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Naujas Sztoras

John Dailei
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Drukarnej e -K

drukoriszkus darbus:

« 'll i

P- Barger & Son
Reading, Pa

Brukuoja '

iu konstitucijas, ITakatus,, JTikietus
-• Groinatas,
Užpraszimus r

..j

— -

s vr l’orterio.

A d fesas d ru ka r nes:

<-4Preke apgarsinimui

Kales $ of ? advertise'
Ąjic inch once '’
One inch one mouth
One inch one year

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

Vienas colis viena karta
Vienas colis per menesi
yjįenas colis ant motu

$ 0,50.
$ 1.00.
$ 10.

PUB, CO,

ftRSftS AMERIKOS b’eTOWIM”
Shenandoah. Pa

230 W. Centre Str.

0

ry. A tikit o pamatysit.

COOPER

& SCHILLER

25 E. CENTRE STREET,

HESTAUFAGJJA
s

pii mos kliasos. *

a
i

NAS

Kampas E. Center ir BoiceruSt

Geriausia uženga’del darbinykų ii as KANCLERIU ant
31 E. Centre Str.
Alus,
sznapsas ir vijoki gėrimai visa

Smagiausia užeiga, kaip dc! vigM
lietuviu, taip ir pakelcvingu, nes
LHgh Valle's dipo. Tonai randai! .
skaniausias alus, visados šviežos,l«
kitu gorimu tai n<-i girti nereikia, r.d|
resniu niekur nerasi, o cigarai ISB'.f
ežios '1'urkijos. Taipgi J. Ku;kz1b^L
ir brolis yra labai p riete! i n gi znit®
Kiekviena gelbsti bedoje ird uxlarf
kožnam reikale.
nkvamikszkit

M. M. BURKE.
LIETUVA iriu visas

ADVOKATAS - LAIERIK.

>

ir

Pa v seniai žmonės u

Į

.
f
Parduodu visokius žalius valgomai
ktus: Salolak, Kopusius, Cibnhusįi

kvas, bulves ir žuvį

kiu

galuok

»

paminklą jei žmog‘s lankuos rastų,
Ls žingei lis isz kapu iszknstu,

NEUZMIliSZKIT

>

Vj

imi

szeziai vaiszino sveezius, — net
ir vaitasu sekretorium užpra
szė.
manydamos priežastį, banitijiJau nuo pat ryto stalas svir
savęs visu savo
ne apkrautas pyragais, sureis,
mėsomis, ant vidurio' stalo pa
Mikui.

Į

Eanie Alikas, tu geru žmogų
me- j. o tiek musu laiku pas s.i\<>
I tu gali jos užgaudyt, da šarma

Shenandoah Pa.

. $ ANCEREWI6ZEUS,

Įil itnz.uto imm

saujalė vyrų ir moterų, czeverii tinka, norėjo jam Alikas pasija linksmai — mat ALkas, su
sutvėrimus; todėl paėmęs szln

Peter Cecchini

->i SALUNAS K
<5**^

i, ,U-

tai vasaros diena

T

Shenandoah, pa
' NAUJĖS * ĮLIETUWISZKAS B. ® ®
202 S. Alain Str.,

okagi:teip dalikatnam ponui
sėdėt ir valgyt kambarįje, kur

ai - Tavo grožybė ■
darbai vaikų Tavo?

201 E. Center Str.

Of finas: ant Kampo Alain ir
Center ulicziu, Shenandoah.

121 ir 117 E.Centre str.

(Įžanga prie poemos).

visame mieste Sheiiadona

Taipgi netoli nuo saliu n o visokį tavorai szvieži ir parduda kfi
na pigiausiai. Priegtam kož’ias lietuvys ras szirdinga rodą

O ir pinįgus maino ir siunezia iu
ialis svieto.

Ke’.kia žinoti, jog p. vaitas
iKa Mikas papasakojo! baisiai
nekentė musių szliksztu
jam būdavo paimti ir plunk
ant kriksztvnu. sna,
ant kurios tupėjo musia

- -s MAWIW

MAINIERIU SALIU______

Metas 11 f

1896m.

; i svirną ne mažai.

leidi musėm, mes tame p. Aliar
at

<ų cigaru! Užeikit, o nepasigailėsi t.

žnn i •

važiuja mus keleliu ’

ar-

(ral jus ponai nežinote, j

Lietu? iszką Graboriu
CH. SHMIDTO

Szitamcnesi pan t uosi m

'to’ln ,
!• /

A’ I ncu Al i n k e viez iii

Ar žinote lietuwiai kad C’H$

ant 131 S. Main, Shenandoah

TlzXN SHMIDTO yra geras »■’
galwa nuo jo niekad neskauda- i

Užlaiko garinusius arklius ir ri?
bsczkutia in namus purst gabent
rrginus d<M szermemi,f vesoiiiu ir 1.1,

(. JM9

Suskambėkit žemėj nors balsu i\kiu

Jus vėl iszgirdęs ir asz pati iu n i ilsiu
Apie senovės Lietuviu narsybe —

Scientific America
Agency for

¥1

us
i
, ]M aip Sty. Shepaptįoah
>•

Shenandoah,

-i
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yru gvuruntavotss mjt 20
metu. A p?.hir<‘k gerai «-.x
preso r/i-'-ir Jeliru Iti nm
ttisi, j< g yra pigu. uiJino
,kek fT.fiO- <> j-'igti nori
puikinis ielicillgelio, ?t»l
nUhisk gO i-entu pacztinemis markėmis o gnu
ai hukaini ienciugeii
vertumo J3.KO14 k. Arba
nrisiusk T.gO.olejieiuji^11 g*uii dykai.
. «
S'
ADRESAS: 1

°v Royal Bifg.Co. Dept.

lOUnity Bldg. - - - Chicago, 1U.
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Į
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> girios, kuriose gyvena
O

'

c*'

Liudui lyg ruduo isz sziaurės atėjęs
caveat*.•

TRAD5 MAR0

Design

patch*

copyniQHTS, f

For Information and free Haud^vk wriWj
BrojlmwjlY. Nnw V*
Oldest bureau ror securing patents In A®*,
Every patent taken out by ur Is brought £
the public by a notice given free utubMp*
„AfONN ft CO.. Č41

JUumcr

Lareoet circulation of any •clenUttC P*P*55
world. Splendidly Illustrated, Mo lojfn
man ehould be without 11.’ weekly, 8{

Daliuos su žmonėms ir dtinos brnsu

o toM- Mikas m
įkosiu, kaino bu

per marias, — marios, tai m*

su sekretorium, visi suprato.

nę isz supanczios lu
pasitiko meiliai Mikas.

