JUMU

I

fiiw Amerikos feii

■ i >8

laetlMsfeiikles

I -loliii Dalte

;< įsileistos ;^r. -kalvaiczio, jo I

■ ii

p. Barbey <£ šdffl

^ic Drukariiej e -K
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, Tris syk ant dienos kavszti užkandžiai o teip visada szalti už
lyka. Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szviežia: cigarai alus
ai t mos kliasos. >
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Puikiausia visam Shenandoah

^Reading, Pa.

Žinote, jog lai puikiausias saliuna
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Užlaiko geriausius arklius ir pi
ginus del szermenu, veseiliu ir 1.1.

Ar žino tn iietuwiai kad CHRIS
TIAN Sil M IDTO J/Z! geras alus if
galwa nuo jo n.wkad neskauda. Pi>
Ch. SlnnitlvA gali kas nori gauti H
Ijaczk-t a in namus parsigabenti.
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Parduosim :;yž tris dalieriusir pusę S 3,50 sienini
užs- kiuim antttftztuoniu parų, musza pusę ir adynas
Geriausi tavora už pigia usia cienia pas mus.
SzipkorteS parduodam ant visų kelių mariomis

SHEMTOAH, PA-

One inch once .
.
$ 0,50.
Ono Indi one month
- $ 1,00.
Ono inch one year
$10.

Vienas colis viena karta
Vienas colis per menesi
Vienas colis ant metu

‘

$ 0,5(L
$ 1,00.
$ j o.
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Skėrius V.
Genavaito tampa kalėjime motina.

Fotam žvilgterėjus į dangų ir pakėlus
į auksztį kūdikį drebaueziomis ranko
mis aszarodama tarė: ,,O Dieve, Tu ma
nę apdovanojai tuom kūdikėliu; fJavo
yra savaszczia, Ta v taipgi tegul bus pa
szvęstas.“ „Taip yra‘ —sakė toliau:
7,t'aš feĘH" bus* mano ph mhtiiie pfTNerv
ste, paszvęsti jį Tav, pasiv.st jį negaliu
į’Sžventa draugystę Tavo. Bet Tu ir
ežia raudiesi,
Tu esi ten ir Tavo
draugystė. Nėra ežia nei vienos geradėjingos rankos, kuri jį prie krikszto
laikytu —jokio kunigo, kuris taip sa
vam kaip ir kriksztų tėvui atmintu jų
priderystes. Asz dabar tavo motina už
imsiu sykiu kriksztų ir tavo tėvo po
draug ir kunigro vieta. — Pasivedu 1 av
tada iszkilmingai o Dieve! jeigu man
ir kūdikėliai mano taip ilgai gyventi įui
velysi, — ji szventame tikėjime i tave
Dieve! į 8unų ir į Dvasiu tavo, pažinoji
mc Tavęs ir szventoje meilėje prie Ta
vęs ir visų žmonių iszaukleti ir kaip bran
ginusį pavestą peria nuo pikto saugot
kaip Tav jį ant anos dienos czysta,- nesu J
tepta g! iekais ir nedorybėmis sugražįti.
ir pati priesz suda tavo drąsini stoti ga
leeziau. Dabar dar ilgai meldėsi tykiai
paėmė paskui indą su vandeniu, o apkrik
sztyjus kūdikį, dav<- jam kaip kadatai
Kakele, vnrda Benonus, tai yra sūnūs
skausmų mano. Kadangi atėjai tarė:
;,prie skausmų ir aszarų ant svieto. BeDonas tegulgi bus tavo krikszto vardas
0 tavo motinos aszaras tegul del tavęs
lais krikszto rysziu.“
Paskui apsupo jį į savo žiurkszta ir
paguldė ant savo vietos. „Taip“ —tate:
ežia aut įmano vietos tegul bus
Vygute tavo.“ Tuom laik gailiai žiurėjo

ant mažo szmotelio juodos duonos, sz
jos gulinczio, sakydama: „Tokia tai,
vaigsze kūdiki! tokia turi būti ateitoje
tavo miritnastis. Poteisvbei
kieta ir sto
v
ra ir aszavos motinos tavo ją surninksztys
o palaiminimas Dievo, padarys užtekti
na dėl tavęs ir del manęs.“ Tame pra
dėjo tą kietą duoną kramtyti ir penėti
jaja savo kūdikį.
Kada vieną sykį kūdikis jos migyje
tykiausiai miegojo, pasilenke, ant jo du
šaudama: 0 Dieve! žvilgtelk tiktai isz
auksztybės ant to vargszo kūdikio! Ak
žiedas szioje tamsioje in-szaltoje požeme
je, be szviesos ir sziium > saulės, ir szvie
žio oro, trumpam 1tJ-e savo aiszku
mą ir baltumą pražaidytu ir svidžiovy
tu. Ak kaipgi tas silpnas augalas ežia
nusiduos! O Dieve! neduok Benui taip
veltai pražūti! O kaipgi asz jį myliu —
kaip noriai atiduoezia gyvastį savo už jį.
Bet Tu jį dar daugiau myli, nekaip asz.
Tu manę myli — myli visus žmones labj<tu, nekaip motina savo vaiką. „Taip
yra“ tarė garsiu ir snjiidinancziu balsu;
„Tu tą pats palakei! Ir kad kokia moti
na apie savo vaiką užmirsztu, asz jukgi
apie tavę nenoriu vžmirszti.“ Kada Ge
navaite taip garsiai kalbėjo, pakirdo ma
žylis ir pirma sykį meilei nusiszypsojo į
motiną, (ienavaitė taipgi nusiszypsojo
pirmą sykį savo kalėjime. „Ir tu
szvpsaisi mielas kūdiki' atsiliepė prispaudžiant jį prie szirdies. Tu nežinai
baisybės szitos vietos? Szypsokis! tavo
sžvpsojiiiias daugiau man pasako nekaip
tūkstantis žodžiu. Izrodo man kaip kad
norėjo pasakyti: „Neverk motina ir buk
rami! Tu esi vargszė — Bet Dievas yra
turtingas. Tu esi be pagelbos — bet
Dievas yra tvirtu pagelbinįku. 4 u neat
būtinai manę myli — bet Dievas tavę ir
manę dar labjau myli. Tu szypsokisgi
numylėtas vaikeli! szypsokis! Pakol tu
szypsaisi — tavo motina verkti negn
h.L ž kelių dienų Golas ir vėl atėjo. Su
baisia ir pikta iszžiura stojosi priesz ją.
„Dabar jau gana to, tarė, jeigu pone
mislyji padukusia būti ir apie savo dory
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nors ant savo kūdikio susi
mylėk. Ba jeigu pagal mano norą gy
venti nenorėsi, tegul mane Dievas koroja —- pražūsi, podraug su savo vaiku.“
Gcnavaitė atsiliepė ramiai ir lie baimes:
„\ elyk szimtą sykių numirti, nekaip to
dasileisti, ko priesz savo brangius gini
dytojus, priesz savo vyra ir visus gfidin
gus žmones turėtau gėdintiesi.“ Golas
asztriai ant jos pažiurėjo, užsikreipė vi*
sas isz piktumo pabalęs ir su tokia gale
iszeidamas geležines duris trankė, kad
visas kalėjimas isz pamatų sudrebėjo;
o griausmingas bikh-sis ilgai dar pože^
meje atsiliepė.

— ‘SKyrius VJ.
Gcnavaitė puma žinia apie savo art vma smartį.
Apie pusiaunaktį antsyk suharezkino
kasi mažyti kalėjimo langelį. „O nu
mylėta grafiene! argi f n dar u< iuic<»,i
paszauke tykus ir gailestingas balsas;
,,Tas ką tav apreikszti turiu! Ak Die
ve! Nuo verksmo ką tik szneket isten
giu. Ak 1>(-<1 icvis Golas! Dieve nukorok ir nutrenk į giluma peklos —• ta
niek vert i nedorėli.“ ..Kąsni tu esi?“'
užklausė Gena vaite ir užsikėlus priėjo
prie geležinio užtvaro. „Esiu duktė
bokszto sargo,“ atsake nepažystamas
balsas. Ėinaigi tamsta Berta, kuri jau
taip ilgai serga, ir kuriai ligoje taipdaun
gero padarei i Ak labai tamsta myliu ir
labai noreeziau taipgi dėkingumą paro
dyt. Bet. ak! atnvszu jum baisia naujie
na.szia naktį dar numirti turite. Grafas
taip nori; kadangi tamstą ant tikro lai
ko už aną begėdę nedorėlę, už kakią
jus Golas nudavė apie ką tam latrui per
laiszką apreiszkė. Kotai jau paskirti.
Pati girdėjau, kaip Golas sznekejosi su
jais; bet ak!- taipgi vaikas turi pražūti
kadangi grafas nenori jį pripažįti už sa
vo šunų. Ak sujudimas nedavė man ra
mumo. Per pusę nakties, akių negalė
jau užmerkti. Kaip greit pajutau, kad
visi sumigo, atsikėliau serganti isz lov »ir stengiausi dasivilkti pas tamstą.

