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VANAGAI.

ė!

Paskui, kada dulkės pelenų 
truputį nugulė, visi, grusda- 
rniesi vienas pro kitą, sudėjom 
«avo susiuvąs į stalczių nežino 
darni, vargszai, kad isz ten jų 
niekad neiszsiimsinr...

Paskui vėl skaitėm
sukomės apie stalą, lentukė su 
paraszu; ,,Asilas“ vėl keliavo 
nū vieno kaklu ant kito. Žo
džiu, viskas a jo savo senu taku 
net „diseiplina“sugryžo nū va- 
Š° i a*r° d,‘;.
rak torius laukės "kaip urnai 
atsidarė iki gal durys, ir įsiver 
tė į grinezią kaimyno pusber
nis. Visai uždusęs, tik tau 
kini kvėpūja, matyt greit bė
gęs. Peržengęs per td ankstį, 
uiekeno neklausiamas prataiė 
sunkiai nū uždusimo gaiksz- 
ez i oda m as;

— A tvaž’ravo , . pas mus , , 
žandarai .. klausinėjo ,, mis- 
lijo, kad vaikai mokinasi 
, , pas inuM ...

Daraktorius, užmirszęs snvu 
senatvę, kaip jaunas paszoko 
m*i šulo. Suprato, kad žanda 
rai atvažiavo jo suimti, tik per 
tai, kad mokina ne vienoj me 
toj, neputaikė iszsyk užklup
ti.

Nublanko, veidas pasidarė 
teip baltas, kaip i.ū senatvės 
pabalę jo plaukai, rankos isz 
lengvo drebėjo

Mes, vaikai, priesz valandė
lę toki linksni’, dabar misi gan 
dę susigrudom visi į vieną kam 
pūtį. Ne’kurie pradėjo balsu 
verkti; apsiaszarojau ir asz.

Ko nusigandomunes juk dar 
nežinojom kas tai yra žanda- ' 
ras? Ugi kaip vanagas sparnus 
suglaudęs leidžiasi kaip amai 
gae isz debesių žemyn ai? visa

tukų pulko, kas pasakotiems 
mažycziams, niekad jo neina 
oziusiems, visą jo baisumą? Pil 
nas nusiminimo riksmas moti 
uos viską jiems iszriaiszkia.

nublankimae
mums 

žandarai

senio 
suprasti, 

yra ka-kad
žiu kas baisus, prieiz ką nieko 
nekalti žmonės turi teip drėbė 
ti. Bet kas isztiesų yra tas 
žandaras, asz tik dans’ vėliaus 
dažinojau, kada jau mieste m o 
kiliausi. O tūm tarpu mano 
vaidintuvė iszslatė sau žanda
rą, kaipo kokį baisūną, tik ne 
paveiksle žvėries arba „grip*“ 
ano baisaus paukszczio, tau
kiai minimo lietuviszkose paša 
koše. Žandaras man tada ro
dėsi paveiksle augaloto žmo
gaus su baisum veidu, viso kru 
vino, nerangaus. Nū jo, man 
rodėsi, galima lengvai pabėgti 
bet pakliuvus sykį į rankas, 
dauginus neisztruksi: sumin-

Del ko žandaras man tada to 
kiu rodės1, asz negaliu pasaky 
ti, bet kad tikrai tokiu rodėsi 
tą dailiai atsimenu.

Gal būti, kad ir kitiem vai 
kam žandaras rodėsi kokiu 
kraugeriu baisumi, kad visi 
drebėdami grūdosi į vieną kam 
pūtį. Prie choro verkianezių 

sai.
Reikėjo gelbėtis, kol dar bu 

vo laikas. Bet daraktorius ne 
tekęs galvos, tik trypė ant vie 
tos, nežinodamas, ką ežia dary 
ti. Kad niekas isz szalies bu
tų neįsikiszęs, senis pats butų 
galėjęs į žandarų nagus įlysti, 
kaip iszsigandęs pauksztelis 
pats isz baimės įlekia į nastrus 
ta^zkaneziosios gyvatės.

Gerui, kad Gavulis susiprato 
ką daryti . Mums, vaikams 

liepė pasiimti kožnam savo 
knįgas, ir sulaipinęs visus ant 
tvartų liepė sulysti ko giliau
siai į sziaudus ir tunėti, kol 
jis mcpaszauks.

Nusiminusį senį Gavulis be
veik keitė užKėlė ant grinerios 
augszto ir palandino po kami-: 
nu.

Vos tik spėjo Gavulis viską 
sudavadyti, kaip į kiemą įlėkė 
kaip tik galį vežimas net gai’ii 
ja suszilę arkliai, o isz sznerių 
rodos durnai vereziasi. Isz 
vežimo iszlipo trys žandarai ir 
zaltyazius, kurį jie su savim 
pasiėmė. Du žandarai ausi? 
skubino į vidų, o treczias liko 
lauke sergėti, ar nepamatys 
ką bėgant nu Gavulių.

nerado; Gavulissuka panczius 
Gavelienė maiszo duną; vie 
nani kampe audėja ardo stak
les, kitam trepsi avis su erų k u 
jokio, nė mažiausio pauaszu- 
m<» į mokslainę nėra.

Žandarai mat}-1 buvo viską 
gerai kaime iszsiklaueinėję 
kad įėję tiijaus paklausė, kur 
dingo vaikai, ką czionais nese 
niai buvo susirinkę mokįtis. 
Gavulis nusidavė niekone- 
žinąs

— Koki vaikai? — pa
klausė nusistebėjęs.

Ne teip lengva buvo prigau I tvartų kabinasi rankutėm už 
ti žandarus. Pradėjo griosti sienos ir szaukia į tėvą: 
po grinezią, ar neras ko, kas — Tėte ir asz tenais noriu, 
galėtų iszdiiti, kad czionais t®te!
priesz valandėlę buvo mokina Gav Jie Ir merkia jam gJvą 
Iua. krato, kad paliautų, ant galo

Atsidarė vienas stalczių, ir I net užriko:
net viaas nutirpo Gavulis; ten j — Ar tu neisi gult! 
buvo sudėtos nąsiuvos visų vai 
kų.

— O kas ežia ?-paklausė 
žandaras, verdamas akimis Ga-

ir v is
savo:

— Noriu pas vaikus! 
Patėmijo tai žandarai 

pė atneszti kopoezias du 
— Mimo vaiko rasztas-susi | P<> ant tvartų jieszkoti.

užli-

griebė tas.
— Tiek daug sąsiuvu i
— Per žiemą raszo, tai tik 

po vieną ant -ned alios iezraszaDt 
kiek susirinks__ .

Nelaimės buvo dtUn, kad 
ant kiekvienos sąsiuvos buvo 
paraszyca pravardė jos savinį- 
ko. A nt kožnon aąsiuvos vis 
kita pravardė.

Gavulis vis gynėsi kad jin 
jokių vaikų mokinimo nežino 
nors žandarai visu kūm jį gąs-

Tvirtai gindamasis gal butų 
ir iszsigynęs, bet žandarai bu
vo viską kaime iszsiklausiuė- 
ją. *»>Aepasi kak įdarui sąsitzvo 
mis, norėjo dar ir vaikus suras 
ti: ji« negalėjo iszsisk irstyti, 
nes žandarai butu jus matę.

Apszuipiuėję seklyczią ir ka 
marą, žandarai isz ėjo laukan 
vaikų žiūrinėti o Gavulis iezėjo 
draugia su jais.

Tūir. tarpu atbėgo pas tėvą 
mažas Gavulio vaikas. Jis bu 
vu dar tik penktų metų ir u esi 
mokino, l>et kada daraktoriu 3 
paleisdavo savo mokįtinius pa
sibėgioti ir jisai niekur n d. jų 
nešinki i daro. Jisai matė kaip 
tėvas mus ant tvartų sulaipino 
ir paskui kopeczias atėmė.

Užsimanė ir jisai pas mus 
ant tvartų. Pribėgęs prie
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Netrukus suizuko sziaudūse

>r—I nnygy »■ a I,r.xr » .him

kas.

jamas sprandą nusisukti, nė

vanduo, kims iszgaruoja nuo 
žemės ir vandenų 
szaus į orą. Bet
ravęs į orą vanduo grįžta ant 
žen.ėsda ir kitais keliais. Kiek
vienas žino gerui, kad vasarą, 
nusileidus saulei, giedroj, kada

Tai-gi rasa pasidaro dvejo
pai: dalis j >8 nusileidžia isz 

iszga- oro, kitą dalį iszprakaituoja

• rių pasirodo rasa.
<

Szalna ir szerkszna.

