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-<Genavaite^
LietiivLszkai paraszyta L. Lvinsko.

Skyrius I,
Genavaitė tampa grafo Sigfrido paezia.

Su tais žodžiais dievoto,, dievobaimin
gp senelio, visus esanezius apėmė nekan
trumas, laukiauczius jos nepapiastų atsi
tikimų ■ — o su paprastu gaileszcziu prie
Dievo, garbę Jam ir Jo-szventai apveizdai patyka atidavė. Grafas dabar Genavaitę, kuri kaip lavonas nublanko ir
pusiau apalpo, ant arklio "dei jos pa
rūpinto ir dailini aptaisyto užsodinęs,
pats užszoko ant savo rinktinio arklio ir
draugystėje kitų karžygių leidosi į kelio

lię’
Rūmai Grafo, Sigfrydsburg vadinami,
pastatyti ant augsztų ūlų. stovėjo tarpe
dviejų npių, Reino ir M ozelio, dailioj* ir
nūstebioj‘ apielinkėj‘. Kada grafas su
savo jauna paežio artinosi prie rūmų, jau
jo visi tarnai ir pa valdonai — vyrai
ir moterys, vaikinai, mergelės ir vaikai
kūnogeriausiose drapanose pasirengę sto
vėjo, kad pasveikint gėdingą, naujai ap
si vedusią porą. V artai rūmų žaliom
szakom ir kvietkom buvo papuoszti, ne
mažiau ir kelias szviežiais lapais ir kviet
kom buvo iszbarsty tas. Visų akys bu
vo atkreiptos ant Genovaitės:.visi degė
žingeidumu, kad pamatyt savo naują vai
dininkę. Kada ją dabartės isz arti pama
tė, visi didei nusistebėjo: kadangi Gena
vaitos fizionomija (išžiūra) aiszkiu bu
?o veidrodžiu vzvstos, nekaltos meilios
b1 anioliszkos duszius, teisingai turėjo sa
vyje ką tai dangiszko ir ant tikro ženkli
nosį vii szžmogiszką grožybę. Genavai
tė iszlipo, pasveikino visus taip szvelniai
tlaip meiliai ir taip dėkingumo pilnais ir
atvirais žodžiais — sznekėjosi su prisiar
tinusiais prie jos vyrais su tokia gūdone, su motinom, kurios tengi su vaikais
ant rankų arba už rankos laikydamos sto
Vėjo, su tokiu szirdingumu
o
cgeidė dasiži

noti vardus-ir amžių vaikų apdovanojant
jus taip apszcziai, kad visi perimti pasi
liko. O kada apart szito, ką nū grafo
ant kelio iszmeldė, kareiviam ir tarnam
už bėgantį metą palūaavimą nū mokėszczių, o biedniem kaimiecziam daugy
bę dovanojimo javų ir malkų apreiszkė,
visi džiaugsmingus iszdavė klyksmus,
džiaugsmo aszaros tekėjo, visi Genavaitę ir grafą laimino, o tukstaneziai veliji
mų del tos naujai apsivedusios poros pa
sikėlė bug dangaus. Dagi isz senų gra
fo karei viii akių, kurie del savo pono pa
gūdos nepasijudinaneziai su ginklais
stovėjo, aszaros rydėjo kaip žirniai aut

Grafas Sigfridas joju i karę.
Zigfridas ir Genavaitė gyveno kūmolaimingiausioj* sutikmėj*. Bet ta laimė
trivojo tiktai kelias nedėlias. \ ieną, va
karą vėlai po vakarieniai, kada jau bu
vo užžiebtas žiburys, abudu paprastam
kambaryje linksmai sav bovijosi. — Ge
navaitė verpė ir po nose ką sav dainavo
o Sigfridas pritarė jai ant lutnes (muz.
insrumento). Ant syk priesz minus
davėsi girdėtis balsas Kariszkų triubų.
..Kas tai yru?“ suszuko grafas ant savo
arklinio (prižiūrėtojo arklių), kuris turn
laik skubiai įėjo. „Karė, atsakė tas,
Maurai*) netikėtai isz Iszpauijos į Pi an
euziją įžengė, Ugne ir kardu naikinu
viską.“ Du karžygiai ’iribuvo nū kara
baus ®u prisakymais. Dar turime szią
naktį jei bus galima i-zciti, kad kūno
vei klausei galėtume susi vieny v su kara
liaus kariumene. Grafai ant tų pėdų
skubinosi žemyn, pasveikino karžygius
ir nusivedė jus į ruimingą knžygiszką
salę. Pergąsdyla grabelio nubėgo į ki k
uią, kad ką nors pastebėt ib-1 povaiszi
niuro karžygių — tusę laiku>e dagi gra
Genės itesi.sarimttijo stoti prie ugnies ir
gamintie valgį. Grafas visą naktį per
leido ant prisitaisymo į karę, iszsiunti
mo siuntinių pas kareivius ’ apielinkę
ir darymo tvarkos laike įo nebuvimo na

Metas III

mieje. Visi kaimyniszlii karžygiai susi
rinko į jo rumus, o atgarsis skambesio
ginklų, skambesio pentiniu, iszsiplėtė po
visą sodą. —

Grafienė per visa naktį buvo užsiėmus
vaiszinimu tiek žmonių, krovimu drapą
nų ir visko — kotikt giafas reikalavo
į tą kelionę. Szvintant visi karžygiai
apsitaisę į ginklus susigrūdo ant salės
o grafas nuo kojų iki galvai geleže ap
dengtas, su kaszkietu ant galvos stojosi
viduryje jų. Už rūmų prie vartų raitė
liai, pėstininkai Giliom jau sustatyti ir į
kelionę parengti, ant jojo laukė.
Tuom laik Genavaitė įeina į salę, ir pa
duoda vyrui, pagąJ ųyržygiszka paprotį
Tcarua ir durtuvą. ,.Naudokis sziais gink
lais už Dieva ir tėvynę — aut pageltos
neginklūtos nekaltybės, o ant nu baugini
mo bjauriausios piktadėjystes,** pasakė
— ir puolė iszbly*zkus kaip l>alt.i< sznyp
sztukas kurį laike rankoje, į jo apgloba.
Baimingi ąteinaneziu kentejimu prijau
timai, kurių dabar dar atspėti negalėjo,
pripildė jos szirdį.
„O Sigfrida., atsiduso — kadgi tu
daugiai) nesugryžtum“ ir užsidengė
sznypsztuku

veidą?

,.Buk pąkajiuga

Genovaite“, atsakė grafas, be Dievo no
ro nepražūsiu. Dievo rankoje visados
esame. 1 aip namie ari i esame smerties

kaip ir ant vietos muszymis; o jo tiktai
ranka kožnoje valandoje nuo mus
su
laiko. Turint jį atmintyj viduj baisiau
šių muszynių taip esami? nepaojingais,
kai}> kada nors savo na m use. Kas Die
vo bijosi, tas neturi ko baimvfis. Už
taigi m^irupyk mano mieliau-da ! ir apie
manę buk pakajingn — Globėju tavo
ir rūmų ir provincijos po Dievui, palis
ku mano isztikimnjį mąrszelgą. Nu szio
laiko jis yra burgrafu ir valdytoju gėry
bės mano. O dabar atidūdu ta\ę globai
Ang-zcziausiojo! liksi sveika, atmink
apė manę ir melskis už manę.