<•

w R0 f

į

07 W. Coal str. Shenandoah, b

Pūkštanti svainį plunks ihį p o 5 0 ee n tų
Parduosim už tris da’iierins ir pusę $ 3,50 sienini dzie^oriu Tikras amerikoniszkas laikrodėlis.
iK-zkirpk
npgar-hiiSTEU
iKzkirpk s-zi
s-z i npgarUni.
užsukama antasztuoniu parų, mūsza pusę ir advnas vertus S 6
wiMD n’| vri>iusk mums filit J
Wniin m™ . i
i . <i
.
,
-i i i •
G
msvo pilnu n<ir«-Mi.<>
hdr<-*u. <> mes
mc* ;
j, vt
savo
lejankos hera geresnes visam Amerike kokia mes panhhlam
LAOlES l)r‘OuMiin<‘ tnv už dyka, |
pamutiino. t’i-rhui'O
OR CIKTJ <!<•!
'
Gvri ausi ta vora už pigia usia cienia pas mus.
tikru :inivrlkoni>zkii JniSIZ£ kr<x!<-li. yH tni tikrai t
nuk*n<s viH'iiinnin* 14 k j
MII imi SJr.inkArtPX narduodnm >.nt visu toliu mrifioi
iszrcxlo taip, kaip tikras
auksinis hnkrod<‘ll>, ku- ;
***td ii .
nul/eidziam
riftakiti pur iinln |x, <l0‘ *

O jeigu

Arkliai su keturioms ausim

platesnės už visą valszcziu p.
vaito ■— da nabagėlis neįpintilog mažįtis -— bet vis irusi
tolyn —jau karta panėrė vil

moteriszku, ponas Alikas, ar
drutu, — svetelių gražių turi , nų tra karta jau į sznerves bis
ki vandenio gavo ir po teisyAcziu Dievui
* dailiuu turime,'
visi kaimynai, giminės mano
vos
vandenio,
toli tai j u ne nėra.
V mariu
V
p. Alikas ir musuv Ogražų,
ižen- jas aut dugno velioribams i
v

*•

lynas.

Tolinus bus.

netyczioms užėjo apie bajorų
ir miesezionių luomą. Pasto
riaus sūnūs su tokiu karsztue svai bumą La
mu

Isz Anderseno Pasakų.
Pabaiga.

Sykį iszėjo jisai su mažai
siais baronais ir su jų vyre ui i a
ja sesere pasivaikszczioti; jie
nuėjo tuo paežiu laukų keleliu
kursai ėjo pro senąjį ž’lvitį, ir
jauna mergaitė pakelėje raszkė kvietkas ir pynė isz jų vai

gi i ii i nes
mia mus | pi yszakĮ, ragina
prie viso to, kas gražu ir gar
binga. Teip, Laimingas yra

tasai, kursai neszioja vardą,
lengvai jį įvedantį į augsztesnę
pat stropiai klausė ir kas bu
Sziandiell

vo kalbama ir labjausiai su d i
dzin pasimėgimu klausė mokiu
tojaus pasakojimų.
Tai bu
vo jaunikaitis aiigsztos durnos,
geros szirdiesir mylįs visą Die
vo sutvėrimą..
V a i k szcz i o j ą n t i e j i e apsis to •
1 atmes
nysis baroniukas užsigeidė du
dėlės tokios pat, kaip jau jam
isz kitų žilviezių dūdeles buvo
sukę; ir pastoriaus sūnūs nu
laužė žilviezio szakelę.
— Ak, nedarykite to! —su
szuko baronytė.
Bet jau bu
-z^Faig tai gar
sus musuv nedis — kalbėjo ji
- Asz teip labai jį
tolinus.
miie už tai isz ma-

rinu n<
muosins —
įgal mano nu
i viskanczi u
uižiura visiszkai
monę co
i: i v s z tęs n i u os i ūse
klaidinu*.
itsitinka paluomuose dažu
■dą gerą ir augsz
cos durnos pobūdį
pasakojo man motina apie vie
uą atsitikimą, kokių ir i:
daugybę pridurti
Mano motin
vieno didzpono namUsę
u o moeziutė kitąsyk
im
le t ii namų žiu po n ės
bary ie tebuvo tiktai mano mo
ina irszeimmmKas;

mas
lr ezia jije papm
ką mes jau žinomi
dį, apie seną pilį, apie ta vorų
nesziotoją ir žąsų piemenėlę,
pirmutinį sykį po tuo medžiu
susitikusiu ir buvusiu paskui

bes
im at ė

bent urnai szi
langą senelę einauczią su lazda
per kiemą: jijė kasnedėlią ątei
davo aluiužnos. — ,,Va mušti
vargingoji senutė! —si’.szuko
geros giminės ponas. — Kaip
iai sunku vaik>zczioti !*‘ — Ir
negu v meno motina
11'11)1

skaudus ir asztrus, kaip lioke
linksmumą jog galės t i jai su
Numirėlio byla
motyvo szvilpimas, dar beveik
sivienyt ant ąmžių, Szitam
didesnis; perlėkė per visą kie
daigte
O balsas
9 io nutilo
ogus Kariai, pavesta
mą, sodną, miszką, ant daugi
si girdėti verksmas .... 1 eisi
1’0 mylių aplinkui pasklido,ir
tin aukszta pozicija Korė
gaudimo drebu I y s perėjo per
pakilo
neapsakoma
ministerio tiesu.
klausytojus ir ne buvo žmoszsukti dūdelę.
,,Kožnas į savo vietą
gaus Lažnyežioj, si
Barono namuose susirinkt ūžė vėjas, — ir toje paezioįė umerti. Padarė tai anglikonisz
i draugija: ežia buvo daut min u to j e szeimininkas baionai kas kunįgas Dodd garsus pa- a k i m is.
to r.elignm vėl prabaszcznis
sveczių isz apygardos ir isz so- staeziai iszlėkė per b
>gas, mo- rakalbėjo, melsdamas idant >u
stapilio; daugelis žiuponių, su
kjiojas 1 ta n nope
paskiaus uo drauge užgiedotu himną:
mokėjimu ii be mokėjimo ap piemuo iszieke ne į saiioių, grovo Cheterfield
Susitiksim kada tai gražesnėj
sitaisiusių; didissali«mas buvo ne —tai jam buvo Įieraugsztni tas padii bime vek11) (
žali i“ Mirusio prabaszcziaus
pilnas žmonių prikimsztas. bet į tarnų kambarį, kame \y šio savo mokytinio
Simus pastatė drauge du
Visi isz anvgaidos pastoriai resnieji tarnai sė<
(lytas ant smert per pa koriai
grafu ir tuojaus bažnyczi
vienas prie ki szilku panciakomi
Ma. 1777 : priesz tai vienok pu
klausytojai iszgirdo balsą j
to prisiglaudę. • Ant pinanti kus tarnai pamatę pr.esz s'iy$
laidotuvinę bylą dange
nios Horne ir jos vyro. Nie
užt
uės pažiūros iszrodė, jog ežia teip menką sutvėrimą, isziszgą
susirinkusiu žmonių
ne atsivožijo jiems antryt.
svecziai ant szermenu buvo su sezio tartum i akmenis pavir> gi atsitikti
•Leidžiant grabą į duol
szys bylą ir lieps pasakyt
negyvėlis atkalbėjo tam tikras
Savo
laidotuvių,
kaip
tai
O pacziame salione jauna w
maldas užbaigdamas
rė
Hammond,
miręs
pirm
ronytė buvo nuneszta ant pit
Idant mums Dievas
mos vietos už stalo, kas jai ir -diu mėnesiu Edinburge: b,
kada nors snsivienyt
ovecziams buvo pažadėtas pritiko; pastoriai s sūnūs atsih to visko nėra da nieko vpatm
didis koncertas, ir todėl mažu do greta jos ir juodu abudu sė go. Z>m geidi
tis baronas atnėszė i galioną dėjo, tartum jaunasis su jauni tiko Bostone,
ir savo isz zuviczio iszsuKtąv ja. Tiktai vienas senas giff Harne ne tik
tuvinę bylą, laike paezios žėdūdelę. Bet dabar nebuvo ga vas.
labuos ceremonijos bet ir prie
įima isz dūdelės nėjokio balso I i es
iszgauti; pats tėvinis negalėjo tas ant savo vietos, — nes d* grabo giedojo himnus jo pati
visi nu dėlė buvo teisinga ir žinojo.$3 mirus pirm kelių metu Bosto apalpusį kokį tai apdrikusį 7<
netin
no
*gyveno visuv metų senį. Kada paėmė jį p;
mylimas anglikoniszkas kunį licija, tai isz popierų, kuriai
r mu tės sunutis kursai buvo prieik gas Tamoszius Harne naszlys; turėjo su savim senis, dažinoj*
elektrikinių kelių
stis to atsitikimo, nulėkė kojf svajojo jisai apie tai idant ga iog ils vra amerikietis. P
ose isznesza 13,176
mis augsztvn tiesiog į pae$ lėtu Misivienyt su paezia ko
nu
n um
m<
eszi metai atgal t
ne \ mils’
leno
Mirsiant I barį, kur netrukus jis numirė.
metuose keliu buvo
Horne Įsakė savo draugams Numirus seniui kambarij jo pa tiktai 9,660 myliu.
• b
kaip tur but atliktos įo laido licija rado pinįgiĮ ir teip viso ką pasididino ant 3
iusą mylią aplinkui Bt tu vės
kių brangių daiktų ant 2,Odd,
jo v a m žd ž: o g a rsa8,į
000 franku vertės.
tarė vienas kavalierius
lyvini daiktai. TurW
sunutis. — Tamista mo
nu
tik ant

