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Vilniaus Vyskupyste.
(T a n s a.)

Katedros bažnyczia buvo viena isz bago- 
cziausiu, bet laike pribuvimo Gryneviocki'o 
buvojau dikcziai apvokta. Aplankęs namus 
labdarystės tūjau paliko tenai 100 rubliu ir 
5000 mastu audeklo. Polam matant, kad 
įstatai szv. tikėjimo po mokslaincs yra iszgul- 
donti maskoliszkai, isz knygų prieszingų kata- 
likiszkam tikėjimui ir, kad jauniimonė prine- 
valinta yra szventomis dienomis eiti į cerkves 
pravoslaunas, atsiszaukė pas ministerį a psz vie
tinio, praszydams liusylxis, dalykuse tikėjimo 
del mokintiniu. Bet utsisza ūkimas vyskupo 
nebuvo iszklausytas, a nė jo noras iszpildytas.

Vyskupas (iryneviecki's maž-ka ne-kas- 
diena spaviedodavo, szventoms dienoms su 
iszkilme laike szv. miszias, lankei sakydavo 
pamokslus, visur rūpindavosi apie reikalus 
aveliu. Reikalavo, idant kunigai mokintu ka- 
tekiznių ir kitu dalyku reikalingu. Tokiu 
budu vyskupas (iryneviecki’s per trumpa 
laika daug gero padarė, daug atvedė ant kelio 
teisybės, daug uždegė prie gero iszpildymo 
savo reikalu.

Tokia tai buvo pradžia besi dar buvimo 
vyskupo Gryneviocki'o. Geru pasielgimu dė
davo gera paveikslu visiems, o ypatingai per 
pamokslus visus ragindavo prie pataisymo gy
venimo ir prie atsakanezio atlikimo visu rei
kalu dvasiszku. Liepė kunigui Vladislovui 
Jandzilui, iszguldinėti įstatus szvento katali- 
kiszko tikėjimo kožna szventa diena.

Rotam per didelį vargu, per didelius pra
šymus maskoliszka valdžia pavelijo aplankyti 
vyskupui Gryneviccki'ui savo aveles. 18 d. 
Rugsėjo aplankė miestelį Pružany, kur pa
šventino bažnyczia. Laike 40 dienu, nes ant 
tiek tiktai gavo pavelijimo, aplankė 23 bažny- 
czias, padirmavojo 76,000 viernuju.

8. Gvildžiu 1884 m. mieste Grodne atskirė 
isz skaitliaus kunigų, kunigą Maiiszeviczia, 
užgynė laikyti szv. miszias ir administravoti 
kitus sakramentus, 'fa paezia dienu 8 Grū- 

. džio 1884 m. su iszkilme atlaikė szv. miszias 
bažnyczioje, prigulinezioje seiliaus kunigams 
Bernardinams, Grodne. Po sumos užžengė 
ant ambonijos ir sakė pamokslu. Laike pa
mokslo praueszė susirinkusiems, jūg džiakona 
kun. Jonu Maiiszeviczia atskiriu isz skuitliaus 
kunigu, isz priežasties puleistuvingo gyve
nimo. Baigiant pamokslu pasakė, kad grei- 
cziaus sutiks kentėti didžiausius kentėjimus, 
nekaipo daliais katram nors kunigui paleistu 
vingai gyventi, publieznai daryti papiktinimą, 
paleistuvingai gyvenant adminastravoti SS. 
Sakramentus.

Pasielgimas vyskupo Grynievickio suju- 
diąjylisus katalikus Vilniaus vyskupystės, at
sigaivino viltis, pasididino meilė Dievo, .meilė
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dorybės ir tikras prisiriszimas prie savo vys" 
kapo.

Maskolei suprato, jog jie baisai apsiriko. 
Jie norėjo ir turėjo vilti, kad vyskupas Gry- 
nevieckis bus atsakantis norams caw, kad del 
savo locno labo, del spakainumo, del visokiu 
kitų cariszkų mylistų, darys teip, kaip caras 
nor. Todėl kada pamatė, kad vyskupas Gry- 
nieviekis elgesį su visu kitaip, pradėjo rūpintis 
apie iszvaryma ji isz Vilniaus.

Pabaigoje 1884 m. prasiplatino gandas, 
kad vyskupą Grynevieckį iszgahens isz Vil
niaus, o po keliu nedėlių jau niekas neabejojo 
apie ta dalyku.

Kaip vyskupas Grynevieckis del savo do
rybės, gero> ir iszmintingo pasielgimo, buvo 
gftdotns ir mylėtas galim isz to suprasti, kad 
paskutini karta iszkilmingai laikė katedroj 
suma, nft pradžios iki paskutiniam palaimini
mui lie jokio pertrūkio galima buvo bažny
czioje girdėti verkimas, dūsavimas ir tt. In 
katra puses nežvilkterėtmne visur galima bu
vo matyti aszaras ant veido.

Bet netiktai gulima buvo matyti aszaras 
ant veido žmonių susirikusiu bažnyczioje. isz 
dalies ta pati galima buvo matjti ir ant veido 
daugylxis žmonių stovinezių priesz bažnyczia.

Bet to dar mažai. Xū 25. Sausio daugybe 
gyventoju visas naktis nemiegodami, daboja 
idant tiktai ju vyskupą neiszvesztu, arba kad 
nors paskutinį karta pamatyti. Daugybėse na
mu per visas naktis negesina ugnį, kada vieni 
miegojo, tai kili dabojo, idant laike aresztavo- 
jimo vyskupo, dilti kožnam žine.

Vilniaus palicija užtėmi jo ta jausma gy
ventojų ir apie visus dalykus davė žinia į Pe
terburgą. Todėl isz Peterburgo davė tele
grama vyskupui Grineviecki’ui. idant pirmu 
kurjieriszku trukiu priimtu į Peterburgą, 
idant tokiu budu nepamatytų gyventojai Vil
niaus ir nesuspėtų susirinkti. Trūkis kurjie- 
riszkas iszeina ant 6 adynos ryta isz Vilniaus, 
tii tai trukiu turėjo iszvaž.iuti vyskupas Gry- 
neviecki's isz Vilniaus.

Ir nors vyskupas nesuspėjo atsisveikinti 
su kunigais ir kitais artymesniais vyskupo 
žmogystėmis, žmones jau dasižinojo ir jau 
apie ketvirta adyna ryto pilnos u ly ežios žmo
nių, o po abiejų pusių geležinkelio ant dviejų 
viorstų ilgumo pilna buvo susirinkusiu žmo
nių, kurie su atidenktomis galvomis, kiti atsi
klaupę. kiti su aszaromis ant veido norėjo dar 
(nors tai buvo naktis) paskutinį karta savo 
vyskupą pamatyti ir paikutinį karta palaimi
nimu apterėti.

(Dar ne viskas.)

vienas colis viena kart . $0,50. 
vienas colis per menasi $1,00. 
vienas colis isztisus metus $10.

Dabartinis Lietuvos padėjimas.
(Tąsa.)

Laike trijų dienu, tarp žmonių su
varytu ant lauko, be pertrūkio sukos 
Maskoliai ir aficierai, kurie sakydavo 
žmonėms, jvTg Laukuva bus sudegint a, 
o žmonės iszgabenti įSiberiją, buk tai isz 
geros szirdies rodiją nelaimingiems pri
imti pravoslaviją, arba cariszkų tikėjimą. 
Jis sakė: ,,Jeigu jus priimsite cariszką 
tikėjimą, arba pravoslauną, tai pulkau
ninkas paraszys pas naczelninką kra- 
jaus, o tas netiktai dovanos jums tą visą, 
k ą arė m e, b e t d a r d u s j u m s d a u gy bę že m ė s 
ir daug kitu mylistu.

