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'analuose teip padarė. Kad Dievas gelbėtų -muy nwo> Ujyj^kes-. vadina-anas Geižiszkiuis ir KoziamiakDzkiais su žmoi\vmįs»nžra^zo’ mergaitėm*,
arba minyszkoms Prcmonetratonsoiits sokauoaiumtL įstatymuos v?
berto. AjJSiGmė da Įsteigti LenkautFjMarijos, motinos Dievo Lion'U.
su septyniomis koply.cziomis ir Užstatyti unmmJflIosztoriųy kuriamo gąt
lėtų mergaitės po valdžia vieno zok<myko. Promonstrakn^o, dailiai i>y-

kurs iszsnmto į Zamaiczius viena zojtony.ka idant laike statymo koply
tėlių su kliosztoriu prižiūrėtų.
Tuotarpu perėjo marai; atvykęs. į Lenkam ? Ivinųgn-. vos privertė}
Metuose 1W4 Griiikiszkės klebonas Povylas ’Dauksza vienkart sm Bardauskius, idant nors viepti vita on .septynių i’szstatv t ų. Paakinus ku
Unnuuuykais antru kart tlpskimdęs Kensztorta su Druffu į aukszcz:au$iai taigas geidė,, idunl u i -szvtiis tčviszko:? jum pavestų. Bardauskiai nebi'jolntni jau mare pasisakė, jog savo ažras/ų ruduose nepatvirtino ir per
jos turtu sugrąžytu katalikams. Kalvinai vienok ir tuo sykiu, kaip paa tai už ncgiliiiojancziuH skai o. — Kunigui, maldaujant, Itprnmubngu------------- ------------------

i Lenkinitėj veikli sugryžo v<*l į Kriokavauo koplyczia tuokart įsteigta irįlyg n&usų gadynei tebsznfckszo. —
Pakeliai Lenkuotus ponai buvo turtingi mėgo d* kada nckada Kra>
žiu kunigai lankyti ta koplyczia, bet tiems nubiednus nieks nors ant me
tu sykį neatidarė durių,; būtinai apleistu nameliu Dievo,.
ir nieko nenorėjo mokėti už iszinuszpis. ir dingusius indus, bažnyczios.
Phczia taipogi bažnyczia kalvinai tebvaldė. Nieko ne laimėję? klebonus
.11664 ir 1665 m. treeziusyk ir ketvirtus} k »,ėl apskundė kalvinus į auks^eziausia suda. kurie to priverkti netik sugražino triobas bet da už
ibzkleistus padarus apdarus irkitds indus bažnyczios užmokėjo 1060 auk
smų ir 420 kapų lietuviszkų skalikų. Kunigas Dnuksza Įgijęs bažnyazins turtą pradėjo diena nuo dienos maldaut idant paežiu bažnyczia ati
duotu. Tie vienok atiduoti nesiskubino. —

nenorėdamas
sdtųsti Į suda užsimanė szvip padaryti. Pagal <enov<
žmones, vakarop priesz Szv. Ona su papiux ziiiis, alk

Žmones skelbiu apie apsireiszku'si paveik

slą Lgenuose..
kurioje kunigą
užbzalanlis szaltinis. Alėtuose 1657 kaszin kas pradėjo pasakot i jog 28
lapkriezio Cgenuose ties paežiu szaltiniu matas ky banlj autore paveik

d ii.

ivo bažnyczioj. k* ty damns isz ryto to

pridurdami-, jog nuo to lai koka.- skaudanczia.s akis apmazgojo, l Tgėnų szal
tfi. Pernakvojęs klebonas netik neiszneszė isz bažuyezios padėtų daigiu Unij tuojauR pasveiksta. Tikėdami tam, žmonės su skaudomis akimis
Iktt da su žmonėmis iszmėtęs daigins kalvinų daugiams- jų į Sziaidėnus pradėjo isz visų pusių būriais eiti i U"ėnus. Buvo ir lokių, kurio ir pa
nuleido.
tuose 14 d. Sausio Mateusza Zaleski. Kazimiera Laukoni ir Vaite ku
Ižvkonus, teipogi Povyla Zaranka su Jonu Cudzeuskiu poPaskesni darbai vyskupo Parczevskio.
: i Girėnus, kad paezioj vietoj iszsiklausti; ar tikrai atsitiko
šoks apsireiszkimas ant szaltinio, ar ne' Tie nuvažiavo klausinėje kiek
galėfbmi. liet nevieno žmogaus savo akimis apsireiszkima maeziusi ne- •
rado. Todėl vyskupas apsiroiszkimo nepatvirtino į l genus vienok žmo
Ura meta nors visur daugybė Imvo zuvėdų. vyskupas vienok popiežiui nėrus vaikszczioti ir szal ii ui j skamhmczia* akis mazgoti neužgynė. Tie
ki:iųs tiki tokiems apsireiszkimams ne kaip daigtama nuo palies Dievo
damas likusias bažnyczias.
Žemaicziųžemė
ir kitos szalv<
v
*■
V *' Lenkuw kam- apskelbtiems ir Kaszte Szventam užlaižytiems. Greicziau susirgo žada
Bytoj gadynėj baisiai daug iszkentojo nelaimių’ Zuvėdų kareiviai
nuis-zė nekaltus žmones, baznyczias ir sodžius degino dvarus teriojo ir
viską ka tik rado godžiai pleszė. Tankiai galėjo matyti paskui zuvėdų .nciszmintingai daro. —

