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Rates ? of % advertisin

M’reke apgarsinimo^

Cue Indi once
One inch one mon Hi
One inch one year

Vienus colis vien n karta
Vienas colis per menesi
Vienas colis ant metu

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

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

Metas 11
tas apsigyveno salime pas Pe pėjo dalyti alų, toks buvo dau
mos,“ atsakė Brundza,
tra, sekretorius teipgi netoli gelis orderių.
“O asz, ar tu vierysi, broleli
nuo savo virszinįkoir prasidė
Tolinus bus.
i etras per visų vakarą mastė jo darbas dėlei labo parapijos.
uždyrbau penkis rublius szen
kalpczia prezidentą perinufūt Kolektavoja, balius kelia, te
pas savę į saliuną ant burdo. atrus daro — isz visųpaszal’ų
“Kokiu tai būdu,“ paklausė
Naudą tokio burdingi- l iaus ap piiųgus renka, vis dėl gero pa
szitie du.
svarstė. N is pay Stumtiną kai rapijos.
“O sztai kaip: einu asz per
po prezidentą ateis szioki ir to Man, iszszalies žiūrint, rodė
miestą ir pamacziau kad žydai
ki su reikalais — kožnam įsiū si kad tėvassavo vaikui teip
stovi prisispaudę prie tvoros su
lysiu po aluko-k a u s z i u- gerai ne vėl
Senapilėje jomarkas* Pil pyragais, pamacziau pyragu**
nau
k ą szipsojosi Petras. Pasody- jai parapijai
nos rinkos pristatytos vežimų ir užsimaniau vai gyti e; priė
siu jį ant kelio, mislijo sau, oStragunai, tarė karta Rud- nė.s jau in karczemų kiemus jęs prie vieno žydo uszklausiiiu
teip negalėsim per visą naktį darželis, kada kasoje buvo pc1 visi nelenda, tai žmonės turi asz jo: po kam szitie pyragai
“ Ar tu nežinai kad piragai
užmigt.
Todėl lap, lap, lap 100 dolerių, girdėjau kad En sustotie ir ant rinku, o prieg
ilsėjo einanti, uždėjęs ranką tuose pigus sznapsas pas Bail tam da, žinoma, žmonės atsive po skatiką,“ atsakė žydas. “Ale
ina— jis su bau kruti jo. — Tau žė szj tą pardiltie, tai ir turi tavo, sakau, toki maži pyra
urbtmgunai negalėtum pas rejke mscibždzieju naujo ko’to,Jstovėtie ant rinku ir lauktie gai, j Ag asz m’sliau kad tu už
mane ant burdo ateit? Kad toks prezidentu, ne tinka, ži pakol ne pardūs kokį nors skatiku po du dileli, u jis, netavę szimts perkūnų, galėczia, nai turėsi pasirodyt svietui, o daiktelį. O ir retai kada bu daviarka, da pradėjo szidytie;
atsiliepė, ale pas tave visad iszrodai kaip grynorius, dėlto na tokis dailus jomarkas Visi na ką tu, sakau, bjauribe da
baladojasi, man galva skaudės. kad nedėlio ant mitingo
O važiu- Szventės. Diena buvo saulė jilkiesi jog asz tavo szitą raPaprasi Stragunėli, szuva siva lotu pirkti del Bažniczios ta, szilta, ortinkliai lekioję gažę pyragų dviese apsijimu
padangėmis, buvo tikrai, kaip suvalgę t.“
kareivas papranta ir suspaudė į kompanijos offisą....
“Asz tau dAsiti penkis ru
(Iruczei jo delną
Vieną gražu rytą ant 8.39 Lietuvoj sako, bobų vasara.
Žydai su obeliais ir pirą- blius, jaigu tu dviese iszvalgy— Na tai g(?rai, po pėdei a. m. iszkauke Stragunas ir
Rudbarzdis,lot u pirkti. Toli gaiš na galėjo stovėtie ant rin si,“ atsakė žydas.
“Gerai, sakau, dedam po
Gud nftjt mister prezident! žmonės matė kaip po Entus kų. ir tiktai kur uszkaboriūse
Nedėlioja 10 vyrų, susėdo į isz vienos krautuvės į kitą van- rėkavo: Oi, vyrai, gorčius obfi penkis rublius. Sudėjome mu
Iris karietas po porų arklių į dravo —gal jieszkojo agento lių saldinių po treczioka, bai du pinigus pas viena žmogų;
atvaževo į žiemių szali pas vi- lotų. Nupirkti lotus, tai ne ! kit, baikit reik važiilt namo.“ bet asz matau, kad ežia jau ga
ee-prezidentą Rudbarzdis ant pi ragą pirkti. R”jke pasiklau Sztai ant vienos ulyczios neto li būtie ne gerai, reik ma jieszmitingo. Jan žmonos nuo 9 a- sinėti, dasižinoti kur pigesnis! Ii karczemos durų stovi du vy kotis tavorszezių, ule kur rastie tąvorszczių su tokiu pilvu,
dynoš laukdami, mitingo pusė praisas, apžiūrėti korte keno ru irsznekasi.
tinaj susipeszėsu klyksmu pa locnastis — o. ne vienos tai ( “Ar ne matei tu Brundza kad pilną ragažę pyragų galė
dienos darbas! Todėl ir mu szendie Peczkių Melagio, jis tu iszėstie.“
Bet ką gi, sarmata žydu ap
Mitingas grąžei pasibaigė, ne sų pirkliai Į trecze diena su- mą rodos turėtu būtie, nes jis
nė vieną jomarką neapleidžia? sileisti. Atsiminiau asz, kad
buvo pesztynių imjokių visi gryžo namon.
“Ugi sztai eina jisai,“atsakė mano bernas atvedė ant. jomarvienu balsu pristojo prie para
Jiagu geras monarchą iszvapijos. Todėl utarnyke pėdės žihja viesznagon, vierni pa- kitas.
ko meitėlį pardilti.
“Sveiks druts Brundza,“rik
diena bus pirma kolekta!
Palauk, tu nedaviarka, misdouys
v su nekantrumu laukia
Ady n a trecžia po gaidžių jo sugrįžimo. Iszsijylgę, valau tolėjo žmogus, biskį lyg k u pro liju sfu.niano venki rubliai ne
delegatai pai gryžo į Brūzgu dą nuo valandos laukė jo pa tas, eidamas viduriu ulyczios. gal prapultie.
Pasakęs žydui, kad ainu nt
City, Kągi jie t( n ai veikė Jociui Nelyginant ir mus žmo
mis,"
sivestie sau tavorszezių, i u •tiek laiko, nežinau, tik panejau jieszkoti savo berną.
N<*
dėlij negalėjo eiti į darbų, nūs
p1
nuėjau no žydo nė už • enkių
sirgo gaivą, gal kelionėja perdeszimtų žingsniu, žiurau, kad
dszaldė.
Mat visaip kolono yra Petro salininko ir Rud dyrbote ?“
“Ką tu ežia, brace, kupeze mano, bernas, varosi pirma
barzdžio apgulti buvo kaip
je atsitinka!
daug pardūt savęs meitėli su r isz tą per vi j
Tuoiaus po pėdei nreziden- nuo mušiu. Bartenderiai nes- VO81
v
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durį virve.
Prijėęe prie ber
ijo, asz' jo paprasčiau, kad jis
ma pažiezytu savo meitėli nors
aut trumpo laiko.
Ak tai ma nieko,, sako jis:
galite imtie,. tiktai kad greitai
tną jį atadfrtumetey del to jog
a&č jį noriu pasziartiy nes jisai

kingų palakų papasakotu, kad
tau nusibostu be klausant jų. visosę Vyskupystesę, bet mes
Jisai tik su liežuviu per jomarkus ir uždarbiauja. Ugi
sų negalės žengti savo valdžios
ko 1 mislino, kad kaip pradės
jisai pasakoti, tai mes nupirk
sime alaus, bet kaip pamatė

kęs, ir pertai mą siūlo už jį
Pamažus pinįgus. Tai da gereu,
kad jisai ne* ėdęs, pąmisliau
,,.\a szę nrnndza, nors
sau ir imsi vedžiau savotavorsz- sznapsą isimesime, o reiks aiti

