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Rates J of $ advertisin

-X Preke apgarsinimui

One inch once
One inch one month
Ono. inch one year

Vienas cdl# viena karta
Vienas colis per menesi
Vienas colis ant metu

$ 0,50.
$ 1,00,
$ 10,

Pagal lenkiška parašau Tėvulių
I hikrelė.

kas-žin kas suszlamėjo, ir pa
sirodė trejetas vaikų, o su jais
sena moteriszkė: galva balta
kaip sniegas, apsivilkusi pi I
k.ds rubais, ėjo jie gana grei
tai, ir priėję prie lygumos atsi

jis isz k irto gražiausiąjį Alba
nijos jaunimų, o dabar pavers
jus m usu Ima n a is, prieszais krik
szczionių, nuplėsz al ban isz k us
apdarus, o apvilks turkiszkais,
etiluos kalbos ir
1111 >

$ 0,50.
$ 1,(MU
$ ll».

nes ginklus nuleidę persiskyrė
į dvi dalis, o tada pasirodė an.;
balto žirgo puikiai apsirėdęs
vyras; buvo tai pats Amūrą
tas, turkų sultonas. „Kas tu
•si?“ paklausė garsiai, prijod*
mas prie vaiko: „Sūnus Jon«*
K aštri joto, Albanijos kunigai k.
szezio, kurio kūnas czionui gu
ii“ — su pasididžiavimu atsa.
ku vaikas. A m uratas nusiste
bėjo tokiu d rusu m n atsakymu,
ir klausė toliau*: ,.O ar žinai
kas asz e*iu ?“ žinau, — neprie
telius Albanijos.“ Sultonas su
sirauke, bet nieko nesakyda
mas, atsigręžę prie moteriszkė*
ir jaunesniųjų vaikų; „O ka*
j
ggve!-

atsimuszė ant jų veido; bet tu
Jurgis ogreitai
isz
jau* iszsiskirstė tarpu lavom
o atsistojo;
•
Užtekėjusi saulė norėjo ap- su atyda prie kožno pasilenk blysakęs jo veidas užkaito
sz v lesti žemę, bet j Adas tamsus darni. Sztai vyresnysis vaika nszaros isz akių nustojo bėgu
n iekados!‘
debesys knrisai pasikėlė isz ry surikęs graudulingu balsu, pi sios: ,,-Me
— suszuko! Lyg rodos tų at
tų, per pusę jų uždengė; o ir
liepimų vaiko vėjas nuneszė į
saulės .spindulini nelinksmai
tinas jo rankas,
prieszų szetras: nes vos spėjo
szvietė tų dienų ant krūmų žo iii mano mielas,
juos iszlartie, is> tos pine* su
lių ir medžiu. Paniurusi, kru
Bet nė vaiko sz
dundėjo, susąlamojo, žiaurus
prie
v m n buvo jų szviesa
mcziavimai neprikėlė u
riksmai suskambėjo ore
tos kruvinos szviesos
11)11 •ztojo, — gulėjo ncjvdėd
Moteriszkė pakėlė galva, ir su
mas, su baisiai sukruvinta k
.»iausJ
i 'ooiszuziu tarė ,,turkai!
lygnna. Tenai neseniai tui tine. Gražus jo veidas nesti'
but buvo įvykę;
i bi no
krutėjo, nė mažiausio ženkit
Ke vietoje arsraymcr^xhv .m.
szen ir ten gul
iivomn — gyvasties nena/odė.
kelių ir tarė: „Pone, susimilk
Velti
Jojo tikrai turkai ant gražiu ant musų!“ Lzsigandę vaikai
mėlyni,
sužeisti
ir ten bu
v
szauke ji mėli
\o iszmetyti sulaužvt i ginklai;
iirgų; jų buvo trisdeszimts; teipogi verkti pradėjo: „Sza
i.
Numirėlis
jie nurojo p.’inmlyt laukų, ap Ii u jūs, aszarų aeKencziu!“-vietom i
anai sukepu
:sai galiūnas.
Turkai
dengtų lavonai* ir pasidžiaugt ie suszuko A m u ra tas.
vežimai sudaužyti
k yrėsi nu kitų brangu •avo aukomis. Mu-zis vėlai to tiktai ir telaukė: sužibėjo
kareivių apdarai iszmėtvti, o mu ir puikumu: apsivilkęs bi naktyje buvo pasibaigęs, tai ginklai, irszviežirs kraujas pa
toli nu to viso isz dvieju szaliu vo mėlynai szilkiniais rubais
iiezmoj
jų krito. Jau sruvo. Jurgis pilie gelbėti m*
baltavo szėtrai. Po desziuei jiHCa žibėjo nu brangių akine
nieiie v
>a*lėpė savo laimingiijų, tarp ginklų neprie
tiktai liekanos sudaužytos, su Heliu ant krutinės buvo bran i>zi)a.usius ven
teliii, bet Amur.)tas užkelti jį
v
draskytos purvy nėję liulėjo: o gus retežis
ant savo arklio.“ Nerūk, tarė,
Irai v a jo hnvo jos ru I>ais bet v
po kairei buvo gražioje tvarko n Uib-ngt'*, rankoje turėjo gink krestelėjo. Tarytum norėda nebus blo
man, ne*
je; isz treczios szalies ant ma
kotas buvo turku mas savimi tėvo kūnų uadeng (trusus esi, pajuosiu tavę j so
žo kalnelio jiidavo murai Kili
į ti, stovėjo jisai drąsus, iszsitie stapilį ir drauge su savo vai
jos miestelio ir k lirai kas žiu
sę*J akys jo narsu žėrėjj. 0 kais auginsiu? • Jurgis veržėsi
kokios
gražus tai buvo vaikinas. Gra n*z jo rankų: ,,Leisk manę!
žus garbiniuoti juodi plaukui Lžmuszei vakar mano tėvų, da
gulėjo ant peezių; juodos akys bar brolius ir moeziutę, už
Į dangų. Pakalnėje vieszpa ko vaikas ir hucziavo kraszrų ugnimi žibėjo, Veidelis oail muszk ir manę!“ Sultonas p ra
tavo tykumas, kartais tiktai ko rūbo užnnisztojo.
Iszgirdc gas >mulkus, gražaus pavida
kis pauksztis gyvėdra suplave kiti jo balsų atln
lo; devynerius metus amžiau* vęs ir, suraginęs arKlį nuleki
na sparnais nusileisdamas ant ant keli
jo rau turėjo, o hz kuktos jau matėsi ant baltų szetrų link, o paskui
ž’-mės, kur gera puota jo lau doti! 1'riejo ir moteriszkė; bet protas. i*z akių vyro drąsumus jį ir kiti nuseke. Ant lygu
'Purkai tuojau > užmatė sto- mos prie kitų lavonų liko ku
kia; kartais kur sodžiuje szuo ji neverkė, tiktai palingavo liti
nai dvejeto vaikų, baisiai suka
sustaugia, ir vėl tyku.
(Ina, galva ir padėjusi rankų vinuzins, o ant apdarų pažinę
puti, ir moteriszkes su n u k il
ant vyresniojo kūdikio peties, kad tai albaniszki vaikaiszoko
sta gal v
ramiai; suzei- tarė: ..Žvilgterėk, Jurgi ant tų prie jų ir pakelė savo kreivas
Varnai sukranksėjo
ar pHeszai jus szėtrų kur ten baitCija, tai juo szobles. Bet sztai į a igirdo alingai, ir vėl buvo tyku
pribaigė, ar saviejai nusigabe še gyvena užmuszėjas tavo tė skardus balsas: ,.Nelieskite
Tolimus bus.
no. Urnai nuo miesto szalies vo. J’s užmuszė tavo tėvų,
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pep sįeųąs gyslų į r vįsp
Lengvas pragumas damas
kūno.
įKZsisaugojimo viduriniu Ant galo ir man pačiam
ligų.
pradėjo įsikyrėti tas paeitam?
parodymas locnu patyrynm.
pymas, nes negalima apsieiti
be nusialsinimo ir nū menko
Mums besimokinant iszkalb- prisimarinimo. 'Lokiu labu
moksliu (rbetorica) musų pro palengva pradėjau užnedaboti
Bet
fessorius iszaiszkinėjo, kokiu kartais per ilgoką laiką.
bildu galima isztobuliuti balsą, kaip vieną sykį pradėjau jausti
t.y., traukiant kvapų paleng szirdies gėlimą, tai urnai mė
va į sųvę, kaip ilgai be atsi- gimtu traukti kvapą papras
įvėsymo,
galima
yra tuju budu, tai padarius pwr
dat-sėtį vieko; ir paskui vė' kokį bertainį adynos, szirdies
To
•r
taipat palengva iszleidžiant gėlimas visiszkni isznyko.
laukan. Urnai asz pasiryžau liaus asz vėl iih po ilgo laiko
tai ko tobuliausiai iszmėgyti ir pradėjau užnedaboti isz dalies
per tinginystę isz dalies tyczia
persiliudyti. Nes mums taip
norėjau da gerinu užsitikrinti
gi buvo pasakyta, jog tas pas i
jai tas pats skausmas sugryž.
tampymas yra labai naudingu
Neapsirikau-gi taip mastyda
ne vien del isztobulinimo bal
mas, nes neužilgo siigryžo vėl
so, bet įr del apsaugojimo tas pats gėlimas szirdies, u* po
planczių nū pagelymox arba pasinaudojimo isz to paties kva
gavimo los
neiszgydomos pinio pasitampymo, vėla urnai
džiusnaligės (sukata).
Juo atsitraukė. Tai atkartojau ke
dažniau ir ilgiau tai banda va lis lygiai kartus, o visados su
jau pats ant savęs, jū geriau tai paežiu įsznąuda ir pasekme
per>iliudin ui apie tą tikrybę.
Todėl kaip norint menkai
Bet kuomet užmydavau ki numauydams apie mokslą psi
t’oms mano sėbrams teip da hobygijos, galiu drąsini alsi
ryti, tai jie kad ir užtikrindavo liepti: „Ir akla vįszta randa
naudingumą to pratini mosi, grūdeli.“ Tuomi nesigiriu ką
tariaus mam^.
’O sa imirjo at*d<nrgęs*fi’i>ba rszi-aTfr^r
kydami, jog per tankui arba bet tiktai locnu patyrimu daro
per ilgai teip besitampant ga dali tai, kas jau seniai buvo ži
li sau užvodyti pertraukdamas noma visiem, kurie mokinasi
kokias gyslas, arba gali įtrauk iszkalbmokslio, ir troksztu ati
ti kokį neskanių orą užtersztą traukli ryklę baimę nuo dau
ligos sėklomis. Asz vienok gumo prįsidieginczių i»z to pa
netikėjau į jokį pavojų šaky siuaudoti. Tuomi jau locnu
damas: kas per nauda mums
d a tyri m u netraukiu sek a n ežias
bus hz tų mokslų jai mes bi užbaigas (conclusio): Planjosim iszmėgyti ir pasinaudoti ežiai būdami sarginiais (orga
isz jųjų bandavotiuai (j-rak nam) kvėpavimo, Vy., duinp
ticznai). B.eje; kas link ne. lends del padarymo kvapo,
sveiko oro, teip samprotavau: isz kurįo prasideda balsas, sy
jai mes privalom gyventi m* kiu jie patys esti ir sarginiais
visai skaisczinme tvaike, tai arba vvkais skaistinimo arau
*
gana ąiszkuyra jog tas tvaikas jo. Irgi
kuo labjau iszplri įkvėpė tas viduje musų urnai
nmn kremzles krutinės tūmi
tampa toli da neskaistesniu, o
ilgėju traukymu kvapo, tū
tvaikas arinis vis esti skaistus
daugiau pasidaro ruimo del
\iiu ir sveikesniu. Kas link
plerinimosi plmicziams. J ė
pęrtraukymo g\slų: jeigu mn
jjiį gyslos butu tokios nedrūtos daugiau iazsiplerina plaucziai,
tu gabesniais tampa del skalsjog tokia lengva medega kokia
tinimo kraujo; jū skaistesnis
yrą oras, kątra persisn e ia
per geležį ir akmenį galėtų jas esti kraujas, jū geriau maitina
pertrąukti, tai labai paoingas ta i si n ėja visas dalis knirn. Ki
butu, n.ųsų gyvenimas. Ta: ta užbaiga, prie kurios durimi
net pats skraidymas kraujo jas sgitū datyrimu, yra tokia: K U
galėtu pertraukti, tai jokiu ilgiau be atsikvėpimo trau
budu oras būdamas tokia skys kiam kvapą į savę. tū daugiau,
ta ir lengva medega negal per ne>kaistaus ir paged indo O|<>
traukti gyslas. Nes spiriami s isz varom isz vidurių. Nes nors
lengvai gali iszeiti persismelk* nekūmet nepaliaujam kvėpūti
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tariaus tū gamtiniu neliūsno niautos traukymo kvapo,
i lingu kvėpavymu menką tikt pats nedatesėj’au iki | minutes.
dalį pagejusiporo isz kvėpė j am Jū dažniau ir ilgiau pasitam
o tū ilgų trankymu kvapo kada
teip prislpildom sjsviežin oru
jog pradeda atgal versztis, tai
aiazku yra jog tada szvivžesis
oras isžvaro pagedusi,
A.p.,
jai pusębonkos pripildęs alie
jumi pradėsi į ją pilti vandenį
tai vandu urnai isz v a rys visą
aliejų isz bonkos; teip dedasi
-r su szviežiuoru.
Da ne persenei patyriau jog
tas pats pasitampymas yra
geriausiu vaistu prieszais plan

