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savo nuziK (•eras neteisingai nužudytas virėja 
o ’ienas iszteisingiausiu tavo tarnų 
linkis apie jo likusia naszlę, o bu1

a j” pi iširi-zinrns 
buvo priežaszczia

ir gerus 
viena is;

virsznnnkiB, vatini 
gydytojus turėtum, 

zklausyk kada niisia

buvo mano i
nuo to I liko, kaip juos isz rankų savo vy
ro aplaikiau nenuėjo nuo mano kaklo. 
Tegul bus tavo kraieziu. Jie kasztuoja

mane my
li. Tu neesi kaltas maro snierties. 
i tai toks Dievo daleidimas.“ 
Vienokgi permaldauk Dievų už savo

[b, ir t.:iv W ib-MBt'v'
Taipgi dėkavoju ta' 

mradėjystę, kuria man 
p i aoildei. — Imu me

man gaila. Žinau 
apviltas, kitai į> irn 
nava1’to ir vaikų

del ru geru šunimi. Vtusk jhs uuiimum 
m artinasi. Bet pas.-ikyk 
iu Genovaitė nebuvo ned 4 «
■•kaltai numiriau, kad ap

, szita laiszka k 
kam jį imrodyl 
pargrįz'sz isz 
dūk.“ O dabar Genavaitė nusiėmė sa

lį perlų nuo kaklo :r tarė: „Szi 
lis, mielas kūdiki! priimk už tei 

smgas ir gailestingas aszaras savo. Jis 
liniu aprėdai u — ir

„vei savo pavsluonų i 
vieszpacziu. Nespausk

>ėmis. Rūpinkis a

esmių nusidėjėlė, vieno 
daigiuose, kuriuose f 
no, t ai Į) ne!
su, mirsztu

iroK 
jį, tegul 

nekantrus tavo dekretas bus 
Atlygink ta viena pikta posit 
kadangi jame maža tik tureja 
m a — tukstanezi 
Ims geriausiu daigtu ka dar 
ryt. Siųst ir kankvtis nie!

tsKyi uno, arba 
apH'pf *-’zki“t n

piktume savo neimžudyK- Atleisk jam 
taip kaip asz jam atleidžiu. Regck, 
asz tave apie tai meldžiu. Asz nenoriu 
imt su savim į amžinastį atkerszinima 
koki, o isz mano noro tegul nei vienas 
laszelis kraujo nebus pralietas.“

„Taipgi ir ant tų, kurie man galva nu 
kirs, neiszreiszk apmaudų, kad manę ne 
teisei užmuszė — geriau jiems ir prie 
iu priklausautiem gerai

nekalti, ir

.pnu
syk raszau pas tave. Kada szita 1; 
kelį skaitys;, jau smiei mano kūnas 
lės grabe! Po tiek valandų stosiu 
sūdo Dievo. Esi u kaip piktadėjė 
snierties apsūdyta. Bet Dievas žino, 
kad nekaltai mirsztu. Ta tav prisiekiu 

venta ii’ ant rubežiaus

i viena man buvo 
prioszi ngai m ano 

buvo arba teisingiau s prisitingint Gedo 
nieks iiv.Jdrasiuo rūpinti; apie mųnę.“

luszei. i/arsvh »
kis už mano dinzia, su su vienyianczia 
r meilės perimta szirdžia i 
vieto; ir mirsztant esi u c 
niežiu Gena va i ė.

K-IVelie apgarsiiiiiinifc?
Vienas colis viena karta 
Vienas colis per menesi 
Vienas colis ant metu

ir < tf-V
Tu dai ar tų i.-z- 
ruba turi pride;”.-

lesiu jiems padaryti 
pildyk, l’ii dabar dvi 
stę, būti jiems tėvu.“

„O dabar sveikinu į

♦ T* jT
i M,./
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Zcmaicziu Vyskupyste 
Paraszė. J

KN. MOTIEJUS .VOLONCZEVSKIS
nę bažnyczia. Ant galo Valerijonu Protaseviczia, Vilniaus 
Varszavickį Jėzuitą Vilniaus akademijos valdytoja ir savo br

luun

didžiuose vyskupo namuose, mirė.
Netekus vyskupo likusioji kapitula susirinko ir jyakėlė į valdytojus vy 

skupystės kanaunyka Kotarskį. Žinodama jog neturi katedros bažny*

Geras už vedinais.

tų negalėtu vai ksz ežio t i be vy 
resni uju, užd rausta m laike, po

a n t r a s i n d i j o n as i szs p j a ud amas 
musztardą.

Nelaimingas vaikas.
Seniausia rože.

ti, nes ponas miegojo.
-------------- ♦ ♦ ........ -

Zemaicziiri daugelis vėl tampa stabmel 
džiais.

dotuves su užraszais atlikti. Bet paskiaus gavus pinigų nuo kunaunyko
ant ulyczios aresztavos. Ant kiek kenkia žmogui per 

sigandimas galima matyti i&z 
žemiau paduoto atsitikimo

Už seniausia rože ant svieto 
skaito krūmų, augantį prie ka 
tedros bažnyczios Hildeiszei-

kad nejautei jog reik dirbt ir 
niekad nesistengei ka nors ge o " O
r o daryti žmonijai?

Kaltinį kas: — O kada gi 
asz galėsiu kų gero daryti žino 
nijai, kad manę ponas su

rioj būdamas netikt ką negu'i

s. J

Greit galima buvo rasti žmones miszkuose gvvcnanczius, kurie savo O

jai Įvairiose vietose pradėjo kitaip mokyti žmones ne kaip lyg szioliai bu 
vo mokinami; per tai tos govos vargdienių drąsiai pradėjo sznekėti. 
jog krikszczionys ir patys nežino kaip reik tiesti, todėl vieni teip kiti 
kitaip mokina. Kaipogi nė katalikų nė liuterių ne klausydami sugry

sau vaideliotus arba kunigus ir vėl sukarę szvemtą ngni. Ant aukos 
kalnų pas Salantus ir ant Birutes pas Palanga vėl pradėjo aukas arba 
apieras deginti dievui Perkūnui— nesziojonamon sudegintųjų kaulus 
ant garbės gyvulių dievo, tikėdami jog tie kaulai paskaitys javų bran
da. Užaugino savo namuose žalczius ir gyvates kuriuos laikė už dio- 
vaiezius. Zalczlų kankules irgyvaczių krames perdarę suverdavo ant 
■siūlo ir nesziojo ant savo kaklo, tikėdami jog toki ražaneziai apgins j ils 
nuo ligų ir padaugys turtas. Nekirto aržuolų su szermukszniais, kaipo 
medžių po kuriais dievai mėgo ilsėtis. Nekurifls didelius akmenis teip 
gi už dievus laikė. Stabmcldiszku bud u szvenfcė sukaktuves numirėlių j 
savo dėdami ant kapų vakarykszcfcius bliudus ir ranktines sziupine.

