“Garso Amerikos Li
X Drukarneję

KApuikilusia ir už pigia preke (czienia) i
drukoriszkus d »i bin,: Drukud

Draagyszcziu konstitucija*. Plakatu
Gromatas,
Užprašomus aut ve
Adresas drukurm-s:

•QARSftS AMERIKOS bienjw
230 W. Centre Str.

Shenandoah. I

Stebuklai Dievo Sz S
mente
Mokslas Rymo katalikų
Szkala
Szlovinimas Sz. Panos Marijos
Ražanczius amžinas
Zyvatai szventuju Kalba dvieju žmogą

Birutės dainos

30 Petro Armino rasztai
Ponas ir mužikai, drama
35c
25e’ Kas taisybe tai ne melas
20c
10c
20c
10c

50c

Vadovas in dangų

Vadovas aplankanczlą atmininima kan
ežios Iszganltojausmusą
18c
Girtybe,balsibe Ir rustlbe to grleko 15c
Kas yra grlekas.kalba 2 mergalcziu 15
Didžioji nedalia
5c
Griesznitikas priverstas metavotles 10c
Perspėjimas apie szv. tikėjimu
8c
gą kun. Antanavlczlaus
Kasdienines maldos

•5«

8c

75c

nedėlios
Szanksmas Balandėlio

Knįgos svietiszkos įtalpos

1

Lietuviai amžių gludumuose
Maskolljos politika
• Vaiką kningelė

Puikiausia vismm Shenandoah

pESTAupACIl

Terp skausmu

10c
20c
16c

į "aibe poe
ma

LIETUVOS VISTORIA 50c

LIETUVOS

IMTUVE
Feipgi netoli nuosaliuno visokį tavurai szvie
□u pigiausiai. Priegtam kuinas lietuvys ras
kiekvienam reikale.
O ir pinįgus maino ir sinnczia iu LIET
dalis svieto.

121 ir 117 E.Cent re st r,J

J* SALŲ N AS

SI

202 S. Main Str.,

Lengvas būdas paežiam

Nagi vyrai [jas savo brolį lietuvnika ant sznlto a

Pajudinki m vyrai žeme
apysaka

15e
°
5 C.
vaitu
ir
jo
raPasakojimas apie viena
5 c,
sztlnika
“
1
“
5 C.
Kaukazo balalsvls 9
”
5 C.
Kur meile ten Ir Dievas
“
5 C.
Kas kaltas
“
”
5 C.
senis Makrlckas
“
5C.
Vakaras Tilviko plrkteleje
Gyvenimas Stepo Raudnoslo (ketvirta
dalis „Szaulenlszklo senelio”)
15 c
Apie Dangų, Saulę, Menasį, Žvaigždes.
Plianetas ir Kometas
”
5 c.
Pirmutinis degtines varytojas, komedi
ja
“
“
“
10 c.
Naujas elementorius (1895 m ) apdarytas
su puikiais paveikslais
” 15 c.

tiniu szvenezių

10c

po 25 o.

mo
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budu netmona^ spėjo

d'fekiiinusiėmė nuo kaklo
Mikdi Motinos D,evo
szimtas su virszum mvbu. Lie
hiiBromo, ir užkabino Szituviu kariumenė už keliu die
tat kaklo. Po tam Szinu stojo ant vietos. 'Penui
iotsisveikioosu tėvais Onu
fejrinjojo į karezemą. Onu
ir
tirais lydėjo iki Karczeiui. Szimasda kartų afsisvei

Milaucka$rSniiiis
117 S. JVIaip Stp Shepapdoah
• Shenandoah, Pa

..gTFIvzklrpk »zl KpgnMinifĮllntiiih? wiMCk mę ij vrixfUsV »:um* tu
'
k set
mito pilnu adrcKU.o ine*
J LADIES priMusliue t»v už dykn.
OR CENU <!<•) pamatinio, gcriauM
tikra uuK-?ikoni»zka laiSIZE kr<K!..Ji, yra tai tikrat
auksas. vadinama* M k
iKzrwio »ain, kaip tikra*
auksinis hilkrodHis. ku
si ės kiti pard&da po
yru Kvurantuvotaa ant 20
metu, Apžiūrėk gerai ex
pr<-*ooIIm! ir Jeigu tu ma
ttlsi. Jog yru pigu, užino
k<-k tV.gO. O jeigu nori
puikinis Imciugclio, {tai
rt-i'i«V /.o cntu pucztiu •
min i -■••la o gnu
<■ «tik'!n: !• nnlugOl
v- rtun-r M /,0l» k. Arba
j.rb -i -i 7,<A r.Į.-i,,-!- ,„
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A D K* ES KS:
lito, ai mfg.C o. Bent
IGUnity

V

nu. o Szimas tu oru tarpu kirto
Kelis miestus ir sugryzęs sumu

szė pagonus prie Lvovo, kur
jau buvo suvėjus kariumenė

V

turku,
v
Broliai Civunai buvo vyrai

kirto turką, bet ir turko butą
smarkaus. Szoblės abiejų tru
ko pusiau ir nupuolė ant že
mūs.

Podolinj žmonos buvo labai hetmonas iszsirinko juos sau
debtornavimo. Kada prasidė nų savo szuhie-, stvėrė 1
^nklio ir su kitais jojo į
atsiuntė savo vaiskų po vado- jo m u sz is, tai jiedu turėjo už gerklės, nulupo jį nuo
-

''

'

t

j Oaotė verkdaiuA, užsilipus
burna jo buvo
btwfw, mosykavo Szi m u i
lis . o oiktas bu
• ^h.otas vis atsigryždamas
vokai į) žvėris.
Vedė jis su
■
kepurę kloniojosi,
jaike tiktai ponai i r
^>Mgakjo raiti musztis su
Kiideliiini. Prastus žmones
Rrtfoi kada leisdavo į m u j
teturėdavo jie daug dar

CH. SHMIDTO
Ar žinota lietuwiui kad
TIAN SHMUKTO yra geras alus ie
jralwa nuo jo niekad neskauda. Pas
Ch. Shmitlra gali kas nori gauti ir
baezkutia in namus parsigabenti

07 W. Coalstr. Sh.iaa’t loah,

Scientific American
Agenoy

CAVEAT9,
TRADE MARKSi
DESIGN PATENTS*
COPYRIGHTS,
V* • I «XIkJF> I Of OtoJ
For Information fcn<lfrco Handbook writ/* to
MUNN & CO.. 861 BnOAKWAY. New Yow*Oldest bnrrau for accnrlnjc patents In Am.«rMA
Erery patent taken out by u« hi brought b®»j9
tho public bj a notice given froc ufcb-uge to w*

Wentifw gtHrnaa
I-arKCrt circulation of any selontiflc paper tn
world. Splendidly Illustrated, No
man uh on Id be without It, weekly, 63.Qt*
r.-ar; $1 JOaU months. AddM*, MUNN Jt CW
‘

ponams. Bet ir jie bu
T^piginklft”ę.

j
i

mus, Bet jie iszsipraszo net
mono, idant, pavelytu nors isz
tolo sėdint ant arklių prisižiu

savim 6(1,000 turku ir 100,0001
totui m. Kur priėjo miestą :»r;l111’ hetmouui atsitiktu

II

— Na wisi prie alaus —

r«toJ»BEuV3«l JJrohdway, Now Ywck

laukia savo neprieteliaus. T u r

v

Radziavicziaus name.

Tūkstanti svarų plnnKsnų po 25 centus . . . x
'Pūkštanti svarų plunksnų po 50 centų ....
Parduosim už tris daiierius ii- pusę $ 3,50 sienini dziegoriu Tikras amerikoniszkas laikrodėlis.

Ibrahimas pamatęs kariume

ti vos 10.000 kareiviu ir trati nę persigando ir tuojaus trati

E. Centre Str., Shenandoah, Pa

Užlaiko geriausius arklius ir pi
ginus del szC-rmenu, veseiliu ir 1.1.

- Tejankos nėra geresnes visam Amerikekokia mes pardčdam
Geriausi tavom už pigia tįsia cienia pas mus,
Szipkortes parduodam tnt viaų kelių mariomis.
Pinigus kuogreieziausia tiesok in naikus uuleidziam

pasirodė kar'umenė,
Tokiu

kiekvieno dolerio®**—-

ant 131 S. Main, Shenandoah

u uo

fili

Musu Pasakos, 10pasakų
10 c
Kankinimas kataliku Lietuvoje abelnai
o ypatingai Kražiuose 1893 metuos*
del Lletuviszko teatro
“
15 c.