ti, bet dar ir aną pataisyti!
l ai bent tikras genijus! Turiu viltį, jog tamsta neatsisa
kyši mus palinksminti ir
* .. . .
.
A
rystės, tie geri, prasti žmonės
szvilpinsi antszio mažuczio
pasakojo ji toliaus.
— ,Ti< muznos augsztyn opu. zuno strumento. Ir su tais žodžiais
laikėsi
patarlės:
,,Kožna ma, tai mažmožis, bet ir tokie
jisai padavė pastoriaus sunui
daiktas tu r turėti savo vietą*
mažmožiai szirdį sujudina ir dūdele, iszsuktą isz žilviezio,
ir nenorėjo už pinįgus jieszkot
titulų nė pagarbos.
Muši sziuose laikuose poetai ir priva kursai augo
O 1pagal
O g
senelis, baronas, jiems sūnum lytų ant jų savo vyzdį at krei pti. siąi praneszė, jog
atsieina.
Sako, buk tai jisai Tokie vaizdeliai atgaivina ir mokintojas nori sc
buvęs labai mokintas vyras, nuramina duszią. Žinoma, esti zdžio paszvilpinti.
ir liūdnų iszskyrimų.
Kada
prie kamliszko dvaro turėjęs
Aiszku buvo, joc
žmogus tiktai ant to pamato at
didžią pagarbą ir ant kąralisz
jo isz mokiutojaus
sai
isz
geros
kų pokylių visuomet buvo
Pastoriaus svniH tf
kilmės
medi
v irstaeziai pasakė neduduosiąs,
kviecziamas. Kaip gražu turė
Kaipo arabiszkas ar
norint isz tikro jisai labai ge
u
szokti,
žvengti
ir
kada pati žiu pone drauge su
rai dūduodavo. Betjį isz visų
savo tarnaitėmis sėdėjo už kar
pusių apnyko, pradėjo praszy
vaito, o ponas balsiai skaitė
ti, maldauti, — ir pasibaigė
Szventą Basztą.
tuo, jog jisai pasiėmė dūdelę į
ro g e jog jo žmogystoje bajorystė rankas ir prisidėjo prie lupų.
—kai galan eina, jog titulas jam tik
Tai buvo dyvinas vamzdis.
kai baltai niauka (liarva), kurią pri
Cj

kieriąus giminė, vniii
•tveitu arklių buvo ti
JZiieSzta isz karietos
negalėjo nė ant jos
kulnių papulti
Du iikiuib
neseniai pralobę, buvo tiesi’
I Kri°vį įsmegti. Tai l)J'
p icojmg. s vanudis bet la#
gni atsiliko jm>g iszleidęS p'
mą balsą, jisai sugedo — irt
buvo labai geras, nes jisai J
,,Kozuas i savo vietą!

Ant rytojaus apie tą išteįj
jau nebuvo nė atsiminimo,
s k as ėjo po senovei, tiktai *
seni ’portretai — tavorų n<^
tojo ir piemenėlės —jau v

ežia buvusiųjų dalios ž#
dar iszsitarė, juog jie I*
garsaus dailininko dirbtu
juos ežia ir paliko dar aW
no. ,jKožnas į savo vie
Kada nors ir isztikro teip’
Nes amžiai ilgi— ilgesni

rinkusių pažinus numirusios
ponios Harny balsą!. . . .

i o m Kwang >
szėjo jisai ne isz grabo bet Koėros ministeris j
tų \ aisti jų l uri la
fonografo pastatyto pas gra
tori ją. Keli meta
pamatę tai kiaušy tojai sziek
<ėjo. Po giesmei
i balsą numirėlio
ivo laidotuvine by
nuo n<
ją. ispmų padare did
kingų tavtieczių, kurie už vie
lios ponios apalpo? P
na nepasisekimą įvikdyti tufus
ežius sakė jog laike kad
girs, jau jis bus szalij amžinos naujus savo kraszte j vedimus
smert jį mix o
laimės ir szviesos.
Tankiau ( reformas
Ministeris Soli at
šia tokiose ąpli
rodo tik geri darbai mirusio vyko į Amerika ir dirbo AVa
tuotarpu Horn e iszs kaitė tik shingtone prie ministerijos ap
tai savo nusidėjimus ir meldė szvietinio, kaipo prastas darbi
susirinkusiųjų dovanot ir me) nykas už 30 dolierii| ant mene
šio
stis.
Po tam garsino dorybes sa
rrąsidejus Kyno- Japonuz
to paezios ir iszreiszkia savo kai Vainai, jis atsisaKe nuo ta r

Valstijoj

Idaho

pavietas

Ada už užmuszima 84.612 kra
likti laike trijų menesių iszmo

kejo $ 2,520 imgrados.

Miestas

Grass Fran cuzi joj

turi 100 fabrikų, kuriuose i»z

dirbineja isz visokių augulių

ir žiedų perfumas.

ippes-s

Franci joj apdovanojo savo vy
riszkį laike' 11 mėnesių 5 iaifc

vaikais. Mėnesij vasari]* 1896
m. pagimdė dvilinkus, ogrddij

tris; yra suvisai sveika ir gyve
na jau su kitu vyru
Pii mutinį savo v;
apdovanojo

k e imjtu.

Du architektoriai Najorkt

Ha rd inge ir G rodi, pasidar
plianą del budavojimo namo
,,Postal Telegraph“, kuris tn
rėš suviję 1C&,UOO oi u, 400.
000 ypatų ir 12 auks:
Szis namas bus tris
sztesnis už boksztą ..Eifel

l'.-onip’ly .•M'cnrctl. Trinh-Mnrks. Copyright*
nnd J.abclt -cgijlcred. Tvrenty-flvo years ex
perience. Uo report whether patent can bo
»ecurc<1 or not, free of cbi rjro. Our fee not du<j
until nat'-nt Hnllorrc<l. 32pac<' Kook Free,
H. B. WILLSOFJ &. CO..
Uw.
U.S. i'uu OCko. WASHINGTON, D« C.

ji ms atidekav<»tl už
katra apturėjau:
• geresni nei viena?
L Karbonaviczia,
irre Plains, Mass.

