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Žinote ką Amerikoj vadina
buferiais?
Žinote, kurie tę
hz Lietuviu yra liauferiais?
.Vėžinote. Pąk 1 a usy k i t:
[ Bėgu Jurgutis kaip atėjo in
[Ameriką, turėjo d a tik asztulioliką ar devynioliką metu.
Tėvai buvo norėję jį leist in
aokslus — nesi moki no. No-

liio amato — nesiėmė.
Nahiej neklausė, nedirbo, vaiRiejosi, teip kad senis Bėgys
pydamas jog isz Jurguczio
hieko nebus, iszvarė jį in AĮMrikąr Nupirko ezifkortę,
Ipr Prosu rubežiu ir — pa-

kRS4
pelną gauti.
Dėdė žmogus geras, parūpi
no jam darbą geležų dirbtu
vėj. Bet tę per karszta, per
sunku. per troszku
metė.
Pridavė jį tada prie dirbi
mo cigaru. Na, tę j 1 suvis
gerai: darbas lengvas
užmoc
o
kestis geras, cigaru pilni kiszemai.
Bet reikėjo, kad visus ciga
rai* bevaiszydamas, Jurgutis
per daug draugu ingijo.
“Ką tu — kalbėjo draugai
Jurgucziui— czion dirbsi, jau
nystę savo vydysi. Ką tu po
dėdės valdžia vis busi. Ame
rikos žemė nę priespauda, kiek
vienas liusybę tu r turėti. Ir
prikalbino jį kąd pamestu ci
garus ir dėdę ir kad kartu su
iais vežiAtu m V estus laimės

isz darbo apsirengk konogeriausiomis drapanom, pasijimk
kiek turi pinįgu. jei galėsi da
pasivogk kiek nog dėdės ir ateik pas geležinkelį, o paskui
jau rasime.
Jurgutis teip ir padarė. Pa
rėjo kaip niekadėja isz dirb
tuvės, pavalgė, apsirengė ir
iszėjo. Ką turėj pinįgu pa
sėmė, svetimu imt neiszdryso.
Pavakare suėjo visi penki
pas geležinkelį, apžiurėjo, iszklausinėjo, kurie karai in kur
tą vakarą važi As. Iszsi rinko,
insitėmijo sau vieną ilgą, kaip
mylia kelio, truki ir pabaigta.
Laukė tik valandos iszėjimo

^fPreke apgarsinimui
Vienas colis viena karta
Vienas colis jx*r menesi
Vienas colis ant metu

$ 0,50«
$ 1JH),
$ 10#

kaip turi anglyse pasikavot
Tie tuj szoko ir sulindo ii
anglis—tik nosys buvo matyti

po, sujudo ir pradėjo eitie, <
tie Įienki vyrai, pasi kavoje an
glyse, raževo. Kur, tai nė jie
patys nežinojo.
Maika Riauba
m as d a pasėmė
Jurguczio pinigu
dabartės,7 kartas nog
karto.
o
vaiszino isz jos savo draugus.
Netiek vaiszino, ką pats vis
gėrė.
Gėrė ir pasigėrė, o už
sitraukes pradėjo dainAti:

,db^c Š

Thor's no wiskev. tiler’s no brer.
I wish'd 1 have some here.
Ta-ra-ra-ra bum di-jei.
Tu-ra-va-ru l-nuj <!i-je|.r

Ale mes nenorim laukt ii
Naktis buvo tyki ir kone!
•it pinigu, eik užsetįvė rodą vadovas k tori us su maszinistomis is
Nebuvo vienoj
girdo dainavymą
O da su Jin
Maika Riaub
tuj be atsamiežiu teip blogai, kaip ga
mo sav
Liauferiai
kymo vedėi visus m saliuną.
tas misi 1 na. Turėjo jis Ame
PasiKas še?tlys, nesetlys, pir- — mus truk
hkoj daug giminiu: turėj
minusia eiilia parėjo ant jau
pusbrolį, szvogerį ir dėdę —
niausiojo.
Užeetlino visiems siu ką terp savęs ir vienu syk
Minos brolį, pas kurnu* pir
rė vnžiAti freitais; isz viso pen- Jurgutis ir toj ant pat pra stabdo truki.
Blausiai ir atsilankė.
Maika tAj dasiprato ką tai
kiesia:Maika Riuaba vyras jau džios, paliko du doreliu.
Dėdė, žmogus iszmintingas
kokios dvideszimties dvieju
Pasidarė jam lyk biski pri ženklina, padrykt isz karo ir
metu, didelis, drutąs, Ameri kin, ale raminosi t Am, kad pa bėga. I abego teipgi 11
koj augęs, Amerikoj, turbūt, matys bent svieto, kad su ge liukas su L’ilgam kaisir gimęs, lietuviszkai grynai rais draugais gerąi pasilinks- gutį kunduktorius capt
nė nemokėjo, tas apsiėmė būti rnys.
pirko fainą siutą, kamaszus,
“Ką tu czion veiki?“ užsiri
visu vadovu. Tolinus: Juząs
Atėjo jau vienūlikta valan
krybėlaitę — kaip kokį džen
Dvyliukas, du ungarukai ir da. Maika placzei žingsuiA- ko k u nd liktorius ant jojo a 11
telmeną parėdė, nieks nebūtu
penktas Jurgutis, už visus jau damas iszvedė savo draugus gliszkai.
?ikęs, kad tai grinorius.
isz saliuno pas geležiukelį pa
niausias.
0 kaip tokį jauną, gražu
Pinįgu turėjo kiekvienas liko jūs paszalyj, o patsai nu
taikiną leis prie bet kokio
nedaugiaus kaip po tris, ketu ėjo sujeszkot visiems atsakau tik ir ėmę drebėt, ■ — rankos
Mx>? — Pasirūpino jam viepakinkiai ir visas, teip kai;
ris dorelius. Maika Riauba ežias vietas.
prie spaustuvės, kad moky
drebulės hums.
neturėjo nė cento.
Trūkis
kūriniui
mus
didvy

tasi knįgas spaudyti.
“Da nesznekės szuns snukis
“
Ryt
vakare
ateisit
visi
pas
riai
rengėsi
važiuti
jieszkot
ge

Nuėjo Jurgutis in spaustusuriko rustai konduktorius —
resnio,
liesesnio
gyvenimo,
bu

rankiojo litams, dėstė, ap
kom an“ ir nutvėręs skaudžia
vo tai trūkis pripildytas ang
tingo ir in kelintą dieną pame k a savo draugams.
už cziuprynos vedėsi in trema
Jurgutis menkai isz to va limis
lš, Ką asx sako: — statyti
“Szią, koman,bois,“ rikte
feru nemokėdamas, už dyką dovo prisakymo ką suprato bet
įdirbsiu, o kol iszmoksiu daug Dvyliukas jam viską iszaisz- lėjo Maika ant savo kamavo’iiko tu r ėi praeiti, velyj nau- cino.
Kaip pareisi—sako — ryto
^ingeinį darbą paimti, didesnį
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(II. Kalba BcbrlnĮkn Marį*,)
nomas, vienok gulima mislyti, turinti savo plianetas ir kome
kad j uju yra keli tuksUncziai. tas, kurias jinai szildo ir ap- Gūdoti Kunigėliai, Brangus
Kometos.
Tautietės ir Tautiecziai.
szvieczia; tokiu šauliu milijo
nai padaro atskiras krūvas
Manę paskyrė papasakoti
Retkarcziais ant dangaus
Užbaiga.
arba žvaigždžių tasekus. Ži Jums abelnai apie musu kateatsiranda savotiszkai szvieczią
Atsimindami viską, kas vii- nome, kad šviesos spinduliai kizm.i, arba kaip paprastai
daiktai, musu žmonių vadina-

APIE DANGŲ.

kį daigtą pauesza, nuo to ir
gauna nuo žmonių vardą. A i
du rys kornetu labinus szviev-zia ir jis apsuptas tartum rū
bu, kursai ne teip aiszkiai
: 1

rydamas teip vadinamą vuodega, kurioii visados nusi

<»sti visokio didtimo:

žvaigždes, galime nors truputį minutą, privalo 10 metu, nu
lėkti m o vienus žvaigždės iki
suprasti viso svieto didumą.
kitos areziausios; kad pralėk
bė nu n esat u mus nuo žemės tu visaspaukszcziu kelio žvai
ant tolymiausios saulės pliaup gždes, jie turi lėkti szimtua
tos, tai pamėtytumėme saulę metu, ir milijonus metu, kad
kur-kas nebe te i p fizvieczian- pralėktu nuo vienos Žvaigž
czią: jinai mums iszrodytu lyg džiu krūvos iki kitai, kad pa
mažutis rateliukas; vienok ma tektu isz vieno svieto kitan.
tomas dangus butu tas pats, Toks tai yra viso svieto didu
tas paczias matytumėme žvaig- mas!

