
-3 Z

—------
,,, -1!(| «

W.'-.1K-------

5.5\ S’

? *

fates ? oH atfverfis&ig1.
indi onco - - IfrO^SO.

Ouo-inclione month - $ 1,00. 
#ne inrh one year - $1,0.,

K-PreKe apgarsinuiniH-
Vienas colis viena karta

YJenas coJi* luit.nietn

$ 0,50-
$ 1,00-

$ 10-

' >’ š

Augusį“ 1896m Metas 11!

vaitos

Tasa.c

Tada asz- a-m; tavų?

fintu, i r pasilaktum aut. sudraskymo nuož 
aiiem ž-vėrim.“

tarė,

miodėinū tankiai susilygina su sziomis 
v i 1 i o j a n ezi on i i s ra u d o n o m i s

gražios iszrodo
uogomis.

C7

kuriom*

tfjusomer.is aplinkui savę grabus tiktai 
pilkus, gerus, nekenkianczius ir naudin
gus kur. kas pel virsziua daiė.imu spal
vos..

Genavaitei ir vaikeliui, pavasaris ir va-

ginu naujo neiszdavo. l\l:el 
telių gaidos aptyko ir daugiaųsei pauksz 
ežių isz aplinkės iszDkiojo. C i so* kviet 
kos nudžiūvo ir pragaiszo, o gelbuii ir

i

jo — o kurie patys neriukiA‘>rtuos szaiti 
U’ szvilpiauti vejai iki vienam nukrėtė. 
Qenava i t-ė,. turėdama apsunkintų -žodį

n<ž ir su an 
buos. Kam-e ^-rė Benu 
.ar Dievas jau dabar nu j 

j "^wvli, kadxugi viską nuo mus atim , 
ga.1. but. ir svietas dabar pražtiH“ 

’ 1 u * n ° a i k e 1 i, a tsa k u Genii \ a i te 
*ada- diovuoiMs ir gerais esame, L>ieva^ 

visiulos lygini myli. tiktai aat

žemės viskas persimaino ir žuvr

ma ir amžina yra. Dabar tiktai žiema 
prasideda, po žiemai-gi seka vėla kožną 
sykį pavasaris. lai p tau kas metas vis
mainosi. Laigi rammKis dabar j 
art imiuosiž-ivmosmitdn pavasariu.

rai kvti

tavo-motina,, kur kas mažiau turbūt tu 
riu proto, nei tu. Jukgi jau žinau per

liu gyventi ramiai in rupeseziuose atsi 
minti sa-v bepaliovo* nteitianczias links 
mybes ir-norą gyvenimo kaip tu, be liū
dnu 1.1 o ir rtų e.sezio.‘c

Genavaitė nuo nada kasdien girinius 
obuolius irgrusz-ias. giles ir rieszutus, ir 
kokius- kitus vaisius rado, ant žiemos 
rinko. Daugybę taip-gi szaknelių pri 
sirovė, — o Benu kas viskame jai iszti

ankszczimi buvo pririnkus. Didesnius! 
rupesczius jai suteikė apvalkalas, negu 
maituastis ant žiemos. Jos vienas rūbas, 
kuri >c.-u- kelis metus diena ir naktį ne- Lt) v- u
sziojo, suvis jau- susinesziojo ir buvo vi 
sas sudriskęs. Sėdėjo verkdama prie

,. e ••••- xz. j.,

dagiais sukabinėjo. Bet- vienas prie k 
to jau-B-esilaikė. “Ak,“ atsiduso ty
kini, “kasžin ką dabar duoeziau už ad?

mi draugijoj, o nbi vienam pagalbaus, ne

vui.“
B- aukas

p *au- ojo atsiliepė į jų: -‘MamaL ar 
«tsinn ui,.ką man palakei. kada runų sy

Ilu.i.M*

r

mos. Užtai-gi buk linksma.

kad neesi Jam mielesnė už musųlanę?“

d unasi tarė: ‘ Gerai sakai mylimas vai

J

dar daugiau rasti inedžių, nuo Kinių ga 
lėliu prisiskinti vaisiu. Ant nuolaidaus

, neszdamas nasruose avį.

ežiom akimi žiūrėdamas; Genavaitė per 
sigando, net sudrebėjo, vienok, greitai

nasrų i szge 1 bė t vargszą gy v u 1 į. Vii k as 
palindo avį.;: a pk vai litas nusirito žemyn 
nuo kalno ant lygumos ir kaukdamas 
nubėgės Genavaitė pas avį atsiklaupus 
biskį isz' bonkos į snukutį įpylė į leno ir 
mąs- -5 ar dar negalima butų jų atgaivin

rint antvargszo gyvuluko, susijuuino

tu doras givulėli!“ tarė: “ tai-gi tu esi 
isz tų mielų- apbnkių, kur mano yra tė
vynė? Ak, tikrai jau nieko isz ten ne 
matei, negirdėjai! Ak, kad dar Imtum 
gyva! Kaip asz tava maityoziau ii' set
geez. au! kaip mano Bėriukas su tavim 
džiaugtųsi L Gal esi isz (n skaitliu

sųvėbvą neszioji. Ak, kad tiktai 
■nėr m ii .nrestum žmogaus kalbų 
ziau o -. v?i e :: Ar laiminga; i»nr

mena apie sr.v

Ai
gal mažu pažino nek .'ey 

rty. sztekliuje, o asz
. ie mirsztu!“

Teiiau&bxjs-



Žemaiczin Vyskupyste
Pin-aszėK. « • - • . *- <

o, MOTIEJUS VOLONUZEVSKIS,

zijnieras Pacas musu vyskupu.

-r—q—-

Metuose 1660 liepos mėnesij 15 diena atleido isz Rozvoduyo į Varnius 
?ualdas senoj gadynėj per Liherijusza popiežių paraszyias, kurias liepė? 
žinovėms tankio i kalbėti,-idant Dievas isztrempti teiktųsi neprietelius^

fjirsznva. Ožiu jam ^būnant Vjlaiau; 
kunigai davė žiiyia karaliui, jog Jurgis Binlozc yaR» Vilniaus vyskupasuų 
mirė. Sapiehą ^enipi norėdamas Vilniaus vyskupystės, pradėjo ni' lsti 
karalių idant į numigusiojo vieta jį p* keltų., l ain ant to sutikus musu 
vyskupas neparvažiavo į Ze*uaivzins. Kanaunykai pa jutę ta atmaina, pa, 
darė vąldyu ,V ( Yskupvstės pirmutinį pralota Vladislovu Giedraiti, pa

ir utiipĮiąti visokais nelaimes nuo musų žemė
tuojau gavo žinia Gierapoims praVpszezhis, jog Smalęnsko vyskupą.' 
Jo Mylista Kazimieras Pacas, buses Zemaiczių vyskupu. Kaipo-gi žinia.

Gal nemažai pakaltinot manų

l>b>gai ant iflhnęs
pamiMįti. !>«•( žeminus paryrf

vo nuomone ir teiksitės dovn 
imti. Liga, kuri manę p.eispau

keliavo i savo žėmv 
arėsi ir lipk m i uosi.