Krusza tai tie pats ledai, tik 
netoki kieti ir daug lengesnk 

Pr. Aszakaitis Korepondencijos insitaisė savo vVėlavą rando-

szoko nū tvartų žemyn, nežiū
rėdamas kur n'uszoks. . Gerai 
kad pataikė nuszokti ant me
dų krūvos, tai sveikas nū že 
mos pakilęs spėjo pabėgti.

Daugiaus vaikų žandarai ne

lapų labai dažnai pasirodo 
vandens laszai. Jie matyt ir 
isz ryto; tik gerai pakilus 
saulė kas-žin kur juos pradan
gina. Tai visiems gerai pažįs
tama rasa. Isz kur-gi ii atsi

Rudenį, užėjus sza I toms 
naktimis, rasa maino savo pa
vidalą: isz ryto jau nepamatysi 
ant žolės vandens ląstelių, o 
tiktai baltus trapius ledo kris 
lėlius. Tai visiems gerai

na ta, ta pati rasą, tiktai su-

Thanksgiving Day. 
(Di^na padėkavojhno.) 

1

w
Darbai pas mumissziūm tarpu

pogi per kelis tukstaneziusžmo 
nių. Abidvi pusės muszasi su 
nematytu inirszimi Negalė-

Karimnenė ir policija .< 
į jo aeinanezitis urmėntA kaif> 
i szunis.

n.

žmonių be darbo. Kiekvieną 
dieną galima matytie minias

„Litliiianii-n Gar/net Makers,

of L. Philadelphia.
Lai gyvuja „Liet. Kriauczių

pas kutinai pragumu mii ėiinai 
dinamito ir bombų, k oriais kai v .
šiai galabina neprieteliiib savo

mas s u baczkomis vandenio

V ietinis. tėvynės.

,,Tlianksgivin7 7 O

tarpu kufių randasi daugumas 
ir mus viengenezių. Liūdnas

isz jų neseniai atkeliavo isz

sižiu įėjimą teip tapo iszkrai- ja n ežių už !iuo.syl»ę kubieczių 
randas netik ką neiižtaria jų 
bet ,k<»roia saviszkius noriu

Per 10 dienų sėdėjau užsida 
ręs namie bijodamas nosį pa iv 
dvt. Baigdamas dadavė; nni*

Rastūsius vaikus (manęs ne 
rado) žandarai verkenczius 
nusivarė į grinczią. Jau jū 
nius ramino (o tu gerumėli!)

lauko
, o tie

ežiai suėjo ant rodos, kad pa*

Anierikos bet darbo negali gau

pinigus.

Dabai vėl užsiklupo ant Ga

no.

Gavulio neiszgavę, žandarai 
kasžin kąant popieros sura
ižė turbūt protokolą ir davė

dėd'mnhs kūifi žataflArai* gątfd'i-

ti žandarams, neužtraukti kaip

jau žandarai, kaip vanagai su-

niiesi su savim rastas stalcziuj 
sąsiuvas ir atimtas nū vaikų

O apszarmoję medžiu sza 
kos vis ramiai lingavo o apklo 
ti sniego laukai vis linksmai

žmonės ak tik žmonės nenori

V. Stagaras

Moksliszki pasikal-

Apie lietų sniegą ir rasa.

Tąsa.

Rasa.
Tai-gi dabar jau mes 

tuo, iszkur atsiranda lietus ir
sniegas ir kaip lyjant ir anie 
gant sugrįžta ant žemės

žino

ežią, kur susirenka daug žino-

kur prisiląiko daug garo, tai 
ant atneszto daigto tūjaus pa

priimti maliometanizną, o jei-

dažninusia ant me’
•u

ledo
kur imasi tas vandū, dabar jau -spygleliais, kurie žiemą dažnai 
mes gerai žinome: tai sustin- ^e,P papuoszia nuogas medžių

pat budu krinta rasa ir lauke 
vasarą po saulėleidžio, kada 
atvėsta ženiė? VĮ>acz Ji’ 
medžių lapai: ir czioirai oro

kad ypacz didelė rasa krinta 
giedroj, nes tuomet žemė gau
na gruieziau atvėsti, ne kaip

kad oras butu drėgnas, t. y. 
prilaikytų sayije užtektinai 
garo. Jeigu giedroj rasa lie

sausas.
Bet ne visa rasa krinta isz 

| oro; dalis jos iszeina ir isz pa- 
ežios žemės. Gerai žinome, 
kad dirva, negaudama lietaus.

s

orą; o naktį, orui ir žemei

lok’ii-pat bildu atsiranda 
dažnai rasos lauželiai ant me
džių, nes ir isz medžių garuoja 
vanduo.

szakas ir kuriuos mes

rasa. Szerkszna pasirodo per 
atadrėkj dėlto, kad tuomet

tai tas g ne-

smulkius lasze-

Ledai irkrusza.

sniegas,

v ra ore.
garo

sidaro isz garo, kurs esti paže

Bei I<ia žinoti, kad augs^tai pa

vasarą. Perfąi ir atsitinka

ir

kyt ant oro, ir kiinta žemyn. 
Bėki intant ant žemės, prie le

ir apie tai, kokį Amerika pri
ims ženklą arba garbą del savo 
vi esz pa t y s tės.

AVashingtonas pasipraszė

sietus, kad Amerika turim tu

\\ aMiiiigton ui

vatine visus,

nežinojo

iii dvi dalis. \ ieni norėje 
erelio, kiti kalakuto.

Pagalios vienok Waszing
tonas pergalėjo.

Susirinkę žmonės didumu 
balsu nutarė, kad Amerikie- v

turės, kaip Waszingtonas yne

\ ienas tone atsistojęs sun
ko: „kalakutą pa pjaut ir mi 
valgyt.“

tarė jam visi 
parėję namo

kala kutus.

(

ant vakarienė*

kurią jie del atmininio užbaig-

o
.aut

jau ne nu vieno mus brolio isz

bet—dovanai, O turn apgavi

broliai ir nors daugiams nesidū

taiiczimns!
'jgunas.

Pereitą mėnesi pas mus 
provijo iszkilmingas balius
Liet, kriauczių ..Uniio*.“ Aut

Buvo pra>zyta daugumas ir

misliai! 
viena i

ne

Ala t lenkai

Rausim; tai liet. Kriauczių Lni

Baliu s nusidavė

gyvuja netoli du metai, sami 
nuskaito apie 120. Turi bau 
loję kelis szimtus do!. i1, neina

buvo paszv entinimas „Velia

Lietu- 
o m y
. „Sto

bažnyczioje su ženklais, 
tam kn. K- pasakė puiku 
mokslą' linkinti pi ie ceremoni

naudą trip

,,.\es, sako: mes 
jau likomės per toli

pa

o

mažas ir mums panaszias tau

gaivalas germanu. \ lenok v »
kur meilė ir vienybė, ten ir

tuvių yra ir tokiu, km ie mi

k a iszgamems

Mes Philadelp 
krutam szimet

i n taisė
kurios

Iszpanai ir Amerika.

klos pasekme

Armėnas II

minėtą

a 111 žeme?

ariau

"dme. kuri atsitiko mieste liar

no -

vių,

o

o V

mano \iengen- 
mums su drau

už
im. 1 rasidejo muszyi
Hivo gandu p’ovvnės O I 0 *
H is mano, tapo niiszaii

valgymo kalakuto o*/szala kiti vandens laszeliai. Per 
tai ledai dažnai ir esti toki 
stambus.

nįkiszko stovio. Nes czion ii 
litų nacijų kriancziųyra susi- 
viani 4 n Tlniinozi O Tni nouiori

i vidų namo ir per langą prisi

nesat! mus 22,000 dolerių. Tei

jam, tąsyk žudo mus kaip szu- 
nis. Ales krikszczionys! Ales •f 
bjauremės mahometanizmo! 
Tikim Dievą tikrąjį ir guodv 
jam tikėjimą musu tėvų Už 
tatai mus persekioia ir turtus

Didelis, Didelis

Pono J. J. F ranevs

'/ toro.

5

(rural nnuns pa/vstniuas ponas 
Franncv užsimanė i-zczystyt savu 
sztorn, užtai paveda auciotueriui

Matui Kves i<zj'judfi(i per action 
iUcia) \ i-a -av<> tavom, suside--

tuvę ir padori i-z loviu sofų’ stalu;

l’ztaigi žinomas aurtionienus po-

ms ir pardavinės imtis žeminus pa
prastos czienios.

