Kates I of J advertisin

K Preke apgarsintos

One inch once
One inch one month
One inch one year

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

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

$ 0,50
$ 1,00.
$ 10.
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Tiszkevicziaus darbai.

Bevažinėdamas vyskupas pasergėjo vyskupystėj, jog įiekuiius daly'
j ku s reik pataisyti ir uep ei d e rančai u s paproczhus Eznaikinti: todėl 1626J
1 mk suvadinęs į Varnius kunigus, atlaike antrąjį susirinkimą, kuris daug
O. MOTIEJUS VOLONCZEV SKISko naujo ir reikalingo įstatė.
Metus perleidęs vėl Tiszkeviczia po visa
Tąsavažinėjo vyskupyste gerai dabodama, idant kunigai naujai apskelbtus įs
tatymus stipriai užlaikytų.
Metuose 1637 Gardų Szv. Jono, bažnyczia
vienkart su pampi1 n pavedė kunigams Domi ny Eonams iv įsteigė 19 ko
plyczių pn>z.ven.i j . .. aut atminimo kanezios Vies'zpaties Kristaus. Sakoy
jog jis pats, pirma karta po kalnus vaikszeziodamas dangei vietose bars*
tė szventa žemę isz Jerozolimos parvežta.
Tam paežiam mete su žinia
1NSIKEREJIMAS KATALIKU TIKĖJIMO ZEMAICZICOSE.
vyskupo, kanaunykas Mateuszas Babinauskis ttžrnszė kunigams gilininikams 1,000 auksinų, idant kasdien Varnių katedros bažnyvzioj kalbė
82.
tu teip vadinimą Kurstą.
Motuose 1638 Kražių parapijos ba.'n vėžiai
4
sudegus, klebonas Mykolą Mažėliaviczia Borkauskis, pastatė nau ja ir įs
teigė didžiausius ant visos Žemaitijos varpus. Vyskupas Tiszkevicz
Matėm, jog tikėjimas katalikų nuo pradžios penkiolikto amžiaus pirmutinis pastatė Surviliszkėj bažnyczia, kuriai pavedė 14 valakų *e*
m ės su keletą žmonių 1630 m. Kossakautkio Įsteigtai PaszalocziuoseZemaicziuos apsuk i n ėj amas. per pusantro szindo motų augo.
Tas augimas tikro tikėjimo gale szeszicliktoamžiaus datyrė dedelės- bažny ožiai. Vladislovas IV karalius, turtelį, dovanojo. Tas pats ka
pcrglitos, nes. vyskupas Jurgis Petkevicziu per vienuolika metų urėdys- rulius kunigui prie Vcviržėnų koplyežios gyvenaneziam. duonos kąsnelį
tcs savo nustojo kunigų, iszpiistijo bažnyezias ir kone visus žemaiczius I suteikė. Vyskupas Tiszkeviczia vienkart su kunigu Skirvoiniu 30 d.
paklaidino įvairiuose nekutabkų tikėjimuose. Jo įpėdiniai Merkelis Gic- birzel'o įstatė praloti stę d žek o nu si. kuria sujungė, turtą pirmu vadina
draitis, Mikalojus Pacas. Stanislovas Kiszka. A bromas Voinair Merke ma Kuidanais, paikiaus IdcKimja Betygalos, naujai Vladislovo karaliaus,
lis Geiszas Elijaszeviczia. netik pataisė* ka Petkeviczia buvo pagadinęs. turtinga padarytu. O Marijuszas 1 hiliandras O vieni jono arei vyskupas,
popiežiaus Urbono pasiuntinys, tuokart Varszavoj gyvędauius. ta vys
U*t dar dauginus d# rodė.
Būtinai isznaikino Zemaiczitiose stabmeldžius. įgijęs kiek reik k mu kupo dauba patvirtino.
Tam paežiam 1639 mote Jurgį Kodui Varnių knnatinyka padarė
ga, žmones kalvinais arba lintrriais patapusius vėl padarė katalikais;teip,
jog patys atėjūnai ir svetimtaueziai tuose tikėjimuose tik pasiliko. A ysku nuodėmklausiu arija spaviednykn katedros bažnyczioj ir atliko A’urmuo
•
pus Giedraitis. katalikų hažnvczių isz viso rado astuonias, o Geiszas se treczia kunigų susirinkimą.
mirdamas, neskaitant koplyczių, paliko jų 73, Teip Dievui padedant
Susirinkimui pasilmigus, vyskupas T'szkevii-zia. karaliui Vladislo
katdikų tikėjimas nuo 14-14 lyg 1633 metų būtinai iszsiplėtė kuuigaiksz- vui liepiant, iszvažovo į Ryma o valdžia ant yskupvstės, lyg paežiam
tystėj ir tapo tikėjimu visų tikrų žemaiezių. Reikėjo dabar, idant vys sugryžimui pavedė Jurgiui Eopaczinskui prnlotui. Rymo vyskujjas at
kupystėj nestokuotu įstatymų, idant vietose nuo Ijažny-czin atseziose, liko įvairius reikalas karaliaus ir skubino kardinolus, idant gruiezinus
naujas kiltų bažnyczios ir kad tas tikėjimas Zeiuaicziuo.se įsikerotu. Ka dns.'km, ar Stanislovas Kostka jėzuitas yįkrai yni szverdu, ar no' Mo
viską ElijaszevKziaUs įpėdiniai ir padare.
kytas popiežius Urbonas VIII, iszvydęs iszmintmguma ir buklumu
83. .
Tszkevii-ziaus. padarė ji savo naminiu pralotu ir iszkėlė Į amžinus užv ‘izdėtojus Kurszų vy skupystės. Metuose 1641 pargryžtr,itį isz tos ke
lionės vyskupą pasitiko pas Varnius k įmigai --.ii jėzuitais ir nuvedė į ka
tedros bažnyczia, km* sukrovė kaulelius ir atlaikus szvonlujn k»
‘•ik isz Rymo parvežtus. — Ateinaneziam mete iszdavė i visa vyskupys
Artymiausiu Įpėdiniu Elijaszevieziaus buvo jo mylista Jurgis Tysz- tę rasotų liepė žmonoms melstis, idant Dievas iszgelbėtu nuo didini pr
keviczia, Vilniaus pa vysk upė, vyras garsus, turtingas ir dievobaimingas. dsziauszusio Turko. Instate vieta vadinama kanclorza arba užveizdėto.
, Tas karaliui Vladislovui IV norint, nuo Urbono AT II 23 d. Spalių 1633 jo popierų vyskupyst ’s.
Pirmam užveiždėtojui su jo įpėdiniu? pavedė
metų įgijęs patvirtinimą, pasiuntė, į Zcmaicziųs kunigą .Jurgi Zcpa- Tauragės klebonija ir didžius pinigus, kuriuos paskimis Kcidaimii zyd«i
czinski su Albertu Betraviczia. idant tuojaus pirmasis vyskupystę o »n- suvalgė. 'lai padaręs nuvaž«’vo i Vnrszava, o gryžtant pargabeno isz
’ irusis turtus vyskupams prigulinezius, jo vardo pradėtu valdyt. Ka Lietuvos kunigus karmelitus ir liepė jiems gy venti Linkuvoj.
tiems bedarant, pats tuojaus susi k raustės ir įvairius reikalus atlikęs, 2-'
Kunigams Dominę kūnams pavedė Kasacinių bažnvezia s.i ' sn jos
d. berželio to paties meto parvaževo į Varmus. — Paežio j pradžioj tin- lobiu ir parapija.
Mergaites szv. Benedikto įstatymo, arba minyszkas
dystės, liepė kapitulai savo nepamesti,o svetimo nenorėti. Todėl atėmęs patalpino Kražiuose.
Atliko ketvirtu susirinkimą ir iszkeikė Jurgi Sonuo jos Mėsėdžius su valse,žiu, kaipo nuo seno vyskupams prigulinezius. lovinskį Veksznių kleboną, už tai jog apskųstas kaipo gaiszjtojas b.įžnyisz.sižadėjo Dokszycų neliek pelno, kiek vargo daranezių.
czios turto, neatvyko pas vyskupą. Motuose 1643 Gabrielius KlansgaiAtėmė taipogi nu pa vyskupus Kaltinėnus ir pasakė j>g nemokės laviczia Skaraitis padėjo -pamatu- pas Szidlavo< liažnyczin altarijai, ku
kanaunyknms 30V auksiną isz Viduklės valscziaus.
Netrukdamas ap rini užraszė 1(>,000 auksinų ir žemės gabalulankė visas Imžnyczias isztisos vyskupystės. Iszvydęs Salantų parapija
UŽruszėjas dar taip padėjo, idant altorista visa la leistu į Szidlavos
/esant per placzia, pradėjo melsti Mikalojų kunįgaikszti Sopieht, idant mokslainę du neturtingu vaiku ir muilytu pas bažnyczia tris pavargėlius.
jos pasznlij Karlynoj isz,Matytu l>ažn\ ežia. Tas greit ar. t padaręs, 1631 A yskupas norėdamas artojus paraginti prie darljo ir garbės Dievo, Urinotnose naujai bažnycziai gražų turtą užraszė. Teip-pat paklau>e?> ryš bon .i popiežiui leidžiant uždėjo Skuodoluižnyczioj draugystę mb*-J»ro?tku po bendrins Ozieblanskis 1636 meto k opi y ežiai Skersnemonėj arba vn szv. IzidoHaus artojo. 23 d. kovo mėnosij vyskupas tlagirdęs jog
iSKirstinionėj užraszė szeszis valakus žemės o Tiszkeviczia suteikė para- zoKonvkai važinėje po vyskupystę ir be žinios vyriausyliė,s s*įsus dalina
sakramentus. uždr-nJė teip daryti.
Jeronimas Vęlaviczia starosta pastatė bažny< z»a Ncmakszcziuo.se
Gegužės mėa ‘sij liepė. Mikalojui Baszkauskiui pervažiuot i jx*r iszkuria karaliusVladislovas turtais o vy . kūpąs parapija aprūpino. 1-ygii* ! tisą vyskių>y tę ir jei ka peiktino atrastu, tuojau duotu žinot. Vyskupo♦d: a 1636 m. Jonas Lackis su savo motere Jonkc Eelvoszaite aprūpino I Tiszkevicziaus gadynėj Krakių klebonu buvo <1. 'volmimingas kuiųgailt - tais Vieksznių bažnyczia.
Vyskupas liepė pirmam khdxmui p; ;am- ( ksztis Albertus A itkoviezia. Tas parūpino dėl Krakių bažnycziod nauja
•dy " mokytoja dėl vaikų ir laiky ti zokonyka, kurs tankiai Kižuyczk j sa- I altorių ir pa.-1 < t.ė koplyczia. A vskupui Krr Jai dideliai patiko,tad.'I tankiai
k i pamokslus.
Kanakas teip-pat pastatė koplycziasr Pikėlėj. Su- ! mėgo ton važiuoti ir ilgai užtruki i. Parvykęs isz Rymo, sukrovė Kra•d’; uose ir Zy dykuose.
gydyki i koplyczia 1636 m. prigulėjo pri v So Ikių bažnyczioj atlaikus szventųjųr . Ljanryno, Klemenso, Pelikso ir
ck . baŽLivuzius.
Vyskupas atvažiavęs į Tamrgę rado k.žnyczia apleis- ( Marcionės. O koplyjczioj A'if kevicziaus uždėjo Krikszcziot'iszko moEslė
t n> nždiryta ir kone . tvaria paversta. Pažinojo, jog liuteriai katali- j draugystęi
: ’ uot tusrezii.s namus Dievu szventomis dienomis rcnkan°zinosiu$
Toliaus, hns-, .
ii
\» u.ek is.
Siwinr i ^jęs a»»t gyvenanezin Paprūsėj avelių snv' ,
J
L
us Jzdniud j lu. ęriuma tai bedaryti ir greitai atsiuntė Į T«p’ntgę kr: ‘ ■
i> . kt’•$ pų u« *zcr ba?ayezi«; pradėjo <Xv?wisžkiems reikalams k a ta i i.
L*- i .gana darvn.

