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K- Preke apgaili
Vena*, coli* viena kariu
hirb once
<hie inch (Mie nun; th
Cir iuh ope year

$ 0,.70.
$ 1,00.
$ 10

Vi<‘i r* colis per menesi
Vienas colis ant metu

landynę, Kad sniegu ’
iunok dideli ir užvir-2
s daugy be sniego pi i
ne.
Paprasta laudy

mintie*; neiszmoKo —u
kino jį taipgi dievuotų Hb'SUiių
laike ii oi J Va kai U
ai mm -v
vietoje la<»ai damoje, —
J ž i n i s j >a go b • j e, vadiname> j
leido -jiem raudyti visais daigiais
ba padarė juos vieszpacziu žemės“
ms nuo
vaisins valgyti, tiktai nuo
sino pagalinus snmrczia.
apraszysiu, jeigu ne pa k
, >s szėtono ariu
l.oKfvbe kitu n m
nuo jo
peržengiant Jiuro prisakymą nusidėj<
Dievui jau daugiau nrpa'iko. ir dėlto
Rojaus buvo- iszguiti. — paųaliaus I

apleido,apdengė jų nuo jis
as/, .savo i r tavo gyvuliu ka
ir mokiiiojuos ir jų įpėdini
isz jų paskui l irp žaibu ir
augszio kalno taipgi ant pu
kė Sa\o norų — arba
kad
irba prisakymus,
į
laikymo jų gi-ra i \ ėst lįsi.“
in am a . kail) 1 tmvas dėl žmonių yra
neatmena ant.
a dnr\li gero,
kas per ncHK.i.v
ėti. bet tavę motin
Jaius . () nenojm u
Rados klausysiu.*
Ir to M y |vs Į j j,
mažiukui jau tie!
Seliava i tė aį.sakii

' baus, Job iio j| gero an:e pivui,
.
ics/.pitį ir Tėviį musų, — sun*l> j^nrnpagntut.|.meilę ir^čkin^tinių
i ? ° ten,?’jo,jog laik.isatėjo, k <1 'prn1 j| mokyti tu, km»m jziixlis jo pi ipylVt.t U’.o, arba ko nuo jo reikalavo.

< iena \ ai tęs- szin
naus veikmių — vienok n
kentėjo nuliūdimų Ir ilgė i

$4,00.
$ 19.

(le ; .v lite ) ‘r naktį
ežiu akių m-'iidėda\
^ti sumini ne > vilk,
■■t '""l I’J ų.'I.ių'
lann L nu k , k uris nuo

są naktinei syk| nepabiKd.ivo.
tai tamsioje landynėj? daug valandų vit
na ir be miego sėdėdavo: “z\k“ tankiai
at-idnxlavo, “kad turėcziau dabar tiktai
i Mil

landynę mielai apszv:estų
butų Dievo geradėjystė!
itn
tam dar kokia gerų kiijj;
kolų turecziau
“o kad nors vu mi ugnn
manu
laiminga’.
N
— kas tai per germlėjvst
tarnaicziu• ii' vargingiausia
mano rnni
v—- «—
manęs butų. Bet taip tar
elan
se, geriau dabar tu risi. uetcu asz. J
medžių turiu susznlti. —
dabar sėdi šziltajne
pa tie’, tegul stojami paga
tia valandas.4' 1'asxui
žodžiais ‘Melstipribus, akis
o sz.i div vėl prie
Dievo,
uit Benukcų kuris sausas
a t Kreipdavę
».
1 kaip gerai, kada Tinę,
alo at
tarydama:
įsakvk motin: uei ko dabar
mano Dieve! žinau, be J avęs netarėkadangi nepersenei dar szil
cziau suvis nieko su kuriuoin j įlėeziau
Jeigu t.aipe^i žingeidus, ma
pasikalbėti, be Tavęs szioji 1;
kos linksmybių senei nu szirdeie, atsakė Dona aitė, tai klau
nuo ne ramumų
lenam syk: saulė nuo mus labai toli nusitolintų
iau buc-ziau numirus. 1>
hue suteiki mum Hl) V už tai žemę labai menkai stiklo — per
tai sniegas vietoje lietaus isz debesių
krinta, o is'z ežia szaltis pakyla, ir tame
daug gero> tarp kitko Dievas mum per
tokias nesmagias atmainas atmena, jotr
czia ant žemės nieko nėra amžino; taigi
reikia iieszkoti ko amžinesnio
i’pė su sūnum ant pusrzios pral
ir Jo cianai
įbar jau septintos buvo dalau kirs an
žiemos niekados nebūvi
o uzi supti
i’ovveauno aut pu
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Ęuraszė

įstojęs Į jėzuitus buvo rektorium kliosztoriiv's Pr.<z.^.->zC pnskiaus per
10 metų skelbė odį Dievo Varnių katedros ba^nycz/oj. J arų laikuose
.visiems kunįgams iszmirus, kitiems iszsislap.-\ ius, be jokios baimės vaik
-szcziojo po sodžius ne tik Varnių, bet ir kitų parapiją. Ai4 galo nusiun
tęs pas Dievą kelis tukstanezius duszių, pats maro lig,, su irgo. Narna
jnydainas jog mirs, nuleido i Kražius rasztą, kad vienų hztiira į Varnius
atsiųstų, hz to rankų priėmęs szvenoziausi. sakome-.tą.
d. Ijopws
1710 m. Varniiuxc ptymirg. taikusis jėzuitas be jokio.# iszkdmes palai

IfcN;.. MOTIEJUS V.OLONęZEVSKlS;,

ge

bėgant; r7iu m. ov Jij Groitisz
Kun: j u palaidoti Kražiuose pas

Albertas Hrys''keviczia gimė Žcmaicziuose. Paba gęs Kražinosa.
it jipokslus. 1G84 ui, įstojo Į jėzuitus. Iszsiszventinę į kunigus nerkoletą
..'
' metų pats Kražiuose vaikus mokino. Paskiam trejų > metus SzidJavoj
i’ • Įgyveno.
Czia žuxėdni jį sugrobę baisiai su?vide. Mo’uose 1710 nuo
į į savo vyriausybės pasiųstas į l'ilžę, kur nuo pirmos dietu>s berželio, lyg
z ųione m s,
z'cn
liepos 270 žmonių, muro liga serganezių szvenbiis sakramentais ap
jurėjęs pats apsirgo. Trupulęlį pasveikęs, bet <lėl didžio visam kūne
Pargabenę* isz Lataringijos varplicjį, isz likusiųjų nuo gaisro ga
lipnumo parsivilko i Kražius ir įsikūrė ypatingoj t’iobeiėj, nes jėzuitai
ri

