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Rates ? of-J advertising.

K^rrek apgarsminiB’

inch once
One inch one month
4)ne inch one year

5 ienas colis peronenesi
I ionns colis ant metu

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

1896m

Gena vai to s*'Gyvenimas

$ 0,3U
$1,00.
$ 50.

Motas Ilf

davo, o mandagumas ir paklusnumas
I ins, dagi
O isz savo sodo dalino skiepelius
tdėl jos neturėjo rubežių. 'Genavaitė vi
sados su jum atsargiai ir su temyjinm
mieje užvestu vaisių sod;j: ir tokiu bodu apsieidavo: neįsileisdama su juom j jo
ti ktai reikale jam ka pa
pradžių nudildavo esant
rios dailus

■0‘

Atstumtas su paniek
kokios užsitarnavo—pradėjo nu
(renavaitę neapkeiesti ir del jos pražutę
mastyti, Genovaite prijaimziant szlekta

Ir

s .<

■■

szydama apie GoJo pasielgimą kum»a:sz
vargelių ir ligonių, taip ir dabar rodėsi kiaušiai ir užbaigė kunokarszcziaiism
o
esant tikra jų motina. Nei vieno ten ne maldavimu, kad pruszaliuti ta neiszdtiki
uždengimo savo rydancziu aszarų, mik sirado pavargėlio, kuGo but neapžiurė ma žmogų.
Grafo virėjas, žmogus k inogmuausiai
nio, kuri Imt neallankius jo ggrinltl^'
ant griausmo jisz- o ios meilumas-’r szirdinga iszkalba sal
bam, kiek galedam*.
Grim vaite prisižiu
:zka pastapczial 1'ZslUOl
ant atsitolinaiiezių. pa j p
isztikima žmogų : bot ir
IIZSl
no a k ies gmlra n- (i<•?<».
naitėin. o tankiai
V?

ada jam t imta vaite au i<
> *i •(• r anga
, v iena
-e* *■ *
•ir vie ii ei kr
grajijant ant lut
\ (“iže G<do su iiugu
irvuota giesmele.

Dėmė i burns, nei

per
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ri k*m

ir tėm\ jaut ant savo
navelvdavo kas Imti

s

rum ios .-saniieju

i u ju Ilk

pamate, «o pri
< ’s eu 1111 r-1 ‘ia

(“Zlll.

ramu
veno rumiio-s
i

m n u< I a2’i u

neviena .‘i<zarn K>i><ia\o; k<i p <•'
kvietkų, kurias iszsiiidnėjo auk
«u ir perbiH ant brangios arnotos. Ka.p
ir

t.

ežia m >trri
na

111. nei i-m n 2 i
tnm lai k ii Ii'
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gerai žiu -J

smagiu m

maloningas ii
nebuvo mat yt
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on ir iržvvdriiinui už>: turėt nem •
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18Z kaimo, kuris netoli minų bliv<

tas giesmes.

fe;
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Tokiu bildu buvo neapkenezuimu nuo
\ <--l i ten
| t«“isi|)gU grafo lamų skriaudė uži.ioke.-t\ j
Į je ir v.-iigingi.nisia sunkiai dir1 nm-p dar j k iir.p itin ka .Golas tada tikra’ pasui
\(jo, ka4’ grafas pirmam piktume, nea&
biiiinkiu ° kiekvienam pnw’U'gvliiii atsa ’ ’ iitiuai iszdiis piGakyma nugalabindt.
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irtyiiųsytTazuįli kanaanykas, ir Cyrabia Gieraiionas prabaszczius, o
furąiu kanaunykas, Steponas kanaunykas ir Luokvą klebonas ir Stanį*
įoyąągkulskis teipgi Varnių kanaunykas.
Tie visi susieję katedroj

Žemaiezių Vyskupyste?

. - Paraszė. „
o: MOTIEJUS ‘ VOLONCZEVSKIS

fiaznyozioj pasikalitėjo ir iszrinko į valdytojus vyskupystės minavoteJurgį Taliatį kuris ir valdė per asztuonolius suvirszum metus nes per

Tąsa.
J.

#

T *
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Martynas 3 lėtas vyras, vyskupu.
iKhipogi 1502 metuose atvažiavo isz Kriokavus i Varnius kunigas Jo
nas, lenkas, ne žodžio nemokantis žėmaitiszk&i ir parodęs rasztą kara
liais, geidė kad jį vyskupas paskirtu klebonu Viorzbalavo bažnyczios.
Vyskupas-nors pyko, negalėdamas vienok priesztarauti karaliui, nuteikė
kunįgui Jonui geista klebonija. Puškinus matydamas jog ir kitąsyk
gill teip atsitikti, *u didžiu nusižeminimu melde karalių Aleksandra
i<kmt tokių nieko ne veikenezių Žomaicziuose kunigų, neskirtu klebonrtis. Karalius pažinęs teisybę, metuose 1503'iszdavė laiszka, kuriuo
daleido jam ir jo įpėdiniams, žemaiezių vyskupams pagal savo norą rink
tis kunigus klebonais visų klebonijų- per' didžius Lietuvos kunįgaikszczius Zemaicziuo.se įsteigi ų.7 Nuo to sykio žeiiiaiuzių vyskupai patys
pradėjo skirti kunigus klebonais? -Varnių. Vielionos, Viorzbalavo, Kaltįbienų, Kražių, Viduklės,-- Eirogalos, Betygalos. Raseinių, Kelmės ir
A'lsiedžių. Vyskupas Martynas pirmutinis liepė koletai kunįgų, kate
droš bažnyczioj kas diena giedoti kunįgiszkus poterius, o alga giesmine
Kams mokėjo patys-isz Surviliszkės, neseniai gauto dvaro. Insteigė
teipgi didįjį altorių katedros bažnyczioj.
Nepatiko tas vyskupui, jog
Varnių kanaunykai ir kiti kuriįgai, tankiai nettkę duonos, ddugiaus rn
pinosi apie maistn ne kaip’ nple garbę Dievo, todėl susipratęs, mirda
mas užraszv katedros bažriycziai ir kanaunykams: namus Vilniaus mie
sto, brangius akmenis, -aukso žiedus su deimanto akimis, įvairiu^' afikso
ir sidabro indus,' gy vulius, arklius, grudus, žodžiu kalbant visa .savo pa
judinama turtai Tai padaręs 1514 m. mirė. Vyskupui Mkrtyfiui mii-us pasisuko Mikalojus Radzivillas Vilniaus vnjevoda, kurhdsa vysku
po turtu iszplėszė o kammnėk&ms nieko nepaliko.
\
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Mikalojus Radzivillas vyskupu.