Būdami dar tolinus, neszami
nuo ko arti n į areziausią žvaigždę,

joju gi v uodegos , kaip kada
esti tokios ilgos, kad tęsiasi tu s ir didintus ir szviestu jau
Der daugiau* imliu, nekaip teip, kaip dabar saulė ęzvieežia; iumsu saulė pavirstu į
žvaigždę, o matomas dangus
įgal prigimimą kometas gn- vis-gi dar ne atsimainytu: ant

Slianaiidorio Kalbos
Nedėlinės mokslaines mokitinių laikytos ant pųbliszko pasirodymo 16
d. llugpjuczio 1895.

Retai atsirasdamos ir navat

dangus atsimainytu: pirma
ant viso dangaus blizgėjo

ta, kad priauganczioji karta

gavo tikėjimą.
Parapijnėje.
mus mokslai nėję, teisybė, mo
kina ir poteriu su katekizmai*,
bet kelinta tik dalis vaiku ei
na į parapijos iszkalą, daugu
mas mokinasi public school1ėse, o kiti suvis nesimokius,
szleitus pikiuoja, kitus darbus
dirba arba ir visai be darbo
kosi.

(I. Kalba Yaliukeviczlu Onos.)

Malonus Kunigėliai, Mieli
Tėveliai!

Žvaigždžiu krūveles? kurias ir
nuo žemės matėme; botumėme

liai nulekia per 10 metu, vie
ko nebuvo numanyti. Kome nok tas kelias ne dauginus,
les savo szviesos neturi, nes
Jeigu
pakol toli nuo saulės esti, isz- kelio dali tepadaro.
rodo tamsiais taszkais ir liktai pralėktumėme visus 500 pnukszcziu kelio Žvaigždžiu, ku
rios padaro jo storumą ir pa5

(Sunday School angliszkai).
Dovanosite, joigu nekaip nu
pasakosiu.
Kaip moku, teip
szoku, anot senųjų priežodžio.

deliu man trūksta, kad

garbingiems

susirinkti ant valandėles, kai

riu sunku sunku yra žmogui
atsiekti siekį dėl kurio jis
žo
leistas ant žemos, tai yra isz-

sveteliams,

ntianKyti.
net, nors ir pa
prastais žodžiais asz Jus czion
susirinkusius sveikinu varde
savo draugiu ir draugu isz nė
doldieninės BlieįiandoalVu lie
tuviu mokslai nes. tikėkit, jog
kiekvienas žodelis nuo szirdies
yra. Malonus, brangus, mie
li Jus esate mums, o labjausiai
sziądien, kad susirinkote teip
skaitlingai, idant savo pribū

mu mokslainoje mokina mus

ežioje ir kitose vietose. Vaikks'<.cziodami kas nedalia ant

me drapanas, kurias sudraiky
tumėme belandžiodami po buszius ir turime sziokiv toki užsiėmimą.
Tik tėveliai mus
turi mus paragįti, sutingus
katram, kad ir varu jį iszvaryti: tecrul mokinasi <r«ro duigto; kaip iszaugs, lai pažinę
naudą, nesigailės to. Vyres
nės mus sesutės ir broliai taip-

a,
J-,*
•niaus labai gąsdindavo
žm^- r. .
O
nes. Žmonės mvslydavo, kad. pak a 1 y j te p am a ty t u m ė m e-ž v ai •
gždžiu daugybę, o priesz mus
butinui turės būti didėlės bai
Bet keliaujame tolyn; arti
namės! prie vieno taszko patigos ir t. t>; l>et paskui žmonės kszcziu kulio: žvaigždės ma
ži naši, artinasi viena prie ki
ant kornetu užsikliapodavo, tos, mažesnę ir mažesnę vietą
nes joms nerupi kas ant žemės ant dangaus užima ir ant galo lia, Dievo noru, mus suragina apsimti mus nemokanczuis pair ragįs uoliaus (pilniau?) rupįtis iszmokti knislikiszko mo
tu saule: jos turi suktis! ap
link jąją didesniais ratais, ne pre kurio mes artinamės!, pra- kslo teisybių, kad iszaugtumė- ’
(III. Kalba Szniernnrkii Onos".)
me ant suprantaneziu, paklus
kaip plianetos.
Ilgumas reinuo kitos, ir visas dangus bliz nu ir mylincziu musu Motiną
Tautietės ir Tnutiecziui.
Bažnyczią 8zv. vai Keliu. Te
Trys skyriai yra musu usdėlgul Visogali* laimina musu
nelygus: vienoms gana kekriu
m>rus ir darbus. Jus gi, bran leninėje inokslainūje. Asz
staneziu metu; teip, kometa, žvaigždėmis, kurias matėme, gus svieteliai,praszysiu su atytai yra kur mokinamos pote
ant žemės būdami; mes busime da, tai yra uvoga pasiklausyti
riu ir prisakimu. Kiekvienas
jau suvisai kitame sviete. Nu kalbu kitu mano draugiu ir
sutinkate su manim, jog nuo
lėkę szitą svietą atsirasime
mažiausiu dienu, kaip tik į
per 3000 metu.
protą pradeda ateiti, žmogus
k.

Kožna žvaigždė yra saulė,Į
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turi rupįtis pažįti savo Sutver.
toją,jį garbįti ir mylėti. Mubu
mažesni broliukai ir sesutė®
kaip tik pradeda pažįti žmo
ni®, motinos tuoj kalba jiem®
apie tėtę ir pasakoja ką tik
pradėjusiam isztarti žodžiu®
kūdikiui apie tėtės ir mamos
gerumus, meilę, mokina juos

*

i

giszkąjį jo amžinoje karalistė
Amen, tai yra tegul teip sto
jasi.

tu mokėta nog dienos, ir daug
kitokiu palengvinimu parei
kalavo nog darbo davėju ir
beveik pilnai iszloszė.

Atehjste sziū metu
to mėnesio atvaževo isz viso iu.

