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dolerius ant dienos, o tikėk 
mą kad menkoj parapijoj ku 
nįgas dauginus, o gal nė tiek 
neturi . . Mikolainis «zneka 
apie miszias, bet menkose para 
pijose kunįgai nė aut miszių 
neturi. Paklauskit, nagi nuo

ir airisz’ąi sau rėdosi kaip no 
ri, mes dirbami, del žmonių 
del ydėjos, mes giriame Ame
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rėdyk i mūs, užveski me visur 
komitetus, mums jug bus "ana
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vieno" ant savo pastatėme. Bot 
ką padarysi, kad lietuviai szen
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O antrą kone toki pat rasztą paliko Vy- no j spalių mėnesi© 1421 metuos isz Rymo iszleista.
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Zemaicziu Vyskupyste
Puraszė-

KN. MOTIEJUS VOLONCZEVSKIS.
’ Tąsa.

M
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30.
Matydami vienok ^emaieziaose jog dideliai mažai y ra kunigų, tiems 

{patiems kanaunykams, leido būti ir klebonais.
r , , ...

Pirmam žemaieziu vyskupui ir j®‘įpėdiniams paliko valdžią, tiems ka • Metuose 1420 jau buvo Zeimiiczių vyskupystėj devintos 
naunykams mirus, pagal savo norą, kitus kanaunykais padaryti.
■skapas Motiejus su kanaunykais nuo karaliaus Jagellas kunįgaikszczio 
Vitauto ir lutų Lietuvos didžiūnų gavo daug knįgų, pinigų, bažnyti ’ 
uių indų, szventų apvalkalų ir pusėtinai kitų dovanų.

Pabaigė savo darbą susirinkimo pasiuntiniai apleido žcmaiczių kampą 
ir nuvažiavo tiesiog į Naujus Trakus, kur tuokart gyveno didis Lietu
ves kunįgaiksztis Vitautas. Czia bebūdami (p iraszėJaiszką į Konstan 
<ciją pas susirinkusius vyskupus, duodami jiems žinot apie visus Žemai 
czauose,padarytus reikalus
;skupui Motiejui, ant atminimo alciuautėms giminėms. Ant galo abu 
•du namon iszvažiavo.

jgarbirGtojii
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31.
Suiniszimas žemaiezinose. i

I

Svetimiems vyskupams bruzdiant Varniuose, kiti kunigai vaikszczio’ 
•darni po sodžius kaip įmanydami kriksztijo Žmones. Zemaicziai ap- 
kriksztyt i nors pagaliau katalikų tikėjimo neapkentė; bijodami vienok gy 
venanezio arti Trakų didžio kunįgaikszczio. ausis suglaudę tylėjo. Bet 
kad tas prispirtas reikalais kunįgaiksztystės. 1418 metuose gavo darbą 
su kryžiokais, tuojaus musiszkiai .parodė ką moka. O tai tokia Judu. 
Mylėtojai seno tikėjimo pakurstyti per stabmeldžius kunigus, fcnriuos 
paslapta da pas save laikė, griebės, už ginklų norėdami per kraujo pra 

11 ie j imą sugrąžyti garbe dievams senuolių savo. Tuojaus prie tų pristo 
jo gauja artojų. Pasidarė didi* sumiszimas ir ermyderis— baisiame 
iiuirsziiue žmonės ’iszsižadėję tikėjimo katalikų, skrajojo nuo dvaro lyg 
•dvarui. Daug perdėtinių nuo -didžio kunįgaikszczio įstatytu iszmuszė, 
kunigus katalikus vienus nugalabijo, kitus in savo žemės iszginė; nemaž 
•krikszczioniszkų bažnyczių subjaurino arba sudegino. Ant galo pama 
it e, jog viskas gerai klojasi, įkūrė szventą ugnį, kurią sodžiuose lyg szio 
iliai slėpė ir laikė. Kunįgaiksztis Vitautas apie tuos dalykus dažinejęs 
{pasiskubino ant pagclbos tikėjimui katalikų. Tuojaus pasiuntė į Ze- 
anaitiją daug kareivių, kurie ne tik sumiszimą nustabdė, bet ir pamasz 
aus stabmehlžius privertė sugryžt į katalikų tikėjimą. Paskiaus di- 
•džiam kunįgaikszcziui liepiant įrėdytas buvo sūdąs, kuris 60 paežių 
amarkiausm vadovų pakorė.

32.
y

Anti’as sumisz'imas,
Itod'ės didžiam Ivuriįgnikszcziui, jog Zemaicziai už savo narsumą teip 

•smarkiai pabausti dauginus.nebdrys už gaibę dievų su juom kėrsztauti 
iir bartis tuotarpu dntyrimns.ką kitą parodė. Reike žinot, jog pirmam 
sumisziinui kilus, didžiūnai ne t?k su-ukinykai* ne susidėjo bet dar pa
tys kaip įmanydami ukinykus žudė ir stabdė. O per tokį pasielgimą,

wų su artojais. Todėl 'vos kareiviams kunįgaikszczio į Lietuvą iszkelia 
'vus, nekuric ukinykai apie Raseinius. Varnius ir Rietavą gyvenanti pa- 
jkilo .priesz didžiūnus, ketydarni’juos butiniai isznovyli. Pajutę tai ki- 
dų pavietų artojai, lygia dalia greit susirinko į bumus; tokiu budu kone 
vienoj dienoj sumiszimas pasklydo po visa Žemaitija. Dideli būriai ar
tojų bėgiodami po visas puses, gaudė, muszė ir torio jo didžiūnus, lia
unus jų degino ir turtus godžiai plėszė. Kiti nuėję į Prusus ir į Kur- 
szus(kalbino artojus, idant lygia dalia isznaikinę savo vyresnybę gyven 
tu liuobai. ls::g i r dės apie.tas nelaimes kunįgaiksztis Vitautas greitai 
i*z Trakų į Žemaitija atbrazdėjo ir dar smarkiaus no kaip .pirmus ka!- 
Imyk n nukorojes, siunLzima sustabdė.

33.

Zemaicziai pamėgsta kataliką tikėjimą.
Praliejimas kraujo už stabmeldiszka tikėjimu apie kurį dabar sakėm, 

jau Ijuvo;piskutinks.nes iemaieziai kad ir per.nenorą nuraminti, vienok

[į?
fe

; laikui bėgant kas karts labjaus pramoko <ir pamėgo krikazezioniszh 
tikėjimą, įkas karts pradryso artintis ir glaustis prie katalikų-kunįgų Vj 
skupas Motiejus, nors turėjo gyventi Varniuose vienok pagal Iinkoji-

■I ma ^didžio kunįgaikszczio dauginus gyven® -Luokėj 
ir nedaleido -stabmeldžiams ant Szatrios kalno įkurti .azvenį 

tos ugnies. Isz priežasties žmoniszko ir iszmintingc pasielgimo, teip 
buvo nuo Žcmaiczių guodojamas, jog ir laike |mskkuiinit) ;sumiszin»

• n*e^3 nieko pikto nedryso jam-padaryti. Vyskupystę valdė kaip įma
nydamas. Betygalos klebonui leido sumainyti žeme Rupse vadinama 
ant Tlosliagos, prigulinezia prie nekuriu Visagino. Teip pat rodos, jog 
per jo meldimą (kunįgaiksztis Vitautas įsteigė bažnyczia Kra'kinavt 

