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Keli ukinikai
akvatinai suv
važevąs ant tų iszkilmių, tai
tiko praszydami kak asz jiem
metėsi.
asz hetikų. l'eip yra su jumis
— Gerai senatoiius kalbi—- lietuviais, teip ir su visais.“
a fi m o n e A m n r i k o s po sakau — nes jeigu kada iszskaitanczius lietuviszkas knį1 i t i k i o r i a u s.)
siliūsūtume, tai mes lietuviai menęs — matyt ir priguli prie
gas suvisai to nenorėjo.
iszties
botume
bulgarais,
o
tokių semi kareivių savo tėvy
(Pabaiga.)
ti lietuviszkai jaunūmenė, ka
Mą senatoriaus kalba gana lenkai .... kibą butu mus nes ?“
asz matydamas pradėjau jūs
„Ar tai lenkai turi ant neėsmi Amerikietis, esmi
prikalbinėti, idant susidėtu po
buk kaip buk d a
tu vys.“ ir iszpasakojau asz kelis skatikus ir asz apsiėmiau
jems, kad Amerikos lietuviai jiems dastatytie lietuviszką
aną svarbą klausymą gekinu — y tėkmę isz senų czėsų,
raus
isz papratimo ir nors jie val
Vieni su noru
džios ant mus neturi, vienok
..Darbūkitės, tada pagy
klausiau.
(bagocziukų) norėdami save
Ponas senatoriau, sakai, kad
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in manę meiliai. Nusiszypsojo.
..Laimingo — sako —pasi
nežino ir pirm nei matymo....
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mislini — traukiau tolinus —
kurs yra del mus geresnis
kelias iszsiliūsavymo: isz syk
per atsiskyrimą nog Maskoli-
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Mszkai d a jos liūsos nėra, bet
prie dabartinio bėgio dalykų,
kiekvienas gali permanyti, kas
privalote iszsidyrbti sau postosies.
Armėnija ir Airija
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— „Užtat turite darbdties
dabai; visomis pajiegomis nog
anų atsikratvti.
Kav dabartės
v
*■
<la nėra visiszkai iszsiliūsavę ? atliksite, pask'aus nereikės. tos:
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Armėnai isz po turkų iszsiliū

szka politika daugiaus
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Kuriai varduc davėme

j.

ji

' ..A.U ’-‘J
F

Bet vienas bagoczukas teipnorėdamas iszjūkti ją, bet mes
matydami, tai suvisai jo ne

f
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negauna “ užmigti jokiu bildu negalėjau.
Ant mįslių mą vis buvo Quay
aus kalba.
O paskutiniai jo
— „Beje, da asz vieno da
vazevo’pas mane ant revizijos.
lyko pono senatoriaus noriu jūsų dvasia jumyse neužgeso
užklausti. Ka, tomistą, mis
ausyse.
atgijimo tėvynės?“
P. Q u a v n u s i szy | įsoj < >.
— „Nežinau, sako, tamsta

tuv nu rando?
— Turiu —atsakiau — ir
itneszes parodžiau maldakniBĮ
klausė.
ges.
„O, pons senatoriau, ko ge
Jis pažiurėjo ir sako: "tai
Gali tėmvti ant kitu tautu ir kelis mėnesius gyvenau ant
kaimo
pas
savo
tėvus.
Alaty
ro. Sarmata prisipazyti, bet
szitos nieko da, bet tu turi kni
damas kad kaimo nekuria žmo
.... teip kaip szunes lietuviai
nes norėdami szį ta dasižinotie guczių apie gaspadorystę, ka
terp savęs pjaujasi. Pas lie reiviai nog 187(1 metų iszvaževo
asz neprisipažinau.
tuvius kiekvienas vis nori
k isz kas knįgntes ir kalendogarbės.“
rado kokį ten apie nū 10 metų
kalendorių, bet manę suėmė, ir
— „O, tai jau jums yra ge prie Vokietijos tautiszkų iš
su
neoriais
UKiiiĮKais
ri ausi ui gauti konstituciją, pa
pradėjau jiem d a vadžioti kad
kruta
da
tautiszka
vokiszka
kol niszsidirbsite — kratė sena
•
•
•jie gali gaude ir lietuviszkųr
torius rankomis — geriaus per dvasia; bet kad nors vienasisz kniguczių o net ir laikraszczjų randa paleido. Ant to ir pasij
konstituciją, nes kitaip, tai anų senųjų kareivių sūnų butu Į kuriūs pargabena isz prūsų.

1 fe ®

..•tI

y

..‘Ip

į

•i

I■

.

Maskolijos jialitika
—su—
EUROP JL*x
-—1R---

džios, susiartinti bu Europą ir lauja nū jo pravofdavija tiktai geidymais, nes jų noras yratei
dvasiszkai Jarbūtis draugia nekuriu pavirszntinių darbų, syngu vest gyvenimą, niekai!
su visą pasaulę,
kurie praktikoje visai lengvi ne but kaltu ir užsiezėdyt kiek