irgnnczius. l’a

* didis, jog miestelij nė vieno gyvo žmogaus neliko. Nelaimingoj toj ga
dynėj parvažiavus naujam vyskupui Jonui Zgierskiui, vos keletas drąsos
Aleksandra K.-iszh-la 16153 m. l ipęs jėzuitu metuose 17’0 būdamas
ųių kunigų Varniuose pasiliko; nes kiti bijodami maro miszkupse slap
Nors toj gadynėj maras smaugė^ žmones, tiu. vienok žino
't ėsi.
ir maitino.
ųiszkai elgtis nesiliovė, Tofp Stanislovas Lukoazeviezia, Szaduvos klebu
uos, turėdamas daug pinigų dideliai užsigeidė pralotu būti. Matydamas
žmogaus į dvarelį neleido. Meluose 171d p-tsirairė maro liga
iog liuosos vietos nėra,numanė, jog gal but. kad visa amži tos vys kunigo Kasztclos pralotas arclmlijakonas (kurio pravardės ne
i^iupybės mųgys. Kad tas neįvyktų 1810 m, nuvažiavęs pas vyskupą
Zgierski, apsėmė naują įstatyti, pmlotystę giesminįko (cantoris) bile tik nyezios. Marui perėjus ir zokonykanis i klioszb 'iu si;
kunigas
leistų jam pirmutiniu pralotu giesminyko pesilikti. Teip ir atsitiko. Kasztcla j? j o pažimėtį palaidoto kūno archidijakeno ir
apsirgo maru.
Ko vienok ir pats nmunuiuydnm
niams 30,000 auksinų. 1’. Biloja tam paežiam mele Įsteigė naują alto- Bet naktį j baisiai susirgęs ir supratęs jog mirs, pr- :."i • zuukii- kunigo.
ijją pas Kelmės bažnyezią. Pacas starosta iszvydęs, gyvenantį kunigą
ims Balsiu kopi vožia ir neturinti isz ko misti, suteikė jam duonos kasne Klausė nusidėjimų ir iszrisžy. O ligonis dienos msi lauke s numirė.
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Mikalojus. Kliųiaviazia, jėzuitas kone vi-j savoamži pergv veno K ra
ž uose vesdamas ūkę kliosztorjjms, arba būdams teip vadinamu proku
žmonėms iszmirus. vyskupas 13,000 limpų isz visų
,dorių. Motuose. 17*10 kliosztoriaus dvarelij Gilvicziunso visiems žinoik gavo.
Usjiu* iszmirus. pats, kaiminę, ganė ir dangei badauįauczių žmonių
100.
pienu mait'no.
Nuo žmonių ateinanezių maitytirįgav s man* |:ga didu‘iaivėmė, ir jau sakėsi mirt, vienok tą syki iszliko, la i paskiau-; kas kart
nauji dygdam* skauduliai. iszdži u ino jo kimų, sumažino protą, paga:j®p 1714 m. mirė.
Lygia dalia, kelis syk maro liga sirgo kunįga<
Marams kilus vieni kunigai nenorėdami da mirti, pametę bažnyPetras Gėrikas, 1715 m. Kražiuose atidavė Dievui du.-zia.
•zją savo, kaipo szeip jau žuiojiės-l;ų>.stėsimiszkuose; kiti-gi uždegti mei
lyartymo vuikszcziojo nuo sodžiaus lyg sodžiui, nuo namo lyg namui,
mirti, bet senovėj niwk.tm ju darbu neužraszius i
dalydami szventus sakramentus mirsztanticins ir gelbėdami jų duszias
ko nežinom
hunams žūvant.
J ie paskutiniai dievobaimingi vyrai laike maro, ko
ne visi didžiuose sopuliuose iszmirė. Nckuriuos noriu c/.ia paminėti,
101.

Lygia <

dygėj atsitikus. Beturtėliai katalikai Tilžėjgyveuantiejie dideliai norėjo
-avo kunigą turėti, 1x4 negalėjo jo niekaip gauti, nes ten nebuvo už-i
ląikynio dėl kunigo. Varnių kanaunjkas o Kražių klebonas Stanislovus ;
•'Įiemoszka vieną >yki nuvažiavęs i Prusus, susimylėjo ant Tilžės katali
kų ir tiek uteikė jiems pinigų, kiek reikėjo ant permaitinimo vieno kunįgo. Nuo to laiko Kražių jėzuitai apsėmė vieną isz savo zokono kunį

gierskio- ir Povylo kuningaikszczio

dievobaimingas ir mokytas, todėl ir nuo kuni
žiu i Tilže pasiųstas, Išdalydamas sergantiems žmonėm.sszvontus sakr:
mentus 16 d. balandžio, maro liga pasimirė.

mintinga*’. Metuose 1713 v.yjdtupas Zgicrskis'kas žin ko Į Vilnių i.>zvaž«avęs nesitikėtai numirk Varnių kunigai dngirde apie tai, atminimą ir

Karoliui Daukantui, Betygalos parapijoj gimusiam. 'Tas tikrai numany
damas, jog ten mirs, vienok pasiskubino gelbėti duszias nuo maro ligos
nprsztanezias. Per pusantro mėnesio po sodžius bevažinėjant, prie paties Povylas Bernotas
prilipo maro liga ir privertė persiskirti su sziai pa saule. Tai atsitiko pir įstoja pirma i szeip jau kunįgus, paikiaus tapo opalu zokonykų cistorsų
inoj d jonoj birželio 1710 m- Kunigas Steponas Szyniarauskis, žemaiti' ant galo paperėjo bnti musų vyskupu. Ko greit ir dastojo, nes kara
s per 10 motų kitus bemokydamas
Bepigu tai didžiūnams ko neįgyti!
zius, o isz ežia į lilžę, pasimatė su minėtu vyskupu nuo maro oeixgan-'
ežiu. Pagal iop 7 <1. szilų menesij 1710nj. muro liga mirė.
Kunigas Petras Kubszeviezia, žum^itis,. feoliogijoa daktaras nuo
1704 m. Kražiuose vaikus mokino, paikiaus iezvažinvo į Tilžę mirsztanozius gelbėti. Bet.neilgai jam ten klojos kiliems tarnauti, 10. d. rogpju.

žvs pasimirė, Laurynas Szelkauskis senis yD metų amžiaus; Petras Szi
laika ne vienoj buvęs karėj su Lenkų kareiviais; Mj kola Pluszęuskis ir

saino jį gardžiausiais valgiais. szhntuką. ir prasvszalyfc rsz
o

kaudėjimą vidurių ir mirė.
j

vai!“
Matydama burlKykė,.
’jog anas

RAGAVO MESZKA

kietis sutvėrimas gyvena 3^’ba
but valgęs anų valgių.— Kiek
ffsyk ilginus, už metus savo
viens norėtų dasižinot, kodėl

augimo.

a p^imiK vojo

— Dabar žmonės abel
rvvena tik iki 70 arba
r
tn i-g i galima pa
jog dabar žmonės
auga tik iki 14 arba 15 metų.
Buvo daug atsitikimų, jog žino
gus gyyeno dauginus per 150
melu,v .

Ilgiausia gyveno, kaip žinom

meml, jog
trumpesni.

Abisinijos karaliukas Mene
likas, ketina savo szalij įtaisyt
tidegramus- ir telefonus.
Bet
laukiniai abisinieczini
nesu-

BERTINYKE.
r

kokia tai nepažystama mote-

969 metų.
Tūli
v
į syk metai buvo
Bet paskesni ntsi ogo,

nėra nieko slapti n
kiekvieno žmogaus

t*. nupenėto meitėlio
b. sm riksmas prikėlė visus.
i- . miegų.
C’zigonns nubėgo,
į - vartą, kur rado duris iszlauž
t..sir žmogų vaitojanti ędėbiie