Tolinus bus.
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Žemaiezių Vyskupyste
Paraszė. “
O. MOTIEJUS VOLONCZEVSKIS?
Tasa.

Perskyrimas 8
'■ I

Zemaicziuoso katalikų tikėjimas nyksta.
54.

Mirszta StanislovasNarkuskis o Viktorias

Vieszbickis užima jo vieta.
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'-į
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Paskiaus nuo Valerijono ProtosseVicziaus Szuszkauskio Vilniaus vy
skupo pakeltas į pralotus Arkidiakonus Vilniaus atliko įvairius nema
žus darbus; auksztai paszokęs ir viską tai padaręs pats užsimanė būti
vyskupu. Kaipogi savo nuomonėj no apsigavo, nes 30 d. lapkriczio
1563
karalius Žygiu imtas Augustas praminęs jį žemaiezių vyskupu
meldė Pijusza IV popiežių, idant patvirtytu.
Szventas tėvas 1564 m.
patvirtino, bet naujas vyskupas beketydamas į Zemaiczius le istis, Tyko
cino sunkiai susirgo ir dienoj 13 Vasario 1565 m. pasimirė, žemaiezių
nematęs. Vilniaus vyskupas Valerijonas Protassoviczia iszgirdęs apie
Narkuskio myrį greit vėl* viena isz savo kanaunykų* Viktor;' ’ Vieszbickį
perstatė karaliui ant musų vyskupo. Ikaipogi Zygmnntas Anglistas ir
ta praminęs žemaiezių piemeniu, raszė pas popiežių idant patvirtytu.

bht ~ dL—’ZXa

nįgai jo valdžiai paduoti? kas dedaąi, su bažnycziomis katalikų? gyvę
damas Alsėdžiuose per geliąs dięąa^ medžiojo. Sztaj žodžiai RozijgttĮĮ
I
i tame dalyke. ,, Vyskupą Petkeyicziaretai te galėjo kas matyti bažny• ežioj, recziau dar miszias laikant, raszto szvento ne lytėti nedasilytėjo^
Medžioklė jam Iii: rūpėjo. Nuoausztani lyg temstant po laukus su
szunimis skrajojo. O’ kad teip but jicszkojęs dangaus kaip ant medžio
klės paukszczių tai but perėjęs į Povyla apasztala“.
Vyskupui teip bemedžiojant ir besilakstant kanaunykai į ana suvisai
nežiūrėdami pagal sena savo paprotį barėsi terp savęs ir vos į ka įtikėjo.
Atvykę isz Prūsų netikėliai kunigai skelbė visur nauja Kalvyno ir Li u
torio mokslą. Balso jų pirmutiniai paklauso nemokyti musų kunigai;
vieni tebebūdami tarsi katalikais vedė paežius kiti tapę kalvynais ar liu
toriais apsiženijo, kit i iszsižadėįe kunigystės gyveno kaip svietiszki žmo
nės (jak laiey); kit i ant galo tapę netikėlių kunigais, tose paeziose bažny
ežiose, kur lyg szibliai buvo klebonais, užsimanė apsakinėti nauja kalvy
nų tikėjimą. Nelaimingas papiktinimas teip buvo didis, jog Zemaicziu.
se isz viso septyni katalikų kunigai tik liko. Isz tų trys: Petras Petke
\ iczia Varnių kanaunj kas, vyskupo brolio sudus, Benediktas Katar
sius'apicijolas ir Juozukas Buczinskts, gyveno Varčiose pas katedros

Kozijuszas, iszmeldė sau nuo Zygmunto Augusto karaliaus
bažnyczia szv. Jono, kur po visam ir Užvažiavo.

56*.

Bflžnyczių gaisziiilmas.
nycziai pritruko kanaunykų su g esminykais, kurių nuo laikų Martyno
III visados turėjo gana. Viduklė-. Luokės, Krakių Szudavos. Vilkijos,
Sedos, Szaukėnų, Betygalos, Platelių ir daug kitų bažnyczių uždarytų ir
apleistų be k letenų riogsojo. Tauragės bažnyczia liūtiniai užrakinę, pri
verte katalikų kleboną iszsi k rausly d i z klelxmijos ir miestelio.
Lunį
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lyfets m. 4560 piram syki parvyko i Zemaiczius. Teip vyskupams besi
Kražių altorius su turtais Vaiguvo teko kalvinams.
Senosios Fuga
mainant, žemaiezių kanaunykai per pusketvirtų* metus Imdami be tikro rėš apleistos liažnyczios turtu< pri-i-nviuo P. Lidnic. Zopi ja, mirus Mor
virszinyko, persiskyrė į dalis, vienas kito neapkentė, korsztavcsi barėsi kui \ nuczkui n:is: Jė, isz pmdžių užrakino o Įiaskiaus sugriovėSzidiavos
Ka matydamas pas
patys nežinodami ko nori. Nepadorus tas pn4ol.girnas dvasiszkos vy katalikų bažnyczia o jos tirto pavedė kalvinams.
>
riausybės, visiems nepatiko: bet nieks nedryžo į tarpa jų kisztis.'
Pir
mutinė, Itozijuszas kanaunykas rasztais ir priežodžiais p ra ?"jo juos po
L.a pati \ nuuzkienė. užgriebus t uriu Paszuszvės b i zi.;\ ežioifumš ir KenstorDins k d v;:; im-. Bnžnyi'zia Kelmės su vis
tu r
o kalvinam^, l'as pats atsiliko su bnžnycziomis ibi snię
klausęs pricsztaravymį.ir'pats nutilo o barniai s: vo eiliuoju.
bužnyczias iaAinri ]iri-.
dainhr.
Kitrtuvėnu ir

AM

gailėjosi jog tapo žemaiezių vyskn
pie Jono Audru
szevieziaus, Lucko vyskupo myrį
vieta o Įgijęs nuo karaliaus su popiežių reikalingas popierns metuose
1567 isz.rikrai str
Zv niaie? y Trumpai vos metus būdamas žemaiezių
tojaus Szimkovicziaus \ iriezka f anūkėj pastatyt i, o Skuodėj leido p:
’kalyti bažnytėlę ir kunigui vi.-uoin-d liepė pas ja gyventi.

Jurgio Pet.kevicziaus Įsikūrimas,

fež,

, Da Vieszbickiui nciszvažiavu-žemaieziai numanė jog jo vieta užims
Varnių ir Vilniaus kanaunykas Jurgis Petkeviėzia: Tyras rods moky
tas liet ne visai dievobaimingas. ‘ Kaipogi savo nuomonėj jie nu apsi
gavo. Kunigas Jurgis l>esikel‘ului > Luck > A'ieszbickiui nuo Zygmunto
A/Ugusto karaliaus,’Žemaiezių vyskupu pramytas, metuose 15 :T jau vy
skupu atsikraustė į Varnius. Vos Įgijęs vyskupyste geru pa.-irodė: to

ivisžkn bažnveziu

»7

iii liuterius

i veži u
jau žmones? Vjst diduomenė pamėgus nauji tikėjimą tapo kalviam - <y
nelaimingi artojai su vargdieniai* patys nieko nemokėdami, nežinodami <"
jo krdp pirmiaus rzv< olomis dienomis į bažnyczias ir tarsi klausydavo žo
džio Dievo; tnotarpu klausė mokytoja naujo tikėjimo. Nei: tany»bmi
kn darytu kur 1“i-\l>.*s jios/.koti, daugel vielose nenorams tapo bule
liais arba kalvinais. Jei nekurei ir susigriebė, b<-t nebesant katalikų ku
n:?ų neturėjo km dingti prie ko glaustis ir kam tikėti. Tokiu badu ne
liko katalikų upskrieziose parapijos,-; Lobų, Kelmės. Kurluvt np. Pieta
vop Tauragės, Žagarės ir Krakių.
Toj paskutinėj na teip atėjimai,
kaip didžiūnai, Barauskis būdamas kalvinu ir kitus įkalbino i L d vino'
tikėjimą.
Szidiavos parapijoj ne tik kalvinai visus
i v?r-