Bet Lietuviai, kaipo geri katalikai, 
trumpai ir aiszkei atsakydavo, kad nei 
joki turtai, o dar mažiau nei ’ jokios 
Maskolių m y list os negalės jus priversti 
prie iszsižadėjimo szv. katalikiszko tike 
jimo;

Žmonės ’dasižinoję, kad Laukuva 
bus sudeginta, keletą senu moteriszkiu 
pradėjo maldauti naczelninką, idant 
jiems pavelytu sugriszti į savo namus 
paimti užslėptus tenai pinigus. Naczel 
ninkas daleido eit su prižiūra Maskolių 
ir vieno pristovo. Senutės akiveizdoje 
czinauninku iszrinko, per daug metu su 
dideliu vargu surinktus pinigus. Czi- 
nauninkas ant vi etos atėmė jiems tus 
pinigus ir nors senutėms prižadėjo, jo- 
gei niekąs neprapuls, jogei jiems sugra
žins,vienok senutės nei vienos kapeikos 
nepamatė.

Tame pac ziame laike vienas ūki
ninkas prisipažino, kad tur užkastu 
žemėje pinigu. Maskolius, kuris tą gir
dėjo, daneszė naczelninkui. Naczelnin- 
kas paszaukė Ui žmogų, žmogus pripaži
no. kad teisingai tur žemėje užkastus 
pinigus, bet tada tiktai iszims tils pini
gus, kada naczel ui n k.ąs dus žodį, jogei 
nors pusę tu pinigu atidūs, o jeigu ne 
tai pasakė: ,,tegul prapuls, arba su
degs’.4' Naczelninkas davė žodį, kad nei 
graszis neprapuls.

Ūkininkas nuėjo iszkasti pinigu, 
kartu su aficieru, kurį del to dalyko 
peržen k Ii no n aczel n i n kas.

Ūkininkus iszkasė didelį pūdą, 
prikrautą sidabriniu rubliu. Afieieras
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bejiai esantis meilingai, paklau* 
sė ūkininko: „gal apaczioje 
yra ir auksiniu?0 Ūkininkas s
nieko nemislydamas atsakė: 
,.,Teip, yra tenai biskį dukatu 
iii* pusimperijolu .*c

Aficieras liepė kazokams 
ūkininkų nuvesti, ant vietos, 
kur visi buvo suvaryti, o pats 
visų pudelį’ pinigu nuneszė 
pas naczelninkų Boreiszų. Na- 
czelninkas iszpildė savo —nei 
vienų graszį nedavė ūkinin
kui.— Jis pats sau visus pi
nigus užlaikė.

- Baisi valanda sudeginimo o
Laukavos, ir žmonių isz vary
mas į Siberijų buvo jau kas
kart artesnių. Nelaimingi 
verkdami žegnojo pas k utinius 
vežimus, prikrautus ju turtu, 
kūrins su dideliu vargu per 
daug metu surinko. Labiau- 
šiai verkė moters. A’ienas isz 
vyru tarė savo paežiai: ,,Ko 
verkiate? Tokia yra valia Die
vo, reik kentėti, kad Dievas 
atsiims. Gal ir ant j u ateis 
galas!“ „Teip, — atsakė pati 
—teisybę sakai, ir asz sutinku 
apt to, bet ar galima užsilai
kyti beaszaru? Veizdėk,“ sa
ko,, ir parodė jam dvejetų ku

dikiu, gunlincfciu at žemės, 
vienas dvieju metu gulintis 
ant paklotos sermėgos, kurių 
su savim iszneszė motina. An
trų kūdikį motina neszė su 
savim. Kūdikis gulėjo blėd- 
nas, akis stulpe, o burna ir lu- 

buvo suprasti, kūdikis buvo 
mirsztantis. Trečias kūdikis,

.. „..i. . K ,

da! maumunėle, skauda . . .“ 

atsitraukė.
Tokiu slab n u ir sergą neziu 

vaiku buvo daug. Dienas ir 
naktis esant ant lauko, nega- 
Įėjo nesirgti. Drugis. visokios v o o
ligos viduriu, vargino daugy
bę nelaimingu žmonitt. Nie
kas apie amis nesirūpino^ o 
naczel niūks savo daktarams

Visi tie nelaimingieji 
jau bėdų i, aprubavoti,

svejkATA
A ra tai szniotukas žalios. iuė 

kszezius szmotukus ir pritai- 

torivlkų kuriame tas> val'o- 
pasideda, reikia įpilti szaul 

kų- ėsti markytas. Tas valgis 
yra labai gardus ir lengvai 
suverda, vienok turi savo pa

■to gyvulio, pasekmės ant žmo
gaus.

jau aukszcziau persk yrime 

pastyprinantis ir lengvai' sn>- 
verda. Reikia visados atkreip
ti atydų ant to, idant dadėta 
butu visados atsakau ežiai svie
to. Kada kokioj nors vietbjj

apibarstyti druskų. Tas val
gis atsiieuklina labai geru 
skobiu, panuszum ant rūkytos 
mėsos. Paivilgyje pastipri- 
n an ežiam jis priguli hnp'pat 
prie pirmutiniu valgiu. Apart 
to lengvai suverda, ir Jei to 
gali būti sunaudotas ir del O

Kepsnį s c z e r p ė j e, I r 
apie jį kalbėjome augszcziaus. 
Paprastai kepasi čerpėje gana 

:didelis szmotas mėsos. A’idu- 

laipsnyje pastiprinaneziu, gar
bus ir lengvai suverda; gaila

O ' o

| J........... ..  ---f J O — L

mažiausiu szeimynu vėtai jis 

tinkančiais del lygumu (ne- 
' karszcziūjencziu) ypatingai 
del sudžiuvusiu, kurie patroli-

bu v o ;ežiu-gi jis yra del žmonių rau- 
idonu, hemodailiszkik

sa rauginasi acte rumpiaus 

menu pažvilgyje ju su virinio,

'tas pripažinimo už gerų. Ant

toji mėsa perdaug surauginta

B.lėkai yra atsakaaeziausiu 
isz visu užlaikancziu klijus 

; valgiu paprastai vartojamu 
per ligonius,. vienok labai 

-tankiai bliedingai pritaisyti. 
'Geriausias b u Ars pri taisymo

Apie 10. lotu bloku reikia 
smulkiui supjaustyti ir marky
ti vyne laike valandos. Sutar- 

j pinus, atšaka n ežių daugybę 
’sviesto i;r įdėjus į» jfį nekiek

(be vyno^ kuriame buvo mar
kyti) ir lengvai szildyti. Tu- 

kaneziai druskos 

strakto. I iszvirusius ir nuim
tus nu ugnis dėti szauksztukų 

'acto* hr vyno, kuriniame buvo 
‘ztwkyti, kartu įpilti atsakau- 

dįaugy bę pi pi ru.
Įteikia pirkti tiktai mink- 

sz-bi Mekai, nes per apraszytų 
p u iitai sy m ų n.es usim i n k sz ti na

jie, o niekas labjaus neapsun- 
kiną vidurius, kieti valgiai 
užlaikantieji klijus.

(Dar ne viskas.)

STATISĮTIK A ŽMONIŲ 
LIETUVOJE.

Nėra sxalies visoje Europo
je, kurioje st atistika rastus

Tikro suraszo žmonių Lie- « 
tuva suvisu nežino. Laike me
tinio suraszo valdžia padūda 
skaitliu gyventoju pagal ap- 
skriczius, surasta tokiu keliu, 
kokį pripažįsta už atsakantį 

kad negalima jo' pritai I vietinis urėdninkas (sprau-

ti užsiganėdina 

deda prie jo priaugimų apro- 
kilta aut pasiremimoskaitliais 
užgimimu> laikais neaprokūtų 
suvis, bet tiktai dakistų. Apart

niu skaitl'ium gyventoju pra- 
voslaunu. Turn keliu atsi 
randa metas nd meto. skaitlius 
apgarsintas iszeinancziuse kas
inėtas ,vpaminkldso‘k (Raudat- 
na j k n kžka ) n u- c aiUržios isz- 
dritose. Teip yra vedama sta
tistika tikybų. Ragai tautas 
ne susirasi g>;ventoiai suvis Ow at

— neguli i tas. ant szird’ies vai- 
džiaL

liu, negali būti teisingas, dali?' C? O ' v

užsiganėdinti

sz n e ka a ežius le n k i szka i arba

Turim, skaitliu abelno skai- 
tliaus gyventoju vald. Vilniaus

1850-^-1890 m.
Vilniaus vald. užlaiko, k 

žinoma,, gana skirtų sudėji 
etnograBiszkų ii- tikybiszką

Apart to turim ten Lenkus- 
magometonus paėjimo tpto- 
riszko, tolinus karaimus^ ant 
galo maskoliszkus senatilHuą 
(apsigyvenę seni iszeiviai isi

Vilijos irDisnėnu) užgyvenę 
u n i jotai, pritraukti prie sta- 
cziatikystės per Mikaloju 
kalbantieji abelnai sznek 
bialorusiszka. Žymi dalis gy-

Sz v e n i’ė n u, Vilai aus,

llaskolijos,kurie bėgo nū per- 
iekiojimo tikėjimo.
I Del mus isz pusės tautiszkos 
libąiyra svarbum dalyku ži- 
«oti, kokiu keliu eina czionai 
Rūgimas žmonijos, kuri pagal 
•ūgszcziaus minėtas kūpąs pa- 
lididina perėjimu prie kitu, o 
šita silpsta.

