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Vienas colis viena karia 
Vienas colis per menesi 

Vienas colis ant metu.
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Kverhe jai į ga i va . i 
arti mano brangaus narni

Gena .vai t o s

sakiau, kad Dievas duos V 
sziltesnį rūbų ant žiemos.“ 
jo jį ir tarė L “kadjis minkszt 
ni uotas ir koks tai dailus: ]

<ti, garbiniuok ir Kai- 
vasario dangaus. Ta 

ima pažiūri, kad tai yra dov 
\bu dabar įėjo i landynę, o

° jelgu manę isz szios 
iszgelbėti, kada nors juk žingsnius m 
tingo žmogaus ežia pa k re 
geriau \ i so k i i

szpki nėjo, !
ma turėjo, m-*
gykį prisiži'jj-ėdanl
j u daugybei, at&ili

Šates % of f advertising.
Fne htch once • • $ 0,50.
fine-inch one month. - $ 1,00.

inch one year - $10

lėliai po jais gaunu pasuco ou . ozai 
s musu niekad neužszala, kad galėtų 
>erti; bepaliovus jame auga szvieži 
ali augalai, nevienas prasimai.ina gv 

savo su t

„•ii vakare ej< 
Benuka 

•m pasitikti

tavę! kur tai 
syk sustoję 
ka! s irlcid 
ta’sė, kad s*

asznros vilgo j<>s vei 
Ii nėjo, ant galo tarė 

velyk ežia noriu pasilikti, juk 
uę didelė prisiega; — ant tikro- 
pasakyti, kad privertė manę- prie jos ne 
Kzbėgama smertis, vienok nebūtų tai tei 

is žino, ar ta d ra

jo aut upelio k ra n 
kėju, aSZlrių dežu- 
nulupo nuo avies 

po tam jį 
szdziovino

gas 1 Me v a « man ii 
dovanojo,“ atsakė Genovaitė.. “Ar 
teisybė, mylima motin’.“ pasakė Ben 
szokdamas isz. džiaugsmo, jungi nsz tav 

iv liauja ii 
1 Keži upinė 
is ir garbi- 

ly gi imi kaip 
t: debesėliai

narna; ums sykį pai 
dip haimyjaiisi apė 
b< > v’ i a įsi ė ‘ Bet a n t

Szalta žiema dabar Genovaitę su 
Benuku vėla landynėje uždarė. Žiemos 
laike ypatingai tiktaū giedriose dieniose 

po lygumas, 
tarydavo Gena 

vaite, ir žimną matoane gerumų Diovog 
kaip dabar taip viskas baltuoja! Visi 
medžiai ir krūmai apdengti baltu apval 
kalu, kaip kad b u m visi pilname žydėji 
me. Žiūrėk, kaip sniegas tenai, kur 
saulė np<zvieezia, stebuklingai gražio 
mis, raudonai, mėlynai ir žaliai — žil 
ežiomis kibirksztimis yra apipi.lt 
Nors visi medžiai, kų turi lapus, nuo 
apnuoginti, vienok Dievas žaliom egLem 

iniai gy-

i pp-mK'rO s/.iouo pi u v
Z:idc>V 'S t“.: r >5 ’

• • 1 •' ’• 7 u I K " C/-'-. • • J L
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,ir i kai taip iszs.d 
i;..> juvytis U poc

si n gai sulaužyti jų n 
sa tų dvieju narsių v yru, k 
vast į dovanojo, neiszteisvt’d smertv
— pasiliksiu ežia

alis Dievas/4 tarė, “i>z mo 
szonkaulio tokį dailu kana 

sutverti!, kaip turi I 
dangi isz. paežio 
kaip man. nesenei i 
gražumu pervirszii.i

» .4&&S* v.’

K-Preke apgarsiiiiiiin&
$ 0,5^ 
$ 1,00.

$ 10.

vuogom, o Genovaitė tuiėjo jam plac-ziai 
apsakyti, kokiu bu.du įgijo ta vdjiou.į

to tad Genovaitė per žie 
inksmybes. Vienų 
s tiem gyvulukam, 
pėįjų: “Ak, ma 

! ma! tiek u-zia yra paukszczių, zuikių, 
stirnų; podraug vaikszczioja. maitinasi 
ir bovyjusi, o mudu tiktai du! Ar mus 
Dievas tiktai du sutvėrė?“ “O ne“ at 

! sakė motiaa: “yra jų daugiau nekaip 
ežia akinių,. samanų, žolės, augalų, eg 
lįų, pusz-ųv beržų, iv klevų. Tie visi, kų 
tiktai buvo,, yra ir bus, vadinami žmonė 
mis ir paeina nuo dviejų, nuo Adomo ir 

j Jie vos; Adomas buvo vyras kaip ir tu. 
tiktai augaimjesais; J ieva moteriszkė. 
kaip asz. Adonuų Dievas sutvėrė isz 
molio., bet ta-i molis, nors kaip pavidalas 
žmogaus, turėjo rankas, kojas, akis, Imi 
iių} vienok nesijudino^ vei matė, girdėjo. 
a r ba sz n e k ė j o ; bet ka d; i i) i e v as j k \ ė p» ■ 
kvapų — judinosi, matė, girdėjo, szm 
kėjo. — Jis įkvėpimu suteikė jam du 
szia, ir taip stojosi pirmas žmogus. — 
Isz to tai pažink Beauk! kaip Adomas, 
taip ir mes susidedam isz svarbių dalių: 
isz atgaivinto molio, arba isz kūno ir 
duszios, kų paėjo isz Die»o. Paskui isz 
Adomoszoiikau lio Dievas sutvėrė J ieva.“ 
C'zia Benuks pertraukė kalbų. — “(j 
kail) Dau