P?
?? ■ v-’
x
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Prijausdamas tą Menei įkas su i zsiliuosaręs anas žmogus,
ą risipzižino, jog norėjęs pavogt
.••e'tėiį. bet patamsėj1 me<da
lefonas yra tai azventi daigtai
as virvę ant meitėlio, užmetė
oi t meszkus, kuri ir sulaužo
s i n e r o z i a n u b a u s ta s.
jam kaulus.
Gal but, jog
.jį į ligoni m tį
ant visados • a
GYLE MA RI T

gas g\v'
Žmonės tuojaus
• • teipgi sulaukė keli ; <75
SZimtų metų.
daug moterų ir merginų utei
Tėvas Maffens savu rasztr >
davo dasižinot apie savo uteitę vio, m terliodamas gilumą nu
Iszmintin riu atrado vieta tarn Austrai!
gną, kuris 1566 m. numirė
ga boba, mokėjo k i ek vienam
pergyvenęs 370 metų.
Keti
įtikt. Merginoms praimszavn, rių isznesza į 9,429 metrus.
kada isztekės už vyro, koks Augszcziausias kalnas Gauryjaunikis pas katrą atsiųs pirsz znukar Azijoj7 tu” S,840 metrų
liūs'; ligoniams įkalbėdavo,jog ftinrszezio
priežasezia jų ligos yra kas
no 207 metus.
nor isz numirusiujų giminių.
Maskolijoj gyveno 1826 me
J U BĮ L EJLS
tuose žmoguo, kuris numirė
kini vienam žmogui, ką turėjo
MA Sz
turėdamas 252 motu.
d”i nereges seseris įkalbėjo.
Don Juan Taveira du Lima,
Jubilėjus siuvamos maszinos
iog “rnocziiitė“
Pirmą
rė.
pripuolu 1897 mete.
Uletus
vartot tą niaszi
Tamsus žmon
Gi Hour Maderai ne
Įjog Vies z pats
davė na 1846 meta,
190 metu,
fe
joszius Howe ISZ
jiems tokią geriu

"į aZf'fei

Ilgiainia telefono linija E u
ropoj- raminsi tarp' Vied niaus
ir Trvesto. Tur 506 kiliomet
rus ilgio ar >a 2,314 mylių.
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Jaunuos* Jai pradėjo diibt
uv. \ aisti -se ratus dėl veži
ų. trukiu :• sicrynias, kurios

fn *■■■
į\,

fe’4 i

k*

.■?ki

o
•? i
plytas dirba d statymo namų
isz to® medegoHa'-ar isz to? po
pierus dirba bu'.zk.t?. Alai baczkas

į*

t
■

Yorke. kurios pereina teveik aržuo-
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T
apie tūlą piemenį, kinis gyvė i ozia . Aeszo jai pnųg
kinu
lo 187 metų.
szinius, kas ką turėjo.
Kentigern num ii ė 185 metų.
Opatas Jonas Baldek numi
irtas,, irsten
nė 1348 m. 1 86 m.
ž sau nes, jog
Miquel Šalis mirė 1878 m.
Dėl to tik
Fiedėrickto\vn
‘a,Snv. VaLt.i s|0 ]<e]i v]v<dai
.
Utniro 1797 m. tūlas negras
adaukęs ISO metų.

Jonas Koven Vengrijoj gypeno 172 m. o jo pati 169 m. kę, idant jiems ką nors papa
šakotų.
Burti n y kė priėmė
Inmiro 1747 m, 149 m. am*
ir
Maus. 7Buvo apsivedęs jis kc- aiislydama jog tai merga pra
&syk. Mirdamas paliko vie-• dėjo nebūtus daigius paša
sunk 103 :
m. ko t. u
• Tįmosrduf:
HIT,
casįvilios pas tavę jaunikis- Žino
^iūniugHiEo
irė I nes tau jį peiks...........
4 ‘But

Prie iszdirbimo anos p -pievos mi
nėtas fabriktmlnsprimaiszo ir žolės,

-’L

K:t<s fabrikantas pa
darė tam tikrą masziną dėl dirbimu.

ant garlaivio kukorium . Kelio
nė buvo be vaisiaus
<.r
i sz

■
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žmonių, kasdien padaro 600 bu-zku
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W

į
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anuos.
isz Viedniaus nuo nek ’io luik-i bū

N-e ilgai trukus, surinko di na AnLfliior. Szio^o dienosi isz*
džius pinįgua, mes jo iszradimas pagarsėjo. Reikia primyt to dalyko susi rinki n; teip w . *i;r
“Dnmgy&jė < i ‘f ha! h ■ r
jog da pirmiaus bandė da jnam:
ydai U-t ir
i];i ėmė nei
ryt panasz-ias maszinas. Ma
anglai, nes žinoma, jot
joil n r ena.
tuose 1805 du anglai Stone ;r tauta nesirūpina tėą '<pie ūkiniu
^35 m., 152 m. avižiaus. — i pasakius da dauginus, bet anas Tlnnderson padarė siuvamą-.
Aliais nu .lesiais prieše aavo greit numetęs nuo savęs dre masGną Londone,o k?iauczius kai l>oj pasakė, jog sultonu ? yi
^rtbu-'o p n-s p-ty tas Anglijo i * bužius euszuko:: “Žiūrėk, kas Madessberger — - ViedniujL I užmanymui prilaukus, ir dk
raliui h troliui įkuria pavai- |asz. toks!. Atiduok mąn de* (Bet abi tos maszinos mažaLbu jazial ^ydai, prižadėjo pagedę.
*

*

b

Apturėjęs patentą ant savo
maszinos, norėjo ją parduot New Jersey.
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dėl i labo savo, na ir --------liethviįj.
t
Skeptikus..
Yprtcz' iTepannrszkime, jog skaitytojau, po sekretu, kaddeszimts
! sykių mecziau į sžali „Vienybę“
mus draugai
u
<5 ne tie, ką“gražiai
Oiį’ skaitydamas straip>n;us Pažįstamo
■mums azneka, bet ką gerai da
pro. Linkkimc Ihhjaus prie tos

Garsas takos Leiuviii
♦

PUBLISHED EVERY
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lietines žinios..
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nutildj ti savo nervams — tcip bn(taksas) rinkdama,. ’vo juos suerzinę paiszalni „gerbti
13' d, Rugpjuczio mniiiosfp
bet ir i» urėdui (offisusk no“ p. Pažįstamo Trupinėlio.
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Oi,
ta
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“
!
Kaip
apie
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•r
Subseribtfon $ 2, oo fer Year. $ ipnskirdanni.
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&v
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vid, ]< u
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vien ir parodykime

tK vienybe netik
džėlas (kalėjimus) bet ir bal

f‘(ta Aiiii rita lietuviu’!
s Iszeina

tb

• Gal dėlto, kad „Vienybė“ dabar
nuplikus, nors ir kulniuota „korėspripildant
'pondonci jomis“ ir ..publicistiez-

g
'*
§-‘N«deHn1 -> i Laikraszttsi-|
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i

ipinėlio. Oi, būdavo isz „Vienybės“
a lies.
•gražaus ramumėlio ■• ■• seniau, kad
buvo prie jos redaktoriai. Dabartį
nis gi jos „redaktorius“ (skaityto
ji: u, dėl meiles Dievo, neužmušk isz
gėdos) nežino
teipnc'mio, jog Fa
□ovežio pmfi;-u»s guli Kauno ;rub.
Malonus skaitytojau, ar patinka (žiūrėk „ Vienybes“ No 31, p. 375).
av jovalas / — Ne? — Ir man ne-

KRONIKA.