Vincą Minkevicziu

Metas II!

Kovo

jtuojaus gavo

Puvergelė (P. Pelverlmos Apysakėlė)
Ir kaip gyvena Kynal
“
10 c.

Lieiuvisziią urauurni

13

Lietuviai.

Gaysas Publishipg Čo.,

ko
--w
i? raS B*3

•

nooth

$ 0.5V
$ h(W.

Vienau colis viena karta
Vienau colis per mene*!
Vienas colis anl meta

Shenandoah Pa, d.

ir didžiosios

-.^Preke apgarsinimu*?

$ 0,50.
• $ POO.
•
L$ 10.

fHtttjMT

už svietiszkas įtalpoj knįgas, arba po 35 CClltllS (jei maldą knįgos)
ir tą sumą prisiąskite mums su vardais reikalaujamą knįgą ant szio adreso:

119

ftftRS

ltd oft advertising.

Graudus verksmai
10c
Apie malda kaipo rakta į dangų 15c

u kiekvienu gražiai up

p

15c

bažnyczios kataliku
1 ,00
10c
Kristijono Donalaiczio Pavasa
15c
rio linksmybes
5c
Andersono pasakos, su abroze
bais
30c

Ka«. darvl
* idant sveiki butume

-^JUR. $ ANCERE-WI0Z1
gs

15c,

ŠH

"XAUJES i 3LIETUWISZKAS

.

GaSPADI35c
NE

Tamoizlus

10c

Žodynas kun Miežinio ketu ro
se kalbose, lietuviszkaijatvisz
20e kai, lenkiszkai ir ruskai 82,00

7c
Juokingas pusakojima*
Naujas elementorius su apdaralk 15c

;di mos kliasos.

10c

-

\ o.

pažiūrėjimo ar
kokia

: o 11 ♦
( rereshius <lai L

Belaisviu.
4>

ir mus

mit sielio Potlliaicziiim

pasi im<l a v o sa u. <» \
sius degvdavo.
I\
turkai ten liko pust
bu v o apėmęs mie-4 u
>araža

su r m

.Inu
1

uz-

uciiiKHK! ii' i v \ tiainas Savo ne
10, mus kareiviai teip laisvį už gerkles.
Hetmonas
ant totorių jog tie dirstelėjo ir pažino kad tai yra
nismrtmo prie vežimų, kui
tovėjo musų ( i vynai.

) ne

^pirtelių labai daug ir vieni ai imda\<
.Hpergalės tai leisdavo mu ir norėjo
ir prastus žmones, ntitrau ' ’’dėstą
Kj^nuo vežimų ir tankiai
Ut r jiį p«gel b a n u vy d a v o
^ristelių. Kaip kada jie sa- šių kareivių gynėsi. Jau ke
{i Hknin padarydavo daug- lios dienos kaip leidžia kulkas
ir savo pusei. Buda^^linis rėkt, kad jau į n a !
Mė,tai nusigąsta kareiviai!
negalė
trauktis.
[ nuo miesto.* Bet ilgai
O
“
J ^ipbuvoaukszrziau šaky •* _
^beturiuvadu buvo lietuvis’/ * gaiviu
Simonas Pacas, kada bro
Utenai noriai ėjo po jo
(r^Kfflirjis
fe®irjis butu prisirin
kariumeuės, bet]

sakė,
alinis
atims
Tada

tarė h»‘i

i ant bėga n ežių totorių.

monas.

u i jį totorių

Tada ūžimas
prie

arklio. 1 ikt tada pats Szimas
tiniam, bet miklus totorius nu pamatė kad jis užsruaii«rė tu r
Pamatę tai visi stebėjosi i-z
<io drūtumo Szimo. Hetmo
jo, užmetė kilpynę ant kaklo
blę ir uuo tu laiku Szimas
ir nutraukę nuo arklio, nusivil
jo jodiuet ptie szono sav
ko jį pas savę.

kad jeigu pasiduos tai ji
Uolli Lirpu bzinias vaikyda no ir drauge su kitais
sau
vyru gyvastį. lua8 totorius skerdė juos kaip turkus.
sau ir
ir savo
s
visi nutarė gintis” tolaik I ’“eitėlius.
Bet žiuri atlėk;
at.lėV:-

Garso Amerikos Li
Drukarnej e
K ii puikiausia ir už pigia prekę (czienia) i
drukoriszkus d o bu** Drukių

Draagyszcziu konstitucijai.
Plakatu
Gromątas,
Užpraszd m us aut v J
Adresas drukariies:

ftRSftS AMERIKOS bieiWIU
230 W. Centre Str.

Shenandoah,

Stebuklai Dievo Sz S
mente
Mokslas Rymo katalikų
Szkala
Szlovinimas Sz. Panos Marijos
Ražanczlus amžinas

Birutės dainos

Petro Armino rasztai

3uc Ponas ir mužikai, drama
25 c* Kas taisybe tai ne melas
20c
10c
20c
10c

ežios Iszganltojaus musų
18c
Girtybe,baisibe ir rustibe to grioko Ifc
Kas yra griekas.kalba 2 mergaieziu 15
Didžioji nedelia
5c
Grieszninkas priverstas metavotles 10c
Perspėjimas apie szv. tikėjimą
8c
Trumpi pamokinimai ir rodos isz. knį
gų kun. Antanaviczlaus
Kasdienines maldos

nedėlios
Szanksnias Bnlmidėlio

Knįgos svietiszkos įtalpos
Lietuviai amžių gludumuose
Maskolljos politika
* Vaikų kningelė

Puikiausia vi*am Shenandoali

HESTAUPACII
Trissyk ant dienos karszti užkandžiai o tei
lyka. Geriausi ir pigiausi pb-tus. viskas szvi
Ji mos k basos.

KRAUTUVE
Teipgi netoli nuo saliuno visokį tararai savu
□o pigiausiai. Priegtam kožnas betuvys rai
kiekvienam reikale.
O ir pinįgus maino ir sinnozia iu LIET
ialis svieto.

Veselija pagirėlių
IVrn skausmu i garbe
ma

10c
20c
15C

20e

LIETUVOS

GASPADI

Tamoizlus besotis

xjngvas būdas paežiam
save'pramokti raszyt
Ką daryt idant sveiki botume

Trumpa senovės Lietu

A isz B.
žeme
Ant Nakvynes
“
Pasakojimas apie viena
sztinika
“
Kaukazo balaisvls e
Kur meile ten Ir Dievas
Kas kaltas
“
nenls Makrlckas
“
Vakaras Tilviko plrkteleje
*
5c.
Gyvenimas Stepo Raudnoslo (ketvirta
dalis „Szauleniszklo senelio”)
15 c
Apie Dangų, Saule, Menasį, Žvaigždes.
Pllanetas ir Kometas
”
5u
Pirmutinis degtines varytojas, komedi
ja
”
”
“
10 c.
Naujus elementorius (1895 m ) apdarytas
su puikiais paveikslais
” 15 c.

.

>i SALUNAJ

20? 8. Main Str.,

s

Pamokslai
ant didžiųjų me
tiniu szvenezių ir didžiosios
15c

Pavergelė (P. Peiverlucos Apysakėlė)
ir kaip gyvena Kynai
“
10 c.

35c Vapplerio A. kun.