Jauniejie. kurie da m.-fsnte ženoii.

namus gerus rakandus.
in

Žmonės, kurie iszmanote, naudu- 
kitės. l)abararbn niekados negau-

At'-imikiic \ irta Francos sztoras* ♦. •

ant kumpo u|vežios. netoli paozto,

Main str. eor Oak. Sh a an<lo.-:b.
MAX REES, aciioneer tov«-
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Neseniai utkelevęsj Ameri
ka naujas . Lietuvos,“ redujkto 
rm- skaudžiai barn Susiv. du 
1-gatus už kvailą pagal jį nus
prendimą aut Seimo paduot 
praszyma Carui d» 1 leidimo 
spaudos lietuviams po jo val
džia esantiems. Ne isz k*di<» 
but užtėmyt naujam ponui re 
daktoriui jog pergreitda yra 
trynė savo grinoriszkas akis, 
idant galėtu žiūrėt ant ameri- 
kiszku darbu su tam tikru v v
aiszkumu. Pertai rodytume 
jam, neg prikibs prie ko pir 
iniau gerai apsidairyt.

* % 
•s

Guodotmi Garso skaitytojai 
teiksis gerai įsitė-myt, jog Juo
zas Itamanauckas, seniai jau 
nepriklauso prie musų redak
cijoj už tat be reikalo siustu 
kas laiszkus ar pinigus ant jo 
vardo. *

Vietines Žinios.
Snbatos vakarą pas skvajerį 

( slidžią) lietuviszkų ir lenkiss* 
kų bylų (pi’o'U) buvo net 
deszimts už muša t y nes. 
Pirmas vardas užsidi’bo sau 
pravardę ,,bloody“ už tankias 
pesz tynęs,

Sudžia Toomy buvo užimtas 
bylom sukatoje nftg 11 adynos 
nakezia iki penktai iszryto. 
Viena isz tų pro vii buvo A lėk 
sandro Gurmano, kuris buvo 
apskųstas už szovimą į du vy 
rus. Vienas szuvys pataikė į 
\ v ra ir lengvai sužeidė-

Aleksandras Gurmanas nuė
jo į restaraciją, kuri yra namu 
se J ud kojieiiės, liepė paduot 
sau oi-teriųo revolveri padėjo 

i ant stalo. Mateiiszas Strokina 
kas liepė Gurmanui p.aimtie 
sau revolverį, o jei m- 'ai ji* 
paszutiksęs pal vcnioiia. A lėk 
sandras Gurmanas paėmė savo 
re\olverį mm stalo ir i>zėjo per 
duris. Mateuszas Strokinskas 
ir Pranas Murkevicziu lūžėję 

; paskui Gurmaną, pradėjo jį vy 
lis, tada Gurmanas atsigryžęs 
trisyk s<cvė į juos; du szmiai 
nepataikė in nieką - triaezias 
pataikė’ Strakinskui į kairiąją 
szlaunį. Gurmanas tapo siiim 

; tas per palvcnnmus ir atvestas 
pas slidžią kur turėjo sudėt kau 
cijos 50() du], už iszszovimą su 
mieriu iižmuszimo o 300dolie- 
riu už uesziojimą revolverio, 5 
dol. k.asztų už Lzszovimą rybo 
se miesto. Kauciją sudėjo už 
Aleksandra Gorinami PrUaj v *

' Hiluy (Visockis). Pereitoj 
' nedėlicj anksti apie antra ady- 
i na Stasys Murkevyczin stojo 
i priesz teisdarį Toomy su bai- 
I -Jai suniusztu veidu isz kurio j
j bėgu kraujas, kaip isz kokio 
meitėlio. Jis aprvhzkė leisda 
riui. jog kada ėjo maža ulveziu 
ke užpulęs ant jo Jonas Balin
ti as kuris jį miiszė į galvą su 
akmeniu. Kad da Alurkevy- 
ežia m-pabaigė savo pasakos, 
ibėgo in ofisą (eisdario Auta- < w t <

1 nas Ivoszka su sukruvinta <ral © 
va - tas palakė kad ir ant jo 
užpuolė ulyezėlėj Ba Hunas, 

i Mateuszas (dilemas ir Jonas 
! Ignataviczius Visi apskųsti 

vyrai tapo pastatyti p > k a nei- 
j;‘-

* -x-#
Jonas Janulcviczia, Adomas 

Paiiliukonis ir Martinas Saiau 
jukas buvo atvesti per palycmo 
nūs pas ejiiburdį utarnvko vp 
karo. Buvo apskusti už mm 
szynes nexlelios nakezia tarpu 
Lloyd ir Chesnut str. Bjau
rinusias isz visų buvo Pauliu- 
konis, kuriam palycmonni r/ė-

mė revolverį 42 kalibrų sunku 
isz kurio paskutinis du syk szo 
\ ė, vienu szuviu permuszęs ko 
kiam ten /ingai duris o kitas 
iszė į padanges.

Girard astute Company lie
pė visiems kurie ture iszsista- 
ant jų lauko namus iszsitiaukt 
\ ienam žmogui neseniai nu
griovė st ubą.

* v-
*

Nuo Jono Ražo nupirko sa
limi.t Orina o Branisžka na
mus .

Žinios isz pasvieczio.

M a s k <> 1 i j a. A nt J u 
dujų marių pereitą nedėlią bu 
v<» baisios vėtros 40 žmonių v 
pražu\O.

Szeip iszkudos yra ant 2<** % 
milionų rublių.

(' a r u k a s iau sir is vi a w *
rengiamas ant smert. Motina 
ir keli kiti isz ca/iszkos gimi
nės n u važevo j i maryti.

M a s k o l i j a Kai p \U 
kas tyko ant Turkijos.

K a t a 1 i k ų vyskupai 
siuntė pas popiežių skundą ant 
maskolių valdžios. Perdaug 
jau vėl pradėjo katalikus span 
sti.

\ o k i e t i j a. Pam-delij i 
likos atidarytas reichstagas.

Szneka kad pirmasis mini- 
steris llohenlohe turės pasidflt 
in dimisiją — per daug perse
kioja socialistus.

A u s t r i j a 1 )aėjo isz 
Austrijos tidegramni, buk pa- 
nedėlij anarchistai metę in ea 
rą bombą. Bomba nesužeidė 
nieką. Per 20 asabų ėsą are- 
szta rota.

§ Pirmais A usti ijos ministe 
ris Badeni, lenkas, labai užsi 
varė priesz valnam'slius ir an
tisemitus t. y. tūs, ką varosi 
prieszais žydu-, ale gavo per 
uosi. Sako, kad Ba<lenis neuž v
ilgo turės arsi t raukt nog vietos 
pirmojo ministrio.

Valakų ž « m ė. PoĮ>ie 
žios 50,000 lyrų iszsiuntė in 
Turkiją del mirsztancziu badu 
Armėnų.

§ Valakai priesz Turkus ei 
na iszvien su Austrija ir Vo
kietija.

I stz p a n ų ž e m ė. Du 
batalionai infanterijos vėl lį- 
Kos iszleisti in Kubą.

A n g I i j a . Kapitonas 
angliszkojo laivo Lock Bau- 
noch pasakoja, jog kada jojo 

I laivas važevo per Bosforą tur- 
! kai isz vienos ir kitos pusės 
leido in jį isz kanklių, o pa
tam neuzjlgo paleido kėlės 
bombas. j ada kapitonas pa 

Įsuko laivą atgalios ir isztruko.
Buvo tai pereitoj suimtoj. Ang 
lai pikti ant Turku.

T n r k i j a. Pr/iėjusioj da 
nedėlioj 1.5,000 Armėnų dau 
giau> po vadovyste * masko 
liszkų apicivrų paėmė portą 
Z<*itum. ’

£ 1 nikai renka paraszvis 
nog Armėnų ii kitu krik-z 
czioiiių kad jiems po turkais 
esą labai gi rai ir kad jie turi 
tę lihsybę m-kaip kur kitur.

Kiti vėl renka paraszus 
kad buk .Armėnai reikalauji 
kad isznaikyt 'Turkijoj Amvri 
kos misionierių mokslainesv 
irės^T^šv* mokinęs i \ alkai girdi 
tik \ isus buntavoja.

§ 'Purkai ir Kurdai kaip 
kur vi-us kaimus ir miestelius 
vėl iszpjovė. Krautuvus Ar 
menų iszrubavojo. Vaiskas 
siiincziamas Armėnu- npgu ti 
in vietą gint da padeda pjauti. 
Žodžiu pakajaus da nė-r.

