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Kales ? oil advertising
9nc inch once
One inch one month 
One inch one year

$ 0,50.
$ 1,00.

$ 10

K-Preke apgarsinime
Vienus colis viena karta 
Vienas colis per menesi
Vienas colis ant metu

$ 0,50.
$1,00.

$ 10

nevienų valandų turėjo persėdėtu kada 
suvis nežinojo k a veikti, tada sakydavo 
ne sykį: „Ak kad tiktai kokių drūtų ir 
siūlų turėcziau, kaip asz m1 vienų valau 
dų mielai prnlciscziaa, — kaipgi gerai 
sarę ir vaiku aprengti galėcziau. Žino 
nes tankiai rugoja ant darbo; bet.be dar 
bo gyvenimas taip liūdnas ir neramus 
nevat sunkiausias dal bas saldesnis, ne

o gyveno toje pu 

kai|> tikra pus 
įstojo vasara, at< 
e k <; toliau, be y

1)110

kaip tinginiavimas.• *
Tankiai isz szird es troszko geros ko O

kios knygos. „Kai]) dailiai ir naudingai
u ne vienų praleisti vatai 
i’avo veikmės aplinkui, geras 
kniga, kuria

1 aip mano 
myli, ne k;

mene, ne 

ižiurėdav o pusezios 
Koms, kurios jos siaura lygumėlę 
miežiais visokių spalvii dabino, ta- 

,lr jus esate dvi manęs nekaipo 
paežiais smagiais atminimais, kad manę 
Dievas myli. Ant tokiu kvietkų nuro
dė Jėzus, kada tarė

atsitikimo sziitam vasaros pu- 
Ižių, nieko daugiau 

i o ge

b u v c 
iH a i

o mažiausias Kvie 
sliekelis tankiai 

s mandrvbė
npszvietė vinatmę tarp uoli] lygumų, ka 
da žiemoje prisižiūrėdama isz landynės 
savo aut begalinės daugybes sniego tik
tai pėdas dyki] žvėrių matė; tada labai

mo I)ie\ i>zko ant jo temydavo, neapsa
kytus suteikdavo užganėdinimus.

J “'■J

Kada saulutė pavasario laike vėl taip 
mielai sz\ ietė ir landyne tarė labai n u d žiu v &
gus: Dieve man<»! Tavo saulute1 yra man 
dailiu paveikslu Tavo malonės ir tėvisz 
kosmeilės. Jukgi JeziisSunus Tavo tarė:

i u g i a u j u
noriu daugiau Imti tai] 

ike ir rūpestinga, o norint dali: 
r sint negaliu, vienok rupeseziais apie 
i teinant į pasivedi m
'liroje. Kada ant tos lygumos baisus knr 
?ztis kaitin<» o ii isztroszkus prie savo

in o i nazal

sin

mo

minų 
nok iiiiinus

mu

t< gili lygsta j 

mano neprieteliam mielai ger 
kad tiktai progų turėcziau ‘ 
rūpinosi apie savo padėjimui 
m as jos szird 
d a tuom 1

a n

i ramu

visada artimu mus esi dykoje ežia 
szezioje irtx kioje žiemos naktijo. 
gi laimė, kad kiekvienoje valam! 
Tavim galime szm

kus. jus mažiukai gražus sutvėrimai, ir 
giestat taip linksmai! O asz neturėcziau 
lygiai but linksma ir dainuot taip kai]) 
ir jus? Jukgi Jėzus (o trokszta, ir sako 
man tuos žodžius 1) i r s t e ] k i į „ t MM

nyje SU J Horn kalneli .
;*te’.iszkose ir vilties pilnose szm-kosc 
undos kaip vanduo bėgo.
Vadimas szaknelių ir rinkimas girinių 

darbo sutekdavo; vienok

Minos jos ly-umų bitui 

ežius metų apart v ė. (iii 
judinamos rioksojo, puldavo

mm



Zęmaicziti Vyskupyste
Paraszė

<N;, MOTIEJUS VOLONeZEVSKIS,

Tnsa.

ne Varniuose bet Vilniuj greta kimo jo tėvo palui

Kunigai klebonai

mokslus katedros bažny ežioj;, ką tuodu visada ir darė. Iszl 
mą Mikalojų Pavercijusza kaipo savo pasiuntinį ir įsakė 
metą gyventi peš popiežių, pirma pas Grigalių XV paskiaus

tasy k tuo paežiu rasztu, meldžiu įpydinį mano

iszsižadėjo valdžios 
cijola Viszomirskį.

d., vasario 1626 m. pergyvenęs ant szios pasuolė

timi. kapitula viską, nieką notųįleisdami būtinai tcip iszpildytu kaip 
yzia paraižiau. Todėl dar guodoj ima Vilniaus vyskupą, tuokart esan
tį darau prokuratorių, ir dideliai meldžiu idant to ne paskaitytu sav už 
sunkenybę. Minąvotais turtais man mirus lygiai kaip kitais valscziais

jamąm vyskupui. Bet jei guodotinas įpėdinis mano ir guodotina kapi-

sy k i a’vazaivo i ’VM 
katedrų- bažn\(zifl K

kupyste, antras turtus vyskupo valdytu. Vysku 
reikalus Lietuvoj atlikęs, pradžioj 1627 m. pirma 
nius. Didelis, buris kunigų iį pasi tekęs. nuvedė 
pasodino ant vyskupo sosto. Tuotarpu jėzuitai į

nan VIII. Ant galo 1624 m. pavedęs vyskupystę Jonui \ iszomirski 
apicijolui ir- 4 > iszvažiavo į Valakų žemę.

Tomtarpu isz priežasties karės Lenkų su Gustavu Adolfu, Zmeduk; 
ralium, Zemaicziuose marai pakilo. Viszomirskiui liepiant, žmow 
skubinosi į bažnyczias melsti Dievą, idant teiktųsi atitolinti ta sav

vyskupystės Joną Ka-zakeviczia, kanaunvka, kuris nuvežęs kun 
mirusiojo vyskupo r Vilnių, VarniuosQ.su didžia iszk i line atlaikė būtį 
nę, o Moli'jus klasčius, jėzuitas laike budynės, apsekė viso gerus d?i 
bus numir<~įio,.

Abroma Voina, 
tuojaus į Varnius

Petriką vė Lenkijoj susi važiavusių, put s nenuvyko, bet savo vk 
siuntė kanaunyka Babintiuskį. Paskiaus surinkęs Zomaioziuose 
žus pinigus, nusiuntė karaliui, idant galėtu karę vesti su Turku 
tuose 1622 po visa vyskupystę skelbė įstatinius kunigų susiu 
mieste Tridcnte atlikta. Dviem Varniuose gyvenantiems jozi

Tuipogi Žęnaaięzhi vyskupai mano į pčdmiai, isz tų paežių- turtą. 
Karn'uojję arba Medinįkuose gyvenantiems zokonykams, kurie skelbda 

įpi Dieyo žodį, klausydami iszpažiniino nusidėjimų ir Įvairius sąžinės at
sitikimus iszriždąmi naudingai tarnautu katedrai, kasmets per Kalėdas- 
mokys po 44)0 lęnkiszkų auksinių. O jei zokonykų tam tinkamų nebutin 
arba gal isz kur kitur pakaktiną pelną turėtu (nes skelbėjui užmoka patys,

rps reikalams teatskaito kapitulas prokuratoriui. Dar isz tų paežių Duk - 
szycų J00 auksinių kas mets prigulės nuo vyskupo katedros vargamistrai. 
Nes gi 700 auksinių gaunamo pelno isz minavotų turtų, dar pasilieka 
liuosi vyskupams ir jų kamisoriams. Todėl tie visi pinįgai tur kliūti ma. 

