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Cue inch once $ 0,50.
One inch one month
- $1,00.
One inch one year
$10.

Vienas colis viena karta
.Vienas colis per menesi
Vienas colis ant metu •

Shenandoah, Pa, d. 2 Rugpjūęžid (August) 1895m. rinktu.

FOURTH of JULY.

Ir mato dar Amerikiecziai,
kad toj liūsybė kuria turi yra
gera, užtat isz džiaugsmo me-
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Amerikieczius
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vienas žmogus ir pradėjo pris-

kėši - neatsilaikė ir turėjo A-

<

vyti kokia valdžia turės būti
Amerikoj. Rodavij<», durno
ir nutarė, kad reikia apskelb
ti Amerikoj liūsibę.

Metas 11

* įn

sirehgusi manę iki Eitkunu
asirodė mų kaip 'ir kokia,
lydėti, pamaezius žandarus,
verkt, rėkt.. Bet anie, nepai
Kražių*
sydami antaszaru, jų atstūmė, se.
o manę, rodos, suėmė, apvil
ko rudi ne, apavė ilgais batais, rinkę pas augsztą didelę baz
ir varė in aresztantu rotas.
nyczių ir gynėjų nd užpūliku
muszėsi szaudėsy pjovėsi.
beirti.
Paskui rodos tie žmonės su-

tų liūsibę ingavo, iszkilmingai
Jausti virszum 100 metu suka- apvaikszczioja ir vadina jų
diena ,,F o u r t h of J u •
savo savo žemę isz po svetimo
nes anoj dienoj liūsybė buvo
niai Maskoliai pa
klausė Anglijai.
karės suda* ir manov
Apskelbta buvo liūsybė tik ant suszaudymo.
ve valdonus - gubernatorius vienoj Pliiladelpliioj, vienu
vhrpu;o dabartės garsina ir manę myrio marszkiniais, plamerikiecziais: norėjo žmones skelbia ja visur varpais, dai ežiais kaip marios ilgais kaip
spausti, - spaudė, norėjo ne nomis ir szaudymais.
dorybes pildyti, - pildė, norė
ežioms rankovėmis. Iszvedė
jo skriausti, - skriaudė, o paį laukus. Su anoms placzioms
Mano sapnai.
rankovėmis pririszo prie stul
niekas nedryso —
Nors gyvenu dideliame mies po. Akis apdengė skara ir
V UIV

$ 0,50.
$ 1,00.
$ JO.

ti
ežia nematęs. Mat tų dien, isz
Už ka? Už tai, kad iii ka
vakaro nuvargęs labai ilgai riumenę nenorėjau eiti. Usz
tai kad asz iii kitus nenorėjau
O kokį sunku turėjau mie szauti.
gų!? Koki baisus sapnai maLaimė tiktai, kad tai ne bu
vo teisybė, o ti ktai buvo sap
mą, vis tik durnai, szaudyklės, nas.
armotos, kraujas, musztynės
ir karės, o asz to visko teip
bijausi!.. Ir į Ąmerikų jug
ne no ko kito, kaip tiktai nog bės galima atrasti Maskoliaus
vaisko, nog kariumenės pabė
sius Europos! Kiek tai te
gau!. - - .
žmonių pražūna neteisingai,
už tai kad ne nor žudyti ir
Taigi pirmiausei ma sapna skriausti. I ž tai, kad barba-

0 liūsibė anoji buvo, kad vosi toj valada, kada asz be
iszmėtinėja, kad jos žmonėms
kiekvienas žmogus szioj žemėj Ornui i* Ameriką.
Jau. rodos, viskas buvo su liūsibės nedūda, per daug jCis
galėtu ką nori kalbėti, ką no
rengia, sudaryta: vežimas pa
le nieko piktadėjingo nedary kinkį tas, drapanos ir daigtai
tu. Kad žmonos visi • turėtu
lygias tiesas ir kad ne karaliai sėst ir važiūt į Eitkūnus....
kunigai kszcz i ai. bet kad jie Kaip sztai nė isz szę nė isz tę
patys savimi rėdytųsi, prezi- pasirodo žandarai.
Mano mama kuri buvo pa- uis
lentų ir urėdnykus per balsus

. ja

ir į Kražius, kaip ir į Kauna

kia.
>

„Kam sako, mes turime lairius, kuriu ne norime. Kurins
mums kasžin kas isz kur pr.
siuezia. Toki užmesti ant
mus sprando valdonai apie
mus neboja, jie žiuri tik savęs.
Jie mus, mes ju nesuprantame.

s

ii

sibodėtume, o iii ju vietų iszsirmktunie sau isz savo žmo
nių gubernatorius kokius mes
geidžiame.“

>

lh

ir

Už ka: Užtai, kad norėjo
r*gero ogubernatoriaus,• gėrovai
o
dono; norėjo kad savas žin •gus jaisiais rėdytu!
g

rll

lig pradėjau bėgt, ėmiau
nų: tai turbūt Maskoliai m ubrolius teip pjauna?

h

V, J nove, argi jau nm
kasžin niekad liūsibės neigi
sime ? ?

y
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Kumpaniezni sztorai,
Kiek jie kenkia,
Niekas ne naikina teip mairai. Darbinvkai isztolo saugo-

brekeriu, kurie verczia jūs kad
paną imtu isz kompanijos
sztoru.
ĮJet |>q, padarys?
kartais negaudamas gepo dar
bo, turi ir bloga dirbti; nega
lėdamas kitur yiptos rasti pri-

paniczni sztorai, tai nereikia nė

T6F-M»

kaip žmogus, ciuuuUb upiiuk
tą sąy.o rąsztelį ragy t darbi ny
kus tu j prję strąi kavinio — viena pusė nudažyta, tegul stovintį medį teip, kad jo vei
bus, baltai, o kita jūdai, lai- das visados butu į medį atkrei
ptas tada bet koks vabalėliu
kas. kad darbinykai turėtu apszv»ėstąją mėnesio pusę ir ant niedžio esantis, matys tį
apie tai supratimą ir prie pro sukant kamūlį, mes matysime žmogų tiktai isz pryszakio,o
gos teipkaįp daugelip kjtokiu ar tiktai ąpszviestą pusę, ar žmogaus užpakalio nepamatys;
vienok žmogus sukasi iraplinl
dalyku npg kPinpaniju reika
lauja ir to pareikalautu.
Papasakojęs apie mėnesio
darbi nykus nog tos baudžiavos atmainas, turiu pridėti dar
nog kumpanieznu sztoru at apie viena jo atmainą. Tukai!
liūsūti, nes su unijomis kum
pam jos vis tur rokūties, unijų gerai į jį insižiurėję, galime t. t., vis tiek kaip, kad žmogus
pamatyti nepritenkanezią iki suktųsi ant vietos
greieziausei paklausytu. Del
Taigi mėnuo sukasi trejopai:
to tai darbinykai in unijas tu
ąiszkiai szvieezianczią. Tokią
ri raszytis.
mėnesio atmainą teip galime
iszaiszkinti: kaip mėnū apŽVAIGŽDES
szvieczia žemę naktį, atmusz-

musu žmonės vadina szvie
ti menesiv atmuszdama nū sa- czia n ežius daiktus, m atomus
ant dangaus, žvaigždėmis,misžmogaus, ant jnenėsio, ėsanežio, žemė rodytu tokias pat uos nū kitu nesiskiria, o jeigu
Žinios isz mokslo apie svietą.
atmainas, kaip mums mėnū, ii skiriasi, tai tiktai szviesulieką kumpąnięznam
lė monfi.
mu: viena labjaus szvieczia,
kite mažiaus; ir kūm-^gi ro
mėnesio žemė
dos jos Un galėtu skirtis vie
'Menuo,
nos nū kitu. — jos, tokios ma
Žodžiu kompaniczųi sztorai
Tegul bus žemė
me
mėnesiui ko ne žu tės, pagal žmonių niblj ir
n esi o įr saulės, ąle ne staeziai
lžimas, nes ten tavoms a isad yra visi trys viens prrnsz kitą, bet
mėnesio
žino. Gana czion bus primyti,
kad kartais pasitaiko, jog darbinykąs per metus ir dauginus
iszdirba. o nė vieno pento in

<

APIE- DANGŲ.

