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Rates t of I advertising.
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One indi once $ 0.50.
One indi one month
- $1,00.
One Indi one year
$10

\ įA

Vienas colis viena karia
Vienas colis per menesi
Vienas colis ant metu

$ 0,5(1,
$1,00.
$ 10.

Metas III
--------------------------- ——J*.

Vienok del to, kad dabar (si turtinga,
niekame tuni laikiname m-padėk viltį.
Atmink sav, kad tavo grafienė perlus
anL.-i-*A-kuklyy nesziojo , kurį trumpam lai
ke kalavijas perkirs. Mokykis nuo ma
nęs, kad dagi ant geriausių žmonių pasi
tikėt negalima. Ak !* nW. t Alos* n esi tik ė
jau kad tas pals, kuris sziuos perlus dėl
pagražinimo kaklo man dovanojo*, tų
kaklų lieps perkirst.
D ievoje vien fcu
rėk vilti.
v O dabar eik ir buk dievuota
ir gera. Asz dabar dar turiu atkreipti
szirdį tavo prie Dievo ir prisitaisyt į am
žiuastį. Liksi sveika.

Kati k mergina nuėjo, tame simirozdė
jo geležinės durys, atsidarė
esiu
ir j pancierins apsitaisę du vyru įėjo į
kalėjimų Vienas isz jų laikė žibanezių
liktarnę rankoje, o kitas neszėsi po pa
žabte nuogų kalavijų. Gena vaite laiky
dama ant rankų savo vaikeli atsiklaupus
meldėsi. Abu vyru prie szviešos liktar
nes paregėjo jų klupanczių. „Stok, Ge
tiavaite!“ tarė storu balsu tas kuris neszė kalavijų ir pildė koto priderystę, 111)
kūdikį♦ su savim ir eik su mumis!
na vaite suszuko: Dieve! buk man m
Stingas! Esiu Tavo rankoje, atsijoje
ir drebėdama ėjo paskui jūs. Keliasėjo
per ilga požeminį leoitorių, kuris iszrodė neturįs galo.
kas su liktame ėjo pi r
ma, szis su kalaviju sekė paskui jų, o di
delis kud lotas szd lydėjo jus. Ant ga
lo priėjo prie augsztų geležinių durių,
Vyras einantis pirma įkiszęs į jais rak•

tų, užgesino liktarnę. —Durys atsidarė,
ir cziagi po nuogti dangum arti didelės
■Dt orios radosi. Rudens naktis buvo aiszki, dangus pripildytas žvaigždėmis, mė
nulis stovėjo vakaruose, putė szaltas v ė
jas, neivienas isz tųdviejų žmonių uepra
tarė nei žodį, Genavaitę tol i — į gilumų
girios nuvedė, ant galo sustojo ant ly
gaus daigto, kuris aplinkui buvo apsia-ub
tas augsztomis jūdomis eglėmis, tamsio
mis liepomis ir drebaneziomis dredulėmis. Czia kotas su kalaviju Kuncas ru
szcziai atsiliepė: „Genavaite, stok czia
ir atsiklaupkGenavaitė atsiklaupė.
,,Dabar duok szių savo kūdikį, o tu Gin
ce už'iszk ti;m-J;dk jai akis sakė toliau
o pagriebęs kūdikį vjGyeties G/Acit M-;
J avi jų. bet Genavaitė drucziai savo ran

komis apglėbė kūdikį, o dirstelėjus į
dangų balsiai szaukė. ,,O Dieve! asz
tegul numirsztu — tiktai gelbėk mano
kūdikį!“ ,,Nedaryk riksmo“ tarė ru
stus Kuncas, kas turi but, tas turi but!
D.ūk vaiku.
v “
Bet Genavaitė rėkdama ir vaitodama
to’iau tęsė savo kalbų. ,J) mano mitdi
ir jus tų vargszų nekaltų kūdikį norite
nužudyti? Kųgi prasikalto? Kamgi kų
szlekto padarė Nužudykit, manę, asz
mielini noriu numirti sztai mano apnuo
gintas kaklas tiktai mano kūdikį prie
gyvasties palikit, nuneszkit jį pas mam>
trmu ytojus! Arba jeigu jum to nevalo
O
ne dėl savę paezios
daleiskitgi mat
vent i, no
bet del kūdikėlio mano
riai perleisiu visų gyvenimų szioje girio
je ir niekados n esi rod y
pOJU
Sztai asz jūsų pone ir
jus ir meldžiant puolu jum į ko
pi ie
Jeigu asz jum kada k a szlekto pa
dariau užmuszkitgi manę. J<‘ig
dėjystę papildžiau, nužudykit manę,
Jukgi žinote, kad esiu nekalta, i) m*at
būtinai apims jus kada gailesti
dabar ant mano karczių aszarų nr-msim y l

šit. Susimilkitgi ant manęs, o Dievas
ir ant jus kada susimylės. Nesiduokit
prilenkti nnt piktų darbų sz.ios žeminių
uždarbių— kadangi už juos laukia am

žiną bausmė. Bijoki tės Dievo daugiau
neg
Argi
norite e ta Gola dau
o žmonių.
t.
r>
ginu guodoti, nekaip Dieva? Jukgi nesu
tepkit savo rankas nekaltu krauju — ba
nekaltas kraujas szaukia į dangų atker
szijimo. Gaudytojas neturi daugiau rainy
bes.“
„Asz nieko nedarau, tarė anssti kala
vijų, kaip kas man prisakyta, ar tai tei
singai ari>a neteisingai. Gulas ir grafa?
tegul užtai atsako.
Bet Genavaitė neperstojo aialdauti:
,,() di rstelkit į dangų.!“ tarė. Matote ten
mėnulį? Sztai kavojasi už eglių, kaip
kad darbui kurį rengiatės daryti, nega
lodamas prisižiūrėti. Žiūrėkit, kaip
J^yyyi.orai leidžiasi. Kiek sykių ateito
je panaszeT ITanfennttįsr pamatysit, -%'fcR
sykių jus už praliejimų nekalto kraujo
skųs. O norint augsztai ant dangaus
aiszkiai ir ežy štai kitiems žmonėms szvie
ežia, vienok jum kraujingas visados isz
rodys. O klausykitgi! klausykit, vė
jas patykėlia! argi negirdit, kaip baisiai
medžiai ūžia ir balsiai plesdena. Visa
gamta susijudina ant nužudymo ne k ai
lybės,o ateitoje nedds jum ramybės kiek
vienas suplesdėjimas lapelio. Žvilgt©
rėkit ant žvaigždžių ten ant mūzų! Kaip
tukstaneziais akių prisižiūri ant jus dari
gaus! Argi akivaizdoje dangaus, įsteng
šit nuveikti tokių pi ktadėjystę.? Tėmy
hit, kad tenai už žvaigždžių yra Dievai
ant kurio sūdo kada tai turėsit stoti! —
Tėve naszliuv ir siratu tenaiw ant aukszty
bės! o suminksz-tyk szirdis szilų žimmių.
kurie taipgi turi paezias ir vaikus ir su
laikyk jų rankų, kad neatimtu g
vargszei motinai ir jos eypiamczi iin
d i kini, o tų sunkių
J neu£
brauk tų ant savę
V ienas isz jų
szioj \ is tylėjo.,
tarė į kitų: „Knn
cai sziidismano plyszta! Palixim jų prie
gyvasties. Jeigu tu nori pralieti kraujų
velyk Golui įsmeigk kalavijų į krutinę.Jis tai kaltininkas — szigi savo gyveni1
me nekitaip kaip gerai darė. Atsimink
t:k savo paskutinę ligų, kiek ji tav pa«gel bėjo.“
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tik kito tikėjimo žmonės bet ir katalikai pasiųsti nuo vyresnybės, kari
liszkų turtų perveizdėtojai, kaip įmanydami, mažino’ir glemžė turtui

Zemniczni Vyskupyste
Paraszė.
fc. MOTIEJUS VOLONCZEVSKIS.