Tolinus bus
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vyskupui beesant, katalikai virsdami, kas mets reikalavo daugiaus kunį
gų, bet isz priežasties stokos seminarių, ne buvo kur jų gauti. Ka ma
■tydamas vyskupas, laikė ir mokino savo name vaikelius daiktu prideranezių kunįgamsir pramokuiius szventino įkuriįgus. Liepė ’dar Var
•niuose mokyki vaikelius raszyti, idant paskiaus galėtu į kunįgus įstoti.
Tam vyskupui dideliai patiko Alsėdžiai, todėl pamatęs katedros bažny
ežia ir Varnius ežia apsigyveno ir tokiu budu baisiai papiktino savo
įpėdinius, kurie lygia dalia, dauginus Alsėdžiuose kaip Varniuose gyve
no. Pabaigoj savo amžiaus, vyskupas Motiejus nupirko namus kanauny
kams. Mirė 1471 metuose-}

"^Zemaiczių Vyskupyste
Paraszė. “
(O. MOTIEJUS VOLONCZEVSKIŠ.
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Pirmutine Sziauliuose bažnyczia
•»

Y

®feji

Gadynėj Baltramiejaus II ir Martyno II,

•

Vaikszcziodami po Žemaitija kunigai daugel stabmeldžių szios die
1
nos Sziaulių paviete apkrikszt i jo: Mikola Keizdailis starosb, pagal
vyskupo norą, pastatė Sziauliuose medine bažnyczia, pas kuria vysku
pas liepė kunįgui visada gyventi. Ateinancziuose metuose, kas vysku
pystėj atsitiko ir kaip naujai įtikėjusius žemaiezius sekėsi aprupyti, C Nuo 1472 rodos iki 1487 metų Baltramiejui H Svirekovicziai lietu
tiesa pasakius, nežinom. Vyskupas Mikalojus, kaip sako senuoliai, me viui, ant sosto musų vyskupų besėdint, Mikalojus Jageloviczia, save
tuose kaip rodos 1453 tapes Vilniaus vyskupu, po visam apleido Žemaikinavos bažnycziai turtus užraszė. Tomdviem bažnycziom, vyskupąsuteikė kunigus iszvcdė rybas naujų parak vi jų. Kražiuose senai bažny
ežiai sudegus, Jokūbas Giedraitis pastatė nauja kuria vyskupas 1475 m.
paszventino.
Alsėdžiuose pats Įsteigė bažnyczia davė parapija ir tos vietos klebo
Reik žinoti jog Zemaiczių vyskupu beesant kunįgui Mikalojui, Laikės iiuj nuo karaliaus Kazimiorio turtų iszmeldė. Senovės rasztiny kai,
klebonas (rasi da ir Varnių kanaunykas) Martynas, teip padoriai ir
Baltramiejui minu rodos
dievobaimingai elgės, teip szirdingai apie irzganyma avelių savo darba sveczius o vyskupystės nedaug ka žiurėjo.
vos, jog vardas jo tapo garsingas ne lik Zemaicziuose bet ir Lietuvoj; 1485 m. įgijo vyskupystę Martynas II žemaitis Sziaulių bažnyczios klebo
todėl vyskupui Mikalojui į Vilnių iszsikraiiszczhis, karalius Kazimierius nas, kuris per pasiųstus kunigus daug žmonių apkrlksztijes Papylė]
kunigą Martyna praminė vyskupu Zemaiczių, o Kalikstas III patvirti įsteigė bažnyczia, kuriai 1493 metuose ant jo meldimo karalius Jonas
Albrechtas suteikė turtus. 1197 m. bajoras Schiennetoviczia su savo
no. Ingijęs vyskupyste kunigas Martynas tokiu pat budu be paliovos
kaip galėdamas vedė reikalus bažnyczios; tas tik ne gerai, jog pusę me- sumini Jonu užgana darydami meldimui vyskupo ne tik pastatė Szau
kėliuose bažnyczia,
bot da ir tris valaku•K
L žemės kunigui užraszė. Tuo’ tll pagyvenęs mirė, palikdamas zemaiczių avinvezia vėl be piemens.

insteigtos bažniezios.
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pavedu visa Vaiguva.

Jolyibas I tampa vyskupu.

t

Jokūbas gimęs Trakuose, tuojaus po kunįgui Martynui, tapo Zeniai
* ežiu vyskupu. Ka gero jisai padarė, ne žinom, randame tiktai senovės
rasztuose 1457 m. jog pagal norą vyskupo Petras Giedigoldis turtin
gas vyras, pastatė Szidlavoj medinę bažnyczia ir turtais ja apžiurėjo.
•

,

Baltramiejus L
y.
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žcmaiczių starostienčs kur’ klebonui gražų turtą pavedė. Arti
rnpas Martvnas pasimirė, bet kada, ne žinom.

Marty

i

Suvisai nežinom kada ir kaip vyskupas Jokūbas atsiskyrė su sziai pa: saule.
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Vyskupas pagyręs ta jo darba į pirmutinius alto

