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K-rreke apgarsinimui

Bates I of $ advertising.
One Dich once
One inch one mouth
One inch one year

-

•
-

V liman ooIIm viena karta
VIhmw colis per menesi
Vienas colis ant metu

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

$ 0,5ft.
$ 10.

Metas III
jog stovi dvi striosznos anuo jumiem atėjo j pagelbą dauge vadas liepė triubyt ir bubnyt.
tos, daugybė kulkų ir kelios lis kariumeuės su armolom. idant turkai pa m išlytu jog pas
Brieg to da jancz irski pulkai mus pri luina pagelba.
baczkos parako.
Karalius užėjęs ant kalno
,,Vui, Jėzau mieliausias!“ su sultono kelia bunta, ties lienor
T.-jsn,
riko jis isz džiaugsmo: „tokių be jokios naudos ežia stovėti pamatė, jog koki tai būriai tur
baisių anuotų da asz ko] gyvas ir kęsti badų. Nepameskite kų kariumenės skiriasi. Pama
III.
vilties; turbūt jie praszy* jus tęs tai jisai tuoj suprato, jog
uemaczbiu !‘ ‘
Su manim drauge ne
v
kio savo at Ogaditis,
Tada visi nusiminę atsisveilaisvėj pas turkus yra 15,000 ir
kino su karalium mi-dydami,
žmonių.
jog daugiams nesugryž i savo
savo kai iumenės.
Bet karalius užsarmatino jus apie tai tuojaus ir a U k a ra
katac tiem Civunam!“ —suszu
pasijuoki! imas isz jų baimės. liūs, ir tuojaus tas
Viena* tikt generolas M. Kone vo iszvilkta ant virszaus. Be
*
•
v 1
pradėjo mosykiloti vėluiynu
matant viena anuota tuoj bu karalius:
kis, kuris valde a
diiodumi'Amnlvln, jog ti<h i dan I
su
vo linksni is nes

I)U BROLIAI
Lietuviai.

cj

i

$

k u.s

Iszsiuntė teiposgiir kaluliu

ne vienas t-z lenkų szvi-t ir tuoj liaisimės nuo kai
onckio ir karaliaus no prie tų bksurninnų. Jeigu

uis szn
n egi i’d ė jo tokio g>
vio. Tada karalius
iepė sa
darni puikias dovan
vo Kanumenei padaryti dldel) pajiegom užpulsime ant jų.
Joti u.
triukszmą, idant turkai pamis
>u rik ta v o sa\o, kaiiumenę, o taikos.
Iszpradžių karuli’
xrpamatę* terp kareivių Szimą. • nusidavė, jog nenori gražumu np
gus.
LszpUdęs ta paliepimų
eit su turkais, l>et ant galo sutiko
jis gryžo namon dainuodamas labai gerai atliko ir prigavo
pareikalavęs pirmiaus suokalbio lxir ro<
turkus.
iszvalios dainelę.
jokio iszpirkimo sugrąžyti vi<us Be
negn
laisvius ir turtą,V ' kuri• atėmė PadoEin‘ žaunierius per lauk-Jį,
mat vti.
liui. Jbrahimas tuoj sutiko ant to
vas ir randasi tei p netoli u Uo
tą naktj i
buvo terp savųjų o ir 3,000 vežime
jo. I )abar iau jis tikeio
landų, o
su visokiais brangiais daiktais buvo
genaus matyti su juom.
sugrąžytą. Po.am turkai perėjo

gu Jjiem

v?

v

davė ant atminties Onutė, ir
jį jis nesziojo visada ant kaklo

rp

Ach, Dieve mano isztarė
jisai, — gerai kad Jonas moka vo tėviszkę, nenorėdami idant ka
raszyt, o pertai ir tiek gero ralius dasižinotu apie maiszta janmums gali padaryti.
czaru.
1 ’ r i esž i sz v ei Įima k a r i u m e n es

kia žinoti kad Szimas buvo lą
bai iszalkęs, nes apie treczia
diena kaip minta vien vande
niu upelio.
Paniislinęs, jog bei ant jos buvo labai drabnai
Dabar užsidėjau namuose Czižaucko nauja aptinką, kurga
gal rasti rūmuose szį ta užka
Įima susiszuekėt 1 ietuv’szkai, lenkiszkai, russkai, vokisz
sti ųrba nor iszsigerti, inėjo
kai ...
Asz esmių pabaigęs mokslą Lietuvoj,- buvau provizmium,
tė sziuos žodžius.
ir czionni, o dėlto galiu pagatavot liekaretu krajavų
nėr.

Nauja Lietuviszkai Lenkiszka Aptieki.

įeina ir tuoj suklumpa ant ko na sudraskė palatką paežio asz kibai gerai iszpildau ir galiu duot kožnam rodą.
Neužm'rszkit mano adreso.
kių tai geležy. Pankui apsi- Ibraliimo Szėtono. Turkai la
įžiūri, pasidaręs ugnies ir mato bai persigandę: misi i n a, jog

28 E. Centre st. Shenandoah P
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Zemaicziu Vyskupyste

pabaigti nieko ne apleido, ką tuokart už reikalinga parkaitė.
Matydami Žemaiczius nenorint kriksztijaiiczinsius vieniem
'dovanojo piningus, raudonas kepures. arba mėlynus marszki
nius ir teip privertė įtikėti į Kristų. Kitus drausdami ir ssvo
rūstybę rodydami prikalbino kriksztytis treczius prie k riks
to privedė daugel ko žadėdami ir meilingai su jais kalbėdami.
Pats karalius su Vitautn, kaipo apasztalai mokino žmonesir
iszguldinėjo Žemaitiszkai poterius.
Paskiaus įsakė užliel
szventa ugnį paupij Nevėžos, niekad lyg sziol negesinama,
muszti žalczius ir gyvates, kuriuos Žemaicziai už dievaicziu?
turėjo r teip pat naikinti visus dalykus stabmeldžių tikėjimui
prideranczius. Lenkų kareiviams fa karaliaus įsakymu atlie
kant, susirinkiniejie žmonės dideliai bijojos rūstybės dievų ui.
tiek pikto sau padaryto; bet paskiaus matydami dievaicziusi
. tylint ir savo neprieteliams nuatmonijanczi s, patys pažino
jų silpnybę. Rasi nevienas tuokart pats saviep tarė: nkaip|
tie dievai ghl mus reikaluose paszeJpti o prie puoliuose uždengi
ti ir globti, kurio neįveikia saves i pginti.