Žmonas ‘szvydę jup> iszeinant neiszpasakytai džinu injęni popiežių Klepiens.u IX I669m. iszrinktas musų vyskupu, 13 d 
pailsiu 1069yi. užleido isz Vilniaus Vladislovui Giedraięziui ragzta, idant man s\<

Tuo

*

še bot Varniuose., Perskaitę ta rasztn kunįgai, tardami, jog naujas vy- 
skupąs visadps. Vaypiuosę gyvęs, dideliai nudžiugo. Tųotarpu B) d. rug

»na ir

nykokai .palaidojo ten, szalę koplyčių pas Kryžnunaja. Gwiejie kaip 
galėdami bėgė namon, bet ne visiems pasisekė iszbęgtį nuo, maro, vieni 
sakiale.se iszmirė kiti parnaszė liga, į kiemus. —

nų pergyvenęs Varniuose, iszvažiavo į Alsėdžius ir ton apsibuvo. Iszvy 
dę tai kunigai v$ n,ulcido, nosis ir pažino, jog per tuos mainus nieko ne-, 
pelnys.

1661 pirma, kurija į Žejiiai.czius, parvažiavęs vyskupus Aleksandra Ša
|»jeha, ketino, tuojau atlikti jubilėju nuo Aleksandros. II popiežiaus lei 
Sta; bet marus to, daryti, nedaleidig nes. negalima buvo, zm.on.esv slapstan- 
ęziilsius po girias, j bažnyčias suvadinti. Suteikė parapiją Laižuvos baž 
ęycziaj, kuria Onja Pacai lės Vtižiiiskienėpnsl.aczijiis^ užniy’zė, LJęl>pnui 7 va 
Įa,kus žemės.

Tam paežiam mete, ivivykęs į Varszava :ud? susirinkusio suėjimo isz 
ąiuLlA nup, karaliaus Jono Kazimiero 20* valakų, žeujr-s bažnycziaj Smil
gių- ir. patvirtino užraszus Važinėk ienos,. Parvažiavęs g Alsėdžius suėji 
imii liepiant, surinko.pinigus ir nmdunlC* karaliui, kad prideranezia alga 
kareiviams užmokėtų. Alarums Imamai.perėjus, kunįgaj per apskritus 
JįQ63, metus, laike jubilr-jų ir kiekvienoj- bąžnyczioj skelbė žodį Dievo., 
i^lajbsytojų vienok nedaug turėjo, nęs m;u’ui su karėn^s. bąisjai žmones 
ipzi’etmę. —

i Parkai vyskupo Kazimiero.
ij Vyskupas Kaziiųierač paęzioj pradžioj savo urėdystės pasakė, jog- 
j neužilgo suvadys kunįgua ant susirinkimo: ko. vienok savo am-žij ne 
Į padarė, nes perskaitęs visus įstatymus, kokius apskelbė vyskupas Tisz- 
■ kevięzia, pažino, jog vegyeit galės ka,naujo ir reikalingo padaryti. Ne. 
be guilesežio vyskupas palaidojo.Petra V aguona Dzicngau.skį, Varnių ka 

jĄaunyka, Kražių kleboną, kurs per keletą, metų varde vyskupo Kazimie 
!eq valde Smolensko vyskupyste. 16C0m. parvažiavo į Varnius ir pašilui 
’ ?ė. Mirdama užraszė 1,8.(MHuksinų ant Kražiųultorijos. Paliaus popiežiui
Klemensui X leidžiant, vyskupas liepęs per dvi nedėti visoj vyskupystėj lai- 
kyti atlaidus ir jubilėjų, iszvažiavo Į Vai*szavą naujo karaliaus skirtu nes

i senasis Jonas Kazimieras nenorėjo karalium būti. Sugryžęs vyskupas

Į Ul er»aįiezia ran Ka . /jniųjįim-
I suteikti mažai ka oaliu, bet 

kiek turiu, noriai su jumis p.t
I siilalįsiii. i’askutiniame laike 

skaitlius musų brolių pasididi 
l)o net aut 40ypatų, l ždii ba 
,niu>lĮ broliai ne per kaip. Di 

,din;»nti- skaitliui lietuviu, žv

‘ ‘gnnoi u-u“ ei

jog mokėdamas

nes už

m

sai rast* geresnes vietas ir užsi

mi

Barnis: katalike su kaMnaist '1'670 metuose, lei.dp Gabrieliui Kaminskui Gaurėj nauję bažnyczia pa
statyti o Volskiui Szatėse. Alėtuose 16Į1 už pinigus nuo kalvinų gautus.
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balsai tai nieko negilii oja j Prie paūžtų valdžia tari * 
-o dauginus vargui butų, ims-to Į uždėti bankas kal iose žjhouūs ; 

km terp mus vienybės. Nev4e |,e baimės galėtų p įsidėti piju* t.
oras pripažysta. jog gerai but ■ (rus irnamloiis in^enkbds. T

Dauginus neturėdamas ką ra 
•ti užraukiu savo bnszka. v y

lydumas jums viso gero 
Edv. \V a gilei

Populistų norai.

s*-

lymmo.

ras.

WELdlS

?>uvo AYj

k n ieuž liuosybę K u bieeziam-

‘darbą prie visnomen*
v le

j kam turini

kini į medį.

gal, nor

antras
me| I (.ų, 1 «J! ) >

Ia*bai iszmiiitin

a>uiske, ką aprinko 
itą ant prezidento

<\aras aukso

valdžia j

Ill 1 elegfa fa<, utip pat kaip 
ir jiacztas turi boti valdžios ran

tarp ‘ K°se ir penias nno j 
. ant \ isiiomenės- narni

(conrtai) negalėtai

YPATING AS Al EDIS.
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c
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kurio vidurine skūra

v.

. paimit i
ži iszmokedama kompanijoms. 

’ Dabar, girdi, gekžinkebųkom 
panijo.s krauja turtus isz žmo- 
m'ų ir su pinigais j>apirkdamos

A ugi n i Bins krokodiliu.

DU met mažta.

