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PREKE Af’GARSIN YMU:

vienas colis viena kart . $0,50.

ISZE1NA KAS PETNYCZIA

vienas colis per menasi $1,00.

S Ii e n ą n d o ą h, P a.

vienas colis isztisus metus $10.
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Entered as second class matter at the Post office at Shenandoah, Pa.
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1 Virginijoj.

f.

anų augalu anglys pasidaro.

Ant visos žemės, visose pen
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nes ir 20,000.
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nas žino augliu pradžią.

vi, j u geresnes.
Taigi
yra trys
augliu ogatun- randamos. Japonai ir Kinai
O v
v
(Azijoj) ii-turi savo žemoje
maimeriai
Pirmas, teip vadinamas isz anglis, tiktai ką kynai anų
angliszko, “lignite s“ yra kast nemoka ir menkai isz sa
anglys jauniausei pasidarę, už vo anglių naudojasi. Daugiau-

r ‘

Paeina

Kartais ant tokios vietos vėl
ir vėl augo žolės, o kiti van
dens vėl anas pieskomis užne ir tikrai gali žinoti ir iszmany- eina iki Alabamai.
szė, tokiu budu po kelis slug
valgi
malkomis-nes nius anų puvėsiu vienų virsz
O v daugiausei
o
Žinia tik tiek,' kad žmogus
o
kur yra daug giriuten malkos kito tverdami.
nebrangios. Bet kur giriumaža
darbo nieko neturi.
5 Kai n use, vadinam tise
arba kur ju suvis nėr, ten sun- nmdžiai ir žolės pusta tik ta
Todėl ir anglis, sziokiu ar “Rockey Mountains.“
da, kad jtis lietus sumirkina
6 Vakai nose, ties Pacific
damas, ne sudėjo, nesumetė in mariomis.
dengti kalnais smilcziu, kur
suvis nevartoja, kūrina viei antis saulės spinduliai jau ne- nas po didelius žemes plotus,
tik anglimis, nes Ameriko
ne- pridengė akmenais ir Olomis
anglių yra daugiausei. Lietu pusta, tik p a virsta i n užvertė kalnais, tarytum saky
beveik visose
viai gerai pažysta Ameriko: a n g 1 i s.
damas: “dirbk, žmogau,
anglekasyklas, nes didesnė da
i \ »■<! L- 1 f 11 n n f- L-ol.-tz.a

viu prie augliu dirba, isz an

■
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Lietu-

id

mą rodos, pažystate
ka kūrena Lietuvos

uos suvis in dulkias pavirsta.

butu galėję pastovėt po žeme

Randasi jos daugiausei Mas-

tu metu, gal ir anos in anglis
butu pavirtę?

Antrosios anglys jau yra se Allegliėnu. Užima netik visą
žolių visokiu, isz szieksztu ir
nesnės ir geresnės, Vadinasi szią musu szalį Pensyl vairios,
supuvusiu medžiu.
anos “b i t u m i n o us“ arba bet traukiasi da toli iriu sziau

- L:

Mainiervs.

: ;”'n •

BAISI ŽMOGŽUDYSTE

ypacz vakarėse valstijos Alebama. Lengviau
sios del iszėmimo i r daugiausiai
Trecziosios “a n t r a c i t e“ augliu yra szitise apskriczitise
arba kietosios, uždegtos iszdti Pensylvairios: Skulkino, Lutvvas Cuddv atidangė baisia
zernės ir Szamokino.
kartais ant tu vėl auga medžiai da karszcziausią ugnį.
2. Laukuse Ulinojaus. TratiBet kas tai y r, užklausite,

Tokiu budu pasidarė dideli <ad tos anglys czion tokiose
sltigsniaiisz sup uvusiu augalu. <eliuse randasi? Kad tokiais
Ttis pavėsius, kurie visokios akmenimis užverstos?
smarvės, visokiu gazu in savę

i

rikos policija sako, kad ITo1mes esąs vienu isz didžiausiu
žmogžudžiu mus laiko. Ant

lipiu vandens užneszė dideliais vanioj, anglys terpti tokiu tilu su, Kansu ir Arkansu (kur yra
lietuviszkos kolonijos.)
Užima tos visos anglys plo kuriu baisiausia buvo užmusenovėj ant žemės lietus buvo mainos, koki drebėjimai. Že
mė turėjo czion kadaisi prasis
F. Pitezel buvo Holmeso paMinkytosios anglys randakirti (atsiverti vulkanai) iružgalėjo antis augalus žemėms

■*
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jęs savo gyvenimą ant 10 tukTąnkus stikalbiai priesz buvo užmesti buvusiam minis
stanezig- rubliu. Holmes ta Ferdinandą turėjo sav už sie ter! u i, apart keliu pasielgimu,
da, kad tus pinįgus paimti už- kį labjaus Stambulovą nei pa

APIE DANGE,.
(Perspaudimas.)

riszkąi konstitucijai. Darodystikalbiu sudarydavę njasko- ta bet taipgi buvo, jog jaigu
Žinios isz moksle apie svietą. Sau
galėjo pagauti.
liszki agentai; nes Ferdinand ui užėmus* Bulgarijos sostą ręo, Bulgarija seniai jau butu
16 menti.
paėmęs už jį 10 tukstancziu maskoliai nustoję vilties, jog

Matomas dangus.

guFerdinandas

ėmė po savo apie k a jojo tris

ir

dabartinė

mą dabartinio bulgaru viesz-

visus nugalabijo.

ka puikė užgauta buvo ttimi,
paramo, Stambulovo. tikėjęsi jog Maskolių caras nenori su
atsiekti savo siekį. Bet Stamminė, vienok jis visai menkas
bulovas gerai pažino savo ir niszkos Stambulovo politikos,
savo tėvi nes nedraugus ir ne- pradėjo laižytis sziaurės me-

užu žemę, už kurią jis 50 kan
tu mažesnis; tokis didelis jis
mums iszrodo tik dėl to, kad
jis ku-kas areziaus prie musu,
nekaip saulė. Tolumas mėne.šio nu žemės isznesza tiktai
360 tukstancziu viorstu, teip
kad važitidami geležinkeliu,

tu užmuszęs ir tu vaiku, moti- | per daug net smarkus buvę

jui Stambulovui duobes kas
ti. Jau nti seniai >Stambulovas
Didis stikalbis majoro I bun skundėsi savo draugams, jog
cos atidengtas 1890 mettise valdžia eina isz vien su jo
se dienose suėmė ir trauks na vasario menesije. Ponicabuvo
bagą ant kartuvių.
padėtas po sudu, smerties deklabai susirgęs, daktarai iszrajos tarnai pakėlė aliarmą uorėpadėjo antis nusiuntęs in Chi
cago pas tūlą moteriukę, o a- parsidavusį carui,
žititumėme per vienus metus.
noji su vaikais iszvaževus in
d i naudas tyczia iszva^iavo isz

norėjo jam dovanoti, betStam- Bulgarijos, kad Stambulovas
bulovas užsibrožė pąmokįt
ir kitus parsidavėlius tėvy- galėtu jszvažititi isz Bulgarijos.
jo?
Ir kur tas latnaą nebuvo ris mirtį" —
buvęs? Beveik vistise didžiti-

smarkumas labai suerzino jo
ant galo dasekė, kad mieste
,. geležinį buk ji ėjo is£ vien su sukalbinikais, kad iszvarvti isz szio
dvi merguczias užmuszė ir paauga, didinasi ir, atėjęs iki žinomam didumui, pradeda nia-.
Toliaus Kovo mėnesi je 1891
ma^yn ir mažyn eiti ir paskui
tariamp ■
mes nugalabijo dvi moteriszmėnesio atmainos atsiranda isz
seserį, kad paimt juju dalį.