Teip iszpultu sanprotauti, yra, ale užtat prižada jam tur ant senesnių metų, idant ne
ale ne teip reikia rokūti,kada tus ir ramumą jų naudojimę būt sunkybe del kitų. Passziamę gyvenimę,o posmerties kilti n i u-gi turėt ndslije kad
eina reikalas su Maskoliją,
tikt uždyrbt del pasilinksmi
Jiį didūmenei labai patinka žinoma amžiną laimę! Argi
Katallklszka Bažnyczla. Bzendiniszkas tautiszKas Mas- galima rasti visoje pagaulėje nimo, yra tai dalykas labai pa
peikti nas, nes kada sveikas tai
----•--kolijos surėdymas, užvedimas tokį tikėjimą, kur teip patiktu
kuniszkam žmogui, kaip pra- da gal tikėtis, kad uždirbs ir
ir
jos
užmanymas
isznaikyti
Tąsa
voslavija?
Nereikia
musų vėl, bet reikėtų ir jiems atsikitas tautas savo vieszpatystėKetai kas isz jų skaito knį- je jau esanczias ir ateitėje dar maskoliui teip tankiai rokūties mįti, jogei gali užeit ant jų ir
su savosąžinia; užtenka jam dienos arszrsnės kaip tai ligos
gas; yra ir tokie, kurie raszyti busenczias.
Teip didžioje
užmirszta; o ant visų prastųjų vieszpaty&tėje reikia ne mažo kartą ant metų pasisakyti po o teipgi ir gilios senatvės,
maskolių vieszpatauja Vlndy- skaitlio urėdą pildanczių: o pui, jog grieszuas yra, kaip ir kurioje pritruks tų pajiegų, ką
ka, ne kaip dvasiszkas perdė kadą jems pritruks vietos ir visi žmonės, nes popas ant dabar sveiki turi. Buda pasi
tini©, bet kaip caro tarnas ir algos Maskolijoje, yra dar spaviednes tiktai tokio abelno linksminimo dienoje užmokės,
kaip visi urėdą pi kianti e jie. Lenkija, Lietuva, Finliandija, griekų iszpažinimo tereikalau ties (pėdės), lietuviai priėmė
Aiszkum dalykas, jog visoje Kaukazas, Afganistanas, yra ja; o už piiųg.is gali ir nū spa nūg svetimtauezių, nes atėję į
m ask oi isz k o j u d v asisz k i j o j e vyltis ant Bulgarijos, Serbijos, ved nes iszsi pirkti. Kaipgi ne szitą svetimą del mus szalį
klausymas apie susivienijimą Czekų, Galicijos, dar tolinus - garbinti tokios pravoslavijos, paregėjo kaip aiiie daro, tai ir
su Knatai ikų Bažnyczią nega ant Konstantinopilės, Azijos, kuri praktikoje visai lengva ir musiszkiams patiko toks apsi
apsiėjimą
Ii turėti vietos, bet prieszili gal ir Indijos,nes kaip visiems nieko nū žmogaus nereikalau ėjimas, ba piktą
gai,
popų ne apszvietimas žinoma, katalikams augsztes- ja! Isztiesų, jei kas, tai mas greieziaus prisisavina nė kaip
priesztarauja tam susivieni nį mokslą užbaigusiems, nedū- koliszka didūme.nė i.etrokszta gerą. Toks būdas pasilinks
jimui.
Ar-gi nėra terp VIa- da nėjokios vietos ir urėdo. susivienijimo su katalikais. minimo laike užmokesties (pėdykų tokių, kurie pažintų ti Szendieną kiek vienas masko Susivienijus maskoliams su ka dės) sziądien jau parėjo į pa
krą katalikiszką tiesą? Be jo lius, sziek-tiek knįgos palai tulikais, įeitu į jų cerkvę kata- protį, nes jaigu sueityje isz
kio abejojimo, yra terp jų žęs. szimta kartų laimingesnis likiszkas dvasiszkas gyveni tzalies prisiziurėsim apsiėji
atsirastu Dievo žodžio mams ir kalboms mušti žmonių
mokyti vyrai, kurie, pažinę materijai isz k ame padėjimą už mas;
skelbėjai, kurie drįstu isz sa- laike užmokesties, tai turėsim
Dievo mokslą, trokszta szvie- ki Uis tautieczius.
Mnskolija
sybės. aiszkiai matydami paže dūda jam gerą vietą ir algą, kyklosszaukti: „nevog, nesve neatbūtinai pamatyt, užgirsti ir
minimą savo cerkvės ir jos rūpinas jį gerai užlaikyti ir timoteriauk, degtinės negerk, prisiklausyt kaip vienas kitą
* ir 1.1?‘ Szen- verstinai pri verezia cg-rt, užtriprigulėjimą nū svietiszkos suteikia jam nemažą valdžių. skolos nedaryk
valdžios, ųes negalimas daik »Iį^ip-gi nelaimins jie tokios dieną to viso negirdi'—ir nerei tūt ( u ž p n n (TyTjT;' vyrus, kurie
tas, kad* sziūsę apszvietiino valdžios, kurį nūlat stengias kia klausyti, tai-gi ir nenori nenori užtritūt vadina menkais
laikūsę, jie visai butų užsi pavesti visus urėdus savo jie nėjokios atmainos, kurių vyrais, niekam netykusiais.
merkę ir neregėtų sz v ienos. maskoliams, dėdama jjems pi- svietiszka valdžia netūmet isz ypacz kada jie papūla į rankas
Ale jų noras atranda prieszta- nįgų ir kabindama ant jų ka savo rankų neiszleis. ir jūkai moterų, papratusių naudotis
ravimą isz vienos pusės svie- klo auksinius kryžius. Del-to butu tvirtinti, jog maskoliszka isz svetimo darbo, užtat Do
roms nenoroms turi tritūt. itiszkoj vyresnybėje, o isz tai maskoliszka didūmenė valdžia norėtinai tą padarys.
dant nepasilikt paskutiniu,
antros— P°pų tamsybėje; te szendieną eina vienu keliu su
— (Tolinus bus.) —
niekam nevertu.
gul tii< jie suprastu, kad VIa- savo valdžios politiką; visa ta
dyka nemato pruvosla vijoje didūmenė linksmai szaukia.
Tokia dvasia giliai insiv ietiesos tvirtumo ir savo szirdžia jog atėjo laikas, idant visa pa Apie iszmokesties diena, szėjo tarpu musų žmonių die
lenkias prie katalikystės, o saldė prie Maskolijos ]xrigulė
nose užmokesties, užtai isz to
(pay-day)
tūmet ant virszaus isz; it u jų tu. Paklauskite tų maskolių,
ir pasekmės iszeina labai gaidel V lady k oa neapykanta. kuriūs ne teip seniai gyrdė, ap
lėtinus ir v«*j k-mingos, o toli
\ ladyka, kurs savo szirdije dovanojo ir meiliai prijėmė
Prie visų pabrikų yra įves mesniam laike da ųrszians bus.
norėtu susivienyti su musų sz. Paryžiuje!
atsakys jie, kad ta tvarka, kad darbinįkam* Kožną užmokesties dieną, ma
Bažnyczią ir toje d vašiojo dar szendieną kiekvienas mokytas but užmokėta už jųjų kasdieni toma yra daugybės vyrų o nH
būtus, isztiesų galėtu lankti maskolius visur yra prijema n į darbą mokesty b vieną sykį ir moterų iširtu ant ulieziu.
kankinimo nū savo popų ir mas, garbinamas ir jauezia sa arba du syk ant mėnesio; pa priegtam riksmai, klykimai
svietiszkos vyresnybės.
Jei ve laimingu.
Ta didūmenė, gal nusprędimo darbdavių. gyrdisi beveik visūse krasztūtoks isz jų yra, tai žinoma, Imdama geramę materijalisz Darbiuįkai žino gavo dieną už se miesto, nemoraliszkumas
patylomis priguli prie musų kamę pndėjimę, turėdama pi mokesties, užtatai jos ir lau tada apsiieiszke visam sa\o
Bažnyczios.
Ale ką misi i ja nįgų ii valdžią, visai nemislija kia su nekantrumu. Vieni isztisume, nes vietos paleistutamę dalykę maskoliszka di apie religiszKiis klausymus. tikisi, atėmę savo užmokestį vyszczių kaupines musų jaunidu menė, augsztesniosios mok Isz mokytas m ask oi is, gerai m a atsilygįti su tais, kam kalti, kaiezių; ruimai sudžių (skvaslavietės ir svietiszka vyresny to, jog pravoslavija visai jo antri rokūja padaugįt savo su jerų) užkimszti, vietos, kur
bė. Juk tie, reges, mokinda- neapsunkina, nes mažai nū jo mą, kurią užczėdino nū se nuveda ant iszsipagiriojim^
mies, skaitydami, sznekėdami tereikalauja. Mekas jam ne niaus, treti—gi lauke dienos teip gi pripyldytos ir teip ro
su europiecziais, galėtu persi primena Dievo prisakymų, ne užmokesties, idant galėtu pnsi- dos, kad žmonės dyrba, kad
tikrinti, kad jau laikas butu reikia jam maldos ir Dievo žo lynksmįt prie stiklo guzu tos tik savo sveikatą naikįtu ir
pamesti atskaliunystę, isztrauk džio klausyti, nieko neliepia arba alaus.
patys sau skubįtn parengt
|i sąvo cerkvę isz po caro val jam sąžiniszkai pildyti, reika
V
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Korespondencijos.

Catskill, N. T. 4 <L Lapkričio.

GARNYS.