imu szilkus. Jau pridirbta isz 
tos sknros, mankietų, aĮiikak

Harbor Spring'e, Mieli., au 
medis, h dlus gluosnis, isz

SzįęUavos miesteli j, kabuli kai s;a. iralvmais nipknd- sulikti negalėjo; 
kalvinai maty;duipi, jog kas dien katąJilcai. dauginasi, o jjujsiszkiai maži- 
ųa^i, apmaudavo ir linkėjo prieszinykams viso pikto, Lygia dalia knta- 
įkai džiaugės: isz Belaimės kalvinų ir norėjo, kad tie suvisai isz $zidla- 
VOS praęitrauktų. Teip netaikiai gyvodami ir besibardami pagaliop toi- 
4cį padarė ęrmyderi':- Vyskupas Alcksą.ndraSapieha metuose įsteigęs 
Szidlavos koply ;?jp, altoriuj pakabino paveikslu Jėzaus Kristaus n.ukry 
žia.voio,. Szesziems.metams j)raslinkus, kumendorias kunigas Sziernau- 
skis sa ponu Szimonavięzia ir buriu žmonių, nuo Szidlavos klebono Svie- 
•ęhauskio pasiųstu, norėjo užimti gabalu, žemės, buk kalvimunjs prideran
tį; Pajutę kas dedasi, kalvinų kunigai Chelkauskis surinko saviisius, 
įdi&vė jiemji ginklus ir.norėjo nuvyti žmones klebono nuo savo žemės* 
Spsit'kusii ąbj szajkpradėjo rokųotis, puskiaus muszlis su kujnszczio- 
įpis ir brūkliais, pa.^abop ties pat minavota koplyczia pradėjo.azaudytis 
Paežiam inirszime, viena kulka pataikė kunigui S^ierna^iakiųi, o antra 
kalvin4’ perszQVe paveiksiu Krislams,nukryžiavote, koplyczioj kybantį. 
Susigriebę kalvinai pradėjo skirstyti^, kamęndorių nunpszė į namus ir 
yisi szDekuęziuodami namon sugryžę. Teip tos dienos barnis, pasi
baigė. bet j*U3- vaisių ir ant paskesnio laiko pakako. Lenkai su lietuviais 
išrinkę savo karalium Mykolą Kori butą, susi važiavo lyriokavoj, Itetydu 
įpi jam karaliszka kepurę pirma karta uždėti. Alusų vyskupas Pacas, ly 
giri dalia ten 1-669 m. kaip o,senatorius nuvykęs, karnlįpi ir susirinkusiai 
diduomenei aiszkiai pasakę, jog kalvinai tyczia Szidląvoj paveikslu Kri 
staus Vieszpaties perszovėi Karulius ir visą ponystau^pykusi ant tokių 
bedievių, liepė szovusiems kalvinams gerai kailį iszporti. Pask.’aus- įpa 
ųC. ka l kalvinai užmokėtų, katalikams 13.000 auksinų. Kalvinai negalė 
(Jfuni karaliui ir suėjimui prieazl irauti, pasidavė tam šydui - NelurCda- 
ųii tiek pinįgų, pardavė Sziųiavo? bažnyezios turki ir trimis kartais isz- 
n lokėj o kas priguli. Bet jų kunįgamn pritrukus maisto, peraikėlė į Kei 
Jnimius. Jrų, apleista, bažnyčia, pradėjo po kiškį griūti.o vyskupas.isz 
-pinigų atimtų nuo ludvinų pap« oszC Szidlavos katalikų bažnyezia. Ant 
ųa gi uanja, pastatė Kelmėj, Aut galo už visus savo vargui tapie reika- 

pakeltus 5000 auksinų sau pasilikę.
94s K •

nuliejo didį varpą dęl Szid.layos b *žnyczios. Svicc-hauskui mirus, pada- 
,rė Szidlavos klebenau Joakimą Sknmunta, kurs isz sidabro szirdelių pa* 
'stebuklinga paveiksiu, kybąnczių, Įaidarū rublis Szvencziausiai Marijui. 
Dagai norą Mykolos. kurųgai;kszęzio Rudzivi-Ho, Kražių pono, 1671 im-tn

tapo Kražių klebonu Siinanaa J:»blouJcis, su kuriu paskirus daug vai 
go turėjo. Jablonskis gimęs VoPyniuj, gavo nuo tėvo gana didį turtą, 
vedė paezia ir sulaukė.keletos vaikų. Paežiai minis, turtu iszdalino; tm 
ridamas, jau 40.metų aiužiiuis įstojo į kunigus ir per minavota kunįgaik 

,'nztį įgijo Kražių klebonija. Bet ta atmaina ir luomas isz szalies Jablon
skiui dideliai nesiklojo. Nes vyskupas kaipo ateivį isz svetimos vysku 
>yst,f*s kuuįgių vien dęl turtų. į Zcm-ai-czius atvykusį baisiai neapkentė.

Todėl nors turtai; mirusiojo klebono Vagnero, kaip tuokart žraones 
Lskelbė, teko vyskupui su sargais* vienok vyskupas J-abJor/lds kaltino ir 
’li.epv atiduoti tuos turtus. IjJieiia nwo dienos skubino, ka 1 n >kytitsi že- 
iptijtiszkai. Kelis kardus, patraukė į suda kojisistoriaus, kura Jablonskiui 
lūždavę daug pakutos. Tų,, kaipo ne visai teisingai užduotu, Kražių kle 
bonas atlikti nenorėjo, už ka vyskupas jį iszkeikū.

Daug pinigų Vagnero pas kleJmnijos žmones liko, vyskupas liepė 
Jablonskiui tūps likusius.pinigus riekti ir sau užmokėti. Jablonskis utim 
ti negalėdamas, mokėti ępi^orėjo; vyskupas iszpardavė jo palies daigius. 
Persekiojamas. JablonsM^skundėsi Anie!;. Tmatiiiaei vyskupui, Klenierų 

'sp. X pasiuntiniui,. Varsza»voj gyvenam Bei kala peik ra tęs, Jablon,
skį už npkalta paskaitė. Tuo kartu kas žin kas 46&1 i;k suteikė Jablon* 
skini klebonija Kroczyne, apie kadagirdęs vyskupas, tuojaus atėmė K ra 
.žiu, tardamas, jog. nępriderti vienam dviejose vietose but klebonu.

Tuokart Jablonskis be gadesties po visam isz Zemaiczių išsikraustė, 
. vyskupas tuojaus padarę Kražių klebonu Gabrielių Staszkeviczia Tei|^ 
yskupui su Kražių klebonu besi- •.‘kstai? h.Ri dalykai atsitiko: Kelmės- > 

klebonas katalikas.(kurio pravardės nežinpm) slapta į ki luinus pavirtęs. 
-![>er, atlaidų* „Dievo Kūno“ su monstrancija ir daugybe žmonių ėjo į kai; 
vinų. bąžnyczia, paėmė. Szvenczia'isia •Sakranumkeir motė ant žemės sa- 
kydfcmafcgarsiai miniai žmonių g-a/binat ta diviips ga.balėlį*
kuritfue nejokio nėr Diavo.“

.i i _f»> ę Foli.'-UB I t£& yt-

darbo gauna nuo 4
— .) svaru szreri 
biski ir (langiaus, 
mano liga buvo at

žinties, knuįga.- isz Natalės, 
kliosztoriau' Mariannhill, žino
ma,

su anuo kunigu. Jisai mums

s at \ a

nai atsiųstų, nes jis iab«i imnr 
prižada nevat i-zmokt lietuvi 
szkai. Labjausin jin 
lietuviai savo aukom i 
sijų. Jam iszvnžiuo 
vėm ir ana praszymą 
tą. Iki pziam laikui

igaiina su visuomenėsskriauda.

lifts gavę nuo valdžios dabai 
\ aido geležinkelių kompani jos 
1 uri būti atimti nuo jų. palie

žemo atiduoti reikia žmonėms, v

trini prižiurėti, idant svetimže

Getu turėti v
J

enti ant ūkės (farmu) turė 
auti už dykų namus.

d Dorins turi rinkti betarpiniai 
mis i . .. . , ,. , (stacziai) patys žmonos, ne eluK 
įda, . .toriai.

toriuus jokio atsakymu, 
giioūoj a m i k u nįga i d a \ 
rod u, kreiptis pas Dt 
vyskupą bet vienas arba du kalų!

Nors

nuo uždarbio 
o, idant tok’U

būti mokė 
kiekvieno

tui-czifti ly« ai kaip ir darbinį 
kai Mokėtų ant visuomenės rei

nac

i maži.

me

A liginimas

inszinį į
nes d e

uilė dauginusiai

auga

viena akrą ze 
vandenio, pana

se vietose tu” gylio *>()() jardu 
o kitose da (langiaus. Nati 
ralistai negal iszaiszkint tok 
apsireiszkimą gamtoj. ]mlij<

J

stacziusnevat ląd^igtn ant sau v O

AtMtikiinaN apl 
Patermo.

miliny kas A nt;ime- (’ 
7'1 met u amžinus.

labai ger«. — Kaminu vice 
tu’vjo lauko, aut kurio buv- 
pas.edįt'js viii v nogės. Kari

n r aĮ>ie sav« 
ant jo 5 >’j |

i Disaeguino ir

savo gimines, km n

ta n ežių lyn.