Atsakantį skaitliu padūda 
Į,Novoje Vremia“ straipsnyje 
1(1 diena Gegužio) atkreipenti 
miydę ant augimo skaitliaus 
■Žydu vald A’ ii n i aus. Tas 1 ai k - 
Irasztis padūda skaitliu nū tri- 
Ijumetu: 1850, 1870 ir 1890.

Pagal tų parodytų skaitliu, 
■skaitlius gyventoju valdybos 
■Vilniaus iszneszė:
I Metfise 1850 — 898,028.
I ,, 1870 — 1,019.430.
I ,, 1890 — 1,330,279.

I Tada laike keturesdeszimts
I met u (1850—’9 0) pasidid i n o 
I gy ven toj u 4 3 8,251, a r b a 4; 
I prie to pirmam deszimtmetyje 
Į pasididinimas iszneszė 13’52^, 
I kitam-gi 31’08^.

Skaitlius visu tikybų laike 
Į minėtu metu yra szitoks:

Ant szimto gyventojų vald. buvo;
in. 1S50 m. 1870 m.1890 

I Kataliku — 70'76 60'24 55'18 
I Stacziatikiu 20'45 26'67 27'20 

Žydu — 7’06 11’03 15'32
Senatikiu — 1'42 1'50 1'83 
Mahometonu 0'26 0'14 0'22 
Protestonu 0'10 0'19 0'25 

[ Karaimu — 0'05 0'04 0'66
Priaugimas krikszczionisz- 

kos žmonijos iszneszė laike 
minėtu keturesdeszimts metu 
35Jį, žydiszkos-gi 229^. (!)

Toks skaitlius maskoliszko 
organo. Kiek czinn randasi 
teisybės nežinom ir negalini 
dasižinoti. Neturim jokio su
pratimo, ant kiek czionai pa- 
didiu tas j > rocen tas staczi a tikiu, 
kiek czion yra suktybių, paei- 
naneziu isz ne sųžiniszko skai
čiaus surinkimo.

Del žmogaus, nežinanezio 
istorijos tos nelaimingos szų- 
lies, minėtas skaitlius butu 
suvis nesuprastinas. Negalėtu 
jis suprasti, delko vienam de 
szimtmetyježmonija auga pus- 
treczio karto pavaliau, ne kaip 
kitam, iszkur atsiranda toki 
milžiniszki skirtumai greitame 
užaugime visokiu kūpu tiky- 
biszku....

Mums gi tas skaitlius sako 
daug, yrą jo teip bąisus iszta- 
rimas, jog matant jes drebulis 
pereina per kūnų. Nū meto

1850 iki 1870 žmonija užaugo 
tiktai ant 13’52$ — delko? 
Tai laikas, kuriame pripūla 
metas 63-czias, kuriame Mu- 
ravjov’as n u maldina szalį. 
Pradžioje to laiko kataliku 
buvo 70'75$ abelno skaitliaus 
gyventoju, buvo ju tada 
635,445, pabaigoje m. 1870 
jau yra tiktai 60’24$, kų žen
klina, jog ju yra 614.105, 
laike, kad prie normaliszko 
priaugimo (rokūjant tiktai 
30$ ant 20 metu) turi būti j u 
mažiausia 826,000. Tai žen
klina, jog Muravjov’as vienoje 
vald. Vilniaus sumažina ant 
dvieju szimtu ir keliolikos 
tukstaneziu 'kataliku. Kas su 
jais atsitiko?.... Žymi dalis 
tapo priversta prie staeziati- 
kystės arba nors į statistikų 
kaipo staeziatikius paskyrė. 
Nes metuse 1870 stacziatikiu 
yra ant 60 tukstaneziu 
daugiau ne kaip turi būti prie 
normrliszko augimo, bet ar- 
cziaus tų patį skaitliu galima 
parokuti už ,,atverstus“ ex- 
katalik’us, likusieji su virszum 
150,000 — yra skaitlinių tarp 
augsztu, jog negali visas eisti 
į rokundų „numaldinanczio“ 
Koriko ir turi labinus pa
eiti isz apsirikimu statistiszku 

„Przeglųd AVszeclipolski“.

Kaip Jurgis apsipaeziavo.
APSAKIMAS.

(Tąsa.)

Tegul bus pagarbintas Jė
zus Kristus! —tarė Žalinnas.

Galanskas apsižiūrėjo.
— Ant amžių am žirni j u

Amen — atsakė.
— Gerai diktas brangus 

Žalinnas! kada-gi pagrįžote? 
Meldžiu i kambari, atsilsėkite, v v
pasakykite kas girdėtis ant 
svieto. Žalinnas nelaukė, idant. 
jį ilgai praszytu, nes del kai
mynu buvo jau seniai pažįsta
mas ir gerai tarp savęs gyve 
no. Žalienas įžengęs į kamba
rį žvilkterėjęs aplinkui, matė 
— visur yra jau didelė atmai
na.

Kambaris tas pats, bet dai
ktai kambaryje yra kiti, jau 
nepaprasti ukiniszki, kaip se
niau. Vietoje stalo isz puszinio 
medžio, stalas polituravotas 
raudonai, uždenktas iszkviet- 
kūta geltona staltiese, sūlu jau 
nėra, o tiktai kėdės, teipo gi 
raudonos.

Du staleliu mažesniu, szėpu- 
kė geltona su stiklu, tenai su
dėtos torielkos, sklėnyczios, 
bliudeliai ir tt.

Paprasto ukininkiszko pe- 
cziaus ir jau nėr o ant jo vie
tos, stovi naujas puikus pe- 
ežius su geležinėmis durimis, 
mažiausia vertomis du rubliu.

Kas tai do permaina! —pa- 
mislijo sau Žalinnas, Vieni 
tiktai paveikslai szventu, kaip 
seniau buvo, teip ir dabar yra.

Na sėskite Žalinnas,— tarė 
Galanskas, —sėskite, asz ren 
gins į kelionę, bet dar iszeis 
kokia adyna, pakolei iszva- 
žiūsiu. Suvalgysim, kų Dievas 
davė. Bet kodelgi tu teip dy- 
vinai žiuri ?

Žalienas — teip sau mano 
kaimynėli, žiūriu, kad ežia 
pąs tave viskas kitaip.

— Teip, teip... tas teisybė — 
biskį kitaip. Sunku, reikalai 
yra visokį, kitų syk kas sve
timas aplanko, bet. ir man pa
ežiam biskį gražiau, kada 
kambaryje yra puikiau.

— Tai yra teisybė, bet kas 
pas jus girdėt? Ar visi sveiki? 
Pati j esu, dukters.

Pati, atsako Galanskas, jau 
ant kapiniu, deszimta nedelia 
jau baigias, kaip palaidojau.

— Amžinų atilsį dovanok 
jai A ieszpatie! O asz nieko 
nežinojau. Dievuli mano.... 
deszimts nedėliu!