STAMBULOVAS,

lovas susįžinpjęs su užmuszė:
jais. Užmusztojo paįipąklau:
sius buvusio ministerio prie.-,
szų buvo net apskundusi ne
kultą Stambulovą, bet byla
užmesta aut perstatymo sveti
niu Žeimiu
pasiuntiniu, jog

to, kad jis, kaip ir žemė, ne,
szviec.zlantisdaiktas,savo szvie
užsibružė sos neturi ir s^vieczia saulės
szviesybe
atmesdamas
jos
spindulius nu savęs.
Norint
suprasti, kaip daiktas, pats isz
savęs ne iszdydantis szviesos,
gali dtiti szviesą, turime atsi
jei tikėti t ui u pranešimams, minti paveikslus, kūrins mums
ti ž

šią akyse svieto panaszus nebukniekius užmeti nedumi ger
btinam tėvynainiui,
v
Gabus jaunasdiplomatas sugėbė perserget: savo ta utieežius nti grumojanezios jiems
maskoliszkos prigulmės; ku-

žmogžudžiu,

gi nežino

O

ežia, teii

Stambulovui Bulgarija pri
valo but dėkinga už savo ka- szvieeziauczdo <
riumenę (armiją.) VyduDnį
Dabar, szitai žisurėdymą, iszdirhįmą vardo
•O

šio Bulgarijos valdytojo; bul
garu parlamentas paskyrė net

mu minister! u valdė szalia.

las) Įtiekė, geležis, vandu pa
tys savyje neturi szviesos. tamsoie neszvieczia?
O vėl kas-

Pereitu metu Gegužio mė-

Saksen-Cvburg-Gotha iszrink-

sziojo vardą kunįgaikszczio,
Stąmbulovas gi bucįamas pir

caro

per ke- tą.

*

nesio atmainas, jeigu asz dar

Stockholm. (Sz\

ffihOSiSZ FASVuCZIO.

Saki r Pasha už perdelinį, ko-’
Berlynas (Vokietijoje.) misijos, kuri pagerysianti pa
dėjimą armėnu.
Graphs Osten Sacken, maskoSofija (Bulgarijoje.) Stam
’.:us pasiuntinys Vokietijoje,
bulovą palaidota pereitą suba- I
uuihkla labai nusidyvijusį, jog

liikraszcziai asztriai raszoprisz

de sykį net iszjūkusi ir apszvilpusi Ferdinandą, kada szis
pasirodė ant uliczios,
— Trys palicmonai, kurie
nenorėjo ginti Stambulovo nū
žmogžudžiu, likosi atstatyti

Vokietijos keizeris Vilh<:-mas„
ežia bevieszedams, sako, pade-

1 • • •
1 * *
keti ir patraukti prn

*

to.

riant Belgiją] ii- apie 200 mi-

pažino jo reikalavimus, praszo
Bulgarai, kurie jau susi- p. M. Thorne, konservai) vo.
Ijulovo nužudymo.
ja pasiekė vietą, kur žmogžu bjaurino svieto akyse, nesi
Caro pasiuntinys nori ]>erdžiai nužudė nebasznįką, tūlas liauja savę žeminę. Toli isz
ju iszmislinėja nebūtus daigLieku niekaiti už piktadėjystę
eina gerai
įipildyta Bulgarijoje, bet vėl
e<
ai (dovanai): visi p?žįsta vil ri iszlikti gyvu.“ Baisus su- jūs po laikrascczius,
ki, kad ir avinėlio kailiu apcziuju, svetimu žemiu pasiun daiklas dergti tąjį mirusįjį. daro paskalas, jog norvegu li
tiniai apleido processiją.
Maskuliszkoji ,,Novoje Vre- beralai rengiasi reikalauti nu
Ant kapiniu szermeninįkai mia“ir franciiziszkas ,,Figaro“
laikys savo metinį seimų mie
sutiko niaskoltarniiis, draugus su
pasismaginimu
talpina nu kroneriu, kad nupirki du
ste Breslau 8 d. Spaliu meneC?

Petersburgas. (
joje)

‘jipgi nū to miesto ne toli į
tenidarbiszkus distriktus. Mat

Caras

sudarė

mini palaidoti ne numirusiojo
lavoną. Stembulovo pati ne
traukti ant savo pusės ir vo
priėmė valdžios pasiulijimo ti (kupcziauti) kerosimi grai
kiškus ukinįkus (farmeriu)
ku žemėje- Iki sziol beveik
prtiją, Savo program e jie
taipgi sako nepriėmusi vaini
ko, kurį buvo atsiuntęs Bulga
rijos knnįgaiksztis Ferdinan

ginkluti k e,lis miestus.
Jai tas teisybė tai norvegu
liberalai rengiasi prie karės
su

tiri dideliu dvaru valdytojai
Viso svieto laikraszczįai, isz-

i

žiūrint ant nusižeminimo bulirvaklyino žemės valstijos var
silaižanczius prancūzus, pilni
le ir t. t........
pagyrimu Stambulovui, o pa— Kalbama, buk Vokietijos
upikos io nedraugams, masko mirusį carą, prietikiai maskovokiszkam pasiuntiniui
Sofijoj e ( B u 1 gari j o j e ) paša k y ii Bulgarijos sveti m ta u t isz k u

liios su Bulgariia nenersinm.i-

kitas 1 1 metu.

ir bulgariszArinis su Bulgaraija, jei už
iniszėjai Shambulovo nebus
svieto laikraszcziai, ypacz anUsakancziai nubausti.
Konstantinopolis (Turku
leme.) Lai kraszcziams czion
Hvfdia raszyti apie užiuu-zi imi mus dabar ir prieszužmuszimą
atminė niekadėjus.
Nainbulovo,bet neveizdint ant
Maskoliai matydami, jo
Mižmuszėjyste. ežia visiem žino
Ha. Piktadeiystė ta baisiai spręsti jog Ferdinandas žinojęs nenusisekė jiems ju užmany

buvo

ir buvo ant ii

liuos, o

na muse

b ra ngesn i<>

minister! ir nekantriai laukiąs klausiusiu bulgaru caras
nakvynės vėl pareidavo gult
žinios apie jo smertį. Dabar
in savo namus, kur ir anąs nujo sekretorius siuntinėja į vineLzmanėliams! ne— Maisztas Makedonijoje
o.
'is platinasi.
A teina žinios nuliūdimą kunįgaikszczio, ka
19 d. Liepos,) jog 500 mai da szis nfdat dantis rodo, jūztinįku muszėsi su korpusu kauja matyt džiaugdamasis jog
raszcžiai nori perti kriti svie
urkn kari u menės. Turkai li- nusikratė vyrą, kuris prieszinosi sumusztais: apie 600 isz gus buvo jo ir- - maskoltarniu
* • 1 - sisekė isztirti, buk Stambulo
įkrito ant pliacians muszio.
vą užmuszė jo asabiszki ne- darni cypėj, nieko neboja. B.-ii
— Sultonas nusileisdams ,,Pall Mall Gazette“ stacziai
riesz svetimas vieszpatystes iszvadino kunigaikszti Ferdidonas pasielgimu
anų
minda ..latru“ ir ,,bailum sze1
o
•< '•
joje butu padarytos perinai- szku“. ‘ H ■
J y toe p.e j

Hją;sznekama daug jog Bul
girija suvis nustojo savo var

O

THE LITHUANIAN WEEKLY bes“ teisingai

„GARSAS AMERIKOS LIETUVIU“
PUBLISHED EVERY TUESDAY
Executes all kind of Job Printing
and translating in all modern lan
guages.
SUBSCRIPTION $2 PER YEAR.