)et (ame pa mat

J mg
J*o. ‘J

meto

sakiale.se


Llth

l'Aecaks aU kin 1 Of Job Frilling 
and jranstetiagni. H mudri > ...n-

Snhst riblien $ 2. CO pi/' Kr J 
įp ib eommanicątions mn <1 he ;vJn -«n.. 

§ farsas PuMishing Co’’ ;•

Shew: n--w I’o.

a

!K'Sh».

nU
iijszema: kas : s’ibatu^

Shenandoah} Pu.
Hn .duiohi ant metu

t:\MER 7 ė d«)E

i &
p.

P 
2,C^ 

■eruėjos) h 
tari boti s* m ii ant szio ant* s

Ar <_ /
?' \
i--/ J 
s i .
4

* adored as set oral class mat! matter 
a* tie-Pc t-O£k> at Saena.uUah, Pa.

Atkreipiame skaityti jų n’y 
dnant patilpti ios szinme (i a i 
> <> nvunerije urėdLzkos stati*

te. Lietuviai pirma \ btą užima
kaipo prasikaltėliai, lat-

Gėda gėda!!
kunigu baudimas ir

V </ v

man
ylagcsnio apsėjimo n

ii aut .visu mus * užt r.iukkauiji*

tu te ii nevidonai

gramk uiiirus girdi, 
ir visuomenei, ypacz 
ętėms (pageliiii ėms) į 
apie sumažinimą tų 
ežiu.

neiti l

vagiliai
ii: kitoki

.► į . ’ pa m i<’S, kurias 
ei;<-/.ia lino ko lenais, 

O.i e pi-ovwję> vioKšii vo 

i darhiwikas. V w

mu'

mokestį už 
iki Naujų Alėtų

ak i J K> j dh -3 ;S 6 C

ko v iezitiL n nksi ne j >i mi ksna, užlois- 
tk'mas jam ehmniou’o vi-ta ; nt dir
vos- poezijos. Kad teip man (oi 
dėl ko negimiau Midui ziundk 
bnezia raszvs h g ‘ dailia-'- c les. 
Izi’p Miekeviczius, heel tnviszkui. 
I a bar gi turiu p' nd s n:., pii-uine, 
kurios man niekas i>d<v.*; iiojo; bei 
kmi aut •uc'i'imės mano ki>zcni:ms, 
lūžta po kiel vieno, pavas^v to saki
nio, nors isztiesu nesuprantu, deko 
ji turi lūžti, ne< ii<*i.^sz-m/poezijos

s raktiniu

paguodos ii' pagelbos drain V 
si v. c, Lutų priguli neriai visuo 
menės pauiekiti nenrilaikomi,

re.

gras/im-

kam

marėmis projektų.

-tai Kad teip nitme Imlų sutvėrė; 
Dievas įipojektų ’ vijų, buc/.i.-i se
niai užliejęs jau m br\' “\ jeny- 
bc", t'k vi<us 1; ik a.s zc z. i tu. mi ilč
iai projektais apie i* tuvi, kongrr- 
-u, emigr ntų namus vLutmi apsz- 
vielima, liet dar, p:! lėkime snių 
apie perkėlimą visu liet' 'd; i kokia

visi lietuviai turėtų napi kt, iszvyū 
volimtauczius ir nutverti į >je nauja

ko universiteto............ ir ar gi ma
žai gali žmogų, iszsvajoti pakilių už 
manymų, j *>gu laika turi/ l’ul ant 
nelaimės lietuviszkai \isuonxmei 
negimiau svajotoji], ir visi mano is.: 
gailingi projektai numirs draugu su 
manimi, kaip numirė brangus už
manymai an , gerbtinų ra-ztiulukų

Dieve mano. kas ant svkio ne-

»

gų garsaus reformatoriaus, nes be 
abejo jum bus geriau, o bent saugiau

■ liaud-iigtih b.uo iauiiecziams.
Naudingais! Kas dabar nenori 

| bipi Maudihgu. Bet ant nelaimės, 
j ne viisiems dievai suteik? alsakan-

vėjo buri itaudingu.

ta kritika: k a
atvesti žnmnes ant t

tipo padėkime s«m p<

Lo.

O.s ven

imi>
lai ir

1 triūso ir prakaito jo užlaikytoji^
nimo savo bu\ io, sumažėti^ ai- ^ y,-, jpigti nebūti} jiems bu-’Įsto-
i||aiiavim.t* aut sunkių laikų ir Ros ■-ros valius, bu ’ d oje tapti

t

i

i 'Ik *3p«-.«--į*
kuri su klvksum h* rauk” piojimu 
sveikino jo is/siĮge'vaikni ir mergai

nadorij' ji> buvo n.okįt- ’ 1
mus nedė’di* nines moks! ' <

t .i • x i .r

diklokai svccziu -isz 8'u‘..’.dorjo ip t *• *
Malanov\ms tvrp kuriu buvo ip 
p ,1. Mih.iiieka.s. s-us vi. n t;m<' k^ 
sienas su savo nr.ehnyn <. p. I).<nisQ 
v azins, svarbus lietuvy-4 i*z Mnha 
nov’a/is. p. Mil.itmckas is- Szena

on.* ms \.*l|
L t V O

o diiljnr gyvuoju, 
mt nežino, dėlko ji

t) pas mus y’ii 
, io nežino, dė kų

nor« iv tai ekskursija padaryt:, 
uio, liet d^l to, idant į nii*m t 

oi u L u 
d. I i: ♦

le šyvuoju: ar- 
jnogju gyvasiis 

i pripažinta ir užlaikoma tuluypa- 
(Kmdo. padėki rp*. sau. p a !.«

•a ere* po

Vai \ ai apsiėjoir liuksui

tavail.’ n.-žii i:i dėlto 
.ardu ‘’oons Siulpii :. 
h"’ ’’r’, ir •■i*i <{<•!> u

iid/.k.anis r.-idėmis a p
/-.h iu ■•‘Sad.oi.onois: .<..m"’ 

; t. buvusį pi. n 30 nie.n, .- 
visi ŽHio ir kuriuo niekas ne- 

. noja i<’ daro te.i lai k r -
žinia dėlko. Arba tūlas

po

. c ..m’.
■imk

sz Baltin u "-. rnszo neva Kom 'poi. 
lencija i “Vm-pu’k “Varpad’ netik
au priima ja. bet da užprav'o ‘i“ 
■zvti daugiau, nors “Varpui”, kao

jo ir -i <• .i punnmCt.

. ra te p joini ržl<r;'.i i t, kad Ikiisu.