•trumpai kalliant pavirto i stabmeldžius. Mužas tiktai būrelis Lijorų 
isz Lenkijos atv^ykusių ir ežia apsigyvenusių buvo katalikais; 1x4 ir tie 
bailiojo jog patyszdid$3unai gal lik priimti Vicszpatį Dieva ir atkeliavę

Laskauskis rodo Žemaičiams tikra kelia.
Žemaicziams teip bežuvanL buvo kunigaiksztystėj Jokus Laskauskis, j 

karaliaus Zyginunto kamarnykas. Tas lėtus vyras pasigailėjęs žmone 
lių vertė juos vėl i katalikų tikėjimą, neleido aukauti arba apieras Bary 
ii. nė szventos ugnies kurti k stengėsi darodyti, jog vienas* yra Dievas 
Sutvcrtojas ir Valdytojas visų daiktų. Tai girdėdami Zemaicziai, dra-j 
šiai su atkaktylxi atsake,.Delko trokszti mums darodyti, jog vienas ju 
«ų Dievas yra stipresnis ir galingesnis už visus musų dievus, tauzyk sau 
ir zaunyk ka nori mes žinom, jog būrys dauginus gal nekaip vienas, dau 
gybe daug ko ir padarysi“. Nors nemažai atsirado teip sznekanezių ir

kais pastojo.

60.

Paskutiniai darbai Jurgio Petkevicziaus [vyskupo
Metuose 1562 mieste Tridente pasibaigus visuotiniai vyskupų suslrin 

kiniui, kurio įstatymus 1564 m. suėjimas arini seimas Lenkijoj, Parvze- 
ve mieste atliktas. be perkratinėjinao paišine. Paskiaus vyskupai kiek 
viens savo vyskupystėj tuos įstatymus skelbė ir garsino bažnyezioso vi
siems žmonėms. Musu vienok Jurgis III neliepė skelbti; rasi dėlto jog

kam žemaieziuose neskelbti nė klausyti.

gana stipriai susirgo. Supratęs jog neiszbėgs isz giltinės susigriebė 
vargszas; norėjo viską pataisyti, bet nebuvo jau laiko. Jausdamas jog 
Oiuterinms su kalvynais dėlto teip gerai Žemaieziuose klojosi, jog katuli 
!kų kunigai, nėkiek nebuvo mokyti, užsimanė uždėt siminarija isz kurios

Prie Petro Petkevicziaus sergantis vyskupas Varniuose atsikėlė isz

{pu lietuviszkų skatikų, pavedė Varnių kanaunykams, melsdamas idant

Perskyrimas 9/. kaip ant trijų mėnesių.
valandos, kuriomis uždrau

sta vaikams vaikszcziot: vasa 
ra nuo 9 vakaro, ik* 5 ryto žie

jau daugiau kaip 1000 metų.
kais ant tdyczios. Jie turėjo 
kur sugriebę ptnę svaro para-

Merkelis Giedraitis pramintas luusn vystu 
pu.

pasiųstųjų buvo ir kunigaikštis Merkelis Giedraitis Vilniaus

gio m, uiojmis praiom xuerxeii praminė /.emajczių vyskupu at
pus Grigalių VIII popiežių kad pat virt y t il Per kitas gi gromatas 
ko ji Lietuvos diduomenei ir Varnių kapitulai. Niekam iiz pnidŽLų oe

gas Jokūbas Voraneckis Gūninonos prabaszczius lenkas, gavęs raszta 
nuo kokie ten pasiuntinio karaliaus ir gerumu ir piktumu sjp 
žemaiezių vyskupus. Bet Lietuvos diduomenė, 1575 m. Vibiiuj bilda*
ma susitarė vorameckio kaipo lenko, neprileisti prie žemaiczni viskupy 
stės. Per iszsiustus laiszkus pas popiežių ir karalių meldė idant ne 
kita tik Giedraitį i vyskupus pakeltu. Minėtinas popiežius pakhnises 
karaliaus su dkluomene užtvirtino GiodraitL kuris V'ibiiuj islszvo»tjiie»

Jo darbai

kunigu koletai rik ėsant, žmones notikėd-isiis arba stabmeldžiai tapusius 
pats neiszmanė ka veikti, ka daryti. Tikėdamas vienok jog JlievasiM

vyskupo Valcrijano Pratasevicziaus iszmeldė keletą kunigų mokaneziu 
lietuviszkai, kuriems tuojaus pavedė bažnyezias ir padftiiė 
Surinkęs keletą katalikų jauni kaiezių, mokino Alsėdžiuone. 
maitino ir dengė o pramokusius szventino į kunigus. Tokiu 
jo kunigų be kurių nieko veikli negalėjo. A'ažinodamag po

kielxiniiis.

bildu turi 
miestelius 

pamokslą ir klausė žmonių iszjiažini
mo nusidėjimų.
del i&zpa/.inimo nusidėjimų, užsimanėbiokvienam sau iszpužinusiam ilu 
sidėjimus ka nors duoti. Tokiu budu pritraukė pas sarę mines žnmuin. 
įmones sugryžtanezius į ^katalikų tikėjimą priiminėjo ir dirinav<»joo

raszė pis kunigaiksztį Kadzivilla ka-'dinoin Livonijos valdoną.
mus, idaat keletą jezilitųĮ žemaiezius atsiųstu. Kajjw<ri Baozivillas

u»z Bygos i Alsėdžius. Czia meilinga' priimti, biskoli pasilsėję, ka 
vyskupas Merkelis liepė, iszkeliavo mokyti žmones. Perbėgo visa 
njgftikfiztystę ir dideliai daug paklydusių i aviayczia Kristaus sugraži 
no.

Tolinus bus.

Jonui Brady a į įdegi no abidvi

Bėda iszniokina.

ahtrų. užsiraugė ant

go.

vo daugy 
buvo ir 1

zUIlsZ

ras va k i

sųvo torielka gana

vo macu i.

kitas indpon: 
pa k Ims u j o, k

sisipi“

ne \ ari 
:ėlos 5 
uždaru

jai vaikų iszgydė, bet nevisisz 
kai, nes jis pametė visus pajau 
timus vienų po kitam.

Pirmiausia vaikas apako, pa

o paskui nejautė

neima

D

zgasdino.

kad h-n 
jis ir ge 
rdos bu

nę- s/ 
asz tau

mdmsznyl ;av prad'-da kilnotis.
Vožėjęs p< 
vežimo ir

•rsigindęs szoko nu 
kaip lik gal pabėgo.

J i- misi io kad žydas įienumi-
X ' ’ ‘ ‘į >imtiis pikta dvasia.

Bet apžim•ėjus Ž\ da rado kad
jm ueg\ va;j tiktai kaip važiu-
Jani kratė-. -i, tai paklodė susi-

po žvd

uždavė sau neva’

mas paėmė musztardos dar 
(langiaus, teip jog jam net no
sį draskė. Tat 
užklausė jo: ,,Kc 
ki, broli mano?“

valgant pietus ir geriant vyną. 
Prižiūrėtojai Simui patvirtino,

iszalko, jog nepaisė ne ant rą-. j
i

ežių sudegė, tai krūmą perso
dino į kita vieta. Dabar yra 
labai dailus ir didelis krūmas. 
Bet prant'Užiszkas laikrasztis 
,.Le Jardin“ tvirtina jog pran 
euzijoj yra dar senesnis rožių 
krūmas. Nes pagal padavimų 
S Godegrand tas ki urnas jau 
buvo kada vyskupas Seez už 
musztu tapo nuo savo sūnaus 
775 metuose po užgimimui J, 
Kristaus. Tai yra daugiau

— Ar galėtum dabar man 
atiduoti tą 10 dolerių, dabar 
man labai' reikalingi pinigai

— Dvigubų vertę. ? na tai 
te tau 5 doJ. ir mudu busim ly 
gus.

amas:

J U ol\ C l i •

i e’p, man linksma.
O ar tėtė da nori būti 
-a diena linksmas? v u
l ai žinai kad noriu:

mok

tu ma 
jlig

Vienas 
eci 25

m-t u r i.

