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PASIKALBĖJIMAS
giesmininko su Lietuva.

GIESMININKAS.
Lietuvėle mano, Motinėle mano, 

Tu užugdei mane, jauna, meilei isznesziojei. 
Iszmokui man* melstis ir vargelio vargti, 
Klausyt tėvu ir seneliu.su žmonėms gyventi: 
Atvedus baznyczion man' Dievui paskyrei, 
Sopulingas Dievo mukas man apsakinejei. 
Privedei prie kryžiaus, kur Dievulis kalio 
Ir isz versme* kiauroszono szventas kraujas tryksza. 
Ir puolei po kojom ir man liepei klauptis, 
Ir par skaistu tavo veidą aszaros tekejo, 
Ko teipgailoi verki Motinėlė brangi.
Ko toip gansei tau par veidą aszareles krinta.
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Kaip neturiu verkti, kaipgi nedejuoti: 
Kad ūžt \ ko mano dienas devynios nelaimes. 
ITaszalninkai spaudžia isz keturiu szonu, 
Geidžia trokszta mano smerties ir vaikeliu gido. 
Mylimieji mano valkelei lietuviai 
Nebeklauso mano Ixdso, į žabangas lenda. 
Mota mano kalba, o svetimu tveriąs, 
Meta mano neszenele, o vokiszkai pueszias, 
Kožnas didžiu eina, nori pralenkt kita, 
Nei senųjų nebeklauso, praimoke nieku. 
Tarp sav‘ nesutinka, sūdo isztol siekia, 
Vienas kito nobekenezia, vienas kitu rungias. 
Viežlibystė skaisti tarp jaunų prapuola. 
Pas' laidimas isz miestelių sraujoms upėms tvinsta. 
Visi vargdienėlei nori ponais būti, 
Ir pragai.-ze trumpė amžį kliut peklos vergijon; 
Vaikai iszsi^klaistė, lyg paklydę avis, 
Naujos vieros su glaudintos kaip vilkai jų tyko. 
Tyko neprityko ir visaip vilioja.
Mano rubai* apsy vilk, mano žodžiais kalba, 
Prakalbėczio aszai motiniszkais žodžiais, 
Motiniszka savo szirdi iszėmus parodycz’. 
Bet vilkai iszgirde iszmoks mano baisa 
Ir pražudo. pris'vilioję vaikelius nužudys. 
Dėlto graudžei verkiu ir aszaros'tvinstu, 
Žiūrėdama Į vaikelius jaueziu szirdyj’ peilį.

Eik sūneli mano, jaunoleli mano, 
Kalbink žadink lietuvninkus, vesk Szventon BaŽnyczion. 
Tegul myli Dieva, Dievo Dvasios klauso, 
Tegul vilki savais rubais, savais žodžias kaliais. 
Tegul senu vengia, sarnmtlyvai auga, 
Vienas kita guodojas, vienas kito lenkins, ’
Tegul meldžias, vargstair vargdieniais inirszta;
Tegul nieko toip neklauso, kaip Bažnyczios balso, 
O kas mane jioszkos, ras mane Bažnyezioj’, 
Ba gyvenu asz Bažnyezioj' už Dievo altoriaus.

GIESMININKAS.
Motinėle mano, Baltolyte mano, 

Nesisielok, nesivargink, neliek aszarėlių. 
Neprapulsi Tamsta, nei Tamstosvaikelei.

Praeis metai prispaudimo su visoms nelaimėms. 
Imsiu Tamstos žodį, savo szirdin dėsiu, 
Eisiu, bėgsiu par ui vožias žmonėm sakynetu: 
Kalbom' iszkalbesiu, giesmėm' iszgiedosiu, 
Iszraszysiu gražiais žodžiais, par svietą paleisiu. 
Prikelsiu senoly isz amžino miego. 
Atgaivinsiu drąsius kaulus isz senelių k apo.
Atgis didžiavyriai isz milžinu veislės, 
Ir žiniunai senų amžių datyrimo pilni. 
Seni drąsus kaulai, sutrins draszalninkus; 
Didžiavyriai Tamsta gelbės nd <levvniagalvio.
Senieji žimmai su senobių žodžiais 
Musu žeme szveis nd gudu ir vokieczm dvasios. 
Ir sugriž mums laimė, kajp Dievulis lėmė 
Ir bus rami kaip R niobėj’ musu brangi žeme.