IMcvo paėjo, kum 
mama pasakei, sav< 
r. gražius daigrus.“ — 

tų duszia matyti!“ 
“Lžtfesą, atsiliepė Genovaitė, gale ta* 
Jo neapimta, o gražumas duszios nesul\ 
gimimas,, kurios ežia m-pamatysi, bet gali 
temyli, per kų ji mums duodasi pažinti. 
— Ji tai mislyja, atranda visokius d<iig 
tus, linksminasi, arba liūsta, pajudina 
mus prie visokių darbų, kalba arba szm 
kasi su Dievu per maldų. Bet ži> ok 

id Visagalis Dievas ner< ’l<a 
nei kaukų kad sutverti k u 
kų tiktai panorės, tai tm> 
ir stosis; liet v&r'ojo tm»$ 

daigius, 1 a mum parodyti, jog duszia 
pr’° Die\’tų o kūnas ir kaukr* priežemės- 
prik-.‘luso. ir tas musu kuaast’i’i :>*: 

vis kitokia, nei kūnas gy\ .ic'ių^ 
<ys- į V me atkieij.tos -- <> musų 
1 — pti :ų ’'ievas duoda mum 
ki o d.-s turime turėti aki a’-'-er 

t/as a.'gszi' i ten į <
Bob

JL/aoar susi ju
to, kuris pakalnė 
tę ir su jos pag<* 
tankia vilna apaugusi km!,, 
upelyje nuplovė, aut saulės- 
ir į jį įsivilko-, tau

vulukas. Taip rūpestingu ajiė- 
vėrinius, tai}) mylestingu, 
puri rodo Dievas pagal iaus 
meto laike. Kada 
?ėtra būdavo, Benukas visokį 
U1$ grmD.pi - barstė pricszoi 
Ta(U -<d su! kdavo vncki dral

r. ‘ P- h-ę.lnvo inos. laingi užmesi

apipi.lt


ini-

! nuošė, Surviliszkėj, Alsėdžiuose ir Mosėdij. Raszta tame dalvkeKzda- 1 **

() tai dėl n>. idant staiga žuvėdams už:
idant nors pir

/limo, 15 d. riigpjuczio 1708 ur. praminė kunigą

žuvėdams a nA.

lubinskis matydamas jog įnirus
Bei \ėl jį trakui-

liĮ^ikiirimasy veikalai ir smertis Jono
Kireiisteino vyskupo.

Tokia žinia kunigas Palubinskis kaip perkūno trenktas, nosį nuleidi
Metuose 1695 10 d;

aliodamas'az dątyriuio, jog.

, tardami, jog klebonas is«

’y 1,

Smolensko, Zemuicziuose gimusį.
Tas 1696 m. 6 d. gruodžio pirmą sykį i Varnius atvažiavęs, Kazimie

1V(>

|pj vietoj kur szuiruliensiminarija riogso. Neteko katedros kunigai per de
Tuo

Viiakam kunigai-namon isz’ ažiavo, o vyskupas pradėjo steigti savo daly- 
tyie. Vos Alsėdžiuose Įsikūrė, daginio, jog kareivini visur lupa kunįg j 
^sezius, ima gyvulius ir žmones žudo.

nįgų, bet tie pasisakė, jog neturi. Ant galo nuo Karto, Doviato, B

ko paskolinti ant jo vardo JOOO-auksinų.
Ta rasztą benesziodamas ir greit keliauti koty.dumas,. Jkgirdbji 

eiccorius Petras 1 ties miestu Poltava, žuvėdus butiniu sumnMM; Les

įjo'g tikrai norįs idant Palubinskis bot žemaiezių vyskupu. Leonas Pa
lubinskis įgijęs tą karaliau* rasztą nuvažiavo į Varnius. — Kanaunykai 
tą perskaitę nedryso priesztarauti karaliui. Todėl kunigui Petrui rci-

kų karalių^ užsiėmęs įvairiais reikalais, nesiskubino melsti popiežių, idant 
kunigą Palubibskį iszpažintų už vpskupą. 
valkiojantiems baisu buvo važiuoti i Ryma.

MJ "irta f

tų kitaip m-iturMijysi, surinko mm 4due junig
Tokiu budu ir savo ir tai-

((N. MOTIEJUS VOWNUZEVSKIS,

fliokėti katalikams 12.00Q auksinu. Vyskupas tuos pinigus atidavė Kel
mės altorisiui, ięhint czpt vergais laikyių įpiszias ant garbės szveneziau- 
sio sakramento. Metuose 1670 Klemensui X leidžiant, visuose Žemai- 
pziuose. kunigai atliko jubilėju 1672 m. karolius Mykolą padidino turtą 

su didžiu vargu Tyszkliu b.-tž

ams įsakė perskirtikė keletą žmonių už nepądovų pasergimą. K|".h 
pavargėlius: tikrai negalintiems d temos uždirbti, 
ženklus ir daleisti matytis savo parapijoj. Buklioms - gi kurie sveik 
bodami uenor sau ant maisto uždirbti, liepė statyti prie darbo. Ka kl 
tonams padarius kone pusiau pavargėliai susimažino. Vyskupas pat ra 

ipjizos Juno Rogevicziaus, baisiai sum.uszė Ignotą M’kalojeviczią, kata!

Metuose 16S6 Kazimieras Chrzezonaviczią užraszė 10,000 auksinu 

tyižnyezioj giedotų maldąs prie szveiaeziausios Marijos. Kurstą’4 vadi- 
uynnus. O metuose 1692 Karolius Mykolą IVruckis Sakoluickis su savo 
motere Jieva Szverinaite, užraszi 
Vjių bąžnyczią.

suėjimui liepiant, ilgai pos

Sližius ir sunkiai susirgo. Suvadino dikeziai gydytojų, kaip įmanyda
mas norėjo amži pailgyt; liga vienok stipresnė už žoles, ir 1695 metiise- 
pasimirė. Tiesą pasakius, Pacas buvo lėtas vyras, pavargėliu neuž.inin 
sčdfĮVu, savo namuose žmonjszkas, katalikių tikėjimo didis mylėtojas, 
bet nelikėliamas baisiai įkirus. — Pirmutinis ir mieliausias visuose rei-- 
Kainose jo globėjas buvo pralotas Vladislovas Giedraitis. 'Todėl žino-

Tą kunįgaiksztį diduomenei išrinkus savo karuliu, sveikino ir 
pirmą syk pagal paprotį kataliku suteikė jam szvoabis sakramentus.

