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Vienau cvlh viena kurta 
Vienas colis per mejued 
Vienas colis ant metu

Rales I of I adverta
One Inch once 
#■© inch one month 
Vne inch one year
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szusio, wiiKveptHio; zvilgtereKi 
te tenai kur tie balti žiedeliai 
žydi: tenai gulėjo du kūneliai 
vaiku ir moteriszkes kuri nore v
jo savo rankomis uždengti nuo

to žiedą ir, dėdamas Jurgiui 
aut rankos, tarė: ..Dndu tau jį 
aut ženklo kad Albaniecziai

Bet ne ilgąi tesidžiaugė alba 
inccziai. Simus buvo suvisu 
nepanaszus į tėvą: visada tylus 
nekalbus, paniuręs; tiktai vie
nas senis Miloszius tegalėjo 
prie jo prieiti, o dauginus tik 
vieni turkai buvo aplink jį Sza 
^yj< pilies pastatė meczetę (tu r

Tiktai vienas ku- 
sėdėjo nulindęs, 

parėmęs galvą ant 
kaip visados, už-

Kartas nuo karto

upelis ir nubėgo per baltą sta 
ladengtę. Jisai teip smagiai 
suspaudė taurę net sutrupino, 
—ar isz piktumo, kad -niekas 
neatsake, ar isz kito kokio jau
smo. Albaniecziai tylėjo žiu
rėjo į kunigą i kszczio veidą o 
rankas nenoroms padėjo ant 
ginklų kuriuos turėjo pa juo 
styje. K įmigai ksztis iszleng 
vo pasižiurėjo ant sveczių pas 
kui ant raudono intapo ant sta 
ladegtes, isz krutinės jo iszsi 
verže juoksmas, net visi sudre 
bėjo. ,, Kraujas — suszuko 
rodydamas intapą — kiaujas! 
A! atmenu priesz deszimts me 
tų ežia ant tos lygumos stove 
jo. fe’p/Z .g’ klanai kraujo nžae

pakėlė akis, valandėlę su atida 
žiurėjo ant sveczių, paskui ant 
Milosziaus, sutraukė antakius 
ir tarytum akimis kalbėjosi 
tarp savęs; paskiaus atsistojo 
pagriebė stiklinę taurę prie- 
szais jį stovinczią: .,Garbė 
Amuratui, pergalėtojui Kruo

po vardu Skambinopaėmęs Al 
hanijos valdžią, apsigyveno 
Kruojoje, savo tėvo pilyje. 
Kada į Kruoją atėjo žinia, kad 
Jurgis, Kastriloto sūnūs, atke
liaus į Albaniją gyventojai 
didei užsidžiaugė; pulkai žmo
nių, iszėjo jam prieszais,džiaug 
smingam szukavimais sveikino 
atvažiuojantįjį; kelią kuriuo 
važiavo, kvietkomis isz barstė 
namus pakelėje vainikais ap 
taisė. Atmintis kunjgaiksz- v O
ežio Jono nebuvo da užgesusi 
Albanieczių szirdise, tai-gi ži
nia, kad sūnūs jo valdys juos, 
didžiausiu džiaugsmu jų kruti 
nes pripildė.

to niekas neatsilio]
apsidairė aplink savę ir Kei
stas daigtas, veidas jo nušvi
to. Sztai kas-žin kas suskam 
bėjo, o drauge isz rankos kunį 
gaikszczio pasipylė raudonas

Kirczių užpuolėjo ... 
balsas jo nutilo galvą 
bet po valandos vėl 1 
,.Ar žinote. Albonijos 
kas tai buvo tie vaikai 
moteriszke ? Nežinote, 
jums pasakysiu: buvo 
no broliai ir mocziute 
dabar žvilgteiekite te 
kur raudonas žiedas 
gulėjo kareivis s 
draskyta krutinę, 
ii<>8 kimu žmonių

mus :r vyną pripy ^paniurę 
svecziai pajėmė taures, m Rei
dai jų truputį prasiblaivė, pia 
linksmojo.
nįgai ksztis 
paniuręs 
ran kos, 
si mąstęs.
linksmai žvilgteri į svecziusjo 
tada nuo juoksmo kraiposi jo 
lupos. Albaniecziai kas kar
ta linksmiau kalbė 
urnai Miloszius ats 
]ė taurę augsztyn 
Amuratui!“ — sus 
žodžiai stebėtiną įspaudą padu 
rė ant sėdincziujų aplink sta 
lūs: sznekos nutilo, pasidarė 
tyku; kožnas asztriai žvilgterė 
jo į Miloszių. Ir kunįgaiksztis

~<reke apgarsinime 
$01,50. f 1,00. 

$ 10.

kų bažnyczią) 
garbino, lenkė 
nesi. Bet da niekados toks v
skausmas neapėmė jų szirdies 
kaip sziandien. Ant rytojaus 
bus diena to liūdno muszio ku 
riame krito Jonas, o sūnūs jo, 
iszgamas, ant tos dienos sukvie 
tė aut pokilio geresniuosius Al 
banijos vyrus. Kodėl lygszio 
lei nekvietė jų, o dabar nori 
turėti pas savę? Argi sidurkė- 
jęs albanietis tycziotnsi isz li
kimo savo tėvynės, giminių ir 
vitmgenczių < O rasi renge jiems 
prapultį.... „O gąl mus kvie- 
ežia tam idant nužudytų arba 
nuodų užduotų.“ kalbėjo tarp 
jftivęs kxr.judami atrūksti alė?- 
niecziai. Jr butų teip padarę 
kad ne senis Miloszius: jisai 
kiekvienam atneszė pakvieti- 

da vienas ir kitas už- 
įasakė, kad toje dieno 

je suvisu neiuislija linksmin
tis, Miloszius tolei maldavo, 

kad valdytojaus neras 
koki prikalbėjo. Bet 
tiek gelbėjo malda v i 
bauginimai, kiek kad 

iluszius iszeidamas kožnam 
įkviestam i ausį sznipszterė- 

■pribus ant putos 
Gyventojai Kruo 

jos mylėjo senelį ir tikėjo jam 
tiktai tai per negerą laikė, kad 
jisai slėpėsi nuo jų. Žinoma 
buvo, kad yra mylimas kunį 
gaikszczio, kad vakare kunį- ^7 *■

ksztis parėjęs į miegamąją 
ados pasiszaukia jį pas save 

užsidaro gerai duris ir ilgas va 
landas sznekasi abudu. Daž
nai Milosžius grįszta ausztant: 
bet apie ką juodu sznekasi tai 
buvo paslaptis; senis klausia
mas tylėjo nenorėjo nieko atsa 
kyti. Mylėjo vienok albanie 
ežiai Miloszių, gerbė jį del jo 
proto ir geros szirdies. lai gi

manęs, o dabar tegul didis Al 
Jack būva tavo globėju.

Jaunikaitis da kartą nusilen 
n'h&z* sXtltontV ir o rsž 

askui jį ir senė

to liaus ei 
Ar žinota 
tai mano 

ievas ir jo kareiviai; buvo tai 
broliai mano ir jūsų; buvo tai 
musų vientaueziai, auginėjai 
musų brangios tėvynės Alba 
nijos, kuriuos nužudė baisus 
terionis! Tai gi atiimokejunas 
Amuratui, atkerszyjimaa pa 
vergto j ui brangios tėvynės ir 
kankintojui musų gimines.'“

paklausė j<>, visi sum rinko} pi 
lį; bet tenai naujos nemalonu
mas jų laukė. Keistas daik
tas atėjo kunigaikszeziui į gal
vą: liepė pastatyti stalus ant 
lygumos, kur kadai Amonitas 
sumuszė albanicczius. Tas ne 
gerbimas paminklų baisiai už
rūstino albanicczius: jie susi
tvirtino savo nu manymuose, 
bet nenorėjo bėgti, albanietis 
žūva bet nebėga Nu vėjo pas 

r liūdni pa
link stalus.



MANIFESTAS 
bedieviszkojo mokslo.