dužiais —
Kas-da baisesnio, atsirado ir tarp žemaiczių tokius pat ermyderius d»
Kinczius. — Karlu su žuvėdais ir czigonajk lupo gėrybes ne tik dvarų
liet ir bažnyczių. Dag’.rdęs apie tai vyskupas, dideliai įsakė kunigams,
idant tol "ų bedievių iszpa/ystanczių savo nusidėjimus nėvions nedrystų

o»

kamendorių vyskupas liepė melstis kunigams už anųjų luszias. Surinkęs mių metuose zuvėdų ir maro i .-zk e n tėjęs, sausio mėnesi] 1659 m. pradėjo
gana pinigų nuo kunigų, iszstaiė keletą naujų bažnyczių vieton su< login sirginėti, paskiaus būtinai susirgo, ant galo 1i> diena vasario ir mirė.
tųjų ir iszpirko daug žmonių vaitojanczių kaliniuose žiivvdų. Toj uolai Kunigai prideraneziai atlikę budyuv, kurni vyskupo 18 diena to palies
mėnesio palaidojo skiepo Varnių katedros bažnyczios. Kanaimykai isz
Mylėdamas vienok aveles savo nebėgo isz Žemaiczių nors but rado
knr sprūsti. "Metuose 1656 tas vyskupas. įvedė pralotystekustoszo iru
mszė jai 31,220 auksinų. —

Bardauskis ketina Linkautej kliosztoriu

Zcmaicziuose kilb maro liga kuri visa musų szali aplėhkė. Žmonėms vi
sur mirsztant ir žūvant T/enkautPj pa.? Kražius ponai: Mikalojus Jonas
Beralanski? su savo mibtere Krza»*^u(skaite% norėdami! gyvu iszpiįti 1657J

’■ ■ 1

In vieta Parczevskio karalius Jonas Kazimieras 5 diena karvelio
1659 m. praminė žemaiczių vyskupu Aleksandra kunįgaiksztį Sapielia
Vilniaus pa vyskupe. Diena 25 to paties meto ir menesio žemaiczių ka

atsiuntė raszta iszkeliantį bapdeha i Žemaiczių vyskupus. Tcip Sapiebai
nutikus ir beketinant važiuoti į Žemaiczius valdytojas musų vyskupystės
Pnzyna nusiuntė į Vilsių raszta. kuriame iszreiszkė, jog žuvėdai isz

visoj puknrszfj viską radę degina naikina ir žudo žmones. Vyskupe 1>H>
bugęs neprietelių nesiskubino pas mus; vienok per rasotus Puzyna leis
tas tankiai kbm^taėjo, kas Žemaicziupse girdėti? kas pas juos dedasi ė
Toljatis bu&;
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TIKAS.
| maisto ir randas kur kas blo
Kunįgaiksztis Bismarkas ne į gesniam padėjime, neg pirmiau
persenei neteko savo mylimo buvo.
Hzuus, TyrasoU
Vokietijoj*
vadino jį “ciesorystės szunitP ‘
1 ulas redaktorius buvo nubąli
TEK Y KIT!
6tas už tai, jog pasijuokė isz
Bismarko szuns.
Viena die

pLikkis sveika mylimoji, pabueziuok ant kelio
Joju greitai su kaimynais muszti neprietelių.
Nes jau ateina tiku lenkai po valdžia Gelguto,
Ne iszleisim isz Žemaiczių, jau mes gyvo gudo“

O mergaitė, nors vergdama jo drąsumų gyrė.

