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★ Drukarnej e S<

P. Barger & Son

drukoriszkus darbus: . brukuoja

.Reading, Pa.
Tikietiis

5

Gromatas,

Alaus yr Porterio,

Adresas drukarnes;

v

GflRSftS AMERIKOS bieiUVIU
230 W. Centre Str.
Shenandoah,

N<Preke apgarsiiiiffltfc?

itales I of f advertising.

agontnn d»J

Užpraszimus a

u

t

Ono inch enco •
Ono inch one month
Won inch one year

•

-

$ 0,50,
$ 1,00.
$10,

.

J

'A-s;

Viena# edh viena karta
Vienas colis per menevi
Vienos colis ant metu

jz,

Parduodu drapanas kepures, ozebatus ir 1.1, viskas po oziene ko
kios da ne buvo Shenandor

t

Metas II f

COOPER & SCHILLER.
25 E, CENTRE STREET,

fcS Ii o ii <i ii <1 o ii Ii

BEST/WACHA
Trissyk ant. dienos karszti užkandžiai o teip visada szalti už
’tyku. Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szviežia: cigarai alus
pii mos kliasos.
*i

MAINIERIU SALIUNAS
Geriausiu užeuga del darbi,
nykų pas K ANUI ERIŲ ant
31 E. Centre Ntr. Alus,
sznapsas ir visokį gėrimai visa
d a sz\ ieži.

Taipgi netoli nuosaliuno visokį tavorai szvieži ir pardudu kū
nupiginusiai, Priegtam kožnas lietuvys ras szirdinga rodą
kiekvienam reikale.
ADVOKATAS - LAIKIUS.
O ir pinįgus maino ir siunczia iu LIETUVA ir m visas
Offisns: ant Kampo Alain ir
dalis svieto,
Center ulieziu, Shenandoah,

M. M. BURKE.

f

Į. Ixupc7tinSka
Kaminui R. Center ir Jlawera Str
Kjnagtausia užeiga, kaip del vlothfc
lietuviu. taip Ir pakelcvlngu, ioo nci^
Leigh Valle’s dipo. '.renal randasi i*
skaniausias alus, vinmlos sviož<»^. ob
kitu gorimu tai nei girti nereikia, map
resnin niekur nera>|, o cigarai Isz a
ežios Turkijos. Taipgi.!. KupczinsU
Ir brolis yra labai prietellugi žinot*
Kiekvienu gelbsti bėdojo ir duodat^
kožnam reikale.
XEi-amirszkit

201 E. Center Str,
i

u

-jį

"NAUJĖS

pa

UIETUWISZKAS J® O ®

kvns. bulves ir žuvį

X SALUNAS K
202 S. Main Str.,

221 E. CENTER ST lt
►Shenandoah, f

— Na wisi prie alaus —

T®

CH. SHMIDTO

Vinca Mlnkevicziii

A r žinote lietnwini kad (TIKI'
T1 A N SI IM 11)’! () yra geras
giihva nuo jo niekad neskauda.’
i Ch. Shniitlra guli kas nori gui*2
Užlaiko g'TiaudiiH arklius ir rii buczkutia in namus parsigabenti.

ant 01 S. Main, Shenandoah
ginus (|el sz.firmenu, veseiliu ir 1.1.

Tukstani svarų plunksnų po 10 e,mitų aut svaro
07
Tūkstanti svarų plunksnų po 25 centus , . . ,
Tūkstanti svarų plunksnų po 50 centų ....
Tikras amorikoniszkas laikrodėlis.
Parduosim už tris dalierius ir pusę $ 3,50 sienini dziegoriu
I zkln k ‘•'/l npptsrsifi!n'ij ir nri*tii'.|' mum* su
užsukama nntasztmmiu parų, musza pusę ir adynas vertas $ 6
savo pilnu uilr<-Mi,<> ims
pri-iusinu- tnv už <h>.ii, •
Tejnnkos nėra geresnes visam Amerika kokia mes pardildam
del puniatiim., u« riuti' i ,
tikru uim-r kone/kn IniGeriausi tavora už pigia usia cienia pas mus,
krodt'li. ' r;i u«i tik.- v
liuksus, vadinimais II k
Iszrodo tai| , kuip tikpas
Szipkortcs parduodam ant visų kelių mariomis,
auksin s l.iiknul'lls, |,i:
rifis kip i'urdiidn po 5j(>Pinigus kuogreieziausia t/msok in namus nulnidziam
yra uviiriii'tinotns imt 20

Shenandoah; Pa.
!

•

i.

ir

>:. u ; i i

ir jo viemiitinm
szimtij midų g\

im-tu. Ap?Įur< k sr< rui ei
LTOSirn. s, įr jcij-u tu |Utt
h!»i, j< ų iri< pigu, tižiut
k«’k fT.fiO. o Jeigu nori
pulkam b nclug. ko. tai
atsiusk $0 r. ni u pacztir
neniL nrirk. mis o ;;im
si auksini lenciūgo!!
vertumo $3.fOM k. Arba
prlMlusk T.įO. oleiiciugvII gausi dyku!.

ADRESAS:
Royal mfg.Co. Dept,
• - Chicago, RL

. Coat str. Shenandoah, !’*

For Information and freo naTu!lxx.k wr!U®
MVN'N a CO.. ;x»l Bhoauwav. N'RW Y<*
Oldest bureau ror Kocurlrur pnu nls In
Every nnt.Mt tftk-n out l y ui> K brought
the public by a notico given free uCcharg#1*
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mažos

pigi, ateikite o gausite ka tik ntf
NEUŽMIRHZK1T

X

-- Kožnas tur savo vietų!'
— kalbėjo jisai tycziodarnasisz pono ir isztraukš mergaitę
ant sausos vietos. Jisai . uofe

sau ant atsiminimo ir Olė pats
nendriųv buvo nulinkusios
neretai
jau jisai visuomet
na.
, kuriais sai ir trinkėj'mas arklių. Ma
mes jau trumpai apsakėme, — žiutė mergaite kuri ežia ganė
nepasisekė. Todėl jisai ja pa
anie kitas nieko nenorėdamas
nuog iszg.ąszezio pasimirė, bet
nuog tilto nuvaryti. Bet me- sodino į minkszta žemę ir ta
Nuog Hanso dažnai pareida dineziai lėkė, kaip tik arkliai
vo gromatos, ir viena už kitą įkabino, ir pati mergaitė uorė
ir augk sau sveika ir prista
daug
būdavo gražesnė. Jisai gyve- darna iszbėgti, nuog semiu- tyk jiems tenai į pilį gera du
O
n a u < los atneszė
no pas gerus tm ' 'vus žmones
m i s 1 v i i m o bilda
o kas svarbiaih 1 1 ou:.'<.
norint tam ponui ir jo szeimy

xlu galanto

site kopigiausei,

_

i -j

senas žilvi

Visi tavorai yra szvieži ir lah

Shenandoah Pa.