All communications must be
— addressed —
„Garsas Amerikos Lietuviu“
Publishing Co.,
129 S- Jardin str.,
Shenandoah, Pa.

nupeikdamas
tūlas silpnybes musu moterių
užklausia “ar ne butu gražu,
kad moterys prisidėtu, jei ne
turtu, tai nors geru žodžiu
prie įsteigimo mokslainiu, ap
szvietymo savo vaiku!“....

Tilže (Prusu Lietuva) d isztikimi delegatai inamicriu.

23 Birželio lietuviszką drau-‘
gystė Byrutė laikė czion savo
susirinkimą ir susykiu antru
jau jau kartu atgrajijo teatrą
“iszgriovimas Kauno pylies.“
Korespondentas mus isz Til
Gražus tai užmanymas, bet žės raszo, kad kaip aut susi
p. J. A. neturėtu pasigailėti rinkimo teip ir ant teatro bu
laiko aiszkiaus pamokįti mu vo daugybe svieto.
Matyt,
su moeziutes, kaip tūs prakil kad Prusu Lietuviai ir pradenius užmanymus įvikdįti. Ti
kimės jog mus godotinus ben
drus netolimoje ateiteje iszleksztęs savo gal ir gana nau-

da pakilti, nes kitąsyk ant
Dės Byrutės susirinkimu bū
davo pribuna tik keletas asaNhlJtiU.NlS eAIKRASZTIS
bu. Su tft advnikszcziojimu
„Garsas Amerikos Lietuviu“
Prusu Lietuviaį laikė susykiu
Jszeina kas Petniczia
ir Joniniu szventę, kurią da
Shenandoah, Pa.
Percitu metu ,,Varpe“ tūlas pagal senoviszką būdą apvai
J KASZTUOJA ANT METU
tautietis pasirėmęs ant ,,rimto
AMERIKOJE............ . . $2.00 mokslo“ apskelbė, jog KrąJelgava (Latvija) Latviai
IN U2MARE .... . . $ 3.00 žiėse nebuvę jokiu barbarys- nutarė apvaikszcziot szįmet
ežiu. Kiek žinome ,,Varpas“ tautiszka szventę, neva Ivg ant
niekad neatszauko directe to Maskolių garbės.
Maskoliai
pono paraszytu isz teisinimo isz to dziauzdamis salviams prRankraszcziai (korespodencijos) ir Kauno gubernatoriaus.
irengime
tos szvente OI
daug padO
laiszkai turi būti adresawoti ant szio
Dabar bet gauname broszu- ėjo Szvente toji yra sujungta sadreso.
ra ,,Keletas žodžiu apie než- u paroda* ir užtat daugypin dGarsas Amerikos Lietuwiu‘
moniszkus Maskolių darbus augybė svieto ant 23 Birželio
Publishing Co.,
ric L kun susirinko į miestą Jelgavę kur
129 S- Jardin str
ko“ iszleistav
No vesk io anoji szvente atsilaikė,
Shenandoah,I
Gaila bet, jog kaip [urmai viai yra mus broliai, bet nors
daug ,,rimto mokslo,, butą j u yra daug mažiaus nei
Varpo redakcijoje, teip dabar tuviu, vienog gabesni yi
jo suvis pritruko.
Žodį — mus užtat ir parodos ir szven
Szveneziausias (Sakramentas) tė jiems gerinus nusiseka.
Szįmet suėjo 100 metu nuo
jie toje broszuro
laiko susivienijimo Latviu su
;. Nors isz broszumaskoliais.
daigi Jei gn vos
jog autorius ir jo
mieste deszimts tukst; niežiu veikalą be j.usargos ir pri
natri jotu latviu susirinl co isz- deczku jokiu atspaudinusi re
kilmingai
likszczioti
dakcija ne labai teatboja apie
szinitmetines sukaktuves. A- kražiecziu kankįtiniu tikėji
part to ir kita priežastis dar mą, bet turėtu žinoti nors
buvo, kad latveliai isz kaimu svarbiausius statraszo įstatus,
pardavę pąskutiniu
kur vartoti didėsias raides
Buvo czion mainieriu mitin
rėdė savo duktei
ir siuntė
gas, kurs užsibąigė beveik pejas ant iszkilmiu
F eiguvoje
sztynemis, - Lietuvei su Lan
gaspado
garsina kais ir ungarais kuriu czion
jog ant „bvetki“ (szvencziu yra diduma, varėsi ant to, kad
matnikiszkoji jiaroda. Parodą Jelgavoje buvę net Ameriko sustraikftt, o Anglai straikfit
atidaręs Kuržemės gubernato latviai su savo karūnomis, k u
rius, o paszentįti ją atvažia riu daininįkes buvo žaliai ap
mos mamose straivęs
maskoliszkas
v isz Rygos
v C?
kas d a n epas dgė. Mat pano
apkerėjus su savo Į)O|)ais.
vargusiu straikiei
szeii.iy n u
Girdėjus skundus, jog mas
reukainos vra pag >OS.
koliai ir Latvijoje jau |>radėjo
— west \ irgimjos mainu
savotiszkai gaspadoriauti ir
straikieriai ir buvo iszsiuntę
dabar matant tokį mus juiskolektorius in Ohio bet ne ka
broliu pasielgimą nesmagu
Antanas Kamaitis,
darosi ant szirdies mums lais
d‘io vargauista yra mus laimėjo.
vos Amerikos lietuviams, o
i Mt. CarmelHjė ir
— jfingiiszKi iaikraszeziai
Ogal ir mus broliai tėvynėje
v J ne nu
d.iueszH isz Pittsburgo kad d.

pagiria pusbroliu tokio misi
žeminimo priesz sziaurės mesz

num

22 July Pittsburgo distrikto
maimeriui smulkiųjų anglių
vėl turbūt straikiD. July 22
diena laikė ju extra susirinki
mą ant kurio tik buvo leista

Sznėkėjo jie ant mitingo apie
mokesti. Neužilgo nutarta tu
rėti ąntrą susirinkimą. Alainieriai regimai tam simpatizil— July 22 diena ties Tuskaro va vėl nauja asztūniu pė
du storą gyslą augliu atrasta.
Anglys konogeriausios.
— July 23 Pittsburgo distrikto mainieriai vėl turėjo
susirinkimą. Nutarė kad kur
yra kompanijų sztorai turi but
mokama darbinįkams po 69 c.
už rota, o kur nėr sztoru po
64. Nutarė taipgi kad jeigu

karus už dal ba kesz, galės mokėt už tona 5 c. mažiaus. Nu
tarimus nusiuntė darbo davė
jams ir iki 19 Augusto lauks
atsakymo. Sekretorius p. Mc
Bride sako, kad straikas bus
— Neužilgo Szamukėse keta susi važiu ti delegatai mainie
riu uniju isz kietųjų augliu,
Breides Įiarke laikys pnuieszimus. Žada per tai ir czion
daug darbinyku prie unijos
pritraukti.
—• Nekuriu bijosi kad jiui
neužilgo anglys gali pasibaig
ti. Ir rupimisi ką tada žmonės
kurys pecziūse. 1 aigi neper
seniai buvo susivaževimas tirinėtoju anglies mieste Philadelphioj. A juokavo jiejiekad
Amerik da turi augliu mažiaus
ant 8 szimtu metu.