Kliosztoriai Maskolių’

Gfidotina Redyetė „Garso?*

1 b z C i n c i n a t i.
In rėdyatę „Garso4* d. 30 Oct.
Miali Broliai! Mes gavę ro
dą, kad nueit pas Airių kuuįgą ir praszyti jo, kad d Otų
nors ant vienos dienes del lie
tuvių bažnyciią, teip ir pada
rėme, bile tik, mialinom, atsykratytume nog lenkų.
Ale sarmata mums buvo eiti
pas kunįga su tusczionis ran
komis. Taigi sudėję mes jam
ininesjtėm 10 doreliu.
Kunįgas lOdor. prėmė, bet
jokios rodos ir jokios pagelbos
mums nedavė, sako aaz czion
neseniai gyvenu nenoriu su
lenkų kunįgu pykties ir tiek.
Nuėjome, pilni iszėjom tuszti.
Ant to turbūt viskas ir pasi
baigs.
Lenkų kunįgas dabartės da
nrsziaus ant mus užpila. Nakti
mis pas lietuvius vaikszcziojakolektavoja buntauiiykaie va
dina. Kaip tas viskas pasi
baigs, nežinome.
Cincinatės lietuvis.

Mes tzitą korespondenciją
talpiname, kad da sykį lietu
viai pereitikrytu, ko lenkų kunįgai nog lietuvių nori ir kaip
jie yra del jųjų gerai.
I s z M t*C a r na i ų i n r ėd y * t ę ,,G a r r o“.

Praszau pataipįti į jūsų gar
bingą laikraszti kelis straip
snius apie stoką czionykszczių
lietuvių. Daugumai isz mui
norėjo uždėti lietuviszką skaitinycziąir susirinko ant seimo
į lietuviizką saliuna pas Aliu-

DAINA.

Asz už mariu žiemavojau,
Nes azaltos žiemos bijojau:
O pavasario sulaukęs.
Linksmas vėl atgal asz traukiaus.

Bėt kaip žinoma lietuviam
sunku apsieiti be gėrymo, o da
vpacz kaip saliu n e kur mato
alų. Ir teip iki visi susirinko
antieimo tai nekurie jau buvo
pusėtinai įsitraukę ir vaisai no
paikiaus atėjusius savo drau
gus. Kada jau beveik visi bu
vo pririję, tai prasidėjo Seiman
Bet sunku buvo sutarti gir
tiems. Kada jau buvo viskas
surėdyta ir norėjo sudėti pinį
gua sanariam prisiraszusiem
prie užvedimo knygyno, tai nė
vienas nenorėjo dėtie.
Ant galo pradėjo bartis ir
seimą užbaigė tilm kad neku
rie kruvini parėjo namo o ki
tus paliemonai nuvedė iszsipagiriot.
Vienok jaigu lietuviukai
susiprastu o darytu antrą sei
mą į kuri priimtu tiktai geru#
vyrus, bet nekokius ten girtėk
line, tai asz inisliu kad galėtu
padaryt tą ko nori.
Lieku su gėdone M. M.

Per upes, mares ir kalnu*,
Buvo kolos visur valnas,
Ale tolimas be galo.
Navet m«n szirdis apsalo.
Ale kas-gi manę trauke,
Kas-gi manę czion psrszauke.
Per teip tolimą kelionę:
Tai tikros rairdies malonė.

Pamatyt tėvų, tev ikų,
Ir kitų garbių senukų,
Teviszkę, kurioj gyveno,
Be gyvendami paseno.
Aplankyti miestą Kauno,
Nemunėlį upę griauną;
Savo kaimą ir tą vietą,
Kur asz užgimiau ant svieto.
Niekur rairdžiai nyrant sviete
Miela teip, kaip raitoj vietoj;
Linksminu o*i<m rairdį savo,
Nes tai tCvijBzk^ yr mano!

Kliosztorių Maskolijoj, kaip
darodo rusiszki laiknibzeziai
yra da 42. Jie yra iszskyi>ty
ti po sziais gubernijas: Varszt
vos Kalisziaus Kelcziu. Lom
žos, Piotrokavo, Plocko Bado
mo, Suvalkų, Vilniaus, Gardi
no, Kauno, Vitebsko, ir Volin
ako. Beūdabar Saikas nė lai
ko skaitlius jų rnažiįiasi, ues
inaskoliiH uždaro ir atima, il
su laiku gali visai iszdylt jur
tai kad maskolius tiktai laukia
zokonykų iezmirsztant.

Dideliu Didelis

Iszpardavimas,
Pono J. J. Franeys didelio ra
kandų sztoro.

4Gerai mum* pažystamai ponai
Franney užsimanė isiczystyt savo
Gyvenu ozionai laimyngas,
sztorą, uittai paveda auciouieriui
Beš neilgai busiu gyvas;
P. Matui Hees iazpardfiti per action
Jau daugiau® vargiai sugrytezių,
(licitacią) viaą ®avo tavorą, iUiideLietuvos neb-atlank •Jvein.
dantį i*z rakandų iu kukuią, miagotuvę ir parlorį isz lovų, sofų’ italų,
Lietuviai! jus mano broliai,
kėdžių, st-’pų et c. etc.
Ar mylėjot jus ik‘szioliai,
Užtaigi žinomas auotionleriui po
Lietuvą, tc-vynę savo,
Kaip ta# pauksztis mylėdavo? nas Reese iszstatys tfts visus daig
ius ir pardavinėi sufli few imu pa
No, nemylit ju« tSvrynės,
prastos czienios.
Kaip tėvai seno* gadynės:
Jaunieji*, kurie da neesate ieuotL
Jie tėvynę teip mylėjo.
dabar yra geriausias czėsas ženyiies
Kad ir kraują už ją liejo.
ir už pigius pinįgus insitaisyti in
namus gerui r-kandus.
Atradimas grabo.
O gi jus ką azendien darot?
Asz jum? dddu progą užsiciėdyti
Savo kalbą laukan -tarot,
ssiek. tiek pinįgo per izids blogus
Ir maskoliezkają knlbą,
Angers*1 atrado graba kara
ozėwa.
Szendien imate į darbą.
liaus Sicylijos ir Jeruzolimo
Žmonės, kurie iszmaaote, naudo
kitės. Dabar arba niekados negau
IrinejuRzo ( 1409-1480) Laike Vokiazkai szeip-teip vCbliojat,
site teip pigiai.
revoliucijos visus grabus isz- Jau ir lenkiszkai palojat;
O lietuviszką užniirsztat,
Aisimįkit« vietą Franeyi Batoras
naikino, bet tas užsiliko neju- Ir Į ką-gi jau jus virstati
ant kampo ulyozios, netoli paozto,
d į tas iksziolaik.
einant in lietuviazką bažnyczią.
Kaui-gi jums gudais pastoti,
Grabe teiposgi buvo kūnas
Ka>n-gi vokiszkai veblioti?
I
paezios jo Izabelės LotaringImkit savąją į darbą,
skos. IrinejuszHK niimir*- Aix*e
Rasitczion didesnį skarbą.

Pas mus jau trys nedėlios
kaip likosi užvesta suimtos
dienomis lietu viszka mokslainė
Vaikų prieina kupina įsikals.
Ir viskas, kaip man rodosi, ve
dasi labai gerai.
Vaikai per nedėlią, per pen
kias dienas vaikszczioja in ang
liszkas iszkalas, o kada ateina
subata visi iszklausę szv. mi bet po sinert jo kūnas tapo
ežių brukasi in mokslainę. pernesztas į jo teviszkę ir pa
Skaito rėkia, kad net sienos laidotas mieste Aimers.
d reba.
“■----- —
- 4^
——
Pranesza teipgi visiems ap
Caras Maskolijos.
linkiniams lietuviams, kad atei
nąntį mėnesi pas mus atsida
Caras Mikalojus 11 iszsiuntė
rys jau gerai - Atvažiūkite
užpraszymus visiems savo gipažiūrėt.
Dabartės czion eina, kaip minaieziams idant tie susirink
nereikia gerinus, tiktai ką žino tu ant kuruuavojimo jo į Mas
nes nesinaudoja ką per dvi kvą. Teipos gi ketina užpra
nedelias brekeryj uždirba, tai szyt ir prezidentą Prancijos.
pėdės dienoj viską taukiausiai kaip savo draugą. Po karūna
vojimui caras atlankys visus
prageria.
Tokios tai pas mus naujie savo sveczius ir pats iszvažiūs
in Paryžių.
nos.