AkUGUlUl UIVj'VUlli II UIVIU^
veizdėtuojams sugrąžyti kunigų turtus. Karu
pui szmkįiszleido laiszką: „Steponas isz mylis
Mozūrų, Li
Szviesianr K

Tąsa

Ironijos ir t t. lygia dalia kunįgaiksztis Transilvanijos
Dauggalingam Jonui Cbodkevicziai, Szklovo ir Myszcs Jo mylisUi,

63.

.szelkai D. K. Lietuvos, Kauno ir Brzeseio šlamštai:
Ir bajorui L**
kauskiui musų pervcz< lėtoj u t. mums tikrai meilingam mylista Mtisųka
rabszka. Varde Kristaus Tėvo, Merkelis k įmigai ksztis Giedraitis, Me
dinykų vyskupas, apreiszkė mums, jog perveizdėtejai ir pcrdėtuiiai mil
iluiaus kliosztoriaus , idant dauginus jezu.it u į žemaiezius atsiustu, sų Zemaiezių szalies, rubežius isznovijus, turtus vyskupui prideranezius
’erdėtinis teisybė kas. link siuntimo* atsiuntė da viena kunigą, bet kele taipogi turtus klebonų ir jų žmonių, vienus seniai atėmė o kitus kbelu
tos prie pa. Todėl meldžia musų idant tuos visus turtus bažnyczios. ar tai n ii
tui menesių praėjus, visiem?
perveizdėtojų atimtus, ar nuo peįdėtinių, liepiame ezielybėj sugrąžyti.
yiva, idant suteiktu sąvo zokonykus.
Tam liepiant Jonas Argonfuo tur
Lietuvos Jėzuitų provincijolas, pasiuntė į zemak zius Emanueliu Vegę
senas

Pirmas .Jėzuitu pargabenimas.

i

grąžytumėte, ar kitus
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yus szvento tikėjimo. Kaip tas darbas jiems pasiklojo patys Jėzuitai
apraszo sziais žodžiais: „Bet ir į Žemaiezius iszsiusti mu-iszkiai veltai
netruko. Musu kunigai per apskritą Idoj meta prakalta braukdami,
tszklaiisė 2,221 žmogų i-zpa/intie-. terp kurių buvo ll<>7 senų, pirmą

Steponas Karalius r. s.A
as kur nekur szmot is turiu “1
a’ėjo padaryti. GI Dusia kur
:.
Todėl vyskupas Merkeliu
’I skui’d'"si Z'gimm'-ui 111. kii

vienok daugel vietose

karta savo amžij prisiartinusių prie kunigo; atvertė i katalikus >1 ka
na, vaiku apkrik-ztijo 11 t jaunik ūczių - gi 11. Metuose 1603 apk
■pztijo 300 žmonių o 100 kalvinų katalikais padarė. Metuose IGIH i
senos Lietuv
plauše iszpažinties 72 1 žmones; paaugusių, lyg szioliai nekrikszlylų :
Biskį paskiau* Szviechau-kis .Joniszkės |<1
o ežiu gadynes.
Kriksztijo 22 žmones.
Isz netikėlių Į ka
dė nuo karaliaus Zygmunto 111 valaką žemės parapijos
1.700 paleistuvių atvedė ant kelio dorybėj

kėj murini
•zuitams įsteigti. vienok su tuo pa-ivėlinoj.c_iiuuJju^

.uur
nu-i

-w

I udickis,

mat cilama

s žemės ir <b
Hituos užra-zus

Užbirtuo.

Kalvynų su liuteriais nors per .septynerius metus ur<‘dv>(ės vyskupo
vainiu klebonu, iszstatyla per ji medinę bažnyczia JG t melu

i

i’
sv

s ir jėzuitais į tarpa jų
ip įmanydami rėmėsi ir
k--•- i
(—- j -r, —
—ęZemaiczių vargdien
neseniai
Kairiniais tapę, o dabar nuo katalikų apszviesti ir tcisvbė^pradėjo gailėtis apjok nuo savo ir viens po kitam gryžti Į katalikus.
Vv nėj, TeLzmosv, Nevarėmiose
. jog žmonės pradėję karta mainyti tikėjimą rioms tuojau- vyskupas >uteil
įmintas turtus. Pats vyskup
mžnyczias. Valdytojams tų kunigams įsakė idant be paliovos moky

\ 4aviliu-

i-ziad
ardui
t mis at
kimik
džiaiH
ari b*
Uiue irt

I vysk'i
■imu Jos
. p.iszvcn

ai a i syta t eb s! o v i I \
. ziol hi,
is įvairus didžiūnai i-!.- ięė b.il
kh ,-tinionėj arba
D6JI1UKu*
Zv<'«
s su kle bonais
nuo Livonijos

tu žmones sanento tikėjimo ir nedasileistu nežinomiems apsigauti. Vy 
skupas patvirtinęs naujai įsteigta ir Varsiedžių sodžiaus apdavanota Kai daugino
/.menuose altoriję. nusiuntė kunigą Į :

ūma/, no.

neturinizia atidavė kimi
dvaru, duodanti kas metpaežiam misti ir bažnyczi
r

Hr

is naikvdama- netikėlius, neužmirszo ir

kanu.*

uuaiezius parvažiavus pasiuntė i pajurę pus • savo kimi/ii;
no L*»SS Ivg 1595 metui Motiejus Galininas su Mcrlu liu P;t»
lui mokino tos szalies artojus

vos nekurtuos daigius
tip kada laukė koplv< zia

hi suvirszmn valakus žd-

1 )ai

o vyskupas dagirdęs apie daugeli įtikėjusių, pats nuvažiavoi
, I’otanga ir 11, didžius būrius naujųjų katalikų pat virtino arba

s-

rius, kurių toj parapijoj buvo daugybė, Joniszkes bažnyczia UO-t ir.
vyskupas per savo sekretorių kunig-a Merkelį Gcisza Eliaszeviczia pave
žeme* su
}dė kunigui ir kanaunvkui Sviecbauskiui. kurs tolima bažnvezios
*
mainė sn karaliszka artvnia.
' »
■
ij
k
Vilkijos klebonui isz apveizdos Dievo mintai?, starosta 1‘alubiu-ki.s
pavedė sodžių Piktokiemius, kuri karolius Steponas būtinai klelxinains
Keik žinoti, jog heliriiiingoj at vykimo netikėlių gadynėj, ne

O kad vi>i tie darbai, vėl kad-mors nepragaiszlu, meldė I.himnu Am*

Tolinus bus.

