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Skyrius I,
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Senuos laikuos,, kadti Prusus auszra
Evangelijos pagonm tamsybes jau iszvai
kė ir bjaurų; gyventoj iii b e etą žymiai suminksztino, kada dn-rgi neapdirbama ir
*
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«
•
tnurta žemė po įsitikima ranka pirmų
krikszczioniszko tikėjimo iszpažiatojų

mielesnių išžiūrą tu’ėi'gjr^ antinei no
tius girios daugelyje apylinkių buvo ap
‘ T-1

verstos ant derlingų laukų ir žydinezių
sodų — gyveno Belgijoj4 arba Niderlan
dijoj4 kunįgaikszcztis BrabaHeijos, kuris
savo drąsumu ir narsybe muszynėse vi
sus nustebėjo;, o tikra baime, prie žmo
nių, meile-, neperkreipiama teisybe nzsi
pelhesav didelę garbę ir meilę nu visų.
Jojo pati lygiai kaip ir jis, turėjo patogę iszmintį; abiejose buvo viena duszia
ir plakė viena szirdis. Turėjjo-tiktai vie
ną dukterėlę, kurią neiszpasakytai mylė
jo ir atydžiai auklėjo — vardu ji Imivo
Genavaitė.
Genavaitė būdama dar kūdikėliu,i* ' ro
dė atvirą protą guJin-gą sz'irdi ir savo vi
same pasielgime nepaprastai szvelnią ir
tykią iszmintį. Kada kunįgaiksztienė
pagal turn laikinį būdą vakarais tarp ver
pėjų su darbu sėdėjo, o maža szeszių me

tų dukrelė ant dailaus-stalelio szale jos
silsint is, arba adatą', jau v indą kaip rei
kiant apsuko ir verpė ko no ploniausius
ainius; kada verpiant klausinėjo jos
szį, tą, ant klausymo atsakydavo isz

tingai ir teisingai, o kožną žodelį isztarė
užvis szvelniai. aiszkiai ir tėmijrfhuziai
—• kiekvienas, kuris ją matė, stebėjosi
h' paisė, kad isz to kūdikio iszaugs kada
Kada nū deszimtų iki

le, tarp tėvo ir motinos sėdynėj, raudonu
audeklu apdengtoj priesz altorių klupo
jo o nhzkias mėlynas akeles pilnas die
votumo pakeldavo į dangų ir vėl paguo
da perimtas žemyn leisdavo, kada jos vei
deliai žydinezia nekaltybe spindėjo tada
kiek vienas mąstė kad mato isz dangaus
aniolą. Kaipo tikras suraminimo aniolas rodydavosi stuboj4, biednioko ir prie
lovos seiganczio.
Biedniems kūdikėliams <atncsznavo ju
peles sava ranka padarytas, o vaikams
dalino nekartą pinįgus gautus nuo kunį
gaikszczio ant oprėdalų. Su mažu gurbeliu rankoj skubinosi anksti isz ryto ir
vėlai vakaie slapta pas ligonius, neszdama jiems pflstipi inaiiczihs Valgius ir girr
džius vaisius, kurie turn laik retu dar bu
vo pasirodymu, ir kūrins dar nutraukda
vo nu savo burnos. Kaip daaugus jau
mergina buvo teisingu nekaltybės ir skai
stumo paveikslu, o visos dievotos moti
uos perstatydavo kunigaikszcziutę savo
vaikeliams už paveizdą dievuoiumo, ty
kūmo, dailaus pasielgimo, szvelnumo ir
visokios moteriszkos dorybes. Mokėjo
visokius inoteriszkus (laibus, nusimanė
apė steliavimą valgių, prekę ir skyrių rei
kalingų daigtų.
Grafas Sigfridas, vienas isz oalimjiau
šių karžygių iškilmingos ir prakilnios
išminties ir tokio pavirsziaus knnįgaik
Hzcziui aiuszoj’ išgelbėjo gyvastį. K u
nįgaiksztis parsigabeno jį isz karės į sa
vo namus, o trumpam laike pamylėjęs
jį taip, kaiį) savo sūnų, davė jalu savo
dukterį už paezią. Kada prisiartino ta
diena, kurioj1 Genavaitė su savo vyru tu
rėjo iszvažiuoti, kiekvienas liejo grali
džias aszaras netik isz kunigaikszczio
dvaro, bet ir isz placzios apylinkės G. na
vaite nors vyra mylėjo — veik plukojo

aszarose.
Garbingas tėvas dar sykį apglėbt* ją
ir apipilant aszaromis, tarė: važiok da

bar duktė mano! Asz ir motina tavo
esame gilioj, senatvėj: Mes ežia abudu
tryliktų metų savo amžiaus su tėvais į pasiliekam, nežinodami, ar pamatysi ka

•šventi n y ežią ėjo ir tenai baltam apsėda da dar musų veidus.

Bet Dievas yra su |
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tavimi, ir visur kur tiktai dasisieksi, Jis
su tavim bus. Turėk. Jį visados priesz
akis ir szirdyje, kaip tapai iszmokyta p« i
savo gimdytojus o nei ant plauko, nė į
vieną pusę neatsitrauk isz jo pėdų:
tuom laik nereikalaujame rūpintis apie
tave ir ramiai galime numirti. Botam
apglėbė ją motina drebaneziom savo
rankom, per verksmą ir alpumą vos tūs
žodžius įstengė isztąrti: ,,Buk sveika
(Jonavai te ir tegul ta v Dievas padeda!
Ale nežinau, ką del tavęs Dievas prisky
rė,— szirdį mano spaudžia visoki prijau
timai! Bet tu visados buvai gera duk
terų: buvai del mus didžiausiu džiaug
smu ant visos žemė**, neiižrustinai mus
niekad, o buk. ir ant tolinus dora. Nie
kados nedaryk nieko tokio, ka turėtum
gėdytis priez Dievą ir gimdytoju*! Dar
sykį kartoju: Bukie gi dora--o tada
viskas klosis gerai. Ir kad ant szios ž<*
mūs negalėtume daugiau pasiniaiyti, vie
nok pagaliams dangui neat būtinai pasi
matysim.
Botam gimdytojai atsigrįžę į grafą ta
rė: „Sūnau! imk ją dabai’. Ji yra musų
brangiausiu daigiu. Verta yra tavęs.
Mylėk ja ir nuo szio laiko bu k jos tėvo
ir motina.“ — Grafas Siofridas viską
prižadėjo ir podraug su Genavaitė ant
paėmimo tėviszko ir motiniszko palai
minimo priklaupė.
Tnom laik vyskupas 11idolfas kuris
Genavaitęsu grafu Sigfridu rysziu mote
rvstės suriszo, dievotas ir gūdinifas senu
lis su baltais kaip sniegas plaukais, bet
raudonais dar veidais prisiartino, ir pa
dėjęs ant abiejų raukas davė jiems palai
minimą; ypatingai tarė į Genavaitę:
Nuverk būdinga nuteka! Dievas tav di
dėlę laimę paskyrė — bet kitokiu bildu
nekaip mislyja ežia mus apsiaubiantiejie.
Ateis neatbūtinai dieną, kuGoj visi ežia
esaiitmjie, už ją su aszaroms džiaugsmo
dėkąvos Dievui. Turėk atmintyje savo
tūs mano žodžiu* trumpam tiktai laik-*
kas nepaprasto atsitiks — o Dievas tu
bun su tavimi.

Toliaus bus.

Zemaiczių Vyskupyste
Baraszfc.
MOTIEJUS VOLONCZEVSKISi

.poiszszveųtyta#, 1424 metuose apsigyvena Varniuose. Užimdama
/skupystę tarėjo daug_rasti stabmeldžių Žemaicziuose, nes iszvisot®
pro tiki2‘bažnyczių, kaipo tai: Varniuose dvi, KjdtinCnuosc, Vidui
Kelmėj, Eirogaloj, Vielionoj, Betygaloj, Luokėj, Itaseinuose# Erai
Seir tiarbut Krukinave. Matydamas jog pusėtina dalis isz apsikribd
šių pametė nauja tikėjimą ir nevaikszczjoja į bažnyczia; uteina
kviesti pas savę ant-piet didžiūnus atvažiavusius sz venta diena į ha
ežia, o nenorinezius važinėti, niekatl’ne vadino. Persergėta tuo m
mene pradėjo lankyti bažnyczias.

