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SŪDRUTINK UGNĮ!
Apisaka Roberto Davis,
isz engloniszko.

No, jeigu jau tamstos teip
norite, tai galiu apsakyti tą
ibitikimą.
Buvau tadą
devyniolikos
metą ir su tetuszeis gyvenau
viename Pennsilvauyjos mies
te. Sunku man butu iszaiszkinti, isz kur tas noras manėp
atsirado, vienok gana, jog ti
ntai tada pajutau nėp^rgajįti
ną norą gelėžkeliu važioti, ir
didžiausi uy užmanymu mano
vaikiszkos' tusztenybės
buvo
v
maszynistu tapti, norint mokslaeir skyrė man truputį pra
kilnesnę vietą draugijoje.
Laike paskutinių universi
tetinių vakacijų nū Intai vai
kiodavausi ant vietinės staci
jog ir, žinome, susipažinau su
tarnaujanezeta prie trukiu, la
bjausiai—gi su vienu maszinistu, Saitas Markli vardu. Grei
tai prie to žmogaus prisirtazau,
norint jie jau keturisdesziintis
metų turėjo ir ant bendrystės
skobus nebuvo.
Mano akyse jis buvo idea
lumi sniagio, tikro, be jokios
nūtartes maszynietu; žiurėjau
net ant jo, kaipo ant kokio
karžygio. Paczios neturėjo ir
gyveno su savo sena motyna.
Netrukus tapiau dažnių jų namūsa szvecziu ir abudu, kaip
man rodosi, manėp pamėgo,
žinoma savntiezkai, kaip yra
pratę prasti žmones, o tai be
pagirsmu ir komplementu.
Tarno pat laike taip atsitiko,
jog mano Marklio kurėjis nū
Rodėsi pats
vietos atsisakė.

dangus mano užmanymams
laimina.
Žinoma tėjaus prisiriszau prie mano draugo su
praszymu, idant neatmestinai
daleistu man laike vakacijos
užimti vietą pasitraukusio kū
rėjuos.
Maszynistas isz pradžios
truputį nenorėjo, bet potam
sutiko mano vaikiszką užma
nymą atlikti ir pripildė manę
didžiąusiu džiaugsmu.
Isz
tikro užsiėmimo stoka ir snie
ge ims nū žiemos darbo trupu
tį nuvargę rągino manę ant
panorėjimo stiprių įveikimų,
lygiai taip-pat kaip įpratusis
girtuklip noru yra raginimas
apsisvaiginti stipriais gėralais.
Podraug su tūm buvau pilnas
kopoliavimo apie greitą važiav ima
kaip viesulas, per
kalnus ir ūlas skriedimą ant
taip dyviniai apsparnūto gel
minio arklio.
Ir sztai stojausi amatoriu —
kurėju, Ne reikalauju apie
tą kalbėti, kaip didžei, mano
užsiėmime pamėgau; aptarėtūjie įveikimai net perdaug
dusningai atlygindavo man už
sunkų techninį darbą, kuri
žinoma, lygiu budu turėjau
kaip ir kiti atlikti. Vienog
norint tie įveikimai buvo atip
rus ir įvairi, bet greitai pasi
rodė, kad likimas turėjo dėl
manęs sutaisę ką ten prakil
tiesių už tūs paprastiijius atsi
tikimus.
Syki sena ponia Markli pa
dalė užmanymą, kurs regimai
jai daug džiaugsmo siulijo.
Nes toje dienoje pripūle meti
nės sukaktuvės jos sutinus už
gimimo, tai ji užsimanė nū sū
naus slaptu važiūti ©u musu
trukiu į Filadeifiją, idant ten
jam dovanas nupirkti. .Dėl
manės ji savo paslėptinę ati

dengė ir praszė padėti jai užman imą atlikti. Žinoma, asz
viską, kaip priguli sutaisiau
ir ją į vagoną taip pasodinau,
jog Markli, savo maszina už
siėmęs, nieko neužmatė.
Tai buvo graži vasariszka
diena. Trūkis turėjo apsisto
ti tiktai ant svarbiausiųjų sta
cijų.
Isz tikro jis nebuvo
greitasis, bet ir ne paprastinta
keleiviszkas. Ant tos paežio*
vienatinės linijos jo nerokūjaut važinėdavo dar du trukei
tikrai greitieje. Nežinantiems
paslėptiniu ant gelžkelių judė
jimų ežia turiame paaiszkinti,
jog tokiūse atsieikimūse maszinistas tur klausyti paliepi
mų, ant kožnos stacijos apturiamujų ir ežia jis pats yra
tarei ma«zina kontrolerio ran
kose ant kurio galvos kabo
atsakymas už visos linijos ju
dėjimą.
Jeigu maszinistas
kame norint pasidrasįtu kou
trolcrio prisukimus permainy
ti, tada visąme judėjimo pliane
pasidarytu sumiszimas ir pa
sirodytu tokio žingsnio rusti
pasekmė.
Laimingai iszkeliavome lai
ke suraszimo paskirtame ir
lygiai laimingai savame laike
pribuvome ant stacijos.
Bet
kątik apsistojome, kaip pas
mus atbėgo vaikas isz telegra
fo ir maszynistui depeszą pa
davė. Toje pat valandoje iszgirdau prituriamą Morklio
szu k te Įėjimą:
— Beg atgal, pasakė vaikui,
ir pasakyk Villjamsui, idant
depeszą užtvirtintu; ežia tur
būti koks norint apsirikimas.
Vaikas greitai nubėgo. Po
deszimtis minuezių vėl sugryžo:
— Dar sykį tetagrafūja —
sako uždusęs; Villjams labai

.

Metas II

ant tamstos užpyko... . sako,
jog ežia nėr nei jokio apsiri
kimo, ir idant tamsta greit į
kelionę važifltum.
Tą sakant kitą depeszę jam
pa d a vė.
Markli ją perskaitė ir apie
pusę minutos abejojo, stovedams su nulenkta galva. Po
tam urnai akis pakėlė ir atsi
žiūrėjo ant ilgo vagonų len
ciūgo, paskui maszinos stovinczio.
Lupomis pajudino nei
jokio balso neiszdūdama, tarsi
ką ten rokavo, potam jas so
pulingai sueziaupė, o jo apte
musiose akine matėsi toks dva
sios nūpūhs ir be galo sielvąrtos, jog nebuvo galima apie
tą, koks rokavims iszėjo, bb e jot i.
Ant masziuisto jam skaitant
žiurėjau, nieko isz jo veido
nuspėti negalėdama.
Pasi
drąsinau net užklausti, kas
atsitiko.
— Padarysiu kaip paliepta,
trumpai atsakė.
Maszina iszdavo ilgą asztrų
vaitojimą, nū kurio nenorėda
mas sudrebėjau. Tame tarsi
dalis balso paežio Marklio bu
vo. Po valandai jau grūdomės pylimu tarpo iszblaszkytų apaezioje namų ir tai su
greitumu, kurs man tūkartu
pavojingu pasirodė.
— Užmesk dar anglių —
pasakė Markli.
Užmeczian
truputį ir tai ne isz karto, bet
su pertraukomis.
— Markli — atsiliepiau
drebėdama — jau ir teip važiūjame labai greitai.
— Anglių dar! — pasakė.
Vėl užmecziau.
(Toliam* bus.)
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Maskolijos palitika
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Katuli kiszka Bažnyczia.
Tąsa

