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Genter Str. ją 117 S. Main Str.
Shenandoah,

Miliauckas ir sunns

panaszei labui iii žmogų nuirau*

Visa žemė yra

Metas II.

visame mieste Shenadorio.

Ir brolis yru labai prietolingl žmones.
Kiekviena gelbsti bedoje ir duoda rodą
kožnam reikale.
nej’A.mihszkit

sius pabaigė kliosz. kunigų Pijorų Tarpu piję ! wieckr s tapo jo pagel binink u ir vd profeso
(Międzyrzecffii) Į kurį kliosztorių potam riumi Įstatų kanoniszkų. 187.9 m. tapo už
įstojo, z Auksztesnius mokslus- pabaigė Vil dėta Peterburge kntalikiszka seminarija, kurios
niaus universitete. 10 metu prabuvęs mokin seminarijos rektoriumi tapo kum Karoliu#
tojom mokslaineso Pijorų 1842' tapo klebonu Gryniewiecki's..
Giėdraiczių parapijos; isz ten- vysk, Žilinskas
iszsiunte į Peterburgą ir padare ji sąnariu Kolegium dvasiszko. l enai Krasinskis 1850 m.
apturėjo laipsnį daktaro teologijos.
Insiszvente ant kunigu 1836 m., o konsekravotas

Dabartinis Lietuvos padėjimas.
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1859 m. pribuvo į Vilnių. Valde Vilniaus
vysk,
keturis metus ir 30 dienu.
1863 metuse
v
v
iszsiustas i Maskolija, kur prabuvo iki l>83in.
buvęs keletu dienu, atvažiavo į X’raclavka, ap
lankyti savo sena prietdf vysk. Beresne vieži ų.
Isz tenai važiiidams Į Krokuva apsistojo Czenstokave, tenai prabuvo 7 dienas. Atlaikęs
imszias, pule Kryžiumi priesz pa-veiksia .Moli
nos Szvencziausios, su ataromis dekavojo
Dievui už la mylisla, jug Siti vertojo
cziausios, kuria nu seniausių amžių žmones
Karaliene Lietuvos ir
garbina szaukdami:
mus!“ Prabuvęs Keletą
dienų ir padirmavojes keletą t tikslam zių \ pal ų
iszvažiavo i Krokuva ir tenai pas kun. Pijorų
apsigyveno, kuriu buvo sąnaris ir garbe, Po
lam apsigyveno paloeiujo vyskupų Krokavos
ir tenai 14. Vasario 1884 m. apvaikszcziojo
25-metinį vyskupystes jubileusza.
Jubileiiszas prasidėjo bažnyczioje Persimainimo iesz-

Buvo biskį raszyta apie užmusziniusr
korimus ir kitas cariszkas myiistas su

ketinu raszyti apie kitas cariszkas mvlistas: mnszimus, rnbavojimus,. kanKild
inus visokiu
ginimus ir tt.
Ii
t
.»

r
s
ir mu*

vi nėjo m les

Įima atrasti ženklus baisiausios skriaudos ne-

35-tu vyskupu Vilirau

kunigai, zokoninkai kartu su vysk. Krokuvos
Dunaiewski'u. Tas paskutinis perskaitė tele
grama nu Popiežiaus, per km į— Popiežius

tae car O' mu

k a talik \ si <8
-Jaigu nori kas kad atinulewotii
ro ir nebrangiai.

1855 m. tapo perkeltas į Peterburge.
36-tn— Adomas - Stanislovas Krasin>ki>
ffd 1850 iki 18().T vienas isz garsingiausių vy
it

laiminima. Botam daktarai Majoras-pribuvo
vardan Krokuvos universiteto ir d r. Woigicl
vardan miesto sudėti pttgudone ir velijimus
viso gero.

kėlė dvasiszkus ir padarė tinus kantriais kata
likais. Pats rodidavo kelia kitiems, visur davė

sio 1.882iki !i<1’. Sausio L885 m. (rime 1842 m.
sodžiuje- Puišy (na Podlasiu), Grodno vald.
Biel',ko'ap.d<r. isz motinos Izalwles. (i»z namu
Godicvska-itcs), tevo Piancziszkaus Gryniewierki'o*. Gryniewieeki's pabaigė gimnazija
Bialosioke su atsiženklinimu 1861 m., potam
įstojo i seminarija Minske, Isz tenai vyriausybe

DANTE DAKTARAS

Smagiausia užeiga, kaip del virtiniu
lietuviu, taip Ir pakrlrvingu. urs netoli
Leigh Valle's di|M>. Tenai randasi ko
skaniausias alus, visados sviežes. o ka
kitu gėrimu tai nei girti nereikia, urs gr
resni u niekur nerasi, o cigarai isz mi

SS" ji

R. DABB

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

Dabar gavom nauju puodu ii* torielku, mediniu viedru,
ceberiu ir daugybe visokiu daiktu.

Plunksim, ant langu audeklu ir t. t.

gyvybės nelaimingų unijotų.

291 \V. (’enter str Shenandoah. IV

pigiause cziene parduodu m.

s

vienas colis isztisus metus $10.