; bažnyczioi, ku 
V y- iriu klebonai mokino žmones ne tik bažnyčiose Ixjtir pe.kftimus.arbk 

sodžius. Musų pusėj katalikų 
Kris ta us di on daugi -

Kryžiokų vyresnybė da vis tauzijo Szventam tėvui jog zemaicziai to
iler-stabmeldžiais ir maž-kas terp jų ten iszpažysta tikra Dieva. Todėl 
Marlynas V popiežius ilgai nelaikė Žcmaiczių už katalikus. Bet ant gi 
lo, gavęs tikra žiuę kas dedasi žemaieziuose patvirtino jų vyskupystę 
ir už nauja Kristausavinycziu iszpažino. Tai padarė per laiszka 3 di«

Ttunįgii užsilaikymas.
Kunigas "Motiejus kurs paskiaus tapo musų vy skupų, kunigas Miksite 

jus Venžykar Daminykonas, kunigas Jonas isz Opatoviczių teip - |wl 
darni rykonas, „Episeapcllins"* vadinamas ir visi del skelbimo E vangeli 
jos į Žemaitija atvykusiejie kunigai, per trejus pirmus metus mito is 
iszdo arba skarbe didžio kunįgaikszezio Vitanto. Bet kiek pinigų, ai 
ka kita nuo jo kas mels gaudavo, būtinai nežinom. Toks maitinimai 
kunįgaikszrziui įkyrėjęs, metuose 1417 prisakė sargui savo iždo duoti 
kas mets žemaiezių kunigams 50 markių lietuviszkų graszių pinįgaii 
deszimts bačkų medaus ir 50baczkų i ngių. Visa ta alga sargas iždo 
per ketverius metus iszt’.kmai mokėjo zeinaiezių apaRztrilama, kurie tarp 
savęs .dalinosi .ir mito.

Kol mažai tebuvo kunigų, lengvai apsiėjo juos iszmaityti. bet tie pis 
tinantis katalikų tikėjimui kas karts dauginosi, o vyskupystę ir vyskl 
pa popiežiui pripažinus, reikėjo teip juos aprupyti, idant svetimo skafi 
ko nemeilaudami nė į svetimas rankas žiūrėdami visada galėtu dailiai 
mįsti. Ta ketyd im is padaryti kunįgaiksztis Vitautas, metuose 1O1 sr. 
vadino į Vilnių diduomenę, kuriai aiszkiai pasakė, jog nori vyskupui 
ir kunigams žcmaiczių turtus užraszyti. Visai diduomenei teip dievo
baiminga norą pagyrus kunįgaiksztis iszdavėsziais žodžiais paraszy.tl

Va rd an Vi eszp a ties. A m en.
Ant amžino to daikto atminime*.

Iszties tuokart užmokestį nuo Dievo tikimės tikrai gaut, jeigu del 
įsteigimo bažnyczios ir kunigams paduodam globanezias rankas Musu 
dosnumo. Todėl Mes Aleksandras kitaip Vitoldas isz mylistos Die
vo didis kunįgaiksztis Lietuvos ir žieminių Prūsų ir ten tolinus ir 1.1, 
ir t. t.

Apreiszkiame sziuo nisztu visiems kuriems -žinoti pridera, jogiai no
rėdami amžiną atminima savęs ant szios žemės palikti, idant ant galo 
m i ringu kuria pametę, amžina palaiminimu, užmokestį įgyti galėtume, 
apdovanojam vardan Kristaus Ieva, Poną, Motiejų Medinykų vysku
pystė*, vyskupą, pavietais, turtais, gyventojais (homines) ir sodžiais, io 
minus iszskaitytais kaipo tai: pavietai® Virszovienų, Moivanų, Krakės 
Medinykų, gyventojais Varniais vadinamais, kuriu viena dali< vyskupui 
o antra mažesnė kanaunykams su ariama žeme kaip d varui vyskupo; 
teip ir kanaunykų. Teip - pat vyskupui pusę ežero Byržuly nuo ša
lies kuria teka upė Virvita, Kaltiniem) paviete 10 gyventojų vyskupai] 
ir žemę ariamą jo dvarui, paviete Kražių 10 gyventojų su ariama žeme j 
jo dvarui. Teip - pat Viduklėj, Raseiniuose po 10gyventojų ir aeianu 
žemėjo dvarui. Medinykų paviete .ties ežeru Luksztą 10 gyventoja k 
ežers Olsedy.

Ši



Milaszirdiugas ragis

Kaip kada ir vagys susimyli 
riors Ifrbai retai, bet vis b imą 
toki atsitikimai. Vied ui u j 
finuose, kur galina kiėkvie 

damas kokį nors daiktą sėdėjo 

labai gėdinosines buvo .visa 

kei t Akių.
Prkstubėj sykiu ^utai mer 

gina da buvo gerokas skaitlius O . o
Žmonių, kurie visi turėjo vie 
hą siekį - pąsiskolyti pinigų.
Bankiėrius jpabiszatrke mergi 
ŠKczia ir klausė ko ji nori.v 
padavė bankieriui auksinį 
-da ir paprasze pinigų, už 
suuos norėjo nupirkti savo 
gadeziai -motinai vyno., 1 

Žie

sei

žiurėjo, j<»g neturi pundelio 
kuri buvo prižadėjus perduoti 
Kokiem -tai žmonėm.. LStiiidu 
kij tam buvo koronkų 100 
guldenu vertės. Verkdama

«zė j<>, idant padėtu atieszkoti 
pundeli. kuris buvo nė jos, o

1

namo rado ant slakszczio savo

•malė kad jame koronkos 
merginos, o prie jų korte! 
tokiu raeztii.:

su

vagimn

tog' sugražinu pumkhį prasav j v„ s.llVa ,,lllk„
•damas, kad Tamisfa atidbtum | o vaikams dalino iiekaiią pinigus 

gautus nuog kunigaikszt ziw ant ąp 
rėdali’. Su mažu gurbeliu rankoj 
skubinosi aukoti isz rvto ir vėlai <vn

B.ankieris tuoj padavė puti

mergtszczia atidavė jai keroti

/ GENAVA1TES

L. Ji vilioko.

ežia.
Sen&s laikuos, kada Prūsės ausz

’ra Evangelijos pagonį] tamsybes 
jau .isz vaikė ir bjauru gyventojų bu 
•dk žymiai suminksztino, kada dargi

lingiausių karžygių iszkilmingos ir 
prakilnios iszminties ir tokio pavir 
sziaus kunįgaikszcziui muszoj‘ isz- 
gelbėjo gyvastį. Kunįgaiksztis par
sigabeno jį isz karės į savo namus,-

žiūra turėjo, ir neapmicrutos girios 

ant derlingų laukų ir žydincziu so
dų — gyveno Belgijoj1 arba Nidor- 

kuris savo drąsumu ir .narsybe nin 
szynėso .visus nustebėjo;, o <tikra bai 
ine, prie žmonių meilė, neperkrei- 
piama teisyljo, užsipelnė sau didelę 
garbę ir meile nti visų. Jojo pati 
lygiai kaip ir jis, turėjo patogę isz 
minti; abejose buvo viena duszia

vieną dukterėlę, kurią neiszpasaky

du ji buvo Gena-vaitė.
(rcnavaitc būdama dar kūdikėlio 

ir savo visame pasielgime nepapra
stai sz velnią ir tykią ,isz mint i. Ka 
da kunigai ksztieilė pagal tuom lai
kinį būda vakarais tarp verpėjų su 
darbu sėdėjo, o maža szcszių metų 
dukrelė ant dailaus stalelio szale 
jos silsinti. arba adatą, jau vindą 
kaip reikiant apsukę-ir verpė kūno 
ploniausius siūlus; kada verpiant 
klausinėjo jos apie szį, tą, imt kož- 

gai ir teisingai, u kožna žodeli iszta 
rė užvis szvelniai. auzkitri ir temi- 
jancziai — kiekvienas, kuris ją ma 
V. stebėjosi ir paisė, kad isz to ku

Kada nuo deszimtu iki tnliktu me v • *■
tu savo amžiaus su tėvais i szventi- v v

tarp tvvotir motinos sėdynėj, raudb 

k*s pilnas dievotumo pakelda 
dangą ir vėl paguoda perimtas

fa tarė: „Sunau! imk ja dabar. Ji 
vra musų brangiausiu daigiu. Vel
ta yra tavęs. Mylėk ja -r nuo >zio 
laiko Buk jos ttėvu ii motina. “ — , 

Biednieins kūdikėliams atneszda Grafas jo ir I

gaus aniolą. Kaipo tikras surami
nimo aniolas rodydavosi stuboj bied 

jiems p&spprinaiK-zius valgius ir gai
džius vaiėiats, kurie tuom laik retu 
•dar buvo pasirodymu, ir kuriuos 
dar nutrenkdavo nuo savo burnos.