211 e negeresnė dalis ir kunį

mingo gyvenimo; isžganingūsę iizkalas prie parapijų ir jose
kunįgų darbūnę jie mato savo katalikiszkai vaikus iszaugyti.
O kad jų yra daugelis ir
vieszpatystės iszgriovimą. La
bai Maskoliai neužkenczia mu kad yra turtingais, jiems tai
sų meldimo prie Ižgauytojaus lengvai pasisekė invygdyti.
Lenkai sekė paskui Airius
Szirdies.
Už tokį mddimąsi
daug kunįgų Lenkijoje tapo ir Vokiečius teip kad szendie
nustumtų nū savo vietų; jei jau ir jie daugelije vietų turi
kas neszioja szkaplerius arba savo parapiinias lenkhzkas
skaito knygelę apie Iszgany- mokslines.
O ką Lietuviai?
tojaus Szirdį, tąiszveža į MasLietuviai iki sziolgali, saky
koliją arba į Siberiją. Nelai
mingi mes katalikai: mums ti, neturi nieko.
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kaip Amerikos Iszkalose.
Europos viszpatystes priesz
svietą girias, kad turi gerai
surėdytą kareivių, AngTikai
giriasi, kad turi puikią f botą
(marių laivus,) o Amerikie
ežia didžiūjasi priesz visus isz
savu ežiai iszkalų.
Tūmlabjaus mes neprivaly
tume anas angliszkas moksli
nius, nieky t i, nes jos mus vai
kams pramusza, praskina ke
lią del laimingesnio atėitėj
gyvenimo. Pabus vaikasangliszkoj mokslainėj,
iszmoks
gerai angliszkai raszyti, skaityt
-greieziaus prie kokio biznio
prisitaikys o atėjtėj gal gaus
ir ofisą kokį. O mes, jeigu
turėsime netikusias moksli n ias

gų, parakvijose: apie zokoninkus nėra jau ir kalbos, nes lūs
Maskoliai baigia
naikinti.
O
Aut kiekvieno žingsnio kuni
gas suspaustas: atimta paga užginta yra jieszkoti IszganyNėra dyvo. Mes da neper
linus jam personaliszka liūsy- tojaus Szirdije ramumo ir seniai pradėjome kilti. Para
be, nes be paszparto nei ant tvirtybės.
Musų kunįgai ne pijos mus da tik-ką susitver
vienos valandos negali atitolin maž turi kentėti nū visų mas usios, pavargę, Mokytojų atti isz savo parak vijos. Nevie kolių, kurie sziokį-tokį pildo sakanczių neturime. Tankiai
nas kunįgo daabas ir parak- urėdą; jie ir savo popų labai neturime net nė vietos kur vai
vijoje negali apsieiti be žinios neužkenczia, norėtu jūs isz- kai galėtu suėję mokytiesmažesniųjų palicijantų, kurie jūkti, bet paties caro užginta
Kagi tada daryti ?-Nesvajot prie kur iszleidę isz jų savo
nūlatai raszo savo vyresnybei jiems teip su popais apseiti; apie uždėjimą gimnazių ir augytinius pritaikysime? 0
pažiūras apie kunįgo užsijėmi užtat ^dvejopą užmokesnį ati- universitetų, o tiktai reikia jeigu kurs pabuvus mus tokioj
mą. Mokynimas vaikų kate dūda musų kunįgams; žiuri visiems suvienytomis sylomis mokslinėj, norėtu ir tolinus
kizmo netiktai mokslinyczioje jis į kunįgus pikcziaus, kaip į rupyties, apie uždėjimą pama mokyties, mes jam del tolesnio
bet irBažnyczioje, pritaisymas vagius; “ksiondz“ tai pas jūs to del gerų pradinių moksli mokslo kelią nedarysime
v
jų prie pirmos szv. komunijos panėkinimo vardas.
Tai<d, neturint gerų mokTurėti nių. Nes jeigu turėti prie
įvedimas bl ai vystės ir atitrau su jeis kokį nors reikalą — parapijos blogą mokslinę, tai dainių, geriausiai mums vra
kimas žmonių nū lankymo kar- tai nelaimė; nėkūmet tavęs geriaus jos neturėti suvis, gaila leisti savo vaikus in angliszkas
czemų, pijokystės ir moralisz žmouiszkai neiszklausys, dau tų vaikų, kain netikusias mus iazkalas.
ko pasileidimo vietų; patrau ginus iszjūks, nusuks, nė kaip mokslintas per .du,tris metus
kimas žmonių prie tikro krik- užganapadarys tavo reikalui. vaikszczioja, o nieko beveik Kaip sn lietuviszkaja kal
ba ir religia?
szczionisžko gyvenimo; perser Teip tankiausiai apseiuasu k u neiszmoksta.
Bet mes sznekėjome, kad
gėjimas parapijonų idant ant nįgais Lenkijoje.
Amerikoj
begyvenant
Tolinus bus.
valszcziaus urėdų iszrinktu isz
mums neiszpūla kitokios mok Publiszkose Amerikos moksli
mintingus vyrusvisi tie ku
slinės turėti, kaip tik'tokią, nėse nemokina religios. Rei
nįgo darbai maskolių akyse
kurioj apart lietuviszkos kal kėtų teipgi, kad mus vaikai,
prieszingi jų
pravoslavijai.
bos butu gerai iszguldoma mokinantės angliszkai. iszTaigi yra baugus kunįgams
anglisska kalba, o tankiai ir moktu ir lietuviszkai.
Ką su tūm dary ti ?
Maskolių ženklas: ,,vrednvi
lenkiszka, nes daugelis musų
pravoslaviju“—kurį jei kas Geru moksliniu da mes vaikų, ypacz isz maiszytų szėi-1 Tą viską mes galėtume at
greit neturėsime.
apturi, nebegauna vietos labmynų lietuviszkai nesupranta. likti suimtomis.
Subatomis, kada vaikai in
— O -* O —
jausiai Lenkijoje.
O kur prie to mokytojai,
mokslinius neina.
Žinome mes, kad Amerikos kur iszteklius, kur rankvedžiai anodiszkas
Kunįgų veikalai yra tai už
O
ir uū<x
\ ra su\ is liūsais,
vis svarbiausia dalykas jenero- rėdąs ui tikėjimo (vieros) da knygos?
O mokslo
v
'
lo-gubern at oyi aus ru |jeszczių. lykus nesikisza, o tiktai vi
Ne, greit da mes neturėsime galėtu visi susieiti in bažnyApturėdamas visokias žinias siems tikėjimams dūda liūsybę. gerų mokslinių. O turėti bet czią, iszklausyti szventii miszių kuuįgas patsai pamokytu
Žmogus czion prie kurios kokias ir neapsimoka.
nū palicijantų par gubernato
anūs kat<cliizmo ir szs entos is
riaus rankas, jis gerai žino, religios nori, gal ’prigulėti; in
Kur vaikus mokyti. torijos. Galėtu teii'U’i patsai
kurni kunįgai užsijima, kur kurią b.nžnyczią geidžia, gali
buvoja su kūmi tankiausiai eiti.
Pagal manę tada geriausiai arba per kitą Ką atsakantį,
pamokyti tūs vaikuczius lie
szneka ir ką pagalinus mislija.
Nesikiszant rėdui in tikė butu padaryti teip:
V a rsza v os j e n e rolo-gu be r n a jimo dalykus ir publiszkose
Kol mes, lietuviai, negalime tu viszkai ir ras'/yti ir skaityti
torius vieną kartą isarokavo, Amerikos mokslinėse teipgi turėt savo atsakanezių moksli ir lietuviszkos istorijos ir geokiek tokiame tai laike buvo nėra jokio tikėjimo, neiszguldo nių, kuriose pritinkaneziai ga grapijos, tokiu budu si<temakunįgų atvažiavusių į V a rsza- jokios religios Mokina tik lėtume savo vaikelius iszlavyti tiszkai pe r visas meto sukatas
vą su savo reikalais; taigi ne skaityt, raszyt, rokūt.... o geriausiai bus, kad leisime vai bemokinant, mes galėtume d a
užilgo prisakė gubernatoriams poterius, katecliizmą, szventą kus in angliszkas iszkaias. pildyti tai, ko mus vaiku niszmokina angliszkose
mokslineO
kad kūmažiausiai iszdūtu ku istorią kiekvienas savaip na (Publikarba airių.)
nįgams paszportų; o Vysku miej iszsimokykit.
Lietuviai taukiai tycziojas se.
Rodos, kad amerikonai kaip
pams užmetinėjo, buk jų ku
Airiams ir Vokiecziams ka kad angliszkose mokslainėse
nįgai neveizdi save parakvijų, talikams tai nepatiko, kad tik ppie szunis ir kates iszmo ir tyczia mums tas sukatas pavažinėdami į miestus.
publiszkose mokslinėse nemo kiną.
Neteisybė, Amerikos
Matai, koks rūpestingas apie kina nieko apie Dievą, ir jie angliszkoe iszkalos visame avie
žmonių d vasiszką gerą! Masko •umislio neleist savo vaiku in te yra pagirtos. Ir jokioj sza
liai, būdami pragaro tarnais pa tokias mokslinius, o tik in lyj teip praktiszkai, teip isz
vydžia katalikams jų dievobai steigt sau savo katalikiszka# [mintingai vaikų nemokina,