LIETUVA.

Ne. sūneli mano, nebus kaip tu kalbi:
Tavo žodžiui, tavo giesmės pranyks kaip nebūta. 
Pražvagės be skardo (garso) kaip žvagu lai pievoj', 
Kaip vėsulai prabėgs greitai, greit užge.t kaip žaibas. 
Nogrįž seni amžiai, anei amžių laimė, 
Nes'kels kaulai didžiavy rių isz senelių kapo.
Kadai grįžo upe mariom' nutekėjus?
Kadai grįžo szmaikszczion ryksztėn kelmas surclėjest? 
Kadai senas pauksztis sugrįžo kiauszinin?
Kadai ugnis įsikūrė isz pelenu dulkių? 
Kada grudan grįžo iszplaukėjus varpa? 
Kada grįžo rytų szonan saule nenusėdus?.. •• 
Jei negrįsztu szitie daigtĄi regimieji, 
'lai kas gali sugražinti diena vakarykszczia? 
Grūdas gimdo grūda; diena gimdo diena, 
Amžiai kalas, tolyn traukias, atgalimi negriszts. 
Tu netrokszk, sūneli, sugražint senobės, 
Ba senobėj' maža laimė, o didžios nedalios. 
Būva daugel drąsiuos, būva didžiavyriai, 
Bet man' graužė svetimieji lyg devyniagalvis. 
Žmonės krauju prausės, o pelenais treszė, 
Kietu guoliu viduj' laužo su žvėrim’ dalijos’.
Bu vo didžiavyriai, bot mažesnius spaudė 
Ir laimingus mano vaikus pamuszė vergijon. 
Buvo ties' žimmai, pilni datyrimo, 
Bet pasakom' neteisingom'svietą pripenėjo. 
Dievulius prus’ manė, ažumirsze Dieva, 
Sutvertojaus nepažine garbino jo darbus. 
Ir užrusto Dievas ir mane prispaudė.
Ir nuplakęs sus'milejo, priėmė Bažnjczion. 
Bažnyczia tik viena turi Dievo žodį. 
Ana viena tiktai žino, ka mums Dievas lėmė. 
Ana viena turi iszmeginta ginklą, 
Ana viena tik inveikia pragaro pagaires.
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. 'APIE DANGŲ.

Matomas dangus.
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Pagimdė 4 ant syk.
Pittsburgho miestas greitai 

didinasi jai ne kum kitu tai 
skaitliniu savo gyventoju?

Mrs: Elzbieta Rankin gy
venanti ant 3929 Liberty Avė. 
ne senei pagimdė ketvertą kū
dikiu ant syk: 3 sūnūs ir vie
ną dukterį. Viens isz vaiku 
tujaus numirė, bet kiti du ir 
mergaitė auga kanogeriausia. 
2 metai atgal ta pati Mrs: 
Rankin apdovanojo savo vyrą 
d vi miežiais. Jaigu daugiaus 
tokiu moterių butu tai Pitts- 
burgas tujaus užaugtu į didelį 
miestą, c

Paskerdė su špilka.
Betleham, Pa. 10 d. Iioįkjs numirė 
szv. Lukosziaus szpitoleje pastorius 
S. 11. Phillips iszDurham. numirė jis 
nuo špilkos.
pastoms Phillips buvo aut burclo 
pas škvajerį Cope, kuris turėjo ke
lias dukteris. Viena vakaru jis link
smai sau sznekucziavo ant gonku 
su pažįstamais. Jauna Miss Cope 
norėdama padarjt v baikit bakstėlejo 
ji. Į blauzda su savo kepeiiuszo spil 
ka; pastorius urnai paszoko špilka 
giliai Įlindo jam Į koja net iki kaului 
ir nulūžo. Sudidele bėda daktarui 
iszemus ja isz kojos pasa
kė jog tai niekniekis. Tuoni tarp į 
koja įsimetė gangrena iruž poros ne
dedą pastorius turėjo eiti į ligon bū
ti: daktarai nupjovė jam koja, ka< 
neduoti pagedusiam kraujui pakri
kti visa kuna bet jau buvo per vėlu 

pastorius numirė.

kas ne užmokėstim misziosvk * 
laikraszds bus sustabdytas.