Istorija
Paskui nusiėmė nuo k
bažnyczios kataliku
1,00
Kristijono Donalaiczio Pavasa ijiedclikėlį Motinos Dievo
rio linksmybes
5c Taus Bromo, ir užkabino
Andersono pasakos, su abroze Kili ant kaklo. Po tam

Musu Pasakos, 10 pasakų
10 c
Kankinimas kataliku Lietuvoje abelnal
o ypatingai Kražiuose 1893 metuose
del Lietuviszko teatro
“ 15 c.

po 25 c. nuo kiekvieno flolorio^®—

už svietis:
ir ta suma prisiųskite mums su vardais reikalaujamų knįgų ant szio adreso

. -OUR. 5 ANCE-REWI6Z
Nagi vyrai pis savo broli lietuviuką ant sznlto
A'znapso ir turkiszkų cigaru! Užeikit, o nepasigaili
žmogus teisingas, su kiekvienu gražiai :

|e indi once
inch one month
inch one year

$ 0,50
$ 1,00,
$ 10

Žodynas kun Miežinio keturose kalbose, lietuviszkai,latvis^
kai, lenkiszkai ir ruskai $2,00

121 ir 117 E.Centre str.
"ISTAUJES * IMETUW1SZKAJ

&1R S

Graudus verksmai
10c
Apie malda kaipo rakta į dangų 15c

LIETUVOS VISTORIA
Juokingas pusakojimas
Naujas elementorius su apdarau

-

Gapsas Publishipg Go.,
E. Centre Str., Shenandoah, PaKadziavicziaus name,
Mes SAVO KASZTU veik prisiusime reikalautas knįgas.

luai. bzimas d a kartų atsisve;
kino Onutę ir jos tėvus, szoko
ant arklio ir su kitais jojo į
Gardinu. *
np e
Onutė verkdama, užsilipus
ant tvoros, mosykavo
Szimui
v
ranka, o tas vis atsigrvždainas
leme

like tiktai poliai i
galėjo raiti musztis s
imi. Prastus žinom

Tūkstanti svarų plunksnų po 10 centų ant svaru
Tūkstanti svarų pbmKsnų po 25 centus .. . K

Užlaiko geriausius arklius ir ri
ginus del szvrinenu, veseiliu ir 1.1

Parduosim už tris daiierius ir pusę $..%50 sienini daiegoriu l'ikras amerikoniszkas laikrodėlis.
Jszkirpk »zl »pgnr*iniaže karna ant asztuoniu paru, niusza pusę ir’adynas vertas $ 6
? wina m? Ii vrivįu6» mum*l BU
f L SET
Mitvo pilnu adresu,o mei>
• Tejankos nėra geresnes visam Amerikekokia mes pardėdam
LADIES nriKlu&iiue tav už dyka,
OR CEMtl del pamatinio, gerfauM
tikra uluvjikoniHZka laiGeriausi tavom už pigia tįsia cienia pas mus.
1X. size krodcli. yra tai tikrat
auksas, vadinama* 14 k
Szipkortes parduodam tnt visų kebų mariomis,
Inztodo taip, knip tikrna
auksinis laikrodėlis, kusiAakitl pard&da po M0Pinigus kuogreieziausir tiesok in nat-.ms mileidziam
yra gvurantnvota* ant 20

I^EilauckaSrSunus
117 S. JVIaip Stf. Shepapdoah
1 Shenandoah, Pa

metu. Apžiūrėk gerai ex
proso ofiac ir Jeigu tu ina
ttixl. Jog ym pigu, užmo
kek IT.gO. O Jeigu nori
puikntiK lenciūgėlio, (lai
r t-!»'«)• y.O <-*ntu pneztiu *i nni j k ■'•>!* o gn u
nnk*in: !• ncingcU
»
IX A<n t k. Arba

Ar žinoto lietuwiui kad
TIA N S II M11 >T() v ra geras ii*
Kada ponai matydavo
galwa nuo jo niekad neskauda’ meprietelių labai daug ir vieni
Ch. Shmitlra gali kas nori g*sl
jų nepergalės tai leisdavo mu
bsczkutia in namus parsigabeoiį]

Solentifio Amerl^
Agency for J

CAVEATIl
trade ma»C
design pate^

COPYRIGHTS* f
For Information and free Handbook wrt*!
MUNN ft CO.. S6L Broadway. Nr*
Oldest baronu for-securing pntcnn In
Every nntent taken out by us U broufh* į
the public by a notice given frceufcliArp*

largeat circulation of any Bcfontlfic
world. Spl.ndldlv Illustrated, Mu
man nhculd b« without It, WaakllLj
r.'ar; $1 JO Mx months. Addwu... MUNj A
nwUBBsnKSSl Broadway. Now

szmuszti.
tuojaus gavo paliepmui nuo
uit kalno
karaliaus idant kuom»gr< iuziau
kurių ve
siaii trauktu j dabartinę
ja prie miesto Lvovo,
Ibrnhimas pamatęs kariume
bildu lietmona-' spėjo
nę persigando ir tuojaus trail
ti vos 10,000 kareiviu
kėši szalin nuo miesto.
d a at vai ne
rasKui Karu
N no Gardino į Lv<o
kelis miestus ir sugryžęs sumų
szimtas su virszum mv
szė pagonus prie Lvovo, kur
tuviuv kari u menė už k(
iriumem
foil ui jau buvo suvr
nų stojo ant vietos,
gi atėjo ir karalius J
i>roliai t ivunai buvo vyrai
bieskis su savo vaisku
augszti ir labai dailus, u pertai
sykiu traukė į Podolių
hetmonas iszsirinko juos sau
Podoliuj žmonės buvo labai
del. tarnavimo. Kada prasidė
persigandę, nes turklį sultonas
muszis
ii jiedu turėjo
atsiuntė savo vaiskų po vado
lis Įiilne.vot^ veži
vyste Ibraliimo, kurį visi‘vadi
mus. bet j
iszsipraszė liet
no szėtoiiu nes burna jo buvo
mono, idanr lavelytu nors isz
tolo sud’nt ant arkliu pradžių
v o kaip žvėris,
savim 60,000 (ui u ir 106,000 rėti muszių, ir jeigu kada po
nui hetmonni atsitiktu kokia
totoi ių. Kur pi jo miestą ar
nelaimė, kad jie galėtu nribut
lia kaimų Im ni<

$ 0,00*
$ 1,00.
$

Į tie«iok priėjo kokis tai plikiai
į apsirėdęs turkas su ilga barz
da iszkėlęs kleiva szoblę. Sži
mas atsistojo prieszai ir drąsiai
laukia savo neprieteliaus. Tur
kūjam galu szoblės per but
<> Szimas tuom tarpu kirto
lia. 1 nirszęs Szimas antru
kartu su visu savo smarki mu.
kirto turkų, bet ir turko butą
smarkaus. Szoblės abieju fru
ko Įtusiau ir nupuolė ant že
me
nų savo szuoii
už gerklės, u m
lio ir Derail out
arklį nulėkė p

JI nuo ar
persai sav

Kada visus turkus ir totorių
nuv
ko visas vau
ižiurčjimo ar daug
isz jų puolė muszij ir del sūriu
kimo turkų nelaisvių. Tada
ir mus Szimas s
odliaiczmm lietmoiio b’ikvd imas savo ne
s. Hetmonas
pažino kad tai vyra
yem-ioias nelaisvėj pas

mului-.) prie vežimų, kur
ėjo m ilsų ('iv uitai.

CH. SHMIDTO

Szitamenesi parduosim

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

Vt

tui

W1S1

Hl’reke apgarsiniinnhr

markus vyre

iedii matydami tein
karszta
w Iv
<entė ir abudu puo
i n ežiu totorių.

Klupo turkai isz*
tai imdavo vi neva
Paskui tas szrtomi
sztis ir prastus žirnines, atitrau ' miestų 1 rcn
apimti palovius Kuriuose poną
kę juos nuo vežimų ir tau
Chrzanauckas su Įiulkeliu na
tikt su jų pagelba nuvyti
•neprietelių. Kaip kada jie sa siu kareiviu gynėsi. Jau k e
:aip pirmu
leidžia kulka
vo riksmu ]»adarydavo danę/
totorius nu
z anuotų į paiocių ir paris
Llėd
none po pilvu arklio
lolasi ant miesto, bet saujele
ai ims rėkt, kad jau i»r
ireiviu kas sykis juos nuveja ir liko nekliudytu. Kespėjo
*, tai nusigąsta kareivi
gai negalė da Jonas užsimot antru kartu
įdeda trauktis.
o jau keli ‘otoriai užpuolė ant
Kaip buvo aukszcziau šaky
ta lietuvių vadu buvo lietuvis? galybės pagonų. lykijau no jo, užmetė kilpynę ant kaklo
kas lietmoi as Pacas, kada bro rojo pasiduoti į rankas turkų ir nutraukę nuo arklio, nusivil
bet ponia Chrzanauckienė pa ko jį pas savę.
liai Ci vunai traukė iv raina,
v
Tuom tarpu Szimas vaiky d a
Lietuviai noriai ėjo po jo sakė, kad jeigu pasiduos tai ji
vėliavom ir jis butu prisirin atims sau ir tavo vyru gyvastį. mas totorius skerdė juos kaip
Bet žiuri atlekia
kęs daugybę kariumenės, bet Tada visi nutarė gintis tolaik meitėlius.

ir atiduoda
i — tarė ]i et
inona

Tada >zimas paleido turi
bet tas, kaip pėdas nupuolė n
arklio. Tikt tad
žinias

pamate Kau jis užsmaugė tur
kų laikydamas jį už gerklės.
Pamatę (ai visi stebėjosi isz
tokio drūtumo Szimo. lietum
nas padovanojo jam puikia szo

blę ir nuo to laiko Szimas o<qdė
jo jodinet pi ie szono sav hetmo

no ir drauge su kitais muszti

Tolimus bug

Zemaicziu Vyskupyste

stes 1704 m; kuriuose nemaž Muštojo szeimynų ir pinįgų. I
si žmones ant balso kiinįgaikszezio Stepono Giedraiczio Vi
JteZ.