padėjo kunįganrs karmelitams Keidainiuo.se įsikurti. Jo mvlistai Ploto 

de nuo karaliaus 3 valakus žemės. Su žinia vyskupo: Aleksandra su 
Jonu kmiįgaikszcziu Sapieha pastaeziusiu Ilguvoj bąžnyczią užrnszė jos 
kunigui 2 valaku žemės ir 9,900 auksinų. Metuose 1805 žuvėdų jeno- 
rolui Levanliaptui pas Žagari su kareiviais būnant, ne tik to miestelio 
kunįgai liet ir Akmenės, daug nukentėjo. Vieną sykį atjoję į Akmenę- 
žuvėdų kareiviai visus brangumynus Kzplėszė ir miestelį sudegino. (ta
vęs žinią apie tokias nelaimes vyskupas, pamszė pas jeucrolą melsdamas,, 
idant liautųsi irnor namus Dievo aplenktų. Neprietelius vienok nėpiir 

u> ? liuosc, kuria jam nesant, szventomis dienomis lankė jsz Jurixiugo kunį-
gas gaudamas už savo žygį nuo vyskupo kas mets !.)(> auksinų. O pats 
vyskupas ten gyvendam* turėjo ir savo kunigą. Teip Kriszpinas per 12* 
metų Zemaicziuosc pagyvenęs, pag.Miop susirgo ir 11 dieną liepos 170Sm. 
pasimirė. Kanaunykai pasilikę lie tėvo, sekdami įstatymus l«ižnyezioj*

Novogrudko kasztelionaso Tveno, tėvūnas Leonas Palubinskis, da- 
yskupas Jonas nemirė, greit nuvažiavo pas karalių Slanislu-

Bet ir Varnių kanaunykai m* visai džiaugės isz tokios permainos., 
nes įki&zc Palubinskiui savo rasztą rūpinosi ir neiszman^ kaip.atimti.—' 
Ant galo nuraižė pas Vilniaus vyskupą, maUd^uui, idsĮųit priverstų Pa- 
lubiitfekį sugružĮti raszlą. Aekart.ą teip«£.i ’tfpldė* ir-Palubinskį idant, 
svetimo negeistų, pagaliop 17.13 m. atgavę.rasztn-nutilo.
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jog.soeijnlizmasgyvuoia 'la'koi' 
sostnpilėjb. Abi Aaruuscij-'H kuri

\ įsoms

Ino k; no i ėdė L lieti:

katalikų bažnyczių, ką tik pa 
yibaigtis niiszioms. 1’urkumiH 
užmuszė vienų muteriszk'* ir

J te

sunrtszimų ir, jog suciydhtai juos 
kursto. Maskoliszki laikrasvu: iai, 
mažai arba ir suvis nieko apie tai 

nes cenzūra jienu? burną

bmid mut
Amerikai už

Bii sztomis dang aus nei kas ki 
tiw padarė gero rennbbkonų

l ž ikiolus ir ok&Rurjijos die
noje surinkta............................ 17.7*J

: — ------------ r

aut! trnndatlb^iuaH modern lau 
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^a<EKiU0.ll- - -5 *
UrtakruSzczliri (ImreoMHakiJcijn J b\ 

♦UaU/lisu turi būti siusti ;»nt zu» ut-ų 
dtrhs/.o:

ti

paleido i hiikras/Cziu ■. gar-.i buk 
kun. Jaks7.1i.s melsia?is. kad tie, ką 

inigų, i \ isoldna no-

k i-
vieta užima Žmo

gui. ka (uip bjaurins melagystes lei
džia . svietą, nori užmusz.ti ant szlo 
\'ė> savo broli, vadovių akyveizdo- 
jė visos tautos. Vertėtu brikrasz- * •
v.ianu inųsatsargiaus apsiuili su to 

Iii

rbik.'d .vomo nuo kun. Jtikszezio, 
kuriame laik- 

apio ana ap-
• s(>“ imtu e riję 

Jnksz.czio gro 
tarini i- Szinmo ..( 
Skiri tojai ras kun

smarkiai užsipuola aut 
•Jtnų m*' a ,,par»ipijomz‘‘ ir tn kores- 
įtondenciją grynu melu vadina, 
(b R v tas

Anot
.pana n-1 ’yraudidamasnenorrncziue 
prig n ii pne parapijos it bažny-

$10 20)
c: 50
1.40
2.00
3.00

10.00
2.00 i
3.00 <

lieka

datai

tonų 
ve jam nominacijų. j

Szimet gi nųniblikonai mųsj o
• ..... ,. > r> a

pavieto pasitiki, jog jie perg?. ..

Abi M.ulaga dcaro atidvii_;a
suokalbį Jlovasų, t kuri’p
Į>un<itrauJ<iis ] H'.HK’UZ.ų ceri u •
im-m i, ketino n užml vt visms
svetimž.i m ims. 1 Liūgui i Hn -1
sų arozli* vojn ir pntnpd ė k a Į i
ui i 7 ano) i' o .

szkų knįgų su lotyniškom rai 
dėm.‘ Neseniai parėjo aisaky

KaS"g.‘niDa|ik as
; NatakiziEosdul katalikų u t

kotu raidėm skaitliuje 5<KM)eg 
zemplienu, kuriuos kutina ida

al va. kuria bu vo i<z A 
z- po vandens, buvo

strai kuoja n tie 
losz, nes jau 

cz.ms. Kaip, pranesza i.scri\nc 
’užeinantis laiioitztis ‘National 
Zeituug“. ta-- soėijalisriu jau pir 
uriaus rengė visuotinį straik i. 
Dabar Peterburge randasi 20u.> 
00U Amoniu I>e darbo, ir nors jfc no
kė’ųt jokių mau’ztų. vienok jų pa-
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l'aiU • t ikrą. • brorziurar “Gegužės 
Diena;'' i>z dvylikoj.puslapių, bu- 
vo mėtomu t.ukstaucziais egzotu pi io 
rhi. Toj' br<Kžioroj' apart prjrnrs 
tv.niir Mat»kolijos socijalistu, buvo 
piGIpę keli straipsniai Liebknech 
h>, Kiiukskio ir Eleoanurta Max

hilrzmas vra pci>il; in--, idant but 
galėjys įsj-kvęrh? i,tarpą darbinįku. 
bet už lai "O/ij diziuns klėsti

Ahukoliszk’ I omimio laikrn^z- 
vziai kely w ."j k garsino ap:c aresz

idant but *u trumpį to*

lik viena

11 darbi nikų
» V

O'lesi j'

lo pui u 
btit\ėję

C't Uo"CV p:a z g.

lenkai, v .'biudos darbo v i ■ 
žinotos. ■— 1 c!'.-! biuge d 
lik vieni ma kodai ir son 
terp ju kdnd prasiplatinęs.