Padekavoju szimtnis kartu u:
visus dai kt us, tai yra maszinu
kę, kompasą, leuciugeli ir do
va n a s, nes jie man labai pati n
ka Fr. Eismont, Duquesne, Pi
I'eip raszo visi lietuviai, kat
rie no musu daiktus perka, jei
gu da neturi lietuviszka katah
ga, atraszyk o bus prisiųstas,
i daikta tai pirk pas

į--s,.

JjįS^dl

W^sMS-V':' "įSž

-id

ils>ast«:

s?" W

$w«!b

Penktam:

<į

The Lithuanian Weekly

(tel užlaikymo visų, bažnyčią

Patrick Hand,

[Garsas Amerkos Lietuviu^
J

P V BEISI! EI) ETERY

$

KRIUKY

t

Unijos balius, kurį kėlė tikrai kaip galėdami alpina popie

žių,v

VO labai <laug, nes SUVažeVo
j«
lietuviai isz aplinkinių miestų

Executes all kind of Job Printing a.
’•inkimų bus sekanti:
and translating in all modern lan
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pauijų. l.-zia jį pasitiko vis
iialitikieriai, norėdami dasrži

liucija. Jau kelis syk daugy!#
žmonių susirinko prio.-zkaralhzto
palovius szukava: „>zalin karai*
no! *zabu dvaras'. Lai rvvnoja n

jerio treczianic varde
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Maskolių<• vaiskasb

koks tai nesupratimas. Minister
norėjo kaipo apekunka aprinki
sau Japonija, karalius gi Maskdjį
ir pertai su jo ž ma maskoliai įeį
į sostapiiį.
1 s z Į> antį a. Pacziojo loji

Connors ir John ]■'. Higgins

■/s'XecSe t i n iu l 1L aik ras zti.'v-

Iszczia dancsza, w
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tori a us 5 varde.
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mzszti ii turėjo bėgti.

jai nors ir daug
ta karė, bet uit

11 ■

priesz zJi. 1 asirod
lietuvių kai
duuff

lull

sau vieW. <«įįį£

a n

buvo musztvnc "7.\mo minotro
i, Kuriu vadu bu
ir isz pa n u po va
j

if r

ko ir su
m ai s.

turės par

mlas

J

partijai
Tiiomsyv I

netikėtai už

Aut vietos ir aplin-

•»' nekenezia pN

tikt 1,000 y patų o

eiizii, bet buvo sumuszti. Ji
apie ;> J)0o llovasų užnuis^
02 žmonės, tarpe Bet ir prancūzai daug iszka^
įaugamas
isz w
turėjo nuo jų.
<•
Bet numažinti pu

demokratų — demokratai. Di
džiausiu atmainų po elekcijų ba prie bnrzierio
padarė viens antras vardas
kurs staeziai perėjo į pusę re
I lųgm
! tis is:
sauai

•d

vii

2 dienos menesio Kovo.
'*4

Valstijų prie Turklį dvaro
1)11'0
pareikalavo nuo
valdžios
Pirmam varde: William Ale Į
Hre, Martin Lallen ir Dantel į

$ 100,000 kaipo at lyginimą už

Antrame varde, John lineli m

Elhenny,
Tieczuuų:

j
p I

It y m a s .
*
Szamokino ir

;w

k *

M t Carmi ų

1,000,000 dol. per metus,
Ketvirtam: A. I). Goble,
iszeina $3,000 ant dienos,
Patrick Kerns ir Qoprad Eng
#
*

Austrijos cieeo

Naujus Metus nusiuntė popie
žini kaipo dovana $100,000
kuomi eiecorius Prancinzkus

r.
V
:
į
t

14

P<-! praplU1
mo m ūso
tiniu o gar*1
ai orp o
u js^
tlls’III llinsO (io\anus sni*
niibaksn CVgani. AbU
nniin savo pravarde, ir jsavo a<lr<*sa o mes alsi*
1 baksa. u. (\ eygaru ii’
gera revolveri. 1 kiša*
poihika. 1 pipke ir pase*
ta aikrodoli H praboj)
so o ir gera lenciugeti. i

d ; i! 3Vi m c uit or
2iu del mus oaygaru
ųurie p i <y du povi-

ugttsvieta parsiduda.mcs norime 1
t ii u return užsicinlina pnrdudaina$>
zsiarus,
Agentus reikalaujrni kO*
teeste
Adrcsavokitc trip; ,

Cuban Cigar Works.

ę ]Vaihin^/on Str.,

gaiš, nes algos jam neužtenka

MS
* 7 2? t I'll

S ■

-A).

K

v . ».t*

’bet ir jį patį sunkiai sužeidė Riley Co.
gai cę jau negyva.
Teiposgj
—‘Natale netoli nuo Shamo teip jog ir jus vargui! liks py Germentown
anglekasvk !<•*
kino per vieną lenkiszką ve vas.
prigulinezios prie tos k<-u)| -

ISZ LIETUVOS
>

■ ' ■■ ■

Isz Na u m i esc z i o pa v.
Szį
pavasarį priesz Velykas isz Nau
miesczio iszkėlė kunjgą D vara
nadcką į Lenkiją, o į jo vietą
atkėlė isz Vilkaviszkio kunigą
Pa u lėni. ^Priekiu Dvaranaucko įvyko tulosatmainos. Baž
nyczioj buvo permainytos ge
gužės mėn. maldos isz hm K isz
kų ant l’etuviszkų Velykų nak
(į pradėjo žibint liktorius iki
lytui, per ką nereikėjo žmo
nėms tamsoje gužiuėt po baž
nyczią ir pakampėmis. Galėjo
kiekvienas melstis isz malda
knygių, kad (ik norėjo.
Be
veik kas sau vai t ė priesz m i
szias mokindavo poterių isz sa
kyklos ir iszaiszkyndavo zmo
nėms na uju s žodžius ir raginda
vo įsiraszyti į blai vysią, per ką
ir daugumas girtuoklių buvo
pametę gėrę. Dabar nėr kam
platini blaivystę , teipogi neži
nia, ar naujas kunjgas bus ap
ginėju lietuvių.
Dabar ta n
kiai viena-, kito užklausia, ko
dėl bažnyczioj sziandien uegie
da ,,pulkim ant
kelių“ ir
nSzventas Dieve14, tik tie hm
kai pradėjo ant viszkų giedoti
nesuprantamas giesmes teip,
kad negali nė pasimelst per
juos.
Daugelis nesupranta,
kodėl ant viszką gieda lenkisz
k”i ir pamislyja, kad lietiivisz
kos giesmės yra per prastos baž
nyczioj giedot. Argi lietuviai
ne turi tiesos giedoti baž n y
ežioj prigimtoj kalboj? Gal
saujelei lenkų valia daryt, ką
tik jie nori, o gal kunigai b in
nori — tai ką tu ežia prastas
žmogus supaisysi viską, ant ga
lo jie mokinti tai ir geriau ži
no, kur kas tinka Dievui, ale
vertėtu susiprasti, kad tai ne
lenkai užlaiko bažnyezią o tik
lietuviai ir kad lietuviszkai baž
nycziai pritinka geriau lietu
viszkos Ogiesmės, o ne lenkisz-

kos.