ži n omą negreitai,
užimti savo
©
sostus, bet dvejopai ūžtą užsi
moka, nes visokiais savo administrancijos įsakymais
teip

mažu rasiu kur byžių spragi
jenerologuvorszodnni asz- ateinu, ko ne lam, vadino Senkus; ir mush gubernatoriaus,
pasiutot
pruilgai visi trys jųgdarniesi bernatoriaus ir ministro nieko
Isz pradžių da jis trenke ragazią su pi ragais, vienog pas traukt kareziosios.
kui pamatęs, jog asz pasiėmiau

laikausi diltie mėitelui, stvė
rė keikd am amas ui ragažės ir
ne-davė mano tavorszcziui py
ragu nė paragauti.
Oir ivasikark, tu su mano
ri ir piragua suėstie, kajp suė
dei mano pinįgusl Tu vagis,
tn!
A tai pragrajijei. Orkaul
klausė žydo žmonės »U8t<>ją ap
link mus neiszsilaikydarni, n&g

sakus.

nszklansė Brundza Peczkio.
kinu, kad mes pinjgua buvome

mumi alaus nupirk tie, kad teip

lasioliios Dalinta
----- SU-----

^EUROPA^

ryk ką nori — teip Maskoliai
apseina su musų Vyskupais.
Ir isztiesų, caro įsakymas 1866
metų atėmė prigulenczias Bažnyczioms žemes, kiekvienoje

,

.

Sutarmes priesz
Alkoholi.

J OAlipi

klebonams už atimtą žemę, ai
gą. Tame įsakyme Vyskupi

nych Mlyn<s>\v“ ijo žydeli# su
maiszu po pažaste, o paskui jį
Priesz 1862 metus Maskoliai, rmą į parakvijas ir jų perkeli
♦jo
apiplyszęs vaikiszczn?.
mą isz \ ienos į kitą visai panio
Tuom tarpu prieszai žydą adkinta. A ©vienas kunigas negali

patystėje ir greieziaus katali
dermių Vyskupo
kus eupravcslavyti, neleido
Vyskupams užimti savo sostų. toriausužtvi. tinimo. T t rpdan
gaus ir žemės yra pakabinti
tie kunįgai, kurie užtraukė ant
saręs Alaskoliszką
ženklą.,
‘nėblagoimdežnyj? nes tokiems
sunkei dūda vietas arba visai
neužtvirtimi paskyitosa Vys
kupo parakvijose, kaip atsiti
1856 met ūso v isoje Len k i joje ko su kum Stakialla. knn.
jaisesnis
ei nesio du V\
klausdami Vysk u pa pagal savo
pikto noro
kai administratoriai; Varszavoje par 21 metus nebuvo vykupo. Priesz toki Maskolių
garbinti ir savo priedermes
pildyti.
lankei kunigas ir nežino,

PAILGINIMAS GYVI
NIMO.

pie baisius atsitikimus prie- Laike visokių pni^p.ijjdlajgį
žaszczia kurių yra girtūklystė, Aleksandro III, atsirado A*
prižada sau daugelis niekados gelis žmonių nekantantų i>z.yo
valdžios. Nevienam nusibodo*
Priežasczia ilgo gyvenimo
ginanezių gėrimų, vienok pa
yra sveikata, be kurios nėr lai
Bazylejui Szvaicarijoj dauge pratimas prie jų nū mažų die dideliū-e miestuse, teip ir ma
mės ant svieto.
Pertai žmo
lis žmonių visokių tautų. Na- nų t“ip jį apėmęs, jog jis ne žinusius© mekailiūse, vienok nė
nės turėtu labai vaktūti savo
vatinis tai susirinkimas.
natoriaus valia.
Negana to, sveikatą, bet szendien gali sa
Ne buvoezion jokioskyriaus ir iszėjas kur vd pasigėrė- O idant lengvinimo.
Kada caiiezką•
kyti nevienas nežiūri ant jos.
O
visi ligus: buvo ozion libera- neinprastu girtnkliaiiti pirmiauso- sostą apėmė Mikalojus II visi
uesenei
Norėdamas užlaikyti s vėl
jin, turi at
lai ir socialistai ir visi iszvien turi rupįtis tėvai kad no papra- laukė daugelio permainų bet
skalūnams iszsispas iedoti ir
stengėsi sutart, idant kokiu titu savo vaikus gerti antra mokite- kalba apgarsįta prie apėmimo
savo
gyvenimą,
turi
iszpylditi
tai ant raszto, dėlko tą ir tą
knors budu isznaikvti alkoholi. •’ias turi iszreikszti savo mokįtinianis
visus su rasz i mus kas link valgio
visa blėdingmna girtuklystės ir to sosto ir atmetimas praszymu
Vienas mokvtas
žmogus
<
©
Kas to nežino, jog Vyskupas czystooro, prasimai! kinimo ir
kiu budu įkvėpti jaumimenei neken- Tveriecziu. atėmė visiem vilti
tankei nori parkelt; kunįgą maudyklų. Trys ezvertisligų Pellmanas darodo jog žmonės, tima svaiginanezi u gėrimu nujaunu
gerdami maenius trunkus, isz- dienu.
spaudženezių žmones, kyla nū
už jo nusidėjimus priesz Bažleidžia ant jų per metus ma .nugų girtuklvste medinga yra Nekuriv da raminosi turn, jog
nyczios įstatymus, už žmonių Deužsi laikymo valgiose. Val- žiausia in 1500 milionų mar-1 tautom galingom ir laiinyngom, tai
caras da jaunas neseniai apsikių. Kokią blėdį gal atnešat teiposgi da daugiaus alneszii bledies paeziavęs, tai teipgreitai neno
žengimą, kuriamę gal pats ku
1 usantro svaro valgio
O n ogė- gervinąs, aus mokytas parodo minus lietuviam, kurie esamo sus
nigas Vyskupui prisipažino, rimo užtenka kiekvienam žmo
ri užsijimti permainom, l>et su
..
.
paustais isz visu pusiu.
wll. i•
., •
, Jsziokiu npsaknuu. 1 apsekė
taigi perkeliant, sakau, tokį gui,• ,per
Ir mes turime konogreiezi au laiku jisai vis inves sziokias
diena ir reikia valgyt
1
nedaugiau kaip tris syk, teip jaui surinkti žinias apie nekotokias reformas, bet ir tie aplunų noro turi jiems tą iszreiklad nuo vieno vajovino iki ki- jl(* -Vl.lzę Juckę, gimu^Q 1(40

Miesto liauferis-

----- IR-----

Katalikiszka Bažnyczia.

sulaukę greitai kunįgo, negir
di Dievo žodžio, palieka be
dievmeldystės ir mirszta beszv
Sakramentų. Nors kažin kaip
isz tos priežasties Vyskupui
sžirdis skaudėtu, Maskolems
vis tiek pat. Pereat mundus

“•Pasiutęs szuo,“ suriko vai
kas. Žydas nusigando szunes
ir sustojo prie muro.
u ir4...:

kai pasiutęs «zuo, wu
uodega

nuleista

1 uotie jam

jį nuug tokio baisaus szunts.