Paraszė. ;

O. MOTIEJUS VOLONCZEYSKIS.

Tąsa.
------ ---------

M

Tiek Kartų Žemaicziai vercziami į katalikų tikėjimą nepa
rdavė, nes uždengti galybe didžio kuuįgaikszczio Vitauto,
’drys) da prieštarauti savo kraujageriams vokiecziams; bet
1404 m. prispirtas reikalais Vitautas visą Zemaiczių 'žemę pa
V^dė kryžiokams; tuokart vokieeziai neįstengusius atsiremti
•Žemaiczius, pirma vergais, paskui krikšcziouimis padarė.
Kryžiokai tai Kristaus avinycziai, 'sutvikė vyskupą ir keletą
pralotų; bet tie bijodami savo avelių gyveno Prusnose, o Žeunaicziams niekad ne pasirodydavo-. Vienok kuniįgai kur nekur mokino žmones tikėjimo katalikų. Visi tie dvasiški vy
Tai mito isz deszimtinių kurias nuo naujai apkriksztytu kas.
23.
:nevert lupo jau kryžeiviai kalbėdavo, jog tapo amžinais Žemai
‘ežių žemės valdonais, jog gyrės apkrikštiję kone visus jos gy
»
i.
“ventojus; tuotarpu Zemaicziai’nuo kunįgai kszczio Vitauto glo
Numanydami Žemaicziai. jog karaliaus noras iszsipildys ir dievų nei
barni, metuose 1409, viena na'kcžia vokieczius iszpjovė dr jų
kės iszsižadėt, susitarė iszleido pas jį didžiūną už savo pasiuntinį.
.jungą vienkart su katalikų tikėjimu atmetė,
Kurs atėjęs pas karalių vardu visų teip taręs* .,Lyg szioliai sz viešinu
Teip ne iszpuola priversti žmones idant priimtu naują ir
sias kandiau garbinom dievus savo ir tikėjimo paproeziusr patvirtyto
»sau nežinomą tikėjimą.
O

Gerumas

■Perskyrimas 4.
i

ŽEMA WZIAI TA M FA K AT A LI K AI S.

21.

i

^Karalius Vladislovus su kunįgaiksžcziu Vitautu ver
<:czia Žemaiczius į katalikus. ,
,
, s q
•Iszsistikę isz nagų kryžiokų Žemaicziai, nors be jokios ba’TinėS'senn paproeziu garbino dievaiezius savo1: matydami vie’nok ktinįgaiksztį Vitautą nuo 1385 o karalių Vladislovą Ja•giellą nuo 1380 mėtojau katalikais ir troksztanczitis visus sa
Vvo valdžiai paduotusapkr ksztyti, numanė jog neužilgo turės
'dievų savo iszsižadėti. Kaipogi savo nuomonėj jie ne apsiga
vo nes karalius vos kryžiokus pas (trinvaldą pamuszęs priver
■tė ir juos tylėt; susiraszęssu diduomene Lietuvos ryžos vykti
į Žemaiczius del apsakinėjimo katalikų tikėjimo.
Karaliui į musų szalį važiuojant, važiavo vienkart: karalie
nė Jadvyga, karalaitė Ona. didis Lietuvos kunigaiksztis Vi‘tautas, keletas kunįgų lenkų, Vilniaus pralotas Motiejus, mo
įkąs lietuviszkai ir daug kitos diduomenės. Atbrazdėjusį Kau
Tną ėjo visi į bažuyczią melsti Dievą, kad padėtu dailiai be
kraujo praliejimo szventą darbą atlikti.
Maldą pabaigus karalius iszsiuntė į Žemaitiją būrį lenkų
Ikareivių arba Žalnierių, moteriszkes savo Kaune paliko, o pats
rsu visais minavotais vyriszkiais įsisėdęs į laivelį, Nemunu Iri
<dos‘lyg-santakai Dubisos. Isz czion nukeliavo į vietą vadina
imą Onkaim arba Aukaiii kur buvo žinyczia, szventi krūmelliai‘ir'gyvenimas Kūrėjo - Kūrėjų, arba aukszcziausio kunįfgo 'Gi n» ta lito Karaliui liepiant, lenkų karei viai tuojau* prade
;jo kirsti szvetttas miszKU*, altorius griauti, stabus dievų valty
•ti ir naikinti. Jszgirdę kas dedasi isz artymų sodžių žmonės
Ibruzdėjo ant Aukų kalno, o katalikų kunįgai kaip įmanyda
imi mokino juos krikszczioniszko tikėjimo. Viską tai regėt 1 a
imas auks>oziausias stabmeldžių kunįgas verkdamas apleido
•savo kiemą ir pasislėpė terp mylimų žmonių kur ir amžį savo
pabaigė, sukakęs <74-metus.
•22.

Apkriksztyti Žemaicziai gauna dovanas.
Karalius su didžiu kunigaikszezių, norėdami pradėta darba k

karaliaus.

Į

datyi'frnn musų senuolių; rasi su didesnia atkaklybe gynėm ne kffjpp
duotiems tavo valdžiai priderėjo, nes visada yra ir tur but pirmoj lie
tej dievai nekaip karaliai, liet dabar iszvydę, jog teip garbinami ikxisj
'dievai, už viską piktą TamisUti šviesiausias karaliau liepiant sau pad»
ryta negal atkerszyti, pažimom jog jie ar maža ar būtinai ne jokios w
turi galybės. Todėl Dievą Jūsų kaipo stipresnį sau noriai apsk iriam ir.
iszpažygtam“.
Karalius ta kalbą gerai įsidėjęs pasakė jog užmiršta visas senas j|
kaltybes o geidžia tiktai kad dauginus niekad nedrystu jam priesstar
aut. Ant pabaigos gausiui apdovanojęs pasiuntinį ir įsakęs kad visur
skelbtu žmonėms gera jo noru atleido jį prie laukianczių jo Zemaiczių
Po tuo siuntimui žmonės regėdami geruma savo karaliaus, pamėgo
krikszczioniszka mokslą ir pradėjo klausyti kunįgų skelbencziii Eva»
Ii ja.

24.

J uokdarys.
Tuokartu teip atsitiko: Mikalojus Venžikas Dominykonas, karnKii
klausant mokino minia žmonių szvento tikėjimo, o norėdamas aiszknū
nuo pat pradžios išvesti, pasakojo kaip Dievas sutvėrė pašaulę arba sTi
ta ir pirmutiniai tėvai nusidėjo. Ta girdėdamas vienas sens malką
prisiartinęs prie karaliaus tarė: ,,Sz viešinusias Vieszpatie, katas kunį
gas zaunija? dar jaunas būdamas, o sako mates sutveriant pasaulęirk
tus tekius dalykus. Kad terp musų nemaž yra dauginus nei szimta®
tų sukakusių, o vienok nieko neatmena. Lzgirdę tai aplinkui stovio1
žmones, nusijuokė ir pradėjo tycziotis isz pamokslo kunigo. Itetktf
liūs liepęs tylėti, aiškiu 1 alsu tarė.