Jen; v < < n- t t. nor- syiq gain 
yanfii. 'L.da as.r pirm r p it irvz? a 
mt jų kapo pa-latvli parniūkia, ant 
kuro įgalėtumėme pane-za, kuri

ne*
užmany

A

r.kskur.s'.ja v
nines mokslai

Sz< nadorio nedėtie

liausią. 1 uiirai piųmoszti • kklrisz 
ki vagonai (karai) ant kurių važia 
vo mus vaikai pakelt- tiukn: ma v.i 
Kam nm .ste: vietiniai an -iis ,

Per pusantro szimto vaiku smagink 
pasibovijo ant szviežiu oro, kur 
“miszkas ūžia, gaudžia“. Ant tos 
luajuvkos “(ekskursijos)“ ap»nt kn.

tis, vietinis klebonas. Apie apy
pietes atvažiavo kn. S. Pautičams, 
Mahanov ’aus klebonas, ir kn. V. Ma-

z:d< ntas p |). Lander.'In-i- do 
A. M Milukui, jog mstcnir' i- 
(i ir taip gražiai surėdyti |,okį p

bZillS

ty . >i izėsi kas .inis n* suv» i, i.>t- 
pi ide' ii |>i ie ibzkėlimo to p.-. ;.',,. įv 
’•■n uedė idn-ninė' moksiaini , \aiku

w- isoiisi.tucij’j Lisnu< ki(nė >\ • * ( š 
.d-.;tvii z.eitč. Mulė S'/menn < kicu<' 
Man Kazakcv iczi-nė. Maiė Ku/lo 
na ir’ 
v ;c ir Buiauckii nė. •

din■ >, •i ’

i d mu_
pamalė 1 
m, kuri > 

lemtom nuo gėry’ • o savo

vo i 1
an ns

i .*'■

ic -ii ė t i

nu\ c.l<*

>

•o*“” *
k ra musztvoė

ucj | >*bu. t ji r u v 111<$ ta i m m g 
skirstė,, nss nei vienas m
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per p -k nū in- I’d i <4(i- rt-i 
I ’ko 10,000 -vaisi u, nu • k Ui ill

O ir’ v

1 hIii^Us;. n kompanija Luvopae- 
Hsi niJįjus rlarbmikus, lx»t strai- 
icrim susiHUAu i busziurf jjrire tė 

i .įmesti darbą.

New t oi k m kriauczini n-.iyt izz-

nusiuntė jam m ėdi.-z!-

darė paskuthrume laiko turku val-

22 milijonu? run
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Jauk u lieku nežili

Lai ki asztis ’ ?
Miliuko žinias

Vg

k u t i i i i i i s 2 i

joms, mi

mosi- ei lest- Tą
kinti vien I uoui, '■ 
nepa-1 baigiu aut

Inai.

tuose atsitik'

Lili}. t .r < uno guirėm • JOJ '»»' 
ve gilsiu, kurie Lzdegi 

i.u .35,000 triobil vertei 35 mi 

liy ų rublių.
u' i ] 0,000 gaišiu isz.mulcno 

• * ' K. *

, >00 h I tj. J< ’gu p «im-
-i. 1< vis.,‘1 LivlIlAH. I.’li pel tm1-t » I

sutiki, su iinikuoj.-meziais. Ih*, ki
li konira. lieri i jau pa-ira<zė nu! 
kriiiucziu r» ikal vinių.
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nei
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L. atver d;i/nu etoj;'' kai ’- 
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kuri < 
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KaInus, praneš*?

i <. t r<
i op-'

jrcju Lcndlauii >t. ja.s nei pi 1 n 
tnu.- į rouzs. Ac o lu-tai ir jų 
..i.iųiud m apsdeidu ir norėjo per 

■j -i cij ii.-iu (Ud...jm-i (mat v si
I rim-lai gv-m-

ii mi'/i lol 1'1 • 1 a il
\ ‘Čir

m.-mn butą, 
kiti .’ipr'"kti.

1 ■ ūkėjai \ iv
m u> c/.iu

u•. rd 
yi; mum ui ja

irC; BA1

lis kitan

po- geležiukei’io 'iiiAi - m ?zoko uti 
lėliu ties iiov-lu Kelki. l\nkvw-do 

iii bi-’ii,tizuuiausia

ii

na ;ų>r- 
kuriam

numirt

; mU'.jlu rinwicU'o *
t .-!,.'- j ! y i<>r* 'imas
m e-/in'.die. Ji-

irai ori” -jo i; 
Pusė beveik k 
uo pi k li.-J- Et 
ri.i.

audvj <jiv 
j t: draugę

i <niu. Ve t'm im ..i 
:i ’ apd:, ngpi viii' a

dvh- ,- Vc< 
ici' imč'. I

uri žinoma ’■ ra > <>:

ziavo xii v u ūmui i Atlantic City 
Ekskursip s linkis ka lik prava>ia 
n roL; inkel Iv; ri ties W est ,L j-c;

Augi i jo- karei' m t >je \ nioie I ai.-mi 
niipm>leui' dvasios. Choleros baj
inė neduoda m.-i minima'.

TURKIJOJE n^r ramumo. Vis

Mukę lunik
j-n.b.'Uo v;u- 
t akvjinjkus 
;ų Laiimm'i. 
lino sukihi-

iųjų ed<’S. o (iriekijos-

j *v.. ..5 ..
Į kaip ant jo užėjo pasaliomis trūkis. į j.,u j<;i
I Keli vagonai i sz.moulius ,-udui‘y-, ,■ ■

U. ir npie keturesde zimbs žinomu . . •* • * ..n ,;f*! ežiu, jogant syk užniuszto. sužeistųjų skait-1 
linu... ..kin netoli szimtą. I

S’vurt n vili 
<»n UŽ 1 5 K7<1

sugriu e. 
sibko b'

.O. IVrcita czetvor 
mas -ai lietumi bailiai 

uit' tvlį. Vanduo isz- 
s. L'LyT.ipus ir namus 
m sz» ntai szcimvną pa

<ii skriauda ir uelaby-le Szimtus 
skundų gauna jis nuo savo j avaldi 
niu ant kruvino <z:n<»vmkii perse
kiojimo ir nedorybių. o nežiūrint 
.ant io viso jis sim.izia litrus svieto 
žmi} toj.- m- ruk-iiiu- kryžius, žmo 
uėms gi, ka už aiko la visa ga ja 
r pati carą su jo -zcinnna, lieka I k

šit ule i

.‘>00. Miss Kimball savo akimis imi 
lė P. kraugcrystv; apraszyimi.x |< s 
n don l,ė- labai sujudina žmogų.

M A SKOLŲ A.
Maskolijoje, carui m s:n o\ 

runa ir Mi.-itbi linus rni m H< 
jau negirdėti persekiojimai, 
rudame -Gjusg*’ numerije .-k 
jai malė, kokius panezius n.n

cziai apraszo apie arcszlavopnia 
lenką V.-in/ax<»ju. Net maskolių 

no nkai neturėdami ka veikti
i-zm - mo. <*g i k lia*-pi>\vsf;i 

rodą užpm lė 
iliioniii v p h .

na . .'u tau 
ant dmmciio
\ ir-zavojc ir paėmė juos i ne ■ ta 
gar-idami, jog tie nabag.j' pi.ymė

n r*,v ............. z ------------ •• -
kurie turėję suokalbi iszaiaikiti a

MLA.'d.JJAL
ai isz ( uef ' praru \t

kuosc v audimuose, 
n,“x Uits.xcudo.

eilini

'le'vgr.'mm- i.-z ILmo prun- t 
:;pr i-ziM1 kimu nat ; »’pt l ai., .'..-i. 
SateHio. kuriuo v ra Sel hi< u.-i< » •
Mari nelli peidėtiniszoko ;kij »u- 
gu.-(m< , o broli.- mirusio karti uolu 
Martinelli.

Jeigu kuris mus 
ifvvt'iianti.- tSz. % • 
tu kada mus ] 4 4

; i
7 »•

< > io

M

r< iviam-. ” i
Ant ,-ados Kretos turkai menkai 

i; ildijir jie kelmą tik gin 
ugoia ant kitu vic^zpatys- j 

Jaticzia maisztinį-1

škuliu c^ira

mo) vie-zp-nj — sultoną.
— Paskiausios žinios isz Euro

pos pram-za. jog muskoli *zko ca
ro giminės D. nraje, Graikijoje ir 
Anglijoje, gėdįdamicsi jog jų gimi

J •į mis

tuvi*.

tv<» nauiusua*
v

mus ant
307 W. (W Sir.