Yalsžiai užnisžyti kuirigaiMs*.
AO kanaunykams 60 gyventojų pavieto Ballinykų ar ežerą Stervpsu
visokia valdžia ir galybe, su dirvomis, Jaukai^,* pievomis, ganyklomis
giriomis, miszkais, krūmeliais, sm-meddm, medžioklėmis, spaudimais,
upėmis, ežerais, prūdais, prūdeliais, žvejoki®, m61nycziomis.su gėrybė ' Žmonės klausydami kunigą apsakinėjimo Paprūsėj įtikėjo įKiis
įgis ir kitais vaisiais -su uždarbiais 4 r nušoktais pelnais, .kokiais- nor var l)et neturėjo bažnyczios. Vyskupas Mikalojus įsteigė Jurburge W
dais nesivadytu, kurie nuo seno minavotiems pavietams rodėsi priderėti tėtė kuria pa\T?,hV-\'i€4ionos klebonu įsakydamas idant tas atliekęsli
kytu .htrburga ir sukvietęs žmones dalytu jiems szventus Sakranmtį
ir prigulėti ne tik dabar esanezius-bet-ir geresne ūkę vedant būti ga- Vyskupui bedarbuojantis 1430m. mirė jo geradėjas kunįgaiksztis^
lįnczius atidavėm, suteikėm i riper azį raszta duodam, įbrukam ir užra
tautas, o sostas didžios knnįgaiksztystės Lietuvos teko Boleslovui $
sj'cin amžinai ir ,ant amžių, ponui Vyskupui ir jo įpėdiniams ir kapitalai! drigailai. Isz pradžių vyskupas Mikalojus ir su juo sutiko,- nes lį
ųiinavotos Medinykų Invžnyczios,- teip kad' galėtu laikytis misti, pelną metuose Klaipėdoj ir Skirstimonėj raszinūjosi į>o padarytam sandfl
traukti ir valdyti dailiai ir spakainiar ant savo ir bsžnyczios gero apterp kunįgaikszczio Svidrigailos su kryžiokais, bet paskiau*; žemaiezid
versti, pagal Miiora ir klotį kapitulos^
to idmįgaikszezlo neklausant ir vyskupas turėjo nuo jo atsitraukti. 1
Szio raszto stipry bė- patvirtinta prikabyt u didžiu Musų peezecziu. i del Svidrigaila ant jo supykęs, metuose 1432 meldė popiežių Eūgccj
Raszytas* Trakuose nodėhoj priesz szvent.-i. Joną Kriksztytojh metuose sza IV, kad kunigą Petra pekeltų ant Zemaiczių vyskupo, nes tikfįj
Vieszpatieo 14&D
»
per jį ir Zemaiczius prie savęs pritraukti.
To del, nors scstas-Žfod
, V ardau'Kristaus padarėm matant tėvui ponui rerrm vyskupui, uaug ežių vyskupo no buvo liuosas popiežius vienok.apgautas mm Svidnd
galintiems ir narsiems kare viams ponui Altertui (Jasztold. Vvjevodai los. leido kunigui Petrui būti Žemaiczių vyskupu ir atsiuntė reiknlid
ir starostai, Erazmui Ošti k Vilniaus kasztelionui, Jonui -..................
tame dalyke savo raszta (Bullę). Ta Įgijęs kunigas Petras norėjosi
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*
i
* * i * ’ I
i
* • ’ L1
i *
’ * « . »•
•»»
<’
. -Vojcvodai ir Kasztelionai. -Sungail kasztėlionui 'Frakų, Pomn-gal. ti Į Varnius iszguit vy«kkipa.iM£kaJsj.rir užimt jo vieta. Bei Zcinaiul
starostai Zemaiczių^ Lulxdda Musų žemės marszalkai ir kitiems dttugel mylėdami savo piemenį naujojo- ne^riėmu..
isztikamrcma M&sų mylimiems. Duotas per rankas išztiichmo ir tikrai
mylimo Musiysckretoridus Mikalojaus Maldryk.“ Per sziuos uzraszus
vyskupas Motfejūs įgijo devyni* valszczius ir keletą ežerų.1 Lygia ddJjn kanaunykai tapo valdonais turtų isz kurių priderantį iižšildifcynKy
rėjo.Metuose 1435 apmaudingas Svidrigaila su .didėliais būriais karei'
traukė'Į Žemaitija ketydarnas juos sau pamuszti. Kujoigas Pėtiuo
(klmas su juo drauge, pasiuntė- Zemaiczių diduomenei tokį raszta: J
Kiti AzisiszaL
rtras iszDievo ir Apasztaliszko sosto mylistos, vyskupas Zeniaiciiul
t Tuokart ptits*kunĮg‘rk.szliš Vytautas turėjo užrašyti turtui ir bužui m<”s ir kiekvienam, bajorams narsiemn vyram* ir Žcmaicziu po£Ains,|
ežioms, kurinieliepv iszetatyt 1416 metuose. Nora tųairzraszų niekur n ronams ir visiems kareiviams, mieliausioms musų prieteliams sreilūd
randam^ yienek "ikjcijbhrt jo būti nes visos, senosios- Z&maieziu bažny I ir t os vaisių! Per Dievo jiarėdyma o szveneziausia Pmjo musų' aukd
tižiausio popiežiaus gerybę ir tėviszka malonę-pa<(hryti’ir i-zkelti d
yzios, kaipo fair V ielipnos, Eirogalos Kražių' irt
valdo turtus n«o• kuai^aikszczio Vitauto* u/.raszytus o meluose 1530 ■ vyskupo ir piemer^mimivotas Zemaiczių biumi žios ateinant kartui
Kražių klebonas Motiejus skundėsi Karalienei Bonai, jog užraszni nuo szviesiausiu Lietuvos ir Russijoš didžiu kunigaikszuziu vieszparziuq
Vitauto Kražių klebonijai duoti sudegė Varniuose.
Pirmutinis vysk u drigaila, kurs del pajieszkojimo tos žemės ir valstybes lyg-pat žcmeil
jprts Motiejus, užrašytus turtus nuo kunigą:kszczio Vytauto, Kaltinėnfi vėlios ir ketina eiti toliausi Prusus. - Todėl reikalai, j am. i u-u prietel
seir R iv šeiniuose, paved? tuose miesteliuose srvven autiems klebonams stos. O jei ta musų raszto su laiszkn popiežiaus ne mx&yuLmi prDl
su iezlygu kas meH dalį gaunamo pelno isz vaIszczių sugražyt.
Ant sysit ir mus už savo vyskupą priimsite; žinodami-musų noru, savo rasfl
galo-v j skapas Motiejus, .Martynui V popiežiui leidžiant, tapęs-Vilniaus apreikszti teiksitės, idant pagal jūsų atrasza galėtumu rėdyti žingsni
vyskopu 1421 metuose persikėlė į Lietuva turtus paliko užveizdėtnjui musų ar ka kita lyg laikui pradėti.
O kad neiszsikaibir.ilumet siJ
pa skirtam, nuo ksuhi* ido» ’
su sziuo musų laiszku, siuneziam iszra.-zasisz popieru. kuriomis ant |
skupo iszkelti pasilikom. Da turit žinoti, jog-kick gulėdami
didį kunigaiksztį idant vulstybr-s sav<> jieszkotu per ramuma
minima, idant kraujus krikszc/.ioniszkas liereikalo nesilietu,
teip pat jog ir pat< didis kunįgaiksztis szaliui prieszingai guria nusiiff
na ir atiduoda. O idant tokį put szirdies jautimu priesziny karus Ašį
szcziansius milaszirdingai įk /ėpti teiktus! tikim jog tos žemės nieko!
mingesnio, nieko geresnio ne oatirtn. IszduotiS laukuose pavieto &
Miku ląj įtek Dži eržga v i cz i a vysk u pu.
lios, vilijoj Szv. Baltramiejaus Apasztalo, metuose tnsdeszimts penki!
t Iszviižinviis isz Žemaitijos vysi
Motiejui, per dvejus lygiai me- se (t. y. 1435 m.).
tas valdf? vyskupystę kanaunykai
klebonas Naujųjų Traku kunigas
Nežinom ar Zemaicziai perskaitę (a, laiszku davė koki nor< atsakui
Mikalojus pzierž-Eiiiv’cziu 20 dienoj sausio 1421 m. nuo didžio kunįgaikžima tik tiek, jog vyskupus l’etras nieko nelaimėjo nes ji kartu.su k’
szczio Vitauto p.rrniytas Zemaiczių vys
negalfjo tuojnus i savo vy
gaiksz/f/jų Svidrigaila. Zeimiiezmi nue savęs atstūmė.
skupystę atvykti
tai del to jog nebuvo kam.Zemnicziuose jo į vvsku
pus iszszventyti, kaip ir del to, kad didis kunįgiuksztis jį mylėdamas
su savim važiojo.* M anose 1422ibud:iim\s da praminiu \yskupu, taiki
no karalių Vladislovą Pagelia ir kimįgaikszlį \'itauta su PAhu k ryžio
kais ir ant upės Orsos ųric sandaros amžinos meiles-* terp tų. dvieju sza
(raliui numanyti jog toks spengimas vys
Ii u padarytos,* pykūd<"jp.-.
nepatiko vyskupui Mikalojui ir nemaž jam
nė truputėlį jam nepavodijo, nes mylėdami jį žem uodai ir girdėti
rėjo^a*permaina. Todėl praėjus toms audrotu^, vėl snviszkai m
N a u,j as vys k' upar pa UtySteta
irikaliki .pavestus sau nuo Dievo avin vežios.
c