LIETUVOS NELAIME.
Isztrauka isz p. St. Garnio “Tarp Skausmu į Garbę“. dcklia- 

miita per Petrines (No. 25 Garso)
sflA Mares Ramanaicziutes.

\ isur atgimimas, jauna gyvata 
Rysziais susivaržius vienybės! 
Viena tik kadą ar atbusllietuva? 
Kas jos iszblaszkytu tamsybes?

Ja žudo liga, o gydyklos užguitos;
\ ien galima smerti tik gerti;
Szvencziausios teisybės ir tiesos pamintos, 
Tik leista žaizdas jai atverti!

Užgintas jai proseniu szventas liežiuvis;
Jai uždraustas mokslas ir rasztas;
Isztart varda motino.) bijo lietuvis!
Ir jam lietu va—ue jo k rasztas!

Suuu jos sveikųjų Sibyro sniegai
\ ien baltina kaulus toli!
Namus jiems ar drasko platbiiniia nagai, 
Ar iszgamos pūdo pikti.

Bedie viu, girtuokliu, vagiu paleistuviu 
Priviso po szvvntą tėvynę;
Nuttikę isz prakaito kraujo, lietuviu.
Jiems verkti ir sustis užgynė!

Jaunuomenė musu, gražiausia, viltis 7 O
Isz mokslu vien grria nuodus!O
Szviesybės sakyklos dėl jos tai naktis.
Ką temdo szveneziausius jausmus!

Be Dievo, be meilės, tikibos szventos 
Kur szaltas mus protas nuves?
Terp skausmu ir audru viltis kad atstos, 
Ar į>rotas patsai neužges?

-H Ta $ Vincas * Ambrozevigzia k-
- vra dabar mus—«AGENTU>

tarĮ) Philadelphijos lietuviuku. Gali prijimti prenumeratą ant

“Garso Amerikos Lietuviu“
Užtatai tenykszrziai lietuviui kai tusę reikaluse tesikreipia 
tiesiog pas ji po sziu antraszu:

1944 South 10th Street, 
PHILADELPHIA, PA.

^3«waMrtr»orw«c.^M.*x^iar ~ W, * j, „-imm i.nil u„

IWaUbUVe
E. B. BLI UMO.

Ant E. Center Str. N18..
SBEXANDOAll, PA.

Czionai galima gauti dziegoriu 
mažu ir dideliu ir lenciūgėliu viso
kiu. spinku auksiniu ir sidabriniu. 
Visokiu instrumentu del grajaiis. 
kaip tai: skripku, klarnetu, parte- 
pijonu, gitarų mandolinų ir t. t.

Geri, drūti ir juodi parašomu ui 
75 c. Ir daug kitu dalyku už piga 
prekių.

John F. Flopped,
KEPTUVĖ IK ('UKERN'Ė

Galonui gauti kožnamc laike ir ko- 
pigiausei: Duna, keksu, cukcrku. 
baranku, cukraus su ledais ir Sme
tona, | Ice cold Cream.] ir 
taip t. Išoliu ir kilu dalykų <ld 
/.obovu. Visokiu keptuvių del ap
rodymu ant veseiliu, Kalėdų ir 1.1.

Pa rd ūda viską kopigiausei ir ko- 
žnani laikė.

John E. Ploppert.
29 E Centre str.

Shenandoah, Pa.

LIETU V ISZ K AS
Saliunas

M. J ANCZA 1( ZIO.
Szaltas alus, skanus gėrymai, gar
dus, cigarai. Smagi vieta del užei
gos. Praszau brolius atsvlankvti 
pas mane.

