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(Jarso Amerikos Lietuviu” NaiSžoras
★ Drukarnej e -K 

re.ke (czienia) iszpildo 
darbus: Drukuoja 
ijas, Plakatus, fl 
szimns ant veseiliju ir t. t

ftRSftS ftMSRIKOS LieTLSUllS
230 W< Centre Str. Shenandoah,

Puikiausia visam Shenandoah

PESTAUPASHA
arszti užkandžiai o teip visada szal 
tusi pietus, viskas szviežia: cigarai

I ris sy K ant dienos 
yka-. Geriausi ir pi; 
u mos k I i ąsos.

1 UH

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

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

A SCHILLER
CENTRE STREET,

COOPEll

MAINIERIU SALIU 
NAS

John Dalton
P. Barger & Son

Geriausia uženga did darbi- 
nykų pas KAMMERIlT ant 
31 E. Centre Str. Alus, 
sznapsas ii visokį gėrimai visa 
d a szvieži.

M. M. BUREI
ADVOKATAS - LAIKIUS.

Offisas: ant Kampo ‘JMain

Sm;i'>iaiisi:i ii/.Htfn. kaip <b*l vietini* 
lietuviu, taip ir pakolevinjfu, nes netnU 
Li-igh Valh-V <li|x>. l'i-nai raminsi ka 
ska niausiąs alus, \i<a<los sviržos. o ka 
kilu "orimu tai nei girti nen-ikia. nes 
resniii niekur nerasi, o cigarai isz p*. 
ežios Turkijos. Taipgi .1. Kupezinskas 
Ir brolis yru labai prietclingi žinon**.. 
Kiekviena g<-lbsti bėdojo ir iluoda rodą 
ko/.nam reikalo. xei-a.miusz.kit

201 E. Center Str.

Iai(« ? of I advertisin
ftae inch one#
Bne inch one month
One incteonfryear-

$ 0,50
$ 1,00,

$ 10

DU BROLIAI

Linksmu kati Buvo- Seimui, 
diet ne ilgai jis 1 iii ksmiaosi. Ka Į 
Ma peržiunėjo visu* kareivius! 
tai Jono jau nebuvo. Nenado 
jo nė tei’p lavonu. Tada- Szi- 
inas labai nulindo, nesžiuojp, 
kad Joną paėmė turkui ii neva 
Ii ą. O 2 i n o jo jog tu r k;d ■ s 11 i 
noinisviais Baisiai

KAUJES • UETUW1SZKAS DOS 
5* S AL WAS K

J2 S. Main Str., Shenandoah Pa

-cJUR. 9 AKCEREWI6ZEUS.9-
Nagi vyrai pas savo broli lietuvnika ant szalto alaus’, isz Prancijo 
Rznapso ir turkiszku cigaru'. Užeikit, o nepasigailesit.

Žmogus teisingas, su kiekvienu gražiai apsieina.

Parduodu visokius žalius valgomu? <la 
k’.us; Snl<Oas, Kopusius, Cibulius, M or 
kvas, bulves ir žuvį ,1*. kiu "tetunku.

Visi ta vorai yra szvieži 
pigi, ateikite o gausiu 
s:O‘ kopigiausei.

T u r k ai* su m u sz t i n i ms v a i s k i 
•gttctaL traukėsi už? upės 1-hiie 
»tr.Oj kuri teka r Juodaisias- ju- 
pes>

nore

ZM1RSZKIT

( ENTER STR.
Shenandoah

u a jjiu Jgos su \ įsai is: 
JDės- isz-viįosugrvžo i 
vn ir kiru.u

CH. SHFV1IDTO

URS U

kai. Neilgai turkai davė ka- 
ra Ii iri silsėtis, nes nejterėyo »ė 
metais o jfiui fiutrkas- vedė- į Len 
kiją (iki dtiugrau kariu menės 
norėdanaas atkeifszuti perei 
tus metus., flsz Krokavo tuo- 
jaus buvo pasiųsti pasiuntiniai j 
idant duotu žinią karaliui, jog j 
tas pat; szėtcivjs IbraLimas 
dar su didesne kariumene 
jau perėjonzbežiusL( 
bar ka r. u menės buvo 
staneziu. turku, ir 130 •* te
ežių totorių. Turkai 
dėjo viskąnaikiti irdegLt vaik 
szcziod-amJ po l’odoliiibir Gali
H ya. o i p k-a i p m ne k a r i u *• n*-
nūs niekui-' nesutiko-, tai pnadė 
jo imti žmonas L nelaisvę ir ne- 
tžmoi;iszk-i5a-psieili su tais ku< 
j ie ue -pėji)-pusiKiv<>(,i kurgi- 

visus savo turtu-

< k ri ksxczionis.
Pries#. užpuolimą hirkw ant. 
kartu ant Podoliiaus,. Ibnilii

mas pasiS/WUK'T J*ona pes- 
ir sėdėdamas ant ž>-m'ėsr 
smarkiai dlirstdejo i Joną
žus tikrai iibisJio>jog jau* reiks 
persiskyrt su szivuomi svietu .

I>et vadins- j-am pasakė, jog 
nori atnagradj ti Jonui už jo 
teisinea tarn-aviim,

Tuojaus liepe aprenkti jįtur 
k iszk ai —su plaeziom kelnem 
czeverykais-o priegtam d a lie 
pe n'iiskusbi dailiai gnl\
kaibt tik viena kasa aut virszu 
<z-tlvi . _l Knila gi Ibnbimms ka

^Freke apgarsiniumK-
$ 0,50, 
$ 1,00.

$ IH.

Vienas colis viena karta 
Vienas colis per menesi 
Viena* colis ant metu

Metas 11
reivių. Su savo vaisku jisai sus 
tojoprie upes Dniepro lietelis 
nu miestelio Zurawna. Kitoj 
pusėj upes baltavo palatkos ne 
prietelhi, kuriu buvo 210 tuk
st miežių leip jog ant vieno mus 
kareivio pripuolė po 21 pago 
n i Bet m is Ii ja t, brangus skai 
t y tojai, jog karalius Sobieskis 

K ui tau ! Pakol d amis

savo
tankiai siuntinėjo 

savo vaiska del arzinimo tur 
kajuteiposgi lindo vis 

niit karalfau’4

om

S z i t a mc n es i p ar d u os i m
Tūkstanti svarų plunksnų po 10 centų ant svaro
'Pūkštanti svarų phuiKsnų po 25 centu-' . .
Pūkštanti svarų plunksnų po 50 centų ....
Parduosim už tlis daiieriusir pusę Š 3,50 sienini dziegoriu 

r/: karna ant asztuoniu parų, musza pusę ir’adynas vertas š 6
Tejankos nėra geresnes visam Amerike kokia mes pardjidam 
Geriausi tavora už pigia usia cienia pas 
Szipkortes parduodam f.nt visų kelių
PilligUS kuogreieziausia tiesok in

Miiauckas'rSunusį 
r. ]Vląįp Sty. Shenandoah 
iŠ*gfewKDQAft'>4*'

Ar žinote lietusiai kad CIIRYS- 
T1AN SU M 11)1'0 vrn geras alus ir 
galwa nuo jo niekad neskauda. Pas 
Ch. Sliinitlea gali kas nori gauti ir 
baczkut'a in namus parsigabenti

mariomis.
nuleidziam

STEM Iszklrpk szi !ipunr->h>i- 
wiNO ir orisiusk mintis su 

s. set mho pilnu HtlrVMI.O IIK-S 
tAOiES Įsisiusimi-Ihv už dvk», 

0R COITS*’*:1 P^Hatimo jivrintiM 
17£ tikru nin<>rik<miszk.‘i l.ti- 

VsU1 4t knuli-li, yra tnl tikrai 
iiuk'H*. vmliiiHiiiiis 1 i k i 
l*zr<»d<> taip, kaip t ikras ' 
auksinis )aikrixi<-Hs. ku- 

aCU’’'X riūskiti pardipla po|IO' 
(/.•jj-''-’ B yrn Kvarautavnla-, ant 20 
K.Y'sri.; '’’ tn<-iu. Apžiuro, gerui «-x 

presoofiM-ir ji-igii tu ma 
■//pv ttisi. Jog yru pigu užtno 

kek į7.g0. O jeigu nori 
puikini' Imtclugi-lio. 'tai 
nt-iu-k ^0ct-ntu paczti- 
n u.i* umrk’i’nls o gnu 
si nųksini knclttgell 
vnrtttmo fJkfiOH k. .Arba 
prieiti -k 7.jO. n Imiėingi-- 
ii jausi ilCkni. (

ADRESAS: 
Royal mfg.Co. Dent.

lOŲnily Bldg - - . CUJu6t, ,

p

Scientifio American 
Agency for

caveats,
.w,l trade marks,

DESIGN PATENTS,
Cf> COPYRIGHTS, ©ta.

