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-&■ Drukarneje -K
hlūpuikibusią ir ui pigia preke (czienia) iezpildo visokius 

drukoriszkus darbus: Brukuoja 
Braugyszczlu konstitucijas, Plakatus, Tlkietus, 

Gromatas, Užpraszimus ant veseiliju ir t. t.
Adresas drukarnes:

"GftRSftS AMERIKOS blGTUVIU" FUB, CO,
230 W. Centre Str. Shenandoah, Pa.

pT^i^s ojpfjE k X 
pžlaikų visokius vaistus kaip k r a j a v i s z k u s te i p i 
merikoniazkus.

Visi vaistai yra szvieži, geri ir labai pigus.
Visi r e c e p t a iĮ y r a pritaisyti k ū g e r i a u s i a i. »
Jeigu vaikai yra nespakaini, verkia, tur pjūtį viduriūse, 

traukimą viduriu, tai dūk vaikui vaistus<
Luks German Remedy.

------- ------------

Lietuviszkas daktaras ant kožno pareikaląvijno. Var
gingiems visokia rodą už dyk ą.

Atpiipkit
Kirliu*® Uriig Store.

Ferguson’s Hotel Building, No. 6 So. Main St.
SHENANDOAH, PA.

NAUJĖS t I4IETUWISZKAS B K B
» SALONAS K

?03 8. Malu Str., , Shenaudoalį Pa.

JŪR. S ANCEREWKZEUS,
Na<i vyrai pas savo brolį lietuviuką aut izalto alaus! iii PranoŲos 
iznapRo ir turkišką cigaru! Užeikit, o nepasigaileait.

Žmogus teisingas, su kiekvienu gražiai apsieina.

a?

Didziause Krautuve Grabu
ir drapanų tam tinkamu prie palaidoimO nebaizniku, viekas 

parsidūda naz piginus® cziene.

^/Kyklius i ifi Rigipus-5
samdom del szermenu ir veseliju su tais reikalais uszpraszom 

visus pas mus atsilankit.

Ant kampo Lloyd ir Bower Str.
Shenandoah, Pa,

K **'***"/

JAGUN.ORITĘ BIGEI PIRKT 
Czeweriku ir czebatu 

, Ejkit* vi»l p*»,., 

*WOMERI* 
124N, Main str Shenan.

P1GIAUSE VIETA vi.*m ml..*. 
p*t*i»o ctev«r:ku» kA nopifinuaiiu

C. M. BORDNER L). I). S.DANTŲ DAKTARAS
Ofisas buna uddaritai 
nuo 9 iki 12 (piets) 
po piat nuo 1 iki 3 
ir nuo 7 iki 8 wakare

.Jobu Dalton
agentai del

P. Barger & Son
Reading, Pa.

Alaus vr Porterio.
269 W. Coal «tr. Shenandoah.

34 Ook str. Shenandoah, Pa

1000 žmonių daro didelius 
pinįgus.

Purdavinadiimi iuuau ta- 
vorus. K115 prisius naro 
pilna v»ir<ia ir adprMt. 
ęnuH nog niu»' beveik už 
<Ivkh, pnkoly *ti iH-kan- 
ežiai*uuiktat*: i geru vv- 
riszku Įnikrodoly miau
kia uŽMUKama, kure ge
rai IniKii rodo, luKsztui 
jo padirbti isztikro pru- 
si’Z.ko hidabro, auksini 
14-kuratu auk*u, gražini 
iszkviiikuti.gvarant it t n* 
ant 10 metu. Tas hiikro. 
iolis iAzrodo kaip 40 lai- 
krodeji*. kury galit pur
ini k;>/.nam<‘ laike uz*15 
i, 14-kar. nukauta lencu- 
;eli ir kompasą; 1 plun- 
<snn, alaveli ir peili: 1 
innriu pipke: I ungiiszko 
plieno britva. 1 puikia 
dvžiukin del brivziuku;
1 žvilganezin Javo* dei- 
mento Migutin in mursz- 
kinius. Th* yisusduiktu- 
pri.iusitue jum* per ex* 
presu viename pakelyje 
del peržiūrėjimo. Jei^u 

am* lift daiktui pa*i<mli<». užmokėkite agentui 
pt expp'so J-l,P5od.iiktni bus jua. Jeigu jum* per 

'oli yra in expresa tj»i pri*iu»k mum* registrn- 
votoje gromatoje. o mes Jum. prisiusime tn pake
li per parzta. nrbu 3 pakelius prisiusime už $13.50 
ir nereiK* jum* mvketie kasztu pri*iuntimo. l’ar- 
dnvineiujai mus daiktu daro dideliu* pinįgii* par 
Mitruuk pakely ir pnmagyk. Szjmtu* pasėliu su 
minėtais daiktui» iszsiuneziamc kasdien in visu* 
pusiu*, už kūrins apinikome padekuvonee no žmo- 
piu. Muso adresas toKis:
INSURANCE WHOLESALE WATCH Co.

01 WASHINGTON SIR. CHICAGO, 1'L.L.

3. ^tipęąiiąjSka
Žinote, jog tai puikiausius saliuuas 

visame mieste Shenadorio.

Smagiausia užeiga, kaip del vietiniu 
lietuviu, taip Ir p&kelevingu. nts netoli 
Leigh Valle’s dlpo. Tenai randasi ko 
skaniausias alus, visados svležes, o ka 
kitu gerintu tai nei girti nereikia, nes ge 
resnlu niekur nerasi, o cigarai Isz pa- 
eitos Turkijos. Taipgi J. Kupczinskas 
ir brolis yra labai prletclingl žmones. 
Kiekviena gelbsti bedoje ir duoda rud* 
kožnaiu reikale. nefamikszkit

201 K. Center Str.

Parduodu visokius žalius valgomus d»l 
kliu: Salotas, Kopusias. Cibulius, Mur 
kvas, bulves ir Žuvį clu jatunku.

pigi, ateikite o gausite ka tik nore*

Visi tavorai yra labai pigus ir 
azvioŽi. Užlaiko valgomus tavorua 
ir daug visokiu dalyku.
Taipogi K. Radžiaviozius parduo

da szifkortes ir siuuczia pinigus į 
visas dalis svieto.

ATEIKIT! 
lOo TSF, Main St.

SHENANDOAH, l’A.

NEUŽMIRŠK IT

221 E. CENTER STR.
Shenandoah. Pa,

— Na vvisi prie alaus —

CH. 3HMIDTO

L1ETUV1SZKAS SALIUTAS
M. Slavicko

Ar žinota lietusiai kad CHKYS- 
'ITAN SB M IMTO yra geras alus iri 
galwa nuo jo niekad neskauda. Pasi 

339 W. Coal str, Shenandoah, Pa | Ch. Shmith‘11 gali kas nori gauti id 
Lietuviai neužiuimkiie atsilanką ti į bsozkutia in namus parsigabenti 

pas M. Slavicku. Žinokite, jog jis

? COPYRIGHTS
CAN X OBTAIN a PATINTI T<* •

bio. Visados užlaiko puikius gerv
inus, kaip tai, sznlta alų, visokia ariel
ka kokios kns tik nori, ir kuo pui
kiausius cigarus

Jono Ražo
mn wisokiu, nes ir cigaru utirukiti 
bu kwepencxiu durneliu, o ir

2IX E. Cenlre str. 8h«n*ndo*h, Pa.

TĖMINKIT1
HET“ Pm prubiuioiią Sz*nxn<io | 

rio parapijos gulim* gauti visokių 
^zkaplįęriĄ Ir Roianc&lq

and tolwUflo b<K>ka »«nt fra*.
atatita Ukkan through Mann A Go. raeM 
aUl noCea In the HelentIBe Awierlean, aj 
« are broaxht widely before the publl«rn 

eoet to F inventor. This aplesdld par
Mte«anUy Illustrated, has bjr nr į 
41 on of any aetenttde work ta a 
■ear. Sample eoplee aeat freą 
Uoxu monthly, |iJ0 a year. K«| 

eenU. •ry t>unwr wciUCtM

K S 4 $
etu viu

an su vi i

smi

500 metu

man e

a hz

mazes neses
mi savo

$ 0,50
$ 1,00.

$ 10,

Vienas eolib viena kart* 
Vienas colis per ineneni 
Vienas colis ant metu

inch once 
indi one mouth 
Inch one year

h\Nu 
tai toliau 
SHIS. “

Wau. asz

mo
ka ra ir mis- 

prasnusli. Karas 
ant

delD nors 
aug didės 
eip ir jus.

rėkti ir

i ei ji, sakau 
zum du inetfii, Kaip gyvenu

liouip' -— atsakiau.
— ,,Tu rite savo 

kalbą ?“
,,T uip turim kalbą, turime

— ,,Mask')lija \ ra dabartės 
viena isz t vi rez i a u.siu Europos 
vieszpatVBzeziu. 'Toliaus, Ma

l’yvai, dideli dyvai - kalbi 
jo senatorius - kad ta Alasko 
i.ia, t >k*r. Mirtinga s;o
teip vargingai užsilaiki
ten žemės turtu: a ūksi

jeigu da isztrivesite 
kadiėjii jis grei-

— tada busite Iš

kaltas! maskolių rėdąs. Aut 
galo patys maskoliai jug in 
Amerika neina, eina tik tautos 
p<*r jšsins prispaustos.

Uzion mudu užėjova ant 
tautiszkų klausymų. Kalbėjo- 
va apie iiisitvėrimą Europos 
vieszpxt yszczių. sulygindami 
anąs su vi<-.*zpat vslėmiu Ame
rikos. Knlbėjova apie Austri
ją. apie 'Turkiją ir Maskoliją, 
apie aną pradžią ir dabartinį

konstituciją; - asz vėl uszklau 
siau senatoriaus.