O ir
eisime, numestie nu savo spran minuszio sziintmeczio buvo žinoma ir kitus sunkiausius jungus.
Klingebergiu
(Įei ti reikia
o
o suvisai liko m:
gilka,
kliu niažinasi, nūs daugumas kerotais.
pameta geria degtinių, vienok
artimesni as ir alus, nors netei|> ir Medin
Dės karsztis gadina dantis ir
gas, bet apkvailina kiekvieną KALĖJIMAI ANGLIJOS
apalpina pilvą.
Vakarienę žinias 7o9 asabų.
žmogų.taigi palikime tą gėrimą
turi suvalgyt trimi valandom 106 mergvaikiai.
cr
Oskaras AVildi
vokiecziams tegul jie jūmi
priesz miega, nes kitąip neat- dėlių, 142 ubagai, 65
linksminasi, o mes atsigėria
silsėsi Į>rigu 1 ineziai.
lū pras- si ratu ir 76 lauferiai.
lįste apturėjo kasztų per i.o
smus suraszytus prieszai mūra
vra metus už kalėjimus už pagel sinie sveikais ir neisztusztisime liszkurna yrą pasodvtas ant vi
iau tiktai ant tos vienos fami- savo k išželi iu.
jame turi kęsti. Isz pąt ryto
reikia tankiai iszvėvdt stanciPrisižiurėja ant tokių atsitijis turi su vinių ir pagelba sajas, atidarinėti langus kaip va
sara teit» ir žiema, ir kvėpūt kimu, kurie kas sykis vis daulaivių iszmarkvta siu kloja.
ne burna, bet nose. Kūnas ginasi, kiekvienas geras žmo
I.iepojuj
mus turi 400 muskulų, kūrins gus turi stengtis kaip galėdaTraicės vra vargonai, turinti j turi neszioti kulkas anuotų
kasdien turime praman kyli i maspergalėti girtūklavimą.
dudūkę, paskui no vieno daigto in kita ir dais
pusi va i k sz ez i t > j i m u, j ud i n ė j i m u '
gi svaiginantis gėrimas ) labai
1 liai ja< sudėstvt. Yra tai suū
°?
vom ant šviežio oro. Dvi va platinau terpti jaunūmenės pa nai turi 1 26 duduk
ne
landos dėl pramankinimo yra į silddimas žmonių daugiausiai
Jk

1 sako vaikas, llr$
Palaukite virueziai, dabar
reikalingos del sveikatos.
labai nekenezia
tės da ne galiu, ne turiu laiko,
imis bene kiekvienam. Direktu
žinote Domarkasr o da to-li va
; ’i rius muzejaus Pi-aryžiuj atsiszau j jie yra geriausi. Lz to galimle
Ant galo turi atlikti sunkiaimas, kada žv- gos nūs jose žmogus apsivalo
karas, tai reikia da szią, tią
j, valka? užme-j savo kūną. Kas negali mau i k4 j mokytojus, idant tie pir- matyti jog d lūžiausius vargonubėgtie, mažu da kur bet ką
koh> jam ant n-|
minusiai stengtasi išgelbėti sa- nūs ant \ iscs ..pasaulės turi
O tai yra sziokia darbas: jis
dytis
tegu
kasdien
prausia
sa
gali uždirbtie, o kaip ateis va
szuuiszkai lotiel
vo mokvtinius
nū visokiu* svai Liei
. turi ineitin dideli ra ta, viduryj
•
karas, tai tada galima bus ir kuriumi sujudinę szyrdis visos kia tam tikslui palitikiszko per
vandeniu ir isiszldsto storu j ginanezių gėrynių.
mislvdamas
kad
aru
sižengimo: kiekvienas kuni
I ’a p ra t i m a s gy r t ū k 1 a v i m o,
abrusu. Drapana teiposgi turi
gas, kurs turi įtekmę ant žmo
džius, Peczkis atsisveikino na
sako nns mokytas žmogus dau- NIIILISrAl KOSSIJOJ
ir
nių,
jau
jiems
pavojingas,
ty
šavo pažystamus ir nuėjo in
i ginusiai paeina nū neatbajimo
----va.
Perdaug su n
žasties persekiojimo savo kro koja ji« į savo nagus sueziup- pametė savu
miestą,
ne kurio
j žmonių.
motvnos
ti gerus Kunigus, szventai atf dūda saro vaikams po stiklelį laiko ateina žinios
sidavusius savo augszt.'im papti, arba norėtu sustoti, tai ra
laikraszcziai pradėjo garsįti aszaukimui, tikrus musų apgy
tas insi.su Kęs numestu ji toli ir
diržai, ir augszti kalnieriai, deg’inės priesz ėjimą in moks- tai kurių jau mislio
le jų ir klausė,. Perzkiaus panėjus. Parkeitime
kunigu
laiuę, buk tai vaikas bus
augsztos
kurkus ir nuvigadlvO
V
jimą, szaukdami ant Maskolių isz vienos i kita parak v i ja niszkai loja.
vas apsiautuvas yr labai ne žvavesnis ir drąsesnis. Jos
laipioti turi 15 min utų o pas.
die pagiliavo.
Tai tu ir viesveiki.
suvisai nenusiimi jog tai savo kaipo noriczių
kui dūda 5 miliutas pasilsėti
szta.’ Dar keletą mėnesių ren
riji tam ką jisai ezionui prime ežių.
Kas nori gyventi ilgai turi vaikus tokiu budu pratina
visokias gn\ikas stovi ir žiu vėd alinis
Nusiminė tumet Maskoliai, ka gubernatorius
lavo? pasakė Senkus. Da tu,
nakezia miegot. Net u r daug prie degtinės, ir siūlo vaikams
žinias apie kui-iįgiis kuriūs ant žydo ploja delnais ir jrtkin
Szmulkszti, ne žinai Peczkio, matydami kad tokiu budu ne \ yskupas nori pergelti, ir ant si, nes jis žino kad už tuos pi
ją nežinodamos to jog labai!ir daug visokių ginklu.
pasieks savo tikslo; taigi 1862 golo atsako, kaip jam patinka.
ma turi pyldyti sziūs užrasžy
Darbinįkas, blausiai jie dauginasi po persi- dų knigutią, o maitino tiklaį
mus, kas link užlaikymo svei negerai daro.
tierkę, tai jisai tau tiek jū. metams praslinkus tarė sau: Ncveizdi į tą, kad žmonės ut les bandukes.
i
skaitydamas hiikraszcziūse a- mainymu monarchu Kossijoj. mėsa, juda dona ir vandeniu.
katos.
v
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Talpindami sziame Nu. dvi
korespondencijas isz Scranton,
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£
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tūlas niekadėjas persirengęs į
moteriszkę kėsinosi ant gyvas
Jeigu abelnai patėmyta yra ties kunigaikszczio Ferdinan
do, bet užmuszt nepasisekė.
Nedorėlis esąs papirktas nū
maskolių,v

Harsas Amerikos Lietuviu’?