— Deszimts nedėliu bran
gus Žalienas. Neilgai sirgo. 
Gelbėjau neiszkadavodams į»i- 
nigu: daktaras buvo tris kar
tus, mislijau, kad gal atsikels 
isz tos ligos, bet kur tau! Tre- 
ežių kartų lankyčiams daktaras 
tiktai pakratė galvų,i r atvedęs 
mane ant szono tarė: inano 
Galauckas, asz jau ežia nieko 
neiszmislysiu, idant jų isz- 
gydinti, parveszkite kunigų, 
pakol da protų nepątrotijo. 
Teisybę pasakė.— Numirė tų 
paežių dienų popiete. Kuni
gas buvo, SS. sakramentus 
priėmė, palaidojau gražiai... 
Kų daugiau galėjau padaryti?

— Ateip---- kų daugiau 
numirėliui? Grabas ir atsi- 
duksėjimas už dvasia. T egul 
atsilsi pakajuje. ... T ur-but 
dikeziai susirupinųi Tamista?

__ O teisybė, teisybė, tiek 
metu žmona man tarnavo, ge
ra buvo tai bobele! leisybė, 
kad liūdna buvo, bet kų dary
ti ir mus tas pats lauk. ...

— —jin ne-

— Teisybė, teisybė. Ir kas 
pabar pas jus gaspadinauja?

— Dabar mano duktė ilgo- 
ta, naszlė, kitiems dukteriems, 
kurie jau seniai yra ženoti, 
sunku buvo pamesti savo gas 
padorystę, ir vaikus, szitų tai 
kas kitas. Naikasjos teip-pat 
mirė, pasiliko viena, todėl iki 
laikui czionai pasiliekta»«>.«»

— Kodėl tai iki laikui?
Kaipo naszlė, pevnai norės 

žemytis. Tu r tiktai/26 metus, 
o dar nebiedna, tai gretai sau 
atras vietų.... Nu Agotėle, 
Agotėle!— paszaukė Galan- 
skas, atidaręs duris, ateik 
szian....

Tėjau įėjo į kambarį jauna 
moteriszkė, augszta ir labai 
graži. Iszveizdėjo. nekaip 
moteriszkė, bet kaip jauna 
mergina.

— Agotute — tarė Galan- o
skas — turime sveczių, o asz 
tojaus pavadinsiu: dėkite 
mums ka-nors valgyti.

— O, tai jau ir Žalinnas 
pagįžo!— atsiliepė, tai szį-met 
aukszcziau, dar pauksztukai 
neiszbėgo, o jus jau pargrįžote 
namon.

— Nu asz kaip senas pau- 
ksztis, kada galiu tai ir bėgu.

— Tur-but nemažai pinigu 
pargabenote ?

— O biskį, jeigu visztą ka
sa, tai tiktai, idant ka nors 7 v
atrasti.

—- Ar pasiliekate namie per 
žiema ? c

— Nu teip, nes savo loc- 
uam kambaryje, o dar turint 
gerus kaimynus, tai malonu 
yra sėdėti namieje.

— E nemislykite apie kai
mynus, mano tėvas dabar vi- 
sūmet laksto sviete, namie vis- 
kų suardė, padarė naujus įve
dimus. .. .

— Nu (‘ik, Agotute, eik — 
tarė Galanskas, kuriam žo
džiai dukters nepatiko, dūk 
mums valgyti.

— T ai jau ir atsiliepti ne
galima, tarė Agota.

— Turėsi gana laiko! Oi, 
tie vaikai dabar!— tarė po isz 
ėjimui dukters, jiems vis ne
patinka, kožnas norėtu valdyti 
ir tėvų ant senatvės mokinti 
proto, bet asz nedėsiu sau už 
nosies vadžioti.

Agota atneszė valgyt, užsi
gėrė sznapsukų, užkando do
nos ir po tam isztikro pradėjo 
valgyti, valgis labai patiko,
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ISZ VISUR.
Jlaskoliai pjudina Masko-

ir

n

kiuimo ,

mus

m as

pranesza

pogaiidll.

šokius miestus ir mieste

7?
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vyras tai ir mane paimtum su 
savim. Nes labai noriu sau ką 
ant žiemos pirkti, o ir del bo

Dnievnik“
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neštai buvo koszė su laszi- 
niais, kuri dūda gerą patvirti
nimą priesz kelionę, nes žmo- 

' gu suszildo ir ilgai sziluiną 
užlaiko. •

laigi užmanė raižyti ir žo- 
džiais pasakoti, apie tą visą, 
kas darosi už rnbežiaus, idant 
mask oi isz ką visūmėnę suju-

■

t u v isz ką,

Bialostok
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a r tai
lokiu budu susitvertu

Kaip matom tai Maskoliai 
co užimm vmfise ir norūse

eina

laukimai bus daryti del persi
tikrinimo, ar dikeziai jau yra 
sumaskolinta visumeuė/ ar 
urėdninkai Maskoliai gerai 
pildo savo uždūtį? vienu žo 
žiu, idant persitikrinti, ar vis
kas einą keliu prisakytu nū 
maskoliszkos valdžios ir pagal 
norą caro. O žmonės turės tik

tai tokią naudą, kad turės isz

ėmimo p. Szuvalov’o, o po- 
tam bus dar daugiau varginti, 
nes Szuvalov’as turės įvesti 
daug naujo, idant patikti ca-

Pagal maskoliszką laikra-

Kovel ir Chelm; 29. Gegužio 
Ilrubieszow ir Žarnose; 30.Ge
gužio Krasnostaw ir Liublin;

o

pažeminimas to orderio, neat
sakantis su atsiženklinimu du- 
tu už gerą tarnystą, Todėl už- 
manimas permainyti tą orderį, 
ant orderio Szv. Sergiuszo 
yra labai malonus ir neatbūti
nai reikalingas. Pasakysim

Bialą, kliosztoriu 
ir Jano; 10. Sėjos

J

ną ir Pultuską; 22. Sėjos M 
va, Prasznysz ir ('ieclianow * v 

“ o mes

lovO, ypatingai apie jo darbus 

, bet iki dabartiniam

lankyti visokius miestus ir 
miestelius esanezius po jo vai-

to

Vis Maskoliui vodija
kalavimo „Novoje V remia“ 
raszo: Litaratai ir sandariu 
ninkai laikraszeziu, jeigu ne-

,,(traždanin“ raszo, kad jiems 
v ra su visu neatsakaneziai lai- abel-

i • •

už atsiženklinimus del žmonių 

siuvąs“.Kartu su karima len- 

orderiai: „Baito erelio ir Szv. 
Staslovo“; „Baltas erelis“ ne 
yra nei tąutiszkas vardas, nes 
katalikiszkas, bet '"orderi* „S, 

Ir Turkai daro maskolisz.
Kaip jau laikraszcziai raszė,

likiszkas ir musu pravoslaunoj 
bažnyczioje neyra tokiu szven- 
tu. Keik ežia pridurti, kad or-

dasižinojimo apie priežastį 
pjovyės Armėnu ir apie kitus

ti buvo isz pasiuntiniu: an-

dėtis „S. Stanislovo“ yra labai 
papuliariszkas, o tai isz prie
žasties, kad tai yra orderis že
mesnės klesosir sujauktas su 
visokiomis pasakomis su žy

mas isz tu orderiu neyra dūda- v

m as; todėl ant to pamato ga-

Nereik ežia iszguldymo, 
nes žodžiai paežiu Maskolių 
aiszkiai roijo apie ką czion ei
nasi.

Turbūt viskas maskolisz- 
kai ir Maskolių.

kai jau seniai

ozia masKonszKa nenor ir <rir- o
dėti apie draugijas nemasko- 
liszkas, <> teipo-gi ir apie pa-

gliszku, maskoliszku ir Iran- 
cuziszku. Dabar palicija Tur
kijos padarė peržiūrėjimą pas 
tūs pasiuntinius ir atėmė labai 
svarbius dokumentus. Pasiun
tiniai nusiuntė protestą į Kon
stantinopolį. Kas-žin kaip tas 
pasi baigs ? T u rbu t Turkai isz- 
si moki n o nū Maskolių.

-----------------------Į JB,..................................

Darbai Maskolių.
Kaip danesza, kad Maskoli- 

ja susitarė su Korea, aut pa
mato to susitarimo Korea at- 
sidūda po apginimo Maskoli- 
jos. Yra tai susitarimas pada
rytas priesz Japoniją.