'

ta visa laika kas žino del ko žeimicziai-neturėjo vyskupo.
Tam laike
szitoks atsitikimas vyskupystėj buvo.- Jonas> Lietuvos kunįgaikszczių.
giminaitis, Vilniaus vyskupas metuose 1523 lankydamas Sziauliųkara
liszkus valszczius, kurių tuokart buvo valdytoju,- rado Pakurszėj daugy;
be ukinykų stabmeldžių apie tikra Dievu*nė biskio neŽinanczių- Maty'
dainas jog toj visoj szalij nėra nė kuujgo nė bažnyczios greit atrado
priežastį vargdienių aklumo. Todėl ant jų susimylėjęs leidžiant Taliaeziui, pastatė-Gomiszkoj bažoyczia-aprūpino turtais ir kunįga Morkų
Lanczkį su žinia Thliaozio pakėlė į Jbniszkė.š klebonus.. L/mczkis bū
damas klebonu visos Pakurszėš, pradėjo kiek galės mokyti ukinykus
ne tikJoažnyeziose, liet, ir sodžiuose. Toj paozioj amžinoj gadynėj įstoi
gė bažriyczia Lohmse ir Ligumėj; Syrevyczia Senojoj Žagarėj o Szila
lėj Orvydavyczia pastatė ’bažnyczias. Tas visas bažnyczias valdonas vy
skupystės apdovanojo parapijomis. nes aplinkui jau daug buvo katalikų.
Motuose 1529 pats Tukinti pastatė-Krakėse bažnyczia. Ta patį meta atė
jo į Varnius rasztas Klemenso VIII kuriuo popiežius patvirtino dauba,
vyskupo R-udziviilo įstatantį pualotystę. Kanaunykai negalėdami at
gauti prideraneziųsau.turtų. nuo Radzivillos kol gyvas buvo, raminosi
jog jam įnirus sziek tiek laimės isz jo palaikų. Bet ir tuokart nieko ne
laimėjo, nes Jonas su Stanislovu, amžina- atsil.su vyskupo Radzivillos
tikri broliai, visus jo palaikus sugemže. Todėl kanaunykams reikėjo“
anuos dfi skųsti ir dikcziai 'pinigų iszpilti.
Ko nenorėdami paskyrė Į
Žemaiezių vyskupus Mikalojų viszgalį nusiuntę Taliatį, Szckeinkkį iv
Kkulskįį Vilnių kur Viszgnlis gyveno visus turtus nuo Martyno TU sau
nž ruszvtus, jam pavedėti’ dovanojo idant nuo Radzivillos atimtu. Visz
balis kilęs isz didžios gimmes. Trakaųvojevodystėj gyvenanezios, pasto
jęs kunigu, pakliuvo į Vilniaus kamuinykus. Metuose 1518 tapo Vil 
niaus p’rahdu džekonu ir noužilgio po tam K i javo vyskupu. Ant galo1532 metuose pramt.Yfisrno Zigmunto 1 vyskupn-žomaiczių ir nuo Povy
lo jJl pppiėžiAnš p?tt virt’y tas, atvyko į musų szalį ir užėmė sostą vysk upo. Metuose 1&33'garsinga kunįga Valerijonu Protaaevyczia Szuazkau
l>kį pudArėėVarnių kanatmyku ir Kražių' klebonu.*- Vkzgalis buvo tai
Įvyrs bfiklus ir protingas; inarzyta per Vyskupą RadzMllh žemaiezių didu
mene su kunigais sutaikė ir nnt'ldė: Pas tik negerai, jog ne ilgai gvvenęs 1533 m. pasimirė.