Perskypijnas jO.

Apžvalga jau apraszytu dalyku.

Jurgis Tiszkevicžia pastojęs musu vysku
pu, pradeda savotiszkai elgtis.
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.Norimus, kaukėm Sibyran varvsi,
Lietuvos vardu nenumaiysi.
Kad jau tu gude, nustojai gėdos
Svetimos tautos tau darys bėdas.
Ten keliaudamas, guda peikdamas,
Jo piktus darbus.apsakydamas.
O. Dieve musų, viską atmeni
Acb, Fun.iikp i musų tėvynė.
Ten keliaudamas valdžioja Prūsų,
•Bėgėjau darbus Lietuvos musų.

Kada miglota diena patinka
Laivas gvaltamuii balsu surinka
O naktie.' laike mažai- perstodamas
Szauk stroszniu balsu kaipo vaitoIdant nelaimė neatsiliktų, (dairs:
Su kitu laivu nesusitiktų.
Kada netoli buvo jau sala,
Matrosai sakėtk^a ne melą
Tuojaus pamatėm jau Amerika
Visi isz džiaugsmo linksmai suriko

Ten viitkszcziodanuYs ir stebėdamas
Gražius miestelius apžiūrėdamas,
\\ aąhington‘u didelioj slap
Ten viskas grąžei iszpimdavota,
toj daro lekenezių amszinų dėl
Lietuvos prod a apdovanota.
naikinimo kariszkų priuszo a
Išdirbti murai, mandrils paloviai,
Tai vis Lietuvos padėta procia.
krūtų. Tų niaszinų daro isz

aliuminiam: uanaszi-gi ji i IiiAukso juostomis nuirai aplenkti,
Variniais stogais jiejie uždengti.
Mažai mus tautos y r’ant jų ponais,
ur but Iszpanai pasilujo.
•l’žpenavoti jio liuteronais.
ėst karę su Suv. Valstijom
l’žponav< ti ir atskalūnais,
Šaudymai su tai maszimi, nu
Czcrnoknižnįkais ir farmazonais.
.Lietuvos vardas tea šonai kitas.s
Ir vi era .šventa yra stimpa.
•O. Dieve musu.v Tu iszaiiksztitas,
*•
eiszkus \\ eldrn
Gaik’’k Lietuvos baisiai sumintos.
nu kast szulinius. Inžinieriai
Su Diev' Lietuva, mieliausia musu.
V ' pripažino, jog ta ninszina piNenoriu būti valdžioja Prūsų.

rein a praktikoj visas iki.sziol

Peik man keliauti pa* Karai iauc-zių,
žinomas.
Ten sz.’rdis mano giliuką janezia.
;\>7. keliaudamas ant Am>(erdanv>
Vargu* Lie (u vos a psa k y d:t m a s
Sėdan j lai va "Libnordense”.
Kapitonas sakė ten gerai bu>ę.

Tricglolx>j laivo j ieškojau l-umės.
Kur musų broliai jau yra laisvusKurie gyvena ant salos krantų.
Buna valdžioje Amini kaulų.
Kada pradėjom jūrėm Kelianti,
Žmonės iinksmjtis nenor paliauti.