TjZS. JWaip Stf. Shepapdoah

I laiisas

mos.
Parduodu visokius žalius valgomu*
klus: Šalmas. Kopūstus, Cibulius,

,....... j, '

gaite atsitiko ii

Žinoto, jog lai puikiausias saliunu
visame miesto Sheuudorio.

121 ir 117 E.Ccntrc sir,

Shenandoah,

$ l,0o.

teip-pat tėtusziams naudingas
galiu būti, — kalbėjo jis, asz sime? — kalbėjosi tėvai, per
uesz
iszsimokinsiu kokio nors ama skaitę gromatą ir vienas kitam
to tegul ir knygas aptaisvti.
Tai man geriausiai patinka, nė
— \ lenok Kaip tas mu.-iĮ
RszinjKa į griovų įvirto.
Hansas laimingas! — tarė Olė.
naujas kny
— Kožnas tur savo vieta!
etas, juog Porgingujų vai
kais rūpinasi. Musų luosza
sis vaikas — geriausias ta j n siui nusijuokė, ir kiti medinjuog berniukui didžiai ant isziodymas. Isz teisybės, vis
J
J
mokslo gūdžiam ir niintriam tai panaszu į pasakų — į vienų
o
esant jiji su savo vyru nutarė til pasakų kurias Hansas;
jo ateitimi pasirūpinti ir pade- mums
te.
mi
ma paspėjo nusitverti už žilvi
Tq vakarų Hanso
o
linksmi nnog darbo sugrįžo.
Bet už tai gi savaitei
verkė motina kruvinomis hsza
romis. Tų dieną, mažutis Han
sas turėjo palikti tėvų namus

nerniuz
— bet 1 szeimvnos Kiiinotii,,
kame jį timjaus apstojo tarnui
ir tarnaites ir pradėjo derėti*.

‘ psni
< v

O nuo virkaus isz valgomu

rus langus. Puota buvo pa
ežiam karsztyje pudeliuose
ir stikleliuose putoje senas,
stiprus alus ir vynas; mylimie
jie szunes drauge su ponais ėdė
laikas nuog laiko jauni poliai
ežiai j ii snukius su servetėmis

idant isz jo pasi f vežiotų.

ežiams ir >

JU’ pamėgino

»a
lai jiems didžiai mi
ir mergaitė tru pasirodė ir jie visi net lei
ie pasinerulionę, duosmingai apdovanojo
galvijų, sodieeziai ir sodieeziu
Tai i sodybos su ti’iobomis ant kvor
ir sztai jisai iszkėliavo už ju. per szimta ipetiį laiko,
•os buvo statomos ir į viena mi
miszko, szalia didžio
miszka pilis, szcžiojanezio
me ilgai turės iszbutį, kolei ga
i nuta pralosziarnos
<dlus O<rrioviai ’sztolo
Hiate viskų kas su merlės grjžti namo.
•
-s
Tolinus bus.
CJ.

o

a

bedieviszkojo mokslo.

priežingai iszeina patriotizmo szirdies klausiu: ką per praklitariszko kylimo visai sąmonė negacija; katrie isz jų tur tei- liszkus ir gyvenimiszkus iszve
je iszdilo tų syk jiemumise atsi
liepia, kaipo beinteresinial mp
is specijalistąis to i tatų tų mokslų — užlaikydami
tyrai kuriuos vadiname sąžinės je szakoje žinios, negu chemi
kas.
P. Berthelotas spreu Gal tą, kad valgymas ir dau
džia, kad isz mokslo rezultatų ginimąsi yra vienintelėmis gy
os
iszeina privelės dorybės, mei venimo užduotomis gal tą kad
lės žmonių ir 11. - o mums va
tie geri įrankiai su kuriais gu
lima pergalėti —arba vėl, kad
kas moraliszkurnas“ kaip jau isz mokslo iszeina.
sziaadien vadinai
žmogaus tiesumu
nusiduoda nežinąs) nėra nė jo
kiu moraliszkumu. Yra tiktai luinu. Ar nėra žmoniųv atsiduodanezių mokslui, kurie
teip pat mi.slyja, remdamiesi
V

visi! klausykite szios nuoszir
džios nersargos: sznekėkite

tenai sveiki dingę! nė žingsnio
žengti negalite! Jeigu tokiems
kaip Mill ir Spencer, kurie
visa puse savo amžiaus : nt to

*

.

r

kos ir einant SuDiev!....
Pridurkim
baigia Kiplin*
g‘as — jog apie Aprikų tiek

anglikas,
tokių istorijų mums pasakoja ir mažiau
'ra nieko arszėsnio už

i

i

Buvo tai

garbe

viusi

Kasdieniniai \ arszayos taikia tam :
an-

baisus

buvo
— užk kuisiau m o a

tarno.

buvo draugiszku inkvizicijai
bet ir jo pmneszimas patvirtv
„Inkvizicija — teip kalbi
anas komitetas — yra karalisi
k a vi rėdo
yru
* e. inkvizitorius
V

ne kokio darodymo nedavė

>

gu kada karaliszkoji valdžia
butu isznykus, tas pats Luitu

kuriam tamista visada dirbi?

•

V dvvl Jtliidlfll

, prasi

gunnies namie.

rie pasigriebė daugiausiai pasi
Ii namo ir pakaroti.

KuJ yard

pa reisu

Ifeiiiieriii tolins.

carui

dovanas nuo
ypatingas p įsiuntmvs turklį

no
, m<s yra likų Bažnyczios kad i kiu.

prieszųduszias yraįsmigusi.

kime, p. Berthelotą. L
mums jieszkoti moralų

Skaitytojas taipgi

kuria barnista

ry) 1896 metuose.

l’ronipriy acem-od. '1 rude*Marks, Copyright s
and L.ibčla regtutorod. Tiwri'J Uro yet. r- cjucnrjxtx!. W« report whether parent can bo
jwurwd or not, freecharge. Onrfec .not duo
until put ent i” allowed. 3’2p»5ro Book Free
H. B. WILLSON 2c CO.. Ditonnos at Ln».
Opp. C. b. 1'ut. uflka. WASHINGTON, D

a

įsideda plunksna i

kavinius Kristaus

tyviszkąjį; klausiu: pi kurį
labjausiai mes moksli]
mokslo szakų turime
Menu, kad ne pas chemiją, nė tinos szirdį.
pas matematikų.

matys.

tam i st a

Bažnvezią

v e as

Bet argi galinu

Neiszmanau Terp žmonių nedorybių ji kįl*

tur mokyti tų privalių:
1.
Berthelotas liepia savo etikai pas fizijoliogiją, zooliogijų.
didesnės sąmonės, su datyrimo mokyti meilės tėvynės, nes da P. Berthelotas tiesiog mums
užmena „sulygįti musų mora pci visus amžius iki pabaigai
kad isz r-zultatų pozityviszko liszkus supratimus su gyvulių svieto.
instinktais“. Czia jau matau
Laurin as A. Deering.
kad galimi palyginimai ir
Galas.
praktiszki
iszvedimai;
bet
isz
kad
isz
to
pozityviszko
makslo
dėlto kad jie reikalingi veislei
IHJ lvu»