Mikalojus Dzieržgaviėzuv suIaak^'Jur’fcko^BuIli) nuo- Martyno V p
iežiaus ir no buvusio Zemaiczių vyskupo Motiejaus-Vilniuj ant vysk

Jitai
(priežasties, jog audžia’ neužsiiminėt
daiįodydamas,
Vagį sugavo
i tėįpoagi ;kąip kada klysta, bu jog ant ežios ūkės jokiu bndu
j tu geriau suvisai iszdildyt bau negali padaryti gero sviesto,
. Gnie&ie- buezieris užtėmį
Kongresas dabartės -svarsto smę smerties, nė kaip praliet bet szis neklausė jo. Ir po tei
adant bausmę smerties suvisai kaip kada nekaltą kraują. sybei sviestas buvo niekai ir jo j ogxj am pradėjo-Kas vogti
isznaikyti 'Suvienytose'Vaisti-, Antra vėl negalima kitą per negalėjo parduoti. .Bet ūkinį nas .auo-stalo. Tada jis iszsijose. .Nes po teisybei sako ve daug kaityti, nes tas pats kai; ko butą kantraus.; jis nępalio misi i jo kaip vagį pagauti.
v.ė,laikęs.karves kaip. tai kits
lyk tegul 10 kaltinykų liks pa tinykas isz vienos pusės iszsi
Kiekvieną žarną jD pririszo
butu jo vietoj padaręs, bet
liuosuotų, nei ką viens Dėkai-’ žiuri kaltinykų isz kitos.gine.
prabėjo tyrinėti del ko tai ant storu siulu prie kulbės. Vie*
Kaip
padėkime
George
Wa

tas-tur kentėti. O apsudija ant
.tos ūkės negalimą padaryti ge ną vakarą atėjo pas jį kokia
Wert kaip -kada ir nekaltus shington, jis buvo didžiausias
ro sviesto. .Pirmiausiai jis tai jauna moter’szkė nusipirkti
žmones. Nors retai teip atsi galvažudys dd.Anglijos, o isz
pradėjo tėmyt ant vandens biskujtį mėsos. . Kada buezieri*
kitos
pusės
karszcziatįsiu
tėvy
tinka, bet visgi buna atsitiki ‘
Vanduo iszrodė labai czystu ir užsisuko į kita pusę idant pa
m ai, kaip tankiai pasirodo isz nainiu dėl liuosos Amerikos.
geru, bet tik jispatėmijo kad imti mėsos, .moteriszke nutarė
Bet
negana
da
to.
Bundas
apsūdytųjų ant viso amžiaus
jame yra daug kalkių. . Jis pa re viena žarna ir įsidėjo į raga
turėtu
paskirt
užmokestį
del
būti Kalėjime. Kaip kada už
bandė parsineszti vendens isz žaitę. '.Bet kada j i <norejo isz
•Kelių metų pasirodo nekaltybė nekaltai kenczianczių žmonių.
kitur del sviesto, ir teisybė, eiti, pasijuto kad • si Olas ja pri
Del
ko
gi
tas
Me.
Donald
isz
apsūdyto ir tada jį atliuosuo
sviestas buvo kuonogeriausias. laiko, o<.buezierls|pamatęa-kaw
kentė be jokio reikalo 6 metus
pasidarė suėmė ja.
Iri vesim ežia vieną atsitiki kalėjimo ir nustojo sveikatos.
mą.
Valstijoj Michigan‘o,* Mažiausiai rimbas turėtu užmo
kur bausmė smerties iszdildyta keti jam nio»’s izž tuos 6 metus
įtapo apsūdytas v urnas žmogus darbo skaitant tokią prekę,
į kalėjimą ik smert už žmogžu i kokia mokėtu už ta darba žmo
įgui liuesam. Apart to da jam
♦dystę. Persi m kus 13 metu pa
dabar vertėtu rundu duoti ko
si rod ė jog jisai yra suvis ne
kį nors pag^ljjo sp&kes už si
įkaltu. Valstijoj iPensil vaų.ijos;
.arba Illinojatis jis butu pakar* ėmimą, idant atvalnyti jį nuo
itas ir tokiu luitu praliotas ne. bado. Toki įstatai Imtu geri
kaltai kraujas.
; kiekvienoj Walstijqj.
Neseniai atėjo žinia isz 3Iar
rqaette, Mich, jog gubernato
rius Ridi palm >savo.Joną .vic.
Donaldą, apsu 'ta 5 metais
priesz tai ant kalėjimo iki
•snaert už nužudy mav nekokios
Mollie Beveridge aut fanuos
Ontonagono paviete 1889 m.
Karmoj toj gyveno penkios
Donu Ik, Ducan
Mollie Beveridge
Maggie Red
Tula nakti
-V v kas žiu kas
ėu Mollie Beveridge o
i jilted path baisiai sužei

gul i Beveridge ir John
Pucaiiži
IWpatbt i apskundė Mc. Donai
sūdąs apsudijo į ka
kurį Pr

Sužeista Maggie Red
galėjo stoti į sūdą, nes
path
sirgo. Pagalios ji pa
slinkiai i kt
r už poros metų isz p a
sveiko putv
Me. Donald .nekaltai
žino jo/rbįt
o kai t i nyk aks yra‘Be

», nes anoji žinojo jų
jie Moli.? n r kurioj papildė daug
praeitu f'iut|1
rszczių, idant kada ne
Ant salos Seeland
piktadar“**!’ tu kam ir nepatrauk joj) vienas ukinįkas,
papasakc*'' vakymo.
s i ė m ė a v. ginimu a v i ų,
<» prie aten°“sl\ įsine smerties nebu savo ūkę kitam. Na
,
-? seniai
hlaot Lap
Michigairelai Mc nikus uradėio laikyti karves
v

tu iszdildyta z i a i Įgyventu, o tikrie
Donald jau n«Į?ero padr po sziai die
pasirody\jj ]iuosj, ]>er
į|ie kaltinyk
**mikazczi

Linksmas aiieieras.

Geriausios -'drapanos,

mat

Varszavoj bu vo gana juokiu szkiniaiunaktadzes.... pas Re
gae atsitikimas.
Kelios die foviezi-u • 10—11 S. Main str<
nos atgal palicijautas stovintis Shenandoah, Pa.
ziiit kampo ulyczios Bieliau
skus ir Dlugiej (^Ilgosios) patėmijo jauną aficierą su ilga
I sz 1 e i s t os ’ V J K a 1 v a i c z i o, j u juoda barzda nepaprastai <
randasi per to tikrai tėvym
einant. Kaip tikt sueitik.d IVO
Juokai
kų giesmebrų, jog yra kož
kokį kareivį ir tas del ženklo
l.ietuvuv*»■ kui-klidiai vėli t i
p ag u •> d us į> r i d ėda v o
okytojas klausė vaikų:
prie kepurėm, aficieras liaidosi DOS I iHakė^Sc. tni prisiūti t imu
- Del ko.tu Juo%d teip v< juokais. Palicijautas į>radėjo'
Daaiszkinama- dar <ant da
ziandien atėjai į mokslai sekioti paskui aficierą, ką pa
matęs paskutinis įėjo į vieną bar pad?d4fi-fcol-kfttAliogo kuria
namą, bet tuoj paskui jį misi me irgi naujausios knygom bei
— Kati mus uzic
davė į (ą put namą pabciantas knygidės pamina vertos randa
rai eina.
ir pasirodė, jos; jaunu aficieru si. Vieno k Ai alingo praszai'it
— O tu Baltrau
buvo merga tnyszyna-slūginė
n i kia <) c. ? €■ lActu vos kank
vieno aficieru. Jrji iszėjus afi
— Kad asz ilga
O
1 ės ' u ž prasza-r t rei k i a 1 B c. ’ t
ciei iii ,į miestą apsirengė jo vi
galėjau surast.
sum. drapanom, į>i įsitaisė bar gromatjy įdėti, tada dykai po
— O tu Mikai?
draug ir katnliogns Įirisiun
— .Kad man kraujai
zdą iriszėjo pasivaikszcziot po
cziam.-.s, Adesas A . Kalvaiti*
ulyezias, bet nabagei nenusise
sies bėgu.
Tilsit. Germany.
kė baidos ir jią si»ė<nė. nežinia
■—- Na o tu Jonai ?
•kokiu kora jos laukia.
Jonas verkia; mokyt
klausia iu:
jums atidekavoti už
— Kode! tu verki? s
katra apturėjau;
del ko vėlai atėjai ?
• geresni nei vienas
— Kad. jau viską pa
. Karbonaviczia
nsz-nežinai: daugiau kai Į)
ure Plains, Mass..