•no įpėdiniams vyskupams. Totik noriu, idant Kaltinėnai 400 auksiniu 
pelno kaą mets duodanti ir prigulanti vyskupo stalui, but pavesti pavys- 
kųpei ir zokonykams Varniuose tarnaujantiems (vienok tą dalyką tikiuo-

kalus ir brangius indus bažnyczių, plėszė ir lupo. Daug kunigų ir szei 
žmonių iszmuszė ir nužudė. Pabaigoj 1625 metų sugryžo ir yskupa 
Kiszka į Zęmajczius, iszvydęs savo akimis tokius ermyderius ir npla 
mes, dideliai nulindo ir sunkiai susirgo, Supratęs, jog ne pasveiks me 
dė idant jo kūną 
tu.

Ant galo 13 
metus numirė.

klojosi žemaieziu bažiticziai. •J
kaip parasziau iszpildyti ir amžinai užlaikyti neteiksi*. tuokart nuo įsikū
rimo naujo vyskupo trims metams praslinkus-, būtinai visi turtai sugryž 
jpano giminėm^ o tas mąno dpvanojimus nė jokiam sūdo neturės jokios 
yertės. Jai dar pirmutinis mano įpėdinis ir kiti į jo vieta įstojusi ka 
tf-ame nors dalyke nuo mano užraszų atsitrauks, o pavyskupei, zokony
kams ir kapitulai pinigų mokėti nosiskubys, tuokart guodotina kapitula 
įpina votus turtus Dokszye© per savo prokuratorių apims ir amžinai val
dys, užlaikydami viską ka iszreiszkiau. Teipo- gi guodotinam žernai- 
qzių, vyskupui tuo kart esaneziam už Kaltinėnus, kurie noriu idant kliū
ty! pavyskupei ar zo konykams, užmokės kas mels 400 auksinių. Tuo 
paežiu rasztu nždraudžiu, idant nieks isz mano giminių ar genezių nė jokiu 
budu guodętino mano įpėdinio nė kapitulos, isz priežasties turtų manp 
sužiedotinei bažnvėžiai pavestų nadrystu kibinti, nes Kitaip darydami pu

iczia patyręs nuo Kunigų pi\csz : i , n: :, grv>’ 
•yskupystės, o kapitula į jo vic a paskvrėap 
, apskelbė ženjaic ziams jog pagid n ra br* 
Jamis VIII popiežius davė ji< i:<> už vyskup 
pavyskupą. Namas vyskip : - negalėdaffi| 

, pasiuntė į Žemaitija Vilniau kunnunja 
nskiu. idant jo varde, tuotarpu pd;. U'iiis vys

Kas visokį pelną isz tų turtų gaunama sau pasilieku..... O kad tiems vi
siems ir.kiekvienam dalykui įiik“tu, savo ranką prie to rasztu pridėjau il

i^Z Dabrovo V jin. kasztel. S. Pono Jonuszo Skumin Tiszkevicziaus ir 
t. t, Cąraszystas ir išduotas Vilniuj metuose nuo Panos pagimdymo

Tie vyskupo Kiszkos. užrakai dideliai pūtiko pusplikiems anos gady-

svetimose prrapijo

o VVSKUp 
• ■ n u su je 

.'.bdos kle 
l.szginlg

apie tai vyskupą* Abromns ne tik užgynė zokonykams b ip I 
dar įsukė kJelxmams idant sugriebę klinjojunczius po vy 
kus, tuoj jus į Alžodžius atsiustu. N do (o laiko zok< >■ d 
svetimas parapijas vaikszczioti. Žarėnų koplycziai nu;. l( 
nių bažnyeziai priklausanczilii ZygmanU* IH suteikė 30 v

■! zoko<

ir i

.2 m. Vik 
o-i- ' niėM 

uipijb
u katal'M^ųės kunaunykams; todėl susivažiavus kapitula, vienkart vyskupai padr- K-idainivosc ant kairiojo kranto upės .X 

kayojo. Vietos isz jų Jonas Visiemirskis .arba Yiszomirskis vyskupu^ bažnyczia, prideranti V ilniaus \ yskupi 
leidžiant įsteigė Varnių kapituloj* urėdą praloto prabaszcziaus. Savo gale szesziolikto amžiaus apėmę lyg pat szioliai valdė. ap"
įpėdiniams užraszė 300 kapų lietuviszkų skatikų, o už ta gera vjsku- lai Varnių kanaunykas o Josvainių klebonas Matetrzii^ K. > \ 1 n Juisiip 
[įasjį patį į pirmutinius pralotus-brabaszczius pakelė. Tai padaręs vys skundė kalvinus į auk^ziausin Lietuvos «n<la už neteis.; vsldjuia^- 
kujjqs raszė pas Szventa Tęva, idant įsteigimą žemaieziu pavyskupė:J nyrzios. 
au nauju pralotu teiktųsi patvirtįti. D 
se ir patvirtinę. - Dar tuokart pats pavedė sodžių Szurpaiczius Varnių 
baledrosbažnycziai, įsakydami jos gyventojau^, idant minav.otą lyįžny- 
tįzja tankiai szluotu ir kas nąkf sergėtu.

Urbonas VIII ta pati 1622 meluo-' teisy bę darodžius nieko ne •
įsisukti, be K f <lindci^ 
bode! sumii liepiant kalk

l*rie raszto tame dalyke 1626 in. iszdpoto rankas savo pridėjo 
kalvinų pusės Krisztupas Rnbzivillas. kunįgaiksztis. o isz katalikų Eu*. 
tfikijuszas Valaviezia Vilniaus pavyskupas su Jurgiu '1 -..■••.i-e*.icziii.pt1 
mintu Vilniaus pa*.yskupe. Bet del ko iuįtžemairzių.vys kupystės kun|

X<‘iKaląi arba, darbai ir kelione vyskupo 
Kiszkos.,

^Ictuqse 1621;vyskupas pakviestas ant kunįgų susirinkimo miesto.

Tolia ns busy

VarniuosQ.su


ka Fr. Eismont, Duquesne, Pu.

gu da nuturi betuviszka knt da

Padek avoju szimtais kartu ut 
visus daiktus, tai yra maszitru
kę. kompasą, leuciugeli ir d.o

Lietuviszkas kalvis.
Buna palei deiezių bažiiy- 

ežia. Atlieka visokius dar
bus greit ir pigiai.

Wanted-fln Idea
Protect your Ideas; they may I you wealth. 
Write JOHN WEDDERBURN * CO.. 1’tHenl Aflt-r- 
fcoys. Washington, D. for fhnlr prtao uITtx- 
oao list of iwo hundred LuvouUonfl wanted.
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padailinimą burnos ir niekino

nikaitis pirm

visiem jos

nevalia buvo skustis barzdos,

<■

del didesnio svarbumo.

Lataso ant pom

nę barzdą, ir tikt vieniem ne 
laisv iam nevalia buvo jos im

viena ranka barzda idant pri 
tiaga butu svarbesnė.

Nekuriu per laidotuves net 
auksuodavo sav barzdas.