J. J. Franev.

KIEK 1SZGERE ALAUS

Main str. cor ()ak.
Sbanandoali.
MAX REES, actionear tėvū
nas vienok paisklde tiktai privatiszksi l>et pigiai?

1894 metūse visoj pasaulėj
buvo 44,531 bravoras, kurie
iszliaisdavo 207,361,258 hekto
DXKTXRffiS
litrus alaus (l heKtol. turi 100
litrų). Vokietijoj Bavarijoj
Y. M. HAMllTOy O.
iszgeie daugiausia; „bavarskas
alus** skaitosi už geriausia.
buvęs prie Minors
Hoepi'ak
Daugiausia alaus iszdirba Ang Ashland’e. Gyvena Water Com pa
lijuj. bet ji didesnę pusę iezve ny, Building,
ža į užmarį labjausia’ į Indija
Shenandoah. Pa.
(Azijoj).
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Ant Poor direktor
jai galvos ne nusukt, praris tai žinoma kad nepatiko,
mus ankszcziaus ar vėliaus.
— 4‘ta diena szio mėnesio ton, republikonas didumui
Seimas Susiv. L. K. Ameri vieno žmogaus pasibaidė ar
County surveyor Geary J
ir
bėgo
ulyczia
koj atsylaikys ant salės Refo • kliai
publikonas didumu 142OI
vieziaus. Kadan-gi utarnyke kaip paszėlę, neszdami paskui
Bagyje savo, 8U‘
•
.
I
salė Ims lAsa tiktai iki 6 va savę vežimą.
Ant superior Court jii
landai vakaro: delegatai po užpulo ant dviejų vaikų bovivakarienei susirinks po bažny jaueziusių ant ulyežios. Viens iszrinkti 6 republikouai: \|
Hard, Rice, Beaver, AVicll
tinėj salėj mt valandos pasi vaikas buvo Martyno KaukiaReeder, Orlady; ir 6 dėmi
bovyti, idant isz ryto vėl su vieziaus kits AntanoMaliszauszviežioms pajėgoms griebtis cko. Mergaitę Kankiavicziaus tai: Smith, J erkes, Mage, j
kuri buvo 2 metų suvažinėjo yes, Bechtel irMoorkead. |
prie darbo.
ant smert,o vaiką Maliszaucko
Isz to matoma, jog pas]
Pasirodė seniai jau laukia
labai sužeidė bet vyltle yra mis abidvi partijos yra lyg
mas ir garsinamas ,,Bostono
drūtos.
kad tas da pasveiks.
Lietuviszkas Laikrnsztis“.
— Alikas Kolbaka sudaužė
■o i
—
Inžengtinem straipsnije au
žanda Kuokui Naujaliui su
torius pranesza, jog iždAtojais
laikraszezio vra draugystė; lazda, Kolbaka buvo paleistas
11 žž i i irę toj u m s past u v ės A. Zd a .posudėjimui 3Ū0dor. kaucijos.
Mabanoy City brOkerys ,,Vulkj
— Shenandoah 8 d. Lapkrynaviezius, o redytojum kn.
pradej dirbt nfi. 4 Nov. Keli s
Žetrys isz AVaterburio. Finį- czio tapo užmnsztas mainose tai darbinyku jjavo užsičmim*.
gai turi but siuneziami ant N. 4 lietu vn įkas Po v ylas Brjgis. Aervs tas buvo stovęjęs 8 men
vardo Zdanaviezians, 181 Sa Nebasznįkas turi cz’onai du bn darbo.
'fiea Shamokinu, Intorpraiso
<
lem sir. Boston, o rankrasz- brolius.
Tą paežių dieną sunkiai jam brCkėryj likos užvoata elel
cziai ir korespondencijos eis
ant vardo kn. Žebri o 35 Law sužeidė ir kitą lietuvnįką vai szviesa.
— II a z l e t o n. Fir
du Vai ta vieži ų.
rence str. Waterbury, Conn.
Co., King A
— Martiną Zubaviczių lie- Cuyl«
Pakrauną laikraszezio keti
Treskon A Krellin nustoje
na būti skaiszc ziai kfttalikiszka, tuvnįką patiko nelaimė, kada
davę anglis ant laivų nes
ėjo gatvę sn draugių tai neprie
prekė 2 dol. ant metų.
priežasties saus urnos vanį
UždAtę laikraszezio auto telingi vyrai prisiartino ir vie
upėj dideliai nupulė.
1]
rius is-zreiszkia sxit&se todfciti nas isz jų patraukė Zubavy
žmonių laiko be darbo.
se:
,,l "ždavimas musų ežiui sn peiliu per gerklę. Dak
— Oil C i t y
Darbi
mylimo „Bostono Lietuviszko tarai žaidtilius susiuvo ir kad
kai geležinkelio Western 11
Laikraszezio“ yra kėlimas ir tikt biskį tai butu suvisai pap
jovę .V ieną užpAIiką Afateuszą York ir Pensilvanijos susi]
iszauksztinimas visos (turbūt
JAdzovicziųsugavo ir pasodino kavo ir reikalauja padidin
viso to), kas gera ir naudinga inteypę. o kiti du Staneviczins
mokesties. Kaip raszo h
mylimiems broliams
lietu ir Csinskas pabėgo ir po szią
raszcziai kompanija turės
viams“.
dieną policija jųjų negali su
mokesti padidyt.
Pirmas N. minėto laikrasz.- rasti.
O kas yra priesžąsz— B r o k 1 y n E. D. ų
czio
a beimti reprezentftjasi
ežią tų musžtynių ir žmogziiDarbai kriaueziu jau Kai
gan a gera i kai p sa v o forma •
dj’stų — gyrtAklystė nu ku nes ant szies žiemos overkri
tu teip įturiu. Turi savijc gra
rios jokiu budu negali atsiprisiuvo į vales, o kiti d.u
žiu, naudingų straipsnių ir
pratyt.
_______
jau nir seniai menkai eina.
daugybę lietuviazką žinių ypaez. isz Konnektiknto. Tiktai
Rezultatai utarnvko dienos
statrasza vietomis labai <zdiibu votavejimo, buvo peržiūrėti
ja. Beveik nedovanotinas yra czetverge Courto name No. I
priėmimas vėla įlietuvhzką Pottsvilbėj.
Rėdysie „Garso“ reikalą]
Oifk-ialiszki rezultatai isz- gero, iszmintingo rėc-rie.
stutraszą Ii ta ros (su brnkszuelin), kurių jau beveik visi A- rinkimų pervistato sziteip:
galėtu vesti visus spausti]
menkos laikraszcziai (žinoma
Kasieriaus (state treasurer) reikalus ir mokėtų anglbz]
republikoniszkas Atsiszaukti praszome auti
apart nelikusios „Saulės“) yra iszri ūktas
seniai isznmtę. Dar-gi aidžiau kandidatas Haywood, d'dtimu ■ antraszo r
siai , kad autorius nežino kur ją 1068 balsų.
129 Jani in str,
vartot ir maiszo su hrukszne Ant Orphans (urt judge( sli
Shenandoah,
—
.
--------liu ir be bruksznelio isz vieno. džia) r>Tnn, demokratiszkas
kandidatas, gavo virszaus už
■ lieti n (‘S Žinios.
I.yoirs 76 votns.
A n t district attorney Beehtel puikus n a m n s (prapertę
Nedėlioja* 23. po Sekminių demokratas, didninu
bal sali u n u. Teipos-gt ir f
buvo musų bažnyczioj S to Jnr
m ą turime ant pardavimo*
v
gio gjii-sintas pjvmokslas apic str.
Ant (.’ontrofieriaus Severus, la arba pusė fanuos. Norit
girtftk h. stęg tiems įmonėms,
kurįe myli bla;i.vystę, toks pa republi koiii-s didi me 578 bal tą viską pamatyti, tegul a1
szaukia pas:
mokslas ĮNitiko, betgirt Aklams sų.
Ant koroner Mareliai, d e J. Rynkevicziu (skvajer
ir pardavikams gėlimų, kurie
8 h e n a n d o a h, Pa
ueužlaiko tvarkoj savo namų, mok ratas didumu 351 balsu.
w I