kenczirt£taiwi

-

Didžiausias sklodas drabu

Lietuvos kankles

Padek-avoju szimtais kartu už
visus daiktus, tai yra mas/.iniikę, kotuĮiasa, leuciugeli ir d<»
vanas, nes jie man labai patinu
ka Pr. Eismont, Ducpiesn?, Pa

rie no musu daiktus perka, jei
gu da neturi lietu visz.ka kntalu
_gn ,-atraszyk o bus prisiųstas.

A daikta tai pirk pas

.. J.

irt-

~?rr~r9>

Kaip gavome žinę per minėtąją 1/23 d. szio mėnesio lietum
. The Lithuanian Weekly

Ta iszkarpa srutokęjs* brangeis
žodžeis, kuriuos tiesa- pasakant
rei tikimės; kad-gausime žinę. ir tolinus
(į§Į
i “.
g j kėjo da padailinti, {o gal jau tas dar ant ko.tasai krutėjimas pasibaigs.*
PUBLISHED EVERY
|? bos ir atsiliko) daviau daugeliai sa- 0 tos žinios su. nekantrybe lauksi
vo brolių perskaityti, kurie visi vie mo.
Executes all kind of Job Printing
nu žodžiu sudeda per manę „bravo Su Guodime A. Si 8. IV. 96.

jGarsas VmerRos Letuvin
g
I FRIDAY
<•? and translating in all modern langnages.

0

p. Didynskui už jo užmanima!“
4
Iviposgi visi sziuomi meldžiamo
F
n> brolių lietuvių Amerikieczių, idant
spAll communications must be adressed** oki užmanvma, ne užmestu be isz
■ Pasibaigs ant nieko, jaigu kaip
»ildymo nes mes to padaryti nega sulygsziol mus tauriecziai vien ko
|‘‘Garsas Amerikos Lietuwiu”
Mumis sziuomi tarpu \ ra Šerias auszis ant tuszcziu riksmu ir
PUBLISHING CO.,
p. Įime.

I

1129 S. JflRDIN STR,I
0

jokiu praszymų nesirįžtų padarinė
gb----- -----------------------------------------ti Jo Myliotai Ciceoriui.
Jeigu
rieti et inis i Uaikraaxfta >.
mumis tapo uždrausta, tai gal nor
jus Broliai Amęrikiecziai priduotu| Slszeina O kas : petnieziai ? meSi baisa apie musu skrande. o jai
tiktai tasai balsas dacitu ir jai tiktai
§
Shenandoah, Pa.
F-- Jo Mylista Ciecorius dažinotu apie
*.6
tai, galima butu tikėtis kad tos
V AME RIKOJ E
kriaudos nog .Jo ir pasiliktu su
iVZMARE
$3,0
Rankraszcziai (kori omleiu-fjos) i <•

1‘fiarsas Amerikos Lietuviu

Whuszkai turi būti siusti ant szio an
rnszo:

<•

4'.

taptu jNigražita.
Gal jau nekuriem laikraszcziam
Amerikoje ir yra žinoma vienoj

O,

f

Entered as mcoiM riass mail matter
the Past-Office n' Shcnandvoh, Pa.

»

'v

Lietuvos.

irta naujena kad asz dvi sanvaitė.>
lam-atgalios, skaieziau ,,Varszav
skani Dncvnikc“. kuri*- pasiremda
mas ant žinios Novoje - V romia,
paduod i ž ma jog ti nmpam laiko

szcziausio peržiūrėjimo Jo M\li
štai Ciceoriui, apie pagražinimu
Lietuviams spaudos lotyniszkomis
raidėmis. Tonais teiposgi paaisz
kina priežastį pnrengimo to pro
Diena 5 jekto buk kad Prusai didelę nauda
piniginę turi isz to ir buk kad I’m
suose atspauditi Uikraszcziai ir vi
antrasza šokios broszurkos privszingos niu

dvasę lietuvių.
Jaigu suligsziolaik
Pradžiugęs isz jo toji žinia nebūtu daėjus ir da.-igavu•lėsziau laiszkac. ir i Amorikiszkus laikraszczius ir jai
tikrai jumi (Kėdyslei) but u žingeiz .,(/urso Ameri-

senovės pažįstamo guodolino Juoze

po Didvruko.

merį minėtojo „Vai
talpinusi laiszkas į Rėdytojų ,,Gar nik“ prisiuszcziau
<o“ to paties J. D<dvnsko, ir suraO gal Dievas ir duo.>, gal’ ir su
lauksime ppižibant ir del mus sau
lėlės, gal ir Sulauksime to kfiko, ka
da galėtume atvirai skaityti savo
Sivainikavimo drauge su praszymu prigimtoje kalboje i.-zduo’as viso
apie pagražinimu Imtriviszkos span kias knygeles bei luikraszczms! l’ž
dos lotiniszkomis raidėmisGaila nu.ii didelei, jogoj guodot: zų, kurie dagirdę
nas Didynskas pris.usūilinas minėta
ja iszkarpa, nepadavė man sa vo ant
rasza'
Aiit tos iszkamos pridūrė misliodami. buk lieluviszkai
tiktai savo ranka: ..Paduokite pa damas, stengiasi atgaivinti Lietusiuntimams, am karunavojime. Te
ii dange
gnl paduoda pras-zhna ir nog s-iVes“
i szj liukas
J’ <b»ugiaus nieko. —— ‘
Geisdamas sudėti p. Didynskui
savo padėka už jo tokį svarbų už
lietuvių szio kranto: bravo į>. i 'u
maninia ir neturėdamas kaip sakiau
jo nntraszo, kreipinosiu į rėdys t c dynskui už jo u/.man ima! ir bravo
...Garso“, melsdama* <&rios kelis Aršiom tiem kurie prie to užnisnv
žodžius patalpįti savo larkraė^tije,
idant netiktai p. Didynskas* bXdr
visi mus broliai Lietuviai gyvenan
da tokia Jūsų diirbszta ’•mi.uh» ūkišzį dalyka trusuojesi, žinotų kaip’ iant
?nL ir
Jr jųsų
BJsų kentėjimą
^atėjima ir.neužmirszi
ir.neuznnrszi

fai prisiųstoji

iszkarpa sunaudota

mus varge, skraudoj esanezius.

LIETUVOS

3S- Žinios.
\as mciicsis sziuiet pas įminus
1 2-1 szio mėneaio 7 va buvo labai sziltas ir žmone
lės jau džiaugėsi jog gerai
iszeis su paszaru.
Ir isztiesii
rai priesz Jurgines. Vietinis nekuriomis dienomis lauke bu
. Matulaitis atlaikė miszpa vo į 23 la:Į)>nii:s szilumos. lH
S o k n. Pautienius isz Malta Balandis da parodė sava.
Pradėjo i-ziiaujo szal" ir snigt.
urs
o
daugumas paszar n
Mt.