Viduriniuose amžiuose viesz

Normanai (vokiszkos kilties 
žmonės - dabartiniai skandina 
vai) nesziojo barzdą tikt kaipo

nekurie 
vercziau.'.

lygipte oarzua sKairesi Kaipo 
ženklu didžiausios valdžios ir

ti barzdas; tikt vieni philiozo 
pliai nes< kė tos mados. Teip

K 
t 

r

Nesziojimas barzdos.
■... ... ■

iBi

Nuomonė Napoleono lino 
apie protestonus.

gera

•**•**’

Skaitykit “Garsą"

-r* e<rw»v--..ww

sziam laikui daug radęs gerų 
katalikų kunįgų. bet nei vieno 
gero popo. Iszgtrdus apie tai 
valdžia tuojaus atstatė nuo ure 
do.

Kulkos plieninės.

Muzulmonai laiko barzda 
už sz ventą daigtą, nes 
ir jų pranasza« Mahometas ne 
sziojo barzda; nelaisviam tik 
nevaliu ją nesziot. Pirniuti 
niu priėmimu sveczio Turki 
joje yra sutepimas jo barzdos 
kvepalais.

1802 m. besiderant Napoleo 
n ui Imam su popieziumPijuszu 
VII, kas link sugrąžinimo ka 
talikiszko tikėjimo Prancūzijoj 
nekune-gi jo drąugai rodijo 
jam įvest protestonizmą, ant 
ko NaĮx>leona§ nesutiko. Sztai 
ką apie tai raszo istorikas ir 
dipliomataeThierse. „Užmany 
mos užvesti Prancūzijoj pra 
festonizmą, pasirodė konsulini 
juokingu.“

Isz pradžių patėmijo jisai, 
jog tas nžminyrnas yra neisz 
pildomas. “Klaidinga yra 
nuomonė, jog su Prancūzija 
galiu daryt tą kas man patinka. 
Butų tai didele klaida teip są 
protaut, jog Prancūzija neturi 
nė sąžinės nė savo nuomonės.“ 
Jis užgesino savo tėvynėj, mai 
sztus ir suteikė jai ramumą, 
isztraukė isz nagų anarchistų, 
iszvijo juos isz Prancūzijos ir 
užvedė tvarką, nuvydamas nuo 
savo rybų Austrijieczius ir 
Maskolius. Vienu žodžiu nu 
kirto sparnus silpnam ir neti 
kušiam anarchizmo rundui.

Ar galima but stebėtis pa 
liekant jam liuesą valią? vie 
nok radosi senate prieszinykai 
nesutinkanti ant budo, kokiu 
norėjo isznaikyt tėvynėsskriau 
dėjus, kas nedaro kliūties ne 
kuriem žmonėms tviityti, jog 
gali daryt kas jam patinka, 
lai yra nonsensas. Napoleo 
nas gali tik tą kas sutinka su 
Prancūzijos reikalavimais; 
priesz abelną žmoniųK valia 
nieko negal daryt. Sziw sten 
girnai veda prie užtikrinimo 
karalystės reikalų ir pirmoj jų 
gi i toj‘ stovi tikėjimas.— “Esi u 
dabar g<ilingas“-tarė sykį susi 
rinkime pirmutinis konsulius, 
,,bet permainąs tikėjimą ture 
cziau kariaut patssu savim' No 
rėdą m as savo tu v i nėj už vest pro 
testo nizma posirodieziau isz 
tikro mažiau juokingu, — neg 
jeigu bueziau apsigarsinąs ko 
kios uor bažuyczios patriarka, 
bettuojaus pradėtų manąs visi 
nekęst. Ar proteatonizmas nū 
seniai gyvuoja. Prancūzijoj? 
Ne. Artai turėcziąu teisybę 
brukdamas žmonėms atmini 
mus ir perdavimus visai jiem 
nežinomus? Kas link manęs, tarė

Napoleonas, tai susigraudinu, kada 
iszgirstu varpelio balsa Mahnaiso- 
nc artymam kaime. Bet, kuris 
Prancūzas jaustųsi susigraudinęs 
protestoniszkoj bažnyezioj' kurios 
niekad savo jaunystėj nematė ir 
kurios a|Miigos neatsako Prancūzą 
paproczianis. Gal kas misiina jog 
geistinas yra neprigtilmingumas nū 
svetimtauliszkosjdvasiszkos vyriau
sybės? Klaidinga tai nuomonė. 
Vyriausybė reikalinga yra visada ir 
visur. Nėr ten geros tvarkos, kur 
nėr tikėjimo vienybės. Didžiausiu 
nelaime dėl karalystės yni daugyliė 
įvairiu tikėjimu, kurie arba atvirai 
prieszinasi kitam ir kovoja kuo tik 
gal, arba priversti greta givęt žiuri 
viens i kita su užvvdėjimu ir tokiu 
budu tveria prieszingas partijas, 
kurios atncsza daug blėdies savo 
krasztui.

įvairios nuomonės ant mokslisz- 
kos dirvos yra labai iszganingu 
daigtu, nes daro kelia išradimams, 
atidengimams, platinimui apszvie- 
tos ;r moraliszkumo. Tikėjimiszki 
-gi disputai būna arba krauju ap
laistyti arba sausi — Imj vaisiaus. 
Proto apszvictimas ir pajungimas 
savo blogu pageidimu yra tikriau 
siu ir naudingiausiu keliu.’'

Lž k a Maskolijojė b rd ny
kus atstato nuo tarnystes.

Kaipo paveizda prievesiu 
jums atsitikima su virszinyku 
Vengrovskio pavieto. Mina 
voras virszinykas buvo grei 
cziaus žvėris o ne žmogus del 
unijotų, o priegtam da mėgo 
imt gniaužtines. Sykį netei 
singąi paėmęs nuo žmonių 5000 
rs. įkliuvo į kilpas, bet paliti 
kiszkas jo užsitarnavinias turė 
jo didelę vertę akyse raidžios 
per tai buvo inzteisytas.

Antra karta kokiam ta’ susi 
rinkime iszsiriaiszkė, jog iki

a / k rodei i katra apturėjau: 
gražesni ir geresni nei vienas O o
neturi. J. Karbonąvieži*.

eigų nori pirkt tikrai
KELPtEb NOKEIKO CO 850 W.12th St. Chicago Ilk

Visos europejiszkos vieszpatystės 
atmetu szvinines kulkas, o į jų vie
la pradėjo naudoti plienines. Szau 
dykles teipogi turėjo permainyti, 
nes plienines kulkos i senaisias nu. 
tiko.

Dabar Szvaicarijoj isznetyczių už 
tr-mijo. jog plieninės kulkos, laiko 
szovimo stojasi kaipo magnesu ir 
iszsukę isz tiesaus kelio lekia prie 
elektriszkų dratų, jeigu tie neperto 
Ii nuo jos kelio randasi. Bandymai 
parodė, jog pulkas kariumenus, tu
rėdamas prie savęs elektriszką aku- 
nmliatoriu, gal be baimes stovėti 
tolumo 300 metru nuo to akumulia 
toriaus, nes jis pritraukia kulkas pa 
baisias isz szaudyklių; kulką gi isz 
anuotos pritraukia nuo 1400 metrų 
tolumo. Teip jog nuo plieninių kul 
kų labai leg^a yru apsisaugoti. Da
bar vėl visos viesząmtystės turus iiu 
lis už senobiszkų szvininių pa- 
neszdamos daug kaszto, nes ir nuo 
pirmiaus numestas szaudykles turu? 
atnaujjti.
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ĮGarsas Amerkos Lėtiniu J g PUBLISHED EVERY g 
Saturday!
Jji Executes all kind of Job Prhitlus 4>V r.inl trausiatbig in all modern km-
* gnages.