Shenandoah, Pu.
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Gali iszczi.stiti ir niikvarbnoti visokias

O jis karta atsiųs la'uuę mums ant szios žcmyliės.

ir *»<* dienų

Shenandoah, Pa.
aviena

Prisižiurėkini lietuviu gerai mes dorvltėms. *■ »

Ui t kad czionais musų broliai, "erti susieina
J0N0 MiKIib/ižlt)

uio piningu.

KKLPSIl NO1LE1KO CO XV.12th St. Chicago Ills

>»
t

lenais žmonos i bažnyczią nedėliotais traukia.
<) bažnyczių skambu varpai ir ant A ukos szaukia*

i i n s .‘,<i proc 
siusk munu

mėsa.
Geriausia mes 

sndos piginusia.

Smagi ausin vieta del užeigos, jo gėry 
neįeik nė girt, nes jie patys giriasi 
O žmogus meilus Ir prletelis bėdojo

Ten gėrikų visai nedaug laike szventos Aukos,

Alan tos pievos, žalios girios, tai yra gražiausioj,, 
One kaltu, žmonių būvis, tai via mieliausias.

A- < *’

V aliodama; dejuodama. grumi ei uszaroji. 
ik-t nežinia, kada praszvis ūkana tamsumo, 
Kada žmonės turės laisvę ant viso liuosumo.

Asz Lietuvos nenžmirsziu. būdams kol tliaUMa; 
Amerike anglis kardams po žeme gilinusia.

Czion-gi užsimirszo Lietuva visų padoriausią, 
trbingiausia.

tinus, vilnones ir szilkines. !*<> Iszczistli- 
uio . arba nukvarbavimo drabužiai isz- 
rodo kaip .’.iivhu naujai padaryti.

irarbit atlieka greitai, pigiai Ir koge- 
riausei.

Taigi parduodu nanjits Ir Jau palalky- 
uts d ra pa na*.

Visada kopigiausiai 
mėsa: jautiena, vetszi

n jom už S9.no. 
rantavoti. Ai 
riu. o a idaik\ si

50 Pro
centų pi
ginus.

ANT PAKDAYIMO. fž Sii.oim akcijų 
irmo morgiezians ant 10 melu Iszdavė 
- • ■ - . Eplsl v *

Akel.li

ISUtt. galima gauti ant lszmoke*.t|i-s ka- 
:: mėnesiai. Cž. dvieju metų leista par
duoti jas. Akcijas galima gimt pa- l’r. 
C. M. Bordner, 31 E. On k str., Slienan-

gėli dykai. DYKAI' gilusi \ iena laiko 
delt. jeigu parduosi G. Kaszv kite szlan 
dien pakol da nciszėjo laikus." Adrese 
Koyal Mfg. Co. Slar Accident Building 
Depl. 151 Cliicago, I’ll.

Pirmtaus $<),()(> 
Norime dabar žmonėm*, 
i (» žinot, jog turim <|j.

ttiusiiii .szitą puikų, brangiai paauksuoi.i 
Irlkrmlėlį per ekspresą dykai dėl pažiūrė
jimo. Isz į ažiuros laikrodėlis iszrodo už 
kokį s4o.oo auksini laikrod(*li. I ž.mokėk 
tąlpigia preke Sl.ltn ir kasztie ••kspr.^.i, 
<» :laikrodėli*. Ims tavo, o jei nepatiks 2.1-

J. M ONT VILLA,

Lietuva musų graži, brangi szabs, 
Ne daug tavo mielų sūnų, maža jųjų didis, 
Vieni iszkeliavo už jūrių plaezių. 
Antri tėvynėje t*rp maskolių žūna.
O vienok gi tu, Lietuva, esi garbingiausia
Ir tavo tai žmonės vr vvrni doriausi.• •

DJD/JAISIA

! Lietu viszka 
«RESTAURACI JA 
t/crlamd gerytr.ti. užkamižiai aždyka nfi 
U rvto ikl 12. ir nuo S \akar iki 13. Tw-

kepsnių, nlsterių ir 1. i.
Smaginusia vieta dd iižvigoš. 5 i įv 

puiki salė kurioj stovi net u billardjt.i 
l’riegtam da kirkvhuia dniliai priima i. 
ruda reikale <lu<; ! * non t us. 

ant kni 
minimus

Aly Ii savo kalbą isz visų jie spėkų.
Neužmirsz.ja Dievo, brolių, neis^virst ant niekų, 
O tėvyne, mano miela. Lietuva doroji,

JL#

Iii

P. PHSKNVOICES 
Kampus Main ir Oak ulicziu.

SHENANDOAH.

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

MESINYCZIA
J. J. Rohland’o

pj.vnsa
C*6t

CtMK n
ums

Kožnas ežia save randa didžiu ir galingu. 
Turtingu, augsztu da ir iszmintingu.
C’zion pirmi žodžiai, bambrymai. perkūnai. 
Lz szalies ant jjnjų žiūrint net sudreba kūnas. 
Ten mus broliai viens kita tik pravardžiuoja, 
tšu kuiuszcziomis ir Įrankiais terp savęs kovoja

diegu busi kada nor

J L UGI ILGIAI
Kur polam datiria ir didžios biednystės. 
Daugelis musų brolių ezion skurdžiu gyvena, 
Todėl, jog isz galiūnų retai, kada iszeina.

Wanted-An Idea
Protect your ideas; they may l>rlug ><>u wealth. 
Write JOHN WEDDEHBUKN ft CO.. Patent AHor- 
ncye, Washington. O. C.. for their tl.HU) j»rixo vffw 
am’ Hat of two hundred Inventions wanted.

katra
geresni nei viena*

neturi.

Daugelis poną raguti dievu pripažint*.

K tiri mums suteiktu nuo Dievo d<"l doros.

Pad^kavojif užimtais kartu už! 
visus daiLtus, tai yra masziuu- 
kę, kompasą, leiiciugeli ir d<> 
vaikis, no< jų* man labai pntin-

Kursai sėdi danguje, ten augsz.tai ant trono,



Szauksmas Bidauddio
f 3 C

lOiigos svietiškos Jtalįios

C. M. BORDNER D. D. 8.
DAX1U DAKTARAS

Ofisas buua atidaritas

Musij spaustuvėje randasi
M:'

JJntuvlai amžių gludumuose
Maskoliuos politika

Vaikų knlngelė

30c
20c
15c

20c

po piet nuo 1 iki S
ir nuo 7 iki 8 wakare

34 Oak str. Shentfndoab, Pu

libc

ma

.Maldų knfgosc LIETUVOS VIS TOLIA
M. Slavicko
Coal str. Shenandoah, I’a

ALTORIUS arba

/i )S k u ri 11 j i jose apdaru ose
?L5°

D)Sziigriim - • 2,00
c iKrisztoJo • • 2,50

a) Skin iniuosc apdaruose
b) >Szagrino • 1,0d
c) Kri.<ztolo • - 2.00

K »>- ?