13 d. Ilugp. Ashland‘ų ligom
butij numirė mus tautietisKalviszkis, kuri Ihivo ten nu:
vežę pereitų nedėlią. Lietu
voj paliko paezia ir kelis vai-kuczius. *

ISZ LIETUVOS
Pr<TiįhiėH iiiwkslKDiėa Lie
tuvoj
K iek vienas lietu vys

žino,,

a b o m i n a t i o n i h kusi ink lite
kad Tnaskolihzkos LietuvosTeip. raudok. Jeigu Szliupas ne
ratiszko jovalo, ir užtai nuo tūlo lai
Entered’ as second (lass mail matter
ko nebegaliu skaityt “Vienybes". sigaili aszurų ant kapo „Naujos Ga- m i • k s i a i i»e s* n e k «i n t i k u.$ i o s;
a1 the Post-Oflice nt Slienandoaii, I’o.
Užterszė ją p. Pažįstamas Trupins lynės"’, Ėai kaip tu. skaitytojau, ne pasirodo vienok, kad ii tų ne
lio (kodėl ne T r u p i n o l i o F a liesi jų ant smertino prttalo myli- tikusių nėfn ežia per daug;
Republikonai su savo “pro lįst amus? — butų gražiau lie- mausios ..Vienybės“. Oi, vurgszė teip paveiksimi: Vilniaus gu
tection“ demokratai ir popu tuviszkai), didis mylėtojas literatisz ta „Nauja Gadjnė“! buvo ji pušku bėru i joj yra isz viso IRI svietisz
listai su “free silver“ ir kitais ko. jovalo. Nesigaili jis žmogelis j timu vaiku Szlmpo, pagimdyta di kų pradinių rnokslainių, kurias
gražiais skatnbaneziais prižade bombaetiszkų žodžių, kuriuos moka . džiuos© sopuliuose ir užlaikoma irgi lauko, 11783 vaikų, 4'.)4 cerkvi *
teip supainioti ir susukti terpti sa-| »u didžiausiais sunkumais, o viejimais pakels didelį li-ormą szį
nūs mokslainės su 8383 vaikais
yęs, kad niekas negali suprasti ką I nog.......... pasimirė! Nieks nogel
rudenį. Karsztai rausia poli jis nori nuo lietuviu. Suprask, akai bėjb, patys net szlykszeziausi vai (matomai ne labai noriai jas
tikieriai. McKinley ir Bryan tytojau, pavzd. tokį sakinį: „Lino-! stai, kuriais buvo ji perpildomu! lanko- jeigu nors iu yra dvio’u
sir savo pasekėjais puikius aybė yra tiesy — tiesa.yra liuosybė, i Žinojo gcrbtii a» jos gimdytojas, !>as skaitlius, bet skaitlius mo
spyezius (speech—prakalba) bet nokitaij. kaip «ujungtos turi bu jog ji nuo pat gimini > yra silpna, k i n t i n i ų m a ž e s n i i e n g s v i e t i e s z
kalbės, laikraszcziai nl dejų par ti supažinezift ir pareigomis“, <> usz jog prie pirmo priuszinguino pražus kosemokslainėse ). Kaunugub.
tau duosiu arklį su v*su pakiukimu. ir sergėjo ją, kaip lėle savo akies,
tijų iszmislinės ant prieszingos j Nesuprantu, dėlko pažįstamas Tru darė ką tik galėjo, bet, viskas veltu! s-vietiszkų mokslainiii, yra l(>(i
partijos kandidatų nebūtus punėlio stengiasi vis paraszyt aug- O duktė Zeuso ir Mnemosyn’-.-*. Įk- Į su 9872 mokintiniais; cerkvi
baigtus.
sztai’ir mandriai (ruundriai ypacz). vėpk nolaimingani tėvui ’n biimingos I nių 58 su 1381 mokintiniu.
“Kad du pjaunasi, trecziis Vietojo to, kadaiszkiai pasisakyti, ką „Naujos Gadynės“ dvasią poezijos. į Grodno gub, 302 svivtiszkos(Tegul nelenda“ senųjų priežo me jis mato iszganymą lietu viszkos idant galėtų graudžiai apraudoti pa | nmkslainės su 20967 mokinti
dis ant naudos szį rudenį mums tautos, su persitikrinimu, jog isztars skutrnį vaisių savo vieszo veiklumo niaiairS-16 cerkvinės su 19688
jisai labai,labai mandrų sakinį, raazo: ir tokiu bildu nors vardą jv pavesti j
iszeis, jei tik ji pamįsime.
„Pirmiausi** iszsigelbcjimas lietu- tolimiems aiijams. liet bpszirlė mokintiniais. Minsko gub.296
Pagal musų nuomonės mums viszkos tautos man rodosi, kad dau mūza nenori suteikti jam ir tos ma sviutiszkos
mokslainės
su
lietuviams nereikia aklai pri- giaus būtumėme apsipaŽinę su po- žos dovanos. - ir Szliupas dabar, 1807.5 mokintiniais ir 1312 uer
kibti prii tos ar tos partijos,o pnliariszkais Žingsniais, ir kad ma neberasdamas begaliniame nusimini kvluių su 24’309 mokintiniais.
d'a Dieve saugok isz priežasties žiaus vieszėlų mumis© tamsa. „Tik mo sau prieglaudos, sako ■ • • • ne Vi tubs k u gub.y m 201 svietisz.
įvairių pobt’szkų pažiūrų di- ra galiniatija, ar ne tiesa ?. Apgar- bedirbsiu daugiau ant lietuviszkos ka mokulninė su 10000 nro>
sįsiu, duodu žodį, didžiausiu atmin dirvos.“
dįti savo tarpe ir taip jau pa
Iszmiutingai sako. Ir kam, dėl kintmių ir 621 cerkvinė su
toju mislių tą, kun įspės, ką reiszirusį sutikimą.
Demokratai kia }> a p u 1 i a r i s z k i ž i n g - meilės Dievo, naikinti sveikatą, lio 1 1828 mokintiniais. Taigi-mat
repubiikouai ir populistai ma s n i a i ir apskritai visas tas paki ti prakaitą ant dirvos, kuri neatn©- maškoliuzkn v-agių ruja (sup
žai teapstovi apie, mus ir musų nys. Tokiais p(hlais*stiliaus ir eliu- sza-nekokių vaisių, apart usnių ir rask caro urėdnįkai),ir-su page!
gerovę, visiems jiems mus esa kubracijoinis mandriiojanczio mani- dagilių, kum skelbti „kvailiems“ ba inokslainių stengiasi piatin
me “aliens,, ir „foreigners“. Bu jako pripildyti visi straipsniai, p. lietuviams „iszganingą progre-'ą“, ti musų kraszte staeziatikystų::
jeign niekas neklauso, kam at kuk
Pažįsta mo 'Fru pin vi i o*.
Rime mes neprigulmiiigais (in
(Nesidy vijų jog,, gerbtinas“) žinoma, liai eiti tokiu keliu kokiu ėjai, jei ežia katalikų apgyventame
dependent; ir linkime tenais, gerbtinas tąopitetą rasi “Vionj bėję” gu pražengus tarp erszkėczių kele kraszte priveisė mat jie daug
kur matome-, jog ir mes nebu *p. PažįstamasTrupinėlioraszo į ligą tą varsnų matyt užpakalije tik ru- ee r k v i n i ų $ ta cz i a t i k i 4 z iu į mok;
simo paniekįti.
Suvienytų vnranozius straipsnius, nes raszyt szczios yros ir degėsiai? Gerai ūžta slaitiJu.
Valstijų uk-esas, kas jis nebu kiekvienam 'valia, —- o „gerbtinu“ tai padarei, nelaimingas musų rarfor
♦

—i

•■»■—».

—

.