J aryziiij mergos pradej<
nesziot pirsztionites, virszu
kurių papuoštas ym bran
giais akmenimis. Anglija pr
eme Iii paprolį.
ima tiku
Kad pavaževom keturias dienas,
tis j.»g neužilgio ;
{Pradu vaitoti, sirgt kožnas vienas. imiczių pir-ztinių
•Vndurij jūrių, toli nuo kraszto.
lijouui brangių akmenų

Nėr jokio ženklo, tik žiūrim rastu.
Tiktai lekioja paukštelių bariai,
Platybėj vandens, viduryj jurtų,
^uvys kaip vaiskus, visos greit y bč
Nori prie laivų, luiti artybėj.
■Diiuna žiūrėti, kaip but mokytos
Szok’ visos e ilėm, kaip j risukyta.
Tais dimna< žuvis žmonės pamiltų
jį'zaukia ir klykia akis pastatę.

tuviszkos parapijinės mukslaiuės. Svietelio susirinko pasėti
nas skaitlius, ypaczi gi moterėlių. Isz pradžių ant S valandos
lietuv iszkas, vietinis ben »s nžgrajijo teip puikų marszų, jog
ant kiekvienom ten- esanezios ypatus galima l.«.uvo patūmyt pa
sisti bėjimų. Susirinkusius dailiai paarei kino- isz li^tnviszk< s
mokslaiuėn mergaitė žiburių Urszė.,
Toliau-^ merg-dtės ir
vaikai sakė na kurias eile® garbių mus yasztinįkų kaip tai Done
biezio, ii. Armino, ir kitu. La i Jausiu patiko susirinkusiems,
vaikinas Gelgotų rlurgis, kuris aiszkia
•Buvojo įlainų:. ‘'Visi saoka, visaip szoka
mergaitės ir vaikui puikiai duklian ivojo, už kų galima pade
kav<>t kn.
Milukui, pr) kurio riti ?stį teip gražiai iszmoko.
tino
draugystė ir sze’p mergai
les isz PeruviszKos moks
vienos merginos Žukam*
k u Onos, kuri tikrai art
tido*," nešiu vis nusisekė
ms dovanas l-r trumpai i juos tęvi.*

galo lietu visikam buliui užgrajiju.-: niarszų visi iszsisKus
- id mt gyresjį skaitytojai turėtų supratimų apie to va
linam programų:

PBOGILUIAS
Cibai? imo mokslo inHu r’zenadorio Lic-inriii p:
d. Liepos (July), 1896111
Muzika . ................................... . ............................ . . • • Liet., B?mis.
Pasveikinimas............................. ........................... Žiburių LTszė.
\ asams darbai (K. Donelaiczio) ............................... Bubelių Alena
.................... ■ • - • Gelgotų Jurgis,
Ko liūdi putinėli......................
daina, (double trio) 3 vaikai ir 3
mergai (ė? i-z n.okslainės........
“Arkliai" eik'<.........................
Bale vieži ni, Stanislava.
Au.'Zia Auszrcle, daina.........
/. < 'ecilijos draugyste.
"Traidėnas“ (Kundraiczio eilė-')
......... luolkojų Adelė.
“‘Budas Lietuvos,“ daina, solo.
......... Zukiutuku Ona*
Muzika.......................................
Kaimo mokslinyizia, p. Armino eilės. ..
Magdė, Szmeraucku Ona, Akavicziu Ji
Szuke’ ! z’u Karalius ir• Szmeraucku Jurgis
•
‘'Tu Lietuva Tu Dauguva."................... ‘
“Pasėjau kanapę," daina...................... I
u kevieziu Ona. Balevicziu Štai
............. p. Zen litis,
uo] mus tauta , dama....
i ir mergaitė' isz liet, moks.
mas dovanų ir p i. argus
............ Kum P. Abrom: lis.
'akai sakalėli." daina .. .
.. .. Sz\ JL'rilij draugy-’ė*
......
Lieluvi'zk is Benas.
V .
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Conedieiite kapitonas
1< r sugavo vandeniu’ žvepaugu-j plaukais ir su
un

X f!

X)kada vėjas sziaiirus ištinka.
Iszmet in aukazta ir vėl grmiizdina.
Sergant! z i us žmones baimė marina.
Jūrių gilybėj, audrų stiprybėj.

Norint mus laivui teip.neatsitiko.
Daug kitų žuvo bepanmc/nįkų.
Jei ne malonė Dievo gelbėtu,
Mažai kas gyvas, k-n is/turėtų:.

-■*/I

’“jiropoj' aug iih ir platina
kvietkų, vadinamų Kameleon,
kurios spalva tryssyk ant dienot mainosi. Isz ryto buna
balta, ant piet raudona, vaka
re-gi mėlyna.

Teip raszo visi lietuviai, ka
rie no musu daiktus perka, o*
gu da neturi lietuviszka kataJ
ga, atraszyk o bus prisiųstas
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miegus girdi, kad kas baldos in duris.
Duris atsidaro ir in grnczi^
ineina.. - - • • j.<>s vyras.
V CINCINATI. OHIO.
Szl.ipias^ suodinas, kaip niekad,,
*/7
iszblyszkęs ir persimainęs visus ik
ja isz Cincinati Jiiivo piuneszta, kad nepažinimo.
Ant peties barszku
mes C'neinatės lietuviai visi atliko luszezia kiekinė, ant kuktos užgesti*
ino Velykinę spaviednį ir dėktivojame kis Steponavicz’ui už genidejis“Facziut,ar tai tu czion?" — UZtę, ha «ius spaviednčs iszklansS.
N'rteisybv: i-,- s t, dcinat.cs lietu
viai kn. Steponavycziui neturime
už ką dėkavoti. nes jis mus spavied
— “Dirbau szirdie, dirbau mienies niszkh tbė, ba ne lietuviszkai loji. Sunkus darbas,
pa vėjingas..
nemoka, o in vietą sutaikyti, d«) tai mus duona, tai mus
maistas."
muslabjaussmarzino i hv:jamės,Kad
kn- Kriaucziunas, kurs žadėjo mus

Korespondencijos

užgriuvusi mamą žemei"G”
nuį tų netikusių pasismaginimų
kurie žmonių sveikatų ir g/ apie Meti
. neturi jokio
mus užgriuvol — bus kad bus ir
> |lszeina kas •> subatag >1 a^tį atima.
supratimo.
f jus užgrius,”
Shenandoah, Pu*.
£
O, vargingas czion mus padėji
į Kasztuojd ant metu ę
mas. Jau antras metas-mes ėdamės
laikyt per tiek parų, per tiek diena
Sameiukoje $ Ž.otk?
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a pilim imuj.ti nžsid
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ĘJntprrd as second class mail matter
the Post-Ofilce at Shenandoah, Ta.

— “N’eiszlaikėm, vienas kita
nes kunigas nori
skerdenų pjovom: mėsą valgėm,
ig v-^le
mes jau
kraują gėrėm, — kas drūtesnis, laiming,:»niš."

Apribuk munis mi »naift Iba,
Cine natė> lietuviu driiu<rv<tė

molo.