Į Kaip i.litugus jau mergina buvo tei 
siiigu nekaltybes k skaistumo pa
veikslu, o visos dievuotos motinos '

vaikeliams už paveizdą dievuotumo 
tykumo, dailaus pasielgimo, szvel- 
nunio ir'visokios nioteriszkos dory 
lx*s. Mokėjo visokius moteriszkus 
darbus-. husiiiiahė apė steliavinlą

daigių.
Grafas Sigfrydas, vienas isz ga

terį už paezią. Kada prisiartino ta 

rn turėjo iszvažiuoti, kiekvienas lie 
jo.graudžias aszaras netik.isz kunį
gaikszczio dvaro. liet ir isz apylin
kės Gena vaite nors v v ra tvirtai mv 
įėjo — veik plukojo aszarose.

ja ir apipilant aszaromis, -tarė: va
žiuok dabar duktė mano! Asz ir 
motina tavo esame gilioj senatvėj: 
Mes.ežia abudu pasiliekam, nežino 
darni, ar pamatysi kada dar musų 
veidus. Bet Dievas yra su tavimi 
.ir visur kur tiktai dasūsieksi, Jis su 
tavim bus. Turėk Jį visados prieš?;

ta per savo gimdytojus o nei ant 
plauko, nei į tiesia nei į kairia pusę 
neatsitrauk isz jo,pėdų; tiim laik ne 

mini galima numirt i. Botam apglė 
lx* ja motina drebaneziom savo ran 
kom. per verksnia ir ai puma vos 
tuus žodžius Įstengė isztarte: ..Buk 
sveika Genovaite ir tegul tav Die
vas nededa! Ale nežinau, ka del 

spaudžia visokį prijautimai! Bet 

vai del mus didžiausiu džiaugsmu 
ant visos žemės; neužrūstinai mus 
niekad, o buk ir ant tolinus dora.

turėtum gėdv t i- priesz Pieva ir gim 
dvtujus! Dar svki kartoju; Bū

eis getai. Ir kad asz szios žemės 
negalėtume daugiau pilsimai vii, vie 
nok pagalinus dangui neatbūtinai 
pasimatysim/’

J*

katu’iogas p r isi u u

vi>-,is daiktus, tai \ ra ma<zitii< 
ke. kompasu, lem-iugeli ir do 
vaitas, nes jie man labai patie

rie no musu daiktus

jeigu nori pirkt tikrai gera daiktu tai pirk pas

ežiam

podraug su Genavaite ant paėmiau* 
tėviszko ir motiniszko palai Gairinus

Toliame bus.

Koncertas ir Balius,
Kuri iszkelia Shenandorio-

Balandžio (April) ant Kabiu 
šono sales. Taigi lietuviai ir 
lietuvaites ne patingėkite at

zykęs ir paszokti. Eikit vjxi 
nesalabar yra geriausias laikas 

ne sząlta, o dabar po ga vertei 
tai labai smagu bus paszokti.

Prasidės, an t 7 -vakare.
Tikietas......................25 c.

Didžiausias sklodas drabu 
žiu. *>

Giliausius drapanos, tnar 

fovicziu D>—11 S. Main str,

Lietuvos kankles.

11:1111
DOS

giesmelHL mg vra koz- 
Lietuvavkui didini vuliti

tm* irgi naujausios kn\gos bei 
knygelės pantimivotos randa
si. \ ieno kataliogo prafzaut
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tę ant ieiUxjjj vieni sza'udė o ki d.' Balandžio buvo vėei’ailia ko* 
ti baisiai supjaustė peiliais iir kiį įeiį> į^n<y j)ttU£fėlos n*

*

Motina bai>

matė

j

L. ivinškaš iiiire 1883 me

Tr

u nuszoko nuo

to

mus užmanymas.

visi sėdi Potts'illės

Balandžio t

tu Ona BavaiskiutV V Dalis darbu

jo lincziuot konduktorių bet
dienos Balandžio pabrikuo

ant

są'li'uno ir susitiko atemanczius

kalendorini buvo viehatinih lieĮ

‘K'drinrtkt't, y. nuo 17 į 18

onai nežiūrėjo ant aszarųsencs 
motinos ir netik k.*} sūnų nesi

užmokestis 
procento.

laikraszcziams ir apie juos 
skelbusioms p rak i 1 nes n i u j ų

uosi prie savo aukos, bet turn 
tarpu važevoant stritkario pa

kini Be

vojo. 

iszf j<

^AMERIKOJE 
$15 UZMARE

bar nabagas suvis 
Ui lakii|>e.

kakta ir užmuszė antak 
da palycmonai pradėjo szau

sustabdė juos ir jgundė i 
palvcmomis. Tuoj p ras

našiam po 5 c. ant dienos.
§ Shenandoah, Pa. Darbai 

da vis eina nekaip: dirba po 1

onai turi po kelis -revolveris, 
visi sulindo į kambarius, bijo

„Kalendorių

norėjo pabėgti į kalnus, bet 
tuoin tarpu atėjo daugiau pa-

Laba lindėk ii i 8

<a'i ant avių, su 
v'eiiai's. Jj’fizu 
syk nfszovė į

dėlios. Bet tik tiek geriau 
kad jau nustojo atmuszineję 
10 procentą; nežinia ar ilgai ,

5> fc

rodamas nugąsdįt paly-cmoną* 
bet palycnmno butą smarkaus 
t ii oi ii apėmė-. Kiti irai’onai

brk.vojm. Motina j£ukaucko 
matydama jog sūnų užmusz 
į smert, puolėsi prie jo, nore

$:l,oo£ 
įjos) irg 

^laiszkai turi Imti siusti ant szio ant-* M Fa’į>roszo: <*

mo* ‘

ėmę nugabeno į bikupą. Žmo

numirė ant rytojaus 11 valau 
d a isz ryto..

nęs su unis raažliava žino apie 
darbus ant 

1 b’iigkan

moiiii'iii.ti >.ii

Juozą gi Žirkatieką aiit’k'h 
no balionai jau nuo seniau tu

v ulių“, „
% 1 •> f I 1 u’

rasztų: „Kojas pra 
, .,Sudo diena‘b „Bu

;tiarso“ mime-
spaudįti „Gena

k 'o re i k a to. 1 as va i k i n as s u 
visai ne buvo a ė vesiailioj tikt

N e k u r i e v esi a i 1 i n y kai 
-laukan, norėdami pa'

: įt , iTbo IJtliuąiUan Weekly . 