«j

------------

Entered ns second class mail matter
the Post-Office at Shenandoah, Pa.

Girtūklystė, yra rat didžiau
sia plėga, kokia kankina mm
lietuvius szio-je Amerikos* že
mėj. Sahunų pas mus (szn<-ku
ypacz apie Schuylkill‘o pa vie.
tą) daugiam? nėžydiszkų kurczemuv Lietuvos mieste] idse.
Pardavinėja su laisniais ir Hp
laisnių dieną ir nakti, sziokioj
dienoj ar nedėlioj musų saliunai vis prikimszti ir nėra žmo
gaus, kurs nepraleistų dali
sunkiai nždvrbto graszio per
gerklę, o daugumas isz jų ne
retai visą savo pėdę palieka
sali u ne suėję su gerais prūde
liais, o pati ir vaikai stimpa tA
kart isz bado ir vargo. Ne ma
žian skriaudos daro ra pragaro
gaspadinė tr doriszkam lietu
vių gyvenime.
Koks nutiki
m as a r .m e i ] ė ga Ii but n a m A sp,
kur vyras n Ala t pareina gyrtas. kur ir vietoj atsi Jsėt, pra
deda karę su pa ežia irnamiszkiajs, koks paveikslas del vaiktp namiszkių ir . kaimynų,,
kiekvienas tą gali suprasti.
Ant galo kokia gal Imti per
sonąliszka vertė žmogaus, kurs
nulat užpila srivo išmintį aikolio’ium, , pavergdamas pats
savęj keturkojį.
(
..
< .-Kiekviena arezinu* prisižiū
rėdamas musu gvyenimui, ras
jogiąi, tai yra„ hidra, kuria:,.

O v'

REIKALYNGAS. I

Ant pardavim
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ISZ LIETUVOS

Tikintiejie į burtus, k^u'na
eit ant kapinių iezsikasti nak
tyj kurą Belcekuczio ir nu
Suvalkųrėd. Dieną 7 Spali . pjaustyti kiszenius, idant žino
mėn, buvo laidotuvės šlavikų nes paliautu mirę.
prabaszcziaus kn. Vinco DvaMat kokių žmonių da yra
ranaucko.
tarpu musų.
Isz Vienybės.
Paskutinėm laike buvo per
kelti: vikar’jir 'ns par. Punsko
kn. Pranys Szkema ant vikaPittsburg. P . Danesza kad
rijuszo j Kalvarija o isz Kalva
rijos į Punską peiejokn. Jonas 2 diena szio menesio ant gele
Katilius. Kapelonas par.Gar- žinkelio BaltinoreK’Oliio nu
Ievos k n. Pranys Jaksztis ant pilė nū relių karas ir du žino
vikarijuszo į Gražiszkius, o nes uzmuszė į smert, o 30 la
Kitas truk is at ė
Gražiszkių vikarijuszas kn. bai sužeidė
Vincas K ra vėžins kas tapo pa jos į tą vietą paėmė sužeistus
liktas ant *oskavos donos — ir nuvežė# į ligonbutį. *•
#
be algos.
Springfield, III. 5 d. LapSzimet Lietuvoj kaip jau bu
vo raszyta pirmiaus. žmonėms kriezio geriausia dalis miesto
labai bėda, nes netiktai ka, ne Death r iszdegė. Iszkados pa
turės sau maisto, bet ir neturi darė up uis ant 500,000 dol.
*
#
paszaro del gyvulių, Furifts
*
Cincinati. O. 31 d. Sep.
turi pardūti labai pigiai, bet
buvo ten
drebėjimas že
ir tai da nėr kam pirkti.
Bet Dievas apie visus rūpi mės. Krėslai šlubose isz v irto
nasi. Javai neužaugo bet bu L ir nupuld'nėjo nū sienų abro
vių niekad tiek ne prisikasė zai. Drebėjimas buvo jaueziakaip sžįmet. Gyvuliam pa m as neilgai.
-JF
*
szaro neturi, tai Dievas davė
jf
Cleveland, O. 31 Sp. ir ežio
gražų rudenį, ikisziolaik žmo
nėms da nereikia sziarti gyvu- nui buvo drebėjimas žemės,
tas pats atsitiko ir Toledo O.
iių.
<■
*
— 27 dieną pereito mėnesio
•>
Reading, Pa. 1 d. Lap. va
buvo praplaus isz dvaro Kar
klių iszkiii, Kirsnos valszcziaus, kar apie 10 adiną iszėjo isz
Kalvarijos pavieto židelkaitė czion truikis Philadelphia —
Pilitauokiutė, duktė valdyto Reading, ir tarpu Mertztown
irShamrtk, nupūlė nū relių,
norą pere!tie j kata Daugumą pasažierių sužeidė.

Žinios isz Amerikos.

♦

mą. o pasirinkus ge
iszkelevę ant sz\tmtės Į arezinu
šią sinagogą, prasiszalino nft
1 i k tai atsirado vienas

bernis, ukinįkas isz Karužų
kaimo, kursai neva paėmė tą
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Vakar czionui buvo jaueziam as drebėjimsa žemės
— I s z p a n i j a. Isz ten
si tinsta vėl 35,000 kareivių
ant salos Kubos.
Iszpanai
kaneeznai nori apspakajįt kubieczius; tiktai nežinia ar pasi
seks.
— A r m e n i j a.
Ten u i
yra didelis sunnszimos; armė
nai praszė paslo Maskolijos
pasirupjt idant randas atleistu
vaiską prie jų rubėžians.
— T u r c i j a.
Paczioj
Turkijoj ir yra nesutikimai,
Sultonas vžpraszė nevatanglikus idant paskutiniai padėtu
jam apsi akajįt jaunūmenę.
— Konst a n t i n opelis
30 d, Spalio. Danesza, kad
padėjimas Turcijos yra labai
szlektas. Kabi ūse Lestont ir
aplinkinėse 56,000 armėnų sto
jo priesz sultoną ir reikalauja
liūsybės.
Sultonas iszsiuntė
priesz jūs savo vaiskų.
— Arabai teiposgi pradėjo
bunta votis prieszais Turkus
nes, nusibodo pylditi norus
prispaudėjų.
— M a s k o 1 i j a. Smolen
sko gub. vjeszpatauja badas.
Gubernatorius kelis szimtus
tukstanezių iszdavė del badūjanezių. žmonės vienog tų pinįgų negavo. Patys u red i ny
kai viskąv suvaldė,
— Sznekama,
kad Maskolija padariusi su Kynais

Tyler, Tex. 30 d. Spalio tapo czionui ant placiaus po
akių kelių tukstaezių žmonių
smlcgvtas nigeris IL Ilihard,
kuris uszpūlė ant baltos merginus ir nedailiai apsiėjęs už
muszė ją.