Paskiaus teko vysku.pystė kunigui Baltramiejui gimusiam Lenkijoj
’ mieste Pultuske. Tas per savo nelabuma dauginus žmones papiktino nė
,<aip ko gero iszmokino. Inpykinti Žcmaicziai ketino jį užmuszti, bet
persergėtas nuo dievobaimingų žmonių apleido vyskupystę ir pasislėpė
Keisdainiuosę.
Teip atsitikus iszsižadėjo vyskupystės ir dauginus Į
• Žemaitija ne sugryžo.
45
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II buvo mokytai, protingas irdarbsztus vysk u Buklus tas vyras Lietuvoj gimęs, perėjo mokslus
nukeliavęs į Valakų žemę, per trisdeszimts metų,
mokinosi tiesų arba provų.
Sugryžęs į Lietuva, greit įszoko į Vilniaus pralotus, arkidiakonus; o
tuo lie būdamas įgijo ir zemaiczių vyskupystę. Metuose 1501 23 d.
berželio, drauge su vyskupu Kriokavęs ir Lucko perskaitė Vilniaus ka
pitalos kunigams baudžianti raszta (Buliam c< hercionis) atsiųsta nuo po
piežiaus Aleksandro V L Tas vyskupas, visų žemaiezių dideliai guodoja
mas, nuo kiekvieno ko tik norėjo galėjo iszmelsti. Ir teip 1501 metSse
jam maldaujant Mitą Viszginaitė Įsteigė nauja Betygalos bažnyczloj
altorių ir prideraneziai ja aprūpino. Metuose 1505 marų gadynėj, ba
joras Grigalius Geitkontaviczia su savo motore Moithuse, bijodami smer
ties, užraszė vyskupui Martynui ir katedros bažnycziai dvarelį Varnių
se, 30 kapų pinigų gaunamų isz Lietuvos ir visa savo turtą. Ta patį
meta Bartoszinas Pallalea nebežinio4’ vyskupo pradėjo statyti Pa u ragėj
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»e, Albertas Orvidaviczia Kelmėj o Viekaviczia K roki na ve altorius istei
1 kada iszrinko jį vyskupu. Iszmintingas ir dievobaimingas1 tas vyras
gė. Pagalinus Markus isz Vitorbios, vyskupui užrasžė ir amžinai atida
per žnioniszka savo su kiekvienu pasielgimą apitudszc* įpykusius žomai- vė Lieplaukį. Teip mylimas vyskupas Martynas zemaiczių, dideliai pa
‘ ežius ir iszmokino kaip tur guodoti savo dvasiszkus tėvus. Tankiai tiko ir karaliui Aleksai) Irai, kuris norėdamas parodyti ypatinga savo
malonę, atidavė jam Surviliszkę, naujai atimta nuo Vilniaus vyskupo
niuose medinę katedros bažnyczia. Karalius Kazimierius iszgirdęa Pabaro. Tas pats karalius vyskupui maldaujant suteikė turtus Varnių
apie jo padorius darbus, praminė jį Vilniaus vyskupu; kurs vos sziltai, ir Betygalos bažnycziom?.
i gyvas, pėrszalo kelionėj apsirgo ir mirė 23 d. Vasario 1464 mete.
Pagal įstatymu bažnyczios kiekvienas žmogus ant savo žemės ir savo
46.
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Vyskupo Motiejaus 11 darbai.
Piuszas II popiežius, pagal norą karaliaus Kazimiero 1463 metuose
ų vyskupus kupĮga Motiejų isz Tppolio lenką. /Tamt i
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pinįgnis pastatęs naujus namus Dievo, galėjo visada paskirti tinkama
kleboną ir vad nos skyrėju (koliatoriu). O teip kad nuo pat įsteigimo
Zemaiczių vyskupystės, kone visas bažnyczias pastatė ir turtais apdova
nojo didiejie Lietuvos kunįgaikszcziai, todėl patys paskyrė tinkama ku
nįga, raazydavą pas vyskupą idant-jį padarytu klebonu.
/Tolinus bus.
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, Prėkė pikczicrio.

naapsakomas
Vienam tikt mieste Londone per
szavimų-stėbUiikiekvienas, nes metus iszgeria 45 milionus galionų
matojog papasakgja praeitų alaus. £ milionus galionų vyyno ir 5
kožnu nuo mažulėlio da kudi milionus gal. okovitos,
kio/teip’kąipdsz knįgų. Ant
kiekvieno, kuris ją matė, pa Kaip gaudo gyvus
daro (okį'įspudį, jog tas tvir
tai tiki jog matė uežemiszką
Orangutanus.

Keli metai atgal numirė Lon
. idoiie jaunas vaikinas. Teip
kaip jis turėjo da skulos, tai
pradėjo per licitaciją pardavi
Dėti jo visus likusius rakandus
rtarpe kurių buvo ir puikus
pikezieris Reynoldso iszriaisz- giszką 'dvasią.

Mergina už savo pranaszavi
mus nepriima nei pinigų nei
jokiu, dovanų. Atsilanko pas
prekėj u i kuris ’tuoj perleido ją ant rodos isz aukszcziausios
f kitam ir gavo už jį 2 svarų kilmės žmonės, mokyti vyrai
fe
-ezterlingų. In treczias rankas
perėjo pikęzieris už 50 svarų.
s Pagalinus d a neseniai jisai ta
lankė pranaszaujanęziaja mer
'nupirkimas jo kasztavo jau gina Conesdor.
-3,500 svaru arba 17,500 dolie-

Neseniai Wilkes Barriuos buve
juokinga prova. Tūlas lenkas Ko
lo isz Smithville apskundė nekokiu
Katrę Reniak, teipogi lenkę užnedalaikymą prižadų (breach of pro
mise). Mat pirmiaus ji ketino tekč
ti už jojo, bot paskui jį atmetė.
Džakai gyventojai salos Bornejo, Sudžia iszklausgs skundo, nuspren
ant kurios randasi daug beždžienkų dė, idant Kolo užsimokėtu 3 dol.
vadinamų Orangutanais, ypatingu
būdu gaudo jais gyvas i klėtkas.
Orangutanai labai nekenezia žmo
gaus ir sudrasko ji tuojaus. Bet
žmonės susirinkę į kuopas užveja

Iszradimas.

1

Dr. 1 Toli miesto Grace atrado be

ir sukuria ugnis. Orangu tanas bi
jodamasis riksmo o da labjaus ug netikt ka suauga su .mėsom, bet ir
nies, nelipa nuo medžio. Teip lai
ko jūs žmonės medij kokia pora die
nu. Kada Orangutanas iszalkstn,
juosužpliumbuot.
Jau daugelis žmonių Grace džinu
vadinamo kuris tuoj
mas javu, ir'rinkimas viliūgių. mens
Bet
gyvuliui ir žmogui. gesi isz iszradimo d r. Uoli.
Prezidentas Fame padėkavos
z ablaunįkų nesza ta
už savo sostą, o troną Pram u šoka ir uždeda mt žemutinės szakos tij, nors Amerikos gyventojai ir
medžio, kuriam sėdi Orangutanas. siūlo jam milionus dolierių už ati
Dentistai
bet del apsisaugojimo nuo jo užpuo dengima lo iszrad'ino,
limo turi gerai apsirūkyti savę du
mais.
metu.
< ■ *’
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Kalbanczios kanarkos.

ma kanarka.

j
S

Kasdien klėtką

.Teip gi prova.
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tai žmonfe gerina ugnis ir pats pasi

apgula pulkai žmonių ir su
slepia krūmuose. Tada bezdžionka
nuosteba klauso cziulbėjimo bus labai nubausta, jos garbė
•knnarkos. Bet ne cziulbėji paniekita. o turtai iszdils. To deda gi rti ta svaiginanti gervina ir

f.
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mo buna kada perdaug, tai Orangntanas stimpa ir-visas žmonių 11 -n
gimasis nuveina už niek.
Bet te-

lai kraszczio
; bus karė,
kurioj ims d'dyviimą visos tau
tos. Zombi pis Europos tąps
ne
permainytu;

jum

bet kaiba pa ui
norėdama ur'o<_ anėd v'vti
tojus, aiszkiai ntsiliei

žodžiais: ,?Du, du, du
suesses, liebes Mardchen

Prancūzijoje nekokis mokyt i- vr
ras Roentgen hzrado būdą alfata
kiti duoti šoko del apsvaiginimo jo. grafavojimo laiszkų kad ir uždeng
Tada ai>ikvailinęs Orar(»r Urnas nu tuose kopcrtuoM*. 'lokiu bu du kiek
ja Ino o ncatplvBet Kaip ant

•>

du H (Tu, tu, tu, tu,
.miela mergele, tu tu’).

liszku nuoatfala
Dany
muv tos mergino^
O

Pranaszavimas,
Netikt ka Paryžius,

4

bet ir

užimti jos pranaszavimais.

vienos
merginos, kuri a’szkiai iszpa
pakoja kiekvienam net didžiau
i
1
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Szimet Suvienytose
v
*
300
milioną
buszelių
randasi apie 3
bulviu ant kuriu neatsiranda pirkiko. Britai pas mus bulvės teip pi- i
gios.