J Giirstis AmbrlyOS * Ėfttuviu ( 
'I, PJEBLISHED’EVERY
| SURtIDjtY
£ :?.{• j.-i. .t1: , o.

Ę.\ęc|iUsjiįĮ kiud ot .Toį Prjntiug 
and trauslatiuginall modern lan- 

'4 hr»ages.

• i 5 ir h

JR"6 murai—r* w Mw/irxn i ju1 u 
>11 * W i ■ ■ l M ——■■■■

. . , t

viai per savo rasztus susitikda 
vo ir sueidavo į sziokią'tokią 
vienybę. Tie kalendoriai pra

i 

r
jR?-

p 
fe

■"z. ’

, Sii^cribftŲĮĮ. $ 2,00 per Yea/.
Jill communications must be adresst 
^-‘Garsas Amerikos Lietuwiu’ 

PVIM.1SIHNG CO., .
JftRDIN STR„|

g; Shentuidoah, Ph.
$     ;—    ....
•i <5
^-iNedelinja i Laikrnsztis;- & 

parsas: .biierikos Lietiiviii’j 
? itlszeina ' kas 5 petnieziaž f.: 
•į Shenandoah. Pa, ♦:

sžl i o? v ėsi atl i nyk tu šriiage? 
sau linksminosi; l>et jaunikis

t t • ’

nebuvo pasivėlinęs kelt vėsiai 
lia nuo gaspadoriaus miesto: 
Palyčmonai žynodanii apie tai/ 
nrivtjo -į namus ir liepė muzi 
kantai) nustot grajjt. Jauni

rublist.ing t o., 
£129 S- JARDIN Sti 

5ZZZ1 jVA .VZJ 0/1 /z. PA.

Entered ns second class mail mat lor 
the Post.OHlco nt Shenandoah, Pa.

vaitės gyvenimą** Ii 
paraszytą Taurino

kurie pirmą pusszimtj szio am
žiaus sulaikė mds tautą nuo

ir isztantime.

garbiname iu<

Tie kalendoriai placziai buvo, 
skaitomi po visit Lietuva ir 

‘tuKstaiicziua lietuvbį jie para
gino mokįtis raszto. Per visą

kilnesniejie tos ‘gadynes 'lietu^

1 erei tą pa n eite lų - Jo dieną 
Balandžio buvo paš inus bai
sus atsitikimas: Sali u ne pas 
Dovydaitį ant \V. Coąl uly- 
ėzios buvo Juozas Zukam-kas 
ir Juozas Labanauckas, kurie

Tenai gi buvo ir italionas.!

Dieną 1G szio mėnesio trei- 
nas pervaževo 13 metų vaiką 
Noruszos. Vaikinas karstėsi 
ant karo nogėdamas pasivaži
nėti, paslydo ir treinas painu- 
szė jį po savim. Tiesėj i koja

sąi nukirsta, o kairiąją sutry 
nė. Vaikiną tuoj aus nuvežė į 
Ashland irs-.

Ta'i viena nedėlia pas mus 
ti Vs‘nelaimingi atsitikimai su 
ItėtOVianj.

k ’#



ninku! paklusnus maskolių vyriau-

gal prova szios žemes.

;1 Muth, Minu.

m t kartuvių už

Vienas isz jų Wiliam Veri Ui.

kasė į 160 pėdų gylio, rado 
apaezioj akmenį. Nerasdamas

pakilo kalbos buk naujas Suvaiką 
gnl>ernatorius, pribuvęs į Suvalkus 
ir dažinojęs :tv ie> lietu vius.-se. ko ėmė

'valkų gubernijos visus apszviestus 
lietuvius, nes jie girdi, buiitnvdja 
ūkininkus priesz vyriausybę: kad

sybė, nieko teip nesibijo kaip szvie. 
sos ir apszviestų žmonių. Vyriau-

aukso. Jis paėmęs akmenų 
ka, nuneszė jį parodyti atiksi 
nių daiktų .meisteriu, kuris 

ibvii tina, jog ton yra tikro auk 
•so. Tonas akmens iszduos už

Asz.norėcziau žinoti drauge e t S.
sugavo parapijonais ano korė

gu ir rainu tik ten kur tamsu, vos

— PhiladeOjiikia, Pa. d)r. 
Holmes, kuris dabartės sėdi

kurni iszneszio los

iszdavimo laikraszvzių. kas dildą 
ant to piningus ir i. t. liet veltus 
tai darbas. Jeigu jau 1 trk-ianrziai 
parubežinių kareivių. žandarų ir po

?7 ’žmogžudy

maskoliai lai jauezia, bet ar jiems 
gaila mus pinigų. Plėszia nu mus 
baisias mokestis, ir i>z tų pinigų 
moka algas m\nionis žandarų, poli 
rijanti! ir -'Zeip -znipukų, iszlaiko- 
mu mums ant prispaudimo. Bet 
tik Iv g laikui užlopąs vandeni ne

iii ant jų isznetyczių.

-szvieznuisia moša

Centre st* Shenandoah

Suvalkų mieste neužilgio bus ka 
numinės 10 tukstancziu suvirszum:

S

Tada kubietziai mėtėsi atgalios, 
bet apie 60 rovoliucijonierių tapo 
Ožmusztai.s.

Ka.szo, jog prifl miesto San Bla> 
provincijoj Santa Clara kubiecziai tuojaus keikti ir mislyti, kaip jų vėl 

isznaikikti.

Po kaltais-, kirviuos vežė akme 
uis lūžo tiltas, ir penkios y pa 
tos tapo tfžtfHisztais-, .mirti 
n ai sužeistos.

Prie miesto Adua vadinam*''buvo 
didelė peszh nė terpu valaku kariu 
menės ir a beisiu ie< žiu. Sziam

kin. Abelnai niusU gubernijoj^ ka 
numinės visus kribžda. Kad but

bu i Braus d iui d i 
ston Coal <V< o. maniuose, pfl 
lantis ka’-alkas auglio entry 
nė abi et vii Wgas.

Ilittoi'is ir Zdanį
— Birtalo, N. 

szio mėi‘esi o p 
sziuoir. -svietu k 
Ryan.

«niert keturis vadus revoli'icijonie- 
rin; T. Moša. J. Gonzales, .Uruion 
Gonzales ir S. Frcsneda.

M a s k o 1 i j o. Ciecorin.s'k vnu 
-suvisai ketina atiduot,' Aluskolijai 
,porta Arthura per karūnai i ja.* aro. 
kaipo prezenta.

n u vėjo 
buvo'daug akmenų
ant vieno akmens, jx> Kuriuo

mienės į reikalingas vietas, masko-1 
lių vyriausybė padirbdino daugy be 
plentų ir darysenti dar geležinkeli I

Isz Marijampolės. (Suvalkų 
-gub.) Gimnazijoj* jau antri me
stai įtaisyta naminė cerk vilkė, kuri

nes du generolai tapo užnmsztais, c 
vienas paimtas i nelaisvę. Teipos 
gi ir du pulkaunykai užmuszti. e 
vienas paimtas. Isz 9,4'00 karei' iii 
niuszij puoh" 5,609: o tai likt vie
noj vietoj. Rcvoliuiijonieriai teip 
gi žinoma daug pat rotijo narsių .vy 
rij, bet neteip daug kaip italai.