tį arba slogynosį. Sakau, da
nepersenei nes pirmiau prisi
dingėjau teip kvepėti isz ryto
pirma isz,vėdinimo stand jos
arba prisilridimo szviežio oro
per langus. Bet vieną rytą
pakilęs isz miego truputi auks
uziau kėlinio, labai buvau ap-

pai tū geriau prisijaukini ir

daugiau gauni vieko. Asz jau
tai iszmėginau per septynis
metus.
Isz pradžių pasinau
dojai iss to ne labai tankiai,
bet toliau ja geriau persiliud:nau tū tankiau pradėjau pasi
naudoti,
Negalima yra per
daug isz to pasinaudoti,
kaipo be maisto negalim gy
vent’, teipo :r be szviežio oi u,
pagal mano nūmonę kiekvie
nas privalytu kasdien ant to
pąszvesti mažiausei bent ko
kius tris kartus po 10 minutų.
Prisipratinus tai galima leng
vai traukti kvapą'einant »sz
vienos vietos į kitą, skaitymas
knygų tam nieko nekliudo, jai
nereikalauji isztarti žodžius.
Mažus prie to pripratyti, nes
tokiu budu užaugtu drutybėje
sveikatos. Geriausiai yraatsigulusant alsilsio naktinio pir
ma užmigimo, ir kaip virsziau
minėjau linai pakilus i.-z
miego, (Pripratus tas nekliu
do nei pakėlymui szirdies prie
Dieso).
Geriau yra traukti
kvapą per nosį, betgaliina kaitau; ir per burną, sueziaupus
lupas teip kaipo kad szvilpa”tum. Jei galima, tai geriau
yra kvėpūti ant gryno oro lau
ke, tiktai szaltame ore guriau
kvėpūti per nosį, nes per bur
ną galėtum už>iszald\ti. Bet
jai nevisumet galima būti lau
ke, tai nėra jokio paojaus pa
siuaudoti isz to viduje. Asz
nedrysau tai kitiems įkalbinė
ti iki oats gerai neiszmėginau.
Ir užtikrinu jog kas tiktai ge
rai iszhandavos, kožnas tai pri
pažįs. Daugumas vėl nenor
isz to pasinaudoti, i°gci, kaip
sakiau, negalima apsieiti be
nuilsimo ir prisimariiiimo. Nes
naudingumas to Į>asitampymo
ne ti<‘k pasirianie ant dažnu
mo pasinaudojimo, kiek ant
ilgumo laiko traukyme kvapo
del atsidvėsymo. Bet argi pri
tinka bijotis prisimariiiimo del
apsaugojimo sveikatos. Kiek
cai žmonės nukenęziu prisima
rinimų geisdami nulo.bti. O
gi kas isz lobių be> sveikatos (
Szitu prisimarinimu turint ge
rą intenciją, užlaikymo sveika
tos dvi padauginimo garbūs
Dievo, galim igyti dvigubą