14. DIENA GEGUŽIO (MAY), 1S95-M.

Vyskupas Benediktas Klongeviuzia, vyras
tvirtos valios iv Dievobaimingo gyvenimo. Jis
įvedė reforma tarp* kunigu, paleistuvius kuni
I
h erguson s Hotel Building, No. 6 So. Main St.
gus atitolino, o nų visų reikalavo iszpildymo
SHENANDOAH, PL provų Dievo ir įstatų bažnyczios- 1831 m.
tapo iszsiųstas nu Maskolių į miestą Jaroslavo*.
> 9
V J k v./ 1
1 <• v
1832 m, caras atėmė daug kliosztorin, daug
žemės’ prigulinczios kliosztoriams, bažnyl’arduodu visokius žalius valgomas^ fzioms, vyskupams ir tt.
Iszviso atėmė turtų
ktus: Salotas. Kopūstus, Cibulius,
iszneszanczių kasmet pelno apie 380,(H)0.
yni gerinu .h:s
kvas. bulves ir žąsis visokiu galuok
1842 m. caras iszdavė antra- ,.ukazau ir vėl
n iin*rik<Hiiszk;i
paletę pirkti pas mus už S5.00, už akra.
Aisi ta vorai yra szvieži ir hk atėmė daugylięturtų vertumo apie 3,463.900 r.,
Pirmutinis užmokvsuis už gera vaisinga žeme SI.50, o reszra pinigu reik isz.nmketi
Su js, vititiriai
L’reil p;e4*ml:i.
pigi, ateikite o gausite ka tik mxt o žemės 87,370 valaku. Viskas isznesza apie
per trys metus. (> jeigu kas norėtu gera ir vaisinga žemi*.ant aren<h» tur užmokė
M<--> iiaiiiii pjir30milijonų i’ublių. 1839m. caras savo ukazu
illil tau ..i-hlziir
ti ant metu už viena akra po$l. 50. Arti faunu turem gorus namus, po 2, 3 arba
A/
laikriHleitii- dar
atskyrė unijotus mi katal. bažnyczios ir su
4 ruimus, kuriuos guiema gauti, užmokant tiktai ramia jm ??. $-3 arba SI dorelius
N
iniaii ii»- Kaip
NEI
Z.MIKSZKJT
irniii.
Mi*>
ė«titn
ant menesio. Taipgi turem gerus sztorus, kur kožnas gal gauti visokius rcil,alin
prievartai suvienijo anus su pravoslaunais.
iniaiiM Į.ri-k<’-‘:ii
0
gus daiktus labai plgel. A t<*ipogi yra tenai bankas, oxpres Offis ir paczta.
.Mes
likro.lžiuis ir.in
117 E. ( ENTER STR.
Proga tam dalykui davė mctroĮioliia unijotu
>m ..bizni-- >ti
taipogi perkam gludus ntiog farmeriu ir užmokam taip kaip užmoka ant turgaus IV
Shenandoah. h Sanaszkn, kurs atsižadėjo katalikiszko-tikė
ini*.'. ne-hlžinii
W
l’f* jUl’lll llr’k’l
jimo h’ priėmė cariszka.
Tada pradėjo lietis
p rkO kur k i
□
KELIONE IN KOLIONUA „MISSLEI
kraujas unijotų, kūrins visokiais pragumais
Js. New York Iki Misler-o S12. 00 Jeigu iszvažluotf Petniczioje ant 3 po pietų.
vertė į pravoslavija, o tame mieryje visumet
niums si» s:iv<>
ir<Iu
ndrest!
.
<■
I*/. Chicago iki Missler'o $25.00: — t liveland. <>. $25.30. — '
o.
vartojo „nagaikas“, melagystes, szaudyklcs,
mes „t. i„im, t.m
CM. SHMIDTO
Citicinneti. O. $1S. !»5. — Pittsburgh. Pa. s 25.70 — Ilarrisbni;
s/į 11 kur, urs no
lubavojinius ir gvoltavojimus. Tada tikrai
11 UKSO <in ii Iii I IsZ<’usUe. Pa. $ 27.25 ir isz St. Lous. .Mo. $ 23. 15.
Ar žinote lietuwhii kad CHIOS
iKas norėtu giluti aiszkiasnia žinhi apie szita gera žmne ir jos preke, telppal
TIAN SUM 1 DTO yra geras alus? hneziais kraują nelaimingų unijotų. Sunku
kię ž«-mę preku)
Kas nor pirkti laivakortes, arba ant gelažinkelio tikleta" arba siunsti pinigus
su t ikrui..Elk-in-* galwa nuo jo niekad neskauda, b
yra perstai) ti ta baisu padėjimu unijotu, bu
fn sena kraju. arba atimti prigulineziiis pinigus.ir t. t. irt. t., tai raszo pas
Ch. Sliinidra '«rah 1tas nori p?guulii vusiu tada rankose barbarų - Maskolių, kurie
< o." puikini n pdn I Iht t u u ti:i uj:i tisiomiN :>rii-inimiiiiIs gerui
d \ k it n n t p n z i u rė- baczkutiu in namus parsigabenti
save laikė vieszpacziais neliktai turtų. 1x4 ir
j i u»o. .l<-i'_'ii m nori. itžnmKėK exprevM) itgrutul

108 E.

vienas colis per menasi $1.00..

S h e n a n d o a h, P tu

one inch one year . $10.

A t pi i p k i t

rclcžin keliu4

Ii

vienas colis viena kart .. $0,50.

ISZEINA KAS UTARNYKAvS.

Lietuviszkas daktaras ant kožnu pareikalavimo, Vs
gingiems visokia rodą u ž d y k a.

Fflissfere Kolonija

I

LIETIMU

Entered as second class matter at the Post office at Shenandoah, Pa.

Dr. J. M. STUPN1CKIS GASPAD0R1US
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GARSAS

Luks German Remedy

PUBLISHING CO.
230 W. CENTRE STR.
SHENANDOAH, PA.,

' i,

A isi vaistai yra szvieži, geri ir labai pigus.

J

(Ifisas buna atidaritas
nuo 9 iki 12 (pietų)
ir nuo 7 iki S wakare
34 Oak str. Shenandoah.A

V. Kancierius 31 E. CenM
Str. Shenandoah Pa., visieuH
gerai žinomas lietuvis, yraik

201 E. Center Str.

Szcnadori. Turi pavelyiim
priimti visokius apgarsini in®1
T Ė M IN KITI
‘ Pas prabaszczių Szenando- ir ,,(taršo A. L.“ užraszytinil

Szkaplierių ir Rožanczių. ! priimti.

ženklino kaipo geras pienių, geras katalikas ir
didelio mokslo vyras. Jis iszdavė lenk.,,Prawo
Kanoniczne“, potam ,,Siownik synonimow
polskich“ kasztais Krokavos universiteto 1885.
Ta žodvna iis suraižė laike 20 metu, kūrins

siustas nil Maskolių. Ant iszdavimo tokio
Žodyno jau 1858 m. buvo apgarsintas konkur
sas, bet nei vienas isz mokintų neatsivožijo
iszdftti tokį žodyną*, kur reikalavo ir daugybes
darbo, ir didelio mokslo. Vienas tiktai Kr:vsinskis galėjo ta darba atlikti, būdamas
Vilniaus isz va rytas.
Vyskupas Krasinskas gimė 1810 ui. so
džiuje Velnicze Volinoje. Pirmutinius mok-

dVasiszka akademija, kur nu sufragano niogilevskio vyskupo Stanicwski'o 1865 m. įszvenstas ant kunigo. Po įsiszventinimo-1869 m.
tapo* profesoriumi akademijos ir buvo tenai
profesoriumi įstatų kanoniszkų ir istorijos
bažnyczios iki 1876' metų; Isz priežasties
silpno*sveikatos-apleido darba profesoriaus ir
tapo ktmtmTiinkm Kada 1877 tapo* rektoriumi
dvasfszkos akademijos, garsus savo mokslu
kutK- Sinonas> Kozlauckas-- kunigas Grynie-

daugiausiai k

11.

Norėjo d:

ir didžiaiisis geradėjas žmonių.
idant žmones p;
nigu, ant ponu,
nes

Ragino,

visus turtus jums varas atiduda.
sakydavo, kožnų kunigą, kožnų poną,
kožna Lenkų, papjauti kaip szunį, tai
earns jumis mylės dar daugiau ir busite
laimingi. P»et kad žmones nenorėdavo

jim<» tai antis nemielaszirdingai muszė
ir visaip kankino. Teip ir miestelyje
Jamnie buvo, kada žmones nenorėjo pri-
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GARSAS AMERIKOS LIETUVIU“
PUBLISHED EVERY TUESDAY
Executes all kind of Job Printing
and translating in all modern lan
guages.
SUBSCR1 PTION S2 PER YEAR.

viename sodžiuje po keletą protą; — paeinantis nū alkoarba po kales deszimtis ož-|poplo prakeikimas traukėsi
musze.
toliaus ir paeina ant tolymiauTokiu budu Maskoliai kan miausiu pasekėju girtuklio.
kino szimtais ir tukstancziais I pasekmės girtūklystės žinonekaltus vargdienius, o potam mos Į)UVf

ri kęsti nelaimes, bet ir tėvu
užsilaikaneziu blaivisteje, jei
gu jie laike savo meilės, buvo
girti. Turi jie paprastai pase
kėjus, linkstanezius priepiiliui, sumiszusius ant proto, ar-

All communications must be kuriu uždūtis buvo visur ir vi
Tikėjo, j iig V u 1 k a n užgini i
saip kaltinti kunigus, ponus, szlubu ant svieto, nes Jovius
Garsas Amerikos Lietuviu“
Lenkus ir tt. O kada žmones pagimdė ji girtas.
Diogenes mitinės progos gauna sumi
Publishing Co.,
klausdavo tu
>5
neti- nimą proto. Pasirement ant
230 W. Center str.,
įuomonės visu auksziau minė
mus carus teip žudo, jeigu
Shenandoah, Pa.
laike
girtas. tu autorių ne reikia milinis
jieszkoti paliudijimu knygose,
„Dėlto, kad
N Epe 1.1 M b e AI K RASZTIS
atsidudanezios tolyginiai gir- nes mes juos galim rasti ir ap,,Garsas Amerikos Lietuviu“
gaiš, su ponais,
vuivijouvi,
ivi
Jszeina kas Utarninkas
tt.“ „Jus nežili
pat palinkusius prie girtėkly vienai geresnei szeiminai kai
Shenandoah, Pa.
mo— arba ir ne kaimo,— o
v o — kad pon
muauo