Xt</>vrnbh<j;! $ 2,00 prr Year.
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lietu j Vietines žinios. ListnviszKOS ziaios.
tuvio- misTis* ir. žodis bet ir į“ j 
kruvinus p r-a kai IW‘. • Pereiti nedėlh atvaževo į Shcnan 

’doali didelis skaitlius grmorių. Tie

e?i
tokiu, ką pergymeno baisias* ^‘lsi PiIe pir 115utinio, savo tuutieuzio
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Hrsas* Amerikos Lictnviu’|
SlszeinaS kas c- subatiftf

praboczių, aplaistyta jų prate- 
viii krauju atimama yra nuo: 
jų ir atiduodama visokiems 
pereigoms ir latrams.. . . mas* 
koliszkiems naujokams, tik
riems maskoliszkos draugijos

•*? Shenandoah, Pa.
;; Kasztuoja ant metu 4

I irr> 
iiG*

vos knįga.

Užtylėti ii į; palūpius daps-

u Publisl.ing Go. <>

119 E- CENTRE St,r.,?į
> y. . r rXHEN/NDOAH. PA. g

.r <9-

Entereil as second class mail matter 
tin Fost-OiNee at Shenandoah,- 1’n.

na r o d a
' o s u d a r s

v r u s 
t v i e.‘‘ 

tautos

(taip užsivadiu-i neseniai fazė

nesu-
viai po vise s . įerą niuskoliszKO 
i^isztinįko, kuris slepiasi po 
i 'Vend i ui m u G r a I o L e 
j

k i \ oš. Su akyvu m u ėmėme 
skaityti tą knįgą:: maskolius 

illlsiėmč iszt t rinėiiniu mus

apie mus- persekiojimą ir pro

neteisingai',

An s*u Lietuviai?.

y

sziaudiuiai lietuviai, kuriems 

nerti pi jog jų tėvynė vargą

to v y n ės
1.71VVU •* }

Eepasigailės nu • 
. Lelivos knį.gą.

gauti ir mųsų knįgų krautu

vėje.

* Tie “G a r 8 o“ skaitytojai, 
ką iki 1 d. Ruhpj.uczio užsimo

gauti d o<v a n a i 
knįguozių, kokių’

r:

r

už

nori.
r tie

Jeigu kur’s* skaitytoj as* gan 
tlų pora nauju abonentų, kurie 
užsimokėtų; iki Naujų. Meto.-

ir meldžia jo pagalbos, t. y. paro
dyti kur gyvena, tie pas kurios at. 
vyko. Gerai jeigu toks grinorius 
pataiko pusi kimi to žmogaus;

tiulis po kurio priegloba žmogus 
atsiduoda, yra daugarszesnin, kaip 
svetimtiiucziai. Kaip tai buvo ir

buvo viena jauna motcriszkė, kuria

savo draugais.

iki pirmai valandai nakezia. Iszsi- 
vedę už miesto nabagę apdraskė ir 
sumuszė. Paskui ja norėjo iszsi- 
ve/.ti į kitą miestą; vienok tas nenu
sisekė, nes K. Ikmbinskas ir Jonas 
Javorskis eidami uliezia pamatė ver 
kiauezia motcriszkę ir parsivedė

Kada moforis/kė-pasipasakojo sa 
vo’vyrui apie ta nelaime, jis apsknn 
dė Juodkojuka. Už ii sudėjo 500
dot kaucijos saliunykas Strolis

*

•Juozas*Moikauckas. 21 metu u

nuo mulo įspyrimo. Jis dirbo Ma

jo) už' dreiverį (furmonų). Praei
nant jam pro mulus, vienas mulas 
įspyrė jum į pilvą; nuo to a. a. .Juo 
zas numirė nesulaukęs paros.

nu, ir didžia pagelba tėvams ir vi
sai szeimynai; Palaidojo ji an1 lie- 
tuviszku kapinių vakar pėtnyczioje. 
Pėr laidotuves žmonių buvo pilna 
bažnycziiu.

purei tų-semiu atrado iszdraskytus 
sąnarius žmogaus lavono. 'Jus ra
dinys padarė didi iriukszmą Szena- 
dorij, paiyciuoniu užimti isztyrimu 
kūno tai Ievomis ir kas tą užmuszė-

* -z-
*

/•balos milijonus, ka nžniuszėapie y
ĮAb’tdyki Zuknuckuti. patraukė
• priesz sūdą už r&n7*s ėjystę

rtaszta,- kurios imtu r aut' snvęs 1 .♦ « -
jbkia'£'iui tautn Maskolijoje, ^ tol,T‘

Prieg tam da primenam-n?.n :

su giuulotiniems- skaitytojams •
•‘Lietu-viai jeszk” m<»kJc> i 
szvietinbr. . . . bet ;*.ut vni 

icziu .<u urraifiUn u sk;i|uan
pereita pusmetį, kurie dane

d. Birželio ten buvo p iszvend'

Jurgio. Ueremoni*

A. Wallance, vyskupo knuc- 
lieriaus. Isz svetimu kunigų 
ant tosiszkilmės pribuvo; kun.

JYilUHUVlO IDA > JJiHvlK

kun. Matulaiti.iiszShenandoah 

kuli. Chlebovskis isz Passaic. 
Isz draugvszezin pribuvo: vie

O*- v L ,

Jurgio isz Bayonne

gi n imi >

J urgio-

o.

ruoa.oje 2; u. Birželio’ 
High Pb’iit darže (terp Mnha»- 

,uoy City ir b lienaridr-ah; susi’

loah
K t t U S.

P

pažįsta, jog kitokio nusprendimo,- 
ir jie Jauke..

*

mintų panert
Mahrumjiii’s i
szkoj mokslą

J

ti nūs u < 
maeii? s
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.) - • •** i e]
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uitai

j^.' iu > n * k u i v
t‘< dainas. <

Oii; 
4 

Lile7""
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iwzvp. k- Į -mw,

numeraU ant kitos puses- me 
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nUN ]Q7 Amprilinę Amerikieczią., L-aikraszcziui (ang- 
lllVb IbZ xlJllllHUb, Inzki) pilni apraszymų netiki apie 

________  jo gyvata ir nuopelnus, bet apie 
r .__ . t , I menkiausius niekniekius isz jo gy-

M asbingron D. ( . 8m ie veninio. Pereito panedė-lio laikra- 

•zeziuose terp kitko skaitome, jog

ja tik prancūzų, kad prtgasdįti

— Washington D. C. Su vie 
oytų randas užmokėjo užrube 

ukėsams už sužeidimą, 
kuris atsitiko isz kaltės Ame rai, klausė Dicvmaldystės Metodi

stą bažnycziojo, per telefonu (na 
miejo sėdėdama). McKinlcyT, lai 

k . . . , szkus jo tarnas turi vežimu vežti
Jjasadoriui ezekį ant 1 0,00d,; uu0 p.iCZįO. tiek daug jis ją gauna, 
kurie piujgrd tur but padubti \ JHinoLiovalst. demokratai ant 

terj> szeimynų keturių Italijoj <avo seimo pastatė vėl Į savo kandi 
-Litus ant valstijos gubernatoriaus 
dabartinį guliernatorių Altgelda.
Ailgėldas daug sav pricszu pasida 
rė pakukuodamas ana met isz kali 
nės kelis anarchistus.

