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E. (’ENTER STK 
Slieniiinl^

Milauekasišunus 
1|7 S.JVIain Sty. Shepapdoah 

.Shenandoah, Pa,

lebonas vakarais ji mok pi a
k ai t vii n* rasz v t i. O in vi> * t - ■ *'

jįb jam sekėsi.

O ir pinigus maino irsiunezia 
lai is svieto.

1'21 i r 117 E.Centre st r

Parduodu drapanas kepures, czeba 
tus ir 1.1, viskas po cziene ko

kios da ne laivo Shenando- 
ry. Atikit o pamatysit.

COOPER & SCHILLER.
25 E. CENTRE STREET, 
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fiRSftS AMERIKOS blCTUVlU
230 W. Centre Str. Shenandoah,

CH. SHIV21DT0
Ar žinote lietuwiai kad t* 

'1'1 AN SHM 1 DTO yra ger* 
galwu ims jo niekad tiesta* 
Ch. Shmitili'a gtiii liūs neri •’ 
baczkut’a in Banius mr»i£*k

Parduodu visokiusŽuliui valpč 
ktus: Salotas, Kopusius, Cibui*/ 
kvas. bulves ir Žuvi ,»* s.in »»te

Visi ta vorui yra sz vieži if 
pigi, ateikite o gausite ka ti* 
site kopigiausei.

pat mažens turėjo paszauknna 
prie mokslo. Mažas da būda 
mas tarnaudavo prie m isziu k u 
nigui klebonui, už kVisi svecziai iszsižioję klausė 

pasakos Miko, tikt vaitui ir sek 
retorini tas nelabai 
Todėl kaip ir i>z

czienia) iszpildo visokių
Drukuoja

Plakatus, JTikietus 
s ant veseiiijuPir t. t

riaiijaiiii 
szoko į maiias, nutvėręs už 

ant k rasz

Smagiausiu užeigo. kaip del e 
lietuviu, taip ir pakelvvingu, »P’ 
Leigh Valle’s dipo. Tenai rante 
skaniausias alus, visados svkfe 
kitu gėrimu tai nei girti nereikta.* 
resniu niekur nerasi, o cigarai I* 
ežios Turkijos. Taipgi J. Kuptš 
ir brolis yru labai prietelliigi te 
Kiekviena gelbsti bėdoje ir date 
kožnam reikale. nei’AMIRSZST!

201 E. Center Sir. x

i us raszl us, rasum* 
j tokiu galiūnų nu 

Lietu

shnus: Szimą, Joną, ir Jokūbą 
ir visi jie jau buvo paaugę vy
rukai, nes jauniausiasis Jokū
bas baigė szeszioliktus metusj.

Tėvas turėjo didelę pagelbą 
isz vaikų.savo. Vyriausias jo 
sudus Szimas buvo gabus vyru

Bet koks jo buvo misi 
jimas kada Dievas atsal

Kagi tu ežia meluoji, 
ne tu iszgelbėjo vėją 
už tai pavelijau su ponais ir K u 
nįgais eiti į viena skala.“ Ki
tos tau u ag rados negaliu dėt.

Tikra melagystė, Vieszpatie 
Dieve, teisinosi voras, asz isz- 
gelbėjau veja, pažiūrėk ant

M. M. BUKK1
ADVOKATAS - LAIERIS.

Offisas: ant Kampo Main
Center ulieziu, Shenandoah i p ir meszkinas, nors apdra 

į SzimB’i liet nieko j ini Dega 
o padaryti ir ant tralo pabu

^JUR. ? ANCEREWI0ZEUS, 
Nagi vyrai pas savo brolį lictuvnįka ant szalto alaus’ 
iznapso ir turkiszku cigaru T Užeikit, o nepasi gailėsi t.

Žmogus-teisingas^ so kiekvienu gražiui apsieina.

o ant vargonų tai nė vienas 
gamislra isz visos aplink 
negalėjo dailiau pagrajįt uzji 
Net pats jo mokytojas valga

Drukamej e
K tumi kiaušiu ir už pigia preke ( 

drukoriszkus darinis
Draugyszcziu konstitucijas,

Dieve, musu 
įtiekus paėmė

Szitamencsi parcluosim
Tūkstanti svarų plunksnų po 10 centų ant svaro 
Tūkstanti svarų pluuKsnų po 25 centus .... 
l'ukstanti svarų plunksnų po 50 centų ....
Parduosim už tris daiierius ir pusę $ 3,50 sienini dziegoriu 
sukama ant asztuoniu panų musza pusę ir jidynas vertas £6 
Tejankos nėra geresnes visam Amerike kokia mes pardCtdam 
Geriausi t a vora už pigia usia cienia pas 
SzipkortCS parduodam Ent visų kelių
Pinigus kuogreieziausia tiesok in

pec,, ii isznesz 
už tai kokios 
esu vertas aky:, STEM l'Zkirpk *zi n patirsi t>i- 