J. Nemokai lis.

Žinios isz Amerikos

9

— Pottsville, Pa.
Likusi
viena stuboj 5 metų mergaitė
Mikolo Lynclis bovijosi zapal
kom ir uždegė ant savęs d ra pa
*nas Motina parėjus rado mer

■

•

..

J...

šiai lą trys lenkai tapo teip bai
šiai suinuszti, jog nė vienas i.-z
su neliko gyvas.
I žmu.-ztie
jie vadinosi Nolrv-kis, Barszak
Kobolski.
Apart to da 13
ypatų lapo snu k iaii ar lengviau
sužeistų. Dadus pa-ilin k.-mi
nimas.

— Shamokin, Pa.
Lenkiszkas laikraszlis ..Gornik“
danesza jog pereitą m dėką
plėszikai užpuolė ant guod.
unijotų kn. Dmitrovo važiuo
jant jam isz Petersono į savo
parapiją M t Gariniuos. Užpu
likai szovė, bet kulkos pralėkė
likt pro jo galvą.
Užpuolikų
palicija da ne.-ugauna.
— Newburyport, Mass. 10
d. \ asinio laivas po vardu
, .Floiyda“ paskendo teip jog
nieks nežino ne vietos kurioje
ji* nuskendo. Laikas nuo lai
Ko vilnys
v isznesza lentas ir Imi
kius laivo. Sziandien isz ryto
vilnys iszmetė kimus dvieju,
žmonių,
v kurie buvo ant to lai
v O.
Teiposgi tai paezia durna su
-imu-zė ir paskendo kitas lai
vas ,,Al!ianzn“ ir kūną kapito
no szio laivo vilnys iszmetv
ant kra n to.
( levrdand. O. Cziafapo.-u
važinėta na-zlė dievą Kalinau
ckieiiė. Paliko penketą vaiku
c/.ių be jokios prieglaudos.
— Ilazioton, Pa. MainUse
nudegino gazas S. Czarnaiieką,
kuris tuojau s pasimirė.
— Troy N Y. Fabrike kau
nierukų, kuriam diria keli
szimtai m ergų pasirodė ugnis.
D a ibi nyk ės prade jo grūstis per
duris ir mindžiot viena kitą.
Apie 20 meiginų sudegė, o
daugybė tapo sužeistų. Iszka I
dą aprokuoj i ant. 300,000.
— Sitliivan.
12 \ asario
G Atterberrv tapo szinmlien
pakartas užtai jog 31 Sausio
gvoltavojo savo marezią Rossy
Atterbarry
Bet jis pakol bu
vo gyvas rėkė jog jani neteisiu
gai daro smertį.
-— San Francisco, Gal. 14
Vasario F r J. Miller užsikėlęs
anksti nulipo žemyn, bet szau
tėj rado tris vagis, kurie nu
tvėre jį. Paskui vienas plėszi
kas liko pilniavoti Milku j, o
kiti pradėjo jieszkot pinįgų.
Milieris pėrszovė savo sargą

Los Angelos, Cal. 25 me
tai atgal numirė vienas žmo
gus palikdamas $ 2b.00o. Tuo
jaus supuolė visi artimesjiiejie
gin i >ės r< i ka’pildami lu pmįgų
bet jie negalėjo pasidalyti ir
pradėjo provotis. Provojost
iksziobiik. Ant galo visi nusto
jo pr‘>vojęG ir atsisakė nuo tų
pinįgų. Po a proka\i m u i pusi
i odė jog Į m ėjo Užmokėt kasz
tų ir vi> ii-m advokatam & I 9,999
Gdc. Likusius 4<ic. padėjo į
kasą, nes niek-jų neatėjo alsi
imti.

Bet jos

tvirtai

pnstanavijo vereziaus numirt

ant maisto. Dieve padėk varg

Atėjo žinia

in mu<u rėdvate kad Bostono
lietuviszko laikraszczio span
stuvę nupirko kn. Zebrys ir

neužilgo laikrasztis iszeis Wa
terburi j .
* Plymouth Pa. d. 10 Feb.
Plymoutlie buvo apvaikszczio
jimas 1 (t-ties melų jubilėjaus
laikraszczio \ ienybės, Isz to
limesiiiu svecziu buvo tik kn .
Žilinskas isz Mt Cariniu.
V

maitytis.

i<z bado, o nekaip dirbant isx
valios maryti savę badu, nes
4MK. .
užmokėsi les neiižt(d<davo net

Lieirazios žinios.
AVsiterburis.

nijos pereiną į rankas U lių u
Vadės kompanijos nuo 1 Ko\ •»
( Mm ežią us ) sz« iį metų.
S New York.
Fnnedėlij
f.y. 17 d. Vasai io ežia sustraikavo sin\ėjai k. imu, nes kan
traktieriai dideliai sumažino
jiems mokestį.
3,000 mergi
nų ir 2,500 \ yru nustojo dirbę
ir reikalauja prigulinezios jiem
nžmokesties. Sunkus p.idėji
mas įlarbinykų. ypatingai mer
giszczių, kurios neturi k ..ūmi

dieniam laimėti.
§• Staunton III. Czia sustrai
kavo mainieriai.
Iksziolaik
d irbinykai nedirbo tik 2 bre
kmuų, bet szią nedelią per sei
ūkį visi nutarė straikuot jeigu
kompanijos nemekes jiem ta
užmokestį, kuria pirmiaus mo
kejo.
Bot kompanija pąsipiieszi.
no. daigu darbinykai visi lai
kysis isz vieno ir ne:s į d arba,
lai ki mpanija turės aįiliaist.

kr

Atsiszaukimas.

Apeiga nusidavė puikiai.
Buvo laikytos k-dios kalbos.
Giesminykai pagiedoj . keletą
puikių giesmių.

A uoszirdžiai praszau G uodo
tino Rė<l\ tojaus ,, Vienybės* ‘
~ Elizabeth N. A . Iu vie idant h-iktilsi man iszaiszkįti
tą k n. Servetkos ateis i u Eliza del kokios priežasties nei'-zpil
beiha ku. B. Žindžius, vysku do m ino prąszymo. Lnikrasz
pas jau liepė parapijos komite tij garsina, jog redystėj ,,Vie
hn sudavalyti knygas pirm nybė<‘ galima gauti paveik
mė kn. Servetka atsitrauks.
stą Gedimino. Jau mėnesu
laiko suvejo kaip asz nusiuii

Dalis darbu
§ Buffalo. Sustraikavo 800
darbinykų prie budavojimo na
mti, pertai jog vienas isz kan
traktierių priėmė į darbą 35
skapsus.
§ Ashlandų laikraszcziai pa
<duoda žinią, jog Lehigh Vai
lės kompanija nuĮ»irko- Lognn
i r Centralios mainas, priguliu
< izias sulygsziol prie Lewis A.

cziau pinigus markėm. Nesu
laukdamas aukszcziaus mine
to paveiksi >,
rnsziau da
apie porą laiszkų, bet paveik
slo kaip nėr teip nėr. Prieg
tam nei atsakymo jokio negnu
nu, ir užtai esmi priverstas
klausti per laikrasztį, idant,
man viską iszaiszkytumete.
Labai nedailu teip pasielgti,
daigu paveikslo neturite, tai
praszau sugrąžyti pinigus.