Frankfurler Zetung 
nils ) ei'ednv ŪBU" "Ha

’u
!o " »akero "ii p» i trauka vienos

.n. ios a piel. Sfraikieriai re'ka- 
i.iu'.i sutmnipinijHo darbo valandts 
t i > kad galėtu dir! ' nu<> 7 isz ryto 
iki 7 vakare sn pertrauka pusantros

k :i htu ’ a p -kėl 1 tilo 11 .e\v->t ie 
et? yra toks sv u bu da|> k

Aleksandra III priėmė juos aid ^-\ <d 
kiemo savo rimui. Ibi va; sz i nes vai 
giir ir gėrvmais ir prisiklausęs ją 
kalbom.-, liepė jiems eit dirbt. T< ip 
gr< itui ir laimingai viskas j<asibnigė. 
Bei dabar y ra -‘(JO.( (M) žmonių be j 
d irbo, ir nors valdžia juos spaudžia 
bet tai nieko negelbsti, laikos: jie 
prie savo ir ntin r iszduot savo per į 
dminin. — i

post’1 j luluotla. si laipiną .tpje 
Hein^iiS. Kk'Zvja- sako. k“'i:

u j °] pr< vincija lt y* ji rusu 
(Prnsij Lietuva } yr;. taikoma 
UŽ į u-si a n bai liai iszką. kraszlą.

csdoniszkoe, kurios rietą užtina szlyk*i 
szcziausi jaaaniai. bruka jumis i ran 
kas :it>’• knnozius ją doriszkni ver
tei įrankius: niobi, apkalbą...............
Atsitikimai Frtd-ande,* grąžei, net

(supruntanuii broliszka urn

j .'n> ztni Bostone, korespondencijos
i .In mano p napijomi.v i a (ai Ženklai

. 9

mokos',; -r xitfUiujnnus dark 
taznykls: ir mile sumiszimai.

ui "i orio i kariumonoš viryziujki s. *- c
kuris teip* skamba:

..Tunu sau už priderystę prune
szii ja> Szv csyliei. iog "Vctimžo-

ii U ir kariumunės, |>nkurstanczi:»3 
mie md"zto brosz.iiiras. Platini 
mui tokios propagavilos jie turi i.*z- 
r nke tam tikrus «ficierus. Asz ną-

Ikzmo inip amu jo-

tą jusy 
iiors nc-< 
tokią bl(
i >ud:i.

JIjC/ 1:1
m į

UC*Zl.

idan!

ir apie kiekvieną Į 
ted >itiman prn ;

1

pie kuliuos Dek težino, kad 
e suted'm g( i iaiisit s mitelius 
okiel įjos kariaunai. Lt t apai i

i.o i ™ L. ..... ...........

I: \ V k UO-H

m užsiptv 
vaisinga.

m.- ly.ii k iii ini • 
i u.rėdą n n* p

vis;i| teisingai « .
ruimą. Mato

Dili I

m Temokąs lietu vi<zkai, m

V| 1(1 IIS ,

1 i i<

mi

’eip vadinamas taulis/.kns. kilimas 
1 guvių neužilgo lazduos dar gnu 
"i uos vaisius, nes jeigu ddas aklą
V!

!U
\ I

1
. u.

-I visuomene turi nt-H iki i- kurią

> vadovui Businesy' kurui yru mic 
lie neapsvavstinėjn daly ku ui

tikt pa,.'hJ <iva< ą 
"iimažy tini bu pai’i

uiti pessimisĮu, k; d [idėmyti tą 
m (Iną j km: i l esiok veda
-zi i i niu u biri ai nepaszankti imt

t Jėgti už rkiij ezklaid/n tai 
br d u kaimenėk-i. y ra svar

biausia i '/duoto mus, kuriuos \ .esz-

mes jeigu /eisime ‘ b’-ui" (.K*i< je— 
su draug zk •. meile) ta ip nuims j-

i -z minu dm .to ir rup.es z/o neap- 
t -.1 P'ilia . 
sinerti bed

i :;»i ne 4 it iszkai!:o is 
'ami iž’i'e k t. l is ei>

PnszvciLiiiinias kampini’ 

aps]i oil y mil. acetin m/ hamiiii.) 
• gvveiųiuio ir darbo. Kaip mes 

musij visą l.ai t./- isz syk i niekus p.i- 
verezia. I’m L (o. kaipo atsaky
mas ant jus i .isdirpimo. ’-z man<-

H !.OI‘ 1IVO

■ S t ;7- liuin.ai 
ne s Jt-ko.

Vivdniau . 
ik nz" pr u

ru amu
i f

O

L

It.

n vežios.
(■na nedėlios <iuną :d>,- 
(, 11 i c: i g (> j p a s z \ (• i h i 11 i i n a s ‘

galbstnuja, kn k i ri; 
v oi liet u\ :ai pameta s •> i gyvenusios, i Į; -t >u vieny tomis- )ui 

jiegoni ' pradi; ūme dirbti. iirnkv- 
deni usnis ir bcrdnmi sve ika uimta

o nuo uirzeiK
irkurb • victM-

UplC /mill'. !

j in un

■Jin- tame o z * Worcester Va .