^rožinta ir bus pravoslavų parūpi- 
jos.cerkve. Fuga.’ apskaitymu iaži 
mierių tas dalykas pareisi .7906 ri.b 
hų. Tai gi turbr.t, neužilgio ture 
-sinie ir pravoslaviszku Marijnnipo- 
1 ės pa ra piją. Ar 1 rk .re <v hi y -c Ę t n 
•ėei'k.vę visus mokytinius gimnazijom

1 i r I s).' n rg 
c kas 

rzhl

ŽiirtibS isz toWGZlO Į nu0'^uva^llant Alytaus
& 1 taus- panemune ant Ka

i s z p .TJi ’i j a? valdžia iszpa- 
jjijoB rengia kita eskadra kamine- 
l|vS tu r but ,prieszais Suvienytas 
Valstijas, kuri susidės isz 6 garlai
vi u. u

K n b a. Iszpanų generolas 
Weyler pareikalavo d a 5,000 raitė 
Lių, kurios valdžia Iszpanijos priža
dėjo tuoj atsiųsti.

*) O.ia tapo'užmusztn vėl die
das vadas kubiecziii Gonzales Oli- 
'va. Kirbiedžiai po vadovyste Ban 
dejy jsKikt'zia užpuolė ant iszpanų 
karimhem’s su riksmu: „Tegyvuja 
Iszpanija!“ Bet iszpanai tuoj dasi

*w?- ■M

; ir nuo Aly 
taus- panemune ant Kauno. Tai 
bdi3 tiek'turėsimo naudos isz masko 
lių vyriansyljės, kad mums plentų 
ir geležinkelių .pridirbi

R. C.

pavieto. Suvalkų
gub.
Jin vyriausybė nusiuntė Į 'Tilžę du

— Omaha Otto

laišku ir neužmirszo jo prn 
parties, tai praszyezia labai 

j idaiTtsnian but viskas prisiųsta 
|o tašyk žinosiu ka su tokiu me 

:žes(May) už tai jog savo gy Jagtu bus galima .padaryti pa

— Brenham, Texas. <Czio 
nai viensžmogus JBrooks užszo 
vė savo duktbrį Alollie ir jos 

W orrels, kada 
ėsti į treina ir

Laiszkas i Redakcija
Guodotina JBedakeiya ,j$rauso 
\ l*ereitam No .ųGai«bL' buw 
[patalpįta -uėsziokia nė toki^ 
korespondencija .isz Hazleton 
•apie manę ir mano parapijo
mis, kurie palei nutarimą ko
kio tai „pnrapijono“ pasira- 
sziusio ant anos korespondenci

lai k rašau .Husų ir nor mano 
žmones suburitavot, turėdamas 
piktumą už tai, kad liko at
stumtas nuo manęs už 
galiežiuvi ir Drtlszvvu

iszcmus.
K ii. J. Maszotns.

Redakcijos atsakymu L
Kn.J.AL Hazleton. Pa (» 

but ką Tamisla turi 1eis\ bę, i>< 
mes negalime iszduot pravard* 
mus korespondento jok.u budi 
neštas atgrasi tų nuo mus \ i-i 
mus s.-ularbinykiis. Tamistu>. ap^ 
genimą talpiname

ISZ LIE 1 b I OS Žinios isz Amerikos,

ir ozionai, o dėlto gaĖu pogatavot- liekarstu k ra javų
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1

Moterys ,jsorkės“ išzdarė ciklisto

l j‘ \ z

vjso svieto moterys laikė taip 
vadinamą. ,/Tarpiau tiszką mo
terų kongresą“ (International

' ~ 1 , ....Anot
kraszczio

1SZ|

1
* t

greso iszrodė kaipo 
kas arba, kaip mes 

„sorkės“.

G

J r * 

pasidalino į dvi pusi, vienos 

kitos prmszinosi. Nusimini-
nūs kiek sumisžiniui, perstaty-
X ' •» ♦ i I '

ta buvo kad seniausia moterisz

visos norėjo Imti jaunesnėmis 
>r vėl jei vienaneatsiiado, k u 
ri butu apsiėmusi but perdėti- 
t .ne. laiei ant 
szaukti Į),’ Pog 

susikauk i siusi
*

lą nupasakodamos vis jog be 
moteriszkės nėr laimes nėr dan
gaus.

Didžiausias triukszmas bu- s
vo suimtoje besirodavojant Jie 
vos dukterinis apie dabartines 
draugijos bl ėdi ilgas puses.

Daktarkos Potonie Pierre 
-vyras buvo pakviestas kalbėti 
apie tą piktą. Jis užsipuolė 
ant katalikų 1viinįgų ir - kal iau 
uos (vaisko) už tai, jog jie ne 
veda paežių, gyvena,, viensty- 
piais; kunįgų girdi ir kariumė 
uės nevedimas (lieMženijiinas) 

~yr:i labai Medingas draugijai. 
Tik, sako, pasirupįkime, kad 
i.kunįgai ir kareiviai, Imtų pri• ♦♦»</. . * versti vesti Įiaezias, tai mes isz 
naikysime į trrįnpą laiką vi 
sns kariumenes ir Rymo kata 
Jikų kuoįgiją, kurie sutrupės 
i szmoeziukus. *

Tula senyva moteriszkė mė 
gino iszrodyti klaidingumą 
ano daktarkos vyro žodžiu, • • • bet vėl pakilo sumiszimai. 
koks ten valnamislis Leger 

yszėjo ant vidurio senuos (plat

i—rt mm w im nfi'

rūmuose ėmė 
k savo valnamislisz- 
iras. Neklausyta nei 

pirmsędės varpelio, nei seimu 
j an ežių protestų. Tokiam su
miszime nekokį s ten Robin už 
ėjo ant scenos ir nei balso ne 

kalbėti prieszais valuamislį

tiko moterims.su savo kalba ir 
jos. nuolat jam plojo ir ragino 

ti, szaukdamos: 
Continuer0,Vous 

gerai
,,ut 1/1 VII , ,, 
etes bien inspii ė“
- kalbėk tolinus - Tomistą ge 

i ra i įkvėptas)’. Valnamislis 
! Leger maty dams, kad jo nieks

nevfl
mos

v v rams, kurie

tiesius, tokį pakelia riksmą ir 
lermą per sa'O mitingus, jog, 

einas nuriesž visa namą; kur 
jie mitinguoja, arbą ir barny 
ežią nugriaus, jei jiems tenka

Del ko vasaris turL28 die 
nas. 

r •

Pagal reformą kalendoriaus 
padarytą per Julijų Cezarą, 
mėnesiai turėjo po 30 ir 31 die 
na. Tokiu budu gaudavom 
366 dienų, tai gi būdavo viena 
diena mete daugiau kaip reik. 
Isz tos priežasties ir atėmė va 
sariui viemį dieną, kuris buvo 
Įuiskutiniu inėmsiu mete ir 
laikonias buvo už nelaimiima o 
mėnesį', nes paskirtas buvo at

• • 1 t t , • • c>« y Tminiin'ii num irusiųjų. \ asa 
ris gavo tik 29 d ienas vieton 
30.

Rymionyš pradėdavo naują 
metą nuo 1 Kovo, per tai ir lie 
pps mėnesis pas juos vadinosi

nmnes 
o pusi

dai.

mėnesius 7, 8, 9 ir 1 0.
sis <)uintilis buvo paskirtas trftdkėsi jųdviejų laimė;

‘. Jaunas Dov’idke sykį persza* 
1b. Buvo jiedu' svecžiuos' pas“

Julijui Cezarui (Julijus) o 
rugpjūtis Augustui (Augu 
sius)., bet reformatoriai indo 
už netinkamą daiktą, idant mė 
nesis ciecoviaus Augusto, ture 
tu viena diena mažiau neg nie 
nesis Cezaro, Julijus., kuriam 
iszpuole 31 diena. Laikyda 
m’.esi priežodžio: rjog paskuti 
nį szunes-kanda, kuris jau pir 
minu neteko vienos dienos, 
atėmė dabar nuo jodą viena 
diena, idant rugpjūtis (Augus 
tus) turėtu 31 diena. Tokiu 
budu vasariui Oi ko tik 28 die
nos.