I wiN.a nsį ir nrisiusk inuni* su 
' 6 set mivo pilnu udrcsn.o mes 

UA01ES prisiusime htv už <lyka, 
OR cents'!*’! puumtimo. u«*rinus> 

<-i7u tikra nrm-rik^nis/k.-i l;ii- 
kro«h-lls iru t.-ii tūkril 
auksus.. Mudinntmts I I k 
i'zr<Kl , tsiip. k;iij>‘(ikras 
uuksiiu- laikrmh Hs, ku- 
rii’is I. i! wpif r»iti<l:i p-j,.® !!)- 

■■ -'į» yr.'l ĮiV:l3:ima\Jltus aut 20
J im tu. A pžiur<-k •/< įui ex

>e j< i5'u tu mu 
>ri» pigu,, užim 

,vk !*’ *' S'-gih O Jciuu nori
'o* l't'tltDois lenciiiycllo, Jt«i
•L ,į':R lltsiiuk Jtleelltll Įiaczti- 

markėmis o gnu 
si auksini jciiciugeli 
verrumu $3:0011 k. Arba 
prisitisk, 7.x(K o h-m-iuge- 
Ij gausi dykuii

ADRIJAS: 
Royahnfgr.Co. Dept 
- Chicago, 11L

mislijos jog Jokūbas labai daro J »J o
sztus ir geras vaikas ir su Die 
vo pagelbą ras sau vietą.

Ir nuo seno pamilija Civu-

ivo vi.ska darydaxo laiku o 
iegtam negerdavo jokiu svai 

gėrynių. Per ka ir

Garso Amerikos lidiiviii” NaiSXas

Keikia žinot, jog seniau Lit 
tuvos giriose buvo labai daug 
visokių žve’-iu: vilku, szernu ir

isz lentukių skripką, striunas 
pa<_larė isz siūlų ir gana dailiai 
grajįdavo visokias lietuviszkas 
daiiieh-s. Kunigas klebonas

\ lename Lietuvos 
tol i 11 ard i no, gv veno 
Civnnas. Lietuvoj

sarmatija nei pono vaito ir jo 
sekretoriaus pildydamas pave
lijimu Dievo da greieziau len
da prie ponu nei prastu žmo
nių. o voras kur tik muse pa* 

uzbTTrge

a voras eina 
užmoktisties.

Civunai: darbas jiem bu\ 
tikt zobova, stuboj pas juos t 
sada buvo szvaru. degtim 
suvisu mažai ka ragauda\» 
Per tai nedovanai ir Diev»i 
apdovanojo juos tokiom p .t i 
go m.

/5v '*'■& 
ir 2. •« -ria

-XPrelie apgarsiriimiij^
Vit-nns colis vienn karta
Vienas tolis per menesi
Vienas colis ant metu
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Si quid no visli recti us iš

tiš, milii etiam referto; si non, 
his u te re mecum.

mi ir
neturi. J.

vyrai 
už viens kito ėmė rankioti jau 
su t renėjudii

ie no musu daiktus perka, je 
gu da neturi lietuviszka kutai 
ga, atraszvk O bus m-isiiistis
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BENADAS MILUKAS.

irSu visais giminėmis draugais 
susiedais (isz tėvynes) -pasididinu 
liūdna naujiena, jog mano diedukas 
Benadas Milukas parsiskyre su 
sziuomi svietu Szcsztakavo (savo

20 pėdų nuo žemes* Exemplio tinas rusinąs neturėdamas jo

\ linas jo ir parvežimas ka

atvvsztas ant parodos i Chica 
gą, kurio persiuntimas ir iszsta

asztuonis žmonės, korii o*

Devyhake perstoto dcv

kuriuos

ralių atsimenu jog k a,

■m n 1CZI ii 
t urejo

J' 
tinku

>; ■ oa ivu k Viliai, 
i I
■,ezm, duonos ir 
i ;

ilklo amžiaus tai v’ a 
1711 metuose 
gaiszino ir<

pra> linkus

i :

H'H’ar’is įlieti,

>3

o kinų 
-\aifl 

' i >i: ak 
e t z.,Ulbi 
r i ok 
koki ih

tų. Paliko apraiblojanezia jį savo 
prisiega Kui>te, su kuriai pergyve
no 55 molus. 3 sūnus ir 4 dukteris 
— visus su szeimynemi-. gražiai aį> 
l'upitus, kožnas sau tm’inezius da:k 
tolį.