Apvainikavimas caro.
Kadągi palociuose Kremlio
apsuptas kuuįgaikszcziais ir
grovais, apsipylęs auksu ir
brangiais akmenimis, dėjo sau
ant galvos karūną savo prabo
ežių, aplietą krauju nekaltu
žmonių; kada minios tarini pu
Jė ant kelių priesz savo despc
tą nupusdami isz po jo kojų
paraką, o į jo vietą klodami
kelia puikiom k\: kom , į»ri<‘
atbalsio
dyvino> muz\ kės,
linksminosi, pats palengdami
savo sprandus po despotiszku
jungu Romano v ii, ir jautėsi
laimingais kada nors truputį į
kurį dirsterėjo jų valdonas, ir
kada, trumpai sakant panieki
no deviniolikta- amžiųb — amžili liuosybės ir pirmžengystės,
tuom pat laiku ant lygumų
Maskvos nesuskaitomos mi
nios vargdienių (maskolių),
nuo ; urių atimtos tiesos liuosybės, apszvietos ir žnmniszku
<no, veržėsi, idant nors Bztolo
sykį savo gyvenime pamatyti
tą, kurs iszlupo nuo jų didžiau
sius turtus, o kuris, nežiūrint
ant lo apsiaubtu ; galybe, yra
del jų kokiu tai szvent.u *ir nedasi f \ t ujamu
O nelaimingoji tauta gudui
kaip ilgai da laižysi rankas tų,
kuri * tave smaugia. kaip ilgai
da melsies! už tuos, kurie bėgė
diszkai junga nelaisvės nžme
tė ant tavo, del liuosybės dflto,
Sprando ir milionns žmonių
priverezia tarnauti vienam dc>
putui 1t Apvainikavimas caro
ant ilga’ pasiliks atmintij kaip
jo padonų teip ir kitu liuosu
tautų, nes, kaip kiekvienas isz
kilmingesnis faktas despotisz
kruvinomis ra i
tą iszkilmę jo paties žmonės
savo locnu krauju, ties porini
ti fanatizmu ir neapsakoma pa

lavonais. Tiktai viena diena ant iszjnokinto urėdnįkų, veda
isz tos priežasties Maskvoje no vargingą gyvenimą už isztari
rodami pamatyti veidą caro, mą žodžio Ii uosy b ės.
padėjo savo galvas 3,600 žmo i Žmogija užmirszta tą, tiesa
nių, kurie tapo artai sumin tyli ir karutiavoja carienę. Atė
džiotais, artai įvestais į duo mimas žmogiszkų tiesų, apsun'
bes.
kinimas, paniekinimas ir isz
Tiktai isz vieno szulinio isz
ėmė 36 lavonus nelaimingų
nrgdienių. Apart to 3600 už
u? ;ztu randasi da 1200 ypatų
ibiai sužeistu isz kuriuv dau
gumas da persiskirs su .-žiu i pa
saule, kiti kad ir iszsiliks, bet
bus amžinais ubagais. ,tes vie
nų raukos, kitų kojos visiszkai
sulaužytos, teip jog nei ant
maisto sau negalės užsipelny
ti.
(Jarsus mokytas vyras R o
bertas G. Ingersoll, raszyda
m as apie iszkilmingumą apvai
nikavimo caro, pabraukė kelis
patėmijimus, kuriuos žemiau
paduodame.
Sztai jo iszsiriaiszkiniai:
„Skaitydamas apie iszkil
mingamą ir proeessijas laike
apvainikavimo caro, apie jo
barbariszką pasiputimą, apie
jų puikius, brangiusainėdalus
ir linksmybes, turėjau pa misi y
(i apie tuos nu vargusius žinom,
les. apie tuos milionus žmonių
kurie su doszia ir kimu prigu
Ii carui.
Priesz akis mano stojo tuk
standžiai paveikslų žmonių,
drebanezių kalėjimuose Siby
riaus iszsiusfu i szaltus sniegus
užta:, jog isz burnos jų iszsi
varžė nekaltas žodis apie lino
sybę.
Szuviai anuotų, skambėji
mai varpų, staugimas triukų ir
bildėjimas bulmų nebuvo ga-

tvirkintas kiekvienam misbjan
ežiam žmogui gal sumaiszyti
protą. Apvainikavimas, visos
ceremonijos ir iszkilmė - tai
viskas tas tikt begčdiszka me
lagystė.
Prisižiūrėk milionam raudo
janezių motinų, nuo kurių at
imti vaikai per prisakymą ca
ro kenezia visokias sunkeny
bes ir mirszta kalėjimuose. Pri
sižiurėk tuKstancziam kaimu
l-e mokslainių, milionam vvrų
moterų i: vaikų, kurių ateitoje
nežvilgteria nei viena žvaig
ždutė linksmesnė, o kuriuV c?ge
liausiu prietelium yra....
smerlis szalta, nep»ago<lojama.

Turi Likti
Nekckis Kalukinskas nusidavė pas
inspektorių immigraeijos De Bar
ry ir per-sislates maskoliumi praszėidant jį kasztu rundo sugrąžytu į jo
tėvynę Inspektorius De Barry užk
lause rėdoimmigraeijos New-York
apio priėmimą Kujukinsko į Suvie
nytas Valstijas ir gavo atsakymą
jog jis (Kalukinskas) pribuvo ežia
pereitą rudenį isz Varsai vos turėjo
atsakantį skaitlių pinigų o priegtam
jaunas ir sveikai vyras Isz tos prie
žasties inspekorius atmetė praszymą Kfdakinsko patardamas jog jis
gal ir ežia uždirbti aut mafia ir pa
stoti g'-ru ukėsu szios szalies.

Pri ėmimas karaliaus.

Dienos darbo.

Kada venas karalius davė žinia
jog pribus į miestu, Peszt.i.
Vi
suv nckencziamas miesto bnrnmtra
Masked!joj darbiiivkai per iszti- suz.iu- e rod:, uiicstodel ap varst* nio
siis mems iszdo-ba 267 dienas, Hol- kaip reiks priimti karulių. Pirmiau
iandijoj. SziaurėiCj Amerikoj ir šiai j & g;ė jog l’c’l.žiu priimti
Vengrijoj 312 dienų.
Anglijoj teip: i) padumti kokią naujieną ku
per metus dirba 270 d. Iszpanijoj rios karalius suvis nesitikėtu 2) kad
200. Bavarijoj ir Belgijoj - 300, Sak nedaug kasztuotu 3) kad žmones isz
sonijoj ir I’r-mcuzijoj - 302, Norvc to džiaugtųsi. Ant rytojaus burmi
gijoi, Dan’joj ir Szvaicarijoj 303 | strą gauna laiszka.be paras/osu tokia
rodą: Geriausiai batu ant priėmimo
o Prusnose 305 dienas.
karaliaus pakarti p. burmi-tra nes;
I) Imt netikėta naujiena del kara
liaus, 2) mažai visai kasztuotu 3)žmo
Didelė bonka.
nės isz to tutėtu didelį džiaugsmu.
Bonką aukszezio 130 pėdų nese
nai galima buvo matyti Prancūzi
joj mieste Bordeau ant parodos. Bon
ka tai ne yra padaryta isz vieno ka
vaiko stiklo tx?t isz pi vinklų žaliojo

mus žmoniųv • kenezianeziu ne
laisvėj. I ž"imislijau apie te
vus, kurie nemibszirdingn isn
kymu caro, tapo isz
glėbių paežių ir vaikų.
da kunigai pradėjo garsįti