na ta 22

<kai sveika ir atsižymi

,

tikt ne

Mergina Conesdor pasakoja,
idė arkani uolas
Gabrielius
4tpriakszdamas, jog per jos
burna nori sznvkėli į žmones.
Užplaukimas žmonių, noriu
ežių pasiklausti jos rodos yra |

w v. 4
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Vienam eukrinij fabrike okiet-i
joj Įvesta priolaisi del rinkimo suo
< <’ i C •
džių isz kamino.
Laike G dienų
pei x i. jeipririnko suodžių G,000 svarų. Kami
'isz k a, k.italo
nas t<> fabriko per metus iszmeta
3G5,000 svarų arba 200 tonų slidžių,
kurios žmoneles sūri traukti į widu
Jeigu nori pirkt
rius su oru.
KEI.l’Sll NOKEIXO JfcC-l? 8B6 W.l 2th St. Chicag > I4J*
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The Lithuanian Weekly

į

i« savą, bet ėjai pas žydus.
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Liemvisztos žinios

kaip tik įmanydamas, o prieg
tamteip mokėdavo užslėpti

l-Garsas Amerkos Letuviu J
PUBLISHED EVERY

» FRIDAY
vua

kos, kad jis tuos pinįgus suvo atgrajįtas lietuviszkas I
du mirti, jeip ne saviszkiai-lie kiszdavo virszini kanas. Kiek
ras po vardu „Siberiokai“,
tuviai.
Antra da vėl. pakol sveikas
pinįgų da užsidirbi, tai tau ro

Executes all kind of Job Printing
and translating in all modern lan
guages.

Subscribtton $ 2,00 per Year.
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ti, nes valdžia už jį galva gul
jaunus vaikiszczius ir
ežias, kurių-ežia
buvo
y

savo tarnus, kurie už
niaus jam parsiduodavo.

<»
Nedelinis i La I k ras z t is •- *■

-n- Iszeina $ kas l petniczki-n

nes n

trankydama tuviai kaiį) matyt nesnaudžia
darbuojasi kiekgalėdami, o už
meskite žydam turtus krovę, o
jus nuo bjaurios ligos. labai
vėlink su savais užsidėkite o
suvargo, o pertai ir nežiūrėjo varda gera.
ar mato kas ar ne, ėmė ir o*ana.
Dabar nabagui liekasi vys ant skvairo Jonas Smaidžiu
nas; dabar vėl Julijona Baub
lį priėmė už kanduktoriųprie
te u d savųjų,
osi suveiti.
Bet nežinia elektriszkų karu. Tas laimigal maskolių randas da smagu jog lietuviai t ei p lu.-ui
dagiai pasielgia.
* St. Louis Mo

Entered as second class mail matter
the Post-Office at Shenandoah, Pa.

29 dieną Balandžio lietuvis?.
dauginasi. Jau dabar ar ant
fosarant kitos ulyczios dyr-

Lietuviai

szio miesto atsiszaukia per
„Vienybe1’ ai neatsirastu koka-
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ris norėtu nusiduoti pas juosJ < l V < 1 I <>
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sąnarys lietuviszko biano su I Liudvinave
pana Magdelena Birszioniute. nuo rando si
Per vesiailią grajijo lietuvisz-

gana

nėra. Taigi jei norėtu kuris
ant -u
isz mus guodotinų kunigėlių
valdžia

y iriais ta vora is.

Ūės„ kurie d a

buvo susi

, nes

nauda alursztu tenykszcziam
lietuviam, kurie be vadovo-su

Bet tik tiek gus, antru gaudo lietuvius už
fie nor at>iskyrti nuo jų nė ežia nandoriveziai.
kad terp merginų buvo kokAmerikoj. O tie peisuocziai
ten sumiszimas.
d i i but už
ft ė sunkins darbus dirbą nė
Aminų suodžius geria ir leng

$15 T8 $eo r-ER WEEK

vai sau isz mus turtą krauja
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Kada gi mes at

i StHijug cur Lnc.'t of liūte
jog Goo )s C<

am u u liabcziu.s ant
’
zkų dirvų maskoliams,
prūsų randui. O visi
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this g**riM gausime nuo savųjų

nu v argį tų *
iim-mydami
aut galo padu

da moinv.osc snmiigtis? ar m
ateina nors reik a rėžias ta nd n
fis i galvą jog galima užsiezėdi
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Combination Dippers, Egg
Poachers, &c.» &c.
Aveniu ncll to every f
tod find Uui l
very protltabh nil the yrnr round.

i C" mrszkinui
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yę eis lietuviai bent ką pirkti |;Astraucko, kurisdailiai mokė
MS. ir tu pate- nieko nepirkai į-j<> lupti savo žmones. Buda

gShMy.-.S-i

t

BaP*e£L-^ Idea
aau

SSešs
br,n
y°u wealthntXVM01WKDVERBVRX ft CO..KPatent
Attor^ ’ll?yiu,,,1QguLn- ą- cr.fw ‘holr •1-»0 prite offer
llatol. t iv o humlced lavoxuLona wanted.

Paxton Hardware Manufacturing D.,
1890 Railroad Avo., Pixton, W.
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11 a v a n u a. Czia da vig
nieko nematyti, gero. Viena sy
kįiszpanai sumusza kubieczius
Vietinius. Kaip auk- Lai žiūrėk kitoj vietoj jau k u
sztai stovi žydai Vengrijoj ga bieeziai laimėjo. Generolas
iszP,in,l Weyleris pjauja visus
lime matyti isz to, .•aidžia
jog v------arsudijo į kalėjimų ant mėne- kubieczius, kurie tikt papuola
į jo rankas; jis nežiūri ar kas
kaltas ar teisus; jam eina visi

Žinios isz pasvieczio.

ii ad gautu
da neapsivedę vaikinai.
— Altoona. Pereitoj nedalioj po ant dienos.

mokėti po $ 3,75

§ Toledo, Ohio.

Czia sude

tris žmonės tapo ant vietos užmusz
gė didelė dirbtuvė biciklių
tais, o keliolika sunkiai sužeidė.
Pittston, Pa.
Pati nekokio Po „Dauntless Bicykle Co“. Is»
vilo Giiozo sziose dienose atėjo į su szios priežasties apie 500 dari i
da ir po prisiega pripažino, jog jos

kurie tik kelias dienas gyveno ant kalnakasiai
szios pasaulės.

a.
Wilkes
ik o n s t n n t i n o p o 1 is.
Turkai armėnus kaip skardė
po užinuszias mainuose. Nabaszny J
teip ir skerdžia, o szitos viesz kas 20 metu senumo, niekad nedir |
ežia raszo, jog turkų sultonas

da dirba neperszlektai.
Duba r dirbo po
4 - 5 dienas ant nedėlios, o nA
kitos m dėlios tikisi gauti dirb

bo po žeme, bet tada pirmu syk nu J

kyli Peterburgą ir Maskvų.
prigrūsti armėnais.. Nekurie nuošė ir daugiau jau pats uiszūju isz J
Laikas athjnkymo da nepažen
szviesziai szapa
į
norėdami atsikratyti nuo bado ten.
klytas, bet greicziausiai sulto
■ Prova Vosilkos jau pasibaigė. J kriaueziu ir viską padaro kuonogenas pribus ant karunavojimo
Sudas pripažino ji kalt in ik u. pirmo riausia ir puikiausia už pigiausia
laipsnio ir apsudijo ant pakorimo. prėkiiu
Kas nori puikiai pr.<irėdyl, praszom ateiti pas mane ant

caro.
burn dauginusiai armėnai.
Rymas. Generolas Daleis
CD

sz i s r e i k a 1 n u j a s u g r a ž i n i m o j a m

dr. Glair santaika; jis turi pri
nas lietuves ir lenkes New - Yorke
statyti į Venezuela 60,000 emi

Į namus paleistuvystės, imdamas už

iica

t

Lo n d o n a s.