naP’.ritdr.fckkai elgtis pradėjo. Keik žinoti, jog toj gadynėj Liuteriui su
Kalvynu kilus, diduomenė su kuni gais .Vokieczių žemėj pamatus ardė.
Ktmįgaikszcziui ir uiti didžiūnai nebijodami jau popiežiaus, plėszė baž
^yyėziftsfr kliosztoriu^,'glemž land jų turtu-’.
Kunigai su zokonykais
panretę bifžnyczias ir Ldiosztorius paežius vedė o mergaites Dievui
pašzvįstosnrba nrinyszkos tekėjo. Tas pats atsitiko Lietuvoj o iszezia
Ir Zemaicžiuose.
Didžiūną? ir mokyti zhi’onės, kurie da no iszvirto Į liuteriuš nė' kalvy
1
Aus,’^eizdaiAi idant juos^už protingus ir daugiau mokanežms laikytu, t
pradėjo ’Atidžia szvenfoš bažnyčios pashykue ir moterystę peikti ir už
Visai kitaip atsitiko vakarinėj pusėj žemaibzių kunigai k* zlvte-. km
nieką IbfkyW
Tas pats atsitiko ir su mokytu mhsū'v’ykkupu Jurgiu sziandien yra’Palanga, Darbėnai, Laukžemis, Kretinga, S.il mi d; Kaiti
JII. Apsilpainęs'kr.’Čalili/UkCjimA savo sžhdijclszciėyso, kone visus da na, Kuliai, Gargždžiai, Vicžacžiai, Veviržėnai, Plungė, Notimii ir Dm
rykus tam tikėjimui pri^ulfA4lžms peikti.'
Todėl visai nežiurS’da’tMs teliszkė; ežia tuokart nėjokios nebuvo katalikų bažnyoziostė ka'sžneka nėprietOlLTJĄiO ^kėiiiod isž. Prūsų atvykę, kadaro ku !
Toliadfe busi

Žemaiezių daugiais

vėl tampa sfabmel-

įĮ >
H
K'
fe
■
■

■
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Kepotius ,,Figaro“ Chincholle, atlanko neseniai kliosz
torių ? anciszkonų Paryžiui.
Klio^ ' orini užtėmijo vieną zo
Jconyk. . kuris jam buvo lyg
pažyst .jnas. Insižiurėjęs į jį
gerai, : u nuostaba pažino jog
tai yio j<> senas pažystamas Ed
mundo Turąueta, buvusis depertamento rasztinykas mini
sterijoj apszvietos, kuri tai vie
ta lygi min isterini.

P. Turqueta pirmiaus buvo
labai dideliu palitikiermm, bet
paskui nusibodo jam užsiimi
nėt paiitika ir jis įstojo į klio
sztorių Pranciszkonų, kaipo
terciorius, nes buvo pacziuotu.

Szis prisąkyinas rado daug
prieszinįkų netikt prastų žmo
nių bet ir paežiuos jo palociūs
Ministeris apszvietos su dauge
liu kitų auksztai stovinezių vy
rų, kaip galėdamas stengėsi
persznekoti karalių, bet nie
ko jam nepadarė. Karalius

Gudu dėka
Garsus dainius p. Finger davė
koncertą Kijave. Dainavo jis teip
puikiai, kad visi žmonės stebėjosi.
Ant gido, kada p. Finger pabaigė
dainavęs, klaust tojai paėmė jį nuo
scenos ir ant rankų nesziojo po sa-

visai netcip, kaip priguli moterie®*
kei. Kad bntum pasakius, jog
kenti durnu, bucziau pats iszmelca
cigara. —
— Man vis tiek atsakė. - anai*
kare nėra vietos, o ežia asz nenoriu
traukti i savę szituos durnus. Asz
misliu, kad turiu tiesas tokias pa į
kaip ir kiti. —
Buvo tai motsriszkė aukszta, kv
da, pageltus, kuri važovo Chicaga
laikyti prakalbas apie tiesas mote;

tam ir pats sau apsikirpo pinu
Dainius labai džiaugėsi isz tokio
kus ir savo sūnui įpėdiniui tro
gudų pasielgimo, liet tas džiaug
no locna ranka nukirpo.
į
Jeigu vyrai ir tokiu bildu prade
smas tuoj pasibaigė, nes kada jį pa
Dadar jau treczia dalis gy leido ant žemės, jis apsižiūrėjo, jog tu jįeszkoti savo tiesu, tai užties už
ventojų neszioja trumpus plan isz kiszeniatts prapuolė inaszna, ku simusztu viens kita.
kus; bet kiemionys
rioj buvo 200'J rublių, vekselis aut
v labai ‘gina
.
savo paprotį i. jau keli mene 1,500 rs. ir daug svarbių rasztų.
šiai kaip nesirodo suvisai Seu Ant rytojaus vienoj paczto skryne
lėj rado maszna p. Fingerio, bet tu
le.; o pertai europeieziam neda
szezia....
stato žuvų, kurių pirmiaus dau Į lai kaip dailiai maskoliai padė
g y b es d a s t a t v d a v o.
ka vojo dainiui jo puikų koncer-

Cbicbolle rado jį prie maiszo
senų apnutuvų jis rinko gerosnias poras idant padovanoti ne
turtingiems. Tai yra retu at
Londone dabar pnsi.iodė knygu
Papirosai isz arbatžolių platina
sitikimu dabartiniuose
tė kurioje, yra aprėžytas gyveni ri Amerikoje. Papirose būna tiek
mas neseniai mirusio kardinolo Man arbatiniu lapukų kiek reiktu del
se.
Tupztvbės ant

- A o tu vaiKszczivj
kiai į tą karezemą
tus plėszi. kaip ir bi

ning‘o.
dviejų stiklų arbatos.
Geras tas piemuo atsižymėjo ne
Kas iszrukys per dieną 20 arbati
paprastu tvirtumu. Ne buvo jam nių papirosų tai butu vis tiek kaip
lygaus nėvieno
nė vieno žmogaus Senoj I j . sunaudoję 40 inbrikelių arbaAdvokatas: — Praszau, p«
Jis niekados nepermai tos arba Jszgėręs 200 stiklu
ežiui e, pakavo k sidabrą ir vi
nydavo savo sykį priimto pliano,
Kaip žinoma gyventojai Ko
sus brangesnius daiktus.
periszkados
permainyti
reos iki sziol nesziodavo ilgus
— O tai del ko i

plaukus. Bet dabar pats kara
liūs Li Ilsi nusikirpo trumpai
plaukus. Yra tai kaipo ženk
lu isz*iliuosavimo isz j>o jungo
kynų.