sunkyias
»
Iidaucziu ir snuduliu
teip jog nenumaniau ką be
veikti:-A tėjo man ant misi k-s
idant | amėgycziau paprastu in
bildu pasitampyti; kad ir ne
iszvedj toje grinezioje, ar neat
sikratycziau tos slogos. Kiek
tiek apsidrąsinęs, pradėjau
traukti kvap:pj>er nosį gulėda
m as lovoje auksztininkas ir
traukiam be at^id vėsimo teip
ilgai iki labai labai nnsialsinau
su mažais pertraukymaįs pasil
si beveik per pusę adynos. Ant
galo, kūmet suskambėjo varpe
lis dėdamas ženklą aut kėlymo
sz lovos, asz jau buvau misi
kratęs ne vieną plautį bet ir tą
sunkųjį snaudulingumą, teip
jog visos mano spėkos tapo vis
iszkai naujomis, mano nzplotis
ir atmintis tapo labai skudriai*
ir viežlybaiu, tą rytą galėjau
ko geriausiai apmąstyti ir mo
kytis be jokios painios, ko iki
tam laikuį niekad nepatyriau!
Tas manę teip nudžiugino, jog
urnai panūdau visiems tai ap
garsinti, bet paskui vėl susi tu
rėjau del • iszmeginimo da ge
riau. Dabar jau nėra vietos
pas manę slogai, kurios per
tiek metų jokiu labu negalė
jau
atitolinti.
Traukymu
drungųo, vandenio per nosį į
burną i.r iszspiovimu galima at
sikratvti slogos ant trumpo lai
ko. Bet traukymu oro daug
lengviau ir ant ilgiau, tiktąi
žinoma reik prisiprafyti. Kas
niekad nemėgino isz pradžių nupelną.
negal datesėti vieko, iki pusini
Tolinus bus^
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Aorepondeiitijos
--- •--Plymouth Luzerne
Co. Pa. Diana 12 Grudžio
1895 m.
Teiksies godotina
„Garso redakcija patai pyti
apie ketu resdeszi m tinęs atlai
d<« kurie atsilaikė pas milinis
pereitą nedelią. P rasi d ė nedė
lioj 8 Gruodžio o pasibaigė se
redoj!2szio mėnesio. Szitie
lietuviszki kunigai pribuvo pas
mus ant tos iszkilmės, kn. V.
Matulaitis isz Shenadorio, ku
Szedvydis isz Wilkes-Barrės
ir kn. Pautienius isz Mahanoy
City Pa. Nedalioj giedojo miszius kn Matulaitiso pamokslą
ant sumos sakė kn. Szedvydis
o vakare kn. .Matulaitis. Pane
dėlij po miszparų pamokslą tu
1’ė kn Paurienuis ir iszbarė mu
SU moterėles uz tai kad teip
tingi rinktis į bažnytėlę. Bet
man daros kad musų moterėlės
neužsipelnė ant teip didelio pa
peikimo. Asz mishu kad mu
6ų moterėlės vis da geresnės už
Mahanojaus arba Shenadorio
kurios jau prasigarsino isz sa
vo szlektų pasielgimų. ... *
* Iszkur Tta korespondentas
žino apie pasivedimus Shena
dorjo moterų? (P. Gar. Red).

Abelnai k et uresdeszimtine
pas mus nusisekė labai gerai
į 600 žmonių Susivienijo su
Vieszpacziu Dievu, per szven
tus sakramentus isz ko džiaug
smas Danguose ir musii gudo
tiuam kn Burbai, kuris po szių
atlaidų nemažai turės pagiįžu
šių jo kai m i m’n paklydusių avė
lių. Teipogi džiaugsmas ir mu
mis visiems Plymotitlio parapi
jonams, nes kaip teikėsi mus
Guod.kn. Burba iszsitart, link
smiausia vi a žmogų kada apsi
ežys t i j a sa v o sąžinę.
Su guodone para pi jonas,
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Luudone skaitlius lietuvnin
kų pagal statistiką kun. V.
Lassberer’o isznesza apie 2,0o0
ypatų sutraukti-gi juos į vie
ną kuopą atseina dideliai sun
kr. Kasi ink pasididinimo skait
liaus sąnarių „Spėkos*’ galima
drąsiai ant darbsztumo ir rū
pestingumo Į> Pilėno pasitikę
ti katras tam klausimui yra
visa szirdziaatsidavęs Geisti
na yra kad tokių vyrųdaugiaus
atsirastu Sckr L Topilaitis
Adresas draugystės: J lie Li
thuanian Society „Spėką‘J Red
Cross 21 Hare str Bethnal
Green London E
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ploczio 5.
Po painių eina magnolija
('eiliono, vadinama parabolių,
pu kurios vienu lapu gal pasi
kavot 15 asabu.v

liūs tas pasididys ateiimnczi ru,
mete po pabaigimui gvležinke
• io Siberioj. Afrika tur 12,384
km. szynų zkustralija-gi 21,030
km. geležinkelių.

Dilgėlė

Pailickyta nuo žmonių <|i]oė
atnesza didelę naudą. Pavasa
Publika Paryži aus interesarvj kaipo skanus paszaras del
galvijų, padauginair pąger.na vojasi dabar vagyste, papildy
pieną pas kaiv»*s. Iszrovnsai ta pas |K>nią de Bute isz namų
ba nupjovus jaunas dilgėles Bauaparte M yse, o nuo pirmu
reik laikyt ant saules o paskui tinio vyro jxmia Ratzzi rėdyto
siimaiszyt su szieiui arba sziati ja „Nauvelle Revue internatio
nale.“ Nuo dviejų metų buvo
dais Nuo grudų dilgėlės greit
tunka paukszcziai. Isz valak ji pasitikėjus ant jubilieriaus
nų baltos dilgelės dirba Kynu pravar<l« Satis palikdama pas
se audeklus, kurie buna gerus ji savo brangius daigtus. Isz
ui už lininius.
\ imtu žodžiu visu brangumvnn Satis‘ui geriansia patiko i-z perlų karo
dilgėle tas naudingas žolynas
Armija Suvienytų Valstijų anaiptol nevertas paniekinimo. liai vertės 50,000 frankų ku1 iuos ir užsimanėsau prisisavyt
skaito visuv viso tiktai 25 tuk
Aplaikęs karolius del apezystanezius kareivių*v ki ris skait
Vaisingi medžiai
s tymo, peri .ai nė tikrus perlus
iiusiszrodo permažas generolui
ant padirbtų ir prieg tam atė
Milės, komendantui armijos,
Provincijose Vokietijos: Ha
baigi szioK(‘i)ienose jis padarė nuvėrė, Alzacijojir Li<»t iriug’ jus laike, kada ponia de Bute
įncszimą į Suvienytų Valstijų joj, bandė iszsodyt kelius vai turėjo viesznią, pavogė meda
valdžia idant neatbūtinai pad i singais medžiais, vietoj nevai lioną isz brangių a'kmenų. Po
niade Bute patėmijo vagystę
ditu Amei ikos armija.
singų. ir labai gerai nusisekė.
Pagal nuomonę Amerikoja Provincijoj Houovero medžiai bet jokios blogo!- mislies lietu
turlaikyt 7<>,ooo vyru karmine atneszė vaisių 1890 m. už 270,- į ėjo ant jiibilim i ius. Vienok
kada szis dalykas iszsigarsiuo
1 ėj, t. yra tureliu nors ant looo J»00 frankų, o 1887 m. 145.000
daneszė kas tai policijai jog
gyventojų vieną kareivį, nes frau ku.
v
Satis pirmiaus jau keturisyk
Amerika skaito gyventojų To
Provim-ija Bildoheim 1890 pabaustas už vagystę, pavilge
milionų. Generolui .Milės pasi m. pardavė vaisių už 64,000 fr.
perlus idant jus savo seselei pa
darė goda komandyra vot teip G^-tiiiijeii už 41,000 fr. Pavie
dovanot. Komissorius policijos
maža armija, kada paaaszu tas Retliugen ni.lSb^ už vai
Archer pradėjo tyrinėt Marę
jam jenerolai Europos valdo sius nuo medžių pi ii* kelių pel
Sads ir jos bransletuose rado
mil Uoliais žmonių.
A ienok nė 335,(i()0 fr. Pavietas-^iMau
dingusius perlus. Padarė k ra
projektas jenerolo randa daug beini 9500 fr. 1868 m. 2200 fr.
tą teipgi pas Satis, pas kinį la
p.’ieszinį kų. Daugybė tvirtina I848 m. 36000 f r. 1 888 m. me
du daugumą isz pavogtų braujog didele armija visai m- rei džiai bu'< • pasod\t i 1858 m.
gumynų. Aresztavojo tąsyk
kalinga Suv. Val<(\joms nes
Marę Satis uždarė krautuvę jn
pasibaig js karėm su imlijonais
bilicriauso patį Vagiszių, kuris
ir tie pats netur ką \eikt. J u h H e,į o s geležinkelių
iszvažiavo su reikalais vi Lundo
buomsyk užlaikymas To, tuk
Di'-noj 2T per m žuvėjo TO ną, pnstanavijo vakluot ]>o su
sta nez i ų d v k ad u011 i ų k asz t u o t ų
melų nuo laiko, kada pirmuti grįžimui. Sugrįžęs isz Londono
daugybę nm’eikrlingu iszdavi
niai pasažieriai keliavo geležiu pats n u vėjo j policiją ir viską
mų Suvienylii k alstijų pado
keliu isz Stocktono į Darliug- prisipažino, tardamas jog advo
nai, atsit’kus reikalui, pv. ka
tomį (Anglijoj > d. 27 Rugpju katas pas kurį jirszko rodos
rei su kokia kita Europos ar
ežio 1825 m su _reitumu 15 m. liepė sakyt- teisybę.
Amerikos vieszpatyszczia, turi
angį, m antvalandos Sziandien
pats imtis už ginklo ir muszti
maža s/.aka Stockton Darling
Spuogas ant i
prieszi nĮ k us. Tuokart kiek
ton yra dalia linijos Kastoru
viens e<ti kareivis.
Railway, turiuezios 1,500 vaDidžiausi lapai.
Senovėje Ry niionys niekad
gonų. Geležinkeliai Anglijoj
padarė didelius žingsnius; jau no statė spuogo ant i, kaip liu
Didžiausius lapus tur me 1829 m. subudavota buvo lini dija apie tai lotyniszki lankra
džiai vadinami painioms. Pir ja terpu Li vurpooho ir Maneliu szcziai. Užstojus gotiszkai ra
miltinę vietą užima paima Ina storio. Da baigi ilgis geleži ūke szliavai, kur raidės m. 11 ir n su
liųant viso svieto isznesza 67 1, sideda isz tiesų stiilpeliių kaip
ja nuo krantų Amazon kos.
Lapai szio medžio tur 15 100km.Didesnė pusė ilgio abel i del iszbėgimo klaidų pradėjo
metių ilgio ir 3 metrus platu uos geležiu kelių Unijos pripū * lėt ant paskutinės akcentą k u
mo. Nekurio painios ant Cei la ant Amerikos Azijoj ilgis 1rį laikui bėgant užstojo spun-