T

Kas tada Ims? Tada mėnesio
s, nepirks kompanijos

TU ĄPS.ĮSAU-

nuo žemės, ir tada bus pilnatis,
t. y. mėnuo mums rodysis pilnu
szyieęzįnncziu ratu. Ratu mu
ms mėnesio szonas užjūrį iszrodo kad jisai, kaip Ramo ir
žemė, neiszpasakyto didumo
Kamūlys, kinio szonas isztolo

, neaisz- negali per vien laikyti, nes
mėnesio tarp j uju yra didėlis skirtumas
pagal kurį vadina jas vienas
žinome, kad mėnė su• pliupėtomis, kitas tikromis

skiriaui vienos nū kitu, ka»l

Latras Holmes.

Saigos Žmogžudystes.
Pereitame numere Garso bu
vo raszyta, kąd Uolines, septi
ntas asabas nudangino. Dabar
tės detektyvai naujas jo latrystes atidengė ir pasirodo kad
tas Holmes ne septynias o tik
galybias žmogžudyszcziu yra

Nevidonas tas užsienio asse

kiausei tokius, kurie netur jo
kiti giminiu arba turi j u men
kai ir paskui, gražiai su jais
sugyvendamas, nusiviliodavo
pas savę ir nugalabydavo, o
paėmęs isz k timpani jos pini
gus pasilikdavo sau.
Jaunos mergaitės, vaikai ir
suaugusios merginos buvo tau

neatstodamas

I iislži urėti*

praneszime.

mes jau žinome dvejopą mene- ir saulė, iii da per danga nu i
rytu į vakarus ir rieda teip,
ga-> visada esą \ ieįiokiame atstu

burgo dįstrikto maiuieriąi pa
me. Isz kur atsiranda toksai
na,
darė (apie ką pereitame No.
Insižiuripėdami į menesį pa
Garso buvo raszytaY — Parel- mos ir saulei, tada apsz v lesta
sis jo szonas bus nusigrįžęs nū
ir saulės sukimasis: sukasi ifžemės, ir ip.es mėnesio pematymė, o mums rodosi, kadrili*
gimė, ii- tada turėsime mėnesiu
atmainą, tuip vadinamą jauną
matome tūs paežius
mėnesį. Žiūrėdami į mėnesį
, matome visados tiktai
sau aut vietos. Bet tai nevis*
tūkart-, kaip jis < sti į szoną
• ta patį mėnesio szokas: dar pamatysime, kad klitasai
ant
visados
nuo
nū
žemės,
t.
y.
trtkart,
kaip
jis
sztorai, turi būti mokama 85c.
Jeigu szeip mokama 85c. tai neons nė tarpu žemės irsaulės musu nusikreipęs
kur yr kumpanięzni sztprąi nė isz kitos žemės pusės, nė
džiujjos tai prisiartina j vii
kąip saplė, -— pivs matysime
tiktai dalį ąpszviestos mėnesio apsisukdamas per tiek pat lai- traukia, tai rieda nū rytu į va

kaipo didesnė ar mą^espė rato

karus, kaip saulė, menti irki'
tos tai atgalion einu ant

Noiint aiszkiaus visas szitas
pu sztoru.
Asz czion nemislinu per szh mėnesio atmainas parnatytųga-

vilk*

Indi fonais

kilo tūj didelis triukszmas. nai viso labo anglyse dirbo
tik 263,309 o pernai 476,206
Apszvietimas ir
iszsiuntė in tę isz artimiausiu Darbams visur sustojus, visi m
anglis bėgo.
vietų kariumenę.
O dabar pasirodo kas? Pa
mokiuancziusiu Ang
sirodo kad baltieje, kaip visad

mis iižinuszė.
Prisibijodami kad tie Indi-

kad ateitu vaiskus ju gint, pa-

nuo-

Ali n mi
ll i n m.

000 iki 5,000, 000, o skaitlius
sėdineziu kalinėse susimažino
įžystam, žinome visi auk- nuo
auto.O('<) ypaiu

da nepersenei,
m. buvo iszn
mokslineziu

bu nuo 2000 susimažino iki U n
ii nieko nėra kasmet, o skaitlius jaunu mergaieziu, prasikaltėli! nuo 14.0000 iki 5000. turu tarpu praneuzijoje statistika parodo, jog
viena skaitlius nusidėjimu auga su
mokslainiu skaitlinmi:

kias rnaiszatis, netyczia.
prietikiu apsz vietinio link nuoAliuminiam arba aliumi
ni iszrodo tein baltas, kain

mokslai nėse

6LEYELABDAS SUDZIA.
e Valaku su Republi
ka Koliumbija.

Viskas ką tik turime ang
stalo: szauksztai, sza kūtės, torielkos busę daryta isz aliumi
nium.
Kambaryj abrozu rėmai,
lempos, net stalai ir lovos davadnesniūse n a ui ūse busę da
ryti isz aliuminium. Ant
ležinkelio darysę vagonus isz
aliuminium ir t. t.
O tai gal but, nes ir dabar
tės jau daug tokiu daigtu dide
li ūse miestūse isz aliuminium
padarytu
I
J
ogalima rasti.

lekencziaja aiba orinę niasziną, jrigu
kada padarys,
tai sienos tos maszinos negalės
Bet žingeidžiausias yra tas būti isz kokio kito metalo, tik
dėlios visi angliszki laikraszturės būti isz aliuminium nė*
mainose tas yia už viską lengviausias.
Indijonai ties miesteliu Jakson tūse metūse augliu
O
Holes baltūsius išspjovę ir no- buvo daug daugiaūs, neigti

tęs beskaitant.
Kaip n kokios pasakos, o vienog yra tikra teisybė ir Hol
bartės nuskriaudė. Balti AVymes dabartės
suimtas sėdi
Philadelpllijos cipėie, laukia omingo gyventojai laiko anils
Indijonus kaip už kokius szukartuvių.
nis, persekioja jus visaip, ne
dalei d ž i a j i e m s n i edž i o t i, o pa ga •
ra užimta latrystėmis Holmeso
Chicagoje, kur jis savo namus
baltųjų užptilė nekaltai ant
keliu Indijonu, kad jiems iszpė iszardyti.
mokėtu po keles-deszimts dol.
In tą provą jau ir daugiaiis
žinogyszcziii yru inmaiszvta

mėnū,

tūuii likos aprinktas mus pre pereitu ir už pereitu metu ži
zidentas Clevelandas. Prova nias apie iszkastąs Amerikoj
anglis. Žinios tos yra gana užbus;Oktoberyj.
i m an ežios. Ir teip:
Pereitose metūse iszkasta
Amerikoj kietųjų anglių ma
žiaus negu užpereitūse (1893)
ant 10,367,180 tonu.
Mokestis 1893 metūse ir bu
Daugiausei Indijonu czion vo didesnė — tada, abelnai iAmerikoj yra kai n ūso valsti maut, už toną anglių kumpa
jos Vyoming ir Idaho. Užsi nijos iszmokėjo 1,14 c. o pe
ima jie medžiokle ir gyvena reit ūse tik 109c.
sau ramiai, kaip Dievas prisa
kė. Arti tu Indijonu lauku 1893 motėse į>o 178 centus,
o pereitose tik po 169c.
Dirbamu dienu 1893 metūse
kaip ir Indijon
abelnai imant pripūlė iii 201,
ima medžiokle.