MUSU MOKSLINES.
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ANGLIA IR MASKOLIJA. telegramų busęs teipgi dideliai
pigus. Ir teip: jeigu dabartės
Iki sziolaik Anglia vieši- nusiųst ilgą telegramą in Chicaga kasztūja 9,00, tai ant
su visoms Azios szalimis didž ežio naujei iszrasto telegramų
iausią prekystę. Anglikai tę kaszUsę tik 30centų.
platino savo civilizacią Angli Tas iszradimas bus didelė del
kai turėjo tę didžiausią intek- svieto geradėjystė.
mę.
Dabartės dalykai virsta kiLENKISZKI LAIKllASZCZIAI.
rainai maskoliai pradėjo skvei bties m A žios reikalus.

Ir

ri po savo pusei.
Maskoliai karėje su Japo
nais už tai nesusipeszė. Mas
koliai, karia Kynams reikėjo
pmįgų Anglios neprileido, o
tik patys su Prancūzų pągelbą
jiems anūs pinįgti* paskolino.
Dabartės vėl girdime, jog
Maskolija priėmė per 150 Ky
nų mokyties in savo moksli
nes ąnt apicierų. O da paskiaus
laikraszcziTise randame, kad

prekystę ima in savo rankas.

suvestas su didesniais Kynų
miestais. Tada jau bukit svel
ki Akiijzlikai.

czion Amerikoj esanti mote- tės.
ri*zkė nygsrka vardu Mammy
Pereitam susirinkime BrukHarrison Co. Kentukyje gy sellėj delegatas Iszpanljos Pa
venanti.
tu atimta valia usakimo ir kė
limo vainos, o idant apie tai ar
PIETINĖS AMERIKOS
reikt kovoti ar ne rodavotusž
ARU AT A.
patys žmonės neiszskirent mo
torų, kurios teipgi turėta bal
Pietinėj Amerikoj žmonės
są.

guny arbata,“ kuri suvis yra
dant iszleietu vaiskų, nes jis
nepanėszi ant Kynų arbatos.
suvisai but nereigalingas. De
Iki sziolaik lenkiszkuv laikArbata toi teipgi gauna
raszczių Amerikoj jau buvo mu yra isz lapų medžio, kuris legatas gi Austrijos baronas
pri vienai neiszpasakyta galybė tik pietinėj Amerikoj auga.
Daugumas isz tų buvo pusėti
leistu į darbą savo ginklų (ne
nų, bet didesnė dalis buvo 1°
kovotu.)
blogų, teip kad ir in rankas
bjauru buvo paini ti—pi 1 u i bu
tiktai tas jog visos vieszpatystėi
VARDAS ARBATOS
vo visokių niekniekių ir bjau
liautųsi kovoja n given tu san
rybių. O km’s laikrasztis tai
pina savyj visokias sauszlav as? Tas, kurs blogai stovi ;tas dviejų žodžių: lotyuiszko ,,ber diena anksti arba vėlai turės
būti, nes buvo jau teip ir pir
kurs mato, kad eidamas dorum
ui Jaus.
Popiežiai Rymo ne
keliu neturės užsilaikymo, tas isz k o žodžio tea. Te
vieną syki sustabdė Vainas ir
tada visokiomis paszkudstvo- arbatos medį vadina.
darė nusprendimus terpu viesz
mis ir niekniekiais žmones prie
savęs traukia. Nori turėt užsi
Kada Liuteris atsiskyrė n ii
kt tik aptiekose, kur ant durių
laikymą.
Atsikratyti nūg tokių laik- būdavo paraszyta lotyniszkai: Rymo - Katalikų bažnyoziot,
herba-tea t.y. arbatos žolė, tai nd to laiko vieszpatystės
žmonės tftdu abudu žodžiu pri- perstojo ėję pas popiežių ant
galėjo, nemokėjo.
sūdo, bet su ginklais kovoda
Bet dabartės ar tik neatei savino.
miesi žiurėjo kurios teisybė.
Bet tūmet pradėjo nekurie
Gerinus, tvirciiaus stovintieSUSIRINKDIAI drau- rupįtis užvesti tokius tribuna-

dieninius, prekę neką daug
Nd 1874 metų buna visada patyszczių, ir žadėjo daryti gu
padidydami. Teip jog iki
Netoli miesto Baku lint
sziolaik Lenkai turėjo tik du in kelinius metus susirinkimai
Kaukazo, kur yra daug naftos
Krokave. Kad tas ii* niszsipyldieninyku,osziūse dviejose pas
szaltinių, darbinykai bekasdadė, vienok pasekmės to liko ir
kutiniūse mėnesiuse skaitlius visai nebotu rainų, bet kad
jų daaugo net iki szeszių ir da vieszpatystės ir visos tautos
gyventu sandaroj. Susirinki- naši.
keli ketina užsidėti.
ryti peczių gerinus, kaip ang
Turėdami kasdieniniu* laik- niėse būną ir delegatai isz vi
limis, nes lagadnesnę ir skais
tai niekados nebus, nes kaip
raszczius lenkai griebsis grei
tesnę iszdūda ugnį. Molis tas
dabartės teip žmonės nesutin
cziaus prie jų, negu prie nedėdega dėlto, kad in jį yra iusika ir muszasi tarpu saves, tai
liniu. O kas bus su nedėii- visos pasaulės, ir net randai
uiais\ Turės arba suvis prados negali gyvent sutikime,
saiszti
susirinkę Bruksolėj mieste nes kiekvienas rūpinęsi apie
prekę.
Tada
daugumas
su