Pradžią davė kriaucziai New
Yorko ir, pamename visi, kaip
pasibovijimo nedėldienl- lengvai savo bosus sumuiszė. isieiviai arba emigrantai. Isz
tu 1,725 buvo iszsiucti atgal,
uės mokslaines 16 d.
Toliems sustraikavo ir Bos
kaipo neturinti suvis pinigu,
Rugpjuczio, (Au
tono kriaucziai. Tę ir greitai ii* 694 del to, kad atvaževo
gusto) 1895111.
straikm pasibaigė ir veik ko
czion su kontraktu.
Tokiu
ne visi kon trak toriai ant kriau-;
budu in Ameriką inėjo tik
Sveika Maria,
1). Kalba kun. P. Abromaiczio.
ežiu reikalavymu pasiraszė.
256,1 17 aUiviai. Sulyginant
Kituse miestuose bosai, bi-I
su kitais metais suvis nepermu mes pradedame pažįti savo Ona.
daug.
3.) “Kur banguoja Nemunėlis
Dangiszkąjį Tėvelį, Jo gera(daina) — mergaites isz nedsldie- rėdei kriaueziu nekuriūs pa
dėjyiteedėl musu ir pradeda
lengvini m u s.
nin€« uiokslainfis.
me jį mylėti. Alus ragina ku 4) Kalba apie ned. niokdainę —
O, kaip mislinat, del ko tūse teip sutimažiuo ir nūlat
nigėliai ir pratina kas mielą Bebrenįku Mare.
kriaucziai teip lengvai straikus
rytelį ir vakarėlį (apie vaka
laimėjo? — Del to, kad gerai
Prisižiūrėkite;
rienės laiką) pasikalbėti su Žukauckų Ona.
Metise 188'2 (tada žmonės
9.) Kalba adie I skyrių ned. mok- jau susiorganizavę, kad dau
slainCs- Szmerauckų Ona.
Ogumas maž kone kiekvienas, vidutinivzkai ėjo in Ameryguose, kurio vardą mes turime
7. ) “Rūtelių darželis“ mergaitės
ka) atėjo iszviso 581,827 atei
isz ned. mokslaiuBs.
viai.
ant žemės, kaip ją pildo anio8. ) Kalba apie II skyrių ned. nv»kMetise 1893, ątėjo 440,783.
slainės — Juraicziu Veronika.
Metise 1891 atėjo tiktai
9. ) “Tegyvuoja mus tauta“ 3 moDARBINYKAI SU 288,020.
Nuo 6 ar 7 iki 8 ir 9 metu
kitinesned. mok.
KontraktuSzimet 258,536.
10. ) „Mylėkime (eilės)— Brani-

-^PROGRAMAS*-

f

mu.

Antrame skyriuje nedeldieninės mokslainės mokina pri
sakymu ir katekizmo. Iki 12
ar 13 metu netik kalbėti pri
ekinius mokina, bet turime
juos gerai iszmanyti, kad ir
kitus reikale pamokįtumėme.

jei tik atsakai ant klausymo:

kiemu skyriuje mes niokinamės kiek galima aiezkisus iszmanyti musu szvento katulikiizko
tikėjimo
teisybes.
Gerai jas iszmanydami suaugę,
kada reikės susitikti su viso
kiomis (įvairiomis) gyvenimo

szku Magdė.
11. ) Apie rytdienos ekskursijos,
kasztus, — A. Milukas.
12. ) „Budai Lietuvos (isz No 9“
Varpo“ 1860 m.) (daina Jonas Že
maitis.
13. ) “Ant kalno karklai siūbavo“
— visi giesminikai.
14. ) “Atsisveikinimas“ (daina) —

Skaitome, kad szimat net teip susimažino?
Pirmiaus del to, kad laikai
894 žmon-e® Amerikos emigra
cijos biuras grafino atgal m
Europą del to, kad jie czion eina, o paskui ir del to, kad
sziūse keturiese paikuti n i tise
ir tę tuvi prižadėtus darbus, metūse pradėjo nsztriau emi
tai yra atvaževo in Ameriką grantus kontrolevoti ir dau
gumą siusti atgal. Kompani
su
kontraktu.
15. ) “Tėvu manožemG“— Kazajos laivu teipgi imant emigran•
kevicziu Veronika.
Amerikiceziai j ils sugražino tus yra labai atsargios ir bet
16. ) “Oi tu sakai sakalėli“ (daina) atgalios, neleido iu Ameriką, kokius ne prijma.
—giesminikai ir giesminįkės.
nes yra rokia prova, kad su
17. ) Laksztingalfilč“ (daina) ned,
kontraktu darhinyku ninleist.
Automatiszka Bestaumoksl. mergaites.
18. ) Pasikalbėjimas giesminįko
su Lietuva, — Magde Bizonu, Ka- savo kasztu vežt atgalios isz Galime kasdien prisižiūrėti ežia
raliusSzukevicziu ir UrstulO Žibu kur atvežė, nes ir prova teip Amerikoj autoniat.is.zkom rnarių.
rodo.
szinom. Ant kiekvienos beveik
19. ) “Tu Lietuva, tu Dauguva“
Bet Amerikos prova, iszddta
— Elz3 ir MarC Kair&iczin ir Marė

priesz keturis metus, rodo
20.) “Padekavojimas“ — Akavi- teipgi, kad visas tas kompani
jas, kurios tas žmones in czion
21. ) “AuszU Auszrele“ [daina) vilioja ir priesz provą daro su
S. Cic- giesminikai ir giesminįkCs. jais, da Europoj bunaneziais.

22. ) “O Lietuva Motinėlė“ —
UDanczius vaistus ąrba gydy Bieliūnų Veronika.
23. ) “Mocziufe mano ezirdele rot1 o kodėl, nors tiek žmonių
slas musu Motinos bažny ežios
mano“ (daina) gies. irgiesnnnįkės. ir szįmet likos sugrąžytu in
sir, moksle.

Europą, o da nėviena kampa
nija nebuvo nukorota? kodėl?
25.) Kur upelis teka“ — visi gies- — tokį klausymą pakelia neminįkai ir giesminįkče.
kurie amerikiszki laikraszlodins, rodė savo iszradimo
cziai.
•K RIAUCZtAI LA 1M Ė J 0.
Ir butu iabai gerai, kad to vietoj žmonių, viską paduoda
Sziam mėnesyj daugelyje kias kampanijas užimtu, nes g t o vi los pa: ėdy t as ant pavida
vietų Amerikos kriaucziai pa
lo tarnu ir tarnaieziu.
lįmekėlė straikus, reikalaudami
tus lo fenigu į t am t x»-a sk ri
geresnės mokesties už savo da darbą, tai jie eina, jie A<1 <rbą.
Pinniaus jie dirbu, merikos provu nežino, Ld nelę, -oj: -c- v a tuojaus j>atankiausei, nog stukiu ir man-j kampanijos kaltus visame, ne kisz tau pi 'ios'ę sl;i< ą alaus
’ ai ką galėjo užvaryti, dabar- uinodamos provą, o ją perzkn ar vino, ai bu hav-s, o iezgei u<
vėl viską rni;.A' jjU-, alvg.
rėš pareikaląvo, kad jiems bu- Įgia.

Už mus kentėjusio Dievo
mokslaines mergaitės ir vaikai.
Sūnaus mokslas ir gyveniniais

baduos mums stiprybės ir šylu
tieszti savo nasztą.
Pildyda®i gi Vieszpatiea Dievo ir Jo
Bažnyežios hzventos prisakys
®U8, patys tikimės turėti szir-

o'fiis gavo artymui, o pabaigę
^miszką kelionę
dėsime ii
'eIj d an I
dis pas savo
•

-» •

tiizkos vogan, kur įmetus vie
ną centą, parodo tavu svaru
mą. Žinome apie automatiszkus szulinius, vargonėlius ir
kitokius panaszius daiktus,
iet gal nieks isz “Garso“ skai
tytoju nematė automačiszkos
Restauracijos. Jos poteisybei
nė nėra Amerikoje, bet Vokiecziai jau įsitaisė. Neseniai

ii
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*All communications must be adresseil^

Fn»

-..........

Žinios Įsz pasviečio.

zarmėmis miesto Kazaniaus. Kazarinės iszlėkė ii) viražu. - In 300
kareiviu likos užmusztų.
Terpi)
tu vra ir kelįolika apicieru.
'

,

— Pietinėj ir vakarinėj Kossijoj

“Garsas Amerikos Liųtuvdu” £
PVBLISH15G CO.,

>;

£

S. JfiRDIN §TR.|

prbsz valdžia maiszta, nes, girdi

kynų, kurie uzpfdę užmuszė keleto

VH'IDNiUS Kolom isz

Maska.