Jau ne kartą visos pasaulės 
rimtesnio jie katalikiszki laik- 
raszcziai kalbėjo apie si m tom
us linkimo protų prie religijos, 
da-gi prie krikszczioiiystės, ku
ris pasirodė paskutiniuose me
tuose- mnksliszkose ir litera- 
tiszkose sferose, kame <1 a nese
niai rodėsi, kad tik viens pazi 
turizmas tevieszpatanja. Ne 
seniai tragiszkai miręsis neats:- 
gailėti n as teisybei karžvgis O V v O
kun. Broglie paraszė dėl to 
linkimo knygą Reakcija prie- 
sza: pazitivizmą. Paskutiniūse 
metuose tame dalyke buvo du 

v

atsitikimu atydos vertu. Pro- 
tiszkas turniejus, tariant, gyva 
karė už svarbiausius pašau Įėję 
principus apėmė didžius plotus 
ir atsikreipė ant savęs akis mis 
lyjanczių prancūzų.

Sausio mėnesyje laikrasztis 
Revue des deux mondes atspau 
dino redaktorių vivesniojo p, 
Brunetiėre‘o straipsnį t. v. „At 
Šliaukius Vatikane“. Apie pa
ežių audijenciją tame strai ĮK-jy 
je njeko nėra, yra tiktai pažiu 
ros ant moraliozkamO sziųdie- 
nu intelligentiszkojo svieto. 
Regima, kad ir netikincziam 
mąstytojui, užkopi s ant Vati
kano augsztybės, atsirado pro 
ga apimti akie platesnius re
gia ežius.

Voltoriszkasiszjuokimas re
ligijos, sako Brunetiere, jau se 
niai kapuose, bet da neseniai 
mislyta, buk religija tai tiktai 
žemesnis laipsnis žmonijos isz 
silavinimo. tai protiszkas iszri 
szimas labjausiai reikalingų 
užminimų, o mokslas, kaipo 
augsztesnysis laipsnis turįs pa
lengva užimti visą religijos isz 
gulėtą vietą, tuos užminimus 
definityviszkai-ve iszristi ir 
žmonių giminei suteikti tiek 
gerovės, dorumo ir laimės, kiek 
sziandien nė. sapnuoti negali 
me. Tas jau nė sykį žadėta 
mokslo vardan ir daugelis pri
prato tuos prižadėjimus laiKy- 
ti per mokslo dogmatą. Szi- 
tai dabar nuo keliolikos metu 
kassyk į aiszkiaus pasirodo ir 
kassyk į dauginus žmonių tą 
pamato, kad mokslas tų priža 
dėjimų nė neiszpildė, nė negal 
iszpildįti. Gamtos mokslas 
labjausiai prižadėjo isznaikyti 
„paslaptis“,o ką padarė? klau 
symų, kurie žmonėms daro

daugiausiai rupesezio iszkur 
esame? kokia mus užduotis? 
ko jieszkome? visai neiszaisz- 
kino; evolucijouizmą neva to 
lyn nubtumė, ale galutinai ne- 
iszriszo. Filioliogija žadėjosi 
krikszczionystę surasti lielle- 
bizme, per atžvilgį indijanizme 
teisybė, daug pauaszių mįslių 
ežia ir ten iszrodė, bet to visai 
neatrado, kas mums ypatingai 
rupi dėl ko tiktai krikszczio- 
nyste, o ne Indėmizmas apėmė 
visą svietą? I)a iki sziol vi
sokių yra terp jų hipotezų apie 
kilimą Szvento Raszto, o Izra 
ėliausistoriją nepasisekė jiems 
isztempt ant kurpaliams istori
jų kitų tautų. Ant galo, isto
rija daug, kas tiesa, padarė at- 
skiliuose dalykuose, bet prin- 
cipaliszko mums reikalingiau
sioj o klausymo, kurį iszkil- 
miiigai prisižadėjo iszriszti: ar 
yra ir kokia istoriszka žmoni
jos tiesa ir ar gai žmonės ją 
vengti? visai neiszaiszkino. 
Žodžiu sakant, nežiūrint ant v
didelių prižadėjimų, nė vienas 
isz tu kk.usymu, be. kuriu ne- 
f-'b*apsieiti gyvenimas ypatų 
ir tautų, nėra teisingai , ,moks 
liszkai“ iszrisztas, nė kokio 
iszriszimo niums nepriartina, 
bet grecziaus atitolino irTiipo 
tezas suklaipė dą painiava, ne 
g u kitąsyk. Tai toj o radika 
liszke nuo v yliaus darbas ta 
sziandienini tikėjimiszka reak 
ei j a arba (suskatimas) protų 
jieszkoti religijoje to, ko mok 
slas negal duoti; tokios reakci 
jos vis iszeiua ant naudos lab 
j a usiai katalikystei.

Czionai Brunetiere teisingai 
kalba apie keistą elestiszkumą 
ir mokėjimą prisitaikyti kata 
likystės, kurią visi apklepoja 
už sunkumą; primena kaip jį 
apėmė ir perdirbo atsigauną 

(stabmeldžių dvasios ir dados 
XV amžyje; kaip lygiai XVII 
am. sunaudojo Dcscartes‘0 ravi 
jonalizma, kaip apsėjo su Did 
žiają revolucija, o sziandien po 
valdžia Leono XIII isz vienos 
pusės jieszko sutikimo su svie 
tiszkuoju mokslu, isz kitos su 
sinesza su socijaliszkuojuo ju 
dėjimu i r stengiasi jį suvaldyti. 
J as viskas tai n e katalikystės 
atmaina, kaip gerai autorius 
patėmyjo, bet iszsisplėtojimas 
ir evolucija amžinai to paežio 
principo.

Žiūrėdamas į tą tikėjimo 
gajumą ir tą valdymą perdide 
lių mokslo norų, Brunetiexe

teip koukluduoja. Kad ne vie 
ną, nė kitą neveik niekį ti, gali 
ma vienam arba abiedviem ti 
keti, nes abudu viens nuo kito 
skiriasi. Ale ar galima teip 
lygiai skirtį moraliszkumą nuo 
tikėjimo? Autorius drąsiai 
sako, kad ne ir iszrodo tą argu 
mentu, kad visi stengimaisi 
per szimtą metų padaryti 
, ,moksliszką“ moraliszkumą, 
neprigulintį nuo Dievo, per nie 
ką nuėjo, nieko gero nepadarė 
tiktai paliko padabytas kitais 
imbaisjkrikszczioniszkas mislis. 
Tai gi draugija norinti gyvęti 
ir rėdytisi negal nė gyvęti, nė 
redvtisi be moraliszkumo būti 

v

nai tu r su tikėjimu susiteikti. 
Bet su kokiu tikėjimu? Czio 
nai autorius labai mandagiai 
apsieidamas su protestantizmu, 
pirmąją vietą absoliutiszkai 
paskiria katalikystei, o tai del 
keistų Savo pažiūrų, apie ku 
rims ežia tik užmyti tegaliu : t-v. 
kud katalikystė tai valdžia, tai 
mokslas su aiszkia detinicijair 
ant galo kad katalikystė tai so 
cioliogija, isz ko dabar jį tur 
didelę naudą ir galybę.

Tai toks Brunetier‘o straip 
su is. *

Tas straipsnis padarė tokį 
triukszirią, kokio niekada ne* 
padarydavo spekuliatjv szki 
klausymai. Lyg isz inaiszo 
period iszk i ejie rasztai ir lai 
kraszcziai paleido atsakymus, 
kritikas, pamfletus. Tuojaus 

: vasariuje garsus chemikas ir 
amžinasis Mokslų Akademijos 
sekretorius, Marcelinas Bert 
belotas į laikrasztį Bevue de 
Paris įtalpino po vardu „Mok 
slas ir moraliszkunias“, pui 
kaus stiliaus apoliogiją bedie 
viszkojo mokslo prieszais atgy 
jautį misticizmą;(prie jos da 
•sykį sugrįžszime). Panaszų 
straipsnį iszleido į svietą gar 
sus fizijoliogas, Karalius Ri 
chertas, moksliszkujų sferų 
laikrasztyje Revue rose „Nusi 
gyvenimas mokslo. Kasdien 
niniai laikraszcziai da labjaus 
pradėjo. Bertheloto rasztą isz- 
garbino v ei kalų-veikai u, dau- 
galingu programų, ant kurio 
nieks negal nė žodžio atsakyti, 
o Brunetierą visokiomis pliovo 
nėmis apkrovė. Clemencena 
isz Justice vardan socijalizmo 
principų su purvais jam į akis 
metė. Protestantui savo bažny
tiniuose rasztuose pyksta ant 
jo, už ką katalikystę pastatė 
augszcziaus už juos, katalikai

savuosiuose taipogi iszmėtmėja 
tūlas klaidas, vienok jie, kaip 
vyskupas Lagrange Correspon 
dant‘e, labjausiai Berthelotą 
pėrė.