Kunigas ne apie tuos suko iii-*

tus kuriuos pats regėjo, bet apie tuos, kurie atsitiko pirm kcletastd
gtanezių metų. Susikūprinęs senelis sprūdo szalin o visa minia prw
aneziai klausė pamokslo.

25.

Karalius ties Szatrios kalnu.
■

Karalius Vladislovas Jagellasu kunįgaikszcziu Vitautu, padėję pa®1
tu« katalikų tikėjimui toj vietoj, važiavo tolinus ir atvyko ant Szatn*
kalno.
Tokiu pat budu liepė tuojaus naikinti daiktus prigulinezius stabili
džių tikėjimui. Ta darba kareiviams atlikus, kunįgai nemokėdami if
maitiszkai, pradė apsakinėti Kristų lenkiszkai o lietuviai tuos pac«*
dalykus perpasakojo žemaitiszkai.
Tolinus bus.
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Gyvas numirėlio.
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. D.i neseniai numirė ant sa j

bet tetėnai tin-ė tei;
negali įos skaityti,

.

Miss
los MitiDnos grekiszkas vysku ’.•’
mH Kd‘c'
pns Nicefbras Glykos. Kūnai 1<X <l Pasl e,<lo
„Mano mama.! — jug asz tai jų.
jo nuvežė į. bažnyczių, kui
parasziauF Teip isz tikro bu
sto. Kaip tik daneszė apie
sirodė po svetimu vardu..
j«» smerti patriarchui, ta*, tas
tuoj užtvirtino-ant vietos na
basznyko,.jo įpėdin r. Bet tu
g ra m fty j o g n a b asz n y k a s v y s k u
})3S*Ikike dievmaldystės ccrk-

>s „bcatifikaci
jos“.

mieg >•

t etro Ixyme atsibuvo dvi be
atifikacijos.
Pirmutinė szv.
lė vėl į tokį letargiczeska mie įgimto, antra mokintinio pa
triarko isz Asssžhims. Paduo
sim* trumpų apraszymų jų po

jo 48- adynasv

dus Realino pergyveno 42 metų likdavo sau paskirtas priderystes*.
Jausdamas savij patraukimu prie
miesto Lecce. .
asztresnio gyvenimo nnkeliavo į
Dievas matomai paskyrė jį ant
R i tiro Citivelli. Czia visi* stebėjo-1
apasztalo szio miesto, visi stengi-'
isz szvento jo gyvenimo.. Vėl pramai perdėtinių idant jį perkelt į ki
mytas pamoksi i nykur darė stebi;tus miestus kur jis buvo labai gei
stinas, rasdavo visada nepergalemas
i Vietos jo darbavimosi buvo m;<
das.
Lecce gyventbjai matė tose
poriszkadose valia Dievo ir garbin i am mieste ir atidavė Dievui duviens gal isz Szventujų Dievo, teip
Visuomeniszka nuomonė palaikė
mylimas ir gailinamas ne buvo
kaip Bernardas Realine.
Da ne jį už sz venta tuoj aus po jo myriui
Szventas - gi Tėvas Leonas XII1
pabaigė szios žcmiszkos kelionės, o
visas miestas jau nusprendė idant
jį pripažyt už savo globėja. Ta mie
sto nusprendimą tuojauspojo smer
.ežiai 1316 m. suraszė pas nutari juszą ir ant amžino atminimo sudėjo
Iszradimai.
nrehivuose miesto:
Antru tarnu Dievo kurio lieatifika

c'szkus.

Skolos
Vieszpatvszcziu

szczių siekia į 23,52^7^9,1)00
dolerių, arba ant kiekvieno
žmogaus pripuola po* $64.

nes po 190 dol. ant kiekvieno
žmogelio, paskui eina Franciia § 135. treezia vieta užima

Skola Szveiearijos yra ma
šiaušia, nesant kiekvieno isz
puola tik po 5 dolerius.

Miss RhodaŽinoma

liūs da Curie, būdamas da mažulė
liu atsižymėjo ypatingu dicvnmldin

ė į Lccee, k ur 42 metus
yveno, dirbdamas* \ iesz

agni naujausia

jęihj

tx

kurie jame padėjo visas savo
perbėga 186 tukstanezių mylių į se
žėmiszkas viltis. Bandymas išloti
Betureziai turėjo jį užgeria u » ’/>koną Kapucinų nenusisekė, isz kundą!—TJefonai jau noreikalin
kuri> randasi ž •tęva; nuliiidusiejie, tikrąjį priežasties prieszinimosi tėvo. Intikus ant galo tėvams, tajio priim mc
spėka del sujudinimo visokiu gari
metuose. Turėjo tašyk 17 metų. niuw arba elektriniu,
murzinu
ir liov
v
jaunuomene gi rnĮUl aukletoja
Zokone permainė savo varda Bla- komotyvu ir :ai beveik už dykąir globėja.
1 Jgoiibucziimsc žiejų ant Zokomszko reofiliaus.
Elektriszkos kompanijos n J galės
laike ,,mai ų“ pildė su dideliu
Po novieijatui ir sudėjimui prizą
pasi>zven (im u dva>iszka dar dų 1695 metuose* perkelt a tapo i R v teip begėdiszkai žmones lupti.

t<$•

17 metų) atlankė mano
tetėnas-. Kalbėjo apie
net ir apie literatūra.
,,Tai - gi neseniai — kalbė
jo jisai motinai miss Rhody,

dose. Szis gyvenimo būdas se
mesi ant pamato milžiniszkų

laiko žmonės -— ant gilaus nu
Sižeminimo, tobulaus paklus
n ūmo didelius vilties Dieve,
iszsižadėjimo savęs ii- rupumo
apie iszgauyma duszių. Ženk
puiki apysaka. Atnesziau tau
iu to szventumo buvo ,,chary
jų perskaityt, tiktai noduok
smatai“, kokiais Vieszpats Die
Rhoda‘i, nes ne yra del jaunų
mergaiezių“. Motina perskai

Buvo teipgi tikru

, norėdamas visus ra. Prieszinosi vienok tam tėvai

l>ų. Su aps'idv’ais ant smerl
sykiu ėjo ant vif-to" nužudymo
Broughton. Stiprydamas viltį ateinanezio
gyvenimo. Ant paros dvi ar
keturias valandas apversdavo

j'/

veizdo kitiems.

konvko gyvenimo mąstė tiktai idant

ji m uos e
y

trinies micstelij to paežio

lino kunigas ,,Draugystės Je i vardo 1S76 metuose kaipo sūnūs
zaus užgimė
1'580- m. mieste Antano Signori ir Marės - Magda
O