Lieku su Giid. d. Man t vilkų
' ■ I

-------------- -0—'
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Korespondencija.

•vienuolikos metų vaikiszezis, jaticz.ia sunkumo,, nesszoka su f savo pmio, kuris jam padėjo
varydamas bandą galvijų neto akvata. Jeigu jai kas lieptu nu vilkt.
Ii nuo Junction City,. atsigėrė atlikti tą kelionę pekszeziai ir
Žeminu* sekančiam atsitiki
: lygtim keliu, tai ji niekados ne me sz uo davė p a v m zd ą tik ros
vandens isz balos.
D e t r o i t M i c Ii. C»io
Tuoj avis putam pradėjo- jam apsiimtu,. mislydama jog netu meilės artyn; >.
Vieną nakti
m y kszczmje lenk isz k oje Šeini
labai skaudėt vidurius.
Liga rėš spėkų atlikti tokią ilgą ke- Kastoras gulėdamas kuknroj
nacijoje atsiliko- 9* dieną szio
kas syk L vis didinos-i* ir teip . lionę.
iszgivdo dejavimą tarnaites kn
mėnesio pusmetiniai egzaminai
tatėmė nuo vaiko visas pajier i tankiai sirgdavo; pribėgo
ihz iietuviszkos kalbos. Geriau
gas jog tasai porą mėnesių gu
prie, lovos ligonės ir pradėjo
šiai iszdavusiams kn. Žindžius
k*jo lovoj.
Szoblė Napoleono I.
iaižvt jai rankus.
paskyrė tris dovanas-. Egzanii
Dr. Walters tvirtino jog vai
nai nusisekė dailiai. Pirmą
Matydamas jog ta-i nieko ne
kas
gavo
drugį.
>u
karsziligę
dovanadainas
iszvisur suv
Szoblė Napoleono 1 stovi da oamaezija pribėgo prie lovosir m io to davė jam vaistus.
rinktas— paėmė J. Czepano
In pa baigą gi vaiku pasida bar Paryžiaus muzejui. Dyvi kitos tarnaitės ir ėmė budyt.
uis, mokįt’nis filozofijos; an
rė visai slobna ir visi mislino, nas daiktas jog Napoleonas ka Inmigus tarnaitė stengėsi szunį
trą — Miežinio žodyną — M.
jog jis mirsęs.
Bet susykiu liaudamas per 10 metu, isz vi nuvyt bet jisai ant to nežiurėda
Monkeviczius, mokytinis V
vaikui pasidarė b-ngviau ir so tikt tris syk buvo ją iszsiė- mus pagriebė kaldrą ir nunekliasos; treczią dovaną — Pa
męs isz maksztų.
Ulini laiku suvis pasveiko.
szė į kampą. Tokiu budai tar
sakojimai Antano Tretinįko te
Pilimi
sykį
iszsiėmė
1812
me
Ant rytojaus persitikryta
ko J. Anibotui, mokįtiniui I V
naitė priversta buvo atsikelti
jog vaikas, gerdamas vandenį lūse Maskulijoj, gindamasis
kliasos. Egzaminams prisi
An ir oged būt ligone.
o
baloj, įgėrė žalti, kuris jam ir nuo užpuolimo kazoku.
klausinėjo teip gi ku.n. Žin
Ii ą kartą— 1814 prie Arcis
padarė tuos sopulius.
džius.
Žaltys bebūdamas pilve vai ,siir Auber kada generolas Col
Lėk ic jos Iietuviszkos kalbos
ko nustipo ir paskui iszėjo isz bert užpultas vaisku maskolių
tapo įvestos szįinet ir jeigu vi
vidurių. Ilgio jis turė pėdąr ir austrijokų traukėju szalin ir
sados bus Semi nary joje tiek
norėjo bėgkt per tiltą, ką maty
skūra- žalia.
Lietuvių kiek dabar,, pasiliks
damas Napoleonas norėjo iszsi
Geriausia pagelba del kubifr
ąnt visados. Pradžioje- metų
traukti s«,vo-szoblę, bet toj bu ežių y ra stoka pinigų IszpaniLietuvių kurie vaikszcziojo tut
Kulkom del anuotą isz su- vo apledijusi ir jis sužeidė sau jos ižde. Karė su kubiečiais,
Iietuviszkos kalbos, buvo 9,
rauką. Paskui jam padėjo ją
rių.
kaip aprokviota, kasztuoja jai
bet paskui du iszvažiavox o vie
isztraukti jo adjutantas. Napu
kas mėnesis po £ 4,000rtDOO„
nas pasidavė už lenką teip kad
leouas, paplakęs arklį, užlėkė
K«rzemina
Kada republika Argentina savo vaiskui už akių., atsistojo Iszpanija dabartur jau skoloje'
O
v davė tik szeszi. Szio
se dienose atvažiavo da vienas kariavo su Uraguayjum, kovo an c tilto ir sz v it ruoda maskable 6 ,(•)(')('),000,000 pesetų (apie
ir dalkirmusų Seminarija draw, je- ant marių palei Montevideo riktelėjo į savo kavaleriją L $ 1,200,OOH,00(0’j i*r per tai
ge-su* m a m n d skaito 8- tikrus vaiska* Lragauyjaus neteko ,,Kas drįs Į»ro manę prajoti’1 •nieks ne- nor jar daugiams pa
Lietuvius ir keletą sulenkėju kiliku del armotvk Geneiolas
Tada kavalerija sugryžus skolyti.
M
siu arba apsimetusių lenkais. liepė pnmėgyti užpiovyt armo metėsi aut neprietelių ir sumu
l okiai baisiai sumai ku*
Per szį pusmetį liet uviszkų tąsu, kulka isz sūrio, kuris bu szė juos.
Į mebs vis didiuiaiuties, anl gnlo
lekcijų b<i*vo ant saiuvaitės vo labai sudžiūvęs-.. Bandy
Treczią kartą i>zsiėmė savo
trys: '’iena pasz.venstja. grama mai* labai geiai nusisekė.
szoblę, kada pavakare jo sena pie teks Iszpanai pinįgų aut ve
tikai a Ultra ska-vty imnr apšalu
Pirmu szuvių sūrio kulka gvardija pradėjo bėgti nuo u e ilin-io- karės ir turės atsižadėt
K ubusriejimams- ir lavinimuisi! gry sumuszė macztą ak nito neprie pi i.etelių prie
aterloo.
i
nai ir gražiai kallxiti lietuvi- telių. Antim syk užniuszė du
szkai,,treczią — Lietuvos ist<-- žmones-, stovim;zi:is netoli ge
Ypatingas vižlą.
r jai. Isz gramatikos paėmė nero’.o Argentinos.
Milžinuv szliubas.
me iki ketvii tam dai ktvardžiu.M.
Ant galo argentrinczikai tu
linksniavimui, o isz istorijos rėjo t ra u-k bis.. Alkani kareiTidas medėjas (Midjoj; po
SMeifre Michigane ėmė szliu
iki vieszpatavinmi Mindaugo. viai valgė truipiw.iiw.s- sūrinių
•nas J-tur pmikų saunį prie l>ą ied’.ižiniai.. Jaunikis ponai
Kadangi lietuviszkai gramati kulkn.
v
medžioklės, isz kurio is»i-nislu Winner 20 metu,
kai vienos adynos ant sau vaiv • sveria 8Hsv|
moreik stebėtis. Sykį ponas riį n- tw*r 40 colių augszczk
lės yra-permaža užtai antrame
pusmeti n y j ę turėsim, jos dvi Akvata daduoda pajie-gu. J. parvažiavęs isz medžioklės nuoteka p. Gongą v re-,. 48 meti
iszėmė isz vežini © zuiki* ir pad'a sveria 85 svarus ir lygrsu sav*>
adyni. —
vė szunini,. idant-jį nu-nesztii į vyru
Užsi interesą v imas liet .viszką kalba ir istorija bei stropu
Kiekvienas darbas, nors jis knkni. Szuo- pagriebęs zuikį
mas moksle czionykszczių mo- birtų ir sun klausias,, bet jeigu ■smuiko į vidų, bet priėjęs prie
kįtinių — lietuvių užsipelui mes dirbsime su akvata, jis pa durių, vėl sugryž'o atgal. Nu
pagyrimo..
sb’odys lengvu.
Paimkime sistebėjęs ponas pamatė jog
tikras- jo ,,Kastoras“ įszoko į Vargamistra į Forest City
A. Kaių>as
n or szokį.
lėlike tik vienos nakties ant vežimą,, padėjo pas savę znikį Pa. blaivus su gerais paliudij
baliaus, kiekviena szokikė be ir pradėjo su koja traukt isz mai*ir t.t.
Žaltys pilve.
Ultvatnykas te atsiszauki*
szokdania, perbėga mažiausiai kaniĮio vež’ino uzmirsatas ku
30'mylių. Priegtani da ji bū rapkas. Lszėmęs- prvukszczius pas vietinį kunįgą.
Balandžio mėnesij pereitose na llabau* susi veržiu;, szoka tikt, stengėsi juos pats n»wnesat, bet
Re v. J. Kuras. Box 3^
metuose sunūs vieznyko Gus ant gaJ'ųįpivsztų ir traukia įisa nepajįiegd'amas-; pradlėj©' lot ir
Manvplia isz Sterena Pbimt, ve-ne s-verką; orą, o bet ii net nieką ne daleido prie jų apart
i <
i
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V