£ Europos vieszpatystės 
irda nesutaria, ką su 'Turkais 
padaryti. Daiginus laivu iii 
Bosforą d a n i nėjo.

S a 1 a K u b a. K iilm-eziai 
iszda\ė atsisiaukinią, kad \i- 
svs geležinkelius ardys ir 
g'-riaus, ydant kieinionys 
negalėtu davežti del iszpanų 
maisto ir paszaro.

§ Keletą kiemionių, kurie 
pjovė dr] Isžpanų vaisku szie- 
ną maisztinykai pakorė.

£ Buvo praėjusią nedelią 
keletas muszių, kuriuse viena 
syk viena, kitų syk kita szalis 
laimėjo.

S Kubiečiai sako kad ne-v
paliaus kariavę, kad ir 10 me
tus kova tęstųsi. Kuba girdi 
turi but liūse.

I



Žinios isz Amerikos.

W a s z i n g t o u e. Pane- 
dėlio vakare prasidėjo penkes 
deszimts ketvirtas kongresas. 
Per szias kelias dienas daug 
naudingų dalykų buvo apsvar
styta.

Kongresas nutarė užtart 
Amerikos padonu.s Turkijoj

K as ! i n k A rinenijos ne
nori da jai pripažyt tiesu ka
rės (vainos).

S u b a t o s naktį 62 t reni- 
pai joti apstojo miestelį Cum
berland, vis., reikalaudami kad 
jiems vi.-us branginu ynus ata- 
dutu. Gyventojai jus ap-'-mė 
ir 3 ersztus patnl'dė.

B o s t o n o moteriszkės 
padarė f< rus del kariaujaiicziu 
kubieczių.

L e n k a i nor uždėt New 
A orke (‘migrantų namus. Mis- 
lovio laivų kiimpanija jiems 
(Įlįsiant lietelį ir 1000 dor. kas 
niets. Mes vienok tam netikini. 
TTim labjaiis tie lenkai, kurie 
amini dalyku užseniė nevisi yra 
<*■»•!<> vardo. O

I s z M i 1 k e s B a r r e 
ra**zo, j”g užmus/.to imdiittse 
tlakszczio prova traukėsi per 
visą nedėlią. Užbaigta bus 
net ant kito korto. Užmuszi 
kas busę-pakartas, o Jak-zezio 
pati cisant aut kelių imtų in 
kalini, v

Lieiiiviszhs Žinios.
*

— Gimus anoms dienoms 
varo dukterfi Gigai, valdžia 
iszsii'iitinėjo in visus vyskiipn- 
ir visus katalikiszkiH kunigus 
paliepimų, kad pasakytu apie 
tai isz ambonijo- žmonėms ir 
tai inaskoliszkoj kalboje. Ku
nigai kurie pasiprieszino, bu
vo asztriai kovoti.

— Philadelphia Pa Czio- 
nai užsideda nauja lietuviszka 
kareiviszka draugystė po var
du Didžio Liet. kini. Algirdo.

nykcziai lietuviai baisiai ne 
kontanti isz savo J<n. Servet- 
kos. Neseniai visas parapijos 
komitetas atsiuntė laiszką į 
Pbiladelphios lietuviszkų kn 
Kaulakį praszydami rodos, ką 

turi daryt su savo lenkber-l 
niszku kunįgu.

— Kaunas, pravoslavui 
mokytojai Kaune liepia kata- 
likiszkiems vaikams laike mal
dos priesz ir po lekcijų atsi
suki prie pravoslaviszkos iko 
uos, kn. Byla užtėmijo, kad 
katalikų vaikams nevalna j ra 
melstis prie pravoslaviszkos 
ikonos. Užtai maskoliai atė 
mė jam pensija.

ISZ LIETUVOS
Szį rudenį per susirinkimą 

(1 riszkabudžio valszcziaus, atė 
jo užklausy masar valszczioiiy* 
neįiorėt.u kur nioksliuvczią ati 
daryti. A al.-zczins cfirdi sudėtu 
ant to ki' k gali pinigų o liku 
sius kiek reiktu damokėtu vy 
riauy\l>ė. Susirinkosiejie ūki 
nikai Užmini ingai atsakė,, du 
kite mums lietuviszkas mok 
slinj ežias, atidukite -pandą 
tada mes ir be page} bos v\ rian 
sybės užlaik\-iine ni(d<-liu\' *■ * »’ 
ežią o tokių kaip sziandieii imi 
mis ne nereikia“

Tanai paeziumv suvirinkime 
buvo perskaitytas tei-po gi 
užpriv-zymas nukauti pinigu- 
ant cerkvės, kurių nori statvli 
\ ilkaviszkije bet nieks nė 
skatiko nedavė kili ėmė d a t y 
cziotis ar neiižsiimmv- da gu 
(laikini me> jų ponams da ir 
paczias pampintume“ Czion 
žmonės pasielgė visai is/min 
tingai ne trip kaip padarė ne 
kurie mulkiai Pažeriu va!v 
szcziaus Vilkaviszkio pavieto. 
Ir czion kada perskaitė tą už 
praszvma. didžiuma teip padu 
iė kaip GriszkaLndžio vai 
szcziuj nedavė nė -kaliko; bet 
czion atsirado keli mulkiai ku 
rie pasi-kubiuosu sa\ o aukoms 
pirmiausia vaitas kelis rubli .s 
padėjo, tikėdamasis gal kad vir 
szininkas (langiaus ne sodys jį 
i kalini už netikusi vaitavimu. V v *» *■

Tarp Vadžgirio ir d varo Lab 
giriu ( Iviseinių pav.) pabaigoj 
Rugpjm.zio mėnesio tapo ra
tas uuszautas žinomas ncszėjas 
liet knygų Jonas Szvedas. 
Žmonės įvairiai pasakoja, vie
ni sako, jis mėgindamas re r oi 
verįpats užsiszovė. o kiti kalba 
kad vienas ponaitis, spragimla 
mas savo revolverįnetycziomis 
Szvedą užjovęs.

Prie nabaszniirko rado revol 
v«rį ir rysai knygų.

Amžiną atilsį doi am platin 
tojui lit tu \ isz k os rąszliavos.

1 s z U k 111 r k o.

Dalis Darbu.
Z

* M —.1 ....r..— «

Nauji ir neiszmieruoti plo
tai anglių atrasti tapo BosPo 
mainosi- ties Big Mine Kun. ku
riuos p.-itėinijo \ ėsdami tunelį 
376 pėdų ilgio per bis mainas. 
Pradedant nuo Mammoth ang
lių gysla traukiasi m-t iki 
Preston Hill. Dalmr Philadel
phia dr lb ailing Coal A Iron 
kompanija ketina tenai invest 
kitą tuneli 900 pėdų ilgio, i- 
dant padaryt lengvą koinniu 
nikaciją terpu tu mainųir mai
nų Pott- smle Lucost Dale.

Suvienijus tas dvi mamas ir 
pravedus terpe jų gangvę 2 
mylių ilgio kumpanija ketina 
tenai užvt-fi kasyklas, kurios 
Ims didžiausios visoj aplinki 
uėj Malianoy Plane. Trys ket
virtos dal\ x auglių, kurios su- 
lygszml buvo svertas Shama 
kuo-, dabar bus imtos tiesiog 
i-Z mainu ir dedamos ant vogu 
M.ihauoy Plane. T as patrauks 
su sav ibi daugybe darbim ku 
isf. Sha’Uokų į Mahnnoy Plane.

a d e s vili e. Kom
panija Reading Coal Iron, 
atidarys neužilgio naujias ir 
bagotas auglrkasyklas \\ adės- 
villej. Kasyklos tos nuo 10 
metų st'O ėjo be darbo, įsa 
pi ieža-ties degimu ugnies, ku
ri dabar užgeso. Iszduota pa
liepimui kuogriecaiaiisia i-z- 
taisyi minėtas mainas.

B e e c D \v o o d, angle- 
kasvklose Mt. Laffoj jau bai
gia-! angliai ir toliausia už 
6-n •<V'lui bus apleista.

V ra (ai seniausia visoj a p 
linkėj anglvka-\ klė, kurioj 
pradėjo dirbt 50metų atgal.

leka-\ klose N ’/ netrukus bus 
įvusta į vietą senų boilerių 
nauji. Iki sziol tos kasykl(»s 
laba: daug kentėjo isz neda- 
tek liaus vandens, daba r-gi tu 
ri vandens ik valiai.

