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TOURTH OF JULY.
lAmerikiecziu apeigos.

II i

blaivė. in migau, bet

Wusiiw.

Jau rodos Europoje, kokia- 
i ten. kbmiie lv<r ms nuo

noju, lyg pas 
iszvvdau ten

I’irsz viens kitą.- -Buvo ten 
l-iieiviuiėyisu tautu, isz visu- 

®in. . Buvo Vokiecziai, 
bhciizai1, Amglia, Maskoliai. 
Alaskoliais buvo Pinai, Lie-

npkau alakaix Jiszpanai, 
Wlai, JS'oryėgai, Danai, Uo- 
nderiai ir Belgai. Buvo Šer
ti ir Bulgarai,ii- (ivekai. Bu-

Ji811 Jąponais-tik Amerikie-

burinės Amerikos nebuvo.

kiliausiais irau 
alsiais ginklais.

y vai-

bti raudonai, kili žaliai, kiti

>kias bombas su paraku ir 
■ioamitu; visokius ginklus dėl

eizdėjau ir stebėjausi.

Tik sztai susyk i u kasžiu kas v -
stojosi,-visos anos minios ka
reiviu pradėjo nniszties ir szau-

sias triukszmas. Asz pabūgau 
Plaukai ant galvos pradėjo

“Už ką jus czion kaujatės?“ 
-paklausiau vieno arti stoviu- 
ežio apiciero.

“Už vaidus ant nesutikimu/* 
kvailai anas sumurmėjo ir nu
siskubino in kovą.

Vaidai, nesutikimai-pamis- 
linau-kiek jie žmonėms blė- 
dies atgabena.

Bet kiek tai blėdies žmonės 
apturi tada, kad tautos prade-

karės k via?.. Kiek tai u-

JKiek žmonių turtu su durnais

Kiek jailnu žiedu, - žmogaus 
o-vvaszcziu. pirm laiko' buna 

1 • .i. c.. 1  . *.. 9

Ir kam tos vainos, kam ka-

žmogžudžiai. kad viens in ki

tiesas, kad kivkviens, kurs už- 
musz žmogų, ant kartuvių turi 
ai t i. O patys tukstancziais 
žmones musza, žudo, kitiems

Te i p sau per sapną misliau.

tė, susimaiszė. Kilo riksmas, 
szuviai ir rodės mą, kad visos 
tos gaujos kareiviu bėga prie 
manęs, kad nudaigyt mane už

poteisybei, girdžiu skau

usigriebiu nė kur esmi, nė

kas darosi. Matau tik, kad

iv as, Kiir, ką*. ... i ersigan- 
dęs pribėgau prie lango, irisz- 
sireiszkė viskas: atsiminiau,

nes nebaugma, tik labjaus l>o- 
vina, kad tas visas triukszmas 
lermas kilo 7

ginusiai apsirėdžiusius, jukin-

tę drapanų, kokiu neszeniju 
nebuvoi-visu tautu, visu szaliu, 
visu czėsu,-viens už kita na-
vatnesnis 
ges n i s. Ž
davo, tą laidavo ant visokiu 
dudu, visokiu birbynių, vienas

Tukslancziai žmonių

ti k labinus isz tu, in kuriu ru■

su tauru, kad los i 
mokėjo ir m-moka 
kaip jie, Amerikie

graži merga, gražiausia 
mergų viso miesto, stovi j 
rėmusi ant auksinio stub

džio Ii tįsy bes

n

?, kad vysti Europoj

Lietuviu szv. Jurgio kata

Shenandoali, Pa., 
n ėdė I d i e n i nės maksi a i nes,

] P.iraszė A. .Milukas. Į 
r 4 . -> . . . ~,

na savo
tiesu. J

nesui.
mingu

me. 
k u

Daug atsiranda nei ai- 
tarp mus jaunumenės

ru-kaiuant jau apie mažiau
sią nelaiinę-pavoju nemirtinu 
ju Jiisziu, atpirktu D. Sūnaus 
krauju, neyra toki jaunikai-

minimu savo tėvams, bet nuo
latiniu sielvartu priežasrzia, 

<1 id z ia is žingsniais artinasi Jin k 
savo doriszkos ir dvasiszkos

vadiname draugijos iszmėto-

sakau! daro tik gėdą, pu 
n imą savo tautieeziams.
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matytu tuos idealus, joju pra

» V»7 JLX » V I ’ H V V4 < * * A j 
praszo to musu tautiszkas klau
symas, musu patrijotizmas.

p a-

bo su tais, kurie suvis negali

vienas aršu pagelba kito. Be

i

public school.“
Aiszku, jog ned. mokslai n ės 

reikalu# negali atlikti i m me

szviesti tikėjimo tiesomis (ra- 
cijonaliszkas iszguldymas pa-

da parapijinė mokslainė pastos 
ant tvirtu kojų, bet reikalin-

H

g 11 °' 
v a-

kokios pusės tik pradėsime 
prisižiūrėti musu draugijai 
izios szaliės, visur pamatysime 
reikalingumą pakėlimo tikėji• 
miszkos dvasios ir doros tarp 
musu tautiecziu; to reikalauja 
netik musu tikėjimo priderys- 
tės, to szaukte szaukiasi musu 
a psz rietimas, reikalauja musu

gaiš iždais įvairiausiu vaistu 
galiiszgydyti daugybes silpny 
bin musu draugijoj, kuri gabi 
pasirodė daugiausiai silpnas 
puses amerikiszkos kultūros 
pasisavįti. Idant gi mokėtu 
mėme pritaikyti tuos vaistus, 
ir mus valia galėtu siekti link

pažindįti su pradžia ir ugi u

j a u n ū m e n ę ant g e r u

n ž 1 a i k a n c z i u 
B a ž n y c z i o s 
flaky m u s, •f '

c z i u 
savo

s u p r a n t a n- 
p i 1 d a n c z i u

1 u o m o s ir
k i m o p r i d e 
naudingu d r a u 

gijos sąnariu, 
d o j a n c z i ir s a v o 
d o V u s, y p a c z d v a s i s z- 
k u o s i u s.

rjwsiC.

niekad kunįgai neįstengs pas* 
tatyti bažnyczią, teippat be ju 
pagelbos negalim as yra daiktas 
pastatyti dvasiszką bažnyczią 
siirdyse priauganczioe kartos.

lainės galima tikėtis tik tada, 
jei tarp parapijonu (abieju ly- 
ežiu) atsiras dori mylintieje Die

savo broliu iszganymo, o Aug- 
szcziausiojo garbės, kurie po

siszko tėvo (klebono) paszvęs

lia tam prakilniam ir iszgany- 
ti ngam darbui.

Geriausiai tai galės atlikti 
bažnytiniu draugyszcziu sąna 
riai, klebono paskirti, kuriu 
dora iszmegįta ir tikėtinu ypa 
tu patvirtįta’ Apsiėmę “lau
žyti duoną“ mažycziams jie

irm

me skyriuje jie turės iszduoti 
atsakantį egzaminą (kvotimą), 
visada ir visame kame (kas ly-

kleboną kuris pats ar per kitus 
nuolat pridabos ju mokinimą.