KUBA. Mieste Nngaza Kon
vadinamų ‘miltingu.1 Jaib ka
stitutiszkn konvencija darė su
g glszeinai kas 5 petniezia® § da kokiame nors atsitikimė ta])
si vienijimu 10 szio mėnesio ant
;4
Shenandoah, Pa.
kurio iszrinko Bartolomeuc Mas
ų Kasztuoja ant metu i
% AMERIKOJ E
•
$2.
so prezidentu Kubos Republi
iszvadytų
mus
“
indyonimis.
“
zinuzmare
- $3,oo§
kos; Markizas Santa Lucia mi
H Rankraszezial (korespondencijos) ii\v Miltingai pavirto pas mus tie
nisteriu viduriniu dalyku, Taąplalszkai turi būti siusti ant szio anb£
k'iraszo:
£• siog į susirinkimus ant kurių mas Estrada Paima ministeriu
svetimų ir Maino Gomez gene
r®
rolu armijos.
ežius.
£129 S- JARDIN Sti p.
\ IEDNJUS. (Austrija).
į SIIENA ND O A //. PA.
Daeina žinios patvirtinanezios
sztas ant geležinkelio Jfizas gandą, jog greko - katalikiųBnksza, žmogus apie 33 metų kas metropolitą SenibrataviEntered ns second class mall inaU >r
senumo.
Treinas pagavo jį ežius, gyvenantis Lvove pasi
the Post-Offlce at Shenandoah, l a.
ant tilto ties peczia (irisztono liks kardinolu.
u
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su ketvertu vaikucziu.v

ūdotiniu ko-

žįmėt isz kur tokia ar to
kia žinia paimta.
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svetimtautiszki
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Dabargi 5 diena Octoberio bus ypatingas iszdavimas
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mus vardu
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rinkimus.

isz
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n u d z i u gom perskaitę

Atsiszaukimas.

dar sumažina jo vertę patal
pinimas straipsnio su aitria Kas turite lietu viszką grama sociftlistiszka tendencija. A adovai Lietuvos matomai kry- praszau atsiust pas mumis
i

Detroit, Mich.

LON I)ON AS. Užionykszcziai laikraszcziai pad ūda ži
nią. jog tarpe Franeijos ir Ita
lijos katalikų yra projektas at
pirkti nū rando miestą Rymą
atadavimo popiežiui. Deltos
intencijos renkamos kollektos
terpu katlikiszku gyventojų,
kurios turės iszneszt 5,000,0000(>0 frankų
Bet nekurie labai abejoja apir teisingumą tokių paskalų.

kuri isz prigimimo buvo lenkė.
BERLYNAS- Laikrasztis
Times“ Berlyno garsina kad
Kynų randas paaiszkino voKie
ežiam jogi ai visi vadai kurie
vokiszkus misijonerius dide
liai nuskriaudė yra suimti ir
atsakančiam laike bus nubau
sti.
FRANCIJA. Sziomis die
nomis Parižiuj pasimirė Dak
taras Pastenr garsus ant viso
svieto savo moksliszkais medėciniszkais iszradimais.
Jisai
tai pirmas atrado nežinomą
sulygsziol vaistą nū pasiutimo
kurį naudoja szendien *u pas:sukimu ivsa Europa ir Ame
rika.
CHICAGO. Airiai (Yriam!
czikai) laikė pereitą nedėlę
mieste Chikagos konvenciją,
ant kurios suvaževo delegatai
m- tikt isz visų purių Suv. \ ai
stijų, bet ir isz Europos. Buvo
jų į tūkstantį ypatų.
Pirmsėdžiais buvo tai J<>hu
I'innerts ir John Sultan.
Ant to seimo nutarė paliaut
jjuakaina su Ivgsziol būda kareviinc per laikraszczius ir į r.ipagundą, o griebtis iszsyk prie
darbo. Tiktai kovui su ginklu
rankose mato Irlandczikai iszriszimą savu klausymo.
Lenkai laikydami tūtai p sa
vo seimąv C’levclande nusiuntė
jiems teluo-ranimą iszreikszdami savo simpatiją del prispau
stos Irlandijos, kurį tie pasku
tiniai priėmė su entuziazmu.

Mmsztos Žinios,

PETERBURGAS. Isz Sibe
rijos danesza apie baisias ten
įvyk usias pa vandenis. Ilgas be
§ Aikanzas Livtuviszka
tus buvo priežaszczia palvini
bažnyvzia, kurią už-iemė bm
mo upių, kurios iszsi bėjusios,
statyt smėlis kn. Balcrviczins
daugybę minui nuneszė su su j
jau beveik gatava, liktai vi
vim. Teiposgi naujai budavoj* 1 durys dar nevisai užbaigtas,
mas tenai geležinkelis ne ma
nūs pinigų pritruko, l'aigi kn.
žai nil to nu kentė, Biedtii mas
Balceviczius nežiūrint ant sa
koteliai.
vo 70 kryželių, kūrins nesziuKONSTANTINOPOLIS, ja ant pucziu leisis į visas puses
bultano palovius yra driieziai terp lietuvių kollvktavoti,Įsa
saugoj urnas nės pnkilusiejie kui n (-sutaisys bažnytėlės kaip
Maked oniėcziai grasina sulto-I priguli.
n ui gyvaszczin.
§ Elizabeth Poit. Parapijos
Sznekama kad neseniai ata- reikalai skubiai eina pirmyn.
darė ten sūkąlbį, mieriu isz Aut 9 dienos ateinanezios ren
neszt Sultoną su visu jo hare gia Į)aszventinrmą kertinio ak
mų į padanges.
mens po nauja bažnyczia. Tai
DARMSZTAD. Numirė pogi 12 ateinanezio mėnesio
czionai kunigaksztienė Baten rengia perstaty t teatrą po vard u
berg, motina buvusio Bulgari „Pjovynė Kražiūse.
jos kunigaikszczio Aleksandro
§ Minersville Pa. Jonas M i

ulavicziui ir Jurgis MilcziuISZ CHICAGOS:— Lietu,
ųsiUBidėję uždėjo tamė mies- viai sulaukė viena ir geriausę
ii pirmą lietu viszką buczernę. lietu viszką krautuvę laikrodėliu: KE1PSCII .NOREIKOJ
limo.
CO. Velijame visiems Lietu
§ Sgamokin. Pa.
viams pirkti laikrodėlius, len
ciūgėlius. Žiedus ir kitus daigtus nū ju nes tai yra tikri lie
tuviai, katrie gauna daugiau
K
f iutitnius
isz Malianojaus ir ir daugiau kastainieriu kožną
a, Matulaitis isz Slienadorio.
honelių prisirinko ant misz- nį pardūdami ne tiktai Genus
[iru pilnutnkė bažnyczia.
laikrodėlius, bet ir visokius

bieczhį Amerikoj turi miltin
Apė nauda tokios parodos
gą Chieagoje. Ant tu miltin nėra k a raszyti: patys Cz< kai
go pribuvo perstatytojai nft prisipažysta, kad uorė ’aini
paskiau i n rengt didelį etuokurie buvo mylimiausiais
sve
v
ežiais klubo po vardu “Cuban
eRevolutionary Club.“ Apart
Cliicagos kubiecziai turi į inrenge tą parodą, idant susitijo.se ir Mexikoj, kurie remia
visos tau-

o*

dė iszsitist ateinantį menėsi 20
kitus daigtu.s kaipo; maszinas tukstancziu kariiimunes o pas. kimu negivų daiktų, kaip visos
kiaus dar 50 tukstancziu ant

i

inios isz Amerikos.