Palaidojo jį ant Kudannnos para
pijinio kapinyno 2 diena Vasario 
per (irambnyezias.

Vielinis Rudaminos klebinąs kn. 
J. Sadauekas isz tikros szir.lieo rū
pinosi. kad k negražiausiai ir krik- 
szezioiu.-zkai paiaaloti velionį ma- 

misz.ias 
a. palo 
atriedo

jo bažnytines mabl.is už numirusius

I

tainente ir įvažiuojant lems į

riimma nu kara 
, kuri atl i uogavo 

isz žinoniszkos neini- 
i era i sako majoras o

d neatsimenu, bet p

S iSlh

ua m a , >
j » > X I I ’ • \ I J I.X I I » \ u \ l i

er fai ”.rl kuriame
virszum vi

tai tavę nu

<;į buvome mane' ruse.

UŽ

nes jos užstoja da nift> 

j ir kalendorių. Keturios mos 

t is tai keturi bertai n iai metu.

rugius, I 
mieži U-

u iu į .m
lui m *

“• i
nu g;i

r g 1'. Ik Iii-i K 
kas iiiitl 

ii u ė k.ų 
reiki' io k

jax 

iii

Pilis

SS?

' J
ll«U

kreik ant žemės ant gnk 
džiovytus pi r tise mina.

' rn O . .. . _

sį parapijona. Skaitlingai susirin- J 
ke veliono gimines ir suskilai alidti 
<Umi jam paskutinį Žcmiszka patar 
na vi m a, a pgally šiaudam * minavi.jo 
ji vien kaiįio ..teisinga, milaszirdin 
ga ir dnrbinjka žmogų.

Vardo visit a. a. Benudo giminių 
siuneziu s/irdinga padėka (Juodoli- 
nam kn. J. Sadauekui uz malonu 
ma. kuri teikės p.irod, ti del naba-

Utojo Dilį inaldakliyg

tiek yra mėnesių meu*.

maus

atsimenu, jog \ ra
Kaip pamatau

knzirų, gal
;zta, kalendorių ir mtd 1 te

vaiku giminiu ir >us edn

Sfus atsiminti a. a. Bonada Miluką

Antanas Miluką'-.

Kalifo

• llll

atyd$ gamtos tyrinėtojų, 
guli j*s prie veislės raud 
medžių ir žinomos botanikoj 
po vardu sequoiagigautea.

Medis tas turi 2G pėdas eito

SLIŽIU?

mena 4 evi

m* n n

are ji v\resni u.

? .-n n. i sau seniausio vyno, kims 
u* z modama - kvtrumo prekėje ima 
b alka suvis szviežio vyno, mislyda
na-, jog |i stovi skiepe mažiausiai 
> > metu ne-* visa apdulkėjus ir api

vienos k;

primena

nna J.at < 

in-eu otl < 
u u: H put r 
k. B. U 
ėpp. l .S.

'i'irenty llvo y<*.- *- cx- 
XTltttibcr pt.l.'ttl i uu

. eb.-rro. Onrfcc r..>; C'»u 
I I<nt rc<!. |>:nr<- Boole !•
1-LSCftJ &. CO.. / :tor-• u: Law, 
AUOOkv. WAS.-31NCTUH, D.Cr

jotąjį

bu j: ms
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mas numirt

n u I g i 
nes 1 nilgai 
darbinvkai but ii

tems negalėjo 
go ska it liaus 
uždarytos.

§ Bakimoix 
tu KstaiK-ziai !>

Central Locust ga 
kompanijai del 
elektriszkų kartį t 
Ashland ir ('mitra

jo Jocnam name.
erre Ilante Ind. 25 d 

mergai t<
jų paproezms ri 

bežius Žemaitijos, 
iii mo ir apie vyrus 
giau ar mažiau darbavosi

so4 su atydi 
kalą, kuri 
laikrasztije 
me ir knigą

gan ta K užsid 
Vienas isz sūdei 
kas F. Rodansk 
•zią ir 9 vaikus.