Ii jos pėrojo in Galicija.
RYMAS. Prezidentas salus Jlaipiežiaus, kab padarytu prova terpti
tu dvieju redubliku, nes paezios pe.

sunitai ko.
K () N S'ęi'N T1N O PO I. IS. K a ži n

įj

Slienandoftli* Un,

0

»y ^ ■■ »Fy■ - •?; —

pjovė jau }0 tukstąnę^iu žmonių

PlėTĘRBURGAS- Isz Maskoli jos danesza, kad praėjusioj nod«-

t.

_ "11,1

— Odesoj atidengė nauja sflkal-

-xNedelinU j U a ik r susąli 2-p
parsas Amerikos lietuviu’^dL

*

sidžinugt s^viožiu vaisium sa
vo apszyietipio.
{Sztai vienas
£ ŠHszeina 5 kas 5 petniezia g §
seniau geras ir geru tėvu yai$
Siicnundvaii, l’a.
a
L3

*

1u £
$ 2,oo&
$3.0()E'

AMERIKOJ E

jįlaiszkai turi būti siusti ant szio ant->;
£>raszu:
<•

Publishing Co.,

£

'* vemmą.

*129 S. JARDIM St r.,g
*

L r f »* -

*

* ’

y \

J

r r-

V'.

kas užpultam t aukszto turku uredinyko Armėnijoj ir užmuszė vien*
— Ties miesteliu Kaniovo truko
isz jo Žmonių.
Turkai verezia bvgarlaivio katilas iriu 80 žmonių su
žeidė.
Kiti norėjo pabėgt,
ant kaimu ir kliosztoriu.
in vandenį ir prigėrė.
yra ueiszpąsąkytoj baimėj.
KONSTANTINOPOLIS. Turku valdžia spardomi ir nenor sutikt
ant jokiu reikalavimu, kad Armė
nams dėti liėsylję. Valdžia pyk ant Kubos daugybę kariumenčs,
dama ant Armėnu in vieta jiems jau dabartis siusti atsakė. Jenarolas du Campos tokiu budo neturi
(pia. Paskutinėse dienose uždrau uodiojos, kad Kubieczius apgalės,
dė savo kupeziams vežti maistą in lazpanu kareiviai naganui algos ip
Armėnu žemę, nori kad Armėnai pu riju ant rėdo.

bį priesz valdžia.

-

liadu pą<Įvestu.

Ttf

— Kas/.in kas isz Makedoniecžiu
kėsinosi užrnuszt Tszerim pasza. gu Prancūzijai, kad Anglija per datą
Ixirnatoriu Momisty vines, Mnkovienog jei netsake niekę.

Entered as second cla$s mull matter
the Post-Oflice at Shenandoah, Pa.

moterystes

lABRLYNAS. Seni Prusu kureiyim, ka buvo karyje su Prancū
zais., o ka Įmskiaus atėjo czion iu
Rotszildo nebuvo na- Amerika, susirinkę iszvažero in
Prusus ant szventčs.

PA RYŽAUS. A1 fonsuj R0.ts7.ildui. žinonimn sviete bagooziųi, kas-

Padegųsiejie Birželio mene.lliam Pen su Leokadija Bal- dinamito.
sij Slienandbrio bizniepiai tarp
cziuniute. Szliubą davė gftd
P KT 1l R1 MJ RG AS.
Caras iszkuriu kaip žinoma randasi ir
1 Hnamitas
ku. Matulaitis, o prakalba į
siuntė kunįguikezozlui Mikalojui
jaunavedžius laikė pribuvęs
naudorio‘‘W ater irGas-‘ kom ant to ku. J. /Žilinskas isz Alt. vieną akį, nukirto tris rankos pirsztus ir sz'ūp labai sužeidė.
Valdžia kiu ginklu ir dinamito dovanų,
panija do sūdą, 117 tat, jog aKasžiu ka tai ženk lytų?
Cariniu. Daugelis pažįstamu

vjczius, viens i 82
Kike tos ugnelės
pukentejusiu pirmas prade mi
nėtąjį Įirocesn , o jai jam pasikįidyvįeiĮs isz padegusiųjų
ketinu pajea*skot savo.
Saku, jog llųdzeviczįua but
■įszgc, bėjęs -’įsus daįgtus jai b
vand.mv tuo kul t ne buna už
imtas, A beinąs skaitlius pa
darytus per ugnį į&zkados ru
duojamos ant ISO tukstaneziu
doleriu, ku, vilios pragraijus
kumpani ia turėtu grąžyt-

ant tos iszkilmės.
Viedn i u.
MADRIDAS.
l-zpnąu ž0«uė.
Didžiausiu dalyku, tiems Ibzpanija, teip kaip Turkija
Ma
kurie atėję į szią s^ąlį puri aut tyt jau suvis apsilpus, kad neguli
visada ar Ueųt aiit ilgo laiko sau dnt rodos savo kolonijose, nou
beveik visose jos koloni joje maiszuž-ilaikyt yrą pasirupinimaa
tai. Tai da laitu nieko, bet jau įr
ukėsįszku s^ios^emės popiėru. paezioj Szpanu žem"j rengiasi revo>
Bejumes kiap buvom paetumd liuoija. Fietįnr*j too ž»im<“s szalyj
ėliais teip ir Įuisiliksim. Taigi jau prasidėjo. Du nfįc'HU'ai dalį
vyrai atkreipiame sziandien kariumenvs in maišyta pakursi'" Įr
aty<lą ant apgarsinimo protono kilo tikra nmšztynū. Berlyno ciocorius ir apturėjo kokias tę žinias
tariu J. Deegan, patftlpusio
apie bnsenezia revoliucija Iszpnnisziame N., ne likt del to kad jos. Iszpanai nori, kad Iszpanijoj
žinotumėm kada galima po butu republika.

ISZ LIETUVOS

Griszkabudyj, Naumiesezio
paviete, per szventą Oną d. 26
Liepos,atsit ikudidelė nelaimė.
Laike Burnos kilo d»‘besv3 ir
ėmė smarkiai lyti, o kada žmo
nės, knvodamic i m»g lietaus,
sužigrudo in bnžniuzią, trenkė
iu bnžnyczios stogą purkomis,
bet uždegt neuždugė, Žmcn
nės vienog, myslydami kad
bažnyczią dega, pradėjo gruS'
ties, Hprausiies isz bažn\ežio?,
bėgt rėkt. Kilo baisus sumipieriui iszsijimt bet labjaus iK YNU ŽEME. Kyn«i tai szę.
Pas Ąlex. Semitinį 26 szio daut riiĮiitumės kuodaugjaus tai tę vis ant krikszczioniu neliauja szimaa. Kiti lipo ant altorių.
paėu^-’o pąlįcija vėl darė kra lietuviu įgyt minėtas popieras. i užpiildinėt. Valdžia jiems nieko negu Kiti norėjo w»okt rauk per
nė nieSzįain dalykui dabar yra Ii pa<laryti. Sako, kad prie ki’ikBZ-s* langus.
tą ii vėla sugavo kokius ten
O Ir nė kunigai,
VO f
naktinius paukszczius. Viena geriausia progą nes sztni isz czionjszku prięszu prigąii ir (įaugo kas negalėjo jn apmalszyti.
lis isz vąldžios.
IszdCida st .is’^nu- Rehdos žmonių buvo sumin
15 metu mergaitė pajunta gy- Dievo malonės dasilaukėm jau
kimiift, laiko kalbas: vykini, kid’O.
D'Sc, jog jį ne isz savo valios isz’tarpa savo tąutįecziu skva- I isz mus žemės szitns krikszėzionisa- džiotu in smart. Daugumas
t- i usitiko, bet buvo pergale jęrį (Tln Birsztonąs) kurs ne į kas žiurki**.
Panodėlyj nd o-te teipgi likos sužeistu teip, kad
kiti vargei pasveiks.
b.- npta i saliuną. Kiti prą- abejojame jog kiekgąlėdainai Į lioyum likos užmuazti du kat
Po to visu muažmoneliai tm
į'L. liai isžsipirkę> tuojaųs stengsis tame pagelbėt save kiszki kunįgai.
Į JAPONIJOJ kolora szynwl isz- rijo da siwipea^t su žemskiai®,
p ; _ mimui, o Semianis, lla- bvolitia.