WantBd—Rn Idsa SSS

Prstect vnnr idem; fhf’v mr.y brlrų? y<>U \rcahh.
Wrlt« JOHN WEbDEKUCRS ft CO . T.ni Attor.
nėra. Wa4i!nRU>n, I>. C... f.>r their U. u prizo olTvr
uu'.’ list, <>i two hundred Luvcuttuiu v.'-.ated.

ai a
a

no, Mikalojų ir
žmonių“, kad caras tai „Dievo
savo brolių, kuriais buvo už numylėtas žmogus’
mano gvslose užvilk
klot* visos gatv
kad tikt pamatyti
dabar linksmai numirti, ms
jau regėjo veidą caro, bet už tukstanczius

stiklo kurios pridrntytos prie plie
niniu lubų nes ji padaryta kaipo
ant keliu gyvenimų. Apatiniam gy
reni me įtaisyta puiki restauracija.
Nuo vieno gyveninio ant kito yra
tropai kurie veda iki paežiam kamszcziui. Joje gal sutilpt’ 25 žmones

ou

geresni nei viena?
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s* | n ės subėgę atkasė žemės ir nu
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Lietuviszkos žinios.

I

Q.„.

nuliaistas į kapus

g
£

Executes all kind of Job Printing
& and translating in ail modern lan • e
guages.

%

gmino Balkumi, kaimo Petrą
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Czia

mo) dukters Mąteuszo ir Ma

reiviszkos dr. D.L. K. Algėrdo
LAbai
Po ilgai ir sunkiai ligai už buso visi ant arkliu.
Sttbsiribfijn
$
2,oo
per
Year.
•a
ežią ir porą vaikuczių. ’
ijjAU communications must be a<lressed>,»
merkė ji savo puikias akeles dailu.
*
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* Girardville, Pa.
•^“Garsas Amerikos Lietuvdu’’
užpereitam czetverge ant ne
*
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PUBLISHING co.,
C0.,
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•farsas
Amerikos Lietuviu'^.t
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■*’ Waterbury, Conn,
lės
neszdami
palieką
ir
su
ra
m
i
tinis prabaszczius Guod. kun.
pranešza „Rytas“ tai Verną 26
e ®Iszoina7 kas : petniezio £
nima
nuliudusiems
tėvams.
ir 27 Gegužio pas juos atsdau
j
Shenandoah, Pa.
'• i Abromaitis prie assisteneijos
| Kasztuoja ant metu fjį kun. Matulaiczio ir naujai
luune vi
^AMERIKOJE
- .
$2,G0gį! iszventvto kun.Miluko.
&N VZ3IARE
$3,00*'
nes
Rankraszr'/iai (korė pondoncljoN) ir r
balos, palyde(Į.:mos savo oran
vlaiszkal turi būti siusti ant szio aiit-P’
szozius jo praneszu iu nenore
crelka isz namu nuo Alniu str.
»rnszo:
trumpai
pliovonių.
u doku
f
Publishing Co.,
miesto •
,'2
«
ii jo p
cijų, iszguldydamas drauge
|129 S-JARDIN Sti
vo
naudingumą
ir
ženkli
X
MEKA XI) O A77. PA.
».rp kurių
a i s l ’ e saliu
n imą
£no<(
it imi i,
apvaiKszczioiimo stacijų. 1 n vana krn. Matulaiczio, kurio
E bred assorrnd c lass mail matter
tam buvo
paszven tinimas.
t; >. I’o. t-Oheai Shenandoah, Pa.
tas1“, pram ."z t apieiif
i;
smertį Žiema; •> ŽiJo
i
nedėli
m o,
su važi m-if > k arai I
ji 4 mergaitės b.V
v o i G 00 d o L, isz kurių 503 «m
Įėjo į jokią dratfgv-.t
i
dėjo vietinė „Jaunuomenės
laidojo miestas ant a’i i Kap
draugystė*4, o nedatekanczius
Dieną o birželio tapo u z 50 dol. ketina numuszt kum
r
• •
•
*,
musztu uzg: ui vusiam bi uste ponijai už
rimo ežia numirt
•ei -tonkl
C
miltinga'
ranas b va?
vklese szia
„Jaunuomenės
jo posmortinę l 7 sa- Iki ineiKn. i o i; - r ir nuii k
<1iri>o tikt 4 dienas. Pertai ji
na jo paėmė pa Ii r d . .r kėliai
nariu.
v
sn; likęs namie su savo pūsimo
del W
papuoszimą savo
kmi.
ini, pas kurį buvo ant burdo, • vienog nemažesne
i uz
n.
\ i(>tii«
pagarsinimą gražių savo pra "ienų: Teipogi priėmė orde
v. v-ngus ii

bit vietos ir aplin-

>>il U,
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su karu namo.

1 auksinio.

l amo pat Oru
glia ir Ado

l> Vi

Ant mit
ns

70 vaiku ir merj.

imi nuspręsta turėt bertaininius ir pusmetinius susirinki
įaszaukė pati na
mus, ant kurių nepribuvanti
J
sąnariai užsimokės korosnu I 5
liko biuste. Sakaiauckas m:
iki 25 centų.
Pirmutinis pus
lydumas, jog virszui, tos vie
t Jt
i
K*
metinis susirinkimas bus laiky
amu
3
tąs po 15 d. szio mėne sio tą ne
ventili
lėliai.'
j ai:«
toną.
’gesino atminimo tos laimiu
ginusios vaikų gyvenime dieproeenczius.
gražiais
.i
Dabar jau pasilieka 5
pik ėzi’-ri ūkais.'
lio treinas pervaževo Vincą Bu
i
į
v.
tanaviczių.
Nabasznykas nū Centų uždirbtii pinigų.
i
<r
*
§v Chicago,
o TU. Prie V
tūlo laiko sirgo ant smegenų,
ulyežios sudegė muilo pali
"s darbinį
la Devintinės; S u/n a su iszsta
t

i
mas

Dalis d

i
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Žinios isz pasvieczio.

szczio) už neužmokėjimą i9

žmogžudys Juozas Windrath. dos parapijos numirė, užmusztai^
Pries# korimą jis norėjo nusi apopleksija.
Kun. Brazauckas vikarijuszas Vi) i
iszduotojui ir duoti paiku, idant jį sūdąs ne kaviszkio parapijos, tapo perkeliui
teip baustu, bet nabagui nenu

B u 1 g a r i a. Naszlė po užmokėti 79 c.
buvusiam miuisteriui Stambu
Torui, dabar randasi tokiam var
— Pittsburg, Pa. Pereitą
gingam padėjime, jog neseniai korė 35 metuv Frederikas Wod
kowskis, lenkas. Stoka darbo nedalia* ežia ant ulvezios Beajos visus rakandus. Stambu- privertė jį papildyti žmogžudy

■
F

r

t&

lovas padavė karūną karaliui
Ferdinandui, o dabar jo pati
ineko neturi. Toks tai dėkiug
umassziandien ant svieto.
M a s k o ] i j .i. Kaip 4a
nesza ,, Evening lieraid“ tai
caro ir enrienės tapo sumindžio
tais ir sutrintais 2,600 žmonių,
a sunkiai sužeistu radosi 1,200.