Madryt 25 Sp. Garsina žinias
isz Purto Rieo, kad kiemionys
pakėlė buntą ir apsiginklavę
su peiliais gąsdino policiją.
Iszpanai nusiuntė savo vaiską
į Porto Kičo ir buntaunįkus
sulaikė, o daugumą iiz jų aresztavojo.
Isz Peterburgo
O danesza kad
k aralius Korėjos itzsirinko sau
kitą paezią ir priėmė varia
ciecoriaus.
S o f i a. 2 Lapkriczio. Visi
m i n isterini Bulgari jot atsisakė
nū savoslužbos, del to jog kunįgaiksztis Ferdinandas im
norėjo prižadėti, idant sūnūs jo
Borisas but apkriksztytas pra
voslaviszkoj cerkvėj Maskolija
mislina tiktai tada gyventi zga
doj su Bulgariją, kada bulga
ra i iwzsirinks san kita kimi
gaiksztį.
Bet tarpu kandida
tų iszrinktų per kitau vieszpa
tystes Europos.

— Buvo sznekėta, kad Ma-

visi sulaukė viena ir geriame

ležinkeli.v Tikro nieko nėraži
noma, nes Maskobja prie to
CO. Velijame visiems Lietu
viams pirkti laikrodėlius, len
C’ugėlius, žiedus ir kitus daig

n i ja marių laivų

vu.
tuviai, katrie gauna daugiau
— P r a c u z i j a Prancūzai ir daugiau kcstumieriu kožną
tvirtina, kad Turkų žemė yra

i us

Žinios isz pasvieczio.
7 Lapkriczio.

nos 20 metų vaikinas Belecku
tis. Nu smerties jiojo, toj liga
prasi platino visam kaime ir žemes.

— Austrija. Vivdniui ir
visoj žemėj kyla vis didesnės
nėpykanta ant žydų.
— T u r k i j a. Turkai szią,
nedėlią vėl iszpjovė in 60‘*
Armėnų.
— Par y ž i n s. 24 Sp
„Figaro“ danesza kad svei
kata maskolių naMedniko ka<
sykis mažinasi. Negalės m-c
iszvažiūt į Nicei kur buvo pa
sirengęs perleisti žiemą.

*

nu žydų,
mus jhdbarzdžių.
-—■ Brūžavę, Kalvarijos \ al-

kaltus karės.

e

nį pardūdami ne tiktai vienus

kitus daigius kaipo; maszinaš
del drukavojimo gromatu, mnszinasdel siuvimo, harmonikų-,
britvas peilius ir 11. Iszsiuu
Lai k rasz- ežia daigtus in visus miestelius
ir miestus Amerikos.
Ką<
raszo,
i ne-

bus. Po kaimą dasklydo pas sziąi. Kūne visi namai ir baz- nie|.j
kad
kalos su bin tais, buk del to, nyežios sugriuvo.
— Rymas, 7 d. Lap. S^.lsibiji
kad Bcdcekutj pakavojo su 4
kiszeniais (kelinėse ir bruslote Tėvas užsakė, jog 25 dieną szio jųjų,
31
buvo po du kiszeniiuA tai da mėnesio bi.s „Consistorium“, i
bar del to žmonių vaikai mir ar»t kurio Mgr. Satolli liks
szta, o toliaus mirs ir nuaugę iszauksztytas į stoną kardyno- nams 8,000.000 dol per banką
žmonės.
lo.

zėli dvkai.
KELPSCILNOREIKO

105 Broun Str.,
CHICAGO ILL.

'.JIW

stovėtie priesz palociu ir pa
rijoj vienas pulkaunįkas pėsti lauktis.
Rodos kad tokiam milionie
nįkų stovėjo m savo pulku
kaimelij netoli Szekes Baralia. riui, kaip Bismarkas, tai ne bu
tu perdideliu Užleidimu ci?z
kaime, tai visi žmonės iszl>ėgo
ant ulyczios idant prisižiūrėti
vaiskui. Pulkaunįkas E.Neu Amerikos.

irz

ilai 8.1k. 9.15 ryta 2.75, 6 37 po plot, i
Id Bolrldoro, Delaware Wator Gap lr Stroudiburj 4.<M ryta 2.57 jx> plot
Io Lambertville lr Trouton 9 15 ryta
la Tunhaonoo 4 04. 9.1 ryta 2.87, 5 27 po piet I

Motina ir duktė

lai

du Olaf Lindeman, kuris szio
kc kovos, prijojo prie jo ir
80
dienose
apvaikszczioj*
klausia.
buvo dauginus kai p 2000 žau— „Kur tamista gavai
Jis su sav
tė. turinti 3 1 metus amžiaus, noto gyvenimą.
medalį?*1
norėdami isz tę nuskinti į Djed neseniai prigyrdė szulinij savo
.Prie miesto Mage

Kėm-gi tu ten nžsitar

• rreiaaf l*Mlaa
Ibantdorlo in P«nn Havta
Jinotlon. Mawah Chuck, LuhLghien, 81aHn<t«n
WhH* Hall. CatatAuqua, Allentown, Mathhhem,
JuUn lr W**th»rljr 4 04, T 88, t.ll ryta If 4>. 2 67
l.tf, po platu.
Io
Torn Lr Philadelphia. 6 9t. T. U. 9.It ryU 11.41, 2.87, po plot. In Quanane, Swltchbaoa,
Oorhardi lr Hudsondale, 9.^4 9.19 ryu 2.57 po plot
In Wilo«-Barre, White Huron. Plttoton, La- i
<«yvUlo, Towanda. 8ayr«, Warorly lr Klinlra.I.W
l.llryu f.17, 5.87 po plot.
Iq Roehostor, Buffalo. Niagara Falla iriu Wo- I

nesza, kad ant salų Olandsk

Laivai Turkijos.

rodė kad jie neturėjo pinįgų

Lindemanns iksziolaik pylj
ir
nuprausė
savo do savo priderystes kaipo su
dž’a.
padalė jai nzboną kad mer
Kvietkos su nuodais
giukė pamelžtu vandenio isz
sEvlinio. bet paskui j<
Nekuriose vietose via tokii
motina. Kada mergai

Kapitonas mano o pauž
m u sz ta i s

Naujas Sztt

Žlponaa bei Žlponė

Szimtas metų ženotf

suvarė ant salos Iges, kur ne
žmogiszkai su jais apsiėjo.