> vienus metus jie prisiuntė į Ga
liciia isz Sziaurinės Ammikos

. i i a tamista vi

moję yra nonsensu.

nių pinigų, s
metuose.
Kaip žinoma

Sultono dovana.
rv

Tai tu r

f

savo

lis ir garsiai suriko.
publika priėmė tai už i
ma ir pasileido juokaisį
Pati komendanto a

< 11 u e i ev

iai v ra

sižadėli egoizmo nė meilė, me tumų, apie moraliszkos užduo
me laikų pratęsi, skaitytojai

linus, vo kita Lz kito visai kitos
mokyklos.
Antrame iszgul

iszsiumzia i

2

noų(

viršutinių dėmių nuo tų supra

mo apie moraliszkumą ir pri
P. Berthelotas (tą sako aisz
gimtąją tiesų negu p.*Berthe kini) norėtų, kad moksliszkas
lotas m»ri ii daleidžia. Ir mes inoraliszkumas visai užimtų
pripažįstame, kad žmogaus vieta senojo moral iszkumo,
protas, su datyrimo pagelba,
norėtų, kad tų pa
iszveda savo privelės - kurias
vadiname gamtos tiesa; kur sis garbės, privoles pasiszven
oripažistame ir tolynžengimų
timo dorybei, tėvynei meilės
galimu. Bet p. Berthelotui žmoniųsolidariszkumo“. Tai
tas aiszkinimas tuomi ne geras
gražus noras - kurs parodo
kad iv■ tuose
juo Uarvymiszkai - bpencerisz
a t u
kuoju. Nė nepamatė, kad vie ponuose yra a n i m a n
an a
ną dalį paėmė isz vieno auto į

Pinigai-

Diena
„Brolau me Molczany vaikai rado kru
<a pinigų. Dasižinoję subėgo
žmonės viso kaimo ir surinko

szalį tarnų, i n ėjo į mano kam
barį rudas jegamasbis su pc».i-

vertu didžiausios garbes, nuo
to laiko jįjį nieko neguodosiii

anaiptol mažiaus atsitolina nuo

-s

orui, spriaudžianeziušiu į vidų
ar
Padainavęs laimingai
tris daineles; pradėjau žinoma
dainele: „Brolau
ka czia at
v

ir filiozofi joms:

et i k a,
bjausiai krikszczionyste žino paliepimai neturi jokios svar
nems padavė —ir giriasi, buk

datyrimo pasirodė naudingu
mas tūlų apsėjimų, kuriuos tas, kaip tuszczias aidasroi
slinktų irdatyrimų pusiaugy
Y-ūdii’a perdh-Ko

žiausio gintaro ir aukso; ir pa
pirosnyczia b ragiais- brilian

„intervie-

i •

>aisas ma sakantis: ne
! bet ma nekalba, delko
iriu klausyti to balso, mą

kurių yra tiktai tolesnėjh evo
liucija. Pas laukinius žmones
gūsiais aptinkame žemesnį mo

dėta šloniaus kardais ir turr
> Sir nCliff<»rd Daile sūnūs
garsaus virtuozo nuirusio nešė dėjimo | tabako ir papirosų.
\ ienam perskyrime randasi

malonės pono, ir szios panai
tės, norįeit ir negaliu jų nn-

mpratimus, dėlto tai ir nė ne tikėjimams

jog prie dovanų priguli aržOT

Baritonas ir Asilas

€■

*-

moksliszko moraliszkvmo, tai

Garbė
romansu

iszpaim inkvizicija,

jisai sako, iszsiaiszkma gana
gerai suligiuns juos su drau-

XwMWWVWHI

■lll.W

»yag.<į--ry

t

Wl!

dalina mano

m

Padekavoju szimtais kartu už
\ isus daiktus, tai yra masziuu-

rimis, jauuikaiczius sų mergi
uomis.

vanas, nes jie man labai patin

Po tam drutbalsiu:
— Ar daugiau nieko nėra

Moterimi ir merginoms tikie
tai už dyka.
— Gailiuosi u labai. .. nivTikintas........................ 25c

ne no musu daiktus perka, jei
gu da neturi lietuviszka katate

Kas nori tikietų teatsiszau į
— Vaikai! Daugiau nieko
retur del parodymo. Apžiurę kia pas Vinca Kancleriu anf ■’
31 E. Centre str.
o ’
Jeigu įnori pirkt tikrai
šio dabartimo tyrinėtojo Ap’i Užpraszo Main ienų Komitetas . KELPSH x\OKEIK0<fc C0 356 W.12th Su Chicago DU
.

I

j
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The Lithuanian Weekly
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farsas Amerkos lietuviu
PUBLISHED EVERY

FRIDAY
SrCPS

dė prisiraszyt
pi
i
Ji

vietinės ai
rių bažnyczios ir jų kunįgui
mokėt algą.... Tikimės jog
broliai lietuvnykai su laiku
dar pataisys savo klaidą.

Executes all kind of Job Printing
and translating in all modern lan
guages.

Subscription $ 2,00 j>er Year, <♦
All communications must be adressedį

• '‘Garsas Amerikos Lietuvviu” |
į
PUBLISHING CO.,
T

;129 S. JftRDIN STR„|
>
Shenandoah, Pa.
(•

'i Shenandoah Pa.
Pas mu
mis jau pradėjo mokytis c
gyste szv. Cicilijos teatra
^-sNedelini Lalkrasztls>- «
vardu „Egle, žalczių karalie
ne,“ kurį ketina atgrajįti kndu
B |lszeina $ kas I petnieziag

|‘Garsas Amerikos Lietuviu’!
f
J
Shenandoah, Pa.
£

Teatras, kaip matyti, gales
nusisekti Ogerai,1 nes iszrinkti at
ZINUZMARE
$3,00| sakanti vyrai ir mergos. Tai
Rankraszcziai (korespondencijos) ir<g yra labai naudinga.

|^AMERIKOJE
Kasztuoja- ant- metu
|
$2,001

•įrlaiszkal turi būti siusti ant szio ant-įg
įgraszo:
«

^“Garsas Amerikos Lietuviu1^
|
Publishing Co.,
g

1129 S-JARDIN Str.,:
1 SHENANDOAH, PA, 1
Entered as second class mail matter
tho Post-OfUce at Shenandoah, Pa.

Ant vietos

f®■ $
Efts

Minersville, Pa. Užsidėjo
Ozionai nauja lietuviszka drau
gystė po vardu szv. Pranciszkaus Seraficko. Sąnarių skai
to 41. I n v y r i a u sy bę isz r i n k
ti: Kazys Vasiliauckas prezi
dentu, Jonas Makauckas —
vice-prezidentu, Antanas Kol
ezinskas — sekretorium ir Jo
nas Tampauekas — kasie
T) u m.