szinasdel si n v i moji armonikų

ežia daiktus
in visus miestelius jį gina. Maloniai jog be inter
O
ir miestus Amerikos. Kąs

gryczias, naminiai padargas,
Vaisius naminės pramonės ir
baigs.
viską, kas turi susiriszima su
Brazilijoj užsim-sza ant nau žmonių gyvenimu, bet da isziiittte Toi ton užtad mokslai viszka katalogą ir gražu abrojos revolucijos.
Prezidentas vysi czę gyvus gyventojus tų
jos nesenai apgarsino arnms
KELPSCI1, N0REIKO
nancziiH, teip kaip tai jie da
ro pas savin namie.
105 Broun Str.,
'Poliaus Lūs
Buzz a r d b B a y. PruCHICAGO ILL.
jas sumiszimas ir barniai.
dentas Clevelandas nuvyko
ta krasztu Long l.land su
vietiniai g
•u draugais žuvaut.
ADVOKATAS - LAIKIUS.
C h i c a g o, 1'1 L Szlup
B
n ust umimo
gubernatoriaus
hiiai szio miesto parodė nu
Prancūzai veda karę ant
Castillo ir reformos konstytu•
liai savo prisiriszimą prie
cijcje. I 2,000 zim-nių stvėrėsi
* htuvos tuomi jog iszmėtė si būti visada
į'pą lietuvių p linkai r e su
Izkriliais ant bažn\ežios ir

niauja

Rossi jos. Prezidentas Carnot
havo„ gadynėlei, tarsi lauk- buvo kai į) žinoma didžiausioj
į •iii užmokestiės, už teip praiimdarbą, bet apturėję nuo
tapusių papaikinimą irpanie
pinų o gal nū nekuriu ir vasario atlankyt caru paeziūse jo pa loci ūse.

Taipogi ant lukslaiicziai žinomų traukia :sz į

pavasario rengia

ant goję.
Po tam viskam važius
-nos pribuvo žmonių tiek ant karūnacijos naujo caro.
ga •
d ką tikt ruiminga
Tūmsvk Francuzszkas ministeriš llonoteau fraktavos
su kunig. Labanov Kostrovsbaiszyt perstatymo, nes kaip kiu anie sto\ į dal\ k u Egypt e ir
ta visu dalyku kcravojo jin
tina padėt maskoliams isz vyt

czeba-

no

|: “Kražiųv Si ?rdync‘

valandų

;

vo atlniikia milijonas su vii
szum ypatų. Y vairios drau

r;. A tikit o paimu \ šit.

į COOPER A

SCHILLER,

25 E. ( EM RE STREET,

kasdien vaikszczioja >u
ui.jau
ir be

JAGU NOKITE BIGEI PIRKT

užtai padės jiems iszvyt angli-

svieto. J ragą virte verda no
skubįt Anglijos aiszku pristo- žmonių, kaip skruzdėlyne.
Pmo lietuvyszkos parapijos. jima prie susivienijimo trijų.
j’sėjo tenykszcziai lietuviai

1 miltingo pribuvo Gūd.
Maisztas ant Kubos platina
• Sutkaitis isz Pitts tono su si kassyk tolyn ir Kubiecziai
apturi simpatiją nū visų putan. Deli nyk ieziu.
^kutini# matomai ketina neseniai pradėjo rinkt suragyvent Clevelande.
■ a h a n o y C i t y. Czion
ginamas vienas seniai jau
dantis brekerys, kuriame kariaujanczių pu«ę.
^darba apie 1,000 žmonių.

.... Ejkite \ i$i pas....

*WOMERI*

Czeknv tautos
yra tai vaisius PIGIAI SE IETA visam mieste
’
pataiso czeverikus kŪ nupigiau^iai
triušio tryjn melų.
Per trys
paskutinius metus (’zekai triu-

dai, inrengy 200 su virszum
vietiniu, provincijaliezkų pa
rodu —o isz tu iszrikia, kas bu
vo brangiausia ir savotiszkiau>i-i, suvežė in Praga.

Lietuviszkas : bnnJskuhs : (barbens).