— Garsus vagis, kurį szian

Kardinolu kasdien
dien iszteisinau priesz sudžią,
vo daugelio, kurie kreipėsi prie ja
Tūlas fanneris pasakoja ezitoki iteis man padėkavoti.
su visakiais reikalais. Jis paskyrė
Važiuojalaika, kada priimdavo pas save vi juokinga atsitikima:
sus prnszanczius, ir aiszkiai pasakė sako - geležinkeliu kare del rukanSakau far, k u m u te, s
Mada n^sziojimo ilgų plati- jog nė turtas, aoiauksztas stovis ne czių. ir gardžiai prie lango Įraukiu
skyria žmogų viena nuo kito; akyse | durnus pili!kaus cigaro. Tuom svk mano vyru jau negalima g
Kynuose įsikūnijo pusėj septy
jo kaip bajorą?, trip ir prastas ser |įeina kokia tai moteriszkė; susirau- venti. Kasdien pareina isz r
uiolikto amžiaus, kada sostą mėgius lygus,
Į kus ji apsidairė aplinkui, jieszkoda
paėmė, vieszpataujanti ir po
Meną dieną kardinolas, gryžda- mn sau vietos kur jai butu smagiau I
ežiai dienai, dinastija blandžių mas namo, pamatė, jog prie durų sėdėti. Pamaezius tusz< zia })rie mu I — Tai da gerai, kad iszryto
pats gal pareiti namo, bet ma
Aį. Gyventojai tada turėjo iszsi jo palociaus stovi turtingas lordas, nęs vieta, ji priėjus išlupo man isa I
rankų cigara ir iszmetė per Junga. I niszkį tai visada parnesza ką
n n k t i sa u; a: A esz i o t ii g u s p 1 a u pildantis auksztą urėdą Anglijoj, ir
Tamista - sakau - ežia karas de’ ! tikt gyvą.
kitus apiplyszęs. nuvargęs darbiny
kus, arba galva atsakyti; kas kas. Abudu jiedu turėjo kokį tai rukanezių, o prieg tam pasielgi su-Į
kirposi plaukus ta smereziu žu1 peaszyma pas ji. Per langą kardi-.
uolas patėmijo. kad darbinykas pir
Negaliu jums atidekavoti už
Korea priėmė madą nesziot mutims pakėlė ranką prie skamba
aikrodeli katra apturėjau;
lėlio. Kada lordas prisiartino prie |
ilgus plaukus nuo k ynų. Te
gražesni ir geresni nei vienas
kardinolo užrietęs galvą, kardino- /
nai pažiurėjus į galvą teijygi kis linkterėjo galva i darbinyką iri
neturi. J. Karbonaviczia,
gali atskiri v paeziuotus žmo szypsodamas tarė:
I
/box 75 Barre Plains, Mass.
nes, nuo jaunikių. Szic pasku
,, A j e n as pa s k ui k i tą.“
Ir lordas turėjo palaukti, pakol į
Padekavoju szimtais kartu m
tiniai j)akol neapsiv< s, kad ir
kardinolas iszklausė vargdienio, j
•visus daiktus, tai yra masziuu
ilgiausiai lauktų net u r tiesos
Už tokius pasielgimus visi kur- į
kę, kompasą, leuciugeli ii- do
nusikirpti plaukus, anė už- dinolą guodėja ir mylėjo.
vanas, nes jie man labai patin
Per visą savo gyvenimą tas visų I į
denkt galvą skrybėle.
ka Fr. Eismont, Duquesne, Pfi
Persai teipgi neszioja ilgus guodėja mas, tarnas bažnyčios atsi I 5
žymėjo prastumu. Jis uždėjo blai' §
plaukus, bet netcip, kaip Ko
Teip raszo visi lietuviai, kat
vystės draugystę, o jxirtaiant josta I r
reos gyventojai; an i® supina lo niekad nebuvo svaiginanczių gc- I 1
rie no musu daiktus perka, jei
plaukus ant virszugalvio.
I n mu. Net ir laike ligos jis neno-1
gu da neturi lietuviszka kutais
ir neklausė gydytojų, kurie del pa
stiprinimo rodijo jam iszgert kas Jeigu uol i pirkt tikrai gera daiktu tai pirk pas
dien po stiklelį seno vyno.
K ELPS H SOKYAhO & CO 856 W.12th St. Chicago
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\’isi mažiui
.
The Lithuanian Weekly
§
I kai,^dailiai apsirengę o bianas
uict os
pagrąjįs ’jiem einant į bažny
>
PUBLISHED EVERY
'į
ezitp! Lidksiiji.nHi.-i valanda
Dienų 3 Birželio įmusniie žmogaus rtmžij, kada tėvialiai
stą atvažiuos puikios ,sorkėsh iszrengia prie pirmutinės Ko
Executes all kind of Job Printing
Ton bus galimu pamatyt viso m unijos!
aj .raid .txiiiislaUiig In all moiHo lan
Kaip szirdis džiau
guage.
ginsi kiekvieno kūdikio!
a?
svieto.
per year.
*
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^‘Garsas I

Vietines .Žinios.

K Lfttunu.f

gAlf communications must be adresseib;

Garsas Amerikos Lietuwiu'* I nes
rCBLISHINU CO..

reiks
S centus.
*

Shenandoah, £f(>.

i

Ar tu matei skunerį V.

S

i>u . o. j L aikrasz tiso-

Amerikos Lietaviii’l

Kancieriaus? Tai vyruti stik
Jas! dvi dinerkes supiltum į

I ftiszeini Fkas o petnieziaž- §
Shenandoah, Pa.

įh

U

£

? Kasziuojtv ant metu £

%\meriko.h:

-

$2,oož
UZMARE
$3,00§
fj llankraszcziai (korespondencijos) ir^
^'huszkni turi buti siusti ant szio nnt->£
cJ
»;C,iszo:
<■

ii

! >1
■ ;
■i

begertum

ir

bekalbėtum.

-

^“Garsas Amerikos LiefuviiCį
<
Publishing Co.,

f
I

Vokietija. Isz Frank
furto danesza kad suaresztav^
jo apie 40 ypatų už paniekini
mą vardouiecoriaus ^Vilhelmo.
Didesnė pusė suaresztavotų
bus atiduota į sūdą.
Korė i a. Amerikonisz-

ris, tai slienandoriecziai tuoj

129 S, JftRDIN STR

p

Žinios isz pasvieczio*

§129 S-JARDIN Str. J
SHENANDOAH, PA.

nos kad nebutu kokia nors be
tuviszka vesiailia.
Ir tai Įves
■V <•
da po vieną buna.
Kur tau
viena diena kokios 4 ar o!
Kaip ir sziandien ve.
Vieti
uis kuuįgas Matulaitis suriszo
rysziu moterystės net 4 poras.
L i nksma! Ženy ki tės, tikt n u
lak u po vaktuokitės.

Grinoriai į Shenandorį plau

Lieiuviszkos žinios.

vienas trūkis isz New Yorko.
neateina, kad neatvožtu, kelis

K u b a. Pagal psskueziau
sias žinias, iszpanam ant Ku

Ant nekuriu pulkų savo kariu
menės, isz panai negali užsitikėt nes jiemislija su ginklais
rių. iNeiizugo iszpanija iszsiųs ant Kubos da 40,000 ka
reivių.
"') Francuziszkas dieninis
laikrąsztis „Gaulois“ raszo,
jog Canowas del Castillo, isz

I

daugiausiai lietuvių.

M
i

Entered as second class mail matter
the Post-Oflleea-'Shenandoah. Pa.
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Paskutiniame laike vietinėj but teisybė
v
pas

iszvitu ant gero“ sako lietuviszkas priežodis. Kvailas trink
szmns pakilęs lietuviszkuose

atėmė

prie upes iigro iszneszė ivinakelt isz Freelaudo į Wilkes dangės p
Barre, o Mahunojnus „Saulė“
savo
užtikrina, jog
st)
I?
buvo kiiningu
knt
v