ėmė jiesz :
kot.
Atradę i>zkilmingii jį į
mus nnt
nuvedė pas Bismarkų. BisimuĮ

Jin.g Zemaicziai neduos veltuo savo žemės minti.
Jaunikaitis dar du kartu a'ut jos žvilkterėjo,
O mergaitė jau daugiaus tai ano neregėjo.
Jodams greitai su draugais per kalnus per krūmus

Shenandoah, Pa.

minėto szuus

DIDŽIA ('ŠIA

laimingų atsitikimų, tuojaus
praneszė eiecoriui.

O R L E A N O K l ’ NI N( J AIK -

mour, numirė \\ ersnliuj, viesz
butij‘, 82 meili amžiaus.
Ale
tuose 1830, Belgiecziai iszrin
ko jį savo Karalium, bet A ugi i

rėmė visus jis meilingai ir į karę statė.
Mii'zkitės“ tarė, “vaikai, už jūsų liuosunią
u I \ i 11 ’i L' I f ) O iii-uitohii nn
lurnmn <4

-m RESTAURACIJA. *

Gerinusi ^t ryniai, užkandžiai uždyka n(i
9 ryto iki 12. ir nuo S vakar iki 12. Tu
ri visokiu kojferiausia padarytų valgiu,
kepsniu, oisti-riu ir 1.1.
SiiLU-'iaošia virta did užeigos.
Yrin
puiki salė kurioj stovi net !• biliardau
Prirytam da kiekviena dailiai priima i.
rodą reikale duoda.

f o iszklaiisę puolė kartu ant czerkesų būvio

Paskui kirto, pjovė, badė, isz szaudyklių szaudėų
Kur tik Gudų jie pamatė in kalinį gaudė.

KUPCZINSKAS ir

M

P. PZJSKFIV1CZIU3
Kampas .Main ir Onk ulicziu,

NHENANDOAH,

indė Rusai, Lenkai ir durtuvais dūrė.

PA.

S
• I
M

Virto krūvoms Rusai, kūnais žemę dengė
Gulėj vieni ten negyvi, kiti amžių baigė.

Gali iszezistiti ir nukvarbuoti visokias
drapanas kaip tai: kotus, kelines, pirszt.ines. vilnones ir szilkines. Po iszczistiiinc . arba nukvarbavimo drabužiai iszrodo kaip siivisit naujai padaryti.

O vaidus jųjų ir pravardes anūkai apsakys.

riausei.

Prieszai sidabrinių pinįgų
teip sau protauja: Isz 16 um-i tas tirą panas.
jų sidabro galima iszmuszt pi
116 E. Centre Str. Netoli L. Vales
nį<Tt| už $15,60. Bet 16 unci
(lipo SHENANDOAH PA,
j ii sidabro galima nupirkt už
Š’JO-l. Taigi but ne blogas
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Kur ties karezema Gamialių ant Maskolių laukė.

C’zia kelios puszkos vienkartu iszszovė
O t ei p daugybe Maskolių czionai galų gavo.
Paskui Varniuos pernakvoję gelbėtojai musų
Visi kartu pasitra 5h an t rubežiaus Prūsų.

MESINYCZIA
JAPONIJOJ

visai nėra senų mergų nė senų
jauni kili, nes jaunystėj1 visi

K ;

“Einu jau in Prancūzija, turi tai žinoti
*

Shenandoah, Pa.

vedžios j ii nesutik imliose,
ti turi visame klausyt savo
vyro iki si u e rėžiui.
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N

Negaliu jums atidekavoti už

Visada kopigiaushti parduoda
mėsa: jautiena, vctsziena, aviena
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J. J. Rohland’o
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Geriausia moa Szenadorije ir viidos pigiausia.

ore1

gražesni ir goresni nei vienas
netiri. J. Karbonaviczia,
box 75 Barre Plains, Mass.
Padekavoju szimtaiskartu užvisus daiktus, tai yra maszinukę, kompasą, leuciugeli ir do

PUIKUS SAI IUNAS

JONO MIELD/IŽI0

Teiposgi gers kriauezius ir teisin
Belaisviai Persijoj, nc-tur to
gas agentas, laiwakorcziu ir siunti
kio sunkaus gyvenimo, kaip mo piningu. 122 S. M$in str.
kitos* niiizulmanų szalise. —
Shenaiuloab, Pa., -

y.M#:
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Nežiūrint ant karūnaciją ir mani
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..u c lengvinimu - kam linksma, o mum
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nioj‘ vnid'oj*.
Jurgis Beilis, verdi m»
kekė k
kuris pas m-.- i u\o ant Kurdo

tiesio.
Kurie mus skaityto
: „orėtu »;,ut. pažadėtas

gli! coiumauIeaUens nr.ist he

palicmomii *ii;i

.'<• I«*

hn;1 *

t 't!