Knip žinom žemėj yra elektrikas Tai gi mokytos elektra technika*
Mikalojus Tesla, po po kelių metų
darbavimosi iszrado 1 ūdav sumindo
ii ta elektrą, kuri nieko ne kasztuoja. Bandymini daryti Bike Peak
kas link persiuntimo balsų, buvo
stebėtini. Tesla graijo ant Įrankio
Tolume 4 mylių nuo savo draugo,
kuris kuonogeriausia girdėjo kiek
vieną pajudymą striunos.- Balsasparbėga 1,250 pėdų į sekundą? -

vo iszriuktfisius kaip tai: pra
nežavimas svetima mislį žinot
buvimas tam Į>acziam laike k e
miss liose vietose regC-jimai ir ant galo

ma, sekaneziam - gi mele i Ncapo
lį l<ur paoaigęs mokslus insiszventi
no ant kunigo.
1 uojaus praminė jį pimoks’inykt) ir skaitytoju teoliogijos zokonisz
koj mokslainėj.
Nežiūrint ant to
jog buvo da labai jaunas, gerai at-

nn<J Labels registered. Twenty-tiro years e-,
pcrionco. Wo report whether patent can bo
eecured or not, free of charge. Our fee not duo
until patent is nllowcd. 3*2 page Booh Free,
H. B. WILLSON &. CO., ztroncs at L->y
Opp. V.S. l uu OtUco. WASHINGTON, D. O>

Negiliu jtms atid • < iv«>ti už
laikrodėli katra apturėjau*
ir ^rre^ni nei viena*

Padekavoju szimtai> kartu už
visus daiktus, tai yra masziuu-

Teip raszo visi lietuviai, kat
rie no musu daiktus perka, jei-

knygų?'4 - paklausė
Jeigu nori pirkt tikrai gera daiktą tai pirk pns
Rhoda — TjVra labai puiki
"priX" ’palais Bemr,1
A6kEIKO'<fc Co" 356 VV.lžth St.* Chic> lib
atkirto mistress Broughton —,

h

The Lithuanian Weekly

§

jog ”„GarsSs^
<♦» cziasi.
• • užgautu
O
Jo
; „nelabai ląiko paguodoje41 jį,
£ nežiūrint ant to kad jis labai
„medegiszkai“ nukentė I

Mims Aiiyrkffs ktiiviiij
£

PUBLISHES ĖVERY'

. !

FRIDAY

Ex&’titeS al! kind of Job' Printing
e? mid translating imill modern Ian
3
. gaagcH.

&

vieną vaiką šimtą, ir laikė per

Mes raszėmc apie emigrantų dos.

ti nėgarbįti ponus,Jszd.avėjus“
£ Šiidičnbihn $ 2,00 į>ėr Yi'ar.
^111 cemmuuicatlons must be adresscdE taigi nenorėtumėme nei gai
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Dreft# H Stio1 ihCHekio Stie
nandofib nWįi (ip^aikszcziojo
iszkilniihg^i šžvė'htį savo pa-1 ’
trono Patriko.
Liėttiviszkas> PajiesiokaimeSenapilėspav
benas po Vadovyste profeso gmine Jievaravo vienas ūkinį

•Nuo 6 dienos Balandžio She

g -‘Garsas Amerikos Lietuwiir į szuoti nereikalinguose teisini
S
o
ness college ant Main ulyczios
• PUBLISH I MI CO.,
muose arba ginezuose.
1129 S. JflRDIN STR,|
a i1 k sz cz i a u p a cz t o.
Shcnatuloah, V<

alio va j Laikraaztiel*-

rGarsas Amerikos Lietaviii’1
| glszeinaJ kas i pętniczia'ž g
§
Shenandoah. Pa.
$

tame, jog jis kada nesutinka
su kiekvienu rasztu patilpusiu
tame ar kitame laikrasztiie.

turtą.
«•
20szio mėnesio Ashlandūse
turto

Bet priėmus augytinį

ra nuo sužeidimo mainuose.
Paliko paezią ir vaikus.

nio už aeabiszkus užpuldinėjį
| Kasztuoja ant metu $
mus.
•JAM ERIKOJE
$2,002
'ŽINUZMARE
$8,00§
Kankraszcz.iai (korespondencijos) ir<g
•SjMaiszkai turi būti siusti ant szio ant-e
araszo:
t*

•:

tam sayo ąugytinių žadėjo p
vesti visą savo turtą. Pakol

Publishing Co.,

*

5

juos visup.

in treczią, dieną po • užinuszi
mainierių Unijos (United Mi i mui.
(
Kaukienę rado jau j pu
ne Workers of America) pir sę
< suėstą kiaulių.
mo
• distrikto buvo laikomas (
Pottsvillėj 20 d. szio mėnesio.
Kaip girdėt tai daugelis lie

BI29& JARDIN Str
g

iV/žLVzLVDC.'//.

Shenandoah, Pa.
Czctver
ge aplinkinėse mąinose buvo
Entered as second class mall matter
net szeszi nelaimingi atsitiki
the Post-Offlce at Shenandoah, Fa.
mai. Mainose „Ellangovvan“
tapo sunkiai sužeistais M.
la ant ,,Garso“ buk jis duoda Mulkon ir Adomas Litmanas..
‘kokius tai pamokinimus „Ūki o Antanas Barauskas lapo bai
šiai sudegytu gazo mainose
hųkni“,
‘bei“.
Vienybei
“
i o
v
•geriau
tą musų
drius Gofskis ir

mat) s jog „Gar>as“ jokių Į>a
’mokinimų „Ukinykui“
bei kiai sužeistu
-„Varpui“ neduoda. Mes labui Hill.

Mt Carmel užimdamas Locust
Gap ir aplinkim^ peczes, 2
dist riktas nuo Central i jos, už
imdamas Locust dale ir visą

rija ant gyveninio. Jie pnrda
vinėja savo namus ir gundomi
agentais czieli kaimai pasiren

Apvogė ją ats:ą

girna jis pastatė žvakę priesz '
*■

idant jį nesugautu vagianti
, *•*
Sziuose
Kada suėmė, jis nesigynė, kad
lės court as iszdavė 1 ,008 lai
apvogė cerkvę, bet tik m gojo
sbius aut pardavimo trunku
antszvento Mikalojaus kuriam

szcziaus minėtus laikraszczius
o tas neapsaugojo jį nil paeini
-ant „tikro kelio“;
bni dailiai apsiėjo, nessusidra
ant whol sale ir nio Jis gailesį jog bereikalo
Kas link padavimo nuomo skė viens kitam marszkinius
uos „Garso“ apie įvedimą emi voliodamiesi diezėse.
Taigi
tik 10 kapeikų išleido.
•
sų
134,575
dol.
pp-antų namo, Ui mes suvisai

1 re a sūry)