TŪKSTANTIS ŽODŽIU IN
saro naudą
vis neužsilaikys.
Blogesnis
M IN UTA.
tusę ketina sostapilij Vengrižus, o geresnis liks. Tokiu
uos vis iszdils, tiktai reike atbudu Lenkai ar tik neatsikra jos Budapest, te.
Laikrasztis, išeinantis Vie- mestie šylą, o iszkelt tiesą. Vie
veutojas vardu Delany iszrado tys no*x daugelio savo szlamszdniuj, po vai du‘Fremdeublatt4 nok ant nelaimės iksziol da tie
tu. O mias?....
sa žemai stovi be sylos: kuris
mų. Pereitos nedėlios dieną
galingesnis to ir liesa..
buvo darytas pirmutinis ban
geidžia, kaip tiktai kad žmo
dymas, kursai labai gerai nu
ILGAS AMŽIUS.
nės niekados nekovotu tarpu
tiko. Pirmą minutę iszleido
Europoj tankiai galima saves.
720, o bandydami antru kartu
Jie stengėsi kad visos viešaužleido 940 žodžių, o P. Dela skaityti apie gyvenančius in
Lieturi.Hzkaa : bardskutys : (barberlg).
ny tvirtina, kad jeigu dratai 140, 130 metų. Kaip kada
3 f O E. Ctnlrt sir, Shtnandoah
atsiranda, kad visa šeimyna draugystę, kuri apsiimtu nie
yr teip ilgo amžiaus. Ame kados nekovoti, bet laike ko
rikoj žmonės teip ilgai negy kio nors maiszto, galėtu nūsSeniausiu žmogumi
Kęs link pigumo siuntimas vena.
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“Tikras lėvyniszkas Kalen
dorius.“ . Teipogi pasirodė ir tzėdą.
“Varpo“ N 8 kuris dar aitres
nis už pereitąjį No.—kas link

liu Lithaani^n Weekly

•Garsas Ainerkos Lietuviu’
PUBLISHED BYKHF

sdJ kind of Job Printing
s n d trAniUtinir In all modern Lan
guages.
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laimingas

g

'wXFX

S*bscrib!ion $ 2,00 per Year.
&
All camPiuuicatlonF niu«t be udres^edri?

d

smunka žemyn.
Atsitraukus
genam jam redaktoriui, ture
papult į rankas kokio nedi imą L. A. ir laikraszti “Gar

f

Shenandoah, Pa.

įg

e>

alinio i I^alk ruaziO^F.>

|‘Garsas Amerikos lietuviu

jo iszkilni ingai įkurtuves.
įvė koncertą ant tos in-

r>

| glszelnai kas i petniezing Į klausymo.
Shentndoah, Pa.

£>
t jeigu mias
$ 2,00J

| Kasztuoja aut metu
-

-

S RankrAfiBcrlal (korespondencijos) ir*
$ljpJw.ksd turi būti Kinui ant szio ant-£
Shrafcaoi
<•

norim parupįt sau

j

kūtes uzkavnkit Kur ant kie
Bostone, Mass, iszois naujas mo a ne mėtikit ant ulieziu ba
v
laikrasztis po vardu‘„.Bostono anglikai isz mus jilkiasi.
Lietuviszkas Laikrasztis“ ku
rio rėdytojam bus gūd. kn. atidarė vakarinę mokslinę del
rios moters nori

2120 S- JARDIN Sti
g SHENANDOAH, PA.
laikytis.
Jeigu pri^ižiurosim
į kitus musų brolius kurie jau

Amerikos.
J%

Szenadoriezziai

mok raliu
v
jai tikėt1

nadoryj atsiliks >usivicuiimo
Liet. Kat. Amerikos seimas.
Susi važi ės in czion isz visu

Il U J

1 IX «

JL

1 < *• * X •

BOSTONAS. Žydai' czion Co.“gryno uždarbio turėjo szj
szvenezią subatą, o nedelioj
turi savosztorus atidarę ir par
davinėja. Taigi polieia ėmė Reuublikoniszkas kliubas lalūs u z
70 san ari u
peržengimą
provu
L
*r
•>

Enten’4 a? Recond clans mail matter
th o Pofit-Ofiloe at Shi nandoali, Pa.

*

•/

•J

*

partija socialistų, džia ir padavė provą in korių.
ST FRA NCI SCO. V iena
isz didžiausių kriminaliszkų

as mumis gi kaip darosi

nadoriecziai, tada turėsite pro-

ranto, kurs yra apkaitytu už
Mt. (’arinių liet, mainu rių
užmuszimą B. Lnmonto. Tas unija, buvo nug anglikų alsiapie reikalą ii naudingumą
kliubas jų vardų priėmęs. Tai Lemontas užmusztas buvo metusi, o dabartės vėl gryžta
Susi viwn iimo.
gi Bziame mes nemislinam lie baptist n bažuyczioj, mieste priė iii atgal. Ir mokos teii*
Dabar tuvius į vienų ar kita pusę ra
0c., o del ang
lį
matysite, savo ausimis
o
8 Mt Cariniu klebonas už
to kad jis prie vienos ar kiton
tėvai, kąsiunezia savo
buvo
yra geru enžiniszku žmogum.
toms atsiųstu jūs in lictuviszką
Antra koki rinksime toki, bet
Vai
delegatu* ir nusiųstu jūs prisi
kinami katekizmo ir lietuvis/.žiūrėti ir prisiklausyti, kaip tijų terp mus paežių; kitai p
nė viena nė kita pusė mus ne vis labjaus platinas.
Dabar
szėnavos. Rupįkimės kūdau- didžiausius susirinkimus turi
nutarimus.
nėšio bus
ginu įsodyt savo žmonių į urėA merk a i
d ra ū gy skaras einąs ing miestelį Karuegį susimuszė, Trys žmonės
nnesi u •
gi mums svetimkalbių.
Pir- likos užmnszii, 17 sunkiai su
mucziausiai turime iszvarvt žeisti.
naudos.
WASHINGTON. Generali
5 ungani ir tikt vienas airiszn
IhZ Tilžės parėjo pas mumis
...

•Z

.... o.,........................................................................ -„.M.