25 Gegužio.
])i
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i

Stę'
— Cleveland, Ohio. Lenki
szkas bedieviszkas laikrasztis
„Jutrzenka“ pabaigė savo die
nas. Priežaszczia pad vėsimo
jo laikraszio buvo susirėmimas

Tūlas žmogelis ėjo paupiu Mar-

szniura nusikorusi nuo medžio. Prie
szniuro buvo pririszta popierinė toblycziukė su paraszu:,, Praszau pa
lankauti mokslainę, norėjo su
kinti isz vandens kūną jaunos nier
ginos. Jausdamos, jog kūną kaipo

io su retly tojum Iže Alary.
— Dormice, Pa. Farmer is
bas, o paskui ir sau atėmė gy

anų kariumenės.

y-

verio. rriezaszczia tokio pa
jau antru k
sielg’ino buvo nesutikimas su
Cn bitas. kur vrn driaržiausia
baczia.
Nabasznykas buvo
i. Bet jie jokiu 54 metų senumo ir Mirėjo 4 su
nūs.
v
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miestą, u
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ima

• •
t
VI.-ISZ „.’Ii

— Baltimore, 14 muluV AnI įmina Alakrackiute, duktė
i u
a ant K ūbos mesinyko, sužeidė peiliu 19
metų vaikina Joua Joknbau
cha. Abudu nardavineio me-a
ir duot i
u: Alakrackiute pas sa\o
e Jo.kiibauulm kitoj n.;
n o

VIS

tu l t

■i
4 o r’’i.
Vienybė“ pra
pie n kokį muskoliu sznipu-

inuijonų

-• mioL miesto/

la

rųv ;
api<
band
sida’

v :u,
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ti isz mesinvezios ir pavadi
ausiai buvo mo jį beždžionka vaikinas da
r.”
.
m: i
jai ranka per burna. Per j
r..c ...........o....... ..i... .

;;od ai apie d r. B’uožį ir isz

v

tuoi susidarė

; .

sz.iuymi gailestį isz tos prieža

paraižęs. Pn<kui jį iszvcr\ ė prokurorui.

vaikę lietuvius isz Tilžės, užsimanė
Tta .1. Valaitis London, Engl.
ir rhiiąji !.upyną redaktorių A arpou :i „Vkinįko“ ievaryti. Prezi Pinigus nuo Tamistos apturėjome.

Genei ai-gu

žmonių už

car
muszo.

t

tis tūlius mus geradėjus, ge
rus
patriotiszkus kunigus.

< :i:u r iu n.igi lbinikai isz-

bėru •
11 i K;t \ i

ir-szaitį, kuris
•i ve ir lyrinej 3 kas- raszo i
ir „l’kinįk.T

ti liepi įtinkamus juokus, o 1

kvat!i\kų ir nu
’ - ų ; i imlijoiiams.

Ii’io

Attnisa

SIU VCZlOJ.
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mas tėvu merginos isztekėti jai už
Leono Curellv.

<• ■

fe

B

<4

sužeisti konduktorių, bet pirm
to važevo koks tai vyras
ant
v
Ijiciklio, ir užvadavęs ant d ra
to sudraskė jį. Vaikus areszta
vojo ir tėvai turėjo užmokėti

4-X
few

szniura Jabjaus ir iszkėlė kitą kūną
jauno vyro. Po daneszimui apie lai
žmogaus,
tuoj jai 1 iri ja dalyvė,
jeg
mergina tapo
perszaula
dviem kulkom isz revolverio, vy
ras gi neturėjo jokia ženklu. Kiszenini jo rado kortelį' su sziais žo
džiais:,, Vadinamus Leonas Curelly
ir Liudvika BournieheJ. paeinam
isz Chateau-'J hierry. Norime būti
palaidotais sykui Paryžiui! Prieža-

dentas Gumbinės paliepė Landrotui iszvarvti i-z Tilžės J. Lapena,

vm

;a I e t u meme par u py t i.
m’ih t i.

rijai.

re

Iki 1*1. Saulio ateinaiiczm ine

negal ima,

d

Amerikos.
— E. i;t. (amis. Tavorinis
trūkis tapo sumusztas į smul
kius szmotukus, priegtam 30
žmonių tapo užmusztais.
— Rush Hill. Vėtra ežia
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rinus Imtu nė nepiadė

Sz.įmet pavasaris pasmils butu nie

‘•‘clieuridge - 2
M. Veruon - 5

2<>

.Mexico, M o - 15
)2

daug, o pertai vasaroja žmonės ne

i

k a aukas del nu vargi tų baisio
vaikų paliko savo gyvastį.
mis vėtromis gyventojų miesto
— Scranton, Pa. Buvo ežia St. Louis. Be abejonės cliica
neseniai pre va. Lenką J. Tu- giecziai daug prisidės del pa

Buna
a
tai seniai loki dailus buvo kaip szį- ežia.
Bei užtai rugiai, kviecziui ir žolė

met. Diena 13 Gegužio buvo daug
sniego: snigo kelias valandos. Vio
nok t»s sniegas javam nieko neken
kė, nes užkaitinus saulė nuleido
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galėjo nei atsisėti.
Kad ir užbėrė
kas lauka, bet liet us suplakė žemę,
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Didžiausia sziliiiua

vius priarzino jis vienus ant ki
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Gyvenimas Brazilijoj 6'clezinkclis Lehigh - ,Valley Katalogas Knmgu

'runjpa senovės L'HU^ią Istorija

Prasidėjo nuo id Lapkriežio 1894 m.