M. JANC/AITIS
215 W. CENTER STR.

Shenandoah., Pa

Lietuviai
Ne Ziopsokiteh

I Garso spaustuve tikka apturė isz 
iPnisu 3 skrynias visokios y talpos 
liiĮgu. Kas isž lūs nepažino I ta 
■Motiejaus Noveskio kurs upatapy- 
iivolictuviszkom- knigoms ne tikt 

hsa didžiąją Lietuva. I>et ir kiekvie- 
aiuuerikieti szaukiantįsi pa- ji vi- 
sida užganedavo.Sziandien jam iz-i 

Laukus isz Tilžės kuone visas Jo a- 
jįdus kaįgynas perėjo į rankas 
’Garso” iszdaveju. Taigi pas mu
mis randasi:

Maldų kniges:
Aukso ftltorliis arba S/.P: n.- dangisz- 

tijskarbu
ai Skurininose apdaruose - si 50
b) Szagrino - - 2.1.10
c) Krisztolo - - 2.50
d) Su kumeliais 3.oo ir dane ■.:>

2) BALSAS p. A LA N DELES.
a) Skuriniuos j • vOc.
b) Szagrinu - - Loo
c) Krisztole - - - 2.00
d) Su kauleliais 2.75 Ir daugi.’.us

3) Mažas AI K S() A LT< >R11 S. , 5c.
G KANT1CZKOS - 70

Knį^os dvasiszkos įtalpos:
Givenlinai Szv<ntuju Dievo 1 2. ir 

Idaiis p* - 70 emu. ena
Givenimas Vieszpaties - 8nc
Givcnimai Szv.-ntaju Dievo : . is!

<r III zokonas draugo
Gams aph- baisv !«••. d i. uos 
Gvih klos u ii ba iitii' s sm< ‘r • 
IstBriaSzventa su abroz ’.a
Menuo Marijus
Filotca arba I.<’!<•.- i ma' iiv

fia -
Nnvr-nos

Szkaln

Prislgalav- imas ant sm> rėžio r 11
h'.orija sen. i isUibimo
Kanezda \'e - 1’
Pokylis entiiju arba ta:.k

nlja - 1 X

LI ET U W1S Z K A > S A 1.1U N A S
W Qhmieliaucko

311 E. Centre sir. Shenandoah. Pa..
Czionai galiniu gauti, kiek tik du- 

szele užsimano: atsigert: kuo ska
niausio aluezio, saldžios, karezios ir 
kokios tik norėsite arielkeles, kad ir 
eukrawotos. užsirūkyti puiku cigara(

Prasznu atsilankyti ir to wisko pa 
bandyti 1

CAN I OBTAIN A PATENT? Fori | 
prompt answer and an honest opinion, write tl I 
bl I NN Ar CO., who have bad nearlyllftyyeary g 
(•xpericnc - In the patent buonese. ComtuunlMr I 
lions strictly conHdentla). A H andbook Of lo> | 
formation concerning I’n tents and how to ob> a 
tain them sent free. Alsou catalogue Of r
lea! and sclontlllc bo<<ks sent free.

Patents taken through Munn & Co. nx^lrt 
special notice In the Scieniilic A nicricnn. »r>i 
thus are brought widely beiarothc publlcwltb- 
out cost to the Inventor. This splendid rwper. 
issued weekly, elegantly ill uh .-.;t >■•!, has br fsrtiA’ j 
largest circulation of any.- . ntiilc wore In t>! 
world. S3 a year. San r>; • copies Mint free.

Building Edition, monthly. A.oOa year. 8ingw 
copies, “5 cents. Every m. er contains Umo- 
tirui plates. 111 colors, un : • hotoi-rapha of ta» 
house.-, w ith 1 .'ar.’i. enabling Lulhit-m Jo show ite 
latest designs and secure e«c.t.acts. Address

MUNN & CO., NTAV Yuiik, 361 BnOAOWlh

.Stebuklu D iey.o Sz.J>alĮram< i;
Muksią- kyi no kataliku
Nzluviidmas Sz. Panos A!ar.
Kažauczius amžinas
Zyvatai szxt•ntuju -
Kalba d\;. a žmogų
Vadovas ui <danjgii
Vadovu - av’ aukauezin atmh.;