Įtek

APIE DANGŲ.
v. , ,.^.ę
Žinios isz mokslo apie svietą.

x*?' jk

tui aplink saulę apsisukti, pri
guli no atstumo plianetos nuo 
saulės: juo toliaus, juo jinai

J?
■«

Tokios žvaigždės vadinasi 
plianetomis arba netikromis, 
žvaigždėmis, ir j uju yra: 7 di
delės ir koki 200 mažucziu. 
Kuom-g-i dauginus skiriasi

Pripratęs žmogus gali tuoj, an

kitu Žvaigždžiu : plianetos szvie 
ežia lygiai (spinkso), o tikra

cziodama. Jeigu žiūrėsime per 
tam tikras triubas, tai tikrosios

kaip ir pirma, mažutės, tiktai

rodysis, kaipo mažesni ar aižes
ni rateliai, ant kuriu visoki 
taszkai galima pamatyti; kiti

atmainas*“kaip ir mėnuo. Plia
uptos savo szviesos neturi, o 
szvieczia, atmesdamos nuo sa
vęs saulės spindulius, kaip ir 
mėnuo. Plianetos visiszKai 
panesza į žemę nėsa žemė tei-

bai ir mergaitės kas nedelia link savę ir saulę ir4juju tu
ri savo mėnesius, kai Į) ir žemė

didesnės szventes (per

narnos vakacijos.

ir per

vadi-

padalįtas dabar in 3 dalis:

6 iki 8 ar 9 metu.
II. Katekizmu nuo 8 ir 9 

iki 12—13 metu.

Mažesniuosius vaikus (nuo 6

moteriszkos (merginos ar įno

ri po 4 mėnesius, o viena —

kitoms dauginus laiko, nekaip 
žemei: tein, plianeta Venera
(pas mus

matoma yra tuoj po saulės, 
nusileidimui, qr priesz patį jos 
užtekėjimą ir teip aiszkiai 
szvieczia kad kaip kada ją gali
ma matyt dar saulei ne nemini- 
leidus arba jau užtekėjus, ap

tiek laiko mokįtiniams ir ju ir metu, t. y

j iems su jaja, sumažės tūlos

ti. ta ų-i tzta vufe»ra u«bus vukacij ų,

jai laiko reikia
daugiam

Pasekęs, kad ne vienokis 
plianetu tolumas nA saulės ir 
at kartoj as, kad žemės to 
luinas nuo saulės yra 
20 milijonu myliu, turiu pry- 
dėti, kad nOg areziausios plia
netos iki saulei yra 8 milijonai 
myliu, nA Veneros (Vakari-

limiausios — 600 milijonu my-

Kai Į) tolumas ir apsisukimo 
laikas, teip ir didumas pliane<

tu mažesnė užu žemę, Venera 
truputi mažesnė, o didžiausio
ji plianeta pusantro tukstan- 
ežio (1500) kartu dinesnė užu

lietos ne visokio didumo ir at 
stumo nė saulės, galime su

turi szviesti: vienos, kaip Ve
nera, labai szvieczia, kitos 
vos-vos matomos, o treczias 
galima įžiūrėti tiktai per tam

Saulės ir mėnesio užtėmy-

Žinodami, kad mėnū ir 
plianetos neturi savo szviesos 
ir yra tamsus daiktai, turime 
numanyti, kad jie dildą sze 
szėlį. Užtatai, jaigu kokia 
plianeta. arba mėnA, besisuk
dami, atsiras tavpu saules ir 
žemės, tai, atmesdami nuo sa-

)iinK sa- 
o aplink

su virszum

vę apsisuka vieną kartą ar 
teip—pat per 24 vąlauda# ar 
tik per 10 valandų. Greičiau-, 
šiai aplink saulę apsisukau-

nio metu laiko o ilgiausiai ta 
darbą atlirkanezioji privalo 
165 metu. įtaiko ilgumas, reb 
kalingas (dhuutai vienam kur-

arba tiktai jos dūlį ir mes ui 
rėsime ar pilną saulės užtėmi

siauezia ne visą žemės szoną, 
atgręžtą į saulę, bet tiktai j‘> 
dalį: del to tai vienose žemės

ninutfb kitose dalinis, o te

sosv nemės szalyse prasideda 
vienu laiku: jį galima štily 
<*iuti su debesų szeszėliti, ei*

Tolimus UuS'
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PesAyne su Nige
riui s.

Spring Valley, Ill. niaindse 
kur dirba baltiejie .sykiu su 
juodukais, d_ 4 Aug. kilo bai- 
flošpėsztynęs. Yra tę Lenku ir, 
Lietuviu, bet daugi ąusyra Jta 

• • -rmums žine m Rymo bus ue 
danti'aiitnigeriu ir norėjojųdšl^'g0 i kardinolus.

atezėdutnog darbo
Pereito j subatoj vienas isz 

siu ųžpu 1 tu, apiplėštų i r sznėr- 
ti y {ii. sužeistu.

iria'Itįlionai padarė inas-mitln- 

variais užpūle jie aut nigeru 
kaimo: kitus iszvaikė, o Jau

Lrt per

ir; r-J * o J

kampanija ir praszo, kad jii#d 
visus ai Ii uosti tu nog, darbo jie'

a

balionu. 

Anglijos ir Amerikos valdžia 
reikalaus nog Kyįii valdžios 
už tai atlyginimo.Jb . . < ■ •;

■+ * i .
”">i /I i’

’. * > ■ ,/ ■ 'rV i'.iT,’ z ....

Salolio iopediois,

ateis kun. Vladislovu Zaliauc 
kai, arcivyskupae Tebu, Af-
.v 4 ’’A, U i, •- -!( < ,. • 'rikoj, sylygaziol apasztansz- 

kas delegatas ązv.ento tėvo

’Skubinamės pasidaryt «u 
Gąrto skaitytojais taje svarbia 
del mus žinia nesszeip žinomas 
kum Žalauckas yra tikras lie
tuvis paeinantis isz Veliones. 

‘Kam garbė?
» i . j uirtvr t ti&rtijMfi j»ms i

'.............. m v‘i ,it

Kolera viesžmtauja.
‘ . ■ » i ' > t-

Kolera szį metą vėl Euro- 

patavo. Jft|>onijoj ana viesz- 
nia žmonias labai paVasąryj 
iubaugiuo. Paikiaus te lyg 
biski apsi liovė, persinęszė io 
vakarinę Aziją. Dabartės gir

TieiA tą skiriasi nū

szalysej.jog pasitraukia po ja* 

turgavietės. Pas, mus tiedėGios;
' ♦ » • t f

dieną atdari ios tiktai aptiekus- 
(di-ug store) ir cigar sztoriai., 
Tiesa ta uore ne visur lygi j nė nepardavifiiėja trunku ki- 
pavėizdan Brookline gaiin<a: 
gaut alaus ir nedėlioj, tariaus 
niažinus ar dauginus prijinita

but užlaikomas 2) Nedėliirė 

žiūrėtą kadangi- yra tiesa.
3 ) Sali u n ąi turi but nfrlėlio-j 
inis uždaryta idaict žmones sii-į 
laikyt nė grrti\k^yetėa, ir isz- 
nudiino daugelio piningu su i 
skriauda loenOs pnmilijo<

del patvirtinimo seniai jau gy- 
vūjanezios tiesos, kuri vienok 
turi daug savo prieszinį-ku. 
Ir teip didžiausi prieszinįkai 
sziandien yra tai patys valdy

tukstaneziu žmoguj, iszgereau; 
alaus ir kitu gėrynių kartie 
viena szventa .diena tiek kiek, 
sal i UiUJjse per v ką nedėlę. V ar 
Uin«u aszv^ akėjimą b ne lau
žymu iJėeos nes tekis būda*J ' • -r t Ą .
ne yra pasMektfcS per tiesą ka- 

. d nagi Idi^iad K-e Ldkę/įaienia

tiems bet (tik šapo sunariam 

trams.