30c

(Waiioieliu Mgh ■ My. Katalogas Kningu.

vokieczių tapo už- turi pulkaunįkas Woods, gy
mufiztais 190 aficirų ir 2,832 venantis Ilouston'e Tex. Aržaunierių; uuŽeistų buvo 282 ; kliuks tas vadinasi ,.Baby
aficiėrai ir 5,627 žaunieriai. ’Ruth“ 3‘jų metų ir turi 1.9 coIn nevalią vokiecziai paėmė 39
generolus prancūzų, 230 kapi
tonų, 2,900 aficierų ir 83,000 $5000, bet jis nenori jį nie
žaunieriii.
Idant lengvinus

tiktai 4 isz jų užpraszė pat sa- nevalią;

SENAS KAREIVIS

la Ilhaoa lr Genova 6 04, 9 16 ryta • 27 po plot.
Io Auburn 9 15 ryta 5.177 po plot.
Io Joaneevlllo. Levletou lr Beawer Meaaow
I M ryta 12.48 po plot.
In Stooion lr Lurnbor Yard 6 04. 7.3S. 9 15 ryta
lt.tt. >17. 5 »7 po plotu.
In Silver Brook Jukotion, Audenrlvd Jr Hade- Į
Un 4 04, T.S5. 9. 15 ryta, 12.43, 2.57, į 27 ir I W po j
>l»tu.
In Soraoton 6.04. 4 15 ryla. 9 57 Lr b 97 po pietų. '
In Hazlebrook Jeddo, Lirifiuo lr Freeland 6 01.
T.M, 9.16 ryta. 12.42. 8.57. 5. >7 po plotu.
In Aablaud, Girardville lr Lost Cree. 4 57. 7 46,
t il, 10 20 ryta. 1 00. 1 49 4.10. 6 35 po plotu.
In Raven Run. Centralia, Moun* Carmol lr
Ibamoklu 9.18. 11.14, ryta. 1,0,4.20, 8.22.9. 16 po
|Utu.
la Yatesville, Park Place, Mahanoy City lr Į
Delano. 6 04 . 7 M. 9 15. 11 04 ryla 12 43. 2 57, 5 87. ‘
IM, 10 52 pu plotu,

40c
>0c
Birutis dainos
10c
Petro Armino rasitai
10c
Ponas Ir mužikai, drama
15c
Musų spaustuvėja randasi
15C
Pajudinki™ vyrai iemj apysaka
15 e.
Ant Nakvynes
“
"
5 c.
szios knjgos:
Pasakojimas apie viena vaita ir jo rasxtinika
“
Kaukazo balalsvls
"
Kur meile ten ir Dievas
5 t).
.Maldų knįgos:
Kas kaltas
“
“
6 c.
Senis Makrickas
5 C.
I Vakaras 'Tilviko plrkteleje
5c.
Parduodu drapanas kepures, czebnGyvenimas otopo Raudnoeio (ketvirta
a) Skuriniuose apdaruose - 81,50
tus ir 1.1, viekas po cziene ko
daili „Szaulenfszklo senelio”)
15
2,00
b] Szagrlno
kios da ne buvo SheuandoKrlsztolo
UO Apie Dangų, Saulę. Meoasį, Žvaigždes,
ry. A tikit o pamatysit.
I’llanetas ir Kometas
”
5 e.
ž.oo ir daugiaus
d) Sn kauleliais
2) BALSAS BALANDĖLĖS.
& SCHILLER
Pirmutinis degtines varytojas, komedi COOPER
S
kur!
n
luoša
90c.
a)
ja
“
”
”
10 e.
25 E. CENTRE STREET,
1,00
b)
Naujas elementorius (1895 ui ) apdarytas
Krisztoie
3,oo
su puikiais paveikslais
”
15 c.
Su kauleliais
S.75 Ir dauginus
Žodynas kun. Miežinio keturose kalbose:
3) Mažas Al’KSO ALTORIUS.
lleluvlszkai, latviszkai. lenklszkal Ir
70
4J KANTICZKOS
raškai
”
”
3 2.00

* ■
; ■ .-3

.

-^■Joseph ? Gieęve>-

Lietiniszkas : bnrdskutys : (barberh).
Hienos (su viena mapa)
Pavargėlė (P. Peivarfntos Apysakėlė)
Ir kaip gyvena Kynal
‘
JO c.
Vapplerio A. kun. Istorija bažnyczlos
kataliku
“
‘
100
Kristijonas Donalaltis Pavasario links
mybes
‘
5 c.
Musu Pasakos, lOpasaku
10 c.
Kankinimas kataliku Lietuvoje abelna!
o ypatingai Kražiuose 1893 metuose
del Llotuviszko teatio
“
15 c.
Andersono pasakos, su abrozeliais, 30

Treinal iszeina.