Jeigu nori 
KELTS II

Parduoda marszkž'niu<, kaldras 
ir visoius daiktus isz drobes bei per 
kalo. Teiposgi kariūnus guzas ir 
gelumbei. o viskas preinamoj cie- 
nioj.

NeužmDszkit atsilankyt ant:

likt dabar saBun;’ 
kmmogeriausin už -

iunykai neapstoja apie žmogų . 
naujas priima kuonogeriausia.
tai eikit visi pas ji paragaut •

<31 1 k. t ’entro Street.

ms atid’-kav<>t: už 
katra aptur^jiu;

fL

nes
non t, Duquesne, Pax

rie no musu daiktus perka, jei-



isz Amerikos kraudamas ter

mas Coriisso.

dE

4). Ukėsas Su v. ko ir kito vyro.

ISZ LIETUVOS
5). Kiekviens immigrantas

Lenk i szku ose 1 ai kraszczi ūse

Shenandoah, Pa.

nekuriem musu lictuviszkicni dvn-

Vietines Žinios

buvo keliosZyrucziai kurie da neesate

po vardu

sto.
del szokio.šono

(jauti.
iszsi ii ūkite

5

Dalis darbu.

ta vieta.

priimta per kongressa 195

I e n a ton s ę

tinam nusprendimui, kurs Dū
li uo 1 6

\j Duoda mums žinia isz Lietuvos,

brikai nelabai kaip dirba, tiktai vie

far

vys ir tvirtas darbsztus ir mylintis 
savo tauta, o kaipo kunigas galima

Entered as second class mail matter 
lhe Post-OOicc at Shenandoah, Pa.

niaus 
nebus

bįdami visus laikytis drm ziai vieny 
bės ir nepasiduoti kumpanijai. Kum 
ponija priėmė kitus darbinykus lie’ 
visas miestas jiem nieko neparduih

& 
£

pirmutiniuose 4 kursuose ekzame- 
nu nebuvo, v

ir Žindžius isz Elizabetho.

$ 2,00g 
$3,00fj

judina tvirtus ir dorus žmones, nie 
ko nežinodami, ir neturėdami tie-

Mihvaukce, Vis. 21 Gegužio. 
Antra nedėlia streiko konduktorių 
ir maszinistų užsiimanezių prie strit 
karių perėjo gana tykiai. Dieną 
susirinko i 10.000 žmonių ant mie

zevsKis ir jo visa 
turi nog tarnystė.

nuo seniai ežia apsibuvusių

na laika. Bet žmonių be darbo k
v u <■-

nesiranda, nes kurie negauna lad*1 
pabrikuos, tai eina dirbti ant 
mij.

menesi ra

klebonu.
Kaip žinoma visiem tėvynai

niams jis yra pabaigęs mokslą semi 
narijoje Detroit Kaipo žmogus

ieiuviszkos žinios

so k as - Prienuose, Urbana viržius 
Sintautuos, Snbestanis - A lytoj, 
Kusseckas - V ižai ni j Sendziukas 
Urdaminoj. Kn. Dargis tapo per 
keltas i Griszkabudį.

,—- ------------------------------------

La Ikrasztisb#

jo dirbti ledaunėse, nors da ir ne- 
teip labai eina darbai, bet žmonių 
beviaik nėra be darbo. Toiposgi 
vietinė ir aplinkinės plyta} ežios 
teiposgi gerai dirba.
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jais būti. Kurie galite gauti 
jau pilnas popieras nelaukite

, nes 
ipsukeny 

bės immigrantam, atvažiuojan

link immigracijos pieszta per 
Bertholda su dadėjimu Corl is 
so. Tiesos dabar yra szios:

tėvai, kurių vaikai jau nuo se 1°- j’e uelaukę pakol nu 
niai czia gyvena, gali būti įlei 1 ves i l"k»|>0 užsimokėjo po 2

derėjęs kokį nors kantrakta 
darbe papuola po kora $ 1000 

sykio užsimokėti pusę dolierio 
pagaly i n i o r i n k i m o.

Taigi dabar broliai apsižiu 
rėkite pirmiausiai apie savę, o 

nėmsir pažystamiem* į Lietu 
vą, kurie rengiasi ežia atke
liauti, tegul pirmiaus iszmok 
sta skaityti ir raszvti, nes be

kai. let p jog isz namų 
nuotekos į sinagogą ve
žė juos net tiys vežimai po 
tris syk kiekvienas. Vienus

tai vėl gryžta dauginus paini
ti. Bet nabagams teipgi atsi 

Jai1 tiko nelaimė! Žinoma, jog ne 
K> 1 dėlioj czia negalima grajit nei

Jcriizoiiaus s 
kliudys, bet 1

bet ežia ne Argentina, o per- 
itai palycmonai nuvėję ant sa

atsiszokli. Gerai 
dauginus jie, kad 
vius vis aresztavoja.

*

negavę nė 
nesijuoks 
tikt lietu-

r . f*
Ii et u t isz ko j. ’ szvento Jurgio 
bažnyczioj.

Diena 25 Gegužio nakezia 
apvogė saliunyka Janczaitį. 
Kada visi sugulė nežinia kokiu O
budu įsikraustė vagis ir iszne 

rikoj randame paskalą, kad 
Orzevskis ir Klingebergis, 
Kražių žudytojai oo karūnavo 
jimu caro Ims atstatyti.

Mes turime kas link to tik
ras žinias tik kas link Orzev 

mas ir mažai klausydamas aug 
sztesniojo rėdo. Patiems ma 
skoliams buvo sarmata, kad

Turime po 
vieno mask oi

* Diena 22 Gegužio PittstoneEe 
tuviszkoj szv. Kazimiero bažnyczioj 
buvo Primicijos guod. kunigo A/ 
Kaupo. Ant vrimiciją pri
buvo trys kunigai airiszių ir S lietu 
viszki. Czia buvo kunįgai: Burba 
isz Plymoutho, Žilinskas isz Alt. 
Carmel, Matulaitis isz Shenandoah( 
Kaitinkis isz Philadelphijos, Pautio 
nis Mahaeojaus. Lietuvnykas isz 

mą. vvjikes-narre s lietuviai bus 
labai isz jo. arba savo klebono, už
ganėdinti pamatys apsiėjimu ir jo 
sandarą bei mele su žmonėmis savo 
parapijonais. Tegul busdabaratmin 
tis. jog nercik klausyti nekuriu pa

n iuv ” v««nuju i «>w są

nariu. Drapanos kareiviu labui pili 
kios. Labai dailus užmanymas dd 
lietuviu, v

su szios szalies, o užsidirbęs pi 
iiįgtį vėl žada gryžti atgalios, 
nes tokiu bodu iszveža pinigus

7 d. Birželio pas mus bus Pri 
midijos kunjgo Antano Miluko



Pel žinios visu geidžian- 
cziujų.

Kęsdamas visokias pliovo 
nes patai pįtas laikraszcziuose 
tąsyk kada buvo užpuolę ant 
manęs mano seni nevidonai 
laukdami iszsisziepę bent ko 
kios priekabos, kuriai galėtu 
nužrmįt manę akyse vientau- 
ežių ant visados. Te i p kaip 
musų Iszganytoję nukryževo 
ję anie nosis nuleidę pametė 
visa puikybę ir ink gailestį 
įpuolė, teipogi ir mano nevido 
nai sziandien atkando jau dan 
tį, norėdami manę padaryti 
prasikaltėliu, patys gavę pave 
lijimų nuo vyriausybės bažny 
ežios, kuri neradus jokios kai 
tinybes rankas nuplovus para 
szė dekretų kurio reikalavo 
mano neprieteliai, rėkdami 
iJ-mt ant jų pakalenijos pultu 
kaltė už darbų, kuriuo prade 
jo manę muczyti.