ano
nu niaisztą, kad paskui ateitu
in tę kareiviai ir pirktu nog
j n szieną grndus ir kitokius isz aliuminium dirbo ir anas
buvo gana brangus, bet da
dartės žmonos, datirę jo naii-

apie dorą, o taipgi tikėjimu
jiems nuolat kalba, tuom tarpu
Kad dabartinėse Prancūzijos

buvo naminė karė (revoliuci-I
i viu likos iszsiusti in Wvoininv
ja) ir laike tos revoliucijos ke •
gą. Bet jeigu kareiviai nesto pradeda aliuminium fabriką mani statant užsidaro duns
tu apginime Indijonu, o tik voti, o i>z aliuminium dirba
visokius daigtus. Daigiai tie
(iszkados) kurios si
eitos \ alstijos laiko vaisku yra teip gražus, kaip sidabri
6—7 tukstaneziu dor.
(ik del skriaudimo Indijonu ir niai, o priek tam lengvi ir pi vienytos valstijos, tuon
gus.
straikierin.
pu prasižengimai czion eina
Mokyti žmonės pranaszair’a d muge su apszvietimu
nebenorėdami susitaikyt butu
del aliuminium baisiai didelę
turėję kariaut. Bet atėjo jiems
ateitę ir sako kad ateinamzia- Ii tai nuo budo, kaip pas mu*
me laike isz aliuminium bus mokinama yra.
rinkti Slidžią, o kaip anas apMokytas Parkeris surinko dirbama labai daug visokiu
įmes

mas

SBt

k ................ ..

___________ ___________ 1 Lietuviu szv. Jurgio kata-1 ŽINIOS
The Lithuanian Weekly

į

i

Ttos Krasnovodsku buvo drebėjlau
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Executes all kind of Job Printing
and translating in all modern lan
guages.

Berlynas.
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Į Parasze A. Milukas]

Subscribtion $ 2,00per Year.

Žemės. Penkiolika namų likos
12 žmonių užmuszlu.

Pll „mirtie-

Š

Peterburgas,

ISZ PASVIE6ZI0

turi but branginus apmokami, o joi
isz Maskolijos, tai suvis pigiai. Del
totai, broliai, viskas Lietuvoj teip
yra pigu ir del te laikai vis eina

Madritas.

Diena 26 July Voklecziu žemėje, Vest
Iszpanu Žeroėl Iszpanal iki ruder. ,
falijoj mainfise explodavojo gaz.as. Dau
gybė žmonių likos užmusztu. Tik pirmą ant salos Kubos ketina atsluil thOt
kareiviu.
I dieną 32 negyvėliai likos iszhnti isz mai
nų. Daugelis teipgi yra labai sužeistu.

Havana.

Nedėldieninės mokslainės

Tokio.
i
& uždūte yra iszmokįti jaunume| “Garsas Amerikos Lietuwiu’’^Inę
f*
tiesu tikėjimo kad ne tikti japOnjjttt — diena 28 July iio japog
PUBLISHING CO.,

aza apie antrą didelę apgale insurgealt
Kova esant buvo viena Isz asztriausha
'p patys turėtu ftiszku SUpratllUą, I niszku kareiviu pražuvo. Važevo jie pat pradžios revolucljos. Traukiais)
S anie savo tikybą, bet reikalui
Tam urp.. 10 a, m. Iki 7 p. m. Kone visi didinu
Shenandoah^ ra.
0 1
J
. kilo didele viesulą. Vilnys pradėjo mu- kubioczlu vadai kaip Jose, Antonio, Jh
§ atsitikus, kitus (geros valios) sztic in kraszta, kur anas trūkis bėgo
ceo ir Bandera Ir Rabbi joje eme di
s
i g.i««
xxvisa.
ly vumą. Isz pusės Iszpann gi Generolu
Campos Ir Svarą Valdos: Szis paskutinėj
Jonerolas kada pamatė save pergalėtu ši
į ....
...
t
................
neteisingu paaiszkimmu (perko nusiszoves o Campos su likusiais nuig ^Iszeinaikas petmczms §
josios mokslo; trumBriussel.
traukė ties miestu Bayamo, kamesulji
szlol laikomas kaipo kokiam kalinyj apaKasztuoj a ant metu | Pialls PaSf ius,
į
Belgija. — Žmonąs czlon yra pikti ant ptas isz visu pusiu no kubioczlu.
^AMERIKOJE
$ 2,00^ auganezias kartas (pakalei- valdžios už tai, kad no pagal jų norą val
:*>IN UZMARE
O,oo£ njas) ant iszmanancziu katali- džia pertaisė surėdymą moksliniai.
Peterburgas.
Pereitojo nedėlioj szimtas tukstanczlu
.* R ankrasz.cz i ai (korespondencijos) ir£ I
7
, •
i -i
• •
Laiszkai turi būti siusti ant azio ant**; KU. Kiekvienas kllkszcZlOllU žmonių mieste Briussel pakėlė priesz tai
Kijevo tarpe studentu atidengė palieV
♦ raszo:
g turi iszmanyti nors kiek apie I demonstraciją.
Ja didelį sfikalbį priesz cara Ir dabartinį
^■Garsas Amerikos Lietuviu1^ 3ĮIVO tikybą.
Aplinkybės jo
vn.lvf.,nt{nnnnnu
maskolljos rėdą. Ir pravoslavu semiturijos studentai net In t£ inmalszytl. Sa
i'
_____ n...
KOIlSiailUnOpOllS.
*Pnl.lisl
i..o*.ino...j., Cn ,
c*t gyvenimo
yra saiKU ųmieiu^J
ko, kad Kijevo studentai turi suilriiiitos žinios,
Turku žemėj.— Yr žinia, kad maisz- ma su studentais Moskvos.
£
SHENANDOAH, PA.
tas priesz Turkus Makedonijoj vis didi
Abelnas paprastas suprati nasi. Turkai jau pora kartu buvo šu
Lisbona.
r. . .
. ,
. mas tikėjimo tiesu, prisakymu- nį usz.ti.

§129 S, JftRDIN STR
Q

.‘Garsas Amerikos Lietimu'::
g •" ".>• "■

KAUNAS. Vyskupas Pauliuliouis buvo praszęs maskolių val
džios, kad jam vėl pakeltu alga ku
ria priesz kežeta metu numuszė,
valdžia nepakėlė. Trim tarpu yra
kita žinia, kad Kauno gubernato
riui Klingebergiui tam ka iszskertlč Kražieczius alga likos padidyta.

ir savo prideryseziu, kurį turi

Sofija.

Bulgarlja. — Bulgaru karulius FerdlJ.m seniau buvau prižade- v°j anaiptol nepakaktmas yra
naudas,
tau ka atidavė Maskoliams ant
musu skaititojams panikai- szioje žemėje, kur ap.szvietimo

nu uedėlinę mokslainę

(isz mirkąs auksztesnis kurdidžiu-

mine nuniėryj pradedam riais turime užlaikyti kasdie
ninius susineszimus Mokėji
(Tėve musu,
ės jauseniau apdirbtą Ts. mas poteriu
\ M. ant kurio tai straipsnio

apieros Stambulovą, pats bijosi, kad ne
butu užmnsztu, nes Bulgarai ir jo neapkenezia. Taigi girdėt, kad jis Bulgari
jos Jau suvis nori Iszsižadėti ir bėgt Isz
tę, kur akys nesza. Karaliumi Bulgarų
tada liktu jo sūnūs Borisas, kurs yra da
lik antrų metų.