Jus visuose dalykuose, kas link lie
vo mokslą, narsumu ir darbus nau tu vystės i pagerinimo gyvenimo
dingus ar blėdingus visai tautai į
luomas: gaidinių; jautinių ir avi arba laike visoliino Seimo, Susivie
nių; pagal tai, nuo kokio gyvulio nijimo Lietuvių ir apgarsinimo pro

duodu atsakymą skyriuj;
katrie savo pripažįsta \ aika

Pagal teisinga isztaruJa, vieno
Genelio, visi bctuviszki intclligentai
atskalarai, A
Akademijos ir
veriu maskoli
, del stokos tik
m irauksztr-mio mokslo, ] ihv yra
blėd’mg* s. prasimu žmogui protėvi
jysb’s, pasauhszko ir dvas^zuo nihi ‘izmo. (n iėk nieki u) n« • i • 11 k >‘<?nd ? ir
nenun-kė, tamsus p.uiliLr dai
i pi ktadėjai-ncprh i Tai
tos ir suvienyto brolis/..gyvemrno. tarp Lietuviu; jie ' ra tukstan
ti kartu bjauresni ir pikie-uų dar
buose lŽ visus sznipukus bei czinov
nikus caro. —

H imtis

ugu ltus, Kelruij j Anie
Daugelius jau m

1IH*.

u i-vlcž
Jurgių, tai vakar buvo daugy k u ų ir ple t į n - i
bė varduvių. Nekui ie per sa\ o kas sykis vis dauo*m->
varduves teip smagiai liusiniuo n.ę aplinkiniu ».se niu

UDlft

s nuo

k kariu

menes

iKiszio

i aus

butu

Shenandoah, Pa.

ORT .n
-XCOOKING ona

kardu iyzkovot liuosybę!
nctuiim locuu peiliu; su kureis
tume, riekutę duonas atsirieki
ba ulėlin UŽnmszt.
Prisižiurėkit Į Lenkus, ka ji
dare D 63 metuke f Savo k

coriaus Aerono.

Apat> esu liudytoju ir d:
ku kankintiniu, ai<zkiai macziuu
kai Į) nekaltiem-, neprigulmingiem
žnion“ms, pri** bunto. duii
kai]> pikcziau.J rakalei, no -U pel
Hm Ok su* kaneziai1- (nahaikoms)
Im leu, i-’ora- n’mk-zcziu pasikabino kir/niose
i 3 milionus
jiimiose po haik u- Ar norit
i-1 su mumis panisziai at<iti' tn.
' žmonių vadžiot už nosų ii
tmukt. atskiri no Di vo ir no d:
,liaus
d/iausios, švieti1 pamik jo-

dius

vari

>

me politikiszko apjakimo, saugoda
mirsi pažeist svelimtauezius ir nore
darni apturėt garbe narsiu karžigių

J. Atsukimas Immimm
ir jautinei.

trolio
niej'e,

ragu

ti atsakymo.

• i ne-

szv. Ju r jo pa

sunirė nuo appoplekcijos die •
ną 22 szio mėnesio.

Parduoda marszkinius, kaldra>
ir visoius daiktus isz drobes bei per
jog kynai neatidavė nė nemis kalo. T<
preinarnoj vie
gelumbes
niu niekurnet pits tamsiauses tautas
nioj.

paeina.

Carinei.

kurių pirmą gėrė
ginklus ir sudaui

Žinios isz pasvieczio

LIGHTS LIKE GAS.

gijo.s.

ragai

k o <
sa\ o

yuur

»p|e

o1

.

j

Atsakymai Kėdf pavieto a
filius penH

V.

Tamistos

igu
t)i

at-

j

^įžadėt Sutviartojaus Dievo ir į Jo
^j^ieta garbi! neprotingu* ir nejaus

S’Fpr< atsnk

1 dul.

.-kartu.su

gamta, po žinomu

Acziū.

230 W C! untie st.

Shenandoah Pa.
*
W

laikė saliūną-’ant E. Centre ulyczios,

8 galviai!

Alt so a o neiki
” dk. j
• i
zirclgclos. vio
mistosstniipsnĮ lalpir.j.p jv gi^p-Įj

kę nes- nelygios.
(P

snviszkai V

go

Ar gal ak

i,

j. ne per seniai žydo vežimas pa1^. ^dė kumelį! ? (
a 1 v o c z i a :i i!
l

anti Labels rejlMer^.
P<-icnce. V o report, whether patpnt can i>o
,oc<vcd or not, fr<-e<>f clvtr-c. Gvrjve r ot rtue
uu-H parent Hallowed. :e~ pn«c (>ook !• rer.
M. B. WILLSOM i CO.. - u' r../

jiem -dangti
neužmokėta už Kovo mėnesi.
neis į darbą

ir kitų

WASMtNCVU, D. G.

nedaleis
r ne

Geriausia ir szviežiansia mėsa

užmokės

Philadel

Asz jus pa-

no pirmo pasirodj mo Lio tu-

*

jura JĮffllMs
A

nerasit, (ik ta: jog Lietu

;

loi

vardu

^Onus sykių, u/, save razumnesnius!
^tsakykit!! užtikiiname. jog kito

kę--

prisiųsti apysakas, vėl

t-rsono an<

’^•h a o s . (Srmiszimas.)

Torring
i
Szkapl. ir Ražanęzių T
gauti pas mumis už kol/,

.J. Kasiil.iiti

Paskeviczi’.iH, kurs

^iemimui kunigu, mszkiri rodo isz-

(i. Beker.

'v

*

RinlzinsKui.

draugija - žmoi

įCponių prociaimik
daabininku
’imti turtus ir juoTphę^niii paleistuvių!
^ Po iszgriovimui bažnvezių ir isz-

an
p .v kams Al
niė-i nieko

nuo

druler obcut U.

5 00 žino ži ureti k a ra.

^gana nusižl

U ra ir norėt u sau

L1(OLI>.

ų.Žabangų*) žada iszgri-'ut bažny"l^iasul-’U/.it altoriio. i /.Į Lul j;udo

ima ir. n va
^z®tu.
Žino

pereitą

7'.-.’L D f • t

THE HONARC!I

L. biologija ir Dc

kalamu gero vai gainistros, tai
ves ant G ra javo
čia i rėjvste „Gar

1.'.-’HO SMOKE.

(EVLS Gr.INW.Ti d OIL P

vif

ežia

metų senumo. Iszpradžiųmįs
lio, jog mergaitė negyva, bet
gydytojai apžiūrėję ją, iszrade
jog ji gyva, tukt ką, per uždą

projektą praszymo atsiliepė su plio
jog duos Kubui autonomija.
silpua, jog nieko negalėjo pa
vonėms ir uždraudimu, jog jiems ne gulėtu pasiremt ir turėt jog viltį isz
V i e n n a. Baronas Mau pasakoti, kas su jaja atsitiko.
pažystami ne privalo ir netur tiesos jus partijos, iszrinklas žmogus bus
ricins de Hirce žinomas žydit
rnszyt į laikraszczius jokių naudin
gų rodą ir užmanymų: taip tuom
U ž m u s- z ė j a i Tautos! philantrofistiis milionierius pa

ISZ

© Ainiai pribuvę prieapsivainikavii.no

Shenandoah^ Pa,

•11 ■ -.nr

kas szv. Jurgio b i anas atlaikė
koncertą i c balių ant Bobbin-1 ūž pliovoues ir keliones, ir paaiszltfnimas projakto
šono salės/-kuris labai nusise praszymo politikiszkų tiesų del Lietuvilr in Rossijos
kė. Bianas labai puikiai pa*, enra.
miega. Tuojaus buvo‘duota
grajijo o daugybė susirinku
pagelbair mergaitę pasisekė
Kadangi lietirmzki intelligcntaisių dailiai bovinosi iki vėlybai
žinomi razbainykai tautos priesz naudos? Ar galite terp savę nuro ma „home Etilą“ kas ^eiszkia atgaivyti. bet da ji buvo teip
nakezia. Bianas jau susitaisė
dyt nors viena ypata ant katros visi

if

*»

Atsakymai Kritikieriams

f

dirbus ir ne pradės dirbti savo
miduose iki ateinaneziam pa
gedėliui.

W. Oak Street.

Shenandoah, J’a.

KF •

M

.1

Lietuvos grožybes

Slaptinga istorija
Minske Lietuvoj, buvo toks
atsitikimas. Pas bobutę atė
Pareikalavo,

apsirengę*

pagelbapas ligonę. „Bobutė44
įsisėdo su anuo ponu į roges
kurios laukė užvartą. Var
anas nuvažiavę, įszako į roges
du kiti vaikinai su liczynomis.
Akies mirksni] užmetė didelę
-skepetų ant galvos bobutei.
Stengėsi rėkt, betiszgirdosz’ūs
žodžius: - „Tegul ponia nesi
bijo ir leidžia akis užriszt. A p
-dovanota busi gausiai, bet už
nepaklusnumų ir riksmų gali
nustot gyvasties.44
Ir užrisz
tomis akimis važiojo jų ilgai į
visas szalis.
Ant galo rogės
usilaikė Moteriszkęv
užvedė

Mėnesėlis czia aiszkosnia.
Nėr augsztų kalnų snieguotų,
Ka pecziais padanges remia;
Nėr vu liautų czia gainiotų,
Ką liepsna ir durnais vemia.
Bet Ladtuvej yr‘ įkalniai
Nuo pasaulės sutvėrimo:
Liko mums ant atminimo.