For Information and freo Handbook wrlto to 
MUNN «V CO., ?j61 Broauway. Nrmt York.

Olde.it bureau for securing puu-nW In America. 
Every patent taken out by u« U brought befort 
tho public by a notice given fr*o of vbwge la fl* 

fdenfific
IjirKCtt circulation of any aelantlfte p*p*r In thf 
world. Splaudtdly lllu,tratc4. Ha InMlHrc** 
man »hould bn without It, w*»kly. £51.00* 
year; $1.30 alx u-oatha. Addnw*. MtnCt A 
PvaiASUKuS, ?61 BcxMkdrray, Nrw Xjvc*.CM»> >

lletimmas L acas sa savo lie- 
tuviais-gyyžo į- Lietuvą.. Ta
da K i Om i es- gr vž t i ir Sz i •
Bias,, bet'jjssttoip-pamėgo k<u ę. 
e priegtaim nmiorėjo^gryžti’na
mo be brolitų.kurį pagavo tur- 
kai kad jis i^dpraszėlietmouo 
hkiitir vaiavoti ITkrainoji.. Mb 
nė-jjsHi’kadi gal- Dievas padės 
j^nn paimti įjnelaisvę; kokįige 
boioIri turkąv. kuri- galės issz 
mainyti s u* turkais ant brolioi 
Tada lietmonjuim pasakė..

— G cm r, p pieteli nu-,, likie 
ii'muszk turkus, kaip mnszei 
įjuos prie manęs tikt siigeiebęs 
koki turkų.generolą neunaugk 
teip už-gerklės,, nes už negyvą 
generolą,, tam nesugražys gyvą

turkam. Jau paskui turku 
Lariumenę vežė 3-,.000- vežimu 
pripildytu, visokiais- !• 
daiktais atimtais n.no JrnRUk te 
nes apdraskė visas lenkų ir ru* 
sinti bažny,ežias. Varėsi d&u- * **
gumą gyvulių atimtų nuo b-ied- 
nu. žmonių.- ir 15 tukstazuizių 
.Belaisvių, kuriuos pagavo trati- 
k yd auti esi po Padėtim Skait 
liuje Belaisvių buvo- ir mus Jo
nas pabūtas pernai į nelaisvę. 
Aiiiksztas, tiru t asr ir da-ilua vy 
ras-iszsyk patiko LbraLinmi ir 
jisai laikė Joną prie savęs.

žilu Lenkijos ir galėtu 
luuo turkų, kad tik Die 
įpiuDetiu

Likęs UTkrancj Szimas vaik- 
Kžcziojo su kareiviais ir klausi 
oi jo vis ar nearti naši vėl! tu r-

ne avis Lbrahimo 
kirto malkas, vandenį nesže 
ii- h p valydavo arklius.

Sunku buvo Lietu vinį, už ke 
Ii u szimtų mylių nuo savo tė 
viszkės tarnauti pagonam ir 
kęsti* jų keikimus- o ne karta 
ir miiszius kurių, nesigailėdavo 
turkai'.. Kitokio vardo jis ne
turėjo kaqž tikt? neteisingo szu 
nesut-i turkai teip' vadinta* vi

Kada karalius Sobieskis da 
žinojo apie tokį* nesitikėta už 
puolimą turkią tmojaus prisa 
ke sutraukti prie Lvovo visa 
kari u mene k i?rr bwvo Podėliui 
ir Galicnoi; bet kariu menes

janr1 mirszt. turkų.
, Bet ką gi stovi ir tie 3,000 
j priesz tokia daugybę turkų. 
Jaw kelios dienos kaip bisnr 
manai užpuldinėja ant kara 
liaus karminei) es ir kraujas 

Lenkti karmine
ne m atomai mažumai, o pneg 
to ir badas duoda savę jausti, 
ne s provizijos suvisn mažai kas 
teliko.

O teiĮ> kaip laiku buvo maža 
del susirinkimo kariumenes i*z 
Lenkijos, nes turkai jau buvo 
tikt už 20 mylių nuo Lvovo 
ta*!) karalius iszejo susitikti tur 
kų surinkęs ledva 10.000 ka

muszij Nes mirti muszij yra 
gerbiu, no kaip isz bado.

Tolinus bus.

Olde.it


- — •• MM—I<W WH 'i "f
---------------- ---------------—----------------------

Zėimcziir. Vyskupyste 
Raraszė.

1(5 .. MOTIEJUS VOEONCZEVSKJS

za . o)’lai^Norvegiįp& karalius- su.keletą;Luuįgąki 
•rie mokino katalikų'tikėjimo žmones gyvenančius terp Dai 
guvosarba Dzvinos ir Nemuno.. Kaip vienok tas darbas, jiem 
pasiklojo uežinonų.bet rodo?;, kad nmžai ką pelnė nes paskiau 
Lietuvius ir Žemaiczius- mndam stabmeldžiais.. Įteikžind 
jog• pradžioje trylikto amžiaus į, Mozūrui žmnę atvyko voki 
rzini.zokonykai,. nuo- kiyžiaus. kurį, nesziojo ant krūtinė?

> • i •! įsius vyrus. Jokiu kitu būdu
ISZ A'DWllllOSg j jįe 110 ga] vžtikryt ir užlaikyt džiausią nusidėjimą, D^artbe

Dalis darbu

t i! •:

Kunigi

įtins: ir/apir jonbilę gavo žinią'..

ib.\ ■

i 
«.* A s* /Ml ’ ' T&ifl

ir. p,er< visą 
zddydftitde

Sėnwės- Zeinaiė'/iai atlikdami prisakę,savu 
s/pven tė 11 e* K u r i ai s- d i ohus, k a i į >o ta i:

riti ir P.ergi ubei. JTadži.a 
gaitės susirinkusios,. Lėgo -j

ns žmonėms. iszgere taurę 
k'tu .vaisius žemės- po4.no-v i

ii^elk>’ft-rivi priesz/ pat' sz.ventąJoną-

<rw visu; dievų, o -labjausiai Žemininko.
5 ) ■ A'nt galo *25 dieną,.Sykę szvmitė , .tarsi baigdamiįsotino

I V • < į - I t I 1 ••^1 i I k l’V / I I 1 I'S Z J J . j v > t I F.VJ MHA'’ l 
gasar išganymo dvisziom* atneszti negalėjo,

Burėse, .pirm ulini a i* H h v

orte per vieną, naktį susirinkti įdmrii 
linusdas--vnt'galė kurstė Krose norą

*rinntrun H em

, o
sjuv < t v iv tą- 1 fis y i k’ a t ft 1 i k i į t i k ė j i m ą.

kų tikėjimą.?

Kryžioku’ i nplau k i mirs:

prigulinezias saultie^as. Kitu 
kautu .mes placziau pakalbę-

Tiems- popiežius Honoriuszas ir jo Įpėdiniai, p 
-ii' Prosais, Lietuviais ir Žemaioziais, o pamusdlf

būti j rado Kobenta E. IL-.iuna- 
ną 32 metų ir Lyjzią GrjiiUor-už 
ssisžovueitiia, Priežastis patžu 
dystės buvo ____  nobodus gy.
venmias.

— Font Smith Ark-, pakari

irįgas Antanas isliv.inekiwi, vi 
karijuszns Alvito ((IbUkav.