u bin y Kai. Ką pereitą netieiia
raikavę st raiką iszlosze.Jii
eta 107c. dab.-irgauna 15<k
— Geležies ir plieno Co. vaiilgi
du Etna is;
n i joj pati |
nykams mokesti ant 10 pro
centu.

susirinkimo mieste Chicago],
likos nutarta, kad darbas butu
sui rum|>ytas ik < adynu ir kati
ligotiems darbm\-kanis butu
dildą m a Įiagel ha.
_ Bostono Imdaunycziu
(karpenteriii) unija nutarė
kad dirbt tik a^ztfmias adyim*
|>er dieną su nžiuokeszcziU J<>
Dayton, Ohio, geleži*
jykai, ka buv ostraikavę.
prie, daria* nieko neini'

Augusto dirbtuvėj vandeniniu
paipu ir bus padidyta mokestiadarbinykama.
Peterburgas. Maskoliai vėl
— Lankaster, Pa. Coliumbia geležies Co. padidino del iszsiuntė 68 tukstanczius ka
penkių szimtu darbinyku mo reiviu antMandžurijos rubežiu,
kesti nog $ 275c. iki § 3 už to-

Konstantinopolis.

— 26 diena Liepos “Daily
News“ atspaudino
ži
nios isz Vienuos apie suki
limą Bulgarijoje priesz kunįgaiksztį Ferdinandą ir jo
dabartinį pirmą ministerį Stoi

szke naujos parapijos stovį. Px
sirodė, jog nauja parapija jau.
gerai stovi: yra isztektinai ir
sąnariu ir
ir su v
tai kuolabjausei bereikia ge
ro lietuviszko kunigo, kursai

Austrijos ciesorius Pranas
Juozas rodavo josi su savo pir
mu minister!u grafu Goluchovski‘u apie ulgarijos .rcika
a ir Austrija k e
Bulgarijos rei
kalus.
Rymas (Italijoje.) 21 d.
Liepos, nedėlioję baisi iięlaimė
atsitiko pamarije, netoli miesto
La Spezzia. Garlaivis O r t i-

ir juos surėdyti kas link dvasiszku dalyku.
Isz v i šok o matyti, jog tie lie
tuviai su tikra Dievo meile tve
ria sau naują lietuviszką Rymo
Katalikiszką parapiją ir kas
jiems bus ant garbes.—Rasztininko adresas: Juozos Zachareviczius, 800 S. Ashland avė.
A. Aleksai) d raitis

Bun
tas'Makedonijoj vis didinas
Taikai siunezia in tę 20 tuks
taneziu kareiviu. Ties mies
tu Uskup Makedoniecziąi Tu rVaszingtonas. Preziden kus suniuszė.
tas susivienijimo “Knights of
ViedllillS-Austria. DaneLabor“ Sovereignas
iszdavė d.
O
‘20 July alsiszaukimą in visus sza telegramai, kad Vokietija,
darbinykus ir in visas darbiny Austrija, Valakai ir Anglija
Žadam sutverti naują kilpą
kiszkasorganizacijas ir iii visus tikrai jau insikisz in rejkalus og i a susimusze su ogarlaiviu
Susiv., Phila 5. d. Rugjįjuczio
laisvės mylėtojus, kad anie ne- Makedonijos.
Austrija bus Mari a P ir teip smarkiai,
8 Į), m. lietuviszko kliubo na
jo
Maria
P.
į
kelias
va

priminėtu bank-notu, tai yrą tame pirmutinė.
me 903 S. 2nd Str, Užtaigi
landėles
paskendo,
o
su
juomi
popieriniu piijįgu. Nori jis
užpraszom susirinkt visus tus
Sala Kliba. Iszpanai jau i pusantro szimto žmonių atra- lietuvius ir lietuvaites kurie
mat, kad amerikiecziai vartotu
da ne priguli į Susivienijimą.
tik auksu ir sidabrą ir nori regimai turės bėgti nog salos da smertį vandenyje.
Tikimės jog bus didelis su
Priežastis susimuszinio, sako,
teipgi, kad Amerikoj butu Hu Kubos, Miesttise ir abaze kaiszpanu atsirado jog kapitonai abieju laivu su sirinkimas; bus laikytos liet,
sas pinigu muszimas. O tai teip reiviu terj
prakalbos l’žpruszo tiimtar
turės padūkini žmogus penkis ligos, cy | >a t i ilgai gelto n asis savo pagelbinįakis miegojo lo Įtinis komitetas.
svarus sidabro, siunezia antis drugys , Amunicijos turi men- vose, kadą jiems rejkėjo buV. A m b rože vieži us,
kubiecziai periszkadija
iii A aszingtoną in |>i uingu dirb
A. Zuikis.
— Szv. Tėvas iszleido aptuve, o jam tę isz tu penkių jiems dagauti maistą. Genero
svaru sidabro primusza krūvą las Kubos Gomez iszdavė pri liiikrasztį (encikliką) į Belgi
sidabriniu doreliu. Ta tai liū- sakymą: jei kurs isz farmeriu jos vyskupus, ragįdamas juos
jazminams maistą,» kuodaugiausiai rupįtis apie
są pinigu muszimą gindamas, dastatytu
*
rilis Klaus'-i <iel jusli kliulu
Severeignas užgauna ant Ame bus pakartas. V ienas farme- pageriuimą įtemptu toje szali- mes turime (ik pu viena ekz
je prietikiu tarp darbdaviu ii Vytautas I). L. Kun. (b-dimi
rikos nationaliszku banku ir
darbini ku.
sako, kad dabartinis l
nas i na Kijevo pilį ir K ra:?
Tėvus rod i ja kuostro- skerdynę. \ isi gražiuse apd.i
sistemas prieszinasi liiisv
Kaip žinot, sala Kuba gul
iai sergėti tiesas vienu ii ruse kuriiis galėtume jums arAmeri kos konstitucijai.
netoii nog szios žemės ir Ame
ir persergsti katalikus,
l ikos laikraszcziai t vežiojas
rikieeziai daug Kubos maiszti
tepritartu pražūtingiems PIynioiitlie. Del ko
isz tokio Sovereigno atskzau
nikams padeda, daugiaašei pi
kimo ir sako tein: oradūio fir
socijalistu mokinimams, kurie te aut niusu laiszko?
ir prieszai tikėjimą isz visu pa— Tai A. Aleksam
Paskutiniame laike buvo ko
ežiui ('hieagoj: Acziu už
rus dirbti* t
respondunciją pras/.ome
nori užpuldamas ant national va ties miestu Bay amo, kur vie
dauginus. Gudotiniems musu
iszku banku darbus sustab ni ir kiti daug pražaido. Isz
korusjiondeiitams
ekižiami
Iszpanu pusės |>ražuvo jenaromums kudauginu1prisunkite
t
las
Santocildes.
Sznekėta,
kad
— Avseniai apgarsitas me
šia žinių isz visu miestu kur
gyvelie.
finis praneszimas iszrodo, jog pats Iszpanu vadas Canijios
isz priežasties
ilson‘o naujos pasiliko sužeistas. Kubiecziai
ir daugelį pragaiszino. IszpaFREE GRUND PRIZES]
tarifo l>ill‘os fabrikantai
e ne
imi teipgi likus sumuszti ties
tsrtj
uos iszdnrbiu turėjo l>
lb-l prapl-i.i- •
pereitus metus ant 40
Hill Cacao.
moluii.so j< <•-

Jsz ^piepkos

v

doleriu.
— Pittsburgh) 1uždėjo naują konų
dirbimui geležies.
— Isz Toledo, O
fflja, jog 24 d. Liepos naktije
apsi darę Ii eczy n o m i s ( n i a s k o mis) vagiai suskaldę ekspress‘ą
ant Lake Shore geležuikelio ir
mėgino pasiimti vežamus pini
gus. Vienok jiems nepasisekę
suardyti su dinamitu didelę
geležinę banką ir jie pagriebę
tik apie 150 dol. smuko sza-

Sfip

liiilucygnrii • !