( i liodotim >
ežiams uždrausi a ouyo apie

. 1 iriuiiuis iDm
nebusią

rieža >’ ies

n> > \a!
r htIKiiio, 

t i nogi1 !vj(

i pie . naują bažny ■

iaus. Szventi

rso . .atbukau sekim 
spondrnrijos gnr-

. “Vienybėje" ir

k n risni
menuliui J

Lange; a s) s 
K aziniicrm*

nvuzsipeino

riszką musu broliu. - .\> 
rint i musą lues brolius 
t "• v y nes -- Liet 
reikia grnudžei a 
duol nor

laiko, m* leidžia man daugiau 
Dovanokite, jeigu ne b iu_- 

Jii'ns : •, ( mano ra.sz.K-ii k«-

pio .ont, 
Ku. J. Jukszt v

iietuviu par. vargniHsta yra- 
GAKSO agentu ML Cartn liję’ 
ir e

būt i n iv<» m^n.aeu ".»• t ’ ‘
Stmikieriai akini Aar iuki i earn v w 

w užsdaiko gaila rriniai.
• Tariasi jie mid t->i. icpulm-iją pas 
jį, kuri apsuk; l ą jam upta vargus 
dnibiuįkii.. Valdžia lukalbir.ėja jus

kn.

)
ma'

mažai turtu isznunl’es 
;g H žmonių, kurie vert J. MOėTVILLA

... .keliaujanti". •••

nepelnys, pasir mdn un aut pana 
szaus jau j.tsuikimo su darbinįkais 
prie Aleksaml.H I. Mat tuokart

mą tazkilmėj. Bnžnyezia ta 
bus viena i>z. gražiausiu Chica

Nėra ant svieto nė vienos parapi 
jom, kur kunigas neturėtą savo pii* 
i/'i. kozuns kunigas turi neszti krv? 
ždį*avo pi'pipijo'ią rankomis nu- 
tiiszv Uf, ypacz Amerikoj ■ c'ylnnaa

tas persekiojimu kunigiu Lietuviai

i Bpszvieros' ir etikos kriksz-

t m.
1 žra>zo naujus ab<>-( 

nonius, priima orderius 
ant knįgucziu ir upgar- 
sinin.us.
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cszvzmjo
0 rilctihj jubilėjų savo profoorinus
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Šnekiausia virtu del Y rp
noil i aalv kurioj -novl nei V butardai 
riie^i.ini d a kiekviena dailiai priima l. 
rodą reikale duoda.

riklius ir u
><«u» nm

jof tm Im <!i-

S mėnesiai. I ž d\O jų nu lų kišta par
duoti jas. Akcijas galima gaut pus Dr. 
< . Ai. Bordncr. 34 1 
duali. Pa.

’ ’ i« i > z rudu už 
el i. I /mokėk 
a us sįircui. 

o‘;ih1!,o k lh bus tavo, o j'-i nepaliks tra
il, tsin>f ar>' uivX ka-zto at galius: \ ra luj

P. PHSKRVKyZIUS 
Knuųnis Main irtXik u’1 -de,

MI KA AM DA II,

. i-ztikimiau^’ms n seniau i m 
j KOmpiiuij

Pereitų ne . kuris 
dėl : viename angliszkauie saliune .tarnv

tuviais. ’Mat tuom tarpu du k<>n-z- 
vaik-zezioio po miesteli. i>!ii jo nenuuv'laina

Atliko rinkliava
dienas, jiedu u<j<>-ivzsigu t į

re. <■ mnt> l.rni jog jų nepaleidžiu. 
ji»‘ ■ "įsi-iur e konsztabėliu'i mnėji 
js/. i >. b t uniedn tu iv'-ikdumi lion
A IU.
V k r/.tivi< pataikė lietuviui Mi 
Ku’ Knjtig'dbii ir bailin’ ji sužeidė.

ko jis greicz’uiu miršt? no kaip 
. K-msztėb 'liai suimti ir

tidns ant szitPkio at <i tikimo:

telegrama
k urianm

prane^zn,
tas nutarė nusiųst Leonui XIII »

iningai imsibaigusio barnio, i ~ • o

Jan ne vienas gal g o o

•e baii’os su Menuli M
tik kartu nuo Įniko utėmmio

JuMlėjiis Ponio Kelvino.

-iumė telogramus 
su pa<veikimmiiis. Mirus HelinoU- 
zui, jisai yra garsiausias fizikas. 
Pirminus ji^ai vadinosi William 
Thomas. Jisai \ m >unus profeso
riaus matematikos, turėdamas tik 10 
metu gavo dovanas nuo universite
to Glnsgovc. Cambridge, kur nu-

matematikus ir apturėjo medalius. 
Vos pabaigus jum 22 im tų ,G langa
vo universitetas pakvietė ji, idant

leido ir visas jo mokslo gy veninius 
sujungtas ym >u tai katedra, ant

gero vistu menės

niacinu it

meile

įnė tų tyrinėjimų. buvo įtaisymas 
povandeniu telegrafų. Sugryžcs 
isz kelis nes 1S(56 m. \\ ilIiiimThom 
son buvo pnimįtas liovdu Kelvinu. 
Per visa savo amžių nepaliovė dir-

- bęs ir dabar, nors jau nusreva, nes 
tur 70 melų, bet v iš tyrinėja gamtos

1 i »>0 Pro- 
K. tentų pl-
....

61) *iuei} 
imrrtavlnėt s.^vd 1 iikrcd<’- 
lins r>o proc. jT»!aux. At
siųsk m tino-.r ii n npgaivi- 

H.,> su ,'ami pilnu adre.xii. <> nu s tau nt- 
inUni szitx | uikii. brangiai prauksiiota

k;.odė!h už tu prėke. i’irmiaus Įiardavi- 
n jom už. $9.nu. Visi laikrodėliai \ a xva 
rantavoti. • A’situi'k s|.9‘.» '•u savo •pir
itu. o aphvlkAsi vi'-nn paauksuota lonciii

i. l)YKA) ulm'l la lim
itu iv ni misi ii. Į.it«* szian-

!‘ųnl Tig. Co. Slav Accident Baiidiirz

>: luiuisteris,

ANT PAlllHWMO.

jo urvynui

Plniihej i j žeinllHl/Rvadingo geleži ūkelio

------------------------- '-----------------——4------- [' ———- -   *---- ----------—

JONO MLEIjDHŽI©
gas agent is, laiwakorcziu ir siunti
nio piningu. P22 8. Mai 

Sbir mįoah, Pa

i hU!

rupija Shonundonjo.
*■50, ainvsz.iuczii > nauda nuo ld. Li«*p >. <

in a moi vienio iJ

TnDz.) Al fclA

Lietuviszka
(n'rlą,’u-i sroryin.nl. nŽkandzls.1 uliyka nft 
9 jTin iki iZ ir nuo s vakxr iki 14. J'n-

MESINYCZU
J. J. Rohland’o

mėsa: jaut iru: aviena

mėsa.
Goriausia m< 

sulos pigiausia.

u-^mer:

iurikite capšisergekitei pas
• 120 South i’iin Sir Slnmniulon!!,

Th

tai yra m^sziuu-* < .

lene i u geli ir <lo

S>-i:\ \MK)AH, P\.