«ios Iszganii įjausmusu
G i t! y b*-, hm - ibe ir rustibe to gri
Kas yra gri< •kas.Raiba 2 m-Tz.ii
Didžioji m-cielia
Grieszninka s priverstas matavo
Pertpejiim.- apie szv. tikėjau t
Trumpi pamokinimai ir i

gu kuii. Anlaiiavicziaus - - i;'’
KasdlcnJurs maldos
Graudus verksmai
Apie ui u I hi kaipo rakta į d;;u?u i
PA.mftk.slni ant didžiųjų moiicniu - v<‘ 

ežiu ir tlidžitiosios m-dclos -V

sr— xxTiixv-, rxv/t
Knįgos svietiszkos Įlalpa:

1] Lietuvai amžių glndnm io-e J Du

2| .Maskolijos politika
3] Vajku kningelė 
Veseliju pagirėlių -

i ’< C 
20c

Torn skanumų į garbe puema 35c

Vistoria. Zanavyko 50c

Juokingas pnsakojimas 7 c

Naujas elementorius su apdarais 15c

Lietuvos gaspatlinė 35c

Ameryka pirtyje - - 1()C

Tamosziiis besotis 5 c

“Apie Kražius 15c

Ka daryti idant sveiki buiumc 7 c

Lengvas būdas paežiam per savų pra-
mokti raszyt 10c

MMaMHMOHI

erimii

cm

STEM
WIND

duoda 
iv iena

m y tn-s 
Musu l’a- 
Kankiniu

PUIKUSSAIIUNAS
J0N0 MIBLD/Ižie

Teiposgi gers kriauezius ir teisiu 
gas agentas, laiwakorcziu ir siunti 
mo piningu. 122 S. Main str.

Shenandoah, Pa.,

mėsa.
G ori a use mes 

visados pigiausia

\ i-ada nepigiausiai p 
mėsa: jautiena, versziena 
kiauliena ir visokio skvriausrukvU

DIAMOND WATCH CO.
.Masonic Temple, - - Chicago, JU

Apie sčnovės Lietuves pilis 
Trumpa senovės Lietuvių istor 
Žiponas bei Žipom’- 
Žirgas ir vaikas

Birutės dainos
Petro Armino rasztai
Ponas ir mužikai. <hama
Kas tsisibc tai m- niekis. Aisz 

Pajiidinkini \vrai žeme apysaka 

Am Nakvvm-s

AiJKESAS 
Royal mlg.Co. II 
- - (’hieago,

wsti>r. Bii'foiu. Niasmrn ir in " 
i.lo ry tu 2.75. b.27 j>n plot.

Dtflnwisn-Wilier Gap ir sin e -

ttn’iku Lietuvoje aLn’i;
Kražiuose J893 metilo 
ko teatro “ 15

Lietu tva, Hussij
wisas szalis Euro

1 eipgi laikau saliuna, kur visu 
gero galima gauti isigert. Lietuuei

NT.VZMIRSZKITF.

116 E. Centre Str. Netoli Ivalos 
dipo SHENANDOAH PA,

In R6i 
us 6.01 
Jn B<- 
irg <5.01 rvln 2 5” pu ph-t.
In !.:■ .ė ■ r!. ilk' ir Tr nten 0.15 rxi 1 
ji; . ;;| > c I I Į. 1 Į: 2 57
hi I’hii -n Ir G<-ni-vn 0 01. £»J5 rvln 5.
In Auburn p.lh rytu 5.27 pi pli-t.

Senis Makrickas " “ 5 ‘
V’ak-mis Tilviko jjirktėleje 1 5t 

(I\vciiinia- Stepo Raminusio ir kiti n u 
dingi skaitinėti (ketvirta <hili- .,Sza» 

leniszkio senolio“) " 15 <

Apie Dange. Saule. Menasi. Žvaigžde-

Pliam-tos ir Kometos ” 5 <

3 ,, geriausi u ’.amov.
1 svaras goriausiu farmiszl
3 geriausiu džiovimu v 
Šviežias sviestas ir klau-zii 
ini kožna antra diena. Mes 
pini, szienas ir kiti visokį 
yra geri ir szvie/i. Visoj<| t 
duoda už pinigus labai pigei. atminkit

101 E. QEHUR STR. SHENANDOAH, PA.

tiiik'<i-., viidiimm;i-> J i k 
i>zro b taip, knip tikra'- 
a . . ‘ni* hiikro IcHm. ku 
riti' kiti pĮ»r<lftdi» |><» 
y; i ZiiirimttiMiln- ant 20 
rhetti. AĮiZiumk gerui '-x 

nfb-- f r ji-lgti tu mn

t ui ės.
KAZIO DRAUGELIO

525 \\ . Center ;
Malmnoy Cit v. Pa.