Neturtingumą sz-ito mėnesio 
įvairios pasakos žmonių, į vai 
rial aiszkino^ teip vieni sako 
jog vasaris atidavė Kovui d vi 
dienas ir už tai užėmė pirmuti 
nę vieta kiti - gi laiko jį už 
nelaiminga loszika, kuris savo O 7
susiedams pralosze dvi dienas.

Delfinai kelionėj.

Mziose dienose į Budapeszta 
atvežė tris delfinus, kurie pad i 
dyš skaitlių ypatybių ant szios 
mėtines parodos. Tukstan 
ežio - metų. Pagavo juos apie 
Konstantinopolį. Laike kelio 
nes maitino juos žuvytėmis, k u 
rių daug pasiėmė isz Koiistan 
tindpoliaus. Pasigerinus orui 
juos paleis į szioželkn tam ty 
ežia del jų padaryta.

* 1
* i

Nelaimė žydelio,

Szimet 3 diena Balandžio v
isz priežasties nosies ž\d»4i$ 
Dovidas Finkelstein neteko sa 
vo jaunos paezios.

Nelaiminga nosis sueziaudė 
jo „ap-siic‘ ir ryszys motery 
stės, sujungiantis jį su paezia 
truko ant visados. Mat buvo 
teip.

Pradžioje Vasario sziiios nie < 
tuos žvdaukailė Ida Eisen- y 
brocli — viena isz gražiausių 
merginų New - \ oi ko, susili
ko ant ulvezios I) >vi<lke nu 
.... ir jiedu pamylėjo viens! 
kitą. Jauna mergina labai!

pas-uabojo laviną, bet nezi- 
nojo, jog jos busiantis pats tu

nosį, pritaisytą į vietą tikros 
• nosies. Mėnesi pasivadžioie

Bet neilgai

Idos tėvus
Finkelstein as' labai* norėjo 

cziaudėt, bet da vis szcip£(lokT 
užsidengęs laikėsi kaip galy- 
dailias.’ Bet'negalėj b ilgai lai 
kytis, užsieziaudėjo ir . . . . ne 
laiminga nosis, nutrukus nuo 
burnos, nusirito ant padlagų/

Dabar ubszvia pamatė,' kad 
duktė jo, kas link nosies žento’ 
tapo apgauta. Neilgai riiisly 
damas jis nutvėrė už a pi kak J 
lės žentą ir su pagelba savo 
czebato, iszsiuntė jį už durų.”

Nabagas Dovidkė nė negry 
žo pas savo paezią bet nudūli
no tiesink namon.

Jauna pati tuoj padavė pra 
szymą į sūdą idant jų szliubafe 
butu nevožnas, o nusiminę*; 
Do v id as F i n k elsteHi apseku n ■ 
dė savo uoszviį, idant jam už
mokėtu $ 5,000 už toki neina n 
dagų apsiėjimą su ju.nm, Niu. 
kep dabahr bus’. L’

Nauja szvieša.

P. Mooiv gyventojas Newar 
k‘o atrado apšvietimą, kuris 
yra panaszes -į elektrą. Bet 
szvivsa toj yra liekaiszta ir ne 
dega. Kasztuosgi toji szvirsa 
aut 98$ pigiau už elektrą.
Žmogelis tas yra biednas ir 
kaip tik užsidirbdavo sau ant 
savo maisto, tai valdžia ne 
norėjo iszduoti jam paten
to bet kada jis nuvaževęs 
į Wasliingtona apszvietė sale 
kur iszduodu patentus, tai isz 
davėjam patentą. Dabar gal 
sulaukti inilionu.

Pąjieszkojiinas.
Pa j i esz k a u s a v o b r< • 11 o K a z i o 

thitavecko szesztas metas Ame 
rike. Pirma gyveno Girar 
dvillej. Ir Įmsbi'Jio Andriaus 
Gatavecko pirma gyveno New 
Britain. Abudu paeina isz 
Suvalkų Gub. Kalvarijos pu 
vieto, ginino Idmlvimpo, kai 
mo Armoniszkiu. Kas apie 
juos žino arba jie pats tegu dii 
da žinia ant szio adreso;

A nd rius Gata verkus
29 \V. Coal Str. 

Shenandoah, Pa.

moterims.su


f rt ?*>**■*

Katalogas Kningu. Zlponas b«i Zipoai

Musų spaustuvėja randasi

szlos knigos

Maldų knigos.:

T Ė M IN K IT!
r80c

rio para pi jo® gulima gauti visokių

M
30c

DAKTARAS

H, IWIiWI, .uv

: a

•»

į|

Shekandgah, Pa.

532 Noble str
CHICAGO25c

Parduoda didelėm mi erom30c

Vistoria. Zanavyko

10c

15c

10cEuekllrMf a

•5
5
5

I 
i

Naujas elcmentori us su apdarais 
Lietuves gaspadinė

50c
20c

LieHivistl amžių gludumuose
Mtiskoiiyjs politika

Vaiku knlngelė
Veficlija pagirėlių -

•Giventmat Szventuju Dievo 1. 2, Ir 3
70 centu viena

•Giveikimas Viesznaiies■4

Tainoszins besotis
__Aplc Kražius

K& (laryliidantiYftiklb wtu»a«

50c 
7c 

15c

TO,
1

miros visokius vynus ir brač

3) Mažas AUKSO ALTORIUS.
4] KANTICZK08

>, ■ A , -M

, ant adreso:

J. MILMUCSAS

c.
c.
c.
c.

5c.

viena valla ir Jo ra-
“ 5 c,

j'WNb JtfiELib/iŽie
'I’eiposgi gers kriauezras ir teisin

gas agentus, laiwjikorcziu ir siunti
mo piningu. 122 S. Main str.

Shenandoah, Pa.,

(ieleunk elis Lehigh - Jallej]
Ktalsai laztduu i»x Sheaad«rl« In P«an Haven, 

ffen»t|on. Mauoh Chunk, L«hlfbt«n, Slxtinjton; 
YhlH-H-dl..Cata»»u«|unt All«nt»wn, B«tblehoia, 
£A8t«M Ir Weatharly 6.M, 7.35, 9.16 ryta 12.43, 2.57 
*«r. yo j ictu.

IftN«w Yorn Ir Philfcdelphi*, 6X, 7. S3, 9.15 ry- 
♦ t2.<3 C 57, po piet. In Quanaue, Switohbac* • 
4Utb*r Is ir IIudHonda’.o, 6.p4 9.15 ryt* 2.57 po plat

In Wil.j-Bnrro, Whit* Haven, Plttiton. Ln-* 
Myville. Towanda, Sayre, 5Y■.varly ir_Elmira,-6.(H,; 
y.le rsi'i 2.57, 6.27 po plat.

In Roeh* star, Buffalo, Niagara Fails Ir hi W«- 
•Uis 6.(U, 0.15 ryta 2.75, 5.27 po piot.i

In Belvidere, Delaware War.erCap ir fllroudb- 
horg r.o-f ryt* 2.57 po piet.

1 Lambertville ir Trenton.0.15.ryla
'i unban..uc 6X, 9.1 ryla 2.57. 5.27 po piet 

s th.’ o* k Genco** 6.01. 9.15 ryta 5 27 po piet.
In AuDi»ra 9.45 ryt*I>;27 po >oiet.
In JeiMBesvlIle, Loviston Ir Uotwvr Meadow 

7.39 ryta 12.43 po plot.
. In Stocton ir Lumber Yard-6.04, 7.38,9.15 ryta 
18.43, 2.57, 5.27 po pietų.