«t<’ <i
-,.Lo;

v z i;i

:-d i/e

ui ibe>yti 41|
i n-hii'

t d rūihęl

«

t urė*

’-7-U

ir nmcrikieezių
nigai i.-zgabenti unėis metais nonptarėjo jokios malonės. Po sziuomi

j

Centre

Laukiame žinios nuo kun.
d . Jirkszczio

■tr. bemiegant

------------- ------------------- —

nėjo nepažystam a-* žmogių
oge nuo jo sidabrii i lai

30 d. Liepos czetverge, jei nelis,
bus ekskursija Szenadorio lietuvis;

ant

uių,

i High Point Park. Kartu vožino
taiposgi ir ,,Altori.tu< tarnu drau
buvo
kietas vaikams, ką ėjo į ncdėldienino
inokslaine, taiposgi Altoriaus lai
mi draugystei ir Gicsmimkams po
10 c.
(Tai už nuvažiavimą,. parvažiavi-

< *

jo keli anglai pavėpsok
a ra
gavę akins pradėjo anglai sa
tynęs, susCkAldė galvas, suinii
szė visus* indus ir ant ogalo isz

geriaus būti blogu žmogum negu
' 111: a viszklW* f
Diena 25 ėjos i
dorinu, teisingu.
Po pinmitiniui
stotf " (Szelmim ■ e-) ■
manifestui dėlei užžengimo
ant sosCT!
•! lietu
ėmė moter’«szk > -u
i-!, kuriuo^
v f <•/ !.« »
' t ii
rūpino ministerijoj, kad gal"tą prrA ii slanr
gryžti namon isz Smulond \ kur
ižiavo >sį
uėmimo t”ojai;
bmo iszgahcntas ant 3-u inc’ ii. bet
.u žandam x > ■
4 riuėjimn į savo
pas ta moteris/:
rėdylios ant 2 metu, teip k«d (ab inc.
manifestas ne tikt nesumažino kovos
hejmk‘?
.
bet da pa daugino ant 16 mėnesiu. niiuiJ .....
j og ma’ ko 1 ui' p ris i k a !? Į * • i •1 1 'i

num. —
motus ir 4mėaeaiu.s.
IV skutimam laike iszėjo nuo ran
do dur uzios proves:

Žinios isz Amerikos

lia 100 metines sukaktuvo sa

! v o ūžtieji m o. Didžturti- John
A c w 5 o r k‘o krjauezini •D. lU-ke
Streikuoja.
Dvylika tukstan- į miestui (per t;| kzkilmę)
eziti

kriaueziu,

prigulincziu į

nutari
i
Ki.

UOO.

— Naked* nijtisgi\»*ntojiji dalis taipo
gi buvo suki.u < priesz įnikus, bei ni ko
224 h-dstis.
>zt:il "IIIMSZI;urįve.eu* inoliTimotoinir.’x. Ths D< mir
\;:i>t'jU ir jų Ibulsų, kiek kuri Ht^ar susikirto jie >n turku kariiinir;:««
I ui i išznnkim^ prezidento:
ir 500 negyvų jMililu* lu.tėjo bėgti į lai’”'-*

A ’. i mina
•

». • *
(’ l iforif::i. • > ..
t k oiorado
( \e uect cuitt hJawnre

* • * * ••<

■ 20 uiiosz'm
i \ < > 111 r<« ;š t j i* • i LmEman.

ežių ( j»r<>cei

• •

•..............

K YNA L

pasui; u

nebeina i
į V!

Kvnų vieszpatysh's pasiuntiny- ant
koronacijos Mnskolljos ('aro. Li linu ;
('hang viesz: dabar Europoje ir žvalgo*!
visur, kas naudingesnio yra. Alę.iaina
j >g l<Mjnose užvesta bu- daug atmainų
ir pagerinimų ant pavelzdos Europos
vitszpaų -ežių.
Belgiio ejls užstidlavo dldg dauuy’••
('ockeriH'o anuotų ir inuszkietų.
'?