Irgi ne sniegais amžinais
Mus4 senovės padavimais.

gu-

Niekur pievų graži ų tokių

Kiek žolelių ežia visokių

,M

Ant o isz ryto
jai sugryžt tokiu

bodu

pat

su užrisz
ttomis akimis.

'O nuėjusjį sodelį,
Yr1 ant ko ‘ten-pažiūrėti:
Kiek^czia vaisių nnt meddlig
Negali gali atsgiei'ėti!
Vysznių kekės ant saulelės
Sirpsta; kiek czia kryklių bliumg
Kriuuszių linksta net szakelės,
Kiek žalių aprastų krūmų!
Obelių szakas raudoni
Obuoliai prie žemės lenkia,
Dievo czia matyt malonė

Tekant vasara saulelei

Kiek linksmybių žaliam gojuj
Kaip užgied’ visi paukszteliai
-Linksma ir ramu, lyg rojuj4.
Czion laksztingals krūme gar
siai
‘Gieda ramia giesmę savo
‘O tenai strazdui storbalsiai.

Norint daug gražių ’yr1 .vietų,

Kpumnose gugė kukuoja,

Bot-sztilies ant viso svieto
•UžiLietuva nėr smagesnės.

Ir godžiai skruzdės anuoja.
Szarka snaudusi ik szioliai.
Dairosi akis pastaezius,
t

.'Szaukia, vovere :pamaczius.

Drūtumas ledo

•Uklninks, vos miogs praeinu
Pirmucziaus, nei ka ,pradėti,
Su linksmu jis veidu eina.

storumo 4-colių a dai ko raitarijų h- lengvas numotas; 6co

Gražios, kaip Žiedų lapeliai.
Bitys birbia, medų renka
Žolėje žiogeliai szaukia
Ir pulkai avižių slenka
Viską czia linksmybė traukia.

Juo vandenėlio teka;
įvairių žuvių pulkeliai
Vienas paskui kita seka.

Bra kaito ne viens laszahs
Nuo jo veido nusirito.
Rj to meta netingėjo

lių m-truk^ta po sunkiom aniM
tom,-o perdedu 10<eolių storio
gal perert visa artilerija ir pa!

kai žmonių. .Aut ledo O co
Dirbt Į lauka prie žagrelės.

Lauka vi“nm»rszkin is ai e.
Daug priedėjo jis kantrybės
Ir su noru viską darė.

lių storumo gal tiesai rėliasge
di| atlaiko tavorinbis irukiuf

ncirwKs kad ir mestu nu®
60 ps’diį a'ti^<S55czio ikaru sveret
Darba laimidnins artojo
Isz duosningos rankos gausiai tį 259 t'»nų.
jis

Vukszmo visam hm este.
aar»' .‘-T* <ey

Garbiniutos virszunaitės

Kaip į veidrodį mergaites.
‘Kilesnis krypdamas antszono,

Baszytas portretas

Stiebies!, kad nors isztolo
Savo pamatyt4 szeszėlį.
Ant

■

romnnsn

po

vardu ^,Biedni žmones“.

No toli nuo upės miszkas
Del keleivio ten yr4 viskas:
Daug linksmybių ten jį laukia.
Kuo puikiau pasidabino,

LitiiTos jo yra nelygios, vie

niam -da»kte -didesnės, Kitam
imažesirėe.
Bet pažiūrėjusį
’tų rasotų isz toliau aiszkiai ma

kuris

isztolo tsicrodo

lygiai

Mokytojas

Pasirėdė ant jaunimo.
Žalios ka<os jų supįtos
Kvepia kvepalais sakiniais,
Puikiai skujoms apsagįtos,
Lyg auskarais gintariniais.
O beržai kaip pat4s žemaieziai
j V •

/I I /. I

VVI y.

Užsidėjo dabar szviosziai szapt |
kriaueziu ir viską padaro kuono,
riausia ir puikiausia už pigiau
Kas nori puikiai pasi
Ir jau gult ant žemės rengias. prėkia.
dyt, praszom ateiti pas manė s
Miežiai net iszgulę vartos,
......u:„•
131 South Alniu Street,
Shenandoah, Pa.
Czia rugiai kaip laužas stovi,
Pilnos varpos žemyn lenkias,

Bus kuom ir pasinaudoti.
įmetus ir dabar,įį rokuoia vertu

Aržu olai seni tarp jųjų
Sznabzda lapais, rodos szneka,
Ir kaip seniai del jaunu jų
Pasakas senovės seka.

Brokai, runkuliai, bastucziai
Saulužėlės ir .žimucziaL

szfos knigos

Maldų knįgos

n dori i pbo

mažiausio iki formatui port#

C. M. BORDNER D. D. S.

DANTŲ DAKTARAS
Ofisas buna atidaritas
nuo 9 iki 12 (piatu)
po piet nuo 1 iki 3
ir nuo 7 iki 8 wakare
34 Oak str. Shenandoah, Pa
LIETUVISZKAS SALIUNAS.

M. Slavicko
339 W. Coal str. Shenandoah, Fa
pas M. Slavicku. Žinokite, jog jig
yra ne paoziuotu, 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 cigarus

'

T Ė M IN KIT!

Pas prabaszczių Szenandorio parapijos gulima gauti visokių

Szkaplierių ir, Božanczių
DAKTARAS

Ir kaip gyvena Kynai
“
10 c.
Gfvenihial Szventuju Dievo 1, 2, ir 3 Vapplorlo A. kun. Istorija bažnyczios
70 centu viena
kataliku
“
“
100
Givenlmas vieszpaties
soc Kristijonas Donalaitis Pavasario links
rsr.Sbuuok 5.151 $.15. 11.45 nln. 1.5o. ^30,9
Giveiiunai Szventuju Dievo (mažesnis]
K) po pietų, ir alų nu in Szenndori ant 1‘bOf. 9.15
mybes
“
“
‘
5 c. buvęs
prie Minors
Ilospitalr
ryta. 12
27, n.i5'p< pietų
ir III zokonas drauge
~^c I Musu Pasakos, lOpasaku
10 c
Ashland'e. Gyvena Water Compa
kzeiiirtj^
Jonio ) J’otuvillc.
7.38
Garsas apie baisybes dienos siūlo 25 c Kankinimas kataliku Lietuvoje abelnal
»»8. 11 05. H.Svr,^ 2.'48.?.57, 4.10, 5.2^
po
ny, Building,
Gydyklos nu baimės smertles
30c
o ypatingai Kražiuose 1893 metuose
>ie’.u.
IstoriaSzveiHa su abrozeliais
laizeina isz Patlsvllln į Szonadorl 6.00’ 7?50| 9.05
del Llctuviszko teatro
” 15 c.
Menuo Marijos
30c Andersonu pasakos, su abrozellais, 30
W-I5. 11.40-rt 10, irag 3.1X1,4.40 5.20; 7.16, 7.56,
S h c n a n d o a h, Pu,’£40 po pietų.
Fiiotoa arba kolos į maldinga gi ve n itaehia Isz Azvnadorio j Jlazk-ton. 6.C4, 7.40! 9 ma
50C
16 ryta. 1*33. 2.57, 5.27. 8.OS po pieta.
30c
lazatnu isz. Hitzloton į Szcnndori, 7.3, 10.00
Prislgatavojimra# snt smerczlo
50C
ll.ee ryta. 12.15. 2.58, g.ZO, 7.25. 7.56 j>o pistu,
Gali iszczistlti ir nukvarbuoti visokias jaigu nori turėt sau nauda te
Istorija
seno
įstatinio
N E D E LINIS T R EIN A S.
Kunczia Vieszpatlos
■
30c drapanas kaip tai; kotus, kelines, pirszIszei-na in Raven Run, Centralft*
Pokylis szventuju arba tanki ko m u- tines, vilnones ir szllkines. I’o iszczistiiSlaunc Carmet ir Shamokin 6.45 ryta 2.
u dailiu v i
mv , arba nnkvarbavimo drabužiai iszn i ja
40 po p.'etu, Ir .Ttlena in Shamokin ant
25c rodo kai]) suvisu naujai padaryti.
šokiu, giesmių,
gyvenimus
‘ 7.40- ryt.» ir 3^,45 po piet.
Darba atlieka greitai, j»igi,ti ir kogoStebuklai Dievo Sz. Sakramente 30c
frzoina is-z Shu-niokin in Shcnadori 7,
szventuju maldakiiįgiu raszyriausei.
MokslasRvmo
kataliku<•
35c
*
13 ryta ir 4.00 po pietn. ir ateina in She
20c
aadori ant 8.4!) ryta ir 4.58 po paetu.
R a ž a n e z i 11 s a mž i n a s
10c tas drapanas.
virmutini ir didžiausi
Iszeina in Ashland, Girardville ir
20c
Rost Creek. 9.40 ryta 12.20 po pi'etu.
Kalba dvieju žmogų
10c
fn Hazleton. Blaeh Creeh .Linctlon,
Vadovas- [n dangų •
- 50c
Penn Haven Juction, Mauch J Chunk
V a d o v a s a p?:; n ka ne z ių a 11 n i n i n i m a k a n
Allentown. Bothrehem. Easton ir New
I ežios Lszganitojaiismusų
18c
Yerk, S.49, ryta
0 15 po piet.
In Philadelphia 12.30, 2.55 po pietų. I Girtybe, baisi be ir rustibe to grieko l.*c
Kas \ ra grickas.kalba 2 mergaiczlu 15
fu Yatesville, Park Place. Malianoy 1
5c
City ir Delano, 8.49, 11.35 ryta 12,30. 2 | Didžioji nedella
Grleszninkaspriverstas metavoties 10c
55, 4.58, 6.03 po pietn
1I
I
l'ersjn-jimas apie szv. tikcjl'i’ą
8c
JUST WHAT I’VE BEEN
Iszeina Isz Hazleton hi Szenadwrl 8.30
l
Trumpi
pamokinimai
ir
rodė*
Isz
knĮJI.30 ryta 1.05. 5.30‘po pintu
I
Is what everybody snys when they see our
Isz Szenatloric in Pottsville .>.55. 8.49, I gų kun. Anlunavicziaiis
- -5c
4,32 ryta 2.40'po-pietu
Kasdienine.* maldos
8c
ju rin “ipn> vny ,
į
Isz Pottsville in Szenadori 8.30, 10.40 1
Graudus verksmai
10c
>yta 1.35. 5.15 po pietn.
I
Apie malda kaljaz rakta i dangų 15c mesa:
Ror.i.iN ir. wii.nrit gen era In a.* soper in |
Pamokslai aut didžiujii metiniu szven
tenilentas South Bethlehem, Pa. I ežių ir didžiuosius nedelos
mesa.