KASZTUOJA ANT METU
AMERIKOJE.................... S 2.00
IN UZMARE ...............a S 3.00

užtėmisime, jug pirmgimis
vaikas stebėtinai skired uu
kitu vaiku.
Vaikas tas yra
spreciias, tinginis, nekarti) ir

Ran kraszcziai (korespodencijos) ir
laiszkai turi būti adresawoti ant szio ginusiai sumaskolintu, arba ir g u e ii t e“, istorijoje amerikineprijeninumo
tokiu, kurie tiktai tesirūpino
tėvams.
apie cariszkus pinigus, o ne no tėvo girtuklio,
I,Garsas /Xmerikos l.ietmviu“
V < .<
jan‘o Jock‘o atėj<
nes jis buvo pradėtas, kada
230 XV. Centre str.
tėvas ir motina buvo girti. Kur
gerai buvo, nes visur paėmė ir žmogžudžiu
Shenandoah, Pa.,
Piningai turi būti siunsti per Money tą. visa, ką tiktai paimti galė idyotizmomis i
gimdo vaisiu, sako jeztlOrder arba Registrą tvotoje Gronia- jo, o kas pasiliko tai į niekus netikusiu ir
numii tįsiu
Petras Skarga. Girtas tėpavirto. Visur tusztino krau
Dr. J. M. STUPN1CK10.
tuves javu, szieno, atimdavo gimine kasztavo
rogyvulius ir tt. Susilaikįsiu nu
irtukliii,
Shenandoah, l’a..
tolesniu apraszimu tu „carisz- daugiau
o
l!
girto tėvo.
riti. T a
m

nu priėmimo pra-

gir
žmogus žino, ką ženklina ma-

antis baisiausiu budu muszti.
Daugiau kaip 250 vargdieniu,

me motinos.

Kraujais moti-

tinai turi
sa
v i m bledingumą vaisiaus; no
, nei
rin».
mtras
o
visu
Šios, 1 oji n (įmonė ne pasine
isz treczio gyveninio. M orei mia ant keno norint dasiini*
li ancziu

<a“

, o kartu ir kitas ,,my

nie ir aplinkinėje žudėžmones
majoras Maciejovski s. Apskr.
Bialostokotokiaisdarbais atsi-

e rejo septynis vaikus; \ ienas niniai užlėmijimai kartu tyri
sūnūs gavo sumaiszyimf proto
kuli lyrinė'
22 mete amžiaus, antras buvo
sudegino, daug
idyota, du numirė pirmose
dienose gyvenimo, penktas
tos atsiradusiu szuniukii du
o
nivo negyvi, o likusieje isznatoriumi germusis caro tar
nas, Muravjo\ 'as, tai Kauno tintas norint buvo geras dargubernatoriumi buvo sūnūs binįkas, bet su pagedusiais
nervais. Pagal a bei mis tyri
nėjimus gema nu vienos moti
daugiausiai atsižen kli kti ir nos girtu klės 33 pasekėjai;
tarpu tu randasi asztūni Ogirkudaugiausiai gauti orderiu.

katras po daug vietų .kotavodaiiis, palikdavo netiktai žemę

kėliai, septini neturinti pilno
proto, szeszi numirė kudikys-

nei senelei mirdavo nu muszi
ino, ar jaunas, ar senas, visus
lygei muszė. Dejavimai, verk
smai, rėksmai motinu ir vaiku,
o Ivgei ir maldavimai kitu neatneszė nė jokiu vaisiu, nesu
•

•

f

SVEIKATA'

9

miencu

pulkauninkas

II Mil
naszus orimai.

NosąNe gana, jūg alkoholius su-

sūmet.

ir

ir D e m a u x darodo, jūg ne

snio sumažina jo sok?p o S‘»k»is

T*

A Minn

į
L

il’ligoniams yra labai tinka galo ypatybes isztraukemas. Mėsai penėto jauezio jokia
Stokfije-gi-jam tikrybėj bal kita mėsa negali lygintis paž dėjęs Pittstoue, kur vienas,
mas szaltas kepsn is.
velgije skonio ir pastiprinimo. ar daugiau „varcholu“ norėjo
dau- tinio, riebumu ir klijų.
giausia užlaiko šoko. Iki SZIO
Patyrimas mokina, jug ek1 liai pritaisydavo tokiu budu
S-

turi pripažįli, jug be abejonės
ateis kada nors laikas, kada

vienas • nubėga
o
ir lt. Jiems

Permainos kunigų Seinų
diecezijos. — Nominavote
prie nekuriu
Tomicliansk ns — ad m i nist ra

garbinimo Dievo ,

Prigul pairuti, jug per daug me kuknioje, bet abelnai kaiSczuczino apskrityje. 2. Ku
nigas Kazimieras Szmmis —

sezia pertrukimo teszlos, jug nm. 1 ame paz\ i įgiję \ į
teszla negali Luti užraugyta. gas ženklinimas yra jo

neketino

nei

3. Kunigas Jonas I\ udirkevi- szimu negal pradėti,
būti
vandeni dje,' sako, niekados nenorėtu
ezia— vikariiuszu parapijos balsei nuleidę nosis ir
per daug kukorium, jeigu nebūtu ant
iiimiesczio apskr. glaudžiasi prie kunigu,

kelias
sūrūs.

taigrodo, Sczuczino
žmoni neužlaiko teip gero skonio,
kokio galime mes nu jo tikėtis,
l ame atsilikime mėsiszkas ek
ne- straktas parodo neapsakomus
pagerinimus.

i>roieii darykite visur
mintingai, imjiszt inin kus ke

le ris laukan ; nes
daro
tu jaus,

Scztiezino

to nepa-

nes administratorium

knimis kenkia viduriams.

tokiame atsitikime skonis

c 10 v o

"initart i
< turiu-

)0-

jimo mėsa yra kuda.
Prigul
N-iiiu vizgoti ant savo broliu,
vikar. par. 1'
ja rūpestingai at-kii ti nil kau
apsr.; vikar. p
ant kunigu. () kas bja
lu ir tauku ; prie to dasideda
būti priežasezia pasirpimo nu- Naumiesczio apskr.. kunigas
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Ma kolijos kariumenė . pui iariszka,kai po ir dogmatas Aresztnvojinins Lenkijoje. kiu urėdu, d ietinės valdžios
naikinimo kataliku ir katali
Raszo isz Vrtrsznvos, jug ne- krikszczioniszkiems misi jonojuda.
Danesza isz Fetropilio, jug
ministerijose karės ir laivynės
\ ieszpataujadidelis judėjimas.
I)ar<> energiszkus, prisirengi
mu ant sujudinimo armijos
ir laivynės
laike reikalo,
v

Paskutinis „terminas66
del Japonijos.
Maskolijos pasiuntinis pa
reikalavo nu Japonijos val
džios tvirto atsakymo ant reikalavimo Maskolijos, Praneliir Vokietijos, ilgiausiu iki 7
Gegužio.
Jeigu iki to laiko
neapturės užganėdinto atšaki-'
mo prasidės karė.
---------- .»--------------

Nelaimingas atsitikimas
Kynuoso.
Danesza isz K y nu jiig. AVoo
sungforte laike szanlymo užsudegė nedidelė krautuvė pa
rako. Apie 5 o kyni>zku apicieru ir kareiviu tapo užuiti-

'____

Jlaskolija ant Japonijos.

kystės.
Varszave pagalinus
yra įtaisyta komisija, kuri už
siima reikalais Galicijos. Ade
nas isz jos sąnariu pulkaunin
kas, kuris apžiur.ėjos Galiciją
1892 m., dar 25 d. Kovo jis
turėjo kalbas, dal vpstanezias
patrijotiszkus Lenkijos reika
lus, o ypacz Galicijoje.