*sz jus prigriuvę C
aigi ir vėl f kaip
gerti e, lengvi hu

rėdys tė linki jaunam

void,

(dreitum i žaibo pralėkė žinia va- szian. pauksztyti, areziaus prie m»pnežist irs
,r per PitUtona, kad mainieriai
: s-: n,. ’ .. ...
vin szafte da nepražuvo, nors jau veideli pabueziuosiu .. ..
tu.
su vi r
k n> tau
Ik ui, ui..
W. Cehii
tarsi
rirde-

16 ir 17
žnytinėj

Įpa*i bovinima<

nelaimiu.
ežiu lis ant

liūs ir svetimtnuczių.

ją UŽ UOb

pasimirė.
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Ws®

in kietą akmvn . ;sz už uob s g'r.įė
jo atbalsį — gyvųjų a •ii'.kyaią.
Vcrgszės m deri-zkė--. papild ę
ua-'/lėn'- po nžgrhil».:ju njaimingn
darbinyku. ir kūdikiai po ja -meri.ic's sirgtomis, jie jau imvo apver
kę, apraudoję sykį mi’’t.i savųjų,
pradėjo jau aprimti po bi.skį: o nomilaszirdingi žmonč - vėl ir.iu szirdis sužaidė ir
kėlė ie ik <ti.

iz-nyjėti.
a bude vaikucziai prade’
klausdami, ar da ją tėtis i
— “Gulckii, miegokit, siraczmkni mano, tėtis jus neu/.mii sz. asz
l>k ką ji dabar maeziau per sapną,
buvo jis czion pas mus grime! G —
“Vai Dievoj Dieve mano’. —-upnkabimid kūdikius bncziuodaina

bet t vi p nelaimiu

deszimts
nemok’! uv
Per tai vinezirm terp <1 oriu
iir tai d-i nenor imt.
t ube
e ne tik patys moki Laša viekui.
tris, bet ii kitus prie to ragįt.
laku pa.
Ant rytojaus Laša
viekui prie liudinįkų anam do
fengviaue atlikti savo užnianį

tik spiugsunįkės.
Nieko

Buvo

as sal i un įkas tą
5;ivo molius, kurie ketina pri
su gry žęs isz v r ehjos
but, idant užsilaikytų pi id e
ė savo iįžnidiju-i fl-V< 1 1
jianeziai ir imsntcpfų pnsivlg
veri
Tir.is- savo vardo.
Tikimūs
iszsz< »vąs
*]įog viengenczbii nepatingės ii Į viražų imt
rvžo i sa
aep'isigailės 10c., kurie bm
noo t i .ink t i a t w I / 11 i » f i ■> \ namų iszoegiis snimjapo jos langais szamlo.

IVts gana ge ra i matom isz scIfcanczio. jog už vienų mokįta

o ka

v isz naszlią imlhim ngnjn
dari m v*vien,
užgriutuv- mamose va.
*•
Teip verkiu visos mis/. I ė--. kuriu
kur isz vakaroilgai neužmigo
Huguldžiusi vaikuczies in lova vyrai pražūna nesava siu. rezia, prio
pa i atsisėdo imi lovos briaunos ir
< ziueziuodam t ir m \ landumą su aszn
coins gnilesties ir nodicioa akyse,
aiszkino savo mn/yeziams, kad da
Dl DŽIAUSI A

nžmi’s’zė po žeme Joną Guo* mainu.
bniti, paeinantį isz kaimo Szn.
Kūdikiai nepermanė gm-ai m' tJmokslaines,, kur jų sunūs ir kių,Pajevonio parapijom Gėris
n«s žodžių, grcii i Mimigo4 o ji, t>ouPukters gaudami tikra peną, ir visų guodojuma*. buvo \y glostydunm juo.-, pati viena l>k vei
galėtų iszaugt aut tikrų Liete
kė.
Susikauk.ausi užmirazo net
duris užkiszti, o veik iki vidurnak' ANT DARDAVUIO. I'#. Mono akelių cziui Patraukus, begia lįsdama, prie
pirmo
,J?zliius ant 10 metą iszda.C
/VpUVKUS K iv KUVUIl.'UJL-/ pri Visą Szvt -'ą ProtestompEpfskopnhppa- szirdies savo mieganezius siraeziuiapū 1 Shenandorije.
Akcijos po 85 ir kus, padėjo galvą ant paduszkos ir
Ketvirtą d.iemi Liepos, isz vi ? j. ijimszar -'Irsnanda nuo Id Liepos,
galima i.,.1 ii ain. iszmokcstles kas sykiu:su jaisiais užmigo.
■<ųi imsiu gėlėlis aimannvimni čHVtJ,
mėov.
Tž dvieju melą leista parGalėjo būti; pats vidurnaktis.
i'm.t'.h..-.
A
gnfliim gaut pas Dr.
ii* a-zarus szmitų szeimynų. .G M - Borane",• įjas
Aplinkų, viį. -u gyvas ini-gti nuo
34 E. Oakstr., Si nu t
Ktd'esdeszimte žmogystų sniei? dualu Ca«.
gti ir UL n riszkA su vaikais, ^pjjr

Xdetuviszka
Geriausi gerybini. gžlįAn<iži&i ij/.dvka n (t
ryto iki ir. ir ini<> S vakar
D. Tu
ri vl>okhi kogrrlausla padūry ą valgiu,
kepsnių, olstmią irt. t.
.Smagiausia vi< ta <l< I uželgr.'.
Yri
puiki salė kur j stovi n » >j biMar lai.
rriegtam da kiek’Iena dailiai pili.n ir
rodo roikate duodu.
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w> jtr-kaitos, saro darbo Lietu
voje ypaezini apie daukiezka tarmę.
Tuotarpu vienas isz profesorių uni
versiteto padarė jam viltį, kad jis

Žinios isz Ameriko

keviczia

§ Ihdtsvdėj Rūdingo kum
panijus urėdas nutarė mokėti
ifezmislyto

taigi July rė Dorpate 2 ii motuose savo am j docentą sulyginamos gramatikos.
žiaus a.agAlrantas sulVirinamos orą
joj
mėnesyj
numusz
tik
po
2c.
Fraszymas ta į‘ė priimtas ir H> dien.
nrmq
§ Shamokino ir Mt. Carinių taiiUls JusZKvviczia gintu 19 M Kovo m«’n. velionis skaitė savo pir
(ten. rugpjuczio mėnesio ISr’Um. mąją lekcija priesz sąnarius fakube
I kateriu”muge, Pere o rėdvbojv,
negalima užiylėt. Paduodain se
y. nog naujų metų iki J'dy km tėvas jo visiema gerai žiumuas to. Ant ateinanezio pusmeczio ve
kanczių žinių paimta i>z pran- mėnesiui) buvo m ai nose net
lionis norėjo apgarsinti lėkę jas:
eiiZiszk.o Lai kra-szczio *'Le Lb iii 28 atsilikimai. Jsz tui <> darbi
..obzor zv uk <w i form liUn-.-kave
nyk.J likus užmuszti smerti p;;.sz\ ma purk<d(a.s į Kazanį te po
Journal“.
gi per mukmtoja trecziosios gimna
r
nai, <• 22 sužeisti.
ge a
Dirba apie
Milu.
Kalba, kad bjausiai IC\O, kurs isz. Visus SZlfdlC Jotis isz tokių sąlyti n. 'Pimpius po
ims. į h f t» ad v i
uiikimui pirmo skaitymo uni versigeidė įpilti į jauna duszia meile tė
tuoj pradės^ <
vvnės ir tautos. lik metuosw ISs.
Mt. ( širmiuose* P^nnsylva
va k a rn
nios brėk* r\ i pilsi mose likos
ir laukė lietuviszko teatro, be; bumaniestaci
nyje. 1'riežasiis kodėl velionis ankS/.cziau noislojo į gimnazija buvo
žinot miesto
susisėbra vinių glaus ' ei pirmai,
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Sudetams:

>us ir rusdszk;.
vedės puikiai.
)ė veli ims apremperamento buvo velionis In
di . yaiiOta
sidabriniu medarbų: „istori
ji; liteialuri i juziku ktsztd vv“. J’a
įver baigęs umversite: i su liploinu pir Ii -Lto i>zka klausymą; budo buvo a*.:
’no i np-nio \ . J. i);. ;:li..<» b.nzain
ji per mokintoją prancuziAzkos kal
i. U g bos prie ;mU '‘Sius gmm
V • I t ei"'h elgėsi ir kitiems ne* k
durnas stiprų norą
k • i prie uni jud ivo tei.-y irę į akis drėbti; buvo*
įsi ui \mimo \ \;n> stipraus noro ir enertįijos: tik:
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tonacijai

oipralimo, tik laikas nuo liuko
gandas o: tukins valandėlės su
naudodavo dėl to, kad su uszaroinis praszydi.vo, idant lietuviai my
lėtų <avo tėvynę ir brolius ir reng
tas kaip galėdan.i alganti savo tie'H

to žodyno per 10 n>etij l>uvo
b ori no uo\ a> zui- tada . l.si
kėtų -rkr-l. lervai bpersitikrino, k-i
• n* k i rožių
m i•
lot ir praneš/.’
Ak ei- miįa jo si
rauk m>z
ežio ant va to
tas.
l’arh-i-
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Ilgas
dienos laikau kada tankiausiai visi
iszeidavo į darMi, labjausia man nu
I busdavo ir asz nekarta pamislinau.
•kaip tai butųgorai, kad asz pats mo
Ilgai, teip trauktis negalėjot. Vie kėcziau skaityti— .Juozuk, - tariau asz svki tam
au syk parėjau girtas namo.. Buvo

T ikras atsitik imus..

o-asz neinstengdamas atsidaryti du
nu.- parkritau ant trepu ir per visa
na k t iszgulėiau ant szalczio* -Ant
rytojaus jau manę neszte turėjo nu:
neszli į lovų. Sirgau vienų nedėlių. ‘
sirgau an’ra, bu rdi ag bosi s atsakė ;
mane ilginus laikyti — varė kinkau.
In szpitolę ir manęs nenorėjo pri
imti. kadangi taksu niekad nemokė

‘Juozui’. tu
manę skaityti. “
Jis dideliai isz to mano užmany
mo nudžiugo. Ant rytojaus a* ne
szė man lementorių ir pradėjo mo

KAZHlNYKAb

R

nusidžiaugė isz to dideliai; negalė
«
damas susilaikyti,puolėsi prie manęs Į Edisonais
gar.& laiszką nuo
apsikabino ir pradėjo manę bueziuo I
tulo.kaziruyko Ji tiriame jį ind
ti. Abudu džiaugėmės kaip maži
vaikai, ir nuo to sykio, teisybė, jau
dabartės szesztas metas, o da asz

tų- matyt kaži ras iii su kuriais
graija. “Pasakyk niaujami*
ta, raszo kazirn ykas, kiek auiH.
hus vertos, o asz užmokėsiu*
apart to prižadu tami-lni ma

nės, ne alaus, anė jokių kitokių svai
ginanvziu gėrvu'n te’p kad kas bu
■tu užkerėjęs. - m d-.4.»iaro vienok ir
ibe bnrtinįko, daktarių mauo ir bur
tiniku buvo jisai, tas vaikinus, ku ma
>ae mokino, o vaistai kurie imnię n6
<r rt.toklya 5- už.alino, buvo tie, ežiul doleriu.
e

ra asz su toms li taroms bovinausi
žiurėjau į jais. lyginau viena su k i
tas; nupirko jis man murmulinę len ti. —
tarė at
— Toki tai buvo dyvai
tukę. rasziau tas Ii ta ras, o atėjus va
res, jeigu »ztai ne pusseserė. Ėmiau karui, iszdaviau. lekcija tam savo atkvėpęs — ir todėl manę
su „dyvinu“ kad asz pi
nau ir vedžiau palama gyvenimo, o
gailėjo, atsiuntė man pinigų ant tiGulėdamas arba sėdėdama?
dabartės retai su kuom susidedu. Sė
kieto ir liepė atvažiuot pas savę.
tižiu namie ir darbuojuosi....
Sirgdamas atvaževau į sziezion. Per damas, ėmiausi asz į skaitymą labai
Pasakojimas tas manę laba i didoka i
dvi nedėlias karsztis manėsneapleisujudino. Per visa ta Ijtiku asz t y
lėja j ir nepertraukiau jį kalbantį.
na paimti, tik vis troszkino gerti
Tuom tarpu jau pradėjau
prasziau alaus ir degtinės.
Sesuo nežinant savo vyrui, paszau bet lementoriaus vis nepamecziau
kė dėl manęs daktarų. Tas apžio
Kada jau galėjau ir apart lemen
11U.I
toriaus szį bei ta perskaityti, tas ma
pnliaucziau suvis gėręs degtinę ir no goradėjas. lyg tyczia, atneszė
N enorėdamas
ulu.
man skaityt knįgulę apie girtuokly
Sesuo tuo* man apie tai pmneszė.
ginu nekalbėjau, o nors sznekucze
Kad jau galas del manęs, nes nuo dideliai yra gėry m as Medingas, — vomės uiududa gana ilgai.visa szne
gėrymo negaliu atprasti ir niekad kad yra trucizna arba nuodai, kad ka buvo tik apie knįgas ir laikra
neat prasiu. Ji vienok gailėjosi ma tie nuodai gula ant žmogaus kepe
nęs ir nepaliovė apie manę laipinusi nų, kad užnuodija visa kunti.
Bū sisveikinome. Jis padavė i
Virino dėl manės visokias nuo girtu
ga. ..Ž-muiczių vyskupystę
daug įpranta į gervina, ilgai uegyvę man gerti. Bet jokie vaistai ne
gelbėjo. Juonį labjaus manę nuo gydomas ligas ir tuoj jaunystėj mir
— tariau.
SIU
szta.
užklausė greitai.
labjaus troszkau gerti ir pasigerti.
i\uo gerymo ir asz jug sirgau. Dėl mus sziandieninės pažinties. dėl
Girtuoklystė ir mano jaunystę bai
gė graužti.. . . Knįga toji darė ant vm. daleisk
man tamsta
vaikinai norėjo nubovyti manę. Su
manęs baisų įspūdį.
Perskaieziau
ii p man jį szian
eidavo vakarais, tankiai dienomis ir
asz ja po keliolika sykių.
pasakodavo man visokius atsitiki

kortuodavo su manimi.

kad parnesztų man ka iszsigerti.
kė, kad dėl manęs kitokios rodos
jau nėra, tik reikia duot užburti. Bu
vo nepertoli nuo czion ant peczės
koks ten vokietys burtinįkas ir jį
pa> mane norėjo parvesti, kad užža

r lauš RoentgeiPo*

Meldžilb

«•*

kiot maszina.

iszr.uio irįv met 0 d.,
visai

.tėvas su v iesz paežiu A besi ui
jos. Metuose 1878 Mem-Iikas
būdamas da tųsyk valdytoju
Szasy, per tai pinįkystę, pai
kiaus likusio kardinolu Mas
saia, nusiuntė naujai isžrink

Kai ke j u hi Ivjaus Leo
mano pusseserė ir tas vaikinas, ka grandys ana beskaitydamas; toks ap ji mals,
da patys su manim kambaryj nešė raszymas galėtų didesnę nauda ai ne no XIII Manelikas paaukavę
szti dėl žmonių, nei kokios pasakos ji’in keliolikų labui kraiigii]
one vienas tiesink gal atsiverstu,
gal panorėtų savo gyvenime tamstos
utikano kuįgyu&y
kamais į miestą ir nepasigercziau,
nusiuntė j;:m laisi 1
tankiai manę kambaryj užrūkydavo
vė greitai man savo ranka, suspuu
Pykino tai manę dideliai
jiems nieko Begalėjau
nes dė i drueziai ir tarė: ..raszyk, tam
sta, tik neiszdnok mano pravardės.1,4
sau netikėjau.