Tame paeziame laike Kynai 
pavelija Maskoliams įeiti su 
savo kariumėne į vieszpatystę 
Kynu, kad tiktai to Maskoliai 
panorėtu.

Maskolija pasinaudoja isz 
to ir apie 15,000 kareiviu įve
dė į Mandžuriją, kuri priguli 
Kynams.

Intencija per Sekmines.
Laikrasztis, Užeinantis Ry

me, „Osservatore Romano“, 
garsino trumpą laiszką, ku 
riame szv. Tėvas ragina tisus 
katalikus, idant laike devynių 
dienu priesz Sekmines ir visą 
nedėlią po Sekminių melstus 
prie szv. Dvasio*, idant su
teiktu vienybę tarp visu kata
liku ir apszviestu atskalūnus.

K a

Maskoliai literatai. kuriu akai-

)

snius, arba girdint, žodžius, 
t virtinu nezius, kad nu masko
lių lauksim geresniu laiku.

Hamburge daug baczku 
gazo sudegė.

31. Gegužio perkūnas įtren
kė i krautuvė gazo ir uždegė. 
Krautuvė radosi ant salos 
Wilhelmsburg. Buvo tenai 
apie 141),000 baczku ir visos 
sudegė. Blėdies \ ra apie tris 
milijonus doliariu.

Karszcziai.
Visur skundžiasi ant dideliu 

karszcziu. Ateina žinios isz 
Chicagos, Baltinmres, Pliila- 
delphijos ir isz k ii nr apie at- 
siti kimus sinerlies i-z karsz.czio. 
Isz Anglijos ir danesza. kad 
niekas nebeatmena, idant mie- j 
ste Londone butu kada-nors 
buvę toki dideli karszcziai.

---- —------- I
Ant Kaukazo drebėjimas 

žemės.
Aplinkoje sodžiaus „Agi-1 

kent“ buvo baisus drebėjimas 
žemės; trylika žmonių pabai
gė gyvybę laikė drebėjimo 
žemės.
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o daugelio dar ir tikrus tevė-
ĮM 1

*

mes užmirszti j u budus, j u ge-

žias pavasario dienas ir vaka-S u d c.

— Metei tamista i

I

ti isz musu szirdžiu, kurie gū- 
dojame savo kalbą ir užlaiko -

gražybes. Ten, kur gimėm ir 
užau-gom, o vien sau laimėt

r

Center St. Nr. 25 tas sztoras 
sudegė su visais daiktais, ver
tais asztūniolika tukstaneziu 
doliariu; visi drabužiai, kėdės,

Marinimai suvalgė szuni.
■ ' San Francislio, 4 Sėjos.

i

1 inezio Rotszi 1 d u i, an t m i 1 i j o n o 
rubliu.

H

dai n u aidą, glostantį kiekvieno 
žmogaus szirdį, kurį, dabarti
niame laike gali iszgirsti kiek-O 'z

viename kampe Lietuvos nu-

s ii
Z*

■

B-f' -i

1

Daugybū gazo sudegė.
: Mieste Boku ant Kaukazo,

metinį jubilėju nū užgimimo 
Szv. Antano isz Paduos, Szv. 
Antanas gimė 1195 inetūse 
Lissabon'e.

0

Garlaivis „Bittern“ 
paskendo.

„Bittern“ buvo tai mažas 
garlaivėlis ir paskendo netoli 
Grimsby; kartu su ju pasken
do 9 žmogystos.

Isz Amerikos.—

k

kiose permainose:: „Czinov- 
ninkas Baldagurina* ir jo 
draugai“, pėtnyczioj 7. Sėjos.

eikite į salę Ferguson’o ant 
asztuntos valandos vąkaro, o 

cziaus stovinezią angliszką 
spaustuvę kur iszeidinėja kas
dieninis laikrasztis „Evening 
Herald“. Buvo tai smarki ug
nis, kol ugnagesiai jsidirbo, 
tai daugelis namu užsiėmė 
degti. Blėdies yra sprendžia
ma ant Si00.000. Tarp tu 
padegėliu randasi ir keletas 
lietuviszku ,,biznierių“.

K. Radzeviczius, kaip jau

kai sudegė kartu su ta vorais K.
ėsaneziais sztorūse. Dubai’
K. Radzeviczius tur szto- 
ra ant 105 N. MainSte To
dėl broliai Lietuvninkai, 
kurie pirmiau* pirkote vi- 

vieziu, atsilankikite ir da
bar pas ji. Tiktai gerai 
tėm i k i t e adresu 105 1ST. 
MžlIN SU

Didi vėtra.
Wm. Penu, 2. Sėjos. Szi- 

iuma pusėtinai sztarki, ir 
teip saulė szildė, jiig žmogus 
ne ką jau nė mėksti iszeiti isz 
pavėsio. 1 dieną Sekminių po 

niaukė dangus ir davėsi gir 

isz San Diego ir atsivežė tris 
niarininkus nū suuauszto gar
laivio Crest. Mariu i nkai pasa
kojo, jūg visas maistas pas
kendo su laivu, ir jie iszken- 
tėję keturias dienas bado, pri
veikti buvo užmuszti szunį ir

Dudorlits leiikberiiN. 
arius rėkia ant

In tą tarpą ateina pas jį 
žmogus lietuvis ir klausia:

— Kodėl tamista szneki 

mas.
man apie tai, 

<•11 am i tai po-
gancka sznekta.

Motina. — Pamyk mano 
dukrele. Agotėle, kad niekad 
nebueziūtum savo dona, kobd 
da be szliubo, nes tai yra nu

ma-

ti

ir veržias isz burnos dainelė:
Veltft verktu ir dclujii, 
Veltu gailia! aszaroju: 
Verksmu mano nieks negirdi. h

f

i
H ! 7 '

ė l1 &.•

Jau Lietuvos nematysiu.
Jau ni- broliu n< regėsiu,

Ir numirti ežia turėsiu. . . .
t

Oi! baugu daros, jeigu man 
tektų czion numirti, ir paka
rotu mane tusę akmeninius^

’1
O

iii

. I Į

e

4

I $ r

ir da-
ateikite ankszcziaus, i 
lėtumėte ant salės is vieną namą nti fadamento nu- 

nuverto, ir žinoma tąs nąmas 
puldamas kelis kitus namus

, jkz&viui nu1 i iv .Laivui* iiAiva i v 

atraliszka Draugystė” į trum
pą laiką* iszdirbo turėdama 
tiek neprieteliu.

Sa naris.

Smarki ugnelė.

Nenienk padarė blėdies ugnis 
Szenandoryje. Ugnis pasiro-

gyvėti-

visiems, jog dienos didei kar- 
sztos, dėlto nu saulės įkaitinti 
Szenandorio mediniai (gerinus 
lentiniai) namai, ugneliai at-

sas skvieras sudegė, iszėmus 
kelis namus. Ugnis prasidėjo 
viename,,sztėbelyje“ (tvarte), 
isz kokios priežasties — neži
nome, ir tftj užėmė ugnis ar

joje m ra m*

Kruvinos peštynės angle-

link pame-i u, lyk tu nežinai,Czion vietinėse

nors
visar<

su mergomis pa

unijistai, o uniistai tampa at-

inirtę

Szenandorio Lietuviu atspindis.

pesztiniu, kokios 
czionai buvo.

ežiu mainieriu. Daugumas isz 
darbininku tapo mirtinai su-

Ta karta 
nė. Tikt

ir jau

.t \'-
.V.T

ISZ SENOSIOS TĖVYNĖS 
LIETI VOS.

man sutikti 
ivo broli Li

yra jau ii 
<<ail u yra

mums gyvenantiems Ameri
koj’ atsiminti apie Lietuvos

kalbės. O motina lietu vėle! 
verk atsižvelgus ant savo vai-

mesnese ang

tėvynės ir 
miela yra

i ei i to1)’- 
lose dasi-

bailini padėjimą Szenandorio 
Lietuvninku. Jau atgrisau totu liepi 

Uigystę.