Paraszė.
N- MOTIEJUS VOLONCZEVSKIS

Garniai,

metų labai mažai žinom tokių 7‘vaiku.
ve brangiausiai Prūsams kariaujantiems su Prancūzu.

se 1812 nor< Lztisa Europa daug uukeiitejo nelaimių, Žemi
ežių vienok žemė, nieko pikto nedatyre, nes keliaujančia
minios Praucuzu kartuvių arba kareivių, po jautria ir stipri
valdžia nrirszalkos Magdonaldo, eme viską už pinįgus, nrh

Klotis.
dauginus

T

nių kurie sulaukė surirsz 100 lo verpejo su kuriuo susilaukė) randasi bokszte vokiszko k«*

o eilė nelaimių, lyg pat szioliai juos

ros, javai visai neužde
naikina nezios žmones \arginant i

lie garsingiausių
tikrai senių

ir žmonės teip mirti,
ig žmonių maitinosi
sutarkuotomis medžiuv žievėmis. Metuose
badai ir ligos, vienok mažesni už praėjusiu?
Metuose
ola buvo ligos. Metuose 158$ ligos kilusio

pametė namus

vandeniu. Nieks vienok negu
Įėjo pergalei motinos meilės.

Dievaicziai ir Dievės.

augszczia’isią Dievų Perima

te imt ė.

nelaimingai ligai.
mų praamžių va
Du ateinanti metai buvo dideliai geri ir vaisingi
va i ežius turėjo:
Dievas norėjo pastiprinti likusius žinom idant
'Velti naujas nelaimes.
alcziiH irdaugei kilu.
Kaipogi laikuose karių arba vainų vėl maras liga pakliūsi
no tai: Praurinm, Am
perbuvo nuo 1625 lyg 1629 metui ir daugybę žmonių nugula
bijo. A ietose nuo marusliuosose, žmonės viską pametę kas

I Ž (lie

priesz restauraciją ant ulyczios

Millers
\ lens pats

n

razinose m

»o žmonių isz;»až\staiicziu sa
Jaunuomenė- bruzdėjo i kiiosztorius arba stojo

Zinvezios arba

fr

imžnvczios.

rk ima

i bi no

alumi jog z.okon isz k a su k n i a uždengs nuo artinau

Ketu
zin\ezu/.< maicziii žeim-?

DlIVO t

1 nu va r-

aims, ai piauaęs su savo Kai ei vinis aroa Zai
{intą nelaimėmis Zvimiiczių žeme, privedė ž

ojios.
ih

i.i i f.

m

b n 1 11. »

\

, t

1.

.

.Nemunu

Nes kajeiviai viską valg'omų prariję, aiignncziu> ja

ari>

ant dirvų iszmyuė ir iszmdkino, o namus irsotlžins siideg

no 7• apie
nelaime to?
l

•as.ik<’jn sen n

jie žmonės,
si baigus;

ir marams pa

žmonės

s (ied:m mas,

1 Lietuva if paru’giijp> visu
1 a 11 (tm u n es ž 111 \ cz n >; g.i rsi neri

į

(mugu namas.

maraii

ir naktį.
Kimi*.
> užgesus kunigas.

Lenkams m
1710

nies, tuojau numirt i turėjo.

Paryžiaus liauleris.

j

v

O

i < long kalbėjo ir ture ežius parapijos Oratovo Ukrainoj

tapo apsūdytas ant viso amžinusį
mas

gas kunigas.

Žmonės jį labai my

kaipo užnmszėja kokio ten urėdnįko.

O

mas ant smertinio patalo prie dau
gelio žmonių ir prie sūdo prisipaži
no, jog nžmuszėju urėdnįko buvo
jisai, o dubeltauka pedėjo bažnyczioj, norėdamas visa kaltę suverst .
ant kunigo. Užmuszė jisai urėdnį

>>

be turkų. 'I orkai atsiuntė pašinu
ves
v da kur kas senesnis. A a tinius del iszpirkimo Belaisvių. Ta
dinosi iisai Miauel Solis ir mi
da czernogorai jiem pasakė, jog
vaktuot savo — vežimą? Tuo| rė 180 nietų sukakęs. Del ar
mainyti Belaisvius ant vogos. t. y.
tymesnio jo pažinimo aplankė kiek sveria viens Belaisvis - tiek už
valgius ir gervinus ir valgyda
ji duoti aukso, tai butu perbrangu
už moteri.
o priogtam jie mislija, jog turkai
Po papildymui Žmogžudystės ji
per žemai stovi, idant juos mainyti
Paduodant tarnui paskutinį
sai da spaviedojosi pas ta kunįga,
ant aukso.
Juos galima mainyti
davimu, su riksmu „vagis“
1 ant kurio virto kaltė.
tik ant keulių. Ir ezernogorai lie
Kunigas Kobyleviczia butu galė
„mano dvirati
ir meiliai, tvilkydamas jog
o
pė už kiekviena nelaisvi pristatyti
po gerai nupenėta parsza. Turkai
Imtu likęs teisus, lx?t jis iszsirinko
svecziai ir tarnai.
pristojo ant to ir sumažino savo ka
vėlink kentėt nė kaip sulaužyt savo
ralystėj
kaules
atiduodami
jais
už
gili nereikalingų,
priderystę.
žmones.
Kinas puikiai apsirengęs, pr.i lai viena syki an
Po prisipažinimui vargamistros,
ei pumas pro restauraciją užszo
Inojiuis nusiuntė paliepima, idant
Didžiausias Varpas.
atvalnytu nekalta kunigą, bet jį ra
ko ant dviraezio ir „dumia“
do neg v v a. Numirė keliom dienom
Minėtinas valdytojas vejasi jį
o gaspadorius ir tarnai prisižiu
,,,,,
ri tokiai medžioklei. Ant ga mas daiktas į pusę valandos
Negaliu jums atidekavoti už
■■i imm

o

ežio dviraezio,

į

laikrodėli

suvalgyk (langiaus, kiek gal su

lyg 1712 metui be pertraukos murai buvo.

Kunigai.

vikarijuszu jisai atsižymėjo

du bei tauku prigulinti kunįgui, ku
rią rado IMv/.nyczioj už. altoriaus.
l>ulx*ltauka buvo iszszauta.
turkai paėmė i nevalė kuuigaiksztį
Kunigą suriszo, nuskuto jam gal
Danielių. Czernogor ai isz pirk o va. apvilko aresztantų drapanom ir
visi organai
drauge su žmogžudžiais iszv arė į
lx;s pinigų. Danielius sugryžes
isz nelaisvės su tokiu smarkumu
Po pcrplankimuj 20 metų varge,
užpuldinėjo ant turkų, jog tie ture misi ra Oratovo parapijos, gulėda

vaikus sparnais ir ant galo diau

1590 m.

tu riKsztę savo,
kunigams iszsiM

ir gervinus.
r? j

Nuo didžios o mums nežinomos senovės, Iv

Skaitė ui
ti kūjo jog jis

jo Pili pėdų. Paaukavo jį bą
li y ežia i tūlas vokietys katali
kas.

parkelio u jau pabaigoj mormoszius JL'arr, wue paežiu
cziaus. Isz to pasirodo, jog
Turėdamas 109 metus
turėdamas jau 80 metų ir per
riiill<\'L* ipk cr\i I vG>i
gyveno ja.
Turėdamas 120
ris,
szios priežasties kas die
metu vedė jauna naszlę, kurni
imliai laikraszcziai primena
pu ir turėj*

bo sunkius darbus, ir valgiai
buvo prasti. Priesz pat smert
pradėjo nedamatyt ir nustojo
kai garniai, kada užsidegė bok
atminties.
Tankiausia valgė
sztas. Visi gyventojai susirin
ko pažiūrėt, kas dėsis su gar
ir pieną. Metuose 1635 nusive
niais. Norėdami juos vyt nū

g Szv. L:jur\ nui.

ir dirvas neartas, o bėgo į girias slapsty
ligos biski susimažino, galutinai vienok ne iszgaiszo;
nesėti ateinaueziam meti* vaisiuv visai ne
lo badas ir baisesni da maraj.