Britonisz

— Meadville, Pa.

COMFORT in
COOKING
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Emi perpjovė sau gerklę brilva.
*
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— Chicago, III. Petras KcževN
ežia, darbinįkas tapo suvažinėtas
trūkio »nt geležinkelio Santa Fe.

frantam
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* Diena 15 Gegužės czia bus pa
karti trys žmonės: W indratb, M»r-

den“ ir nuskendo.
revoliucionieriųv

no

idant nebu

11

aut ras - prancūzas, o trvedas ame '
ri kirtis.
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keliolika namu

revon ucion įerjais,

Monarch vapor Stove.
LIGHTS LIKE GAS.

MAKES NO SMOKE.

Relieves Grinding Toil

in the

Household.

A»k your Move denier about It.

THE MONARCH STOVE CO.,
HAN5FIELD, OHIO.

d

kumpam
I It

ha tapo sužeistas maniuose
linskas. Jamani?lv< sutr

in--

Promptly secured. Tnido-Mnrks. Copyrights
and Labels registered. Twenty-live years ex
perience. We report whether patent can 1>O
tecured or not, Ireoof charge. Onrfeo notdno
until patent Im allowed. .‘Pipage Book Erees,
H. B, WILLSON &. CO.. .Iltom-p at Law,
Upp. L.3. l aL Ofllev. WASHINGTON. D- C,
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vo žmoniųv ant daleidimo tos
kelionės, norėt u Jasižinoti apie kiją, jau daugiau negryžo Į czia.

1 - 4.

Jis tapo nužud} tu kurdu- Prova
apie dabar už ji eina Washington**. Sn

B' <5

juomi sznekėti. Jeigu
Vidurinius daly k us Transvaal io

uans nu<>
ivo Žmogų.

nmszė J. Stabla 35 metu senumo.

1884 metuose tapo respublika
ri tu<\j suėmė ir dabar sėdi džėloj.
viduriniuose dalykuose rėdosi

kitos viesžpatystės įjuos
įkiši .•

— Pottsville, Pa.
M. Fleming
ir E. Burns kalnakasiai ta) o sudegy
kisz Itigazo mainose Silverton. Pa r ve
1 žė jau negyvus; abudu buvo jauni

Geriausia

szviez’iuis
pas

JMZ& JHŠ” 1
Shenandoah, Pa
tuviszki kumpiai it deszros kuopig iausia.

w

^Atsakymas Kritikieriams
iižpliovoiies ir Loliones, ir p aais akinimas projekto
praszymo politfldszkų tiesų del Lietuvių in Kossijos
cara
Apjakėliai! Eikite mokytis parodyt savo durnystę.
iszmintingos politikos ir viež- Raszytoj as, no kritikos praszy
lyvasties pas mus skerdikus mo ir naudingų rodą, aiszkiai
Maskolius., prisižiūrėkite, kaip atsisako, bet rodo: „jog metai
jie elgesi su Prancūzais; kaip atgal, ant Seimo Skrantuose
Maskolių Generolai ir Mini nutarė daryt protestą priesz ca
strai Kronsztadte ant rankų r«ą“ .... ir vėl „Austrijoje pa
arn us darė protestą ir nusiuntė Po
nesziojo prastus 1
kurių proseniai 1812 m. Mask piežiuk* .... (?! P.li
Proteste caras b u v
va sudegino ir 1853—G metuo
Be Sevastopol į sugriovė, ro tas: vironu, žudytoju, kanKm
tam, laike politikiszkos paro toju, neteisingu, nemilasziidin
dos mieste Talone, prancūzai g u irt. t.
Isz to aiszkiai, matom jog
kazokus bueziavo.
ros Skranti politikieriai užnuodį
ti bedievyste ir nihilizmu na
guodonės, gero sutikimo
litikiszkų spėkų, tai mes
■vargeliai, kuniszkai ir dv
kai pažeisti. per savo k nūs
brolius atskalūnus, pasipiltu

žinomu n

in o

.Szelauk! u*di‘diskai, atskalų
nai, valnamisliai bedieviai ir
szaszlavospeklos! Tegul gyvū
je musą miela .ir brangi Tevy
ne Lietuvai! bet Lietuva su
krikszczioniszku tikėjimu po
katalikiszka vėliava katra yra
paduota laike Seimo Suv. L.
mus gamtiszkam i dvasisz
kam vadui G ūdoj am u i Kunį
O<nii Juliui Žilinskui Prabasz
ežiui Mt Carmel Pa.
Malonus kunige Jonai! Tu
musu

Hudai buvo subjaurįbi, ostijos
svaidytos galvijams, dievystę
kniugos degintos, kryžiai lau
žyti, o ant kapmdėti ,paraazai:
.„Myrius yra amžinas mie
(Skaitik Istorija Baž
eras
nyczios, kunigo Antano Vių)
plerio perguldyta .Lietuviszkai
ant 229 lapo).
Visi pikti pageidimai
m anavo: smarkumas
mas ir paleistuvyste pasiexe
ąukszoziausia laipsni.
Krauju, ant budimo vietų,
tiek susidarė kloniuose, kad
jaueziai traukdami vežimus su
110 įvilioti nos ( min

tujas isz kraujo musų
vienu žodžiu paduoti
Tėvynės Lietuvos,
iszri ūktas
per juos perbristi. Su virszuin
tu vos, pini gą
milionas žmonių patėvio galvas
nelaisvėj esanczių po AiasKopsz pu.giliotina!
k u jungu nedristaneziu isztart
žodį įiraszymo in cara, nežili
vedamas ant pri»sztaravimų
padėk carui praszyma pagal sa
vu valia norą ir nuomone.
v Ka
Tu padarysiADums visiems tiks
Prie tavęs szirdingai glaudže

gus carui.; I.
visų titulų ir pri

<,ė „Gosuhvr“ (I
iszsiusta* ant (j
.selenijos) isztrėmimo.