«.

atei'ianczių kūne visi žydai.
Jurgis K ra! i k as, kurs vargiai
Kiekviena tauta turi savo
tųyos ukinįku Kalendorius“ ir jtulką prie courto, '> lietu vnį- link užtarimo už kub’ecziuB at
kalendoriai

ant

i

ja ’■

Ale

ISZ CHICAGOS:— Lienu
slavoniszki viai sulaukė viena ir geriausę

pflvetimtauczių.
Nėviens m i n i s t r a t i v i sz k u k e 1 i ų te p j a u g i darni: Szalin su Madiarais.
[įhningetiiis apvaikszczio- iszsiusta 2500 ypatų, su jais
KORĖJOJ.
(už kurią
« piu sveti m t a u ežius neap- i«zė isz savo vnlios 3600, isz
Dft be lietuviszko beno. Rea nedalia net tris syk buvo
3IASKOLIA
Labanav- locnanie jos palociuje. Szneka,

(5

turi lint dauginus iszmaną.
“Garso“ No. me*

5V.V

Ant
Uralo iszsiusta 1080 valkatų rentininio.

L. Goldinas, valdytojas
noth Clothing House ant

CZll|.

129 S. JftRDIN STE.I

IHW1I !■

ĮLietuviszkvs benas po va- pririlegyrAtos lilmoa.

Ulių.

są,“ kuriūs nog jo paveržę ku
nigai.
Matai, Szliupe, kaip

f
“Garsas Amerikos Lietuwiu” į
PUBLISHING CO.,

’saki jog rąndas Suvienytų
Iszrodo teip, jog be Valstijų tame dalyke nieko
padaryt negalys, dėlto, jog nuseniai gyvena sandaroj su val
džia Iszpanų, prieg tam yra spe

EOM

ARYŽIUS. Daneszta raukad Prancūzai 27 d. Rng
užėmė KOritfipi'į salos Maaknro Antanavivą.
K
ministrų Raini lai vony pa

liu: KE1PSCH NOREIKOJ
CO. Velijame visiems Lietu
viams pirkti laikrodėlius, len-

tus nd ju nes tai yra tikri lie
Rostovski, Rusų ministeris, kad Japonų niinisteria yra in tuviai, katrie gauna daugiau
ir daugiau kastąmieriu kožną
važinėjo Berlyne ir Paryžiuj.
Szneku, kad per jį Masko
A A LAK A L Mieste Paler J ieną. Jei padidino sa vo bizliai surasi naują su Francu- mo likos aresztavota moteris'/- ui pardudami ne tiktai vienus
laikrodėlius, bet ir visokius
kitus daigius kaipo; maszinas
vien.
lės buvo burtai.
del drukavojimo gromatu, ma *
VOKIETIA.
— Portugalijos karalius
Breslavo mieste s
Karolius, imri važiūt in Rymą. !
Popiežius atsakė jį priimt iu
dė reikalaut nog valdžios, xad savo namus, del jo pikto pa ežia daigius in visus miestelius
ir miestus Amerikos.
Kąs
sielgimo su bažnyczia.
POįri L'GALIA.
Portu- prisius savo adresą gaus lietunūs ir tarnaites, kūrins ponai
viszka katalogu
O * ir ogražu abrokilo dideli* maisztas priesz
pasaldinimo savo gyveninio.
KELPSCI^NOREIKO
— Bochoib mieste sugriuvo
verpimo dirbtuvės namas, 20 Konetantinopo

bažnvezių,
grv;
*
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4 nžmuszė,' daug
O sužeidė.

Duokit visi baisa už

«avęs.

atkutinai Armėnai pakeltų
piiesz Turkus maisztą.
mieste A m bosistre.
šylą: apart pirmojo ministro
— Anglies, Praiicuzios ir
daug kilų sąnarių naujam par Maskolios pasiuntiniai Konsupės netoli miesto Ozero
tantinopolyj suėjo ir nutarė
įertė garlaivis ant kurio
(ivrift’K ketina padėt Sultonui naujus reika!X)ypatų ir visi rado savo
Armėnu.
ėkoliai-, nei SU lavvmiiK
a ant dugno
ARYŽIUS.
v

Ant

Direktorių 1 ketinu

Duoti! yisi baisa oz

žiuri, ką Turkai darys su Ar
mėnais. Jei tik kas biskį, tilj
Igr. Agliardi nunciuszas gatavi užgaut ant Turkų. But
niui, i Mgr. F esi atta nūnU Paryžiui neužilgo pa
Daciiia žinia jog Sultonas suti

ETERBURGAS. Ragai
C
izkus dauesaimus paskumai jau padėto per vieszpaty j

Volynskoj gub.

buvo
ja „Garment Workers“ jau 8
ibitikimai c Indo* ros, isz
um garlaivis Emma užėjo pane buvo mitingas ir hz 281 uniistu
1701 užsibaigė
• > smereziu.
zgyti į Siberijn. Mąs dėlyj ant praiicuziszko boto 272 balsavo m it iii <
li laikraszcziai pad ūda „racili<|iie“ ir paskandino ji,
|189l motuše. Isz viso kendo.
Prancūzai Afrikos Ma
Hypatų, isz tų 9,200 su
dagaskarą užėmė ir karalienei
!‘i| ir 2,500 vaikų.
-mukių darbų apsudįta padiktavojo labai sunkias iszlygas. Te r p kito ko jos vyrą,
pirmą minister! iszvijo.
Ulinių an b salos ‘
SZVECIJA.
Czion KUSI

itlius iszsiustų ant valno naujas rėdąs taikosi su Nerve
Oenimo į Si beri ją (pos(‘iv.nesza 2,506 y patas, isz
UNGAKAL Mieste Ago

straiką užbaigė.

r

Susitaikė su

P Ii i 1 i Į) s b u r g e, 1 a.
uorvingo brokerio Tmtinieriai
buvo siHtraikavę, bet Knights
<>f Labkr virsziuy kas atvaževęs
jus su kumpnnia sutaikė.

Qa’BlL §cat

v
Parduoda drapanas kepures, czebatus ir t. L viskas po eziene kory. A tikit o pamatyti t.

R e d i n g o ir Likai A alės

’‘moteriszkių dvi isz jų ram,apgyventamp*r Slovėnus
dirba puikiai.
i prie teip vadinamos

COOPER A SCHILLER,
25 E. CENTRE STREET,

She nandoah

Korespondencijos.

ISZ LIETUVOS

KUN1GAS armijos.