K At”
na fund:
lapo ai n
abroza >
lio.
Koropraneš//
pirsive: ;
Sadarni

Portugalijoj. Žmones czlon sujuda
priesz kunigus. Pasklido mat paskali’
kad kunįgai vagia mažus valkus Ir laiko
jfis uždare kliosztorluje. Gauja užpilė
ant keliu klebonijų. Keli kunįgai pasi
liko sužeisti. Policija žmones apmalštino.

paudim

keli ki.i
ii.

niov i

DBNCYA.

ISZ
LIETUVOS.
Taurage.

Garin .

1

ir atnesza gau-

vaisius.

Dublinas.

ir kaip jau paminėta, apstų)
tiems isz visu pusiu kitai i-

stovį tos vienatinės ikiko mokslo.

na savo

mergaicziu, kone
nripiklancziii ru

mes ant 1b dienos
i mmiėsio rengiame vėla pa•dyrna (commencement) isz

mes tolyn žengėm sziai u \ ai k nežili susirinkusioje
\ isą metodą musu niokini-

o.

Trlendija, — Lalkraszcziai raszo, kad
Irlendljoj neužilgo bus įsteigtas kaialikisz.kas universitetas.

Hamburgas.

Jin ku
neatgytu.

Hevidona palicija suė

mė.

<

pdin

Ihžsiu P®v ■

! Kur tik va
lors butusun1 irezionai jau
broliu Liet li
niukus darbai
asi ir daugiinykai. Jau
iminos o vien
z tu randasi
1 Buczernė,
pilnu sztoras
tot kad ežia
via i kaipogi

itausi
ta buvo labai mažai lietaus—- tik Ingi

ras sausmetis, in laukus net klišu |;hi. ?
Vokietijoj.
—
Marių
porte
[prlenfise]
iszeit ir pažiūrėt. Kūgiai prieszczc- ei ko
vaikuczius tikėjimo
buvo didelė ugnis. Daug tavoru sudegė.

j

reika-

rosi Ii J :
Ona ainis reikėjo kirsti. Tik pas- Iziona:
Londonas,
turiniame laike, raszo, sziek tiek Išpilu
L'Užb* -i
Paskuti n Ifise rlnklmfise in parlamenta
vės ne prapuls, žmonės nors turės |lGnw<z:
pergalėjo konservatyvai - unlstai.

nesniDaug skriaudų nelai
Peterburgas.
mingu tarp mus jaunumėuės
priaugau ežios szioje žemėje
Caro vyriausias sun us parvaževo į Pe
kurie isz vardo tik yra kata- terburgą. slrgt vis nepaliauja. Viena
likais; nežinodami gi savo ti pusė plaucziu jau visai supuvus.
kybos iždu ir vaistu, atsakanKonstantinopolis.
cziai (arba ir visai) nesinaudo
Telegramas danesza. Jog Turkai jau
ja isz ju savo gyvenime. Pa
sutiko, kad Armėnų žemėjo padaryt per
akinės gi tokiu dalyku stovio mainas tolp, kaip Europos vleszvatystės
apverktinos ir isz lygiai kinio norėjo. Nebuvo kitokios rodos, Anglija
atžvilgio.
norom s turanas priimti, nes kitaip buse

Tolinus bus.

gas.
Perstatytojai daugelio
to, plieno dirbtuvės (Union unijų isz visu szaliu Amerikos
Waszlngtonas. Atsiszauki- Steel Mills), ką nog 1892 m.,
buvo ant mitingo. Visi muszė
mas Soverigno prezidento
buvo uždarytos, pradėjo dirbt. ant to, kad mokestis abelnai
“Knights of Labor,“ kad baiDirbtuvės tos yi nepertoli nog visose mainūse turi but pakel
lietuviszkos bažnyežios.
ta, jei ne bus straikas. Pra
but nueis ant nieku. Negirdėt
— Lawrence, Mass., kelios džia straikavymo vėl turbūt
kad jo kas butu paklausęs,
dirbtuvės nog Aug. m. bus už
Nev-Iorkas. Dudas gir
darytos ir in 1,500 darbinyku pernai. — Kumpanistai ir lai
liks be darbo iki Oktoberiui. kė paslaptoms savo susirinki
terp saves nesutinka. Gal ims
Tę dirbo ir Lietuviai.
mą tą pat dieną.
peszties.
Tada szipkvortės
— iNevr lorke Kietųjų au
straiko neužbaigė.
Nekurios gliu pardavėjai laike uiarnyke
O
Erie, Ohio. Pereitoj suka
savo mėnesinį mitingą, jokiu,
szeimynos jau p raszo pagelbės.
toj, ties stacija Asztabula, 30
permainų prekėje anglių vė

isz artyino miestelio policija
darbiu y kai
nesiskųstų daubiznio daleidžia mums, kad
giaus, jog kumpauija tur per
Kauno kathedra, se trūkį apginė, 8 latrus areszpriimtnmėm daugiaus darbimažai karu.
tui. Vitauto nesenei
nyku ir pakeltume jiems moJakson-Holes, Wyoming.
— Birmingham mainfise
eplioriaus Andrio- Valstijos kariumenė ezion atAlebamoj kilo terp mainieriu
Ne<v Yorko kriaucziai
pyko, kad gint baltūsius priesz
nigeriu ir baltųjų kova. VieIndionus. Kita žinia ateina,
tas mus isz Kauno
60 kontraktoriu susitaikė ant
kad tie Indionai suvis ramiai
nieriszka prova, už ka baltie
ties kun. Jaunį kurį
ju reikalavymu ir 2,000 kriau
jie davė jį aresztavot. Kada
o d vara generolas užsilaiko.
ežiu
tūj
nuėjo
in
tas
sziopas
Seredoj, kada Indionai suvis
atėjo du szerifo pasiuntiniai
"ko esąs sveikas
dirbti.
apie dideli priš ramiai užsilaikė, baltiejie paris
nigeris szovė in jūs.
Vieną
—
Clevelando,
Ohio
dirbtu

alto nū Maskolių
reiviai ketina siųst pas Indio vių sticaikieriai danesza, kad
Kilo I erm as.
abelno\straiko nebus, nes fa
nus pasiuntinius, kad su jais
susikalbėti. Jeigu tik pama brikantai su jais jau susitaiko. szis isz ju užmuszė.
tys, kad tie tikrai nėra kalti, Mokestis busent pakelta nog
J. 30 Licjios 1895. tai už Indionus užstos.
Anglekasyklos,
Fort-Scott, Kanzas. D. 30
vienos mainos užsidegė czetJuly ezion buvo baisi vietra.
— Diena 26 July Pottsvillėj verge isz ryto. Mainūse buvo
i ,,Garso A. L.,, Lietaus pule tiek, kad miestas unija mainieriu “United Mine
12 žmonių, bet visi iszsigelb ėi idant teiktutuj paplūdo pilnas vandenio. Woikers of America“ isz musu jo-buvo iszviudūti katilu pe r
ir jio Lietu- Danesza, kad d a vaikai ant uly- a p yga rd ės 1 a i k ė s a v o s u s i r i n k i • seną szafta. Mulai visi sudeg ė.
ežios per tą szturma užklupti mą. Nutarta: 1) kad del dar— Jeansvillej ties llazletonažas miestelis prigėrę, matyt uliezios buvo
iena dirbtuvė,
tis ir 2) kad nedaaugusiu vai
^mulkiu daigverge.
Baltimore. Kardinolas ku neleist iii mainas.
Daneszta apie tai mainu inAle mus bro500 kontraktoriu pristoję ant

Kaunogub.ZmogIsetė- ■
žudis nugalabijo devynis kupezius I įpie u j : .
Iszpanija. — Tolegrapftja kad ir gy- ir atėmė nog jų 48.000 rublin. Nu- i dus.
prisakyniu ir kiek katakizmo ventojal Morokko, Aprlkoje, sukllo
l’oi
priesz Iszpanus,
prie anų dovinių, o kada jie naktyj Ifrioni : *
sumigo, uždavė jiems morfiuos. o Lidirl x-

Madritas.

buvo abelnas mainieriu mitin

VILN i S. In vieta neseniai mi
rusiojo • kupo Audzeviczeus ta:
it Ja iszrinkfas ir pers- trūkio, kaip tai Amerikoj tan
po per l
Dėdingo kompanija seredoj
’ziai ant užtvirtinimo
tatytas
kiai atsitinka, kad apipleszt
užstehvo tūkstantį nauju angli
pralotos
lu.viczius senukas 80m.
Prezidentas tos kompanijos pa
niu karu už 489,500 dor., kad
važiūjanczius, bet pribuvusi
turintis.
sakęs teip: pasikėlimas visur

•129 S- JARDIN Str
f
the Post-Office at Shenandoah, Pa.