Dų, kuriuos pernai užmnszė 
Walsen burgr. Col.

Julianas Paucefote, Britani 
, gavo nuo 
ant $1,800Olneyaus ezekį

dėl’Minariu sžeimynos Davuse *
!. a. , A.

Žinios isz pasvieezio
n‘o Anglijos ukesų, kuriuos 

I Amenkūnai smarkiai snmiiszė. 
[Treczią czekį ant $ 1,900 ga

Naujam Orleano.
| 4

— St. Louis. Mo. Krautu
vej* medžių Knapp tV n to u t 
Company buvo nelaimingas at 
įtikimas. Keliem vaikam ir

kai likos užmusz 
žeisti. Jonas Mil 

Ifer tur nudaužtą koją ir ranką; 
Jonas -Nagel - • sužeistą galva 
Krod, Daugherty — ko j e nu

Uis.

virszu ga 1 v a
n

eisąs past )i :us protestoinszkos 
Biižiiyczii’*. norėdama? pritrau 
kti į Bnzny :zių 
rus, kurie nedf 
dievinai <Ls ės *

ir v y

on as XIII keturis arei vys k u

A m e r i -

niokįto kardinolo 
e straikus. Kar-

ką straikų istoriją, tvirtina

nepagerino, bet paarszino sa
vo padėjimą. ‘Nuo streiku

' i
žmogau* pride-

prie baži y ežios

d minais 
važinėja a n i 

h io
do žmonės yra tie, kų 
ina i kovą ir neva

minėtos p’-įstatyt
ožius.. Jei jam i

lis kompanijų, dir

vo fabrikus idant pakelti d 
Miežių; prekę. Mat tie fa > 
kantai malonėtų gauti už s?o 
dviracziim kaip pirm keb 
metų po 1.00 do].

New1' Yorkdszkio “HeraldV

šio darbo nekąsztuojn fabrikui 
per 31 dolieri.*

Tai kur pelnas!

— Apturėjęs rxo i e imu i ja. an t prezi
dento nuo repu hl ikoną pusės p. Mc 
Kinley pastojo tikim magnesu dėl

j ’ri vedame czin iszt
P a r i

- Mancha
kuria- i

žius pinįgus (pasakodami dar 
binįkams apie jų vargus ir 
skriaudas), kaip antai Catalan

liauja Prancūzijoje; užrubeži

jama yra isz maskoliszko pa-

naminius savo reikalus prancu

tikti maskoliam.*>.

vaalio republika ( Pietinėje Af 
rikoje) turi bėdos. Matu be

Anglijos kareiviai iszkeliavo 
prieszais maisztinįkus ir jau 
viename m usnyje juos sumuszę.

Chili nedidėjo Pietinės 
Amerikos Valstijoje, szią uodė

iliszkiai Įvairių kandidatų

džiai pasisekė apstabdyti kruti

MASKOL1JO8 caras liepė 
sustabdyti tyrinėjimą kas link

gėd is, k ad isz t i r i n ė j i m as n e pa ro

ranka ran
ka prausia. Dabartinis caras 
savo tėvelio pėdomis eina 7 ne 
rupi jam apgynimas žmonių.

j

skaitoma akyva 
ie dabartinius P ra n

kius:

aip vadinam -ji pran’cuzi 

nmskoliszkoji su t arm e 

nuvatioausi u a psii eiszki
mu, koki kada matė diplomat!

i

V ra
>vLasailv, Jlar ir Migelis 

tie žibintuvai tarp tų reiksnių 
kas kursto svietą į straikus 
patys prigulėjo prie exploatu- | Prancūzija, turinti 30JHIP,000

* - v - . ., , , •, v i: ... i i i................ : . i .. \ .

ra dalyku stovio nemaža baimė

vesne, Jiberaliszkesne. Sako 

jog persekiojimas žydų ir vo 

kieczių protestonų susimažino 

kiek, bet sudėjimas apie žmo 

nių apszventima, įsteigimą k n į 

gyuų iszdavinėjima laikrasz 

ežiu dėl žmonių gavo smūgi •* O O
nuo dabartinio caro ir jo 

roddavių. Mikalojus II pats

sustiprinimą.

godosi, pasileidusi ir jeigu g.% 

Įima laukti kokios geresnės at

mainos toj szalije, tai ne nuo 

valdžios, bet nuo paežių žmo

mu.

JAPONIJA.

ano žemės drebėjimo ir tvanų

žmonių.
Garso skaitytojai

armėnu. Tie kru vini ncrsėkiopin ri 
bet vis nenustojo. Pereita pnnedė- 
li turkui iszpjovė suvirszmn 4JV 
Žmo.nu miestelyje Van. Kitos vie 
szpntystės buvo neva užstojusios ar 
menus, bet maž tepadeda nelaimiu

toriu (darb’uiįko skriaudikų). 
Jie puikiai gyveno už darbinį- 
kv piniizuA, ii nei m- mėgino

kne- hras gauna suvir*z 10,000
so-markų už redagavojimą bituko. dairosi aplinkui ir pri 

limpa prie Masks Hios. Ižsi

mie

j elizija susivuostė sir turkais ir pade 
da tiems slėpti nuo apszviesto svic 
to turkiszku iMszibiumku bjaurybes-

warts.

Dau

do iszreiszkdamr huvO lucziuo 
lysių tankiai- pamu-zu? į isz 
galvon iszėjima. ja gi
szalaziaus anseiun: ii t’kalauJ " ucltt aGn-°-

Pittston, i’<i.
Baisi oi. wlioziir* Užtiko Newton (’< ai 

Mining o., angį*-kasykloje nėtkllos na
ktį [28 Bi •/.. j: cuvlrszuin ~5goriausi dar-



Koresponden ci j os.

Warehouse Point
17 Birželio 1898.

Guodė tinas Reditojau laik 
Taszczio “Gasas A. L.“ teiksi
tės patai pįti į Jūsų garbingą 
laikrasztį sziuos kelis žodžius:

Pas mumis randasi keletas 
lietuvių, gyvenanezių pas far- 
mūrius: apie pora lietuviszkų 
szeimynų ir keletas nevedusių. 
Tokiam mažam pulkeliui gy
venant terp svetimtauczių, ro
dos vertėtu szvelniai apsieiti 
idant pagalinus nepasilikti nuo 
anų paniekįtais. Bet ne mus 
tautiecziams tai padaryti. 
Isz jų-vis n or keli atsiranda, k u 
rie savo szlcktais pasielgimais 
nužemina mus visus akyse sve 
timtauczių.

Kaip virszui minėjau, ežia 
yra du apsivedę lietuviai, ir vie 
n as isz jų daugiausiai priside 
da prie nuplėszimo szlovės vi
siem mus tėvynainiams, pave
lydamas kas subatvakariš su
sirinkti pas jį vyram lietu
viai!, dirbantiems ant aplin 
kinių farmų. Szeimynįkas 
pats sa jais per naktis Joszia 
isz pinįgų ir geria, pakol ne 
praszvinta, o paskui strapailio- 
ja po ulyczias rėkaudami ir 
pastato gavę ant iszj nokime.