Ant galo 4 balandžio negir
dėtas daigtas surengė didelę 
puotą priesz p. Brunetieią ant 
garbės ,,mokslui“, ant kurios 
pirmą vietą užėmė karszcziausi 
pabtikos gargaliai bet teipogi 
ministerial ir, nelaimė, keli 
mokįti-daug gailesniųjų ne
priėmė užk vietinio.

Tolinus bus.

PhiLadelphijoj.

Baisus straikas elektrikos
stritkarių „Union traction Co, 
7,000 žmonių, Motormome ir 
Condoktoriu užstruikavo, ant 
to idant gaut po du dolierius 
ant dienos, kaip pirma, o dirb 
tu tik lOadynų ant dienos, o 
ne 14 arba 16. Simpatija 
Philadelphijos gyventojų ne 
iszpasakyta link straikierių.

Pirmą dienąstraiko kumpa 
nija leido karus į bėgį, skap 
sai dirdo. Ne vienas skapsas 
-^ivo plyta galvą pramuszti, ne • I # 
vienas karas gryžo nesveikas, 
Szimtai tukstanezių žmoni ų 
apipuole karus, iszdaužė lan 
gus, karus laužė, nuo ^elių ver 
tė. Palicija pasirodė tik sze 
szelis priesz vilnisžmon'ų. Szią 
dien 4 d. straiko (20 Decemb) 
keli karai eina skopsų po6 pa 
licmonus kare, kiti szeszi isz 
szalių jojo raiti. Palicija pen 
kis syk padidinta. Žmones ant 
karu visai neina važiuot. Pali v
cija elgėsi su žmonėm despo 
tiszkai, kazokai raiti. Strai 
kieriai spakainiai apsieina tik 
publika karus daužo, skapsns 
kaip vilkus kolioje.

Didžiausi Phil, laikraszcziai 
visai melagystes raszo apie 
strai ką.

,,Public Lege r“ gundo žmo
nes ant straikierių; ,,Tlie Jtem 
geriausią teisybę raszo.

Žmonės labjaus pyksta ant 
Co. karų už pakėlimą fero 3c. 
Excheas Feras Sc. O darbinį- 
ku ne nori užmokėt kasztų Co 
100 tukstanezių, o miesto kasz 
tai dasiekia jau į S 20,000. 
Pliiladel pili jos lietuviai eina ui 
straikierius.

Gulė su negyvėliu

Gumbine vienas darbinykas 
Karalius Radelis tapo apsūdy
tas ant smert už užmuszima 
žmogaus. Radelis insivedėį O w
savo namus kitą darbiuyka 
Iloppenhecta. užmuszė jį ir isz 
ėmė kelias marke, isz k i sze 

j fliaus negyvėlio. Kūną gi jo 
Ii Radelis imsi u v o in sav o szteniką 

ir 6 dienas gulėjo ant jo. Pas 
kui kada kūnas jau pradėjo 
liftistis, tai jis iszi.eszęs iszmete 
laukan.

žinome labjausiai gaudomi ir 
pas mus Amerikoj. Kas link 
gyventojų sala Kuba skaito ne 
daugiaus per 1,630,000 duszių, 
terp kurių randasi į 500,000 
nigerių ir arti 50,000 kynų.

76 procentai gyventojų ne
moka nė raszyt, nė skaityt. 
Viena iszkala pripuola ant 2, 
105 gyventojų.

Kaip geriau įnirti.

SkuiliirnykiiL

Senas priežodis, jog viena 
puse svieto nežino kaip kita 
gyvena, iszsi pildo Paryžiui. 
Statistika parodo jog rankioto 
jai skudurių Paryžiui yra labai 
naudingi, netik del apezystiji 
mo nliczių, bet ii’isz ekono 
miszkos puses. Y va irius d ai k 
tus, kuriuos jie naktij surenka 
aprobuoja aut $10,000 vertes. 
Paryžoii beveik viską sunaudo 
ja isz skudurių daro popiną, 
isz szmotiiku stiklo iszdtrha 
smiltinę popierą, o isz kairini 
gražiai apczystyfų dirba kotus 
de) szepeczių, gužikus ir 1.1.
Isz plaukų daro perukas, šie 

tus, nevat ir blokinius indus 
perdirba ant blek'iuų kareivių 
arba žibintų.

Sala Kuba.

Kuba tai yra didžiausia ir v
bagoeziausia sala terpu \\ ėst 
Indijos salų grupos. Užima 
savim plotą 43,000 kvadratavų 
mylių. Vidurys salos isz di 
desnės pusės kalnuotas ir atsi
žymi sveiku klimatu; bet že
mos primarinės vietos labai ne 
sveikos, užlaiko savyje drugį 
ir kitas pauaszias ligas. Gi
lių yra tenai didė daugybė. 
Rokuojama jog 20 tukstanezių 
akių žemės ant Kubos riogso 
aulygsziol dyka, isz kurių 13, 
000 akrų užima girios.

Isz vaisių sala Kuba iszduo
dą daugiausia cukraus. Buvo 
laikas kada Kuba iszduodavo 
teipogi daugybę kavos, bet 
Sziandien labjaus atsižymi savo 
tabaku, kuris garsus ant viso 
fvleto. Kubos cigarai, kaip

Nekokį s A meri ko u isz k es 
pulkailiukas atmetė savo tikė
jimą ir stojo bedieviu. La- 
bjausiai gi jis persekiojo kata 
likystę. Ka’ųio tarnasszetono 
jis užpuldinėjo ant visų katuli 
kų neiszskirent nesavo paezios 
su duktere, kurios buvo geros 
kata h kės.

Bet Dievas jį biskį prispau 
(b). Duktė jo, kurią jis lab
jausiai mylėjo, apsirgo.

Vieną naktį lauke buvo di 
delis szturmas. Pradėjo szalt 
ir lyti. Vėjas laužė tvoras ir 
net szvilpė.

Toki pats, galima sakyti, 
szturmai ta naktį buvo irszir- 
dij mergaitės. Vidurnaktij 
mergaitė jautėsi suvisai men
ka ir liepė pcszaukti savo te 
vus dėl atsisviaikinimo. Ka
da atėjo tėvas ji paėmė jį už 
rankos ir norėjo ką sakyti tik 
neiszdrį<o. Bet paskui mergai
tė pritraukė tėvo ranką prie *a 
vęs ir tarė.

— Tėte, girdi tas viesulas 
lauke? Kaip lauke, tas pats 
darosi ir manoszirdij. Bran
gus tėveli! už kelių miliutų 
asz mirsiu. Pasakykie man 
atvirai kurios pusės turiu lai 
kytis, idant paskui atraszczia 
sau amžiną pailsį. Ar reik ti 
kėli tam, ko tu manę mokinai 
kad nėr Di“vo, nėr dangaus, 
nėr peklos nė nieKo, ar gi klau 
syti motinos ir tikėti į Dievą 
teip kaip ji manę mokino.—

Pulkaunįkas paszoko, kaij> 
ir ko iszsigandęs ir iszvertė 
akis į miisztanczią mergaitę.

Ojaiguyra pekla, tuojąus 
jis pamislio. tai mano dukrelė, 
ten amžinai kentės. Gariu jam 
pasidarė mergaitės, nes bijojo 
ją prapuldyti iraszaros pradė
jo b i reti.

— Mano dukrele, tikėk į tą 
viską, kaip tavę mokino tavo 
motina. No sziądien ir asz 
tam tikėsiu. Dabar gi tuoj

nusiuneziu pas kunįga, idant 
atėjęs padrvitytu su Ponu D'e 
vu.