Uįgns. Bet parapijoms bijo
damiesi prisignuti nori is-zrink

■^4

t

"»
4
I

Ak

vo p»-sztynė turki] m: krik:szymo“ p. JUidyiisko, net.iiszezionimis kuri traukėsi per
■ kaip matyti, tai
sujudino- prossų lenk hz k ir v uis. Jau buvo suszauKta ke
m i rūpinasi apie
maskoliszkfk nuo ]oiri<» u t ]’ mitingai, bet nieko nepuda
nioi emigrantų namo
r»-i
i
;e, tiktai, žinoma,
i
Ka.avimų lietuvių, bet. ir nerapijonni jau nori ir parapija viena neiszt'**a tą padaryti, o
kuriuos isz immenauduolių pa
perta i kv ieczia v i.-as d rangy
52 armėnai ir 16
ibndino isz tautiszko miego.
O
stos, nors sziuom tuom ją
lųgui alga ir įėjimus, ant ko paalp-nti. Labai dailus užma i
73 mokytiniai
;Shenandorio Lincoln kliu bu. kuuįgas turbūt nė nemislija nymas.
kariumenLzkos
i iok>lnines
1
Ilze,
i
rimuose,
tziaiszei
Saldžiai snūduriavo jie save pristoti. Nežinia k .omi tas
dinėja jau kitas mėnesinis Jie
'kliu be prie stiklo niaus
iežastie
pamatęs Shenandorį iszvažius
sau kur jieszkoti kitos pavapi
.tautlszkai žądyd am i esi.
jos.
Turbūt į Philadelphia.
sas toks: „Tėvynės Margas“.
Laimingos kelionės!
Hern F. Šaunus, 19 Wasser str
■KTilsit, Ostpr. Germany.
bą nuvąvgįtieros tautieeziams
M i n e rs v rl 1 e, Pa. T e n y k Geriausia ir szviežiausia
mėsa pas.
kreipė ir jje- atyda ant svar t lietuviszką bažnyezią stacijos szcziai lietuviai rengiasi iszkil
kuriais nupirko Jaunuomenės
inus tėvynės reikalo, bet už
Tas
d ra u gy stė.
P’asz v e n tini m as Tadeuszo Kastiuszkos.
miegotas nuo seniai protas su
labai yra puikiom užmanymu,
stacijų bus per szv. Traicę.
nes sveti mtaucziai apvaik
klaidino j uos), ir vietoj užsiszczioja atmintį mus tėvynai
-pult ant maskolių-paszokę meTeip gi per szv. Traicę eis nio, o mes suvisai apliaidome
įėsi ant „Garso“....
Lietu viszki kumpiai ir d< szre*
vaikai pirmutiniu syk į spa- kaip kad jis butu suvis ne m u
kuonopigl^usia.
Vaikų kurie. eis į spa sų, vientautis.

Juozą Judicką
19 W. Oak Str. Shenandoah
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Psalmė 45.

pas kryžių, liepė jį sudaužyti.
Žmones nusigandę, prieszinosi
Dievas musų Užtarytojas ir
paiicjjui, ueu 8<i pasaKius jog
sK-rybė, gelbėtojas varguose
jie neatbūtinai turi tai padary
jka Užėjo aut mus d id ei.
ti, nes yra pasamdytais, liepė
Todėl nesibijosim, kad ir žė
V-uj pąraisztUj kad ir kalnai per samclioykai praėjo su kir

Cleveland, O.

Sl,batoi gavo laiszką, kuriame para

Dalis darbu.

szyia szie žodžiui; ^Kcngkis ant
§ Shenandoah, Pa, Pas imr
smort ir atnmy^ Lokio galo sulaukė
Carter II trrĮsoo<
szj3 iajsz. mis tai darbai da vis einasi p ■

ne r*.įgąsdino mus majoro. .,$zuo senovei; dilba kaip ir pinui

numetė laiszką.

§ Cleveland, Ohio,
— Chicago, Ui. D. 15 szio mė kieriai „Globe Iron
Jurtų vanduo ūžė ir susi
nesio, vietoj trijų žmogžudžių, ap
taiKOsi d ruožtą* ir
sūdytų ant pakorimo, buvo pakar
drumstė ir kalnai sudrebėjo
turės pristoti
szale kiaiio. O už tai valdžia tas tikt vienas - Alfredas C. Fields t kad. • kampanija
, -. . • „
( ant jų reikalą vinių.
jam dalino kryžius ir mede
§ Berea, O. Darbinykai už
liūs.
Kandolf. Kiti du apsūdytieji® Nic
Marzeu ir Joseph Windrath liko gy siėmę skaldymu akmenų mic

Karūnacija caro atsibus 26
Dievas jo viduje nebus pajų d. Gegužio su neiszpasakytu
iszkilmingumu. Ant tos isz I). Ayer“ plaukiantis isz Chicago®
kilmės priims delegatai nu vi Į Cheboygan prikrautas medžiais su
tautos ir palinsimuszė su garlaiviu ,,()nok“ 15 my
iszleido jis savo
lių tolumo nuo Bucine. ,Alary D.
balsą ir sujudėjo žemė.
noma kasztuos daugybes Įtini Ayer” nuskendo apie 11 valandą ne
Galybių Dievas su mumis. gų. Bet jį tas suvisai neapeina
Jokūbo Dievas musų Apgynė nes pinįgus sudės vargdieniai bą ant dugno ežero.
I-'airburg, Iii. Nekokia Karo
jas.
darbi nykai.
liūs Barrel. 26 metu amžiaus užszo
Kitas žmogelis
neturi sau už vė Idą Steers, o paskui ir sau g) va
o
ką nusipirkti reikalinga kokį si į atėmė. Tas atsitiko ant farmos
.i. Mastersono, svainės Idos, kuri
daiktelį, o daugumai ir duo
buvo .18 metu ir atsižymė gražu
naikįdamas kares į.o
žo na ima nuo žydo, prižadėda
mn.
nię.
linu-

na

' je Slldegį

dyti
kisziauiai visu
v
v vagiu-vir
O v
esrni Dievas, i.szauksz/ytas bu szinikn.
v V O da kad nor nauda
siu terp tautu ir iszaugsztįtaKur tau! Baliais vagis žmog
GalybiųM Dievas su mumis žudžius, o jumis, kaipo dėka
vodami už pinigus, da kokia
*
iszmislvta iszniokeszczia.
jas.
ir
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’/ Garsus kranjagm ys Kauno
gubernatorius K1 i ngenbergh

Žinios isz Ainiuos
------ #4
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Jis padėjo p<> kumpai stabų dinami
i.i ir paskui uždegė jį. Bet diliam
las degė tik vienam galu, o puria
ūktai dali*. namo suardė. Lzsjgan•
dus s'zuimvna llesso bėgu laukan

— St. Louis. Me Kinley gali cija ant rytojaus ji sugavo. Žmo
ihviską
>£< AT atlieka? Viename kaime džiaugtis, nes ant konvencijos mie- nes norėjo atimti nuo paliovos ii

i

I

KP?

l.y,

— Toledo, O. 16 d- Gegužio.
Apygardoje Lindsay, kuone visa
ii pas ji kuonogcrjausia užt-zeimyna tūlo farmerio tapo buszau
Zinote vyruczuii kad seni sa
d-, ta. Ludvikas Biliow norėjo gau
ii sau už pac/Ja dukterį farmerio naujas gri imi kuonogerėtusia.
Alvino llesso, out kad jis
trumpos atminties, tai jam :
d m s uluczio ant

žinėj Panevėžio pav., Dobrožainuose, Smilgių parapijoj
Panevėžio pav. netoli nuo Do
viatavo Sziaulių pav., ir kai
pickio. Priegtam 6 metų vai
me Sriubiszkėj Nau jo A lėk
kas Antinas Lorbickis rado parėjės namo pasisakė- tėvams kad
fandro paviete.
teip padarė ir iszbėgo į girią. Bali
grabą liepsnoje.

Sp

Naudoki

•Z
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nam Cleveland© mieste suriu
ko del baduojanczių armėnų

Parduoda marszkinius, kaldras
5<xti nuo tėvu, nūs jai motina nupu
-lijo tekėti už jo. Kodą mergina ir vispius daiktus isz drobes bei per
kalo. Tciposgi kartonus gazas ir
savo mylimą ir ant galu sau gyvas gelumbes, o viskas preinamoj cicnioj.
tįv atėmė,
Eckert v. 2nd. Czia viena mei gi
Neužmirszkit atsilankyt ant:
nū /Agnieszka Salmon, kada giedu
10f) N. Alain Str.
Shenandoah, Pa.
bdso ir dabar a nei vieną žodį ne<ral isztart. Tuoj su-zaukė daugeli
irV' i ntoiu. I>et ir tiė neįstengė su

vė į farmeri ir ant vietos ji užmuszė
antra.? szuvis pataikė jaunesniam
jam sūnui farmerio ir tas už keliu
miliutų pasiliko lavonu; trecziu kar
nes daugiams dirbti uoga
tu pataikė i vyresnįjį jo sūnų, bot
les. Tai kok
ta tikt sunkiai sužeidė. Yra \ iltis
nio darbinvko
jog pa-ieiks. Motiną trenksiua>
— Stevenspoint, AVis. Trys dinamito isznictė isz lovos ir uaisia.
vaikai bebraukydami
briežiu sužeidė. Tikt viena duktė farme
v
rio nekludyta. Billow midijų, kad
kus uždegė tvartą Prano Siu
dukterį su motina užmuszė dinamisu kuriuom dii
ramina, kad ji

Bil-r

tį, jog kampanija susitaikys su
jais.

panedė

draugo J

■

mokėtu tiek, kaip mokėjo
priesz 1893 metus. Darbini

"■h

Iu
:
£

vi. nes jų pakorimą atidėjo ant kito

tė savo Imtą Augszcziaiisiasis.

n.ai po buvo isz pradžios n
dabar ir ant amžių amžinųjų.

iiN
Ui

kriniežiu4- ir
1 viską padaro< kuonogeriausia ir guiki tusia už pigiausia
prekių. Kas nori puikiai pasirodyt
praszom ateiti p; - mane ant
131 South Main Street,

Promptly secured. Trade-Marks, Copyrljrhi t
and J-abels registered. Twenty-tiro years c perienco. Wo report whether patent am ; >
rocured or not, freoofcbarRo. Our fee n« i <Juj
nntil patent la al lowed. 32 pace Book !• »-i <
H. B. WILLSON &■ CO., Attopf,?MLi .
Opp. U.S. 1'iU.Uffic'o.
WA8KiMCTO,\r fj.u.