Valakuos* ant geležinkelio Idsž
- SEBIOS , K EI.PSH ‘M)lU>lK0 &CCl356W.nth3t. Ghicag. Uis

I •no ųt t'vo ūuo<U^AavcnUou»v>'aav<A. I ' '

sroryin.nl


L 2r«.' ’ATW!®!' .?«•«

stalogas Kniiigu.
nedėlios

Szauksmas Balandėlio

Kiiįgos svietiškos įtalpos

r' ■ > !'
asų spaustuvėje randasi
i •

Lietuviai amžių gludumuose 
Maskolijos politika

Vaiku kningelė

10c
20c

• 16c

C. Al. BORDNER J). II S.

DAXTU AKAS
Ofisas būna atidaritas 
nuo 9 iki 12 (piolu) 
po piet nuo 1 iki 3 
ir nuo 7 iki 8 wnkare

34 Oak-str. She .andoflli. !>a

szios knigos l'eiųi skausmu į ;
m n 55c

50c
Maldų kni gos Juokingas pasakojimas

Naujas elementorius su apdarais 15c

ALTORIUS

M. Slavicko
339 Vi. Coal str. Shenandoah, I’a 

Lietuviui neužinirszkite atsilankyti 
pas M. Slavicku. Žinokite, jog jis 
yra ne paeziuotu. tai yra teisingu 
vyras, nes nereikalauja daug uždars

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

Meziitkelis ICihęb ■, Valių
Prasidėjo nuo TU L afit riežio 1894 m.

Treinrtl Užeina (sz Shonudorte hi Porin JLiven 
Junction, Muuch Chunk, L< Lighten. Slnlinųlot 
H'bHc Hall. Cata.tiiuquu, Allentown, BethHicni, 
Easton Ir Weatherly 6.(M, 7.38, l>. 15 ryla 12. 13. 2.57 
5.27. po plotu.

J11 »w Voru Ir Phlludclphlu. OI.". .38 P 15 r, 
(n 12 13.2 57. |» pn>t In Qtinnitm*. S«iu-libua. 
Gerb.-mU ir Hu4snii<iA!e. 4{y1!> 15 ryt. 2 57 j.o pu«t

In VVlies.-Barn-, While ||;iv<*n, t'iH-tuii. Ln 
Tyvllkt. *f< w:iiį<Ih. Sayre. veri) ir Einitra.'l.O* 
i. 15 ryta 2 57 5 27 po pi***.

(n !loehe-»t< r. Boftalu. Miunm Fml- lrhi W<—- 
stus (5 04. 9.15 rytu 2.75. 5.21 po pl«-i.

Iii Ib’lvidiTe, Delanar*-Uift.-rGup Ir sirtni.i — 
buri! 6.W ryta 2.57 jm> plvt

I UamlierivlBo ir To-nUm 9.15 ryti
Tunlinii.. c 6.1'M 0 I rvta ,57 V27 y-i pi<- 

n tltaeik it GcnuVn 8 0l. 9.15 rytu 5 27 po pi«*l.
In Auburn 9 15 ryta 5 27 jh pl«-t,
ln .DniicsviUe, L^vi-hm ir *B"nwer M«-:iupx

|gl

i. ■■■■■ v'w 
z 

Sfejįp u .a

)Szagrino 2,00

3,00 ir
Ka daryt idant sveiki būtume

T ft .ii i 5 KIT!
Z-'i' F. '.s į n-a! m.-/ -zi u Szcnand® 

rio parapijos gulima gauti visokit 
Szkaplierių ir Rožancziij

ln Sto. ton ir uumlr r Y>;ul H (U, 7.38. l«. 1.3 ryut 
Į2 13. 2.57, 5 27 įh> pi« tu.

ln Silv r Brook Juk.-tioti, Au<l<,nri>-'l ir Ha-z!-- 
lon rt CM. 7.38. P. 15 ry ta; '2. |į, 2 57. 5 27 ir 8 H8 pb 
pietų.

;j-r .-8-Ž

s ■da

Skuriniuo.se apdaruose 90c.
jSzagrino • 1.0(1

1 Uc

10c
20a

DA K T K R TVS

t.) ir
dauginus
1’K SO ALTO-

i .)C.
7 Oc

yveniniftiSzventujų Dievo 1 
ir 70c

’ 80c
r y veil linai >zvcn t uju

o ir III zokonas drauge 
Garsas apie baisybe* dienu.- s.ulo 
Gydyklos nu baimės smertles 
Istorla S'vvuta su abrozeliais -

Die-

30c

Birutės dainos

Ponas ir mužikai, drama

/i isz B.
Bajuditikim vyrai žeme

Pasakojimas apie viena vaitu 
sztinlka ’*

Kur meile ten ir Dievas
Kas kaltas “

Vakaras Tilviko pirktcleje
Gyvenimas Stepo Baudnusio 

dalis ..Szauleniszkio senelio”)

10c

ir jo ra-
5 c

5 C.
5 c.

(ket virt

ll’ljos ,5OC
j nulietas ir kometas *• 5 c.

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

T, 11. HlillOT, O.
prie Abners

ny, Building,

Pa.