Vilniaus rėd. Mieste Varėnos pa

'j

BflfcByiiitifi apie

ir su su- 660 miestai.
koje kalboje atsiszaukianczias i vie
Luzernės county uždirbo
lodami prieszytusi priesz masko
#
lius. Gundo gyventojus kapoti
Aleksandras Misiukeviczius
tilegrafą stulpus, ardy.u plentui
23,585 dol.
ir naikytu viską kas yra randava;

kai v k
uždėjimą emi.i • purvini
1

ipadavė savo nuomonę ant to
u >.»
Pati „

nuo ne yra darbas

vieno žmo

Plova Shenandorio lietuvisz
zYleksandras Siemiania pir
“ nori
ko saliunąnuo Jacob Mitchell.
riu Josiah W. Johnson už 7000
Vieviasis ir Borisas nupirko
saliuną nuo Vasario ant Sou th
so“ juk ir jis dauginus nieko
Main Str.
nedarė, kaip tik pad«vė savo
me toliau.
<
*
#
nuomonę.
Ji

•

•'

Žinios isz psvieczio,

xr ne.
Szis atsitikimas gali
Užmuszė 12 kar
būti pamokinimu visiem tė dyt.
vam, kaip reik saugoti vaikus. daugumąsunkiai sužeidė.

šia bledies maskolių randui.
*

Su-

lietoj u i Chlopovui, o tas nusiuntė
auksztcsniai valdžiai. Kas tais pro
kliamacijas iszmete, niekas negali
numanyti.

zupo“ sinncziąme kuono szir
diugiausią j/adėką Gimd. ku.
Kriaucziunui už jo nųn-vij ;■>
aprūpimmą mus d\asišzkuo>,

Detroit. Mich.

■ge. Pirmiaus dar
idavo mokėt po dėkingais
ienos už 9 valau
O

Atvazevo jisai isz Buffalo i Bosto
ną be cento, o darbo jokio negalėjo
MUgriebti. Jisai neturėdamas kiim
užsiimti perpjovė sau britva gerk
lę.
— Buffalo. Jonas Lisziauck&s
tapo sunkiai sužeistu prie budavojimo namo. Nuo virszaus puolė
lenta ir pataikė tiesiok jam Į galva.
Jis nuvežė į ligonbutį Fitrh, l)ct

prie ui.

kiu budu isznaiKino 1.125,000
tonų* cukrinių nendrių.
c
* Iszpaiiiszki generolai S.

m m*

Didžiausias sklodas (Irabu
riu<.

Geriausios . -drap:in!0$,' 'mm *-

kubiecziais netoli Candelarijo
provincijoj Pinar del Rio

fovicziti 10—11 S. Main st f.
sibii’gs, nes k timpą mj.: .nenor Shenandoah,. Pa>
«eniai apleistas anglekasyklas, neto ko 20(i savo kareivių kuriuos pasiduoti Jnrbiiiykams. >
i? Butte, Mount.
Vario ir,
f
užmuszė
ar
sužeidė
fszpanai.
nakasią. Szale vieno buvo butelis
Ir dabar tiedu generolai nor
se randasi per 7o tikrai tėvi u
ant kurio buvo szitie žodžiai pafaprancsza apie

V

d a mcraliszkumo, teip jog pas

—

. si

stas ežia kacapas ant psseleni
jos isz M ąs.k'd i j os. Priesz vo
paveiksią rzvento Mikalojaus

mainuose Mapel

O* '

—

Dalis darbu

ką cerkvę.

ię, jilorea, l\ew
Buck Mountain,
Coal Dale ir visą

d i“ užmuszė į smerl 40 ypatų, f pradės Sėjos-mėnesij sziu molą
Teip jog liko gyvais tik kapi- Darbas trauksis 3 arba 4 meta*,
tonas ir 4 mat-rošai.
?
* Indianapolis. Czia atsitiko m»r.
pEwinga, gindamas savę. Suvalgiau
Tr
1 (szlynė terp straikuojaneziy darbi
ava n a . Ekspedicija I nyį|j su dirbarieziais dirbtuvėjskab— Dubois, Pa. 2'3 diena apavalus. Dedu szį rasztą j buteli
laido New- Isajs Chandler & Taylor.
Keletn>
idiint apie mano likimą, jeigu tai huri nesamai
izio mėnesio maihildse buvo
1 orką laimingai pribuvo ant I ypatę likosi sužcisjty
galima, žmonės galėtu žinoti.
salos Kubos ir atvežė kubiel
„Juozas Olney. “
prapuolė 14 anglekasių. ’ Tar
Padėkavonė.
pu prapuolusių yra turbūt lie
ežių padėti kubteeziams iszliil
tu vys Andrius Navikas.
>(
23 (L Kovo 1896 m.
’ nukąsiu. Stengėsi juos gelbėti, bet
suot isz oo iszpanų jungo.
;
„ — Nanticoke. * Czionai už^
Mes sauariai draugystės
d ėjo draugystė sali u nykų.:
Bulgarijos ' kunjgaikszUs Fer
- Juozu po“ isz Melrose
4-,
dinandas sziomis dienomis rėn
( Parky H L siimcziame szirdinatsitikus kokiai nors nelaimei
ginsi atlankyti turkų sult-o
vienam isz simarių draugijos.
! ginusią padėkavonę Guodoti •
uą.
* Turkai da vis nesiliauja n ui kn. M. Kreucziunui praba
szcziui szv. Jurgio lietuviszkos
II a v a n a .
Kubiecziai pjovę krikszczionis, miestuose
»
l.Z/411 c V J i •
į
*
I
Siedm ir Zeitun dabar szvie parapijos Chicagoje už jo miSing Sing. Sziose dienose po vado vyste generolo Macea
laszirdystę nes teikėsi pribūti
czionui bus nužudytas lenkas randasi netoli Pozo Redondo
nu.
pas mumis 18 d. Kovo del ap
rūpinimo dvasiszkuose reika
d a sėdi nuo pereitų metų laku del Rio. Kariumenė Iszpanų
luose
Pribuvęs isz vakaro
pe. Tuzikeviczia pernai už pasirengus į mii.szį laukia kulauįa daugiau kariumenės, bet
iszklausė wus visus szv. Sparandas Dzpanijus nežiūrint
..
Generolas
gubematovi*
O
Prūsas tas paėmė nuo
vied n ės, o aut rytojaus isz pat
ant
to
nutarė
suszaukti
90,000
rius M eyler užsiėmė tyrinėji
ryto atlaike miszias szventas
naujų
kareivių,
kuriuos
ant
už mu katastrofos, kuri atsitiko
ir davinėjo >zv. Komuniją.
kožno
pareikalavimo
bus
gali
netoli
Cano
7
mylių
nuollavą
savo sk
Po tam atsigręžęs prakalbėjo
ant salos K u
ims. Iszi»ani>zkas b-italionas ma
į musų mažą būrelį lietuviu,
sa- *
ir pasakė labai graudų pamok
vaisiais. At at l
šią.
Žodžiai jo pasiliko ant
nų
pamaezius
mė ir iszgėiėsznapsą. Nežinia
•už re v o

Žinios isz Amerikos.