• M irus-Martynu i 1 i I kunįgaiksztis Goniaždo ir Medelių, Mikalojaus
51.
Vdni’tins vojėvodos sūnūs, Mikčiojus Radzivillas pakliuvo į musų vy
skupus. Mikalojui atsikrausuzius į Varnius, kanaunykai tuojaus pradė
'Jurgis Tu Imti.
jo melsti, idant atėmęs nuo savo tėvo neteisingai iszplėsztus turtus Mar
lyno vyskupo, jiems atiduotu. Mikalojus vi«ku|)as prižadėjo ta pada
Mirus vyskupui Mikalojui Vjszgaliui, karalius
i: praminėryti. Kaipogi laikui bėgant atėmė katedros bažnycziai ir kanaunykams Zcinaiezių vyskupu Jurgi Taliatį, pralota arkidiateina, žemaioziuosegi
prideranti tnrla bet viską sau pasilaikė o kanaunykams nieko ne davė. nusį;- bet tas-pirm atėjimo reikalingo raszto-iHio Szvento- tėvo, atidavė’
Tnpykę kanaunykai apskundė'savo viskupa. Isz to kilo barnis, kuris Dievui duszia, o Povylas ("irvhanov.yczia, Vilniaus pralotas iszdalino li
kusi turtą pagal paskutini jo norą.
irlyg smert vyskupo ;io pasibaigė.
Gzia galėtu kas vyskupą Radzivilla palaikyti už godu; tiesa pasakius
52;
godus jisai ne buvo, bet neteisingas, nes skriaus?lamas teip kanaunykus
Ik‘ jokio reikalo, didelį savo turtą Kniszina su žmonėmis dovanojo Zigmuntui 1 karaliui.
Tas pats karalius 1517 m. iszleido r.isztr, kuriuo visus nuo pat pra
Kaip kone visada te/p ii- Taliarziui mirus nors žemaiezių kanuuny kn
džios vyskupystės žemaiezių bnžnyczioms ir kunigams per ka nors padu us d'duoniene apsirink“ s^ui už vyskupą vieni Varnių kanaunyka, I.ietu'
yytus užraszus, savo karaliszka galyk; pripažino ir patvirtino. Tuo pa vos vienok kunigam* su didžiūnui pakiszus Vaclovu Vieszbiukį lietuvi
rziu kartu;uždraudė; jog mioez'o laiko, nieks b.įžnyuzioms užrnszn be V ilniaus kauHuny ka,. Zygmuntas I karalius ant to sutiko o Popiežius
žinios karaliaus nedarvtu
Povylas III užtvirtino. Kunigas Vaclovas Vilniuj į vyskupus inszveto
Biskį vėliaus pad a ūgį h o turtu-. Betygalos ir Jumurgo bažnyczių. o vy tylas uu-tuoso Lo31 pirmąsyk atvyko i Zema’czius. Tani vyskupui rė
skupai tai paskutinei suteikė parapija. Vyskupą- Radzivillas kaipo ku- • įlant vyskupy>lu, katalikų tikėjimas kunįgaiksztystėj dideliai iszsiĮ.lati
Ir teip
pįgaiksztUh iezpradžių už nieku.mikė kanaunykus ir žemaiezių didinime no. kaip tai matom isz <laugumo/ n tujai pastatytų bažnycz’ti.
nę. Tikrai to-dAtvrus ponyliė, pa'.ėlė baisų inirszima terp vi>ų žemai- 153,s m. Jonas Barlaszevyczia suknia vyskupo pastatė ir aprūpino baž
yziųį kurio paskirt?pusi bijojęs, per žmoniszka su kiekvienu pasielg’ma nyczia. kuria vyskupas pa.v/.ventino ir suteikė -pa rap ja tu klebonu. Per
nutildė. PabaigoHsavo amžius Varnių kapitulai suteikė pralota nrkidi- tai didęgera<lėjistę padarė žmonėm* Pakur.-zėj gyveliantiems nes tukkona, kuriuo pirmutinis buvo kanaunykas Jurgis 'l'idiati. Prie t‘>> j ra Ivgszioliai. artimesnės, nesam szvemomi* d'en<»m s k»-havo i ALiedžiu
Įotystės prijungė Krokinavo klebeni ja su vis.iisjos turtais. Pa.-kiaus b.ioiy cziiu. 1559 metuose patys žm.»nė< p'st-iiė bįžnyezia Butkiszkėj,.
Kone tam pa
.buvo pradėjęs statyti \ arniuose -Murinę katedros baznyezia. bet-nepab J kuriai-1 >ievahauskis davė žeme o vyskupas parapija.
ežiam laike? kažin ka* į-4eigė bažnyczia Szid ivoj. kuria vv^kiipui mal*
r"*g'?s
kr 1522 metuose »»i nė-,
dalijant Zygmanl.-i- I apsczdui apdovanojo. Tas pats karalius Vilkijos'
50.
koplycziai pavedė 5o valakų žemės su gyvv i tojais, o pirmutinis klebo
nas Tadcuszn.s past s»te gražia medinę bižuyczia.
Biskį paikiaus ZygMikalojaus Tįsiaiio vyskupo darbai,
Smurtas karaliui suteikė Beisog?.los bažnycziai 50 valaku ženė-su gv; Vyskupui Radzivillui mirus.; tbojail^ at Važia VO į \ arnuis. Ju'-gis. fa ventojak*,,o-bažnycziai Eirognlos>sodžių kunį^iszkius.
pti Vilniaus kanaunykas, o Varnių katedros pralotai arkidiakonas ir a
kanaunykas, Martynas Szkolnickis kanaunykas ir Raseinių klebonas,.
diliaus but?..

Bandymai su orlaiviu.
Kaip auksztai gal pasikelt
orlaivys su žmonėmis?
Professorius Assman isz ae^’onatiszkos draugystės apgar-j
■gino, kaip auksztai pasikėlė isz
47 bandymų orlaivys. Tvirti
na jisai jog aukszcziausiai pasi.
kėlė orlaivys su žmonėmis ant'
9,155 metru,
Orlaivys tam
tikrai paskirtas bandymui v ar
du „Cyrus‘S iszsikėlė ant 18,.
.500 metrų. Pasikėlus an4 7V
700 metrų buvo 36į laipsniai
szalczio, ant 9,150 metrų buvo
48 szalczio.
Cyrus,, rado 67
laipsnius szalczio ant auksztum o 1.8,500 metrų. Isz tyrė jog
nukszcziau 7,700 m. oras buna
per isztisą meta vienoks.

Kad netikrumas juodas manim mėto,
Kad rupesties kirmius graužia kratine,
Tada atminimai kelias iszlėto
Ir dvasia skėsta į seną gadynę.
Praeit© 1 prie szirdies tave tad glaudžiu,

41
Žaibuoja ir griaudžia. Audra lyg szlnota
Ramuma nuszlavė: marės putoja,
Staugia ir lūžta szihts. Pekliszka puota

šiaušia dirba ir yra turtingiau
si. Atsakyme ant aut test? i r

ten“

Dingo. Vėl tyla, saldi, rami tyla.
Antai žiūrėk: vandeni? veidas szaltas
Lygus, lyg butu isz stiklo iszkaltas:
Drebėjimas nepereina per szila.. ..
Teip prigimtyje viskas atsimaino.
Koftėl gi mano vargai nepraeina/

Alus.

vauas sočia irsiu pili Kini sau g v
vena, nemiklia visai mainytis, mų galima paskirti alų, kuris
da parėjęs iį madą gerti visur

lock is ant m u i]

sai, palikdami jį

v 10

'•J .

nas ukinįkas kėlė kriksztynas,
da neteko degtinės, ukinįkas
“ėmęs isz kiszeniaus penkrubh
nejoja ant stalo, o pats nuve susi \ idtiriuiuose amžiuo-e pr.jn
jieszkoti butelį. Kada jis sugryžo
zai vadino alų ..cm \ .ūse“.nū
tai pamatė, jog jo paties vaikas besibovydamas su tai penkriible. su
vardas tas buvo teisu įgis, nes
draskė ja. Pcrszirdęs tėvas nusi
vedė vaiku į pasziurc ir su dalge nu tuose laikuose akį varydavo i z;
ezystų javų be priinaiszyir.o
pjovėjam galva.
Motina gi iszgirdus riksmą vaiko apynių.
nubėgo į pasziure, bet suims jau bulriim ir davė vardą „Bier“.
Vo papjautas. Sugrįžus į šluba n
Primaiszyimis apynių pirmu
do savo kūdiki, kurio krik-ztyna
kėlė prigėrusį geldoj.
nuo
N<*s ji beprausdamu mažiulį, isz
ir pametus mažiuką
go anam į pagelba.

varias, nes jie man labai patin
ka Fr. Eismont, Duquesne, Pa

i'£iST

Teip raszo visi lietuviai, kat
rie no musu daiktus perka, jei
Ogu da neturi lietuviszka katalo
oa, atraszyk o b is j-rmu tae-.
<1 va <
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Būriai darbini’ku v:
2,000 dol. nieks neužstatė, tai szcziojo po miestų, iszdaužė
nabaga iszveže į Pottsville ir langus ktimpanieczių szapų;

koj.

asz

kvti
y? Newark, N. J. Czia tei
posji sustraikavo 1,300 stalio

(t u ta tiektas

cziene, Simanas ir V incas Ma

nįko. Ant antro puslapio d i traukite pas nauja
dėlėms vėžinėms I i taroms per- o nesigraudysite.
ska«cziau atkartotų ta patį pro

dieno?