Judėjimas studentų Mas
kolijoje.
Jaunumėnė visu Maskolijos
universitetu, iszimant Varsza
vos —abelnai PetroĮiilije, Ma
skvoje, Kijave, Odesoje ir Kazaniuje’ Bijaus po smerezio
Aleksandro 111. piadėjo reika
lauti permainimn įstatu tini
versiteto. Sziandien tenai ran
dasi vįstatai nu meto 1S8-L stu
(lentai reikalauja sugrąžinimą
įstatu nu 1863 m. Dar per
kalėdas pereitus* metus’ isz
universiteto buvo atitolinta
su virszum 200 studentu už
maisztą.
Tujaus 42 prfeso
riai pakėlė protestą ir ėmėsi
prie apgynimo jaunumėnės.
liet ka la jeiierol-gubernatorius
D. kum Sergiju>zas jus surė
kė, nutyko, likosi universitete
ir mokina toliaus; bet judėji
mas tarpu studentu nenutyko.
Jaunumėnė nenupulė ant dva
sios; agitacija platinasi, paslapcziai, ramiai ir del palicijos n ežinomai.
-------------- ------ —
r

Masked;ja stengiasi Įvaryti
Japoniją į baimę, grasindama
jai savo apginklutomis spėko
mis, surinktomis rytūse Siberijoje ir užėmimu salos J«sso.
Pagal nurodimą laikr. ,,">v irt“
raminsi aut .Japonijos vande
niu 22 maskoliszki kariszki
laivai su 300 kanuliu, teipogi
15 laivu prancuziszku su 310
kanuliu. A part to randasi pakraseziūse Siberijos 22,000 ka- Popas paszventino uosta
ant Vislus.
riumėnės, kurią kiekvieną va
Aut \ išloš prasidėjus važi
landą galima pervesti į Japo
niją. 'l iktai klausimas, argi nėti laivams, naczelninkas aptoji kariumėnė galėtu po ugnia reiszkė, jug pagal pa pratimą
"baterijų
Japonijos
pristo Maskolijos, turi suturėti judė
jimą pakol u>tą ne bus paprie salų.
- Maskolijos valdžia nelik szventinta. Bet per kai ži
tai k. tulikus persekioja, bet ir noma, jug per popą. Pirmiau
paežius staezatikius, kuiie pa jnė kai’p užlaikantieji gailai
vius spėjo apsižiūrėti ir apie
rodo prietelystę Lenkams.
Alcliątov, vyresnis inži tai pamis'iyti. jau popa* sto
nierius vandentraukiu Petro- vėjo ant kranto ir s.zventino
v
pilėje laike pietų , 'kūrins isz- vandeni,
kėlė del dalininku susirinkimo
inžinierių visos vieszpatystės, Hevuliuciszkos brosziuros
drįso iszgerti ant garbės inžieMaskolijoje.
ji u Lenku. Ant rytojaus tuDanesza isz Petropilio, jug
jaus palicija inžinierių AlchaMaskolijos urėdninkai sutvėrė
tovą aresztavojo, užtai kad jis daugelį brosziuru, kurios turė
drįso parodįti p’-ietelystę Len jo Imti Maskolijoje. 'Tose brokams.
sziurose apraszo ir smarkiai

seniai atveszta į Varszavos ka
linį su virszum szimtas darbinįku.
Likimas arcsztavotu
darbininku *yra sunkus, žambirai su jais apseina labai bjau
riai. Visus matomai aresztavo
jo už propagandą soči jai isz
ka.
v •
o

Norddcutscher Lloyd
. užmoka.
Moteriszkė \\ arm ke gyve
nanti Webster, Mass.k kurios
vyras prigėrė ant garlaivio
,.Elbau apturėjo nu augszeziait
minėtos kompanijos laiszką
kuriame raszo. jug ketina jai
užmokėti dideliu sumą pinigu
arba dilti jai užlaikymą kas
metas. Laiszke niinav oja, jug
toji
kompanija
paskviė
81 75,000 tiems, kuriu giminės
paskendo
laike katastrofos
EI bos.

riams darė visokias klintis ir
mokslainėse
negalėjo
būti
kri kszczioniszki
mokįtojai.
Nu laiko prasidėjimo karės
krikszczionys Japonijoje pasi
rodė tvirtais pati-ijotais; lan
kei ėjo ant dievmeldystės, at
laikomos ant iszme.ldimo per
galėjimo. Gelbėjo >aunoriai
sužeistiems kareiviams. Krikszczioniszki kareiviai stengėsi
ki( k galėdami pe rtikrinti val
džią. jug tiesos Evangelijos ne
apsilpnino jus“ pridriszimą
Į>rie tėvynės. Vadai negalėjo
a t s i < 1 ž i a u gt i < I rąs v be k r i k szczio •
niszku kareiviu. ,.Karė — raszo tūlas laikrasztis — užtik
rino krikszczioniszkam mok
slui visotinį pergalėjimą artymiausioje ateitoje.4 ‘

.Japonija ant tikro jau suk
tai kė su reikalavimais Ma>koMaskolija siunezia kazo
lijos, Prancūzijos ir \ iekieti-

kus į Sibyriu.

Odessa, 7 Gegužio. Ir vėl
iszv ažiavo ant garlaivio)rel“
969 iszeiviai vi Sibvriu.
Yra
«’
tai jau antra partija kazoku,
kuri apsigyvęs palei Siberians
geležinkelį dėlei jo apgudino.
\ aidžia pervežė jiis už dv ka ir
dūda jiems apsigyvenimą

— Japonija iszsižadėjo v įsos
pussalės Liao 'l ung kartu -n
Port Arthur ir 'lalieiivvan
ir abelm.i v i-u
6 it »ri !zku
užėmimu Mandžiurijoje.

JInskoljja apie mokyklas,

Maskolijos valdžia paskyrė
„Paminklas” mirusiam ant praplatinimo ir užlaikymo
maskoliszku mokyklų sekaucarui.
ežiam mete 3,500,006 r. Lai
Petropilio laikraszcziai da
nesza, jug Maskolijos piekėjai vra tokiu mokyklų, kuri"-'*
ir prekystės draugystė Mas Įilatina pravoslaviją.
kvoje del paminklo caro su
a vrinko 4 50,000 rub. isz kuriu i u z v a ž j u \ h u a s Va
arei vyskupo.
150,000 atidavė -komitetui už27. Balandžio \’arszav<•-> arsi i m a n ežia m statiniu painiu k lo;
300,060 r. paskyrė stipendijos civyskupas iszkeliavo Į Kynią. *
<hd mokįtiniu prekystės mo- Diena pri« sz tai, v V"knpa'i
Kuszkis atlaikė szv, miszias
k y klos.
ant isznieldim<» laimingos k< •
lioiiės. Iszvažiiijant ant staci
K r i k s z c z i < m y b ė Ja po n i j oj.
jos gelžkclio r-u-irinko dange
Pakilimas civilizacijoje Ja
1 i> s vie t isz k u i r d vasiszk u v pat u.
ponu nepasiliko be įtekmės
ant pa k i 1 i mo d v asiszkai. KrikNaujas reikalavimas
szczionybė įvesta da pradžioje
Praiicnzijos.
N\ I. amž. per ispaniszkus ir
Po susitai k v mu i japoiiij,,s
portugaliszkiis
misi jonorius
negalėjo pirmyn žengti tarpu su Maskolija, Prancūzija var
žmonių
nelinkstaneziu prie dan savęs reikalauja nu .Japo
mokslo, mielaszirdystės ir su- nijos atsižadėjimo salos E<»r- <
si mylėjimo. Nežiūrint ant to, mozos ir aplinkiniu.
jug perciecoriu buvo įvesta ly
kritikavoje Maskolijos val gybė tikėjimo Japonijoje, krikKolera Maskolijoje,
Pulkaunikas Markgrafski. džią, 'O teipogi staeziati ki u ti- •wzczionys buvo persekiojami;
Kolera platinasi beveik vi
Neapikanta prie Austrijos kyl>:į.
nekuriose provincijose krik- sose pietinėse rody bose Mas
Maskolijoje lygiai teip yra po
szczionys negalėjo užimti jo kolijos.
----------------------------- --------------------------------- -----------------