Jėzus Kristus po smert judi 
kęs szį svietų, paliko apaszta 
lūs į savo vietų idant mokytu 
jie žmones ir platytu pradėta 
Jo darbų iki pabaidai svieto. 
Sziandien asz Jo tarnas me] 
dzin A u kszeziausio savo Tėvo, 
idant jis duotu į mano vietų 
tokį kunigų kuris galėtu ma 
no pradėtų darbų apie bažny 
ežių pabaigti ir apspakajįt tiis 
kuriesziandien n- ramvhėj ran 
dasi. Po nnkryžcvoj'inui Je 
'žaiis, Jo nvvs visos iszsibla^zkė 
teipogi ir mano avvs iszsiskvr 
stė kai p likau atimtas nuo jų. 
Kaip negirdėjo mano žodžių, 
tąsyk kaip nuo Ainosziaus pas 
Kaifoszių buvau tąsytas. 
Sziandien po numuczijinm’ 
meldžiuosi už savo aveles ir 
szaukiu balsu po savo atsikė 
limo isz numirusiu idant žino v
tu jog asz nebrapimliau ir kinu 
sytu to, kuris mano vietoj be 
kasi, o mano neprieteliam do 
vanotu, kuiiem asz isz visos 
szirdies atleidžiu ir nepykstu 
daugiau antjų, žinodamas, jog 
kiekviens žmogus turi savo ne 
prietelius o ypacz kunigas, k u 
riam užvydi visi, tąsyk kaip 
savo darbų storaulyvai atlieka 
ir padaro naudų be pagelbės ir 
klausymo kitų norinezių savę 
iszauksztyt akyse svieto. Tu j 
rėjau neprietelių i«zsyk, kaip: 

tik pradėjau dirbti bažnyczioj 
Jėzaus ir draskantiems vieny 
bę terp katalikų užkirtai! sma 
gei. Tai užtatai manę szian 
dien padarė jau „nezeležnu“, 
bet tie pats yra ,,nezaležnais“ 
kurie manę garsina tokiu. 
Daug žinau apie tokius kurie 
nori but „nezaležnais“, tiktai 
bijosi ir užtai manę per neva 
lių stumia į „oezaležnų“ idant 
platytusi jie, bet ant galo gal 
ir gerai but teip, nes „nėr to 
pikto, kurs ant gero neiszeitu“.

Tegul žino toki broliai Biir 
bai, Szedvydžiai, Kaulakiai 
drauge su tais, kuriems jie me 
lų garsina nuolat apie mane.

K n. J. Maszotas.

Žinios isz Amerikos.

— St. Lake, Utach. Po] i vi 
ja jieszko pastoriaus protestai] 
tų bažnyczios F. Hermano isz 
St. Louis Lake, kurs užmuszęs 
savo tris paežius ii- dvi szeip 
merginas su kurioms norėjo 
ženyties. Paskutinė isz tuo 
dviejų p. Clawson, buvo n užu 
(lyta bažnyczioj, o kūnų jos pa 
storius bažnyczios skiepe pe 
cziuj pats sudegino. Palicija 
įeisima, kap kūnas kitos mer 
ginos Onos Samson ir buvo nu 
žudytas bažnyczioj ir yra nž 
kasta bažnyczios skiepe. Ar 
nebus (as razbainvkas da ar 
<z<*suis už anall. II. Holme 
sų, kurs neseniai Philadelphi 
joj buvo pakartas.

— Sheinaii, Tex. 23 (lego 
žio. Dabar surinko žinias apie 
nragana (vėtra) kiek jis czia 
pridirbo Idėdies. Iksziolaik 
suskaite jog auka 'ėtros pno 
lė 105 žmonės. Viesulą ėjo 
platum 150 jardų ir kų tiktai 
rado, viską iszdraskė. Szeimy 
na Dooley susidedancz’ų isz tė 
vo, motinos ir keturių vaikų 
viesulą iszkėlė į padangesir 
nimeszė kur į girią, kur visi 
pražuvo.

O. Montgomery, locninįkas 
sklodo medinių iszdarbių, ku 
rio visa szeimyna rado grabą 
sulaužytam vėjo name, nusto 
uroto ir dabar sėdi beproezių t 
name.

— Seneca, Kas. 22 Gegu 
žio. Cziouai vakar teiposgi 
buvo labai baisi vėtra, kuri 
isz<*riovė kuone treczia dali 

miesto. Namai sūdo, mokslai 
nė ir katalikų bažnyczia uete 
ko stogų. Daugiau kaip 500 
žmonių likosi be namų antlau 
ko Griūvanti namai užmuszė 
5 ypatas o kelioka baisiai su 
žeidė.

) Teipgi toj pati vėtra bu 
voi, Kansas City, Kas. kur 
sugriovė apie 100 namų ir dvi 
bažnyczias ir sužeidė 12 ypa 
tų.

— Sugar Notch, Pa. Aug 
lekasyklose No 9 gavo sumai 
szyma proto uekokis Ku«zkys. 
Kaip tikt pasisekė kitiem tri 
mi vyram suriszti jį ir iszgabę- 
ti ant virszaiis. Kaip tikt jis 
dagavo szviežio oro, tuoj pra 
dėjo taisytis ir dabar visai svei 
kas.

Žinios isz pasvieczio.

Londono kores]kuidentas ra 
szo in New-Yurko „Sun11; 
Sziame laike atsargumai (t. y. 
persekiojimai) priesz nihilis
tus yra t(i|> dideli, kaipdanie 
kados Maskolijoj nebuvo.

Nihilistai Maskolijos laukia 
pasibaigimo karūnacijos ir 
anų žadamųjų liuosvbiu. Jei V •> u w’ V
lii’osybių nebus, paskui pra- 

'dės savo darbų su dvigubomis 
sylomis.

Kaipo gauna tikra žinia tas 
korespondentas paduoda, kad 
vainos (karės) ministeris po 
caro apsivainikavimui prasi 
trauks. Prasit rauks teipgi ir 
Goremikinas, ministeris vidu
riniu dalyku. •* *< v

S/.uvalovas, Varszivos gene 
ral-giiber. ei>ęs in Peterburgą 
ant ministerio dvaro, o in V ar 
szavų busęs nusiii>t-»s vienas 
isz caro gimimiicz.iii. * Z M

Caras su Cariene laike karu 
navojimo eina paskala-, kad 
abudu sertfu.

