiKrodi, «:iii-I 
lenciii''^ d . k u. Ra-zyk į iiiii- ir Imk minus.

jiu^ iai,ksl;i. teij> is/.rodo kaip giwu«. 
J aitru (iiori kas kad ntniale\v<X.U ant 
dycles (oriuos įtai Nvjska peikei pad^r- 
ro ir ^ebjTiiugdai.
2'j\ \V. <,\‘Ųtcf sff. .^e^^ado.ah, Pa.j

c< AL liMlC/NEB Jb H..
DANTŲ DAKT.ilMS

.Ofisus buna utidaritas
nuo b iįu 1 2 (pietų)
po pijt*< nuo 1 iki 3
ir ni^; 7 iki 8 vakare

34 Oak sir. Shenandoah. Pao

Luks German Remedy Dyka! .(••'uju ,u pirk-i iiį'ba liivo draugui 
(’• laikrodžiu- oii ,;p gau-i uždvkiį. Tai 
U ■*• I t u ž <1 i r I> t -u - z t a i - laikrodžiais.

Lietuviszkas daktaras aut kužnu pareikalavimo. Var
gingiems visokia rodą u ž d y k ą.

A t pi i p k i t
K i vi i n9 s IĮ v ufj S t o

iki tii liolinrių.

|IM'OK1*OKĄTKI>).

134. E. Van Buren Si.. Chicago. Hl.

Uždyka tikras e!gino 
lai k rudelis.

Atsiusk savo vardą ir 
ulresa. o mes jums at
siųsim tikrą ulgino įnik- 
toilėlį dėl *;>aži u į ėjimo, 
verta SliO.OO — m- smmg 
mados, bet naujausios. 
Nedarom mes ežia ap- 
aszimo to ziegorėlio, 
ms patys galėsite pa
matyti už d\ ka expres- 
o ofise. 'Tas laikrodėlis 
.ra tai tikra- ..eighty 

laikrodėlis” ..Elgin 
National Watch Co.”

Del vyru ir del mote- 
rlszkių ka.-z.tuja ss.95. 
Atsiųsk .'»o centų stern- 
pomis. tai atsiųsim tau 
ir lenciūgėlį verta S*>.<K). r- 4,

Guarantee Watch < o, 
Dvpt. y. 100 \V:i-hiie_'O>n St.

Chicago, - -- -- -- - m,

r erguson s Motei 15|HlUing, Ao. h ?<q. Alain >t.
SHENANDOAH, t’A,

.............................. . ...................................... ........ ......................................................................... .......... —...................... . 1 ...... .. . ■

YlSĮlih’

lietuviu. taip ir pakclėvhigll.

ceberiu ir daugybe visokiu daiktu.
Plunksnų, ant langu audeklu ir t. t.

kilti gorimu tai nei girti nereikia, nes ge 
rešnlu niekur nerasi, o cigarai isz pa
ežius Turkijos. 'Taipgi .J. Kupczinskus 
ir brolis yra labai prietelingi žmones. 
Kiekviena gelbsti bėdojo ir duoda rodą 
ko/.nam rcisalu. xij-a mu{,s/kjt

i.1 1 ........

Pas IMziaviaziu'
Visi ta vorai yra labai pigus ir 

szvieži. I žlaiko valgomus tavoms 
ir daug visokiu dalyku.
Taipogi K. Radžiaviczius pardno- 

da szifkortes ir siunc-zia pinigus į 
vistts dalis svieto.

_ ATEIKIT!
1(IS. visliu

SHENANDOAH, PA.

ir midling.

puleidžiam (siuncziam)

Parduodu visokiu- žalimu valgomus dai 
us: Sukau į. Kopusius, Cibulius. M or

AfflMIT!
108 E. ©enter Str. ir 117 S. Main Str. 

Shenandoah, Pa.

site kopjgiausei.
NECŽMIRSZKIT

221 E. CENTER STR.
Shenandoah, Pa.

Miliauckas ir sunūs.
........ ■HI———— —..n.  .............................. ................... ......—...„.j,.-  —  

lyrai Temylite!
Ateina isz Tilžės 3 skrynios nauju lietuviuku knygų, 

gražiu maldaknygių su įvairiais apdarais: kaip tai:■ szagrino,

— Na svisi prie alaus —

QH. SHMIDTO
Ar žinote lietuwiai kad VHRYS- 

TĮAN SHMIDTO yra geras alus ir 
gahva nua jo niekad neskauda. Pas 
Ch. Shmith‘a gali kas nori gauti ir 
baezkutia in namus parsigabenti, 
207 W. Qoal ęįr. Shenandoah, Pa.,

Nito Redakcijos.
Prancūzam, kad visiem- gerai žino

mas l.icinx is p. K. .1. S e n k n -. yru da
bar agentu ..Garso Amerikos Lietuviu”, 
'l’nri pavelyjima priimti visokius apgar- 
sinimusin ..Garsa A. L.'*, užraszyti nau
jus abonentus ir nm> ju pinigus priimti.

'I’eipo-gi praneszam. kad dabar inti<u 
spaust u ve ji; galima atlikti kopiiikiausiai 
visokius drnkorlszkus darbus: konstitu
cijas. plakatus, tikintus ir tt.. nes <laha( 
turim reikalinga skaitliu goru ,.zvcvrht“l 
todėl ir vi-įokpis darbus galime atlikti 
gerai, greitai ir pigti i.

Riulakcija.
- . 1 1 ■■.■a

— SAL1UNAS --
Jono Ražo

Ten galinta gauti skaniausiu gėri
mu wisokiu, nes ir cigaru usirukiti 
su kwepeuc^iu tluųiuliu, o ir pagalbą 
bėdoje, Lu jau newieaa is^gelbeja 
iš?/ nelaimes p. Ražas.
213 E. Centre str. Shenandoah, Pa.
■■■ "!!—■!■ , „    . —■■"■Į. ■■■-!■■— 1 11 1,1 "" , 1 '.V..11'.""*

TĖM IN KIT!
Paa prabaszczių Szenando- 

rio parapijoa galima gauti visokių 
Szkaplierių ir Rožanczii^