- i —

i — Ha,

bųj, kad ir niekinamas “foreigtuvi t-iosų až tą balsuo
ti.kuris pagal jo« persitikiininaudingesnis bus draugi

rasztiBįku kiokienam lyžtelėjusiam matomu, prsskszalindamas nuo li©-(
Liepojus, miestas prie Balt;
„mokslo“ pinnftklftsist ui irgi -tapti tuviszkų darbų. Isz savo pnsfis asz
geistina; — bet dy vi juosi, dėUo atsisveikindams su tavimi, veliju, mari ų,Kuržzėj, dega jau kels„Vienybė“ talpina tokius rasztus.1 idant niekados nebesugrįžtom ant | tasdienų; ugnagesiai neįstengiat
Juk gi Lai yra nepasigailėjiinąs nėr j ,,beigž<Uios“ lietuviszkos dirvos; nffnl ^pstabdyti, nes iezsyk;
i
'A,

-

S^J&i

įga keliose vi«losa. Liepojus
Kitų i i * 4 0.000 gy v enlo j ų J- y ra
BOSTONO S ALIUKAI.
i gerrmisii’i ueii^szubuitL*
Platinantis girUioklystji su neap
irta šaut J3« 11 m ari ų. Pa si m i rys
sakytu smarkumui pirm 3 metą su
askoiiics vaMonns Akxan-

sidarė tam tikrai komitetus isz 50
prakilnesniąją mokslinczią, .kurie
užsiėmė vien tyrinėjimu girtuoklys
tė-' priežasozią ir jos pasekmių. Szio
mėnesio iaikrasztis k‘K o v i c w of
R e v i e w s*' perspaudino akyvą
j.-no k >ir.iteto raportą apie “Bosto
Cinkelių; su juom sujungta ii
no Saliomis”.
• yra apie 496,Lietuva,pp-r geležinkeli began
Bostone gyventoją
ti Dilo Koszodarų
920; - li’.tinii gi esą 60G. Kas dien
gi atsilanko į juos iszsigerti nema(Lietuvn)
Auu- kaip 2.56,752 ypatus.
30 žmonystą kasdien suarosztaKalvarija^ u v * gu b.) rradži
vojnma yra už nusikaltimus isz prie
jj» berželio mėnesio 6 žcmski.’i žastivs girtybės. Kas dien- saliufeu hzaltvsziuni
iszkratė kuon nuošė to miesto prageriama mažiau
*#
visus ūkini k us Kreivosios ke siai §22,675 arba §(xSt)2.500 kas we

ims' Ill

mo.jieszkodam-i liutuviszkų krų
gų,nieko beveik nelaimėjo, tik
pas vieną protestomi radę lietu
viszkąSzventa Rnszią pasiėmė
Darė dar kratas Kalviu. S m.a
Iiiiinku ir kituosekaimuosobvt
nugirdėti, kad ka kur butų ra
dc ar suėmę. Kratė gana smrr
kini. Pasakoja, buk viens vo
kietvs dane.szcs. dėlei to

ino g

mejie ir mažtejie visi moka,
daugunirts ir ryszyti.
K r i a 11 cz i ai u ž v i e n s kiton
kinas i, kurs ? i^znn
ti, tai

tu, yg m
isz.r^szo d:
nas p* iszlaikraszczių, nr tei
ibzgirdę, kurios gerini
uno, isz\
jeigu, kuri nemoka
raszto, tai Galo:
tai niekis, pavadinu kriauczių
siūti, tik dailiai
h

sakęs palictjai, kad jeigu kur
pamatytų pas žmogų rankrasz
ožiu.*, dainas, ar teip ką, idant
tuoj aus pristatytų tą žmogų į
pristovą, o tasai peržiūrėjęs
ir atradęs ką sva-rbesnio, ifcztir
tų kas tai parnscė.
Kun. klebonas užsakė teip,
kaip ir pereituose metuose, jog
fiepriimsę* vaikų prie pirmo*
i»zpažinties(sparitdnės), kurie
nemokūs-ant knygų skaityti.

buvo laikomi nieeting’ai, po atviru
dm g .mi- (lie jokios pastogė? kiti
gi imt ulyczią godosi,
' Pulicmoną divizija, ką priL.šė
tvarka ties A! a d a s i no 8 • na ro
G ji r d e n (salė
kur Brvau'as
kai
'
•*
bėjo) butą buvusi į smerl sutrinta,
kad nebūtą pribuvus ant -pageliais
jai kita policijos divizija ant arkliu
— tolis buvo svieto susigrūdimas.
Demokratui iszrinko New YcrL**a
již vietą urėdiszko apgarsinimo ka-ndidatu ant prezidento p. Bryan'o tycziu, idant daugybė pricszinĮkų (,’liicagos demokratiszko seimo norėdami galėtą pažįn teisybę. Ypaėz ban
kic-riaiir draugystė- didŽturcziu einu
1 rcszais Bryan’ą; jie papirko didės
n i uosius laikraszozius ir tie visaip
iszjuokia demokratu kandidatą.
Nežiūrint ant to zisū įsteigė taip
patraukti ir persitikiįti minias dėl
savęs, jog ir ..Now Yorko jo pneszą sza’jic" niekad dar nebuvo teip
skaitlingo susirinkimo. Daugiau
siai darbiiųkai susirinko, idant pusveikįti „busiantį prezidentą.“
Demokratai, ką pirm kelią neda
lią buvo nusiminę, dabar pradžiugo,
jie tikisi, jog ją kandidatas bu
iszrinktas. Dauffv b? ją padarė ui
doliu> ginezus,
Bryp.n'as porg;
ienas damoklą
lės Ale. Kinley
tas pastalė ant gm. zu už Bryan*.
net 50,000 dol
O tokia perinama dalyką stovio
prigul nemažai vien :m-..* p. Brjan'o
y pa ti sz kos į tek m ė s.

krikszczioniiM. L< mlonhzko D a ily N nw^ laikruszczio) korespon
dentas telegrafuoja apie krikszczioniii skerdynę Kandi joje. Turkai
’ t ginklais užpuolė krikszczionius
as kliosztorium, ir užmusžG trisxjsziinte žmonių, vieną kunigą gyvą
•įdegino.
Neseniai turkai buvo prasze kitu
♦»d:u tarp ją ir Anglijos.idant szic
j d "t n jiems apniidszjti Krotos su
lesins gyventojus. Anglijos pi r*
m s ministeris tiesiog atsisakė nuo