W> tai per i’>0 (ItcHu iszibvi
Įėję, 8<K) Ashland ave.
Bulgarija.
I ih-siin iimso dovanas su ko'/
Susirinko juiikus būrelis lie
Stm baksii Cvgaru. Atsiunsl
— Svetinitaiitiszku reikalu
liniim sa\o oravaitl«. ii-iiUt’
s.i>o .nu<-sa o mes xitsmsli
ministeris Stoilovas perpraszi- tuviu. Sus’rnki’uą atidarė nau
1 baksa H. ę. cygaru vien
nėjo svetimu žemiu delegatus jos para|>ijos rasztinikas .Juo
gera re\^>|varj, 1 kiszeii
peliuką. 1 plpkc ir paaukst
už tai, jog jfis užgavo maisz- zas Zachareviczius, ir apreisz
ta 'aikrmlell U prabos auk
so o ir gera, lenciūgėli. G .s i
tiuįkai per Stambulovo laido kė susi rinkusiems broliams, jot
t ekspresofisoo jago pasid
pirn,s‘-dis K unca atsiuntė žodi
tuves.
jog jis negali pribūti ant susi
visa pakeli. Wiskas
Londonas 24 d. Liepos linkimo ir visai atsisako isz sa kati
imi gaut or
vo tarnystes del stokos laiko deriugalot
(h-1 inu«> cygaru
Pasekme rinkimu į parlanien
Tokiu budu tapo iszrinktas na kurie parsyiKula jmj vi
tą iki sziol tokia: konservą
svietą par*iU?nla. m< < norime
ujasispirnisedis Aleksandra E sa
tu
turėtum
n/.-iemimn pa rd fui a m a s m
tyvu ir unijonism 386, oppozi
cigarus.
Agentus
n-ikaluujem ko/.u
Bijanskas.Po to komitetas kur mieste
Adresą vokite t<-ip:
jos (liberalu, parpęlitu ir Mc
sai susideda iszdvylikos vyru,
Cuban Cigar Works.
Carthyistu ir t. t.) 215.
iszskiriant vyriausybę! aprei 8^ Was/iin^lon Str., Chicago, 1

od'ŽT'lliai.1

Atsargiai su elektrikai

.
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S J- fehifes

Neseniai kaip pranesza laikraszcziai Philad.elpliioj )>uvo
szitokis baisus at^itikiinąs.

P?'.’;

" . ................................... .. . .

I---------------- ---------- (

-

VALDYTOJAS <

su n u 2 b metu, Kurie gyvoji o
ant 1303 Malborough Str. subatos rytą aPle 1 ’ y.ąbiuda
rista j u szopoj.e
abudu
negyvus. P r i eža sj is
buvo elektriką su kurią neat
sargiai apsiėjo.
Mat tėvas norėdamas isz-
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E. B. BLIUMO, '
Ant E. Center Str. N1S.,—
SHENANDOAH, VA.

4

Czioijai galima gauti dziegorią
mažu ir dideliu ir Igncingcliu visoVisokiu instrumentu del prajaus,

ANT SOUTH MAIN STR, 224

pijopn, gifeini mandolinų ir 1. L
7-> e. Ir daug kitu .dalyku už pigią

■H

Ta ? VlNSAS i AmBROZEYISZIą H
KEPTUVĖ IR CUKERNĖ
(iiiluma gauti kožnanie laike ir kopigiausei: Dfimi, keksu, cukerku,

.—yrą d.ąbm’ ujųs—

nu sienos. Tūnisyk pagavo jį
elektriko sriovė it jisai uupū.lė ant žemės.

tona,
Įlae
cold Cream,] ir
taip t. Bolių ir kitu dalykų del

Pardflda viską kopigiausei ir kožnain laikė

us ji po szin antraszn:

1944 South 10th Street,

sųnps ir

29 E Centre str.

SheiHuuloiili, Pu,

dektrikinais
giliai

/

baisios

yyĮįJ g u nor i

nuaus ir uorė jį iszliusūt

Sząltas alus, skanus gervinai, gar
dus, cigarai. Smagi vieta del užei
gos. Braszuu brolius at-ylaukyti
pas mane,

THE INDEPENDENT WATTO
I05.BR0WN ST.

K

CHICAGO , ILLS.^<4

^hen^n(l(fa/i l'a

Wly.ARBAL’

ir parkrito aut žemės.
ėsi rata-

JRaDE Marksu^#

COPYRIGHTS#

llr?U B n^J FSjįtaįįLl ©[fui įfįl EĮfrįįlJį®Mfšfejįyį
ratavo! natrolmana Varlina nū
smerties.
4

'

■

- » • •
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CAN I OBTAIN A PATENT? For a
prompt answer and an honest opinion, write to
nt CNN
CO., who have had nearly tlfly year*
experience in the patent business. Comtnunlca*
lions strictly confidential. A Llnn<ll>ook of In
formation crmci.'in'ax l*ntent* and how to OIh
tain them sent tree. Also it catalogue o( wwu{uv<
ięal and sclentltlc books sent free.
Patents taken through Munn Sc Ox rvcerrtt
special notice in the Scientific Ainericnn. anų
thus are brought widely before the public with-,
out cost to tho inventor. This splendid l’alM‘r>
Issued weekly, elegantly Illustrate,), has by fartno
largest circulation of W soentlflc work in tnc
world. S3 n year. Sayipk* copies sent free.
Building Edition, naoiuhly. >2.50 a y<-ar. >ingio
conies, ‘25 cents, l-'very number contains beau
tiful plates. In colors, and photographs of new
houses, with plans, enabling builders to show tau
latest designs and secure contracts. Addrc-s
J1UNN & CO., $BW- \’9UK. 561 BkuavwaY.

W Ghmieliaucko
311 E. Centre str. Shenandoah, Pa
szele užsiurauę: atsigerti kuę ska
niausio aluezio, saldžios, kąręzios ir
kokios tik norėsite arielkeles, kasi ir
cukrawotos, užsirūkyti puiku cigaru

PATENTS

m*

trompily iioeurorf, Trad^-Martni. Copyrights
pabota rogi*t»c*d. Twenty-flvo yoars «X-,
I<44<QBC<K XV» report whether patent can bo
Mourcd or not, free of charge. Our too not doe
enlll patent !■ aJtvwcd. 311 puge Book Erec.