E. Centre str, Shenandoah

Givenimai Szvontuju Dievo 1, 2, Ir 3.
plaukus ir padaro frizūras pa
70 centu viena
neatsiuntė pmįgų.
Givenhnas Vleszpatles
60c
kiaiibios mados.
I«»8b«mok
5 15.5 15 1145 rM«. 155. 4 30.9
Givenimai Szventaju Dievo (mažesnis)
B p« plotu. Ir a l<s nu In Sxauadorl ant 6.04, 9.15
dvi ar motas.
t»U, 12 48. 2 67. 5 27. J) 15 po pietų
Ir III zokonas drauge
20c
hialna i«x Sx«iiMd<>rlo ; I’ottivillo, ACM. 7.38.
Garsas apie baisybes dienos sūdo 35c
— „ Eai labai gerai - atIM, 11 05. 11 80 ryta 12 43. 2.67, 4 10. 5 27. « 08 po
K orą.
Gydyklos nū baimės smerties
50c
>l»lu.
sakė pulkaunįkas.
Jstorla Szventa su abrozeliais
Iizelna !»x Pa t la villa Į Stena dori 6 00 . 7 50. 9 05.
ADVOKATAS • LAIERIS
19.16, 1140 ryta, 12 38. 3 00. 4 40 5.20, 7 )5,7.55.
Menuo Marijos
30c
Offibas: ant Kampo Main ir
I. 44 po platu.
kūtė
,,kaiamujak
u
,
vadinam
Eilotea
arba
kėlės
Į
maldinga
glveuipAlė diena gimimo karaliaus. žmonės kaipo didžiausi prieszai
littlnA tax Szanadurio Į Karieton. 0 04. 7 40. 9.
Center ulicziu, Shenandoah.
ma
.
.
.
50e
IIryta,
38, 3.57. 5 27, 8 08 po pietų.
motina ir praszė, kad ją ne per vietiniui gyventojus kviet lixalna.12 lax
Novenos
Hazlatou | 8xenadorl. 7 3. 16 OJ,
30c
ką
smertiesKvietka
toj
labi
II.
06
ryta,
12
15.
2.59.
5.>0.
7
T
56
po
platu.
Prisigatavojlmas ant smerezio
60c
mistran Jolly, prof. Bluntschli skandyttt, bet motina suvisai , . .
. .
...
N E D ELI NIS T R EIN A S.
Istorija seno Istaihno
25c
Gali iszczlstltl ir nukvarbuoti visokias
visais ir pasius Kiefer. Nekunetvyr- nežiūri ant jos praszymo.
Kanczla Vieszpatles
- 30C drapanas kaip tai; kotus, kelines, pira
I
Iszelnt
In
Raven
Run.
Centralia
Vienok riksmą mergiszczios žmogus,
aficierais.
Pokylis szvontuju arba tanki komu- tines, vilnones ir szilklnes. Po Iszczlstfiliauni Carinei Ir Shamokin 6.45 ryta 2.
tina, jogei toks atsitikimas,
nes toj kvapsnis gali užmuši <0 po pietų, Ir atieiiK In Shamokin ant nlja
....
15c oio , ail«i nukvarbavlmo drabužiai tsztai ne vra daleidimu Dievo arSzkala
25c į rodo kaip suvisu naujai padaryti.
ryta Ir 3.45 po plel.
bet kada atbėgo pas saulinį ir kad ir drueziausią žmogų. P 11.40
į
Jisai buvo pasodįtas
Stebuklai
Dievo
Sz.
Sakramente
30c
j Iixelna laz Shamokin In Shenador! 7,
Darba atlieka greitai, pigiai ir
isztraukė mergaitę, tai jau bu žįsta ją bitės ir kiti vabalai, j U ryta Ir 4 .00 po pfetn. Ir ateina in She j Mokslas Rymo katalikų
rlausel.
tekis RurėdymaR gamtos ir ma
Szlovlnimas
Sz.
Panos
Marijos
pertai
szalinasi
jos.
Kvapsni
?oc
Udorl ant 3.49 ryta Ir 4.59 po plotu.
Taigi parduodu naujas Ir jau palaiky
vo negyvą.
teriali sz k as atsitikimas.
let
Ražanczius
amžinas
10c
Ir
Iixelna In Ashland, Girardville
tas drapanas.
Motina tfljaui areeztavojo ir kvietkos „poederia fedita“ ą Uli
vienas aficieras
Zyvatai
szvenluju
20c
NEIŽMIRSZKITE
Creek, 9.40 ryta 12.20 po pietų.
Visi
nesza žmogui galvos skaudėj In Hazleton, Blach Creoh Junction. Kalba dvieju žmogų
10c
116 E. Centre Str. Netoli L. Vales
jie numirė nesitikėta
Vadovas in dangų 50c
Pton Haven Juction, Mauch Chunk
dipo SHENANDOAH PA,
BDierczia.
Vadovas uplunKiinczių aimlnlnitna kai:
Aplinkinėse Philadelplii Allentown, Bethlehem. Easton lr New ežios Iszganltojaus rnusu
18c
Moksl ai n ė s M asko 11 j oj e.
York, 8.49, rytx. 1.7.??, * 15 po piet.
algos.
yra kvietka ant pažiūros lai In Philadelphia 12.30, 2.55 po pletu.
Girtybe.baisibe Irrustlbe to grleko Ifc
Pulkaunįkas patarė, kad ris atvirai niekino katalikiszKas yra griekas.kalba Smergaicziu 15
In Yatesville, Park Place, Mahanoy
jisai užsislužijo ant to, idant
Didžioji nedelia
5c
Indelyje Maskonjot viesz
City lr Delano, 8.49, 1 1.35 ryta 12.30, 2.
Grieszninkas priverstas metavotles 10c
U, 4.58, 6.03 po pletu
jam mokėtu. Tada senis paša- užmusztu pavaliau. Minister!* patys tėję yra tiktai 278 vidu
Vincą Minkevicziu
Perspėjimas apie szv. tikcjiu’i
8c
iitelna Isz Hazleton in Szenadori 8.30,
Jolly, kada susirinkime aisz- tinės mokslaiuės (gimnazijos, žieduko bližga birželis ras «ryu los, 5.30 po pietų
Trumpi pamokinimai ir rodės isr knl. 8.10. gų kun. Antanavicziaus
,
’f !•» Szonadorlo In Pottsville
žino ir da nesyki negavo 45
kuris niekad niszdžiusta. 1 1.32 ryta 2.40 po pietų
Kasdienines maldos
6c
centų.
Tada pulkaunįkas mą b a ž n y ežios ir vyskupų ka- mokdainių turi szalis. gulinti
Graudus
verksmai
10c
me tai laszelij rasos ir yra r hx Pottsville In Szenaduri S 30. 10.40
Užlaiko geriausius arklius ir pi
Visada kopigiausiai parduoda
pradėjo stora votis, kad tam
{ Apie malda kaipo rakia Į dangų
prie Baltycku juriu, kur pri7U 1.35, 5.15 po pietų.
ginus del szčrinenu, veseiliu ir t. t.
dai, kurie gal užmuszti žmoj BOLi.tw n. vrn.BVK generalnas superin
Pamokslai
ant
didžiųjų metiniu szven mėsa: jautiena, versziena, aviena
seniui turi mokėti. Nes no to
Kiefer‘as, kada pftla viena mokslainė ant
■
75c kiauliena ir visokio skyriaus rūkyta
tendentas South Bethlehem. Pa. ežiu ir dldŽiuosios nedclos
laiko, kaip jis medalių jau pe iszk i Įmintai
133,000 gyventojų, paskui
Sz.auksmas Balandėlio
25c mėsa.
‘HAS S. LEE, gen. agentas
■

MESINYCZIA

O

1.1. Rohland’o

i ant 131 S. Main. Shenandoah

Shenandoah, Pa.

rėjo 36 mėtai, tai seniui priLenkijoj, kur viena vidutinė
su savo kalbos, kurią laikė ati mokslai nė ant 270,000 Tyventraukdamas iaunftmene nė

Katalikai Danijoj.
Danijoj dabartės yra nt

ant rankų savo draugų, ir to gyventojų, o inmskoj rea.
J- JifiBSMCEAS
bkupumas Bismarko
jaus numirė. Dabartės kiek viena inckelainė ant 1,804,000 Beveik vibi gyventojai prol AGENTAS SZIPKOKCZ1U
vienas gali numanyti, ar tai ne
tonai,katali
308 W. Centro str. Mahanov
** Citv,
*
viena
l. Galima pirktie konopigiausei ir
6000 asabų
veteranai isz Amerikon, kurie
tulikų buvo tiktai 800 gyvĮM geriausiu szipu waiiuoL PriegUžmuszti prie Sedano.
tojų. Katalikai tam matei
lisid*iu piningus tiosiogei io
Vokietijoj-gi ant 100,000.

pasveikįt

senąjį savo vada.

mijos prancūzų pfilė 17,000
kareivių, 21,000 b ;vo paimti į

Mažiausias arklys
-- -------------- 0—

visai susimažino, nes ant 1 Teipgi laikau aaliuna.^kur įviso
žmonių nėra jų nė 2 Kud
rklį į katalikų yra į 80.
M Mwo wiantenai.

f?

Geriause įneša Szenadorije ir

Philadelphia, Pa.
4. W. NONE.MAC1IER, Asf (i. P. A.
South Bethlehem, Pa
įsa

/K4

Tikras amerikoniszkas laikrodėlis.
rr

Invklrpk »z! ApgAriluiinij Ir priidunk mutr.i ■» i
»avo pilnu *<lr*>u,u
uv u£ dyka,
LADIES ■i>rUlu»!tn« t»v
no rru’1‘1*' I “HlAtlino,
tikra ttinerikonDzki lai
SIZE krodėli, yra t»l tikru’.
auk«>i>, adlnaii)H» 14 k
Itzrodo taip, kaip (ikrui
Auksiniu inikrodei!* k u
rift» kiti pnrdftdA po :*•
yra įjvnrantavotas
matu. Apliurak g'-rai » \
pr«»»ouff»e ir lolgu u tu.
JTIU

WINO

Lietuviai amžln gludumuose
Maskolljos politika.
Valku kningelė
Veselija pagirenu Te r p skausmų į garbe poema
Vistoria. Zanavyko
Juokingas pasakojimas
• Naujas elementorius su apdarais
Lietuvos gaspadinė
Ameryka pirtyje
Tainoszlus besotis
Apie Kražius
Kj daryti idant sveiki botume

10c
J0jX9 MIHLDHŽI©
20c
Teiposgi gers kriauozius ir teisin
15c
aoc gas agentas, laiwakorcziu ir siunti—

50c
15c
35c
10c

!

15c
7
10c

1
-twv W59W

Shenandoah, 1

... ___
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