— C a m b u i g e i-ngle- 
kasyklose neužilgio įves medi
nes paipas vietoj geležinių. 
Sako jog jos daug pigesnės o 
tuomsyk laiko ilginus už gele i 
žiues. Keli mėnesiai atgal to f 
kios medinės paipos buvo įves-« 
tos Paeberio mainose ir laiko 
labui gerai.

Padekavone.
Dovouos mieli broliai ir se

selės už mano pasi vėliu imą su 
padėkąvoi.e ir teikės pnimtie
dabar szirdingą „nežilii“ už 
smagų jusli pasibovijiiuą. Bu
vau ant daugelio koncertų bet. 
nė viens man teip neĮuitiko, 
kaip jus. Skambanti balselai. 
seselių tarytum verte pervėrė 
mano szirdi \ ienų žodžiu to- v
kio smagumo savo gyvastij n<* 
buvau d ityręs.

Tuk-tautį sykių jums doku
1 broliai, sc.-elė- o tepgi ir jums 
’ kn. Abrtmiaiti ir mokvtojaii 
i kurių rupeszcziu tas koncertas
l ipo į-teigtas. Dai buokitės 
broliai teip tolinus o atneszit 
didelę naudą musų motinėlei 
Lietuvai!

>u guodulie Olszinskas

Atsaku niai Kėdystės

Rinkevicziui Wilke.- Bar 
re. Jnsų siuntinys pateko į mu 
-U rankas. Labai aeziui. tiktai *
meldžiame (oliaus siusti viską 
tieziog ant vardo Garso Publi 
-Ding Co t 29 garden st r

— 1\ A bi < unaiezi n i Buitinio 
re, Ju-ų biiszkn gavome— aezin

T. 1 hųnijomiiczįiii t nUu t i 
ty Conn. Už pri-ių-tą \oa< ziu 
iusų korespondencija patilįn*.

— T. V. A. Philadelphia.
T\-ikės Tt i dovanoti, atsitiko 

I t a- isz i’(-a| sižim ėjimo.

I ISZ CJIICAGOS: — Lietu- 
| viai sulaukė \ iena ir geriausę 
! lictiivi-zką krautuvę laikrodė- 
‘ lin: K l-II.I’St II NOIlElKOd: 
į (’O. \ elijame visiems Lietu-
1 viams pirkti laikrodėlius, len- 
•ciugėliii-, žiedus ir kitus daig- 
I (us nu ju, nes tai yra tikri lie
tuviai, katrie gauna daugiau 
ir daugiau kostumieriu kožną 
dieną Jie padidino savo biz
nį pardudami ne tiktai vienus 
laikrodėlius, bet. ii* visokius 
kitu> dnigtus kaipo; maszinas 
del drukavojimo gromatu, ma- 
szi nasdel siuvimo, harmonikų?, 
britvas peilius ir t t. Lszsiun- 
czia daiktus in visus miestelius 
ir miestus Amerikos. Ką« 
prisius savo adresą gaus lietu
vis/, k a katalogą ir gražu a b ro
žė! i d' k ai,
KELPSCH,NOREIKO

<fc CO.
105 Broun Str.,

CHICAGO ILL. "



Jaunas „eiecorius.“

paprotį iszrinkt dienoj szyen

Pajnipejipias Sepoves. rikrjszkps linijos, tu r 500 pė 
d ų ilgo, 4? uasz.czio ir 62 plo-

■ nxio» toipgi ų stiebus ir vienų

kliassoj
yra vietos del 2vu, o 
del 1 500 žmonių.

slo kuris geriat šiai jszdūda eg 
zamiuą kardinolui yiknrijuszM 
Pereitam mete prileido prie 
raszytų kvotimų! 2d vaikų Kur 
dįnoĮus Parovei pripažino, už 
vercziaiuių tokios garbės 12 
metų Tio Cerųueti. I>z kitų 
mokytinių susivleda svitų M’’e 
caria ųs.
Vieszpataujant Tyarai Ryme, i 
paprasta buvo apvaikszcziot 
koronacijų jauno valdono, vie
noj isz 52 bažnyczių Amžine* 
miesto, i kuria suvažiuodavo 
kardinolai, pralotai ir visi aug
sztesni urėdnykaį, po tam t rimu 
fatorius gryždavo. su, dideliu V^z «r
^vita narnom Dabartės ęere 
muilija atsilieka uždarytoj baž 
iiyczioj, į kurių susirenka nedi 
dvlis. skaitlius užkvestų sve 
ęziii.

Priesz didįjį altorių po bal
da k y n u pastato 4 fotelius ant 
vienos dienos „decorins'1 inė 
jęs į bažnyczių puola ant kelių 
prįesz Kaidiuolų, kuris perisza 
petį auksiniu szaliku, užkabi
na ant kaklo auksinį lenciūgų 
ir d< da ant gal vos vainikų isz 
Ii aurų. I žemus „ciecoriui“ 
vietų po baldakymu, prasideda 
dievmaldystė, laike kurios bu
na pamokslas del mokytinių. 
Ant galo užgieda hymna „Te 
Deum laudamu<“- ir tuoju pa
sibaigia .

Apie koronaceja caro.

Ant koronacijos caro Mika
lojaus 11, urėdnykai daro di 
Jeli .s pasirengimus. Isz tos 
priežasties, nesuskaitomos su
mos į į.lauks, kaipo gniaiisz- 
tinė.s, į amžinnį skylėtus maisz 
us tų lupikų. Padonys ketina 
apdovanot ()<»rceliuiais indais 
su paveikslu caro; kiekvienas 
odas Ims pripildytas alum 

Jau užsteliuota 4O0,(.hk> tokių 
įndii fabrike netoli Maksvos.

Vienok graži musų szalelė buvo
Kol svetimiem į nagus uepkliuvo’ 

Žali miszkai per vasara jų puoszė- 
Žiemos laike szilai nuo vėjoos'zė;
Szimtai žiedų dailino žalias pievas- 
Laukuos javams duodavo ugi Dievą*.

Jr visoko Lietuva pilna buvo,
Kol svetimiem į nagus nepakliuvo. 

Vaikeliai jes isz vien no prieszu gynės 
Ir garbingai tarnavo del tėvynės, 
Kaip liepė Dtav‘-«, viens kitų mylėjo 
Nematė nieks Lietuvio iszdavėju.

Todėl tikrai Lietuva szventa buvo 
Kol svetimiems! nagus nepanliuvoj

Naujas didis niistras pran 
cuziszku masonų.

Kūpa „Didžių Rytų1' iv r nė 
13 Rugsėjo naujų mistrų, pra- , 
varde Lucipįa. Ramokmantij 
yra jo istorija.

Iszsiauklėjo mažoj vyskupo
seminarijoj Ąncenis‘c (Loire | 
mferieure). Metuose 1870 kai l 
po sąnarys Paryžiaus komunos
daugiausia prisidėjo prie isz 
skerdimo Dominikonu Orenei- 
lke. Sųdas. Paryžiaus apsudi- 
jo jį ant smert, bei per užtary 
mų buvusio km .toly, zokony 
ko X:)ntese% tapo iszgelLėtas. 
Taigi tur jisai visas iszAga- 
idant pritaikyt ue;-ų>ykaaių tei 
pu massonų ant katalikų.

K įmigai ksztis Albertas.

Miręs pa t.karalienės Vikte 
rijos labai mėgo, tepliorystę ir 
pats tankiai pie>zė dekoracijas 
Norėdamas a rėžiau s apsipazįt 
su tecliniszkų pusę teatriszkos 
t«Į>liorystės. mokinosi pas gar- 
•šiaušių tuom Įnik tepliorių,Mat 
t‘ų Morganų. Karalienė Vik
torija tankiai ateidavo, pj;isižhi 
rėti darbui savo vyro. , V ienų 
dienų4*-, pasakoja Morgan, ,,pa 
aiszkinau kunįgaikszcziui szitų 
ir priegtam ranka skėstelėjęs 
paantrinau ta dalį. Toj valan
doj atsidarė paslėįitos durys šie 
9.0>jjuėjo karalienė ir taposkaų

avinę.

ilžiai užgauta mano ranka. Bai 
šiai i.-z-igandęs isz nelaimingo 
atsilikimo, pradėjau teisytis ir 
perpraszi nėt, o tiioin tarpu tu 
rėja u labai juokingai isz rod y t, 
m*s karalienė pasileido j ūkais 

i ir užtikrino jog ji linksma pa- 
maezius kaip cnergiszkai mo 
Lytoj,-.* kunįgaikszczio iszpil 
do savo uždule,

Greitas darbas

Kaip galima greit dyrbti
persi tik ryta neseniai su pageL 
ba maszinų Grudžiondže. Vie 
tinėj f a brikoj apgavimų p. 
Budnik paėmęs mierų ant czc 11* ** 
batų del burmistro, už bertei- 
nio valandos jau 
gatavus.

atneszė jam

Isz. szios priežasties primena 
,,le> j°» apvaikszcziojent cieco 
riui Pranciszkui Jėzui 1873. m 
berteinį meto sųvo vįeszpata 
vimo padovanoja miestas \ ied 
iiius apsivengimų medėjo, k u 
ris laike \ ienos dienos perėjo 
uu avių t’vsiog ant ciecoriszko*- 
asabos. Isz rvto nukirpo d\ i 
avis ir isz jų vilnų padarė tų 
apsirengimų medėjo, kuių vaka 
i'e padovanojo ciecoi i .i.