Žinios isz Amerikos. darbas.
— Chicago, ant Bridgepor-

<ūm iszsimaityt iki kilų metų.
^Emigracija in Amerika szį meta
vėl pasididino. Priežastis yni ta,
kad Lietuvoj szįniet blogi metai, o

F saliui:u*..

p dray
bvento b

11

peržiūrėdamas

mainas.

mus. Paryžiuj reporteris lai- sa), kokio senumo vaikiozus
Philadrlphijoj, Baltimore] ir
kraszcziu užklausė jo, kaip jis

o kokio ne, bet tos tiesos kom
diniu, tai apie tai suvis neno panijos, matyt, neprisilaikė.
rėjo kalbėti. Pasakė tik, kad
nieriai padavė kumpanijai pravisur beveik
giria Amerikonus, kad jie už
b
laiko provas ir kad priguliu
J
' o
ežiai szvenezia nedėlia.
lios Užmokama. Jei ne. mainierini ketina ta dalyką pavest
iezio ir kimveik mokdsties nemažina, o tik
mainu inspektoriui, kad anas
. kuri labai
visur kelia.
Dūk Dieve, kad
tai nuspręstu.
tie geriejie laikai konogreigera virszi’•ziaus ateitu, atsiartytu. zn o
>ievuota vyra
— Mount Carmiūse neužilgo 250 darbinyku buvo sustrai- nes per porą sziu metu blobus i n taisyta dirbtuvė geležies, kavę, straikas užsibaigė. Kum- įriaus turėdami, kiti ir var^o
gal mokės dabar
žbaigiu buvo Jei nebus periszkadu, in G me panija prižadėjo mokėt tiek j
nesiūs bus užbaigta. Del ke kiek galės.
tės gyventi ir geresnius laikus
G
M t» mijonaitis.
turių szimtu ranku atsivers
turėdami.

Dalis Darbu.

pSusiv -i
kireziai h
i iri de]
gerinus.
ph iszjc
Maskoliai yra guri tik del Mas t G. vert .
kolių.
Skaitome, kad maskolių
Su tais '
ministrai teip surėdė akezyžės nw
gu isz Lietuvos ui na. į užrubežį tai

ažiurėt lies

o I .«

t

.

—BT"

ZECERIU KONKURSAS
Gal ne viens isz “Garso“
skaitytoju kartais uždftda sav
klausymų: kiek tai laiko ūži-

bodus darbas: statyti© litara

JLtsKala.

Bet ten motina
Paklaust ketina,
Kiek mes pripjovem per die-

(Pagal Lermontova.]

Didvyri! czion nėraąlgos,
ITžu didybę dvasios tavo,
Nė viens ant žemės dar no-

mažu ir dideliu ir lenciugeliu vi#
kiu. spinku auksiniu ir sidabrini

Už didžius darbus a t pildos.
Ale teisingas padavimas, Gaila veidelio man balto,
Darbų mums lauke
Lytus nutraukė,

kai Į) tai: sk ripkų, klernetu, parų
pijumi, gitarų mandolinų ir t, t,
. Ir daug kitu dalyku už piįii

Pakvitavone

literas, kitigi jo

86, 85, 81. 77, 79, 71,64 o locziansias sūdė tikt 43 eiles
A’isi destine viena ir tą paežių
vienokiomis raidėmis.
Kagradą aut to konkurso apture

L. Marcinkeviczius
A. Miliauckas
A. Seimania
J. Sakalauckas

Kur musu hute

J. Janulaitia
,,
Kun. Kuras Forest City

a

1,50
1,00
50c
40c
50c
25c
5QC
40
50e
1,00

uiažiausuii pridarė

Baigias k elta lis

szelo užsimano: atsigerti kuo ska
niausio aluezio, saldžios, karezios ir
kokios tik norėsite arielkeles, kad ir
oukrawotos, užsirūkyti puiku cigaru
Praszau atsilankyti ir to wisko pa

v *

'

?

IX

y a i in

LIETUVISZKAS
J/. J.l XCZAICZIO.
Szaltas alus, skanus gėrynmi.
dus, cigarai. Smagi vieta del
j
gos. Praszau brolius atsyhuib^l
pas mane.

voras

11

Kili

215 W. ( ENTER STR.
Shenandoah* Pa

mažesni naminiai vgyvulėliai
10
J
metu, lape 16, sarna (laukinė

ANT SOUTH MAIN STR
I tavoru
100,karpas (žuvis). 100 iki 150
plonius 150 iki 200 metu.

FlC-NtcjI

10c

30c

Birutės dainos

10c

...»

WcAVEATSJftWEM^
COPYRIGHTS.
CAN I OBTAIN A PATENT? £*•

-X Ta ? Vinsas * Ambrozeyigzia
- yra dabar mus—

Twa* Jllgiuo laikrodens uzdika
' Prisjusk szlta apgarsln
[ma su pilnu savo adresu
o mos tau stsiunsimeTIJ
'kra Elglno Ittkroddl už
dyka del pamatinio. S’ra
tai 14-ka aukso Kražiai
iszkvletknotaš ir iszrodo
kaip tikrai aukso laikro
dolls už B 40. Vidurini y
ra tikro elgino, gvarantayotas ant 20 metu. A p
žinri'k starai exp. -so «>fi
se ir jeigu tu nu>ii, jog
yra pigu, uznvmen e.x
preso agentui »8.7 nioKii'ztus cxpr< >o, iku
rodelis yra tavo u.50
nori gražu 1< ne
tu! prisius dniu 8.75
szitu npgar sininni u lu
>t<mponis arba, po .!<•
nei order, o gausi pug
lenciūge! 1. verta ge
Aria prieiti s isz.
§8.75 ant lai rotlelio,
a\ • Kausi lenciūgėli
dyk
V 'l'iė Įniro dclei yra užs
tunu su raktuku ir be r
gaus so. Htiszyit oki
norit del viro, arba tie
moteres.

40c

10c

Ponas ir mužikai, drama
15c
Kas taisybe tai ne melas, AiszB. 15c
Pajudinklm vyrai žeme apysaka
15 C.
Ant Nakvynes
“
“
5 C.

szios knįgos

Pasakojimas apie viena valia ir jo rasztinika
“
“

Kaukazo balaisvis
“
Kur meile ten Ir Dievas
c.
C
C '
Kas kaltas
“
“
5 c.
Senis Makrickas
“
c.
Aukso altorius arba Szaltinls dangisz- Vakaras Tilviko pirktojoje
5 c.
kipkarbu
“
“
Gyvenimas Stepo Raudnoslo (ketvirta
a) Skuriniuose apdaruose
81.50
dalis j.Szauleniszklo senelio”)
15 cj
b) Szagrino
2,00
Apie Daugu, Sau'e. Menasi, Žvaigždes,
c) Krlsztolo
Plhim-tns ir Kometas
“
5 c.
Keating &
d) Sn kauleliais
3.oo ir dauginus
J) BALSAS BALANDĖLĖS.
Pirmutinis degtines varytojas, komedi Manufacturers And Jobbers of JEWELRY
a) Skuriniuose
90c.
ja
“
“
“
10 c.
57 DEARBORN ST., CHICAGO, ILL.