Teip bcloszdami ir gerdami 
13 d. ežio mėnesio, sėdėjo pa
kol nepraszvito. Kada jau 
buvo szviesu, tad vieni nugriu
vę kur į kampus sumigo, kiti 
gi iszsiskirstė. Vienas vaiki
nas eidamas namo, nepataiko 
įeiti į savo stubą, bet priėjęs 
prie durių kitų žmonių pradė
jo trankytis ir belstis. Suki
lę gyventojai tų stribų naba- 
ga suėmė ir norėjo aresztaTO 
ti, bet vaikinas užmokėjo jiem 
$5 ir nuvėjo jeszkut savo stu 
bų;..

Tai matote, kur musų bro 
liai pinįgus deda. Ar ne bu 
tų deszimts syk gerinus, kad 
vietoj loszimo ir gera vinių, isz 
•siraszytų sav laikraszczių ir 
knygelių, o daug ramiau laiką 
perleistų ir turėtų isz to sav 
•didelę naudą, o ir nuo svetini 
.tau ežių butu guodojami.

Kada gi musų broliai pa 
mes tuos savo netikusius pa 
pratimus ir kada vietoj pesz 
tynių imsis prie darbo dėl labo 
visuomenės. Nors ir dabar 
yra gerų tėvynainių, kurie ne 
pasigailėtų nei savo gyvastį 

... . • gerų siekių, gir ; vynę.

paaukauti del gero brolių lie 
tuvių, bet jiem apsunkina isz 
pildymą savo
tuokliti, pesztukai, kurie ne 
tikusiai savo pasielgimais, uu 
žemina vardą visų. Tąi gi, 
broliai, meskime savo zulektus 
papratimus, o riszkimės visi į 
krūvą “Susiv. L. K. A.,“ o 
tada galėsime nuveikti ir d iO

dėsnius tautiszkus darbus ir 
pagerįti suvo būvį, nes ‘*vie 
nybėj yra stiprybė/*

M. J. D.

Ilgas amžius.

Moskvoje pas tūlą gydytoją 
atėjo senis praszydamas iszgy 
dyti jam sužeistą ranką. Gy 
d y to jas matydamas teip seną 
savo pacientą užklausė jo,kiek 
tu rys metų. Vėliaus pasiro 
dė, jog senis gimė 1757 m. 
prie vieszpatavimo carienės 
Elzbietos. Jis gyveno prie 
10 vieszpaczių: Petro III, Ka 
tari uos II, Povilo, Aleksandro 
I, Mikalojaus I, Aleksandro II 
ir III ir dabar gyvena prie 
Mikalojaus II.

Iki 86 metų jis buvo vežė 
jum kokio tai turtingo žmo 
gaus Maskvoje, bet sykį jis, 
veždamas kokią ten giminaitę 
savo pono,a p vertė vežimą,buvo 
už tai nusiųstas į Si byrių, kur 
gyveno iki 1801 m. Dabar o/
139 metų senis yra visiszkai 
sveikas ir tankiai lunko szven 
tas vietas.

Atsilyginimas.

Priesz 16 metų Varszavoj 
prapuolė nekokis Nikodemas 
V., ravztinįkas tolo turtingo 
prekėj o H. Mat prėkėjas pa 
davė jam 8000 r-. del užmokė 
jimo už kokius ten daiktus. 
Jaunas rasztinįkas nuo tos 
dienos prapuolė be žinios.

Visas stengimasis prėkėjo su 
jieszkot rasztinįką ir attsiimti 
nuo jo pinįgus buvo be pasek 
mės.

Už kelių metų prėkėjas nu 
mirė, palikdamas savo paezia 
ir sūnų, knis teipogi prekin 
vo.

Pereitą mėnesį pati mirusio 
prėkėjo aplaikė laiszka isz A f 
rikos, kurio įtalpa didei ją su 
judino. Per tą laiszka buvu 
sis

ją atbaigti jam kaltę ir pasiru 
pįti liuosa pagryžima į tė

O jis pargryžęs žada at 
lygįti skriauda, nes esąs pats 
turtingu preke; il Del užtikri 
nimo, jis atsiuntė jai 5000 rub 
lių, kaipo dalį atgynimo.

Bnlvin sukaktuvės.
4# 

Baigiasi 300 nletų nuo laiko paži 
nimo bulvių. Anglija rengiasi ap- 
vaikazeziot iszkilmingai tas sukaktu 
ves.

Trys szimtai metų atgal p. Wal
ter Raleigh parvežė isz Amerikos į 
Angliją kelias bulvias ir pasodino; 
teip-gi tam paežiam meto - J>et biskį 
paskiau - pasodino bulvias Irliandi- 
joj. Dabartinėse laikuose kiekviens 
valgo bulvias. Pirm 200 metų apie 
jais žinojo tik nekurie. Tik retk.ar- 
cziais galima buvo pamatyt bulvias 
ant stalo kokio kmųgaikszezio arba 
karaliaus.

Didžiūnai bubės žiedą neszioda- 
4-

vo prisisegę prie krutinės, kaip ko 
kią rožę. Pasakoja, jog Didysis I’ri 
d r i kas privertė savo žemes ūki nikus 
sodyt bulvias.

♦

Kiek yra žmonių ant •J

visos pasaulės

Pagal naujausia statistika skait 
liūs žmonių ant visos pasaulės yra 
toks: Azijoj 225,954,000, Europoj 
357,376.000, Afrikoj 163,953,000, 
Amerikoj 121,713,000; ant salų 
Okeanijos 7,500,000, Australijoj ( 
3,230,000; visu labu iszeina 1,749, 
729,000.

Ant keturkampes angliszkos my
lios gyventojų yra: Europoj 95. Azi 
joj 78, Afrikoj 15, Amerikoj 8. 
Okeanijoj 3, Australijoj 3. Žemes 
dėl szių visų gyventojų yra pakak
tinai, nes ant kiekvieno iszpuola po: 
Europoj 7 akrus. Azijoj 13. Afri
koj 44. Amerikoj 78, Okeanijoj 210, 
Australijoj 589, Abelnai ant kiek
vieno žmogaus iszpuola 23 akrai 
žemės; pertai ne yra da žmonėms 
ankszta ant žemes.
Statistika* Schooling datyrė <»g kas 
mels gyventojai ant žemės pasidau
gina 5 ant tukstanezio. Pagal s-zį 
aprokavima skaitlius gyventojų but 
1900 m. — 1518 miliniui 1950 m. 
- - 1986 milionai 2000 m. 2548 mi- 
lionai, 2050 m. — 2960 mil; 22(’0m- 

6010 mil. 2300m. — ll,379m.
ir Lt.

Tokiu budu per 139 metus žmo
nių ant pasaulės pasidaugįtų dvigu
bai. Bet nelygiai visur skaitlius 
gyventojų dauginasi. Anglijoj pa
dūkini, skaitlius gyventojų pasidau- 

dvigubai per 80 metų, tuom
Prancūzijoj niekados uogai

pagidaugįtt nes ten kas mets žino* 
nės mužinasi. Ragai ežį aprokavi
ma metuose 25.16 žmonių tint žemės v
bus tiek, jog aut kiekvieno iszpnb 
tikt po viena akrą.