}U‘ T<aj) yra didesnlūse mreiftū- 
įver; c . .1 se, b*et ant piovincijR ar tai

1ne t eid kielė ar kad žmonė'i 
dar neįsigudriai-o 1-ęg^lišzku 
budu ą|>eit tiesą jtė• tiesiog :

* * • ’ * t * « "*

m indž ioja' j a įeb 'k<^'ju-> kratiras

salų nūs. r.NeatbjūGfai tas'fu re 
atknecot atvdą v-aldfcws if sifts;-? 
sriji paskirtim* Isąfe'ė ;vėW

e r ■>

Prezidentas miesto" New 
York aptarė neseniai laiszką.

dėlios diena jai tos tiesos ne-

laiKraszcziai garsino, kad ko-I n . 1
lera i>asirodžiusi Galieiioi ir 

no darbo -į m atlikimui nū baž- 
niezios pirmiausia k Kepinsi ir prižiurėjimą n-edte Danės tie 

sos. Priežastis t® riszto Inivo

tu ant krikszczioniu ii 
Išskerstų. Tie teip iri).

žmonės dideliai ant koieros o
m imta. Maskolių valdžia lie
pė žmonėms statyt koleroy 
„barakus“ tai yra ligonbu- 
czius. Žmonės pasiprieszitm 
ir ne tik ka ligonbuezius nes-

f

ir iiusižadijiniiis kitokio bud

nemoka ir nežino kitokio ku

kiu priesziuyku minėtos tiesos

ir gerti uoriueziuju

kymo uždarytais saliunu šzv-en-. 
tomis dienamis. Bet tas'nepa-

uiusztais arba sunkiai sužeis 
tais. K ynu
dienas tą atsitik imą slėpė iki

valdžia per tris kite maisz.tas, valdžia nusiun- 
| tė kariumenę.

nūs o nesaužiniszki sahunįkni

tie žinoma isz savo pusės ne
sigaili žodžiu ir teip traukiasi

svietui liepagarsino.

Rasta, kad užmusztayra H) 
asabu dideliu. \'isi Anglijos 
padonai. Beto yra užmusztu 
keletas Augliszku ir Amerikisz 
ku vaikucžiu. Sužeistu ir vra♦ 

daugelis.
' Kynai czion pasielgė nelygi 
nai kaip kokie maskolįąi su 
Lietuviais Kražiuoue.

' M' l ' ‘ * 

i Sundaj law ir jos pildymas.
Sunday law vadinasi tiesa 

jau no seniai įvesta Amerikoj 
pagal kurią visokis kupeziavi- 
mas nedėlios dieną turi but 
pertrauktas. * u

i»į 5n *Hirą tą ąn 

daugiausoi ne daio jokio prie- 
yzingnmo. Kiti vėl stengiasi 
visokiais buvais apeiti tą tie
sa. Didel’ulse miestūse abelnai 
kai(»<» priedanga nū asztrybčš 
tiesoy tarnauja teip vadinami 
kliubai. Jūse tai ypacz dide- 
liftse kliubftse kur priguli i 
keliolika arba ir kėlės deszimts

• - z -

Iszgrajimas vienos ar kitos 
pusės patrauks su sxvim dide
lę |>ermaiuą musu nedėlinėj 
tiesoj ir arba jąsuvl.su numes ar 
paasztrys teip kad ue aut pra- 
vincijos ne bus galimą b< 
bausmės ją laužyt.

St.

j%25c4%2585suvl.su


<> The Lithuanian Weekly § 

B‘Gars<i8 Amerikos Lietuviu 
ž PUBLISHED EVERY £

H Executes all kind, of Job Printing * 
g and translatinglnall modern Jan- $ 
§ - , t guagvs. \ |
i •' <»•> ‘ f
R Subseribtion $ 2,00 per Year, 4 <*$

§ -‘Garsas Amerikos Lietuwiu” |
» PUBLISHING CO., “
§129 S. JftRDIN STR,|A Shi'fill l*rt. ••> 0

£ tJ ^NecJelinle i 1.ctlkr««zfie> 

I‘(ta8 Amerikos lietimu^ 
$ ^Iszeina * kas 5 petniczian £ 
®' Shenandoah, Pa. • r ■ Si 
| Kasztuoja ant metu £ 

’ ^AMERIKOJE - - 9 2,00$
gPi EZMARE - . .» S3,00^
$ Rankrasmiai (korespondencijos) lr<v 
Ulftlszkal turi butt itiatl ant salo a»t-£ 

TŽraszo: ,. . £

įlŽOS-^ARDIN Str.',I
3 SJ/BiVAlYPOAJJ PA. |

• Entered as second 'class mall matter at •
* ’ the Post-Office at Shenandoah, Pa..

Tūli nuo lenkifizku laikra- 
szeziu poneliai * prasimanė 
ipatingą būdą darymo biznio 
isz lietuvyszku doleriu. Kėni 
šią ir siuntinėja kuone kiek 
vienam savo laikraazt-palaikį 
nežiūrėdami ar kas jo nori ar 
ne o paskui atsiunezia kolek
torius, su tokioms geležinėms 
kaktomis, jog ne vieną bang1- 
nimais sūdo ir kuone sila pri- 
vereze užshnokėt už jnos. Tai
gi broliai lietuvnykai ne dėkit 
savę vadžinot už nosių ir ne 
darykit daug ceremonijų su 
panaszaus kaino poneleii, ka 
daugi jie ingriebę isz jus ska* 
tik a tikt szidija paskui kad 
pasitaikė jiems prigaut (gbi* 
piego litwina.) ;

uVienybė Liėtuvuįku“ 31 
No. paszvenezia kelt s szpaltas 
apginime satęs nė kokiu tai 
neteisingu užpuldinėjimu isz 
pusės ‘/Garso“ minėtinai st ra i 
psnyje apie jos A. A. redakto- 
.riu.Petra Kuczą.,... rDyvinian- 
šiai toje ilgoje replikoje ant 
keliu žodžiu isa. musu pusės 
pasakytu visai.abelnoje formo-

Žinios isz pasyiėgzio.
---------- • ■

Pekinas. Kyną valdžia nusiuntė 
savo karinmenę in Kucheng ir ap
linkines, kur Kynai via Inbjaua pra
dėjo ant krikazezionią užpilti.

Hanana. Kuba. Genarolas de 
Kampos, kalbama, kad bu» atszau- 
Ktos in lazpanija, jo vieta užimsęs 
kas kitas. Jis vargszas negal jau 
kariaut-du kart sužeistas (ronytas).

— Kubiecziai jau turi ant greito 
iazrinkę savo r<’da. Prezidentaa 
tfim tarpu yra generolas Alelio.

— Kubos lifisybė jenar, Ro]ott‘ 
iuzdave atsiszaukima, prižada Isz- 
prtną kareiviams mokėt isz virszaus 
?500 ir po $2 ant dienos. ;

’katalikiszko tikėjimo neiszsižadc?:
Berlynas. Vokietija. Mieste Sa

arbruecken Vokiecziai rengia ap- 
vaikazęzioti 15 mętą atmįtį armi
nio nog Prancūzu Alzacijosir Lo
taringijos. Prancūzai, žinoma, ant 
tu iszkilmią Žiuri sznairai.

Bymas. In 200 amerikiszky pil-j 
grimu subatoj buvo pas szvonta te-i 
va. Iszklausė miszin i prfmC pi- 
laiminima. Popiežiui liepO Lz-j 
muszl ir iszdalyt jiems aht atminti 
sidabrinius medalius.

ISZ LIETUVOS.
• < * *

kitą Italijoną vardu M. Pa
tento u^tai krd tas neturėda
mas gero balso ft orėjo jam 
padėt dainūt.