Amerikos armija.

K. J

V

L o n do n
E n g 1 a n d.
d. 26 Lapkriczio 1895m.
23 Lapkriczio tapo Įkurta
per vietinius lietuvius darbiniu
kiszka draugystė ,,Spėka.“
Siekis draugystės yra supažin
ti vietinius darbininkus lietu
vius su terptautiszku darbiniu
kiszku judėjimu irekoimmisz
Luju padėjimu. Spėka susi
deda isz 43 sąnarių. In urėdą
iszrinkti: Prezidentas Kazimie
ras Pilėnas, kasierius Ado
ni ąs Petke v i ežia ir Sekretorius
liono tur lapus ilgio 6 metrų ir geležinkelių 38,788 km. Skait- ‘
Leopoldas 1 opi laitis. '
I

t

g

* Liūdna naujiena atėjo isz
Afrikos del Valakų. Kariumenė valakų Abisinijoj, ne
toli miesto Ambalagi tapo sumuszta.
Karalius Menelikas

The Lithuanian Weekly

l|’Garsas
Įmerkus
Lietuviu^
PUBLISHED EVERY
| » FRIDAY o 3

Konstantinopolij.

Executes all kind of Job Printing
and translating in all modern lan§
guages.

. j •-v........

...... ...v I

Inkais,

kad jį neužmuBztu, pabūt
Hazleton. Pa.

Subscribtivn $ 2,00 per Year.
2*111 communications must bo adressed>;

buvo kinkas mažesnės.

namuose,

| -‘Garsas Amerikos Lietuwiu ’ |

vių.

‘ dienose skai-

PUBLISHING ( 0.,

|12§> S. JftRDIN STR„1
Shrnandodh,

9

W

•4-sNedelioia < Laikrausxtl^K
_______ B_______ tl. ...

1

^Garsas Amerikos Lietuviu’£
‘.■J

»Jl«U

Mt. Carmel, Pa. Ku. .laki
maviezius lenkiszkas Mt. Car-

k ra t isz k os draugystės uždarė
ir susirinkimus uždraudė
Pik' v

.IIIIVIIUVII

* ^Iszeina
Wlcaina iX kas
Lae tX petniczia'4
notnirnn'ii
I

Slienanduah, Pa.

mniszy tas

doiio bankų.

I Kasztuoja ant metu
^AMERIKOJE
sES VZMARE

- .
-

-

-

$2,00Ž
$:h<)<ėį

u žr ust i »i i m a majestoto

S Rankruszcziai (korespondencijos) Irk
s^i.Aiszkai turi būti siusti ant szio ant-^
Sraszot
£

jų mėnesių į kalinį ‘n u kerotas.

ri“Garsas Amerikos Lietuviu1^

L e n k i j a. Gavome sziomis d ienomis ^zi tok i u žinių:

♦t

Publishing Co.,

>a

5129 S. J AR DIN Sir. Jo
Uulu-
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kanezių ir pradėjo jiem

nė nemieli mi.

Badeni pir
j

ežius.

mą priraszė ai aveli u sziuos žo
ir per dvejis linkimus sumnsz
džius: „iszžiurėt gerai*1. taigi
tas
užmanė
dabartės rusinai darbujasi kad
Ciecorius tai
būdat. rinkimu,
v
ant dienos karimavojimo nupatvirtino, b«
laimėti tai, ku geidžia.
ke susitartume ir dirbtume isz
vien su. rusinai*.

linkui
—oro —
She landoah Pa.

miesto

v o puiKauuĮKui Kad tekioje ir

tokioje karezmoj net di miesto

niui Ims blogai,
rnszėm yra lenku.

• a n c u z. i j a.

Feldfebelis

rupysis, kad anos butu nusius

irv

jį ir jo draugus norėję nugala< dane •

zni neuor jau nė
Faure, kuri da n

savo aiicmmi. Kati tasai nieKo
neklausdamas rengtųsi su ratu
* Signor Perų szefų departa
mento ministerijoj vidurinių

ežius urėdnykas, kurį atstatė mų. užpuolė su Kareiviais an
Brandoville ir Antanas Matu- žada o
nieko
nedapadeliauckas isz Slienandorio buvo da ir daleidžia tukstanuziais nuo urėdo szefas keliom die jaunuomenės, niuszč, moteris
nom atgal.
g vol tavojo irt. d.
Sužeistą Perą nuvežė in Ii4 vyrai užmuszti o 19 sun
mainuose Indian Rioge Gil
kiai sužestu. Atsitikote* 13
jerton,
to, kad Europos vieszpatyszLapkriczio szių metų.
ežių laivai ineitu in Bosforą, pie jo gyvastį.

Žinios isz Amerikos.
— Mieste Aini Mentei,
Mieli, 2 d. ežio mėnesio buvo
•usinnkimąs kasikų rudos isz

jis turi užmokėti 12 r. sztrifi- banakavotu kur; bet Eidukn*
pos ką paszpartą valszcziaus ne to m-apsiėmė lygsziol iszpil
j kanculiarioje ne parodė, opra- dyt. Ant rytojaus 12 d. Rug
buszcziui pasakė kad užtai ką sėjo assesorius su dviem u red
§ M a h a n o y C i ( y. Pe
reitą nedalią užsidėjo ežia nau jis neatėjo iszlyilėti lavoną, jis įlinkais ir pulku desetniiikų
ja draugystė po vardu. Szv Izi nepavelysęs nė vienam sveti nuvažiavo į Da bazėmis; bet su
niam kunįgiii Liudvinave mi- sirinkusi mvnia žmonių nuleidorinus.
v

UetuYiszkos Žinios.