Tn Silver Brook Jukclien. Audenried ir Hazle
ton 6.0-i. 7.38, 0. 15 ryta, 12.43. 2.57. £.27 ir 8.08 po

In Scranton 6.04, 9.15 ryla, 2.57 fcr ^.27 po pidu.;
In Hazhbrook Jeddo, Uriflon ir Frculand 6.04, 

7.38, 9.15 ryta. 12.43, 2.57. 5. 27 po pietų.
In Ashland, Girardville ir Lost Cree. 4.59, 7. 46, 

>.13. 10.20 ryt*. 1.00, I 40. 4.K), 6.35 po pietų.
In Raven Run, Centralia, Moon* Carmel ir 

AtjariKikin L’. 13.11.14, ryta. 1,32. 1.29, S’ 22. 9. 15 po 
f>l«bu.

In Yatesville, Park Place, Muhanoy City ir 
i>*inno, (10-1,7.38. 9.15. 11.05 ryla 12 43 2.57, 5J7 
558.10 63 po plclu.

Treinai iszeina.

I»-z fihatnok 5.15. 8.15. II.ryt*. 1 b6. 4.30,9 
M po pietų, ir ale nu in Szumdori na*. <6,04. 9.15 
ryt*. 12 27. ph-t«

Joz.euin įj^ dorkt j INitlnvilSe, 7.38 
6.W. H 05, U 5v 2.43. S.57, 4.W, t.27. 8.08 po 
pletu.

Irzein.t isz Paint j 11» į Sz.ta*d«i 600. 7.50, 9.05 
te.lh, 11 40 ryt.n. 12 32, 3.00. 4.40 5.20, 7.15,7.55. 
9.40 pc pi**lu.

Iczelna iaz Szcn<td<»ri-> i lUzlvton, 6.X. 7.40, 9 
16 ryta. 12.33. 2.57. 5.27, 08 p<» pietų.

l»z.:d:in is/, K.szl -ion j Szenadori. 7.3, 10.00 
it 0C ryta, 12.15, 2,58, 6.3'1. 7.45, 7.56 po pibtu.

Ir

Iszeina in Raven Run. Centralia 
Mauni Carmel ir Shamokin 6.45 ryta 2. 
40 po pietų, Ir at iena tn Shamokin ant 
7.40 ryta ir 3.45 po piet.

Iszoina isz Shamokin in Shenadori 7, 
55 ryta ir 4.00 po pietų, ir ateina in She 
padori ant 8.40 ryta ir 4.58 po pietų.

Iszeina in .Ashland. Girardville 
Lost Creek, 9.40 ryta 12.20 po platu.

In Jlazlctotc jJIaeh Crech Junction, 
Penn Haven Diction, Mauch Chunk 
Allentown, Bethlehem. Easton ir New 
Turk. 8.49, ryte *' >5 po piet.

in Philadelphia 12.30. 2.55 po pietų.
In Yatesville. Park Place, Malunoy 

City Ir Delano, 8.49, 11.35 ryla 12.30. i 
65, 4.58, 6.03 po pletu
Iszeina isz Hazleton in Szenadorl 8.30 
H.30 ryta 1.05. 5.30 po pletu

I»z Szonadork in Pottsville 5.55, 8.49, 
fi.12 ryta 2.40 po pic.tu

laz Pottsv’ll'- in Szenadori 8 30, 10.40 
ryta 1.35, 5.15 po pietų.

KOLLJX H. vii,Ben grncralnas superIn 
teno’entn‘ South Bethlehem, I’a.

CHAS S. LEE. ge.n. agentas
Philadelpdla. Pa.

A. W, NON’EMACHER, Ass G. I\ A.
South Bethlehem, Pa

AGENTAS SZIPKORCZIU
80S W. Centre str. Mahanoy City, 

Pa. Galima pirktie konopigiausei ir

tam liaidžiu piningus tiesiogei in 
Lietuwa, Russija, Lenkija ir kitas 
wrsasszalis Europos.

Tcipgi laikau aaliuna, kar wiso

Aukso M tori its arba Szalt)nis»Jangi»z-
Kufikarbu “ “

a) Skuriniuosc apdaruose - SI,50
b] Szagriuo 2.00

•c) Kilksztolo 2,50
d) Su kauleliais 3,ou ir duuglaus

) BALSAS BALANL+ELES.
a<) SkutluiiiofcO - 90c.
•b) Szagtilno 1,00
«•■) Krtsztole 2,oo
zi) *Sk kaulėtais 2.75 ir dftvj$’UbU4'

ir III zokonar drauge - - 20c
Garsas apie baisi bes dienos sūdo 25c 
Gydyklos nu baimės smerties 
Istoria Szventa su abrozeliais
Menuo Marijos - - 30c
Filotea arba Peles į maldinga giveni- 

ma - - - 50c
Novenos - - - 30c
Prisigatavojimas ant smerezio 50c 
Istorija seno Istatimo - 25c
Kanezia Vieszpaties - - 30c
Pokylis szventuju arba lanki komu

nija - 15c
Szkala .... 25c 
Stebuklai Dievo Sz. Sakramente 30e 
Mokslas Rymo katalikų - - 35c
SzduVintmas Sz. Panos Marijos 20c 
Ražanczius amžinas - - 10c
Zyvatai szventuju - - - 20c
Kalba dvieju zznogų • - 10c
Vadovtw in dangų - - - 50c
Vadovas aplankhTiev.h) atmininima kan 

ežios Iszganitojaus musu - 18c
Girtybe.bai^ilh' ir rvstibe Xo grieke 11c 
Kas yra gj7*kas.kai'>a 2 aure rga i ežiu 15 
Did'žioji OMxIolla - 5c
Grlosziunl'as priversta* mcitavotiies 10c 
Pcįspėjima* apie szv. tiik«cjrra 8c 
Trutwjyi ]>ax>.»kinima-i br rodos tez Liū

gu kun. A ola u a vieži aut - - -5c
Kasdienines maldos - - 8c
Graudus verksmai - - 10c
Apie malda kaipo rakta Į dangų 15c 
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szvcu 

ežių ir didžiuosius nodelos
SzaGtkę^ia^ Ba(andėH«

40e 
20C

tBiruUs dainos - 10c
Retro Armino raszlal - - 10c
Ponais ir mužikai, drama - 15<
Kas talsyba tai n« m«l&>, Alix B. 15e 
įjudinkim vyrai žemo apv^ak* 15 c.

Fuakojimaa apie
sztinika “

K&ukazo balalsvSs
Kur tneilo ten ir Diovas
Kas kaltas “ “
Sonia MakMcka* •”
Vakaras Tilviko pifktdlvje

Gyvenimas Stepo Rauti uosio (ketvirta 
dalis „Szaulerilszkio senelio'*) 15 c

Apie Daugu, Saule, Menasj. Žvaigždes.
Pilančias Ir Kometas “ 5 g.

Pirmutinis degtines varytojas, komedi
ja “ *• “ 10 c.

su puikiais paveikslais “ 15 c.
Žodynas kun. Mtezinio keltinose kalbose: 

Hielu viszkal. latviukai. lenkiszkai Ir
ruskai “ “ 3 2.00

Kasanavicziaiuj Dr. Ktnologiszkos sntulk- 
enenos (su viena mapa) “ 25 c.