HAZI^ETONAS. Pensilva
nijos valstijoj dabartės yra 

. renkamas pirmsėdis in repub 
likonu konvenciją. Kandida
tais yra Pcnnsylvaiiijos gu
bernatorius Hastings ir sena
torius Q(iay. Luzernės irSknl- 
kino pavietėse visur buvo ren
kamos gu bern atori us 11astings 
tik Hazlefonas ne’ balsavo., 
Pikti mat Hazletoniecziai kad

save komitetus in ves, nebus 
tokiu pesztyniu.

SHAMOKIN. Nedelio? 
naktį buferiai apvogė Airiu 
bažnyczią. ( u

NEW YQRKE Airiai vėl 
laikė mitingą kad neszt pagel. 
bą savo broliams Irlandijoj- 
Ateinantis mitingas bus neu
žilgo Cliicagoj. Matot kaip 
jie ne užmirszta savo tėvynės?

‘ WASIII^GTQNĄŠ. Aną 

dieną panaElagler, duktė ba-

-Sheuandorio- iiekumW sa-
* ’ * J. y

tfaūs'e ja^i tęip pradėjo nedė-
Tiomis -\ieszai pardavįnėt alų
ir degtine, kad apietai net 

/Bottsvillęj dagirdo Anglisz- 
fci lalkraszczfai pranesza, kad 
PottS-villės vyriausybė aną d a 

Mykę apsvarstys ir paskui isz- 
».dfts- asztru prisakymą vietiniai 
Jįhenadorio policijai, kad sa- 

r. liunykus gerinus prižiūrėtu, o 
kurį t ft j patrauktu in 

•ęourtą. Saliunykai, šanguki-

Paantrinain dar kartą, jog 
16 diena szįo menesio turėsim 
L vadinamą- “intertainment“ 
iuusav u’edėlinės mok^laiuės, a- 
įįiaft kalhn ir'd-eklemaciju pa- 

. edu’mokitiniu, bu« kelos kai 
bos isz sz'alies, teipogi Szv. Gi
edi jos d r. iszpildvs kėlės nau
jas d. i sudėtas ir iszmo 

. kvtos guod. mus vargonisto 
Tiit £ėmaicži<». Taigi broliai 

. .neužniirszkįte susirinkt ir pa-

je, jog “Vienybė“ prijima tai 
sav už. asabisuka priekabę, ii’ 
bando atmyfi ypatą autoriaus 
anos nekroliogijos (žinoma i-
dant-jam priguli n ežiai atker- 
szyt) but teip ne pasekmingai 
mislį iszrisza jog žmogų, kurs 
vargiai' kada buvo tTyinonthe 
padaro redaktorium' savo lai- 
kraszczio duoda jiam 40 dole
riu ant mėno liepia jiam dvėst 
sžantėje etc , kas žinantiems 
teisybę išzrodo gyva ridicnlo 
sum.

A n a r c i h s t i s zk as 1 a i k r as z t i s 
po vardu ' “Nauja Gadynė,“ 
užbąigš jau savo’ niekingą gy- 
venymą Szenadorij, o persineša 
į Skrantus po prieglobetą savo 
patrono Dr. Szlnpo. Nesiseka 
musu bedieviams, taigi persi- 
neszę į Skrantus ketinu jau to: 
liaus nekabyt ' tikėjimiszku 
klausymu. Kas žin tikt ar ilgai 
iszlaikvs*,* nes vilką kaip pri- 
žodis sako vis i giria traukia. 
Beja gal tas pranvszta vien del 
apmuilinimpakiu Skrantonisz- 
kiams isz kuriu mėtomai pasi-

Ant rytojaus po tam turėsim
• d'el‘tu'gi nedehiiės lųokslainės

• '. niokįtiniu ’ ekskursiją, del ku
rios reikalaujame aj kliu ir ve
žimui • ■ Gaiodotoni Shenandb- 
rio vyrai teiksis pRszelptTmuš 
sziame reikale,

rengęs dabar p. Sz. ir jo par 
tija gvyent. Už taigi perser- 
gszcziam brolius lietuvnykus 
idant nesidėtu ir ne tikėtu 
žmogui kurs tiek kart jau sa
vo prižadėjijnuj- begėdi.szkai 
yra sulaužęs.

Kalba. Gladstone. ■ V ieszpąt VRtfs 
del savo garbes tur pnsirupyt, 
kad Armr-ną žemr-j butu instatytns 
krikszczionis užtarantys rėdai. 'I uh 
kn prižadams nereikia tįket.

Parizius. Prancūzija. Padftda 
liūdna žinia isz anglokasyklu Ani- 
cho, knd mainieryi vardu C. Doeouk 
pavarytai da 1803 m. nog darbo už 
straikaryma d. 4 Aug. pasiryžo už-- 
szaut mainu direktorių M. Vnlleini- 
da. Kada direktorius gryžo su sa
vo draugais isz bažnyczios, Docoib 
xas prisiartino prie jo ir penkis 
kartus szovr isz revolverio. Tri» 
syk įtaikė ir ^’illemina gana slin
kiai suleidė. Negana to, metė da 
in jį bomba, matyt prigulėjo prie 
anarchistu, l>et per arti numetė, teip 
kad lumba trukdainn jįpntį, ną- 
baga užmuizė.

Ponstantinayolis. Anglu va)dŽja 
prilakė Turkams, kad jie ant tu pė
du iszleistu visus Armėnus, ką bu 
vo laike maiszto suėmę.

— Turkai ani reikalavymą Eu
ropos vieszpatysžozhi kas link Ar
mėną jau taikosi. Atsakhna. jau 
davf. Prižada in paliemonus, per
žiūrėtojus kalimą nevat in vice gu
bernatorius szale mnzulmonn pas
kirt ir krikszczionis, bet ant visrt 
Europos vieszpntyszeziu reikalavy- 
mn nesutinka ir sako, kad negalint 
visko iszpildyt. Yra misliama, kad 
be prie Va Mos Turkai nepasidės’

— Girdit, kad vieszpatykiM. (pir
miau* Anglija) jau mistiną Armė
nijoj už vest savo r^da. imtatyt nog 
savęs tę vice karalių, kurs neva var
de Turku sultono Armėnais r<"dvtu.

* I

Ant tokio valdono, menama yra. 
kad eis kronas de’Kalio v, buvęs •Z ’ *
Austrijos rninisteris.

— Makedonu maisztinykai hu- 
mnszė '1'urkus ties Stenmitza. 5fX> 
Turky krito.

Sofia. Bulgarijoj. Pargrvžęisz 
Pet?rburg<» Bulgaru |xisiunt>niai 
buvo sutikti labai i szk tini Inga i. Bul
garijos pravoslavą partija nori tu- 
r*t pas savę kaftJinuV karalaVjgrv 
ky Jurgį.