— Boston, M

— Lancaster. Jo 
senis 50 metu amžaus 
sz t a volas už tai 
sumuszė savo pa
- Wilkes B 

ypatų Luzern ės 
suaresztavota u 
trunku be laisnų

sumažėjo, jog re 
rasti, užsimanėm antra l> 
atsnauditi ta puiku veikai

I)ift> 
musų miestui ij nepalia 
smaugus mažus kūdikius.

nasot. louis, vienas
vienus Men phis ir di
Ji nesziojo visokias pravarde
Sherman

i u r c
irmėnu labai vargingas: 31 les 

umu lai

i r e tori a. ja i\ asa 
rio. Svetimiem iai, aresztavo 
ti Johannesbui

ir Bostono kapitalistai sudėjt 
5 milionus dob’erių del apipil
kime stritkariu mieste Ain«a- *> <•“*
ra kalis ir ketina vest kelia iii

£ <NedeUniis < Laikranz■* 

1‘Garsas Amerikos Lietuviu’jį 
I -įįlszeinai- kas <• petnieziag £ 
a Shenandoah. Pa. £
| Masztuoja ant metu § 

gAMElUKOJE - • $ 2,00$
tlN UZMARE - • $»,00£

Runkrnszcziai (korespondencijos) i 
jlaiszkal turi būti siusti ant szio ant-g 
oraszo: £
J“ Garsas Amerikos Liet u vi ir J 
si Publishing Co., §
2129 S- JARDIN Str.,f 
? .S7/A.AUA7J0,///. />//. h

irrc ra. oo 
pavieto tapo 

ž pai davimą 
, Philadelvhi 

jos detektyvas Day atsiustas 
del isztyrinėjimo to dalyko, 
ruknoj a jog visam Luzernės pa 
vietė randasi į 1,900, szinkų be

j Matydami, jog skaitlius ei 
zempliorių teip naudingos kn 
gos .,Zmnai<-ziu Vyskupystė4

ezautu Manaus. Tėvas su su 
num Robertu ėjo ulyczia N. 
Union, ir senus iszsiėmęs revol 
veri szoyė į tėvą. Kulka įėjo 
į galva ir žmogelis liko ant vie

nes \ ik 
oiiu caro, idant 

tengtusi priverst Italija 
Uitaikos su Abessvniia.

. The Lithuanian Weekly 

Garsas Amerkos Lietuviu 
PUBLISHED EVERY
FRIDAY «

te Jlarasz iszsk
k u apie 900 krikszczionų, sude 
gyta 150 mūrų ir 3 bažnvežios 
ir visas turtas nuo biednųžmo 
nių atimta, teip kad apie 8,000 
žmonių neteko nieko ir moti

lt Paliaus o pats 
\ nt rytojaus vai 
>a pluk u "i k ra u

om

\ arszava, Gimus dūk 
turui caro, iszėjo paliepimas, 
idant visose katalikiškosebaž 
nycziose, apie tai užsakymu k u 
nįgai gudiszkoj kalboj. Bet 
vyskupai tuojaus atsakė ta isz 
pildyti. Varszavo general

S Shamokin
Coal kompanijos mainos nuo 
ateinanezios nedėlios dirbs tri.-i 
k voter;us laiko vietoj pusės.

§ Hazelton Pa. Lehigh Vai 
lev sliupsdirbs -J dienas ant ne

— Pittston Pa R. Prichard 
vežiodamas alų teip nelaimin
gai nupuolė nuo vežimo i o e

gos jie gautu penkti 
gos tikro kareivio, o 
rėš kuomet tiek kiel 
riumenė. po vardu \ egeuio perstos airi 

ti nuo pagedėlio ir turbdt m 
busjau leistasdaugiaus į darbų, 
Mainoso tose dirbo nuo 20 me 
ų bet paskutiniame laike iszsi

£ a m . 1 eini. 1 < naujų 
lerių (katilų) užsteliuota 
v i eti n i ų a ugi ekasy k 1 i ų.

8 Wadesville. Naujas j

naijs Kongreso smlziii 
man, ketina iueszt i p 
ti, idant Su vienytose \ 
'e, apart dabartinė

kasdien puola apie 140 ypatų.
Lenkija. (Gimnazijoj 

Kelczių tapo aresztąvotas mo 
kyliais IV kliassos, kaipo palilisz- 
kas prasikaltėlis. Szaibo 15 meti] 
vaikinas ant lekcijos religijos, kuria 
iszguldinejo kunigas Nieviarauckas 
skaito lenkiszka laikrasztį. Ku 
nįgas paenies laikrasztį nuneszc jį 
inspektoriui. Valdžia gimnazijos 
tuojaus iszkrote vaikinajr kiszeniui 
rado uždrausta valdžios daina.

pasakę g ml isz kai : 
nių du krės earn, tą 
iszieikszti paskui ir prigimtoj 

nieko n<-

Paskui daro revizija teviszkej vai 
kino. Ant galo paėmė jį nugabeno 
į kalėjimą isz kurio jau vargiai h 
da paleis, nes ir vanagas pagriebę 
vieversį, nepaliaidžia. O masko
lius juk apeina ir vanagu savo godo 
mu.

szcz.ioj 
linos nor kuom paj 

nėt iszalkusius vaikuczius.