Ir kaip gyvena K ynai “ 10 c.
Vapplerio A. kun. Istorija bažnyczios 

kataliku *• “ 100
Kristijonas Doualailis Pavasario links

mybes •* ” ‘ .5 c.
Mn.su Pasakos. H) pasakų 10 c
Kankinimas katwiiku Lietuvoje abeinai 

o ypatingai Kražiuose 1893 meluose 
del LietuvisZku vtftR’.re •“ 15 c.

Andersono pasakos, su ubrozellais, 30

Gali i.szezKtiti ir nukverbuuti vkokias 
drapanas kaip tai: kotuf-. kelines. u:rsz- 
tincs, vilnom-s ir Fzilkines. Po iszez >tiii- 
me , arba nukvarbavimo drabužiai isz- 
ihkIo kaip fitivisu naujai padaryti.

Darba ao'icka greitai, pigiai ir kGge- 
pšmisei.

Taigi pardmdu liaujas *T jau palu:ky-

X KrZMniSZKI l E

116 E. Centre Str. Netoli!.. Vales 
dipo-SHENANDW! PA/

MESINYCZIA
I. L Rohland’o

mėsa: jautiena, verszieim. aviena 
kiauliena ir visokio skyriaus rūkyta 
mėsa.

Geriause mėsa Szenadorije ir 
visados pigiausia.

JO 13^
(•ronrpily secured. Trado-Marka. Copyrights 
*n4 1j»l»uls rcjlntcmd. Twenty.live year" ex
perience. Wo report whotbor pntont can bo 
r^cuted or not, free <>T«bnyro. (hir loo nptiJuo 
nnill patent 1« allowed. tMTpnge Book Fre*.

JAGu NOBITE PIGEIPII^

Czeweriku ir czebatr

>WOMERI,*
•I24N. Main str Shenan.

PIGIAUSE VIETA visam mi»6U 
pataiso czeverikus k (i nopigiauni.i

C. M. BORDNER D. D. S.
DANIU DAKTARAS 

•Ofisas buna atidaritas 
nuo 9 iki 12 (pietų) 
po piet nuo 1 iki 3 
ir nuo 7 iki 8- wakare

34 Oak str. Shenandoah, Pa

LIETUVISZKAS SALIUNAS.
1VL Slavicko

339 W. Coal str, Shenandoah, Pa 
Lietuviai neuiniirszkite atsilankyti

yra no pacziuotu, tai yra teisinga 
vyras, nes nereikalauja daug uždara 
bio. Visados užlaiko puikius gerv
inus, kaip tai, szalta alų. visokia ariel
ka kokios kas tik nori, ir kuo pui
kiausius citra rus

*
i

: A

P

buvęs prie Miners Hospital 
Ashland 'e. Gyvena Water Cm n pa 
ny, Building,

i

KOZNAS mokantis Ivnkiszkai 
jaigu iM»ri tnr<‘t sau nauda te

................................

ku dailiu \ i
P iL -

sokin, giesmių, gyvenimu® 
sz/ventuju maMaknįgiu ihszv 
tegul |>risiuiie'zix kiitaloga i>i

232 E. Third Str.
SOUTH BETHLEHEM, FA

<

*4

Mn.su


(•
★ Drukariiej eP -K

“to tierite beliniu”r. NaOi^ sMoras
• » J _ 1 ! John Dalton

P. Barger cC Son1

drvikoriszkus darbus: ' Drukūdja*
Draii^ySžcžiu konstiincijiis, PlakfttjiK .- Tlkictjis, 

Gi*oiuatas,. Užprasziimiš.' ant vijseili,^ ir-1» b.
AdresaS clI'nkarnes: ’ 

•QfiEŠftš3ftMeR.iKoM> E^eruwiu''.'. rW-^o 
230 W. ’Centre Str. ' Shoiiandonh,

Raievfezins..
Tris syk ant dienos karszti-‘^kandžiai o teip visada szalti už 

i}’ ka. Geriausi ir pigiausi pi'etOs, viskds sz/’iežia: cigarai ’alus 
r)ii mos kliašos.;

kbabuveje;
23 pigiausiai. Eriegtani Koz'iaį lietuvy^ ras sziniinga ruua 
kiekvienam veikai^/

O ir pinįgus maindir sfunczia iii Liti'.C U VA ir ui visa

12.1 ir-UZ’ E. Centre- str,
SHENANDOAH. PA

___  —!■—|-n HU .....    WR II ■■■■IM ....... . ....  I. I —— ................... » 1.1 HI. I ■■■........ ■

NAUJĖS * IAETU WISZKAS £3 O □
J« SALO NAS

2^)2 S. Wiliitytr.,. Slicnmnlonh I*<i.

JURJ-ANCEREWEoZEUS,^
is sayb' broli Uietuvnika ant szalto alaus! isz Prancijos

Zni6gu4 tAiHiugas,: su kiekvienu, gražiai apsieina.

1LAUCKU 
fell Sztms.

S^tamenesi parduosim

LVl&tantUsfrarųj pin ’.i-kshi^ po TrtUc'ėn tiįr .

Geriausi tavova u^ pigia usin.ciėnia pas mu’s.
^ZApkorlCS’-’ į'-IanlttodAiiiih^t- vUtiikėliųĮniariomU. :
Pinigus kuogreicziausia • t’iėsok in namus npleulziain

Parduodu drapanas kepures, czeba-

kjos dri bt! bu'vd Shena’jdo-

COOPER SCniELER,
: 25 E. C'ENTKE STKEET,

MAINIERIU SALIU-
NASŽ-

(reriausia uženga del unrbi- 
’1 y k H? pns K A£1(? R11? ant 
31 E / b-ent ixf Site AI us, 
sznai>s<;s ii- visoki gerimni visa

M. M BURKE.
ADVOKATAS - IA1EHIS.

Offisas: ant Kampo *Mnin ir

Lietuviszką Gniboriu
Vincą Minkevicziu

ant Fl S; Jiain, Shenandoah
i Užlaiko, geriausius arklius ir ri- 
.ginus dtiLszr-rmenu,. voseiliu ir 1.1.

^Tikras amerikoniszktu? laikrodėlis.
STEM Bzkirpk *zi >i pg:ir*lni- 

b wind nwj >r urKiusk mums mi 
i sti miv<» pilnu mlri-sii.<> mes 
LAOIES l>r.'iH*in«; tnv už. dyku, 
ne ctuTS1* g.rinuoI e.Tc’ tikru Him-rlkmiK/ksi lui- 
Į^SlZt |<|.iw|,.]it vrn |.,j tikr-it 
gv nuk*u*. viidiiiuimm I I k 
r.bkjX Iv/rmlo taip, kaip tikrus 

auksini* hiikr«u|t Ii*, ku- 
rili*kiti |>Hr<hi<l:i po $•«)• 

mm
iiV' k»k i7.5<>. O jeigu nori 

jj» puikaus lenciūgėlio..:tai 
; ulsiiisk gOccniu paczti- 
j m mis imirkemis Agau 

TU3jg-.T^5«.■^į. c t ;sv ,¥ '■ auksini, lene i i geli 
vertumo $3.AOJ : k Ajb* 

’>**/<■ pHsiusk 7.5V/0hu&uge- 
Ii gausi dykai.

•W'/ ADRESAI , 
Royal .wfsr* Co.

llAilauckasi-Sunus t©
105 S. |VI aip Str. Shenapdbah

Shenandoah, PA: ’

agentas de?

liaus vr Porterio;-

T.

visame mieste Shenadorio.

SM^jfKiu.sin uztdga. ka^c* veifidn 
lii-cov -.t u ,‘r pake4ev’ng.j, ’.rejj nutod 
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