Didžiausias akrutas ant
svieto.

1 lidžia ilsins ak rūtas ant s vie 
to vadinasi „Pensyl vauia“, pri
gulintis prie Hamburgo-A me

Didelis varpas.
Sziose dienose Lubbne ant 

pliaciaus priesz vietinę kate
dros bažnyczių. J.E. kn. vys
kupas Jaczevskis apkriksztijo 
didelį varpų vardu Jonų, 
kuris per du su virszum am
žius kvietė dievobaimingus 
žmonelės ant maldos į gražių 
katedros bažnyczių. Minija 
žmonių suėjo prisižiūrėti re- 

I tai < eremonijai, Isz priežas
ties į trūkimo, varpų perliejo 
isz nauju p. Zvolinskis isz 
\ arszavos. Tas skambalas 
sveria 12 tukstaneziu svarų o 
szi rd is jo 350. Vi/szus varpo 
apipuosztas paveikslais Moti
nos Dievo ir szvento Jono 
Krikszytojo, o teipgi herbais 
dvylikos fundatorių Isz lotv- 
niszkų paraszų ant jo, matyt 
jog jis pirmusyk atlietas buvo 
metuose 1327 storone Kollegi-< - c
jos Jėzuitų, del kurių dabar
tinė katedra Lubline bu\o 
pastatyta-

Szventi gydytojai.
Salomese Don Fournier, z<>- 

konykas ir daktaras medicinos 
Į>asi-zveniė žingeidžiam moks
lui.

Po ilgam pajie.szkojimui, 
suraszė ()8 kanonizuotu asa u 
kurios užsiėmė gydymu Terpii 
jų i'anda-i ir kelios moters. 
1 Įaugu mas szven t u-gvd vt ■ >j ų 
gyveno pirmuose amžiuose 
k r J<szczioii \ stės ir tapo n li
kau k y t i už szv. tikėjimų Kai
po galva ir globėjas daktarų 
yra sz ve n t as Lukoszius Evan
gelista. lobaus prie skait
liuos garsesnių galima paskirt 
szventų ( ezora, i kurį atskalų- 
ims Julianas labai itikė, szv. 
tkinlevJeo^ą kuri užv\donai * e e
sėbrai iszdavė persekiotojams, 
s/.v. Llažn-jų, kurisskau
dėjimus kakta, szv. Alfams

•\yskupa, szventų Euzebiuszų 
l'opiežių, szv. Kosmų ir Darni- 
ona. kurie visadagydė uždykų; 
ant galo szventusbrolius Ravi,-
nų ir Rasytę,
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(Wazinkelias Lehigh ■ Valley,

KPrttuieft huo iB LapHricAio iftyf m.
trainal feedoa Ut Shenadorlo In ’enn Haven 

J«a<U4oo, M*nch Chunk, Lehighton. Slatlnittoo 
WMto Hall, Cptaanuqua, Allentown, Bethlehem 
Buton k Weatherly 6 Gt, 7 38.9.15 ryta 12.40, 2.57 
5.9T, po plotu.

In New Yorn kr Philadelphia, 6.04 7. 33. 9 15 ry
te 12.43.2.57, popiet. In Quanune, Swlu-hbaca, 
Gerhanls ir lludaondulo. «.(>4915 ryta 2.57 i>o plet

In Wil on-Barre. White Haven, PltUton, La- 
cefville, '1’owandn, Sayre, Waverly ir Elmira.6.M. 
>K» rytu 2.57, 5.27 po piet.

Jw Rochester. Buffalo, Niagara Falls ir in Wo- 
»4ua 6.04, 9.15 ryta 2.75. 5.27 p«> piet.

In LMvIdere, Delaware Water Gap ir Strouds
burg 5.0-1 ryta 2.57 po pi-t.

hi Lambert viliu ir To-nton 9.15 ryta
In Tun ha nnoc ft.Ot. 9.1 rytu 2 57. 5 27 po piet 
In Ithaca ir Geneva ft 04. 9.15 ryta 5 27 jh> piet. 
In Auburn 9.15 ryta 5.27 |>o plat.
In J •nnesv'illv, Ix'viston ir Beawer Meadow 

7 SS rytu 12.43 įk> piet.
in Sloe ton ir Lumber Yard <5.01, 7.38. 9.15 ryta 

It 43, 2.57, 5.27 po pietų.
In Silver Brook Jukction, Audenricd ir Hazle

ton 6.01, 7.38, 9. 15 ryta, 12,43, 2.57, 5.27 ir 8.08 po 
plotu.

In Scranton 0.04, 9.15 rytu. 2.57 Ir 5.27 po pietų.
In Hazlehrook Jeddo, Drifton ir Freeland 6.04.

7 38. 9 15 ryta. 12 13, 2.57. 5. 27 po pietų.
Iu Ashiaml, Girurdviile ir Lost Cree, ( 59. 7 46. 

9.13. 10.20 rytu. 1.00. 1.40, 4.10, 6.35 po pietų.
In Raven Run. Centralia, Motin' Carmel ir 

Shamokin 9.13. 11.14. rytu. 1.32, 4.20, 8.22. 9. IS po 
pletu.

In Yatesville. Park Place, MahanoV City ir 
Delano, 6.04. 7.38. 9.16. 11.06 ryta 12.43. 2.57, 5.27 
?.<*3. 10.53 po pietų.

Treinai iszcina.
LzSliniriok 5 15.8.15. II »;> rytu. 1.55, 4 30,9 

30 po pietų, ir :ite nu in Szenadori imt ft.OI, 9.15 
rytu. 12.43. 2.57. 5 27, 11.15 įm pietų

Isz-iuit isz Szcnnd«>ri<> j Pclt>villc, 6 04. 7 38 
9.08, 11 06, 11.30 rytu 12.43.2.57, I 10, 5 27. 8.CW po 
pietll.

Nzeluit Lz Patt-ville į Sz» innori 6.00, 7.50. 9.(15 
40.15, 11.40 ryla, 1232, 3 00. I 10 5 20. 7 15,7.55. 
9. 10 po piet u.

l»zeina I.-/. Szetiudorio į Hiizlclun. 6.01. 7.10, 9 
15 ry tu. 12 33. 2.57. 5 27. S ik po pietų.

|-z>*inu i'Z llazhtlon i Szenadori. 7.3, lO.tM 
n.Otl ry lu. 12 15, 2..5S, g.30. 7iį 7 gft po pietų.

NEDELIN1S TEEINĄS.
Iszcina in Raven Run. Centralia 

Minint Carmel ir Shamokin G.45 ryta 2. 
40 po pietų, ir atiena In Shamokin ant 
7.40 ryta ir 3.45 po piet.

Isz.eina i>z Shamokin in Sheiiadori 7, 
55 ryta Ir 4.00 po pietų, ir ateina in She 
nadori ant s.19 ryta ir Lūs po pietų.

Iszcina in Ashland. Girardville ir 
Lost Creek. 9. Io ryta 12.20 po pietų.

In Hazleton. Blach Creeh Junction. 
Benn Haven Juetion. Mauch ('hunk 
Allentown. Bethlehem. Easton ir New 
York, S. 19. ryta C?." ' " >5 po piet.

In Philadelphia I?.30. 2,55 po plotu.
In Yatesville. Park Place. Mahanoy 

City ir Delano. 8.49, 11.35 ryta 12.30, 2 
55. 4.58. (5.03 popintu
Iszcina isz Hazleton in Szenadori 8.30. 
11.30 ryta 1.05, 5.30 po pietų

Isz Szenadorio in Pottsville 5.55. 8.19. 
9.32 ryta 2.40 po pietų

Isz Pottsville in Szenadori 8.30. 10.40 
ryta 1.35, 5.15 po pietų.