Executes all kind of Job Printing d 
g &nd translating in all modern lan- £ 
* Ranges.
•* ? 
§ Subscribtion $ 2,00 per Year.
*AH communications must be adressod^ 
;§ ’‘Garsas Amerikos Lietuwiu” £ 
f PDBLISHI5G CO., t 

Ž129 S. JflRDIN STR..E 
® Shenandoah. Fa. K

mania -Ualianoy L Jane įgis 
daug naudos, už tai Gordonaa 
nupuls.

£ Philadelphia <fe Reading, 
Cet. J^ kumanija iszdavė pali« 
į .imą st a ryti naują brėkerį sza. 
le seno, stovinezio stdygsziul 
kasyklose North Franklin

visi iszsiskyrste. ir 
tol neatlikti jokiu 
reikalų, pako! vniia 
nusiųsti praszyma.

Isz . V ienybės?

apsūdytas ant 
M. Marzenas už 

užmuszima salinin ko F. llolz

gazu užsidegu 
tuoj užgesino 
bet ant nelaimes mergaitė jai 
teip buvo apdegyta. kad r>erg\ 
venus pora adynų per 
su szia pašaulę.

— A ei v 5 oi'k. A 
Ethel Kelso moteriszkė 
tu senumo užszovė savo 
rį Ethel 4 metų ir sūnų 
2 metų. Paskui ir sau 
rejo atimti gyvastį beč kiti ne- 
daleido. Moteriszke toji esant 
nepilno proto ir kaip tvirtiną 
gydytojai neužilgo mirsęnt.

— Nashville, Tenn. 21 Va 
nario F. R, C’ompbell tapo už

\ a a i. ji u. \ asario iszczia 
danesza, jog ežia c'
jo dinamitas ir 120 žmonių ta 
po užmnszta oapie 400 sunkiai 
sužeista, isz kuriu iau dauou-

tapo cziou 
vadi namą.Mam moth.

§ Mahanoy Plane, 
ning llerald,£ paduoda 
jog Readingo kumpanija iszd

tos. oako jog sūnus jau nuo 
seniai buvo nepilno proto ir

— Genwood Springs 
Mainuose,,VuIcair' dirbo 
50-70 darbiuykų, kurie 

nes tapo 
gusio 
usių yra 
s: paliko

įnikai niatyo 
raidžia nehr 
linių už 
n\ k a < U rėki

»ep us uzžiurėtojiii spaustuv«h 
>. Zdanaviržiui, jį nupirkę 
;uod. kn. Žrbris ir iszleis ka*

I žduorzia jo, kaip 
matyti isz pirmo No, yra apgy 
nimas tikėjimo nuo užpuldiiiė 
jimo, bedievitį o teiposgi tau-

i/ar \ irszinjkas nespėjo 
priketi nuo pirmutiniu Kr 
n:ų valszcziaus reikalai5 
sztai ir antras tok Pats Luf

gubernatorius Szuvalovas gra 
zuinu praszė arei 
Popielo, idant tas 
kunigams jo<r

snsmeszi 
mą prieszai valdžią republikos 
sėdi kalėjime kuria pilnevoja 
sargai. Valdžia reikalauja už 
kiekvieną aresztavotą po ]tp 
000 svarų szterlingų t. y. po 50,000dol. ' 1

\ asario Jokuoas
65 metų gyvenantis i'iĮmiou tlo 
sziandiėn užszovė M Sangei 
|>ączia savo snsiedo, o paskui 
ir }>ats niisiszovė 
tokio pasielgimo Puvo 
barniai ir pesztvnės 0- 
žmonos ir Sengei io.

-lytu kaimo m o k v k lose nu 
y k ant nedėlios \ alkusiai, 
ant lietuviszkų knigų luff 
komis raidom:j teiposgij* 
n ko du apszviestew 
įkus, kuri<‘ van tų ta m

Iduruavotu Priežaszczia užszo 
rimo buvo tas, jog t*jvas v-»l 
ketino sūnų paduoti į tuos na 
mus.