§ ‘Shenandoah, .Pa. Jkųgžr

įsus,.o tuos pamuszę-, traul 
diiszju isztianvino,. kaip b

ir kazikokių. basų.zokonykii, su tais- 
j ą .*■ d Įdėliai ge i d ė • m 11 s i szki u s i n u s z t ’. 
hii vokieuziams atsispirti, leido jicim

S’ I Ii

<zia numirto ne kaJbėt“.. Pa-I 
tsiv&diu-o pdrnna •irmotoni'iL, nes’

v vrnuiNias-
smel

i> Tilaiižc į Zenu
kies be -baiuiiės.

kuziai eu didžiausia guodone.

M. P. NV.hrta.ker. J dūmė .i Austąją a€Į>)HBiirsze8 j>er

i slą iszdėti aotinniska.imis ftiską, ką

N iki Itedalidjm.

Transvaal. .Szird-iugai Tami 
štai juci'.iu U4Ž psisiimtas -žinias. 
Prijimsime nuo Tamistos ką 
likt ai atsiusi su dl i dlž’taa win a k 
vata.. Katj’Ku’k kiįgirtės .del.

IK
kz Vienybės.

Lstoztos zi«. ■i

gr storąja? god.
į. ...

s palikti. kmiįgus skel 
p ė tuoju .s-g ryžti ; Kurst 
ant '2: motin samlaraist*

to su ypa/tinga i.szkilme Jlaido. 
i uves mirusio arei vysk ūpo» 
Kenricko.. I)alyv«u<nrą -ėmė,' 
apie 12o.,0()0 ypatų Laidotu'

saikiiesi uasząsdidi’iramdos lietu

minusini Tamista ją mums

rapijwu jau baigia savo įrūszt 
bažnytėlė. ’Kkaip girdėt 

' parapijonai visi .geri žmonės ir gy- 
l’fl Į venn+u •savo.prabaszczium, kaip su

liavo i.savo žemę, o palikti kuiųgat ue reikalo* v 
nuo namo pas narna, nes jų. Zeinaivziai-ne klausė. 
1263 prūsui kryžiokai per užraszus karaliaus Lietu

buvo ant jų vienas k and molas

VC

a. Met#
m savo v# 
n e k u rilis i

kupų ir apie 4.00 'kunigų, 
labna dievmaldystę atlaikė 
•ei vysk u pas K ai n, o pamak 
pasakė arei vyskupas Byan

ISZ LIETUVOS
** 'Elizabath ‘N. 41. -Czionui lietu 

v.iiii jau .turi savo kunigą lietuvi kn.

j 

i

■ giliaus vaiilns.irmesutikimus.
— Baltimore Md. Benki darbi

po aplietais verdanczia smala, kuri

vbzu. ląi jie visi .lenkais.
tom senovės rasztuose 13*29 tie patys kryžiokai p daugelį 
su szalies pilių įsilaužę sugavo 300 Ženuiiezių, kuriuos ntl 
putelį katalikų tikėjimo nežinanezius apkriksztino. Jas* 
mi vienok jog isz szi.-imln nebus grudų, iszvarė-apkrduszlf 
į-Prusus ir ten liepė jiems gyventi. Tuokart kryžioke 
ėmė szmotmZcmaiuzių žmnės, žmonės tjcm gyvenanti pr&

— ’Buffalo. N. 1. Pereitu nede 
lia atėjo į palicija jaunas .21 metų 
vyra*; Charles (tainos ir prn>zė po- 
lieistc idant jam iszdirbtu ’kokiu 
noiK-hudu, kad ji pasūdytu nor un 
3€ dienu į dzėlm nes kaip sekė szal 
ta yra'uly< zioe laukti ,įk vasario;

>i; ;U ketino \ l' 
t., ncužmiKzė bet

l\ aruluii vir

chronica Prulena i. As# 
ugaiitus karėjo Ži maiezir

Jeronimas i .-z Pragos miesto atvykęs, 
ctuviums ir Zmuaicz-innm.’.nnsiszl/mi ne :

j ežių, liepė kunigui gr\žli į savo žemę. M 
I kai pamuszlus Zciuaiczius kaip įmanydami

tį Kristų,-tuokait Lietuviai ir Žeineicziai da-begarbino Perku 

.ūgį ir ki t lis dievai ežius su senu savo pageidiinih Didelė da

jjį iszganimo..

a

MrtUose IK 
• Im iii<, b;

/.cinaiczių v 
O tėvam-

vo leista juos atlankyti, kada prižadėdavo Malborgij :i,» 
maiczių diduomenei kriksztijentis, pats Mi.-trus Konrad 
gen būdavo kuinu. Am galo po tų visu kriksztymu. si
c«wif pamest La vo. uau j i tikėjimą, o skell>ėjus Evangelijos.^ 
vo* žemės isztr.ė.mė. kitu- <n į kalini įstūmė.

Prusus, l’askfaus kryžiokai sugavę vaikus

T.olįftUM bus,.

dirbs rtteinanezia nedėlią 4 

nas, .minėtinai.: utarnyke, sei> 

doj.czotver.ge .ir,petnyežioj.

£ Menama kad ir jfiediijg<> 

kumpanija dir.bs&sįp pat kaų> 

.ir iksziol.
§ .St.<Uair. Atrastą tap<»

anglių, kuria meiržilgo imsį

geriausiais

mats.

t California, Pa. Darbai 
anglių eina gerai, nes dirba 
laikau Už 100 buszėlių užmoka 
$2,16. Mokestį pakelė nuo 1 d. 
Kovo.

.prie

a. Canada, (’zionykszcziai darbi 
nykai nori -sutverti nępriguĮmingu 
nuo Suvienytų Valstijų darbinykisz

Padėka vonė.

nepaprasto d id nuo.

\ asnrio szimet Koks b’iTDHsk-o 
1 i us at neszė km t ranckevicziui

Pidei guodotinas K-uioge!

užduso malo, v

sz greitaibu.-iu pas.

Prisiuncziu Jums drauge tob

vtojaus apžiūrėję žvakes, ra j
tiouality) vaikų laii'kanczui

•\‘O

l’r.raipUy nry* >rr rt. Trndo-Mnrks. Copyrights 
Luibc’s rogiRtemd. Twonty-Ure your« ex

perience. Wo report ’whether patent can bo 
iterxirodor not, f-eo of charge. Our foe not Cue 
vūtl patent la hKowc.1.'3\i pace Book Ercc. 
K. B, WILLSON A CO.. zltoruryj :>t l.i-a, 

•xjppuJu*. tut.omco. Washington, d.o.

4 , <1 15. \
k i a e el aim e.

. i pavacauij žadėjo vėl pradėti dirbti 
nesi '

binykai nenori prigulėti ] Amerikos 
daebinykiszka federacija.

t -Ohicfigoj mieste rodą pavedė 
komisoriui vieszų darba mieste, p. 
Kentei, suszaukti kontraktoriui, 
kurie norėtu npsimti kasima naujo 
tunelio,.kurisa: turėtu susidurti su 
sziaures-vakarinių tuneliųiprie Bash

2Ą mylios ilgio, -kasztuos gi 800,0(K> 
dol. Turi neužilgio jjradot dirbti, 
nes.nori jį pabaigti Ihiiruden 1897 
m.

•v

musų publiszkame kūne persą 
jz<* ausins i r iszm i nXi njgi a»u

i

u z

u norėsi

Kada dusu -žmonės ims
imą iri ti žmones

tuoj nuvežė gubernatoriui., į 
■•bot tas uždraudė visiem garsiu 
f i Inlri ntsitikima.. Tai koki

szį — tą apie apvilkiu v U-s, isz
1 vgas, susi ncszim vs tarpu J tisų ,

Teip raszo visi lietuviai, kal

■KELPSH NOKEIKO ACO 35.6 W.l,‘4tJ» St- CaU>g-> 1U>;

r- .............
neja žmones į ’tokias brostvas

uždrausta yru kunįgains raszy 
nekuriais brostvas

visus daiktus, tai yra masziau- 
'kę. Jkompftsa, leuciugeli ir do 
valias, nes jie man labai patin
ka Fr. Lismont, Duųuesne,

imaskoliai persėki*įjft itakiuz

ms atidekavoti už 
katra apturėjau ; 
geresni nei vienas 

neturi. J. Karbonaviczia, 
'box 75 Barre Plains, Mass.

w1,1 <*■
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Vlaiszkai turi Imti.siusti ant sziu ant 
^niszo: 
į*‘Gai

į Executes all kind of Jo.) 1’1 i- tiirz 
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ra*. .
uit metu

irrvyra

(rnoiMinas- BėdkL
I • r-;. • ■ < | ;• • h
/! * \ ,

nų sąuix»ųų szioįė* His

naiu:
’ • d
Nd- l'limiat'^s laikraszozio

or.astzy mo '
1-1 ••

iė • iszsRisti

lietu viii?