y. h. n imi o.

j 116 E. Centre Str. Netoli L. Vales
dipo SHENANDOAH PA,

Air. IVL. Dynieuicz
532 Noble str.
CHICAGO
ILL.

L Rohland’o

■Shenandoah, Pa.

Szanksunas Ba la ndėlio

tJHAS S. LE E. gen. agentas

ic

j

Gerianse mesa
visados pigiausia.

I

Knigos svietiszkos įtalpos

&■ R. Dabb *

sius kokio nori formato,

Stovi tartum jaunikaieziai

ta 12.43, 2.17, po piet. In Quanane, Switchbaca
Gerhard* Ir Hudfondale,
9.15 rvta 2.57 po piet
In Wil»«-Barre,.irhit« Haven, I'lttaton, La
ceyville, Towanda, Sayre, Waverly ir Elmira,6.M,
sztinika
“
“
5 C,
*15 ryta 2.57, 5.27 po plet.
Kaukaze bahfevis
”
5 C.
:i> Roehe»ter, Buffale, Niagara Falla ir iu Wetsui fl.M. 9.15 rytu 2.75, 5.27 po-pieL<
Kur meile t< i ir Dievai
6 C.
In Belvidere, Delaware Wa-.er Gap IrStroudsKas kaltas
“•
”
5 C.
l»arg C.Mryta 2.57 po piet.
Senis Makrickns
“
‘
5 C.
1 Lambertville Ir Trenton 9 15 ryta
I
Atrksoaltorius arba Szalti'ni'* dangfsz‘
5c.
* Tunhun..^c 6XMi9.J ryta, 2:57. 5.27po>plet
kuskarbu
“
“
“
a tbaca ir Geneva 6.01. 9.15 ryla 5.27 po piet
j Gyvenimas Stepo Ilaudnoslo (ketvirta
Ju Auburn 9.15’rytu 5.27 po pier..
a) Sknrlniuosoapdaruose - Si,50 j dalu ..Szaulenlszkio senelio”)
la Jeanesrtlle, Bevistou ir Beawer Meadow
b) Szagrino
2,00
T38 ryta 1C.’43 po piet:
c) Kriszlolo
2,50 Apie Dangų, Saulę, Menasį, Žvaigždes,
.. In StQUou ir Lumber Yard 6.04, 7.38, 9.15 ryta
Plianotas ir Kometas
“
5 c.
d) Sn kauleliais
3,00 Ir dauginus
12.48. 2.57, 5.27 po-pletu.
2) BALSAS BALANDĖLĖS.
Pirmutinis degtines varytojas, komedila Silver Brook Jukclion, Audenried Ir Hazle
ton 6.04, 7.38, 9. 15 ryla, 12.43. 2.57, £.27 ir 8.08 po
I
ja
“
“
“
io c.
a) Skursniuose
90c.
pietų.
b) Szagrino
],oo Naujas elementorius (189.5 m ) apdarytas
In Scranton 6.04, 9.15 rytu, 2.57 ir 5.27 )>u pletu.
c) Krisztolo
.
2,00
su puikiais paveikslais
“
15 c.
In Hazlebrook Jeddo, Drifton ir Freeland 0 04.
7.B. 9.15 ryta. 12.13. 2.57. 5. 27 po pieta.
<I) Sn kauleliais
2,75 ir dauginus
Žodynas kun. Miežinio keturose kalbose:
la Ashland, Girardville Ir Loat Cree. 159. 7. 43.
3) Mažas AUKSO ALTORIUS. I5c. '
lietuviszkai, latvijukai, lenkiszkal Ir
9.13, 10.20 ryla. 1.00. J. W. 4 10. &35 po pieta.
4) KANTICZKOS
70
raškai
“
“
S 2.00
Jh Raven Run, Centralia, Moun’ Cannel ir
Miarnokln 9.13. 11.14. rvt«, 1.32.4.20, 8 22. 9. 15 p»
Basanavieziaus Dr. Etuologiszkos smulk
pietų.
menos (su viena oiapa)
“
25 c.
Ini Mataavilie. Park Place, Mahanoy City ir
Helano. 6.04, 7.3>, 9/J5: 11.05 ryta 12.43, 2.57, 5.27
Pavcrgelė (P. Pciverlntos Apysakėlė)
*99,10.53 po pieta.

I’hiladelpdia. I’a.
A. W. NONEMACIIER, Ass G, P, A.

Vos iszplnukilsios linguoja.

Daržu laistė ir ravėjo.
Bet dabar gražu ’nutyli
Viskas ėmė tardt. kerioti

Mirsi} spanstuvėja randasi

5.27, po pi«tu.

40«
• 20c
ioc
ne

Biruti* dainos Petro Armino ra*ztal Ponas ir mužikai, drama
ij<
Kas Ulsybe tai ne melas, Alsi B. 15c
Pajndinkim vyrai žeme apysaka
15 c.
Ant Nakvyne*
“
“
5 <.

MESINYCZIA

Jam dabar ramu žiūrėti!

Daržas tvorele aptvertas,
Ilgo ir sunkaus darbelio
Ūkinį kės y r4 jis vertas.
Iki keliai užaugino

vrelnsl l*s«lic bi Ihesaderic la Pana Havta 5
lanetiun, Nauoh Oaak, Lahlghtoa, SlatinjUM ?
White Hall, Catacaaqua, Allantawa, Bathlahain,

Zlponas bei ŽipoaA

Treinai iszeina.

Pamatyt4 szjrdisįįo trokszta,
Kur jo darbs sunkus ir viltis

Baltas .... kvepalais bagotos
Ant tų pievų visa diena

III.
s®
i

VII.

lumo 2

savo

irs

Drebulės, ^enos moeziutėą,
Lupos dreba isz silpnybės
Ir jos žilosios akutės
Niekur neregia ramybės.

H.