musztom o apTė‘20 sunkiui su mus (orderius) Vasario (F
bruary)
mėnesij mainai
žeistų. i! "
pa vie te d arkai t
ežiai susimažys. Isz 48ai;
kasyklių prigulincziiį prie F
A. Ii. Co. A. J. Co tikini <
brėkerys bus paleistas j dar
visi kiti stovės per visąmš
sį. Ir tie pats 21 brėkeryj
dirbs kai į) sulygsziol pilių
ką bet tikt 4 dienas ir trisk
terus aut nedėlios.
S ch u 1 ci 11 o

— Covill, Wash. T). 30
Sausio nekokis Adolfas Niese
su savo paezia, kurie užmuszė
savu sūnų, tapo apsūdytais ant
‘20 metų kalėjimo. Kaip patuojaus
abudu
gerkles
aus nubritva
i, bet ne
mirė, <
užilgio ir toj mirs.
— Wilkes Barre.
Pereitą
czetvergą buvo pro va Antnno
Zėmaiczio apskųsto už nužudy
mą mainuose Jakszczio, su k u
rio paezia Žemaitis buvo susineszęs. Bet lindi nykai nieko
tikro negalėjo pasakyti, o Že
maitis tvirtina jog Jaksztį už
muszė anglys.
— Pililadelpliia. Szį miestą
2 Vasario aplankė didelė ug
nis.
Iszkada aprokuoją "ant
pusantro miliono dor.
— Pittston, Pa.
Nekokis
Jurgis AVilliams rusinąs szovė
kelis syk į inspektorių kasyk
lų G. Bryantą, bet nepataikė.
Williamsą aresztavojo ir da
bar sėdi džėloj. J is norėjo už
muszti inspektorių už tai jog
tas ketino atstatyti jį nuo dar-

Kas link Pensylvanijollkerių, tai Wm. Penn, dr
5 dienas ir tris kvoteriusi
nedėlios, Morea 5j, Milu?
le 5 dienas ir tris kvoteria

se, kaip tai Jorli F arm, B
wood, Packerio brėkeiai
Audenriedo prigulinti [■
Mahanojaus dirbs tiktais
na^i ant nedėlios.

Czetvergo ry į maniuose
Maple Hill tapo sužeistais 5
žmones: Jonas Rowlin, Jonas
Rablauckas, Petras Simenauc
kas, Andrius Patuleviczia ir
Antanas Visliorskis.
Liaidžiant juos į mainus vi r
ve nusmuko nuo rato ir jie
visi nupuolė ant žemes.- Viė
nok dar teip laimingą^ jog
tikt vienas isz jiį Rablauckas
— AVaterb
nusilaužė koją; kiti keturi ne
zas Pulaueka
sunkiai sužeisti.
per vešiailią.
JI
kokis Simas J 11ZIU
Co u r tu s d a ckas yra giminė Guod. kn.
ant naujų Zebrio, Užmuszė] as dingo ir
Shenandorio mieste. dar palicija nesugavo jo.
— W ilkes Barre, Pa.
Ati
Iksziol iszduota 138 laisniai ir
jaigu visos aplikacijos bus už dengta ežia vėla vagių kuopa
ganedytos Shenandoris turės kurios vadovais buvo lietuvys
Potelionis ir lenkas Tarnowsziv met 164 saliunų
v
lietuvių naujai pasidavusių ant skis Mat lietuviai su lenkais
laisnių randasi Pranas Blažiu broliuojasi.
skas ant pirmo vardo, Antanas
— Plymouth Pa. Apygar .
Merkeviczia ir Jonas Vasaris. dose szio miesto rūpinosi gauti!
Max Kabinovicz yra pirmas žy laisniusdel uždėjimo saliunųj
delis pasidavęs ant laisnių mie 74 asabos isz kin iu 44 lenkai.
ste Shenaudorij.
Paežiam gi mieste Plymouth
t

'T'.”

, .Apveizdos Jėzaus“ užsideji
si cziona’’ 3 mėnesiai atgal, lai
kė pereitą nedėlią savo susirin
1A y Vasario buvo ežia
kimų ant kurio p risi raszė 4 sztioszna vėtra ir lijo per visą
nauji aana’iai, teip jog dabar naktį, kuri ne mažai iszkados
draugystė skaito isz viso sana padare Shenandorij,
rių 54. Virszinykais draugy
stės yra: prezidentai! — Klevin
skas, sekretorius —Valaitis,
kasierius— Mikas Mikaszauc

Draugystė skaito jau į 80
dolierių savo kassoj ir gerai
Stovi, tikt bėda, kad dalykūse
lietuvystės labai atszalę sztai
ant pereito miltingo nuspren-

mo 44 naujų saliunų.

— Nanticoke, Pa. Petny
ežioj a ių’1 e kasyki esi nulaužė
koja Jurkaueku o Joną i
ną Czepulevicziu baisiai suzei

nors ne viską laimėjo?
binykai, bet už tai jų p
kalte, nes peigreit pis
eiti į darbą.
Pagal sat
darbinykai turi dirbti 1||
nų ant dienos už ką gausi
kėt po 8 2; visus senus Ii
nykus tur priimti ant
ežių vietų, kur dirbo pini

□
Df,i pn.:
3,n°nil,ff
tiniuejf
ai erp o dienu1
a tnslin idu.so doviinsr
tiubaksu Cyirarn, i
« mum sa\o pravarde,*
S savo adresa o mos i
w 1 baksa H. C. cygil
? pora revolveri, 1 l
' peliuką. 1 pipke ir p
į ta aikrodelf 11 pra^
r so o ir gera Icnclufi
espres ofiso o jaf
kkeks- ( -

t

aVskns
sad galėtum cult orĮ jorlu del musoaygaru
į d kurio parsydft po v i- 4

Dalis darbu
— Holidaysburg, Pa. F i r
>je Holiday Iron ir Nail Coi
spliodavojo garinis katilas
5 ypatoy tapo ant vietos už-

§ Philadelphia.
Stni
stritkariiį darbi nykų gal irti
užsibaigė 23 dieną Sw
Didžiausiu sutaikytoju 0
darbinykais buvo Arciff
pas Rine. Nekurie ląib
ežiai raszė, jog darbiuyU
grajijo bet raszė d a peri

ugttfivfeta parsideda.iiik nori*
I ti:»iirMim užsiėmimą punlud.i®1
| žslarus,
agentus n*lkalao>«’
’ teesie
Adresu vokite udp:

Cuuan Cigar Wor^
I p Washington Str.,
ChitĄ

M a d r y t. 3 diena Vasa
rio. Sziose dienose isz ežia
bus iszliaista devinti expedici
ja ant salos Kubos, kuri susi
dės isz 18,600 kareivių.
Santiago de K u b a.
D. 31 Sausio kareiviai iszpanų
pagavo daugumą revoliucijonierių, ir kankino juos žvėrisz
kai pakol ne iszmirė.
R y m a s.
,,Corriere di
Napoli“ danesza jog popiežius
Leonas N III iszsiuntė pas ea
rą Ma&kolijos Mikalojų II ]ai
fizką, kuriame iszmėtinėja ca

T5BW

— Luksžiai 1894 m. įstei
gi mieste Goi iszvertė 1000
namų ir 8,000 žmonių užmuszė.
K ą r a 1 i a u c z i u s. Vie gė czion lietuviszką pardaviu?
Ir dar daug namų iszvertė ir nas mažas vaikas radęs ant į ežią J. Januszkevyczia, bet
žmonių hzmuszė aplinkinėj.
stalo galą nesurukyto cigaro jtyt, kad tas ne savu darbą pr»
V al a kai. Ciecorius insidejo į b.irnair suknuntęs dėjo, nes nežiūri krautuvė*
Abessinijos Meleck‘as iszsiun prarijo. Bet tuojaus jis prade tiktai palikęs kokį senį pats
tė pas karalių Hum bertą ir ge jo rėkti jog jam vidurius ėda. eina su d ai lydy ste į. svietą, o
nerolą Baratiėri laiszkus, per Paskui vaika pradajo trauky tas senis nežinodamas daiktu
kuriuos praszu iszsiųsti pasiun ti ir ant rytojaus numirė Gydy prekės ir bijodamas duoti per
tinius į Italiją del sutaikymo tujas a {'žiūrėjęs sako, jog vai pigiai atstumia nuo savęs pil
kas turėjo užsitrucyti. nes eiga kėjus, užtat tik nužemina vai
valakų su Abessinija.
ruošė yra dalies nuodu kuri ir dą pirklių lietuvių. .

Kunyon.

L o n d o n. Czionui užmo
kėjo už vieną seną knygą
105,120 markių. Knyga toji
yra drukavota 1459 metuose
rui už jo nepavehjimą iszva- del zokonykų Benediktų į Al
zaciją. Ik szi ola i k isz viso užsi

Butkiškė (Kaunu par) Vie
tinis geras klebonas jieszko
prekėjąus prie savo bažnytkiemid J Kas norėtu įtaisyti ten
pardavinyczia, te nuvyksta pą
Kaunas. Szį rudenį Tilma sižiurėt, nes tai esanti gera vi«
no vinių pabrike žandarai pa
ėmė apie 80 darbininkų, dėlto
kad juos apskundė, buk jie
skaito užgintas knygutes, ap-

ISZ LIETUVOS!

jai, kuri norėjo nusiduoti su
pasveikinimu su Naujais Me
1 u r k i j a.
Vis turkai raszanczias reikalus darbiniu
tais popiežiaus o teipgi iszmėtinėja ir jo prispaudimus ant da nepaliauja skerdę armėnus kų. Padarė pas juos kratas,
Netoli nuo miesto Urfa per bet ne ką laimėjo. Tuom tar
kunįgų- katalikų.
Naujus Metus turkai iszpjovė pu s .sodino juos kalėiimani
II a v a n a. Buvusis gene
į 900 armėnų. Ir iki sziolaik
* Pittston, J>a. Czionyksztė
d a visos vieszpatystės tyli. tikrai nežinoma
draugystė ,,Szv. Kazimierio“
sala Kubą ir iszvaževo į Iszpa
Mat
kaip
bij
osi
musų
geraMask oi i ja. matyt labai daug
turėjo metinį susirinkimą 26 d.
niją. Palydėjo jį iki sėdo ant
dėjai
kad
žmonė
szviesos
neįnori pasinaudoti isz Turkijos
Sausio, ant kurio buvo per
szipo dabartį u isgenerolas Wey
Bijosi szviesos kaip
bet žinoma nori naudos ir ki gautu.
skaityta įėjimas ir iszdavimas
ler‘is ir visi iszpanų aficieriai.
szi
kszuosparniai.
J
iem
s
gera
i
tos vieszpatystės, kurios.ir-teip
pinįgų už 1895 m.
Visi buvo nuliūdę, o ir pats jau sznairiai žiuri ant placzios ir ramu kada žmones tamsus
TeijK)sgi i.-zrinko naują ko
Campos, kuris priesz tris mene Maskolijos. Suvienytos Val ir žino tik tai ką jie pav ei ii) a
miteta: prezidentų AI. Klimas
sius sakias jog isznaikys visus stijos teip gi norės atgauti n<«»- žinoti, o už skaitymą už:
vice - prez. — K. Kizis, uaiucijonierius ant Kubos kasztus kuriuos pakėlė iszsiųs knygelių kalėjimai) sodina
ži u retoj h i kapsus A. Laukaitis
teipgi ne linksmas iszkeliavo damos ten savo f du tą, ir rajji Bet vis tik nieko nepadarys
ir J. Kazlauckas, sekret
į tėviszkę.
tik
iki
laikui
jiems
seksis.
u a Eh 'opeiszkas vieszpatystė?
Szevic, apekunai ligonių:
E kate r i nosį a v . Czio greieziaus sustabdyti žvėris?
Szirvinskas, Vincas
nui laike teatro užsidegė na kus pasielgimus turkų su ai
•uis ir
menais
.
mas kuriame buvo teatras, ir
daugybė žmonių sudegė. Už
Fl iotas Su vien. Vai. nuve.že
isz i loKszcz’.ų, iNaumiesczio
Per pereitus metus įėji
kelių dienų >szėmė 70 sudegu pagelbą dėl baduojanczių ar pav.
A ntkalniszkių kaime
mo buvo 8 546, <84, o
menų,
bet
randus
turkų
neno
per vestuves Juozo Valuckos
sių lavonų, bet daugumo nuvė
m o $414. I-z viso k
jusiu ant teatro stokuoja, k’i- rejo iszdalyti aukas žUionen’S. dukters atsitiko peszt
kosi $ 132, 84. O isz
n
i
kitiems
su
peiliai
M a s k o 1 i j a. Caras ga
jie teipi turėjo sudegti, bet jų
nįgų draugystė skaito
pjaustė
n
kai
tin
inks
d a nerado.
vo laiszką nuo Bulgarijos kunį
87 (b>r.
davė kitus į sudą.
gaikszczio
Ferdinando,
kuria
Pete r b u r g a s. Aka
Draugystėj yra 94 ;sa nariai
rodos, kaltam vjam tii
me
paskutinis
užpra.szo
būti
demija
mokslų Peterburgo
ir visi elgesį kuonogermusiah
kuonoirer
ir Dievą mylėt“. Tai i
kriksztu
tėvu
del
jo
sūnaus
szv. tėvą Leoną VIII j'apra
Prisiraszymas naulan sąnariui
Byla dar nebuvo.
noriso,
Kuris
ims
kr
’
Ksztytas
szė idant butu sąnariu tos aka
kasztuoja tikt $
Karkoriii kaime PI
staežiatikiu bažnyežioj. Kokiu užsimoka ir
demijos, ką szv. tėvas teikėsi
mentavodamas tą atsitikimą •alscziaus, duktė Kareivos vai
mėnesį tai moka
meilingai priimti.
gudiszkas laikrasztis „Novoe Iii Alare, isztekėjo už vieno ka
tina butu kad ii
* Karūnacija caro bus 12
lygo, tokia ir
V remia“ daduria ]’o<r da bar iąu
rėš teip dailiai e
dieną Gegužės (Alojaus) szių
įiriėmė gudisz
szv. Kazimiero Pittsto
metų Maskvoje.
įpėdinį Ferdinando ir tokiu bu
P e r s i j a. Sziomisdieno du ūžtikryta sandara terp Bul buvęs vyresniuoju rasztininku
mis Persijoj daug iszkados pa gari jos ir Bossijos.
prie kariumenės, vėliaus buvo
* Caras paznoezijo 57 m i Ii pavarytas nuo tarnystės ir par
darė drebėjimas žemės, kuris
jonus rublių del padidinimo sidangino
O į *Uokszczius, tikė
T. V. Stankūnui, Shamokin
apygardose jo iki 100 mylių ir pagerinimo Maskolijos flo
Bet matyt bus blogą 1 u. Gavome nuo . Ttos t 5
tolumo. Vienas kaimas buvo to, o apart to dn kas met da sūdo.
visiszkai iszgriautas ir 300 ypa dėsiąs po pusę miliono pakol nabagui, nes lietuviszkai nė pa bet nežinom už ką. Teiksis
Tta paaiszkyt^
tų tapo užmusztais. Paežiam flotas nebus suvisai gerai įreng bueziuok.... nežino. ,
f
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jam isz Southampton į New'