ž ndynx

aresztavoti už riksmą ant uly
ežios nakezia. Kada szie sede

-x-

Baranauc
o isz m a i

sko, kurs paskutiniame laike
teip baisiai suarzino kraujų
musų politikieriams. Iszgir-

Tini J. Did. Wilkes-Barre, Pa*
Pamištos apraszymn patai pysime

ir
-X'

telligcntiszkos auseles buvo ne

Dalis darbu

§ Milwaukee, Wis. No pe
reito panedėlio ežia prasidėjo

* OQGO2GCOCXIXDC>OGXDOO©GXIXD0GX?^

v

w

terlszkei į krutinę ir kad ne
Lie korsetas tai butu žmona papjo

>29 S-JARDIN Str J
S SUENjlNnOAH. PA. :i

5? r
. nu ir

1

Ant vietos ir plin-

>29 S. JftRDIN STR

glszeinaš kas

bus bąige mokslą Detroito lenkisx
zas ZiUKaucK.,8. Provii
.
— Protestas •- abelnas Ame Birželio mėnesijė. Liūdimįkų koj seminarijoj. Dabar jis jau
rikos Lietuvių protestas priesz
Lb
• ap ms lietu viszka.parapija VVH
jūsų „Varpiszkas“ ir ’„Ilki n isz
! kes- Barriuos, kur pirmi aus 1XJ
kas“ nedorybes! ( ?)....
You bet - jeigu „Lietuva“
New-Britain, ‘Conn. Pafi
ir Vienybė“ nepasiskubįs, tai
„Garsas“ pirmutinis pakels vie si tol ai k, pakol ne susiniuszė. kokio tai turtingo lietu v nyko
Pas Juodkoj i teipgi gere keli iszbego su vienu lenku, pastve
rus nuosavo vyro 800 dolienų,
kokis tai
nis ir stume Mika RuszkiV . Ru teipgi pasiėmė su savim.
szkis pasakė kelis žodžius, o
Meadville, Ta. E. Karliaue
Pecziukonis jam numoto nuo
gal vos kepurę. Juodkojis lie
pe Pecziukoniu sėdėt spakai paezios perszove jų, o paskui
nam bet tas neklauso ir iszsi ir sau gyvastį atėmė perpjauda
dabar d r. Tai t, tonikas ir Czy traukęs peilį pjovę jam per po m as sau gerklę britva.
stytojaus kraujo. Jo liekarst ežius. Juodkojien-e mėtėsi sa
vos labai gerai sutaisytos ir pa
gelbsti kiekviena ligonį.

pūkais pardavėjais, —•

$ • The Lithuanian Weekly

X-

nes jis nesutinka su uzduoczia mufl
lai kraszczio.

Mahanoy
V City,
w 7 Pa.

mokėt 6 dol. faluos
Teiksis Tumista dovanoti uz tau
O anuos pastate po belą 300
vienas amerikietis Dennis M.
St. Grig. Derails Bluff, Ark. Ta
doL
mistos juoku negalėjome patalpįti
nes argi' jus neskaitot musų
Priežastis tokio
nes jie užimtu tikt Arkanso lietu
„Vienybės“ ir „Lietuvos“, jog
vius, l>et nekilus. Praszom TamiGilbertono
‘ nežinot kad p. J. Didynskas
o
vq broliais su kuriais isz vien
mes su noru t ai pysime.
laikė skloda miltų.
• jo praszymas - tai pa
«■
' mas rusų vyriausybei?
u ta r
Deleno, Pa

1 tuos žmoneles nuo
’’ stanbuno....
t

i

sziaurės

A. [fniaiickas.

de Kiriliavicziene pametus s

Nusipirko da tikt dalxir saliuos
o pertai pas ji kuonogoriausia už
eiga. Žinote vyruczJai kad seni SA
mono
liampa
o
pertai
ir
sude
isz savo pasielgimo? Sakysit
liunykai neapstoja apie žmogų, ule
gė. Isz k ados padarė labai
naujas priima kimnogeriausia. U»
'
j°g P* J* Didynsko užma
pridirbo daug bledies broliu tai eikit visi pas jį paragaut sal
nymas - kaipo
užmanymas
savo vyro, teip kad broliai tu ei ius aluc <io ant
*

I

*

7

rejo net provotis. Graži pa
ežiuke, o tokia kaip buezeris,

uaudin gų,

311 E. Centro Street.

Shenandoah, Pa.

lia ‘ Pottsvillėj perszaukė. per

Pereita nedelia tano iszven WaRted-ftl! 1(163
no, no ,,shut“ Jorio muszynės italionų su lie
i ei eita neueiiu tapo įszven Pr0fcct7Our ldMW; thft. may brlng iw«j
• yobr mouth“. - Jus esate' šzni tuviais, kurios auką puolė Jū tylas i kujųgus Kaupas [kuris (' isztraukų?

...

Žinios isz a.pas.vieczio.
■ i— ■

■■■—

F imrnVnQ lios nete^° kantrybės ir nuvė Jaikraszczių ir visų raszytoįį
JL1J2 1 U V UD jęS į tvartų pasikorė.
korespondencijų kurie mėgstu

IQy
lOZ/

Giliukas da kad tuom tarpu apie niekniekius ilgai kalbėti.
1 pro tvartą ėjo to gaspadoriausj kad varydami tolinus aną po

I.HH B

Bu 1 g a r i j a. Visi Bul Karklinių valszcziaus pra- bernas, kuris iszgirdęs krioki lemi ką nemaiszytu in tai dau<
garijos gyventojai labai inir szymą, idant pavelytu mokyti mą vaiko, inėjo į tvartą ir rado ginus Susivienijimo.
SZO, iszgirdę jog valdžia nori vaikus kaimų mokslainėsc lie bekabantį piemenuką; nupjo
Centr. Susi v. Komitetas..
F

fe

kolių cerkve. Visos partijos
net ir prilankios Maskolijaine

i®

staeziatikiais, nustotu neprigul
Alini
iningumo ir liuosybės.
strai Bulgarijos nusigando sa
vo žmonių ir paliepė visiem
lai!<raszcziam garsįti., jog ran

tuviszkai, virszinįkas direkci
vė virvę ir da; pasisekė jam at
jos atmetė, bet valszczius da gai vyti nabagąnenusiminė. Per susirinkimą
Tai koki vaisiai tamsumo.
tuoj nutarė iszsiųsti praszymust
V i u n v k o 11
pas auksztesnius virszinįkus. ■
Bet jie tikrai
žino,, jog zip
Apuu ‘ f. -j.
lai zujo
0
• •
•
chtinas u general • gubemato ZOlllS 111102’ iSllSlVieill
rius Szuvalovas, teipgi atmes
jų praszymus. Pertai jie susi
O