♦

Vyrai pirkite visados gra knygų ir kaip dabar matom Aleksandra Soltanas, lietuHina’miiinti akczyžia
b alkolioliszkų gėrimų, bus ir kitus dalykus pas Mi- P rusu palicija pradėjo gaudy viszkas iszdininkas; jam pie

pianie mėnesyje, kaip da
ba „Moskovskija Viedomosusirinks komisija po vaĮystę iždu ministerio, ketina
|mti aut apsvarstymo veikaįūėminio akczyžės nu visu
iolioliszku gėrimu.

j Isz Amerikos.

liaucką, nes yra geras žmogus ti ant ulycziu žmones atėjusius mens atidavė rastą paveikslą.
ir viską gerai atlieka.
pirkti pas p. v. Mauderode Soltanas buvo dievfitas; labai
•X-

Kupczinskai ir Ražas yra
vieni iszgeriausiu ir teisingiajisiu saliuniku Szenandoryje.
Puikiausias kriauezius Sz.e
nandoryje yra ponas Mildažis.
->

P. Radžiavycziusdaro puiku
bizni žavo sztore o už tai, kad
Ehenan d o a h, 13. Geguž. yra teisingas žmogus.
Įtaigoje mėnesio Gegužio
Įreiiandorio
Teat ra I iszk n
rmigystė*4 rengiasi atgrajįti
Imi puikia komedija penktaI veikmėse po vardu: ..C z i
Dar nelabai senei tarp žmo
f v n i kas B aid agu ris ir
| ilraugai“. Pirma ..pro- Į nių pradėjo rastis viltis, jūgei
Lietuvoje sulauks liusybę
r parodė, kad ,,komedija'', i
spaudos, bet tai' buvo tiktai
fipant aktorių - darbiniuk u
iszaiszkinimas noro žmonių,
[tiktai mylėtoju teatro, bus
buvo tai i-zaiszkiiiiinas reika
grajįta gerai. In (ai pa ko
lu tautiszku ir tt. Bet tąs rei
talijos y ra paimta isz dabar
kalavimas netiktai nebuvo iszpio gyvenimo: rziliovniku,
pildytas, bet barbarai-MaskoĮ'lu, tikuiiiiKu ir studentu.
liai dar labiau įlašinto ir savo
atsukimais davė suprasti, jug
liusybės spaudos neprivalo
laukti,jug tokios liusybės nie
I
Straikas.
kados nesulauks, nes pagal
g M Louis, Mo., G. ( t < • «_»• 11 - Maskolių valdžios iszaiszkiniStraikas malioriu tapo mą. spauda tur Imti iszaiszki■Nitiniu ir straikieriai neko- nimu noru ir migliu valdžios,
®na pril. 1sti joki darbininką todi 1 spauda gal tiktai ta raBtedaibo, pakol ju reikalavi- szyti, ka valdžia nor. arba kas
nu valdžios yra prisakyta.
nebus iszpihly(as.
H
Kas link musu, tai mes nei
į — P i t t § b u r g . Kas., biski neabejojau!, kad Masko
■•brike Cherokee Žino (’o. lijoje tiktai tada turėsime liupO darbiu ink u nustojo dirbo, sybę spaudos, kada kris galy
■dposgi sustraikavo fabriku- bė carizmo.
Iki paskutiniam
ranyoiėo.
Priežastis st raiko laikui Lietu\ iai, neturint savo
■ra ta, jug priesz tris mėne kraszte nei knygų liet., nei
Įhbsumažino mokestį, o dar laikraszcziu, su dideliu vargu
Įuiori jos padidinti.
galėjo ainis gauti isz 1 ilžes.
Maskoliams jau senei szirdis
i — B e 1 1 a i r e , O . , ('žio skaudėjo ir jie jau daug kar
bi straikuja 70<'<) anglekasin. '
tu reikalavo nu valdžios I’rusu,
pėlei
stokos
augliu
a\
linkmėi
|
O
idant užginti spausti liet, kny
r uždaro visus geležinius fa- gas ir laikraszezius, liet Prū
pikus.
sams sunku yra užginti spau
■
— P r o v i d e n ce , K. T. da lietuviszką, kad irprieszintoliai teipogi v ra v ra strai- ya valdžiai, Jau nekartą buvo
^svisotinis ir ima jame daly ,,Garse A. L.” raszvta, kad nu
seniausiu amž. Prusai su Ma
!MSpOO darbiniuku.
skoliais buvo didžiausiais ne
prieitais musu tėvynės, kada
tiktai buvo proga skriausti
Vyrai, visados eikite skusti mus, tai visumet vienas kitam
'•Mas ir kirpti plaukus pas padėjo. Teip ir dabar Prusai,
drą Simanavicziu, nes tai negalėdami suvi.su užginti
,a puikiausias „balberis“ spaudą lietuviszku knygų, ru
Sandoryje.
pinasi periszkadinti prekėjams

Sheik Tea t r. Dra 11 gy st ė'

knygų ir laikraszcziu. Suėmęs
suraszo protekolą ir draudė
su visomis nupirktomis kny
gomis gabena į parubežį ir
atiduda Maskoliams.
Nieko
negelbi nei verkimas, nei praszimas. O kaip tiktai kazokai
sulaukia tokį nelaimingą prekėją, tojaus pradeda pliekti,
o paskui apkalę ir vare i Tau
ragę'
Bet kas yra bjauresniu, kad
atsiranda tokiu Lietuviu, ku
rie savo nesoti kiniais, savo at
sidavimais aut tarnystės ne
prieteliams prisideda prie ne
laimės tėvynės, prie nelaimės
savo broliu. Kur tiktai gyve
na Lietuviai ai l»a Lenkai, bnai pilna yra agentu masko
liszku, kurie ką nepadaro žo
džiu, tai daro pinigais. Bet
tai vis Imtu niekai, jeigu mes
isz savo viengciicziii neturėtu
mėm žmonių y isur t vereucziu
nesutikima žmonių ma-koltarniu, del kuriu brangesnės
yra rankos Maskolių apkruvintus krauju musu broliu,
arba rubliai maskoliszki, kaip
reikalai tėvynės musu.
G.