Tuojaus pribuvo Kunįgas ir 
mergaitė susivienijus su Die
vu pasakė tėvui:

— Mus tikėjime gerai mii- 
ti. Pasilikiesu Dievu, ten vėl 
pasimatysime,

Nusijuokė, da sykį dirster-5 
jo į tėvą ir atidavė duszia Die 
viii.

Tėvas iszgydytas. Tris 
dienas klūpojo pas szv. Sakra 
mentis idant juos - priimti, ir 
tame tiktai matė savo ramybę 
karią pirma nekentė ir kaip 
galėdamas persekiojo. Pus 
kui jau likos; geru krikszczio 
nim ir atrado savo linksmybę, 
kurios pirma niekad neturėjo 
būdamas bedieviu.

Garsu* Melanchtan mylėto 
jas Liuterio mokslo padavė ge 
rą paliudijimą, kad geriausia 
mirti katalikystėj. Kada se 
na jo motina paklausė jo ar ir 
ji turi priimti Luterio tikėji
mą. kurį jos sūnūs teip platina 
ar liktis katalike. Jisai atsa
kė.

— Ne mama laikvkis savo 
seu'Cz, katalikiszko tikėjimo. 
Lutvrio tikėjime lengva ir ge- 
riaugyventi bet katalikystėj ge 
riuu mirti. O to reik labjau
siai žiūrėti.

Licitacijiu

Paryžiui dabartės priesz K a 
ledas buvo ]icitacija. Iszpar- 
davinėjo žvėris Salvatoro. 
Prėkėjai suvaževoisz Anglijos 
Gollandijos ir isz kitur. Liavą 
pardavė už 670 frankų, liavę 
už 520 fr., liavuKą už 330 fr., 
panterą už 100 fr., verbliudą 
už 103 fr., o meszką už 350 fr.

Didžia lįsi n.s tavorinis irar-v-
laivis.

,,Harland A Wilf f“ Belfasto 
kompanija dirba dabar del 
Hamburg American line kum- 
panijos garlaivį, kurs bus di
džiausiu ant svieto.

Garlaivis tas turės 560 pėdų 
ilgio, 62 ploczio, 42 gilumo. 
Galės, vežt i ta voro ant 33 tuk 
stanezių tonų sverimo. Var
das jo Pensilvanija.

Pajieszkojimas.

Neseniai atvažev-o isz Penai! 
vanijos į New Yorką Antanai 
Olszevskis ir apsibuvoMa* 
ket str. Olszevsku) kaipo pa 
žystamo žmogaus neaibijojornr

10 G rudžio jis iszhuižė skry 
•odę Petro Ražužrio ir paėmę* 
$ ‘.‘0 ir 2 c. pabėgo. -Olszev- 
skis paeina isz K a-u no rėdybo* 
Tclsziųpav. 'Salantų parak*, 
sodžiaus Rok e ii s. —24 metu se 
n limo iszrodo ant 30. 6 j>ėdų 
augszczio, plaukai ir ūsai szv i.e 
šiai geltoni, ueneszioja barzdos 
Aut rankų mėli uos plėlnios nu 
darbo main use, vieno nykszczio 
galas per pusę ĮierskėltflS. Oi 
szcAskis szneka lietu v isz k ai 
kiszkai, aiigliszkai, maskolisz- 
kai, ir lenkiszkaų G.irtukhs. 
ir merginykas. Gyveno ir Bnf 
faloje. Isz Pensilvanijos-01- 
sževskis x.tvaž» v o su 15 d oi. ir 
greit jus pragėrė matyt neuž- 

dirbt i ir tie bu vo.
Ka< p im atyt<i Olszevskį lai 

meil i ngai praszau d u t žinia po 
adresu: Peter Rąžulis, 66 Mar 
k(-t str. New York City. ■ v

ISZ CIIICAGOS: —Lietu
viai sulaukė viena ir geriausę 
Ii<-(uviszką krautuvę hiikrodė- 
liu:KELPSCH NOREIKOJ 
(’O. Velijame visiems Lietu
viams pirkti laikrodėlius, len- 
ciiii'ėlius žiedus ir kitus daig- 
tus nu ju, nes tai yra tikri lie
tuviai, katrie gauna daugiau 
ir daugiau kostumieriu kožną 
dieną Jie padidinnsavo biz
ni pardudami ne. tiktai vienus 
la’krodelius, bet ir visokius 
kitus daigfus kaipo; maszinas 
del drukavojimo gromatu, ma- 
szinasdel siuvimo, harmonikos, 
>ritvas peilius ir 11. Iszsiuu- 
•zia daigius in visus miesteliui 
r miestus Amerikos. Ks* 
>risius savo adresą gaus lietu- 
iszka katalogą ir gražu abro- 
ėli dvkai.

CELPSCII,NOREIKO 
ACO. ■

105 Broun Str.,

CHICAGO ILL.
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Leisdami į svietą paskutinį 
szio meto No „Gąrso“ turime 
padėkavoti g uodą tinimus musų 
skaitytojams ir koresponden 
•įams kurie mus szelpė pasilikę 
darni jog ir toliaus mus neapleis 
Sunkus buvo del mus pereiti 
metai. Nuolatinės permainos 
redaktorių, stoka tinkanczių 
darbinykų trukdė nekarta ge
riausius musų noru- buvo prie 
žaszczi’a su vėl i niuro musu lai •4 
kraszezio. o kartais ii; visai ne- 
įszėjimo jo.

Atjaustam i tą mųKisik**kbiną 
abatus kaip musų p re u u’-ne ra 
toriai-norėjome paliauti „.Gar 
so“ iszdav e j y st ęl.a i ky tIm mi vs I 
primų po, j*>g- gerinus nieku, 
negu szeip teip. Bet kiek kai
tų kam iszsit arėme apie musų 
užmanymą, visada apturėdavo- 
Uie prieszingą atsakymą, o ne 
karta ir tiesiok pasakyta mums 
„Garsas“ tur iszeit, arba, jus 
net u rite valios prapuMyt vieną 
iszsen-ia usių Amerikos lietuvi. 
<zųų laikrasžczių
.Garsas turi būti atkaksiu d’arb >

sztumo Amerikon lietuvių, 8a 
Ite mums kiti, ir jus turite vi 
sas spė.k;$. atkreipti aO.t ta 
idant pastatyt jį prigulczioj 
pietoj.“’

Tie anergiszkr pratęstai isz 
leisti vardan lietuviszkos dran 
gijos priduoda ir mumis drąsos 
bei tvirtybės. Tai-gi nuo Nau 
jų Metų leisime vėla svietan 
„Garsą1', bet leisime su trigu 
ba neg sulygsziol šyla. Atsi 
b'zaukiam užtai 1 visus gorios 
valios lietuvius. idant mus 
szelptu straipsniais, korespon 
dencijom ir szeip nmidyagnis 
lietuvystei užmanymais. Atsi 
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szaukiani į lietnviszkas drau 
gystes, kliu bus, idant savo var 
dus, ardraszns savo perdėtinių 
nusprendimus savo mitingų 
tiek tirs mum prisiųsti.* Atsi 
szaukiame teipogi prie brolių 
darbinykų, idaiht paduotu ži
nias-apie stovį darbų viswe aza 
lyse- Amerikos, atsiszankiame 
teipogi pGe užrubežinių musų 
brolių ir „Garso“ klejos drau 
gų, kur jie neimtu ar Europos. 
:ir Afrikos, ar Azijos gyvento 
jais, idant ir ant toliams mus 
maloningai szelptu...

Gūd'ot i u i „Garso“ skaityto 
jai teiksis užsimoku už. „Gar
su“ Teipogi teiksis aiman j įt 
prenumeratą ant a te i. n-a n ežių
189<> metu M

Garsas su- aūeruancziais me 
taisįgys daug pager *Mii mų. 
Skaitytojai kurie užsimokės 
iszvirszaus iki Vasario mene 
siui $200 apturės dovanų gra 
žią knygutę.