1 Ihnois.
I nd ana

riai teisinasi
C

ijt ii r Ukse

mine.

niurn inde •

?.1! nianuis

posaky!,

><eJi^csi

Buvęs pirm is minist-ris. Senor Spausi:
garsina. Jog Europos |u»ji-gos turi Imti
alkreiptos pi leszals
IkoJ^juiseniai
•szsibujojusia politika.“
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į (nsorgia
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anie > 5.000, Lrt
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M< nt uia ..
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1-

ks nežino.

Pries

At

Hew I lainsliirc.

szi tų uumanydami,

m ni'fte jai: -/m

iszsiuiitėm.
paj les’zkojima. z\ pi e
Alabiirda nežinomo

1.0.

szkot ii' rad<> 65000
mirusi
nieko.

01. *15:11

,?* ■
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Ii a i

i ų i>zirauke i>z
f irmeri Pat i ieka

Uglimab
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ir Ntimuszę.
V
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Vii jinia.........
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i iri'esiuv
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*W tato

Washington • •
Wo-t Virginia
Wisconsin .
W \ omiug .. ..
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U iii jos

ė netik kad rudiną
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t t iri g j, \ u I i
biauriai at.-i

i vai j

Jai b:I:
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■ :'k :
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lieku Iii

liaus liauti
tujų lavonų
tukst.'inczių bmų

jų guli.

akimmu mų

Pinigus gi, kuriuos

mo ri’dijama padaiįu taip p
ushlV uaszli
v ’i ir naszlniczui.
*
Užmanymui tam pritaria dau
gelis žį mesijų laikraszczių j p

įgysiu.
—---------------
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vedimui
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AN f l’A IIT'»«iVI?i0
1'ž. S’. Oi.id a!«
i ih.i niorpi-zlaus apt 10 metų
-ų S ventų 1<d ■■>toi;u Epiškoj <lu į
- Slien udo| i <•,
Al.vijo- į ,»
i. a i m ■-z i iie/io-nauda ni.y ld. Ei p
;ti ant I szinok -1 < .
;
dvieju mtn !< i*’
:>
3 m’ M

sius ;prt link] v-ti' s ir <(ab
n i ; - .i j>!<• i tel. rn t g! 11 m
-z lriinoje. Mot' ri z!\
III U- i 1 i 10 IH. Įi.l .'illlll ė p
<•?.io -/ini tniec/lo nuo gii i
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i u au
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m-.itiaKada pu

lU^tofl
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ant jo .-.k jos. a n t

proi ” .t-rius
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VOKIETIJA.

K'CZIO,
keleivi ai,

e

1 žraszo nauiu<
nonius, priimu orderius
ant knįguczin ir apgar
sinimus.
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kuotiir \ i-it-im
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lt umberlaml‘0

daug

<1 įmyil a Vi»
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ežius. ).ib<L.iii:

' is 50 ),ro’-. iiig .. is. AI
dusk niums.szitn
arsi
dun :uli ''-u; o m* - t;iu nt

kliu

i\<

Įr. puikų, Oi ngtat paauKsi
;he. $pV( S3 Ū/kuj (K; p Ži
:>a ? i i' • <*s ' i > e rodi i s I-z od<
ino
l;!io v. isle stojasi sunkenybe vies/patys
,(i auk-ini laikrodėli. I'/u»o
mes i' i ii \ isiionionei. o ioi.itis jr.i iiamios nr
ri ke •t<|b h' kaszius e.kepr<
atgabena. Tauta, kaip sako, yuinti įic;
n id
li i k i OGt i i
V ra lai
; . . ' .i . .
iii- iiuA ./iin 1 is iiP-i:n-žiha, negal turėti
i.m laik'..odelis n, tu prv'
Pirmiau- pardnvikurie •it. itė-; girtuokliu v '-lė turi is/nykti!
tam
u J hii už l-e ė >• Vi-i I tiki<>u'"i::i yra gia
ranfarotl.
/
on I; Si.'.ib c t savo orde
H KKI.LV
riu,
<>
;
[
Iiik\.-i
viena
paauks iota lendu
viena vaisi.ja (stale — sztėtas’)
.Ant
Kr- <>s liukai su tenyksz
vi, i. ’nVfc' »i 'įpilsi viena- iaikro^zlais ki,-4:i ini-ziftis
\ <>ntojais ga
turi Įiaskirtų skaitlių tokių na karietai . n 's. per helms dienas. TurJt)
Iplgn parduosi 0. Raszykfiti s. iaii>ak.d ja n'd-zėjo laika . Adressrs:
rinkėjų (elektoriu), kurių svų ! pai i ->rėjo užimti kaina

met bus iszviso-U7; taigi gi

Aliestas Cleveland,as apvaikj linkiu 2 <’;8 kandi d a tas a n L ni’c 1 r ua<‘ .5.