Kalbama, k..i p visad, jog po 
kariimivojim • b i- i-zdimti ma 
uifes:ai Į»a leno\ i minti žmonių 
būvį, bn.-ę dno'os liuosybės, 
ypacz liuosybės druko arba 
spaudos. Cenzūra Ims ant su- 
mink:- zt y ta. Teisybė, per szius 
kelis paskutinius mėnesius, 
nors jokių palengvinimų ant 
raszlo nebuvo iszdimta, cenzū
ra vieuog buvo labai pivirszu 
tinė. Del to T mislina neku 
rie, kad po karunavojinio bus 
da didesnė liuosybė raszto su

teikta.
Tuszczios nodiejos. Ministo 

rijos kaip vidurinių teip ir už- 
rubežinių dalykų elgiasi ir da. 
ro visų kų, kaip joms dabojas! 
Berlyne dasižinojo jau, jog di
dis kn. Mikalojus perdėtinis 
rodos nog savo urėdo atsi- 
trauks, o jo vietų užims kun. 
Vladymiras. Mikalojus bu 
vęs da sziokių tokių liberalisz 
kesnių pažvalgų, o Vladymi 
ras ėsųs tironas —

Havana. Generolas Vicuna 
numirė 1G d. Gegužio apsirgęs teip 
vadinamu geltonuoju drugiu.

Kubiccziai užpuolė antportų mie 
sto Gibacoa gulinezio netoli nuo Ha 
vanos, b?t po 5 valandų musziui ta
po nuvaikyti vaisku i.szpanų, kurio 
neteko 20 kareiviu. Kubiccziai tu
rėjo daugiau blėdies, bet jiem pasi
seko sudegyti apie 30 šlubų apielin 
kej miesto.

V i o d n i u s. Diena 16 Gegu 
žio arei k įmigai kezlis Karolius Liud 
vikas, brolis eiecoriaus Pranciszku 
Juozapui, priėmęs szv. Sakramen
tus numirė czia sziandien isz ryto. 
Visi žmonės jį labai apgailystauja, 
nes labui mylėjo.

T urki j a . Mieste Aofra bu
vo didelė skerdynė armėnų, kur pu 
lė nekaltų žmonių apie S,000 ypatų. 
Isz lų apie 300 žmoni n rado savo, 
grabu liepsnoje. ALat žmonės nom 
darni iszsigelbėt nuo turkų ir kurdų 
subėgo i katedros bažnyczia, lietini* 
kai apstojo bažnyczia ir uždegė ja 
neisžlinizdami nei vieno žmogaus. 
Sako buk toji skerdynė buvojau 
nuo seniai parengta turkų urėdmy- 
kais, kurie gavo pakopima isz Kun 
stantinopolio.

Tikintu knyira ateis pas ju 
mis į kelias dienas Naudoki 
h s isz jos, o turėsit lietu v isz k a 
aikrasztį už dyka.

Promptly Bccured. TrMarks, Copyrights 
and JjtbiSs n-glBtered. Tvrcnty-Uvo yearw ex
perience. Wo report whether patent can bo 
Focired or not, free of charge. Our foo nntduo 
until patent i»nllowc<l. 3*2pag<- Book Ercr. 
H. B. WILLSON & CO., Attorn. at 
Opp. U.S.l-au Office. WASHINGTON, D. C,

Geriausia ir szviežiusin. 
mėsa pas.

Juozą J nd icka
1!) W. Oak Str. Shenandoah
Lietuviszki kumpiai irdeszro* 

k n.oiiopigiausia.
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Jeigu buna daug vaikų, tai 
jis turi vienų, kurį labj.-iu įny
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i Giodotinas Kėdy tojau ,$Garfco“!

įau. Žydas tuoj pnszoko prie ma 
r»ęs, pasveikino ir papraszė į vidų.

caro
Tė> r

uos
jos

Am ir eidamas ulyczia dairiausiai- 
nepažvelgsiu kur nors liettiviszk'i 
saliuna, kuriamo galėczia pasilsėti 
r užkasti. Teip man beinant ūžte

i racija“. Papirosą i 
bai prasiplatino ne tiek 
rūmo tabako,.kiek del

kui vėl reiks cit dirbti.’ Atėjęs su 
si tikau szitą žydą (mudu jau nuo

nes lenkai

u ra‘1

ra u kos

burkuiė būna uždaryta, tai toj 
markė prieina prie paveikslo

atiduoti jį į ligonbutį- Dabar kaip

»’ I iitlS

atvaževau, 
juoni ir mudu baidomės kalektavo 
t i del to nabago; Teisybė kiekvie 
n»s kaip galėdamas davė. Tada

Tai matote, mieli, broliai, kokios 
iszeina pasekmės isz tokio neapsi
žiūrėjimo. Kad butu kokia nors 
draugvatė, niekados nei vienam ne

id/ria- i iliuminaci 
iszkil minga prie

r
fe

V fe

žiūros sloniams. Slopius- ne

gubai, žinoma ka>ztu miesto- 
2). M ibiszirdingmiisias c;i

Uždėti arba nors per laikraszczius 
paragįtu kitus sutverti nors kokia

nas nori savo ause girdėt nuo

Mergina pranaszauja, jog 
•nkiia atgaus liuosvbe ir tai

Fą pranasza

, nes tai matydamas

mvlistos

ge su car leno ir apdovanot.1 
juos sekancziomis dovanomis

Wanted—fin Idea SS
Protect your tdeu; they n-.ay bring >'<’«
Writ® JOHN WEDDERBURN A CO.. Patent Attor- 
noy®, Washington. D. C., fbr their prize otter 
nud Use vt two hundred Inventions wanted.

<zczioti uz miesto ir sergsti 
juos pakol neparveda namo. 
Laike gi kokios nelaimės, jis 
susivaro vaikus no savim ir <ri

Paskutiniame laike Lenki 
j<\j pasirodė naujo iszdirbimo 
papirosai isz fabriko Szere

llrikrasztij nors szį ta apie musu mie 
Sto ir aplinkinių miestelių lietuvius. 
Asz da ir dabar ežia neperseniai at 
vykau ir susitikdamas dauguma lie 
įtivių, pradėjau tyrinėti apie jų stot 
v*į. Bet nieko pagirtino nedaty-1 
iM a ir. nė ra ežia jokios lietuviszkos ) 
draugystės o ir galima sakyti nei 

< n

ne mažai, tik apie dvi szeimynos bet 
pakraszcziais upės yra daug, dirba 
Ibdaunėse) o dabar mus broliai ežia 
gyvena nieko nesirupydami. Nors 
negalima visai peikti czionykszczius 
lietuvius, nes jie nesimusza o nė ne 

žmogaus; ma nusidavė kad tai lietu 
:-v-s, nes isztarė: „vajė!“ perimtas 
žingeidumu Įėjau pažiūrėt, ir kas f. 
guli musu brolis lietuvvsant grindų 
ka tikt gyvas. Po juom pamota 
du žipsnis sziaudų. Priėjęs prie Ii 
Jonio. asz ji užkalbinau ir iszklau- 
s>rs ka jam skauda paprasziau papa 
s-ikmi. kodėl jis ežia teip vargin- 

K

vv davė valgyt ir gert ir paguldė 
Wain bari j lovoj. Dabar jau bus trys 
mėnesiai kaip guliu, pinigus pab;li 
giau ir turiu ežia tvarto ant grindii 
gulėti, nors valgyt da vi« no niski 
dhoda. man maŽ?»’ reik, o na- 
ztsfami vyrai jam užmoka už ma
ne.