Korespondencija.
■
g

t u » j;

I

tf ,•

mėnesi

nių ir kitokių

Yorką. užkrito baisios nfiglos.
Kapitonas garlaivio’ vietoj pa

keliais vaikais ir minia žmonių • spaustu vi nįkės; iliustruota
vi na Coju.medialt jų isz
nauezioj nedelioj d. 9 Feb Įd° tiesiok, aes per miglas nega seat
ezion bus didelė iszkilmė — pa Įėjo numanyti, ties kokiu daik Ii o.
je) nepadarys gėdos
szv e n ti n i m as sza Hi i i ų al tori ų i r
liausiom« spaustuvėmsstacijų. Miszios vienos bus 8
Laiszkas
turkosmarkumu
m lyną, antros 11 ;uiyną. rasz ve n tin imas atsiliks laike m isz

daug lietu vių pribus ant tos die
uosiu MtCarmius,

sers iszliaidzia keturis laikra

bus jį iszimti. l asažterius isz
gaoeno ant kranto kitas gailai

Kaip stacijos teip ir altoriai
parėjo net isz Bostono ir yra

ežius.

William Allseegh

Patžmlystė Bažnyczioj-

11119

tūlo Kas žiu ar mes lietuviai kurie
turku urėdnvko, kurio klausė po maskoliaus jung . jau nė
pėdsakio spvo kliosztorių ir ju
Atsakymas buvo toks: S z vie
i
šus uLtno prieteliau ir lainVe

jas supirko mus geri parapijų
nai -14 vyrų, po vieną staci
ją Apart to da gauta :r daug
kitokiu aukų K kurios
& tafc, dienaV

mano g* vmiimo: Ant to
manės klausi, sunku atsuk
o ojrmu
O ta<1padarvezia butu iie-

Auksas-

ne

gimimo gvvenu >mirm
skaicziau niekad namu «> tuo
labjau nesirūpinau apm s kai t

figūros

o del didžiojo puikus paveiks
las Pono ,Jezu<o ant kryžiaus,
del apdabinimo altorių kvie*
ku net už GO dor. ir daug ki sems atstatymo jo nuo tarny-

mulus

a’vio f;u nią visai ne g;i
\pie pi aeitę jo žino pat?

irapijonas

Sc mi r a d z k i o d i rht u v ė.

Islamom-tikincziu ne isznai
() duszia mano avinėli man<>
klausk ai’ie daiktus, kurie

bemiradzkio Kyme, ant
rio vieszįiatalija, bev<

<1 oi i erių,i

at
vt>i emigrantai
Jo
t
savimi 3,500,1)00 ialiszko didumo,
piliorių stovi r t

mus priimsiu tavų

1S BU

tojai pavedė tūlai prancuzisz

300,000 renskų auksiniu: bei
jau nuo dviejų metų iszkasdl
vo tiktai naginius akmenis nč
turmeziu-A jokios vertes. 1 iriu
kebų mėnesių sustabdė darbą.
Ant pamate sukalbus, visiH
J
triobus pastatytos per aną <1 rxil
gysrę teko valdybų am s,- kuris
liepė tolinus kast ir pirm ke
bų nedėlių užliko gyslą aukso
I turiiiczią gana diktoką pioį

kimus padarė

raneuzi-

In Scranton 6.01. 0.15 rytx, 2.57 ir 5.27 po p9lu.
In Hazlabrook Jeiiilo, Drifton ir Freeland 6.01,
7.36. 9.15 ryla. 12.43, 2 57. 5. 27 po phtu.
In Afihland, Girardville ir IxkI Cree. 4 59, 7, 46.
>.18. 10 20 ryta, 1.00, 1 10. 4.10, 6.35 po pietų.
In Raven Run. Centralia, Moun* Carmel ir
Shamokin 9 .13. 11.14, ryta. 1.82, 1,20. 8 22, 9. 15 po
pi«tu.
In Yatesville, Park Place. Muhanoy Cits ir
Delano. 6-04, 7.38. 9.15. 11 05 ry f i 12.43. 2.57, 5.27
8.0$. 10.53 jx> pietų.

ii

įvairias

padavimą.