.M/' 4

odt—

? ;> po u n t
nirl.ur

ię' ■ v i į ■ jiz

'..;uS ,>,.7 rytinė,

Mfg. C i. Star Ardė nt Uuildiu^y
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manės mU'iku;

IPragaibZ be raszto, nueis už dyka’... ’.siaus. Gardelio ir Kauno, bet

ųraszezipkĄlio neįuokanczjp raszytl-,
■
i;

Ii josrandiu būti atsargiam ir ne
užsiuuldanėt ant pavieniu v pa

•į

plekam ant svieto asznepavydžiu*.
Nų.’i didžių turtų, nei garso didžio,ly vis kas yra žmonėms taip miela.
Mųn t»i lyg' lapai rudens suvytę,—
Tik vienintelio daigtelio gaila;.

Akcijom Amerikos gele
žinkeliu,

p Maskolių poli tik
M askoi’nzkas

laikrasztis

kur t,t\’i ddo anglis
ka kalba.

jies nesutikimo Amerikonų
kas link linoso sidabro miiszi.
mo. EuropiecZfiui tašyk lik ti
, j°g

Kaipo tie ponai plunksna nadtfiotg,Ki»*k tai giesmelių gražiu sudariau,
Kiek tai galybės trrėuziau prptę’...
d

o

tai pasakoja:

“Vienų kart

Ciesorius Vilhelmas

Hali
voj, nuo lenk meozio nepadarė miWi metė
Ar gailiais jausmais krutinę geda,.
Gana ge
nė vieno žingsnio pirmyn. Isz
Giecoriiis Vilhelmas rengia
Ar ka malonų akys pamato. —
yni joms užvirus, nugriebė pu
si keliaut į Norvegiją,
fuojans ant baltodėeziau lakszbdio..
tas
ir
isz
jų
pasidarė
nauja
Lietuvoj, “^_\otina gaudyt velioribas.
k
ai
ba
....
angliszka.
voje V remia labai stebinsi ir
K) dabar durnos kibta ir nyksta,
ii iti ciiruc'/vt I
i neg

11

AmeviStftv įrasiunl inys;
laike maiszto

Lietuvos tikiu*

Ąsz apraszvežiau Dievo galjlvę,

''•11,1 4.VI11VS* 1VIU” > VU U iĮ.lĮJ ’’V)
mmsztui įgijo nuo maskolių
Bangų žvaigždėmis berte* nubėrė..
a d m i n i st ra ty v i szk ų o rga n i za c i
Ąyz apsakyčiau, kokia tai daina
S-iuncz ciszpadangių mums vieversė jų, ko, kaip mena “Novoje
V remia,“ niekad ne brt suJau
Ir iszguldyczEu, kur plaukia, eina-;

“Rodosi,4' raszo tolinus- 4,Xo-voje Vremia‘ę, jog toki svar
Kada saulutė tik ka praszvitus,
bus paramai ant kurių rymojoIr žiba, mirga rasos laszellaį,
d a 1 y k a s s 11 m a s k o 1 i n i i n o, t u r ė j o
Ir.cziulba ulba girios pauksztoliai.
Jviskų pergalėti Tuotarpu iki
3ziam laikui gyventojai LietiP
Kaip brinksta grūdas, kaip noksta vos visai neapKenczia mus ir
gina savo tiesas.s Dėl ko gi,

už vyro toms
kurios nemoka siuntinys, gyvenantis Maskolii
joj4, tai Maskolija nor neatbir
tinai įgyt tiesa baust savo ptu
domis, nor jie butų Amerikos;
ukėsais.
Todėl, kiekvienas,,
kuris pabėgo isz nasrų ano
M atsralios-

uDKy p peštunge, o ii.menkospasiuntinys negalės jo iszgell
ais galima ati bėt.. —
nuo