**Str**>«r*

nes tie nenorėjo dūt negyvusiuf vežties namo.
Norėjo,
kad but palikti ant ezventoriaus ir but revidavoti. Žmo
nis vienog pergalėjo ir gimi
nės nelaimingūsius parsivežė.
— Daeina žinia, kad pažys
tamas daugeliui, lietuviszkas
daktaras Kaukas numirė sziltise vandenėse, in kur buvo
iizvaževęs gydyti ės. Pati, ku
ii jį tę ligino., parsivežė jo kū
ną iu Pilviszkus, isz kur liko
nulydėtas iu gimtinę vietą in
Ponkvalakius. Tę kūną laikė
net per visą dieną, o paskui
giminės ir drangai nulydėjo jį
in Seinus, kur per porą metu
buvo pavietąvu daktaru ii-tuo
tapo palaidotas.
Amžiną atiils|,’dnrbszus buvo vyras, gu
rąs, karsztas 1 ietuviszkas pairijotas ir geras žmogus.

Szftkiu da kr
>11 VO
krata. Masi
I jpieuiviszKu Knjgu ir laikraszcziu ir suėmę nugabeno ji in
Kalvarijos kalėjimą.
Bet,
turbūt neką pas jį indo, kad
popures dienu paleido ir da
ktaras vėl pargrvžo atgalios
m Szakius.

toipgi žydas perka netoli Philadelphijosfarma ir statys mokslainę del
žyduku, kurioj’ anie mokytasi farmerystčs (ūkės).

An* Broadwav
didelis szviežiai
Griūdamas ūž
ĮuisUitytus namas
mu8zė in 20 žmonių, kurie j ime rado.s. Kontraktorius ir budaunyczia patraukti po sudu.
t New Yorkas

I Indian Toritorv. Danosza, kad
ir czion indijonai labai nepakajingai
užsilaiko. Jau nog nekuriu laiko
tai sze, tai tę buvo randami vžmuszti pakclovingi.
Žmogžudžiu ik
sziol negalėjo sugauti — pasirodo,
kad anais žmogžudžiais buvo banda

t Portland, Oregon.
Danesza
isz ten telegramai nuo 25 dienos Ilugpjuczio apie pjovyne Indijonu
genes vardu Bannock.
Nokoksai
S midi (baltasis), koriams imlijonai 1S78 metuose užmusrC tėvą,
dabar padarė už jį kerszta išspjau
damas 15 nekaltu raudonskuriu.
Lž tikra jog ten babiejie nuožmes
ni už dykuosius indijonus.

CO. Velijąme visiems Lietu
viama pirkti laikrodėlius, len
ciugėlius, žiedus ir kitus daig
tus nū ju, nes
tuviai, katrie
ir daugiau kastumeriu kožną dieną. Jie padidino savo
biznį pardėdami ne tiktai vie
nus laikrodėlius, bet ir viso
kius kitus daiktus kaino: ma
szinas del drukavojimo gro
matu, maszinas del siuvimo
harmonikas, britvas peiliu?
ir tt. Iszsiunezia daigius in vi
sus miestelius ir miestus Ame
rikos. Kas prisius savo adresą
gaus
lietuviszka katalogą
O
c * ir
gražu abrozėli dyktai.
Adresavokite teip:
KELPSCII, NOREIKO

TEAUK LT!

nekur pirmiaus s to v niežui
mainos, bet in anų vietų liekai
uždarytos kito?*, ką ir blogusi
laikose o dirbo. Girdime kad
t ę ir tę pradeda jau dirbti pil
ną laiką, tai sztai ateina žiuia,
kad vėl dirbs tik po 3 dienas.
Žiaunai sako, kad tai yra
del to, jog anglys yra neizspa
sakytai dabartės pigios ir del
to, kad nog pereitu ir užpe.^
re!tu metu kumnaniln* ‘
,. , ..
.. strut kas
aiduli zonos* • • - * 1 .možiai ome

’^s’Tlelphios straikiebd^tu, kurie daugiaus
icdėlias straikavo, teip
ėjo. Tik keturios karirbtuv >s nepasiraszė ant
.alaviniu straikiuriu. Surai
Ha i iszdi vė atsiszau kimą.
neiszdrvstu tusę

Duodasi žinot, tiem visiem
riu da neturi ai>
po p i erų Jįit4edfot7iry
— Cąrucghi, miestelyj ties
d tACCount v.
Pittsbur<ru, v’enoj diibtuvri
I Kalifornijoj mieste Yroką, zinA
nės naktyj insiverzė ię^uay
buvo didelė eksplozija kt-l>
traukė isz tę į žm^(>s uJl3.
lenkai ir kuli nugarai likos už
korė. Buvo ta^:i5)<uiin,- tp8.
m uszti.
kiužiai J^Quay laimėjo
AnglckA-ijklos.
— Rocze^tt'iyj tūkstantis
Indianoj mainieriu ©(raikai
l;iy\gtonas. Sekretorius I-az leido praueszima. kad nog užsibaigė da priesz nedėlią. kriaueziu nog panedėlio susA
nr į L.o-iianczio14 Fourth Julyaus“ karu- Darbinykai pradėjo dirbti tik traikavo, jei bosai ant ju rei
kalavimo nesutiks, neužilgo
1 AoscSuvicn valstiją butu jos ne 44,
o tik 45 mėlynos žvaigždės. Toj nau dėjo jiems dilti po 60 centu. ketinastraikūti da 7 tukstani -Baltimores kunigai ii
ja žvaigždė perstaty, valszcziu U- Darbinykai sutiko.
Indianoj cziai0
; likai d. 25 Aug. iszkj*
tah, kurs iki sziolaik da jos netmė- yra anglys minkytosios.
— Chicago kriaueziai ir nej tiko pargryžtantį isz R h'UKll
— Amerikoj anglių yra pil ramiai užsilaiko, laukia tik
Ji ynu
iaola Gibbon sa.
jr
♦ Szncktos apie žmogžudį II. Hol ni kalnai. Darbinykai dirba
ecoz jo.’
kojo, kad kelis kc
mes jau buvo truputį aptykę, da tik po pusę czėso valkiojasi
hlbėjima pasy<
— Niagara bals.
Pittsbartės vėl pasikelia. Indianapolvj dyki. Szneka vis, kad fabrikai
piežiiB labai mr ’»;dt
deloktivas Geyeris už miesto atrado augliu nereikalauja, del to ir burgo Reduction Co., instate
‘pie Amerikiečiu i k » su »n linamukus, kuriiise anas nevidonas darbai anglyse eina teip blo czion didelę dirbtuvę ir aną
!»ba i A m e i i kc t u tie Ii d - \ * ’ės
sudegino maža Hovardu. Peeziuj. gai. O sakykit, juigu Ameri savo fabriką varo nė garu, nė
:olu (ribbon ziai t įsnebagu.•t u gai a t sow J *t po kuri Holmes nusipirko, rado apde- kai n erei k augliu, kodėl isz
vandeniu, nė vėju, tiktai elek
teipgi
vyskibjvis
i>z•.•anuby-.
I Diamon gi-rsuji
pereitu
sverimu
žemiu
in
Ameriką
<ru>ius
vaiko
kaulus
o
vienam
isz
arrSant15u
F ranraįka .
....
triką, kurią paima isz pulanmnszC
paleisti
tymą szlorą rodo koteli. Holmes anglis veža?
Szįmetą tik at
' =wis uŽ ga p?! \ L-mii unija*- -akr kad vaikas atei* kotelio atsiim vežta in Ameriką 120,000 to czio aut Niagaros vandenio.
Mylėtojai C, j'. adus d;
ti. bet tu j po tam isznyko. Gaspa- nu anglių Swan sea ir 96,000 Dirbtuvė seredoj pirmu kart
Vilijon’1 s
dorius namą pažino Holiueso foto. tonu isz Austvalios. Toks mat buvo paleista.
dabar czion Amerikoj pąrėd
I Trys
J St. Francisco. Salavcisziu Ar
Iris mėn'inij:t
(iii btuvus bocnmftuo ir paliovė
kampanijos,
shko
,
mija
įraukia
in
ta
miestą
gabiausius
^tul’uljet ne per
strnikavę, nes gavo lai, ko rei
hfitavi;llba. zemmdorio su sa vo draugus ir leis jftsius iu Kynus,
kalavo.
\ >hlandus ka i gvventojus tos szalies patrauk
Patsai I
dės dirbti visą czėaą.
— Alxandrijoj, Ohio, nautu prie Christaus. Jie tiki, kad iu
aa buvo
— Szamokine sustojo
jei užsidėj' si kampanija stik
pora metą Kynai jau busę KrikszI Stry
nns isz didžiausiu
liniu iszdarbiu stalo dirbtnvią
czioniiu b.
tutarę a’bip. Žinoma;
Šlaitas
km inj ; .Trips in ' 5
Mt, Caro ,,,įpats k
ISZ CIIICAGOS; — Lietu- Spring Vnllen ii«
kaip nok“ •-, ; ,;.:>buvu in
P’ttHbtuąro v ei
' rd •
vuii ęidankė viena ii K-grriausę
isaviio .bz mani jn
*
dūle dirbtinė slikb; t.-i
>-t«
Ali bu «udu ir bus x
Keti . i'Zrur krautuvę ilaik rodėt Shenandoah. Pa. Isz Shnan- i
dorio ketina neužilgoelektrikiszka:
kara į Rington pravert.