O

i<

,S
k

i

"’) Nė „Garsas“ but su tfim
praszymu p. J. Didynsko ne
turėjęs, jai p rėksniai ne pp
vereziajį. Bet dabartės pasi
tursys ponaieziai priesz Didyn
cara.

i
Į

limo.

1 .

T u r k i j a.
Patriarkas vą ir į ministerij.
armėnu - kataliku
riausia ir puikiausia už piginusia
V
( kn. Azaria
uas, kreipėsi prie praneuzisz
l!
Lazdijuose susiniuszė kai t
dyt, praszom ateiti pas mane ant
131 South .Main Street,
sziokią tokią pagelbądel badti, miecziai su mieszezionimis baž Organe „Tėvynėj1* buvo padu
Shenandoah. Pa.
janezių Azijoj armėnų. Tas' nyczioja. Mat kaip buvo: ta žinia. Organas Susiv. tą ži
baisiai nepatiko turkų v’al
nią patalpino tiesiog isz pride
.C
visados
giedodavo
lenkiukai
rystės, negalėjo jug užtylėti COMFORT in
-džiai- Davė prisakymą natri
nors ten galima sakyti suvisai
COOKING ON A
■
armėnų nepriimtu, nes kitaip nėra lenku,v bet tas viskas dėrus tai Susi v. dauginus nieko
tai jį iszvarys isz Konstantino josi pagal mieszczionių norą. abelnai su antim p. Didynskio
Pagaliau* kaimiecziai, matvdn
K pilės, kur dabar gyvenu.
rąsztu neturėjo, nė neturi
mi jog ežia neprivalo giedot
P. I>idynskis paraszė „sau1'
s
praszymą. Surasžęs nesiuntė
duoda skaitlių nužudytų arinė
jį in Susiv. tik nusiuntė suvis
mi ant 100,000 ypatų, n pade
laikraszti ..Gar
■zioi giedotu lietuvis&*
jimas visų armėnų tai baisiai
sau .<> Gai
:aipo projektą,
kai.
i sunkus.
tspaudino. Ką
tai Susivieniji
I t a 1 i j a.
Paskutiniam tuviszkai, o mieszczionys neap
? Negali jug Susiv. už S
laike valakam Abisinijoj ga si 1 Disdain i - traukė denk iszisti ką jis nori raszyti p. Di
na gerai pasiveda.
Dabar kai. Bet kur tau: inieszcz-iocui ir (larsui ką nori span
urnai paėmė į savo rankas ke
negali teipgi busi vien. atsa
lis miestus, kaip Doukole,
Addigrat. Vietiniai gyvento dėjo muszti kaim įerzins, ir czia kyli už tai, jeigu kas lenais,
nieko jie negalė padaryti. Ta kas suvis nesutinka su
jąi mažai ką ir prieszinosi.
> LIGHTS LIKE GAS.
MAKES NO SMOKE, c
'") Anarchistai nusprendė
1 KELICVL3 G UXDTNO T
IN
: HOTSEnCLDA
liūs pradėjo skersti žmones,
0 vienog tasirado tokie, ku
Aalfc j’Oiir stove dealer ahent !t.
Bet dzūkeliai mus smarkus ru; ar tai isz nežinos ar tiesiog
■■■
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Dinina polemika buvo pa k i
įlusi tarpe nekuriu lietu v. laik
Užsidėjo dabar szviesziai szapa
( raszczių isz priežasties paraszy kriaucziu ir viską padaro kuonoge-
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J Monarch Vapor Stove.
t

____________ ____________________

j

.. ■

oil

.......................................... _

f'

y

1

tie

u

T
C

■iT i

THE MONARCH STOVE CO., J

Dabar ^zn^ka kad
czia Lazdijų jau užp

jisai 07 metų senumo. Viesz
jpatavo 1S48 metų.
Dabar
jsostą Persijos užėmė jo sūnūs

‘i

>(karaiio) yra nekdkis Ivlallah
Keža, kurį tuojaus sugavo ir
mresztavojo.
K y n ai.
Hongkong‘e ir
Kantone nuo nekurio laiko pa
kilo marai; kasdien myrszta
^augybės žmonių.
Parubeži
galėdamos neįleisti
anarus.

v o pradėję ir

užmetinėjimą papeikiame, pa
Pas ūki nic kiliame o vi e s z a i
i r
g a i- s i a i praszome \ isų liet j
nukas. •kuris nakezia priszlapy
davo lovoj. Gaspadorius no
rėdamos atpratįti vaiką nuo to
muszdavo jį kas dien. Vaikas
vis kentė, bet matydamas jog
jį kasdien už tai baisiai plaką
nubėgo pasiskųsti savo tėvams.
Tėvas teipgi sumuszė vaiką ir

Gaspadorius pa
pas savę atprastu.
klausė tėvo piemenuko ir pra
dėjo jį plakti da labjaus. Na
bagas vaikas kentė, bet paga

<

HANSFIELD. OHIO.
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I’roniptly ftecnrcd. Trud^-MarKa. Copyrights
and laiboj* registered. Twenty-tlvo year* ex
perience. Wo report whether patent can bo
secured or not. free of charge. Our foo not duo
until patent JsHlowcd. 3"2pngt« Book Free.
H. B. WILLSON &. CO.. Attorney, at La*.
' Opp. U.S.l’ut. Ufflcc. WASHINGTON, 0.6,

■
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Geriausia ir szviežiansia .mesa