Szliupas New-Yorke.

kini turi atvežti laivai.- isz urtimiao

ims ant brolių pjudo.

ne, Kuris gnu viduryj tos sza
Apsisaugokit visur nog jo lies suvisai nežino vendens isz
Gujamas ir ambrijumas Lėti vyrueziai ir jeigu kur anas at- szuliniu: bet nežiūrint ant to
iuiulCs ir snsimaiszo su marią vande
važiuotu, žinokite ką su jum
niu, teip jog kas tiki tov.-m lėna pa
ll CS ant dugno marių už mylios ragauja, neaibutinai turi apsirgti.
Visi emigrantui skalbia -ivo dra
nuo kraszto yra vaistai, kūrins

*>

panas mariose, odrapm

viai yra labai

Rieszntų medis

ir suvis Lutu neskalbtom
Gyvena emigrantai dideliuose bu
tuose Ižo langu. į a-t-.i viuo- ■ anuns
rią.
Kiekviename tokiai t l 'e būna
po tūkstanti žmoni n, kuri -ugrusti

ta vandeni.
V

v

moj, vadinamoj Badui' netoli
nuo Palaidavo yra rieszutinis

medis kuris turi jau i 1000 me

Lietuviu bu\

80,000 i!

nor
go, o

pigu - ir bažiiyczias. kad nė k u
tiigu, nė bažnveziu nereike.
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ma,- vaiku

Te rpžemiiiėse jūrėse kur lieku
rio
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piktino, pradėjo mur

s’uniiro
irp gy
i suvis

pie vb'ii.i f
ncsirujima ir n.eži

r ta
su

vienog d a szmk tiek n u mao in- me kyuų kas link iszdavimo
arbatos, Alėtuose 1891 arba
^ų. .A yrai, suszuko ar
zi, ....
ta buvo užsėta ant 422.550
akruv žemės,

pūkim patilai, dukim. suriko

>rr

vu

ir

daugiau

Daugiausiai iszduoda arba

Kadągi
penki
1 v vnio
i vien:y
nuo ko

numirti-iu vaiku k

is prie

kryne. nuo bulvių .

Kloto

■me.

t

s:d Sciamiidae
Karpių.

\ ienų žodžiu į

migttin-

i ant

Klarin Ere
....... ,
žuvis 2 metrų

j

vancor.
a gavo
_a per

J* zup(>liu 20 ine; į

tū

nežinia nuo ko nieži; ■

tai senovės žmonė

Lztisus įlietus

net sužeidė

tjyt norėjo papj

k:n

Motina los mergių

Geriausiu gi vandeniniu d.ii
mum yra žuvis Eainbur„ i'ogn
mias Citromis

SI

vi
u

’ rūpino
•ri, liet
rodos
e ije tai
•■gilios.
■ > apie

ilių diena i diena, o 150 tuk
stanezių nevisados. Isz Indi
^ztavoti, o ant rytojaus hew jos daugiausiai arbatos iszveža 20 d, Vasario lS(i:> m. ant m t
a rodąaYorko, angį iszki laikraszcziai
> orovojo gavėnioj, o geriaut. verge
M<»
ijsz pamatų lietuvius isznieki
ari>a?Po niežai
va’ •
a
Tai matot, broliai, i:i ką ano
iszeiha
a k
d<> mergina laukė tiki ?
i v ui k ano, bet tai buvo b a
įjzliupo pamokslai veda, matot
visi sumigo, ji nubėgt 1 > i ižflk^,
pulko žuvų.
i

o
lijoj ant kiekvieno žmogaus
IpJ ežia Pensylvanijoj susitvė iszpuola 5 svarai arbatos aut
iję ir susiorganizavo lietuvisz- j ,neUl-

ųįps pai’ąpijos, jis ir gana lietu Į

5

a) Skiirlniuoseapdumtose

. In Stocton ir Lumber Yard 6.01, 7.38. 9.15 ry ia
J2.43.2.67, 5 27 pu pietu.
In Silver Br<»t>k Jukctiun. Audcnrletl ir Hirzle(0116.01, 7.38. p, 15 ryta, 12,43, 2.57. 5 27 ir 8.06 po
pietu.
In Scraiilon 6.04.9.15 r\ f a, 2 57 ir 5‘.'7 s <> pietų
In Hazlebruok .leiklo. Dritton ir Fr<fhonl 6 m.
7,38.9.15 ry ta. 12.42, 2 57. 5. 27 po pietų.
In A-hliiiitl. Girard vili' ir Lwt i'r--e. t 59, 7. 46,
9.13. lOaJUryUt, 1.00, I 10, 1.10, 6.15 p<> pi« lu.
In Rn\t)i Kun. Centraha,
Carinei ir
Šhainol. y. 13, 11 I I, ryta. J2;2,4
■pitS II.
hi V.t
111.-, purk P .!.•••, M
Delano. 6 tu. 7,:’.'. 9.15, H 05
0
tds.iop. į i. iv.

SI.50

-

raeger 1800 melu
kiant žuvis, kurių

kuri buvo ant 500 žmk jin tolumo
nuo šlubą, ir joje, norėdama i.-zsi-

ma motina pasakojo žmonėms, jog
jos dukterį pikta dvasia iszvadino

juI k i

90c.

ir 11 i zokimas drauge
Garsas apie baisvbf

2Oc

,nh-

snierlies

,’t'lorl (’ 00. 7 'SI, 9 05

M'-nuo Marijos
l'ilotea arba k<
mn

.10. 9

3. Irt.00

NEl)ELLKJS TRELN

fszcina in Rav-en Run. i’otitralia
Mauni Carmel Ir Shamokin l"> ryta 2.
lOpo pietų, ir Abhna in Shamokin ant
7.40 ry' i ir 3.4.1 po piet.
Ixz/'iua i-v. 4 ha mok i n in Slomadorl 7,
55 ryV'., ir 4.<t0 po pietų, ii- ateina in She
badoii ant S.49 ryta ir L5S po pietu.
4
iii Ashland.
. 9.10 ryta I
in IIa-mton.
ei. Ulael.
Dlacl. ( it t h Junction,
Penn Hawn Juction
u e h Chunk
Allentown. SAellib'bem. I'ž.: . <>n ir New
York. s. 19, ryta
° v, po piet.
In Philadidphia 12.
5 po pietų.
In Yates\ilk, Park Pla< e. Mahanoy
City ir Delano, s.U), 1I.35 v ta 12.30. 2
55, 4.58. C.03 po pietų
fszeina isz Hazleton iii Sz.*nadori
11.30 ryta 1.05, 5.30 po pietų
t
Isz Szenadorh in Potts\i'lc 5.55 , 8.19,
D,32 ryta 2.40 po pietų
10. 10.10
ryta 1.35. 5.15 po Įlietu.
kolj.in h. WII.BFK generalnas superin
tendeutas South Bei iii' lomi, Pa.
CIIAS S. LEE. gen. agentas

Pirmutinis degtines varytojas
ja
"
"
••

komedi
10 C.

’*

15 c.

m veikslais

T E JI I X K 1T!
rio parapijos galima gauti visokių

Miežinio ketu rose kalbose:

a K v imi

10 c-

30(

y. ji. minim, o.