— „Tada dalykai eitu la 
bians isz lėto, bet pabaiga vis 
butu ta pati. Absoliutizmas 
tik gali daiio-elį yvairių tautų 
po *a\imi v.dilyti, ypacz kaip 
Madkolija, po tokius didelius 
plotiH. deigugi bus užvesta 
konstiiiicijn, tai jus tada, n<» 
rodami iszsililsėti, konstitucija 
paimsit už yrankį savo i.szsild 
sa\ \ ino. Arba asz tamistai pa 
sakysiu aiszkiaus: — jus imi 
te (iu keliu, du budii iszsiiiK.i 
vimo: arba teip, kaip Baikal ų 
gentis ir Armėnai isz po I in 
kų: arba teip, kaip Airiai i>z,

ifiionas ir sznekuczevosi

užtėmijęs, ki 
takiai kalbu angliszk? 
taisė, ar asz ėsąs strendžei 
Mimtautis).

me ir gera 
akau — tam

^eriu. Zuiirau aszinjpKai 
!g matytas; tikrai asz jį ma 
S»u, tik LiepameiHi kur.

Idiivo tai tik ką po tam, kai| 
fcaturjjn Quay apveikė pm 
irnatorių. Asz važevau tad; 
įBaltiniorės iu PhiladclĮ'lii 
Į- Vėlus buvo mėsas, miega 
m; kad truputi atsil 
'i in miegotu v ės 
hsziek tiel 
iro beveik tuszcz car iz- 

Ipnes car i z 
nms, snsilpnos ir Alaskolija, 
nes Alaskolija tik per carizmą 
laikosi. O palinkusias szakas 
zuikiai apgraužia. Susiedai 
t n j jeszkms progos, kad susi] p 
nėjusią Maskoliją apkapoti, 
kad ją isz“ k irstyti. Aklintiems 
jie tada da padės isz po Mas 
kolių jungo rsznilšsūti.

— ,,Mą rodos kad maeziau 
Į nepamenu kur atsakiau 

Į „Esiui senatorius (v)i'ay. 
B

,,Teip l-tariau-tai pei 
tamist

Juk 
sida- 

naftos, 
jūrių vra nemenkiaus kaip 
\mei

Andai tarpu asz suvis lieti- 
ta susipažinau su senatorium 
taybini, tšm garsingu Ųuovu 
įapie kurį neseniai visi Ame- 
los laikraszcziai placsiai bu- 
>raszę, kada jis su Pens\ l- 
aijos guberiiatorinnii ėjo 
ikczicniH ant state-diairina-

(inejiis mą m karą, nigeris 
ijpnkilo, paėmė nog manęs 
Metą ir nuėjo kloti lovos, o 
Alltelinonas, likęs kumpa- 
Anatydamas, kad asz in jį 
įgeidžiai žiūrai), prisiartino 
ie manęs.

ifz po 
JlasKoiiaiis“- atsakiau.

„A, Lietuviai, jų yra dau
gelis apie Wilk*s Barre.. . .

— „Amerikoj Lietu vys yra 
visur - asz jam paaiszkinau. 
Sunku buvo gyvent į>o Mas
koliumi, tai in Amerika atėjo
me.

nežinos isz kurtai parėjo, kad 
kitos vieszĮiatystės pradės jai 
diktūti provas ir rodyti ką tu
ri dar) ti, kokias turi nžvest 
savožsmėj permainas. Žino
ma, tai pareis ne teip greit da, 
betsjki vis pareis. (’aras ei 
vilizaci jos n v perlai ės. O tada

tautciB 
tiesų.

'Tos prispaustos dabartės per 
Maskolius tautos bus tada ge 
riaus politikiszkai iszsidirbę 
neigu pati Maskolija, nes jų

kams
ką krikszczionis kankino? 'I 
da niekas anė žve 
kankininu-s buvo i 
n:s nei dabartės. '1 
galėsite da barbės 
szaukti kaip norite 
niekas jus ne iszgirs, nes da 
neatėjo jus laikas.

,.() kr ■ *»<'!’.•.L»rii*9. nrr 
lini apie .Maskolijos nihilis
tus?” — uszklaimiau imz jo.

— ,, Aigilistui valdžios in 
spv(> rankas nepaims. Jie vie- 
nog gali paskuliit ALiskolijos 
niipėliniii. Ir, teisybę pasa
kius, ne kas kitas 
apsvl pn v

^Preb apgarxinimn^-
S

skohja da neina silpnyn, o tik 
vis auga tvirtyn. Bet kaip ta- 
mitta gali patsai numanyti, 
amžinai teip neims. Būdama 
tokiose kai]) dabar aplinky l>ė- 
sc, Maskelija turės sykį susto
ti.Sunaikys ją jos carizmas. Isz 
Maskolijos pasidarys antra 
'Turkija. Tegul tik ji neprii 
ma vakarinės Europos Jūsų 
pažvalgų pažiūrėsite, ji pati 
nepasijus, kaip apsilns. Pati

savo ypatingus paproczius, at
skyri] nog maskolių tikėjimą, 
o paskutiniame laike ingijomr 
rievat ypatingą tautiszką d va
šią, kuri mus ni'g vinį kitų 
tautų labjausiai atskyrė“. Žo
džiu sakant, isz a iszk i imu asz 
jams vi*ą dabartinį Lietuvos 
padėjimą ir stovį.

,,O kiek bus metu — klausė v
tolinus si na t ori u s — kai]) Ide- 
tuviai buvo politikiszką liėsy- 
bę pr.igaisz ino ?

— „Bus jau, gulime sakyt.

lel« atvda in kiekvieną Ame- 
•ikos politiKieriaus žodį.

„Senatoriau — uszklausiau 
'agnlios— kai]) mislini, 

ar mes Lietuviai Europoj gali
me da kada susilaukti savo 
lietuviszką rėdą?

jus isz viso yra 
paklausė.

politikiszkadvasia vis ir dabar 
žiūrės in vakarus, nes isz tę 
laukia iszgaiįvmo; isz ten ir 
mia apszvietimą.

„Taigi — sakau — bet ko
dėl vakarai dabartės mus ne 
užtaria ?”

„Da labartės nelaiką?, 
da dabar Maskolija vra per 
drūta. A r sakė kas ką Tur- 

H)0 metų už tai.



Molijos paliiika 
--su-- 

mEUROPA^ 
—IR-

Kataliklszka Bažnyczia.
Tąsa

Už rubežiaus pradepa szne-
Lėti apie susivienijimą Masko
lių su Katalikiszką Bažnyczią, 
bet ar gali tas klausymas turėti 
vietą Maskolijoje, paveizdėsi- 
me. Tiesa, isz szimto milijonų 
maskolių atsiranda toki vyrai, 
kurie tikro tikėjimo szviesybę 
apszviesti ir pastiprinti Kata- 
likiszkos Bažnyczios dieviszku 
mokslu, pasemtu isz katal’kisz 
kų rasztų, traukias prie musų 
ez. Bažnyczios, aiszkiaisupras
dami, jog jų cerkvė visai be 
dvasios, silpna ir apmirusi. 
Vienas isz tokių vyrų Solovjo 
vas, garsingas raszytojas, dva
sioje katalikas, savo religiszkū 
šia ir paliiikiszkūsia rasztūsia 
nori patraukti visus Maskolius 
prie susivienijimo su Katali
kų Bažnyczią. Jo rasztams nie
ko negalima užmesti, iszėmus 
tiktai, tą, kad jis būdamas Kar- 
.sztu patriotu, nūlataia giria ir 
augsztina Maskoliją. Tikraigi 
*»akant, apart žinomojo religisz 
ko jausmo kurį ir stabmeldžiai 
turi, Maskolija isz religiszko 
atžvilgio greicziaus panaszi į ne 
gyvas j ures. Mažas skaitlius to 
kių vyrų kaipSolovjovas, nega- 
Ji atsverti ir turėti įtekmės ant 
tokios Maskolių daugybės. A • 
benai sakant ,vis Maskoliai (i 
k ėjimo dalyk ūsę apmirę ir anie 
įeligiszkns klausymus neturi 
uėjokio supratimo, Ir isztiesų, 
prašinėji jų lūma nieko ne
nori žinoti apart papratimų sa 
vq pprkvės, prie kurios prigu
li, Nevienas isz jų nežino pir 
oriausiųjų tikėjimo dalykų, 
kurių niekas jo nemokina 
Cerkvė reikalinga prastam ma 
skolini, dėlto idant joje galėtu 
„pakJonus“ muszti, klausyties 
giesminykų giedojimo, iazmis- 
lyti ką nors ant popo ir ant 
galo pasimelsti už carą ir savo 
tėvynę, keikdamas jos neprie 
telius Lenkus ir Lietuvius. 
To sziądieną prastam masko
liui užtenka; jis kiaurymę su
sivienijimo su katalikais netin 
ri nėjokio balso. Kągi misli- 
ja maskoliszka didūiųeijė apie 

tą suaivianijimą, prįe kurio va
dina ją Solovjovas?

Pirmoje maskoliszkos didū- 
menės vietoje reikia patalpin
ti nors visai teisyngai jų dva 
siszkiją.