■

Ožiukuos, R;
jtpskriczių 1SG8 meluosi
,szė nrigulmingai ir vie
Adant
iickliudįtu
Fii
*
.spaudą, ir laimėjo.
O mus politikieriai pseudo
/Molingai (Szliupas) kaipm.o
jud o tai, pasislėpę po žydi
k»i szaszoku. vadinamu „Sanaa
fitoimo.“ — (Straipsnij patai
.pytam No 13 „Lietuvos“) mo
įiua paduot smarku protestą

In Scranton 6.0-5. 9.15 rytu. 2.57 ir 5.27 po pietų,
pa llazlebrook Jeddo, Drifton ir Fn-dand 6.01.
[M, 9.15 ryt.). 12.13. 2.57. 5. 27 po pidu.
fn Anhland. Girardvitlo ir Lost (Tce, 5 59. 7. 16,
II, 10.20 ryta. 1.00, 1.40. 110. 6.35 po pietų.
pn Raven Run. Ontr.dla. Motin* t nrim-l ir
brauki n 9.13. 11.11. ryta. 1,32, I 20, 8 23. 9. 15 ro
la Yatesvill*’, 1’nrk Place. Mali a noy
W>no.60l. 7.38. 9 15. 11.05 ryti 12.12, 2
SH.IJ.53 po pietų.

Treinai iszehia.
InSbaniik t 15. 8.15.
Ipo pjolu. ir at>' 11 in S
|kl2
27.11.15

ImbiH l>z i’atuvilio j

ML 1J.40 ryta. 1232.

Mzuon projekte prnszy
vinoms kiliulėms mete
me ant praryji mo, pusi rodavo
ję terp snvę sustatysim praszy
ma, paskutinėj formoj be dek
mes atskalūnų, atspausune Ru
skai: viena no vardo Lietuviu

1894 m,

iszslua hz 3h«uad»rl« ia Penu Haven.’
U»UC0, M»uch Chunk, Lehighton, Slatington'
IklUHkll. Catasauqua, Allenlewji, Bethlehem,
)Mt«n Ir Weathcrly-6.04, Z.38,9.15 ryto 13.43, 2.57
>, pe plotu.
(aK»w Yorn ir Philadelphia, 6.04, 7. 38, 9.15 ryi 12.43, 2.57, po plot. In Quannno, Switchbaca
Shards ir Hudsondalo, 6.q4 9.15 ryta 2.57 po plot
III Wilcs-Barro, White Huven, Pittston, Lnpille, Towanda, Sayre, Waverly ir Elmira,6.01,'
ill ryta 2.57, 5.27 po plot
Il Bocliestcr, Buffalo, Niagara Falls ir in Wepn 6.01.9.15 ryla 2.75, 5.27 po piot.«
Io Belvidere, Delaware Water Gap ir Stroudsp<6.(M ryta 2.57 po piet.
[i Lambertville ir Trenton 9.15 ryta
TunhanujO 6.0i, 9.1 ryta 2.57, 5.27 po plel
I m thuca ir Geneva 6.01. 0.15 ryta 5.27 j>o plot.
Ila Auburn 9.1o ryta 5.27 po piet,
Ila Jeanesvillo, Loviston ir Beawer Mcaouw
ptryta>12.’43 po piet.
Ilnfitocton ir Lumlx r Yard 6.01. 7.38, 9.15 ryta
it?. 2 57, 5.27 po pietų.
Ik Silver Brook Jukction. Amlenried ir Hazle|a6.0i. 7.28, 9. 15 ryta, 12.43, 2.57. § 27 ir 8.08 jx>

žinomu

paraginimus pildysim: mos
piktžodžiavimų siustu pas .ca Tavę turim viltį. Tcizul tul
>so gyvenimo,
rą? arba apgarsįtu svietui.
mus
stani i metų
praszyme, su diMan, rodos jog prastas zmo
ilaikvmu turime gus pilnas nedorybių, neapsim
tu nuneszt gromata, pilna plio
Mieli Broliai. Lietuvisz!
savo susieda.
*
vonių
visuomene! Pažinę mus abi
prieD-lingos i Kariaujanczios,
lunus ir iu darbus s< rgekit
su Maskobja. tautos.
szcziot pas apskritus virszmį
s gv 1 io arLa 3 udo
Su pilkžodžiavimu nieko ne kus Maskolių, idant jiė pauk
mėžia rimo: idant
valytu carą gerai mums daryt.
:ovke viens ant ki
laimėsime, praszymas, i
i kybos
ir taiit’SZKUS ua
neregejęs Tokia rodą yra iszmintuma ak
v
nea plaiši yt umete savo
gatves AmeriI

ras

nua

Incinsp,
tk-rlo
k lICS. 11.3>>r ,.. 2 13,

zyl o z v. levo,
irį visos tautos
uodonei laiko i<

ne esame

takelis Lehigh - .Valtey Katalogas Kningu

f .villo, 6(a. 7.38
1.10, 5227, 8.08 po
aiiori 6.00. 7.50. 9.01
-1.40 5.20, 7.15, 7.£<5

ta po pietų.
kzeirvi UjęSZrnudurk) j Ilnzli ton, 6.01. 7,40, 9
lljia, 12,33. 2.57, 5.27. 8 08 po pivtu.
lūnlna hz H:izl< ton į Sz-’nndori, 7.3, 10.09
UWryta, 1245.2,58. 5.50. 7.žfi. 7 56 po p>< fu.

NEDELINIS TREINAS.
į hzetna in Raven Run. Centralia
|(iunt'Cannel ir Shamokin 6.45 ryta 2.
ĮOjio pietų, ir atiena. in Shamokin ant
Į.IO ryta ir 3.45 po piot.
I Iszcina isz Shamokin in Shcnadori 7,
liryta ir 4.00 po piet,n, ir ateina in She
mizmo Bteori ant 8.49 ryta ir 4.58 po pietų.
IIszeina in Ashland. Girardville ir
y vėlimu
lost Creek, 9.40 ryta 12.20 po pietų.
Ilnllazleton, Blach Creeh .Junction,
rtnn Haven Juction, Mauch’ Chunk
Klentown, Bethlehem, Easton ir New
■•rk, 8.49, rytu I?.??. " ’>5 po piet.
I In Philadelphia 12.30. 2.55 po pietų.
I In Yatesville, Park Place. Mahanoy
mus Wly ir Delano, 8.49, 11.35 ryta 12
■5, 4.58, 6.03 po pieta
■neina isz Hazleton In Szenadori 8.30
■1.30ryta 1.05. 5.30 po pietų
I Itz Szenadoric in Pottsville 5.
ryta 2.40 po pieta
I Isz Pottsville In Se.enadori 8.30 10.40
■Jia 1.35, 5.15 po pietų.
I 101X13 if. wn.mm gencralnns suporin
tendontns South Bethlehem. Pa.
JdfAS S. LEE, gen. agentas
Phil ad el pdi a, Pa .
» W. N0NEMAC1IER, Ass G. I’. A.
Soutlh iBedlilchom, Pa
Parduoda inarszkinius k n kiras >

• visokis dailutis isz drobes bei per
alo. Tciposgi kariūnus guzas ir
elumbes, o viskas preinamoj cie-

Maloningai Naszlei cariemd
ir visiems vidurines valdžių
virszininkams, Mnskolijoj. —
Vieži y vastis mus kardas, n
Kara ir priėjau Kūmas - kova
Tautiszk” vienybė ir brolis
kai-krikszczioniszka
nieil
- mus apgintuvai.

|»!’< »Cvs> įjoju U U 11 “s Z l a
bažnyczią Notre-Dame deputa į tuoj.