KOZMAS mokantis lenkiszkai 
jaigu nori turėt sau nauda te 
parsigabena knįgu istoriszku,

šokiu, giesmių, gyvenimus

tegul nrisinnezia katalogu in r? i ~
virmutini ir didžiausia Anieri

Mr. Vt L. Dyniewicz
dingą gyvenimą

venos
h’isigatavojiinas ant smer-

su puikiais paveikslais

CHICAGO

Istorija šono įstatymo

Pokylis szventujij arba tauki 
nlja -
Stebuklai Dievo Sz £ 
mente 30c
Mokslas Rymo katalikų 35c

Szkala -" - - - 25c

Szloviniinas Sz. Panų.- Marijos 20c
Ražanczius amžinas - - Du-
Zyvatai szventuju - - -
Kalba dvieju žmogų - - l°c

Vadovas in dangų 50c
Vadovas aplankanczių a tm i n in ima k an 

tzlos Iszgauitojausmusų - 18v
Glrtvbo.baisibe ir ru-tibe togrieko 15c 
Kas yra griekas.kalba 2 rnergalczlu 15 
Didžioji nedella - Sc
Orloszninkas priverstas metavoties 10c 
Perspėjimas apie szv. tikėjimą 8c

kum ti

kai, lenkiszkai ir ruskai 82.0(7
Biisanaviczi.ius Dr. Eltruogb y.kos smulk 

menus (su viena mapa)
PavergiJė (P. Pe i vėrinius 

ir kaiĮ> gyvena Kynai

\ anplerio A. kuu.

c.

lo c.

bažuvczios katuli* u 1,00
Kristijono Donalaiczio Pavasa 
rio linksmybes 5c•r
Andersono pasakos, su abroze 
1’mis

Gali iszczlstitj ir nukvarbuoti vi-okias 
drapana^ kaip tai; kotus, kelines, pirsz- 
tines, vilnone-ir-zilkiiii-.-. Po iszczi-tli- 
uic , arba uukvarbavimo drabužiai k?.- 
rodo kaip suxisu naujai padalyti.

Darija atlieka greitai, pigiai it> k<.ge
ri. t usei.

’i'aigi parduodu naujas ir jau paluiky-

30c
Musu Pftsjskos, 10pasakų 10 c
Kankinimas kataliku Lietuvoje abolnai 

o ypatingai Kražiuose 1803 motuose 
del Liotuviszko teatro “ 15 c.

113 E. Centre Str. Netoli L. Valės 
dipo SHENANDOAH PA.

ln Ibizlebror.l: .li-ihlo. Drift oi ir Fmei.-i mi rt.04, 
7.38. 9.15 ryla. 12.13,2 57 n, T? po pi>-<ti.

1n A-hhiml. Oirardvilli-Ir !.<•«. l •*>.'. 7 48, 
(> 13. 10.20 r> ta. 1.00, I ■10. 4.10, 6 .'15 po pi. ru

In Raven Run. f ‘vii! ra lla, Motin' l'anilvl ir 
Shuinokin 0 13. U.14. rita 1.32, l 20. s 22. •». 15 pi>

ln V;ib'svi)|p, Purk l‘i::ci-, Mutiniui) <.-‘i*y Ir 
D. |.ri.>. 15 01 7.3«, ii. 15. 11.06 ry‘i 12.43 2.57 5*7 
MS.IV .'.i po pil tu.

Treinni iszeina
I-/S'hatiMik f>. 15, S. 15. 11 <*.-> ryta. 1*»5. i 3c 9 

3n po piftii ir nna in Szi-nnihiri .ir.t t>J>l tėlS 
ryta. 12 27. 11.15 p< pivtu

Iszeiiiu -v iloriti f l’ntisville. Hm 7 38 
t».O8, 11 06, ll.3vr,.. 2.43.2 57, 1.10. 5.27. - po 
pietų.

i«7.ehi>i i-/. I‘att-vfil»- i Szfca:id«rl itetkS'JWI, • 05
10 15. 11.46 ryt.-i. 12.32. 3 (M» 4.40 5 2" 7 15. ..55. 
(i.40 p<> pb-tii,

l'Zf iiiĮi i-/ Sz»-iirt«loi'lo Į H.tzb'l' n *5 04, 7.10. 9 
|f. r) !:• 12 '.U. 2.;»7 5.27. 8 08 po pji-Hi

!>z..ina isz IJazlyt m Į Sz<-tu»<lori. 7.3. u) 0(f
11 Oti ry’.".. 12.15. 2,58. 5,30. 7.2^. 7 ffi po p*1 •>•.

N Ė DEGINI S T R EINAS.

iszeii.a in Raven Run. Ceifralia 
Mauni Carmi 1 ir Shamokin 15 ryla 2. 
40 po pietų, ir ntiena in Shamokin ant 
7.10 ryta ir 3.45 po pint.

Iszeina isz Shamokin in Slienadorl 7, 
R5 ryta ir 4.no jm pietų, ir ateina in She 
nadori ant 8.4H ryta ir 1.5- po pieta.

Iszeina in .Ashland, Glrardville ir 
Lost Crock. 9.10 ryta 12.‘.'Opu pietų.

In Hazleton Blneii Crerh J unci ion, 
Penn Haven Jmlioti, Mam-li chunk 
Allentown. Bethloheji . Ea-ton i? ,\’i*4v 
York, 5.19. ryta “ 75 pn piet.

Philadelphia 12.aO. 2.55 po pii-tu.
Yatesville, Park Plaro. Mahauoy 
ir Delano, 8.49. 11.35 ryla I .'. id. V 
58, f,.()3 po pietį;

Iii
J u

55. I
Iszeina isz Hazleton In S/. nad<>i: 8.30 
11.30 ryla 1.05. 5.30 po pietų

9,32 ryta jo po pi< :n
isz Potlsvilh* in Szoiladopi s 30. 10.40 

ryta l 35. 5.15 po plotu.
imi.iix k. wiJ.Hi R generalnns -tipcrln 

tefiiieiitas South Liethlehem. Pa,

Phcaikip.lui. Pa.
A. W NONEMACHER. Ass g. P. A.