JUOZĄ JUDICKĄ

19 W. Oak Street.

Shenandoah, ]’&

1
p
w

1U Jagu p. A. Milukas pri
nemoka AąSsvhVs'tyt 'i'r suprast? i savo ’tėvynę, kad tik iszgirstu
dvojoką sa^ęl kaTsztd prisi- jog ten ausžra szviesos užtekė pažįsta Sz v. Raszta, už pąmah
Projekto Praszymo iii cahaiiymo ėa'rčt ft- huAubtas iru jo ir nelaisvės paneziai antru, mums krikšžczioniszko gyveni
m o ir mokų toj a ddrybify ta
ra ir atsakyina^ priesz krilinijas (iszjubkimfts) tįrčnįszkų
Lietuvą pavadinau rusiszka tas primini n a.s istorijos Babv
tika Guodotino p. Antano apeigų Maskoliszko Ruti'do.
Tėvynė, del to jog yra Prusisz- lionieczių, tokiu jau Lankytoji
Miluko.
Įtiko, kritikos, pripažįstu už ka ir Amerikoniszka tevy žydų, kaip Maskoliai mus, lie
Kritiki patalpinta N.
nes. —
; tuvnįkam, ne gal padaryt bh
dies. Ale carui gal ikvėptbį
laikraszčzio „Garsas“. • — supradžios gaukime nor
mę ir norą iszsižadėjimo Baby
tinka ir vienijasi su mano VIIi uosy bes mokslo ir
dūriniais jausmais paženklitais spaudos kokias turi Lenkai, riaus straipsnį tur but Marty

Iszaiszkinimas

11 Czia sako: „Ne prie a
lygiai, nualinta tauta.
no Jankaus, kvieezianti lietu
panezių, kuriuos nesziojau nū
2 A utį as nutiktas tur savi vius, idant pardavę turtus beg <ro kreiptis mums pridera, rd
18G3 m. iki sziam laikui, bijo
damas Maskoliszkų nahaikų
Tie žodžiai
, neiszmintingo pasipilti
dozoru ir poselenijos arini isz
liukui

lyvasties politikiszka iszmmtis
paprocziai iszkilmingu tautų,
atsargumas isztarmėse ir patys
zokonai Rossi jos, rodo: jog
kožna praszymą reik raszyt

■novės užvesta būdų, patai pyt
visus titulus ir privalumus vai

£/i

till l

ku del sn trupini mo jungo tos lė“ del caro, yra tai, «e gamti ignorancija (nežinę) kritikis
riaus, apie raszyta. konkordftU
žista; ale tokia meilė kokia (sutikima) -caro su popiežium
pia melstis už krikszczionisz pats Maskoliai mums priezie pagal kurį kapitula kožnos dy
jecezijos iszrcnka tris ypata^
kus karalius; tai ir mes nugaiš pijo. - .
Caras iszdavė ukaza 1890m. kaipo kandidantus, ant vysku
po ir perstoto gubernatoriui
visi žmones, tur jagu gubernatorius, pasiklaa
sęs žandaru ir žemskirg <raD(h
j imu savo (S’c) szirdingu veli
general - guberuatfr
jimu, o mus pavargėlius moki
run.
; davęs savo pasvie

, fa szventa priderystę

zammavoja atmeta arba pat
virtiną; patvirtinęs siunezift

ralius ii

liai ateinu įrankius maldos- knv'

‘ tos

uit
ma Ijenkų prie mus. Jagu mes malime
Lenku Bundas nedraudė span
dos, tai ir Maskolių Bundas knvgų . .
galim neprivalo tris milijonus žino
jog Caro i
minu ■
5 N<> 1840 metu 'mažu ir se ir savo noru

tini ir pasveikinimą. varde vi

* aut mano pramones praszymo
keikia kolioia vadina Judo
; szium ozui pu u ale ne viens
paniekinęs mano darba, isz sa
vo pusės nepaduoda, jokio pro

ne turime

žinios ir patvirtini
mo. —
caras

pri vertimo nor, idant Vilniaus Katedra
po smerezini, vyskupo Audze
v i ežia us but atiduota vienam is3
mai ir Rubino v i ežiai, savo ran neturėsim Iiuosos spaudos. Pri prancuziszku pralotu nebiliui
žadėjimas melstis, už carą, yra del Zemaiczių ir Lietuviu Lie
ir maldų k n i ligas.
v....,
Daukantai
; tai yra: jagu nori
1

nai
Tas priminimas rodo: j

j

v ir m o ?

reikalii

žiūrint ant
; kokią ge

uždengtas

su ironija ir
G Akyvas yra daiktas, jog atsisakymo. —

Tokios kritikos ir koliojiImperatorius Aleksandr.t I įtai
imni akise Broliu, turiiieziu po
wzniiii’
ant
Parduoda- marszkinius, kaltinis
mums, uždrausta spauda.
ir visoius daiktus isz drobes bei per
z U“
ne
i metų ir m ‘.ur jol
vbė lietuviu nėr i autos; katra indu lėtu sa
3 mo.
z vi>iĮ mok vo spaudos; tai, de! t<>. praszmu
caro, idant savo Ministrams
i
mano ypatus negal būt cz ų Otlyncu, Narbutu, kuuį
prisakytu rast tokia nelaimiu
gaikszcziu (bed'•niežiu Ogiu ga tauta, kai Į) Lietuva. Jagu
Shenandoah, Pa.
skiu ir kitu įsismeigė į lenkų rastai apsijimsim amžinai kęst

Wanted-fin Idea

tnr politikiszkos iszminties ir

*
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Protect your Ideas: they may bring yon wealth
Write JOHN WKDDEKBURN ft CO.. Patent A«o»
neyg Washington, D. C.. for their SEKO prito off®
and list of two hundred luTenUonu wonted.

j

t.t,4rir-. j,-/' '‘’’jį’

į,*

takelis Lehigh - ,Valley Katalogas Kningu.