,,bestijomis“ savo didžiausiu V
turtu . . . Iszsižadėjo savo ti 
kybos, plioV'ija an > to \ įso, 
ką jo giininaieziai arba tėve
liai gyvenantieji Lietuvoj’, už 
šventa laiko. Tą visą nedo-

Į j 
i )

j
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L1ETUVISZKAS TEATRAS!
Komedija penkiose permainose

po vardu

^CzinovDintas Baldagurinas ir jo togai“
BUS ATGRAJINTAS

ant sales Ferguson’o Opera House, Shenandoah, Pa

Petpyczioje 7 d- Sėjos, <Jupe>
pradžia ant 8 valandos vakaro.

VEIKIANCZIOS YPATOS:

.3) Joana (Jo pati).
4) Agnieszka (jų duktė).
f>) Stanislovas (jų sunusj.
f>) Baklagurinas Įbuvusis czinovninkasi

8) Adolfas ir Mykolas [seni studentai]. 1
9) Matilda [tarnaitė].

10) Mansza Szvindehnan [Žydas].
11) Joszke [jo sūnus].
12) Balberis arba barzdaskutis.

14) l’alicciskls.

faktorių , studentu ir niaskoliszku ,,czinovninkuu.

nors iszsivilioti pinigus ant praleidimo. T

būdami girtukliais, visaip daro skriaudas ūkininkams ir visur 
jieszko priekabės, idant ka-nors iszplėszti. Ant galo labai

LAIKE TEATRO GRA.JINS PUIKIAUSIA MUZIKA

I. Dabartinis padėjimas Lietuvos, 
II. Iszsiliuosavimas Lietuvos.

Laike teatro galės kiekvienas prisijukti ir grąžei laiką

ij
i

Tikietai galima gauti pirkti pas kiekviena sanarį ,,Shen.

nū 7 valandos iki S galima gauti tikietai ant salės.
PR E K ĖS TIKIETU: $ 1- 50 c. -

APSZVIETA MASK0LI- 
JOJE.

dalyku, Durnov'as, Įirokura- 
torius svnodo Pobiedonoscev'-

kalojuj II,, Jaukė dideliu per
inamu, o ypatingai pakėlimo

mos žmonijos.

ypatingai,

žemesnėsės

, misi imis ii

Tisumėiiės; nes apszvietima.4 
visumomis yra tai didžiausias €•
neprietelis ju politikos, ju no
ru, ju besidarbavimo d<d ap-

apszvietos. Jie žino; jngci 
ju despotismas, lyriitaliszku- 
mas ir liarbarizmas pasibaigs, 
kada nemiedaszirdingai var- 
ginti ir kankinti praseziokėliai, 

a r g< 1 i c n i a i a i >$ isz v i es
Žmogus nors biskį supran

tantis padėjimą iMaskolijos, 
negalėjo nei jokiu budu tikėti, 
idant galiūnai Maskoh’jos, 
tarp kitu ministeriu viduriniu j stos maskoliszkos visūmėnės.

Dabar despotismas caru ir 
ju tarnu remias ant neapszvie-

Joseph W. Purcel 
Krautuve visokiu valgomu tavom 
Jeigu nori gauti gera tavora už mažus 
pinigus, tai ateik pas Juozapa W. Pur
cell. 101 East Center str.

160
4 Baksai žirniu
4 ,, komi
3 ,, geriausiu tainoczJu
1 svaras goriausiu fannlszku tauku 
3 ., goriatisin džiovintu obuoliu 
Šviežias sviestas ir klauszinei yra gauna 
mi kožna antra diena. Mesa, rukiti kum 
plak szienas ir kiti visokį tavorai sztore

Krautuve
' E. B. BRUKIMO

Ant E. Center Str. N. 18.
SHENANDOAH, PA.

Czionai galima gauti dziegoriu 
mažu ir dideliu ir lenciugeliu viso
kiu, spinku auksiniu ir sidabriniu. 
Visokiu instrumentu del grnjaus, 
kaip tai: skripku, klernetu, purtą- 
pijonu, gitarų mandolinų ir t. t.

Geri, drūti ir juodi pamsonai ui 
75 c. Ir daug kitu dalyku už pigia

duoda už pinigus labai pigei. atminkit!
707 £. CENTER STR. SHENANDOAH, PA.

— SALIUNAS —

Jono Razo
Ten galima gauti skaniausiu gėri

mu wisokiu, nes ir cigaru usirukiti

Elglno laikrodėlis uzdika.
Prisiu«k azlia »pęar«fa 

||y K mn »u pilnu buto adresu, 
i I luV o mes tau atsiunsimoTii

\iiUSjBO M —kra Elgino laikrodėli ui,
V----- - dyka del pamatinio. Yra

k “ tai 14-ka aukso gražiai
kazKTintkauta* ir iszrodo 
kaip tikrai aukso laikro 
delis už į 40. Viduriai y 
rn tikro olgino, g-caran- 
luvolaH ant 20 metu. Ap 
žiūrėk gerai expreso ofi 
so ir jeigu Ui misti, jog 
yrn pigu, užmom-n vx 
vrvao agentui $9,2o tno- 
xasxfus |<-xpreso, . iku 
rudelis yra tavo u.50 
nori gružu lene i3ar. 
tai prisius drau 
szitu npgtir .>iniuiu 
stcrnpoins arba, po 
nei order, u gausi 
lenciūge) j. 
Arba prislu s 
$9.25 tint 1 K . 
gausi lenciug e)i 
Tiė..................
«mu su raktuku ir 
gaus xo. Raszylt 
uorit del viro, arba 
Uluteres.

u la 
Je 

Pl«g
K*-verta 

isz 
lai rudelio.

dyk 
latro delei yra u’žs 

be r 
oki 
d c

isz nelaimes p. Pažas.
213 E. Centre str. Shenandoah, Pa.

Pas IMziavicziii!
Visi tavorai yra labai pigus ir 

szvieži. Užlaiko valgomus tavoms 
ir daug visokiu dalvku.

da szifkortos ir siunezia pinigus i 
visas dalis svieto.

ATEIKIT!
X, Alil ŠIS tSt,* 

SIIEXAXDOAII, PA.

Nuo Redakcijos
mas Lii-tiiv is p. K. J. Senkus, vra dū

Turi pavclvjlma priimti visokius apgar- 
siiiimttsin ..Garsa A. L.", užraszvti nau
jus abonentus ir nuo ju pinigus priimti.

spaustuvėje galima atlikti kopuikiatįsiai 
visokius drnkoriszkiis darbus; konstitu
cijas. plakatus, tikietus ir tt.. nes dabar 
turim reikalinga skaitliu geru ..zeceriu“. 
todėl ir visokius darbus galimo atlikti

Bet kada ta visūniėnė sziek- 
tiek apsiszvies, kris carizmas 
su visais savo tarnais, su vi
sa i s 1 )o b i ed o 11 osec v 'a i s . V fu -

Dabai ta k isiumuiu yra jau

visa

Du na, keksu, cukerku, 
cukraus su ledais irsine- 
ce cold (’ream,] ir 

Bolių ir kitu dalyku del

Keating & €o.
hisfacturers And Jobbers of JEWELRY
184 RANDOLPH ST., CHICAGO, ILL

John F. Flopped,
KEPTUVĖ IR CDKEKNĖ 

Galeliui gauti kožnaiue laike ir ko- 
pigiau.sci: 
baranku, 
tona, 
taip. t.
žobovu. Visokių keptuvių del ap- 
rėdymu ant veseiliu,Kalėdų irt. t

Parduda viską kopigiausei ir ko- 
žnani laikė

29 E Centre str.
Shenandoah, Pa.

LIETI VISZKAS
v 7(1 1 1 L1 i I < L > 

M. dANCZAICZK), 
Szaltasalus, skanus gėry inai, gar
dus, cigarai. Smagi vieta del užei
gos. Praszau brolius .-Usylankyti 
pas mane.