Bet viena karta, kada tas mano
Tuoj prieszais mus gyveno tašyk draugas pabuvęs mano kambaryj no
kita lictuviszka szeimyna.
Buvo rojo iszeiti ir manę, kaip paprastai,
pas juos ant kurdo vienas labai isz- užrūkyti, »sz pakilau ir dauginus be
pencziu nei praszancziu balsu pasa
ateidavo mane atlankyti. Mokėjo
jis skaity.i, turėjo poru knyguczių,
,, Daugiaus jau-sakau-pruszau
laikė giizieta, ir kada man būdavo manes nerakvti. “—
nusil>osta kalbėt arba, kortuoti, per
— Kodėl? — paklausė baugiai, į
'skaitydavo man ka nors isz laikraV

c

Jei,
tamista ne7

»’

ISZ PRIEŽASTIES KOLEHOS.

Katalogas Iningu

i vrclnaliszelrju hz Shennl »rl.> ln l'enn llnv<'n Į
JvūcUon. Maucli Cb’iak, Ixdilgblon, Slatington
ihlte Haji, CntnstiUfjiin. Allentow i. B,-thl<-h<*iu.
Rastu * ir U’«*Uierly O.OL ^.R. l». 15 ryta 12.43, 2.57
I2Z po plotu.
IhNcw Yorn I? Pbl'jululplflit. fl.04. 7. 38,9.15 rvte 12.43. 2.57, po pivU til Quartan*', Swltchbaca
Serlurn).-* ir JhnlMit OnJi’. 6.0»'*J.15 rytu i57. po plot
In
\WIHtc Haven, Pl’tstou, La •
S^jrilit', y<>w.r:n! u..Ssyr^, Waverly ir Elmira,6.0-1,
ilSryttj 2.<>7. 5/27?p > pict;
I In KOctiestm Baffte Nia-'itra Fail.-, ir.in W**-

-

Birutės dūluos

10c

Pel.ro Armino rasztai

30c

Bonas ir mužikai, drama.

15c

E in gos d va s i szki^ ltd I pox:

Trciiuii iszeina.

Giveninaii Sz>.eniiiji: Dievo 1.2. ir 3
70 centu viena

L

C, M. BORDNEIt D; D. S.

DANIU DAKTARASOfisas buna atidaritas

t

po piet nuo-1 iki 3
i ir nuo 7 iki 8 wakare
34 Oak str. Shenandoah, Pa

c

uh*na

“

Kaukazo lialars-vls

-1

Kur me<j>) ten ir Dievus.
Kas kjrkas
“
“•

senis Makrlckas
“•
Vakaras Tilviko pirktelbje

“

5 c.

“

5c.
5 c.

‘

5 c.
5c.

“

Kel. Slavicko
339 W. Coal str, Shenandoah, Pa
Lietuviai neužmirszkite atsilankyti*
pas AL Slavicką. Žinokite, jog jis*
yra no pneziuotn. tai yra teisinga
vyras, nes nereikalauja daug uždara*
bio. Visados užlaiko puikius gėrymus, kaip tai,szalta alų, visokia ariel
ka kokios kas tik nori, ir kuo pui
kiausius cigarus

Gyvenimas Stepo Randnoshi (ketvirta

Lilis ..Szauleniszkaj senelio”)*

Apie Daugi;-. Saule. Menasį.

15 c
Žvaigždes.

“

•*» c-

Pirmutinis degi L <s v^rytjopis,
ja
•*
“
“

komedi
10 c.

l’lianetas ir Kometas-

Naujas elementiarius (W5 m )-apdarytas
su puikiais pu veiksi jus.

I’ius prabtiszczių Szenandorio parapijos gulima gauti visokiu

L5 c..

“

Žodynas kun. Miežinio ilirose kalbose:

lii'tuviszkal, latvistkaJ.

“*

riskai

lenkiszkai

-

Szkapiierių ii* Rožancziij?

Ir

S 2.00

Basanavfczliiuu-Dr. Eln e’tgls-zkos smulk

25 e.

Hienos (su vieni! inapa,:

Pavergei/*

(P.

£>7^KT7TR7tS

petvorji/tAs Apysakėle)

Ir kaip gyvena Kynab

“

FOic.

l .11 iiniiim, ii. d.

Vapplerlo A. kun,. I.-.i.o iya- Iru/.i^cziokataliku
“
100.
Kristijonas Donalaiti*. FaAa3arh)> links

buvęs prie Minors
Hos]itaU
Asldandkh Gyvena. Water Compa
nv. Building,

Givcniinas X'ieszpaties
Soc
f&z Sh.-imok 5U6. *<.I5 il i<* .’vtr,. I 53. 4 30,.^
mybes
••
*•
‘
5 e.
B |>o pi*-lu, irnif tnt i> Sz.< :m<lt<-i .t it 6.01. 9.15
Givi tiimai Szveiir.ijn Dievo [mažesnis] Mnsir Pasakos, 10 paseku
10 c
ryta, 1'2
2*7. ll.ilrpt ph-tu
If III zokoiei' draee.,*
20c Kankinimus kataliku Lietuvoje abcliiai;
Iszi'iiih w.
•b rio j J’ottsvlliv. 0 in, 7/[j,
tl.ixsiis-apie
b
H
m ties dienus sūdo
2.7a
o ypatingai Kražiimse 1803 meluose
i.08. H OS, M avr .,.
,3,2.57', 4.10. 5.27. 8.6$ po
t^ęilyklos nū bahnes snierties
SC«
plvtu.
del Lietuvlszko teatro
17> e.
iszeina I*./. P- tru i b- - Sr* ,-ndi,ri 6 00, 7.50. fi.rIsbn ia S-venta su ahrozeliois 2.%- Andersono pasakos, su ubrozellais, 30
10.15, 11.40 ritu 12.32. 3'». I 10 5.20, 7.15.7 53.
M.’irie .Marijos
30c
il’0 po pii-ttt.
Kimieji
ajb.i
kn
’
es
y
muhl'nga
givoniiMz.i-inn i-z S/,- <>olori • į H.tzit !<>,> •’> 01. 7. XL P
į :ua
.
5oc
Iftr.it i. 12.33. 2 .« 5.27. 8 t*4 p*- pit-hi.
Isz*'»inu
.vi-z.4*-it»i.'- į
ri. 7.3i I'.’.Cti*
NovenOs
—
30c
11.06 ryla, 12.il>’ 2 ,V». 5,30. 7.’:j^ 7.5U pa pi* »u.
Prislgjitavojirnu- -y j. jnerezio
50c- '
Guli Lzczistm ir nukverbuoti visokias
TREIN.V.S*
l.ūor;ja seno jsLM'.n-.o
25c j.-Įtapain:s kaip lai; kotus, kelines, jzirsr.Tszeiiht* hi Hawn Run, V,*ntra’m
Kanczii: Vios/natie*.
•
30c j Cues. Vilnones ir szilkiiies. Po iszczb-'tilMatini *’itr.ni iHr Sh:s*n,oki:i •’> 13 rytiv. L
Pol y lis -/.Veniu; 1,
tanki komu- < to e . arba nuk vai bavirno drabužiai-ls<..
i.-.c* | ‘<)do l.aip suvisn nauja! p-idaryti.
•M) po pictu, ir atfrnn in SJ;nmokiu a.n3 I ija
7.40 ryta L 3. 7f> po*pi< t.
j'
Darba .atlieka greitai, pigiai ir kėg-eIszeina is/. SHaniokin in SIh'ihkI,,! i
Stebuklai DIhv,> .-z. Sakramente 30.Mokslius Rymo

85 r\ tft ir 4.00 po pit'th. ir ateina in Si;n
aadorl ant 8. u ry.ti ir L.’>s po piotti.
Iszoina
n Asiiland, (iir-mh kin ir
I,<*st ‘'reck, '.LIO ryta 12:20 po pietų.
In llazli'ton. BIik-Ii Crm ii -1 liicgoh.
Penn Haven, .Inetion, Mandi- ( hnnk
Allentown. Bethli-hrm, Gust in ir Xew
York, S.49 ryt:: y.'. ' '. " 35 p>» pint.
Tn I’hilatH'lp'iiit L’L.vh 2.53 p<> pietin
fn Yatesville. Park Place. Malninsy
City ir Delano, s. •<*.
ryta 12.30, 2.