d .'i u pinus

i ac

Gyvenimai Szs tmiuju Dievo 
2,ir 3 dalis kiekviena

SOc
Gyvenimai S z ve n 111 j u 
vo ir III zokonas drauge

Garsas apie baisi bes dienu-’ m.
mrrth-s 
•ozėLuli

Mėnuo Almi

dingą gyvenimą 
Novenos

50c
30c

ant smer-

seno I-.tatvino

Pokylis szventujų arba tanki 
pija -

ki

mente
Mokslas Rymo katalikų

Szlovlnimas Sz. Paros Marijos 2O.c
Ražanczius nin/'nas 
Zyvatai szv* t įju 
Kalba dvieju, žm >g

20r
LC'f

Vadovas a dr nu modų atmlainima k. m. 
$;los Iszgyit; aus musų - ISc-

Girtybe,’*; ' be iri jstibe tugreko l’c 
Kas yra gi le\as.k-uj.ba 2 mcrgaic/im!' 
Didžioji, ne.? . i 'a - 5c
Grioezntnk'- ; riverslas inei.avotlcs 1C. 
Pcrspejini.n <• ule szv. tikcji’ra Sc 
Trumpi pann/J lim ii ir rudus isz kni-

kun. Ant-h .vbjziiius - - .5c
Kasdienines mukios. - - t
Sravdua verksmui - -

Pfljmo25srl e . ant did Ji u 
fenu szyemcaiu ir didz

Na.'ūi-is elonieiitori is su apdarais

TKTU\OH GASl’ADI-
X E 35c

Tamoszius besotis

Lengvas būdas

r

Ka darvt Idant sveiki butume

Žirgas ir vaikas
Birutės dainos

Petro Arniino rasztai
Ponas ir mužikai, drama

15c

1 7

10c

40c
203
10c

10c

Ant Nakvynes “ “ 5 c.
Pasakojimas apio viena vajta ir jo ra- 

sztinika “
Knukazo baialsvls
Kur meile ten ir Dievas

senis Makrickas
5 c.

Vakaras 1 ilviko pirkteleje * 5c.
Gyvenimas 6t»-po Raudnosio (ketvirta 

dalis ..Szaulcnlszkio senelio’’) 15 c

Ieingu, Saulę. Menasi. Žvaigždes.
Pllanetas ir Kometas “ 5 t

I’ii.'nutilus degtines varytojas, komedi
ja “ “ “ 10 c.

\uiijas elementorius (1 8f 
su puikiais paveikslais

<<>dynas k u u Mielinio- ketum-
15 c.

Basi*nuvieziausDr\EttiGlagiszkot> sumik 
menus (su viena inapa). “ 25 c.

rr kaip gyvena Kenai- ' 

Vapplerio A. kum 
bažnyežios kataliku 
Kristijono Donabiicaio Pavasa

liais

lo o.

1 ,00

SOc
10 c

i<?nUnin.“.- kataliku Lietuvoje alpinai 
o ypatingai Kražiuose i893 metuose 
del Lietuviszko teatro. u 15 c.

n *w: a/ ♦b><:

pas M. Slavicku. Žinokite, jog jis 
yra ne paeziuotu, tai yra teisinga 
v yrąs, nes nereikalauja daug uždars

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

► 27’ Pas prabaszczių Szenando 
rio parapijos galima gauti visokių

DKKTSRWS

L M. MILTO, O.
buvęs prie Miners Hospital, 
Ashlande. Gyvena Water Com pa 
ny. Building.

jaigu nori turėt sau nauda te

šokiu, giesmių, gyvenimus

tegul prisiunezia kataloga in 
virmutini ir didžiausia Anieri 
koj knygyną., aut adreso:

Mr. WL. Dyniewicz
532 Noble str

CHICAGO ILL.

Parduoda marszkinius, kaldras 
r visoius daiktus isz drobes bei per 
kalo. Tciposgi kartūnus gazas ir 
gelumbes, o viskas preinaiuoj die
nioj.

T

16 N. Main str>
Sliennndoah, Pa.

Parduoda d/Jėgerius nauju a 
t pataiso visokius dalykus isz 
aukso ir sidabro, kaip tai: žie 
dus, spilkrts ir kitus.

i.' in^i yTį111 tOm iwwi >■

b’clczintdįs Ltlii*!i
Prasidėjo kuo lH Lapkričio i8gj m,

Trclnal iszelD» Sbenn^urlo in Penn Havoo 
Junction, .Muu<l> Cbuuk. Lehighton. Shitinr'oc. 
White Ihdl, CaUisriuqu.i, Allentown. Bethiehciu, 
|-<i>ton Ir Weulburly 6.(H. 7.&. 9.16 rytu 12.43, 2.37 
6.27. po pietų.

ki New Yoru Ir Philadelphia, 6(M. 7. 33. 9 15 ry
ta 12.43,2.67. (x> picL In Quiuiurie, Switchbitcu 
Gt.-rhurds Ir tludwoudnlr. 0.(d 9 10 rytu 2.57 į,o (•fet

■in Wiles-dJurre. White Haven. piu<ton. Lu- 
oeyville, Towanda, Sayre, Witveriy ir Elmira,6.01, 
9.15 ryta 2.57, 5.27 po pict.

in Rochester. Buihdo. Niagara -Kuds ir in We- 
stun 6,O». 9 15 ryta 2.7n 5.27 po piet.

in Belvidere. Delaware Water Gap ir-Strouds- 
burg 6.(M ryta 2.67 po plot

J Lambertville ir Trenton 9.15 ryta
Tuu Im n.. 0.04. 9.1 ryta .57.5 27 po pie

n thaca ir Geneva 6 (M. 9.15 ryta 5.27 po piet.
in Auburn 9.T5 ryta 5 27 j»o piet.
hi Jtaru-sviJIe. Leviston ir Beewer Meadow 

7.38 ryta 12.13 |h> piet.
. In Sto« ton ir toinibar Yard 6.04, 7,fl8, 9.15 ryiu 
12.43. 2.57. 5.27 po piutu.

In Silver Brook .hikction. A'idenrled ir Hazte- 
ton 6.9», 7.38, P T5 rytu, 11’,43, 2.67, ^.27 Ir 8 0S po 
pietų.

In Sern'iton 6 04. 9 15 rytu. 2 57 ir 5:27 po pletu
In Hn/.lebrook Jeddo, Drifton ir f revlnnd 6.01. 

7.38, 9.13-ryla, I2.4X 2.57. 5. 27 j»o pietų.
In Ashland, Girardville ir Lout Cree. 4 59, 7. 46, 

9.13, 10.20 ryla, 1.00. l.lO, 4.10. 6.35 po pietų.
In Raven Run. Centralia. Moon' Carmel ir 

Shamokin 9JS, U.K. ryiu. 1,82, 4 20. 8 22, 9. 15 po 
pletu.

In Yatesville, Park Place. Mahnnoy City ir 
Delano. 6 01. 7.38. 9.16, 11.05 ryta 12.48, 2.67, 6.<7 
80r. 10.33 po pictu.

Trehiai iszcina
UzShamok 5.15.8 15,1145 ryta. 1 55, 4.30.9 

30 po pletu, 4r ate na iii Szenadori ant 6.04, 9.18 
ryta, 12 27, 11.15 ]k pietų

Inzeina ax dorio f Pottsville. 6 04. 7.38 
9.98, 1105, 11.3vr,2.13,2.57, 4.10, 5 27. 8.06 po 
pietų.

l«z«-ina l>z Pottsville į Szanadorl 6.00, 7.50. 9 05 
10.15, 11.40 ryta. 12 82, 3.00, 4.40 5.20. 7.15,7 56,
9.40 po pietų.