S .era u to n, P a,. Diena SKAITLIUS G1YENT0JU. Livorno, Akvizgrąn, Croydon,
Laiszkai in Kedystę. 26 Rugsėjo. Miela redakto
Ilala, Brunsvic, Norvicb. ir
S era n ton. Pa. Diena riau, patalpyk szitą laiszką in
Didelių miestų Europoje ir Samara,
23 Rugsėjo, pas mus parapijoj ‘‘Garsą,“ kad pas mus kvailiai žieminėj Afrikoj ‘Statlsztiscbe
yra dabartės dideli nesutiki- norėjo padaryti parapijoj bun- Corresp“ suskaito 129, isz
PAPRGCZIAI GYVEN
jn-ai., nės dalis parapijom! va tą.
kurių kiekvienam yra
ne
TOJU JAPONIJOS
rosi priesz musų godotiną kn.
Užpereita da nedtlią turėjo mažiau kaip po 100,000 gy
Gyventojai Japonijos savo
Rėžą.
me mitingą ant kurio jau atsi ventojų.
Penkiese isz jų
Yia mus mieste keli lietu rado daug nekantantų ir rei yra daugiau kaip po miliona, kūną užlaiko cziszcziausiai už
•v nykai. ką tyezia žmones priesz kalavo, kad kunįgas aty d ft tu 8-po pusią miliono, 9-daugiaUS visus žmones kitų tautų. Kiekkunigų, buntavoja, o nekurie parapijos knygas.
Kunįgas kaip po -100000, 9-po 300000 vienas bagotesniils narnės Ja
niszmanėliai jų klauso O kur sakė sutiks, kad knygas parapi su viiszum, 21 dauginus kaip ponijos yra atskirta viena stati-s to ir erzina jie žmones priesz jos paimtu komitetas, bet kad po 200000 ir 77 daugiau kaip ei j a del maudininio, biednesniekunįgą tūmi,kad kunįgas neuž komitetas butu geras, o dabar po 100000 gyventoji!.
jie žmonės eina maudytis iii
baigė statyti bažnyczios, o tik tės, kada in komitetą renkasi
Daugiau kaip po milioną tam tyczia pastatytas pirtis,
pastatė bežiiuentą.
tik tie, ką labjaus priesz kunį- gyventoji! yra sziftse mieštose: kuriu yra labai daug mieštose
Kvailiai, užsimokėkit visi gą varosi ką prie bažnyczios Londone, Paryžium, Berhne, Japonijos. Maudyklos jų įtai
sytos kitaip nė kaip pas mus.
ant bažnyczios, tai kunįgas nenori prigulėti, tai kunįgas Viedniuje, petersburge.
jums bažnyczią tūj instatys, o nesutiko.
Miestai, kuriose yra daugiau į iduryj medinės maudyklos
kaip jus nenorite nieko ant
Tada Keli ėmė sznekėti, kad kaip po j. 00,000 gyventojų: pervesta varinės paipos, iii
bažnyczios dilti, tai kunįgas kunįgą neleist in bažnyczią.
Carogrod, Moskva, Glasgov, kurias mdedadeganeziu anglių
isz kur ims?
Žinomas dalykas, kad tokių Hamburg, Neapol, Liverpool, ir lapai greitai vanduo mau
dykloj suszyla.
Da ir teip gerai, kad jus buvo tiktai, keli, o visi kiti tą Budapeszt, Manebester.
Japoniėcziai maudosi van
periszkadijot ir žmones bunta- sznektą papeikė. Ale Berno Miestai kuriuose yra daugiau
v o jote, o kunįgas in teip trum tas, tas pats ką kitąsyk buvo kaip po 400,000 gyventoju; denij turintij 36 R., o damdypa laika tokį puikų bežimentą parapijos sekretorius ėmė žmo Bruksela, Varszava, Mnd ryt, mas. jug tankus maudymas kar
sztam pandenij nesveikas, yra
/.statė.
nes buntavot ir sakė, kad ku Rymas, Amesterdam, įledyč
Mus kunįgas, kn. Rėža yra nįgą reikia apskusti, kad ne iau, Birmingham, Lyon, Mar- neteisingas nės žiūrėdami ant
jų galime suprasti, jog tas nie
labai darbsztus, nėr ką sakyti, žinia kur padeda parapijos pi gyli
v a.
Miestai, kuriftse yra daugiau ko ne kenkia
retai kur tokį rasti.
nigus. Iszpirko vainotą ir ap
Gyventojas Europos stebėja
Žiūrėkit buvo jis pirminiu skundė,bet skvajeris nepriėmė kaip po 300,000 gyventoji!:
MtCarmifise, kur žmonių yra proves ir pasakė, kad kunįgas Kairo, Keeds, Monachium, mais žiuri ant japoniėcziu ko
teip mažai, bet kada gerai su yra prabaszcziumi ir rėdo pa Turyn, Wroclaw, Odessa, She kius sunkumus jie gali panesz
ti, arba koKį tolumą gali bėgti
kunįgu laikėsi in trumpų laiką rapiją ir pagal savo numany ffield, Kopenhaga.
Miestai, kuriftse yra daugiau i jis basas visas apiplyszęs ir
instatė jiems uuikią bažnytėlė. mą pinigais kėravoja.
kaip po 200,00 gyv.: Kolonia, kai]> sunkiai dirba vasara ir
Arba Szamokine. tik saujuTada Bernotas pasėmęs ke
Drezno, Palermo, Barcelona, zK ma.
kė lietuvių, o jis mokėjo j&s
lis ersztus pereitos subatos va
Žieminėj szalij Japonijos,
sudavadyti ir jiems teipgi kare nuėjo uždaryt bažnyczią. Edinburg, Stockholm. Belfast,
Bordean, Antvrrpen, Lizbou, kur sniego bunao ogana daug,
o•
bažnycziukę instatė. Ale tie
Pasėmė pundą vinių, plaktu
mylėjo ir klausė nunįgo Pežos. ką nuėjo pas bažnyczią ir no Dublin. Rotterdam, Bristol, japoniėtis vidužiemij gyvena
Branford, Genua, 1 lottington, savo szaltoj stuboj, nės niekad
O mus niszmanėliai nieko ant
rėjo užkalti duris, kad nedė
Aleksandrya, West-lion, Ma jų kitaip neszyldo, kaip uždėg
bažnyczios patys nedūda ir ki
lioj kunįgas neineitu.
damas kokią -ųaują mediniu
gdeburg, Lille, Florencya.
tus atkalbinėja, o nūg kunįgo
Ale nelaimė pamatė jfts papatys nežino ko reikalauja.
įbestai, Kuriuose yra dan anglių, o vaikai per visa diena
lyumonas ir knnįgui liepus subuna lauke basi.
Arba ve, nori kad butu ko
inn
po
100,000
gyventojų:
aresžtavojo, ir pasodino in cy
Stovi japoniėcziai po kėlės
mitetas ir kad tas komitetas
Kingston upon Hill, Frank
pę. kur per visą naktį persė
V? basi, žuvis
kunįgu rėdytu.
furt prie upės Main. SahL-rf, valandas ant sniego
dėjo.
Bet kad komiteto norite, tai
Charkov, Bucharest, K ievas, Ogarnio szaltnm kaipl ledas vauBanėdėlyj buvo prova ir New castle on l yne, Braga, Ry dmij.arba jieszko jame sznknu
įszrlnkite in tą komitetą žmo;ies gerus, kurie eitu su kuni Bernotas su draugais likos pa ga, lleaga. Leodyum, Tryest. ‘•lotoso,“ miega aut drėgnos
gu iszvien, teip kaip kitose pa statyti po bėla 200 dor. kož Dundee, Gent, Clirystyania, žemės, ir t. t. 'Tiktai ka ran
nas, iki ateinanezio korto.
Venecya, Saloniki, Tuluza, kos ju tai ne pakenezia szalrapijose. O kaip jus renkate
Nedėlioj policija bijojos, Tyflis, Messyna, Eez. 'Tunis. czio ir jąs taukiai turi szildyt,
kokius tę atskalūnus, ką tik
Uor parapiją ardyti ir pasinau kad ersztai mus parapijos ne 1 )ysvldorf, Altona.Se\ ilia, No laikydami ant pildo, kurkine
Japonieczmi
doti isz parapijos pinįgų. už padalytu bažnyczioj kokio rymberga, Bolonia Leicester dega angliai.
parapijos pinįgus atsigerti, tai maiszto, užtatai smgėjo per vi Sztutgart, Kamiuiiica, Kazan, bus szalta kad ir gerai prikiltokio komiteto, žinoma, kuni są laiku, kol kunįgas neatlai Malaga, St. Etienne, Oldham, rvtose Euiopejiszkose stuho-«
kė misziųszventų.
Sonderland, Kad riff, Lvov, jaigu jis neturės kur susiszylt
gas nenori.
Tokios tai liūdnos pas mus E1 ber f el d, B re m e n, S t r ass b u rg, raukas.. Nežiūrint, ant to,Kad
Asz vienok misTuiu, kad tie
nesutikimai greit užsibaigs nės czion Skrentone naujienos ir Aberdeen, Saratov, Nantes, tokius szaiezius kenezia, jie
labai retai kada perszala.
visi geresni žmonės laikosi su negerai,
C*
7 kad keli kvailiai o Catania, Gdansk, Blackburn,
kunįgu ir pagiria kunįgo pasi visus' žmones nori subuntavpti. Zurych, Kisziniev, Havre,
elgimą, kad tik in tą dalyką
Ale nieko nepadarys, nės Szczecin, Barmen, Brighton,
neiusikisztu kun. Burba, ir pats Voskupas užstoja už ku Boston, Roubaiks, lira dec,
kai į) tie maiszti nykai pas jį nįgą ir sako, kad kito kunįgo Rouen Vilnius, Goeteberg,
nueina, kad szldta jiems pami in Bkrentus nedfts, jeigu lietu Baku, Preston, Ateny, Opor
ltu jr iszvytu.
K. Pb. y nykai nenorį kunįgo Rėžos. to, Kreefeld, Astrahan, Reims,