Europa neturi ir negali tu
rėti apie ją supratimu. Rei-
kia su jąją sueiti ir turėti pa
žintį o tūmet galima bus sup
rasti, jog maskoliszka dvnsisz- 
kija isz atžvilgio apszviebimo 
ir moraliszkumo arba gražaus 
gyvenimo visai sugangrienavo 
ta. Apkaltinti tamę dalvkę 
reikia jų Vyskupus,vadinamus 
V lady kais ir Arkierejais, kū
rins visūmet renka isz zokonin 
kų; dėlto tai svietiszka dvasisz 
kija, jausdama savę* panėkini 
mą ir pažeminimą neturi nėjo
kio susiriszimo su savo V lady- 
kais. Užklaustas vienas popas 
ar gerą turi Vladyką, ar mil i jį ? 
ilgai nelaukęs atsakė: ,,cziort 
jego zabieri“ (tegul jį velnias 
paima,) o pradėjus jam aiszkin 
ti, jog Vladyka yra Vyskupu ir 
turi valdžią— tūmet atsakė: 
„V ladyka tokią tikt turi 
valdžią kokią jam davė švieti- 
szka vyresnybė, ir kad caras 
daleibtu Vladykos neklausyti, 
tai ir szfi jo neklausytu.- Ter
pti \ ladykos ir jo dvasiszki- 
jos nėra nėjokio* vienybės ir 
meilės. Jis savo popus visur 
paniekina o tie žinoma jo ne- 
užkenczia; su baimę ir drebė
jimu žengia popas į namussavo 
Vladykos, nes jamę mato ne 
savo pardėtini, ale neprietelį 
ir prispaudėją. Ir pats VIa- 
dyka nū savo popų apart bijo- 
nesir klausymo nieko dauginus 
nereikalauja; tegul tikt jo po
pas moka atlaikyti savo diev- 
meldystę, tegul nelaiko jos bū
damas girtas tegul už
laiko caro szventea ir į karcze- 
massu žmonėmis nevaikszczio- 
ja, o dauginus ką nori ir kaip 
sau nori gali daryt. Taigi po 
pai ir užsijima paprastais dar
bais: aria sėja ant laukų darbū 
jas; kriksztynosę ir veseiliosę 
degtinę traukia, atgieda savo 
maldas cerkvėje ir tūmi bai
gias jo pąiąpiįoipszkas užsijė- 
nrimas.

^Tolinus bus)
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Dcszimtukas nog 
dorelio.

R e d i n g o k om p a n i j a 
skriaudžia m a i n i e-

r i u s.

Kaip visi žinote, Redingo 
kompanija po paskutiniam 
abelnam maioierių straikui 
Pensylvauijoj neva buvo pa
darius tokią su darbinykais 
sutartį, kad jeigu anglys gilūs 
tai kompanija dūs mainieriams 
procentą ir mokės dauginus da 
nekaip jie uždirba o jei negi- 
liūs, tai numusz nog jų uždar
bio ir mokės mažiaus nekaip 
uždirba.

Taigi dabartės jau kelintas 
metas, o Redingo kompanija 
beveik niekados neuždeda jo
kio procento, o tik vis nuimi- 
sza, irtai da nemažai, tankiau
sia 10,12 centų nog dorelio.

Del pavargusio darbinyko, 
tai labai daug ženklina, o da 
dauginus ženklina del kumpa- 
nijos. Ir teip pereitame Garso 
numeryj skaitėme, kad mokė
dama szią paskutinių pėdę 
Redingo kompanija Mt Car
inių aplinkoj iszmokėjo viso 
labo 350,000 dorelių. Ale ji 
traukė 10 procentą, o jeigu bu
tu netraukusi butuiszmokejusi 
3,500 dorelių dauginus.

Taigi, tik apie Mt-Carmius 
Redingo kompanija per dvi 
nedėlias laiko nuskriaudė dar 
binykus ant 3,500 dorelių: O 
paimkime dabartės visą metą, 
tai pasidarys suvirszum 90,000 
dorelių.

O tai bus tik apie Szamokus 
ir Mt-Carmius, o kur kitos sza- 
lys? Kur kiti Redingo broke
riai ?

Matot. broliai darbi nykai, 
kompanija tiek pinįgų nerei
kalingai imt ima, o dūt be 
veik niekad nedūda. Ypacz 
dabartės, kada anglys visur 
gerai gibūja, kompanija da 
vis tūs procentus atitraukia.

Kažin ar ilgai teip bus? — 
Bus tolei k, kolei k darbi nykai 
tylės,

Taigi cUi biuykai matyauun 
tokią aiazkią Redingo kumpa- 
nijos vagystę, siuntė jau in 
kumpaniją delegatus praszy- 
darni, kad kampanija geriam

dūtu, o tik užmokėtu darbiny- 
kame tiek, kiek jie uždirba, 
Kumpanija atsakė nė szio nė to 
bile tik tūs delegatus isz akių 
atstumti. Bet mainierių unijos 
dabartės taria teip: jeigu sakoj 
kumpanija nepristos ant name 
timo procentų, tai mes apskų
sime ją į cortą reikalausime tei 
sybės.

Iki tam, turbut ir daeis.
Lietuviai ir lietuviszkesl» yra apsiaubtas lenkiszka

tai visą parodą
lietuviai

Reikia visiems riszties in 

jų ba kas darbinykus užtars je 
gu nebus unijų.

ožliaisti. Pirmiausiai ėjo lietu-

iiz A e war !<•<>.
Daugiausiai |>ri: 

įtokyrimo lietuvių
Viename

. S. Marshal
Jo Ai. \ \ skūpas \\ igger savo 
prakalboj į susirtnku>»iu8.(n«a 
buvo informnvotas vyskupas 
įldedant lietnv. parajiiją Eli- 
iftbtllre) i^zaiszkįdam^, jog 
littuviszka tauta ir kalba yra 
visai kita ir skyri nū lenku

138 met us.
Duokit baisa už

DuoKit visi baisa i

9

nėjo

taktų, ir jog baznyczia stato- 
ina yra grynai lietaviszka. l ai 
tągirdėdami ’ epcivziai anglbz 
ką lai kraszcUų lietuvius pagy-

darių bernams t'

— ANT — niaus buvot pirmiausiais

Distrikt AttDTDBy: ko fanatizmo.
Garbė I). Bražinskui ir da ežiu

da\ urte»

Duokit visi baisa už 

Sieve G. MiMleM 
Ant 

Direktorio Biednų

orespondencija

Eliziibcth, 5. J. « d. Spalio, 95.

Czionai buvo iszkilmingas
O

aszventinimas kampinio ak- 

er isz i\ evark o, . Ine 
įpildimo ceremonijos 4mė 

u viso buvo npis 5000. Ise 
lunjgų 4 vietiniai, aįriszių ir 
pkieczių, vienas italijonas, 
Jų lunku ir mus vietinis. t) v
riuvių.... nė vienas nebū

jiaido. Bei nabagui imnusise- 
1(6, už ką aeziu guriems tau- 
liiecziams. Lenkai (jų drau- 

un1^8Us) net neturėdami savo 
Muzikės, skverbėsi eit pir 
[iriausia parodoj su. savo vana-

bavosi kiek galėdami toj pa-

But gerai, kad ir kiti lut. 
laikraszczia atkartotu szitą 
hiano trumpą laiszką

SKOLOS EUK0P0S

galingos vieszpatystls Euro* 
pos kn ne visos skolose pra- 

cuzijos dasiekia in 24,759 mi- 
lionus markių, o ant kiekvieno 

rių turi 13,447 milionus mar 
kių, ai ba aut kiekvieno po 
345 markes skolos. Da
lija— 9,954 miknius m, arba 
po 324 ant kiekvieno. Gerina-

123 ant kiekneno vol:

ni. ) 300 ant kožnu. 
— 3,133 milionus 

a po 600 ant kož- 
no. Grecija 760 milionų m. 
arba po 300 ant kožno ir 1.1.

milionų markių. Mokant -1 
procentą per metus turėtu isz- 
mokėtieo, 850 milionu markiu ’ Ui

Senis IJs metu.

'ivtnęs jau

ni tokios senatvės, 
daug jaunesniu ir

gi veli imą.
m. bn\o

Jonas Kuznrin (vardas

IV

revoliucijai, o paskui tai Preni- tjevui buvo iszsmstasant 
10 metų į- Siberiją. 1894 
metūse jisai užsimanė aplanky 
tie savu tė \ nzkią ir po paszpor 
tu sugryžo į Maskvą, bet nėra 
dęs nė vieno i>z savo giminių, 

(leda vo vienam bgaiibutij. Tėvj

: vės, nes mirė 
amžiaus.

m et ūse

tyrinėjo kokiam amžių i žmogus 
labjausauga ir drutinasi. l*z- 
bandavojas 3000 vaikų ir mer 

jksziam: galva vyrų dasiekia 
savo viso didumo 21 metū- 

6o,o galva mergų 18 m.: prieg 
tam galvos mergaiezių visados 
siauresnės už galvas vaikų. 
Burna mergų buna placzJausia 
1 7 metus,o vyrų 21 m. J )idumn 
aplenkia vaikai mergaites nū 

pradeda teip gr«it augti kad 
tėj aplenkia vaikus, bet 1" m.

vaikus, bet po tam jąu vaikai
ant visados aĮ)leiiKiu ūgiu mer '(licitacia) visą savo tavorą,- suside-

auga labai iszvabos, o vaikai tuvę ir parlorį isz lovą, sofų’ stalu. 
tAse metAst- smarkiausia augaV. z 
sina stipryn. 1 os paezios per 
mainos Imna Vegoj ir susidi u tus jr padarinės anūs žemiaus pa
tinime ' i>ų muskulų. [prastos czienios.