Laikraszcziai holenderski Danesza:,, Nėra turbut kareivio
Nū tenai gavome neseniai armijoj indyjskoj, kuris su
gryzęs iszAtjeeh nepasznekėtu
szitokį laiszką.
su meile apie kn. H. C. Ver18-12-95m. Suvalkų gub. braak.
Darbsztus tas ku
Metai ezimet pas mus bai nigas katalikų jau d vide
siai sunkus. Sausa vasara isz- sximts metų kenczentis nesvei
<legino javus, nieko neužaugo; ką orą Atjecho buvo mylimas
klūnai tusati stovi; gerai dar ir tokių kareivių, kurie maldas
kad dobilai užaugo nors pa- laikė už nieką. Kaip tiktai
szartės ant žiemos bus užtek pasirodydavo didelėm lygontinai, o taipos butų parsiėję b uti j “ Kotta Rodzach“ ir
pusę gyvulių rudeni j iszpar- pasvei k y d avo v is us s ak y d a m a s
dūti; tiems isz kaimynų, kurie “Kaįp jum ai naši vaikai?“
dobilų mažai sėja labai striuku
Visi linksmai pasitikdavo
parsieina, nesą pievų beveik kunigą. Daugumas praszynereikė pjauti; rugiai ir kvie- davo jo kad jis iszleistu jų
cziai, jau pasėti; laukas iszsi- laiszkus nes jis pats negali pa
dirbęs gražiai, galimė tikėtis, eiti, ir pasiskusdavo kad ne
kad ateinaniiejie metai bus turi markos, tai jis suramydageresni.
vo jū» jog jis pats gaus marką
ir iszleis. nes teip ir darydavo.
Kaip pavasaris buvo labai
Kiek žmonių gulinczių ant
lytingas ir bjaurus, teip rudū smertinio patalo jisai uaramysiįmet pas mus yra labai gra- davo? Kiek suvienijo su Po
Mus. Apie rugpjutę pradėjo nu Dievu per Szv. Sakramen
lyti ir misliom, kad jau bus tus. Pertai ir kareiviai mylė
lietaus per daug, bulvės, kur davo savo kunįgą ir butu kad
prie žemumų prie molio, jau ir in ugnį Ii nd i a del jojo.
buvo pradėję puti, bet dabar
Vieną sykį jis gryžo su ke
tės prasiblaivė ir bulvekasis lkis kareiviais isz ligonbuczio,
konogeriausian.
kaip sumykiu užpūlė ant jų
Dienos labai gražios ir szil- prieszai. Pirmiausia žauniertos, rugius jau atsėjom, tik iai paguldė kn. Verbraaka in
kiškį ar ne per sausa, nenor vežimą, Kuri vežėsi su savim,
gerai želti.
ir apmetė jį maiszais ir savo
Ale geriausiai yra dabartės ploszcziais. Paskui apstoja
su ganeva. Retai kas pamena apie vežimą idant neprieitu
kad svietelis kada butu tokią prie jo neprieteliai pradėjo
ganevą turėjęs. Pieno kaip musztis su anais ir nuvijo jūs.
vandenio.
Po musztynei visi net ir
Atolas ir szįmet žėlė puikiai kolieczyti szirdyngai jūkėsi,
Antraeilių dobilų kas turėjo kada pamatė savo numylėtą
pripjovė dikcziai.
Rugini ir kunįgą iszlindusi isz po maiszeip javai nėra szį metą bran szų.
Ir nebiskį - vargo jis
dus.
Czienios ant javų biskį kentėjo su savo mylimais
pakilo bet neper labai.
kareiviais, kurie jam sudėjo
Pilviszkiąi 16 d. Spalinio.
vieną dovaną.

-- .—

2.

SZOKIS POLKA
Garsingas „szokis” nepaeina
suvis nūg lenkų, kaip tai galė
tu rody ties. Iszrado tą szokį
viena czekiszka mergina vąrdu
Ilaniczka Selizka priesz 66
metus. Da ji ir iki ežiai die
nai yra gyva ir yra prasta kai
mo moteriszkė.
O polka tas bus grajįtas Mahanoy C
szokis buvo pavady tu per tai, antras liecuviszkas teatras
kad vis in szalis pusiau susi
— vardu —
lenkus beszokant reikia krai
py ties.

28 Spaliu, October 1891

“Amerika s Pirlyjf

GARLAIVIS ANT KĖLIU.
Ne toli nu miesto Kopenlia
gos inrengė tokį garlaivį, kū
rėm gali yrtis vandeniu ir važiū t relėm.
Bandymai jo la
bai gerai nusidavė. Leido jį
važiūti per du ežeru, kuriūs
skyrė siauras plotas žemos. Per
vandenį važiūja teip kaip visi
garlaiviai, o kaip privažiūja
žemę tai garlaivis užeina ant
relių ir pervažiūja per tą siau
rą plotą žemės su tokiu pat
spartumų, kaip ir ant vande
nio. Garlaivis tas ira 44 pėdų
ilgio ir talpina savyje 77 žmo
nes.

Didelis, Didelis

Užpraszomi visi aplinkų
lietuviai pribut.

Parsiduoda Saliunas
ant East Centre uliczios
315 Adonio Lastaucko S
nandoah, Pa,
TRECZES

Q Lietuviszkas Balius
Bus viskas lietuviszkai, m
ke ir szokiai.

Ant naudos padabinamo I
nyczios. Bus laikomas

18 Novembcrio'i

ant Robinsono sules Shei
.loah. Prasidės ant 7 tos
Pono J. J, Franeys didelio ra landos vakare
Tikietas!

Iszpardavimas,
kandų sztoro.

Gerai nuims pažystamas ponas
Fraunuy užsimanė iszczystyt gavo
sztorą, užtai paveda aucionieriui
P. Matui Kees iszpardfiti per action
(licitacią) visą savo tavorą, suside
dantį isz rakandų in kuknią, miegotuvę ir parlorį isz lovų, sofų' stalų,
kėdžių, szčpų et c. et c.
Užtaigi žinomas anetionienus po
nas Reese iszstatvs tris visus daig
ius ir pardavinės onus žeminus pav
prastos czienios.
Jauniejio. kurie da neesate ženoti,
dabar yra geriausias czėsas ženytios
ir už pigius pinįgus nusitaisyti in
mimus gerus rakandus.
Aszjums dfidu progą užsiczėdyfi
sziek tiek pinigo per szifts blogus
czėsub.
Žmonės, kurie iszmanote, naudo
kitės. Dabar arba niekados negau
site teip pigiai.
Atsimikito vieta Franevs sztoras
ant kampo ulyczios, netoli paozto,
einant in lietuviszką bažnyczią.

Vieną kartą kn. Verbraak
pasakė jog jisai nieko teip ne
geidžia, kaip to, idant butu
Kotta-Radžoj pastatyta bažO gi laukit ateinantes Boles’, nycziukė,’’kurioj jis galėtu at
diena 23 Oktoberio ant Ro laikyt miszias del kareivių.
Kaip tiktai dazinojo jo norą
binsono sales Shenandoah, ku
rį iszprovije “Beer Drivers“ kareiviai, tūjaus pradėjo dėtie
draugystė. Ctpraazome visus pinįgus ant pastatymo bažnylietuvius ant tos puikios zobo- ežios.
vos. O gi pamirszom ir SzeKatalikai, protestonai ir žy
nadorio mergeles užpraszit, a- dui dėjo klek galėdami, o teiMain str. cor Oak.
Shenandoah.
teikit visos ir atveskite savo posgi daug pinįgų sudėjo afiMAX REES, actioneer tovojaunikius.
Tikietas 25c. cierąi, ir tokiu būdu teu kunį- ras vienok parsidfts tiktai privatiszUžpraszo Komitetas | gas pastatė dailia bažnycziukę. k»i bet pigiai.

Ar žinote ka?

Prasidės ant 7 į po bažnyti
salėj.