Wazinkelias Lehigh - Falley, Katalogas Kningn.
nuo 18 Lapkričio 1894 m.
liwlna 1»8 Shonadorlo in Ponn Haven
hxt’sn, Mauok Chunk, Lehighton, Slatington
»l!u Hall, CntAntaqua, Allentown. Bethlehem,
lutonir Weatherly 6.04, 7.38,9.16 ryta 12.1ft, 2.67
1!?, poptetu.
hSaw Yorn Ir Philadelphia, 6,(M. 7. 88, 0.15 ry| 4!f<,2.67, popiet. In Quanane, 8wttchbaca,
UtLardi Ir Hudsondule, 6q4 9.15 rytu 2.57 po plet
I hWll e«-Barre, White Huven, Pittston, I.hjl'■nllh, Towanda, Sayre, Waverly Ir Elnurat6.04,
llfiryta 157, 0.27 po plet.
I IiRooheah-r, Buffalo, Niagara Falls ir in Wo-

■ wi6.W. 9.15 ryta 2.75. 5.27 po plet.:
Ii Belvidere, Delaware Water Gap Ir Stroudstaf&M ryta 2 57 po plet.
la Lambertville ir Trenton 9.15 rytu
It Taobannoc 5.04.9.1 rytu
2.57.5.27 po plet
h Ithaca Ir Geneva 6.01. 9.15 ryta 6.27 po plet.
la Auburn 9.15 ryta 5.27 po plet.
It Junesville, Leviaton ir Beawer Meadow
IS ryla 12.43 po plct.
laStocton Ir Lumber Yard 6 01, 7.38,9.15 ryta
Utt. 2.57. 5.27 po pietų.
la Silver Brook Jukctlon, Audunrled Ir Haz)»l»W,7.88.9. 15 rytu, 12,48, 2.57, 5 27 ir 8.08 jx»
ysttu.
Io Scranton 6 Of. 9.16 ryta. 2.67 ir 5.87 po pletu.
la Hazlcbrook Jeddo, Drlftun ir Freeland 6.04,
9.15 ryta, 12.43. 2.67. 5. 27 po pletu.
h Aabhnd, Girard villa ir Lost Cree. 4 59, 7. +5.
I ill, 10.20 ryta, 1.00. I.iii. 4.10. 0.35 po pietų.
» In Raven Run, Centru Ila, Mount Carmel ir
1 httnokiu 9.13, 11.14, ry ta. 1.32, 4.20. 8.22. 9. 15 po
S >*tu.
I In Yatesville. Park Place, Maha noy Clt)' ir
I Mwo,«O4, 7.39. 9.15. 11.05 ry ta 12 *3, 2 67, 5.87,
I IW, 1053 pv pietų.

Treinai Lszeina.
I ItzShatuok 5.15.8 15.1145 ryta, 1.65. 4.30,9
■ Bpo plotu, Ir ute tin In Szenaduri nut 6.04, 9.15
Inu. 19.43, 2.67,5.27, U. J J po pietų
I bxelna ii>z Szenitdvrio Į, Pottsville, fl.04. 7.33.
I IB. 11 06. 11.80ryto 12.43,2.57, 4 10, 5.27, 8 08 po
I iktu,

hwlna b* Pa ttsviH.- J Szvnudorl 6 00, 7 50, 9 05.
»IS. 11.40 ryla, 12.82, 8.00, 4 40 5 20. 7.16,7.56,
po pietų.
bzelna i*z Szunndurfo Į Hazleton. 6.04, 7 40, 9.
Brytt. 12.83. 2.57, 5.27, 8 08 po ptetu.
bzalna isz Hazleton Į Sr.enadorl, 7.3. 10 00,
ilWryta, 13 15, 2,58, s,w. 7 if. T.50 po ptetu.

NEDELINI8 'PRE INAS.
Iszelna In Raven Run, Contralia
I Haunt Carmel Ir Shamokin 6.45 rytu 2.
IlOpopletu, Ir atlena tn Shamokin ant
I DO ryta Ir 3.45 po plet.
lszeina Isz Shamokin In Shonadorl 7,
H ryta Ir 4.00 po pletu. Ir ateinu In She
Mdorl ant 8.49 ryta Ir 4.58 po pletu.
Iszelna In Ashland, Girardville Ir
Ust Creek, 9.40 ryta 12.20 po pletu.
In Hazleton, Blach Crceh Junction.
I’snn Haven Juctlon, Mauch Chunk
Allentown, Bethlehem, Easton Ir New
York. 8.49, ryta 13.30, 2.55 po plet.
In Philadelphia 13.30, 2.55 po pletu.
In Yatesville, Park Place, Mahanoy
City Ir Delano, 8.49, 11.35 ryta 12.30. 2.
15,4.58, 6.03 po plotu
Užeina Isz Hazleton In Szenadorl 8.30.
11.30 ryta 1.03, 5.30 po pletu
Isz Szenadorlo In Pottsville 5,55, 8.19,
5.32 ryta 2.40 po pletu
Isz Pottsville In Szenadorl 8.30. 10.10
fyta 1.35, 5.15 po pletu.
. ROLLIN' H. wilbcr generalinis superIn
tendentas South Bethlehem, Pa.
CHAS 3. LEE, gen. agentas
Philadelpdlft, Pa.
A. W. N0NEMAC1IER. Ass G. P. A.
South Bethlehem, Pa

J- mHAK'EKfiS
AGENTAS SZIPKOHCZ1U
308 W. Centre str. MMutnoy Ci tv.
Pa. Galima pirktie konopigiaueei ir
»nt geriausiu szipu vvažiuot. PriegUm liaidžiu piningus tiesiogei in
Lietuwa, Russija, Lenkija ir kitas
visas 8zaHa Europos.
Teipgi laikau saliuna,^kur wiso
gero galima gauti iiigert. Lietuwei
pu aawo wieniemi.