Įlta amerikoniszkas laikrodėlis.
Iszklrpk szi npgnrslni- 

’ .. - m
kayo pilnu udrcMi.o tin s

.del pinna rimo, gi-rt.iu-i 
tikra nmerikoubzk.-t lai
krodėli. yra tai tikru t 
auksas, vudirsmms 14 k 
iszrodo taip, kaip tikras 
auksinis laikro<lelif.kū
rins kiri pnrdudii no >ft>, 
y ra k'vaniiituvutas ant 20 
motu. Apžiūrėk g'-rni < x 
preso ofise ir jeigu tu rnu 
ttisi. jog yra pigu. nžiun 
k»-k <i jeigu nori 
puikaus h-nchigvlio. {tai 
atsiusk 50 centu piit.-zti- 
uvini* markėmis ,»can- 
si auksini leiiciugvli- 
vertumo 11 k Arba 
prisiusk T.ffJ. <> h-neiti’X'— 
Ii gausį <is kai.

k8TKB i t .
I wiHO l||!) Ir pristusk mums
'g SET ' , “

LADIES prisiusime tnv už d\k:«,
OR CENTS' '

SIZE

61 Unity IJhlg.

ITikras Elgino laikrodėlis

apgarsinimu >n

S// e n a ndoah, J 'a t ir mes tau alsiim- 
Z sime t i k r a e I g j-

Pigus tavopas!
Jeigu nori pigiai ]>irkli valgoms 

tavora. tai eikic pas

F. E. Barte
Geriausi miltai už.

4
4
4
4

g«> r 
25 c 
25 c.

lamėrziu už
v

žirniu už . .
ryžiu už . .

*■ u

raudonu ryžiu už 25 c.
4. *

WWATS,TRADE MarksW
COPYRIGHTS.^

CAN I OBTAIN A PATENT? Fora 
prompt, answer and an honest opinion, write t» 
iU L’N N tV CO., who have had nearly fifty year/ 
experience In the patent business. Conimuntca’ 
tlons strictly confidential. A Handbook of In
formation concern>mr Patent* and bow to ob
tain them sent free. Also a catalogue of mechan
ical and sclent lite books sent free.

Patents Uvkcn through Munn & Co. receive 
HPoclal notice in tho Sclent I lie American, and 
thus are brought widely before tho public with
out cost to tho inventor. This splendid paper. 
Issued weekly, elegantly filustrnti !,ha« by far the 
largest circulation of any scientific work in the 
world. £3 n year. Sample conies sent free.

Building Edition, monthly, f'lMn year. Single 
conics, ‘2,y cents. Every number contains beau
tiful plates, in colors, and photographs of new 
houses, with plans, enabling t uildera to show tho 
latest designs and secure contracts. Address 

MUNN & CO.. Nuw Yoke, 361 BuoapwaT,

PATEIOS
l r2™Pyr, ■©cured. Trade-Marts, Copyrights 
and Labai trofiatared. TwonCy-fJvo years ex- 
fjf.. “S*" We report whether patent can bo 
secured or sot, Creeof cbanra. Our too not due

Patent «eallowed. 3*page Book Free.

H.

tvnm. Yra tai 14

nekaip 
ksiiiis

f la i krodei i> už <40.
•A Viduriai yra tikro

Votas ant 20 m«-tu.
Leneiugelis vra

tokie h-neiugi'iiai
*4 parsidoda po S3.50.

Apžlurekit expresso ofise ir. jeigu tu 
Riiliji, kad tas yra pigus ir jogui, kad 
hikrodelis ir leuciugelis yra veri i tu pl- 
hlgu, tai užmokėk expresso agentui 
B,25irlaikrodėlis su lenoitigeliu v ra tavo.

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

Pas Radziavicziu!
Visi tararai yra labui pigus ir 

■ szvieži. Užlaiko valgomus ta vorus 
ir daug visokiu dalyku.
Taipogi K. jRadžiaviezius parduo- 

daszifkortes rr siunezia pinigus j 
visas dalis svieto.

ATEIKIT!
25 E. CENTER STR.

SHENANDOAH, I’A.

J0N0 MIEbD/IŽl@
Teiposgi ger» kriauezius ir teisin

gas agentas, llai'wakorc27iu ir siunti
mo piningu. 122 S. Maim str.

Shena.K<LoaL Pa.T

Jf.aiwn

c.

ir kiti nau-

per Jėzaus Kristaus kalba griesznikas

Trainui iszeina

Shenandoah, Pa.
versziena, aviena

AGENTAS SZIPKOKCZIC
PUIKUS SALIUNAS

lo c.
15 c

j e.
5c.

9.30 ryta 2.40 popiete
Isz Butteville in Szenadori 8.30, 10.46 

ryta 1.35, 5.15 po pietų.
koklis ii. wii.Rrit geiu-ralnas siipcrin 

teridentas South Bethlehem. Pa.

mėsa

C.

C.

e.

Philiidelixlrau l’;».
A. TV. nonf;ma<TIER. Ass g. p. A.

Suiitli Bethlehem. Pft

C 

c

Isa Shsmokin 5.15. 8.15. 1J 45 rytu. 1.55. 4.30.9 
SO po pi'-tu. ir ut.’inu in S/.«.mnlori uni f».Ol, 9.15 
rytu. 12.13. 2.57.5 27, 11.15 po pivtii.

I»zeiu»i lt>z Szciuidurio į Pottsville, 5 50, 7,38. 
9.09. If 06. n.30ry bi 12.18.2.57, 4.10. 5.27 8 UM po 
Įlietu.

55, 4.‘<8, 0.03 paplojo
Iszeina i>z Hazleton in Szonadorf 8.30,
11.30 ryta 1.<Y>. 5.30 pu pietų

Isz Szenadui fo in PotrsvfHę 5.50, 8.49,

Dzt-irm isx l’attsvlllc i Sz<-na<lori C IK). 7.50,9.05, 
10.15, 11.40 rytu. 12.32, 3.00. 140 5 20. 7.15,7.55, 
9.40 po pietų.

IhZ-?’niH hz .Szcimdorio j Hnzli-ron.6.04. 7.38. 9. 
J5 ry ta. 1233.2.57. 5.27. 8.U* po įh<-Iii.

Dzjimi Isz Hazleton į Szenudori. 7.X», 10.00, 
11.06 r) tn. 12.15, 2.55. 5.39, 7 25. 7 55 po pielu.

MESINYCZIA
!. I. Rohland’o

O 1 X \ T i A 4- , v CA 4

Katalogas knygų.
Apie senovės Lietuvos py lis d-ro Basana- 

vlczio “ “ “ 30 e.
Trumpa senovės Lietuviu Istorija 10 c, 
Zlponas bei Ziponed-ro Basanaylczo40c. 
Žirgas Ir vaikas “ “ 20 c.
Birutes dainos ’• “ 10 c.
Petro Armino rasztal - eiles 10 c.
Ponai ir mužikai , Drama penkiose per

mainose paraszyta Aleksandro Gužu- 
czio “ “ “ 15 c.

les isz lietuviu gyvenimo “ 15
Pajudlnklin vyrui žeme apysaka 15
Valku knlngele “ 15
Ant Nakvynes “ “ 5
Pasakojimas apio viena valu ir jo ra- 

sztlnlka “ “
Kaukazo balaisvis “ 
Kur mėlio ton ir Dievas 
Kas kaltas “ “
Senis Makrickas u 
Vakaras Tilviko plrkteleje 
Gyvenimas Stepo Raudnosio

dingi skaitimai (ketvirta dalis ,.Szau- 
leniszkio senelio”) “ 15 c.

Apie Dangti, Saule. Menasi, Žvaigždes, 
Plianetvs ir Kometos “ 5 c.

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

Naujas elementorius (1^95 m ) apdarytas 
su puikiais paveikslais “ 15 c.

Pamokslai ant didžiųjų metiniu szven- 
cziu ir didžiosios nedėlios 50 c.

Kas vra griekas “ “ 15 e.
Lietuviszkos miszlos
Žodynas kun. Miežinio k et u rose kalbose: 

lietuviszkai. latviszkal. Icnkiszkai ir 
ruskai “ “ S 2.00

B.isanav ieziu Dr. Etnologiszkos smulk
menos (su viena mapa) “ 25 e,

Jnszkcvicz.e A. kun. ir J. Svodblne rodą.
VeiuonleczJu lietuviu suraszyta 1870 
mete “ “ “ 50 c.