Maldų knigos

b) Szagrjno
e) Krlsztolo

i.oo Naujas elementorius (1895 m ) ajsiarytas
.
g.oo
su puikiais paveikslais
“
15 c.
Tikras amerikoniszkas laikrodėlis.
d) Su kauleliais
2,75 |r dauginus
Žodynas knn. MležjnhHęeturose kalbose:
Is/.kirpk szl n paarsi uiSTEM
3) Mažas ALTiSO ALTORIUS. <’5c.
u
wino my ir prisiu-k mum
»

lletiiviszkai, latvlszkai, lenkiszkai Ir
raškai
‘‘
“
8 2.00

BasantivjczlauH I)r. Etnologiszkos smulk
menos (su viena uiapa)
“
25 c.

Pavergeb? (P. Pejvcr'ntos Apysakėlė)
ir kaip gyvena Kynai
“
10 c.

Givenimal Szvontuju Dievo J. ?, ir 3,
TO centu viena
Glvonlmas Vloszpatfcs
soc
Givenimal Szventaju Dievo [mažesnis]
Ir III zokonas drauge

Vapplerlo A. knn. Istorija bažnyczios
kataliku
“
“
100
Cristijonas Donalaltls Pavasario links-

Musu Pasakos. 10 pasaka
10 c.
Kankinimas kataliku Lietuvoje abehiai
30f
o ypatingai Kražiuose 1893 metuose
del Lictuviszko teatro
“ 15 c.
30c

Gydyklos nu baimės smertlos
htorlaSzventn su abrozellals
Menuo Marijos
Filotea arba kėlės į maldinga
iu
50c
Didelė krautuvė visokiu
NovmiOH
30c
gėrimu: alaus ir visokios deg
Prisiga tavoj imas ant sinerczio
50r
tinės.
Istorija seno įstatinio
Kanczla Vleszpaties
30c
Pokylis szventujų arba tanki kiniuiUja
....
Szkala
...
Stebuklai Dievo Sz. Sakramento 30c
Mokslas Rymo katalikų
-35c
Szlovhiimas Sz. Panos .Marijos
20c
Gali Iszczistltl ir nukvarbuotl visokias
Ražanezius amžinas
10c
Žyvatal szventujn - 20c drapanas kaip tai: kotus, kelines, pirszKalba dvieju žmogų
10c tines. vilnones ir szllkinos. Po IszczistliVadovas in dangų ... 50c me . arba nukvarbavlmo drabužiai isz
Vadovas aplankanczių iitniininlma kan rodo kalpsuvlsu naujai padaryti.
Darba atlieka greitai, pigiai ir kogoIszganitojuus musų
18c
Girtybe, baisi be Irrustibe to grleko l.’e
Taigi parduodu naujas ir jau palaiky
Kas yra grlekas.kalbu 2 niergaicziu 15
Didžioji nedella,
5c tas drapanas.
NEfŽ.MIKSZKITE
Griesznin kas priverstus mota voties loc
Perspejhnas apie szv. til.cjiiną
8c j 116 E. Centre Str. Netoli Ivales

KAZIO DRAUGELIO.

ding žinia iki kokiam amžiui

te»p iszrėkūbi yra jo

Shenandoah, Po.

3-1.1 E. Centre str. Shenandoah, Pa..
D

Gyvulių Amžius

1 • 1 ivppuų
KEFIKVĖ IR CUKEKNl
Galema gauti kožnamelaikeirh
pigiausei: Dūna, kėksu, cukerh j
baranku, cukraus su ledais irsnoj
tona,
[ Ice
cold Cream.] id
taip t. Bolių ir kitu dalykndd
Zubovu. Visokių keptuvių tie!
rėdymu ant veseiliu,Kalėdų irt.d
Pardhda viską kopigiausei ir ko-1

29 E Centre str.

W Ghmieliaucko
r u,) bet

Trumpa senovės Lietuvių Istorija
Žiponas bei Žlponė
•.
Žirgas ir vaikas
•
»
-

Co.

N e v e i d m a i 11 i n go j o jaunimo. Užsimokėjo už 4*Gar
T. Lanauckas

2OC

Petro Armino rasztai

Ant E. Center Str. N18„

Mocziut asz menka

ceriu, isz kimiu smarkiausias

arba 3003

Katalogas Kningu

SHENANDOAH, PA.

TaigiOneseniai Peterburgo
buv-*
to drukoriszka paroda, ant
kurios zeceriai ėjo lenktynėm;

spartumo to darbo, z

Xvvautuve

Apie sčiiusės Lietuves pins

prompt answer a ,<( an honest opmK®. st. ■J
ft! I' X X A- ?’(>.. " ho li.iw hadneanvML’'*’
i x|M«rience In the patent businc's.
tlons strictly emm!< ntml. A Hnndbn®*0''^
Zornmtlon conceiiiuig I’atcnts and
Wtain thiitn sent Iree. A Isa a OtakJfUeotEW** ;
leal and sch-ntific l.'ookH sent free.
1’atents tai.e-n Ibrouch Munn & C&
i
special notice in the Scirntiflc Anicrk>><’"?
tlms are brought widely before the puUtcj .
out cost to the inventor. This spleooMJ* - j
issued weekly, elegantly illustrated,ba* 1
fargest circulation of any sc entitle
I
world. S;j a rear. Sample copies ser.t >rc*. I
Building Edition, m.mfhly.?ž20aycw.
copies, ‘2Z> cent.-. Every number cnnl*®*
1
tliul plates, in colors, and photcsnipa*W|
houses, with plans, enablingbullden
I
Ute.t designs and .-<■< uro contracts. Addn" . I

15 Rugmiiczio, Anos

knn. Antanavicziaus
- -5c
Kasdienines maldos
8c
Graudus verksmai
10c
Apie malda kaipo rakta į dangų 15c
Pamokslai ant didžiųjųmetiniusz.ven
nhį Ir didžiuosius nedelos
75c
Szauksmas Balandėlio
25c