Neužmirszkit aGilankvl ant

džiojo altoriaus aprūkyta ko
įlylti ir ant naujos dieves gar
Les buvo atgiedotos bedievisz
įkos 4‘dųos. Į’otaiu bažnyczio8

AGENTAS SZ1PKORCZIU

trumpa
Lhlvhj liwttja
Ziponas bei Žlpoii
•
•
201
Zigmas iroraikae
10«
Birutes dainos
19c
Petro Armino rasztai
15«
Ponas ir mužikai, drama
Kas talsyba tai na melas, AiszB. J5e
15 c.
Pajudinkim vyrai žeme apysaka
Ant Nakvynes
“
**
Pasakojimas apie viena valta ir jo ra
sztinika
“
“
“
5 c,
Kaukazo balaisvis
**•
“ -5 c.
Kur melio ten ir Dievas
5 c.
Kas kaltas
“
“
'“
5 c.
Senis Mskrlckas
“
5 c.
Aukso altorius arba Szaltiriis danglsz- Vakaras Tilviko pirktėlejo
‘
5c
kųskarbu
“
. “
“
Gyvenimas Stepo'Raudnoslo (ketvirta
a) Skuriiriuosoapdaruose - 81,50
dalis „Szauleniszkio senelio”)
15 c
b) Szagrino
2,00
c) Krisztolo
3,50 Apie Dangų, Saule, Monasį. Žvaigždes.
Plianelas ir Kometas
“
5 t.
<i) Sn kauleliais
3,00 ir (langiaus
2) BALSAS BALANDĖLĖS.
Pirmutinis Vogtines varytojas, komedi
90c.
a) Skeriniuose
ja
“
“
“
10 c.
1,00
b) Szagrino
Naujas elementorius (1805 m ) apdarytas
c) Krisztolo
su puikiais paveikslais
“
15 c.
d) Su kauleliais
2.75 ir dauginus
Žodvnas kun. Miežinio kitarose kalbose:
3) Mažas AUKSO ALTORIUS. 75c.
lietuviszkal, latvis/.kai. lenkiszkal ir
4 1 KANTICZKOS
70
raškai
“
“
S 2.00
Basanavieziaus Dr. Etuologiszkos smulk
menos (su viena mapa)
“ 25 c.
Pavargėlė (P. IMverlnios Apysakėlė)
10 c.
ir kai]) gyvena Kynal
Givenimai Szventujn Dievo 1,2, ir-3
bažnyczios
Vapplerio A. kun. 1st
70 centu viena
100
kataliku
Givenimas Vioszpatles
80e
Kristijonas Donalaltls Pavasario links
Givenimai Szventujn Dievo (mažesnis]
mybes
“
‘
5 c.
ir III zok on as f! r n n go
Musu Pasakos, 10pasakų
10 c
Garsas apie baisybes dienos:
Kankinimas kataliku Lietuvoje abelnal
Gydyklos nft baimės smerties
o ypatingai Kražiuose 1803 metuose
Jstoria Sz.venta su ahrozeliai
del Lietuviszko’teatro
“
15 c.
Menuo Marijos
Andersono pasakos, su abrozell.ils, 30
Filotca arba kėlės į maldin
ma
-

Prisigatavoumas ant smerezm
Istorija seno įsiutimo
30c
Kanczla \ ieszpaties
Pokylis szvcntnju arba tanki koaiu15c
nija
Szkala
Stebuklai Dievo S z. Sakia m onto 30 c
Mokslas Rymo katalikų
- -- 35c
Szlovinimas Sz. Panos Marijos
20c
Ražaneziiis amžinas 10c
Zyvatal szventujn
Kalba dvieju žmogų
1()C
Vadovas in dangų
Vadovas apianka n ežiu atmininima kan
ežios Iszganitojansmusų
18c
Girtybe.baisibe irrustibe to gricko Ifc
Kas yra griokas.kalba 2 mergaicziu 15
Didžioji nedtdia
5c
Grieszninkus priverstas metavotles 10c
Perspėjimas apie szv. tikcji’ra
8c
Trumpi pamokinimai ir rodos isz knįgu kun. Antanavicziuus
- 5c
Kasdienines maldos
8c
Graudus verksmai
—
10c
Apie malda kaipo rakta į dangų 15c
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szven
•ežių ir didžiuosios nedelos
75c
Szauksmas Balandėlio
25c

•€. M. BORDNER.D. DM

DANTŲ DAKTARAS
Ofisas'buna-atidaritae
nuo 9 iki 12 {pietų)
po piet nuo 1 iki 3
ir nuo 7 iki 8 wakaro
34- Oak Btr. Shenandoah, Re

LIETU VISZKAS SAL1UNA-S.

M. Slavicko
339 W. Coal str. Shenandoah, Pa
Lietuviai neužmirszkite atsilankyti
pas M. Slavicką. Žinokite, jog jis
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 Ji INK IT!
Pas pnibaszcznj Szenandorio parapijos galima gauti visokių

Szkaplieriii ir Kožancziu

Win. A. Davis.

Gali iszezistiti ir nukvarbuoti visokia:
drųjuanas kaip tai; kotus, kelines, pirsz
tines, vilnones ir szilkines. Po fszezistii
mu , arba nukvarbavinto drabužiai isz
rodo kaip suvlsu naujai padaryti.
Darba atlieka greita;', pigiai ir kogoriaatseL
Taigi,pa įduodu raujas ir,
tas d ra pat: as.
NKUŽ.UHiSZKTTE

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

n'mil istoriszku.
ąpy«aku dailiu vi
šokiu, piešiniu,
jjyvvnimus
szventujn maldaknįgiu raszy
tegul prisiunezia katalogą in
virmutini ir didžiausia Ameri
koj knyg\ na., aut adreso:
*Q

MESINYCZIA
L i. Rohland’o

Shenandoah, Pa.

JUST WHAT I’VE BEEN
CPv~^z%j~~~LOOKING FOR
Is what everybody says when they see our

Visada kopigiausiai parduoda
mesa: jautiena, verszicna, aviena
kiauliena ir visokio skyriaus rūkyta
mesa.
Geriatise mes
visados pigiausia
PUIKUS SAI 1UXAS

Lietuviai amžių gludumuose
Mask oi įjos politika
Vaiki; knlngelė
Vesclija pagirėliu Terp skausmų į garbe poema
Vištom. Zanavyko
Juokingas pasakojimas
Naujas elementorius su apdarai
Lietuvos gaspadlite
Amery ka. pirtyje
Tamoszius besotis
Apie Kražius
Ka darYtiidantsvafii'ibal u oae

308 W. Centre str. M.h anoy City,
». Galima pirktie konopigiausei ir
geriausiu szipu wažiu®t. PriegRaidžiu piningus tiesiogei in
Lietuva, Russija, Lenkija ir kitas
*nuizalis Europos.
į Tiipgi laikau aaliuna, kur wiso
)»• galima gauti isigert. Liatuwei
hl Uwe wri«at«Kxi.
mokti raszyt

J0N0 MIHLiDHŽie
Tciposgi gers kriauuzius ir teisia
15c oas iiįfcntas, litiwakorcziu ir siunti
20c
'u.
122 S. Main str.
35c tuo
Shenandoah, Pa.,
50c

Combination Kitchen Table and Cabinet

15c
35c

It has one flour bin that holds joolbs. ; two meal
rawers in end that hold about
lbs. each : han
,_ur drawers in front; a zinc-lined bread cabinet ;
kneading-b-oard and rolhnc-pin. Size of top. 30X
43 inches. Ask your furniture dealer for It.