»5, 4.58, (i.03 popibln
Iszeina is/. Haziet in la S/pu.kI a-i S.,':o

U1.3O ryta 1.05. 5.30 po pie* Il
Isz Szrnador.c in i?ott>vii!e .*>..*>3..H
X32 ryta 2.40 p*rp3*lii
Isz. Pottsville ti S/'i nuiori .-eiUi 10.40
ry t a 1.3 5. .>.15 į * > > j *; ■ • 11 .,

ROLLIN if. v> u.bp n s*>:i**r.ili)n<i snjmrin
teiidentas South Bethlehem. Pa.
GHAS S. J.EE, cn. ncontas

ikn

S;;io\ .nimiis Sz. I’jtn >. Marijo.>
Raž.inczitn aI:>-/;).i,..>
.
Zv'- Hai ;/Aent ij-v •
Kull'ii dvieju žmi>2 n Vadovas iu d.mtf'i -

-

-

-

S h c n a n d o a h.

yūc
Jo,- 5<’e

jaigu nori turėt sau nauda (eparsigabena knįgu istoriszkių
moks&szku, apysakų daitiu vi
šokit?,, giesmių, gyveni m w
szventuju tnaldaknigiu raszy
tegul prusiuftezin katalogu irt
\ irniutiui et didžiausia Ameči
k (> j k 11 y gy 11 a. ant a (I reso;

116 E. Centre Str. Netoli L VaJes •
dipo SHENANDOAH PA.

\ adov as t >1.-. n k;in e/i 1 ai mini n i m a ka n.
jirio*. isz^.mllojais.-aniisų
Js„
<ln 1y Iv-.hii nbe r. r.i. t'be to gp-MoIv.ts yra H-' i'-kas.k ilba 2 mer^uieziu 15
Di*r//<iji n<->le*|;i
5r

(Ui*--/nink.i-. ]H!vv-rr33 mot a voties JOc
l’i'rspejimj'.s apie
tikcji’i'a
8c
trumpi pamokinimai ir rodu> isz knį

J. J. Rohland’o

Pa,

K0ZNA8 mokantis lenkiszkai

- 33*;- f ’k.lig) parduodu u.-w jas r jjftii |’n.:J:y •
2<ic Iii : d!’;i j>a na-*.
|<MNr.rz -UKsZKJ I E

-

Mr. VTL. IlynieB icz,
Noble str.
CHICAGO
• ILL.

R. F* Gili.

230 \V-Center

Parduoda inarszkinitis, k:tldra&
r visoms daiktus isz drobes bei ]>er
gę kun. Autana\iczij!ns
~
- *5c
kalo. Teiposgi kariūnus gazas t”
j Kasdienines maldos
8c
\ Lada k<ipigiau.siai parduoda gelumbes, o viskas jarrinarnoj cit>(*r;’’įdus '' cr'-:s.nu;j
—
lUv
ASjiie mjilda I: > po ra l ia i> dLngu 15c ! mėsa: juutjeja.. veGziena, aviena nioj.
Pa muk.dai •*& iFdidžIujti m*»tin''n srv*oi ! kiauliena ir visokio sk\ riau> rūkyta
Neužiuir.-v.kit atsilankyt ant :
tcz!ę ir didžitiosios nedelo-i
75c mest.
, S'z^ukacia.eBa’andi-Ho.
25a >
100 N. Main Str.
(leviausia mesti Szeniulorije ir viShenandoah, Pu.
si’do^ pigiausia.

Shenandoah, Pa.

hiųg<H NvicliszKos Įtalpos!

South Beth'ohcm. Pa

Vlu

203

sztlnika

Pi; 1 K L'S SAI 11JN AS
Li duviai amžiii/gbidiimnosc

Paryžiuj vaikinas Dura n t

Žanras ir v<wka>>

Pasakojimas

szm Kiužos

IS M knigos:

A. W. NGNEMAC’ILER. Ass G, P. A-.

DIENU KABOJO.

10c
40c

Mush spar^twvt’ja randasi

Xus 6.01, 9.15 ryta 2 75. .37 popiet
In Bclvider''. Dclawsiri! WabT Gap Ir-Stroudsi
ii ii
įUutg 6.01 ryln 2 57 [to
t
I Lambcrtvlllo ir Tn’iFon 9.15 ryta
Ttiuba n,.,/C 6.01, 9.1 ryta
5 27 j*o piv I
Aak.-ni aih>rii:s arba Szai^inisdaupk/.n tfiacn Ir G* n*‘v.i 6.61, 9.15 rytu 5.27 po pict.
kii sksn’bii
“
“•
In Auburn 9 15 ryta 5.27 j»c pict.
a) Sknrinhioseapdaruose- - Sl,5o
In
Levi'ton- ir Bva'vr Mi'n-iow
kf Szagrino
2,00
7,38 r\la j‘2 *3 |n> phtIn Stixzioii i.'L niiluT Yard 6.01. 7 38. 0.1ft ryui
KrisztoU)
Ž.43. 2.57,
p<» pit-nr.
dl) Su kauleliais
3,no t daugh^n^
In Silver Brook Jukcnon. Audi>nri< d ir ll.izl*'2) d.VLSAS BALAN DEIUBS;
'on 0.01. 7..3. 9. Lon . ■ 12,43, 2.57. £.27 ir 8.03 ]**’
ph-hi
a)' Skurininose
'll*’.
In Si-rn'iton41.04, PJ.Tf-rvtn. 2.57 Ir 5.27
ph-tn
li) Szayrino
1,30
In ILi/.lebrook J*-<l*io, Briflon ir hr*- liin*! $.04.
i
(i) Krisztolo
.
2-,90
7.38. 9.;r-. m 'e.
2 57. 5, 'i' po piHu.
dj Su kuoleliais
TT*-A- dauginas
In AsMiin<I..Gir:ir<l vili*- Ir l,.i.l ( r>-<*. 1 5t>, 7t.I8.
1I3. 10.20 rr.i» EOi), 1 10. * m. <>.n5 i>ii Į*i*-iii,
I) M'.rzas AI'KSO A'LTQRIL’S. /5c.
In Rsiven Kun. C* •nlrnli.i. Motei Cti-tneu ia I
4f KA NT B’ZEOS
’C«
ShmiK.ktn9.t,3. IB11, rytu. 1.32. 4.20/ K 22.9. 16-po
pli'tu.
In V.'iū-'Viih-, Bu;•k J’J.!*•*•. M tin *»ov Ci.-* ir
Qf'lann, fl 01, 7.38. 9. h>. H 05 n K 12,17. 2.97, 5.27
M8.10.5.1 p<> pit-lii.

Philadelpd-iL Pa.

pirmiau mokėjo 16 *vari|8zter
ti.
miegojo tik 37 valandas. Ant lingu, dabartės moka po 1O0
Vz. m įdžlos tai man iszrodė nei
Daugiuos jau asz negersiu!* —
žemė** buvo nuleistas tik vai
tariau rn* ežiu, staeziu balsu. Isz
ten ramiau
bet tos szuliei
iv z tuos skuti) mus labiau kidp ka aplinkybių, isz svarbumo mano žo
kitu- Nesyk būdavo pats p raižau,
laidot ant ilgesnio laiko.
-r

Selezinlelis LeliUii - Jailey

Jrumpa senovės L> io zių istorija
Ziponas beiŽlponė
...