ųr(jn re., 
tiks su jo

ir atmetus enru'

timtauezvai žinos apie-mus- var 
r'i-ltw1 111 » \ !• ! •_->» \ < k. 1 1 i t » 1 1 1 ‘ * ■ ! <111 I K.'t’Z’k

tini tau ežiai 'inan nuduoda, turi 
žinoti te:pgi ir tai, jog mes lie 
ti viai verti esame tiesu; Kuriu i v
reikalaujame; jog esame vyrai

ir pagudonės; jog nesamu niek 
szai, tamsunai. barbarai kurie 
t i k t rn niekini m o • du m bl ū .

sememe ir v pat ingųpaplinkin y tai įierstato nrizm 
i.ių per kurmis minėtos žinios >dai szioje ird<įtose

<A mi ♦ WhU;tkrrt:. kųvis teikėsi 
niuiib' tas žiuias parų pyti, .tikė 
t la i n i es i-j ogi >r<»1 kti 1 ietra v i a<i« r a s 
jame teii-ogi neniHŽ/akN'vuino.

Užtėmi jam dliauge- jog apie 
tfe i s i n g 11 m * i s t a bi s- t-i' k o s d i e tn v i h r* 

L kų vaikų labai j abejojame*-ir

me,

juani m p,. L Didynskas.
Taigi anų. praszyiiaą/ man 

dingotu retų-siųsti *ne- „endgran 
tai“- pae- „Visoszviesiausia. il

k nieišzptrUtii kialbėtiū 
a į )ie pade k a von$j ųmni rr meil$ 
jo nuims kurie tik skriaudžia , 
m i iLuvomė jojo valdžios ir k u

i ą. ja pri i uiti“ iszsižadejpme jo*

i; pemisiina-m, rinktis savo Lažu

Imperatoriui 
ir. krikszezix

stabdytu 
miežio •
ana

va rd u žmonijos | J(>'

lydami jo. idant su 
n uola Li ui i nuo ■ szimt

iiignjj,' s ma r k ų

„praszy'uias/t tai 
:dima užsimjįi, jog 
>s Hzti kimuii Garo 
lietuviu., lie; ’vi'uvi

7!—- ~ k
I ta visiems nžžn

reniislija kad 
, bet drnuĮd ja

nenori eiu

Qi v o v > U>.

lUaJabau sunku, butu | p.
Inu* iptriotusy kuriuos canszj.Nei:

vynūiĄ, pavadįti „karsztomis 
galvomis“ „pabėgusiais isz Ros 
Bijos nuo persekiojimų“, kurie 
įtiek savo piniginės naudos mo 
kiną žmones* neklausyt' rusisz 
ko ruirlo“: Mun ding mes per 
titikrinę; būtumėme,. jog: iižru 
Vėžiniai rasztai „veda - mrs -

t!.
9; Dar niekad negirdėjau 

apie raginimus lietuvių k°lbiii 
ti į „Sacharos smiltis“ ar „K a

žinau dar Li>*tuA'oje nėra* pa 
veizdų, kur .„’prigimta in y»ri

;k;Į ir tikybos nuopuolį“,lai ką ! bužnyczia“ iiadsiis už caro- pa

kraszezius,.

|1 ar meriją,

Ae norm

me nuo 300,000 
\ iu lik užmuszti

. smžiin

užgauti

duokite szunims szventų daiktų ix būnant, priimti jaunas gaivinau
nemeskite, savo žemeziugų kiau.- 
leiju^K idant ncsuniindžiotu jų: sava 

į kojomis ir atsigręžę nesmlraškytu 
.jus paežių4‘—... • r
1 Asz taipojau nenorėcziaz tvirtįti,
jog pradžioje svieto kol nebuvo ' 
prisakymų Dievo, nebuvo grieko“. i

jam - barui nežinamt:; bet jd>g 
mes d a bu r i tikimės, kad jis n-> 
rįs-buti teismui, nekęs tokių ne

sutrur
> < f

ės,,skundžiamo pa 
r...............  ; _....*

. o-
,o savo* vado

lomai )a, t

J. Didyn

gu .užmanymu ; iszreiszkė savo

kiek mano laikas man liaidžia

uie pas carą Knioeti apie mus- 
skriaudai nuo- lenkų irmus* 
bajorų. M ės turime savo palii

ir kitais mus kaimynais, bet ne 
norime kad carai kisztusi i tiK- 
prietikiiH. Gyvenimas paro 

užstojima* 
buvo visa.

ežias szies laisvos szaliesidėjas ir jų 
niekad ncpamirszu, neužsigintu 
Teisingumas, laisvėj lygybė — n<^ 
nieksziszkas. laižymasi tebun pas
mus visados. Teisingumas, lygybe 
ir laisvė te bu n vistiek ar mes su 
viens kitu susieiname ir reikalus tu.

pri verstinu varymu musų „brau 
ginusios vilties“ jaunuomenė^ 
į cerkv’-s caro dienose, taipogi 
apie varvina lietuvių unijotir

A (r
ko laižytis sz m orės ineszkm: 
gražumu nieko nuo jos nega/.i 
$i me.
me teisybe — deli žino

niota.— ir tai staeziai rimtai, 
atsirėmus ant opinijos apszvie

nįkus niekadėjais, kuriems-vie 
u.britu tamsiose szalto $iByro 

katorgose. Apsaugok mus 
V icszpati? nuo 
m o!

stojo svieto. Galima tikėtis ta 
da, jog. caras, kad ir ne isz im-i 
lės- teisybės, tai nors kad apsi 
saugoti nuo užgėdiuimo akyse 
ž i n o n i j os g re i cz i a u s 
mus praszymus — ar

garsidy ui i apsiinis amžinai kęsti

gi turi žinoti, jog mes pi aszv* j 
i tojai ’ —- tMbvienytlįu valstijų 
ukėsai, teisingi žmonės, .ne-lau I 
žome savo zžod«žio, .savo*-tuisie- Į

. . 1 i ■ I
gos, kuria isz savo* noro--pada i 

‘rėme tapdami, arbh iszruiksz* ;
; Barni« norą tapti szios- žemės-j

2*v vem inas-i

vien ant popieros irr naudoiad 
m«)s negu* tik dei didesnio en I 
ginu* aįxUvu.iiotųjų tomisdiuo!

dai4t. . .

reczia >1 
tiniiks i

ojosi geria useiis 
lietuviu, tautos“-

1 >u ti dek i ogu už<pi i mu

szai, k n. Szirvydui ir kietiems-

mi, .jogjlaugelis iszmius nepa.
liovė- vndyr' sulyg-sziol . save-

• pplaudėriais..
Uaigi tėvai*siųsdami'savu vaikus

sup5’«n(ame „Declaration of j 
ltidMU)j‘.idei>ee“ (Neprigidmės 1 
hpi'eiszkimą), pamatą laisvin i 
kuriąs mes szioje žemėje turi 
med’ygiai kaip ir visi-jos- ūkė-

kiti, tai kas carui 
tai G

sa i.