Už to matomo kad mergai f Jaimiejie. kurie da neesate ženoti. 
tės viso savo ugio dasit-ke 1 7 dabar yra geriausiasczėsas ženyties

> vyr-ri ’l uz P’^bis pinigus insitaisyti m 
‘ r. namus gerus r°kandus.Brauti© 4 7 , , v . . >, . 3 Asz jums dtidu proga uzsiczecn H

drūtumo tiktai po 21 metu am • > • i • • ii ’r l i sziok tiek mm<ro i>cr szius blogus

met A

Kada valgyli pietus.

ant svieto mainosi, tai ir laikas 
valgvmo pietų teipos gi mai- 
nosį.

v o ant 8 advnos 

buvo szioka uirnazvinas: — 
Kelkis aut 5, pietuik ant 9, 
vakarieničik ant 5. gu 
o gyvaus'. 99 imuus. - 

a nose 

ta 9 adyna ant Įlietų. Aug 
lijoj priu Genriko \ III pus 

auk 10. Prie karalienės Alzbie 

U.H

dvaro, pietuidavo ant 1 1, o va
karieniaudavo tarne 5-9. kai n 

mumis iki revolncijai visados 
pietuidavo ant 12, o ant galo 

tas, kada geriausia yra pi 

kada alkani, o biediri 
turi ką valgytie.

ir

Didelis, Didelis

[’oho J. J. I' i-.-inevs didelio ra-
•>

Gerai mums pažysbimas poną* 
Eranney užsimanė iszezystvt savo 
sztorn. užtai paveda aucionierini

1’žt.iigi žinomus anctionierius po

Žmonės, kurie iszmanote, naudo
kitės. Dabar arba niekados negau- v*

j site teip pigiai-
Atsimįkite vietą Eraneys sztoras 

!ant kampo ulyczios. netoli paežio, 
einant ir lieduviszka bažnyczia.

Main str. cor Oak. Shenandoah.
MAX REEU. :ici inner r to\ v- 

iH8 vienok parsidds liktai privalbz

Vyrai balsuokit už

Direktoriaus Dieduli,
Director of the Poor.)

pnts, turi paežiu ir keturis va: -

turi sulanžįtus szonkaul 
I žtai turės susimylėjiiną 
ant povargeliu io nriecdn

PRKTffRRS

Y. M. MILTO.Y, JI.D
buvęs prie 
Ashland’e. t 
ny, Bolding,

S h c n a n d o a Ii.

tlospi
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Broliai Lietuviai, ’jeigu jau 
mes vaitojam szifts Žodžius, be 
abejonės, kad mes visi ir

Executes all kind of Job Printing £ 
and translating In all modern lan- 

guaget*. g

Sttfacridtion $ 2,00 pfr Year. if 
All ••mmunlcatlonti ninst be adressed^ 
•‘Garsas Amerikos LietuwiiT |

PUBLISHING CO,, | 

129 §. JflRDIN STR,I 
1 <S7i6H«n4o«/4. P«. ffi

Th, Lithuanian Weekly B ežia domokratiją, beto respu*

•Garsas AmerkosLietuviu’!
PUBLISHED ETERY i

• bliką, kurį ir niurnu suteikė 
__ _ | valnybę ir davė tiesas valnai

» FRIDAY <■» į gyvent szioj szalij. Ka tai teip
tankei ir terp mus paežių yra 
vartojami szie žodžei: ,,fre<*

uūmonę, privalu butu mums
-—■—parent tie tų partijų, kurį kovo

į •dėliota i £^aikras»titae 

^Garsas Amerikos Lietuviu’g 
! JJIszeinai kas i petnicziaff |

Shenandonh, Pa. £
; Kasztuoja ant metu į
AMERIKOJE - - $2,00£
I5UZMARE - -

Ranknuzczini (korospondencljou) ir\v 
Lalu: k ai turi butt siusti ant szio 
jrasao: 
<<

Demokratiszku partija vr«

tos partijos yra žmonės toki, 
kurie daro biznius s»u sveti
moms žemėms. Kaipo Anglį- 

rancuzija ir kitoms aniem* ja. Pi ‘u */.
Garsas Amerikos Lietuvnrg pl.ieill.ln,.zi(llll, gZ(llvlll8 gll])9.

120 S JARDIN Str..*
na tąvorus į czioh isz nuimtų 
žemių, nes užmarėse žmonelės 
suvis pigiai dirbdami atsiun- 
czia ing ezionais tavoms už su

i

Entered as second class mall matter 
the Post-Office at Shenandoah, Pa.

Politikos privi- 
lejos

gi t(pp sumažėjo mokestis aut

Broliai

ir reikalai 
Lietuviu

mas kas link tų reikalų li

merikoja dėl to, kad mu<ų go
dotini demokratai pargabena 

! anglius isz užmarės piginus, 
nė kaip ežia amerikoniszkas 
mainierys iszdyrba, taipgi 
žmogus matydama tokių skur
dą priesz savo akis, ar gal

i/emoKraui. (]a ll(.ganni ka,| |n(.s (,S!Unt> nll.
Ne kalbėsim dug aplink tųs < skriaustais per ta partija, bet 

yirszm minėtas partijas ru ną a||ie niegma Įnll'li>s j )>aW(k(it 
girdami nė kitą papeikdami nes tHi |ie|. ,a¥O Jaikrnszczins, tai | 
jus broliai Lietuviai pats ap snV(> tiOTij0Hls ant kokių ne. ! 
svarstyki!su sveiku protu cxis t)llt sllsiriuki,n,. kml nnio ir!

žiūrėkit areziaus kuri isz jų njn)O darbo žmonėms,

žius numėto akcvžes, ir tftni
V v

darų valnybe del draugijos.

et kų gi aro del mus

kurie
t isz ką kandidatų ant kokio ne

te pateuiiją laikraszezitVe, kad

YU8 į szą žemą, neradom mes

žmogus, kad anų įstatymai,

muzi Kantas ski 
szokikas azoKa“. 
mok ratų partijų.

kongresmenai sako, teip jų 
Valstijos urednįkai ėlgesi, pa
gal anų surėdymą,

Tai-gi, da karta asz jums 
, Garso“ skaititojai primysiu, 
kad paremtumet tą partiją,

vyninio darbo žmonelėms, ku
rį nereikalauja jok’ų ta vorų

žemės įlarbinįkai turėtu

mi canto ir etato urednįkai

su degtine ne

aut kokio nelabo žmogaus ati- 
dūt baisa, nes sziame laike, 
kada renkasi urėdnįkai į mu
mis labai grąžei kalini kaip

ne norės nė tie prikalbintojai 
su mumis kalbėt. Taigi apsi- 
mislykim ir apsvarstę kini tus 
visus reikalus labai gerai ir

l iauti su mus draugais airiais, O
kad anie mus nevedžiotu už

ką gal iuvikt daug didesnė ko 
va nė kad pavasarį buvo, jei 
musziszkiai vis dūsis savę už 
skvernų prie votų tašyti. Ne 
reik daug aplink tai kalbėt, 
nes jus broliai gana gerai pa
menat pereita musztyną. Po

t i tie afficierai, kurie buvo 
prie volų, o kur toi prova?

s

proves. O keno kaltė? ar ne 
pono, užimtojaus ,,distrik ator 
ny‘s vietos. Tas tai buvo ūž

tas visas bjaurybes apgina, o 
mus lietuvius už durnus laiko,

i

svilles sūdo ?

demokratiszki

tų distrik aterny. Sarmata 
mums brolei! Tiek lietuvių 
gyvenant Skulkiuo

ką drasei pasakytjgalinų kf
E

ežių. O žydai tur but muia 
tlumoczeis, kurie vaikszezil

districtatornes vietų Clias.-9 
Breckons, žmogus, kuris y;| 
tikrai prisižadėjo darbutis d< 
lietuvių gero, žmogus, yra ik

B. Lyon, isz Mahanoy‘aus, k| 
labjausei turim temyti iszsirinl

'1 eipgi visiems gerai žino

biednų S. G. Midl*ton isz Gi

Controller, tūs tai labjaus insl 
tėmįkit ir balsuokit už tfts <| 
jai anie pasiliks aprinkti tai 
da mes ne reikalausim Rvdel

kem nebūt reikale.

kurio pribuvo ir perstatytojai!

ino draugiems ,S‘t<> Izidoriaus* 
isz William Pen. P. K mica ir

irmiausia tapo

laike seimo delegatai turėtu

tokiu ištenki

szimas tas butu priimtan aut 
seimo.

mas, idant Susiv. sąnariai turė
tu savo organų neatbūtinai, ki

paviete, Į kos Susi vien, reikalūse.
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Lietnviszkos Žinios.
a n a n o y u i t y, 1 a. 

28 d. szio mėnesio Mahanojuj 
atgrajijo bažnytinėj salėj teat-

ko teatro, asz 
. in Mahanojų,

ir pasiskubinau 
norėdamas pa
lietuvini gali 

ant scenos. Ili
ėjąs in s

kenczių pradžios teatro. Vieni

kili gere alų, o muzyke sėdė-

jijo. Bet susikiu visi pradėjo

skiriant vieną mergiszczią, kuri 
nemokėdama dainfiti iszsižio- 
jus stovėjo. Ant scenos stoją

grajijo neszlektai, tiktai toj 
viena mergele, kuri nenorėjo 
dainfili, dabar negalėjo iszsi- 
laikyti nfi jiTkų. Po teatrui

mano ndmonę.

ntgrajijo teatraneszlektai. Ii -

savę akyse svvtimtauezių pasi- 
rodydami kaipo politiszkose 
vietose, teip ir aut scenos. O

kad teatras veda į paleist n vys
te. Bet dabar dūkui Dievui

neatnesza nie<o 
tiktai nauda.