30

5Oc

Prisigatavojimas ant smerczlo
50c
Istorija seno ištarimo
25c
Kanrzia Vicszpatli's
30c
szvriitiijii arba tanki k• »uiti

DRKTJTRAS

\ appleno A. >
j
kataliku
“
“
100
Kristijonas D.maiailis Pavasario links buvęs
prie
Minors
Hospital
mybes
4-1
14
‘
5 c. A.ddand e. Gyvena V\’atcr Com pa
Mi;-ii Pa-akos, lOpasaku
10 c
ny, Building,
Kankinimas kataliko Lietuvoje ahelnai
o vpalingai Kražiuose 1S93 metuose

KOZN’AS mokantis lenkiszkai
jaigu nori turėt sau nauda

T

tines, vilnonei ir szilkines. Pu iszezistiimv , arba mtkvarbavimo drabužiai isz-

šokiu,

giesmui,

gyvenimus

akramente

Mele’

Darba a I lieka
itai. pigi:
ria usH.
20c
Taigi parduodu naujas ir jau palaikvzius amžinas
H»c
■ •/vriituju
20c tas drapanas.
NECZMIRNZKITE
10c
50c 116 E. Centre Str. Netoli L. Vales
aplinka nezią at miniu ima kan
dipo SHENANDOAH PA,
nftojaus
musu
jsc
•
v

Girt vbi
livziu i.'
Didžioji tedclia

imas apie szv. tikejiu
pamokinimai ir roth

10C
8c

‘gul prisiuiiezi.i katalogą m
irmutini ir didžiausia Ameri

5b2 Noble str.
( UK AGO
ILL

A
J. J. Rohland’o
ir visoiu- daiktu- i-z drobes bei per

sdienines maldos
-8c
kale. Teiposgi kari imtis g ižus ir
i
imlus Verksmai
ioc
gelumbes, o viskas preinamoj die
ie malda kaipo rakta i dangų 15c
\ i-:i<l.i L<>]Hg’tt'd.-irii p.'ti’duodti
nioj.
im<»i.<lai ant didžiųjų
' v metiniu '/ven mesti: j.-iuli<*n:i. versziena, aviena

Neužmieszkit at-ilankyl ant:
m '.-a
Szenadoriji

Knigos svieliszkos Įtalpos
Lirt n virti a m žiu gludumuose

Ule
20 V

[

308 W. Centre str. Malianoy <?i t v, ;

te

Gali Iszczisiiti ir imkim

mesa
ilsia.

Soul b Bei hlebeni. Pa

ant geriausiu szipu ’.važiuot. Priegtam Laidžių piningus tiesiogei in

339 W. Coal str. Shenandoah. Pa
Lietuviai neužuiirszkite atsilankyti
pas M. Slavicko. Žinokite, jog jig
yra ne pacziudtu, tai yra teisinga

įsanaviczi.iuK Dr. Etiiologiszkos smulk
menos (su vienu mapa)
“
25 c.

40 15. n UI n
9.40 |>O pietų.

AGENTAS SZIPKORCZIU

M. Slavicko

a)-Skuriniuoso

d) Su kauleliais
2.73 ir uaugiaits
3) Mažas AI KSO ALTORH'S. 75c.
4] KANTICZKOS
7u

’ville, 6 01, 7.38
10, 5 27, S.08 |X>

Philadelpdia, Pa.
A. W. NONEMACHER, Ass G. P. A.

5C.

•

Ofisas bunaatidaritas
nuo 9 iki 12 (piotu)
po .piet nuo 1 iki 3
ir nuo 7 iki 8 wakare
34 Oak str. Shenandoah, Px.

Gyvenimas Stepo Raudnosio (ketvirta
dalis ..''zauleniszkio senelio")
15 c

on

n j.; i,.

fsz<i|ii;i i>»: JLizb’'-.'ii į Sz> 11:1 b
ii.oo ryt,-i, re.-iš, į,-.' e ro. 7.-4.7.56

1

DANTŲ DAKTARAS

d) Sn kauleliais

Givenimai Szuntnjii Dievo 1. 2, ir 3
70 centu t iena
Givcnimas Vlcszp.ities
$dc
i><> pi’ tu, ir iii*
ryln. 12
I-z«in:i
9.0“. 11 05, 11 Su r.,
jib-iu.

V U Kai a*

C. M. BORDNER D. D. S.

bio. Visados užlaiko puikius gerv
2.00
inus, kaip tai, szalta alų, visokia ariel
Apie Dangų. Saule. Menasi. Žvaigždes. ka kokios kas tik nori, ir kuo pui
I’iianetas ir Kometas
*•
5
kiausius cigarus

1 30. &

oriu, kurie
tai:

i

ioc

Paž.Rhojimas apio viena valia ir jo ranztinika
“
*
“
5 c,
Kaukazo belaisvis
c
Kur meile ten ir Dievas

Aukso' altorius arba"Szaltinis dangiszku skarbu
“
“
“

Lambertville ir Trenton 9.15 ryta
Tuiihnii,,^c 6.01.9.1 ryla 2.57.5.27 po piet
n tlntca ir Geneva 6.01. 9.15 r\ta 5 27 pu pi> t
In Auburn 9.15 ryta 5.27 po piet.
In Jeanesvilh.', Levistou ir Bi-awer Meadow
1

10c
10c

szios knigos

Maldų knigos

;e ugnies
i iii ne-

nei y

Pagal nuomone“
nebylios. A'ra vi

>as

prisigėrę

žmonės kas dien gabena npmo surnus marią vamlen. limp 1 pu-io ku

.Birutės dainos t
Petro Armino rasotai
f Ponas ir mužikai, drama
Kas teisybe tai no molas, A isz B.
Pajudinkim vyrai žeme apysaka

In Rochester, Buffalo, Niagara Fails ir In W*4tns 6.01, 9 15 ryta 2.75. 5.27 po piet.
In Belvidere, Delaware \) atcr Gap Ir Stroudsinrgfl.OJ ryta 2.57 pu piet

siu miestu, ir tai neveža ji supyk
i balijas. bot tiesink į laivus.
Laivu tu niekados nevalo, o van

-

Žirgas ir vaikas

Treinal iszclna isz Shenadorlo in Eenn Ilnvr-n
ioucuon. Ma-dch Chunk, Lehighton, Slatington
'hite Hall, Catasauqua. Allentown, lli>thh*lnnn.
Easton Ir Weatherly 6.01, 7.38, 9.15 ry la 12. )3, 2.57
5.27, po pletu.
InNeV Yorn ir Philadelphia, 6.0L 7. 38. 0 15 ry
la 12.43, 2.57, popiet. In Qtmn:ine, Swm-hbaca
t»crhar<ls Ir Hudnondale. 6.p1 9.1ft rita 2.57 po piet
In Wiles-Barre, White Haven. Pitt>ton. Laėeyvllle, Towanda, Sayre, Wavi rly ir I J:uira,6.01,
4.15 ryta 2.57. 5.27 po plot.

Karszcziausia vieta ant že
paApie gyvenimą ateiviu į Brazili
mės yra Persi joj, kampe vaka
ru ir pietų tos szalies.
La ją szeip raszo:
Visus emigrantus iszsodina aut
Kada jau czion žmonės ant
kranto Brazilijos, nepertoli upės
jo pasipažino ii kaip nog ko
liepos irrugpjuczio termome
kios piktos dvasios czion pra
tras rodo 100 laipsnių pa vėsi j
Aut kranto to suv > ncni vandens

10c
40c
20c

Vaiku kningelė
Vesdija pagirėliu Terp skausmu į garbe poema

Teiposifi
i i C?gers kriauezius ir teisiu20 c yas agentas, laiwakorcziu ir sinutino piningu.
50c

Juokingas pusakojimas
Naujas elementorius su apdarais
10c

Tamoszius besotis
__Apio Kražits
15C
Ka<< darvtiidantsveiklbutumo
•
Lengv as Mdas paczlampor save j ra

gero galima gauti isigert. Lietuwei
mokti raszyt.
pas sawo wienžemi.»