caro ir Loip i aszo lai kraszcz’use.
Dėkui Dievui, caras mųiki 

ii nu V v 
111 k a

bė Vnrszavos bus daliaista ant 
baliaus į palocius, bet su from 
persergėjimu, jog neg ai nei 

iriausiem už jų teisingą tarna 
vimą Lenkija turės tokias pat 
tiesas kaip ir kitos Mas ko ii 

ras bus užvesta teatruose ir vi 
šokiuose susirinkimuose idant

rosus. Ant virszutines pusės 
kuburkutės isz vienoszono vra 

s gautas A 
je su pa 
[JI. oi 

fabriko 
žmogaus-. Kada k u

„G“ - „racija“; t.y. kaip ir pa 
girtu, jog ranka,,durja carui į 

rė, bet jis d a daliai- pro vesis, 
nes daugiausiai prisidėjo prie

Kaip jau žino ..Garso“ skhi 
tojai Paryžiuj yra mergina

gui būva aps/.arvutas
už sienų plieninių

prie savęs temdiaidžia
nei vieną maskolių.

g 1 valgo tikt kiauszjHUis. 
niekam ne\ i-rija.
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(ielezinkelis Lehigh • .Valley
Prasidėjo nuo 18 Lapkricyjo 1894 ni.

rrclnnl Iszclnn isz Shcnadorlo In l*<*un Haven 
Junction. Mauch Chunk, Lehighton, Slatington 
WhKe Hall, Cul.-iM.uqua, Allentown, Bethlehem, 
fasten Ir Weatherly fl.CM, 7,38,9J5 ry.ta 12.48, 2.57 
5.27, po piotu.

Iti Sew v -,k jr Philadelphia, 8.04. 7. 88. 9.15 ry
ta 12.43,2.6;, popiet. In Quaiutnc, Switchbacu 
Gerhards Ir Hudsvndalc, 6.q4 0.15 rytu 2.57 po plot

In Wiles-Unrre, 'White Hnveu* Pittston, La
ceyville, TowanuM, €ayrc, Waverly ir EJtnira, 6.0-1, 
0J5 ryta 2257. 5.2/ po plot.

In Rochester, Buffalo. Nlngnra Fails ir in We- 
Mtis 6.W.H.15 ryta.2.75. 5.27 po plot. i

In Belvidere, Delaware Water Gap ir Strouds
burg 6.01 ryta 2.57 po plet

i Lwibrctvillo ir Trenton 0.1S rytu
Tuuhnn,..K3 6.01.0.1 ryta 2.57.5.27 po plot

«i thnea ir Geneva 6.04. 9.IS ryta 5.27 po piet.
In Auburn 9.15 ryta 5.27 j>o plet.
In .leanesvilln, Levl.>lon ir Bvnwer Mcaaow 

7.H8 ryte ’,.43 po piet.
. In Stocton Ir Lumber Yard 6.01. 7.38. 9.13 ryta
H.43.2.57,6.27 po pietų. ,

In Silver l>r<>«>k Juketion, Aud<«nrl<vt ir flazle- 
Un 644, 7.38. 9. tfi ryta, 12.43, Ž.57. g.27 Ir 8.0> po 
plotu.

in Scranton 6.04. P.15 ryta, 2.57 Ir 5.27 jh plotu
!u Jla/Juiiraok Jeddo. Drifton ir Freo'aud 6.04.

7.38. 9.15 ryta, 12.43. 2.57. 5. 27.po pi-tu. '
In Ashland, Girardville Ir Lost t'ree, 4.%#, 7. 46, 

9.13. 10.20 F) tn, 1.00, 1.40, 4.10. 6.35 po pietų.
la Ruvejs Run, Genlralin, '’oun* Cajrrael ir 

Shamokin 9.13. 11,14. ryta. 1.82, 4.20, 0 22.0. 15 po 
ph-fu.

hi Yatesville, Park Place. M ihnnoy City lr 
Delano. 6.01, 7.38. 9.15. H.Oft ryt» 12.41, 2.57. 5 27 
640.40.53-p< pidu.

IszStiftim k 5.15. 8.16. 11.45 HU. 1.55. 4.30,9
39 po pieta, ir ate nn in Szetundori :uit 6.01, 9.15 
ryta. 12 27, 1J.15 pc pietų

J.-Mtnn.w d«»rk» j Pottsville, 6 04.. 7JW
11 t».*M Sor,,... '243.237, 4.10. 5.27. 84*1 jx> 

pletU.
I-zelnu isz Pottsville | Szoxadori 6,00. 7JW, 0s6 

J 0.15. 11.40 ryu. 12.32, 3.4». 4 40 5.20, 7.15. 7.J5, 
9.40 |m> pi<-tu.

fszeiem isz Szeiiudorio 4 lUzh-ton, 6.01, 7.40. P 
<5ryta, 12.33, 2247,6.27, 8 OR po pietų.

Iszainii Isz JJazh’lon | Sz< nadori. 7.3. 10.00 
1LŪ6 ryla. 7.2$ 7.^6 pietų.

XEDEMNW TEEINĄS.
fszeloA In Rav«n Run, Centralia, 

Haunt, Carmel Ir Shamokin 6.45 ryta 2. 
•40 po pfetii, ir aviena in Shamokin ant 
7.10 ryta Ir 3.45 po plot.

Iszelna iez.Sumokin in Shenadort 7, 
*5 ryta Ir 4/’K) piotn. ir ateina in She 
fiadorl a«ttS.<9 ryta ir 4.58 po plc«.

Iszelna in Ashland. Girardville ir 
Lost Crock., 0,14} ryta, 1-2.20 po p’etn.

In ffaxv‘.<*'Mt, Illax'h Cjw-Ii Junction. 
Penn iluccji JurtJon, MatieL “ Chunk 
Allentown, Bethlclum. Easton ir New 
York. 8.49, ryta. 17.’z\ ** »5 po piet.

In Philadelphia J-2.30, 2.55 po piotu.
In Yatesville, 1‘ark Place, Mahanoy 

City ir Delano, 8.49, 11.35 ryla 12.30. 2 
55. 4.58, 6.03 po plotu
Iszeina Isz Hazleton In Szenadori 8.30 
11.30 ryta 1.05, 5.30 po piotu

Isz Szenadorir in Pottsville 5,55, 8.49, 
9.32 ryta L’. ID po pietų

Isz Pottsville in Szejiadori 8.30, 10.40 
ryta 1.35, 5.15 po piotu.

ROLLIN H. wiLBCH goneralnas superin 
tondentas South Bethlehem, Pa.

CHAS 8. LEE, gon. agentas
Phlladelpdia, Pa.

A. W. NON EMACH ER. Ass G. P. A.
South Bethlehem, Pa

J. J»3M£E.fi3
AGENTAS SZIPKOHCZ1U
308 W. Centre str. Muhanov City, •' •*

Pa. Galima pirktie konnpigiausei ir 
ant geriausiu szipu waziuot. Prieg- 
tam liaidžiu piningus tiesiogei in 
Lietuwa, Russija, Lenkija ir kitas 
wisas szalis Europos,

Teipgi laikau saliuna, kur wise 
gero galima gauti isjgert Lietuwei 
pas sawo wienžemi.

Katalogas Kningu.