< pasirodo noris Kur kas dau ! 
jgiaus „liuosydės4-4 nei „kiltos^ 
Į mažesnes tautos“* Maskoliuje 

kiurius jąuczia carizmo inalanu 
ima gana skaudžiai „par. maž/

L-)» 1 oi posgr rrenorru > ti kėli* 
kad .Lietu vai >, papine

visi dalykai pa krypo airt "era*

o • I misi 4 j v 
vienijimo- sąnariai i mažai iąu

mų tėvynėje; Seimas tikrai isz nytų< Valstijų ukėsai ir 
reiszkė mus norus, bler prasz

mi.esų nasakytu esą polish anė lit- 
¥Tsh,J)eE jthuanikn t. y.* lietuvy*. 
Tą syk iik galėsim sutraukti tikra 
sava sti.tistika, kuri mums teip la-

Sę ir skaitliais* .

mas*, varde mws'iszfeiuntas netik cziam-e ..meilės- ir 
U * w * i ’

>•» I /^«v. £1. n 1 t • X* X \ V r* J i ^1^*1

niaus- universitetas- irzauklėjo 
*-gali;rnus, tai m. Petru 
valdžia?’ užtai padėka.-

szome, j’^privalo pažeisti* mms
praszytojų vardo nei tržttau’kfjme n*es j^m linkėti laimėk ir 
ti ant’::««« - nepasitikėjimą* isz

I jųokiinaę.neapykąnta nuožmu•»

tu tai ininavoti ’pm^zviin j<> gadynės’

iszminties. kad 'genii, teisingai 
uavddtu.ųi. savo., valdžia,. bet 
k ’

tėvynę. Benoriu ežia 
į mus tautmezių szioje 
užmanymus kas link vJ

sigv venini!) ant> visad o. 
m i s i L u < j i t»m s {temoks
ti tame dalyke bet p

kai bu visiem s, jog jis 

veno ant visados sziezia.
ricszingai jam

ūkės u jam atimta, 

tiki, svotimžemiu foreigner“

las norėtu
tokio lik uno diet u \ iams

ypacz norint
gera 1

Blau labai skambi Lutu, jei 

kas manę priverstu mano pri

Ąti „Russiszka tėvyne.“, kaip>

kad ir po

m mg me

szimta kartų. „vusisz 
vyrai, surastu iidui 
UŽ lietuvius tauta“.

,.K a 
liet u 
vis n
m us prat<-\ m i gi

v s
a a i> u s, o 
e m a- i t i s

imiitamiesi su

ima vis la 
ir Lietuvoje

kad nioviniasi maskoliaus- span 
džiamų io vaidinamų tautų už 
leis vieta stitariuėi tarp jų, o 
tada ir nepraszomi carai

i atiduoti žmonėm'; j

-II Man ding nebntinas’'yra

autoriams rodyti, jog 

tę yra raszta szventa.

mus gi veninio ir (krikszczioniszkos) 
civilizacijos; didelė jo- svarba, }>et

ir pasviaikinimo“ tai tardamas tu-i didžiūnams, cinui, kurių bijo 
rėjo ant mįslių teologijos mokslą, 
tai drįstu, su juomi ginezytis apie 
(e sybęto tvirtinimo. Draugija ne 
gali būti be jokių įstatymų, tai visųi 
pcipažįta teisybė Ovidijaus',„aukso 
gadynė*', kurioje žmonės vižlitikė 
..spoil te sua sine lege f idem, rcdiun 
guc“ - isz savo noro be įstatymo- 
tikybos ir teisingumo - tinka dai
nių svajonei, bet. neiszlaiko kritikos

bar.
Su Gnodoiu* 

Antanas Milukas
* P; J. Didynski kalba ir apie 

„pasveikinimą,‘‘bet Įdek asz žinau 
to neminėjo Seimas. Bet gal jo tei 
sybė; negalėdama skaityti visų lietu, 
viszkų laikraszczių, negaliu labai 
ginezytis apie tai.

r i n etoj o.

nui pavadit
— jei teip jas gali 
no vieta praszyine

paskiriamų i Lietuva..
gresą.

l.ietaivoje p. J. Didynskas kalba, Polak w Ameryce i 
iog mes ,,be piktumo ir priesztarna • A v i- v . , „ lv. . isz 2 dienos Kovo padu
vmio pakarmai ab-uiepiam žodžiais . . 1 .
Užganytojo: Vieszpątię, atleisk >espou(įęucyil vieno isz inusų 
nos-nežino. ka daro"........... Isz tie j JtClllvisZAUjlį kunigu patl'iotti
su didelis ?ai:g:i.s mums lietuviams, 
jog taip daug mus atsiranda norin 
cziujų pasirodyti su savo iszmany- 
mu apie teologija ir sociologija.

its.

r kad kat

del mus pa

bėdos - jie imasi už i.-zri>zimo pai 
niausiu gyvenime nžduoczių ir isz- 
einu isz to lik chaos - sumiszimas 
tolititis vaidai. (Nenoriu sziu žo-

tu susilaikys nuo nebūtinai reikalin ! 
gų aldtolimmų nuo savo užduotus). 
Kalbama mums apie kantru paktu- i

malonėtame girdėti nors kada neką 
du tobula i'zais’zkimma to paklu
snumo principo. Mes žinome, jog 
teisingumas (justice) yra v<enu isz 
vienu isz svarbiausių krikszczioni 
jos principų, kuri pažeidus, būtinai 
reikia ntlygit.i už skriauda, norint 
vadelis krikszczioniu.

Nenorime užbaigti savo raszta
D., jog 
otis ant

tikima su jo pažturėmis. bet anaip ; 
tol nemislijau užgauti jo aaabos. 
Pasisakau apie jausmus, kokius ra- 
szant turėjau, ne* praktika manę 
pamokino, jog labai lankiai pas1

jeigu in- 
ug atnesz gero.

«<l jis ( '() žino ir
apie tai, k a 
kams reikia 
ir anie tai. 1

n y Lies ir

seminarija - ■ žiiiu

imtu Diusbarge, kad ir lie

bet sekdamas paskui daugumų 
palioku tinka ir m Buffalo at

Kas reikalauja vargam iširti
mus Amerikos lietuvius kritika - kuris gerai vestu chorų su 
vojimas kito pažiūrų priimimasyi-a rais j aliudiji uai3 jr teip to* 
už asabiszka vaidą „sutikimą.4* jliau.

„Prašymas ir pasviaikinimas“, Tej?u žini4 antszil„
parodo, jog jo autorius-gabus vyras' aįres
gali, vildyti pUmksna. Linkime; Mr. Baronas, Plymouth P.% 
jrm suvisu nudkrarvtii dulkes,, ku-. „ ,

. .......... " . . , Box 10o3.
nomis; visiems mums prisėjo apdul j

,,ne 1 kėti po sziaurės meszkinc pritgluu-

"JSCs
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Da-Lnoroms uvuoroms

1*9 diena Ko
deutas ministrų \ ai akuose, d. v o

to Juozapo. Ant atlaidų piibu
mų rankų.

T

V
!3?

I
I

I Hi i

Į
*

• i
*

s >

tupėjo anie da pora mėnesių kali- 
mj.

i 3, u ima O

jus metus, nes tuo kart visi boe 
rai. ki rm dauginusiai užsiima 
auginimu gyvulių, isz priežas

•- - N •'
A A

? i- roj..

no ant užmokėjimo 700,000i

nežili ui,

jaus, bet ir isz aplinkinių mie 
stelių, kaip tai: isz Shcnando-. 
rio, Gilhertono ir kitų, te.ip'

vysta žolė, iszgena savo gyvu

B e r Iyn a s . Atlanky- 
mas austrijokiszko ministerw 
virszuliuių -dalykų Galaehaut 
sko-eieeoriaue Vilhelmo užėmė

7® I

-.v,

chantskas su kaueleriu filohcn- F 
lobe kalbėjo ir kalbės iki szioi

žinot isz Transvaalio be 
pagryžimo atgal; priegtam isz vo žmonės ne tik isz M?ihano-

<ę<l. į. ■’

BSspsvV ■

ž - ■: V s. ,

> 'I'

' • ;£ Vf

- - .......... „

tur gimusių - 188. Teip jog 
d as 2,570

FA
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Laiszkas į Rėdysto isz Af Į laisvę. Anglikai turėdami vi
* ■ ' i «

LS'.m in.