Juszkevlczo A. kini, ir J. Lietuvlszkos 
dainos, nžraszy los aplgardoje Pnszaln- 
cziti ir Veliuonos isz žodžiu lietuviu 
dainininku ir dainininkių (pirma ir an

tra knyga “ “ s 2.00
Jiiszki‘\iez.e A. kun. ir J. Antra knyga 

(150 c- 
Juszkevicze A. kitu, ir J. Treczla knyga

Pavergele (P. PeiveEnto* Apysakėlė) 
kaip gyvena Kynal “ 10 c.

Pamokslai ir Ganytojaus kalbos stxiie- 
eziams “ *• 3200

T’aji-mnyczios gyvojo Rozaacziims delei 
penkiolikos asaba " " 10c.

Vappleria A. kun. Istorija btuoyezios 
kataliku “ 100

’Urumpi pamokbnai ir rtrthjs del: ukinl- 
ku. uklnikiu, G'vn. e.<xiiwg snnu ir 
(lukteriu, tarnui moUrieuiiS. saszlems. I

biednam ir bagotaax ir L s.
Kasdienines Maldos

didžiosios nedėlios “ 15 c.
Kristijonas Donalaitis Pavasario links

mybes “ “ ‘ 5 c.
Perspėjimas apae szventa tikėjimą, o 

ipatiugaEapao Jojatis Kristaus Bažny- 
czia ir puiki pasaka. Isz tamsybėj ve

da tiktai tiVs.cs kelias “ 15 c.

to Altons© Ligrrori 
Musu Pasalius. 10 pasaka 
Graudi Verksniai

o ipatingnf Kražiuose J890 metuose 
del Lletnvfszko testro u‘- 15 c.
Visos tos knygos galeina pirkt 

spaustuvėje „Garso A. L,

Gelazinkelias Lehigh-Valley
Prasidėjo nuo 18 LajkricLio iiigpn.

Treiuai hxeioA hz SLonadorlo in Penu Hnven 
Junction, Mauch Chunk, Lehighton. Slatington, 
White Hall. Catasauqua, Allentown, Hetblchotn, 
Eaaton ir Weatherly t(H. 7.38.9.15 ryta 12.43, 2.57, 
5.27, po pietų.

In New York ir Philadelphia, <5.(M, 7. 38. 9.16 ry
ta 12.43.2.57, popiet. In Quakakc, Switelibuc". 
Gerhardą ir Hudsondalc, 6.<y4 9.15ryUi 2.57 po piet

In Wtl eii-Barre, White Haven, Pittston, La
ceyville, Towanda, Sayre, Waverly ir Elintra. 6.04. 
9.15 ryta 2.57. 5.27 po piet.

In Rochester. Buffalo, Niagara Falls ir in We- 
stus 6.01, 9.J5 ryta 2.75. 5.27 po piet.

In Belvidere, Uvluwarc Water Gup Ir Strouds
burg 6.04 ryta 2.57 po piel.

In LambertviBa ir Trenton 9.15 ry ta
In Tuu ha tinoc 6.01. 9.15 ry tu 2.57. 5.27 po piet
In Ithaca ir Geneva 6 04, 9 15 ry ta 5 '27 po piet.
In Auburn 9.15ryta 527 |io piet.
In .leanesville. Lcviaton ir Beawcr Mvafluw 

7.38 ry ta 12.43 imi piet.
In Stoc ton ir Lumber Yard 6 91, 7.38, 9.15 ryta 

12.43. 2.57. 5.27 po pidu.
In Silver Brook Juke lion. Audenried ir Hazle

ton 6.04, 7.38, 9. 15 ry ta. 12.43, 2.57. 5 27 ir 8.08 [hi 
pietų.

in Scrauton 6.04. 9.15 ry ta. 2.57 Ir 5.27 (h> pietų.
In Huzlvlirook Jeddo. Drlfton ir Freeland 6.04, 

7.38. 9 15 ry ta. 12.43. 2.57. 5. 27 įh> pietų
In Ashland. Girardville ir Lost Cree. I 59. 7.43, 

9.13. 1020 ryta, LOO. LIO. 4 10. 6.35 po pietų.
In Raven Run. Centrulia, Mount Carmel Ir 

Shamokin 9.13, 11.14, ry ta. 1.32. L20. 8.22.'J. 13 po 
pietų.

in Yatesville. Park Place, Mnhanoy City ir 
Delano. 6 04,7.38. 9.15. 11.05 ryta 12.43, 2.57. 5.27, 
8.08, 10 53 pieta.

NEDELINTS TKEINAS.
Iszeina in Haven Kun, G-ntralia 

Maunt Carmel fr Sfran/okrn b'.4"> ryta 2. 
40 po pietų, ir atfena in Shamohio ant 
7.40 ryta ir 3.45 po pi<»t.

Iszeina isz Shamokin in Sfienadori 7, 
A5 ryta Ir 4.00 po pb-tn. ir ateina in She 
nadori ant 8.49 ryta ir 1.5s pietų.

Iszeina in Ashlaud. Girardville 
Lost Creek. f».4u ry ta 12.20 po pictii.

In Hazletorr. Blach (*re<-h Junetlon. 
Penn Haven Juction. Mauch’ Chunk, 
Allenton ri. B«'thlehem. Easton ir New 
York. 8.49. ryta 12.30, 2..’>5 po piet.

In Philadelphia 12.30. 2.55 po pieta.
In Yatesville, Park Place, Mahanoy 

(Tty Ir IVlano. s.-pj. n.35 ryta 12.30. 2.

308 W. Centre str. NLlianoy City, 
Pa. Galima pirkti© konopigiausei ir 
ant geriausia szipu wažiu»t. Prieg- 
tam Jiaidžio piningus tiesiogei in 
Lieimwa. Rnjsija, Lenkija ir kitas

Teipjp laikau saliuna, kur wiso 
gero galima gauti isrgert. Lietuwei 
pa> javo vien teini.

LIETUVISZKAS SALIUNAS.
M. Slavicko

339 W. Coal str, Shenandoah, Pa,

pas M. Slavicką. Žinokite, jog jis 
yra ne paeziuotu, tai yra teisingas 
vyras, nes nereikalauja daug uždar
bio. Visados užlaiko puikius g«ry— 
mus, kaip tai, szalta alų, visokia ariel
ka kokios kas tik nori, ir kuo pui
kiausius cigarus

Kurie norite gauti katalogu lietu- 
viszku knygų ir parsisiųsdinti sav 
laikraszczius ir knygas isz Tilžės, 
tai raszykite ir piningus siuskite pas 
Motieju'Noveski ogreieziause aptu
rėsite. Norint gautie katalcga, 
reikia induti in gromata markelę 
pacztava už 5 centus.

Jo adrisas toks:

MATITdAS XOVESKI.
TIL2EJE-TILSIT

Goldschmiede str. S GERMANY.

Didelė krautuvė visokii 
gėrimu: alaus ir visokios deg 
tin ės.

KAZIO DRAUGELIO.
525 W. (.'enter str 

Maliauoy City, I’a.

\\ m. A. Davis.
Gali iszezistlti ir nukvarbuotl visokias 

drapanas kaip tai; kotus, kelines, pirsz- 
tines. vilnones ir szilkines. Po Iszezistii- 
mu , arba nukvarbavimo drabužiui isz- 
rodo kaip suvisu naujai padaryti.

Darba atlieka greitai, pigiai Ir koge- 
riausei.

Taigi parduoda naujas Ir Jau palaiky
tas drapanas.

NF.UŽ.MtrtSZKlTE

116 E. Centre Str. Netoli Ivales 
dipo SHENANDOAH PA.

mesa.
Geriuuse mesa Szenadorije ir

LI ETŲ \V 1SZ K A b SA LI UN AS
W Ghmieliaucko

311 E. Centre str. Shenandoah, Pa..
Czionai galima gauti, kiek tik du- 

szele užsimano: atsigerti kuo ska
niausio aluczio, saldžios, karezios ir 
kokios tik norėsite arielkeles, kad ir

Praszau atsilankyti ir to wisko pn 
bandyti ’

Priek tani randasi BILIARDAS, 
kur isz nobodunio aluczio ar arielke 
les įsitraukus, galima ir boles parai- 
cziot kad ir szlektiszkai. Stale prie 
galiūno yra sale delei mitingu ir ki
tu suweigu.