ang

s e ,, i orl< r arm" , ei
'erai, iręs dirba per
ka. SuvirszuOO z'mo

Kitokią užeigos namu tame mie
ste yra: bilijardo namą ‘225, kur kas
aių gavo ežia darbą. —
die n atsilanko 25,650 žmogystos;
£ Braddock, Pa. Fabrike
kavos narui 29, kur kas
v d»on uorei4
estėm Manufacturing Co."
na 1.5.378 r putos: į 227 užkandžio
Swissale Station4**,' kuris nuo
namu.', kas dTn užeina 47.565 žmo
nekuriu laiko buvo uždarytas,
nės; 3.5 knjgąnus (skaitinyexias) apJienos 10-825 ypatus; .56
dėl įvairiu pataisymų, nuo 2P
ra leidžia 2.-5OO
kl i ubuose biil
iiitorius (o raporto isz/."it mą.
150 semi darpinįkų a vo
reiszkia
lli. jog ateit'-je galima
r 30 naujų ten darbą
Inuią su { ast l-.aic praplauti užvedi
kuose Pi’tsbnrg
mus. kur žmonės b<- apsvaiginimczin
n* daro dratąteipgi
gėrymų ir suerzinanezią žaislią (gra
ją) galės’a tinagiai perleisti laiką.
to d
t nuo 20 liepos
Toki užvedimai Iną būti knopuiApie devynts diena- (-žios ir anos
kinusiai užlaikomi ir suteikti gerą
proga darbinįkui laisvai ir linksmai I nedėlios) dideli karszcziai visur
imtai darbiniku
•*
per leistų kuka, no vieta juose szio- 1 (Suvienytose \bil' i iju e) žmonėm •
■. Blėdies ugnis
kiai ar tokiai )>ries)zmdai. žmonės duėdė- Didesniuose miestuose »p
patv.s turi savimi valdytis.
sirgusią ir numir .?ią nuo kar.-zeziu
5,000.
skaitlius siekdavo *.i szimtaK kasdien.
k‘o stra'kuojan
demokiatą kamiidaPer tas devynes ..karszkis die
y a n , kuris paeina nas“ szilumu. nors ji „kardą nulau
.atvažiavo «•i New Yor žo“ paguldė ant ligos ir smertios
k a kur vuą valstiją, (sztoitą) pri palalo į keli- tukstanezius žmonių
guli nezią prie unijos demokratisz- lik did ..siiiuosj miestuose.
•e kontraklLrių tarpinįkystos
ki pasiuntiniai urėdiszkai jam prune
psima darbą. Jau 2<)0 kon
szė, jog jis yra ją kandidatu ant pr?
raktieriu nasiraszė ant strai
j'.idento. Uga p. Y . J. B r y a n o
tųjų reikamvimų.
kelionė buvo vienu ilgu triumfu.
Ant visu staciją lr.uki jo tu kstan
ktu- Cluvebtudo Bro
\vn‘o nudeki i fabrike jau, g«
I ežiai žmonių, szankė..Im -ra
Darbinįkai dirbanti Lnndon‘o dlo- Įima sakyti, pasibaigė.
ir grūdosi, idant pasiekti suspausti
Is?
j-)-rmkn. Važiuodamasisz (’bieagos kuose rengia didelį st raiką nuo 16 80<i darbini! .j 51H) gavo darbr
i Pittsburga garsus demokratu va d. szio mėnesio. Ją vadas .J. II a- kitose virto
das pasakė net 50 „spc<?ch’iiL‘‘ (pra velvet ir “Tom" Manu sako, jog t:as' P»ro\vn‘o
kalbu) į Bveikiuanczius ji žmones. streikas bus visuonieniszku; viso
Nuo nuolatinio sveikinimosi su tuk- svieto darbinįkai sukilau, karė tarp
lūžiniu iszdiruimų rabri
stai.cziais žmonių jo ranka isztino. darbo ir pinigo vedama busiant kautai po vardu Sboacl and Co.
(Mat nekuric karsztcsni jo pasekė ne vien ant Tamzos (upės ties Lon isz Louisville, Xy., norėdami
jai rudė savo isztikimumą jam isz vi donu) ir toliai darbinįkai negrįžsią •priversti darbi nikus bal'Ut»ti
su pajiegą spausdami jo r»nk$ liesi- prie darbo, kol mokestis no bus pa priesz demokratų kandidatą
kelta- ant 1 ar 2 szilingą kas nedė- per ateinanezius rinkimus, da
sveikinnnt).
W. .1. Bryan atvažiavo i New lia ir darbo valandos sumautos.
bar ėmė numuszti po 10 c. nu
— Anglijos kardinolas Vaughan dolerio. Biznis ^“i: Ji menkas
York'ą su savo paezia irseredos va
karą po urėdiszkam prancszimui apie jau nuo reniui prilaiko keletą plukti nes visi ngitavoja : pie pinįgisz
jo kandidatūrą pasakė savo priėmi nesnių mąksliftezių katalikų, kurių xą klausymą. "Jei bus repumo. kalbą (*pecch of acceptance). darbu yra kalbas knlK-ti, žmonėms blikonų pergalė, tai <fai binįkai
Kalbėjo benedaugio 2 valandas di s dai ri n kasiem* Londono aoduoseėf.r vol gailai
džiausioje Now York'o aalėjo, kur ha.ant gryžkelią. Kalbose savo tie kin tai I
su rirsfcum 12,000 žmonių prisigru- kalbėtojai isyrodo kataliku mokslo
tiesą ir sutaiką su apszvi^ta.
nn privemti, nors tarpimai,,
••

sa\o darbinįkus balsuoti po*
Turkai. eis .nesiiiruja pepsakiojg- jų norui..
TU H K 1.1 A*

fe fjpįįl

T & JI IN K IT!
Pas prabasfcczių Szenando*.

MESINYCZIA

KELIA UN 15 Kz

laik rnszezbii

J. J. Rohland’o. rio parapijos galima gauti visokių?

J. M0NTV1LL1

Sz.kapiierių ir lložancziif-

230 W. Center
Shenandoah; Pa.

MarotiovW

——-

/•

*

“------------

C. M. BORDNE.R D. D.. S<

I

dantų

mėsa: jautiena, vetszicna, aviena

parodyt ant kiek žmogui gal
iszlaikyt. Savo kelionėj' pati
kodaug kliuczių, ypaezgi sto

po Luzern ės p

_ _ _ l______

, -______________ _

Jeigu busi kada nor 1
Plauberij- užeik pas j

Užraszo naujus alx>kiai ant vienos vietos ilgiaus nentus, priima orderius
itiBt kniguczlu ir apgar
sinimus.

Wm. A. Davis.

T T H TI M i

• 1 T TT) P T

Gali iszozistili ir nukvarbiiolfr visokia*.
drapXuas kaip tai; kotus, kelines, pirsztinęs, vilnones ir szilkines. Po Isz.czistil*
arielkoje kaip medus, o cigarai tnrkiszki.
uio . arba nukvarbavimo drabužiai iszrodo kaip suvisu naujai padaryti.
Darba atiteka, greitai, plgiailr kogcriausei.
J

Jl.rouvva. ėjo aut (’hakaruv Į^pL1 Ž fftfe iTilg^f^USWS-*T~w

Ofisą# bur.A *V.~.wir.vv.
u uo. 9-ik i 12* Q > i 0tu).
po pint nuo I iki 3.
ir nuo 7 iki 8 walla re
34 Oak str. Shenandoah, P&

mėsa.
Geriausia mėsa Szenadorije ir vi
sados pigiausia..

JONO JMIEL(D/?ŽI®

, Mam str.
Shenandoah, Fa

gas agentas, laiv.-akoroziu irsianti
mo piningu.
122 S. Main str.
Shenandoah, Pu.,

NELŽVJKSZKtTE

UIS E. Centre Str. Netoli L. Vales
Cipo SHENANDOAH PA,

Tokiu

GERIAUSIAS © Lietuviszkas Q KRIAUCZIUS
z Moskvos Mironovais
naujus namus

fiU. Slavicko

Pujieszkojinias^

339 W. Coal str. Shenandoah, Pa
Lietuviai neužmirszkits atsilankyti
pas M. Slavicką. Žinokite, jog jis
yra ne paoziuotu, tai yra teisinga

pajicszkau savo paežius Marės, ku
ri neseniai atkeliavus į Amerika pa raus, kaip tai, szalta alų, visokia ariel
bėgo nuo manęs su Stanislovu Ko- ka kokios kas tik nori, ir kuo pui
kiausius cigarus
v

___________________ __

Shenandoah,
Insisziurikite Yapsisergekite) pas

David Faust,
gojimo (insurance) konipanJjoas.

y. M. KVITO, O.
prie

c-LuZia

PARDUODA MARSZK1X1US, KALDRAS IR VISOKIUS DAIK-

GllZUS, kJirtllIlHS ir gelumbės, O viskas preinamoj cienioj.
Neužpilrszkit atšilau k v t

100 N. AI AI N STREET

X0ZN AS mok intis lenkiukai
gražesni ir geresni nei vienas*
neturi. J. Karbonaviczia,
box 75 Barre Plains, Mass.

jaigu nori turėt sau nauda te

šokiu,

lietuvių par. vargauista yra
-GAUSO ageutu Mt. Cartneliie
ir ap»eliuke3e.