M. B, WILLSON Ą CO.. Ittoruoyr at Law,
WASHINGTON^ 0<Cu .

Vpp-T.b. raTbrncK

" >< ■- ■ •

—š&a
Apie senovės Lietuves pilis

Lietuviai
Ne Ziopsokiteh
spaustuve tik‘ka apturė isz
$ū3 skrynias visokios y talpos
šro. Kas isž lūs nepažino T’ta
dejnus Noveskio kurs užpatapyTolietuyiszkoms knįgonis ne tikt
slidžiąją Lietuva, liet ir kiekvietimerikietį szaukiantįsi pas ji viJiužganedavo.Sziandien jam izsi
nikus isz Tilžės kuone visas Jo aite knįgynas perėjo j rankas
farso” iszt.lav.ejn. Taigi pas muI raudasi:

Jlaldu knįgos:

20C

10c
40c
20c
10c
10c

Tikra* Elgiuo laikrodėlis uzdika
^PPrUluBk srit* *Dga?«ln
/ ĮI tn a su pilnu tavo admsu
VO me* tau atsiunsiineTU
krn Elgiitu la Ik rudeli už
į^dtk* del pamatimo. Yra
lai 14-ka aukso gražiui
i4Z.Kvh:tkuotmi ir ibz.rodo
kai ji tikrai aukso htikro
d«dt.» už lt). Viduriai y
ru tikro i'lgitio. gvarmitavot.'ib ant 20 metu. A p
iiurok gerui e.\pres<> <>f,i
ir jeigu tu midi, Jog
yra. pigu. užm<m<-u <*x
prc.Mi agentui <8.7.
,jc nmKasztus cxpre>o,>.65 Iku
rodi'Ji*. yra tavo u.50
m>ri gražu lene 13a r.
tui priidu* drau 8.75
>zitu apgur -i u imu o hi
>tvi(i|x>m* arba, pa
nei order, o gausi
lenciūge! I. vertu
Arba prisiu .* is;
18.75 mil Ini rodello.
gausi h’iiclug e|i dyk
Tlė Įniro dūlei yra tižs
«mu su raktuku ir l>e r
gun* so. Rii'Z.ytt
oki
norit del viro, urb.i de

Žlponas bei Žiponė,
Žirgas ir vaikas
...
Birulės dainos ....
Petro Armino rasztal
Ponas Ir mužikai, drama
Kas taislbe tai ne melas, Alsz B.
Pajudlnkim vyrai žeme apysaka
5 C.
Ant Nakvynes
“
“
Pasakojimas apie viena valta ir jo ra
c
sztlnlka
“
Kaukazo bajajsvls
Kur meile ten ir Dievas
5
Kas kaltus
“
5
Senis Makrick&s
“
ac
Vakaras Tilviko plrkteleje
Gyvenimas Stepo Raudnoslo Ir kitii naųdingi skaitiniai (ketvirta dalis Sza it
lenlszkio senelio”)
“
Apie Dangti, Saule, Menasi, Žvaigždes
Keating & Co.
Pila notos ir Kometos
“
5c
Manufacturers And Jobbers of JEWELRY
57 DEARBORN ST., CHICAGO. ILL.
tO
c.
ji
Naujas elementorius (1895 m ) apdarytas Tikrus aniorikoniszkas laikrodėlis.

Afikso altorius arba Szaltinis dangiszUsrbtt
"
"
$1.59
2,00
b] Szagrino
2.50
d Kilotojo
Žodvnas kun. Miežinio keterose kalbose:
d) Mn kauh-ljajs
3.oo jr
iletuvlszkai, latviszkai. IcnklMzkal Ir
. BALSAS BALANDĖLĖS,
ruskai
'l
8 2.00
a) Skurli)tuose
'
90c.
b) Szagrino
l.oo Basonuvieziu Dr. Etnologlszkos smulk
menos įsu viena tnapa)
“ 25 c.
c) KriszteJe
2,ou
d) Su kauleliai*
2.75 Ir daugiau* Pttvergele (P. Peiverlntos Apysakėle)
1) Mažas AUKSO ALTORIUS. ;5c.
kaip gyvena Kynai
“
10 c.
t] KANTICZKOS
70
Vapplerlo A. kun. Istorija baŽnyczios
“
“
100
BiiĮjOS (JvasjNzkos įtalpos; kataliku
15 c.
’ 1. 3. ir biednam ir bagotani ir t. t.
■I MvcnitnaJ Szipntnjn Dievo
Kristijonas Donalaitis Pavasario link
liiiis po
70 iM-'ntn viena
mybes
“
“
*
5
I Givenirna* V’oj<zpaliex
80c
Musu Pasakos, 10 pasakų
10 c.
j'iivcnjrnai Sz.yentttjn Dievo (mažesnis]
Kankinimas kataliku Lietuvoje abeluai
Idll zokonas dratign
•
20c
o ipatingai Kražiuose 1893 metuose
i i'irsas anie baisyb(*s dienos ,sndo 2.'»c
del Lietuviszko teatro
“ 15 c.
30*
I gydyklos nft baimės smertles
I 1‘toriaSzvcnta su abro/.eliaic
I Menuo Marijos
30c
visokiu
| Fitotea arba kėlės į maldinga
gėrimu: alaus ir visokios ueg
|tt ,
50c
I Xovt-nos
30c tinės.
KAZIO DRAUGELIO.
I Frislga tavoji mas ant smerezto
50c
I htorija seno Įsiutimo
525 AV. Center str.
I Kinczla VitMzpaties
3oc
Malianoy City, Pa.
I Pakyljs szventujų arba tanki komio
Ina
.
.
15c
I Sakaia 25c
I Stebuklai Dievo Sz. Sakramente 3oc
Gali iszczistiti ir nukvarbuoti visokias
I Mokslas Rymo katalikų
- 35c
I šlovinimas Sz. Panos Min ijos
20c drapanas kaip tai: kotus, kelines, pirszI Ražaitczius amžinas •
JOc tines, vilnones ir szilkines. Po iszczistiiI Žyvatal szventiijn >
- 20c mo , arba nukvarbavimo drabužiai iszĮ Kalba dvieju žjnogn »
•
JOc rodo kaip suvlsti naujai padaryti.
Darba atlieka greitai, pigiai Ir kogeI Vadovas in dangų •
•
■ 5(>c
riausel.
I Vadovas aplankanezlų ntmlnluima kati
Taigi parduodu naujas ir jau palaiky
I-’1X8 Iszganj tojaus m ūsų
.
18c
Girtybe.bnislbe Ir rustibi) to gi ldo 15c tas drapanas.
NEVŽMIRSZKITE
Kas yra griekas.kalba 3 morgalczlu 15
Didžioji nedelia
5c 116 E. Centre Str. Netoli Ivales
Grieszninkas priverstas motu voties 10c
dipo SHENANDOAH PA.
I Pertpejlmas apie hzv. tikėjimą
8c
Trumpi pamokinimai Ir rodos isz knįPjkun. Antanavlczlaus
- G5c
Kasdienines maldos
8c
Graudus verksmai
<50c
Apie iiiuhhi kaipo rakta į dangų 15c
Pamokslai ant didžiųjų metlenln szven
Ir didžiuosius nedelos
75c

Wm

MESINYCZIA

S T CM Iszkirpk szl npgnrsiniWIN0 utį ir pri.'iti'k iinnn< >u
* S£T savo pilna adresn.o mes
LADIES I'fi'in'iiii’' titv už dvk*.
ir CENTI',1;;1 mu'i-'ilĮ'iu. u'ęrinuM
tikra Htnorikoiilszka lai
krodėli, yra tai tlkr-it
nuk'iis. vadiiiiHuits 11 k

auksinis laikrodėlis, kuriuskiti pardfida |m> »W,
J ra gvnrnntavolas ant 20
metu. Apžiūrėk gerai ex
pr«M>ofiscir Jeigu tu ma
ttisi. jog yra pigu, užtilo
kek -$7.50. O jeigu nori
puikaus lemdugelio. tai
atsiusk gtleentu paez.tiuemis markėmis o aausi auksini b*iiciuge||vertumo į3.rt) 11 k. Arba
prisiu.'k 7.50. o lenciūge-

Prisiunsk szlta
apgarsinimu su
£sav<» pilnu adresf
v Ir mes tau tusiu

17. dyka del pama
y mo. Yra tai 14
k a ra t a u kso,

laikrodėlis už $40.
id tiria i v ra tikro

imt 20 metu.