bu: < LITSCH NOREIKOJ

Am&rikoa, ■
t Philadelp
'ibinai Krask

^kolija,

■ * a •‘—l • ... >

tn str Sheiian.
IETzI
.

visam mieste

us kfi nopigiaueiaj

....© mifiLD/ižie
Apie Kražius /
.
_ 15c
foiposgi gera kriauezius ir teiain
Kj daryt! Idant sveiki botume
7c
perlarj pre gas agentas, laiwakoreziu ir siunti
mo piningu.
122 S. Main sir.
Shenandoah, Pa.,

Aiussiv’a
<r kitas
wisaaszaliH Europos
Teipgi laikau saliuna, kur wiso
gero galima gauti iaigert. Lietuvei
pas aawo wieniemi.

.>W1

Shenandorio Lietuynkiis.

Maskolių Kolon

*

tt

Pajoszkojlmas r

V

•

GAUSA”

•

-9—<įr>

9 ateinanezio menesio Ma

vo. priderėtu duot paveiks^ na
geras yietun.
ir sziamė kaip paveislingai' ® 111 f‘’etuva ant d

kau savo pusesėres Ono« KlimaiEauckiutčs ir Petronės, abi
seserys paeina isz Suvalkų, gubsrn. NaumieszcEio pa v. G mi
nos Lesnistvo, kaimo Slabadu
Praszau atsiezauktie ant szio
antraszo:
Mr. John Butker
419 Franci i n str.

Svaybi Zipia!
Shenandoah, Pa., July 17

Danijoj, nes pagal tiesos to»
kitų miestu lietuvnįku susiv. Ridinės žmogų atrastą ant gat- imą nii 100 iki 150 dol.
tvės ne trezvan) stone, turį posi: ar tai v

tfruia
-i

av

Ožkini ar motę?

]<Įos ai augutės, ar vunį ne

UW
«k

uų

Atkreipiame justi atydą

I Gelazinkdias Lehigh ■ Valley.
40C

Žirgas ir vaikas
20c
Birutės dainos *
*
Petro Armino ra szi a i
10c
Ponas ir mužikai, drama
Kas talsybe tai ne melas, Aisz B.
Pajudinkhn vyrai žomg apysaka
15 c
Ant Nakvynes
“
”
5c
Pasakojimas aph
sztinika

Aukso altorius arba Szalliuis daugi
ki] skarlni
a) Skurinluose apdaruose
b) Szagrino
c) Krisztolo
d) Su kauleliais
3.oo Ir daugiai
2) BALSAS BALANDĖLĖS
a) 8kutiniuose
90c.

viena vaita Ir jo ra
5 c
Kaukazo balaisvis
“
Kur meile ten ir Dievas
1
Kas kultas
Senis M akli c k as
Vakaras Tilviko pirktelcje

Gyvenirnas Supu Raudno-iu
dalis ..Szauleniszkio senelio”)

K unird i
10 c

Naujas (‘lemciitorius (18.95 m ) apdarytas
c) Krisztolo
2,oo
su puikiais paveikslais
”
15 c.
d) Su kauiollals
2.75 Ir daugiau?
3) Mažas AUKSO ALTORll S. 75c. Žodynas knn. Miežinio ket u rose kalbose:
lletuviszkai. latvlszkai, lenkiszkal ir
4| KANTICZKOS
70
Bfisanavicziaus Dr. Etnologiszkos šmuli
• nienos (su viena inapa)

“ mitingo

“Pagal nutarimą (mitin
go) Kolektorius Taksu priva-

Glvonimal Szventuju Dievo 1,2. ir.3.
70 centu viena
Givenimas Vieszpatle?
80c
Givenhnai Szvcntaju Dievo [mažesnis]
dag už 1894 m. in 60 dienu.“ ir III zokonas drauge • 20c
Garsas apie baisybes dienos sūdo 25c
rimo, asz esini priverstas jus Gydyklos du baimes smortles
Istoria Szventa su abruzeliais
Menuo Marijus
Filotoa arba kelos į maldinga
ma
....
Novenos
to nepadarysite, asz busiu pri PrisIgHtavojimas ant smcrcTio
vytas isztraukt aną mokestį Istorija seno įstatinio
Kanczla Vieszpaties
tfip, kaip užžymėta yra pro Pokylis szventujn arba tanki komu
nlja
....
gose.
Szkaia
Stebuklai Dievo Sz. Sakramento 30e
Mokslas Rymo kataliku
« 35c
Szloviuimas Sz. Panos Marijos
20c
Ražanczius amžinas 10c
15 South M>tin Str.
Žyvatai szventujn - . - 20c
Kalba dvieju žmogų 10c
Vadovas in dangų • 50c
Vadovas p.plankanczlu atminlnlma knn
ežios IszganitujaiismusiĮ
l$c
Girtybe,baisibe Irrustibe tugricko Pc
įrodyt pagal naujausį stilių, Kas yra griekas,kalbu 2morgaicziu 15
Didžioji įiedelia
5c
nusipirk no<r mus kepure už
Grieszninkas priverstas rnetavotles loc
Perspėjimas apie szv. tikcji'ra
8c
Trumpi pamokinimai Ir rodos isz knįgu knn. Antanaviczians
- -5c
Kasdienines maldos
8c
*
10c
H vasaros mos n urna žino m pre Graudus verksmai •
Apie malda kaipo rakta į dangų 15c
ke sawo tavoro.
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szven
1^tuzinu innozkinlą Ir keblių pinna ežių ir didžiuosius nedeJos 75c
rn* ii,25 dabar Ml c
Szauksmas Balandėlio
25c

yra pigJ. alrJ*O J*1ru no*1
s l»nciug?iio. ą»l
pact’.io JAU'
oi
Ivnciu

I ‘htuzinai murszkinių ir kdnln 50 c
I'wkn diržai 15 c
I Vasarinius nektaizan ubz 25 c

Max Levit,
p E. CENTRE STR.,

I

SHENANDO.4Ff, PA.