— iMiiwaukee, Wis. I). l'.i

„ Vienybei“. Nuo Taiur 
turėjau markias, kuriais 111$ 
tes sugražiti. A ežiu.

prasti 
gvnero O

lai pioKiasi ,sz savo kunigaik <W V K. >
szczio 1' erdinamlo, jog tas teip 
lengvai pamynė, savo

■ net szaukia 
liuaiidas pardavė sa\ o

musų protėvių o draugu ir del 
mus paežių gero

Teiposgi spaudydami antrą 
kartą ,,Zema:.czių Vyskupystę4 
mes permainome raszliavą ir 
kalbą žemaitiszką ant grynai 
Ii et u v isz kos.

Taigi rodijamu visiems guo- 
(lotiniems skaitytojams „Gar- 

skaityti tą v ei 
viliame dabar 
įskui iszduosi-

„įvytas“ yra ]>igiausias isz vi 
sų nedūlinių lietuviszkų lai- 
kraszczių, nes kaštuoja per 
metus tiks K ], o talpina dau 
gvbę pamokinaiicziu nai dingu

J. J aiiuszaucKas vau 
18 metų tapo suvažinėtas 
kio ant 1

treiviai.
us jų turėtu bu t i ne 

mažesnis per 500.000, ir nedau 
giaus per m i lioną. Kiek viens 
amerikietis nuo 18 iki 60 me
tų galėtu prigulėti prie tos ka 
ri u menės, kuriuos ant mene- 

musztro; ai- 
dalį ai-

vė paliepimą, idant visi fru* 
tai su anglimis, kurie szh tj 
sziol stovėdavo Gordone, da
bar turėtu savo staciją Maha- 
noy Plane. Isz ten bus siuu i 
cziami į visas pusiaspagal ordų 
rius. Menama, jug su tai per

adzioj pavasario 
igo. III. Czia

k 1 asziis nu\ o prade 
net 1 Bostone |»o vari 
no Liet. Laikraszt;>

oernard vaikas 
sunkiai sužeistu
\cžė į ligonbut 
Kiti pasažiuriai nors 11 
žeisti bet visi lengvai.

prauejo riKdyt vaitu. U# 
jog tas pavelijo raszyti Į»rig 
vorį. Vaitui iszsiteisinu^ 
szinįkas pasiuntė savo szQif 
kus zemskius del isztvn^ 
mo, kurie isz ukiniku pirt$ 
šiai susimisiio tą darvti.

kailis lietu vys 
suimtas per kon 
Alexa ir parvežt

vojimas caro Mikalojaus II at 
si’ous 12 dieną Gegužės Mas 
kvoje. Po tam caras važiuos 
į A aiszavą ir ten karunavosis 
kaipo karalius Lenkijos. Ai

kau savo brolį Kazimierą \ an 
keviezių paeinanti isz Kauno 
rėdybos, Sziaulių pavieto. Kur 
szėnu Valszcziaus. v

Jau 10 metu kaip Amerike. 
Priesz metus gyveno Brooklv 
ne A. Y. Meldžiu kas apie jį 
žino paraszyti ant szio adreso.

isz K u r 00 Kailis buvo 
nuo belos $ -'soo, užsta 
jį per vieną lietuvių

Jonas \ asaris saliunykas 
ant S. Main St. buvo areszta- 
volas czetverge per kon$tabelį 
Russel už kreivą prisiegą d Ry
ke Jono Augustaiczio. “Talei

rvarklinni gminų buvo sau * K
ga valszczi mų (schodas) am 
kurio ukinįkai paraszė piw 
rovą ir nusiuntė pas Suvalh

ke L. Mierman ant pustreczių 
metų įdžėla už tai jog apsiže 
nijosu 7 vyrais. Pirmutinis 
jos pats jau numiręs, kiti 6 gv 
vi. Vienas isz Cleveland, \ ie

įauczių prij
\ me r i can Fede 

traik

o ant vietos negyva.
ida Bosą, l lor.
t-n is J oh n U right O 
uit szius pasaulės

bunt
irivaževes i

negautu nu* 
sziiųko per žandus ncib 
siųsti praszymo. l’žpykf 
nįkai neatlikę reikalą si? 

tari?