J. J. Francy.

M. M. BURK'
ADVOKATAS - LAIERIS.

Offisns: ant Kampo Main
Center ulieziu, Shenandoa

1000 žmonių dnrodidcl

pinigus.
Purdavinadarnl to*
voru*. Kns prldui
pilnu vardu ir si
Kati- nog mils' 1>‘V

ri-rku lu t k rudely
kin užsUKuma. ka
r.ii iaiKs rodo, lu
j<> padirbti isz Ūkį
sis/ko *idiibro, »
i t-karalu stuk»U. J
i-zk^ i> tkutl.gvatt
unl 10 metu. Tft>l
b-li-. i./rodo kaip
Krob-lis, kurj £»li
, iut k '.’iihiih-laike
į!. 1 '-k:;r.aiik.»uU
.i-li ir kompa«n: 1
iilnveli irp
mariu pipki-; 1
plieno britvu- 1
dežiukiii d’d brie
1 '/.x tlęaneriu .!»<'
iio nto natrutlu in i
kiniu-.. Tus visu><!
]>ri*iuslme junti I
prosą viename pa
<b-l p<T?iur<-jinta.
jum* tie ubiMal patiekti*!*, užmokėki!* *

toli yrn in oxpre.-.a tai pri*iu*k inum-fS re
voto'je gromntoje. o mes jum* prisiusimo t*
Ii per pacztn, arba 3 pakelius prisiusime u.
ir nerclKs jum. moketie kadžiu prl<iuntin(
duvlnolojnt mus dulktu daro didelius piiiįt
shrank pakely ir pnm^gyk. Szhntus pak
niinetuis du’ktnis iszsiu’nczinmi’ kasdieni!
pusiu*, už kuriu* aplnlkome padokuvonesn
nlu. Muso iitlrvsHs toKis;

INSURANC E WHOLESALE WATC
91 WASHINGTON STfi.

CHICAGO, I’LL

tellaa Lehigh ■ Valley
■alisibestas Im Bhssa4crlo in Penn Huv«b
■£41, M susi Chunk, Lehighton, BlaUnften
RsIaŪ. CektMD^UA, Allentown, Bethlehem,
■H U Wsathsrly 6 04, T M, 1.15 ryto 18 43, 8.57
Kp tirto.

Musę spaustuvėja randasi

■iJie Yorn k Philadelphia, B.M, T. 3R, 9.15 rv1 te nr. popiet. In Qunnane, Swltcbboca, |
■tarta ir Hudsondals, 6.q4 9.15 ryta 2.57 po plot
■jW|ls»-B*rrs, White Baron, Pittston, LaKjs, Towanda, Sayre. Waverly ir KImlra.6.04,
■rital.IT, 5.3T po plot.
■jfeiheitor, Buffalo, Niagara Full* Lr hi Wo■4H9.15 ryte 3.75, 5.17 po platu
■i Bsltldsre, Delaware Water Gap lr Stroud#w>194 ryta 8.57 po plot.
Unbartvllle Ir Trenton 9.16 rytu
j Tonbinnoc S 04. 9.1 ryta £.57. * 97 po plet
illhaea ir Geneva 6 04, 9.15 rytu 5 27 po plrf.
iinbarn 9.13 ryta 5.87 po plat,
i JuneavDle, Lsvlston Ir Heawor Meadow
Iryle lt.41 po plet.
i Station Ir Lumber Yard 6 04. T Si. 9 15 rytu
S,1ST, 5.87 po pietų.
sMlrer Brook Jukotion, Audenrkd kr HatUIMT.8S.9. 15 rytu, 14.43, t.57. 5.27 ir ? 69 po
'i
jfcnnton 6.04. 9.15 ryU. t 57 ir 5.87 po pietų.
1 Hstlebruok Jeddo. Drlflon lr Freeland 6,04,
kilS ryta, 11.43, 2.57. 5. 17 po pidu.
lt Aibland, Girardville ir Loatt'ree. 4 59. T. 46,
1,101 ryta. 1.00. 1 <j». 4 0. 6.85 po platu.
k Raven Run, Centralia, Mount Carmel ir
iBOkln 9.18. 11.14, ryta. 1,88.4.80, 8.8* 9. 15 po
4a.
a Ytlssvllls, Park Place. Mahanoy Chy ir
koo.104, 7.38, 9.16, ĮLOS ryta 18.41. 8 57, 5 ŽT,
1, U)58 po pietų.

szios knĮgos

Apls sėnorės Lietuves pilu
>0c
Trumpa įsnorėi Lietuvių Ittorija 10c
Žiponat bei Žlponė
40c
Žirgas ir valkas
BOc
BlruUi dainos 10c
Petro Armino raszlal '•
Itc
Ponas Ir mužikai, drama
15c
Kas talsvbe tai ne melas, Alsi B. 15c
15 c.
Pajudtnklm vyrai žemj apysaka
5 c.
Ant Nakvynes
“
“

Pajeszkojlmas
Mažu kas žyno isz broliu lie
tuviu kur buna Petras Gnisz*
tas. Pirmiaus jis gyveno Mono
galisla City Washin tonCo. P«u
Pi n oram.
Praszan dėti žinią ant azio
adreso: Ona Grusztas 345. S,

Pasakojimas apie viena valia ir jo rasztlnlka
“
“
“
6 c,
Kaukazo balalsvls
“
“
5 ■C.
Kur ninlle ten ir Dievai
*4
B
Maldų knĮgos
Kas kaltas
“
M
J‘ 3 c.
Senis Makrlckas
“
"
5 c. Asz Jonas Butkieraitis pujiszAukso altorius arba Šlaitinis danglssVakaras Tilviko plrktoleje
‘
6c. kau savo pusesėres Onos Klikų skarbu
Gyvenimas Slopo Raudnodo (ketvirta maszauckiutės ir Petronės, abi
a) Skurlnluoie apdaruose - 81,60
15 oj
b) flzagrlno
9.00 dalis „Szaulenlszklo senelio”)
seserys paeina isz Suvalkų guc) Krlsztolo
B,60
Apie Dangų, Saulę, Meuasį, Žvaigždes,
d) Sn kauleliais B,00 Ir daugiau?
PUanotas Ir Kometas
“
5 c. ber. Naumieczio pav. Gminos
2) BALSAS BALANDĖLĖS.
Pirmutinis degtines varylujas, komedi Lesnistvo, kaimo glabadu Praa) ^kuriniuose
90c.
ja
”
“
”
10 c.
szau atsiszauktie ant sz’O anb) •Szagrlno
l,oo
Naujas elementorius (1895 m ) apdarytas traszo:
e) Kriaztole
- S»oo
su puikiais paveikslais
”
15 c.
d) Su kauleliais
1,75 Ir dauginus
antraszo:
8) Mažas AUKSO ALTORIUS. f»c. Žod •nas kun. Miežinio keturose kalbose:
lletuvlszkal, latvlszkal, lenklszkal Ir
At r. John lUitker
4] KANTICZKOS
70
ruskal
”
“
8 2.00
419 F randi n str.
Basauavlczluus Dr. Etnologlszkos smulk
menos (su vleua rnapa)
” 35 c.
KnĮgos dvashzkos Įtalpos
Pavargėlė (P. Polvor'.Dtos Apysakėlė)
Ir kaip gyvena KjrnaJ
"
10 c.
Glvonlmal Birentųjų Dievo 1, B, Ir B,
Asz Ona V rLanaviczien
Treiiifti iszeina.
Vapplerlo A. kun. Istorija bažnyczlos
70 centu viena
kataliku
“
44
100
pajeszkau savo tėvu Jurgio ir
Glvenlmaa Vleiipailes
80c
Kristijonas
Donalaltls
Pavasario
links