10c
15c

10 c

i’roro y t! y secured. 'T'raUa-Xfajics, Copyrights
aad I^itrols rouistared. Tw*oiy-flre y«ax«
pononca. Wo reperi wholher patent can tx»
secured or not. froo oZ»haxE«. Our Seo not due

MADE BY THE

AMERICAN FOLDING BED C0H
ffriti foraulogoe.
Sheboygan, W'-^.

»

1

v

Jtai taeribs lietuviu”

Lietuvos kankles..

Iszleistos V. Kalvaičio, j
se randasi per To tikrai tėvy
szkų giesmelių’, jog yra ko
nam Lietuvnykui didiai vėliti
Kftpuikiątišia ir už pigia preke (czienia) »iszpildo visokius
nos. Prekė 8 c. su prisiuntimu
Draugyszcziu konstitucijas, Plakatus,
i iKietus, 10. Paaiszkinama dar ant da
j

■^r Drukarnej e -k

^Reading, Pa.
■ 51

Užpraszimus ant-veseilįju ir 1.1.

Groinatas,

3

Adresas drukarnes:

‘QftRSfiS OeEIKOS-tEI^TUWIU"
230 W. Centre Str.

Shenandoah. Pa.

FtJBi CO

2 69W. Coallfitr;'
kia 5 c Qlietuvos kankles už
praszant reikia' 10- e.
į
gromatą įdėti, tada dykai po
draug ir kataliogas- prieinu
cziamas. Adesas V. Kalvaitis

»

Puikiausia visam Shehandoah

ęestahbagha

visame mieste Shcnadorio.

MAINIERIU SALIU
NAS-

Tris syk ant dienos karszti užkandžiai o teip visada sžalti už
Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szviežia: cigarai alus
it mos kliasos* .

nykų-pas KANCIERIU ant
31 E. Centre Str.
Alus,
szuapsas ir visoki gėrimai visa
rįipgi netoli nuo galiūno'visoki tavorai szvieži ir parduda kū d a sz vieži.
no pigiausiai. PHegtairr kožuas lietuvys ras szirdinga rodą

OUUnVEJE

O i r p i n įgus m ai no i r si u n czi a ii i
•fi 1 i e svieto.

Į Smagiausia užeiga, kaip de! Yleilietuviu, tsafp.ln pakelevinga, nes- s<
Leigh Valid’S'dipo; Tentu •tnda>i
skaniausias alus, visados .-icžeij
kitu gorimu tai nei girti nereikia, M
rcsniu niekur nerasi, o cigarii is: I
ežios Turl.ijov. Taipgi J. L:-p?zlEjiį
,ir brolis yra labai prietelingi • žbm|
Kiekviena gelbsti bėdojo irduodiil
kožnam reikale.
nkpamirsZaIT

201 E. Center Str.

Ll ETŲ VAI i r nr; visa

1 ADVOKATAS - IŽaIURIS.

Offi'sas: ant Kampo Main ir
Center ulieziu, Shenandoah.

121= ir 117 JE.Centrc str,

A

S—

ŠIIENANDOAII, PA

togrnphas; nutraukia p<w
sius kokio nori formato,d
mažiausio iki formatui pora
to.
Puikiai nutraukia ir aeld
gini.
21)Ą \\L Centre str; I

NAUJĖS J IaIETUWISZKAS S G ©

5» S ALE NAS «
£fc?&:HafnStr.,;

1b

Shenandoah Pa.

-<JŪR. ?■ ANCEREWISZEUS, ~
(4agi vyrai paa savo broli lietuviuką ant szalto alaus! isz Pranei] os
4fenapso ir turkiszku cigaru! Užeikit, o nepasigailėsi t.
Žmogus teisingas, .su kiekvienu gražini apsieina.

Lietuviszką Graboriu

— Na wisi prie alaus —

CH. SHMIOTO

Vincą Minkevicziu

ant 131 S. Jkiii, Slienamloali
Szitamenesi parduosim.

T I’A N SU M11 JTO v ra geras alc
gfthva nuo jo niekad neskauda. 1
Ch. Shmitlra gali kas nori gaut
bsczkut’a in namus parsigabenti,,

Užlaiko geriausius arklius ir il
ginus del szermenu, veseiliu ir Lt. 07 W. C > i! str. S’i

<
rūkstanti svarų-ųilutiksnų p<> 10 centų antsvaro
Tūkstanti svarų plunksnų! po 25 centus . .

Tikrus nmerikoniszkns laikrodėlis.
Ji-zklrpk «zi npmir-iiiiwind m? b prisiusk mums su
v /s'
*• SET
MIVO pilnu »llr<"i|I.O IlK-f
1 LADIES i/isiusin..- tnv už <lyk«.
“Z^H
oR CtfiTsft'
po. k'eHau;i
*
a
r tikru uincrikoiii-zkn Inikroilfll, iru hil tikru
nukskus. vadiDHtnuti I4‘k
iszrodo taip, kaip tikrus
aukxiiils luikrwivlis. ku\ rilis kiti pardtidn po$40"
1 yra įtvaru n t n volą s u n t 20
inittu. Apžiūrėkgi*rai ex
fa,
‘ža prvsoofi.se ir Jeigu tu rusi
Ii
ra uisi. jog yru pigu, užrno
•m kok J7.fi0. O Jeigu nori
Mi» puikinis lenciūge;k.olai
•į ntsiiisk 5O centu pacztiW uemis riinrknmrs> o gau
.<4 7 si auksini
lenciugcli
f vertumo .<3.^0M k. Arba
1
-5WW7 o Prbiusk ".go. oleneiugrG gausi dA-ni.

j j i

< 1 > i’l i*^

Scientific America
Agency for .4

ouiVirD

Geriausi tavom už pigia usia cienia pas mus.
Szipkortes parduodam Kilt visų kelių mariomis.
Pinigus kuogreicziausi? tiesok iii narius n
s

>?

■H»HK
105.S. JViaip Stį*. Shejrapdoafi I
Shenandoah, Pa.

i

ADRESAS:

Rojai nifg.Co-Deot.,

CAVEATS*

TRAD3 CTARKį
DESIGN PATKMl*
COPYRIGHTS. «*
For Inf 'Hnatlonand free Handbook
MUNN « CO.. 561 Broadway. N MW
O.' Jest bureau for securing j>n:< nt-i Iii
Every p?.u ne taken out by u* •» brought
the public by a noUco given free vf ihartfU—’j

Largeit circulation of iuw aelondfi' P<iFw;P5
world. .Splendidly litu .tr-.ted. No
man shonll Lv with, ut Ji. Weekly.JPvJ
yo*r; >1.50 aix month,. Addxw»A MuXJi •*]
Z’DUUHllEltl. yfil tiro. Iwnt. NuW YurttC^^ I