Keating & Co.
Matiiifietiuvrs Am! Jobbers of J KW ELKY

imi . arba nukvaroiįvnim 
rodo kaip suvisu naujai j 

Darba atlieka greitai.

Tn-inul i'7‘-iim i>z d. rio in 1 
.hinctioii. Muticli t u i ii . 1. h įjht. n. 
White Ihdl. < at 
EuMon ir WvitiJ 
5.27. [-» pietų

hi New YnPli ir I’hi.aticlphin, 6.01. 
ta 12 13, 2.57, po piet. In Qunhnni-, 
Gerhard, ir UuJ-<Hidale. 0,oJ p.|5 r't

In Wil es»H:irre. White Haven. Plli^tnn 
ceyvilk, TO'vaiidn. Snyre, B ayvrly ir Elniirn

Tikras Eigiuo laikrodėlis uzdika

__ p. —w Pębhisk szita angur-in 
/flJavlK Į ] / ih,la »u pikiu savo mlrcsu 
£Į’!j|įj||J M • '^orn«fc UJU utsiunslmcTil 
v’MM'T I kru Elrino lijikrodeji už 
ly ' t s ~ dyka d«-l prumsUmu. Yra 

A\'' -LaJ ll-ka fttiki-o gražiui 
Hiį ,vr ir iszrotlo

2 N\ kaip tikriii 'atrSho ltiikro 
/ -'Ay*. t d-di- už < u» VMurlM-y 

/* ■ - A.“ t/ įk r««'-Iviiio, gMiraii-
Z, ■- ZlWv)p:i' nul 20 nietu. \j>

/■/' G'. \ žlur'-lf gi-rni •'Xprei.o ori
Ll 'C- »• ir i-iįru tu ini-li. jm;
// ^ 0 :'.y , y > ra;|>iu-u užinoiien e\
Lt-A/ i .j - .v i»r<ot a.'entul ĮS.7. ino- 
T/y' .v i ‘i?-’-1! ' ka»z.!u' e.\pn-M>. iku 
j ' - • ■ <j rodeji* yfa tavo- ti,50
r';. ; ’ n< ri gražu lene t:< ir
V -y • • . ; ? i tai prieiti, drau S.75

,.«-y AsL "/itn uĮignr '.inim i ola 
; Į ‘t ' • .‘ -i' iiip uis arba. į>.» .L-

f! ‘i • ieT n-; <>r<|er, o ginčo pug
’el I. Veria g>- 
prhiu > isz
i’i! lai fo h-Jio,



„Garso Amerikos Lietuwiu”
D R U K A R N E J E

KUOPUIKIAUSIA IR Uz, PIGIA PREKE (CZIE- 
NIA) ISZPILDO WISOKJUS DRUKORISZKUS DAR 
BUS: BRUKUOJA DRAUGYSC'ZIU KONSTITUCIJAS 
WISOKIUS PLAKATUS. TIKIETUS, GROMATAS, Uz 
PRASZYMUS ANT WE8ELIJU IR T. T.

PRESAS DRUKARNES; „GARSAS AMERIKOS IJETUW1U" 
PUBLISHING CO.

230 W. CENTRE STR,
SHENANDOAH, PĄ.,

užlaiko visokius vaistus kaip k r a j a v i s z k u s te i p ir 
g ni e r i k o n i s z k u s.

Nesibijok! i
Pirk e!dzin laikrodėlį.