SHENANDOAH, PA.

S h c n a n d o a h,

ANT PARDAVIMO. • Už $(>.000 akcijų

Starkeviczius

Insziurina nuo ugneles jau daug' IM metų .

Miners

ny, Building,

Jonas

.

irrrr-sy

roti, geltoni ir kalbos staczios. Kas
duos žinot, kur ji randasi gaus $5,oo
laives
Adresas mano toks:

neįeik nė girt, nes jie patys giriasi.
O žmogus meilus ir prlotelis bėdojo,
plauherlj žemiau Readingo geležinkelio.

Tics lief in iszka baznyiyin

Jis perstoto geriausias, iszti kimiausius ir seninusias Amerikoje apsau

tonais usnis ir {’laukais, tur apie 30
mėtų. Mano-gi p-.iti ūgio vidutinio,

pirmo morgicziaus aut 10 metų Uždavė
Visų Sz.v<«ntu Protestonu Episkopai^ paftiplja Shvnandorlje. Akcijos po $5 ir
§50. alneszanczios nauda nuo 1d. Liepos,
galima gauti ant 'isz.iuokeštieskas
3 mėnesiai. I į dviejų metų leista par
duodi jas. Akci jas galima gaut pas Dr.
C. M. Bordnvr, 34 E. Oak sū\, Shenan
doah, Pa.

120 South Jardin Str Shenandoah,

giesmių,

gyvenimus
gi u raszy

Padekavojti sziu < ais kartu už:
visus daiktus, tai yra masz i u li
kę,, kompasą, lenciūgėli ir do
vanas, ne* jie man labai patin-

virmutini ir didžiausia Am ui

Mr . WL. Dy ni cwicz
532 Noble str.
CHICAGO -

[uitgu da nuturi lielivjozkxki.Ul^

WanteMn Idea SsOI Jeigu nori
ProUfti year t4saą< thoy tmy brU« *'<u weaJS*.
WrtlofOHH WKDDSUlBVKM A.CŽ>.. Patent Je«or.
D. C,.**
<*£r

Qt

KELPSH N O REI KO <į G O 3 5.6, W. 121h S t. Ch i cngo Iii®

-<C

< j

*.*
■<

Vaiky?

Lietuviai amžių gludumuose
*jMasked!jos politika
Valku knin_,elė

escl i ja pagiren rr
erp skausmu i

Prasidtjo nuef i8 L*pkricz.w 1^4

gari

Vargingi laikai dabar užstojo, pinį'/a žmogui sunku sugauti. Taigi
ma
3. )u
3t palengviti savo tautieczius, kad ir dabartės jie nebūty l>e knign,
i per sziuos tris mėnesius numažįsinie prėkę musu knigtnc csancziiv LIETUVOS VLSTORIA 50c
- f' 7c
gu ant vienos ketvirtos dalies, t. v. nuo kiekvieno dolierio atmu Juokingas pusakojituas
Naujas elementorius su apdarais . 15c
šė, PIK KIRUI NULĖKSIME 25 c c n t u s.

GASPADL

LIETUVOS

Lengvas būdas paežiam
fa v e pramokti raszyt
Ka darvt idant sveiki būtame

Trumpi: senovės Lietuviu
Stori ja
*
Birutės dainos

-

10c

Petro Armino rasztai

i’kdain i nuo mus niūkia

UZM(

Ponas ir mužikai. drama

tai ne melas

t a'ako urnas apie viena ’
sztinika
Kaukazo bahdsi.’s
K u r meile t *n Ir 1 )ieva»
Kas kultas
.-■■bis M.ikrickas
V 'karas Tilviko pirktelejr
Gy v<-nim:is Si<.įx» Kaudnosio
<l:ili ..S/uiili nDikio senelio ’)
15 c
A; >-* J);i !^u. Saule, Menasi. Žviugžd'*Pikiuotas ir Kometas
“
5 t..
Pirm it ■ i' ■ įilnt's varitis i» komodl-

Naujas elementorius (1895 jn ) apdarytu
-u puikiai', na v ikslais
"
15 4

Žodynas kun Miežinio keUuro
se kalbose, lietu viszkai.latvis

ine

uno

Menno .Marijos
Eilutėn arba kelis
dingą gyvenin

Iii šc-ru'rton d 01, y 16’rytu. 2 57 ir 5.27 po plepi
i.i tiBzkbrook'.h-Mo. Hrlfton ir Errehmd 6 01,
A. V I’ ryla. VI. 13. 2.57. 5. S? jx> {I-Ui.
'.i Athlund. Girardville ir L»»M (>«•<•, I 59, 7 Irt,
‘.10.20 ryla ! •»•. 1.40.4 Id, C .15 p<> pietų.
i Raven Kun, Cvntrulln. .Moan' Car.ml ir
' mukiu M3. U-U. ryta 1.32, 4 2d. > 22. 9.15 <.c

In Yalę'vlllv. Park Place, Mahanoy City
'limo, 6.04, 7
9,15. H .05 »y t 12:43. 2.57, 6
-O.10.'3 ] < i |e: i.

zb nu

mi

t r* Ium) i«telna i»z Skeiradono In J’jnn Huven
JuiKUtoh,.Ma-ich Chunk, i.vulghton, Sl.itinaton,
V'i'itt Hall, k lUnv'mjun. Allautnwn. Usthlehein,
I 'loa ir WwtUorJy 6.04. ,7.38. &. Ii r.' Ui 12 13, 2.5? •
6.'*’. j o putu,
fu Neu. Voru ir Rh.Iadrlphh.,
3b, 9.15 ry- •• 12.43. 2.57. po p|. t. In Qtinnane. Suit mlnea
;• rbar<b Ir HudsaiiilHl *. 6 f>4 9.15 ry u. 2 &7 po plot
In 1\ i!e.'-Barre. tVhi» Hnvvn. Plf ioa, Lu
s'
Hl . Towandn, Snyn IViom'N}' i? E’,mrn,6.M.
0 ' ryt'i ’ 57. 5.27 po pin.
*|i R Chester. Butinio. N inkaru l’uls Iriu We- .
* ’ -G.04, 9.15 ry ta ±75. 5 27 p.v piet
I i B”iii.ler<', Dci.iwnTf Wane Cap ir Strouds- ■
bu. . rtXM ryt i 2.57 po etet.
I L.uwbertviJle ir.Trumo P.jS ryln
T'iubuu... 3.04. 9.1 ryla
57 3 27 po pie
i •linen Ir Geneva 6.fi4. 9J5'ryhi 5.27 |x> plot.
lt \id’urn 0 15 ry Ja 5 W jx pietį
!:• .Punesvilie, LcvUum Ir- llviuwer Mention
7.7- s in i2 13 ; o pivb
1 ■ Stoeton r Guiub'T Y*rd ACM, 7,38, 0 15 ryia,
t? , . t 67. 5.27 pu pietų.
I i Siiv-r L‘r<ok .luk ’tion. \u<ienn«<l Ir Hazfe*
t<.' >.A1. '..•S, 9. 15 ryta 12.43, 2.57, 5 '27 ir 8.08 po t

enczu

u rimuose
ofrrino

Mii'ij Pasakos, 10 pa aku
10 c
Kilu, ini
< kataliku Lift u\uj‘‘ abelnai
o ypatinga! Kražim v 1S‘.»3 metuose
drl Lietui i.-zko teatro
*
J 5 c.