— Bet karalius Ferdinandna ma
lina Bulgarijoj lai k y ties .iki paika- 
tinos. Popietui prižadėję kąd^iė 
jis, nė jo patų nč jo suims < Bori^

- • į ■

I«z Uetuvoi raszv vii iki sziol^ 
kad buvo didelė sausuma, kad prsi 
gidejui pavasariui iki Joninįy ir|>j 
Joniniu, beveik iki szventai Onai 
visai nelijo. Dabartės raszo, kadi 
jtu. pradėjo lyti; nekurtose.vielos?j 
lytaus Akijau uet.per■ daug, teip 
kad žmonas bijosi, kad bnlvPsne-j 
pradėtu puti. Sodrise obftliy, gr
ažią ir slyvų szyiuet nejierdiug. 
pavasario sziluuiai kilus, kirmėlių • 
daug buvo, visus žiedu* nu'dtd 
Bet ūž tai vftgu daug. ; O.rudenyje . 
vei jeigu tik ir tplious teip p«lnit>š| 
tikimės, kad grybą bus galyb’s

hz Jelgavos. Lat vijoje, kaip pej , 
reitąme nnmeryj raszčine, Latviu . 
baKns nelabai nusidavė. Paribį 
tolpgi Buvo nepe'rkokia, tėip kati nC\ 
kasztai gerai n caps; mokė.'4
• Raseinitiese. Žemaitijoj tripgi tfi-i •, 
anet ^4 d. Birželio laivo pandli

Žinios isz Ame™
SAN FRANCISCO. G.i.» 

atidengta siikaHiis didei žiu 
geitlus, Galva to sAkaibid 
esąs ne kokis RudvlpIiM ... 
Spreklea. Apart jo tb sAkilj , 
bj priguli da in pora' sziintii 
vyru. Tie visi susitarė k;d 
eit ant salos Havni, ką ♦nl‘Įllj 
Amerikos ir Azijos guli, nu 
mest tę esantį dabartinį rėdd 
o valdžią vėl atidftt karalinid < 
Liliukolani, kuri pirtVhiusU * • U
vo tos salos karaliene', o !y 
pereitą melą buvo nog knA 
lystės nustumta. Kaipo užm,v .. 
kestj sau t-ie ersztai ketui' . 

pasidnlyt dabarliniu tos c s 
los viesjipftcxin Uirtu* kur1: 
isznvsza iu 27 milijouns. 
kurie pasirengimai in 
buvo padaryti. Amerikos t' 

etas dnsižiįvojęs apie uiioksll . 
žinia kad-expedicijai |wrisz^ 
dy< .--v. . • ..

-NEW- YORK.’- lt»dijonr| 
•.A. Gabiojt.) -užuiuszė liedeli*1

guli, perszkadijo llazletone 
.HįBtęigt counją. . - .

...PARIS. Texftse. Danehza 
kad czion susitvėrė paslaptin
ga draugystė, kuri varo lauk 
visits nigeriiis isz to - kraszto. 
Ar tifri isrzėit arba ’ btisę už- 
niūsztais; Nigeriai bijodamie
si smertiės traukėsi isz Teksu. 
Raszo, kad isz tos • priežasties 

•■-daugi b ė puik iansin farm U vei k 
uždyką paraidud:)/

? NIAGRA KALS. Du A- 
.nierikiecziai pereitos nedėlios 

jdĮ.ęną irstydami*si ant upės ii- 
kob' intJ’.auktį .įn aną,, garsųjį 

fNiągros yandapftlį.. Kunu ju 
j niekas nė uejeszko, nes kal
bama kad vaudft bepuldamas 
intrynė jfts in smulkiausius 
szmoteli us.

’-'GIIICAGC). ■ U,, Uolines 
žmogžudys, kaip pasirodo ne
tik daugybę žmonių nužudė, 
bpt kad pralobt, ėjo su savo 
pagelbinykais ant kapiniu isz- 

.Rasdavo tę kinius, aplupdavo 
jis nog brangnrnynu'. Kaulus 
.pardudavo daktarams, u gra 
bąs apczistyjęs gra koriams. 

;Jau tik be sunienijos. Taigi 
• ii tokiu bndu 200,000 sukro- 

, ,:yė— ant tiek jis turi turtu, 
bet anie turtai no kartuvių jo 
lieiszgelbės.

’ JaKx^ON HOLES Su In- 
dijoiiais viskas ftptvko. Nieko 
tnebuvo, nieko nėr, o dėjosi 
^viskas teip kaip pereitam nu- 
nieryj Garso įneš pranaszavo- 

‘riie. ' *

‘/-MTCARMIU . Lenkiszkoj 
'parapijoj užvestas likos ko- 
*initėtaM ^Uflidedan’is isz 12 vy 
vii. Anas rėdys parijos, pini-' 

.ygiszkais reikalais kartu su ku- 
•ĮJiįgu* .Kada; visi Lenkai pa#

goeziaus užmuszė isz revolve
rio. J 6 metu' nigeruką, už tai 
kad jis lindoin soda jos tėvo 
VOgt vaisiu.’’Pana Flagler isz- 
pradžia buvo'suvis išzteisyta, 
už tai kad paeina isz bagoeziu, 
bet žmonėms reikalaujunt bu

vo vėl suimta ir ' dar- pas- 
tatyta po kauciją 10 tukstan- 
. . ■ •••• - • ežiu. 

• • • 1 .t - -

• ’ .. i l

ISz CIIieAGOS:^. Lietu-
# »i

viai sulaukė viena ir geriausę 
Įeitu viszką krautuvę lai k rod ė 
liu: KELPSC’H, NORE!KO A 
CO. .Velijame visiems Lietu- 
viai»s pirkti laikrodėlius, len
ciūgėlius, žiedui ir kitus daig
ius nū ju. nes tai yra tikri lie
tuviai, kanie gauną daugiau 
ir daugiau .kostuuieriu ko- 
žilą dieną. Jie padidino savo 
biznį pardftdanii ne tiktai vie
nus laikrodėlius, bet ir viso
kius kitus daigtus kaipo; nia- 
szinas del drukavojinio gro- 
matu, maszinas del siuvimo, 
harmonikas,. britvas, peilius 
ir tt. Iszsiunczia daigtus in vi
ens miesteliui ir miestus Ame 
riko#.' Kai prisius savo adresą ; 
gaus lietuviszka katalogą ir 
gražu abrozėli dykai.

Adresavojiite teip: 

KELPSCII, NOREIKO 
<1 CO.

... 105 Brown Str., 
CHICAGO ILL. r-

Dalis Darbu.

Anglekhsyklos.
Iszpemiiigo mainftse Mieži- 

ganę striukas da tęsiami. Mai- 
nierjai aną dien ka tik ne už- . < -' r J r: os u j no

muszė Detroito laikraszcziu 
korespondentą Fr. Brittona. 
Norėjo jis mat dažinoti kurie 
isz mainieriu yra straiko vež
tais, o paskui ju vardu,s laikra 
szczuiae apgarsyti. Bet mainie- 
rias dąsižinoję apie jo mierį 

pu dryliais ir tulszimis jį isz 
savo miesto iszsivijo.

. — Pittsburgo mainieriąi 
jau nestraikfts. Viena ir kita 
pusė nusileido ir susitaikė, isz 
ko visi yra kantanti. Darbo da 
vėju ir niainieriu pravadyriai 
padayė sau rankas ir vėl viskas 
tyka. • . ..

— Indian Teritory mainu 
inspėktorius iszdavė neseniai 
rapartą kuriame danesza jog 
anos szalies pereitą metą ant 
608 darbi nyku vienas vis buvo 
sunkiai sužeistas. . , .

I

“— Ilazletono Evanso mai
nos perėjo in kitas rankas. 
(Jžmokėsto mainienamu 17 d. 
Augusto* o paskui bus Kreke
ris uždarytas ant neužrubežift-

. * ■*;
telaiko. Pirmiaus tame bre 
keryj dirbo geriausei. ' Dar- 
binykai’ labai isz to* nusimi
nė.’ •: ’

— Spring Vxllea niaiofise* 
Italijonąi sužeidė daugelį iii- 
geriu. Miestu majoras ir pa- 
licmonai, neapkęsdami jftdu- 
k u suvis I tali jonams nepersž- 
kadijo anų smaugti. Illinojaus 
gubernatorius kad Italijonus 
ąpmąlszit, ketina siųst vaisku. 
Chicagos nigeriai apsiginkla
vę nuėjo savo Imoliams iii pa
gel bą. Tikra kąrė.