W NOKITE riGEI PIRKT

Iweriku ir czebatu

’•WOMERI,*

dykai.

dėtoją iuikalos
va

’py.

Apie sčnovės Lietuves pili*
Trumpa senovės Lietuviu istorija
Ziponas bei Ztponė
.

1,00

nes college“ kaipo ezaka se .n d Labels reįjl»t«r«<i. hvtber pM«ntyeart
eio*n b*
poricuce. Wo report t
gutaiaėm savo ųedėliną ir kaa(hvrlfKi notdn*
or not, frs« of
gf Book Free.
niai žinomos Wilkea-Barrines »«cureil
nulll patent Is allowed
iX«rntji «l Lnr,
H. B, W1LLBOM
dianinę m ak šiai nes.
Vpp.A,. B. r<u> OCk^,
OM, D. C,
Maskolius — nori mat kad su tuo vardu mokslainėH, Te
Taitd Broliai ateiųanczią
Lietuviai su maskoliais maiszy nai bus atydaryti 3 yvairus
. . , , tusi, o snsimaiszę. isznyktu, pa kursai: “Commercial“ t.v. tam 'tikras nmerikon
laikrodėlis.
parti visus praszau susirinkt ,. t
iv
xt
pk szi
*
,
.
.
n
dirstu m maskolius. Nesu.atW
l>r.aiu*k mum* »u
wiwst ■'4
ant laiėt jau Beniau parauda- . , .
pilnu stlrv'u, v -t.-Hiv
a. «jf
TT C
laukimas.
sime lAV ui dyka
LKOIKS yri
hand, sutrumpi to budo raszy
iuav.f.10. griiaust
OR CENT*
ikonlszka ’.*!•
L. sizk r
yru ta; Ūkui
cko Dr. Tenai laikvsis masebu vartojamo prie offisuoie
vk Unitui^ U k
taip, kaip tikrai
Kur girtuokliams ge pacztoseir Academic. Paten
s laikrodžiu. > jparduda pu Įu'
nu*.
apkalbėjo susivienijimo reika
U t a VQI4 s aut i.
rn X
tas kaazUosias tiktai $50 ka
metu
ek X‘ r#i *1
lus *u Dievo pagelbą nąėproso
ir Jalu3 ,u m*
a

•

Am Jonas Bntkieraitis pajeiz-

)

SKAITYKIT

■»

—

priguli., fcodiiu kiekvienu galės Maukia. pakol neiszsipagiriuoB. į XllCt llVlSZkcVS TCRtlftS
tą dieną priniras^yt
Paskui teipogi su visa prižiūra 1
Dr-tes S. Daukanto
Su guodone
parveda jį namon idant pakeS00 S. Ashland avo.
Chicago,
Kum V, Matulaitis. 1 lui vėl nebandytu užeit į salųAky vaizdoj kae dien didiną. O gaspadorius namu kurs
___________
Yra meilingai urfpraszomi
dinsmcziosi sknitliauja »uuariu
girtuokliui davė paskutinę
porciją tini užsimokėt visus linkiniu miesteliu aUilankvtie
kasztu8,už girtuokli panesztus.
rodo musu miestelis, kurs isz
Jaigu patėmytu antrą toki pat sėjo in Pulaskio «alia po
įjos
atsitikimą salinu as tampa už 800 S. Abhland avė. arti 18 wl
keliolika turi priguliucziu prie
Delko maskoliai siunezia' darytas.
prasikaltusius žmouias in Sisi ės:
augtie skaitlus sanąriu kas syk beriją? — del te kad nori aną
“Piovynfc Kražiuose/’
mažinami. Vienutėlė iki sziol tusžczią szalį—pustinią — apTas teatras yra naudingiau
Elektriszkns miestas.
gyvendyti žmonėmis, nes isz
sias del lietuviu, neštai bus
savo valiom iu tę niekas neitu.
Pagal laikrasztį Cosmos di perstatytas tikras atsitikimai
iuviliu pakriko.
Buvusia jos
Daugiausei musu broliu,
sekretorius labai teisingai bu siuneziamu in Siberiją už lie- džiausius elektriszkus užvedi
mus isz viso svieto miestu turi
miestelis vardu Great pails dėjo.
Per tai broliai nepaiivisuomenė* už tmginumą ir Hkius nusikaltimus
....
priesz carą.
Montanoj, prigulintis prie Su gailėkite keliu centu ant ka
,eBtingumA musu kas link eina allt salos Šakaliu.
virintu Valstijų. Yra tai ne ru ir pribukime visi, o tikime*
didelis brd pilnas gyvasties kad busite užganėdyti. Po
gana sugėdys
^ar labjaus veik nėr suvis.
teatru atsiliks BALIUS »u
a) sugėdys UisingaC V^kol pasiTaigi maskolių ministeria
nesutiksi tenai arkliu. n<ex vi
liksime kaip iksziol1 kureziais j dabar nutarė, kad visas siun
šokius vežimus traukia e^ektri- kinis ir kitokioms zobovoni*
link Susivien, reikalu,\
Įcziamas in Siberija moteris
ka,kuri tenai davesta prie kiek iki 4-tai adynai ryto.
K. teipgi siųst ant salos Sakalino,
vieųo daikto. Elektriką judiPradžia 7 adyti* vakare sana ir czirkszliu* nuo ugnies le bus atidaryta no 6-jos.
kamandos, elektriką judina
Tykintas paprastas 2!
Maskoliai teipgi stengiasi
natinė Amerikoj instytucija į- kuūoO 'A’-ai eziausei .apgy vend y ti
tsrnaujancziu del iszbrukavotaiiyta nu tikrais lietuviszkais
w• •
—T“
i;i mat, kad tie kazokai ^nntu minis darbas atliekamas vra
(Fr.V^irelba elektrikos. Ir visjai pritezinas tėvynės veikaDūda da kiekvienam, kuris kas tas pareina daug pigiau nė
nori tę apsigyvent 80 uiar- kaip pas muiu/is nes elektriko* į
gu lauko ir 650 rubliu ant isz- šylą ne daro tam tV;ęzia įtaisy- ■
inoketzczio per 30 mutus. Per tomis dynamito masziinomis,
tris metus ne reikia mokėt nė į bet vandeniu, jSiagaros >"am
%
vynės Lietuvos. Tą neszlovėsj
dakritu, nuo kurio tas mieste
taksų.
varda mes Szenandoriecziai
Mokytus Lietuvius kurie
turime nuo savę numest. O
idant jį numest reik uesnaust
ir iszeina ar ant inžinierių, ar
lišfgJl
ant
mokytoju,
ar
ant
daktaru,
buitis.
Nejaugi mes •same
Mahanojaus Bulsness
~r1 ant audžiu maskoliai yis
netikinusį isz y įsų Amerikos/
įn Sįberiją arba in gilią
Lietuviu, argi n • v c rez i a u kelia
;

Atsiszaukimas į

H*.

'bX.Main str Shenan.
Rausė vieta visam mtest®
P^o cieverikus kū nopigiauiiai

i’iivergelė (P. Poiveivntos
ir kaip gvvena Kvnai
Vapplerio A. kun. I
bažnyczlos
kataliku
“
100
Kristijonas Donalaitis Pavasario
m v bes
“
“
*
Musu Pasakos. lOpasaku
10 c.
Kankinimas kataliku Lietuvoje abelnn!
o ypatingai Kražiuose 1893 metuose
del Liotuviszko teatro
“
15 c.
Andersono pasakos, su abrozellals, 30

ogėrimu: a
tinęs.