Teipogi :r pats- laikrasztis 
neužilgo, b us. p adi diy tas,

*• Garso Rėjystė reikalai! 
ja zecerio, kurs gerai žinotu 
v i są s-j )a ustu v ės dar l >ą.

Teipogi agentų szitibose 
A m .et ik 0*> wiii-est 1 >vse' įkalt 1 
111 oj-e M <k, Bro*>k Jyn> \ •
Sc-rauton, Bittsburg Pa,. Chi 
cago 111. ir Dubois \\ ilkes Bar 
re Ba. Atsiszauki.t ant antraszo 
129 S. lardin str.. S Irena mlo ab. 
Va,.

22 Nedėlioj d r. szv. Jurgio 
ture miltingą; iszi inktas nau 
}as. prezidentas Aupcz'j’.isk'ii 
a^isitkius. 8tehingi>< i Knsie 
rium iKtžjurint ant pesikrai^ 
tymo, į BuUsvillę liko Rjižas 
prižailėdamas, ka< mittmgau 
atvažiuot., Bja.no,profesoriuj, at 
sąkyta alga per- ėnuinesius.

29 szio mėnesio atsilaikė pa 
rapi jos miltingas. Buvusia pre 
zidentas atstatytas ir į jo vietą 
iszrinktas kn. zkbromaitis. Ki
ti sanariai komiteto liko tie 
pats iszskiriant Juozą Lamine- 
kąr kurs iszrinktas ant antro 
rasztinyko vietoje Kieliaus.

* # 
<-

Shenandoah Ba. d . 23 Gi 11 
džio pasimirė Juozas Macziu 
laitis szv. Kazimiero drauirv-- v 
stės sąnarys. Paliko pa ežia su 
4 mažais vaikueziais.

Czia pasirexle didelė netvar 
ka draugystėj, pas ligonį buvo 
tikt vienas žmogus. Pats pre 
zidentas atėjęs ant szermcnų 
vietoj pult ant kelių parpuolė 
ant pilvo.

*• «■

G i (bert one A m Brazo sali li
ne ir apie deszimts vyrų tapo 
sužeistas. Vieni stiklais gal
vas persiskidė, kiti su perleis 
susi pjaustė. .bekūne sako, 
kas žiu ar-liks gyvais.

% • -s?
te-

Win t- Pern Buvo teipogi 
pesztyihės per Kalėdas- Kokį 
Jurgį Vrribbin baisiai supjau 
stė peiliais. Visus maisztimy 
kus palicija suėmė. \ ienus 
nugabeno į Pottsvilę ,o kitus 
paleid'opo Kaucijįa. O visai vai 
si.ai g i.r 1 U’oK 1 y stės.

* -X-.

Juozas Balinu ūkas p-er Ka
lėdas buvo baisiai suinnsztas 
per Tadeuszą Bauža> Jftza Ma 
saitį ir Antaną Kasputį. Gal 
va permuszė J. Baliunui su 
bindo-ku.. Sužeistus iszvežė į 
Aslilandu Iiigam imt į. Maža 
viltis jo, pa-sitaisyw>-

Peštukai tapo visi suimti 
ir tupi dabar tykioje v retoj e.

#. * 
#.

i *4'd-szio uuiues’,0 Szvento 
Jurgio lietuviszlka bažnyčia 
pasipnoszė- aut Kalėdų dar vie 
mi pui-uia stovy La Szv. Praoisz. 
kaus-isz. Assists kuri kasztuo 
ja į L05-doLitrius. Yra tai da
lykas vertas pmuatymo. Sta 
tua ism.’oil.o kaip. gyva;pavida 
his, rubai i,-r didumas visai na- 
tural.iszJ<J.. Skaitot paskuti
nę statm ir n.ese<iii-ai partrauk 
tą stovylą Viesz-paties Jėzaus
ii (langu žengimo- lietuviszka 
szv., Jurgio bažnyczia turės isz 
viso. 2’1 stovylą Paszveiitini 
maajų rengėsi aut Naujų Me
tų.

Nuo Naujų Metų užsidedą 
Shenandorij vakarinė mokslai 
uė. Mokys raszyt, skaityt ro- 
kundų, kaip kas norės. Vyrai 
vietoj ką p ra vaikszcziojat va
karais į>o saliunus ir pragerete 
eikit pasimokyti, o pinįgus už- 
siczėdysite ir sau da turėsite.

ISZ LIETUVOS

Kaip vilkas pamatęs eruką, 
eidamas jį draskyt, norėjo at
rasti sziokią tokią priežastį del j 
isiteisinimo savę, pradėjo jam! 
’szmėtinėti, teip daro ir Kauno 
gubernatorius Klingenbcrg‘as.

Jis baisiai nekenczia kątalik 
iszkų kryžių ir koplyczių pas‘f 
Lytų szaliu kialių. hzsyk ji? 
uždraudė žmonėm statyt kry ■ 
žius> bet matydamas kad to iii<; 
iko nežiūri žmonės, užsakė urė- 
nykains, kad tie važinėtu p< 
kaimus ir kur tikt ras koki kr * • 
žilį is2tverstm ir sulaužytu jį 
l r< d'nykai kalį) geri tarnai 
ljern.atori.aus stengėsi iszpili 
dyti.jo paliepimus ir važinė 
darni vartė kryžius ir spard 
juos kojomis.

• bet ir to nežiūrėjo dieve lai 
mingi žmonelės. Vartė iiei 
kryžius, o jie k a pi susiiai-ę vi 
naujus statė. GubernatoGii' 
matydamas kad jokiu imti 
neg; Į priveikti žmonių, iszmi; 
lio nauja užmanymą. Nuvėj 
jis įkiš vyskupą Kauno ir Į>r;
sze jo^ idant užsakytu viziri 
kunigams^ o. t m su\ o parapijų 
nams, kad dauginus nė viena

C. -

nentsivožytu statyti pakiniu 
kryžių. Brieg tam jisai dav; 
tižiojo, buk labai baisu laiky 
prie kialiix didelį kryžių, m 
į>o supuvimui jis gali, puldu 
mns ant k.-lio., užmuszti kol 
kėlei\ i. v O ant galo dad.-tx 

v?

kad ga-?i kaimais atsitnikyti v: 
žinot j pa^m-aai. vyskupui pi 
kryžių, k-iiris prddamas- galėt 
užmuszt jį. Tai matome ka 
Klingenbergas gailauja nu 
vyskupų ir persergsti jį m 
visokių nelaimių.

Žinoma vyskupas atsal 
,jnm iszpild'yme jo reikalavim



Žinios isz pasvieczio.
• ii- iii d'.

Kuba. Karė kub'eczių 
if 

su iszpanais jau turbūt baigia
si. Kubieeziai pamokino isz 
panūs, kaip reik apsieiti su sa
vo padoriais.

R v m a s. Szv. Tėvas vėl 
v 

nusiuntė del biednų ai menų 
50.000 frankų paged bos.

AI a s k o 1 i j a. Alasko 
liai laiko Odesoj visą flotą 
surengta. Kaip tik Angliju 
norėtu keltis su savo laivais 
per Dardanelių, tai maskoliai 
užstotu kėlę.

Isz \ ladivostokoj danesza 
kad maskoliai su kvitais turi 
kokia paslaptinę sutartį. Jau 
iszmieruota geležinkelis, kurs 
eis isz Sibe.iijos per Mandžiu- 
r’j’b

l e i į >osg i K y n a i pa v e< 1 ė y 
maskoliams Jechaii Som, kaip 
žieminę stacija.

V v v

I u r c i j a. Isz Konstan 
tinopoliaus danesza kad armė
nai pametę kantrybę, užpuolė 
ant miesto Zeitun ir iszpjovė 
apie į 400 turkų. Bet paskui 
valdžios 10,000 turkų užpuolė 
ant Zeitun ir iszkerdė 12,000 
armėnu, o miestą suh gino su 
Žeme.

A n g i i j a. .Mieste Lan
caster pasimirė beproczių, na
muose žmogus, kulisai, galima 
sakyti, už maistų ir valgį laikė 
senas, surūdijusias vinis. Pa
simirus viduriuose jo daktarai 
atrado 102 vinis, visokių gelž 
galių ir drato.