,

M i*. sl< oi įjos politika
Malkų kr inju'lė
Me olijti pauirenn* Tor r ^onsinu į garbę poftmit.

Ine
2<b'
1 ū*
2(*c
3.'*

—I , AG
„ EN TAS S ZIP K 011C ZI U308 W. Centro str. Afcdmnoy
1 Mi.iu r'da.Za uivyko
50c
7c
Pa.. Galima nirktie konopigiammi ir Juokingai y-usakojimas
ant.geriausiu szipu wiuiimd. Ph'bg- • Naujas elementorius su-.wdarai^ Ivc
• Lialuvos įpispadm/t
35c
tftm- liaidžiu piningu*** tiuaiogei in
A<in*rykr. pij’ty 'u
10c
Ilietuwa, Rvjsija* Lanlkjy i? kitas
TnmoAzius besotis
—
5c
!
_A*
pi
v
Kražlbs~
15b
wisas-szalis Jt.uropjs.
Kii dai 1 tiidantsvelkibutumo7Toipgi laikau salfunu, Ihtr wišo
gero galima gauti i&igarU Eiet-uwoi . Lengvas h’ulaa pacūoiupor sc.pnu
• akli; raszit.
l*uvjas. sa.w.o wi«nž-amh

J.ONO. frllH-L'D/lŽI.®
Teiposgi gers kriauezius ir ioisinOL'as a«/eutas,
T'i
7 !jii\vaki»rcz;i’. ir siuntimo-piningiL
1Ž2 S. Main. str.

Shenandoah, Pa.,

IB N. M;h'd sir.
ShCiiandoah, Pa.
Pauduoda daiego-nus naujus
p pataiso visokius dalykus isz
aukso ir sidabro, kaip tai: žus
dus, špilkas ir kitus.

Broinptl* neeurad. 'l'rado-Mrrk**, C'opi .ghts>
And l.**l>v A rrsUKtrnd. Ticent/-lire y«<e* or-periene®. Wo report ’rh-*th«. pntent ton t-o-.
eeciKud or not, 1. .-c of <-lu*s<ie. Unr fuo
<Tu»*
unvllpotent ijn.ii wr*J.
Book Fror.

-<

W’-WV.WSK

John Dalton

Garso Amerikos Lietuviu
★ Drukamej e
drukoriszkus darbus:

Geriausia ir szviežiusia
mėsa pas.

p. Barbey & Son
^Reading, Pa.

Brukuoja

agentas de!

Dratigyszczni konstitucijas, Plakatus, 'mietus,
Groniatas,
Užpraszimus ant veseiliju ir 1.1

Shenandoah

Alaus r Porterio.

Adreaas drukarnes:

'(MSSS ftMGEIKOS bieiWIU”
230 W. ( entre Str.

OJE, CO

Shenandoah, Fa.

k uonopigiausia.

mis į kelias dienas.

Ą. Iviip-ęzJaSka
1 ’ u i k i ausi a’ v i sain Sli e n a) ideali
visame mieste Shenadorio.
Kampas E. ('enter ir Tloivcrs Sir

kas szviežia

oii mos k ii ąsos.

Feipgi netoli nuo sali tino visokį tavorai szvieži ir pardud
"o pigiausiai. Priegtam kožuas lietu vys ras szirdinga
O ir pinįgus maino ir siunezia iu
dalis svieto.

Smagiausia užeiga. kaip del vietiniu
lietuviu, taip ir pakrlcvingtt. n« s netoli
Leigh Valle'? (lipo. Tenai randasi ko
skaiiiun>ias alus, visados svii /.es. oki
kitu gėrimu tai nei girti nereikia. ncsgc
resnln niekur nerasi, .o cigarai i.>z pa
ežius Turkijos. Taipgi J. Kupczioskai
ir brolis yra labai prietelingi žtnonOB.
Kiekviena gelbsti bėdoje ir duoda rodą
kožnam reikale.
nepamirs-

Promptly secured. Trude-Murka. Copyrights
and Labels rcRistorod. Twenty-live years ex
perience. Wo report, whether patent can bo
eecn red or not, ftoo of chance. Onr fen not duo
until patent la Allowed. 3‘2papo Book Free.
H. e?» WILLSON & CO., a ttomeys al La%
Opp. U. O.
Office. WASHINGTON, D. C.

B URKI:
ADVOKATAS - LAIERIS.

201 E. Center Sir.

Offisas: ant Kampo Main ir

LIETUVA ir m

y

ŠHENANDOAII, PA

nori formato, nuo

NAUJĖS * UETUWISZKAS @ © 0

$OJ

Puikiai nutraukia ir m-bran

Shenandoah Pa.

Uiai.

-« JUR. ? ANCEREWISZEUS, >
Nagi vyrai jms savo brolį lictuvnįka <mt szalto alaus! isz Prnnuijos
Mznapso ir turkiszkų cigaru! Užeikit, o nepnsigailesit.
Žmogus teisingas, su kiekvienu gražiai apsieina.

IMI!

1

g#

Ar žinote lietuwiai kad ( HliYSAN SUM 11)1’0 yra geras alus ir
Įgalvva nuo jo niekad neska ida. Pas
Cli. SbmitlFu gali kas nori gauti if

ant 131 S? Main, Shenandoah i

geriausiu.4 arklius ir rigiuus del sztTmetm,’ veseiliu ir t.t. i,baczkut
.....d.
, i .■
’a m namus parsigabenti

iO \V. Coal sir. S'i e n a ndoah, Pa

Didžiausia vieta Shenandoah
Parsiduoda geriausi tavorai už pigiausia ciene

Pinįg’US

ko greieziausia tiesiok in namus nuliaidžiam.

105 S. JVIaip Stf. Shepapdoah
Shenandoah, Pa

Tikras amerikeuiszka : laikrodėlis
STES
C /kirpk »zl npgnr>iulv/tilB t>1!j ir pr)s|u>,k muni- >u
a, sct
suvo pilnu ii’lr' u.o nu-LAOjrs pr.'vi’i’itn•• tav už <lvkn,
OR CEiirs‘1':1 l>:'»”aHtu<.. Kcri'auM
tikram
slZc- l.r-.d-h
auks.i - \.'iiliminui* 11 k

riti- f. itj pitrdnda po S-fJ.< ra R varu eta s >>U: s nu t 20
inetu A) .-.mr.’k te-ral
I
ir jeigu tu uri
tiisi. jog •. ra
užu,
k-‘k .IŽ.fiL. <> j«'igu nori
ptu'.av.K )«Hi'i upelio, tai
ut.-iu. gOecLtu pncztinui
&rk,niH'» opu
ni hncin:^
»

k. Arba
.aO.o keciuge- ♦
vkm.

ADRESAS:
Royal tr.fg.Co. Dent.
Tl<i. • - - Chicago 11

8olentlfio American

caveats,

ft? ADE KARKS,
DESlCfU PATEHTS,
COPVR'CMTS, otc.
*

V V

M

4 j r*‘ * ’ U***’'11^*

’’ 4IW -V

(t CO.. }«u JJkoaijwav, Navr York.
ufmmi foj. rccuriorf i < tenw In Amcrtcs.
Iii’ nt lakcn out by us H brought boXoTQ
puouc oy u notice given Leo vi ęiuu^c Lu tbo

/ 1

n.n

man uioyla Ltl without ir,

kLux«S*
*>11 rv