'magus L'raiisvaahu. 
g ai apsiriko. Ne

Jau nuo seniai anerlikui mi

jie gavo suvisai nežinant trail

vienok suv
v uodė apie

-I

buvo antri iM

■ >• i ■; V ■ 
v " .Vy

- V ..M*;*?- <■ i

:s ■ V' v■?"; -■ įp;?

k u.

kaip musės priesz vorus

jų užmanymus, 
lo ir skubinosi

misliao. Priėję prie prie didžiojo vokzalo, kuri padarė

Sųip^ji^Jl ir skaitliais. . f suimti į ne

A .it vietos ir aplin- Žinios isz pasvieezio,

i san

iiszta ir turbūt žmonių. NIaisztas tas sutramdė Ai 
. s sus biznius ir darbus; teipogi nemaž
Johnnnesburoo ' i^:lS(^no žmones, teip jog ir sulyti 

*n* 1 < I i r » I r i «1 /iiit t» i\i 1 / »£* 1 IT / 1 / d

valdonu. Paskui da ratio dau 
gybe ginklu n ek oriose maino
ne.

tu

v ra 1071. an<rli

savo

dime iszrinkti viso

kilmės nemažai: K n. A bromai

Daugybė žmonių visai prasiszalino.

los priežasties sustojo daugelis mai 
nu. Apart to anglikai vis gąsdiną.

kaip minėjau aukszcziau, jog visas 
biznis susilpnėjo ir dėlto gi dange

iv kiekviens užsirūpinęs kaip tolinus 
bus.

Antra nelaimė, kuri neseniai auti

vandens.
gelbos isz Jdatabell - Land 
garsaus vajaunyko dr. Janieso 
*no, kuris trauko su 800 žino 
nių apginkluotų su kananonis 
jr anuotoms. ...

Tuom kart perleido juos boe

ai visi namai iszgriuvo (daugiau
Bet laukė jie Pa į lo^jp lUO), o kiek Žmonių užmuszė

nuo Johannesburga (apie 16

o HUŽtti

dovio,
Kuras Forest

nemaža szpitolė nė pusės jų negalėjo

Siuncziu Jums iai-

ti.

mylintiems savo tėvynę ir kalba vi 
so gero, pasilieku su guodone

E. Wagner.
'i

♦

, * . ,A 
jos nebus jpermainyta. Dauge 
lis tvijitižiia jog ministerial r« 
davijosi apie ryszį trijų cieoA 

7 • z, r. irių panaszų-as-it.ryszvo 1884 m 
Vokietijos randas sumažiu* 

muitą hm t lu-ė-sos isz Amerikos 
nuo <x() ant 20 mtvnkių už l$j 
kiliogramu.

nam Lietuvnvkui didini vėliti 
uos.
10.
bar padidinto katiliogo kuria.

Prekė 8 e. su prisiuntimu 
Paaiszki narna dar ant <la

si. Vieno kataliogo praszant 
reikia 5 e.; O Lietuvos kauk-

draug ir katalogas prisiui 
eziaums. Adesae V. Kalvaiti

kariaus Afrikoj iki n-e iszad 
tttffv* nflv<» vies'znnf vu+.ou

n v k-u a n t K ūbos k asd i on did 
nasi. Dabar skaito 4*2?S(*.

K v i v i d z i >n e .. Voki 
tijoj gyveno jau Jie ja.imoR d* 
sesers, kairios labai myJėjoš

viena. Pasxatik»tas -gydytojf

ir kita apsirgo ir atsigule ji

vos vienam grabe t ei p kaL

B i r a v e. ( pav. Kozeld

broliai.

Karosai.

f

Didžiausias sklodas drabu 
žiu.4.

Geriausios drapanos, iurv

ves. JAczuirint ant to p 
rancziai įiegal iszsimaitjt 
dabar mirus jų inoUiiak

u
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Gdazinielias. Lehigh • Valley,
La^kriciic 1894.

wi. .o iszeiwa Ut Shsnadorlo in Psnn Haran 
Junction, Mauoh Chunk, Lehighton, Slatington 
Whits Hall, Catasauqua, Allentown, Bethieliem 
Fasten ir Weatherly 6.01. 7.3S, 9.15 ryta 12.48, 2.57 
^27, po pietų.

In K«w Yorn Ir Philadelphia, 6.04; 7. 39: 9.15 py
ta 12.43, 2.57,. pu-piet. In Quanano, Switchbaca 
Uorhards ir Hudsondalo. 6.04 9.15 ryta 2.57 po plcl

In Wiles-Barre. White Hnven, Pittston, La- 
•eyrille, Towanda, Sayre, Waverly irHlroirst, 6.04. 
>.tl» ryta 2.57, 5.27 po piet.

In Rochester, Buffalo, Niagara Fails ir in We- ! 
Hus 6.04, 9.15 ryta 2.75,5.27 po pietį

Io Belvidere, Delaware Waler Gup inStraui’.e-| 
bitrg 6.04 ryta 2.57 po piet.

I

Katalogas Kmngu

Musų spaustuvėja raudasi

Ziponas- bei Žipaaė • • .
Žirgas Ir vaikas - 

Birutės dainos 
Petro Armino.raitai 
Ponas-ir mužikai, drama
Kas tzisv.be tai ne melas, A&ucB- 15c 

i judink im vyrai žeme apysaka 15 c.

40c
20c

szies kingos

Maldų kulkos

yt

JAGU NOKITE TlGEI PI) KT
J* '

Czevrėrikn ir czebaU

Lambertville ir Trenton 9.15’rytu 
Tunhan,../C 6.01,9.1 ryta 2 57,5.27 po piet 
tbncu ir Geneva 6.01: 9.15 ryta 5.27 po piet.

Auburn 9.15 ryta 5.27 po piet.
Jeanesrillo, Levi*tz»n ir B«-a«ver Menuos

Auikso aHoriu> arba Sza Itin i> d angis?.- 
;Ki| skai bn “

ai Skul iniuose apdaruos* Sn
1h
In

7)38 ryta 12.43 po piet.
In Stocton ir Lumber- Yard 6 OH.7.28. 9.13 rym- 

lt 43. 2 57, 5.27 po pietų.
In Silver Brook Jtikction. Audonrii-d ir Blrzl*- 

ton 6.01, 7.88, 9. 15 rytu. 12,4.1. 2.57. 5.27.m 8.08 po 
pi«tn.

In Scranton 6 04. 9.15 ry tu, 2 57 ir 5.27 įk> pietų.
In Ilazjebrook .J-ddo. Drifton ir rrw<-ihnd 6.01. 

7.38. 9.15 ryta. 12.43. 2.57. 5. 27 po pietų.
In Ashland, Girar ivilk >r Lost tTro. 4>5P, 7. 46. 

{> 13. 10.20 ryta. 1 00. J -10. I.n). 6.33 4 pietų.
In Raven Run. Centralia. M•> a’ (,'arinel ir 

fthsmokin 9.13. 11.14, ryt. i.£L 4/20? 8:22. 9. l.‘> po 
pietų.

In Yatesville, Park Pl.-toe, Maltanoy City ir- 
9al*no, fl.lM, 7.3? 9.45. H.05 ryt »/12.43. 2.57. 5 27 
AM.10 53 po p.ctu.

c) / KriszUdo
d) Siu kauleliais

Skurltihio<e

Krišztole 
i-Ht. kauleliais-

9WC.
U.UO-

2.oo
5 ir daugiau*

ci-

3) Mažas AUKSO ALTORIUS. ;5e.
41 KANTICZKOS - 70-

Kiliuos dvasiszkos Įtalpos

t «ix eiliniai 8
70 cm! n viena

2, ir 3

bOe
1*7. Sliamok 3.15. 8. I.V. 11 •»;> ts. 155. 4 30.9

SS po pi«tu, ir u to n.7 in Szcunlori nuli 6.0-1, 9.15

inzeinn <u>_
f ««. U 05.11 3vi ..

:i*ri H. 301, 7.XS
4 10. . 5^7. 8 0S po

ir III zokonas drauge
Gar.uis apie bnistbes dienos sūdo

20e.