M

f

*

/ Apie sėnovės Efe
-------f J AG U NOKITE I’IGEI PIRKT
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 10c
Žlponas bei Žiponė
40c
Žirgas ir vaikas
20c

Gdazinkelias Lehigh - Valley J Katalogas Kniugu.

Czeweriku ir czebatu

Praiidfifi nuo 18 Lapkričio 1894 m.

fi

wclnul l»z-inu I*z Shenadorlo in Penn Havru
□unction. Mauch Chunk, Lehighton. Slatington
Whitt Hall, Catasauqua, Allentown. Brthl«h«vi
Hatton ir Weatherly 6.04, 7.38,9.15 ryta 12.43, 2.57
k27, po pletu.
In New Yorn ir Philadelphia. 6.04. 7. 38. 9.15 ry
ta 12.43,2 57, popiet, in Quumtne. Switch bac*
©erharda ir Hudnondale, 6.<j4 9.15 ryta 2.57 po piet
In WHee-Burre, While Haven, PitUton, Ln•ryville, Towanda, Sayre, Waverly ir Elmira, 6.04,
9.15 ryta 2.57, 5.27 po piet.
In Roehcater. Buffalo. Niagara Fail* ir in We»tus 6.04. 9.15 ryta 2.75, 5 27 jk» piet.
In Belvidere, Delawnro Water Gap ir Strouds
burg <5.04 ryta 2.57 ik> piet.
I Lambertville ir Trenton 9.15 ryta
Tun han.../c 6.04.0.1 rye* 2 57.5.27 pn piet
u thuea ir Geneva 6.04. 9.15 ryta 5.27 po piet.
In Auburn 9.15 rytu 5.27 po piet.
In .DanesvHle, Lvviston ir Bcawer Meauow
7.88 ryta 12.43 po piet.
In Slo'.ton ir laimbcr Yard 6.04. 7.38. 9.15 ryta
K 43. 2.67, 5.27 po pi«-tu.
In Silver Brook .lukction, Audcnrled ir Hazle
ton 6 04. 7.38. 9. 15 ryta, 12.43, 2.57, £.27 ir 8.08 po
pietll.
In .Scranton 6 01. 9 15 ryta, 2 57 ir 5.27 po pietų.
Lu Hnzlebrook Jeddo, Drifton ir Freeland 6.04.
7.JB. 9 15 ryta. 12 13. 2.57. 5. 27 po pietų.
In Ashland, Girardville ir Lost Cree, 4 50, 7. 46.
>.13. 10.20 ryta. 1.00, 1.40, 4.10. 6.35 po pietų.
In Raven Run. Centralin, Moun* Carmel ir
Muimokin 913. 11.14. ryta. 1.32,420, 8 22. 9. 15 po

Birutės dainos
Petro Armino rasztai
Ponas ir mužikai, drama
Kas talsybe tai ne melas, Aisz B.
Pajudinkim vyrai žemę apysaka
Ant Nakvynes
“
“

Pasakojimas apie viena
sztinika

» <rt

a) Skurl ii nose
b) Szagrino
Krisztole
d) Su kauleliais
3) Mažas AUKSO ALTORIUS.
4] KANTICZKOS
-

ruskai

CHAS S. LEE, gen. agentas
Philadeipdla, Pa.
A. W. N0NEMAC1IER, Ass G. P. A.

3- MB3AHCIA
AGENTAS SZIPKORCZIU

308 W. Centro str. Mahanoy City,
Pa. Galima pirktie konopigiausei ir
ant geriausiu szipu važiuot. Priegtam Raidžiu piningus tiesiogei in
Uetuwa, Russija, Lenki]' ir kitas

Amcryka pirtyje
Tamoszius besotis
Apie Kražius
Ka darvtiidantsveikibutume
♦

Teipgi laikau aaliuna, kur wiso
garo galima gauti isigert, Lietuwei moktljtz.e
pas sawo wien±omi.

20c
3aC
50c
7c
15c
35c
10c
5c

*

10c

••

“

Ofisas buna atidaritas

ir nuo 7 iki 8 wakare

M. Slavicko

S 2.00

Vadjplerio A. kun. Istorija bažnyczlos
kataliku
“
“
100
Kristijonas Donalaitis Pavasario links
mybes
“
“
*
5 c.
Musu Pasakos, 10 pasakų
10 c
Kankinimas kataliku Lietuvoje abelnai
o ypatingai Kražiuose 1893 metuose
del Lietuvlszko teatro
“ 15 c.
Andersonu pasakos , su abroztdlals, 30

Wm. A. Davis.
Gali fszczlstltl ir nukvarbuoti visokias
drapanas kaip tai; kotus, kelines, pirsztines. vilnones ir szilkines. J’o iszc.zistiimu . arba niikvarbavimo drabužiai iszrodo kaip suvisu naujai Įiadaryti.
Darba atlieka greitai, pigiai ir kt.gc-

rio parapijos galima gauti visokiu

DAKTARAS

Y. M. MITO. ID.
’

buvęs

prie

7

•

Minors

nv, Building,

Taigi parduodu naujas ir jau palaiky
tas <1 ra pa nas.