U»/ J itutnui' 5 15. 8 15. ii 45 ryta. I Wk !
pi
M» p<> j i tu it ;it< ’ir; ht NZcUtidori tini AIM, 9 t »
-vt.i 12
27. 11.15 pi pi<»U»
Ji/viun
dūrio į Poti-viil".-(k(M. 7,88
-».O*. : i 05. 11 : > v... .* <3, . 7-7. 1JV. fe 27, s 06b* į -

1-.zuinu t'/ i’ i .'
10 •’>. H 10 n .i i
9.4» po pi' t m
I-zeina i'Z S/.i io
15 ! i, 12.83. 2 • •'. '
1-y.ilttn i-z lt
I i O ry ., I-' 15, 2

JOc
10c

l'Zeliia hl *u en Pun', Central
Mount < ii .iid c duimokin (I. if ryta
10 po »>.i lai. ir ai na lu Shamokin an
7.40 r- tu ir 3. ■ 5 f
kio in shctnadori 7
Iszeoia isz S!ia
•n. ir ateina lu Sh
r.r> i yla ir I o<i pu
r 55 no pietų.
n.ido; i ant s. U* r|
?<1, (nrardvdle f
I • ze ’ :• a 1 n A s
Lost ( r<vk, 1*. to r> . 12.20 |>o pietų,
luilirelvn. Blacii Creeh Juncrioi
•Poon li ven Juelion, M inch ChuiiK
Alien.own. Bethlehim, Easiou ii N’« v
York, s.40. ryta L..*”. “ k*, po pl«-t.
In Pitii idelphht 12.-U).
po pietų
la Vate-villc. Park 1‘lace, Mahnno
Cit-, ir J» kino, SJ9, H.35 ryta 12.30.
55. 1.58. <i.03 po pinto
la Szenndori
tou-ilia l.'Z llazlet
i 1.30 ryta 1.05, 5/ po >irtii
I'/ Szenadork 1 Pottsville 7».5,*>

9.3r;, ta 2.10 i“' i
Tsz l’utt'vill' i
ryta 1.33. 3.17 po |
koi uix n. v ire u conerilnas >npei
leiun'.it ' ’Uth Ih-iblnhem, 1

DIDZlAPft.IA

Lietuviszka

\ adovas iii dangų

Kn|gos (Ivasiszkositalpo!
Gyvenimai SzventujiįJ)ievo 1
B|r 3 dalis kiekviena po 7(
Gyvenimas Vieszpatics • S(
ven i mm

Vadovas apie.nkanczi’Hitmininiiua ka n
cr.’o' Iszgmitojnus miisu
18c
GerlanM goyyruai, ržke odžiai vždrka nti’
Girtybe.buislbe Ir rustibe to gricko 17c 9 irta Iki 13. ir nuo j> vakar iki 12. Cu
Kas yra gimkas.kalba ?JucrgaieAi .15 rl visokiu ko -eri.iosU padirjtij valgioj,
Didžioji* nedalia
5c kapsukų. •Isterlu Irt. t.
Smagiausia vhu d*d nitjjei.
Tr;v
Grieszninkas priverstas metavoties 10c
Attiki £
kurioj stovi net 9 bllbirJaa
Perspėjimas apie szv. tikėjimą-.
8c rric\jt,i da klok'
dailiai priima,'•
Trumpi pamokinimai ir r<»d<,s Isz kn^- rodą reikale dooda.
eu kun. Aiitanavjcziniis
- .5e
Kasdienines maldos
8c

si. KL PCZ

nedėlios
Szauksmaš Balandėlio

P. P/iSKs viesiu s
75c KampaiMau
ir Gsk ii’.iczlu,
25c.
SHENANDOAH,

-įo | H,alrt :n. 4 04, 7 10, ?
8 t* |«> pietų.
I Szer.i<iort 7 3, 10 ;>)
7
7.^6 ; <> pii m.

N EI) E L

wo
Sz.lo\iniinas Sr. Panos Mari
R:i/ iU',’ii:' amžinas
Žvvalai szveiiiiiju
Kalba <1 \ ieju žmogių

» S/« <ei<lorl 6.00. 7 50, 9 Y- •!-00* <-40 5 20, 7.15.7 5';

308 W. Cent:
Pa. Galima pirl
nnt geriausiu \ j
tam 1 liūdžiu, h.
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& San
orteria
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Puikiausia

aue*te Siu uanorio.

■RESTAWF

f>, J(

H ąsos.
prr oiwtinr
V. iv •
H. Li

'£ra<io iUik'’. Copyri>.hrit
l. Twwnty-tlv® year-i e*
Vi) r». it whether patent ruu J*
or not. * oof charge. <Air fee ri«u <lut

>t
w<xl. 32pa>r Bonk Free,
WILLSON A. CO.. Altorrvy* at L-ve.
i i.:. tAoe IVASHINQTON. D«CT.

k <ži>

•k> pigiausiai.

u i

r »r Boivcj'aStr

Ja uŽv.gn, kaip del vietiniu,
in ir i r* kr’,wing u, trbs netoli
(lipo. T imi randasi ko
\ i<Li«1 i >\ i *v.s. o ka
i girti • r<-i kiaunes gc
įsi. <> ikarai Isz paTa
J i upvzlnsftai
i piUiftiiiigi žmones.
hvd'j« u du j<la rodą
įkalt .
M-ta \i u:-zuit
J

Piieg’ im

40 ir 1
ra--

kiekvienam reikale.

naujci

pinigu i maino ir

tu,

Puikini nutrau!<ia ii

1ĮO~ S. Main Str.
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29 A W. Cenhe

ANCERl

*tr

Vincą M i nke vi ežiu
<1 ir

lain

$Xugi vyrai pas savo broli lietuvOpV. ..n:
o i

Žmogus teisingus

11'.114.

Užlaiko g.riau-ius arklius ir ri
mu?

CM. SH^iDTO
u|UB

wa nuo

Casii ®gb

KWTn$

utis

a \ o la; k rodėpitziai-v \V
in’iiins>ril:j augai>l11 i-su. o n.v . tau al-

gci-jausi tavorai už pigiausia civile,

^zifkailes pai Juodam ant vieu kilių intriomis
Pinigus ko greięziausia tieuiok in namus nuliaiožia-ui.

MUbini .»ziti pųik p biVa.’in; p
L ik i imIčIĮ pvj (:k>prcs. d v kai »!
j .ilnu.. J-./ pažioi <>< latk i

i

rėkt •*

1G5 S. Jvkip Stp n?papdo ah
P~.-ir i
1

I
j
i
i

i«Hi
liaczkut’a in namu par

r $ 19!),
1’i raikius $1>,OO
■ar žmoni iu>>
<>/ 1 stlm <11« lki<\rui’Miij

Didžiausia vieta Slienaiidtnh
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50 Frocfii’n pi-

i

-•11
_ X.
Sctentifio Ameri
Agency for

ĮUtZ II Iii
zir,

I ’.1’4 ir k: <ztus ck-pf>

V r a tai
i
puikinusiai ir pig!uu-ia> Jalnilėlis už ta prči ■•. Pirmiaus pardurin Jom už
Vi>l laikrodi- iut \ ra gva
rautaroti.
AKium-.k -i.hv su >a\<. mjiLrin. o ap»aiky>i \k na p:it.uksu<>la lenciu
U' lį d) knis DYKAI *gaiijJ v«-ua ;a kr<<d' li, Jeigu parduosi G. Raszvkiiu >zutu-

’ Royal Mfg. Co. Stat Accidviit Building,
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