lankymo

Jos vyras
O dabar visos nesuraszytos

ak

iki antrai valandai. Negalėjo
ir
Ii jos, kuris arži n a szve.nozi au isz ra st vargsze budo, idant pri
stus tikėjimo jausmus žmonijos verst jį sėdėt namie. Ikrai
tuo pat gimdo dėl savęs ne misbjo, ir ant galo iszmislijo.
K u vėjo pas fabriko “bosų“ ir plaukt idant neuaikintų patiDidžiausia Maskolijos po
Iv musų juodas nuo durnų griežiąs,
It iszrėdytąs dailimlbažiiyczias’,'
si j nokęs
It puikius daržus musų mergaiczių kaų> mena 4‘
luinus rūtelių, rožių, naszlaiezių,
jos norui.
J/ahar jos vyras FARMERIAI IIl’CHINr ,
i‘ ‘
| mo rando.
Isz priežasties ko miega sau diena kuogeriausia
Ir kas tik, kas tik yni tėvynėj,—
*
Vislab gaisincziau dėl vieszo gero... ■ -^Liskobjos i audus nešilti ėi < o naktij1 eina į darbų-. Žino
Ą^z kad su plunksna apsioit’ mo I savo politikiszko sistema, bet ma, jog pati tuo u&iganėdi F a r m e.r-i ai II u chi n so n e, M i n iu
mis.
riuos vartojo lenkai
juos a|>
valkijozų.
liejo smala
Ąįszkincziau bjaurias gudųszuuyte ir kunįgai sykiu buvo u(l)es;
Ąkelbczinu- jiems szaukdams, jog lenkų propagatpi iais, todėl
(musų tauta randas pradėjo persekiot kunį
gus ir katalikystę; kas labai
J.og joj’ da randas senovės dvosė.
suarzino žmones ir padarė ke
lių lenkų pro.pagąndai* - Antį
Jtęg Dioy’s tvirtybių y r apgintuvėO
galo minėtas laikrasztis paduo ir 109. mokslai nes, kuriose mo
Sįusų tautystės, musų liežuvio.....,
dasavo rodąs kas link su m as
.didį,; didį dar mįslių spieczių
skaitliu4-- Su v. Valst. isznesza linksmai vakacijų 100,000 yp^
J tų, Visa valiavo 1 ir 2 kajti^r
“Lsztikro,“ raszo “Nov, Vr.u į G,094,243..
dabar niekad nėiszgirs svietas

m

■

voje A7remia4k, ir savo atsaky
me tvirtina, jog tai kaltė yra

©s

. i)e<l<*|ios

Katalogais, Kningii

i OC

S'/auksnnVi ,B.i ia udėjap

C. u: BORDNRR I). I). S.

3 iv

i Kaįgps svietisafcos įtalpos
W<ų. spaustuvėje randasi

Lietuviai wnž|»i shiclpuiuoso

N)c

M.rskolijos po ,;ik;t

20c

po pie t nuo l iki S'
ir nuo 7 iki 8 wo kure
3# Oak str. Shenandoah Pa

No

I
■LT

Vesi'lija pagirenų

szios fcufpos

20c

”T-

T

por

ma

AUPOKIUS arba

Szali.inis daiigiszk<i skirrbu
8
K

ž¥L Slavicko

33V W. Ceal str. Shenandoah, Pa
Liet u v iai ne u žm i rszk i t e at sila n kyli
• Tn k’ngas piisakojlintK
pas M. Slavicką. Žinokite, jog jig
N. Ja* elementorius su apdara-ls
yra ne paeziuotu, tai yra teisinga
vyras, nes nereikalauju daug uždara
L1ETIVOS GASPADIbio. Visados užlaiko puikius gerv
inus, kaip tsii, szalta alų, visokia ariel
e
I Oc ka kokios kas tik nori, ir kuo pui
kiausius cigarus"

50c

Maldų kMgos
t AUKSO.

Pįsg^'dejo nuo T^ Lapkričio 1894

DANIU DAKLVIJAl
Ofi&as buna atidarytas

a )S k u r i u i i i < )se a pd h r u use

Kražius
i
2,01^ •Apie
l.'xmor z,i u s besotis
2,,5tO b

HIX K i 'r!
per
1W vrnbas/cziij Szenaodo10c lio parapijos gulima gauti visokiy

TE

d)Su kauleliais
3vO0 id?
daugiams

SzkapįieriiĮ ir. Rožanczių

Ka dar yt dant.svwikl buis su9

i)Skuriniuo-o apdaruose 90e.

Trumpa senovfis

T

o

-j

40c

Birutės dainos

lOe

lie

molas

7 Oc Paimliu kini vyrai
zmne
«l
«.
A ai Nakvynes

(tallies

“

J’ssitkojhua.< apie vienu
••/tiiiikd
“

tryvenimai Szventuju
2,i r 3 dalis k iekviena

4 (>C

Treinai iszeina

buvęs prie- Minors
Hospital
Ashb nd p. Gyvena Wafer Compa
i oc ny? Building.

isz n.

xX

r

10c

ih.airts ir mužikai. drama
. d e.