>s. iiarrv
m (-tų tapo 

ioj nu 
ra n c is.
>u v o su
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jog tu paslaptį užlaikysi. Jei 
gn lazduotum, Dievus žino, ką 
žmonės apie manę pamislytu: 
turėcziau datirt viso blosro.“
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mėsa: 
k in u t i<

i .iv eiliniai Szventnju 
0 centu vk

< Hvenitna
Giveni

r 11! zo

)ii padaryt j< 
\ imlias isz tok’> 
but 150,000 m 
tukstanezių ir treczins 

kunigaik

mis sumomis stengėsi

la l<Uiiįgaik"Zcz.iid< 
ir da kukis ten ant „nu 
vo dukterų v a rd

I r;i<te-.Murks. Copyright*
I. ’rw<-ity-!lvc year* ex- 

putont can bo 
Our tee not duo 

pnu<" Book Free.
Attorney* «i Law, 
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Aukso altorius arba 
įskarbu

a) Skiiriuiuosvapdanm«
b| Szagrluo

ris norėdamas naują tiesą tina- 
j<> tik vieną paezią, lo t didžiu 
nai privertė jį
* ios t ies< »s D

mill lonns

T E 51 i A K l 'i'!
J '/ Pas praba*zczhį Szenaudu- 

rio parapijos £‘iuma gauti visokią 
>zkapii(‘i’iu ir Kožanczili

ven Hun, Centralia 
Shamokin 6.45 ryla 2. 
>na In Shamokin aut

r,ai KrilZHIOšt? 

uviszko teatro

paežiu, ka> 
jis ir nenori 
metu kaili

A pik sėlio vės Lie* •
Trumpa senovės Lietuviu istorija, JOc
Žlponas bei Žiponį
Žirgas ir valkas
Birutės dainos
Petro Armino rnsztal
Ponas ir mužikai, drama
Kas taisybi* tai ne melas. Ai>/ 

Pajudinkim vy s af žeme ajnsuka 
Ant Nakvynes “ ė

Pdinilžū. Paleido 
tarnus, savo milinu 

idant i

szsente k op tantiszl 
1 igijos ir toj tai diėi 
rinkimas isz 101 mergaitės, si 
raižytą ant laiszko. Urėdui 
kai, kurie užsyma sziuo dalyki 
retai Kada daleidžia biednes 
nią nes imdami . ,gniausztines‘

• 308 W. Centro str. M.dianoy City, 
Galima pirkti© konopigianaei ir 

ant geriausiu szipu waziuot. Prieg- 
tam liaidžiu piningus tiesiog©! in 
Lietuves, Russija, Lenkija ir kitas 
vvisas szalis Europos.

Toipgi laikau saliuna, kur wiso

Pasakojimas apie viena valia 
sztinika " ••

c) Krisztole
d) Su'kauleliais 

;j) Mažas AIKSO 
G KAN'HCZKOS

.... Jbjkite V įsi pas  į a 
*WOMERM* 
124N,Main str Shenan.

PIGI A L’ SE VI ETA visam nuesH 
pai.iisi) ezeverikus kfi nepigi au>i-i

priėmimo szto 
reik naudotis.
pagyrė kūdiki
kitu

> Shenndori 
r ateina h; SI 
>$ po pietų.
• lira rd viliu

• Ulin’S 
uai Waf

iiovanąs ir prižadus Uiplioma 
tiszkas pabelbos, renka jauna* 
mergaites ir įsako kaip tu.r ap

Kelionėj. 1 askinoj valandoj 
atėjo garbytujas į anhnlikus 
rūmus, liet kunįgaikszezintės

traukia peilį, szauk
pranaszo del iszrinkimo naujos 

t td kelia.

ra hftszeziaus 
niekad uega 

paslapties. Užsiimi 
m viii na na

irm dviejų metų atvyki 
graži ir mok\ 

ta idoteri-zkė, vadinanti savi 
Austi

I'roiupUy jcc irefl * 
juiJ I roitntforrd. ..... 
penenee. \Vj report vrhvibt r 
*®cu»ed ornot, fnto ‘ until patent Išalk

o K..nįgaiKSZcziutęs ne ped<n 
ko. Kunigaikszcziutė Mari i 
tUEste, sinoma Berlyne toipgi 
po vardais graviutės Rigano 
Esterhazy arba Ghiks, nuvyko 
į Paznanių, kur gyveno po vai
du baroniutės Z. Bet Berlyno 
palicija nedavė 
pradėjo jieszkot Poznaniuj. 
jDagirdus ajiie tai .musų kunį

M. Slavicko
V39 W. (_’<»al str. Sbenandoah, P.t

I .i •-1 u v i ;t i t ir u žm i rs zk i te at si In n k v 11 
pus M. Slavicku. Žinokite, jog jiįj 
yra n© pjtcziuotu, tai yra teisinga