116 E. Centre Str. Netoli L. Vales jaigu nori turėt sau nauda te
(lipo SHENANDOAH PA.

MESINYCZIA
L L Rohland’o
Shenandoah, Pa.
Visada kojiigiausiai parduoda
a: jautiena, vcrsziena, aviena

mėsa.
Geria tise mėsa
visados pigiausia.

šokiu,

giesmių,

gvvenimns

tegul pi ixiunezi.t
virtu liti n i Jr didžiausia Amui

Mr. n L. Dyniewicz
532 Noble sti
CHICAGO
ILL.

ELI KL’S SAI lUNAS

10c
20c

Vaiku kningelė

Tvrp skausmų į garbe poema
Vi.stovia. Zanavyku
Juokingas pasakojimas
Naujas elementorius su apdarais

DANTŲ DAKTARAS

Basanavicziaiis Dr. Etnologiszkos smulk mus, kaip tai.sza'ta alų, visokia ariel
menos (su viena mapa)
•> c. ka kokios kas tik nori, ir kuo pui
kiausius cigarus
Pavargėlė (P. Peiverinios
ir kaip gyvena Kynai
10 C.

G i venini a i Szventuju Dievo 1, 2, ir 3
70 centu viena
Givenhnas \ ioszpaties
SOc
Givenimai Szventuju Dievo [mažesnis]
irIII zokonas drauge
20c
Garsas apie baisybes dienos sūdo 25c
Gydyklos nCi baimės smerties
30c
lstoriaSzven.ta su abrozeliais
Menuo Marijos
30c
Filotea urna kėlės į maldingi givenima
50c
30c
Prislgatavojhnas ant smerczlo
50c
Istorija seno įstatinio
Kanczla Vieszpatlcs
30c
Pokvlls
szventuju
arba
tauki
komu•
v
n i ja
...
]5C
Szkala
...
- 25c
Stebuklai Dievo Sz. Sakramente 30c

Lietuviai a aižiu ’ gludumuose

P1GIAUSE VIETA visam nueitu
pataiso czevepiktis kfi nupiginusia

339 W. Coal str. Shenandoah, Fa
Lietuviai neuzmirszkite atsilankvK
pas M. Slavicką. Žinokite, jog ji*
75c.. Žodynas kun. Miežiniu ketu ruse kalbose; yra ne paeziuotu, tai yra teisinga
70
lletuviszkai, latvis/.kai, lenkiszkai ir vyras, nes nereikalauja daug uždars

Iszelna in Raven Run, Centralia
Mount Carmel ir Shamokin G.45 ryta 2.
40 po pietų, iradenain Shamokin ant
7.40 ryta ir 3.45 po plot.
Isz.oina isz Shamokin fu Shcnadori 7.
Szlovinimas Sz. Panos Marijos
20c
ž.5 ryta ir 4.00 po pietį,, ir ateina in She
Ražanczins amžinus
10c
Mtidori ant 8.49 ryta Ir 4.58 po pietų.
Iszeina in Ashland. Girardville ir
Kalba dvieju žmogų
10c
Lost Creek. 9.40 r;, ta 12.20 po pidu.
.•.(IC
In Hazleton, Blach Creeh Junction,
Vadovasaplankanczių atmlninima kan
Penn Haven Juction, Mauch Chunk
18c
Ailentown, Bethlehem. Easton ir Now czioslszganitojausmii.su
York. 8.49, ryta
*' .5 po piet.
In Philadelphia 12.50, 2.55 po pidu.
Didžioji ncdelia
5c
In Yatesville. Park Place, Mahanoy
Grieszninkas
priverstas
meiavoties
l(ic
Wily ir Delano, 8.49, il.35 ryta 12
Perspėjimas apie szv. tikėjimą
8c
55, 4.58, 0.03 po pietn
Trumpi pamok irsimai Ir rodos isz kniIszeina isz Hazleton in Szenadori 8. 30,
11.30 ryta 1.05. 5.30 po pletu
Kasdienines maldos
8c
Isz Szenadorh in Pottsville 5.55 8.49,
Graudus verksmai
loc
Apie malda kaipo rakta i dangti 15c
Isz Pottsville in Sznnndorl 8.30, 10.40
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szven
ryta 1.35, 5.15 po pietų.
ežių
Ir didžiuosios nedelos
Rollin h. wji.bt’R gencralnas snperin
/C
Hza nksm as Bal am lėlio
teridentas South Bethlehem, Pa.

South Bethlehem, Pa

r>4N,M»iu ,tr Slienaii.

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

9uc.
l,oo
2.00

.

N E DELI N J S T R E f N A S.

->WOMERI,^

C. AL BORDNER D. D. S

imi

I

.... Ejkite visi pas....

ir jo ra

Maldų k ingos

,l} •►3 po pietų.

I.'z Shurnvk 5.15,8.15.1145 ryta. 1.55. 4 30.9
po platu, ir hk na In Sz.cnudori imt 6.04, 9.15
ryta. 12.43. 2.57,5.27. 11.15 |K pietų
Užeina isz Szcnadorio ; Pottsville. 6 04. 7.38
9 («. 11 05. H.30 rytu 12.43,2.57, 4.10, 5.27, 8.08 |x>
pietų.
Iszeina isz Piitlsvilb- į SzMiadori 6 00. 7.50, 9.05
19.15, 11.40 nln, 12 32 , 3.00. 4.40 5.20, 7.15,7,65,
9 40 po pietų.
Iszcina isz Sz.enu<lorio į Hazleton. 6.04, 7.40. 9
15 rytu. 12.33. 2.57. 5 27. 8.08 po pietų.
iMZuinu isz Hazleton Į Szenadorl, 7.3. 10.00
n.0<J ryta. 12.15. 2.W. g.SO. 7.i5. 7.fi« po pietų.

5 C.

Kaukazo balalsvis
5 c.
Kur meile ten ir Dievas
5 c.
Kas kaltas
“
Auksu altorius arba Szaltinis danglsz- oenis M ak riek as
aKaras 1 llvlko pirkteieje
*
5c.
SL5U
a) Skoliniuose apdaruose
v/
> ’vniiim,'' »Stepo
' v». |
mi inmit
Gyvenimas
Randuosiu
(ketvirtu
2.00 dalia ..Szauleniszkio senelio”)
c) Krisztulo
2,50
Apie Daugu. Saule, Menasį. Žvaigždes.
d) Sn kauleliais
3,oo ir (langiaus
Plianetas ir Kometas
“
5 c.

In Yatesvlllu, Purk Piner. Mubnnoy City ir
Melane, 6.04, 7.38, 9.15. It.05 ryta 12 43. 2.57, 5.27
y

vaita

10c
10c
15c

JON® jaiiEiiD/ižie
Teiposgi gers kriauezius :r teisin
gas agentas,
O
7 laiwakorcziu ir siuntimo piningu.
122 S. Main str.
Shenandoah, Fa.,

Parduoda didelėm mierom

O

Teipogi pnrgabenoin isz už

232 E. Third Sti
Promptly Nocured. Trązle-Marka. Copyright*
and Label* rcglaterod. Twcnly-fivn year.'* ex
perience. Wo report vrbntber patent can bo
tecorcd or not, free of charsc. Our Joo not due
nntll patent La allowed. JjYpagt* Book Free.

SOUTH BETHLEHEM, PA