Lietuvai amžių gludumuose,
Maskolijos politika
Vajk*ų kningelė
Veselija paglrcnų -

10c
20c

Shenandoah, Pa.
mesa: jautiena, versziena, aviena

15c kiauliena ir visokio skyriaus rūkyta
20C

mesa.
Geriause mėsa Szenadorije ir
visados pigiausia.

50c
Vlstoria. Zanavyko
Juokingas pasakojimas
Naujas elementorius su apdarais
PUIKUS SA HUNAS
35c
Lietuvos gaspadlnė
10c
Ameryka pirtyje
J0N© MIEbD/IŽie
Tamoszlus besotis
Teiposgi gers kriauezius ir teisin
Apie Kr a žl v s
gas agentas, laiwakorcziu ir siunti
Kadaryti idant sveiki butumo.
122 S. Main str.
Lengvas būdas paežiam per savų pra- mo piningu.
Shenandoah, Pa
oktlraszvt
.10c

Trelnai luzginu Uz Sliviwidoriu in Penn llnv-i.
Junction. Mauch Chunk, Ia*Mght'>ii, Shithigtor.
While Hull. Catasauqua. Allentown, Ih-thlchciiu
Easton ir Weatherly 6.01. 7.38.9.15 ryja 12.-13. 2.57
5.27, po pietų.
In New Yorn ir Philadelphia, 6.01. 7. 38, 9.15 r,
la 12.43. 2.57, po plot In Quamtnc. Switclibaciu
Gerhurds ir Hudsondnle. 6.(>1 9.15 n ta 2.57 po pi
In Wil vs-Barre. White Huven. Pittston, La
ceyville, Towanda, Sax re, Waverly ir Elinirh.C.Ot,

In Rochester. Buffalo. Niagara Kails ir in We
stus 6.01. 9.15 ryta 2.75. 5.27 jx> piet.
In Belvidere, Delaware Wat«‘r Gap ir Stroud burg 6.04 ryta 2.57 |x» pirt.
In L.-nulx-rtvili*; ir Tri'iiton 9.15 ryta
In Ton lis* tinoc 6 (M. 9.1 rytu 2.57.5.27 po j>i<-t
In Ithiicn ir G<*n«vn 6.01. 9.15 ryta 5.27 įxj pi<«t
In Auburn 9.15 ryta 5.27 įkj plot.
In Jwauesvilh*, Levlstoii ir Bvawor MeuCIoi*

in Stocton ir Lumber Yard 6.01. 7.38, 9.15 rytu
12.13. 2 57. 5.27 po pietų.
In Silver Brook Jukctlon. Audenrb’d ir IJuzhton 6.04, 7.38. 9. 15 ryta. 12.43. 2.57. g.27 ir S.lfc p
pietų.
In SiTiinton 6 M, 9.15 ryta, 2 57 ir 5.27 po pietų.
Iii Hiizlebrook Jeddo. Drifton ir Krovimui 6 94.
7.3S. 9 15 r> ta. 12.43. 2.57. 5. 27 po pietų.
In A'bhind, Girardville ir Lo>t Cree, 4 59, 7. 49,
9.13. 10 20 ryta, 1.00. 1 10.4.10, 6.35 po pietų.
In Haven Run. ('entralftu Mount Carruei ir
Shamokin 9 13. 11.11. ryta. 1.32, 4.20, 8.22. 9. 15 po
piel U.
In Yatesville. Park Phus', Mahanoy City ir
Delano, 6 01, 7.38. 9.15. 11.05 rytu 12.13, 2.57. 5.27,
8.08, 10 53 po pietu.

Krautuve visokiu valgomu tavoru
Jeigu nori gauti gera tavora už mažus
pinigus, tai ateik pas Juozupa \V. Pur
cell. 101 East Center str.
100 svaru geriausiu (gvarantavotu)miltu
1G6
4 Baksni žirniu
4
,,
konu
3
,,
geriausiu tainecziu
1 svaras geriausiu farmiszku tanku 11
3 ,, geriausiu džiovintu obuoliu
Šviežias sviestas ir kiatiszlnel yra gauna
tni kožna antra diena. Mesa, rukiti kum
piai, szienas ir kiti visokį tavorai sztore
yra geri ir szviežl. Visokį tavorai parsi
duoda už pinigus labai plgei. at.minkitI
101 E. CENTER STR. SHENANDOAH, PA.
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Trainai iszeina
L'zShnmok
30 l>o pi-tu. ir

5.15. 8.15. 11.45 ryta, 1.55. 1.30.9
ua in N'Zi'iiadori mil 6.01, 9 15

I'^i'iiin i.'/. Kzeuadorio j l‘<>U;!!<•. 5.50. 7.38,
9.08. 11 05. 11.30 ryta 12 -43. 2.57, 1.10, 5 27. 8 08 po

!sz.eina in
tutu,
Mount Carmel ir Sltamoklu i
10 po |)letu, ir atletui in Sha
7.40 ryta ir 3.15 po plet.
Iszeina isz Shamokin in SI
55 ryta ir 4.00 po jn’etii. ir al<
nadori ant 8.19 ryta ir 1.58 po pieta.
Iszeina in Ashland, Girardville ir
Lost ('reek. 9.40 ryta 12.20 po pietų.
In Hazleton, Blach Creeh Junction,
Penn Haven Juction, Mauch Chunk,
Allentown. Bethlehem. Easton ir New
York. 8.49. ryta 12.30. 2.55 po piet.
In Philadelphia 12.30. 2.55 po pietų.
In Yatesville. Park Place, Mahanov
City ir Delano. 8.49. 11.35 ryta 12,30
55. 4.58. G.03 po pietų

labai gražus; laik
rodėlio sztornose
tokie lenciūgėliai
parsideda po $3.50.
o ofise ir. Jeigu tu
mlsliji. kad tas yra pigus ir jogei, kad 1I.3O ryta 1.05, 5.30 po
laikrodėlis ir lenciugells yra verti tu pi
nigu . tai užmokėk espresso agentu 9.30 ryta 2.40 po pietų
$9,25 ir laikrodėlis su k-nciugellu y ra tavo
Is/. Pottsville in Szenadori 8.30, 10.40
ryta 1.35, 5.15 po pietų.
DIAMOND WATCH CO.
bollix it. wn.itrit generalnas snperiu
Masonic Temple, - - Chicago, III.
tendon Us South Bethlehem, Pa.

1.1. Rohland’o

te!

I'Z«'ina Už Pat t'villi' į Sz'-nadorl 6.00, 7.50, 9 05.
10.15. 11.10 n ta. 12.32, 3.00. 4.40 5.20, 7.15.7 55,
9.40 po pietų.
I'Zeiiui i.'/. S/eiindorio j Hazletoti. 6.04,
ry ta, 12 33. 2 57. 5 27. 8
po pietų.
l'Z.dim i'/. Hnzh'tori
11.06 r\ ta. 12 15. 2.55. 5 :<o.

Royal mfg.Co. Deni

as ir yra datų
tvirtesnis nekaip

Gelazinkelias tehigh ■ Valley,,

Philadelpdla, Pa.
A. W. NON EM ACH ER. Ass G. P,
South Bethlehem, Pa

J.
AGENTAS SZIPKORCZIU
308 W. Centre str. Mahanoy Citv,
Pa. Galima pirktie konopigiausei ir
ant geriausiu szipu waziuot. Prieg tam liaidžiu piningus tiesiogei in
Lietuwa, Kussija, Lenkija ir kitas
wisas szalis Europos.

gero galima gauti isigert. Lietuwei
pas sawo vvienžemi.