Musų spaustuvėje randasi 

szios knįgos:

Maldų knigos:
Aukso altorius arba Szaltk/isdangoj' 

ktįskarbu “ il “
a) Skiirlniitosoapdaruose *> $1,50
b) Szagrlno - *■ 2.00
c) Krjsztolo - 2.50
d) Sn kauleliais s.oo5r datighius

2) BALSAS BALANDĖLĖS.
a) Skurlniuose • 90c.
b) Szagrino - Loo
c) Krlsztolo -- - '2z>o
d) Su kauleJJais 2.75 Ir A atspaus

3) Mažas AL’KJSG ALTORIpS, X5c.
4) KANTiCZKGS - 70

Knigos dvasiszkos italuos:

Givenima-i Szveutuju Dievo 1, 2, ir 3 
70 centu viena

Glvenimas VieszpatSes - 80c
Glvenimai Szwntaju Dievo (mažesnis] 

Ir III zukonas drauge - - 20c
Garsa-s apie baisybes dienos*udo 25c 
Gydyklos n& baimės smertles 30e 
Išturiu»Szrenta su abrozeliate - 25c
Menuo Marijos - - 30c
Fllotea arba kėlės į maldinga giveni- 

ma ' - " 5bc
Nov<nos - - • 30c
IMsIgutttvojiffla* ant stnerezio 50c 
Istorija seno Įstatinio - 25c
Kanezla Vleszpatles - - 30c
Pokylis szvcutiijij arba tanki komu- 

ij a - - - - 15c
Szkaia - 25c
Stebuklai Dievo Sz. Sakramente 30c 
Mokslas Rymo katalikų - - 35e
Szlov.’jiimas Sz. Panos Marijos 20c 
Ražanrzfiis amžinas - - 10c
Zvvatai szventujn - - - 20c
Kalba dvieju žmogų - - 10c
Vadovas i u dangų - , - 5Oc
V a d t' v as a p 1 r. n k a n c zl jį a t ai i u i n i mU £ n 

ežios Iszganltojaus musų - 18c

Girtylu’.baisibe ir rnstibe to grieke L'-c 
Kas yra jrriekas. kalba n merga i ežiu 15 
Didžioji nedelia - 5c
Grli’szninkas priverstas motavoties 10c 
Perspėjimas apie szv. tikėjimą 8c 
Trumpi pamokinimai ir rojęs isz kui- 

gų kun. Antanavicziuus - - «5c
Kasdienines maldos <■ * 8c
Graudus verksmai - - 10c
Apie malda- kaipo rakta į dangų |5e 
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szren v

ežių ir did/.inosios nedelos - 75c
Szauksmas Balandėlio <■ 25c

Knįgos svietiszkos įtalpos
Lietuviai anjžin gludumuose 10c
Maskolijos politika - *■ 20c

Vaikų gningelė >■ - 15c
Veseilja pagirėlių - - - 20c
Terp skausmų į garbu pooraa 35c
Vlsuoria. Zanavyko - 50c
Juokingas pusakojimas - 7c 
Naujas elementorius su apdarais 15c 
Lietuvos gaspadinė - - 35c
Ameryka pirtyje - - )0c
Tamoszius besotis - - 5c

„Apie Kražius - - 15c
Ka darytiidantsvolkibutunm 7-

Longv a? budus piiczlamper save pra
mukti raszyt, 10c.

x'rumpa senovės L{ ifj /itj istorija 10c 
Zipopas bei Žiponė - - - 40c
Žirgas ir vaikas ... 20c

Birutės dainos - loc
Potro Armino rasetal - - 10c
Ponas ir mužikai, drama - 15c
Kas taisybe tai ne melas, Aisz B. 15c 

Pajudinkim vyrai žeme apysaka 15 c. 
Ant Nakvynes “ “ 5 c.

Pasakojimas apie vienu valta ir jo ra
ktini ka “ “ “ 5 c,

Kaukazo balalsvis “ “ 5 c.
Kur meile ten jr Dievas “ 5 c.
Kas kaltas “ “ “ 5 c.
Vėjais Makrlckas “ “ 5 c.
Vakaras Tilviko pirktcleje ‘ 5c.

Gyvenimas Stepo Raudnosio (ketvirta 
dalis „Szauleniszklo senelio*’) 15 e

Apie Dangų, Saule. Menasi. Žvajgždes.
Plianetas ir Kometas “ 5 u.

Pirmutinis degtines varytojas, komedi
ja “ “ “ 10 C.

Naujas elementorius (1895 m ) apdarytas 
su puikiais puv(4kslais “ 15 c.

Zmlynus kun. Miežinio keturose kalbose: 
lletuviszkai. latvis/.kai. lenklszkai Ir 
nuskaJ “ “ S 2.00

Bananav-ieziaus Dr. Etnologiszkos smulk
menos (su viena mapa) “ 25 c.

Pavorgelė (P. Puiver'.iiios Apy<ak<le)
ir k-ua’p gyvena Kynai “ 10 c.

Vappjerio A. kun. Istorija bažnyczios 
kataliku “ “ 100

Kristijonas Donalnitis Pavasario links
mybes “ “ ‘ 5 c.

M usu Pasakos. 10 pasakų 10 c
Kankinimas kataliku Lietuvoje abelnai

o ypatingai Kražiuose 1893 metuose
del Lie4.v>jszko teatro “ 15 c,

Andersoiw pasakos, su ahrozellals, 30

Wm. A. Davis.
GaS Uoa-rtistfti ir nukvurbuotl visokias 

drap<uvus kaip tai: kotus, kelines, pirsz- 
tluies., tlluoues ir szllklnes. Po Iszczistil- 
iik) „ .arba ^ukvarbnvimo drabužiai isz- 
rodv kaip sti-v-isu naujai padaryti.

j^arba atlieka greitai, pigiai ir koge- 
niuiisei.

T Ugl j>un<iiw>dii naujas ir jau palaiky
tas d rajumas.

> Ef Ž MinSZKITE

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

J. i. Rohland’o
31 \\'. Center Str.

Shenandoah, Pa.
Vinudu kopigiansiai parduoda 

ilkoa: jautiena, versziena, aviena 
kiauliena ir visokio skyriaus rūkyta 
mesa.

Geriause įneša Szcnadorije ir 
visados pigiausia.

z1—į--- - ---------‘““"‘TT

PUIKUS S AI IUNAS
J0N© M1ELD/1ŽI0

Teiposgi gers kriauezius ir teisin
gas agentas, laivvakorcziu ir siunti
mo piningu. 122 S. Main str.

Shenandoah, Pa.,

Promptly 5 ecu rod. Trudo-Markii. Copyright* 
ah'! I.abeie registered. Twenty-five years ex
perience. We report whothor patent can UO 
MS-ured or not, free of charge. Our leo not duo 
until patent Is allowed. įM oaD-c Rook Free. 
H, B, WILLSON <5. 00 , Atton.cy. a» La*.

C. M. BORDNER D. Il<,
DANTŲ DAKTARAS

Ofisas bunaatidaritas
nuo 9 iki 12 (pietų) 
po piet nuo 1 iki 3 
ir nuo 7 iki 8 wakare

34 Oak str. Shenandoah, Pa.

L1ETUVISZKAS SALIUNAS.
M. Slavicko

339 W. Coal 8-tr. Shenandoah, Pa 
Lietuviai neužmir?zkile atsilankyti 

pas M. Slavicką, Žinokitę, jog jijt 
yra ne paeziuotu, tai yra teisinga 
vyras, nes nereikalauja daug uždara 
bio. Visados užlaiko puikius gory- 
tuus, kaip tai, szalta alų, visokia arieL 
ka kokios kas tik nori, ir 4<uo pui
kiausius cigarus D

Tr C M1N K 1 tT
Pas prabaszezių Szennmjo- 

rio parapijos galima gauti visokiu 
SzkaplieriiĮ ir lložanczių

i. ji, nnira, m.d.
buvęs prie Mijiers Hospital, 
Ashhmd’e. Gyvena Water Com pa 
ny, Building,

S Ii e n a n d o a h, Pa,

KOZNAS.mokautis lenkiszktu 
jaigu nori turėt sau nauda ta 
parsigabena knjgu 'istoriszktų 
nioksliszku, ąpysa’ku dainų vi 
šokiu, giesmių., gyvenimui 
szventuju iiiald-ftikjnįgiu raszy 
tegul prjsiunezia katalogą 
virmutin-i ir didžiausia Ameri 
ko j knygyną^ ant adreso:

Air. WL. Dyniewicz.
532 Noble <str.