South Bethlehem. Pa

SZIPKOh’CZlU

Fį kun. Antanax irzlu ris - - -5c
Kasdienines maldos - - Se
•raudus verksmai - *
Apie malda kaipo rakta. į dangų 15c 

hmiokslai ant didžiųjų me 
Uniu szvenczrų ir didžiosios

report

i CO~»Y.’AS7i2«aT®N, 0,9,i
B*' .-<v oU o

16 X. Main str.
Shonaudoah. Pa.✓

Parduoda dziegorius naujus

308 W. Centre str. Alai iiH»y City, 
Pa. Galima pirktie konr j giausei’ir 
ant geriausiu szipu wuži t >t. Prjeg— 
tam liaidžiu p rungus tiesitJgei in 
Lietuwa, Buss’jxx I 
wisas szalis Europus.

Teipgi laikau ^dilina, kur wisr>

i; ir kitas•f

dus, Špilkas ir kitus.
s a’v o wienzeini

. y ;X.-

Skuriniuo.se


AU' 
• JJ .(r

Jota Palto.
Drukameje

drukormkns darbus: Brukuoja
Ih’iiiigyszcziu konstitucijas, Plakatus, i įkiltus, 

Groinatas, Užpraszlmiis ant veseilijii ir t. i

<ARS.ftS AMCRIKOS LIETUVIU"
. 230 W. ('ent re St r. Shenandoah, Fa.

o

Puikiausia visam Shenandoah

RESTAURACIJA
O v

)yka. Geriau:
>i« mos kliasos.

krautuvėje
^spigiausiai. Priegtam kožnas lietuvys ras szirdinga rodą 
kiekvienam reikale.

O ir pinįgns maino ir stunczia iu LIETUVA ir ui visa 
lalls svieto.

121 ir 117 E.Ccntrc str, -
"NAUJĖS * LIETUWISZKAS O 0 Q

SALŲ N AS K-
80S S. Main Str., Shenandoah Pa.

.IUR. ° ANCEREWI0ZEOS, ►-
t«ugi vyrai pas savo brolį lietuvnįka ant szalto alaus! isz Prancijos 
•snapso ir turkiszku cigaru! Užeikit, o nepadguilesit.

Žmogus teisingas, su kiekvienu gražiai apsieina. [37 ir 19]

Didžiausia vieta Shenandoah
'a raid uodą geriausi tavorai už pigiausia ciene.

Piliig'US ko g» viešinusia tiesiok in nan us uuliaidžiann

Ktactei-Stsw
105 S. JVtaip Stp hepap doah

Shenandoah, Pa ■ 187 ir 12J

Gcriaajiln i-r szviažiusia 
mėsia pas. T

Juozą Judicką

P- Barbey <£ San
nteadiug. Pa.

i9 W. Ork Str. Slieimdoab

[27 ir 38Į
* W ‘ —y ww

Tikietu knyga ateis pas j u 
mis i kelias dienas Naudoki v

and Labels registered. Twenty-llvo yoar.i ex
perience. Wo report whether patent ccut bo 
secured or not. free of charge. Our fee not doe 
di..11 patent is allowed. 3'2 page Book Free, 
8i. B. WILLSON A CO.. Attorneys at Lai.

PP-V.B. Vat. Office WASHINGTON, D.O.

M. M. BURKE.
ADVOKATAS - LAIKIUS.

Of finas: ant Kampo Main ir

Užlaiko gerinusius a* klius ir ri-

Tikras aniorikoniszlais laikrodėlis.
Is'klryk szi ’ipjrnr-»ini- 

WIU3 nr/ir prisius), niuni" >u 
savo jn. iu H«)r»-u.-<> nir> 
prisiusime tuv už <lykn. 
<)cl pnnuUhnr. gerumu 
tikra nmerikoni-zkn iai- 
krodeli. yra l»i iik?‘U 
auksas, vadinanti. 11 k

v STEM

’ n scT 
laoies

OR CENTS
SI2£

..•vr

buk .ii' ii> !i».. »* 
riti* kiti p»i M 
yn: gVMfti ' To

d- V? 
Uy ■

Į. K.up-ę^ii^ka

visam© mieste Sbenadorio.

lietuviu, taip ir paktdevlngu. nes netoli; 
Leigh Valle’s įlipo. Tenai randasi ko» 
skaniausia" alus, vlsadt s sviožee. o ka 
kitu gorimu tai nul girti nereikia. ne« ge 
re.". :u niekur nerasi. o cigarai laz pa-.

Kiekviena ^<dbsti hedoj® ir duoda rodjc 
kožtv.im ndkalo. mepamirszkit

201 K. Center Str.
40 ir 5»

T'     —1

o.

sius kokio nori formato, nuo. 
mažiausio iki formatui portre
to.

v-bran?

• str.

. 11 ir 21

CM. SHMIDTO

gu.v.a n no jo niekad neskauda. Pas 
C’ . Shniitlra gali kas nori gauti ir 
baozkut'a i u natųns naraigabouti.

41 ir 1 U

? 10 
t;! 20 (

■;A i'r»»©ofi'<‘ >r j' > ,,iu 
■įi t>i» p" plg“. ‘•■’"‘O 

° iiCri 
ĮYį p * l«'nc»Uįr lio, im 

u $0 Centu piiczti-' 
„1 • rkero■» o eau •
V IH knciuuri.
J 3 . JUjjtO k. AfUJ* 
k' lenciūge
J? vka».
•J* Ar UKSAS:

Ko/•! afy. C a. De»t.

!*<?.---- Chicago 11

» i i......... i........ HliW<Wl»IB...W)l. - — - ■-•'■••i 1
x Scientific Aaneriaan 

/h Agency .'t-'

Vh- OAVSAT9,
. Al ATtAAįjC:^ TrtADE

D*StOK PAT«WT6¥
QOPYJc.QUTM. otda

Sbr Inb.rmaU vn and rr i Hand*K>k nrlLs te 
JlCh’N X co., sei ?tj>PWAT. Kuw Tuas.

O.Jest bun-an for bicurtstg pasv.'4 1st ž.bs^is1^

Srory nateqt takso vut br v Is Wage.
•• j uftUp by anor 00 |i»' ta f ros# ei via.nfr'1 ka cm.

laimiu?
LA*e«»«trcK}»Kofi < / uny .rt'ntTta 
WOUJ. M»l«u<lZ*lr tJustrat J. V’
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