■ nereikalauja daug užciarS 
lllos Užlaikė plliklUS giTV— 
p tai.szaha abi, visokia arid* 
s kas tik nori, ir kuo pui— 
eiga rus

nas mergaites bet progai 
k us priimi i szi sakia men- 
ik isz Įos naudotis’

imas iszsi' 
i a p.ugelboi

KAITŲ DAKTARAS
Ofisas būna atidarius 
nuo 9 iki 12 (pietų) 

po piet nuo 1 iki 3 

ir nuo 7 iki 8 wakxie

34 Oak sir. Shenandoah, P;

!»• lo.i. r», Deluwaro IV .trr Gm 
€ (M r> ia 2 57 |k> pict.
I .tai* rli >!!<• ir Trcnivn 0.15 r>
T n han.. 6.01. 9.! ryta 257 
th:ic:i ir Gem-va 6.01. 9.15 ryla 5.27 po plot.

Au! urn '? J5 ry!* 5.27 pc plvl.
viliu, Lrvi.Uou lr Bvawr M.-auow

•rcinal l»z< uta Uz Shenadorio in Penn Hr. i. J 
Jhiuctlon. Mauch Chuuk, Lehighton. Slatington i 
While Hall. Cataxauqua. Allentown, Bethlehem I 
Saxton It- Weatherly 6.(M. 7.38.V. 15 ryta 12.43. 2.5? I 

5.1T, p<> pictu.
In New Voru ir Philadelphia. 6 04 7. 38. 9.15 ry

la 12.43,2 57, popiet. In Qua na lie. Switcbbaca 
4Hrbar<k ir Hi Sondale. S.<)1 9.15 ryt; 2.57 po piet

Ju Wil- — Bur.-". Wliilo Haven, Pitutou. La- 
JU «eyv-;lr. Tmvanila, S.-» M --rly ir Ehnira.0.04, 

uzika grajij

Garsas sipit; naeyues umnos 
Gydyklos lift baimės smortii 
I.storia Szventa su nbrozolia 
Menuo Marija?
Filotea aro.

<l) Sii kauleliais Ž.ooirdau 
BA LSAS BA LANGEI.ES.

;t) Ski fl iitioSO

Maskolijos politika
Vaiku kningolė
Vcselija pagireną -
Terp skausmu i garbę poema
Vistoria. Zanavyko
Juokingas pusakojimas
Naujas elementorius su apdarais
Lietuvos gaspadinė
Ainoryka pirtyje - - -
Tamoszius besotis
Apie Kražius

Kad ary tiidan t s ve i k Ibu tu mo 
"Lengv r? S’islas paežiam per save 

moktiiea o

’•^įgyvenus rnmuost 
’iijti'Zo alyezio's, tau 
i balius, |>riimd:i v< 

tuo labu

u 'I 04,15 ryta. 2.5< ir 5.27 įx« pietų 
-i- a .!■ I>l.». Drifton ir Fnehind 601 
. 12 43. 2.57. 5. 27 )>o pietų.
' lilranh iih< ir L --t < 'reo, I 53. 7. 46.

I 00. 1 !<l. 4.10. 6.35 po pietu.
Run. <'• Aiirahrt, M<>un' Cannel ir

II H ryta, 1,32. 4 20. * 22.9. 15 p<>

.H'.' t’-
MBs*

Sz.« >U'«or; 6 00, 7.50, 9.05 
3.00. 1.40 5.20, 7.15.7.55.

yU. 155. 1 30,9
i fn Szcnadort am 6.04, 9Jt
, I! 15 pi ph-tu

n.iih.rio i Potisvilh-. 5 04. 7.38
(a 12 43.2 57. 4,16, 5 27, 8 08 pt

sirengtir elgtis laiku lūs pro* 
viena mergaitė tur 

apsisiaust balta drebule pagal 
apsiaut aandii 

u ru r but palaidi, 
linkti j sėda sulto 

nas ant puikaus arklio o minis 
r. ra i

r L l.> po pu 
sz Sbnmokl 
I.UO po piet

-. Pirk l’lace. Mah 
38. 9 15. 11.05 ryt4 12 
lėtu.

sntre Str. NowHL.Vai
(lipo u ri c i.! A J® 1 f O

1* • "h i • i i , 1 • i

T ; AT ’ * ’V /•
A \ ii l A TJ

i . A. N A < 4 \ i.J / 4 4. 1 J t X

LANGEI.ES