į
'.į

link laikydamas peilį rankoje.
,, Lapkriczio. Esu dabar

,, 2 d. Lapkriczio 1863m. Jeigu
ezitąs rasztas papuls kam į rankas
tegul Žino kad sėdime ežia szitoje
Ry m ae.
szaftoje užgriuvę. Neturime nei
Teip yra nuo
nedėlios. “
„ 4 d. Lapkriczio. Ewing ir
•and.^s Mas k oi i jos neAchelson užmuszė Ayresą ir valgo
ji. Asz suvalgiau ezobatus. Alie
ir
jaus musu liampoje turim labai ma
žai ir oras labai sunkus.“
Live r po o 1 .
Isz Bo
„6 d. Lapkriczio- Ewing užmu
szė Achelsoną, nupjovė kojas ir vai tuos danesza ežia apie *»xpliozi
jo jais. Szoka jis kaip pasiutęs ap

'

'. Lietuvoj kankles.

■ •

, M

ir..

D.arbi
su prisiimtin.ti
lira dar ant d;l

yra į 900 žmonių,. .
■
J Waltham, Mass.
Straikas
knygelės paminavotos randa„American Watch Co“ darbinyku
pasibaigė, bet tuojaus po susitaikv
mui su darbinyknis, .kampanija už
lės ttžpraszant reikia JO c. t
darė dirbtuvę, norėdama ežia Įvesti
groniatą įdėti, tada (Wkai po.*
sziokiiM tokias permainas.
rang ir kataliogns* prisinu
ziamas. A d esąs
s
rengiasi budavoti kitą tiltą terpti Tilsit. Germany,
New Į ork ir Brooklyn©, Darba

atua
-i*-'. .«■«»■-

Vau.

-kiaa

Korespondencija^

Herkules

Suvienytose

žinogJijdyszčzių

Geležinkelis Lekigli • .Valley Katalogas Kningu

nuo 1875 iki 1889 metų, o tie
licago Ill, 24 l^ovo 1896m.

atsitikimai yra

labai svarbus

Sziose dienose numirė Paryžiuj. |
drueziausias ant svieto žmogus ne
Lai
kokis Marceillo.
Savo drutumu
jis ingi jo gana daug pinigu j r nusi
5:
pirko sau d vara kuriame porgyve
no paskutines savo dienas tykiai.
Paliko tris sudus kurie teipgi atsižy
puola viena žmogžudystė ant mi savo oaiiegom, teip kad ikszio-

f

v—

n

ir užimanti.

Maloningai prąszomc patai
Pyti „Garse“ szitą keletą žo
ožių apie musų teatru:*

9 ,000 žmonių ....

Pi nū utinės sėdynė

50c

Antrosios
--------1

.L)C

a neitu.
„Bet paskutiniam mete tapo
nužudyta

10,500 ypatų

25c

m.

Komitetas.

?. (landau neg
Baisus tai yra

Į»ui: —Simona- SzuiGs, tapęs
maskolium. Simeon* Szurov o

verezia

mus

prie to, idant mes jieszkotiime
priežaszczių
( r 1’1

enta> Tėvas Leonas XIII

<gorii Bakanov. o nuo žmoniųv
Q
pramiutas,, Jurgis (r.-iudagra
šzius‘‘ — Juozui.as Žvirblys

iovo pabaigt* 87 metus.

r* I | 9

V. 41 Į

T

rų, 2<)00 upių ir

10,000 šalip

tiek nedorybių.

cų ant siv-l
ir, dvi ino-|

ižhtikys ant

Bnžn vežios.
L ijnszui stokavo •> menesių
lyg amžini Leono XIII

5 melu valdžia

Tobio už savo atsižymėjimų to

i

po iszrinkta aficivru.
ę>

u* *■ •

vaikino Povilo Szartkąus, kurs piezium (>i8 metuose, tureda
už savo darbs/tuma m o drau mas jau 103 metus; mirė - gi
gų buvo
pramintas ? >
C'78 m. pergyvenęs 107 metus.

(u.
[Nežiūrint ant to atsiranu
da toki ką tvirtina, jog gyveni

vieno

os, mirė
i< Jo o() m.

S31 labai daug i.szkentejo nuo
maskolių isz priežasties uodo

raus

pasielgimo

savo

Dyrinąs žvėris.
\ ienas valakas t vi.-tina, jog
nigoi
mandarino kynu
rado
*■
•*
•
v

m;
siunezia jam k virt kas,

ežius PsUi'?>veiaziu.
„1 asr žmones,- gyvenai.cziill

metu.v

su
ną metą tik

valdė

vakarinėse sz.-dv<iv yra

Bažnyczią

ui.-niksim ? ‘

niadi

laikyti namuose dyvina gvvii'

Cclestiiias III mirė 1 143 m. 91

Pavliukonio,

m. amžiaus.

(Iregorius IX ar

lymiausiu buvo metų Agoleno
Turėjo 83 metus, kada j
rinko popiežių, mirė 1241

me

nepa
duodą nors jos

nio.

g a 113

tuose, sulaukęs 97 metų.
kurs del gorius XII mirė 14 17 metuose
90 metų amžiaus. Naujuose

telium, o už akių del pelno
atiduoda Mateuszą Pavliukonį

. mirė 174
90 mot ii.

veikslai pasielgimo:

, moterys arba vai

jaus jis pradeda

me

pritarianti
nu

puolimo s

20 d. Saus’O
< 1 <S metu,

nesistengia pabėgti.

O vnnk

J!

Vingus ir kiekvienas turės pri

teatrą

‘niekados neyra

lietuviai

matę,

dar

todrl

užlos knįgos

JĮaldų knįgos:

ma

....