30c

Iszeina isz. I bi 11 s v i 11<> į Sze.ia<lori'6AX>.'7.50. 9.05 
10.!A, 11.(0 ryta, J2.32; 3.00. t 10 S20. !i>. 7.55,
>.44 po pietų.

Iszeina Isz Szenndorio į n.i/.h-torr, *7t>1. 7.40. 9 
’S rytu. 12 33. 2.37. 5.27. 8 08 p<> pietų.

Iszeina isz Hnz.Won i S/rpadorl. 7.3. 10.00 
U.06 ryta, 12,15, 2,SS, ^.30, 7.-5. “.56 po pistu.

Istoria Szxxenta su ahrozuliais
Neimu M. i jos
Filotoa arba kolos į maTdlng:

,ma -

Prisigula vojintas ant smereziu 
Istorija seno Įstatinio

30c
givpni-

50c
30c
,/ 01.

rszoina in Raven Run. Centralia 
XIaunt Carmel ir Shamokin 0.45 ryta 2. 
40 po plotu, ir atiena In Shamokin aut 
7.40 ryta ir 3.45 po plot.

Iszeina isz Shamokin iii Shenadori 7,

30c 
k Oinil-

iiija

nadori ant 9-.49 ryta ir 4 
Iszeina m AsL.and.

Lost Creek. 9.1o ryla C.’

58 po pietii. 
<• i ra rd villr

20 po pint u.
ir

1 Dievo >/. Y ii. 1 ameiit'e 30C 
35c 
20c 
10c 
?i‘r 
l(k-

Szlovinimas Sz. Mino.* Marijos 
Ražanczius amžinais
Zy vatai sy.ventujtp -

P4nn ilavon Juetion, Maiicii Chunk 
AIlent<>wv». Bet hlolu-m. Eastnii ir No»v 
York, s, ryt;: : ~ \ " >5 po piut.

In Philadelphia l'Z. -.O. ?.5.’> po piotu.
In Yalesvillo, Kurk Plitcc, .Mahsuoy

Cltv ir Dalanti, .<19. il..T> r,t.; 12.;:o. :?

8. 10,

Iszeina isz I lazlrturr lr*’ Ihi-nail >: i S.30
1.1.30 ryta 1.05. 5.3<i po piotu

Isz Sz.cna lor A In I’uttsvillc 
?.32 ryta 2.40 po pietu

Isz 1’ottsville in Szciradori S.30. 10,40 
ryla 1.35, 5.15 popieti).

Rollin n. xvii Brit gcneralnas superb) 
tendentas Smith Bothh bcm, Ua,

Philadi'lpvlia, Pa.

A. W. N’ONEMACHER. Ass (i. P. .

South' Bei’.ih h< m a a

A G E N '1' AS SZ1 T K (i U ( ZI W

308 W. Centru str. M.»Ninov ('ii

ant goriausiu szipu (važiuul, iTieg- 
tum liuidžiu piningus tiesiogei in 
Liettiwa, Kussija, 'Lenki? ir kitas

Teipgi laikau saliuna, kur wiuo 
garo.guliniA. gauti iaigart./ Lietuvei 
£e« aawo vienžemi.

Pasakojimas apie viena raita ir j<» ra- 
J sztiniit-a ‘‘ “ “ 5c.

, Kaukazo balaisvis “ “ ir.
(Kur meile ten ir Dieva* •• 5‘d.
I Kas-kaltas “ “ 5 c.
oenis Mnkriekas •- “ 5 c.
Vakaras Tilviku pirktchij* *■ 5c.

Gyvenimas Htepo-Raudnosio ((ketvirta 
dalia ..Szauiotiiazkiii senelio*’) L5 e
i r,. . t- ..u m • £

iMianetas ir Komntas

Madox a < a pl . nk a neziu a tmininima kan 1 
ios 1 •• z^a n ,1d in n< m ūmi - 1-se'
(•irt} Ix-.liaisibe ir rusiib • to grii-ko 
Kn< ' ra 2riek.is.I, ,'.i-.. 2 mcriralezhi L‘> '

(1 ibeszhinkas pi iv* rsia*-1 u-tet vot j-s I'lo 
I’upspt jillillS Jtpif sz.v. tikcji’i’ i lie 
Trumpi pamokinti if rodis is?. kt’Į" 

gu kun. Antanavirziaus
Kasdie:ii:io< maldt
Graudus verksmai

iuc t .. .. Ejkite Yisi pas....

-j ^WOMERI,^
f 124 Nr Main strShenan.

PIGIAUSE VI ETA visam mi«»e&a 
pjiiniso vzeverikus kft nopigiau«ni

Pirmutinis .’egtines viary tujas, komedi
ja •• •• “ 10 c.

Naujas-olcmenturius*(i£9f» ne ^apdarytas 
su puikiais paveikslais “ L5 c.

Žodynas kuo. .Miežinio keuiruse kalbose: 

lietuviszkai. latvis/.kai. lenkisz.kai ir 
rnskai’ •• S 2.00

Ibisanavicziaiis Dr. Etnologi.xzkos smulk
menos (su vienu įimpaji •• 25 c.

Pavergelė i T. Fbivcrnioa Apvsakele) 
Ir kaip gyvena Kynoi1

Va pplerio A. k no. I s t <

10 c

bažnyczios 
kataliku. '* “ 100

Kristijonas- Ilona lai lis Pavasario liuks- 
nivbos •* “ • 5 c.

3Iusu Pasakos, lOpasaku 10 c
Kankinimas kataliku Lietuvoje abeinai

o ypatingai Kražiuose 1893 metuose
del IJetuviszko teatro “ 15 c.

Andersono piisakos, su abrozeliais, 30

Crli iszezistiti ir nukvatbuoti visokias 
drapanas kaip tai: kotus, kalines, pirsz- 
tlnos, vilnones ir szilkines. l'o IszezisUi- 
nu? , arba nukvarbaximu drabužiai- i'-z- 
rodo kaip suvisu naujai padaryti.

Taigi parduodu irn•<ja.-eir ju-u pulal-ky-

1116 E. Centre Str. Netoli L. Vales 
dipo SHENANDOAH PA,

f. L kohland’o

10c

Pamokslai aut didžiųjų matiniu szven

S z n u k s ii f n ;< 1I a ’ a 11 < I r 1 i (>

Kiliuos sviotiszkos Įtalpos

Lietuvai! amžių gludumuose 
Maskolijos politika

S'kuG'.inu iparbc pnema

Lietuvos gaspadlnė
A įnory k a pirtyje
Taiuoszius besotis

. Apie Kražiss ■»
Ks- darytlkiantiTciklbuAum•

20c 
15 c 
20 c 
35 c
50c

7c 
13c 
35c 
10c
5c 

15c

įneša.

t
i
Ii

mokikoat* !•«

C. M. BOKBNEĖ i). D. S.
DANTŲ DAKTARAS

Ofisas buna atidaritas

po pre t nuo 1 ik r 3

34 Ook St r. Shenandoah, Pa.

L1ETUV1SZKAS SAL1UNAS
M. Slavicko

339 W. Coal str. Shenandoah, ta

pas M. Slavicką. Žinokite, jog jis 
yra ne paoziuotu, tai yra teisinga 
vyras, nes nereikalauja daug uždara 
bio. Visados užlaiko puikius gerv— 
mus, kaip tai, szalta alų, visokia ariel
ka kokios kas tik nori, ir kuo pui
kiausius cigarus

rr

Pils prabas? ežiu Sz eonu do
vio parapijos galima ga’tti visokiu

DAKTARUS

i *

buvęs

M IIIHIIM, M.
prie AUncrs Hospitals

u v. Building,

KOZN.4S nudciutis Imikiszlcii 
jaigu nori ttir<‘t sau nauda te 
iri < !>.i Lt-i i o k i uru rsfnr ik'/L* n 7

šokiu, giminiu, gyvenimu* 
. y/.vent u i u tii.-ilda kiiigiu raazv

ida kopiginudai parduodu i 
jautiena, vcr.-ziima. avienai

(»(Ti.-uHP mesa 
visados į ilgia ilsia.

ir

tegul pilsiunezi.'t kata 
virui-iitini ir d id žiauria,

Mr M L.Dynienicz
532 Noble ,-4i

CHICAGO ILL.