Michigan, Viswusin ir M i nebo
Iszsyk Įirisiraszi' 1 GO sąnarių szias laikyti. Iki valiai Užsirėk do perkelti kryžiaus kurs ir
ta Ant susirinkimo nutarta
tebesti darželyje Kidukiene>.
uždėt susivienijimą darbinykų! daugiausiai isz tų, kmie su l y g ę$ Kuša kovas vėl isz<i beldė.
Isz Ūkininko. Grįždamas isz Dabszenv asseso
po vardu Northern Mineral sziol neprigulė nė prie jokios
rims parode popierą, kurioje
Miners Progrsseir Union. Pri- draugystės. Iki Naujų metų
jima rezoliucijas 1 idant nepave draugystė priiminės naujus su
Dabszėiių kaime Smilgių pa kum Balcziunui uz paszventi
lyta but dirbti dauginus per 8 narius dovanai.
rakvijos pradžioje Kovo mė- n imą kryžiaus liepta užmokėt
valandas ant dienos, 2) drau
nėšio Petronėlė Eidukit nė ties sztrūpos 25 rubliai. Tokia tai
§ B roki y n N. Y.
gystė atsako už pereitus darbi jai susitvėrusi parapija skaito savo nameleis pasistatė geleži maskolių teisybe.
nykus, 3 inspektorius arba pri jau į 1 268 dolerius kassoj.
nį kryžių, kuri Smilgių kamen
Isz Apžvalgos.
žiūrėtojas kasyklų turi iszrinkt
Teipogi nusirandavojo sau dorins kum Juzas Balcziunas
pats žmones.
G u bėru a torius salę kuri kasztuos į 60() dobė paszventiuo.
Praslinkus ne
paskiria komissiją, kuri spren riu raudos ant metu. Neseniai kuriam laikui assesorius szaiiv
Cdžia kandidatus ant inspekto at vykęs isz Lietuv >s kn. Krau- Kė Eidukienę pas save ir gra
rių. 4) idant kiekviena mainie- czunas apsigyveno pas juos ir sydamas didžia silrupa reikalą
rys reikale galėtu iszsirinkti sa turbūt liks jų prabaszczium
vo, idant taC kryžiųv isz savo dar
§ New Yorke ir Brookline
vo daktarą, c lietą kurį kompa
§ E 1 i z a be t h e lietuvisz želiu perkeltii į kapus Mote
vėl gali pakilti kriaiiczių strai
nija jam duos.
kos parapijos dalykai eina kas riszke pergandinta iszpradžių
Bet kas. Priesz kelis mėnesius kon
— Columbia Šaut Carolina kart vis blogyn. Kunįgas kaip prižadėjo tai padaryti.
ant konvencijos priraszė į koii matyt isz daugelio lai-, kų ku pa- kili žinodama jog paszvęstų traktoriai sutiko mokėt kriau
stituciją paragrapą. pagal kurį riuosraszo Eliza bet ho lietu\ ia'. daiktų szeipjau žmogui neisz ežiams panedėliui o dabartės
nevalnia baltam žmogui apsi- savo
parapijomis
keikia pilta naikint, neUzpildė savo vėl laužo kontraktą. KHaiicziai
JLeip tas kry vėl st ra<kuos.
vest-su juoduke (uigvrka).
arsziausiais žodžiais ir bjauri j pi izadejiino.
£ New Yjorke siistraikavo į
na juos kur tik gali. Sako, ži.is ir stovėjo 1 vg 2 <Iienai Rug
_ New York. Draugystė
Trunk line turė savo mitingą kad jie savo parapijos niekad sėjo menesi >. Bet toji- dieno 1.0(H) biidaunyczių muliorių.
8 Mahanoy Citv.
Ketina
pereitam czetverge, ant kurio ueturesę. Su buikuissusideda je atsibaladojo pas Eidukienę
buvo įneszta nepavelyt dau į su lenkais draugauja. Parūpi Smilgių urėdninkas Gaiasimo czionai uždėtie pakriką szilkn
£ Naujas brekervs Primrose
ginus d vasiszkiejiems važinėt jonai szaukia gvoltojie prasZo vas su sunum, ir su Razulino
ant puses prekės tikintų, ne> gerų lietuvių rodos, ką daiyhe urėduinku, atsivedė du savo nuo pereito panedėlio pradėjo
Lszsyk paėmė iii
daugybė tikietil atrasta nepri- O Dievo piaszo, kąd tas kuilį bernu ir tris <lesetninkus. Isz- jau dirbt.
guhnczio.se rankose.
A pacz gus, lenkberuis, kaip jie vadi vydus maskolpalaikius Eidu- 80(1 žmonių
ant linijos tarpu New York na, konogreie/.iniisiai uuog jų kienė suprato, ko jie atvažia
vo ir nubėgus pas kryžių, apir Buflalo. Kas Imk Peiisilva- ats’trauktm
ISZ CII CAGOS: —Lietu
kabino jį rankomis ir bucziii
nijos linijos, tai ji net u r jokio
dama >u aszarolnis, norėjo ap viai sulaukė viena ir geriausę
prieszai kunigus užmetimo.
ginti kryžių nu paniekinimo. i lietu\i-zką krautuvę laikrodė— Lebanum Kaip pranesza
Bet urė‘liiiii kas (rarasimovas jliuiKELl’SCIl NOREIKŲ dū
angliszkas laikrusztis ,,Record
rėkdamas ir kojomis trypda ( O. Velijame visiems Lietu
tūla ponia K. Shrolf isz Leba
1-z Liudvinavo ( Kalvarij- >
viams pirkti laikrodėlius, len
uono nuo penkių metų sunkiai j pav ) Dilgsėjo mėnesiįe numirė iUa> atstūmė verkianczią ži.io
ciūgėlius, žiedus ir kitus daig
serganti ir apleista nuo gydvto žentas i a nd nunyko Liudvina\ o ną ir su pagelba savo bernų ir
sūnaus atkasė pamatus kry ius nu ju, nes tai yra tikri lie
jų netikėtai urnai pasveiko
dvaro. Ant palaidojimo su
žiaus ir iszvertė akmenėlį tuviai, katrie gauna daugiau
Tas atsitiko meldžianties ku važevo daug visokių ponu, at
draugsu kryžium, kur*> ir pusi ir daugiau kostumiei'iu kožua
keliavo ir vii-sziiiinkas Kalva
nįgui už jos sveikatą.
liko teiį> bej. ujįs antžemės. \ i dieną Jie padidino savo biz
rijos pa\ieto KusakoVas. Ku
są tą pagoniszką darbą mate nį pardūdami ne tiktai vienus
sakoviii labai nepatiko tas, kad
trys de-eluiukai: Luukeviczia laikrodėlius, bet ir visokius
iszlydėti lavoną i>z namų į
Maluliuuas ir Plikiems kurids kitus daigius kaipo; maszinas
bažnyczią ai< jo viens tik vikaurėdninkas Garasimovas szau del druk a oi mo gromatu, maiszkelia treczią
riuszas, dėlto iszėjęs isz bažnyke, kad jam padėtu kryžių vei szinasdel siu\ imo, harmonikos,
ežios
Kusakovas
nubėgo
į
kle
LIETUVISZKA
sti, bet tie nepaklause maskol britvas peilius ir t t. Iszsiuuboniją pažiūrėti ką veikia
palaikio. Apart to mate dal czia daigius in visus miestelius
S BALIU □
prabaszczius. dėlko tai jis nea
iai: Antanas Autonailis su pa ir miestus Amerikos. Kąs
30 d. Decemberio vakare ant tėjo lavoną lydėti. Inėjęs pas
prisius savo adresą gaus lietuRobinsono salės. Szokiai ir į rabąszczių randa ji beszneku ežia, Ignacas Motuzas, Jurgis viszka katalogą ir gražu abroCzaseviczia, J ieva Kuczinsnie
puikiausia muzykė bus lietuvi cziuojantį su svecziu kunigu
nė ir kiti kaimynai. Praslinkus zėli <Ivkai.
szka Užpraszom visus isz ap isz Sandomieriaus diecezijos.
uedebai, tai yra 11 d. Rugsėjo KELPSCILNOREIKO
linkinės Lietuvius ir Lietuvai Kaipo pobcijantas Kusakovas
menesio, Garasimovas atsiuntė
<fcC0.
tesatsilankyti ant to puikaus- tuojaus užpuolė ant kunįgo
pas Eidukienę desetninką rei
’baliaus in Shenandoah, Pa.
1^5 Broun Str.,
klausti paszparto, kurį ansai
kabindamas, idant jinai iszver
parodė. Pažiūrėjęs į paszpar
CHICAGO ILL.
stą kryžių perkeltų į kūjais, ar
k