50c
30c
Prlslgutavojimas antsmerczlo
50c
Istorija seno įstatinio
25c
Gali iszczistiti ir nnkvarbuotl visokias
Kanczia Vicszpatles
- 30c drapanas kaip tai: kotus, kelines, plrsz- buvęs
prie Miners
Hospital
Pokylis szventnjų arba lanki komu- tines, vilnones ir sziJkines. l’o iszczistiiAsldand’e. Gyvena Water Compa
rno . arba nukvarbavimo drabužiai iszSzkala
.... 25c rodo kaip suvisu naujai padaryti.
Stebuklai Dievo Sz. Sakramento 3()e
Darba atlieka greitai, pigiai ir kogoMokslas Rymo katalikų
- 35c riansoi.
S h c n a n d o m b,
|
Szioviriimas Sz. Panos Marijos
20c
Taigi parduodu naujas ir Jau palaiky
Ražanczius amžinas 10c tas drapanas.
NKVŽMIKSZKITK
I
ŽyvHtai szventuju - 20c
................
..........
Kalba dvieju
i 'Or 1116 E. Centre Str. Netoli L. Vales
vadovas in dangų - 50c
dipo SHENANDOAH PA,
Vadovas apianka n ežių u t miniu ima kan
ežios Iszganitojausmusų
18c
moksliszku, ąpysaku dailiu i i
Girtybe,baisibe ir rustibe to gricko Ifc

y.«. mm m. u,

NED EL INIS T R EIN A S.
Iszoina In Raven Run, Centralia
Maunt Carmel ir Shamokin 6,45 ryta 2.
40 po pietų, Ir atiena In Shamokin ant
7.40 ryta Ir 3.45 po plot.
Iszeina Isz Shamokin in Shenttdorf 7,
55 ryta Ir 4.00 po pietų, ir ateina in She
•adori ant 8.49 ryta ir 4.58 po pietų.
Iszelna Jn Ashland, Girardville Ir
Lost Creek, 9.40 ryta 12.20 jio pietų.
In Hazleton, Biach Crech Junction,
Penn Haren Jurtlon, Mauch Chunk
Allentown, Bethlehem, Easton Ir New
York, 8.49. ryta 1?.?'', " )5 po plot.
In Philadelphia 12.*0, 2.55 po pletu.
šokiu, giesmių,
gyvenimus
in Yatesville, Park Place, Mahsnoy
Didžioji nedelia
•’»c
szventnjn maldakiiigiu rnszv
City Ir Delano, 8.49, 11.35 ryta 12,30. 2
Grh'szninkas priverstas metavotios 10c
55, 4.58, 6.03 po pletu
tegul prisiunezix kataloga iri
Perspcjlmas apie szv. tikcji’ra
8c
Iszelna Isz Hazleton Id Szenadorl 8.30 ,
į
Trumpi pamokinimai ir rodos Isz knį- •
virmutini ir didžiausia Ameri
11.30 ryta 1.05, 5.30 po pletu
gU kun. Aiitanavicziaus
- -5c
Isr. Szenadorlc in Pottsville 5.55, 8.49,
Kasdienines maldos
8c
9,32 ryta 2.40 po pletu
Graudus verksmai
10c 1
Isz Pottsville In Szenadorl 8.30, 10.40
Visada kopigiausiai parduoda
z\ple malda kaipo rakta į dangų
ryta 1.35, 5.15 po pletu.
įneša: jautiena, vcrsziena, aviena
Pamokslai ant didžiųjų metiniu
Rollin n. WILBUR genernlnng .superIn czltj ir dldžiuosios nedėtos
' kiauliena ir visokio skyriaus rūkyta
tendentas South Bethlehem, Pa.
mėsa.
Szauksmas Balandėlio
CHAS 8. LEE, gen. agentas
:
Geria use mesa Szenadorije i»Phlladelpdia, Pa.
A. W. NONEMACHER, Ass G, P, A.
South Bethlehem, Pa
PUIKUSSAIIGNAS
Lietuviai
amžių
gludumuose
10c
n.'**"
- >jl_'.=
:___________ z
20c i
Maskolijos politika
Teiposgi gers kriauezius ir teisin
J- MRI/DJSEAS
15c I
Valktį knlngelė
Parduoda didelėm mierom
20c ' gas agentas, laiwakorcziu ir aiuntiVcsellja pagironų AGENTAS SZIPKOKCZIU
35C j
50c Į
Vlstorla. Zanavyko
Shenandoah. Pa.,
Juokingas pusakojlmaa
Tcipogi pargabeuom isz už
Naujas
elementorius
nu
apdarais
15c
ant geriausiu szipu wažiuot. Priegmures visokius vynus ir bran
35c
Lietuvos guspadinė
tam liaidžiu piningus tiesiogei in
10c
Ameryka pirtyje
Tamoszius besotis
5c
._Ap!o Kražius
15C Promptly xeenred. Trade-Marks, Copy r n;.. ■»
anti 1-abels rOKl»vcro<l. Tweuty-flv® yoarr ex
Ka* darrtUdaatsvolklbatuma
Teipgi laikau saliuna, kur wiao
SOUTH BETHLEHEM, PA
*
perience. Wo report whether patent oun No

MBkSINYCZIA

L L Rohland’o

Mr.WL.Djn/ewicz.
532 Noble str.
CHICAGO

S a m. W i e n s e n be r ■

J ©N® MIELD/JŽI0

Drauge
atsi s Kai t> •■'i
o su graudingais
~. r>
Viki mats gyvenime musų lietu dancziii

Toki

124N, Main str Shenan.

Shenandoah, Pa.

mina kolom
uod
•I
tam

k'*"

^WOMERI*

Musų spaustuvėja randasi

lazeina lez Szenadorlo į Dnzlefzw, 5 (M, 7.40, 9
>5 ryta. 12 33. Z37. 5.27. 8.08 po pictu.
I»z.»iiia iiz Jlazieton j Szenndori. 7.3, )0.(X)
11.05 ryta, 12.15. 2.58, 5.30, 7.2$, 7.^6 po pintu.

amžis.
ŽlUOgŽlld \ >

seno ukinįko,

Czeweriku ir czebatn

Treinai iszeina

j

vJ

robjfiv, t? nuo žmonių pramin
s (i-uirdamergis“.

11)0 to ĮHissalių, 1000 ežio ež?