\ o k i e t i į a. Mikstad 
miestelije numirė netikėta 
smerczia ant paralyžiaus szir 
dies, darbi’iykas Pranciszkns 
Polaks, 32 metų senumo. Nu 
važevo į girią parsivežti malkų 
ir ten numirė. .1 is buvo su 
giyžęs neseniai isz Amerikos 
ir snsiczėdijęs 6,000 markiu 
parsivežė. Parvaževęs į savo 
gimtinę buvo susitaręs su v>e- 
no ūki nyko dukters apsivesti, 
bet neturėdamas amerikonisz- 
kų ukėsiszkų dokumentų nega 
Djo. Dabartės kada Polaks 
silsisi žemėj atėjo dokumentai.

K a i Į) p r an e s z a „Lie 
tuva.“ Vakarinuose pąkrasz 
ežiuose Afrikos priesz Angli 
ja ir priesz po jos valdžia esą n 
ežias negrų tautas prasidėjo 
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kare Asza n tų-murinų. Ang 
lija jau iszsiuntesovo karkime 
nę priesz aszantus, Virszinyku 
jos yra Sir Francis S> oi, ang 
szcžiausias inspektorius angli 
szkų kolonijų Auksinio Pa 
kranczio.

Ant Sain 1 lavai (ocea 
nijoj) tapo atidengtas suokai 
bis priesz tenykszczias valdžias 
Neseniai karalienė tų salų ta 
po nuo sosto numesta ir gyveu 
tojai apgarsino republika; da 
bartinis gi suokalbis buvo v
paiesz dabartines republiko 
niszkas valdžias, bet seiliaus 
numestoji karalienė prie šuo 
kalbiu neprigulė.

M a s k v 1 i j a . Masko 
liai nors kitus spaudžia, bet už 
pėrsekjojamus Armėnus užsto 
ja. Neseniai draugyste Ra u 
dono Kryžiaus užėmė kolekta 
vot ant naudos arr.ienų, ir ka 
da surinks 100,000 rs. su renk s 
expedicija į pagelbą niirszDn 
tiems isz bado ir persekiotiems 
nuo nožmiu muzulmaiiu arine 
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nams. Expedicija ta keravoja 
nekokia mergina Bartom

V o k i e t i j a. Sako buk 
Vokietijoj kariiimenej reiksę 
tarnauti Kiekvienam, bet lai 
kas tarnavimo su trumpy tas 
iki 2 mėtų.

£ Vokiszki socialistai reik a 
Jauja kad darbmyknm reiktu 
dirbti, tikt po asztnones valau 
dus ant dienos.

§ Vokiszkas garlaivis po vai
du ,,Spree,u kuris netoli Anglį 
jos užvažiavo ant akmens, tapo 
iszgelbetas ir laimingai pribu 
vo į Southampton.

Žinios isz Amerikos.
— Chicago l.’niverstetas 

Chicago* gavo neseniai nuo p. 
Rockvfellerio milionądolierių
Duodamas tuos pinįgus pasakė 
kad jnigii da kitas kas duos 
imlumą. tai jisdadės da du mi 
liomisdol. Sztai I4dieną Gni 
džio pana Alena Culver paau 
karo del to uneversteto milio
ną dolierių. P. Rockefeller 
laikydamas savo žodį paauka
vo tuos du milionus. Tokiu 
budo szįmet UDiverstetas Chi 
cagos aptarė 4 imliomis Uolie
nų prezento.

— Prezidentas Clevelandas 
nė sau pagirą nuo

visų vieszpatyszczių iž savo 
drąsumą. Didelė ir galinga 
Anglija begėdiszkai isztiesus 
savo ranką ant mažiukės ir si 1 p 
nos respublikos \ enezuellos 
norėdama ją prisisavyti. Pre 
zidentas Cleveland as pasakė 
kad Suvienytos Valstijos ant 
to negel pavelyti Anglijai. Se 
natas pagyrė jo kalbą, ir paša 
kė kad Amerika tuojaus gata
va stoti ant pliaciaus. Tais 
savo žodžiais Ctevelandas vėl 
atardo tarpu savųjų užgesusią 
meilę, ir kas žino, g-d da vėl 
liks iszrinktu ant prezidento.

-- St. Luis. Kaip prane- 
sza ,.Lietuva“ nežiu’a kas p ra 
dėjo vogti nuo kapinių numirė 
bus. Inirszę gyventojai ap
kaltina studentus vietinės mok 
slinyczios. Miestas paskyrė 
300 dolierių, tam kas padės pa 
licijai plėszikus kavų surasti.

— Ne\v-Britein Conn, jau 
pamatas szv. Andriejaus lietu 
viszkos bažnyczios paliko pa
baigtas, o nuo 23 Giudzio pra 
sidėjo medžio darbas. Tiki
mės kad tuoj pastatys.

— Torrington Conn. Tor- 
ringtone yra 12 lietuviszkų 
szeimynų. o asabų bus lyg 50. 
Bet ant nelaimės tai yra viena 
isz praszcziausių lietuviszkų 
Conneeticuto kolonijų. Ten 
nėra jokios lietuviszkos drau
gystės o stoioiiė apie uždėji 
mą buvo gana gerai padaryta. 
Ten vieszpataii ja tikt girtybė 
ir kazireviij.as.

— Lexington K v. Dieną 19 
(i rudžio du k t e generolo Joseph 
Jakson devynioliktu metu am V V
žiaus, paėmus levo revolverį 
persiszovė. Priežąsczia. t<»kio 
pasielgimo buvo smertis jos 
mylimojo.

— Chicago. \ ienas žmo 
gus pareidamas namo gyrtas 
viską namie iszmėtyda.vo ir 
iszmuszdavu. Duktė negalė 
dama gautie rodos su tėvu, ap 
skundė jį. levas liko aukai 
tytu,

— Green River, V\ yo. Geor 
ge M c. Lain, fotograf i>tas p’-r O ’O 1
sikelėsu paezia ir <u vaikais į 
Jackon‘s Hole. Isz pradžių 
jis rasze czion j savo pažysta
mus. Bet pereitą nedelia vie 
nas vyras atvažiau ežia isz 
Jackson Hole ir papasakojo, 
kad indi jonai užpuolė ant szei 
myuos fotografisto ir juos vi 
sus iszpjovė.

— New York. 21d. Grud 

žio Hoffmanns Ar Co i>z-‘;.:uiu 
sziandien pusantro mi)i<mo d«* 
lierių auksu į Euroįią. Milk-i* 
Schall A Co 900,000 dob Laz u 
res $1,000,000.

— Rotszildai-gi' prižadėjo 
tuojaus isz Suvienytų Valstiją 
iszvežc 5 mi bonus dolierių.

— F rod T. Ale. Donald ;.į« 
tiekorius Rennet Square pa 
davė medini centą už 200 dol. 
Pinįgų tokių nelabai kur yra. 
Ant vienos pusės padėta 1783 
m. ir „One. cent“ o ant kito* 
pa veikslas Washingtono su p.- 
raszn: W ashington and Lib<-r 
‘y-‘>

—Alt. Carmel. In vietą ka. 
Jakimaviuziaus liko paskirtas 
i Mt. Carinius kn. Dr. Mi 
siekis isz Meriden, Conn.

— Randas Suv. \ ai. rengu
si duot pabudavoti, da 6 ka- 
riszkus garlaivius, kurie be 
apginklavimo kasztuosę sykiu 
10,440,000 dolierių.

— Nanticoke, Pa. A ienas 
žmogus keleis mėnesiais atgal 
iszleido savo paežių į Europą 
atlankyti savo gimines. Bet 
iszvaževus jai jis jokios žini<»> 
negavo nok jos. Sziomis die 
nomis iszgir>ta, kad jo pati 
neiszvažiavo į Europą, bet *u 
kitu vyru isz Nantie »ke nuke 
Ii tvo i vakarinius >ztei(iis ir 
isztekėjo ūžto vyro. Pirmuti
nis pats apskundė savo paezia 
už prigaiidim-jimus ii suda?- 
patubde į dželą.

Dalis Darbu,
y

£ Pottsville. Nuo I 
Jau n nary nteinanezių metų 
mainu darbai ketina susiniažs (. 
Dirbs tiktai pusę czeso ant in 
dė lies.