•*

kalis Darbu.
X

ISZ LIETUVOS

LINCOLN CLUB

tą Kusakovas ėmė rėkti, kad

■ .. I. n »■ , Ii

Ypatingais Juokdarys.
In ligonbutį Varszavos, kaip

pranesza tenykszcziai laikrasz

O—» f* »—I IMI,

tėj 75, Vokiszkose. kolonijose vas, užsiima jų geru jau nu Se rįumeuė mikado ir iszkapojo
ant upės Volgos gyvena 261,
985 katalikai, o ant Kaukazo
28,910 katalikų Armėnų. Pe
terburge yra 36,550, Maksvoj
14,1 12 katalikų. Visoj gi ar
mijoj Maskoliaus yra apie
150,000 katalikiszkų kareivių.

nini.

Tryliktam amžij, po

i iri vienam.
piežiai daug iszsiuntė zokony !
1872 metuose, randas Japoni
kų szvento Pranciszkaus iri jos apreiszkė Ii uosybę daly
Dominyko į Kynuskur jie įku kitose tikėjimo ir dabar Jap >rė skaitlingas missijas. Kle nijoj yra 67 kunigai ir 7,027
melisas V m. 1307 uždėjo arei katalikai.

v-zibi tapo atvestas vaikinas isz
veislės teip vadinamos pas mus
„liauferių“. Prisipažino jisai
vyskupystę su kelioms vysk u
jog turi viduriuos sklėnycziupystėms, bei isz priežasties k a
kę.
rių, kurios prasidėjo 1369 mePrarijau sako sklėnycziukę. Kongresais Pranciszkoini tnosM
Totorių su Kynais,
Suskaudo man ką ir iszgėkrikszcziouystė isznvko. Me ;
Assyžiuj, prie lopszio irgra t-.< >**'e 1582 Tėvas Matmiszas
riau.... Iszsipagiriojau pas
kui bet nuolat sopa. Per tai bo uždėtojo zokono szvento Rocci su savo sėbrais pradėjo
Pranciszkaus, at-ib.ikė kon paskirtą darbą, nuo szvento
atvedė manę cziouni.
Neužilgio visai ne reikalai!Gydytojas pradėjo tyrinėt ir gresais Z. Pranciszkonų, ant Pranciszkaus Ksavero isz nau
jieszkot,b<*t niekur sklėnycziu k urio susirin ko 16 arei vyskupų jo ir teip giliukningai, jog sim karvių. Vietą jų užims
ir 500 zokonvku isz visos Ita trumpam laike iszstatė ivai medžiai, vadinami „Broslnum
kės viduriuose nesucziuopė.
paeinanti
„Ar didelė buvo sklėnvcziu lijos, Prancijos ir Maltos. riose vietose ciecorystės 300 Galut rodendaoir*,
kė?“ „Ne, mažiukė... . teip K o n grės as traukėsi per 3 die bažnyczių. 1696 m. jau Sep isz Wenesueli ir kalnuv Guriuas. Paskulinioj dienoj laike t yni vikariatai ir 3 diecezijos co Pietinėj Amerikoj.
Tas
nuo trijiį noperckų “
dievmaldystes priėmė szv.ko tapo uždėtos Dabar—gi Ky mod's tur aukszczio nuo 15 iki
Vėla jieszko, bet sklėnycziu
muiliją 7000 žmonelių,
liuose yra penkios bažnytinės 30 metių ir duoda sulą, pana
kės kaip nėr teip nėr.
procincijos, 37 vikariatai po szią į pieną. Amerikoj yra
Gydytojas susiszaukė savo sė
valdžia apasztaliszko \ ikariuso penki gat aukai medžių duoJuodas
Deimentas.
brus ir visi ant. galo pripažino
907 kunigai ir 553,883 katuli- įlanczių pieninių sulą, bet in
jog sklėnycziukę turėjo giliai
Korėjoj katalikiszkos dis Broslnum Galatrodendaou
Sąnarys Paryžiaus
akadvmi- kai.
v
kur
pasikavoti, nes
isz
jos mokslų, p. Moisson rodė missijos tapo uždėtos (783 m. duoda daugiausia pieno. Pie
virszaus
jos ne gali sutenai 12 kunigu ną gaunam, pv rėždami žievią
sziose dienose, juodą deimeutą, o dabar yra
V
cziuoplie.
sverentį 3776 kar., kurį rudo u 11,237 katalikų. Japonijoj medžio. Pienas isz im-džio la
Klausia da sykį liaub rio ar
Brazilijoj.
Didžiausi juodi pirmutinis pradėjo platyt krik b ai paoaszus i ploną karvių,
gerai jis atsimena, jog prarijo
deimentai, kokius rado iki Mzczmniszką tikėjimą szventas bot kiekybė substancijų pirmu
sklėnycziukę, ar gal jam tikt
sziol svėrė 600; 800 ir 1700 Ksaveras,su dideliu nusiseka lineme didesnė už antrą.
teip rodėsi.
kar., o prieg tam ne buvo teip mu. Greitam laike Japonijoj
Kiautel is užtikrino jog isztie dailus, kaip dabar rastas.
buvo apie 200,OoO kata likti,
sų prarijęs. Padarė aperaci
Didelis jisai, kaip kumszczia turinczių25O bažnyczių ir 13
ją Viskas pasibaigė kuono žmogaus.
seminarini.
Metuose
1587
Geriausiai, tiktai sklėnvcziu
lloienderiai prikalbino randą
Vertė to deimeiito 200,OoO
kės nerado. Tada gydytojai
Japonijos idant pesekiotu ka
frankų.
visi pripažino kad liauferuks
talikus. Baisus tai buvo lai
Giliausia \ieta mariose pa
paikiuj a. Ligonis po aperacikai tukstancziai žmonelių pa gal naujausia iszbandyma ang
Sznypszdokas.
jai (atidarymui vidur ) atsipei
guldė galvas už szvcntą krik liszko garlaivio „Penguin“ ritu
kūjo ka tik ant rytojaus. Gy
Mndryde, pasirodė kasdie >zczioniszką tikėjimą. l’žvy dasi Didžjurėse po 23 laipsniu
dytojai klausia jo kaip jauczia ninis, satvriszkas
laikrasztis,* dunai lloienderiai, nekęsdami 40 min pietinio ploczio ir 173
♦’
si po ap^racijai. Ligonis pa driiknA otas ant audeklo atra- jog katalikystė smarkiai plati lapsniu 10 min \akarinio ilgi'-'
sileido juokais. O tai jus pri mentu. Po iszskalbimui nes naši, pakurstė nnkadą priesz kur tur 49oo sieksnius gyliu.
gavau! — sako - jokios sklėny- labai lengvai duodasi, turi jau tenyks/A-ziiH katalikus,persta
ez i u kės ne Į) ra ri j a u.
ue laikrasztį, tik sznypszdoką. lydami juos kaipo maisztiny
Mat jisai noi ėjo prigaut gy- Tai prie ko puolasi redaktoriai kų*, kurie su laiku, jeigu jiems
Amžis medžių.
abo bus valna susidrutyti, atims
dutojus ir dėlto pasidavė ių»e idant danui
o aus sugriebt
r>
nuo jo troną. Szios mclagys
racijai.
Isz.tikro ypatingas lleUtų.
lės pertikrino mikadą ant to
ama torius!
Retai kada medžiai nustoja
pamato,
jog
katalikai
priguli
Krikszczionystė Rytuose
gyvasties nataraliszka smerezia
nuo popiežiaus kurį perstaty
Akys visos pasaulės yra da davo kaiį‘o godų valdoną svie- daugiausiai kirvis sutrumpi
Skaitlius katalikų Maskovaldžios.
Tuojaus na jiems amžį. A ržuolas, kasz
bar atkreiptos ant Rytinių tiszkos
Ujoj.
vieszpatyszczių: Kynų ir Ja mikado iszdave paliepimą žu tonas ir liepa gal gyvent 500
Didėj ciecorystėj Mnskolijos ponijos
Viscms tautoms dyt krikszczioiii.s kur tik juos m. ir daugiau, puszis ir bukas
kas ras. Katalikai buvo pri
yra 11 milionų katalikų, teip užsėm usioms
300 metų, eglė 200 teipogi szer
kad ant 10 gyventojų pripula politika, dabar yra geriausias versti apsiginkluoti ir susivie
vienas katalikas. Kauno redy- laikas p.-unišlyti apie jų dvas nyti su siekiu pasektu i ilgesnio mukszniai, klevai ir įevarai gv
boj pripuola ant 100 gyvento iszką gerą. Plati vieszpatystė apsigynimo, liet kariumenės vena nuo 1 50 iki 200 metų, aka
mikado visur juos pergalėjo. ci j a 100 metų, beržas nuo 80
jų 76 katalikai, Vilniaus 60, Kynų tur 4o3 milionus
Vitebsko 26, Gardino 24, V o
gyventojų, Japo Likus’ejie skaitliuj 25.000 su iki 90, gluosnys nuo 50 iki 60
lynskos 11 Minsko* 11, Kur- nija 39 o Korea 10 milionų. vaikais ir moteriszkėmis pasi
liandioj lo, gub. Kijavo 3, Ką padarė bažnyczia gero del kavoje ant mažos salos „Sugar
Mohilevo 3 ir Lenkų karaiys tų tautų? Atsakymas yra leng- Leaf“, bet ir ežia juos rado ka-