ROLLIN n. wii.BVit genoralnas snperin 
teridentas South Bethlehem. Bn.

CHAS S. LEE. gen. agentas
Philadelpdia, Pa,

A. W. NON EM ACH ER, Ass G, 1’. A.
South Bethlehem, Pa

. j.
AGENTAS SZIPKOHCZIU

308 W. Centre str. Mahanoy City,
Pa. Galima pirktie konopigiuusei ir 
ant geriausiu szipu waziuot. Prieg- 
tam Raidžiu piningus tiesiogei in
Lietuwa, Russija, Lenkija ir kitas 
wib&s szalis Europos.

. Teipgi laikau saliuna/^kur wiso 
gero galima gauti isigert. Lietuwei 
pea uto wienZemi.

wprr-vr-:

Katalogas Kningu.

-r ~

Musę spanstuvėja randasi 

szios knįgos:

Maldų knįgos:
Aukso altorius arba Szaltinis dangisz- 

kųskarbu “ “ “
a) Skurhiiuose. apdaruose - $1.50 
b j Szagrino - - 2.00
c) Krisztolo - - 2,50
d) Sn kauleliais 3.oo ir (langiaus

2) BALSAS BALANDĖLĖS.
a) Skiiriniuose - buc.
b) Szugrino - - Loo
c) Krisztole - - - 2,oo
d) Su kauleliais 2,75 ir daugiaus

3) Mažas AUKSO ALTORIUS. /5c.
4) KANTICZKOS - 70

Knįgos dvasiszkos įtalpos:

(■iveniinui Szventuju Dievo 1, 2, ir 3. 
70 centu viena

Givenimas Vleszpaties - 80c
Givcniiiiai Szvenlaju Dievo Į mažesnis Į 

ir I II z.okonas drauge. - - 20c
Garsas apie baisybes dieno* <udo 25c 
Gydyklos nu baimės snierties 30c 
Istoriu Szvenia su abrozeliuis - 25c
Menuo Marijos - - 30c
Eiloiea arba , k<’les į muldiijg.% giveni- 

ma - - - - 50c
Novenos - - - 30c
Prislgatavojimas aut >merczio 50c 
Istorija seno įstatinio - 25c
Kanczia Vieszpatius - - 30c
Pokylis s/.ventiijif arba tauki kurnu- 

nija .... i5c
Szkala - - - . 25c
Stebuklai Dievo Sz. Sakramente 30c 
Mokslas Rvmo kataliku - - 35c

• v

Szlovinimas Sz. Panos Marijos 20e 
Ražanczius amžinas - - 10c
Zyvalai szventuju - . . 20c
Kalba dvieju žrnogu • - 10c
Vadovas in dangų - - - 50c
Vadovas aplr.nkaneziu atmininima kan 

ežios l'-zganltojansmusu - 18c
Girly lie.baisibe ir rustibe togrielo- L'v 
Kas y ra grlekas.kalini 2 inergiiiez.iu 15 
Didžioji nedelia - 5c
Gries/.ninkas priverstas metnvoties 10r 
Perspėjimas apie szv. tikėjimu 8e 
Trumpi pamokinimai ir rodos isz knį- 

gu kun. Antanavicziaus - - 5c
Kasdienines maldos - - 8c
Graudus verksmai - - 10c
Apie malda kaipo rakta i dangų 15c
Pamokslai ant didžinju im-tiniu szv'Cli 

ežių ir didžiuosius nedelos - 75c
Szanksinas Balandėlio - 25c

Knįgos svietiszkos įtalpos

Lietuviai amžiu"gludumuose 10c
Maskolijos politika - • - 20c

Vaikų k n inge lė - - 15c
Veselija pagirėlių - - - 20e
Terp skausmų į garbe poema 35c
Vistorla. Zanavyko - 50c
Juokingas pusakojtmas - 7c 
Naujas elementorius su apdarais 15c 
Lietuvos gaspadlnė - - 35c
Ameryka pirtyje - - - 10c
Tamoszius besotis - - <r’c

. Apie Kražius - - - Lr>c
Ką daryti idant sveiki buUimė "• 
Lengvas būdas paežiam per save pra 

mokti rasiyt - - . l^c

Apie sėnovčs Liet*'
rrumpa senovės Lietuvių Istorija 10c 
Žlponas bei Žiponė - - - 40e
Žlrgils Lr valkas - - žve
Birutės dainos - - • - 10c
Petro Armino rasztal - - 10c
Ponas ir mužikai, drama - 15c
Kas įaisybe tai ne melas, AiszB. 15c 

Pajudlnklm vyrai žeme apysaka 15 c. 
Ant Nakvynes “ “ 5 c.
Pasakojimas apie viena vaitu ir jo ra-

sztinika " “ “ 5 c,
Kaukazd balaisvis “ “ 5 c.
Kur meile ten ir Dievas “ 5 c.
Kas kaltas “ •* “ 5 c.
.senis Makriekas " “ 5 c.
Vakaras Tilviko plrkteleje ' 5c.

Gyvenimas Stepo Ramlnosio (ketvirta 
dalis ,.Szauleiii>zkiu senelio’*) 15 cm. 

Apie Daugu, Saule. Menasį. Žvaigždes
Plianetas ir Kometas “ 5 c

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

Naujas elementorius (1805 m ) apdary tas 
su puikiais paveikslais “ 15 c.

Žodynus kun. Miežinio keturose kalbose; 
lietuviszkai. Jatvis/.kai. lenkiszkal ir 
ruskai “ “ S 2.00

Basanaviezians I)r. Etnolugiszkos smulk
menos (su viena mapa) “ 25 c.

Pavergelė (P. i’ei šeri n tos Apysakėlė) 
ir kaip gyvenu Kytiai “ 10 c.

Vapplerlo A. kun. Istorija bažnyczios 
kataliku “ “ 100

Kristijonas Doualaitis Pavasario links
mybes “ “ ‘ 5 e.

Musu Pasakos, lOpasaku io c.
Kankinimas kataliku Lietuvoje abelnai 

o y patingai Kražiuose 1803 metuose 
del Lietuviszko teatro “ 15 c.

Andersono p ašakos, su abrozellais. 30

Win. A. Davis.
Gali isz.czisliti ir nukvarbuoti visokias 

drapana' kaip tai; kotus, kelines, pirsz- 
tines, vilnones ir sziikines. Po iszczistii- 
mo . arini nukvarbavlmo drabužiui isz- 
rodo kaip suvisu naujai padaryti.

Darba atlieka greižąi, pigiai ir koge- 
ria usei.

Taigi parduodu naujas ir jau palaiky
tas drapanas.

NEI ZMIUSZKI I E

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

MESINYCZIA
I. I. Rohland’o 

31 \V. Center Str.
■Shenandoah, Pa.
Visada kopigiausiai parduoda 

mc.su: jautiena, versziena. aviena 
kiauliena i'- visokio skyriaus rūkyta 
mesti.

Geriause mėsa Szenadorije ir 
visados pigiausia.

PU1KUSSA1 1 UN AS

J0N0 MIEL-D/IŽI0
Teiposgi gers krinuc/ius ir teisin

gas agentas, laiwakorcziu ir siunti- "5 O 
mo piningu. 122 S. Main str.

Shenandoah, Pa.,

and lobule reiilstcrod. Twenty-fire yenrn wx- 
perleDCu. We reporc whether patent can oe 
iMscurcd or not, freeof Charco. Our too not duo until patent la nllcwed. agpntre Book Free. 
H. H, WILLSON Zc CQ.. awonwya o Ur, 
Opp-T.B. Fte. omco, W ASHINOTOM, D.O» 

.fAGL NOKITE BIGEI B1KKT 

Czewerikn ir czebatu 
... .Ejkite vi»i pa8.. ..

i*WOMERI,-s
124 N. Main str Slieiian.

EI GIA USE VIETA visam irnests 
pataiso eževerikns kfi nupiginusiai

... —» ■ ■ M— . -"—M*. •- - M

C. M. BORDNER I). 1). S.

DANTŲ DAKTARAS
Ofisas buna atidarius
nuo 9 iki 12 f pietų)
po piet nuo 1 iki 3
ir nuo 7 iki 8 vvakare

34 Oak str. Shenandoah, Pa 

Pas HaflziaH 
Visi ta vorai yra labui pigus ir 

szvieži. Užlaiko valgomus tavorus 
ir daug visokiu dalyku.
Taipogi K. Radžiaviczius parduo

da szifkortes ir siunezia pinigus į 
visas dalis svieto.