\ laikro lėlis ir Ini-
— ko gerai Įnikę <> 

-A rx Swiss viduriai

• m

Mes gulim pnr- 
dut tau ..oklžiii" 
|.iikro lėlius dar 
pigiau ne Kaip 
pirmu. Mesėsjttn 
s<Hii;tu<i prekėjui 
Inikro Ižiais ir«!:i- 
roin ..biznį" su 
tavo tautie.’ziuis, 
ir tnes meldžiam

$3 tu pirksi kur Ki- 
A < tur laikrodOf.isz- 

—, tinimų irntssių^K 
munis su savo

C vardu ir adresu.o
. ne s atsių-iiuetnu

'< T

; O margin*:! tb<*veik 
f • fn kaip kail
Y mes davėm už to

su liKrni elniu" 
vidurini* pudnri-

ut jr užžeiiklintu p«r..E 1 g in N a 11 o n a 1 W a t •• Ii

Visi vaistai yra szvie/J, geri ir labai pigus.
Visi receptai yra pritaisyti k ū g e r i ausi a i.
Jeigu vaikai yra nespakaiui, verkia, tur pjūtį viduriiise, 

traukimą viduriu, tai dųk vaikui vaistus

Luks German Remedy.
Lietuviszkas daktaras ant kožuo pareikalavimo, \ ar

gingiems visokia rodą u ž d y k ą,

Co." puikiai apdailintu su naujausiomis priėji
mi* gerai užsukamas <iy k;» ant pažiurė- 
ji m o. Jeigu tu nori, užmokėti expre»»o agentui 
nasztus atsiuntimo ir ėv. jeigu nenori, nemo- 
nėn nieKo. Tu nieko n esi bijo n. k a d n tu 
o r d e r i ii s i. 20 melų gvarnntavojlimis su kiek
vienu Iii i k rodžiu. Už fiO centu mes tau atsiųsime 
su laikrodžiu putKų už^B.OO pimusintalenciūgėlį, 
o jeigu atsiųsi iszKurt už IniKnalį, gausi 
leneiugų <ly k n. Riiszyk t mus ir buk ramus. 
Paminėk kokį tu nori. wriszk:į ar nioteri-zkų.

Dyka' Jeigu tu pirksi nrbii tavo ilratigai 
rt hlikriaižiiis. lai tu gausi vienų už dvkų. Tai 
g n 1 i u ž d i r b t su s r. i n i s | n i k r od ž i a i s. 
NeKurie dziegormeisteriai pardudu jfts 111*1 *25 
iki 40 duburių.

Rod Star Watch Co. Dept.

Atpi i p ki t
list oitroi: ated).

134 E. Van Buren St., Chicago. III.

D hi q S t o r e,
Ferguson's Hotel Building, No, 6 So, Main St.

SHENANDOAH, PA.

Pirmutini mes visada geriausi tavora už
pigiause cziene parduodam.

Dabar gavom nauju puodu ir torielku, mediniu viedru 
♦eberiu ir daugybe visokiu daiktu.

Plunksnų, ant langu audeklu ir t, t,
Mesa sūdyta ir mkyta, miltui kvietinei ir ruginei, pienas 

ir midling,
Szifkortes parduodam ir pinigus kogreicziausei 

Tiuleidžiam (siuneaiam )

• • • vrai visi
-----PAS------

J. Iv.upc^inSka
Žinoto, jog tai puikiausias saliunas 

visame miesto Shcnadorio.
KatHĮMts K. (.'<ntrr tr Jiaivers Str.
Smagiausia užeiga, Kaip tlol vietiniu 

lietuviu, taip ir pa|<”l«'V|ngu. ura netoli 
Leigh Valle's tilpo. Tenai randasi ko 
skaniausias alus, visados sviežeg, u ka 
kitu gėrimu tai nei gĮrtį neteikia, nes ge 
resnlti niekur norasl. o cigarai igz pa- 
ežios Turkijos. Taipgi ,1. Ktipczlnskas 
ir brolis yra labai prietelingi žmones. 
Kiekviena gelbsti bėdoje Ir duoda ruda 
kožnain reikale. nkpa.mihw.iut

201 E. Center Str.

ATIMT!
108 E. ©ENTER STR. IR. 117 S. MAIN STR. 