«Sb«mek 5.15.8.15.114* ryto. 1 R>. 4 30.9
GI veniniai Birentąja Dievo |mate«nls]
Katrės Oleku, Atsuk ima d A t
?epietų, Ir ate n* ht Szenadorl ant 6.04, 9.15
mybes
“
"
*
5C.
Ir
III
zokonai
drauge
80c
A, IK 3.57.5.87. 11,15 po pietų
10 c. ant tokio antraszo:
bMina ire Saenadorlo j Pottsville. 6 01, 7.38, |
Garsas apie baisybes dienos sūdo 85o Musu Pasakos, lOpaiaku
6,1105,11J6 ryta 18 48, 2 57, 4.10, 5.27. 5 0S po
Rev. M. P«za.
Gydyklos nfi bahnėi įmertlei
BOc Kankinimas kataliku Lietuvoje abalnal
o
ypatingai
KraŽluoie
1895
motuose
«ta.
Istorla Srventa su abroiellals - B5c
1648 N. Main str.
įmina laa Palirvltle [ Seenadorl 6 00. T M 9 C5.
del Lletuvlszko teatro
“ 15 c.
Menuo Marijos
•
BOc
15. 11.40 ryta. 1J.U, Z.60. 4 40 5.30. 7.15,7.55,
Scranton, Pa.
Ellotoa arba kales į maldinga gtvonl- Andersono pasakos, su abroxellals, 30
D po pietų.

ma
50o
Novenos
80c
Prlalgatavojlmas m.) smareijo
60c
Istorija ieno įstatinio
95c
Gal! Iszczlstltl Ir nukvurbuotl visokius
NEDELINI3 TREINAS.
Kancrla Vlesipallos
- 80c drapanas kaip tai; kotus, kelines, plrszInelna In Raven Run. Centralia
Pokylis szvontuj<| arba tanki kotnu- tlues, vilnones Ir izllklnes. Po Iszczlstllhunt Carniol lr Shamokin 6.45 ryta 2. I nlja
15c m<’ , Arbu U’ikvafbavhno drabužiai Isz)po platu, lr atlena In Shamokin ant į Szkala
.
. 85c rodo kaip snvlsu naujai padaryti.
'40 ryta lr 3.45 po plet.
Stebuklai Dievo 81. Sakramente 30c
Darba a tilo k a greitai, p! gliti Ir kogoUžeina Isz. Shamokin In Shenadori 7,
Mokslas Rymo katalikų
- 85c rlausel.
Ii ryta lr 4.00 po piotn. Ir ateina In Sbo
Szlovlnlinas Sz. Panos Marijos
90c
Taigi parduodu naujas Ir Jau palaiky
bdori ant S.10 ryta lr 4.58 po plotu.
Ražanozhis amllnas 10c tas drapanas.
Iszeina lu Ashland, Girardville lr
Žyvatal sivenluju - 90c
Ust Creek, fc.4O ryta 12.30 po pleku.
Kalba dviejų žmogų lOo 116 E. Centre Str. Netoli L. Vales
In Razl&ton, Black Cinoh Junction,
Vadovas in dangų - 50c
?Min Haven Juction, Mauch Cl unk
dipo SHENANDOAH PA,
Vadovas apiankaneilų atmlnlnltnakan
ilhntown, Bvtblohom, Easton lr Now czlo« Lzganltojaui musų
18c
Tork, 8.49, ryta 13.36, 3,55 yo plot.
Girtybe,balslbe Irruitlbe to grloko Ho
In Philadelphia 13,80, 2.55 ; o pietų.
Ku» yra griekas.kalba 9mergaloziu 15
In Yatesvlllo, Dark Plac^, Mabanoy
Didžioji nedella
5c
vily lr Delano, 8.49, 11.35 i ytf 13.30, 2.
Grlesznlnkas privertas motavotlos 10c
55, 4.53, 6.03 po plotu
Perspėjimas apie sxv. tlkcJlT {.
8c
Vincą Mlnkovicziii
Ijzalna Isz Hazleton In Szenadorl 8.30,
H. 30 ryta 1.05, 5.80 po plotu
gų kun. Antanavlcslaus
- 5c
Isz Szenadorio In Pottsville 5.55, 8.49,
l
Kasdienines maldos
•
8c
I, 32 ryta 2.40 po plotu
Graudus verksniai
10c
Isz Pottsville In Szenadorl 3.30, 10.40
Užlaiko osriaiiaius arklius ir ri
Apie malda kaipo rakta [ dangų 15<
Visada kopigiausiai parduoda
irta 1.35, 5.15 po platu.
Pamokslai ant didžiųjų metiniu izven mena: jautiena, versziena, aviena ginus <161 szOnncnu, vcseiliu ir t. t.
ROLLIN i;, wn.uvn genoralna. superIn erių Ir didžiuosius nedelos •
75c kiauliena ir visokio skyriaus rūkyta
lendontas South ilethleln-m, Pa.
Szauksmas Balandėlio
25c mėsa.
CHA S S. LEE, gon. agentas
Geriauso moša Szonadorijo ir
ITiIladelpdla, Pa.
visados pigiausia.
Tikras amerikoniszkas laikrodėlis.
k. W. SONEMACLIER, Ass G. P. A.
KnĮgos svietlszkos Įtalpos
Bzkirpk ?/’ apgerMnlSouth Bethlehem, Pa
wind i’to ir prlsiusk žuvims
Įmina hz Sxenadurlu į Haxletou. 6 04. 7 1*. 9.
ryta. 13.88. 8 57. 5 27, 8 08 po pietų.
įmina Isz Hazleton J Saeuadori, T 8 . 14 <»,
04 ryta. 13.15,1.58. $.80. 7 Sf. T 4f> po pieta.
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AGENTAS SZIPKOKCZIU
808 W. Centre str. Mahanoy City,
Pa. Galima pirktie konopiginusei ir
ant geriausiu ezipu waiiuet. Prieghm liaidžiu piningu* tieeiogei in
Lietuwa., Ruesija, Lenkija ir kitas
irisas asalie Europos.
b Taipgi laikau saliuos,* kur viso
pu tsvre wienienai

*1, Tisitikai

10c
Lietuviai amžių glūdumuose
90c
Maskolljos politika
Teiposgi gers kriauczius ir teisin
15c
Vaikų kningolė
20c gas agentas, laiwakoroxiu ir siunti
VesolijA paglreuų 122 S. Main sir.
86c mo piningu.
Terp skausmų į girbf poama
50c
Shenandoah, Pu.,
Vlstorla. Zauavyk>
7c
Juokingas pasakojimas
Naujas olemen orius sq apdarais 15G
|5c
JJetuyoi gasjadlnė
10c
Ameryke plryj*
5e
Tamotslus besotis
15c
Apia KražU>
i Ir,būt
7
Ha darvtl .dant sveik! būtame
10c

ladies
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ADRESAS.
Boyalmfg.Co. Dep*
61 UnBy Dldgr. - - - Chicapo, HL
ii
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