— Koki tę latrai prekė jai 
(knpčziai) buvo paleidę sere- 
doj po angliszkus laikrasz- 
ežius paskalą, kad anglys suvis 
atpinga ir privedė neteisingas 
priežastis. Anglių fabrikantai 
ir darbinykni, kurie laikrasz- 
ežius skaito, del to labai buvo 
labai nusiminę, nes buvo tftse 
laikrasžcziftse pasakyta, kad 
anglių yra per daug iszdirbtą 
ir nespėja anas iszpardftti, jie 
mat norėjo isz to padaryt biz
nį.

Bet paskesnės žinios aną 
paskalą užgina ir sako, kad 
jaigu tolinus ne pradus dirbt 
gerinus tai bloginus ir ne pra
dės.

— Readingo Co. darbai, ir 
pasigerina, Szia nedelią Rea
dingo brekeriai visoj apygar

doj kaip kur dirba J diuu*^ d 
kaip kur ir 6.

— Ties Beavar l^eado*' 
viens prastas mainieryŠ atrado 
gislą anglių. - - - .

— Tie* Minersville trys Re* 
dingo brekeriai Pine FėO'SU 
Good Spring ir No 3 sustoji* 
dirbę. Iki kol nežinia.

‘— Da isz Spring Valles. 
Kova nigeriu su baltaisiais jau 
užsibaigė. Gub. Altgėldas ui 
jfls užmojo. Apart Italijouu 
kaip paskiausios žinios paduda- 
buvo prisidėję ir mainieriai 
Lenkai, Lietuvei ir Ungaiai. 
Czetverge visi niąinieriai tojo 
miesto laikė mitinga ir nutarė 
kad nigeriu dauginus jau ne- 
persekiot kad visi žmonės bal
ti ar jftdi esą lygus. Nutarė 
taipgi, kad turi visi. sykiu su. 
nigeriais eit dirbti. Bet ,ka ni
geriai eis kad jau ju Spring 
Valley nėra.-Visus' iszganiojo. 
Teipgi žinio*, kad 14 ūigeriu 
buvo užiu iAzIie, ; yra. neteisi n-

— Kaipo . pranaszystę, kad 
darbai anglyšV- pasigeiys, an- 
glTšžkf Tai k raszcziai-^rpadud a 
tai',-kad MtGai juu*. Au dideli 
brekeriai jau gayo pry/jakymą 
dirbt? G- dienas po 10-ądynu — 
pilną laiką.

— Girdėt kad apie Sze.na- 
dorio mainas, bus revizija ir 
visi inainieriai ka turi- padirb- 
tas (falszyvas) popieras, bus 
atstatyti. Toks' uzžiurėjitna^ 
yra labai geras, ties jei kur, 
tai ypacž mainftse viens kvai
las daibmykas gal’'kelis arba 
kelesdeszymts prapulty t.

Strip Darbai

Now Yorko kriauoziu strai- 
kaa teip kaip užbaigtas. \ i*' 
kontraktoriaį Ja ne pasiraszė 
ant įtraikierivr .reikalavymv. 
b*t jeigu norės savo szopas 
kada-atydnryt be abejonės tu
rės pasiraizyt,. nes kitaip dar- 
binyka'i ne eis dirbt,

. —Philadelpli įjos „Ingria E 
karpętoriui ir aūdijai straikie- 
riai jau susikauk’ino besti a - 
kftdaini ir sutarė laikytis u« i- 
antpU'iės to.ko buvo reikalavę.

— Rūdingo Keyston Imi 
Works, geležies kompanija 
pakėlė mokestieš 25 centus ant 
tono. Darbiny kai .dabartės te
nai ima 3 dor už toną.



' Norėdama su broliais pasi

. —
Musu miesteli i nors ne di-
.. 1' _. ; _ . — . . ..

i

t

parapijom! pasiraszau vie-

Vidurine Arne

skirtis nil Ievinės Lietuvos ku 
rios link szirdis musu visada

yra minavojama Istorijon

Teip ir tam panasziais žo-

b 
a

ant ilginus su mumis nes sku
binos namon kuris daug tnr . . ; . . ..... .

spėkas ant tolesnio laiko teip
_ % ’ 1 f • Z J ' J ‘ •
darbūtis d vasis.zKame ir tau-

D ievas užnagradina.
F. J ‘ °
visu 
n as.

■ . h’h‘

piką. J

*3 'll TU1I <rj|d 
Northampton Mass. d. 2 Rugpjuczlo, Ū5 

< KORESPONDENCYA.,.
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/y * \ 4 \ I vienas antro laimes ir n ei ai-
. „Garso“ teiksitės patalpįti szį

rinaini kilo'vis aiiksztin ir jau

prigulincziu į parapija.

l>ėti apie susivienijimą in vie

■ ryto susirinktiimem ant misziu
11

ranczias^ asžnras pėė: Lietuviu
IK i Į

*. ■ u
m r
vienam Imtuviui katalikui pri-

-------r----------------- -------
,....1 . h.-. '■ 11 < m i.iirr«A.I

ter.

1

si n gus prąnaszus ir jjaię mes kuri ketina prie and Susitiė 
turim saugotis tiūgpiktu5raul 
gu, o prieszingai risztis į vie-

butu musu draugiją kaipo vie- 
nu kurni, kad mes jaustirnėm

. ■ . • . ' ' r.l j . *

•* fe $ ** , i

mes, idant pasiroditumem sve- 
timtaucziu akyse tokioj dori- 
bėj kaip musu prabocziai,

t

į 1 
d

4
•i

G Ci d o tin am

Atlankė jis mus dar

garbės verto vyro musu gar-

vvru ir su

kas tau! Iszsirado;,apie pusė 
tuzino lenkberniu o da ir keli • •

kurie anaiptol ne

Kam oze mums pinįgus dėt 
ugi kaip atyažius kunigas ta

nijimo prigulėti, yra Mexika. 
Gyventojai visose ro>e szalise 
kalba iszpaniszkai,

Juokai ir niekniekiai
' ’ ”• ' p. itin, j; !

■ M . h 1 ..

• 't F d fc . u .. t.f .> , . : • į

niurnas toj žinutėj! O kaipgi 
neturėtumėm linksmintis isz

* * j * * < ■' . *" į « j •

tokios laimingos valandos kad 
sulaukėm, iszgirsti .teip jaus
mingą pamokslą savo moti

.• -n - i .r ' . .•ii - mes geriau nuvaziusime. f , I

pas lenku kum Taip ir. tam pradeda statyti 

 

panasziaisgodžiais dergė kiek Į yieszpatie

i m J

eitum dirbt.
‘Ubagas: Ar pbnas mistini

darbas.
; * <

lan i£a

t •

L

Džiaugiausi kad

jąifsniingą ^p'Ambksją- kuris ant 
il<ro laiko pasiliks muku atmin

Svarbi Zinia!

> • -.i . ’ i ; s
Atkreipiame jusu ątyUĮ 

ant szjos isztraukos isz prdyu
4 U V1 • »1/1 Fl ZVzX

ezion man padarei rokundu 
kiausžiniu: Paraszvt.a kad

nas n'aczelnįkas man liepė pa

u

das už 1894 m. in CO dienu.1*
Prisilaikydamas to nuta

rimo, asz esmi priverstas jus

jus taksas už 1894 m. d a prim

teip, kai į) užžymėta yra plo
vose.

’ Taksu kolektorių*

Jai tu nori

taip ir negalėjau. Kita pusė 
atsiras kada mano antras- drau- 
o-as isz kitos gminos atnesz, rots , 
kunda. Matot viena viszta pa

žinus.

Antra kurna: O ant ko pa
žinai ?

J. Slockaiiis
224 S. MAIN st. 

t r ’ * j
Iszparduoda savo sztora

$2,oo.
: * JUM t

Ant vasaros mes numazinom pre 
ke sawo tavoro.