Wanted-fln Idea

Protect you r
tboy may brlnir r u
Writ® JOH.V WKDOEKBVRN & CO.. J au ,
Doya. Wa.'.blDRton. D. C., for th. 'r ' ’ -ym
aud li»t of two hundred invent. >_

'A ■
Mį «
iO

m

llezinkelis Leliigh-, Valley Katalogas Kningu.
fcMHlmr > M.

SibOrijoj.

ra mėsa ir duona, o ziEomajog da buvo
liavui kenkia miltai.
,
tikt treja tu vaikučių.

Terp kitiį nutukėlių da gali
"1 • ' . • M ■**
••
_

r<y/<Z7> nue 18 Lapkričio

m.

rumpa seneves
Ziponas bei Žiponė
Žirgas ir vaikas
-

40c
20c
10c
10c

C. M. BORDNEB D. D

DANTŲ DAKTA AS

Birutės dainos Ofisas buna atidarius
Kada
Putro Armino rasotai
nuo 9 iki 12 (pietų)
Ponas
ir
mužikai,
drama
• r• •
j
po piet nuo 1 iki 3
dą By ratilį, garsų angį isz ką
Musų spaustuvė,ja randasi Kas taisyba tai ne molus, AlszB.
Tūlas gu las Dimitrievas Ma metų, oszkos ir avys iki 15 me
ir nuo 7 iki <8 wakare
i
°
.
.
.
Pajudinkim vyrai žomę apysaka
15 c.
raszeją. Jie nors nebuvo teip |L! 13,2.57, po piet. In Quununv, Swltchbaca
Aut Nakvynes
“
“
5 c.
34 Oak str. Shenand
tų, jaueziai iki 25 tiek pat kaip
Itkirds ir Hudsondalc, 6-0-1 9.15 ryta 2.57 po plot
szios kiųgos;
laikrasztij „Russkija Viedo|»Wiles-Barre, White Haven, Pittston, LaPasakojftnaa ųpio viena vaita ir jo raImlto, Towanda, Sayre, Waverly ir Elmira,6.01,
da
sugryžo
su
gydytojam
tai
gintis
nuo
riebumo.
sztinika
“
“
5 C,
LIETU VISZKAS SALH
mosti*‘ apie gyvenimą isztrem
liryta 2.57, 5.27 po piet.
Nekurie sznnes yptiez narni
Kaukazo balaisvis
“
5 c.
is Rochester, Buffalo, Niagara Falls ir in Werado, jog jo szeirayna jau pusi
kas
ffii. Slavicko
niai dasiekia i 20 ir 25 m-etus,
Kur
meile
ten
ir
Dievas
5 C.
Li-W, 9.15 ryta 2.75, 5.27 >o piet. >
»
339 W. Coal str. Shetland* >
didino net ant 6 asabu. Trvs metuose 1847 svėrė tiktai 207 p Belvidere, Delaware Water Ghp ir StYouds- t
Maldo
knĮ
gos
Kas
kaltas
“
•
’
C.
katės apsilpsta 15 tuos nietūs
Lietuviai neužmirszkite atsii
(
svarus, bet paskui 1879 m. jau PS 5.9t ryta 2.57 po plot.
Senis Makrlckas
“
C.
pas M. Slavicką. Žinokite, jo
Il Lambertville ir Trento: 9.15 rytu
ir baigia savo amžių snausda
Aukso altorius arba Szaltlnls dangisz- Vakaras Tilviko plrktelej
vra
ne paeziuotu, tai yra teisi
Pati jo turi 27 metus am ture 247 svarus: paskui vėl h Tunham.^o 6.01,9.1 ryla 2.57.5.27 po pi<-t kų skarbu
mų apie sunkumą padėjimo tų mos.
“
“
“
Gyvenimas Stepo Raudnosio (kotvirta vyras, nes nereikalauja daug u;
a thaca Ir Geneva 6.01, 9.15 ryta 5.27 po piet.
a) Skuriniuoso apdaruose - $1,50 dalis ,,Szauloniszkio senelio”)
m. svė
In Auburn 9.15 ryta 5.27 po piet.
vargdienių.
V. Alamonovas
15 c bio. Visados užlaiko puikius g
Ilgiausia isz visų žvėrių gy
b Į Szagrino
2,00
la Jeunesville, Leviston ir Beawer Meuaow
mus, kaip tai. szalta alų, visokia ;
jBryta 12.43 po piet.
e) Krisztolo
2,50 Apie Dangų, Saule, Mcnasį, Žvaigždes.
vena slonius; kaip nekurie jąuniausia isz 14 savo broliuv ir
Ju Stotton ir Lumber Yard 6.01. 7.38, 9.15 ryni
Plianetas ir Kometas
“
5 c. ka kokios kas tik nori, ir kuo
d) Sn kauleliais
3,oo ir dauginus
’jog ji teip n e apstoja apie žino | tvirtina tai jis gyvena nuo 300 seserių, bet anie jau visi utimi
kad da Bismarkas butu vis
U3,2.37,5.27 po piet u.
kiaušius cigarus
Pirmutinis degtines varytojas, komedi
2) BALSAS BALANDĖLĖS.
In
Silver
Brook
J
ukction,
Audctrricd
ir
Hirzleįėjęs tą urėdiszką vietą, tai
iki 100 metu,u
ooc.
ja
“
“
”
10 e.
ta6.6L7.S8, 9. 15 rytu. 12,13, 2.57, g.27 ir 8.08 po
a) Skuriniuoso
T E M [ N K1T!
fetu.
reiviu o motina paėjo isz >*u
1,00 Naujas elementorius (1*95 m ) apdarytas
b) Szagrino
Senovės istorikai tvirtina,
In Scranton 6.64. 9.15 ryl.-t, 2.57 ir 5.27 po pl*>tu j
Pas prabaszczių Szenan
I
c) Krisztolo
su puikiais paveikslais
“
15 c.
y ta apie tūlą lenką
diszkų namų. Pribuvo į Ame plomatu ant svieto. Ir dabar
In liazlebrook Jeddo, ilriftoi) Ir Freeland 6.05,
jog Aleksandra, karalius Ma2,75 ir dauginus Žodynas kun. Miežinio keturose kalbose: rio parapijos galima gauti viso
d) Su kauleliais
kuris nebuvo nieku
Girardville ir Lost Cree, 4 59, 7.
į
3) Maža AUKSO ALTORIUS. r§c.
Europoj jis neturi nei vieno IliS,la Ashland,
lietuvlszkai, latvlszkai. lenklszka! ir Szkaplierių ir Hožancz
1020 rytu, 1.00. 1.10. 4.10, 0.35 po pietų.
70
4]
KANTICZKOS
jos pats, Skaito , 36 metus ir
raškai
“
$2.00
Į In Raven Kun, Ci’iHralhi, Moun’ Carnud ir
11.14, n ta. 1,32, 1.20, 8 22,9. 15 po
ten smaugtis prie sunkių dar
Basanavicziaus Dr. Eluologiszkos smulk
Vaikai vi ka apeina jį. Czia ministerial ■sunoklnO.13,
meta.
iszdegino jam ant skuros me turi locną farmą.
menos (su viena mapa)
“ 25 c.
In YntoxviHo, Purk Place, Mali.inoy City ir
Yra viltis vidurini.j dalykų ir paežių
tus, kuriuose paszventė jį. Slo si gyvi ir sveiki.
DKKTXRffS
pdino. 0.01,7.38, 9.15. 11.05 ryta 12.13, 2.57, 6.27
Pavergeiė (P. Poivcrintos Apysakėlei
žįtas už nekaltą ir paliuosuoD.S3 |io pietų.
Ir kaip gyvena Kynai
”
10 e.
nius tas gyveno da 350 metų po
draugesu prezidentu Clevelau
Givenimai
Szvcntujū
Dievo
1,
2,
ir
3
tas. Bet laike aresztavojimo
Vapplerio A. kun. Istorija bažnyczios
Treinai iszeina.
myriui Aleksandro.
du sveria dauginus kaip 1,000
70 centu viena
kataliku
"
“
100
Gorskiui atėmė 4,900,000 rub
Givenirnas Vies*zpaties
8dc Kristijonas Donalaitis Pavasario links
Aitas didelis žvėris nosera
fozShatnok 5.15,8.15,11 ».-> ryt i. 1.55, 4