Trumpa senove LGcx/iij istorija 10« JAGU NOKITE PIGEI PU KT
Zlponas bei Žipoaė
•
- 40c
Žirgas ir vaikas
...
20c
Trelt.fi.
Ii k Shenadorlo !n P.inn Hat«d
Birutės dainos .... jqc
....Ejkite visi pas....
Junction, Mauch Chunk, Lehighton, Slatington
Petro Armino raszta! 10c
Whit® Hall, Catasauqua, Allentown, Belhlehatn.
Ponas ir mužikai, drama
15t
Easton Ir Weatherly 6.04. 7.33,9.15 ryla 12.43, 2.57
5.27, po plotu.
Kas tiisybo tai ne melas, Alwz B. 15c
Ju Now Yorn Ir Philadelphia, (5.01, 7. 38, 9.15 ry
Pajudinkim vyra! žemę apysaka
15 c.
ta 12.48,2.57, popiet. In Quanane, Switohbaca
Ant Nakvynes
“
“
5 c. PIGIAUSE VIETA visam mirsi.,
Gorhards ir Hudnondde, «.(>4 9.15 ryta 2.57 po plet
Pasakojimas apie viena vaita Ir Jo ra- pataiifo czeverikus kū nopigiamia
In Wllea-Barro, White Haven, Pittston, I.aoeyrllle, Towanda, Sayre, Waverly Ir Eltnira,6.04,
sztinika
“
•**
*“ 5 c,
9.16 ryta 2.57, 5.27 po plot.
C. M. BOKDNEK l). D. S.
Kaukazo balafevis
“
“ 5 e. ,
In Rochester, Buffalo. Niagara Fails Ir in WeKur meile ton ir Dievas
‘•k
5 c.
»lu.« 8.04, 9.15 ryta 2.75, 5.27 po plot. ■
DANTŲ DAKTARAS
In Belvidere, Delaware Water Gap ir Strouds- Į
Kas kaltas
“■
“
“ 5 c.
Ofisas buna atidaritas
burj 6.CM ryta 2.57 po plot.
senis Makrickas
“
**
5 c.
I Lambertville ir Trenton 9.15 ryta
Aukso altorius arba Szaltinis dangisz- Vakaras Til vilc©> parktetej««
‘
5c.
.■ Tun ha nuuo 6.04.9.1 ryta 2.57, 5.27 po plot
po pret nuo I iki 3
■ thaoa ir Genera 6.04, 9.15 ryta 5.27 po pi«t.
(Jy
venJmaa
Slepo
Ratrdnosio
(ketvirta
a) Skuriniuose apdaruose - 81,50
ir nuo 1 iki 8 wakare
In Auburn 9.15 ryta 6.27 pc pjat.
15 c
2.00 dalu ,rSznnleniszkio senelio”)
Ju JoanearlHo, Lerlston ir Bcawer .Vcnaow
b) Szagrino
34 Oak str. Shenandoah, Pa
7.38 ryta 12.43 po plot.
2,50
c) Krfsztolo
. In Stovton ir Lumber Yard 6.04. 7.38, 9.15 rytu
3,oo Ir daugiau*
Pllarretns Ir. Kometas
“
5 c.
d) Sn kauleliais
12.43. 2.67, 6.27 po pietų.
L1ETUV1SZKAS SALIUNAS.
2)
BALSAS
BALANDĖLĖS.
1 Pirmutinis degtines varyto^*, komedi
In Silver Brook Jukctiwn, Audonriod ir Hazle
9©c.
ton 6.04, 7.38. 9. 15 ryta, 12,43, 2.57. 5.27 ir 8.04 po
a) S kuriniuose
ja
“
“
• “
JO c.
M. Slavicko
piatu.
5,oo Naujus elementorius (13*>5 zn ^apdarytas 339 W. Coal str. Shenandoah, fa
In Scranton 6.04. 9.15 rytu, 2.57 ir 5.27 po pietų.
c) Krlsztole
2,oo
Lietuviai neužmirszkite atsilank vii
su puikiais paveikslais
“
15 c.
In Haziebrook Jeddo. Drifton ir Freeland 6 04.
d)
«
Su
kauleliais
2.75
ir
daugiau*
pas M. Slavicką. Žinokite, jog ji»
7.38, 9.15 ryta, 12.43, 2.57. 6. 27 po pietų.
3) Mažas AL’KSO ALTORIUS. f.5c. Žodynas kun. Miežinio ketarose kalbose: yra. ne paoziuotu, tai yra teisinga
In Aahland, Girardville ir Ix»: Cree. -I 59, 7. 46.
Ifetnviszkai, latviszkai, lerrfriszkai Ir
9 13. 10.20 ryta, 1.00. 1.40, 4. Jfl, 6 35 ,x> pictu.
4] KANTICZKOS
70
i ruskai
“
8 2.00 < vyras, nes nereikalauja daug uždars
In Raven Run, Centralia, Moon' Carmel ir
bio. V’isados užlaiko puikius gerv
Shamokin 9.13, IL 14. rytu. 1.32, 4.20. 822. 9. IS po j
Busanavieziaiis Dr. Etirologiszkos smulk- I inus, kaip tai, szaJta alų, visokia ariel
j4etu.
mf-ntm (su viena niap&j
“ 25 c. | ka kokios kas tik nori, ir kuo pui
In' Yatesville, Park Place, Mahanoy City ir
Delano, 6.04,7.39,
)1.05 ryU 12.43, X57, 5.27 |
Pavcrgelė (V. Pefverhitos Apysakėle) j kiausius ciįfarus
M8J0.53 po pietų.
fr kaip gyvena Kynaf
“
10 c. Į
Glv^ohnni .Szventriju Diev^ 1,'g, ir 3
Vapjilerio A. kun. Istorija bažnyczios I
70 centu viena
kataliku
“
“
100
Givenlintis Vieszpath'j»
SOc
Isr Mbaruo-i S>15. 8.15. II .♦$ rytn, f.55, ASO 9
Givenimal Szventaju Dievo [mažesnis] Kristijonas Donalaitis Pavasario links
30 po pi»tu, ir a fe-is.v In Szenadori az?J ftM, 9 15
mybes
“
“
‘
5 c. |
ir III zokonas drauge
20c
ryta. 12
27,JLJ5pf pietų
Musu
Pasakos,
lOpasaku
10
c
Garsas apie baisybes dienos sūdo
I«re)n»lt<
(fono į Pottevllle, 6 04. 7.38
0.08. 11 05. JI 5v>,_ X«,t>7, 4.J0, 2>.Z1. 8.08 po
Gydyklos nil baimės smertles
30c Kankinimas kataliku Lietuvoje abelnai
o ypatingai Kražiuose 1893 motuose I
pietų.
IstoriaSzventa su abrozellais
Isz.elna i«x PattsviJlM į ffztekdorl
7.50. 9.05
del Lietuvlszko teatro
“ 15 c.
30c
Menuo Marijos
10.15. 11.40 ryta, 12 37, 3.W, 4.40 b-ZO, 7.15,7.55.
DAKTARAS
Filotea arba kėlės į maldinga giveni- Andersono pasitko*, su abrozellais, 30
9.40 po ploto,

Vaikas su dviem galvok

Szalis žmogžudžių:

Ph>cke vienam

Pinįgus jie skolinasi

lietuviai ir lietuvaitės ateiti
Amerikonisžkas laikraeEtis tiszkų bankų.
aut to teap o. Užtikrinau* kad „World“ iszeinanfs Najorke
Aciekvients bus- užganėdytas:

vom. A Imi vi galvos iygw
apaugta plaukais. Vaikas^

rodo sveiku.

232 E. Third Str.

pai eawe wi»nženii,

10a

scoured or not, free <»f clvvar®. Our too not Coo
until patent Is allowed. StipagB Book Frt-o.

garns-