40 tuzinu jnarszkhiiu ir kelnių pinui
buvo $1,25 dabar SO c

35 tuzinui marszkinių Ir kelnių 50c
Vaiku diržui 15 c

Max Levit, 
18 E. CENTRE STR. 

SJIENAXDOAfl, PA.

JAGV NORITE l’IGEl 1’11

Czeweriku ir eželis

'•‘WOMERI,
1’1 GI Al’SE VIETA visam

#

sins prekes. Broliai lietuv* 
nikai naudokitės nes ne
užilgo bus viskas iszpar- 
duota^ o kitos tokios pro* 
gos ne greit sulaukite.

Tta KAN6ERIDS
31 E. CERTRE- STR.

i



Katalogas' Kiiingu.
. U .1., ' ,,

A pie Senovės Lietuves pilis • 
Trumpa senovės Lietuvių istorija 
Ziponas bei Žipohė - - -

) ' > 
> '

Insi| spaustuvėja randasi

szios knįgos

Petro Armino rasztai
Ponas Ir mužikai, drama
Kas talsybe tai ne melas, AiszB.

Pajudinkim vyrai žemę apysaka

20c 
10c 
40c 
20c 
10c 
10c
15c 
15c

.. Pieniai
Mahanojrais Lietuviai turės di-

1 1 • * 1 * 1 1 •

15 Rnojnczio, Aiigust

Maldų knigosv V'—J

dangisz-Aukso altorius arba Szaltinis 
uskarbu “ “

1) Skiiriniuose apdaruose - §1.50
b] Szagrlno - - 2.(K)
e) Krlsztolo - - 2.50
d) Sn kauleliais 3.00 ir dauginus

Pasakojimas apie viena vaito ir jo ra 
sztfnika “ “

Kaukazo balafsvis “
Kur meile ten ir Dievas 
Kas kaltas “ “
Senis Makrickas “ 
Vakaras Tilviko pirktcleje

PleasantHillk
\nt kurio užpraszo visus ap

linkinius lietuvius priimt.

(Jelažinkelias kfiigh-Vnltej,

s) Šlaitiniuose
b) Szagrlno
c) Krisztole - -
d) Su kauleliais 2.75 ir dai 

I) Mažas AUKSO ALTORIUS. 
IJKANTICZKOS

90c. 
l.oo 
2.oo

70

> c.
> c. 
i c.
i C. 
5c.

Gyvenimas Stepo Raminusio (ketvirta
dalis ..Szauleniszkio senelio”) 15 c*

Apie Dangų, Saulę. Meimsį. Žvaigždes, 
Plianetas ir Kometas li 5 c.

Pirmntiiils degtines varytojas, komedi
jų “ “ “ 10 c.

Naujas elementorius (1895 m ) a|xhirytas 
su puikiais pu veikslais “ 15 c.

Žodynas kun. Miežinio ketnrose kalbose: 
lietuviszkai. latviszkai, lenkiszkal Ir

PATENTS
Promptly te<jure<LTr*4o-Ma.rk«, Copyright* 
m d Laboli regfit«r&d. Twanty-flve year* ex- 
portonoo. W« report whether patent can be 
eecured or not, free of charge. Ourieo not due

i Givenimal Szventoju Dievo 1, ?, ir 3, 
letentu viena
■ Civenimas Vicszpaties - 80c
I Given Ima i Szventaju Dievo [mažesnis 
lilll zokonas drniige
j Garsas apie baisybes dienos sndo
i Gydyklos nu baimes smorties
I Ištaria Sz ve n ta su abrozeliais -
1 Menuo Marijos
I Flloiea arba kėlės į maldingu g
|u
I .Vovi-nos - "

Basamtvicziaus Dr. Etnologiszkos smulk
menos (su viena mapa)

I’avergelė (P. Pelvcr'ntos 
ir kaip gyvena Kynai

Vapplerio A. kun. Istorija
kataliku “ ‘

Kristijonas Donalaitis Pavasario link

> c

10 c. 
bažnyczios 

100

21h

30c

30c

Musu Pasakos. 10pasakų 10 c.
Kankinimas kataliku Lietuvoje abrlnai 

o ypatingai Kražiuose 189.3 metuose 
del Lietuviszko teatro “ 15 c.

5<ic
30c'
50c.

| I'torlja seno įstatinio - 25c
J Ksnczla Vieszpaties - - 30c
I Pokylis szventnjų arba tanki k

Didelė krautuvė visokiu 
gėrimu: alaus ir visokios deg
tinės.

KAZIO DRAUGELIO.

i Sžkala -
I''Ubnklal Dievo Sz. Sakramente
1 Mokslas R v mo kataliku* 4.
1 Szlovlnhnas Sz. Panos Marijos
1 l’ažanczius amžinas - - loc
HŽyvaiai szveiituju - - - 20c
1 Kalba dvieju žmogų - - ]0c
I Vidovas In dangų - - - 50c
i Vadovastiplankiinczlų atmlninlma k.-in 

LaganItojaus musų - ]8c
I Girtybe, baisi be Ir rustlbe to grifiko l’c 
I Km yra griekas.kalba 2 mergalcziu 15 
i didžioji nedelia - 5c
j Griesznlnkas priverstas metavotlrs loc 
I Ferspojlmas apio szv. tikėjimą.
I Trumpi pamokinimai ir rodos Isz 
Ifikan. Antanavicziaus ■1 ’
I Kudlcnines maldos
i Graudus verksmai
I Apie malda kaipo rakta į dangų
I Piniokslai ant didžiųjų metiniu szven 

Ir didžiuosius nedelos - 75c
j kukamas Balandėlio - 25c

Tikras amerikoniszkas laikrodėlis. 
zSTCM Iszkirpk *-zi npgnr<ini- 
| VIRO my ir prisiusk mums su 
' 1 stT snvo pilnu .•įdrosii. o mes 

LADIES pO-siusime t:iv už dyku, 
no r-rvr«d<4 llll 111111 i lito. glTIHUsI on ctsia,,,..;. 1..1

SIZE tikru umerikonUzk.-i lai
krodėlį, yra tai tikrai 
auk».’i>. va<iinanm> 14 k

iiuk'inis laikrodėlis, ku
riu:-kiti pnrdūda |x> *4<>- 
yni gvarautiivotas tint 20 
motu. A Įžiūrėk k’<T:u <•( 
preso ofise ir j>i”ii tu mu 
ttisj. jo” y ra pit’ll, užlin. 
kek Į7.5O. o jeigu nori 
puikaus Icnriugelio, įtn i 
atsiusk jfh’vnlu paczti- 
iK’inis nuirki'inis o gau
si auksini )<-nciug<4i- 
v<Ttniuo *3.50 11 k. Arbii 
prisiusk 7.511. o h-nciugo-

♦ ° Royal mfg.Co. Dopi.
GI L’nity BJdg-.------ Chicago, 111.

Tikras E lai n o laikrodėlis 
ir lenciūgėlis.

Prisiunsk szit 
apgarsinimu su 
ivo pilnu a d re s 
mes tau alsiu

knį

Viduriai vra tikro

volas ant 20 motu.

t

: dyka del pain 
mo. Yra tai 1 
a ra t a u k s o

labai gražus: laik
rodėlio sztoruose 
tokie lenciiigidini 
parsidoda po 83.50.

Gali iszczistiti ir nukvarbuoti visokias 
drapanas kaip tai; kotus, kelines, pirsz- 
tines. vilnones ir szilklnes. Po iszczist.il- 
mo . arba niikvarbavitno drabužiai Isz- 
rodo kai)> siivisu naujai padaryti.

Darba atlieka greitai, pigiai Ir koge- 
riausei.