Tu kantonus St.

, mai į likiszkos bažnyczioi Szv. Pr>
ciszkaus SuleziuBza Colund
O. Sveria jisai 30,000 svai»3
pili pėdų uukszczio, szirdib p .

——

i i i

katra

■—X—MBMBtSSSBH

apturėjau;

gražesni ir geresni nei viena*
neturi. J. Karbonaviczia,
box 75 Barre Plains, Mass.

idant su jū pa

kaip gaspadorius Dzrode pama Į kiolikta diena kiekvieno mene

K.-iveito, (ai
jus karalium apie 1765 m. sulaukė žmonės laimingų laikų;
i)ia au kszcziausias kunigas.
Ją kaipo tėvų ir kiek vienu žino
nes artojai visuose karąliszkuose ir kunigų valszcziuose buvo i *c
t gaus globejų, visi guodojo arba szėnavojo ir už szventą ture
jo, Glaudėsi prie jo žmonės priepuoliuose, ligose ir prispaturtu ką nor daryti, namus parduoti ir į kitą persikelti vai dimuose, klausdami ko tur nuo dievų laukti. O jis vienus ^v

, (te, kitiems pasakė ką nuo jų dievai nor, treczius žadėjo gel
gyvendamas sodžiuje maitino kas niets po 10 arklių, 40 avilį
bėti ir ginti. Po m valdžia tarnavo kiti įvairios vyresnybės
ir tu’-ejo dar kelis tukstanezius musztinių (dolerių) surink
tus isz prekystes. Ta laime datyre tarpu 1780 m. kuriuose
krito gyvuliai, o žmones badą kentėjo. Teipogi baisiai suvar
—(Tolinus bus.)—
gino Žemaicziųs sųdrębejimas prapuolanęzios Lenkų karaly
.
•
»
•
• *

Padekavoju szimtais kartu ui

šio, o tašyk iszgeriu tiek vau
kuris nusiėmęs kepure dėkavo dens, kiek galiu praryt. Visus
atszala, ir isz priežasties szito
atsargumo teip ilgai gyvenu.
Seniausia moteriszkė Viedniu
je buvo Magdalena Panza, ku
ri mirė 1$S‘J metuose pergyve
nūs 115 metų. Būdama puses

Kaip gyveno žmones
sukakę lOOto ir dau H.-

k vanas, nes jie man labai patiuĮ| ka Fr. Eismont, Duquesne, P*
Y

ga,

įsa didelio akai tl i aus žmo

žiūra moezekos, perleido „visus Jeigu nori pirkt tikrai gera daiktu tai pirk pas
KELPŠŲ NOREIKO & CO 356W.12thSt. Chicago Kk
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Enteied as second clasr. mail matter
the Post-Ofllcc at Shenandoab, Pa,

■

’•

T-/*"

IW ilMIH -. Wil.

kanoniszka (drauge ir Dcvisz

Gilberton,
Pa. Andrius
Kazulionis apskundė savo pa Merrimar, baugumas fabrib
kaipo „jura stolis“ užmanymu ežia už nevikru ūma ir pasodino
tam stokuoja nuoseklumo.
Jį . .
.
.
- ■ • vt. į džėla po bėla BOO.dol

1 ėatit“ giedot užrubežiniams
’*musu sandiaugams, kaip sztai inėjimų arba iszėjimų turi but
pastatytas emigrantu namas.
L fe
tai ar ne vercziau tam siu kini

»«
, -i
i

davė ii.* 2 mėnesius
! 'itėip su margyti! pu>
Buįoja A u.rpinir

mus, kuriuos lieUivuykai daro
su skriauda savo sveikatos ir
vardo ant degtinės, alaus ir

Mahanoy Pa. Miesto -užveiz'

«

Liewiszta

bai ema eux’isai szvakai. 3!i ’
•uieriai dii‘ba tik po •'3 dieii*
imt nedėlios.

gui but uzsikvietę bzvie*ų mu

.Butik-e Mont. Kasyklas'
. c ' sųdaktarėlį tai viens but pri singesn.s nes apimlų visus
*
r~ Pittsfton., Pa. '1'1 aiži o *mė
pi Męs Varpa sa\o straipsniais 300,000 lietux nykų o m* kelio
•i io i-r sidahife) ^0x0 po are#
,J A o dabar vaisiai paikios fantazi lika lietuvišzkų kunigų.
siprovinėjo >rt laidai sz\'. Kaži o pertai apie 7Ht> įmonių nefc
jossxolibei
talento teko Russinams
.
micro, patrono -bažirvozios. Isz
kurie arba supras juos arba
svetinių kunigų a-m jų pabu
vo k-u. Burba isz ‘Plymouth, nose
l’abrib
* e n <)
kitos pusės nė lietuviai
ne gulės Sunaudot pritinkan
•ežiai jo straipsnio, nes viena

:..W:

kuo ja 4 d 00,000 dol.
A

■J
■j.,

A

4Ss-Ws';i

fe

i<I

a •re nerias i ant

Lirgaimstra.

Į v-ardu . .Siibiriokat“. Nega
nepagirt
danhsztumo
kas ir Martynuiti*, iszsiusč lima
*<1 z
galėtu
del kolekiavojimo po mainų Pittstono Tietuiiių,
Kas 'reikalauju vurgaiui<
lai Paežių. { .
lietuvius ant palaikymo Seral
kuris gerai vestu dlioriysuį
Kad jau d
iai tesnę drama, .pweiadau: „Po
neis paliudijimais .ir teip !
ką pasilikdami be darbo p ra ints ir Mužikai1' — Pirmutinis
4
" *
linu.
tdSiSį
*
nins jubse lypk|amezius musų
Tegu duoda žinių aiit^
•»
.•Iszgrio
prietikius straipsnius, negaliu
kio adreso.
į.
teat. vintas K >'u-u o pilies* arba ko
® ežia ūžtylepirpapievporą str/dp
Mr. Baronas, Plymouth^
J
snių musų draugclkos „Vieny raliezka kčipa kuri ketina laike kia no’* i*z lietuvis .’ku -esaii j
.
m
[Boxdt053.
!
Uė3‘b Jau seniai ėjo paskalas j velykų palinksmyt l ietu vny .ežių * ui
■ a'

.<•: SS'

lis žmonių Hko be darbo.

bhenainlojih i a. A tin perei

-u to, antra, kad ir skaitytų tai tos serėdos vieszi pas mi mis
'paregėję toki iszniekiuima su delegatai nuo Baltimore* titrai

Daug

'.S?

ki n toj ai jmj u^kad. m usiuiou 3
ftinirw ier nawawin
s z v e'“•r:iJ “• TMhB|y i^liuosuoti^raicuolttil
ZBX1J.L- 10L
xvtx/1 v« tus padarė dideles pavandenis.Szvei idant galėtu pribut ant Jos .ięzkjl* jau ne tie paklusnus-vergai, ar

tai Turkija padidįs kariūnu*-!
nę stovinenią prie 'rabežiaua
Maskolijos. Pastatys visų kor!
4niša.
’Priežastis ddl kurios

cartjoj. Upė jRienas uzdiliqjo'kelio*
•sewietoae ir .dabar miestai Locle’
irSdanteau guli-po vandenių.
Johane s b u r g T r . Nors
caioniu jau trimaval iecaiai laimėjo
ir įtari jau savo nuo nieko ncprigul
minga republika, bėtimglikai dane
meta ^vilties ir be paliovos sznipinė

liaus dar tikrai nežinoma.
* Tuirklian pasza, bu'vusisj
ministeris vidurinių ida'kybų, joj republikoj.

m«s.
— Chicago TH. Cziontii ^iose bet supivmtaniis savo reikalus.
dienose rado kūną Žmogaus supjau
stytą.baczkoj- Runas jau buvo be

<K1 savos,.

•llsz Uk.
ėmus jieszkojimu kaltinįkų, bet da
:Jsz IPanevaiio .Kaunogubet'
iksziolaikmė vieno nesuranda.
riiijos. ANo l.„Vafpon randa
me sziokiae akyvas .žinias:
8 k ai liūs .gyventojų didinasi pa
lengva,diadą gi iszeivystė kas
naets ne tikit ką ussimažina.