Stebuklingas pa veikslas
Motinos Sz. Zyroviczhiosc,
Tarpu didelio ploto lauku
Smolensko kaszteliono, randa
si kaimas Zvro\ ieziai, piešk utoje aplinkinė je, apsuptoje
giriomis. Sunaikvtoje Zyrovi
cziu bažnytėlėje atlaikydavo
artymi
kunigai
dievmaldystc
*•
».
• *
o žmonės tenai rinkosi kaipo
pelgryinai, nes nu amžių tenai
buvo stebuklingas paveikslas
Szv.Panos. M.l-lso piemenys
girioje iszvydo per krūmus
stebuklinga
Nubėgo
' * szviesa.
s
O
į tą pusę ir pamatė, jug szviesa
buvo tarpu szaku gruszios.
Kada prisiartino prie jos, isz\ y do paveikslą Szv. Panos
laikantis! ant oro tarpu szaku
be ju siekimo. . . Pulė ant ke
liu; o kada iszlėto szviesa
pranyko, vienas isz ju įlipo į
medį ir nuėmė su pasisekimu
aną pavGksla.
Buvo tai iszpjaustytas paveikslas ant žalz
gano akmens, iszreiszkentis
Szv. Paną laikanczią V ai k ei į
Jezu.
Locniku kaimo buvo

buvo isz to linksmas ir paslėpė
tą paveikslą taiĮUi didžiausiu
savo brangiuybiu.
Keboms
dienoms paskiaus, turėjo sveežius pas save kelis savo (įran
gos, o norėdamas jiems ji pa
rodyti,
atidarė skrynią• ir su
*
dideliu savo nusistebėjimu,
nerado jame paveikslo Szv.
Panos. Beveik tnm paežiu lai
ku atneszė jam jį ir vėl pie
mens, sakydami, jug antru
kartu ji radę ant to paežio me
džio
Tada Soltanas suprato
ko nu jo Szv. Pana reikala
vo. Pastatė tojaus bažnvezią,
kurios didysis altorius rado<;
po stebuklingą grii-zia: parkvietė zokoninkus pas bažuyczią, o paveikslas pagarsėjo
stebuklais ir žinomas buvo po
vardu Szv. Panos Zvrovieziu.
Tolesneme laike bažnvezia nu
degė, bet paveikslas liko >\»-ikas, periiesztas nematoma ran
ka nu gruszios ant kalno. Po
perstatymui bažnyczios, ap
linkiniai kunigai susirinko di
deleme skaitliuje ir p»rm--zė
pa\eiksl.i ant t,o- paezios \ ietos Kada herezija prasiplati
no Lie\ nvoje, nukentėjo tada
szlovė Mariios, ir užžėlę keliai,
vedanti į Zyroviciu bažnv.ezią.
Szvento Joziipntas Lzmeldė
Micl(*szkas, Įpėdinis Soltano.
idant jam atiduiu jau tuszezia
tada bažnvezią Mielesko, ga
vęs daleidimą nu Danielians
Sultano ir kanelieriuas Sapielios užveizdėtoju Zyrovicziu Lažnvezios, įleido Juzupatą ii’ jo
/usirinkimą, kaipo locninįkus
Zyrovicziu m. 11» 1
Szv. Juzupatas, paremtas
per galingus ponus, pastatė isz
griuvėsiu bažnyczią ir kliosztoriu. Gausingiausio pasirodė
Leonas Sapielm, didis lietuviu
kanclierius. Ne tik tai paau
kavo puikius indus, aprėdus
ir skambalus, bet pavedė kliosztoriui
žemev ir kaimus,
'l'rumpam laike visokį pelgrv
ma: pradėjo eiti pas Szv. Pana
Zyrovicziu, kuri ir vėl net iki
Visląi ir Dnieprui pragasrėj<)
st (d nikiais.
Bazilijonai Zyravicziuse, po
priežiūra Szv. Jiizupato, at-i
davė ant iszganvmo dusziu.
Patarnaudavo visokiems pelgrymams ir įkvėpdavo į szir-

fcras Elgino laikrodėlis uzdika.

javoję bajorai gryžo krūvom i

kuriniu apgynėkrikszcziuniszkų svietų, 27. Balandžio 1688.
Trumpam laike ir Ryme pa-

vienus

/VftpfPrlaiusl: sxita apgarsin1 |<,Jina su pilnu savo adresu,
mes tau atritinsime TH
t Į*""**1 kra Elgino laikrodėli už
dyka del pamatirno. Yra
tai 14-ka aukso gražiai
ii zkvietkuolnslr iszrodo
kaip tikrai aukso laikro
delis už >* 40. Vidurini y
ra tikro elgino, gvarantnvotus unt 20 metu. A p
žiūrėk gerai expreso o!i
*e ir jeigu tu ini-li. jog
yra pigu, užmokėk e.x
preso ligoniui j 9.25 ir

ivaiituve Pigus tavofas!
E. B. BKUMJI'O

Jeigu nori pigiai pirkti
ta v orą, tai eikie pas

SHENANDOAH, PA.

1718, rusiniszki zokoninCzionai galima gauti dziegoriu
,' apžiūrėdami
bažnyezia mažu ir dideliu ir lencingeliu viso
v
kiu, spinku auksiniu ir sidabriniu.
Visokiu instrumentu del grajaus,

lot\ niszkai. ! Prie stebuklingu
tūmlaikiniu atvertimu prigu-

J

> TodcJIs yru tavo. .Jeigu
1 nori gražu Irnchigrll,
lui prislusk draugu mi
. s/.ltu upgar.-inunu 50 c.
i sTejnpoui* arba. |»t uio■ nei order, o gausi puiku
, lenciug'di, verta £ 3.5<».
/ Arba pri-iti'
i>z kart
i Ą 9.25 imt lai rudelio, o
gnu-i h'iu-iumli dykai
Tlė In 1 rodeh-i v ra už-u
aini mi raktuku ir Im- ra
tu .o. Rusz.v it oklo

'■

akmenini,

, perimtas di-

G oriausi miltai už......... $1.50
6 svarai razinkuv už .... 25c
szebelhoniu už. 25
tamėezių už . .. 25 c
žirnių už.......... 25 c.
rvžiu
už.......... 25 c.
•Z
raudona rvžiu už 25 c.
ir

pijumi, gitarų mandolinų ir t. t.
TOV1CZHI.

»r

bažn vežios.

75 c. Ir daug kitu dalyku už pigia

Krautuve visokiu valgomu tavom

nyczia nu tada pavadino S an-

(dilema gauti kožname laike ir koligiausei: Duna, keksu, eukerku.

baigė ant to,

as XIII.

opieŽHl

ir

•'

pinigus. lai ateik

ste«

m^ ir pri-iii'k mums su
savo pilnu mlr» '.u. <> m<'>
LADIES prisiusime ta v už <l\kn.
h»l pHimitimo. u'eri.iu-i
OR CENTS
likr.'t :»nuTik<ini>zl<u IjjSIZE krelvlf. yru t.d tikrat
nuk-ns, vndimtma-- 11 k
WIND

4 SET

daugybė žmonių draugavo ap-

karūnoje
s akme
nius, Labai brangius. Karūna-

ima

Itisi. jog yra ]>iuu. užnio
puikaus lencitigcHo. {tai
atsiusk flOcentu paczlineuiis markėmis <> iruo-si auksini biseiu-_<<'1ivertumo
11 k. Arl»a
pri'tosk 7.kO. o ]<• n>-iu<r> -

•oral sztore
oral pans
ATMINKIT?

29 E Centre str.

reikalauti nu žmogaus.
vutas knvL
gi Szv. Pana Žyrovic
garsi bu- Kas nežino
«*7

Sa liūnas

L L Rohland'o
1 \V Center Str

.)/. ./ J Vf ’/ 1IC7JO.

as nil’s-. sKtuuis gcry imu, gar
cigarai. Smagi vieta del ūžti

mėsa: jautiena,
kiauliena ir viso
mesa.

ve ražiena, aviena

<> skyriaus rūkyti

<

adziavicziul

U vorai yra labai
szviezi Užlaiko valgomus tavoru<
isokiu dalyko.
1)021 K. Radžiaviczius; parduoir s'mnczia pinigus i
visas dal i

ATEIKIT!
CENTER STR
SHENANDOAH, PA

žmonių.