S Kompanijos Lehigh and 
W’iikes Bai re ir Lehigh Vallė< 
jau sutri mpino laiką darbo ir 
daugelį privatiszkų brokerių * 
uždaryta nuo 24 d. Gruodžio 
mėnesio.

£ Officaliszkužiniųnuo P-i. 
R. Coal A Iron Com. darnėi t 
bet abelnai menama jog p«> 
Nauju Metų dirbs tikt3 dienia 
ant nedėlios.

$ Apie Shaniokus ir Ilatz <•. 
toną nedatekus vandens vėl i 
sustabdys daugelį darbų vieti
nėse mainose.
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Kerdžius-burtinykas
♦

Dvaro kerdžiuskainie ,Kąty‘ 
Lenkijoj Juozas Jaezynskas 
įlindęs pas žydų Matiszių Bar-

vogė su bebrą i-

.-MU.

Ugnis ne zobova.

ets:tiko da neseniai didelė ne 
laimė. Vienas ukinikae isz

ti. Namie paliko tris mažus 
savo vaikus ir vieną kaimyno. 
Pecziui kuri uosi ugnis. Vie 
n as vaikas insidegines pagali

O— P’ — |m*>. .-įr^

EncikHopeilija medalione.

eilCI ■

į

i

geležinkelio.

atsikelias nuo žemės nubėgoO 
namo, rėkdamas, kad jam ka 
ras ranka nutraukė. Kada

išduodamas jokio balso, žiūrė 
jo į savo nutrauktąją lanką,

szas. Lėksi kon‘as. Mažiau

j am užmokėt

Žydas sutiko duoti jam tris

1 evai dirbdami įiepertoli nuo 
namų, pamatė, kad per langus 
iszsimuszė kamuoliai durnu. 
Parbėgę atidarė duris. ir ma

kopija jvopiiliariszkos enciklio-

pas žydų su visokiom noezy- 
nom, dviem didelėm žvakėm 
ir su kavaiku b] i ak ės.

suos.
pa mažam medalio ne. Basz- 
tas nors labai smulkus, bet du<>

no

apgavimą.

Kantrus vaikas.

sa

už

South Bend Indijoj sziose 
dienose buvo toks atsitikimus.

Be

laukan, bet kas isz to. 
mėsos nesi laike ant kaulų.

Jau
stiklas su kurio pagedbu I o
skaityt gana gerai.* o ©

j. geležinkelio.

nuo rando, Pensilvanijo 
te nuo 1 d. Liepos 1894

Užnmszta buvo 1, 
bos o sužeista 10,067.

as a

ir 1,107 suvisai pasaulin‘.ų žmo

Pagal szių statistikų ant 432 
darbi nykų vienas iszpuoia už 
musztas, o aut 23 vienas suže:

vienas užmusztas, o ant 207,- 
202 vienas sužeistas. Tas atsi 
tiko tiktai vienam szteite Pen

, ir 30,000 žmonių,

indij^kus ir -10 mažesnių., 105 
del apgynimo pertų, visu labu 
655 laivus, Francija 444, Vo-

Garsi sjzeiniyna.

Mieste Chester Anglijoj mi 
rė neseniai tūlas Jonas O^de O 
iras, kuris laike doraus -savo 
gyvenimo 130 sykius stojo

ant gatvių, y

29 stojo sude.

SC‘ sykius

vai

Tik ne katalikas.

Komendantas kalijskos

tų meisterio.

jinio.

ne gali užimti14.

geras žmogus, ar szlektas, bet 
pirmiausia tuoj klausia, kokio 
jis tikėjimo. Jaigu katalikas, 
tai eik sau sveikas, nes del 
tavęs nėr vietos.

»

TEATRAS! TEATRAS!
o po teatrui

tas teatras .31 d .G radžio (lie

ną priesz „NailjllS metas“

„AMEBIKA PIRTIJFV

kslai ir laikytos deklamacij

kas isztaiso balių, k .ris trauk-

A a, aeutviat aterJ/urio, 
(Jonnektiko ir visos aplinkinės 
renk it ies ant tos iszkilmingos 
vala.nx.kjs o pribuvę nė viena*

in utinis
a mat y si te kę

kare. Ant salės ,.Concor<lia 
Hali“ 305 Bank str.

Prekė tikietu moterimis ir v
vyrams lygiai: Pirma vieta- 
- 50 cen. Antra — 35. T re 
ežia — 25.

Bazylejui per jomarką dbzu-

kurį davė gyvuliai. Labjau- 
šiai atsižymėjo vienas didelis, 
juodas szuva, kuris labai pui
kiai groji jo ant vargonų. Visi

Bet

gra

dęs nubėgo nuo vargonų irpa-

O, stebuklai! vargonai gra- 
jija ir vieni be muzikanto'

' labai

gė daina, vargonai patys nu
stojo grajiję.

Tada visi žmonės pamatė, 
kad szuva gali tiktai loti, liet 
ne ant vargonų grajjt.
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(takeliai Lehigh - Valley.
fr&iidejo nuo 18 Lapkričiu o 1894 m.

trttnal Hz«tna i*z Shenadorio In Penn H treti 
Jnsttou, Mftuoh Chunk, Lehighton, SI ,’lngton 
White Hail, Cataiauqua, Allentown, Bethlehem, 
Euton Ir Weatherly 6.04, 7.38,9.15 ryta 12.43,2.57 
&J7. po pietų.

JaNew Yorn Ir Philadelphia. 6.04. 7. 38. 9 15 ry
ta 11.43,2.57, po plot, in Quanaue, Switchbaca, Į 
Gerhardu ir Hudsondaie, 6q4 P. 15 ryta 2 57 |>o plot

Is Wilei-Barre, White Haven, PitUton, La- 
oeyville, Towanda, Sayre, Waverly ir Elmira,6.01, 
1.15 ryta 2.57, 5.27 po piet.

In Rochester, Buffalo, Niagara Falls ir in Wo- 
•*ttt 6.04, 9.15 ryta 2.75, 5.27 po piet.

In Belvidere, Delaware Wat^r Gap ir Strouds
burg 6.04 ryta 2 57 po piet.

I Lambertville ir Trenton 9.15 rytu
TunhunM .ro 6.0t. 9.1 ryta 2.57, 5 27 po plot 

n thaca ir Geneva 6.04, 9.15 ryta 5.27 po piet.
In Auburn 9.15 ryla 5.27 įk> piet.
In Jiutiesville, Leviaton ir Bcawer Meadow 

7.38 ryta 12.43 po piet.
Iii Stoulon ir Lumber Yard 6.01, 7.38. 9.15 ryta 

12.43.2 57. 5.27 ]x> pietų.
In Silver Brook Jukctton, Audcnried ir Hazle

ton 6.04, 7.38, 9. 15 ryta, 12,43, 2.57, $.27 ir 8.03 po 
pietų.

In Scranton 6.04, 9.15 ryta. 2 57 Ir 5 .27 į>o pietų.
In Hazlebrook Jeddo. Drifton ir Freeland 6.04, 

7.38, 9 15 ryta. 12.43, 2.57. 5. 27 po pietų.
In A sb įtinti, Girardville ir Lo.slCrev, 4 59, 7. 46, 

9.13, 10 20 ryta. 1.00. 1 40. 4.10. 6.35 po pietų.
In Raven Run. Centralia, Motin* Carmel ir 

Shamokin 0.13, U 14, ryta. 1,32,4.20, 8.22.9. 15 |x> 
pietų.

In Yatesville, Park Place, Malin noy City ir 
Delano, 6.04, 7.38, 9.15. 11.05 ryta 12 13, 2.57, 5.27 
8.08, 10.53 po pietų

Treinai iszeina.