*

■■I ■■ , .1. 1 ir.i i.w   ---— —— 1

Isz lietuviszkn dirvų
C e n t r a 1 i a, P a. Lo- 

’ gan brokerio darbynykai strai 
Į kavn dauginus kaip nedėlią 
'laiko, isz tos priežasties, kad 
kompanija jiems buvo miniu- 
muszusi mokesti. Kompani
ja Ketino sustabdyti visus Cen- 
trelijos brėkerius jeigu darby 
nykai neitu už numažįtą mo 
kęsti dirbti. Darbi nykai iš
sidavė ir 19 d. szio mėnesio 
sugryžo in darbą.
. Mit C a r me 1. ID. An- v
gliszki dieniniai laikraszcziai 
pranesza, jog szį menesi apie- 
linkej Mt Carinių dideliai su- 
sistiprino unija mainierių. Prie 
kurios paskutiniame laike pri- 
sirasze daug angliszkai kai- 
banezios liaudies ir i u 150 lie
tuvių — teip raszo tie laik 
raszcziai.

II a z 1 e t o n e jau prieki 
du mėnesiu Lindermano ir . 
Skyro brėkerys likos uždary
tas, nes kumpanija negalėjo 
susitaikyti su žemes valdiny- 
kais, kurie norėjo pakelti kum- I 
panijai randą už žemę.

Piktumas daėio lig tam, kad I
V O |

Lindermano kumpanija isz Į 
kraustė savo maszinas isz po I 
žemės ir norėjo užlieti žemuti I 
nę dalį brokerio vandeniu, lid I 
tam pasiprieszino L^liig Vallė* I 
kampanija bijodama, kad vau- Į 
dfl nepereitu i u jos brėkerius, I 
kurie bev«-ik yra sujungti su I 
Lindermano brokeriu, pasida I 
vė in provą. Bet sztai 17 die- I 
na szio mėnesio, kasžin kas I 
Lindermano mainas uždegė. I 
Ir tik paskiaus, kada ugnis I 
jau buvo viską MĮ»ėmusi, dasi Į 
žinojo Ilazletone, kad Linder-Į 
mano mainos dega. Ix’diiU I 
Vallės kumpanija siuntė is t 
savo krekerių per 200 žmonių, I 
kad eitu gesyti ugnį, kurigwl' 
neužilgo ajiimt brekeri, J®1! 
gu ugnis dasigautu in Ldi'aj 
Valius ir Coxes brokerius, bu-1 
ti baisos blėdys del visų trijų 
kompanijų. Ir dabartės ja’Į 
isz k adą skaito ąnt tukstanezių 
tuksztanczių.

Nelaimingas lla.-Jeton^i 
teip darbai ten nešėjo, 
bartės gali suvis pasigadyti



raszy
šokiu, giesmių, gyveninius

’wrwrza

xruiupa senovės J? hi 'hj istorija 10c 
Zlponas bei Žiponė - - - 40c
Žirgas ir vaikas - - * • 20a

Vciezinkehs khuft- A alley Katalogas Kunigu
Prasidėjo nuo 18 Lapkriczdo 1894 m.

.Husų spa 11 stuvėją randasi

szios knigos

Maldą knįgos
c.

5C.
k’i

dalis ..Szauientszkio senelio”)

c)

Knigos dvasiszkos įtalpos DAKTARAS

10 c.

y. JI. H IMTO J, u.
5.15. S.

20tJI. 15 (K pietų

.V), 9.05

ma

Darba atlipini gr -itai, pigiai ir k<-ge-

tegul prisiunezix
tas drapan:u

Vados Mr. W L. Dyniewicz

CHICAGOPh i In .1 ILLiih-rgaicziu 15

meta votim 1<«

8.49,

rksmai8.30. 10 40

I kt 11 id Mio

Knigos svieiiszkos įtalpos

am A 7
AGEN TAS SZ1 T K O K CZ1U

50c

10c
10c

i
i

Terp skausmu į garbe poema

15 r t In, 12. 33 
fr-Zallm i-z 

H.OOr.vta, 12

1015. 11.10 r.nii, 1
9.40 po p i •to.

)0c
5 L

90c.
J, 00

(ketvirta
15 c

n-di'lžlufu metiniu sz.vt n v

ITislg.it a vojlmas ant smcrcaia
Istorija seno įstatinio
Kaiiczia Vie<zpa1ie.»

ft, 32 ryta

Apie Dangų, Saule, Menasį, Žvaigždes.
Pilančias ir Kometas “ 5 c.

g.vcni-
50c

C, M. BORDNER D. D. S.
DANTŲ DAKTARAS 

Ofisas buna atidaritas 
nuo 9 iki 12 (pietų) 
po pi e t nuo 1 iki 3 
ir nuo 7 iki 8 wakare

34 Oak str. Shenandoah, Pa.

kaip tai: žic

Trumpi pamokinimai ir rodos Isz knį
gu kun. Ant.1 navlczians - - .5c

55 ryt.-, r -..o • p;, .4 
nadori ;. n t M9 ry

Iszelna m Ashi..

•;-n mi Sz.em 
;:u po pi -t u
m ::oUsxiiic

10c / 
I 

20c;

t ■ h J unci ion.
M.i' Ti 1 h n n k

Lietuviai amžir. gludumuose 
Maskoliais politika

Vaiku kningolė

Parduoda niarszkinius,

CHAr* LEE. gen. agentas
Phjladeljaiin. Pa.

A\ W. NONEMACII Eli, Ass G. P. A.
Soiiih Bethlehem. Pa

Stebuklai Dievo Sz. Sakrament4?
Mokslas Ilymo kataliku 
Szlovinimas Sz. Pinos .Maruos 
Kažancz.his amžinas
Z'vatai <zventiiju

Mautis varme I ir Sii.? uo| in <1.15 r\ i.-t 2. 
4(> po pintu, iraiieirt in Shamokin aut 
7.40 ryta ir i>'- ptei.

Birutės dainos - - . .
Petį•> Armino rasztai
Ponas Ir mužikai, drama •
Kas taisybe tai no melas, AiszB. 15c 

Pajudinkiiu vyrai žemę apysaka 15 c. 
Aut Nakvynes “ “ 5 c.
Pasakojimas apie viena va i ta ir jo ra-

sztinika “
Kaukazo balaisvis
Kur meile ten ir Didvas
Kas kaltas “ “
.senis Makrickas “
Vakaras Tilviko pirktnleje

City ir D<dano 
55, 4.5s, '’.(id 
Iszeiua isz. H... 
13.30 ryta 1,O5.

C.>e
C

Pokviis szv< ntiiju arba taakl komu- 
ija - - - - J5c

Aukso altorius arba Szaltinls-dangisz- 
skarbu “ “
a) Sk tiri n Juose apdaruose

Wm. A. Davis.
Guli iszczistiti ir nukvarbuoti visokias 

dra] ana< kaip Lak kotus, kelines, pirsz- 
Mnes. vilnones ir szilkines. Po iszcz.i-.tii- 
nx: . r.idj.t nukvarbr.vimo drabužiai isz-

ryta, 12 2
Iszcinn s.

9.08, 11 (fe. ll.Sv! .. 2.13.L-.8r. l.’O,
pietų.

JONO frlIELiD/IŽlO
Tcipusgi gers kriam zius ir teisin

gus agentas, laiwakorcziu ir siunti
mo piiL agu. 122 S. Main str.

ryta k. ,5. 3.1■> . ■> pietų.
Kot.Lix n. vii,a.,;: generalnas super’n 

t md i;?as S futh IL-thleiumt, I’a.