W QhmteHauckO

J0NO MlHbD/IŽIO

ii< ifandoai.. P

niekas ten nesimeldė.

zkul. ><:tie

pile

r k tik dl

ei mitinpu ir Li-

musu, toji

li’

kuo skimansio jhuczio.

231 W. Centre

i neles, kuli if

ano>

Shenandoah, l’a..

V&EATS,TRADE,M«W
už
H’igimta
tarpininke ra m u k a n k \ t
gaus ir žemė>.ir ii vieNuo reti a k <d• /ies.
su niuna
Pratr szam. kad visiems pelai žinov e i kl u mas Lietuvis p. K. J. Senkus. yri dil
mis, nes bus vi
bai’ agentu ..Garsu Amerikos Lit tuviu
jautimu musu
Turi pavolv jiin:i priimi} visokius a 'gariszaiszkinimu
sinimusin ..Garsa A. L.”, užraszyli nau
jus abom ntu< ir nuo ju pinigus priimi.
mumise, kaipo
TeipO-gi pran» sziim
.ei dabar insisn
ant žemės.
-pnustn\eji- galima atlikti kopuikiausiai
1 as Kojas ozv. I anos z.y i<>- visokius ilrukoriszkus dar' »s; Ionstitu\icziuosc atidudavo pagudom* eij. s, plakatus, tikiotus ir it., nes dabar
Lnicl ir visokius darbus „-.dime atlikti

Redakcija.

“

wisamu mieste Maliauo

COPYRIGHTS.^”

CAN J OBTAIN A PATENT?
Kora
pmnięt answer and an bone*t opininn, write to
(U I S N Ar ('<>.. who hnvc biul in-ariy ttfty ye-irs’
experience In ttie patent, bu.-enex-'. vouninunca.
Uons strictly < ■
A llnndliorik of In.
formation concs>rn*nK Patents anti how to ob
tain them sent free. Also a catalogue of tneehau-,
leal mid scU‘11.'itlc looks sent
Pafctits taken through Munn k Co. receive
tmccial notfeointhe Scientific Atncrics’n, and
thus -'to brought widely bv rorotho putTc
out cost to the Inventor. This splendl > pa|a-.
Issued weekly, elejtautly illustrated, has b y i 'ir t be
farvesf ------ ----------------------- .
......... k <n the
world.__ __ , ••’...
... , ... copica
.
ir. Sample
went f-eo.
Bulldlnvt Edition, monthly,
...ė 50 a year. Single
copies, *2.j c mo. Every numkr centai « beautliul plr.tes, in colors, and photograph.* of new
houM -vr:.
____ ____
__ builders
.. In
. .show tiro
Itb pinas,
enabling
lat< rd designs ».nd secure contract*. Addrc:
X Co.. S'* V
3(51 BlIOAPWAY.
MU

Mahanoy City,
- its.liuli si*

komedi
10 c.

n

indeli

in

Jono Ražo

15 e.

bedoje, ba jau newiena iszgolbejo
isz nelaimes p. Ražas.
213 E. Centre str. Shenandoah, Pa.
Goldoclnniede str. 8 GERMANY.

S

I

Parsiduoda namas
kambariais ant
A

Isz Shamokin 5.15. R.I5, H.45 rytu, 155. 4.30.9

įsville. 5 50, 7.38.
1.10, 5 27, R.08 tm

401 West Cherry Str.
SHENANDOAH. Pa
Didelė

krautuvė

visokiu

guriniu:

Iszeina isz Pntt-.ville i Szenndori rtHO, 7.50. 9.05
10 15, 11.10 ryta. 12.32. 3.tM> I 10 5.20, 7.15,7.55
9.40 po pietų.
7.3S. 9.
lar't.i 1233.

tm ės.
KAZIO

iuos ryta. 12 15. 2.55. 5.»». 7 2g. 7

l.

IJ.isanav ieziu Dr. Etnologiszkos smulk
menos (su viena mapa)
”
25 c.

Iszeina in Raven Run. Centralia
Mauni Carmel ir Shamokin 0.15 ryta 2.
Ulele
“
"
“
50 C. ■10 po pietii, ir atieiia in Shamohin ant
7. io ryta ir 3.15 po piet.
Iszeina isz Shamokin in Slienadori 7,
55 ryta ir I.on po pi»-tn. ir ateina in She
ežiu ir Veliuonos isz žodžiu lietuviu
natlori ant s. įd ryla ir 4.5S po pietų.
dainininku ir dainininkių (pirma ir an
Iszeina in Ashland. Girardville
tra knvga
“
“
$ 2.00

.1 u-zkev ieze A. kun. ir .1. Svodbine rodą.
\ ( luoiiiecziu lietuviu suraszy la 1870

J nszkevleze A. knn. ir J. Antra knyga
(150 c"

In Hazleton, Blach Creeh .Junction,
Penn Haven .lurtlon. Mauch Chunk’.
Allentown. Bethlehem, Easton ir New

In Philadelphia 12.30.
III c.
In Yatesville, Park 1
l!». 11
Pamokslai ir Ganytojaus kalbos sodie- City ir Delano.
c/iums
**
*’
S 2<N) 55. 1.58. G.03 popietil
Iszeina isz. ILizleton in
11.30 rvta 1.05. 5.30 po j
lo c.

■>5 po pieta.

•<•. Mahanoy

H io

Trumpi pumokimai ir ivalos del: ukini!
ku. ukinikiu. levu, motinu, snnu ir
(lukteriu, tarnui. moteriem>. naszlems,
darbiiiikams. szlnkoriams. ku|>cziams,
biednam ir bagetam ir t- t.
15 e.

fines, vilnones ir szilkines.
mu , arba nukvarbavimo <
Darba atlieka greitai, pigiai ir
riatisei.

116 E. Centre Str. Netoli Ivale
dipo SHENANDOAH PA

Tikras Elgino laikrodėlis
ii* lenciimėlis.
0. 10.10

ryta 1.35. 5.15 po pietų.
nota.ix u. vvii.ni a generalnas superin
tendentas South Bethlehem, Pa,
I’hiladelpdia. Va.

anga įsi n ima su
:i t-iiiiin ■>

tv m<».

A. W. NONEMACHEll. As* G. P. A.

uedelia. Apraszv mas

Soutlt Bethlebem. Pa

Kristijonas Donalaitis Pavasario lin’ksmv bes
|*ei-pejimas apie
ipatingai apie .L

i ik i .i

-r

“

*’

10 c
15 c

Kankinimas kataliku Lietuvoje abrlnai
o ipatingai Kražiuose 18H3 meluose
del Lietuviszko teatro
“ 15 c.

Visos tos knygos galema pirkt

nekaip
ksi u i>

H.C-riTATTfirt

J- SX£d3jtA4i U

308 W. Centre str. Mahanoy City
Api<- malda kaipo rakta i dangų
to Alfonsu Lignori
•*

mu wisokiu, nes ir cigaru usirukiti Graudi Verksmai

WEW

Promptly secured. Trude-Murk*. Copyrights
and Labels registered. Twenty-flvo yearn ex
perience. Wo report whether pntont can bo
secured or not, free of charge. Our too not. duo
utilll patent la allowed. 3‘2i>;<ge Book Free.
H. fl. WILLSON Al CO., Attorney* at Law,
opp. J.b.put.ook-c. Washington, d.o.

S 2.00

“

Ten galima gauti skaniausiu gėri
su kwepeneziu durneliu, o ir pagelba

Trainai iszeina

Pamokslai ant didžiųjų metiniu szven- 9 <*s. n 16. 11 ;» rytu 12 13
eziu ir didžiosios nedėlios
*>0 c.
pletU.

“

mus, kaip tai. szalta alų, visokia ariel
ka kokios kas tik nori, ir kuo pui
kiausius cigarus

5 e.