Sam. \\ iensenbeiT-r-

didelėm mitrom

Vromptly bochtck). Tra/le-Marks. Copyrights 
sxid IzAbels roglBtsred. Twonty-fivo year* cx- 
penouec. \Vo ropoti whether patent can tn» 
soenred or not, (rco of ch typo. Our Seo nut duo 
nmll pataot laaltewt-e. /ejparo liaok Free.

iras agentas, la-iwakorcziu ir shinties r>
nio piningu. 122 S. Man

Shenandbal), Pit.,

mares visokius vynus ir brau 
dies.

Third Str.
SOUTH BETHLEHEM, PA

tzisv.be


■rwiOf i*t%

’SfflK IlMfa WmP151^-®88 klm Baton
ic Utukameje

( r drukoris'/xki’K d'lidois:: Druknojio *
Dniugys'zcziu dkonstSirrijaH,. LHafteittiisv Tikfetlis, 

Gwnnatas,, KkpraMzihuiH* ant veseiJiyi^ir t K 
AM i’eaa Rsdr.uk a ri i us-::

"5'RRSftS: SMeRI.KOS- El eiWW FMK. W 

230-W. Ontr?. Str.. Shcnandėali. 1’a.

iiteicM
Ph i ki au si m vkšftnnSli enan d I >a Ir

KES?AWA<W

HOWSE
Tėipgt imtbli’nucrsaliuno visoki'tnvorai sy/viež/ėir pardkidk- ki’i 

r'O pigiausiai; Phiegtam- k-ožL'as-lietmvys- ras- szirdihgfu noda 
k i ek vi e n am. re i liaTk.-

G'ir pinįgus maino'ir siuuurJ.ai itii TJjE’flUVA. ii’ m* uisa 
Ihliš svieto..

121 ir HZ ElCcntrc' strr
ŠIIENzVNDOAIi; PA

ISfA-UJES-.rlutBTUWlSZKAS ® O O ‘
SALUNAS K

Si Alain; Ste, Shvmimiimih Pliv

JXJR § OCEREW5ZEU5 >
tfitgi v-yntii yas- savo’ Hrolr liotuvnįka* ant- šlaitu* niausi* iho. Irhttnrijo.s

Žmogus-teisingas- su1
” . J

Casli Szta.
Szftaanmcsi pa’nlirosim

T’ukH’nnti’ plunksimipo>liO-eentivantsvaro'

Pard’ubsiiw ufr t/bi8<dhl turi uadi’ pus^ $• .T,50 sienini’ dzirgnoriu 
nr'r kanuv ant awjtuonim paru,,muszw pusę' i raidynas- vertąjį (•>

GeriauNii tavora’U^’pigiu Ufciiv cienia- pits mu*..
Szipft’OVteH parduodam’ Mil? visti keliir mariomis..
PilllgUJ* ku'OgFeicziausia- triesok. in nnr.di*

tuB ir u t. vi«k<is po Gziono ko 
kios-da ne-buwi.Shenaniln-

C00PE1L & SCHILLER,
25,

;1S fosetiEfcSBiniel osili• . — . . - .
MAJ1NJ.EBIU SA.LIU-

■ MAS
Wei HuiMu <4vll il'arbi

77k\7I^XWtlEB.IUTnt 
o 1/ k’ (fianlre SU\ "Alus,

.kJJ.V.OKzVIUS - LAIERIS.
Offiitwe:: ū-nt KdimpGb Main ir

nauja

Lietuviszką Graboriu
yinca^Minlvevicxiu-

ant 131 Otin, SftmraMi
’ *T

U’ zlii i ko g** ri aus i 11«- arklį uh- iar r ir 
jginus <B"4I .w7nmemir vcseiiiu* ii: 1.1..

Tikras amerikoniszkas laikrodėlis.
^,3S7SM- Uzkirpk >7i npgar.tiui- 
»» vhh® in.^ir nri^iiibk mum* su 
T USET Have pilnu a.lrvsu.o me* 
I LADIES'. pr'sh**bl>c biv IIW 'IvRu, 
(or cestX1’;1 urriHU^

size

P- Barger & Son
Pa..

agentas- d»:

i Alaus vr Porterio.
:26VA\T. Cool Hr; Slwiuamlaxth

- Žinotu, j ba r p<d’iti:u»wa*> saliurw»
viscune- imaeste* Sh&Eaxkxfw-x

Ka/ntųMc* E. (i'Pu^er w IfaywnTx. Str

I Smaginusiu ka ip del v>binia.
i lietuviu, taip, ir puilvlevintru, nes n«toMi 
Leigh V;d5V> dTp.<v Tanai’ nauidUsi ko 

:skaninusia^ alu-s visados sviržes o ka. 
i kitu, guriom ta i neši girti1 nrerttkia.. nes g* 
Iresniu niekur nerasi, » eigarxii i-z- pa
ežius Turkijos.. Taiįfgi J. Pviip-rzinska*

• ir brolis-yra. kubitiu prieTu-Ungii
; Kiekvienai gelbsoii bėdoje- ii ■ dfaiMi'.i. r»da 
koz.najiii reikala.. xeitamtuszsjiJS

201 K. Center Str-

Peter Cecchini
Paadiiiodu visOiLirtib-žalijuB. vaJjgemus da» 

i ktus: Salotas. KcpusOu.s C’lisuliusy M»r 
jkvas, btwX'<“s tin ža.vii gf.Uun.kii.

1 Visit t-avorati szvieži ir labai 
pigi, Uiteikitu- o gtxbkkte lūs tiik rvcne--

kopigiausei.
5EtŽ.’/i’IR>Z/\rn

Smr.mdouk.

CH. SHMIDTO
Ar žikoiie lietuwiai kad CIIRYS- 

T’IAN SHMLDTO yra gerazt alus ir 
I goJwa rwu®> ja> nniwXjd) Beskivudii. Fra 
!Cih SBmttjiVa. gali kas nori gaiiti mf j o r>
‘ ba<’7/k.ut'a in namus parsigabenti.

'07 W. Coal str. Shon.an.doah, Pa »

Scientific American
Aįency

MilauchsįSimus 
1(7 S« JVIaip Stp. Shepapdoah 

SHENANDOAH, Pi

tikra nnwnik 'ni*/.4ta>)ai- 
krodoli.. yni mi- tikr-ii 
aukai!.*., •.vulimmiu* )4il- 
iKzjrrul 1 -thin kaip tikra- , 
Mik.*hiiN Jhikr iih-li-. ku- i 
riekiu paotitidiu | <• i-W’ 
ym-gwt;sMis>m>tn* ant 2b j 
iuvtu. zMpžiurek t;-rrii > x . 
pn-Koofise irjeitu tu m.-» j 
tlisi.Joji yjp ]>i^u. užin<. j 
k' k u> j< ij. ii imri 
puikaus leiichv.’ ho. ini 
«*r- *tli k. r/l-"-..'’! I aeztl-. 
rp mi’ im» mm o.Knu 
m i.uhtdni I •leiugcli 
vnriiimu vby.OH-k. ,
n,ri*lu>k Tt.'Oz.o leiiciuyp- j

ADRESAS:
Hut al iuf; ..Co, DepL. t

CAVEATS,
J} T?.Ab& MARKS,

DESICJJ PATENTS, 
COPYRIGHTS, etc!

JTor Information and fren J . j^i’.IskUc write to 
MU.NN .‘c co tCl Hroa.hvay,. Skvt. Tons.

Oldest bureau for-securing j-t. nt.i In Azn<*rlc«.. 
.Every patent taken out by u*, f» I rotutht befone 
Uic public by a notice 11 ven Xn cxiicluLr^O in tbo*

'rl'” j Smilūs
1 lArgcAt:cIreulft«Ion-orftny nclcntxnt'pftpor tn tt»»-
I world., bplcudldlr illu»trated. No iutelilg'wt.
1. man fcltoul t bo without It.. Weoklr. $3.00 w. 
; WAFT $l.S) tlx montha. AdiUow, M0»M A

, ( • ■ rt ’ •«

Rsdr.uk