Galvos dobilų raudonos,
Tartum rožes, garbanotos,

kambarius

I

Norint daug gražių yr4 vietų,
Kur gyvenimas laimingesnis,
Bet szalies ant viso svieto
Už Lietuva nėr smagesnės.
Czia dienelės yr4 giedresnės,
Czia dangus daug mėlynesnis,

Gefczinfcelis Lehigh- Jalley Katalogas Kningn

«*

■ssee

South Bethlehem, Pa I 1

J.
808 W. Centre str. M«hanov City,
Fa. Galima pirktie konopigiausoi ir
ant geriausiu szijiu važiuot. Prie^f;<m liaidžiu piningus tiesiogėt in
Lietutva, Bussija, Lenkij ir kitas
ttisas szalis Europos.
Ttipgi laikau saliuna, kur wiso Į

fawo wi»»t»iui.

Lietuviai amžių gludumuose
Maskoliuos politika

10c
20c

g a.s agent
Veselija pagirėlių 35 c
Terp skausmų į garbe poema
50c
Victoria. Zanavyko
7c
Juokingas pusakojimas
Naujas elementorius su apdarai* 15c
Lietuvos gnspadinJ
mė
Amery k a pirtyje
5t
Tamoszius besotis
15c
_Apio Krazics
Ka* darviiidantsveikibKtuiue
*

utokibiv «

l®e I

mo piningu.

Combination Kitchen Table and Cabinet.

l’roniptly »vcured. Trądo-JMurks, Copyright*
nod 1-Abcln rojriBtcrod. Twti
___ ,____
enty-tlvo
yotire »xpwncncv. Wo roport wh«thor patent oh n t-0
u. OitrJce
Chir*o« not dao
dao
bucu red or not, free o/ulukoro.
mull patont Is nllewod. fKpairu Booh Free.

H. B.JVJLLSON 4

It has one flour bin th;v holds too lbs. : twornr.-J
rawers in end that hold about
lbs. each : 1 js
. ur drawers in front: a zinc-l»nc>l bread cabin^’ ;
kneading-br>nrd and rolline-pin. Size of top,
43 inches. Ask your furniture dealer for It.

MADE BY THE

AMERICAN FOLDING BED CO ,
Vrilc hr I’lfife’vA Sheboygnn, W'S-

........................................................................................ i

-

,

W Amerikos Lietuviu”

1 Naute

sporas

Į* -loliu Dal

•fc Drukarnej e -K
v

Reading. Pa

drukoriszkus darbus: Brukuoja

t

agentas de)

Draugyszcziu konstitucijas, Plakatus, ^ikietns
Gromatas/ Užpraszimus ant veseiliju ir 11

Alans vr Porteri)

'GARSAS AMERIKOS IJ^TUVllS"
230 W. Centre Str.

d:ll str. Shmudc'!

Parduodu drapanas kepures, czebal us ir 1.1, viskas po cziene ko
kios du ne buvo Sbenandory. AtikU o pamutyslL

Shenandoah, Pa

ęoOPER <fc SeiHLEER,

e;

f. Ktip«ąM$ta

25 E. CENTRE'STREET,

PESTMWAGJJA

MAINIERIU SAL.IUNAS-

*

lyka. Genausi ir pigi?
iii mosJvliasos.,

T’

Geriausiu uženga clel'uftrbi-

KRAUTUVĖJE
• .

■ ■

...

.

.

nykų', pas

,

KANCIERIU

ant

.

Teipgi imtoli’ iHio-salhiiK* visokį-tavorai szvieži ir pardtidu'.ku
ras szirdingft rodą
kiek vien am .rei ka i(>.
O ir pinigus maine ir sninezia i u LIETUVA' ibi’n

AL. M, BURKE.

visame miesto Shcnadork
Kant-ĮMtti E. C^i f e r ir Botum 3a

Smagiausia užeiga, kaip tab nulį
’kiHwifc a. n'r pakalov ugw
Lmg«*• A'ttakpTAnai1 raMfci I
skaniausias alus, visHduji> svicifM3
kitu gėrimu tai nei girti nereikia, wi
resniu ni<‘\tir n rasi, '>cgnr.ii i«
ežios- Turkijos; Taipgi .1. Kupcaw
tr breė’s yra- ialatr priėtelUtgl ia«."
iKlek.viena gelbsti »e/lojo ir duodu*
ko/.num reikale.
nkpamibsu^B

201 E. (.’enter Str.

: ADVOKATAS --MIERJS.

Offišas: ant1 kampo* Main ir

121 it 112 E.-Centre str,

Ceccliim
SHENANDOAH,

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

I

I—wmiiii—mw . ..... II

....... m...... ...................■■■.... .Ii.

I

■ mm...............

t

I’ardu ><lii \ !xu!i

III

NAUJĖS < LIETUW1SZKAS Q O G

ktns: S;i!ob:t<. K •p'.islns, (Vbitlia$.&
kvas, bulves ir žnvi

Žš SALO NAS M
^02 S., 5Tiuh(Str.;,

«UUR. ? ANCERE-WiSZEUS, s-

a.

cuigi vyrai pas savo’ broli lietuvnįka ant szalto alaus! isx Pranui jo?
snapso ir tuvkiszku cigaru! Užeikit, o nepasigailėsi L .

Sbtfsuuuloab. ’i

sM močiu
Tuksbiuti svarų plunksnų po 10 centų.;
Tūkstanti svarų plunksnų p<> *25 centus

— Na \visi prie alaus —

CH. SHfifllOTO

Vinca Minkevicziu

ant 131S. Main, Shenandoah
l žlaiko. geriausius arklius ir rigkius (lul‘.xzėrme»u, v esei I’m ir Lt.

Pardn^'si'iP.'.už tris daiieriusjr pusę S .3,50 sienini
UŽ? kiiaift anįci^ztuoniu parų, musza pusę ‘irjidynas
Tėjaukos nėra geresnes visam Amerikc kokia mes į
Geriausi taverna už pigia usia cienia pas ines.
Szipkortcs parduodam kut. visų kelių mariomis.
PilrigUS kuogreieziausir liesok iii namus, u

MilmkasrSunis,
105 S. ]\flaip S.tr..Shepapcloah
Shenrnbg)ah, Pa.

<l't glinfc

\ isi tu vorai v ra szvieži ir IVi

nauja

HlwnniMloali-Pfu

Cash; Sztoras.

’iy.;0:4s.va)gctt«i^

Ar žinote lietuwiai Ra(TCHRi]
PI A N S11 \111)’!'() v ra geras ik!

Kiilwa nuo jo niekad neskaudi.‘
Ch. SI uiith a gali kas nori g**baczkut'H in namus parsigabenu.

1 ikras amerikoniszkus laikrodėlis.
!V\ST£M.. Uzkirpk s'zi npgnrsiniiWn
wiNOi:»'^Jr «>rishibk.i:iKuui> su
o nn'»
*> Stl iMivo
Mivu pilnu
pihiu adresu.
n<)rvsu.o
m<.»
I LADIES l,rt'OisiiiH’
•»>. <h kit.
3JJR CENTS d*-t
’ ‘ ........
pamaUino. ifcrinii'i
tikru nmcrik uii'Zka Ini- į
SIZE krodvli, yra ttii tikrut (
triksns, viidiiironu* I I k |
Is/.r iilo taip, kaip tikrus '
nukUtils laikrodėlis. kit—
rbVkiti pnrdtidn po $40’
yra "Viirutiluvotns ant 20
metu. Apžinr.’k livrai < x
| prcsvofirv ir j* i nu tu run
Į ttisi, jog yra pigu, užtno
I kvk
O jeigu nori
Į puikaus lenclugelio, Jtiii
Į tkudu»k gOccntu pacztineuih markuinU o gnu
.'•U iiuksini. leiicw«vli
vertumo ?3.501‘i k. Arbn
ffojįggy f, prlhiusk T.gO.OlcuulUgoJį gau»i dykai.

ADRESAS!’
♦ Q Ęjcįsibnfg.C^Dent.

CAVElTtr
TRADE «AR*į
DESICN PATIMI
COPYRIGHTS, *
For Information and free Handbook*1**?,.,?
M CNN .s CO., SCI Ufto*r»WAT, N**
Oklest bureau f<>r securing pu u n U10 *-^
Etery patent taken out by u* I*
tljc public by u notice given frvoetciWP

A)

gwewfl
Earnest circulation of nnv Klcntlflcf*?^®,
world. Splendidly liiu.trated.
man should bo without It. WcekJr.Pf;
year; $1.50#lx monu'n AddrvM. Myh*
PvtJULUuKitA, 3C1 Dr^u«lwuy, New