•ISZ LIETWOS

u n c o n-v e r, B. C. 27 Vasa
rio pribuvo ežia gaidai vis ,,Miovvc
«alos Kreta.
tekia didinasi, ©augiausiai
* I«z Konst-antinopolės ra- ra“ isz Australijos. Parvežė žinias Musų ūkininkai vis labyn ir iszeina žydų.
Jki paskuti
jog palei Australija buvo dideli
szo, jog sultonas pasiszaukė
sztucmai, kurie nemažai blėdies.pri labyn • pradeda -su prasti savo niam laikui žydai 'riszeida^o

pas sav^ armėnų partriarchą
Mateuszą Iszuiirliatią n<pė nėms, sumuszė daugybes szipų- Pu-:
jam atsisakyti savo .vietos, t. y.
nebūti patriarchu., nes jeigu

reikalus. Da tik.keliolika me daugiausia į Suvienytas Valsti
tų kaip mus .kaimiecziai buvo jas Sziaurinės Amerikos, pasbegalo paklusnusiir -bijojo,ma .kiaušiam JaiKeipradėjoeiti ypa
skoliszkos vyriausvbės. Szian
jgybes žmonių rncatitu ko karszczių.
• tinėje Afrikoje.
Isz vien#
Priesz iszvažcvimaV. laivo ..Mioweliepęs da arsziaus apsieiti su
ra“ mieste Sidney tapo uzmuszti
ąrmenais kaip ik&ziolaik.
paraly žiaus 80 žmonių.
kaimiecziai vis drąsinus pi adė
I s z p a n i j a . Iszpanai
da reikalauti nuo skriaudikų
J? as ku t in i a m e • 1 a i k e prasi d ė
■*
baisu kaip keikia amt amen ko
pagerininio.de!-savęs. Pirmu j o - ir em i grane i j ai į Australij ą.
nu ir paaukuodami
•cziausia tai iszsireisžkia rei-ka Pradžia toseimgraneijos gana
pinigų, reikalauja
ypatinga. .Vienam buvusiam,
•idant iszsiustu
laivus 2 amenv
Sztai pradžioje szhį metų du inalamedui isz Minsko gub.
koniszkas mares.
Bethlehem. Kelios die.
Kapitonas Vienna sum n
nos .atgal n e kokis E (linger.,,
atėmė sau gyvastį Už kokia raszė protokolą, kad jiemsirei A ustral i ja, kur ,j i ems gera i bu
krito 72 kulriecziai.
ten kaltinybe jį norėjo areszta kalinga lietuviszka spauda 1<>
* Generolas Wcyler g
Teip
voti koimztcbeliai ’bet jis m?Ui tyni.szkomis litarumis.
Dabar žydeliai tik laukia
davė ir užmuszė du kansztebeĮ Pažeriu -valszczlus, kada per
ir rengiasi užpult ant kubieIi u o kelis baisiai sužidė, o ,pa
-ežių.
skui ir pat- sau a'tėmė
vastį. mas padidinti mokaiinyczią pri sekasi.
II o landi j a . Hobvndi'
Kas lidk riszei-vių į A friką
Keli jo draugai pavogė ku vertė rasztu euraszyti tokį nuja teipgi kovoja ant salu-s Su
ua jo isz grabo .ir nežinia kur .^prendima.: kad valszczius ta- tai ten jiems neblogai klojasi.
matros su teuykszcziaisgyv-cn .pa.dėj(o Palicįjįa -rb^u randa. d-t sutinka padidinti mokcliuy Jn ATrika einametikt vieni is
tojai*. B’-t laimė da padeda■
--- O.kio. Szianie szteite, e žių, -kada vyriausybė pavelys dei, drauge eina nemažai ir
ikszioL'iik J lolandi jos kari ūme
k iefciejuts 6u.r-i*nty* amerilkoni lietuviszka spaudą loty.ri-zko- krikszczionir. Birma partija
nei.
į kriksz'zrionių isz.ėjo dėlei priszkas p(-;-pi< rns laike rinkimų mis 11 i taromis..
C a d i x. ‘J K o v o. S-uba
Karklinių valsčiuje tas 1 kalbiaėjimo vienu ukiniko isz
viifi’sziniįkių turi neri Būtimi;<hit
tos vakare buvo ežia didekssti ; savo I-.-.Įsa, JckfK-gi kzris'be pats klau-yma*: pid’.llo<eiį»- jSdai’lių pavieto, kur:am Afri
miszimas. Apie 5<K) studentėj
dideles t».).r i er a st ms, neitu vii'.-a pat dėlei moksliny-/z ios. Kr.rk'.koj gerai sekasi.
universtiteto susirinko aiU ’ivD vot, it>yi lures .užsimokct n-no linių vaiszrzius vienu baisu nu - Jis .yra ten samdytejum dar
n» pliac.aus ir paskui ^ida^i
tarė, paszvti \v.'riau<ybės, kad ibiniku apygardose -Johamnes10 iki 100 dol. kori’S.
per miestą rėkavo: vT-egyv^ja
— Philadelphia. 1 žmnsze jų mokykloje iror-s 2 adx nasj burgo kur turidlidėlę gaspada.
Iszpanija“ „Szab’n Suvieny jas Holmes taps nužudytas 7 per malėlę juokintu lietu vi.-z-j Idant prikalbidti prie iszeivy
tos Valstijos!“ Palicijai kaip diena Gegužes ( Mojaus ). A’ar kos kalbos ir tai isz knygų*stės nėkui-icms atsiuntė szifkor
tik pasiseko juos isztjkirstyt. giaj kas
.Jesis. to žmogelio
AI a d r i d.
1 O k o v o. ims ji>- thuzude jau apie 20 žino u tu ivo nusprendimų nusiun Propaganda, bet vaisių nepasi
In ežia gavo žinia isz Kubos., nių.
1 tū v.i-rsziniukui pavieto, \ iiszi liko. .Iszeinaucz.u i Afiika
• J

Amerikos.

1 <»

kud kubieezių generolai Gomez ir
Macco (raukia imi no--to Hava
nos. Susitikimo kubier'/ni so I-zjjftnais kas kart laukia.
K v n a i. Kenti vice - karuli”*
Li - i lung - Cziui nori sueit in šuo
tarme su Rusija. Kynai pavėlina
maskoliams pravost geležinkeli ir
fortus ant geležinkelio.
I t a 1 i j a. Danesza jog valakai
po vadovyste generolo Baratieri,
einant ink Abliacasiną, tapo nžklup
ti abesinezikuis ir baisiai sumuszti.
Generolaa Baratieri pažeistas.

i.ln.kus žinoma rūpinasi
lyka kaip nors užtrinti.
t Vpacziai jaunos merginos. Vy
tarpu prasiėjo tyriuėjnm
Brri kaip darbinįkni vždirlst,
kuti k:Jtinmkus to jr.c
ten neblogaijU mergaitės kar
Zir.oma tie nutarimai
liks gulėti jo atalrziuje.
Bet
— AJrtttown. 1'. Tritschler bla tolyn musu žmonės pamatis,

~— Union Ilill. N. Y. < zia
revolveriu nusiszove 1<> metų
vaikinasGeoi’gi Koetz. Paėmė'
jį pnlicija už vogimą žiedų tai:
i.-z tos priežasties jis atome sau
gyvastį.

kuriu- nuazovė savo paezią. o pu
skui ir pat- persiszovė. Jis buvo
.34 metų, o pati jo 2J_
— Seinnton. Pa. I«J5sei¥tiniiMRS;
kn. TToban ant Senintų vyskupo all
šilai’. ntoinanezia nedeliu ■SŽ szio
mėjw"-i<u Aut tos dienos kunigu
’

K.

**

-..A-’..

lis ims di asiaus reikalauti, ne
Atsakymai Rėijystės.
sustos ant virs/.ininko bet sius
1\ E. W. Jobnnesburg, S.
savo nusprendimus gubernat.) ka. Tmnistos strajp.-nius mes uo
r i ui
a 6r -m ’misteriui to k i u rei talpisinK’. Pra* zom kuone_£TaĮJ
būdų ir Peterburgo ‘musų kan cziausiai atsiųsti.

• or?-=

iwyywyy.

—|

fielaziiikelias Lehigh - Falley, [ Katalogas Kningu,

, x’rumpa senovės LliVjfltj Istorija 10c

■"1K Į*IHWtT! *W » — «b' iw»įin 1

liiplauRimas magneso ant
' į
laikrodžio-.
In pinu,kiniai i,D:agid.»?so.

ii

Zlponas boi Ziponė

Haute Indijoj tapą
v:

valgo, ir už.ia

)O

tu.etKiį vaikinas..