J a. 
k ii pa 

svirno
isz Pliiladelphij<»8 Kazį

Elizabeth Tort. N.J. 12 
oktoberio buvo ežia grajįtas 
teatras ant naudos lietuviszkos 
Sto. Petro ir Povylo bažny- v »
ežios. Atgrajijo draugystė 
„Palangos Juzė“ isz Newarko. 
Teatras nusisekė gerai bet di
delis lietus nepavelino lietuv-

ISZ LIETUVOS
Kė ne kiekviemim mieste ir

randa krautuvės, arba viesz 
namini (karczemos), laikomos

ežia savo konkurentu

iszkadyti, kaip matome isz jų

ti: lietiivys nesitraukė.

nors

nes buvo visai arti nė

ti, matant kaip jie nekenezia 
pradedanezių prekiauti lietu 
vių .Jaigu kokem mieste atsi
daro krautuvė, tai žydai neap
siimu parvežti tavorų nu gele
žinkelio, ir už ka nors iszsi 
mislinę skundžia žandarams.

riti?

Liudvinave ir kitose vietose, 
kftr tik atsiranda lietux iszka 
krautuvė, žydai iszkiake ir ne 
priima m sinagogą tą žydo, 
kuris parsamdo savo namus

-1

j

nes jie mato 
kėni 

netu-
tame savo prapliki, bu 
žydas daugiams užsiims, 
rėdamas nė sklypo tavo 
kada lietuviai paversz isz jų 
prekystę; bet tas tai stebėtinas 
daigias, kad jau lietuviai prė 
kėjai, nors jų mažai dar yra

nė žiūrėti viens į kitą.
\ ietoja to kad padėt i viens 

kitam broliszką rauką ir eitie 
iszvien prieszais žydus, jie pa-

nam mieste. A ienas prėkėjas 
jau mA metų laikė savo krau
li \\ o kitasžmogus norėdama! 
užsidėti sau krautuvę, nuėjo

pargabena tavoms ir prekę jų
jų, bet kur jau nieko ne pasa
kė, ba jo nekentė, nor ano 
krautuvė buvo visai kitam ga
le miesto.

daro, didesnė dūlis yra labai 
gerų žmonių, kurie mato jog 
tiktai eidami iszvien galės per

K hi p tai gyvena P.

tės krautuvės vedikas su kitu 
savo kankurentu. nes jie ima 
ir tavoms iszvieno ir teip la
bai šutei kej Taigi broliai prė

viens kitam

Atsakymai Redystės.
T. I\az. Pežai Suffield Conn, 
ūsų Money order gavome,

acziu.
Garso“ ne gavote.

užtai ne užps k Tinta kad jų ne-

>■
Rodvtumem 1 ‘tai vwlvk užŽinios isz Amerikos.

II a z 1 e t o n a s

j lies llazletonu labai placziai 
užsiėmė, nek lirose vietose di
deli nlotai o-iriu detra. A

no pa vargelių kaimą .

pro va.

priminėm. Apskustas jis už 
žmogžudyste l’itetzelio ginasi

yra paneszi prova Durranto, 
teipgi už užmimzimą. Tos dvi 
oro vos A merikieczius didvi
užima.

— Ja k s o n Hole?. Bal

maiszcą užpt-reita mem.-į,
apskųsti už užmnszimą 4 indi- 
jonų ir bus koroti kaipo žmog 
žodžiai.

A’ a s h i n g t o n a s

už Venezuelą. A mcrikiecziai 
nenori, kad svetimi in jų reika

dleris praneazaiij, kad

susintus su

sziame No pa

Orphans Courto Schuylknl 
paviete aut demokratiszko I i-

Jisai yra tai žmogus kursai 
dmnii užsitarnauja idant

tu, nes jis

to buvo reikalas. Jis tai ėmė
si už apginimo Licdnos mer- 
Efaitės, kuri nemokėdama anc-

gvnė kitą lietuvį neteisingai 
apskusta už žmogžudystę. Ir

(’ort'e atsitikimo, kuriame P. 
Dumi nebūt stojęs apgyniu e 
svetimžmnių; ne del koki į

už grynos meilės dėl artvm.

atėję | szią sviatimą žemę ne 
žino netiesų, nė liežiuvio idantV ’

pats yra ateivys užtai sąjau- 
ežia kiekvienam ateiviui ir \

broliai jaigu reng •&

mės ant ko dflt votą, tai I’ 
Du n n‘as vercziausiu j<>.

nežiūrint kokios j

gerą sanžiniszką vyrą ir

f
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Dvi Korespondencijos
Įsz Cincinati, Ohio.

Pirma korespondencija.

Prįęsz dvi nędeliąs laiko 
Apturėjau asz isa Cincinati, 
Ohio buszka, kuriame vietinė 
szv. Kazimiero draugystė ir 
visi Cincinatės lietuviai skun
dėsi, jog lenkti kunįgas įsakei- 
k ė bažpyczioj Susi vien ir vi
sus lietuvius, kurie prie Susiv. 
priguli, (apie ka jie pirmiaus 
jau ir in „Vienybę*4 buvo pa
davę ),

Ypaęz (’iuoiuatės lietuviams 
buvo skaudu, kada lenkų ku- 
ningas pasakė, jog visi lietu- 
viszki kunigai esą nekatali- 
kais, maskolių szpiegais, o 
ypacz kun. Burba tokiu esąs.

Kas ardžiausia, lietuviam* 
teipgi pasakė, kad jokį tokį 
(iietuviszką) kunigą jiems 
nepartrauks dnl spaU.cdnies.

Tada Cincinatės lietuviu, 
delegačių nuėjo pas Vyskupą, 
klausdama rodos, ką daryti, 
kad jus lenkų kunigas nog sa
ves atimta i r nurodžiusi \ vs- v * • %
kupui aut mus liet. Susiv., 
kuris yra grvnai katulikiszka J O •j

institucija. Vys k u pas užsira- 
szęs sau vardus Susiv. prezi
dento ir buvusio prezidento 
Kun. Burbos, nog kurių keti
no iszsiteirauti teisybės.

Apie tą visą atsitikimą Cin
cinatės lietuviai ma per laisz- 
ką pranesze ir praszė, kad jei 
gu vyskupas pas mus atsy- 
*zauktu, kad mes už jus už
tartume.

Asz jiem tada nurasziau, 
kad mes ir be vyskupo už- 
klausymo tu j gatavi j tįsius už
tarti ir pasirąszę koki keli ku
li įgai nusiųsti vyskupui paaisz- 
kinįmą, tik prasziau jųjų, kad 
jie galutinai pasakytu, ko rei
kalauja. nog vyskupo ir rodi- 
jau jiems, kad jaigu lenkų 
lenkų kunigas nemoka lietuvių 
ir jų tautystės pagūdoti. tai 
geria u s, kad suvis nog jo atsi
trauktu, o prisibruktu prie 
vokiecziū arba airių.

Antra korespondencija.

Jie mą ant to ve. ką atsakė- 
„Ląįszką jūsų apturėjome 

Labai dėkavdjam, kad priža 
dėjot mus vyskupui viską isz- 
aiszkinti. Da mes no.g jo. nę 
turim jokios žinios. Žinome 
|ik tiek, kad vyskupas szaukė 

pns sayę Jauku kl4o|gjį? o tas 
negąlpdąmas patsai. is^sUeisyti 
siuntė pas vyskupą viepi} isz 
komiteto, lietuvį,

Tas pasakojo teipi
Kai Į) tik nuėjau, vyskupas 

tūj girdi, manęs užklausė:
„Kas jus per vieni lietu

viai?“— Geari žmonės atsa
kiau. klausimojo da ir dau
ginus, o pagalios pasakęs, kad 
draugystei nog lenku bažny- 
ežios traukties nedaleisęs, bet 
lenkų kunįgas privaląs nors 
4 arba 2 sykius ant metu par
traukti lietuviszką kunįgą.

Nedėlioj lenkti kuiųgas di
deliai vėl lietuvius iszbarė, ką 
eina pas vyskupą skusti ir 
sznekėjo, kad mes gerinus nog 
lenkti nesiskirtume. Po ne- 
deliai pradėjo pas lietuvius 
kalrktavoti ir Seneka vis, kad 
adventuse ptrtrauksęs lietu- 
viszką kni'jgą, ba du vieną ži
no tokį, kurs esąs tikru kunį- 
gu. o ne maskolių szpiegų.“

Tokį tai laiszką payaszė tie 
Cincinatės lietuviai, Toks 
yra jųjų padėjimas su lenkais. 
Praszo neatbūtinai pagelbos, 
kuria reikėtų jiems kopovei- 
kiausiai padūtl.

Kim. Jonas Žilinskas.

Žinios isz Pliiladelphijos 
del, ,Garso“. 

---e---
Didžiausia organizacija lie- 

tuviszka Pliilad. yra Liet. Po- 
Jitiszkas Kliubas., The L. In
dependent Club“ nes dar nė 
metų nėra kaip uždėtas, o jau 
skaito 135 sąnarius; apart di
delių iszdavimų įrengimo 
Kliubo namo ir kitų reikalų 
jau turim kasoj Š 1 1 200. 1 laba r 
trusemės apie iszėmimą Citiz
ens popierų neturintiems. O 
czion Philadelphijoj teip sunk u 
gaut Cit. popieros; jau sun
kiau turbūt nėr visoj Ameri
koj. Nes klausinėja visokių 
tiesų (provų) S. Valstijų kaip 
kokio teisdario. Taigi dabar 
K bubąs nutarė padaryt ant to 
mokslai nę po du vakarus ant 
nedėlios; pasirūpino tam tikras 
knįgas del mok in i mosi S. Val
stijų konstitucijų ir kitų tiesų. 
Tik mus broliai nelabai rangu- 
prie mokslo,

Teiposgi musų K liukas 
atsižymėjo ir tautiszkai, nes. 
uždėjus Lietuvisiką Khubą, 

Lietuviai atsiskyrė nū lenkų, 
nes pirma pusė Lietuvių pri
gulėdavo prie Įenkiszkų Kliu- 
bų(ant nelaimėsBoczkaucko), 
Dar-žada rupltis ir apie užde 
jima PJilladelphijoj emigrantų 
namo, jai tik kitųmiestų Kliu- 
bai ir Draugystės prisidės.