(lipo SHENANDOAH PA,

MESINYCZIA
1.1. Rohland’o

a

t.-iv už dyka,
LADIES -irixiiiKinie
l'ri

Gelaziiikelias Lehigh ■ LilK
Prasidėjo nuo

Lapkric/Jo

Treina! iszelna isz Shonndorio In Penn Ha?-*
Junction. Mauch Chunk, Lehightciu Slatington
White Hull. Cntusnuqua, Allentown. BethlehiMiu.
Easton ir Weatherly 0.01, 7.38,9.15 ryta 12.43, 2 57
5.27, po pietu.
In New Yorn !r Philadelphia. 6 Ol. 7. 38, 9.15 r . ta 12.43,2.57, popjet. In Quatuine, Switchbm-i
Gerhards ir HudsomhiJe. G pl 9.15 ryta 2.57 pu p;
In Wil e.«-Barre. White Haven. Pittston, 1.1 ■
ceyvlllc. Towanda, Sayre, Waverly ir Elmira,O.i'L
9.15 ryta 2.57, 5.27 po piet.
In Rochester, Buffido, Niagara Fulls Irin W •stus 6.01. 9.15 ryta 2.75, 5.27 po piet. i
In Belvidere, Delaware Water Gup ir SlromDburg 6.01 ryta 57 im> piet.
In Liimlx-rtviliu Ir Trenton 9.15 ryla
In Tunhannoc 6.04. 9.1 rytu 2.57,5.27 po pi'-*
In Ithaca ir Geneva 6.01, 9.15 ryta 5.27 po pieL
in Auburn 9.15 ryta 5.27 po piet.
In Jeanesvllle, Levlston ir Bcawer Me«<)< .
7.38 ryta 12.43 po plot.
In Stocton ir Lumber Yard 6.01,7.38, 9.15 ry.«
12.43. 2.57, 5.27 po pietu.
In Silver Brook Jukction, Amlenried ir Hn/Jton 6.01, 7.38, 9. 15 n ta, 12,43, 2.57. fi.27 ir 8.08 p
pietu.
In Scranton 6.OI, 9.15 ryta, 2.57 ir 5.27 pa pidu.
In Hazlebrook Jeddo. Driftoil ir Freeland d.nl.
7.38, 9.15 ryla. 12.43, 2.57. 5. 27 po pietu.
In Ashland, Girardville ir Lost Cree, 4 59, 7. 16.
9.13, 10 20 ryta. 1.00. 1.40. 4.10, 6.35 pu pietų.
In Raven Run. Centralia. Mount Cannel Ir
Shnniokiu 9.13. 11.14. ryta. 1,32, 4.20, 8.22, 9. 15 p
pietu.
ln Yutcsvillc. Purk Place, Malumoy City ir
DeJuno, 6.(M, 7.38. 9.15, 11.05 rytu 12.13, 2.57, 5 27,
8.08, 10 53 jh> pietų.

I

k

: 1 pamatinio, geriausi
tikru nmcrikoni.szk.u laikrudeli, t ra tai tikrai
auksus, vadinamas JI k
i*zrodo tu i p, kiiip tikras
auksinis laikrodėlis, ku
rias kiti purdiida j>o B40"
yra grumulu volu s ant 20
metu. Apžiūrėk gerai
pr«soofiseir jei^u tu tna
ttisi. jog ym pigu, užinc
kek Br.gt). O jeigu nori
Isz Shiirnok 5.15.8.15.11,45 ryta, 1.55, 4.3'1.
puikaus leneiugelio, 'tai
atsiusk §0centu pnezti- 30 jx> jin'tu, ir m to na in Szenndori sint 6.04, 9.15
nemis ninrkenji.s o gau
si auksini lenclugeiivertumo Ą3.a0 14 k. Arlui
nrisiusk 7.įO, o lenciuge- 9.08. 11 05, 11.30 ryta 12.43
4.10, 5.27, 8.0' | <>
pietų.

Treinai iszeina.

ADRESAS:

Royal mfg.Co. Dopt.

- - Chicago, 111.

s Pigino Įnik podėlis
ir lenciūgėlis.

10.15, II. 40 rytu, 12.32, 3.00. 4.40 5.20.
P.40 po pidu.
Iszcinn isz Szemulorlo | Il.izh-ton, 6.04 . 7.38, t>.
15 ryta. 12 33. 2 57. 5 27. 8 08 |K> pietu.
Isz.uim |.z Hazleton I Szmutdori. 7.3. 10.00,
11.06 ry tn, 12 15. '! V> a :V). 7 25. 7 55 j.u pi< tu.

Prisiunsk szlta
apgarsinimu su I
Iszeinu in Rayea Run, Centralia
savo pilnu adros
Mauni Carmel ir Shamokin 6.45 ryta
ir mes tau atsiuj
40 po pietų, Ir atletui in Shainohht ant.
I 7.40 ryta ir 3.15 po piet.
Iszeinu isz Shamokin in Shenadori 7,
už dyka del pa ml
A5 ryta ir 4.00 po piet n. ir ateina in She
tymo. Yra tai 1nadori ant 8.49 ryta ir 4.58 po plotu.
k a ra t a u k s o ,
Iszeinu In Ashland, Girardville Ir
g ra že i isz. k v ie t k uo
tas ir yra daug Lost Creek, 9.40 rytu 12.20 po pietu.
tvirtesnis nekaip
In Hazleton. Blach Creeh Junction,
tikras auksinis
Penn Haven Juetion, Mauch Chunk,
Viduriai v ra tikro Allentown. Bethhdiom, Easton Ir N>-w
pigino Ir gvaranta- York. 8.19. ryta 12.30. 2.55 po piet.
votas ant 20 metu.
In Philadelphia 12.30, 2.55 po jiietii.
Lenciugelis 'yra
labai gražus: ktikryla 12.30.
City ir Delano, 8.19,
tokio
55, 4.58, 0.03 po piet ų
ir

11.30 ryta 1.05, 5.30 po pietų
laikrodėlis ir lencingelis yra verti tn pi
nigu , tai užmokėk expresso agentu 9,30 ryta 2.10 po plot u

8.30, 10.iO

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

ryta 1.35, 5.15 po plotu.
Koi.i.t.x n. wii.Bi K geueralnas superhi
Kuldentas South Bethlehem, Pa.
Philadclpdia, Pa.

Shenandoah, Pa.

Krautuve visokiu valgomu tavoru

A. W. NONEMACHER, Ass G. P. A.

South Bethlehem. Pa
Jeigu nori gauti gera tavoru už mažus
1OC
Lietuviui atnžlu gludumuose
Visada kopigiiiusiai parduoda pinigus, tai ateik pas Juozupa \V. Pur
20c
Maskolljos politika
<a: jautiena, vcrsziena, aviena cell. 101 East Center str.
Valktį knlngelė
loo svaru geriausiu (gvarantavotu)miltu
20c
Vesellja paglrcnų AGENTAS SZ1PKORCZIU
mesti.
16t>
Terp skausmų į garbe poema
Geriause mesa Szenadorije ir 4 Baksai žirniu
308 W. Centre str. M.Jianoy Cit v.
Vlstorla. Zanavyko
visados pigiausia.
4
,,
komi
Juokingas pusakojlmas
3
geriausiu tameczlu
11 ant geriausiu szipu wažiuot. Priei
1 svaras geriausiu larmiszku tauku
35c
Lietuvos gsspadlnė
3 ,, geriausiu džiovintu obuoliu
tam liaidžiu piningus tiesiogei in
PUIKUS SAI 1UNAS
10c
Ameryka pirtyje
Šviežias sviestas ir kiauszlnef yra gauna Lietuwa, Russija, Lenkija ir kitas
Ta mos z lūs besoti*
ml kožna antra diena. Mesa, ruklti kum
■ Apie Kražius
pfal, szlenas Ir kiti visokį tavoral sztore
K*daryti Idant sveiki botume
7c
Toipgi laikau saliuna, kur wiso
^as agentas,
n
1 hiiwakorcziu ir siunti yra geri ir szvležl. Visokį tavorai parai
Lengvas būdas paežiam per save pra n
duoda už pinigus labui plgel. atminkit! gero galima gauti isigert. Lietuwej
tno piningu.
122 S. Main str.
lakti raaiyt
.
10c

J©N@ MlEbD/IŽie

^.Pleasant ? Hillk
Ant kurio užpraszo visus ap-

1944 South 10th Street
PHILADELPHIA, PA.

Promptly secured, Trude-Markr. CopyKand Labels registered. Twonty-Cre Z**T’ ų
perleuce. W« report whether pntent
secured or not, free of chsrgo. Our few.
until patent Is allowed. 3-2page
re

fe.'V.Wi'iSg!?

Bsok

Shenandoah, Pa.,

TO! £. CENTE.! STN. SHENANDOAH, PA.

pas sawo wienAemi.