U
Geležinėm d,al:vs

Ą b.isinezi

luikrodžiCi-

nu

>e, raudamos, arti magnvso. pa

Maldų kiiigos:

tus
Kaltiny bo jo buvo- toKia<
Wibdiiioutk laikę pu-skulimų $ wvtu

ii; m.uz.ikaiUas% has įau.u
tos Lvove, kurių kiszeu.inii.ii
į kukį nuvažiuoja.tu,r
laikrodžiai pradėjo, negerai,
ežias,. kurias tokiai, pi
eiti, be j >kių matomų priežns
ežių.. Vri.e iszbandymo, pasiro
JA i
Lsarir.in. miio-iiL*

su. jai jis gyvena lik lobu k pakol u»
iziuAja į ki^a miestą d” 1H? kita pm-

viebaijl ŽU.mgųi laiszkų,. praszy
JoUnaouuk Vas
'.Cincinnti k kituos miežiuos. Kai
)a gra
po skundikės yru dvkpivnAUtinės ja

A bid n •

r\ f t

jo laikrodžiaivažinėja vagemu

yajįt,. M.nlbėrgaSs LszdėLuė re pro va.
th

Toki l|U.nįgai yiift Wb&ii autakauta inisyon.i.erius d,avė savo
,A ti tol i n .imas, mi Dėti uo įplftu k i
iĮtai nui Abiswczikuii 2 doluuių.
mo. elektro. - magneso. ant lai-. P
.
_ .
’ hidanb
įauh iszisiarnytih aajtiabi.
h
krodžnt*- Jyra "-al.imas
per
užye.
.
/
• .
tharnns
•
e
L'ii
įminimi

uuu.j
b—o kur
gonuose el.Qk,ti;isžKo geležiu kg . /
. .
<.
T
.
!
ris. tuos- pinigus
lio. Lsz pr.iežnstiies. stokoGtDr1
kių įrėd.ymų gęid<iusi.o. sėtd> į
isz druskos gali

vr
S.UI■
.t
•.
nuveztui nnau.u.pirkt 3. visz

kosįplauki wis an,t laikrodžių
nio 30Q«s-varu kviecz-ių, arba G
yra. mažesniu,.? ‘

os i.r isztarųs:. ,hMau.o, tumi
tos“,.įsz.szovė.
KuLkų peuė

įas liko ant vietos..

B. WiJjxkotlx iurUiU ppAiėju seki
luaAi sibesjingzikii, — kiękvivtiam
’imcstc- bdkytjs stm pu pacz’vy
!

llerwbH užmuszė Pilotą.

Kuva su kiaibsziuiais.
tų., J.uk Ilerodas tuojaus nut i k i ausz i n i u, sztoritose s u v Įsa i mirė-, po iszpjovimui nekaltu

Due.

b)

1.00
2.00

c) Krisztolo

-

-

d) Su kauleliais

4] KANT1CZKOS

*•

Pasakojimas apie viena

.Ashland.

< l i ra rd v i 11 e

i Kaukazo belaisvis

pirkdami b,rai.igbiu. mykėjo.
Vienų dienų an.t durų naujo
> ežia su. pmjaszu. - tuzin;u> kinu
Minių už.5 centus.. —

Ofiyas bunaatidaritxs

Kas kaitas
) .'cuis Mukriekas

‘

5C.

Gy venini.*s St»q>o Kandnosio (ketvirtu
dalis ..SzHu erdizkio senelio”)

Apie Daugu. Saulę. Mouasį,

Pirmutinis degtines varytojas

ja

“

5 u.

LIETU V1SZKAS SALI UNAS.

komedi

M. Slavicko

"

Pliauptas ir Kernotas

10 c.

••

“

Naujas elementorius (1895 m ) apdarytas

“

(P.

15 c.

••

lenkiszkai

ryta 1

Peiverlntos Apysakėle)
Istorija
“

100

rio parapijos gulima gauti visokiu
10 c

Garsas apie baisybes dienos sūdo
Kankinieias kataliku

Gydyklos nu baimės >merties

Lietuvoje abelnai

o ypatingai Kražiuose 1893
del Lieliiviszko teatro

IstoriaSzventa su abrnzdiais
Menuo Marijos

30c
Filotea arba kėlės j maldinga givenirna
.
.
50c

metuose
“ 15 c.

A ndersono pasakos, su nbfozdlaLs, 30

ioc
50c

Prisigulavojima< ant smerezio

,g.*»c

?

30c

ni m

1'0

X •

Gali l$/<-zistiti ir nukvarbuoti visokias
drapanas kaip tai; kotus, kelines, pirsz-

tines, vilnones irszilkinos. Po iszczlstlimu , arba nukvarbavimo drabužiai iszrodo kaipsiivisu naujai padaryti.

3o<

Darba atlieka greitai,

•

m; t

\ adovas iu dangų

Vadovas apk;iiKancziu ntmininimu kan ;
los Lzgauikijtiufcmu>ii
Dei

z’.iinszKi r e

116 E. Centre Str. Netoli L. Vales jaigu nori turėt sau nauda te
r
dipo SHENANDOAH PAr
gie<mni,

-t ( < T

i.!. Rohland’o
T T

10.40

ryta 1.35, 5.15 popieti!.
Rollin h. wiT.BCR goneralnas superin
tendentas South Bethlehem, Pa-

■CHAS S. LEE, gen. agentas

Mr. U L. Dynieivicz

10c (

(; raudus verksmą i

iai

Apie malda kaipo

parduoda

Pamokslai ant didžiųjų metiniu sz<< n i IB(

(i oria use

kariumenė,. be

I,t

susimylėjimo

11

Sam. Wicnsenber*
Lietuvlai amžių gludumuose

d v vai'.

10c

Maskolijos politika

n as,, kuris tikt D.ori,, jal,i. ateiti
AGENTAS SZ1PKORCZIU

ii; u.esz/tis.sau, kiau^zj.iiiiius. Da

Bonus J'.

Terp skausmu i garbę poema
Vis tor ia. Zanavyko

nėra karės

ezia.žinia.visiems. Slienandomt’“* Sorr“usiu sziP"
I’rieg-j
Genytis galikiek.vi<ens. jjfiuoas. n e i.szt.e kūju s,, o įaun.QBnėj;iii pa,
vaikinas, turėdamas, kiszeniui si tai ko jaunikis,, tai, vyresuėjįi idi pinigų duos tauh kuris nesz
to įo. kiausz-iiUiius,. bet iikszio
kelia iol.erius.
Prie- ženybų
per nedelift laikys savo, parodu. 1 r? /'.n3 —
lark
da
tokio.
sz/.tioiiiįAdko
neatsi
gi vvrai neapleiskite teip
J eiPgl
salrnna, kur wiso
h
progos pamatyt d^vm. kokiu
£«utysigert. Lietuwei
b
1

- ■

. JR saw© <3vi/ujžeMii.

pardttvinėuHaini viską uždulku.. nematėto U-Ūmu#mokius ih*• u*
•
**
.nnik llftinAnfrtfY
Pilk
mas VneėH
kaszUmįih
UO'ccntm Pnwib

tev.ąbb.duoda žinot jaunikiui,. gali, tekėk
•rMH

TT

Ii

s

532 Noble str
CHM AGO

Szau ksmas Ba ta i įdėlio

South Bethlehem. Pa

bet jie susimi-

gyvenimus

\ irmuhiii ir didžiausia Ai
ko i knvgvmi,. ant adreso:

rpi pamoliidmtii ir rmh s isz k:

A. \\\ NONEMACIIEIt, A.ss G. P. A.

inje.,

t

KOZN AS mokantis lenkiszkai.

20c

pejim.is apie sz\'. tikcji’ra

•0.32 ryta 2.40 jk> jmcHi

i‘o„

buvęs prie
Ashland'e. t
ny, Building,

pigiai ir koge-

1 lot.v

nes. kartais,, sykiu lysAavol
svetimas krautuvas rr uaniiijtuzinas kiau-sz.in.iu nž. Bet ne seniai jiedu susi,’barė«
Herodtis teip snxarkw* sniOĮJ
i tralva Pilotui, iou: uū-iie-iU'i

JI, ffliw, JI.D.

r jau palaiky-

szjuukfts priversta.' įsetavotie<'<

1 1.30 ryta J.05

T

bažn vežios

Kristijonas Donal.-iitis Pavasario
jnvbcs
••
*

20c

339 W. Coni str. Shenandoah, P;t
Lietuviai noužmirszkite atsilank vti
pas M. Slavicką. ’Žinokite, jog ji<|
yra ne paeziuotu, tai yra teisinga
vyras, nes nereikalauja daug uždare
bio. \ isados užlaiko puikius gėry-*
mus, kaip tai, szalta alų, visokia ariel
ka kokios kas tik nori, ir kuo pui
kiausius cigarus

10 c.