Nemažai naudojęs isz Lie- 
tuviszko Kliubo ir kitos Lie- 
tuviszkos Draugystės, ims turi 
dovanai salę de] mitingų, kaip 
tai: Draugyste Teatrabszka, 
Susiv Kūpa ir kiti susirinki
mai buna laikomi. Lietuviu *> 
parapijos „Pair“ teipgi bus 
Liet. Kliubo name. Butu la
bai smagu, idant visūse mieš
tose kū daugiausia risztusi 
musų broliai į poliliszkus K lin
inis, o tikrai pakeltum savo 
vardą akysią svetimtanezių ir 
nemažą naudą isz to turėtum.

K. Sąnarys.

Liet.parap. ..Fair“ prasidės 
4 dieną Lapkriczio, trauksis 
iki 30 dienai ant 903 S. 2nd 
str. Lietiiviszkam Kliube.

6 d. Spalinio bu vo iszkil m in 
gni apvaikszozioti atlaidai P. 
S. Bažanoavos Lietu viszkoj 
Bažnyczioj, nes tą dieną buvo 
paszve.ntinimas Vėlevos Dr. 
Gyvojs Ražanoziaus, kuri su
sideda isz vyrų ir moterų. Dr 
G. K. laike miszių sz. repre- 
zentavojo su savo ženklais ir 
z'vakems žibanezioms. Vėle va 
daryta m. Monachium, kasz 
tūja$150P0. Uždėta ir veda
ma Dr. G. R per rūpestį jo 
mylistos kun. J. Kaulakio.

Teiposgi T d. Spalių ant 8į 
advuos vakare buvo paszven- 
tinimas kitos Vėlevos Dr „Sz. 
Jt’zupo“. Ant tos iRzkiimės, 

įėmė dalyvumą Dr. „Sz. Anta
no4’ „Sz. Yurgo“ ir„I\riąu- 
ežiu Junija“ Bažnyczioj turėjo 
puikią prakalbą, kas link ce 
reiiionijoa kn, A. Burba. Po 
tam ‘minėtos draugystės i.*z 
bažnvezios trankė su muzikin •r
per miestą į Washington Ilnl 
le, kur buvo Dr. Sz. Jūzapo 
puikus balius.

Ant salės teip gi buvo lai
kytos prakalbos, ne« tą dieną 
iszkilmingai buvo papftsztaa 
auksu medelium draugystės 
,,sa. Antano“ sekretorius Ant. 
Zuikis už isztikmingą tarna
vimą draugystei.

Vėluva draugystės „sz. Jūza 
po“ ir ton p*l dirbta ir 
kasztūja $ Į50,oo.

Trumpam laike bus pa- 
szvensU ir trtczia. dar puikes
nė Veltva Dr. „Sz. Jurgio“.

Bravo! Philadelphiecziams! 
Vietini s.

—_——*------- -

BropRlin, E, D,

Rėdvste Garso A. L- Pas v
mus Brooklino lietuviai szįmet 
jau ir pradėjo judyties. Sar
mata mums buvo, kad mes iki 
sziol nieku prie lietuvystės labo 
negalėjome prisidėti. Labjau 
šiai susarmatijo mus Elizabeth 
ir Nw\v York‘o lietuviai. 'bai
gi dabartės praneszame jumis, 
kad ir pas mus užstoja kitokia 
dvasia,— rūpinamės kiek ga
lima apie lietuvi«zką parapiją 
ir apie uždėjimą Susivieniimo 
kūpos. Siuivieuiimo kūpa jau 
teip kaip nutveria. Inzpradžių 
gal turėsima naperdaug sąna
rių, bet toliaus tikimės eis vis
kas konog-eriausiai. O su pa
rapija ir esame laimingi. Mus 
lietuvių delegacia buvo aną 
mėnesi pas vyskupą, tai jis pri 
žadėjo kn. Jūdiszių suvis pra- 
szalyti ir iur but teip padare, 
nes iūj pu tam kn. Jūdiszius 
iazvažiavo, szneka, kad pasi- 
jeszkot sau kitos vietos. (i 
niurna vyskupas trumpama 
laike prižadėjo dūli į jo vietą 
kitą lietuviazką kunįgą.

J u r gi 8 M.
, _ -.. — —

Didžiausios girios.

Didžiausios girios ant visos 
pasaulės yra Vietinėj Ameri
koj prie placziamdois ant svieto 
upes Amezonkoa. Giria ta turi 
3,300 kilometrų ilgio ir 2,000 
k. ploczio. Girios Kanados 
provincijom Kvebek ir Onta
rio turi 2,700 k. ilgio ir 1.000 
ploczio . Vidurinėj Afrikoj 
giria turi 1,800 k. ilgio, plotis 
jos ne yra da iszrokūtas. Sy- 
berijoj teipgi yra girios iks/’ol 
da nepHjudįv«*n kirvių. E uu 
poj yra teiį'o.^Įff labai didelė 
giria vadinamą .Bialowmska 
Puszvzą.4'

Kiek iszeina murkiu.

Suvienytos Valstijos sūnau 
dojo 1 2,000,U00 pacztavų mar 
kių kasdien, arba per metus 
4. 380,000,000.



tolameiuw Lehigh - valley.
Prasėdėjo nut li L&phrUuo 1894 tn.

Wein*! (szaln* Im Shcnaxiorlo In Pana Haves 
Junclion, Maneb Chunk, Lehighton, SlaUngtea 
White Ball, Catasauqua, Allentown, Bsthlehwn, 
Boston Ir Waetherty «.(M, 7.88, >.16 ryt* I2 4Z, 2.57 
IJ7, pa p'.etu.

In New Yorn Ir Philadelphia, 6.04, 7. 88, 9.18 ry
ta 13.49, 2.57, popiet. In Quanane, fiwitcbbaca, 
Gerharde Ir Hudaondale, 6.(>4 9.15 rvU 2.57 po plet

In Wil va-Barro, While Haren, Pittaton, La- 
•eytrllle, Towanda, Sayre, Waverly Ir Elmira,6.01, 
118 ryla 2.87, 5.27 po plot.

In Roobaater, Buffalo, Niagara Falla ir In We- 
•iui 6.04, 9.15 ryU 2.75. 5.27 po piet..

In Belvidere, Delaware Water Gap Ir S'.roudi- 
burg 6.04 ryta 2.57 po plot.

In Lambertville Ir Trenton 9.15 ryta
In Tunhannoc 6.04, 9.1 ryta 2.57. 5 27 po plet 
Id Itbaoa Ir Geneva 6.01. 9.15 ryta 6 27 po piet.
In Auburn 9.15 ryta 5.27 po piet.
In Jenneavillu, L«vi*ton Ir Boawcr Meadow 

7.38 ryta 12.43 po pint.
Tn Slooton Ir Lumber Yard 6.04, 7.38, 9.15 ryta 

12.43. 2.57, 5 27 po plotu.
In Silver Brook Jukclion, Audenrled ir Hazle

ton 6 04, 7.38 , 9. 15 ryta, 12,43, 2.57, $.27 Ir 8 08 po 
pletu.

In Scranton 6.04. 9.15 ryta, 2.67 Ir 5 27 |x> pletu.
In Hazlcbrook Jeddo, Drlfton ir Freei-nd 6.04, 

7.38. 9 15 ryta. 12.43, 2 57. 5. 27 po pletu.
In Ahhlund, Girardville ir Lost Cree. 4 50, 7. 46. 

9.13, 10.20 ryta, 1.00, 1.40, 4.10. 6.35 po pletu.
In Raven Run. Centralia, Mount Cnrmel ir 

Shamokin 9.13. 11.14. ryta. 1.32 . 4.20, 8.22. 9. 15 po 
pletu.

In Yateavllle, Park Place, Mahanoy City Ir 
Delano. 6 04. 748, 9.15, 11.05 ryta 12 43 . 2 57, 5.27, 
* 08. 10 53 po pletu.

Treinai iszeina.
I*z Shamok 5.15 8.15 1145 ryta, 1.55. 4 30,9 

M po pletu, ir ate na in Szenadori ant 6.04, 9.15 
ryta. 12 43. 2.57,5 27, 11,15 po pletu

Iszeina Hz Szenadn’ie j Pottsville. 6 04. 7.38.
9 0b, i. L’5. ii.SU ryta 12 43. 2 57, 4.10, 5.27, 8.08 jx> 
pletu.

Isz.eina lex Pattsvllle ; Szenadorl 6.00. 7.50. 9.05. 
10.15, 11.40 ryt*. 12.32. 3.00, 4 40 5.20, 7.15,7.55,
9.40 po pletu.

Iszeina isz Szonndorio Į Hazleton, 6.04 , 7.40 . 9. 
15 ryta, 12 33. 2 57. 5.27, 8 08 po pletu.

{•zolna isz Hazleton Į Szenadorl. 7.3. 10 00. 
11.06 ryta, 12.15. 2,58, 6.30. 7 2į. 7 po pletu.

NEDEL1NLS TREINAS.
Iszeina in Raven Run, Centralia 

Mount Carmel ir Shamokin 6.45 ryta 2. 
40 po pietų, ir at.ena In Shamokin ant
7.40 ryta ir 3.45 po piet.

Iszeina isz Shamokin in Shonndori 7, 
15 ryta iy 4.00 po plotu. ir ateina in She 
nadori ant 8.49 ryta ir 4.58 po pletu.