O“

«9

■r.

--'

, Lietuwiu”

Garso

J

5, *•

D R U K A R N EJ E
KUORUIKIAUSIA IR U/, PIGIA PREKE (CZIENIA) ISZPILDO WISOKIUS' DRUKORISZKUS DAR
BUS: BRUKUOJA DRAUGYSCZIU KONSTITUCIJAS
WISOKIUS PLAKATUS, TIKIETUS, GROMATAS, Uz
PRESAS PRUKARNES: „GARSAS AMERIKOJ LIETUWJU‘>

PUBLISHING CQ_.

2Ę0 W? CENTRE STB.

‘

v .

SHENANDOAH, PA.,

p, KJHMP’SO aptįeka
•įtaisyti k ū g e p i a n s i’a i,
, verkiu, tu r pjūtį viduriųse,

Nesibijok!
p «
oorl

7X.
JSes ,.eldŽln‘‘
<■—,
yra guriausias
■> -y
nmi-rikoniszkn,
__1 laikrodėlis ir lai—- k<> gerui laika, o
v'
Swiss viduriai
greit pagenda.
Mes galim purdn< tau ..ehlzin"
laikrodėlius dar
piginu ne Kaip
pirmu. Mesėsam
seniausi prekėjni
laikrodžiais irduVA rom ..biznį" su
tavo tsiŲtleezinis,
A ir mes meldžiam
tavęs pirm negu
A
tu pirksi kur Ki~
e 5> ! lir luikroilėli.iszįi^kirpk s/.Į apgnr-

'.j O vardu ir adrv<u.<>
» mes nisių-hnetnu
V
>zį U kur. gryno
■*— nukso dn ilia i
^77? C7 marginti/ (beveik
pigiau k:ū|» knd
urns davėm už t<»r*?
ki:/ žemi/ prekę)
y/z ~~f
su tlKrai ..elgin"
viduriu). pudarG.
ut ir tižženkliuTu per.,E l g i n N n f. i o n u 1 W :i t e h
('<».•• puikiai apdailintu mi onujaii'-iomis prietnlmis gerai uŽMikaimi- dymi ant
pažiūrė
ki mo. Jeigu tu nori, užpmkėn express, agentui
nnszjus aOhmtimo ir «0, jeigu nenori, neinonėn jiirjtfo. T u niej<o nesibijau, guda tu
order ius|. 20 metų gvarainavoj)iim> -u kienvii-int Iniprodžiu. l'ž 50 centų mes t;i)( atsiųsime

Dyku! Jeigu tu pirksi «rbu tavo draugai
6 laikrodžius, tai lu gausi , ietis/ už d> kį. Tai
g a 1 i n ž <1 i r b t su s z i n i s I n i k r o d ž i a i s.
Nekuriu dzlcgurmeisierial pufditda jūs nū >25
iki 10 duburių,

Red Star Watch Co. Dept.
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Nugi vyrai pas savo brolį lietuvnįka ant szalto alaus! is’/; Rrancijos
Bimapso ir turkiszkų cigaru! Užeikit, o nopasigailosit.
Žmogus teisingas, su kiekvienu gražiai apsieina.
*

Is-itS
irtu utini mes visada geriausi tavora
pigiause cziene parduoduni.

visame miesto Shenadorio.
Smagiausia užeiga, kaip del vietiniu
lietuviu, taip ir pakeluvlngu. nes netoli
Leigh Valle’s dipt). Tenai randasi ko
skaniausias alus, visados svh'žes. o ka
kitu gėrimu tai nei girti neteikia, nes ge
resniti niekur nerasi, o cigarai Isz paežios Turkijos. Taipgi J. Kupczinskas
ir brolis yra labai priet<>|lngi žmones.
Kiekvienu gelbsti bedoje ir duoda rodą
kožnam reikalo.
nepamirs/,kit

201 K. Center Str,

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

DANTŲ DAKTARAS
Ofisas buna atidarius
nuo 9 iki 12 (pietų)
po piet nuo I iki 3
ir nuo 7 iki 8 vakare
34 Oak str. Shenandoah,it

Uždyka tikras elgino I
laikrodėlis,
Atsiusk savovjgti
adresą, o mes jna?«
siųs j m tikrą elglwil
rudelį dėl Eaziurr. J
vertą $60.1X1 — lit * I
mados, bet naiijai'l
Nedarom me»
i
raszlmo to zlepx I
nes patys galėto I
matyti už. dyka eirl
so ofiso. Ta* hikrocl
yra tai tikrai „tiri
laikrodėlis" ..Eit I
National Watch Ca I
Del vyru ir dd®l
rlsz.kin kasjlfiji j'l
Atsiųsk ’>0 veiity vi
pom is. tai at'iiisin‘I
ir lenciūgėlį vertjfli

ir daug visokiu dalyku.

da azif kortos ir siunezia pinige
visas dalis svieto,

ATEIKIT!
lOr» IN. NIainSI
SIlENANDOAII.il
LIETU VlSZKASSALll’M

M. Slavicko

Parduodu visokius žaliui valgom uji du I
kliu: Salotas. Kopusius. ('Ibtilhm, ,Mur

I dėtu via i ne užminėkite alsiltm
pas M. Slavicką, Žinokite, jei
yra ne paoziuotu, tai yra leista

vvrns, nes nereikalauja daug uH

visokiu daiktu,

mus, kaip tai, szalta ahi, visokud

ka kokios kas tik nori, ir kuo Į1
kiaušius oignrus

Plunksnų, ant langu audeklu ir t, t,

NKVŽMIRSZKIT

221 E. CENTER STR.
Shenandoah, Pa.

i y mid ling,

— S A LIŪNAS -

Jono Ražo
Ten galima gauti skaniausiu:

1

\ °1

V"1*1 111 )

mu wisnkiu, nes ir cigaru
su kwvpenoziu durneliu, oirįtf

, *

OliiRIT!

108 E, ^enteh Str.

MUiaiickas ir suims,

117 S, Main Str.

Shenandoah, Pa.

j

339 W. Co;d str, ShenandoCI

Visi tuYorai yra nzvieži iv laUti,
pigi, ateiki to o gausite ka tik nore'

ęeberiu Ir daugybe

29Į W, Center str Shenandoah,

,

ĮLIETUWISZKAS O. □ ©

g02 S, Main Str.,

pawia’ksla, teip iszrodo kaip gina
daigu nori kas kad atmalevotirl
dydes formos tai wiska puikeipJ

Pas Raflziaviczu1

SHENANDOAH, PA.
».»l

Yra puikus photographs, kri

Dept, y. tuo \Vii'liiiiį!t<>n st.

Ferguson's Ilotel Building, No, 6 So, Main St.
gf ■—will

■

Guarantee Watch Co,

Atpiipkit - I< i vi i ii’s JJ

i

m

o Jeigu atsiųsi iszjoirt $0 už iniKrodį, gausi
lenciūgu dyku. It.ozyk | mus ir buk ramus.

|_uks German Remedy

V-"

OH. SHMIDTO

»qz nelaimes p. Bužas.
213 h*- Centre sir. Shensndojl“

Ąp žinote lietuwlai kad CHKYŠ
TI AN SHMIDTO yra geras alus ir
T (ĮMINKIT!
galwa nuu jo niekad neskauda. Pas
Ch, SUmitlPa gali kas nori gauti ir
baczkutia iii namus parsigabenti,
i’io parapijos galima gauti
207 W. Coal str, Shenandoah, Pa.,