“

kataliku

Ka- vra įfrieka-:. kalba Yiiicrgaic/i i 13
Didžioji nedeila
-7c I

o

ir

S 2.00

'*

kun.

po piet nuo I iki 3
ir nuo 7 iki 8 Wakare
34 0,3k str. Shenandoah, Pa,

Žvaigždes-

Gu t\bi-.baisil*- Ir nimbe togrieke J.’c t

In Philadelphia i

City ir Delano, 8.19,
55, 4.5S, 6.03 popieti!

DANTŲ D.AKTARAS

Kur indilc ten ir Dievas

ir kaip gyvena Kynai

G i ve n i m a s V iesz pa tie

ir

20 po pietų,
In Hazleton. Biach
i’oeh Junction
Ponn Haven .Jtiction, Maneli Ch ii n k
Aliento’-vn, Bethlehem,
ir N e v.

ir jo ra-

C. AI. B(9RDNER D. D. S.

Vapplerio A.

meute

in

vaitu

sztinika

Pavergrlė

Jszeina in Raven Run, Ontralla
Mauni Carmel ir Shamokin 0.45 ryta 2.

Isztdna

.'kenęzJ-ih d:i».rl;jo, nors žemų bw.il
u.ių, visus
Į UtWii d<e r d n gų k turtkn^ų-

į a*pi oezių

Ant Nakvynes

124 5. lliiin str Slienan.

, c. ■ PI GI A L bE VIETA visam miė8U
c. pataiso czeverikus kfl nepigiausiu

Pajmifnkim vyrui žemę apysaka

Basanavlcziaiis Dr. Etuolugiszkos smulk
menos (su viena mapa)

Istorija seno įsiutimo

ant

Į

Kas teisybe tai ne melas, A isz B.

raškai

ir IT! zokonas draugo
vilk. r. (H. 7.38
t> 03. 11 0C», ii So r.._ 2 13
10. 6-27, 8XS po
pief u.
Irzcjna Isz Paltsviile į S/^uador; 6.60, 7.50. 9.03
10 15, fl.40 ryta, 12.82, 3.00. 4.40 5.20, 7.15.7.55.
9.40 po pietų.
Užeina Isz Sz.e«ador>o t Dn/.leton, 601, 7.40, 9
1» ryta.. 12 33, 2.57, 5.27, 8 0S į>o picXu.
isr.aina isz Hazleton Į Szcnadori. 7.8, 10 00
11 06 ryta. I2J5. 2,58. 5,30, 7.Ž5. 7.56 po piau.

Ponas ir mužikai, drama

liotiiviszkai. JalviszkaL

70

70 centu viena

!»zSh.unok 5.15. 8.15, II 4.S ryta, 1.55, 4 30.9
30 po pietų, ir «<e na in Szejmdori ant 6.04, 0.13

^VVOMERI,<-

Petro Armino raszlai

Žodyfias kun. Miežinio keturose kalbose:

75c.

-

'-

-

-

su puikiais paveikslais

2,75 Ir dangintis

3) Mažas AI KSO A LTOK H S.

Birulės’dainos

1

y-

*5 ryta ir -1.00 po pietų, ir ateina in She
nadori ant S.49 ryta ir 4 5S po pietų.

Neseniai. Hamuxonde užsidė
kokis tai žmogus s žiora, ir

zkbibincz/jkaii
di-n.ug se k s. s i Jin ku. p aswjiky b..
ir tankiai, atlieka telįy-

-

ir

40 po pietų, iratlenaln Shamokin
7.40 ryta ir 3.45 po piet.

$:j, v ą žino

sūdėjiinptankiai kariauįa jau 'Ifenpu; kitų dlyvinų
dėlto,, jog ne kmurzhv darbo, iv

a) Skurlniuose

Ne

7; neliekų auksiiiiius.. k
i ni už,ark tins y n a* maitok

u:
sza tvos na k v oj a a.n ti K aln ų, ne.
reikalaudami sziltesiiio draluii
žio,,r kokį neszioįv laike kar

*on 6.04, 7.88. 9. 15 rytu, 12.43, 2.57, 5.27 ir 8.08 po
pietn.
In Scranton 6.04, 9.15 rytu, 2.57 ir 5.27 po plctu.
In Hazkbrook Jeddo. Driftou ir Freeland 6.04,
7 38. 9.15 ry ta. 12 43. 2.57. 5. 27 po pieta.
In Ashland. Girardville ir Lost Cree. 1 5;
■Irt,
9.13. 10.20 ryta. LOO. 1.40. 4.10.6.35 p<> pietų.
In Raven Run. Centralia, Mouu* Carmel ir
Shamokin 9.13. 11.14, rytu. 1.32, 4 20, 8 22. 9 15 po
platu.
In YaletviJIe, Park Place, .Mahanoy City ir
Delano, 6.01, 7.38. 9.15. H.05 ryta 12.48, 2.57, 5 27
/Hfi. 10 53 po j<i et u.

Treinai iszehia.

• 1XUG

p i g u im > k i a u s z i n i ų

Abis i ne z i k 11 pa p r o cz įa t

Treinaf i^eiua l»z Shenadorlo iu P.»dh Haven
Junction, Mauch Chunk, Lehighton, SlxttnjCon
VThlta Hull, Catasauqua. AlJentowu. lOiffheMi.
Hasten ir Weatherly 6.04, 7.3S, 9.15 rytn )2 43, 2.57
b.X7, po pietų.
In New Yorn k Philadelphia, 6.04. 7, 38, SM5 ry
ta 12.43,2.57, popiet. In Qimnane, SwJtchba<«
Carhards ir Hudsondale, 6 q-I 9.15 ryt* 2,57 po piet
In Wiles-Barre, White Haven, Pittston. Laeeyrille, Towanda, Sayrb, Waverly ir Elmira,6.04, I
9.15 rytu 2.57, 5.27 po piet.
In Rochester. Buffalo. Niagara Fails ir iti We- Į
et ns 6.(M. 9.15 rx ta 2.75, 5.27 po piet.
In Belvidere, Delaware Water Gjip ir StromBfeurg 6.(M rytu 2.57 po plot.
1 Lutnliertville ir Trenton 9.15 ryta
Aukso altorius arba Szaltinis dangiszTunhanuuc 6.04.9.1 ryb* 2.57. 5.27 po plot
ku skarbu
“
“
a thacn ir Geneva 6.04. 9.15 ryta 5.27 po piet.
Skiirinitiose
apdaruose
- $!.5o
In Auburn 9.15 ryta 5227 po plot.
In Jaanesrillu, Leviston ir Beaw«*r llenoow
bl Szagriuo
2.00
7.38 ryta 12.43 po piet.
Kriszlolo
2.5(i
In Stocton ir Lumber Yard 6.04, 7.38. 9.13 ryla
no ir da n glaus
d) Su kauleliais
>2.43. 2.57. 5 27 po pietų.
2) J J ALSAS BALANDĖLĖS.
In Silver Brook Jukctton. Audenrled ir Hnzle-

Czewerikn ir ežebatu

40C

Žirgas ir valkas

Daug paeitų

Suduotas liuksuuuuas

Szliubo apeigos- atsilieka tokiu

JAGU NOKITE PIGE I Di

A oi ua

Naujas elementorius sn apdarais
Lietuvos gaspadiuė
Arne ryk a pirtyje
-

Tamoszius besotis
Apie Kražius
-

-

Ka* dsrriHdantsveikibutum®
*

»soktlraii«

jW.X't) MililjD/iZIQ

Teiposgi gers kriauezius ir teisinParduoda didelėm mitrom
0c j gas agentas, laivvakorcziu ir siuntivisokius trim k us.
-,-’’c Į m o piningu.
? S. Main str.
50c ‘
Shenandoah, Pa.,
Teipogi pargabenom isz už
7c
15c
mares visokius vynus ir brau
35c
10c

- 15c
7-

lOe

232 E. Third Str.
Promptly secured, jmi
I_______ Copyrights
rnde-Marks.
wort Labels registered. "wenty-firo
Tt....;z
X
.L._ ex_r
years
peri once. We report whether pstont enn "bet
eeonrert or Dot, free of ch, xgo. Our
~ tee
' not due
---- <
vniH patart ts silmd. 5 ■ vaire Nuok Free- į

SOUTH BETHLEHJEM, P : ‘

g bus.

—r.a