Kur meile teą ir Dievas
Kas kaltas
“
.Senis Makrickas
“
Vakaras Tilviko pirktcleje

Gyvenimus Stepo Randuosiu (ko tvirta
dalis ..Szauloniszklo senelio”)

Apie Dangų, Saulę. Manasį. Žvaigždes

5u

“

Plianetas ir Kom*-ias

Pirmutinis degtines varytojas, komedi
ja
“
“
“
10 c.
Naujas elementorius (1895 m japilarytas
su puikiais paveikslais
”
15 c.
Žody nas kun. Miežinioketurose kalbose:
lietuviszkai. latvis/.kal, lenklszkal ir
raškai
”
“
S 2.0t)

Musų spaustuvėja randasi

^WOMERI,^
1245. Mitin str Shenan.
PIGIAUSE VIETA Iksam
pataiso czeverikus kū nepigiausia

szios knįgos

C. M. BORDNER D. D. S.

. DANTŲ DAKTAKAS

Maldų knfgos
Aukso altorius arba Szaltlnis dnngiszkų sk&Ybu
“
“
“
a) Sknriniuo.seapdaruose - $J,5o
2.00
b] Szagrino
e) Krisztolo
3.<k> Ir daugmus
d) Su kauleliais
B A LSAS BALANDĖLĖS.
9nc.
a) Skiri i juose
1,00
b) Szagrino
2,oo
c) Krfsztole
2,75 Ir dauginus
d) Su kauleliais
3) Mažas AI KSO ALTORIUS. .'5c.
41 KA NTICZKOS
70

Basanavieziaus Dr. Ktuologiszkos smulk
menos (su viena mapa)
“
25 c.

Pa vergeli' (P. Pei verlntos Apysakėle)
10 c.
Ir kaip gyvena Kynai

Ofisas buna atidaritae
nu<> 9 iki 12 (pietų)
po piet nuo 1 iki 3
ir nuo 7 iki 8 wakare
34 Oak str. Shenandoah, Pa.

me”h;visž"kas saliunas?

M. Slavicko
339 W. Coal str. Shenandoah, Fa
Lietuviai neužiuirszkite atsilankyti
pas M. Slavicką. Žinokite, jog ji«
yra ne paoziuotu, tai yra teisinga
vyras, nes nereikalau ja daug uždara
jio. Visados užlaiko puikius gerv
inus, kaip tai, szalta alų, visokia ariel
ka kokios kas tik nori, ir kuo pui
kiausius cigarus

Ui veniniai Szventuju Dievo 1, S, ir 3
70 centu viena
Vapplerio A. kun. 1st
Givenimas Vieszpalie.i
80c
Pas prubaszcziu Szenandokataliku
”
“
100
Giveiiimiti Szventaju Dievo [mažesnis]
Isz Skanink 5 15 « 15 11 >5
1 5ft. 130.9
po
ir ah- na in S/j-nudori ant 8.0-1, 9.15 Kristijonas Donalaitis Pavasario links- Ir 111 zokonas drauge
20c
mybes
“
”
‘
5 e.
ryla. 12.43. 2.57. 5.27. 11.15 p< pi<iu
Garsas apie baisybes dienos sūdo
Iszeina isz .szeniulorio j Poftavilh*. 6 04, 7.38
M tisu Pasakos, 10 pasakų
10 c
Gydyklos nu baimės smerties
30c
9 08. 11 05. U 30 rytu 12.43.2.57. f. 10. 5.27, 8.08 po
Kankinimas kataliku Lietuvoje abeiimi
Jstoria Szventa su ubrozeliais
25c
pietų.
o
ypatingai
Kražiuose
1893
metuose
Užeinu Isz l'att->vilh-į Sz.a.iad<>ri 6,00. 7.50, 9. 05
30c
del Lietnviszko teatro
“ 15 e.
DAKTARAS
10 15. 1140 rytu. 12 32, 3.00. 4 40 5.20. 7.15,7.55,
Filotoa arba kėlės į maldinga giveui9.10 po pietų.
Andersono pasakos, su ubrozeliais, 30 ma
50c
30c
15 ryla. 12.33, 2.57. 5.27. 8.06 po pietų.
ls/,din* isz Ihizleton į Szenadori, 7.3, 10.00
J’risigatavojimas ant smerczio
50c
11.03 ryla. 12.15. 2.58. 5.30. 7.25, 7.56 ;>o pUtu.
Istorija seno įstatinio
Kanczia
Virszpalit-s
3oe buvęs
prie Miners
Hospital,
Gali iszrzistiti ir nukvaibuoti visokias
Pokylis szventuju arba tauki kum iiIszeina in Raven Run, Centralia drapanas kaip tai: kotus, keliuos, pirszAshhind'e. Gyvena Water Com pa
....
15c
Mauni Carmel ir Shamokin 6.45 ryta 2. tiuvs, vilnones ir szilkines. Po iszczistii- nija
nv,
* Building,
eTv
25c
40 po pietų, ir atiena In Shamokin ant fiiG , arba nukvarbavimo drabužiai iszStebuklai Dievo Sz. Saki ament*1 30c
7.(0 ryta Ir 3.45 po plet.
rodo kaip suvisu naujai padaryti.
Mokslas Rymo kataliku
- 35c
S h o n a n d o a h, Pa.
fszeina isz Shamokin in Shenadori 7,
Darba atlieka greitai, pigiai ir kogeSzloviuimas Sz. Panos Marijos
?0c
>5 ryta ir 4.00 po pietn. ir ateina in She rlausei.
Ražaiiczius amžinas
10c
nadori ant 8.49 ryta ir 4.58 po pietų.
Taigi parduodu naujas ir jau palaiky
20c
mokantis lenkiszkai
Iszeina in .Ashland, Girardville ir tas drapanas.
Kalba dvieju žmogų
10c
Lost Crock, 9. io ryta 12.20 po pietų.
NKUŽMIB8ZKITE
50<- jaigu nori turėt sau nauda te
In Hazleton, l>lach Creeh Junction.
116 E. Centre Str. Netoli L. Vales I Vadovas aplankancziu a t m i n in ima kan
1‘onn Haven Juetion, Mauch Chunk
dipo SHENANDOAH PA, ežios I.-’Zganitojaus musu
jsc
Allentown, Bethlehem, Euston ir New
, ąpysaku dainų vi
Girly br, baisi be ir rustlbe to grioko l.'.e
York. 8.49, ryta !
*' 15 po piet.
smiu,
gyvenimus
Kas yra griekas.kalba 2 mergaieziu 15
In Philadelphia 12.30, 2.55 po pfetu.
Didžioji
iiėdeiia,
5c
in Yatesville, Park Place. Mahanoy
laldaknitfiu raszv
Grmszninkas priverstas metavoties JOc
City ir Delano, 8.19, 11.35 ryta 12.30, 2
P»T.’j>< jimas apie szv. tlkcji’pa
8c tegul piisiunezia kataloga in
55. 4.58, 6.03 popieti!
Trumpi [uunokiniinai ir rodos isz knį- virmutini ir didžiausia Ameri
Iszeina isz Hazleton in Szenadori 8.30,
gu
kun. Antanaviezians
- 5c
11.30 ryta 1.05, 5.30 po pietų
Kasdienines maldos
8c koj knygyna., aut adreso:
Isz Szonadoru in Pi
S.49,
Graudus verksniai
joc
9.32 ryta 2.40 po pietų
Apie malda kaipo rakta į dangų 15c
Isz Pottsvilie in Szenadori 8.30. 10.40
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szveu
ryta 1.35, 5.15 po pietų.
rollin n. WILBUR gcueialuas superin mėsa: jautiena, ven-ziena, aviena czhį ir dfdžii;o.«ios nodelos
Sz.auksmas Balandėlio
tendentas South Bethlehem, Pa. kiauliena ir visokio skyriaus rūkyta

T Ė M IN K JT!