9
lių, kurių jam po atliubsaviGivenimai Szventaju Dievo (mažesnis]
Klebinusi
žmonas.
mybes
*’
‘
5 e.
pieta, Ir ate nn in Szenuduri nnt 6.04, 9.15
buvus pr
gi£, kurio skūra yra storiausia
“
ministe
Ir
II!
zokunas
drauge
12
27. 11,15 pc pictu
mui nesugražino.
Ir teip ap
Musu Pasakos, lOpasakn
10 c A.JilandX
Garsas apie baisybes dienos sodo
dcrio j Pottsville. 6 04, 7.^
už visų žvėrių, gyvena tiktai
rija ant viso svieto.
Kankinimas kataliku Lietuvoje abelnai
vogė
kuris netikt buvo
!►. II 05. U.Svt.
2. S3. 2.57. 4.10, 5.27, 8.08 po
30c
<-/ žmogų,
O u7
Gydyklos nu baimės smerties
o ypatingai Kražiuose 1803 metuose nv, Buildin
26 metus
Jletu.
musių žmonių nri
Istori ; Szvcnta su abrozeliius
del Lletuviszko teatro
“
15 c.
bzeina bz, I’atlKvIllo į Szc.na<Iori 6.00,' S0. 0.05
30c
Menuo
Marijos
#.15, 11.40 ryto, 12 32, 3.00. 4.10 5.20, 7
Andersono pasakos, su abrozell.tis, 30
10 P<> pietų.
Filotea arba kėlės į maldinga glvenikurs
Buvo Stebuklingas apsiriaiszki
Iszeinn Isz. Szenadorio j IbtzlHon. 6.01, 7.40,
50c
ma
Rryta, 12.33, 2.57, 5 27.
pt> pktu.
30c
Ilgu amžium atsižymi teipoa
’mimuv
kzėinu Uz Hazleton Į Sz-nuderi. 7.3. lO.a?
mats Molinos Dievo Pran50c
l’risig.Havojimas ant smerezio
gi
nekurie
paukszcziai
kaip
ir
30
I
cm.
storio.
Jo
surdote
P. Mamonovas apraszydą
Gali iszczistiti ir nnkvarbuoti visokias
25c
Istorija seno įstatinio
NEDEIJNIS TREINAS.
tai: papiltos, areliai,
30c drapanas kaip tai: kotus, kelines, pirszgalėjo sutilpt 7 vidutiniai žino
g Isuuna in Raven Run. Ontraila
l’ul
uju arba tanki komu- tinfs, vilnoms ir szilkincs. l*u iszczisliiMauni
(Armi
1
ir
Shamokin
<>.45
ryta
2.
užraszų kokio tai Basargino, nai, kurie gyvena po 100 ir n ės, o
susikabinę
15c mv . arba nukvarbavimo drabužiai iszI j !l
Kaime Tillysnr-SeulLts neDpd pietų, ir aliejui it) Shamokin ant
dauginus metų
25c rodo kaip suvisn naujai padaryti.
akyti. K e
veniniu
7:40 ryta ir 3.45 po piet.
Darbu
atlieka
greitai,
pigiai
ir
koge30c
Fliorencijoj viena paĮiuga žiūrint ant tokio storumo jisai
Iszeina Isz Shamokin in Shenadori 7,
35c riausei.
Mokslas Rvmo kataliku
žmoG ryta ir 4.00 po pie: n. ir ateina in She
20 c
palai kysvėrė tiktai 530 svarų: tuomba.dxjri ant 8.49 ryta ir •; 58 po pietų.
nės
renkasi
pamatyt
Motiną
10c tas drapanas.
Ražanezius amžinas
misti
matė doku
Isželna in Ashland. Girardville ir
20c
Zy\atai szventujn
SzvGHCzinusia.v Ir isztiesi?w dauIV * < t -1
i V-J
J**11
tost Creek, 9.40 ryta 1: JO po pietų,
10C 116 E. Centre Str. Netoli L. Vales
Kalba dvieju žmogų
isz Belgijos storumo tiktai 2IO
g
In
Hazleton.
Blach
Creeh
.Junction,
gurnui pasirodo AI* tina Dievo
50c
Vadovas m dangų ■
rį atėmė nuo Gorskio pinigais metus.
cm. svėrė 600 svarų.
P«nn Haven Juction, M.tueh Co oik
dino SHENANDOAH PA,
Vados as apk.nkanczią atminlnima kan
sykiais su kūdikiu Jėzum ant
Prie paukszczių, kurie ilgai
Allentown, Bethlehem, Easton ir New
ežios Iszganitojaus musų
18c
York, 8.49. ryta
“ 15 po pict.
’milionus rublių.
gyve n «, galima atneszti ir vi
Girty be.baisibc ir rustibo togrieko 15c
sverdamas 685 svarus, o jo pa
In Philadelphia 12.30. 2.55 po pietų,
Kas yra gri' kas.kalba 2morgaicziu 15
Szvenczutusia baltose drapanų
Ant dokumento buvo pasi- ’šiem žinomą, varną, kuri kai])
( In Yatesville, Park Place, Mahanoy
ti 624 svarus turėjo atlikti po se aut kelių metrų aukszcziu
Didžioji ncdella
5c
City Ir Delano, 8.49, 11.35 ryta 12.30, 2
raszęs policmeisteris Omskis iri nekure tvirtina teipgi gyvena
Grieszninkas priversta-' motavoties 10c
55, 4,58,.6.03 pu pietų
szliubui kelionę t.ivorin.uose nuo žemes.
Perspėjimas apie szv. tikcji’ra
8c
• general - gubernatorius Vielia į 100 metų. •
JUST WHAT I’VE BEEN
Iszeina Isz Hazleton In Szcnadori s.30
T
v
karuose.,
nes
į
szituus
knr.usnei
Trumpi
pamokinimai
ir
rodės
isz
knį11.30 ryla 1.05, 5.30 po plotu
O-------- —LOOKING FOR
Pirmu syk 25 dieną K®vo
’minovas. Parašką general gy
kun.
Antanąvieziaus
.5c
Is
what
everybody says when they sec our
Isz Szcnadoric in Pottsville 5.55, s.49,
pamatę Ją kaimo mergina La
gubernatoriaus p. Basargin pa
uin<
5,32 ryta 2.40 po pietų
Dai
J
i
poruke!
tai
Anierikoinszkas
iszmislu
(< rauti
žino labai gerai. Ir tokiu bu
įpigiausiai parduoda
t Isz 1’ottsville in Szenadoii S.30. 10.40
po
rakta
į
dangų
ryta 1.35, 5.15 popintu.
ia. versziena, aviena
mėsa:
'du Gorskis suvisai nekalta’
inns
Auo tu laiko sz imtai dievo
uit
(Ihlžiuiij
metiniu
szven
BOLLIX H. WII.BVK go n»T.'i 1JKIS SUpPl in
šokio skyriaus rūkyta
metų mergina amerikonka, ku baimingų žmonių renkasi ten
kentė Siberijoj ir neteko savo
75c
tondontas
South
Bethlehem,
1
’
a.
ežiu
ir
didžiuosius
nedel
1
S u : ■ i i; a s f h 11 a 11 d ė i i
25 c
‘turto, kurį prisisavino Omskis
CUA3 S. LEE, gon. agentas
Gerinusc mėsa Szenadorije ii
giedodami szventas giesmes ir
Kada valdžia Suvienytu
Philadelpdia, Pa.
-A. W. NONEMACHER, Ass G. P. A.
Teiposgi viena praneuženka lę. Bet nevirtiems J i pasiroSouth Bethlehem. Pa
prie kiekvieno'stiklo alausdūt
Allen, artiseka, buvo teip
'

;

if ■

t

k

■tttnal Iszolaa tez Sheuadorio in Penn Haven
■acUon, .Xtauch Chunk, Lohigbton, Slatington I
■IM Hall, Catasauqua, Allentown, Bothlebcin.
■non Ir Weatherly 8.01,7.38,9.16 ryta 12.43,2.57
K jo pietų.
IjNcw Yorn ir Philadelphia, 0.01, 7. 38, 9.15 ry-

į

Wm. A. Davis.