Taigi parduodu naujas Ir jau palaiky*

NEIŽMIRSZKITE

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

10c

hĮgos svictiszkON įtalpos

I Lietuviai amžių gludumuose 
Maskolljos politika 

Valktj kningelė 
VtselĮja pagirenų - 
Terp skausmų į garbe poema 
Vktoria. Zanavyko 
Wingas pusa kojinius 
S»ujas elementorius su apdarais 
Uetuvas gaspudinė 
Ampiyka pirtyje - -
Timoszhts besotis 
tyk Kražios 
Kjhlarytl Idant sveiki botume 
kngvas būdas paežiam per save pra 

Mkil raszyt - - . loc

10C
20c

20c

50C

35c
10c

ir yra dauj 
esnis nekaip 

tikras auksinis

MESINYCZIA
I. I. Rohland’o

Shenandoah, Pa.
mesa: jautiena, veršiena, aviena 
kiauliena ir visokio skyriaus rūkyta 
mėsa.

Geriause mėsa Szenadoriję ir

<w

PUIKUS SAI IUNASJ0N0 M1EI1D/IŽI0
Teiposgi gers kriaucziusir teisin

gas agentas, laiwakorcziu ir siunti- O O 1
tuo piningu. 122 S. Main str.

Shenandoah, Pa.,

mlsllji. kad tas y ra pigus ir jogui, kad 
laikrodėlis ir lenciūgėlis yra verti tu pi« 
nign. tai užmokėk exj>resso agentu 
89.25 ir laikrodėlis su lenciugeliu \ ra ta vo

DIAMOND WATCH CO.
Masonic Temple, - - Chicago, III.

Krautuve visokiu valgomu tavom 
Jeigu nori gauti gera tavom už. mažu- 
pinigus, tai ateik pas Juozapa \V. 1‘ur-

1(H) svaru geriausiu (gvarantavotiijmiltu
1Gb

4 Baksal žirniu
4 ,, knnu
3 „ geriausiu tameczlu
l svaras geriausiu farmiszku tauku
3 ,, geriausiu džiovintu obuoliu

11 
25 

Šviežias sviestas ir kidtiszlnei yra gauna 
inl kožna antra diena. Mesa, rukiti kum 
pini, szlenas ir kiti visokį tavorai sztore 
yra geri ir szvlrži. Visokį tavorai parsl 
duoda už pinigus labai plgei. atminkit!

101 £. CĖHTLR SIH. SHC.NAND0AH, PA.

Trcinal fsz«iniid»z Slicnadorlo in I‘vbu lluv?> 
Junction. Mauch Chunk, Lchipliton, .Slatingtoc.

Į White H&ILCntaanvqun, Allentown, Bvthl«*bcis_ 
Easton Ir Weatherly 6.04, 7.38.9.15 rytu 12.43, 2.-*

I 5.27, jx> piclu.
In New Yorn ir Philadelphia, 6.04. 7. 38, 9 r"~

tn. 12.43. 2.57, po pi«-t. In Quanniie, Swltciilawt. 
Gerhanls Ir Hudsondalv. 6,(>l 9.15 rytu 2.57 pi ••

In Wil ei.-Bnrre, White Huven, Pittston, La
ceyville, Towanda, Sayre, Waverly ir Elmim.d/^-. 
9.16 ry ta 2.57, 5.27 |x> piet.

In Rochexter, Buffalo, Ninjntra Fall* if In W»- 
>tus 6.01. 9.15 ryta 2.75. 5.27 po piet. 1

hi Belvidere, Delaware Wat<-r Gup ir Stroud<- 
buru 6.01 ryta 2.57 po pirt.

In Lanila-rtviBu ir Trenton 9.15 ryta
In Tun hu n ma' 6.01. 9.1 ryta 2.57.5.27 po pie*
In Ithncii ir Genevn 6.04, 9.15 ryta 5.27 imi plgt.
In Auburn 9.15 ryta 5.27 po piel.
In JenncsviJIe, Leviston ir Beawcr MenCo'v 

7.38 ryta 12.43 jx> pirt.
In Sloe ton ir Lumlx-r Yard 6.01, 7.33,9.15 ryt .

12.43. 2.67, 5.27 po pietų.
In Silver Brook Jukction, Amlenried ir ftn-zl^t 

ton 6.01, 7.38. 9. 15 ry tu, 12.43, 2.57, 5 27 ir 8.08 p 
pietU.

In S<t:inton 6.01, 9.15 ryta. 2.57 ir 5.27 |K> pietį;
In lliizlvbrook Jeddo. Driflon ir Freeland 604 

7.38, 9.15 ry ta, 12.13, 2.57. 5. 27 po pletu.
In Ashland, Girardville ir Lo<tCree, 4 53, 7 4»*.

9.13. 10.20 rytu. 1.00, 1.40. 4.10. 6.35 po pletu.
In Ruv.'n Run. Centralin, Mount Carm<*l 

Sliamokin 9.13. 11.14. ryta. 1,32, 4.20, 8.22. 9. 13 j>-

Iii Ynle^vilh1, Purk l’lncc, Mahnnoy City i 
IMuno. rt.OI. 7.3S. 9.15, 11.06 ryta 12.13, 2.57, 5.27 
8.08. 10.53 |Ml piet II.

Isz Shamok 5.15.8.15. 11.45 ryta. 1.55. 4 30.9
30 imi jii' tu, ir :ite nu in Sz.rmidori tint 6.04. U. 15

9 0S. II 05. 11.30 ryla 12 13 
piet u. • '

5.50.

l'Zeimi ji/, I'atHville j Sz.emidori rt.00, 7.50 9 05. 
1015. 11.40 ryiiė 12.32, 3,<X). 4.40 5.20, 7.15,7 55, 
9.40 p<> pietų. )

Iszcitiu i-z. Szeimdorio 1 Ifuzletoii, 6.04, 7.38. 9.

Isz.dim i.-z lluzk luu j Sz<nnd«ri. 7.3, I0jX\ 
11.06 ry i:i, 12.15,2.55. 5.311. . 2,5. 7.55 Į o pietų.

Iszeina in Raven Run. Cenir.-iii 
Mauni. Carmel Ir Shamokin G.45 ryta ?. 
10 po pietų, fratienain Shamohin ant 
7.40 ryta ir 3.45 po piet.

Iszeina isz Shamokin in Shenadotl 7.

nadorl ant 8.49 ryta ir 4.58 po pietų.
Iszi-ina iii Ashland, Girardville ir 

Lost Creek. 9.40 ryta 12.20 po pietų.
In Hazleton. Blach Creeh Junction. 

Penn Haven Juetion, Mauch Chunk 
Allentown. Bethlehem. Easton ir New 
York. s. pa. ryta 12.30. 2.55 po piet.

In Philadelphia 12.30. 2.55 po pietų.
M a Ii a n oyIn Yatesville. Park Pl; 

City ir Delano, 8.49. 11.35 
55. 4.58. Ii.03 po pietų

11.30 ryta 1.05. 5.30 po pietų

9.3o ryta 2.40 popieti!

ryta 1.35. 5.15 po pietų.
Koi.i.iN u. wii.iti K generalnas stiperin 

tendentas South Bethlehem, Pa.

Philadelpdia, Pa.
A. W. NON EM ACH ER, Ass G, P. A.

South Bethlehem. Pn

j.
AGENTAS SZIPKOliCZIU

308 W. Centre str. Mohanoy Citv. 
Pa. Galima pirktie konopigiausei r 
ant geriausiu szipu wažiuot. Priei
tam liaidžiu piningus tiesiogei in 
Lietuwa, Bussija, Lenkija ir kitus 
wisas szalis Europos.

Teipgi laikau saliuna, kur wiso

pas 8awo wienteini.