Shenandoah, Pa.
Miliauckas ir sūnūs,

Peter Cecchini
Parduodu visokius žalius valgomus dai 

klos: Salotas. Kopusius, Cibulius. M or 
kvas. bulves ir žuvis visokiu gatunku.

Visi tavorai yra szvieži ir labai, v
pigi, ateikite o gausite ka tik norė
site koĮMgiausei.

necžmikszkit

221 E. CENTER STR.
Shenandoah, Fu.

NAUJĖS i LIETUWISZKAS Q Oi E!
SALŲ N AS

202 S. Main Str., Shenandoah I*a.
-s JUR. § ANCEREWI©ZEUS,

Nagi vyrai pas savo broli iietuvnįka ant szalto alaus! isz Pranei jos 
4 nupso ir turkiszkų cigaru! Užeikit, o nepasigailėsi t.

Žmogus, teisingas, su kiekvienu gražiaisi paeina.

S A I. I U N I N K A I*
— Na wisi prie alaus

CH. SHMIDTO
z\r žinote lietuwiai kad OIIRYS- 

TIAN SHMIDTO yra geras alus ir 
gahva nuo jo niekad neskauda, Pas 
Ch. Sluuith‘a gali kas nori gauti ir 
baezkutia in namus parsigabenti,

207 W. Coal str. Shenandoah, Pa.,

R. OABB
Yra puikus photograpbas, h 

panaszei labai in žmogų nutnd 
pawiaiksla, teip iszrodo kaip gin 
Jaiįfu nori kas kad atmalewotuu O
dydes formos tai wjska puikei|wh 
ro ir nebrangiai.
29.Į W. Center str Shenandoah, Pi

C, M. BOKDNER 1). D. S.

1MNTIJ DAKTARAS
Ofisas buna atidarius 
nuo 9 iki 12 (pietų) 
po piet nuo I iki 3 
ir nuo 7 iki 8 wakare

34 Oak str. Shonandoah,Pi

Uždyka tikras elgino 
laikrodėlis.

Atsiusk savo vardai 
adresą, o mos jumni 
sitįsim tikrą elgiuohll 
rodėlį dėl ‘pažittrė’iai 
verta Stiti.00 — ne«ai

Nedarom mes ežia 1; 
raszimo to zlegorž^ 
nes patys galėsite p 
matyti už dyka 
so ofise. Tas laikroW 
yra tai tikras ..elo 

laikrodėlis" ,.EIfh 
National Watch Co.“

Del vyrtį ir deltas 
rlszkių kasztuja $š>l 
A t si lįsk 50 ceiitiį sui 
pomis. tai atsiųsim tu 
ir lenciūgėlį vertą $5 •

Guarantee Watch Co.
Dept, y. !00 Washington St.

- IB

Pas Radziaviczii’
Visi tavorui yra kiliai pigus it 

szvioži. Užlaiko valgomus tavom 
ir daug visokiu dalyku.
Taipogi K. Radžiaviezius Į^iniuo 

da szitkortos ir siunezia pinigus | 
visas dalis svieto.

ATEIKIT!
105 M. Maiin St.

SHENANDOAH, Pl

1.1 ETŲ V1SZ K .-\ S SALIŪNAS.

M. Slavicko
339 W. Coal str( Shenan doali, 1' 

Lietuviai neužmirškite atsilankrf 
pas M. Slavicką. Žinokite, jog f 
yra ne pueziuotu, tai yra teisingi 
vyras, nes nereikalauja daug ūkia 
bio, Visados užlaiko puikius gtą 
mus, kaip tai, sualta abi, visokia įriti 
ka kokios kas tik nori, ir kuo p* 
kiaušius cigarus r>
’J...., ■ ■■■ . ■

— SAL1UNAS —

Jono Ražo
Ten galima gfauti skaniausiugt^ 

mu wisokiu, nes ir cigaru usiruk.i 
su kwepeneziu durneliu, o ir pag^1 
bėdojo, ba jau newiena isxgeliu] , 
isz nelaimes p. Dažas, 
213 E- Centre str. Shenandoah, b

TflMIN KITI
Jįį?*' Pas prubaszozių Szeim^' 

rio parapijos gal i imi gauti visob 
Sskaplierių ir Rožnn«l|