Iszeina In Ashland, Girardville Ir 
Lost Creek, 9.40 ryta 12.20 po pletu.

In Hazleton, Blach Croeh 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, Mahanoy 

City Ir Delano, 8.49, 11.35 ryta 12.30, 2. 
55, 4.58, 6.03 po pletu
Iszeina isz Hazleton in Szenadorl 8.30, 
11.30 ryta 1.05, 5.30 po pletu

Isz Szonadorlo in Pottsville 5,55. 8.19. 
9,32 ryta 2.40 po pietų

Isz Pottsville in Szenadorl 8.30. 10.40 
ryta 1.35, 5.15 po pietų.

ROT.LLN H. wii.BCK generainas superin 
tendentas South Bethlehem. Pa.

CHAS S. LEE, gen. agentas
Philadelpdla, Pa.

A. VV. N’ONEMACHER, Ass G, P. A.
South Bethlehem, Pa

J.

AGENTAS SZIPKOKCZ1U

308 W. Centro str. Mehanoy City, 
Pu. Galima pirkti© konopigiausei ir 
ant geriausiu szipu waziuot. I’rieg- 
tam liaidžiu piningus tiesiogei in 
Lietuwa, Russija, Lenkija ir kitas 
wisas szalis Europos.

Teipgi laikau saliuna, 'kur wise 
gero gpalima gauti iaigort. Lietuwei 
pas eawo wienžemi.

Musų spausturėja randasi

szios knjgos

Maldų knįgos
Aukso altorius arba Szaltlnis dunglsz- 

kųskarbu “ “ 4‘
a) Skurlnluoso apdaruose - 81,50
b) Szagrlno - - 2,00
c) Krisztolo - - 2.50
d) Sn kauleliais 3,oo ir dauglaus

2) BALSAS BALANDĖLĖS.
a) Skuriniiios© - 90c.
b) Szagrino - - l.oo
c) Krisztolo - - - 3,oo
d) Su kauleliais 2.75 ir dauglAus

3) Mažas AUKSO ALTORIUS. Zfic.
4) KANT1CZK0S - 70

Knįgos dvasiszkos įtalpos:

Givenir ai Szvontuju Dievo 1. 2, Ir 3. 
70 centu viena

Givenlrnas Vicszpaties - 80c
Givenimai Szventaju Dievo (mažesnis] 

ir III zokonas drauge
Garsas apie baisybes dienos sūdo
Gydyklos n ii baimės sinerties
Istoria Szventa su abrozeliais
Menuo Marijos
Filotea arba kėlės į maldinga 

ma - - - -
Novt-nos
l’rlsigatavojlmas ant smerczlo
Istorija seno įstatinio
Kanczia Vieszpaties
Pokylis szventujų arba tanki komu

nija

20c
25c
30c

30c 
glveni- 

50c 
30c 
50 c 
25c 
30c

15c 
25c 
80c 
35c
2Oc 
10c 
20c 
10c
50c

Stebuklai Dievo Sz. Sakramente
Mokslas Rymo katalikų
Szlovinimas Sz. Panos Marijos 
Ra ža n ežius amžinas
Zyvatai szventuju - - -
Kalba dvieju žmogų
Vadovas in dangų -
Vadovas aplankančių atminlnima kan 

ežios Iszganltojausmusų - 18c
Girtybe.baisibe ir rustibe to grieke l!c 
Kas yra griekas.kalba 2 mergaiezin 15 
Didžioji nedella - 5c
Grieszninkas priverstas metavotios 10c 
Perspėjimas apie szv. tikėjimą 8c 
Trumpi pamokinimai ir rodos isz knį- 

gų kun. Antanavicziaus - - 5c
Kasdienines maldos - - 8c
Graudus verksmai - - 10c
Apie malda kaipo rakta į dangų 15c
Pamokslą, ant didžiųjų metiniu szven

ežių ir didžiuosius nedolos - 75c
Szauksmas Balandėlio - 25c

Knįgos svietiszkos įtalpos

Lietuviai amžln glūdumuose 
Maskolljos politika

Vesolija pagironų -
Torp skausmų į garbę poema
Vistoria. Zanavyko
Juokingas pnsakojimas
Naujas elementorius su apdarai*
Lietuvos gaspadinė
Ameryka pirtyje - •
Tamošius besoti*
Apie Kražius
Ka daryt’ :danl sveiki būtame
Lengvas tud&e paežiam per savę pra

mokti raaayl • • . 10e

10c 
20c 
15c 
20c 
35C 
50c
7c

35c
10c

15c
7

30c 
10c 
40c 
30c 
10c 
16c 
15c 
15c 

15 c.
5 c.

C

c.
c.
c.
c.

Apie s*norė» Ll®»uves pilis 
Trumpa senovės LietuYhjIstūrtį* 
Žiponas bei Žlponė 
Žirgas ir valku - •
Birutis dainos -
Petro Armino rasztai
Ponas ir mužikai, drama
Kas taisybe tai ne melas, AiszB.

Pajndlnklm vyrai žemę apysaka
Ant Nakvynes " “
Pasakojimas apie viena valtį Ir jo ra- 

sxtlnlka “ “ “ 5
Kaukazo balaisvls “ “ 5
Kur meile ten ir Dievas “ 5
Kas kaltus “ ** ** 6
Senis Makrickas “ “ 5
Vakaras Tilviko pirktojoje ‘ 5c.

Gyvenimas Slopo Randuoeio (ketvirta 
dalis ,,Szaulenlszkio senelio"’) 15 c] 

Apie Dangų, Saulę, Menasį, Žvaigždes,
Pllanetas ir Kometas “ 5 c.

Pirmutinis degtines varytojas, komedi
ja “ “ “ 10 c.

Naujas elementorius (1895 m ) apdarytas 
su puikiais paveikslais “ 15 c.

Žodynas kun. Miežinio keturose kallmso: 
lietuviszkai, latviszkai. lenkiszkai ir 
ruskai “ “ S 2.00

Basanaviczlaus Dr. Etnologiszkos smulk
menos (su viena mapa) “ 25 c.

Pavargėlė (P. Peiverlntoa Apysakėlė) 
ir kaip gyvena Kynai “ 10 e.

Vapplerlo A. kun. Istorija bažnyczios 
kataliku “ “ luO

Kristijonas Dunalaitis Pavasario links
mybes “ “ ‘ 5 c.

Musu Pasakos. lOpasaku 10 c.
Kankinimas kataliku Lietuvoje abelnai

o ypatingai Kražiuose 1893 metuose 
dol Lietuviszko teatro “ 15 c.

Andersono pasakos, su abrozeliais, 30

Vincą Mmkevicziu

ant 131 S. Main, Shenandoah

Gali isz.czistitl Ir nukvarbuoti visokias 
drapanas kaip tai; kotus, kelines, plrsz- 
tlnes, vilnones Ir szilkines. To iszczlstii- 
mc , ariat tinkvarbaviiiui drabužiai isz- 
rodo kaip siivisu naujai padaryti.

Darba atlieka greitai, pigiai Ii 
rlausei.

Taigi parduodu nauja* Ir jau palaiky
tas drapanas.

NklŽUIKSZKITE

116 E. Centre Str. Netoli L. Vales 
dipo SHENANDOAH PA,

Shenandoah, Pa.
Visada kopigiausiui parduodu 

mėsa: jautiena, versziena, aviena 
kiauliena ir visokio skyriaus rūkyta 
įneša.

Geriause mesa Szenadorije ir 
visados pigiausia.

J0N@ MiEįiD/izie
Teiposgi gers kriauezius ir teisin

gas agentas, laiwakorcziu ir siunti
mo piningu. j 22 S. Main str.

ShenauJoah, Pa.,

I’rvniptlr btfcnred. Tr:ule-.Mar>;s. Copyrights 
and 1-abela rvKist#r«<I. Twenty-dvo years ex
perience. We report whether patent can bo 
ecctued or not, freo< f cbanRC. Onr Seo not dno 
pnlll patent Is nlk.w^’. 3‘jpnur Book tree. 
H. B, WILLSON Z, CO., AUon*«y» nt Law. 
Opp. J.8. Au. Oa;u«. WA&HINQTON, D. C.

Naujas Sztoras.

Parduodu drapanas kepures, ezeba- 
tus ir 1.1. vi*kas poeziene ko

kios da ne buvo Shenando- 
ry. A tiki t o pamatysit

COOPER & SCHILLER,
25 K. CENTItE STREET,

-^Joseph * Gieęve.^-
Lietuviszkas : bardskutys : (barberis).

210 E. Centre str, Shenandoah 

Skuta barxdaf’ ir usus, kei pa 
plaukus ir padaro frizūras pas
kiausios mados.

ADVOKATAS - LAIKIUS.
Offis'is: ant Kanų>o Main ir

Užlaiko geriausius arklius ir il
ginus del szCrmcnu, veseiliu ir t. t.

Tikras amerikoniszkas laikrodėlis.
STEU Iszkirpk szi »pgar».ni- 

wind mę ir ]>rii»lu*k mum* 
a. set »avo pilnu adresu,0 »>. 

LADIES priKlu.-inie tov už dyka
nu rrūT« del pamntiino. gėriku.< 

__ 3 tikra uinerikonlHzka lal- 
krodell. yra tai tikrai 
miksa*, vadinamas 14 k 
1*zrodo taip, kaip tikis* 
auksini* ln'kro<leil». k* • 
ri&skitt pardftdr , 
yrn ^varantavota* ant 9<j 
metu. Apžiu* k gerai ei 

£ vresooflte i. jeigu tu nia 
Dlii.Jop yra pigu, užruv 

: kvk O jaigu nori 
\ puikaus lenciūgėlio, *tni 
J atsiusk c. titu paczti- 

ncinla uinrkcnila o gnu 
ai auksini lenclugeli- 
vertumo <8 kO 14 k Arba 
prl*iu*k 7.x0, o lenciūge 
it gmi’l dykai.