Trcina! Iszelna isz Shenadojfo in Penn Haven 
Junction. Mauch Chunk. Lehighton, Slatington 
Vhite Hall, Cutaxuuquu, Allentown, Bethlehem. 
Easton ir Weatherly 0.01, 7.38,(1.15 ryla 12.13, 2.57 
5.27, po pietų.

l;j New Yorn ir Philadeiphln, 0.<H. 7. 3S. P, 15 ry
ta 12.-13.2.57. popiet In Qua mine, Switehbac.i 
Serhnrds ir Jiudsondale. 6.qI P.I5 n tn 2.57 , piet

In Wiles-Barre, While Haven. Pittston, La
ceyville, To vnnda, Sayre, Waver’v ir Elmira,6.(M, 
9.15 ryta 2.57, 5.27 po piet.

In Rochester. Buff- Jo. Niu/rra Fails ir in W<- 
SUis 6.01, 9.15 ryta 2.75, 5.27 po piet.

In Belvidere. Delaware Water flap Ir Strouds
burg 6.01 ry tsi 2.57 j>o piel

I Lam bert vt Do ir Trenton 0.15 ryta
Tun bn m.oO G DI 9.1 ryta 7. 5 37 pC pį,. 

n thnen ir Geneva '.01, 0 15 ryta 5.27 po piet.
In Auburn 0.15 ryta 5.27 pc (del.
In J.-an-svilie, Leviston ir Bcawer M«-auow 

7138 ryta 12.13 po pi«t.
„ In Slnclon ir Lumber Yard 6.01. 7.38. 0.15 ryia 
12.43, 2.57, 5.27 po pictu.

In Silver Brook Ju.’.--tmn, Au<b nri<*<i ir Jhrzle- 
k>n 0.01, 7.38. 0. 15 rv ta, 12,43 2 57, 5.27 ir 8.0$ po 
jjfotu.

In Scranton 6 Ol. 0.15 rytu, 2.57 ir 5.27 įx> pietų
In Hnzlebrouk .led>k>, Driffon ir l rv< l:n;<J 6.01, 

7,38. 9.15 ryta. 12 13, 2.57 5. T j <> pietų.
In Ashland, Giranh file ir L >-l Cree. 4 59, 7. 16, 

9J3, 10.20 ri tu 1.00. 1.10. 1 10, 6.35 p<> pieta.
In Raven Run. < iHralin, Maun* Cnrin-d ir 

Shamokin 0.13, 11.14, rym. 1.32, 4.20, F 22, 0. 15 po 
pietų.

In Yn‘Ci’1 illc. Park Place, Mnhnnov City ir 
DHano, 6 01, 7 .'is. (». L'. 11.05 ryt 1 12.-13, 2.57, 5.27 
808,10.53 j e pictu.

M. Slavicko
339 W. Coal str, Shenandoah, Pa 

Lietuviai neužmirszkite atsilankyti 
pas M. Slavicku. Žinokite, jog ji® 
yra no paeziuotu, tai yra teisinga 
vyras, nes nereikalauja daug uždarsSI,50 

2,00 
Krlsztolo - - 2,50
Su kauleliais 3,oe> Žr daugians

2) BALSAS BALANDĖLĖS.
a) Skurinluose

c) Krlsztolo - - • 2,oo
d) Su kauleliais 2.75 ir dangums

3) Mažas AL’KSO ALTORIUS. 75c. 
4 J KANT1CZKOS - 70

Promptly eccnrcd. Treti- -ftn-k;’. Copyrights 
and Jjibjls rogfutered. Tw-nty-avc yeur« <-x- 
ycrieuce. W« rele i c wPctacr putotu can 5o 
secured or nog ireoofch tn;4. Our too n< • duo 
cncH patent In 4)|cvr :. «Tg pit ire Hook Frni). 
H. 9, WILLSON .!• CO.. *et-. uv.r, 
O-op. U.b. i’a*. ofl-'v. Wz.aHiNO TCNe O» Q.

in Bavi n R in, C'-ntrail

eO. 2.Š.5 1 > pietų.
Plas . M u ha noy

J.35 lyta 12.39. 2

. > i'i . s :<•< po p!< i <1.
ri. . .ii į į loti, 7.3. 10.0)
5 :ij. 7 . r 7.;5 - P‘J pi. tu.

r<
i 5

..,a
’.A?' .•>-K'd 1 '

t®, f”,

l ... rfi. -•

J

.,A

In lla..' -ioi,. B 
Penu IL.\ oi -Iii 
Allentown. B-iir 
York, s. 19. r . 1 . :

in
In

308 W. Centre str. Mahanoy City, 
Pa. Galima pirktie konopigiausei ir 
ant geriausiu szipu ^važiuot. Prieg- 
tam liaidžiu piningus tiesiogei in 
Lietu wa, Russija, Lenki L ir kitas

Teipgi laikau saliuna, kur wiso 
gero galima, gauti įsigeri. Liotusvei 
pas sawo wienZeiui.

Givenimai Szventuju Dievo 1, g Ir 3 
70 centu viena

Givenlmas Vieszpatics - SCe
Glvonimai Szveutaju Dievo [tnužesnisj 

!)• Iii zokonas drauge
Garsas apie baisybes dienos sūdo
Gydyklos nu baimės smertloa
Istoria .Szveuta su abrozellate - 
Menuo Marijos

30c 
35 1 

2(IC 
19 c 
29< 
1 Or 

s in dangų - - - 50c
s :ipk. n neziii .'itmininim.i ka n 
liiitojaii,-. musu - ]8c

Juokingas pusakojimas
Naujr.s elemcnlorilts-sn apdarais
Lietuvos caspudinė
Aaioryka pirtyje
Tainoszius besotis

_ Apie Kražius
Ka darytiidnntsveikibutunie

Lengv as K,idati paeziumper sa ; ra 
moJĮti JrtiszXnf IBc

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

Naujas clomcnlorius (1895 m ) apdarytas 
su puikiais paveikslais “ 15 c.

Žodynas knn. Miežinio keturose kalbose: 
lictuviszkal, latvis/.kai. lenkiszkai ir 

ruskai “ “ S 2.00
Basana vieziaus Dr. Etnologiszkos smuik

Hienos (su viena niapa) “ 25 c.
Pavergelė (J*. Peivcrlmos Apvsakelo)

Vapplerio A. kun. Istorija bažnyczlos 
kataliku “ 100

Kristijonas Dnnalaitis Pavasariu links
mybes •fc “ ‘ 5 c.

Musu Pasakos, 10 pasakų 10 c
Kankinimus kataliku Lietuvoje antinai 

o ypatingai Kražiuose 1893 metuose 
del Lietuviszko teatro “ 15 c.

Andersono pasukos, su ubrozellais, 3,)-

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

MESINYCZIA
J. J. Ro hl and

’a kopigiausini parduoda 
jautiena, vuGziena, aviena 

muse..
Gyvinusia me

raus, kaip tai, szalta alų, visokia ariel
ka kokios kas tik nori, ir kuo pui
kiausius cigarus

rio parapijos gulima gauti visokiu
Szkaplieriu ir lložanczin

buvęs prie 
Asldand’c. C 
ny, Building,

jaigu nori turėt sau nauda ip 
parsigabena knįgu istoriszku,

iciposgi kart imu guzas ir 
•s. o viskas pieinanioj He-

moj.
Neužmir zkit t

16 Main str.
Shenandoah, Fa

ITislg.it