10e.

Promptly nocured. 1 raile-Marks. Uopyriiints
arui I.nbelu rcglstomd. Twenty.flvo years’ expert’tKc. Wo report whoUior patent can lx>
eccurcil or not, free«'/cbnn{e. Our too notduo
until oati’Ot l» nil< w'->l. .’P-ipugr Book Free.
H. £d. WILLSON A. CO., Attornc>» »t La*.
^Pp.T.B.rakUClco. W/.SH.'NQTON, D.C.

A. Baiancias
Nusipirko d.i bkt dabar saldina
O pertai pas i kuonogeriau-in už
eiga. Žinote jyrucZ'Jti kaj seni -a
itin}kai neapstoja apie žmogų, ule
nauja.- priima kuonogeriausia. L’ž

A

John Dalton

Garso Amerikos Lietuviu”
★ Drukarnej e

Geriausia ir szviežiusia
mėsa pas.

drukoriszkus darbus: Drukuoja

tigyszcziu konstitucijas, Plakatus, mietus,
Gromatas, Užpraszimus ant vcseiliju|’ir t. t.

‘GARSAS AMERIKOS EIGTOVIU”

RUB. CO

^Reading, Pa.

Juozą Judicką

agent ii8 de)

I!) W. Oak Str. Shenandoah Alaus yr Porterio.
Lietu viszki kumpiai ir deszros

Shenandoah, Pa.

230 W. Centre Str.

P- Barbey & Sor

269 W. Coal str. Shenandoah

kuonopigiausia.

hteicM.

inis vi kelias dienas

if. Iytipę7tiu^ka

Puikiausia visam Shenandoah
Žinote, jog tai puikinusias salii
visame mieste Shenadorio.

ĘESTAUHAenA

Trissyk ant dienos karszti užkandžiai o teip visada’szalti už
lyka. Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szviežia: cigarai alus
aii mos k Ii ąsos.

Kampas B. Center ir Bowers Str

nna juaneis registered. Twenty-five years ex.
penciiee. Wt» report whether patent can be
secured or nut, free of charge. Our fee not due
until patent, is allowed. 3-2pugo Book Free.
H. B, WILLSON &• CO., AttonirvH nt Law

KMUTWEJI

Opp.U.8.1*ftLOflko.

WASHINGTON, D. 0.

leipgi netoli nuosaliuno visoki tavorai szvieži ir parduda ku
to pigiausiai. Priegtam kožuas lietuvys ras szirdiuga ruda
kiekvienam reikale.
ADVOKATAS - LAIKIUS.
O ir pinigus maino ir siunezia iii LIETUVA iriu visa Offisas: ant Kampo Main ir
dalis svieto.
Center ulicziu, Shenandoah.

Smagiausia užeiga, kaip del vietini
lietuviu, taip ir pakelevhigu, nes neto
Leigh Valle's (lipo. Tenai randasi l<
kitu gorimu tai nei girti nereikta, nes
resniu niekui nerasi, o cigarai Isz |
ežios 'Turkijos. 'Taipgi .1. Kupczinsl
ir brolis yra labai prietelingi žmon
Kiekviena gelbsti bėdojo ir duoda re
kožnam reikale.
nepamikszkit

121 ir 117 E.Centrc st r,

SHENANDOAH. PA

>1
KJ, Arnu 11

sitis kokio nori formato,
mažiausio iki formatui nt

SALONAS
» —K’

MlIVlia novu U

<1.

JUR. $ ANCEREWI6ZEUS, >

gim.

Nagi vyrai pas savo broli lietuvnįka ant szalto alaus! isz Praneijos
rznapso ir turkiszku cigaru! Užeikit, o nepasigailėsiu
Žmogus teisingas, su kiekvienu gražiai apsieina.

Lietuviszką Graboriu
Vinca Minkcvicziu

ant 131 S. Main, Shenandoah
Užlaiko g-r:ausius arklius ir riginus dėl szermenu, veseiliu ir 1.1.

— Na wisi prie alaus —

CH. SHM1DTO
Ar žinote lietusiai kad t’HKYi
TIAN SHMIDTO yra geras alus
galwa nuo jo niekad neskauda. Pi
Cli. Shmitlra gali kas nori gauti
baczkut'a in namus parsigabenti,

Tūkstanti svarų plunksnų po 10 centų ant svaru
07 W. C ».d
Tūkstanti svarų plunksnų po 25 centus . .
Tūkstanti svarų plunksnų po 50 centų ....
Tikras amerikoniszkas laikrodėlis.
Parduosim už tris dalierius ir pus^ $ 3,50 sienini dziegoriu
STEM
l*zkir) k *zl Hiiį-iir-inivllMė'v WIND »‘įi >r •>n.*hi.*k įmini, su
<UŽf karna ant asztuoniu puru, musza pusę ir adynas vertas $ 6 <t
* SET
, .imi i<lr> >n,<> mes
■
j LADIES P’’*'iu*hri<< tu v u>. thkn,
Tejankos nėra geresnes visam Amerike kokia mes pardudam £3
n R CEHT,<iei P
U”T:"|III'|
<- .7r 'ukr.i nhierikoni-zk:i ln1.- .
krodi li. m.« t.-H įikr.it I
Geriausi tavora už pigia usia cienia pas mus.
x
iiukMis. v ii’imnn;i^ n k 1
i'zroh; blip, kidp tikra* •
SzipkortCS parduodam ant visų kelių mariomis,
uuk-inis hiikro<l<-)*s. kuNV W
rifis kili |>nr«hnl:i p<>*«n,13į
PilligllS kuogreieziausia tiesok in namus uuleidziani

MilaudtasrSunus
105 S. įVIaip Stp. Shepapdoh
Shenandoah, Pą

^i

Prp‘“’°'i-'-hji i^u -u run
ts>*i. )<>H yrn pi-u. užinu
lv,,k
° j' ivu nori
puikaus l»*iieiugeli<i, t.-d
tfu# atsiusk 5O com u paez.ti'į-11 r,nb markėmis <> gnu
.j'/fjnfrfy » auksini Imndutfeli
7'z “
6t,hi K’. Arba

O
1

J ”k; 6?< ” k'»«iuk’eADRESAS:
tfojahafg.Co. Dent.

str. S i j i i i l > i i ?t ••

Scientific American
Agency

CAVEATS,

trade marks.
design patents,

COPYRIGHTS, OtC-l
For Information and froo Handbook write to
MUNN &. CO.. 361 Broadway. New Yohs.
Oldest bureau for sceurlnn patents In AnaerlfS
Fvery patent taken out by uh U brought b«‘“"
tho public by a notice given free of ebnrip) tu U"

Largest circulation of nnr >■ lantlflc paper In
world. Splendidly illiblraicd. Ko inUdIVJA*
man should bo without It. Weekly, 0.1.w*
year; $1.50ulxmonth.. Addrv-M. MpNh « CW
Puuusiiuu, 301 brxulway, New >o«k City.
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