•MS

I

;V

„Garso' Amerikos luietuwiu”

DRESAS DRUKARNES: „GARSAS AMERIKOS LIETUW1U“
PUBLISHING CO.
230 W. CENTRE STR.
SHENANDOAH, PA.,

Luks German Remedy.
Lietuviszkas daktaras ant kožno pareikalavimo.
gingiems visokia rodą u ž d y k a.

cZ?

c?

N ar

C. M. BORDNER I). I). S

DANTŲ DAKTARAS
Ofisas buna atidaritas
po piet nuo 1 iki 3
ir nuo 7 iki 8 wakare
34 Oak str. Shenandoah. Pa

mums -.u savo
vardu ir adresu, «>
mes iitsių-hm-tau

aptjeka

Visi re c e Į> tai yra pritaisyti k u g er i ausųa i.
Jeigu vaikai yra nespakaini, verkia, tur pjūtį viduriūse,
traukimą viduriu, tai dūk vaikui vaistus

Jaigu nori kas kad atmalewotu ant
dydes formos tai wiska puikei pada
ro ir nebrangiai.
29Ą W. Center str. Shenandoah, Pa.,

CA
yra gerinusius
*ZZ.
nmerikouiszkas
—Ą laikrodėlis ir laię/) — ko gerai laikę, o
Swiss viduriai
greit pagenda.
Nies Kalini pardiit tau ,.«-ldzin“
laikrodėlius dar
pigiau ne Kaip
pirmu. Mes ūsam
seninusi prekėiai
laikrodžiais irdiiroin „biznį“ su
tavo tautieczlai*,
ir mes meldžiam
lavos pirm negu
tu pirksi kur ki-

KUOPUIKIAUSIA IR Uz. PIGIA PREKE (CZIENIA) ĮISZPILDO WIS0KIUS DRUKORISZKUS DAR
BUS: BRUKUOJA DRAUGYSCZIU KONSTITUCIJAS
WIS0KIUS PLAKATUS. TIKIETL’S, G ROM AT AS, Uz.
PRASZYMUS ANT WESELIJU IR T. T.

margintų (beveik
pigiau kaip kad
mes davėm už toVN
vidurinis padari
g
^(‘l praplatinini ir užžcnklintu pcr..E 1 gi n N a t i <> n n i \V t c h
°
1110
,n,is() l-’ireuCo.“ puikiai apdailini u mi iiaiijauMumis prielaikCž*
tiniu cvgarn tik
mis gerai už-.ukanm'- <l\Ka ant
pnŽiurėg’^’tai per G0 dienu iszdavij i mo. Jeigu tu nori, užmokėn exprcsso agentui
i® nešim muso dovanas su kožnasztus atsiuntimo ir ĄD. jeigu nenori, m-moj3nu baksu Cygaru. Aisinnsk
nėn nii-Ko. Tu nieK<> n e > i b i j o n , Kada tu
Sgmum savo pravarde, ir pilna
orderiusi. 20 metų gvarnntavojimas su kienJSsavoadresa o mes atsiusią
vienu hiiKrodžiu. Už 50 centų im-s Um atsilsime
M 1 baksa H. C. cygaru vien*
su laikrodžiu puikų už?;' <’» puau-intų lenciugėlĮ,
f
gera revolveri. 1 kiszenini
o jeigu atsiųsi is/Kart
už laikrodį, gausi
lenciūgų dyka. Raszyk J mus ir Imk ramus.
ta laikrodėli n prabos auk
Paminėk koki tu nori, vyris/,kę ur moterls-zka.
so o ir gera lenciugeli. Gali
Dykai Jeigu tu pirksi nrba tavo draugai
6 laikrodžius, tai tu gausi vienų uždvkų. Tai
g a I i u ž <1 i r b t su s z 1 a ) > 1 a i k r o <1 ž i a i s.
N'ekurie dziegormvisteriiii pnrduda jus nū *25 1” * s 11101,111
iki JO dolinrių.

Ked Star Watch Co. Dept.
(iNi'onroR atkd) .

</

Atjnipkit
Kivlin’s Drug Stove,

į kad galėtum gaut or- A
Idei iu del muši) cygartiK
kurie parsyduda povi-E
sa svietą parsiilnda. mes norime kad
tu turėtum užsiėmimą panirdamas muso
cigarus,
Agentus roikalaujciu kožuara
Cuban Cigar Works.

8 y li'ashington Str.,

Ferguson's Hotel Building, No. 6 So. Main St.

NAUJĖS > I^IETUWISZKAS ® O O

>! SALŲ N AS <
Shenandoah P

-«JUR. 8 ANCEREWI6ZEUS,»
Nagi vyrai pas savo brolį lictuvnįka ant szalto alaus! isz
sznapso ir turkiszkų cigaru! Užeikit, o nepasigailėsiu
Žmogus teisingas, su kiekvienu gražiai apsieina.

visame mieste Shenadorio.
vietiniu

lietui tu. taip ir pakelovingn, nes netoli
Leigh Valle’s dipo. Tenai randasi ko
skaniausias alus, visados sviežes. o ka
kitu gėrimu tai nei girti nereikia, ims gc
rcsniu niekur nerasi. o cigarai isz pa
ežius 'l’urkijos. 'l’aipgi .1. Kupczinskas
ir brolis yra labai Įirietelingi žmom s.
Kiekviena gelbsti bedoje ir duoda rodą
kožnaiii reikale.

. ^.aįtyKitJ
irmutini mes visada geidausi tavora už
pigiause cziene parduodum.

D’
23ŽP Szifkortes parduodam ir pinigus kogreicziause
n nieid ži am ( s i 11 n czi a m )

ATMINKIT!;
108 E. Senter'SK ^:11?$.JMain Str.

'’

^Shenandoah, Pa/t

Miliauckas ir sūnūs.

Chicago,

Ratoisziii!
Visi tavorai yra labai Jiigus ir
.szvieži. Užlaiko valgomus tavoms
Taipogi K. Radžiaviczius parduo
da szifkortes ir siuia zia pinigus i

ATEIKIT!
SHENANDOAH, PA.
M. Slavicko

339 \V. (\>al str, Shenandoah,!’*
Parduodu visokius žalius valgomus dai
Lietuviai neužmirszkite atsilankyti
ktus: Salotas. Kopūstus, Cibulius. Mor

vra ne pacziuotu, tai yra teisingos
Visi tavorai yra szvieži ir labai, vyras, nes nereikalauja daug uždar
pigi, ateikite o gausite ka tik norė bio. Visados užlaiko puikius gervmus. kaip tai. szalla alų. visokia ariel

site kopigiausei.

Plunksnų, ant langu audeklu ir t. t.

La.

• <;}
/
Yra puikus photographas, kuria
panaszei labai in žmogų nutraukė

Nesibijok!

D R U K ARN E J E

p. jqptJFi’SO

Ik.

NEIŽ.MIRSZKIT

ka kokios kas tik nori, ir kuo pui
kia tįsius cigarus

Shenandoah, Pa. i

Jono Ražo
Ten galima gauti skaniausiu gėri
mu wisukiu. nes ir cigaru usirukiti

— Na wisi prie alaus —

CH. SHMIDTO

isz nelaimes p. Ražas.
213 E. Centre str. Shenandoah, P*.

Ar žinote betuwiai kad CHRYSTIAN SHMJDTO yni geras alus ir
TĖMINKIT!
gnlwa nuo jo niekad neskauda. Pas
Cli. Slnnitlra gali kas nori gauti ir
Pas prnbaszczin Szenaudo
baczkutia in naiuus parsigabenti,
rio parapijos galima gauti visokii
j
207 W. Coal str. Shenandoah, Pa., SzkaplieriiĮ ir Iložanczin