/Vumpa sen«Tė3 Liava/ių Untrlja 19*
C. M. BORDNER D. D. 8.
Ziponaa bei Žlpoaė
40c
Žirgai Ir vaikau
...
20e
DANTŲ DAKTARAS
Ofisas būna atidarius
Birutės dainos .... jog
rilnal l>Z9ia& l»z Shnaadorl* la Poną Haves įi
ictio'j, Mm c h Chunk, I.ehighUn, Slatinytan r
Petro Armino raszUl 19c
nuo 9 iki 12 (pietų)
He Hall, Cattiauqua, Allentown, Bethlehem.
Ponas ir mužikai, drama
•
15c
po piet nuo 1 iki 3
stea ir Weatherly G.04, 7.3g, 0.15 ryta 12.43, B.67
Kas taisvbe tai no melas, AlszB. 15c
Lpe pietų.
ir nuo 7 iki 8 wakaro
Pajudinkini wr*i žeme apysaka
15 c.
»Sew Torn Ir PhiladHphla, 6.M, 7. 31, 9 15 ry34 Oak str. Shenandoah, Pa.
po piet. Jn t^unuano. Swltchbaca
Ant Nakvynes
"
“
5 c.
barde Ir Hudsonda.’*, 6 gt0.15 ryta S.57 po piol
Pasakojimas apie viena raita irjora1 Wllee-Barre, While Haven, Pittston, LaijėtuvTszkas saT7unas^
sztinika
“
“
“
5 c,
vtlle, Towanda, Sayre. Wi.v-riy ir Elnnm.104.
ryt* J.57, 5.27 po piet;
1
Kaukazo balaisvis
"
“
5 c.
M. Slavicko
Bocheeter, Buffalo, Niagara Falls, ir in WeKur
meilo
ten
ir
Dievas
“
5
c.
339 W. Coal str. Shenandoah, Fa
$.94,9.15 ryta 2.75, 5.27 po piet.«
Kas
kaltas
“
5
c.
Lie tu v ia i n e u ž m i rszk i te a t s i 1 an kyli
Belvidere, Delaware Water Gap IrStrouds-(I.M ryta 2.57 po piet.
Senis Makrfckas
“
tk
5 c. pas M. Slavicką, žinokite, jog jis
kimbertvllle ir Trenton 9.15 rytu
Aukso aRoritis arba Szaltinis dangLsz- Vakaras Tilviko pirktojoje
‘
5c. yra ne pucziuotu, tai yra teisinga
TunbaDuoo 6.04, 9.1 ryta 2.57, 5 27 po pivt kąskarbu
“
°
“
Gyvenimas Slopo Raminoslo (ketvirta vyras, nes nereikalauja daug uždara
thaca ir Geneva 6.04. 9.15 ryta 5 27 po piet.
a)
Sknriniuoso
upilaruoso
SI.
50
Auburn 9.15 ryta 5.27 po piet.
dalia ..Sz.auloniszkio senelio’’’)
15 c bio. Visados užlaiko puikius gerv
b) Szagrino
•
2,00
JeaneinVlJlo, Levistou ir Beawer Meadow
inus, kaip tai, szalta alų, visokia ariel
ryt* 12.43 po piet.
c) Krlsztolo
2,50 Apio Daugu. Saule, Menasį; Žvaigždes. ka kokios kas tik nori, ir kuo pui
ifSfocton ir Lumber Yard 6.01,7.33, 9.15 ryia
Pikiuotas ir Kometas
“
5 o. kiausius cigarus
d) Sn kauleliais
3.00 ir daugiau.*
O
,2.57, 5.27 po pietų.
Pirmutinis-Vogtines
varytojas,
komedi