!>.« WTTSRFiS

“00

Petro Armino i*.<ztai

In Ro Oi' i tiT. B^frnlo, Keiaarn F ol* Ir in W<»<,?i- 6»oi *:T> ry fa 2.75. 5.27 po pD't
Tn IMvidcre, Dclawar« W«t-r Gap Ir Strouds
V tl.OI ryta 2.57 po pint
J LamborfvHl* ir Trenton 9.15 ryla
Tiu: ’ n»..,c 4.01. 0 1 ry';»°* 57.5 27 j«> pu
ri llinea U Galieva 6.01. 9,1.5 ryla 5,27 po pi« L
hi \uhury 0 15 ryta 527 po pi«-i.
Tn .Irnn-svįf'ie. L<'vi-fvn io Hcnwer Meadow
7.3S ry ta 1'2.13 po pf«t.
)n St<>. ron ir Lumber Yard 6.01, 7.38. 9 15 ryta,,
lt.’. 13. 2.57, 5 27 po ph-tu.
In Sllv r Bre.>k J ik -ibiii, >ud* rirh>d Ir Htizlctoo f 01 ' M. .1 15 ryu», 12.13. 2.57, j 27 ir 8.0* po.
plotu.
lo >c-;.n!on 6 Oi 'i 15 ryta. 2.57 ir 5 27 |>o pk-tų
Iii O ; •b bronk .J>-d'io, 1 ‘r f ei ir I r--Larui AQ1,
7.3s, 9 15 ryta. 12.13. 2.57 5. 27 pn ph-tu.
Iii A-.l.l.jiid, Gimrjvillf it l,o.< Cr-e. 15?, 7.-16,
9.13, ID 20 ryla. 1 b, I 10 d 10. A 38 po plotu
In I?av< ii Ron. (’< ii*r«Ha. Mouii* Garni-1 Ir*
Sb <i .,(<111 9.13. U.H, rytu. 1.32. 1.20, 822. P 15 j-o .
pjftU.
In 5 af--rllh*. Park Pine*. Muban••' ’ Py Ir,
;)-’;>rv-, f, 0|, 7.38, 0’5 11.06 ryti 12.13. -.37, 5 27.
j'O“,it) 1.5 ; v plotu.

Lietax •ni

Ziponas-bei Zipcu
Žirgas ir vaikas

wcitittl Lszdnn isz Shrnadorio !n Peno llavizn,
Junction Mftiičti Hmnk, la-hlubUm. Stating!.?^
Whlto-Hall^Catn^uqu:*. Allentown. Beth,. hem
Etylon ir Weatherly 6.i)J, 7.3^0.15 rytu 12 13.2.57
5.87. po plepi.
luSsw Yorn ir I’bihilclphhi. fi (M. 7. 33. 9.15 ry
ta 13.13,2.57. popiet. In Qtiunnnc. Swltchbaca
G erhard* ir Hiidsomt.ahi Opi P. 15 ryn. 2.57 po pbl
In Wilcu-Barro, Whlto li nen, phtston, Lua-yvIJi-. Towanda, Sny r-, Waverly ir Elmira. A of.

vintą

ir jo ra-

KOZNASmM
sau nauaa

r

K.. '’krizo batu is vis
Kur meilu u-n ir Dievas

tc

'-. si, ukO. 5 15.8.15,1145 ryla. 155. 4 30.93a j > ->h tu. ir a tu na Iti Sz. inilori ant A iM, I’.IS,
.*» ta ''
‘_7, 11.15 p< pji-m
l-r u’ i
d« rto j PntUville. 6 01. 7.38
:» ' U
H 5vr.u. ~.!«. 2 57, 4.10, 5 27, 8 08 l«.

ėze*!> i Isz Put'--' Ii!- | Szoe-.ejor! 6.00. 7 W. 9 05
m.r, II R) ryt.i. 12 e. ,.uo. 4.10 5.20. 7 15, 7 55,.
9 (O p' pu-tii.
i./> n i-z S/.-nmh rin
t ,zb fon. 6 09, 7 JO 9s
I
. ta, 12.33 2 ’7 5 27 c’./S j«i pė-t-i
! ' mi i./ U i
S > nadorl. 7 3 ’O.OOj.
Il.y nu. 12 ’.'iLfJu. $7.56 po pn.;'..
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