— SALIUNAS —
c z. m tise
;•
katiih
u. ta nofkr’t

7.38 n ta 12.13 po piet.
In stoc ton ir Lumber Yard 6.01. 7.38. 0.15 ryta
12 43. 2.57. 5 27 įm plotu.
In Silver Brook Jukctmu.
ton 6 04. 7.3H. 9. 13 ntn. 12.13
ir H.U8 po
pietU.
Ju Scranton 6.04.9.15 ryta.
hi ll.izlcbrook Jeddo. Driftnii ir ETvi.-jund0.oi.
7.3s. 9.15 n ta, 12 42. 2 57. 5. 27 įh> pietų.
In Ashland. Girardville ir Lostt rv. 159,7 C>,
9.13. 10.20 ryta, 1.00. 1 10. I 10. d :V> |»o phdu.
Iii Raven Run. Cmitruli.i, Mount ( arnu-l ir
Shamokin 9.13, 11.11, rvta. I 32. 1 20. S.22. 9. 15 imi
pivtll.
In Vntcville. Park Pla<-<-. M:i)iitn<>y t'ity ir
|>f-l:i ri.», ii.01, 7,:<S 9.15. 11.05 n i n 12.13. 2 57. 5.27.
s OS. 10 53 po pivtu.

Naujas elementorius (ISO.* m japdart tas 30 ;w> pirlti. ir ateina in Szenndori ant 6.04, 9.15
ryla. 12.13. 2.57.5 27. 11.13 )«> (lietu.
su puikiais paveikslais
“
l.> e.

gas agentas, laiwakurcziu ir siunti Vapplerio A. kitu. Istorijų bai
kataliku
mo piningu.
122 S. Main str.

puiku fiipirt

i

Žvaigždes,

l>irmulini> degtines varytojas,
ja
*’
”
”

ruskal

ir platino die-

e1 nu

Apie Daugu. Saule. .Menasi,

<> 1 l ui t y Bhlg. Zodvmts hun. Miežinioketurose kalbose:
II’.
lietuviszkai. latviszkai, jenkiszkai ir

mesa

tarp

‘

Gries'.ninkas priverstas meta voties, arba
per Jėzaus Kristaus kalba griesznikas
sugražilas ant tikrojo kelio
15 e:

Liet uviszkos miszios

mokino

tos nudilus, kuri neatbūtina Rusinu. Bazili
yra prie su\ienojimo dusziu su aplink ui žirnine

“

161 E. CENTER STR. SHt RAtiDOAH.PA.

mane.

irba

“

1‘lia nelos ir Kurnėtus
rilis k itI piirdūda p<> ilė.
y ra gvaranhivoln* ant 20
metu. Apžiūrėk gerui ex

LI ETV V ISZK AS

nelaimiu ir reikalu musu, kada
tik to norim karsztai ir kalitrim.

“

Gyvenimas Stepo Raudnoslo Ir kili naudingi skaitiniai (ketvirta dalis ..Szauleniszkio senelio*’)
“
15 c.

a vora už niaza.1 nozupa W. Pnr

geriausiu tamecziu
•riausiu farmiszkn tauku
goriausiu džiovintu obuoliu
is sviestas ir kt:i uszhtei yra
mi kožna antru diena. Mėsa. nikiti kun

ir

1730 m. K unigaiksztienė
c*
Radziviliotė,molina kunig

CHICAGO, ILL

“

Kaukazo balaisvis
”
Kur meile ten ir Dievas
Kas kaltas
“
“
Senis .Makrickas
”
Vakaras Tilviko pirkteleje

ir

l'ėd viliu

t>i

KI RANDOLPH

I Cream, j ir
kilu dah ku del

tona.

vas IV 1644 m.
inieras 1651 m.,

motore-..

T. Pauliukono
Apie senovės Lietuvos pylis d-ro Basana- Prasidtjo mio 18 Lapkriczio 1894m.
viezio
“
“
“
20 c.
Turi visokiu puiku gėrimu kaipo
Treinai irzeista isz Shwiadorio in Penn Haven
Junction.
Maneb
Chuuk.
Lehighton,
Slatington,
Trumpa senovės Lietuviu Istorija 10 c,
tai: arielka, atakas, midus, winas, aŽlponas bei Žiponed-ro Basanavlczo40c. White Hall, CxtaraaqutL Allentown. Bethlehem,
Euston ir We«lb«srly 6.04. 771^.9.15 ryta 1*2.43. 2.57, lus ir kiti. Ten žmogus užejas wisad
Žiijras ir vaikas
20 C. 5.27, įm pietų.
Birutes dainos
“
10
In New York Ir Phihob-Jphiti. 6.04. 7. 38, 9.15 ry
la
12.43.2.57. popiet. In Qmikake, SwjtchbucJJ.
Petro Armino rasztai - eiles
10 c.
36 E. Centre str. Shenandoah, Pa.
U-rhards ir Hudsondnle. 6.04 9.15 ryt.-i 2.57 p<» plot
Ponai ir mužikai , Drama jienkioso per
In Wil es-B.irre, White Haven, Pittston. La
mainose paraškyta Aleksandru Gužu- ceyville, Towanda. Sayre, Waverly Ir Elmira.6.04.
czio
••
“
“
15 c. 9.15 ry ta 2 57. 5.27 po plot.
In Rochester. Buffalo. Niagara Fsdls ir In W’eM. Slavicko
Kas teisybe tai nemotas puikiom apisake- >tti> 6.01. 9.15 ryta 2.75. 5.27 po piet.
c.
les isz lietuviu gyvenimo
” 15
In Belvidere. Delaware Water Ga|> ir Strouds 339 W. Coal str, Shenandoah, I‘a
burg 6.01 ryta 2 57 ik> piet.
Pajudinkim vyrui žeme apysaka 1.5
Lietuviai neužmirszkito atsilankyti
In Lanilx-rtvHIm Ir Trenton 9.15 ryta
Vaiku kningele
•*
“
15 c
In Tun bannC'C 6.04, 9.15 ryta *2.57. 5.27 po piet
pas M. Slavicku. Žinokite, jog jis
In Itliacn ir Geneva 6.01, 9.15 rytu 5 27 po piet.
In Auburn 9.15 ryla 5.27 p«> piet.
yra ne paeziuotu, tai yra teisingas
vuila ir jo raIn Jeam—ville, LevGum ir Beawer Mt'iifliw
vyras, nes nereikalauja daug uždar
sztinika

ir

And Jobbers of J E WELK Y

ant

borėjo liudeiiles i
priimtas prie tikro

•

Keating & Co.

/.\ro\ težins, vaikszcziojo su
jum vienų kartų girioje, priesziiidnmas jam, o ant bažnvvzios bliuzuy<lamas baisiausiai.

>j ti a i \ ei siąs,

«.*

— SALIUNAS —

Katalogas knygų. (Jelazinkelias Lehigh-Valley

ant geriausiu szipu waziuot. Priegtani liaidžiu piningus tivsiogei in
Lietuwa, Russija, Lenkija ir kitas
wisasszalis Europos.
Teipgi laikau saliuna, kur wiso
geru
ualima gauti isigert.
Lietuwei
of'
o
|>as sawo uierižemi.

/15C0I Viduriu i \ ra i i k i o
/•^.L lginn Ir gvaratilaaut ?o metu.

labai gra/.n
tok ie

misliji. kad tas yra pigus ir jogei. kad
laikrodėlis ir lencingvlis yra verti tu pi
nigu . tai užmokėk expresso agentui
SH.25 ir lai k rod o lis su lencingeliu yra i a \ o.

DIAMOND WATCH CO.
Alasonic Temple, - - Chicago, ill.