Iszeina i*z S/.eniulorio j Il.«zlelon, 6.01. 7.40. 0 
15 rylai. 12 S3. 2 57. 5 27, 8.60 jk> jOi tu.

I.sz.una i*/. Hazleton Į .Szenadori. 7.3. 10.00 
11.06 ryta, 12 15, 2,58. 6,3U. 7.*^, 7./# po pietų.

N E DE LINIS T U EIN A S.
Iszcina in Raven Run, ContruH&

I Maunt Carinei Ir Slinmokiu 6.45 ryta 2.
40 po pietų, Ir atiena In Shainukin ant
7.40 ryta ir 3.45 po plct.

L Iszeina isz Shamokin in Shenadori 7,
I 65 ryta ir 4.00 po plotu. Ir ateina in She -
I nadori aut 8.4‘J ryta ir 4.58 po pietų.
t Iszeina in Ashland, Girardville ir
Į Lost Creek. 9.40 ryta 12.20 po pietų, 

faHaslefton. Blach Creeh .1 unction*'
Į Peno Havtn Juction, Mauch Chunk 
i. Allentown, Bethlehem, Easton Ir New
į York, S.4Ą ryta 2?.??, * '>5 po piet.
r In I*!iWadelphia 12.60, 2.55 po plotu.

In Yatesville, Park Place, Malianoy 
City Ir Delano, 8.49, 11.35 ryta 1-2.30, 2

Į 55. 4.58, 6.03 jk) pietų
1 Iszeina isz Hazleton In Szenadori 8.30

11.30 ryta 1.05, 5.30 po pietų
I>z Szenadoric iri Fottsviiie .7,55, 8.49, 

9.32 ryta 2.40 po pietų
Isz Pottsville in Szenadori 8.30, 10.40 

ryta 1.35. 5.15 po pietų.
roijlin u. wii.bkh generalnas nuperiu 

teridentas South Bethlehem,
•JliAS S. LEE. geri, agentas

Philadeipdta, Pa.
A. W NONEMACHER. As* (J. P. A.

South Bethlehem. Pf»

AGENTAS SZIPKORCZIU

308 W. Centre str. Mabanoy City

tam' liaidžiu piningus tiesiogei ūi 
J»ieLuwa. 1 hi salia, Lenkijc ir kitas

* laikau eaiiuaa, kur wise*
gero galima gauti isigert. Liettū»«2 
pas aawo wienzetu-L



Drukameje 4c
Juozą Judicku

iiKieirtS

PUB. CO

Tsjrara
s;

viuv /-i^oDiTwr
Promptly secured.

>i.< mo$ kliasos-..

KRAUTUVĖJE
XL BURK I

Didžiausia vieta Shenandoah

IQS S. Maip Stf.' Shėpapdoah
£h.ęn-Wuu Pi

Granatas, Ratoicziiis.‘ę&RSrtS AMCRIKOS UCTUVIU"
230 Wk (’••litre Sfr. ShonundaaU. Fa.

, Plakatus

. . ________ 'J.rudc-StnrJoi, Copyrights
and I.sbeln registered. Twc:>ty-tlve years ex- 
penouce. Wo report xrhatbor patent can be 
scoured or not, froo of charge. Onr fco not due 
until patent Isnlh red. 3*2 pnzn Book Free. 
SH. B. WILLSON & CO.. Attorn- y. ut l-aw, 
Šjpp. V.S.l-auoaico. WASHINGTON, D.C.

ofc yra plyti. n2hi<.
59. i» j<'ip.u nori j 
» lvnciuįn»lm, tni 
ĄOcuntu pr.exti- 
Ark«uiis.
nt R'ucitiį*,. 
tt-5014*k. AiSa 
.fcO, ol'-acluit«-

A1VKESAJS:
Kojai mfj.CoLlfeiiiL *

t liijj \ w n-Cbkftgo. Il«* 
-[39 ir. 16]

pesta^ragha
Trissyk ant dienos karszti užkandžiai otein vi

•=.0 pigiauaiai., l^riegtaoj kuždąs lietu vys. ras szi/dinga ruda 
įi e k v i e n a m re i k ai e.

O ir pinįgu.s maino ir Hiunyzia iu LIETUVA iv m visa 
|a lis. svieto.

?
ŠI BUNA XI)() A H. PA

' TVAUJES * LIETUWISZKAS O B S
3* SALONAS K

20^ $. Jlaii) Sin, Shenandoah Pik

JUR. ? ANCEREWK3ZEUS, 
^įgi vytai pus savo brolį lietuvnįka ant szalto alaus.* isz Prancijos. 
*«0.apso ir t*urkiszku cigaru!' Užeikit, o nepasigailėsi t.

Žmogus teisingas, su. kiekvienų.gražiai apsieina. f37 ir 19]

Ifrnjsidupdu geiiiausiihavonai už- pigiausia* ęiene. 

$zJzkartPii panhiodlam aut visų kelių.mariomis. 
I’inįgUH. ko, greičiausia Ue.siolv in. namus n.uliaiažjanii.

,£**> Barbey & Son
'Reading, P<t~

1!) W. Oak Mr. Slwiiandoab Alutis r Porterio.

^TW1***1

k

Tikintu knyga «-tei? p«$ ju

,1. Kii-pt?vją^ka
J Žinote, jog tai puikiausias saliuna* 

visame mieste fchėnadorio-

Smagiausia užeiga. kaip del vietiniu, 
lietuviu, taip ir pakelevln^u. ue< netoli 
L<‘i^h Valle's d;po. Tonai randasi ko> 
skaniausius alus, visados >vir*ž«<. o k a 
kitu gorimu 'ai nri gini nnr*ukla. nes ge 
result! niekur nerasi, o cigarui jaz pu- 
ežios Turkijos. Taipgi J. Ki;oezinsku* 
ir brolis yra labui. prictelir. i žmonos. 
Kiekviena gelbsti bodo *» ii divid* rodą 
kožnam reikale. m pamikazkit

ADVOKATAS - LAIEK1S.

Offisas:. ant Kampo Alain ir 40 i it ’>•

tograpbas; nutraukia paveik 
slirs kokio nori formatu, mm 
mažiausio iki formatui portre
to.

ziu

Užlaiko gerbusius frnklius ir pi
ginus <1<?1 szūrmcmi, veseiliu ir 1.1.

STEM- pzkirpk sd apgar.<tni- 
*Wj',*.wind- t"'t ir t-risiu.*.; niuim su 
r x $ty mA<» pilnu adnisti.o mes
5 G>v< i LAX)irS prtam.Mitm tav už dyka. 
■“4Wnu crers'1*'1 puniathoo. geritui*) 

K r5tjkr.i Huicrikonit/kn Ui-. 
.'Z v. ifrodcli, >ra tai Ukrat 

: Ž- U vadinama ■ I I k
Iszrotlo tai k ip tikras 
auksini* Ib ’ i ku- 

" Ak riito kiti ) u •• J1«-
’.‘•'-j *y- ‘y ra eTarant Ta a- ..t -„‘0

n- bra in

galxva nuo jo niukini neskauda. Pus-

b&czkulia in namus parsigabenti,

70 W\ C’j.lI 6tr. Su ; i.tu i oaU, 1*

41 ir I h

ScleBtiflo American

CAvsuiT^t
TRAD3

OSaiCUO PATŪJ4T8.
oopylaure,

^▼cry »*uat t«k«n out by "a k U ajht Ixiurftt.
<-.*> puwJo by u notion £lyea :z*o ».* txcrjn 1M