Szkaplierių ir Kožanczių

T. 1. HAMILTON, M.

KOZNAS

vardu

idiiaus

kalbėjo

prancuziszkai »

CHAS S. LIJE, gen. agentas

Mr. WLUyniewicz.
532 Noble str
ILL.
CHICAGO

mėsa.
Geriause įneša Szenadorije ir
visados pigiausia.

prastomis moterų darbinįkių
Phiiadelpdia, I'a.
K ingos svietiszkos įtalpos
io, liesim A. W. NONEMACHER, Ass G. P. A.
drapanomis ir visą-savo laiką
South Bethlehem, Pa
, tarnai dzidomi
atitekantį nuo maldų ir papra kentė Vokieeziu tankiausi)
Liotuviai amžių gludumuose
10c
PUIKUS SAI 1UNAS
MaskoHjos politika
an t. stu kliosztoriuo.se lavinimui.
20c
J0N0 MIEbDflŽie
Vaiku
kningelė
Jarba lUHsztyuiu.
Teiposgi gers kriauezius ir teisiu
Parduoda didelėm mierom
Veseiija pagirėlių 20e
inucz.dnykė atidavė Dievui du iszskyrus maszitios varymą.
gas agentas, laiwakorcziu ir siunti
AGENTAS SZIPKORCZ1U
Terp skausmu i garbę poema
Vistoria. Zanavyko
50c
122 S. Main str.
szią ir, nusirito nuo sprando Vienos stato Ii taras, k i los tai- karui tarpe snvo draugų, M
308 W. Centre str. Mahanov Citv mo piningu.
Juokingas
pusakojimas
Shenandoah, Pa.,
buliaus; plaukai jos mniszosi
Naujas elementorius su apdarais 15c
rte jį vis „Prusu*“, vadiiį
aut geriausiu szipu waziuot. Priegsu smiltimis arenos ir krauju mas ir t t.
Lietuvos gaspadinė
35c mares visokius vynus ir bran
K. sugryžęs namon uždavė tana liaidžiu piningus tiesiogei in
Ameryka pirtyje
JOc dies.
Su pagelba elevatorių for
Tamoszius
besotis
etuwa, Bussija, Lenkiją ir kitas
mirtingas
roiins
to visko žiuri gana abejutisz- mas (Ji tarų) nuleidžia žemyn,
„Apie Kražius
• 15c 232 E. Third Str.
O
.

Vienas isz didžiausių gurini

5 c.
5 c.
5 c.
5c.

Czeweriliu ir czebatu
. -.. Ejkite vjgi pas...,

Shenandoah, Pa.

metu amžiaus

C?

Hareo
Jttuctton, Mauch Chunk, Lehighton, Slatington
White Halt, Cataaauqua, Allentown. Bethlehem
Eastou Jr Weatherly 6.04, 7.38,9.15 ry ta 12.43, 2.57
5.27, po pietų.
In New Yorn Ir Philadelphia, 6.04. 7. 38. 0.15 ry~
»* 12.43,2.57, popiet. In Quanano, Switebbaca
•erharda ir Itudsondaie. 6.<)4 9.15 ryu» 2.57 po piet
In Wilee-Barrc, While Haven, PlttMon, La
ceyville, Towaoda, Sayre, Waverly ir Elmira.6.01,
f J5 ryta 2.57, 5,27 po plot.
In Rochester, Buffalo. Niuparn Fad* ir in Woa<u« 6.04, 9.15 ryta 2.75. 5.27 po piet.
In Belvidere, Delaware Watex Gap ir Strouds
burg 6.0i ryta 2.57 po piet.
J Lambertville ir Trenton 9.15 ryta
Tun hariuoc 6.01, 9.1 rytn 2 57. 5.27 po piet
n thaett ir Geneva 6.01. 9.15 ryta 5.27 po piet.
Tn Auburn 9.16 rytu 5.27 pc piet.
In Jeanesville. Leviston ir Beawer Meauow
7.38 n ta 12.43 po piet.
In Stocton ir Lumber Yard 6.04. 7.38, 9.15 ryia
12.43. 2.57. 5.27 po pietų.
In Silver Brook Jukctton. Audenried ir Hazle
ton 6.04, 7.38, 9. 15 rytn. 12.43. 2.57, £.27 ir 8 08 po

ŽlponM bei Žlponė /•
- 40c
Žirgai Ir vaikas
20c
Birutės dainos - 10c
Petro Armino rasztai 10c
Ponas ir mužikai, drama .
, 15c
Kas taisybe tai ne melas, AlszB. 15c
Pajudlnkfm vyrai žemę apysaka '15 c.
Ant Nakvynes
“
“
5 c.
Pasakojimas apie yjena vaita ir jo ra5c
sztinika
“
“
5 c.
Kaukazo balaisvls
“

L I. Rohland’o

buliaus, g diuczio su jai dittu
ge ant žemės.
o

ruguti ant

m.

J AG U NORITE BIGEI PIRKT

Katalogas Kningu

MESINYCZIA

Skaitlius mokytiniu Suv.

ties.

Pratidtjo fttttf 18 Lafkriczio
hzdna i»r. Shentdorlo In Penn

Treiuai iszeina.

n a tu-

mums turkų ureunyKus, jog
apie įlinką nesirūpina apart
mokeszeziu.

IWaziukelias Lehigh ■ Valley,

, A pie sinovėsLle
f 4
Trumpa sHfivb Lietuviu Istorija 10c

vių po vardu ,,St. Paul“ pri
klausantis prie American Line
Co. 11 ,700 tonu sunkumo įstri
go i piešk as. Garlaivis tas da kaKji5HM

ėMimudd
Rengėsi tuoj aus sėst į auksi džia tikt per masziuą.
Bar-U
nę lektiką, kurią laiko keturi Duc‘e (Prancūzijoje) szv. Pan.
25 Jan. anksti ryta važiuojant etijopmki vaikinai.
liaus sesers iszduoda apie tris- į

Teipgi laikau saliuna, kur wiso
galima gauti įsigeri. Lietuwei
pfta sawo wienžemi.

„

i-iii i i

Sam. Wicnscnber

' ■' i

l'romptly secured. Trade-Marks, Copyrights
and Labels registered. Twenty-flve years ex
perience. We report whether patent can bo
secured or not, free oZcbArge. Oxir fee n«>t due
untllpatant Is allowed. .'Wraga Book Free.
M. B. WILLSON A. CO., Attorneys st Law.
Vpp. J.B. VALOflUs. WASHINCTON, D.C.

Ka darvtildantsveiklbutumc
7
Lengr as būdas paežiam per savj pra
-moktlraszyt
10c

SOUTH BETHLEHEM, FA