CHICAGO - - ILL.

JUST WHAT PVJS BEEN
O^~vvM~rw*U00KING FO1?

Ic what everybody when they see our j

Combination Kitchen Tabla and Cabinet
It hasonc flour bin that holds too lbs.; twomcof 

rawers in end that hold about as los. each ; hn* 
— ur drawers in front; a zlnc-itaed bread cabinet 5 
kneading-board and rolling-pin. Size of top, 30X 
p inches. Ask your furniture dezucr tot It* .

MADE BY THE *1 
AMERICAN FOLDING BED CO., 

Kriu tu uuitpe. Sheboygan, Wte.



ejrm q,,,, rWM—WjFi-T >•* • » i . i iw

fem Amerikos Lieti™”i <±±±I

iĮf Drūkariiej e 4c
tusia if už pigia preke (cziehia)^ iszpildo visokiu 

drukoriszkus darbus: D ru kuoja
szcziii konstitucijas, Plakatus. TiKietus

Gromatas,’

įsileistos V. Kalvaiczio, jo
se randasi.per "o tikrai tėvyni 
szkų giesmelių, jog yra kož 
n am Lietuva v k ui d id i ai vėl iii

Prekė 8 c. su prisiu ritimu 
Paaiszkinnma dar ant d a

nos.
10.
bar padidinto katiliogo kuria 

(me irgi naujausios knygos beiI ............................ ........ , .I 
iknygi-lė< painiu:)votes randasi.

A d r e s a s d r u k a r n es:
‘SftRSftS ftMSRIKOS blWUIU” RUB. COįv^no kntalW „nmnnt re

230 Yt. Centre Sir. Shenandoah, Pa. , . _ AV . . ,

Puikiausia visam Shenandoah

Tris syk ant dienos karsžti užkandžiai 6 fcip visada'sznlti už 
<yka. Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szviežia: cigarai alus 
*?ii mos k ii ąsos. ’ .

rfepgi netoli nuosaliuno visokį tavorai szvieži ir parduda ku 
U> pigiausiai. Priegtam kožuas lietuvy* ras szirdinga ruda 
kiek vienam reikale.

praszant reikia 10 c. į 
gromata įdėti, tada dykai po
draug ir kataliogas prisiun 
cziainuS; Adesas V. Kalvaitis

(Tilsit. Germany,

ImaINIERIU SALIU” 
NAS

. Gerinusia nženga del darbi- 
nykų pas KAXCIEBIU aut 
31 E. Centre Str, A hm. 
sznnpsasii visokį gėrimai visu 
du szvieži;

O ir pinįgus maino ir siunczia iu LIETUVA iriu visa 
*jalis svieto.

121 ir 117 E.Cenfre sir,
SIIEXA.NDOAII. PA

■ jrwaswet'- 'werrr.a»

'NAUJĖS *UdETUWISZKAS □ O Q

Sh C utuuloah Pa

vi. M. BURKE.
ADVOKATAS - TALERIS.

OUis’is; ant Kampo Slain ir 
Center miežiu, Shenandoah.

^JUR. 0 ANCEREWISZEUS, >- 
fc'agi vyrai pas savo brolį liotuvnįka <mt szulto alaus! isz Prancijos 
Snapso ir turkiszku cigaru! Užeikit, o nopasigeilesit.

Žmogus teisingas, yu kiekvienu gražiai apsieina.

Lietuviszką Graboriu

P. Barbey &$
■ •

agentas del

Uaus yr Porta r

Vyrai visi

Žinote. lai nuikiatimss
v’same mie-'to ShenaiW

Szit a mc n e s i pa rd u o s i m
Tūkstanti svarų plunksnų po 10 centų ant svaru
Tūkstanti svarų plunksnii po 25 centus .. .
Tūkstanti svarų plunksnų po 50 centų . . . .
Parduosim už tris dalierius ir pusę 8 3,50 sienini dziegoriu

IJzh karna antasztuoniu panų musza pusę ir'adynas vertas $ 6
Tėjau k os nėra geresnes visam Amerike kokia mes pardudam
Geriausi tavora už pigia usia cienia pas mus;
fezlpkortCS parduodam Kilt visų kelių mariomis.
Pillig’US kuogreiezinusie tiesok i u namus mdeidziam

105 S« JV! ai p Sty, Shepapdoh
Shenandoah, Pa

Vincu Minkeviczln
ant 131 S. Main, Shenandoah

Užlaiko gn'Mediis arklius ir pi
ginus del szr-rmenu, veseiliu ir 1.1.

— N-’ w; -i prie alattSi i
ca. SHiVIlDTO

Ar žir."lr Ii kul C® 
'1'1 A N SI! M '! )T‘I \ ra

.v i 
jr.llxva litio pi H;rU? I g

CM. Sbi»ith‘n p-aH p:!s nori 
liuczkut'a ir. namus parsigab^ | 

07 W. U >d u-. S ! - n 11>0'

1 ikras amcrikoniszkas laikrodėlis.
STEte _

wi:io niį ir i>r,Siusk n,i: 
t 5ET -:»VO I'ilnu adri >11 
LAOlES pO-illMinf l:iV už 

OR CEMTS'1*'1 l> '»H«'lnif». g
_._p. tiKru nrni riKonb'zkii hu- 

krnddj. yra tai lik.-tt 
i»tik>ns, iiiilinuina* II k 
Iszrodu taip, kaip tikra> 
nuk'ini' hti!.r<ui«’li>. ku
riu.-. kiti purdtidn po S 10- 
>rn jivarmitiivota--ant 20 
im-tii. .1 pžiur. .< gerai ex 
pn- oottM-ir ji-tirn tu tun 
įtini, jog yra pigu, užmo 
kok $7.750. O ji igti nori 
pulkaus l^neitt-rulio, ,'tai 
atsiusk ^0 cent u pr .-z.fi- 
ticiuis rnarkuruis o gan 
m „uksini i ‘nciugcii 
Vertimo, j k. Arba 
prisiusi: 7./P, . Icnciugc- 
<. gausi dykai.

ADRESAS:
* ° Royal 1nfg.C0.DeDt.

CH Lnaitv Bl<h - - - Chicago 111

Iwtkirpk «zl nppBrsini

< mi

Scicntifio

CAVEAflį
TCADE 

DESiCM PATtf 
COPYRIGHT^! 

IVr fnfo’-’ iation an fr>-o Handlsxit*5?;
MUNN ft *.'O. SOI HroaiwaF.

Oldes t h'srenu 1 >r s«'cving p»unwi®^i
J.very p-, znt t-> cn «>ut bv its t» ItoMS-L
tho pul »j by n t.oticu given freooicts^j 

f cwnBw ‘Jfedil 
Largestclrcnlnttnn of nay stlcnUflęp*^] 
World. BplvniHdiy Illustrated. N''16?, 
tnan tdtonid bo without lt.
year; 8LW &lx tnonMK Addr^i.
Vunuaii^C-S i-Ol Brondwn;, New ii-r*

,si