2)
BALSAS
BA1-ANDELES.
(Silver Brook Jukclion. Audenricd ir Hazloja
“
10 c.
a) Skurlniuoso
9Uc.
S.M. 7.33, 9. 15 rytu, 12,43, 2.57. g.27 ir 8 0s |k>
a.
b) Szagrino
l.oo Naujas elementorius (1895 m ) apdarytas
L4T' 1’118 Įirabaszcziu SzennndoaScrnuton 6.04. 9 15 rytu, 2.57 ir 5.27 po pietų.
c) Krisziolo
-2.00
sn
puikiais
paveikslais
“
15
c.
i Hftžlebrook Jeddo. Drifton ir Freeland 6.04.
d) Su kauleliais
3.73 ir daugiaus Žodynas kitn. Miežinio keturoso kalbose: rio parapijos galima gauti visokių
,1.15ryta. 12.43, 2.57. 5. 27 po pietų.
3) Mažas AUKSO ALTORIUS. L5c.
S Ashland, Girardville ir Lost Cree, 1.59, 7. 44,
lietuvlszkai. latvis/.kai. lenkiszkui ir
.10.20 ryla, 1.00. 1.10. 1.10. 6.35 p<» pietų.
4) KANTICZKOS
70
ruskai
“
S 2.00
B Raveij Run, Centralia. Moun‘ Curine’ ir
Sakin 9.13, Il.l4^rytn. 1,82,1.20. 8 24.9 15 po Į
Basanaviržiams Dr. Etnologiszkos smulk
menos (su viena mapa)
“ 25 c.
>y«,.havlHb. Park PlacA, Muliunoy City ir
DRKTARS9
liso.6.01, 7 38. 9.15r H A5 rs l*< 12.13, £57, 5r?7
Pavergelė (p. Peiverncos Apysakėle)
.11.53 |to pietų.
Ir kaip gyvena Kyiuvi
10 c.
Giventmui Szvcntnju Dievo- !•» 2, Ir 3 Va'iyjdcrio .-V. k>un. Pstorija bužnyczlos
70’contu viena
kataliku
•*
“
100
Givenimas Vicszpatie*
SOc Kristijonas Donalaltis Pavasariu rink
•iSfiatuok 5.15. 8.15. 11.15 ry tu. 155, 4.30,9
Glvenhn&i Szventaju Dievo [mažesnis]
lar-.s prie Miners
Ilospitaly
iny bes
“
“
‘
5 c.
pieta, ir ute na Iii Sz<-nadori nut O.Ot, 9.15
ir
III
zokonas-drauge20c
. lt
27. 11.15 p< piet ų
Musu Pasakos, lOpasakn
10 c AshTand'e. Gyvena Water Compa
Garsas apie, bailybes dienos sūdo 25c Kankinimas kataliku Lietuvoje abelnai
•Uliniiv.
dūrio j l’ottsvillf. 6 01. 7.38
ny. Building,
Oi 06. 11.Su r,
57, 4.10, 5 27. 8 08 po
Gydyklos nu baimės smertles
30c
o
ypatingai
Kražiuose
1893
motuose
lt.
htoriaSzventa su abrozeliuis - 25c
del Lietuviszko teatro
“ 15 c.
Inu hz i’utt*vill»* į Szenadori C 00? 7.50, 9 05
S h e n a nd o a h. Pa,
Menuo
Marijos
30c
Andersono pašakos. su abrozeliuis, 30
B. 11.40 ry 1.1. 12.32, 3 00, 4.40-5.<\i? 7. i 5 7.55,
F'ilotea urna kėlės į maldinga givenlpo pietų.
inn isz. S/’-tind'irio į Hn'zlet.-,u 6.J4' 7 40. 9 ma
50c
i)U. 12 33. 2.57. 5.27. 8.08 po pietų
mokantis leukiszkaiNovi-r.os
30c
•X-i'iK |.*z* Huzloton į Szvnadori, 7 3. 10.00
Prisigulav<>jima< ant smerc/.lo
50c
Mnu, 12,15,2,581 5.20. 7.25. 7.46 po piftiii.
jaigu mui turėt sau nauda teIstorija seno Ištarimo
*5c , Gali iszczistiti ir nukvarbuoti visokias
Kanczia Vicszpaties
- 30c plrapanas kaip lak kotuos kelines, pirsz- įmi>įgabena knjgn istoriszkii,
foielha' in Raven Run. Centralia
Pokvlis szYcntniu arba tanki homil tiiies, vilnones ir szilkincsv P«* iszczlstiiinoksliszkn, ąpy^.ik u dailiu vi
Milt Carine! ir Shamnkin 6.45 ryta 2.
ija
rsc me , arba nukvarbavimo drabužiai iszpopletu, ir atiena in Shamokin ant
šokiu, giesmin,
gyvenimus
Szkala
25c 'rodo-kaip18uvisu naujai padaryti.
10 ryta ir 3.45 po pint.
Darba atlieka greitai, pigiai ir koge- szvcntnju maltbiknįgiu
Stebuklai Dievo S,<. Sakramento 30e
raszy
Iiielna isz Shamokin in Shcnadori 7,
Mokslas Rymo kataliku
- 35c riuusei.
tepili inisbinezm L.itnloga iii
ryla ir 4.00 po picų., ir ateina in She
Szlovinimas Sz. Panos Marijo*
20c
Taigi jwir<lnodu u*'.jas-Lr ja,u jxilaiky4or! ant 8.49 ‘ryla ir 4.58 po pietų.
Kažaiicziiis amžinas pAr t:s< drupu-aasv
virmutini ir didžiausia Anieri
Iszeinu in Ashland. (Jirardville Ir
Zyvatai szvcntnju ■ 20c
NEUŽMi3^Z'<rrE
k o j k n \ g v n a., a n t a d < eso:
i Creek. 9.40 ry ta 12.20 po piet u.
Kalba dvieju žmogų ioc
116 E. Centre Str. Netoli L. Vales
h Hazleton. Blach Creeh .function,
Vadovas iii dangų - 50c
&n Haven Jueiion, Mauch * Chunk'
dipo SHENANDOAH PA,
Vadovas:* i^nKancziu u t miniu ima kan
iltntown. Bethlehem. Easton ir New ežios Iszganitojausmusi|
isc
•rk, 8.49. ryta
Girtvb«',lraisihe ir rustibe togrieko l'c
In Philadelphia 12.50. 2.55 po piriu.
K-a * r.t grirkas.kalba 2 lueigaicziu 15
In Yatesville. Park Place. Mahano
Didžioji nedelia
5c
iy lr Delano. S.49, 11.35 ryta 12
Grie^zninkas priverstas mctavotles lOr
14.58, 6.03 po pietn
Perspėjimas apie szv. tikcjiT.i
8c
JU5T WHAT PVE BEEN
Inina isz Hazleton In Szrnxdorl
0Trumpi pamokinimai ir rodos k*z knįO^^^^-LOOKING FOR
•30 ryta 1.05. 5.30 po pie in
Is what everybody says when they see our
gų< kun. Antanavicziaus
'
- 5c
IhSzenadoric In Pottsville 5,55
Kasdienines maldos
8c
ih ryta 2.40 po plot u
Graudus verksmai
10c
o 10.40
Vistula kopigintisiai parduoda
z\pi<malda
kaipo
rakta
į
dangų
15c
la 1.35, 5.15 po pietų.
mėsa: jauiiena. versziena. aviena
Pamokslai
ant
<iidžiujij
metiniu
szven
aor.i.ix h. wh.bi k geiieralnas ^uperin
kiauliena ir visokio skyriausrukvta
ezity
i
’
r
d
’
d/.iuosios
nedelos
75c
tandemas South Bethlehem, Pa>.
mėsa.
v
Szauksmas
Balandėlio
25c
AS S. LEE. gen. agentai*
Geriause mėsa Szenadorije ir
visados pigiausia.
Phi lad el p<| inf. Pa.
• W. NONEM ACH EK,
G-.- *• A.
South Eelhlehem, Pa
PLIKUS SAI 1UNAS

Musų spaustuvėja randasi

szios knįgos:

Maldų knįgos:

TEMINKI!!

Szkitplieriu ir Kožanczių

Knįgos dvasiškos [talpos:

y. 1. H PULTOJI, M.

\Vm. A. Davis.

akinimais kavodainos savo neai

■^l|į.w w.n ■ .

MESINYCZIA

K0ZNAS

Mr. WL. Dyniewicz..
I
532 Noble sir.
A RK AGO
ILL.

L L Rohland’o
31 \V. Center Str.
Shenandoah, Pa.

Knįgos svietiszkos įtalpoj

J.
AGENTAS SZIPKORCZ1U
108 W. Centru str. M-hanov Citv,
s- Galima pirklio konopigiausei ir

tyriausiu tzipu wažiti®t. Prieg® liaidžiu piningu# tiesiogoi in
Russiju, 1.enki i:

ir kitas

Ttipifi laikau saliuna, kur wiso

leawe

wiaatami.

Lietuviai amžių gludumuose
10c |
Maskolijos politika
•>
20c
Vaiku knlngeiė
*
•
15c
Veselija pagireną - 20c
Terp skausmų į garbe pu*coa
35c
Vistoria. Zanavyko
50c
Juokingas pusakojlmas
7c
Naujas elementoriuj ru apdarais 15c
Lietuvos gaspudinė
35c
Amcryka pirtyje
- 10c
Tamoszius bejollj
•
ii .’
_Apie Kražius
•
- !5c
Ką darytiidantiveikibutuw«
Lengv s>
pacxi*M>»r j*vj pra
mokti raszyt,
10 <•♦

JWNU MiHliDHŽlt-)

Combination Kitchen Table and Cabinet
I: hasonc flour bin that holds joolbs. ; tvrotoeAi
rawers in end that hold about as lbs. each : h.u»
-ur drawers in front; a zinc-lined bread cabinet;
kneadtnK-board and rollinp-pin. Size of »op. jox
43 inches. Ask your furniture dealer for it.

made by the

AMERICAN FOLDING BED C0.»
itrit,

rwuutopi

Sheboygan, WU>