Iszduodantis pieną
medis.

%. •

v

Gilumas

mariu.

Getakelias Lehigh • Valley, Katalogas Kningn
truidejo nuo 18 Lapkricuo 1894. m,
Treia*! iiroln* Ui Bhcnpdorlo In Penn Haven
J&utSfan. Mauch Chunk, Lehighton. Slatington
White HaM, CataRMuųua, Allentown, Bethlehem
Bwtoa k- Weatherly 6.04. 7.38.9.15 ryta 12.43, 2.57
f,1T, po pielu.
Tn New Yorn fa Philadelphia, 6.04. 7. 38. 9 15 ry
ta IS.43. 2.57, popiet. In Quunaiie, Switchbaca,
fiwhanls ir Hudaondulc. rt.pi 9.15 ryU. 2.57 po pict
In Wiles-Barre, White llavon, Pittxton. La•efville, Towanda, Suyre, Waverly ir Elnnra(6.(M,
MS rytu 2.57, 5.27 po pict.
fa Rochester, Buffalo, Nhignm Fails ir in We
sts* 6.04. 9.15 ryta 2.75, 5.27 po piet.
fa B<*lvldcre, Delaware Water Gap ir Slrouds>urg 6.W ryta 2.57 po piet.
fa Lambertville ir Trenton 9.15 ryta
fa Tun hu nnoo 6.04. 9.1 ryta 2 57, 5 27 po plot
fa Ithaca ir Geneva 0.01. 9.15 ryta 527 po piet.
fa Auburn 9.15 rytu 5 27 po piet.
fa J*une„vll|e, LevisUii) ir Bvawer M>*huuw
I.Mryla 12.43 po piet.
In Stodon ir Luinfa-r Yard 6.04, 7 38. V.15 ryta
pt.43. 2.57, 5 27 po pletu.
In Sliver Brook Juketion, Audenried ir Ifazlvlen 6.04. 7.38. 9. 15 r> ta, 12.13, 2 57, 5 27 ir B.IM |x>
fletu.
fa Scranton 6 04. 9 15 ry tn. 2 57 ir 5 27 ik> pletu.
fa Huzlebrook .ledilo, Drifton ir Frtadarid 6 04.
7.J8, 9.15 ryta, 12.43, 2.57. 5. 27 po pietų.
Ju Ashland, Girardville ir L<>-t Cree. I 59, 7. 46.
1.13. 10.20 ryta. 1.00, 1.40. 4 10. 0.35 po pletu.
In Raven Run. Centralia, Motin' Carmel ir
Shamokin 9.13. 11.14, ryta. 1.32. 1 2U, 8 22. 9. 15 po
pletu.
lu Yatesville, Pa-k Place, Mnhanoy City ir
pelaoo, 6 04, 7.38. 9 15, 11 .U5 ry ta 12 43, 2.57, 5.27
I.Of. 10 53 po plotu.

Treinai iszeina.
Isz Sha'mok 5 15 8.15. 11-vi ryta. 1.55. 130.9
N po pietų, ir ate uh in Szotiudori «lit 6.01, 9.15
ryta. 12 43. 2 57, 5 27. 11.15 ik pictu
laze inn isz S/cniulorio 1 Pottsville, 6 0t. 7.38
».W. It 05. 11 30 .y l i 12 43. 2 57. 4 10. 5.27, 8 08 po
|4elu.
Is/ejna isz Paid ill*' į S/zaiiflorl 6 O'. 7.50, 0 05
W.15. 11.40 ryla, 12 32. 3 00. 4 40 5 20. 7.15.7.55.
4.40 Į.0 pictu.
Iszeina is? szcna»l>»rio j Ifaz-h-loti. 6 04 7 40. 9
IS ry tn. 12 33. 2.57. 5 27. 8 <S po pictu.
fazuinu i'Z. Hazleton Į S/,.nn<torl. 7.3. 10 <K)
11.06 ryta. 12 15. 2.59. g.30. 7 >5. 7.56 po pietų.

NE I) ELI MS THE I NAS.
Iszeina in Raven Run, Centralia
Haunt Carmel ir Shamokin 6.45 ryta 2.
40 po pie tn, ir atiena in Shamokin ant
(.40 ryta Ir 3.45 po plot.
Iszeina isz Shamokin in Shenadori 7,
H ryla ir 4.00 po pietų. ir aieb'.a In She
sadori ant 8.49 ryta Ir 4.58 po piet 11.
Iszeina in Ashland, Girardville ir
Lost Creek. 9.1(> ryta 12.20 po pletu.
In Hazleton. Blach (Tech Junction,
Penn Haven Juctlon, Mandi Chunk
Allentown. Bethlehem, Easton Ir New
York, 8.49, ryt::
' »5 po plot.
In Philadelphia 12.30. 2.55 po plotu.
bi Yatesville, Park Place, Mahanoy
City ir Delano, 8.49. 11.35 ryla 12.30, 2
>5, 4.58, 6.03 po pictu
Iszeina isz Hazleton In Szonadori 8.30,
11.30 ryta 1.05, 5.30 po pictu
Isz Szenadorlo in Pottsville 5.55, 8.49,
8.82 ryta 2.40 po pietų
Isz Pottsville in Szonadori 8 30, 10.40
ryta 1.35, 5.15 po pictu.
ROLLIN h. WILBUR generalnas superfn
lendentas South Bethlehem. Pa.
CHAS S. LEE. gen. agentas
Philadclpdla. Pa.

A.

W. NON E M A C1 i E R. A ss G. P. A.
South Bethlehem. Pa

Musu spaustuvėja randasi

szios knįgos:

Apie sėnovte Lietu'
•
0
rrumpa senotfia I.letutlų istorija 10c
Žlponas bei Žlponė
- 40c
Žirgas ir vaikas
30c

|JAGU NORITE l’IGE,. i i

Birutės dainos - 10c
Petro Armino raszlai
10c
Ponas ir mužikai, drama
15c
Kas talsybe tai ne melas. Aisz B. 15c
Pajndinkhn vyrai žeme apysaka
15 «.
Ant Nakvynes
“
“
5 c.

.... Ejkite visi pas.. ..