Musų spaustuvėja randasi

szios knigos;

Apie sėnovės Lietuves pilis
30c
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 10c
Zlponas bei Žlponė
... 40c
Žirgas Ir valkas
...
20c
Birutės dainos .... ior
Petro Armino rasztal
10c
Ponas ir mužikai, drama
15c
Kas talsybe tai ne melas, Aisz B. 15c
Pajudlnkim vyrai žeme apysaka
15 c.
Ant Nakvynes
“
“
5 c.
Pasakojimas apie viena vaita Ir jo rasztluika
“
“
“
5 c,

Kaukazo balalsvis
“
“
5 c.
Maldų knjgos:
Kur meile ton ir Dievas
“
5 c.
Kas kaltas
“
“
“
5 c.
Aukso Altorius arba Szaltlnls danglsz- Senis Makrickas
“
5 c.
“
"
“
kų skarbu
Vakarae Tilviko pirktcleje
‘
5c.
a) Skurlniuoseapdaruose - 81,50
Gyvenimas Stepo Raudnoelo (ketvir a
b) Szagrlno
2,00 dalis ..Szaulenlszklo senelio”)
15 cc) Krisztolo
2,50
Aple Dangų, Saulg. Monftsį, Žvaigždes.
d) Sn kauleliais
3.00 Ir danglaus
Pllanetas Ir Kometas
"
5 c.
3) BALSAS BALANDĖLĖS.
a) Skurlniuose
90c. Pirmutinis degtines varytojas, komedi
ja
“
“
“
10 C.
b) Szagriao
1,00
c) Krisztole
- 3,00 Naujas elementorius (1895 m ) apdarytas
d) Su kauleliais
2,76 Ir daagla'us
su puikiais paveikslais
”
15 c.
3) Mažas AUKSO ALTORIUS, fie. Žodynas kun. Miežinio keliuose kalbose:
4] KANTICZKOS
70
lietuvlszkal, latvlszkal, lenkiszkal ir
ruskal
“
‘‘
8 2.00

Knigos dvasiszkos {talpos:
Glvenimal Szveutnju Dievo 1, 8, Ir 3.
70 centu viena
Givenlinas Vleszpttles
•
80c
Glvenimal Szventaju Dievo [mažesnis]
Ir III zokouas drauge
20c
Garsas apie baisybes dienos sūdo 25c
Gydyklos nfi baimės smcrtlos
30c
Istorla Szventa su abrozelials - 25c
Menuo Marijos
30c
Filotea arba kėlės Į maldinga givenima
50c
Novmios
30c
PrfsIgMtavojimas ant smerezio
50c
Istorija seno Istatlmo
25c
Kanczla Vfeszpatles
- 30c
Pokylis szTtntv.jų arba tanki komu
nija
•
15c
Szkala
25c
Stebuklai Dievo 61. Sakramente 30c
Mokslas Kvrno kataliku
- 35c
Szlovinimas Sz. Panos Marijos
20c
RaŽanczlus amžinas 10c
Žyvatal szventuju - 20c
Kalba dvieju žmogij 10c
Vadovas In dangų • 50c
Vadovasaplunkanczlų atmininlma kan
ežios Iszganitojausmusų
18c
Girtybe.balslbe irrustlbe to grleko l’c
Kas yra grlekas.kalba 2mergii!cziu 15
Didžioji nedella
5c
Griesznlnkas priverstas meta voties 10c
Perspėjimas apie szv. tikėjimu
8c
Trumpi pamokinimai Ir rodos isz knįgų kun. Antanavieilaue
- 5c
Kasdienines maldos
8c
Graudus verksmai
10c
Apie malda kaipo rakta į dangti 15c
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szveu
ežių ir didžluosloa uedelos
75c
Szauksmus Balandėlio
25c

KnĮgos svictiszkos Įtalpos
Lietuviai amžln gludumuose
Maskolijos politika
Valkų kningelė
Vesellja pagirėlių •
Terp skausmų į garbg poema
Vlstorla. Zanavyko
Juokingas pusakojlmas
Naujas elementorius su apdarais
Lietuvos gaspadlnd
Anieryka pirtyje
•
Tamoszlus besotis
_Apie Kražius
K§ daryti idant sveiki bntume
Lengvas būdas paežiam per a&vj
mokti raezyi
•
•
.

Basauavlczlaus Dr. Etnologlszkos smulk
menos (su viena uuipa)
“
25 c.

Pavargėlė (P. Pelvorfntos Apysakėle)
Ir kaip gyvena Kynul
“
10 c.
Vapplerlo A. kun. Istorija bažnyczios
kataliku
“
“
100
Kristijonas Donaluitis Pavasario links
mybes
“
“
*
5 c.
Musu Pasakos, 10pasakų
10 c.
Kankinimas kataliku Lietuvoje abelnfil
o ypatingai Kražiuose 1893 metuose
del Lletuvlszko teatro
“ 15 c.
A ndersono pasakos, su abrozelials, 30

Pajeszkojima j
Mažu kasžyno isz breliu Jie
tuviu kur buna Petras Grusztas. Piriniaus jis gyveno Mono
galiela City AVashintouCo Pa.
Pinorani.
Praszan dfiti žinią nnt szio
adreso: Ona Grusztas 3G. S,
Liner str. Waterbury
v ConnAsz Jonas Butkieraitis pajiszkau savo pusesėres Onos Kliinaszauckiutės ir Petronės, abi
seserys paeina isz Suvalkų guber. Xaumieczio pav. Gminos
Lesnistvo, kaimo glabadu Praszau atsiszauktie ant sz’o an*
traszo:
a n traszo:
Mr. John Butker
419 Frandi n st r.
Syracuse. N. Y

Asz Ona U) banaviezien
pajeszkau savo tėvu Jurgio ir
Katrės Oleku. Atsakima dūt
ant tokio antraszo:
Rev. M. Peza.
1643 N. Main str.
Scranton, Pa.

AV m. A. Davis.
Gall iszczlstltl Ir nukvarbuotl visokias
drapanas kaip tai; kotus, kelines, plrsztines, vilnones Ir szllkines. Po iszczlstllme , arlxt nukvarbavimo drabužiai iszrodo kaip siivisu naujai padaryti.
Darba atlieka greitai, pigiai Ir kogerlauscl.
1‘afgi parduodu naujas Ir jau palaiky
tas drapanas.
.NEl’Ž.MIRSZKrTE

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

MESINYCZIA .

Vincą Minkeviczin
I. I. Rohland’o
31 . Center Str. ant 131 S. Bin, Shenandoah

Shenandoah, Pa.

Užlaiko geriausius arklius ir ri
Visada kopigiausiai parduodu tinus dvi szermenu, veseiliu ir t. t.
'
mėsa: jautiena, versziena, aviena r?
kiauliena ir visokio skyriaus rūkyta
mėsa.
Geriauso įneša Szenadorije ir
visados pigiausia.
"Tikras amcrikoniszkas laikrodėlis.

10c
20c
i
15c
Teiposgi gers kriauezius ir teisin
20c gas agentas, laiwakorcziu ir siunti
35c
mo piningu.
122 S. Mail
50c
Shenandoah, Pa.,
7c
15c
35c
10c
5c
15c
l“rcrjptlr >ecuro<4. l'ra<h>-Mark*. Copyright*
and Lub^lJ rea>»tercd. Twauty-Hve year* »x7
pprlor.ee. We report whether patent enn bo
rtsiu; o<3 or not, free of charpe. Our toe not duo
pra
cutil patent is allowed. 32 piinc Hook Frvo.
H. B, WILLSQM 4 CO.. A Lios ney» <U L*V,
10c
Opp. U.S. FokOfikxs
WASH1NCTOK, D. o.

J9N0 MIEL D/1ŽI0
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