Boyal mfg.Co. DppL
61 Unity Uldg. - - - Chicago, Ill.

ii.SU
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‘‘Garso Amerikos Lietuviu”
Drukarneje -K

MApuikH'isiii ir už pigia preke (czienia) iszpildo visokius 
•Irukoris/xkus darbus: Brukuoja

Pnuigyszcziu konstitucijas, Plakatus, Tikietus,
Groinatas, Užpraszimns ant teseillju ir t. t.

Adiesjis (li'ukai nes:

"GARSAS AMERIKOS blGTUWIU" PUB. GO, 
. 230 W. Cent it Str. Shenandoah, Pa.

p. klHMN’so APW
užlaiko visokiu* vaistus kaip krajaviszkus Leipui

m e r j k o n i s z k u s.

Visi vaistai yra szvieži, geri ir labai pigus.
Visi receptą i? y ra pritaisyti k fį geri ausi n i.
Jeigu vaikai yra nespakaini, verkia, tur pjūtį vidin i Ase, 

traukimą viduriu, tai diik vaikui vaistus

Uuks German Remedy.
IJetuviszkas daktaras ant kožnu purei kala v i woL Var

gingiems visokia rodą už d y k ą.

Atjnipkit
Kirliu9^ 11 v u y Store,

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

ĮN’ĄUJES i rJETUWISZKAS © IS ®
SALONAS K

202 S. Main Str., Shenandoah Pa.
■«JUR. 4 ANCEREWIGZEUS, m

Nagi vyrai i)as savo brolį lietuvnįka ant szalto alaus! m Prancljos 
szuapsu ir turkiszku cigaru! I žeikit, o nepasigailesit-

Žmogus teisingas, su kiekvienu gražiai apsieina.

DMziaiise Krautuve Grabu
p-draĮianu tam tinkamu prie palaidoimo nebaszniku, viskas! 

parsiduda usz pigiause czieue.

>i/\fklius h if h pigipus^

MihiwterSiisws
. » ***

H-

Ant kampo I loyd ir Bower Str.
Shenandoah,. Pa.

‘i .V F
„ ..-ii nrrd^ri^iiUj^WU^Tn? ■ ••■■i —i- 

JAGU NOKITE BIGEI PIRKT 

Czeweriku ir czebatn

_ - - ■-
. j ewa». ^WSMMMU

Joto Paltai
-WOMER!,^
124 N, Main str Slienan.

PIGIAUSE VIETA visam mieste 
pataiso czeverikus k ii nupiginusiai

C. M. BORDNER 1). 1). S.

P. Barger & Son
Reading, Pa.

DANTŲ DAKTARAS 
Ofisas buna atidarytas 
nuo 9 iki 12 (pietų) 
po piet nuo I iki 3 
ir nuo 7 iki 8 wakare

Alaus vr Porterio. *
269 W. Coal str. Shenandoah.

34 Oak str. Shenandoah, Pa

1000 zuiojiiu daro didelius
pinigus.

'uiHstie daiktui

Pardnvin^dumi musu ti.« 
torus. KtlH {.FtMlls Ml Vi. 
pilna vardu ir mlr.-sti 
Uitus tutg mus’ bvv.dk už 
dyKti, pakely su *«*kun- 
ciinie daiktai^: l g’-rit vt - 
riszka laikrodėly tiu»u» 
kia iižmik.'iina. kur* ge
rai iaiKa rodo, luKS/.Uii 
jo padirbti i.-/tikro pru- 
siszko sidabro, auksuti 
14-kamtu miksų, gražiui 
i sz k v i >• t k u t i g y u ra u I fi t a s 

.ant 10 įimtu. Tas iii ikro- 
į didis iš rodo kaip 40 hii- 
ĮkriMhdls. kury gftiit par- 
Idiit knžiiaiiK1 laike 'iž.$15 
Įl, 14-kar.auksCita lenctir 
Ip’li ir kompasu; 1 plun- 
Iksuu, alnveli ir peili; I 
mitriu pipke; luupli-zko 
pilono britvu; I pinklu 
dcžiukin del liriez.iiikti 
i žvilga nežili Jutos dvi- į 
ni’-iir.. suguliu in niarsz- į 
kinius, 'Bus t isusiiaiktu- | 
prisiusime jutu' per e,\. j 
presą vi.'ii.'tnie pūkelyje 
del peržiurejhno. Jeigu 
Bos, užmokėkite agentui

ant express ?’4,W>oduiklįii pus jus. Jeiiiii jums per 
toli yru ip i \Į.r* '.! lai prisiėsit niuut- jū reghtra- 
voloje groinjiiuje o mes jums prisiusime tu pake
li per pa e z. ta, urbti 3 pakelius prisiusime už $13.50 
ir m-reiKs jums uiokcilr kasz.tu prisiuntlmo. I’nr- 
da vi neloju i mus daiktu daru didelius pinigus pnr 
sitrauk pakelt ir pamėgt k. Szimlus pasėliu mi 
minėtais daiktais iszsinnczlame kasdien in visas
pusius. už kurias npinikome padeknvones n<>žmu» 
nlii. Miiso adresas toKis:

INSURANCE WHOLESALE WATCH Co.
01 WASHINGTON STR. CHICAGO. I'LL

rT. Iv.upęztirĮSk^
y
Žinote, jog mi puikinusias galiūnas 

visame mieste Shenadorio.
Kampas E. Center ir Howers Str.

Smagiausia užeiga, kaip del vietlulu 
lietiniu, taip Ir pakelevingu, nes netoli 
Leigh Valle s tilpo. Tena! randa?! ku 
skaniausias ahi?, visados svležes, o ka 
kitu gėrimu ta! nei girti nereikia, nes ge 
resniti niekur nerasi, o cigarai isz pa. 
ežios Turkijos. Taipgi J. Kupezlnskus 
tr brolis yra labai prletellngl žmones, 
Kiekviena gelbsti bedoje Ir duoda ruda 
kožnam reikale. nepamiksz.kit

201 E. Center Str.

Peter Cecchini
Parduodu visokius žalius valgomu# da| 

knis: Salotas. Kopūstus. Cibulius, Mvr 
kvas. bulves ir žuvį _ <iu gatunku.

Pas Radziaviczia!
Visi tavorai yra labai pigus ir

Visi tavorai yra szvieži ir labai
pigi, ateikite o gausite ka tik nure
gite kopigiausoi.

NECŽMULSZKIT

szvieži. Užlaiko valgomus tavoms 
ir daug visokiu dalyku.
Taipogi K. Radžiaviczius jiarduo- 

da szifkortes ir siunezia pinigus į 
visas dalis svieto.

ATEIKIT!
FOoN.NInin St,.

SHENANDOAH, PA.
1.1ETUV1SZKAS SAU ŪKAS.

ĮVt- Slavicko
339 W. Coal str, Shenandoah. I'a 

Lietuviui neužmirszkite atsilankyti 
pas M. Slavicku. Žinokite, jog jis 
yra no paoziuotu, tai yra teisingas 
vyras, nes nereikalauja daug uždar
bio. Visados užlaiko puikius gerv
inus, kaip tai, szalta alų, visokia ariel
ka kokios kas tik nori, ir kuo pui
kiausius cigarus

saliūRaš —
4ono Ražo

'Ten galima gauti skaniausiu gėri
mu wisokiu, nes ir cigaru usijukiti 
su kwepeneziu durneliu, o ir pagulba 
būdoje, ba jau nuwiuną is^gelbujo 
isz nelaimes p. Ražu*.
213 E. Centra str. Shenandoah, Pa.

221 E. < ENTER STR.
Shenandoah, Pa,

S A L 1 U N 1 N K A 1‘
Na xvisi prie alaus --

CH. SHMIDTO
Ar žinote lietnwiai kad UI I KYŠ

TI A N SU M I P TO yru geras alus ir 
galwa nuo jo niekad neskauda, l’as 
Ch. Sbinitlra gali kas nori gauti ir 
baezkutia in namus parsigabenti, 

207 W. Coal str. Shenandoah, į’a,,

t Emin k Ui
fcsgF" lbu prabaarc-xiy Szsnando 

rio parapijos galima gauti visokių 
SzkapHerių Ir Rožanczlų

CA.V I OBTAIN a FATENT t Fora 
premia answer- jemI nn ticmoAi vplnte^ write K< 
frl UNN Ar- CChywuo have n44*rlTflfiy years 
experience In th# patent buelnew*, <.<xmuuntcu. 
llone .•‘trictly cnntlilnntlaL A IIran<H^>e4t of D> 
fnmuition concern'n^r Patente and bo*? ob. 
tain them tmnt free. Alio n catalogue of xx^qbu* 
teal and pcientlflo bookeaent free.

Patwits taken through Munn A Co. roootvo 
gpocml notice in the {Scientific American, an4 
thus nro brought widely before the public with
out cost to ♦’ Inventor. Thia splondld paper, 
IfiBued weetip, Wox&ntly llluatrated. baa by nur tie 
largest circulation of anr adeiitlfla work m too 
world, S3 n year. Sample coploa sent frea.

Building Bdltton.monthly, fl Id a year. Sbagie 
copies, «5 oenta. Kvery number eontahu bea«- 
v.rul platea. Ln color*, and photograph* of now 
hoaaea, with plana enabling builder* to show 
latent dėslaus and secure oantMOta. Ad drew

> 06.. nbw Yomk. 301 mtoAfiwgtjft