ATEIKIT! 
lOSN.MainSt,

SIIENAMMMH, PA.
1.1ETI ’ VI SZ K A S S A1.11: N AS.

M. Slavicko
339 W. Coal str, Slivnancloab, f'a

I .i etų vinį n e u žm i rszk i te atsi lan k v t i 
pas M. Slavicką. Žinokite, jog jL 
yra ne paeziuotu. tai yra teisinga 
vyras, nes nereikalauja daug uždars 
bio. \ isados užlaiko puikius gerv
inus, kaip tai.szalta aiu. visokia ariel
ka kokios kas tik nori, ir kuo pui
kiausius cigarus

— SAU UN AS —
Jono.Razo

'I'm galima gauti skaniausiu gėri
mu wisokiu, nes ir cigaru usirukiti 
su kwepmeziu durneliu, o ir pagelba 
bedoje, ba jau newiena iszgelbejo 
isz nelaimes p. Ražas.
213 E. Centre str. Shenandoah, Pa.

T ft .11 I N K I T!
Pas prabaszczių Szenando- 

rio parapijos gulima gauti visokių 
Szkiiplierių ir„ Kožanczių

Ant pardavimo
puikus namas (prapertę) su 
sali u n u. Teipos-gi ir f a r 
m «ą turime ant pardavimo cit*- 
]a arba pusė farmos. Norintis 
tą viską p.amatyti, tegul atsi- 
szaukia pas:
J. Kynkevicziu (skvajera),

Shen a u d o a h, Pa,

1. fl. MITO, fl.D,
buvęs prie Miners Hospital, 
Ashland'e. Gyvena Water Compu 
ny. Building,

Shenandou h, Pa,

mc.su


“Garso Amerikos Lietnviu’Tau< Sztoras John Dabu
Drukarneje -X

Kūpuikiausia ir už pigia preke (ezienia) iszpildo visokius 
drukoriszkus darbus: Drukie ja

Draiigyszcziti konstitucijas, Plakatus, XTikietus, 
Gromatas, Užprasziinus ant vesciiiju ir t. t.

Adresas drukarues:

'GARSAS AMERIKOS bieiWIU” FMB, C0,
230 W. Centre Str. Shenandoah, Pa.

e agentas d®’

Reading, Pa.

Alans yr Porterio.

p.KTPMN’SO APTJEKA 
užlaiko visokius vaistus kaip k r a j a v i s z k u s te i p i 

m e r i k o n i s z k u s.
Visi vaistai yra szvieži, geri ir labai pigus.
Visi receptą i? y ra pritaisyti k ė geriausi a i. 
Jeigu vaikai yra uespakaini, verkia, t u r pjūtį viduriūse, 

traukimą viduriu, tai dūk vaikui vaistus

Luks German Remedy.

Parduodu drapanas kepures, czeba- 
tus ir t. t. viskas po cziene ko

kios da ne buvo Shenando- 
ry. A tikit o pamatysit.

COOPER & SCHILLER,
25 E. CENTRE STREET,

269 W. Coal «tr. Shenandoa!

PAS
ft.

Žinoto, jog tai puikiausias saliun 
visame mieste Shenadorio.

Lietuviszkus daktaras ant kožno pareikalavimo. Var
gingiems visokia rodą u ž d y k ą.

Atpiipkit 
kirliu®b .Bruy Store#

Ferguson s Hotel Building, No. 6 So. Main St.
SHENANDOAH, PA.

^Joseph l Gieęye>- 
lietuFfczkas : bardskiityn : (barberb).

210 £. Centre str, Shenandoah

Skuta barzdas ir tisus, kerpa 
plaukus ir padaro frizūras pas
kiausios mados.

\L M. BURKE.
ADVOKATAS - LAIERIS.

Offisas; ant Kampo Main ir 
Center ulieziu, Shenandoah.

Kampan K. Center ir lioirern
Smagiausia užeiga. kaip del vMlr| 

lietuviu, taip Ir pakelevlngu, nes ura 
Leigh Valle’s d I po, Tenai raudasi i; 
skaniausias alus, visados sviežes, oi 
kitu gėrimu tai nei girti nereikia, nesi 
resniu niekur nerasi, o cigarai isz g 
ežios Turkijos. Taipgi J. Kupczinsla 
ir brolis yra labai prieteilngl žmoni 
Kiekviena gelbsti būdoje Ir duoda rul 
kožnam reikale. nkpamihbzkit

201 E. Center Str.

Peter Cecchini

NAUJĖS * K.IETUWISZKAS H S H
» SALŲ N AS K

202 S. Main Str., Shenandoah Pa.
-« JUR. t ANCEREWI6ZEUS,

Ntyri vyrai pas savo brolį lietuvnįka ant szalto alaus! isz Prancijos 
snapso ir turkiszkų cigaru! Užeikit, o oepasigailesit.

Žmogus teisingas, su kiekvienu gražiai apsieina.

nauja

Parduodu visokius žalius valgomus tfi 
ktus: Salotas, Kopusius, Cibulius, M0 
kvas, bulves Ir žuvį gatunkifl

Visi ta vorui yra sz vieži ir labi 
pigi, ateikite o gausite ka tik no 
site k o pigiuose i.

NEUŽMIRSZKIT

221 E. CENTER STR.
Shenandoah, f

Lietuviszlią Graboriu
Vinca Minkevicziu

Didzianse Krautuve Grahn Užlaiko geriausius arklius ir pi
ginus del szCrmenu, veseiliu ir t. t.

— Na wini prie alaus —

CH. SHMIDTO
Ar žinote lietuwiai kad CHRY 

TIAN SHMIDTO yra geras alui 
gahva nuo jo niekad neskauda. . 
Ch. Shinith‘a gali kaa nori gaut 
bsczkutia in namus parsigabenti 

0 7 W. Coal str. Shenandoah, P
drapanų tam tinkamu prie palaidoimo nebaszniku, viskas 

parsidūda nsz pigiause cziene.

^/^fklius i ip Ęigipus^c
samdom del szermenu ir veseliju su tais reikalais uszpraszom Lį 

visus pas mus atsilankit.

Ant kampo Lloyd ir Bower Str.
Shenandoah, Pa.

Tikras amerikoniszkas laikrodėlis.
.STEM Uzkfrpk szi spgar.lnl- 
I wind in| ir prisfu.sk momi «u 
™ * st T savo pilnu ndre.u.o rnon 

ladies prisiūkime tnv už dyka, 
OR CENTS?*1 P'inmtinjo gvrlausj 

_r tikra animkoniszka li»i- 
OyĄkrodvii, yrn ta! iLkjrat 

aukkMK, vadinama* 14 k 
Iszrodo iftlt,. kaip t£kra» 
auksini* laikrodnli., ku
rio* kiti pnrdAda po £40 
yru gvnrontAvnta, ant 20 
metu. A pilurėk gūrai e* 
proiMi ofiso Ir jeigu tu in* 
ttlai, jog y pigu, vhfano 
Irek I7.5O. O j*lgu nori 
puikaua lunclugello, *taJ 
nulupk gO centu pncatl- 
nemls mark.mU o gnu 
ai auksini lenciūge!!
v.rtumo t3.ęO14 k. Arba 
prialuak T.flO, o len.higo- 
II gauti dykai.

ADRESAS:
h °r Royal ntff. Co. Dept

61 Unity Vldg. - - - Chicago, 11L

caVEATS,TRADE Marksi!y 
COPYRIGHTS. “

CAW I OBTAIN A PATENT f Fo 
prompt au».7er muI an honest oplnlonvwriU 
MUNN C _ ------------ -- - , -experience In the patent buaineu. -—-—-- 
tlona strictly confidential. A H nndbeek at 
formation concerning Patents ana bow to 
lain thorn sent free. Also a catalogue Of inecb 
lea! and sdontlflo books sent free.

1’atjnts taken through Mann A Co. reea 
special notice in the Hcientlfic Amerlcaa^i 
thus are brought widely before ths publloW 
out cost to r inventor. This splendid t» 
Issued weekt> wf esantiy illustrated, ha, hr far 
fargoet circulation of any scientific work in 
world- S3 a year. Ban nle coulee sent fre-

ButJdlnr BdlUoc, monthly. fz.iOa ysnr. 
eoptas, ©ent*. Every number eonUlus 

-1 platea. in colors, and photographs o
_ .“ttr with plans, enabling bo'.ldara to she

C(K» who have b«d ’'early fifty yet 
In the potent buaipeu. Commonl

prisfu.sk