•

Į/V

Ii

I

Shenandoah,

o

7

/

it

Kingo

Amžis žvėrių

’n ai d1 h i gi en e“, meszka ir Oil
'kas negyvena ilginus kaip
• '20»
’metų. Lapė nustoja smarku
Bet ne
’ mo jau 14 metuose.
kurie žvėrys gyvena Ogana iiogai. •
Zooliogiszkam sode Londo
dc vienas Navas perbuvo 60
J‘metų nors maitino jį tikt nege

už dyka užkandžius,

tada sa

Sunkiausiu žmogum, kada
kokis buvo, galėjo būti p. IJ<.p
kins, anglas, kurs svėrė 896
Apdovano 6 vaikais.
svarus. Teiposgi atsižymėjo
riebumu prancūzas Liudvikus
Courte, kurs mirė 1709 metės;
7
•
n
žio. Už mylios nuo szio mie jis svėrė 800 svarų; bet apie
stelio ant fanuos gyvena Fritz| szituos du paskutinius storu
Heinsnit. Vakar jo szeimyna liūs daugumas netiki.

j

ir

, 808 W. Centro str. ALdianoy City

rai, kaip tai: Tilly, dr. tiesos
Jam tel, Del ar b re 1 imi i ja jog
dar jau pradeda Hindi pmp
gus del pamatymo foje vie
toje koply ežios.

JONO MiHbD/IŽl©

Lietuviai nmžiii-’gltidijmuoso
Maskolijos politika
Vaiku knlngelė

visi praszo iat lonmere,
kad jiem apsakinėtu apie savo

ant geriausiu szipu waziuot. Priegtam liaidžiu piningus tiosiogei in
Lietuwa, Russija, Lenkija ir kites’
Wisas azalis Europos.

Tcrp skausmu į garbu poema
Vfstoria. Zanavyko
Juokingas pnsakojimas
Naujas elementorius su apdarais
Lietuvos gaspadinė
'«•

Tamoszius besotis
Apie Kražius
Ka*> darvtiidantsvdkibutuirffc
•

Teipgi laikau aaliuna, kur 'wise
gere galima gauti išgert, ^ietu^ii
mokti raszjt.
saw© wi»nž»±i^

L’Ofc
toe

50c

Teiposgi gers kriauezius ir teisinĮ i/us
laiwakorcziu ir siuntin agentas,
r?
‘Uio piningu.
122 S. Main str.
Shenandoah, Pa.,

7c
h’Mc
35c
'ibe

5c
♦ 15c

10c.

Combination Kitchen Table and Cabinet.
u D INW fe A w /’
Promptly secured. Trnde-Mnrkx,
dn-Murka, Copyrights
Copyrlghta
nnd luibeln registered. Twcnty-flro year* ex
perience. Wo report whether patent enn bo
frėo of charge. Our ieo not duo
untH^patet
Bowed. 3-2 page Book Frop.
pN A. CO.. A>t£g»w« «»
Wp.u.ea'
be* WASHINGTON, D. O*

It Įmone flour bin that hold5 too lbs. ; two me
rawers in end that hold about 35 Ibi. each : 1
,.ur drawers in front: a zinc-lined bread cabjr
kneading-board and rolling-pin. Siz<- of top,
<a inches. Ask your furniture dealer for t..
MADE BY THZ'.

AMERICAN FOLDING BED CO
Write for atilota. Sheboyg.n, s.

iž^mT

SKIS®

- •■’'■•'b ’

'

r*—-r

.Garso Amerikos Lietuviu
,.

Brukuoja

Draugyszcziu konstitucijas, Plakatus, TiKietus,
Gromatas,
Užprasziinus ant veseilijuj’ir t. t.
Adresas d rukai-nes:

'GftRSfiS flMGRIKOS IHGTOW”
230 W. Centre Str.

UI
w^i
*®. Ągi' 1
wiy

RUB, CO

Shenandoah. Fa.

Rate™.

'$iW v v

©

#®.

Puikiausia visam Shenandoah

ręstai PASIJA-

,*®Ss
V®

VT

V .
IszleistosS V.

T*

1

•

LJ~V *» — •

•

Kah ■•< CZ10, JO-

Drukarnej e 4c
drukoriszkus darbus:

r

vos kankles.

^Reading, Pa.
uos. Prekė 8 c. su prisiuntimu
agentas del
10. Paaiszkinama dar ant da
bar padidinto katiliogo kuria
me irgi naujausios-knygos bei J
knyge-lės paminavotos randasi. į
Vieno kataliogo praszant rei j -09\\ . Coal str. Shenandoah1,
kia 5 if. O lietuvos kankles už 1 ... ..................... ■
praszant reikia 10 c. ;
xrici

Alaus yr Porterio.

d vau g ir kataliogas prisiun
czianms. Adesas* V. Kalvaitis

MAINIERIU SALIU-

?T. ;Riip-ęZįii|Ska
! Žinote, jog lai puikiausias sali imas
visame mieste Shonadorio.

, Tris syk ant‘dienos karszti užkandžiai o tei]> visada szalti už
NAS
lyka. Geriausi ir pigiausi pietus, vįskas szviežia: cigarai alus
, Geriausiu uženga del darbinimos'kliasos.
nykų pas KANCLERIU ant
31’ E- Centre Str. Alus,
sznapsas ir visokį gėrimai visa

IBUJTOEJE

iii i ;

kiekvienam reikalė.
O Ir’ piiiįgris maino ir siunczia iu
lalis svieto.

M. M. BURKE,
LIETUVA- ir m

Shftfcgiansia užeiga, kaip del vietinio
lietuviu', taip ir pakelevingu, nes netoli'
Leigh Valle’s dipo: Tenai randasi ko
skaniausias alus, visados šviežos,'o-ka
kitu gėrimu tai nei girti nereikia, nes gt
resniu niekur nerasi, o cigarai isz paežios Turkijos. Taipgi J. Kupczinskfls
r brolis yra labai prietelingi žmones,
icdoje ir duoda rodą
kcrznaui
NEI’AMHISZKIT

ADVOKATAS - LAIKIUS.

Offisas: ant Kampo Main ir
Center ulieziu, Shenandoah.

ŠirENANDOAH, PA

NAUJĖS * I^IETUWISZKAS i@ S □

>i SALŲ NAS K

202 S. Main Str.,

Shenandoah Pa.

sius kokio nori formato, nuo

nauja
to.

JUR. ii ANCERE-WI6ZEUS, *-

,

Puikiai nutraukia ir m-bran*
iriai.

£hlgi vyrai pas savo brolį betuvnįka <mt sztdto alaus’, isz Pranei jos
Aznapso ir tiirkiszku cigarui Užeikit, o nepasigailesit.
Žmogus teisingas,* su kiekvienu’gražiai apsieina.

Shenandoah Pa.

CM. SHMIDTO

Vincą Minkeviczhi
WP
I
hOBU»
l.UV

ant 131 S. Main, Shenandoah

Szitamenesi parduosim

Užlaiko goriausius arklius ir pi
ginus del szūrmenu, veseiliu ir 1.1.

Ar žinote lietuwiai kad dll.’VSTIAN SHMIDTO yra geras alus ir'
galwa nuo jo niekad neskauda. l’atf
Ch. Slimith’a galt kas nori gauti ir
baezkutia in namus parsigabenti.
III

f

Tūkstanti svarų'plunKsnirpo 25 ceilin'-’ . .
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