AGENTAS SZI Pl«MtCZlU

^WOMERI,<-

124 N, Main str Shennn.

PIGIAI SIC VIETA visam nuestr
pataiso ezeverikus kii nopigiausitu

Pasakojimas apie viena vaita ir jo rasztinika
“
**
5 c,

Kaukazo balaisvis
“
“
5 c.
Kur meile ten ir Dievas
*'
5 c.
Kas kaltas
“
‘‘
‘‘
5 c.
peilis Makrickas
“
5 c.
Aukso altorius arba Szaltlnis dangisz- Vakaras Tilviko plrkteleje
‘
5e.
kųskarbu
“
“
G\venimas StejMi Randuosiu (ketvirta
a) Skurlniiiose apdaruose - $l,5u
dalis ..Szatdeniszkio senelio*’)
15 Cj
b) Szagrino
2.00
c) Krisztolo
2.50 Apie Daugu, Saulę. Miuiasį. Žvaigždes
d) Sn kauleliais
3.00 ir (langiaus
PHaneias ir Kometas
*5v
2) BALSAS BALANDĖLĖS.
Pirmutinis .‘eglines varytojas, komedi
a) Skurinitios?
Ooc.
ja
“
“
“
10 e.
h) Szagrino
l.oo Naujas elementorius (1895 m ) apdarytas
c) Krisztolo
2,oo
su puikiais paveikslais
15 e.
d) Su kauleliais
2,75 ir (langiaus
Žodynas kun. Miežinio keturosc kalbose:
3) Mažas AUKSO ALTORIUS. <5c.
llotuviszkai, latviukui, lenkisz.kai ir
4) KANTICZKOS
70
ruskai
“
“
8 2.00

Maldų knjgos:

Knįgos dvasiszkos įtalpos:
Givenimai Szventuju Dievo 1, 3, ir 3.
70 centu viena
Givenimas Vieszpaties
SOc
Givenimai Sz.ventaju Dievo (mažesnis)
Ir III zokonas draugi'
joc
Garsas apie baisvbes dienos sodo 25c
Gydyklos nu baimes smerties
30c
Istoria Sz.venta sn abrozeliais - 25c
Menuo Marijos
30c
Eilotea arba kėlės į maldinga glvenlma
....
5(|C
Novenos
3()c
Prisigulavojimas ant snierczlo
50c
Istorija seno Įstatinio
25c
Kanczla Vieszpaties
30c
Pokylis szventuju arba tanki komu
nija
....
15c
Szkala
.... 2*>c
Stebuklai Dievo Sz. Sakramente 30c
Mokslas Rymo kataliku
- 35c
Szlovlnimas Sz. Panos Marijos
20c
Ražanczius amžinas 10c
Zyvatai szventuju - 20c
Kalba dvieju žmogų 10c
Vadovas in dangų - 50c
Vadovas aplankancziii atmininima kan
ežios Iszganitojaus musi|
18c
Girtybe.baisibe ir rustibe to grieko l'c
Kas y ra griekas.kalba 2 merguieziu 15
Didžioji nedella
5c
Grieszninkas priverstas metavoties 10c
Perspėjimas apie szv. tikėjimą
8c
Trumpi pamokinimai ir rodes isz knįgu kun. Autanavieziaus
- 5c
Kasdienines maldos
8c
Grandus verksmai
10c
Apie malda kaipo rakta į dangų 15c
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szveu
ežiu ir didžiuosios nedelos
75c
Szauksmas Balandėlio
25c

Knįgos svietiszkos įtalpos

Pavergclė (P. Pelveriiiios Apysakėlė)
Ir kaip gyvena Kynai
“
10 c.

DANTŲ DAKTARAS
Ofisas buna atidarius
nuo 9 iki 12 (piutu)
po piet nuo I iki 3
ir nuo 7 iki 8 wakare
34 Oak str. Shenandoah, Pa

Pas RaflziavicziHT
ATEIKIT!

105 M. Milin St..
SHENANDOAH, PA.

Vapplerh) A. kun. Istorija bažnyczfos
kataliku
“
“
lou
Kristijonas Donalaitis Pavasario links
I.ll-.'l rVlsZKAS SAL1UNAS.
mybes
“
"•
‘
5 c.
M. Slavicko
Musu Pasakos, lopasaku
10 c.
Kankinimas kataliku Lietuvoje
ii 339 W. Coal str, Shenandoah, Pa
Lietuviai neužrnirszkite atsilanko t i
o ypatingai Kražiuose 1893 metuose
pas M. Slavicką. Žinokite, jog ji*
del Lietiivisz.ko teatro
"
> c.
Andersono pasakos, su alų ozeliais, 30 yra ne ; nežinotu, tai v ra teisinga

1

vyras, irs nereikalauja daug uždara
bio. Visados užlaiko puikius gen
iuos. k a. p tai, szalta alų. visokia ariel
ka kokios kas tik nori, ir kuo pui
Gali iszczistiti ir nukvarbuoti visokias kiausius cigarus

\\ m. A. Davis.

drapanas kaip tai; kotus, kelines, plrsztines, vilnones ir szilkines. Po iszczistii— SALI U.\ AS —
me , arlxi nukvarbavimo drabužiai iszJono,’Razo
rodo kaip stivisu naujai padaryti.
'Pen galirua gauti skaniausiu gėri
Darba atlieka greitai, pigiai ir kogemu wisokiu. nes ir cigaru usirukiti
riausei.
su
kwepeneziu durneliu, o ir pagelLa
Taigi parduodu naujas ir jau palaiky
bedoje, ba jau newiena iszgelbejo
tas drapanas.
.NEUŽMIRŠ/. K i TE

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

MESINYCZIA

isz nelaimes p. Ražas.
213 E. Centre str. Shenandoah, Pa.

T E .11 1 N K I T F '
Pas prabaszczių Szenandorio parapijos galim i gauti visokiu

Sznap ierių ir Rožanczių

I. I. Rohland’o

31 \V. Center Str. Ant pardavimo
n a m a s (prapertę) su
Shenandoah, Pa. spuikus
a linu 11. Teipos-gi ir f ai

Visada kopigiausiai parduoda
mėsa: jau i iena, versziena. aviena
kiauliena ir visokio skyriaus rūkyta
mėsa.
Geriausc mėsa Szenadorije ir
visados pigiausia.
....................................-...... —•

PUIKUS SAI 1UNAS
Lietuviai amž.hf'gludumuoso
10c
Maskolijos politika
20c
Teiposgi gers kriauezius ir teisin
Vaikų knlngolė
Lr,c
gas agentas, laivvakorcziu ir siunti
Vesclija pagirenų - 20c
122 S. Maiu str.
Terp skausmų į garbe poema
35c nio piningu.
Shenandoah, Pa.,
Vistoria. Zanavyko
50 •
Juokingas pusakojimas
7e
Naujas elementorius su apdarais 15c
Lietuvos gaspadinė
35c
Amcryka pirtyje
Tamoszius besotis
■
-r’c
Promptly secured. T.- «de-.Mn.-k». Copyright*
Apie Kražius
- 15c t nnd IjitM'ls recl»t«red. Trrenty-tlve years cx-

808 W. Centre str. M-ha noy City,
Pa. Galima pirktie konopigiausei ir
lot geriausiu szipu wa2iuot. Priegtem liaidžtu piningus tiesiogei in
Lietuwa, Russija, Lenkija ir kitas
wisas szalis Europos.
Toipgi laikau saliuna, kur wiso Ka daryti idant svaik! būtume
7J
gero galima gauti isigert. Lietuwei
Lengvas būdau paežiam per save pra
pM eawo wieužemi.
mokti raszyt
.10^

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

\ isi tavorai yra labai pisrua ir
szvieži. Užlaiko valgomus tavoms
ir daug visokiu dalyku.
Taipogi K. Radžiaviczius parduo
da szifkortes ir siuncz..i pinigus į
Basanavicziaus Dr. Etuologiszkps smulk
visas dalis svieto.
menos (su viena mapa)
“
25 c.

J0N0 M1ELDHŽI0

J-

Czewerikn ir tzt
■ . battL

iKsriencu. Wc report wbetbei patent can l>o
eocured or not, froeofebarwo. Our Joe not due
until patent Is allo wed. įJpano Book Free.

ni ą turime ant pardavimo ciela arba pusė fannos. Norintis
tą viską pamatyti, tegul atsiszaukia pas:

J. Rynkevicziu (skvajera) i
S h e n a n d o a h, Pa.
DAKTARHS

r. m. iiiiifuoi, o.
buvęs prie Miners
Hospital
Ashland’e. Gyvena Water Compu
ny, Building,

8h e n a n d 0

m h,

Pa,