KAZIO DPAEGELIO.
52ū B . Center str
Mtdianoy Ci tv, Pa.

Wm. A. i)a\
Gali iszezistiti Ir nukvarbuotl
upanas kaip tai; kotus, keline
line*, vilnoni
szilkines. l’o Isz
mo , arba nul
nivhno drabuž
rodo kaip suv
unijai padaryti,
Darba a die
veltai, pigiai ir
rlausvi.
Taigi parduodu naujas ir
NKCZMIRSZ’ilTE

116 E. Centre Str. Netoli L. Vales i
(lino SHENANDOAH PA,

Prasidėjo Hao z<? Lajkriezia

rreloal lBX«in* fix Sbvnadorlo In P«nn Hnv «
I Junction. Mauch Chunk, Lvhlgbton, Slatimcton
White Hall, Cntanauijua, Allentown. Brihk'ti< m,
EiixUm ir WVntlnrly 6.04. 7.28,0.15 rvta 12.43,2.57
Į 5.27, po pietų.

In New Yorn Ir Philadelphia, 6 04. 7. 38. 9 16 ry
la 12.43,2.57, popiet. In Quanane. Switchbaca,
Oerhards ir Jiudaondalc, fl-y-i 9 16 ryta 2 57 po pi*1'.
In Wil en-Barre, White iiaveti, Pituton, La
ceyville, Towanda. Sayre, Waverly ir Elmira,6.01,
9.15 ryta 2.57, 5.27 po piet.
In Roobexter, Buffalo, Niagara. Falla !j !c W<»stus 6.04. 9.15 ryta 2.75. 5.27 po piet.
Ju H«lvi<i<Ti-. Delaware Water Gap ir Strouds*
[ burg 6 (M ryta 2.57 po piet.
In I.ai:jb',rfvillu ir Trenton 9.15 ryta
In Tunhxuiioc 6 04, V. 1 ryta
2.57. 5.27 po pb-In Itbuca ir Geneva 6Oi. 9.15 ryta 5.27 po pie’
in Auburn 0.15 ry tu 5 27 po piet.
In Jenne.’viUc, LevLlou ir Beawcr Meaflow
7.38 ryta 12.43 po piet
Tn Sloe ton ir Lumber Yard €.04, 7.38,9.15 r\'\
12 43. 2.57, 5.27 po ph tu.
In Silver Brook Jukctiou, A<idenrlcd ir liu’/l“*
ton 6.04, 7.38. V. 15 ryta, 12.13. 2.57. 5 27 ir 8.08 po
pk-tu.
In Scranton 6.01. 9 15 ryta, 2.57 Ir 5.27 po pMu.
In Hazlebrook Jeddo. Drifton ir Freeland 6.01.
7.38, 9-15 rytu. 12.43 2.57. 5. 27 po pietų.
In Ashland, Girardville ir LobiCrf, 1 59. 7 46.
V 13. 10 20 ry ta, 1 00. I 40, 4.10, 6.35 po plelu.
In Raven Kun, Centrulln, Mount Carene) ir
sliamokin 9.13. 11.14, rytu. 1.82,4.20, H22.9. 15 po
pietų.
In Yatesville. Park Place, Mahanoy City ir
Delano, 6.0-I, 7.38, KI5. 11.05 yta 12.43, 2.57, 5.27,
8.0$, 10.M po plelu.

Treinai iszeina
I'Z.ShMrnok 5.15?8.IS. 11.45 rytu, 1.55. 4 30 V
30 po pietų, ir nte nn in Szemtdorl ant 6.04, 9 l.T
rytu. 12.43, 2.57, 5 27. 11.15 po pictti.
Iszeinn i-z Sz.cnadorio ) Pottsville, 5.50, 7
9.08. 11 05. 11.30 ryU 12.43, 2 57, 1.10, 5 27. 8.08 - e
Inzeina i.-z Pntt«vfHe i S/enudori 6.00, 7.50. 9 0"
10.15. 11.40 ry ta, 12.82, 3.00. 4.40 5.20, 7.15./7.55
9.40 p<> pietų.
Iszelmi isz S/enud. rlo į Hazleton. 6 04, 7.38 9.
15 rytu, 12.33, 2 .‘’7, 5.27, S 08 po pietų.
L'/'iln:’. !?z Hn’/leion į Szenadorl, 7.3 , 10 (K1.
11.06 ryti;. 12 15, 2.55. ',.30 7 '.'f 7 55 pu pietų.

NEDELINJS TRELNAS.
Iszeina in Kaveu Run, Centra
Maunt Carmel ir Shamokin 5.45 ryta
10 po plotu, ir atlena
7.10 ryta ir 3.15 po [d
Iszeina Isz Shamokin In Sbenadorl 7
A.*> ryta Ir 4.00 po ph-tn. Ir ateina In Shi
nadorl ant 8.4 j ryta Ir 4.58 po pietų.
Iszeina in Ashland, Girardville j
Lost Creek, 9.40 ryta 12.20 po pietų.
In Hazleton, l’lach Creeh Junction
Penn Haven .Diction, Manrh Chunk
Allentown, Bethlehem. Easton ir New
York, 8,49, ryla 12.Ju, 2.55 po piet.
In Philadelphia 12.30. 2.55 po pietų.
In Yatesville, Park Place, Mahaney
i ity Ir Delano. 8.49, 11.35 ryta 12,30, 2,
■>5, 4.58, 0.0.3 popietu
Iszeina. Isz Hazleton II Szenadori 8.30,
11.30 ryta 1.05, 5.3u po plotu
Isz Szenadorlo in Pottsville 5,56, 8.49,
1.30 ryta 2.40 pu pietų
Is/. Pottsville In Szenadori 8.30, 10.10
■yta 1.35, 5.15 popietu.
koi.i.i.\ n. wn.ut k generalnas supei 'n
tendentas South Bethlehem, Pa.

11 a

o. Liyb.

agentas

Philadelpdla, T
A. W, NONEMACHER, Ass G. I

Lietuviai amžių gludumuose
10c
M aakolĮjos politika
ŽUc
Vaikų kningelfe
15c
Vcscllja paginenų - 20c
Terp skausmų į garb? poema
35c
Victoria. Zanavyko
50c
Juokingas pusnkojlmas
"c
Naujas elementorius su apdarais J5c
Lietuvos gaspadinė
•
•
35c
Amery k a pirtyje
- 10c
Tamoszlus besotis
5c
Apie Kražius
•
- 15c
Kj daryti Idant sveiki butume
7c
Lengvas būdas paežiam per sarę pra
mokti rasxyt
.
.
.
lOe

»t.

\ Hilda Kopigiiiusiai parduoda
mėsa: jautiena, vorsziena, aviena
kiauliena ir visokio skyriaus rūkyta
mesa.
308 W. Centre str. Mahanoy Cit v,
Gcriaiise mesa Szenadorijo ir
Pa. Galima pirkti© konopigiausei ir
visados pigiausia.
ant geriausiu szijiu važiuot. Priegtam liaidžiu piningus tiesiogei in
PUIKUS SAI lUNAS
Lietuvra, Russija, Lenkija ir kitas
JQN© M1ELD/IŽI0
wisas szalis Europos.
Toiposgi gers kriauezius ir teisin
Teipgi laikau saliuna, kur vviso
gas agentas, laiwakorcziu ir siunti
gero Ritimą gauti iaigert. Lietuwei
mo piningu.
122 S. Main sir.
pas eawo wieniemi.
Shenandoah, Pa.,