Musų spaustuvėj.! randasi
szios knįgos

Maldų knįgos
Aukso altorius arba Szaltlnis dangisz- 

kųskarbu “ “ “
a) Skurlnluose apdaruose - $1,50
b) Szagrino - - 2.00
c) Krisztolo - - 2.50
d) Sn kauleliais 3,oo ir daugiams

2) BALSAS BALANDĖLĖS.
a) Skurlnluose - 9oc.
b) Szagrino - - l.oo
c) Krisztole - - - 2.oo
d) Su kauleliais 2.75 ir dauglaus

3) Mažas AUKSO ALTORIUS. 75c.
4j KANTICZKOS - 70

Knįgos dvasiszkos Įtalpos

*****

IszShamok 5.15,8,15 11.45 ryta. 155. 4 30.9 
80 po pietų, ir ate na m Sz.cn:.mn 6.04, 9.15 
ryta. 12.43, 257.5.27, 11,15 p< pietų

Iszeina 1^7. Szenadorio į l’oitNvillc, 6 04, 7.38 
9.08. 1106. 11 30 ryta 12.43.2.57, 4 10. 5.27. 8.08 po 
pietų.

Lzcina Isz Pattsvlllc Į Sz^nudori 6 ū), 7.50, 9 06 
10.15, 11.40 ryta, 12.32, 8.00. 4 40 5.20, 7.15,7.55, 
9 40 po pietų.

Iszeina isz Szenndorio į Hazlrlnn, 6.04 , 7 40, 9 
15 ryta, 12.33, 2.57, 5.27. 6.08 po pietų. * * —

Iszaina isz Hazleton j Szcnadori, 7 3. 10 (xT 
11.06 rytu, 12.15. 2.58. 6.30. 7.2q. 7.5d po pietų.

NEDELINIS TEEINĄS.
Iszeina In Raven Run, Centralia 

Maunt Cannel ir Shamokin 6.45 ryta 2. 
40 po plotu, ir atlena in Shamokin ant 
7.40 ryta ir 3.45 po piet.

Iszeina isz Shamokin In Shenadorl 7, 
15 ryta ir 4.00 po pietn. Ir ateina In She 
nadorl ant 8.49 ryta Ir 4.58 po pietų,

Iszeina in Ashland, Girardville 
Lost Creek, 9,40 ryta 12.20 po pietų,

In Hazleton, Blach Creeh Junction, 
Penn Haven Juction, Mauch Chunk 
Allentown, Bethlehem, Easton Ir Now 
York, 8.49, ryta 12.>5 po piet.

In Philadelphia 12.30, 2.55 po pietų.
In Yatesville, Park Place, Mahanoy 

City Ir Delano, 8.49, 11.35 ryta 12,30, 2 
55, 4.58, 6.03 po pietų
Iszeina Isz Hazleton In Szenadori 8.30, 
11,30 ryta 1.05, 5.30 po piet ų

Isz Szenadorio in Pottsville 5,55, 8.49, 
9,32 ryta 2.40 po pietų

Isz Pottsville in Szenadori 8.30, 10.40 
ryta 1.35, 5.15 popintu.

bollix n. wii.bvr generalna> superln 
teridentas Soulh Bethlehem, Pa.

CHAS S. LEE, gen. agentas

Giveniinai Szventuju Dievo 1, 2, ir 3,
70 centu viena

Givenlmas Vieszpatfes - 80c
Giveniinai Szvcntaju Dievo [mažesnis]

ir III zokonas drauge
Garsas apie baisybes dienos sūdo
Gydyklos nfi baimės smerties
Istoria Szventa su abrozollais
Menuo Marijos
Fllotea arba kėlės į maldinga

ma -
Txovnnos
Prlslgatavojinias 
Istorija seno Istatiino

ir

A. W. NONEMACHER, Ass (I. P, A.
South Bethlehem, Pa

j.
AGENTAS SZIPKOHCZ! U
308 W. Centre str. Mahanoy City, 

Fa, Galima pirkti© konopigiausei ir 
ant geriausiu szipu wažiu®t. I’rieg- 
iam liaidžiu piningus tiesiogei in 
Lietuwa, Russija, Lenkija ir kitas 
wieas szaiis Europos.

Teipgi laikau saliuna, kur wiso 
gero galima gauti isigert. Liotuwei 

sawo wienžomi.

20c
25c
30c

30c
giveni-

5(lc
■ 30c

nt sraerczlo 50c

Apie senovės Llottr . Q

Trumpa senovės Lietuvių Istorija 
Žl ponas bei Žiponė - 
Žirgas Ir vaikas ...
Birutės dainos -
Petro Armino raszta!
Ponas Ir mužikai, drama
Kas uisybe tai ne melas, AlszB.

Pajudlnkini vyrai.žemg apysaka 
Ant Nakvynes “ “
Pasakojimas apie viena valta Ir 

sztinlka “ “
Kaukazo balaisvls “ “
Kur meile ten ir Dievas “
Kas kaltas “ “ “
senis Makrickas “ “
Vakaras Tilviko plrkteleje ‘

Gyvenimas Stepo Randms'o (ketvirta 
calls „Szaulenlszkio senelio”) 15 c] 

Apie Dangų, Saulę, Me.nasį. Žvaigždes.
Pilanetas ir Kometas ” 5 c.

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

Naujas elementorius (18'.t5 m ) apdarytas 
su puikiais paveikslais “ 15 c.

Žodynas kun. Miežinioketurose kalbose: 
lietuviszkai, latvls/.kai, lenkiszkai ir 
ruskai “ “ S 2.00

Ba^anavlezlaus Dr. Etnologlszkos smulk
menos (su viena mapa) ” 25 c.

PavergoJė (P. Peiverintos Apysakėlė) 
!r kaip gy vena Kynai “ 10 c.

Vapplerio A. kun. istorija bažnyczios 
kataliku “ “ 100

Kristijonas Donalaitis Pavasario links
mybes “ “ ‘ S c-

Musu Pasakos. 10 pasakų 10 c
Kankinimas kataliku Lietuvoje abelnal 

o ypatingai Kražiuose 1893 metuose 
del Lletuvlszko teatro “ 15 c.

Andersono pasakos, su abrozellals, 30

. 10c
• 40c

30c I
10c )
10c
15c
15c

15 c.
5 c.

jo ra-
5
5
5

c,
c.
c.

5 C.

Kanczla VloszpaHes . "“■“ ‘"jį'I iriHltdfrOifon vlsoithis
Pokylis stvoQluJu arba tanki komu- <lraPa“a,f ka,l> tai; kotus, kelines, pirsz- 

,, tines, vilnones Ir szllklnes. Po Iszczlstll-
Szkala - . mu. arUv nukvarbavimo drabužiai isz-
Stebuklai Dievo Šz. Sakramente 30c k’ip s“v,is" "a"jl,i l>ad“r>'tL
Mokslas Kvmo kataliku - -35c »arba atll<’k“ geltai, pigiai Ir koge-

Szloviuhnas Sz. Panos Marijos 20c , '.laigi parduodu naujas ir jau palalkv-Kazanczlus amžinas - 10c , 1
r, , tas drapanas.Zyvaul szventuju - . . 20c 1
T- . I NEUZMIR8ZKJTEKalba dvieju žmogų . - lue . _ n
Vadovas In dange - . . sue >>6 E. Centre Str. Netoli L. Vales
Vadovasaplankanczlųatminlnimakan I dipt) SHENANDOAH PA,

ežios Iszganitojaiis iinisij - 18c |
Girtybe,balsibe irrustibe togrieko Iže ......... ....... .........................
Kas yra griekas.kalba 2mergaicziu 15
Didžioji nedella - 5c
Grieszninkas priverstas metavotles 10c
Perspėjimas apie szv. tikėjimą 8c
Trumpi pamokinimai ir rodės isz knį-1 Q i \ A r r '' 4 F*

gu knn. Antanavlczhius - - Į Oi \ 11 Lv I Cz L 1

ssrsr ' £1 Shenandoah, Pa.
Apie malda kaipo raktai dangų I5e
Pamokslai ant didžiųjų metiniu s/ven

czh] ir didžiuosius nedelos
Sza u k sm a s Bala udė) io

n

'"’•C

Kiliuos svietiszkos įtalpos

10c
20e

Lietuviai amžių 'gludumuose 
Maskolijos politika

Vaik i kningelė 
Vesdlja pagirenu -
Terp skausmų į garbę poema 
Vistoria. Zanavyko 
Juokingas pusakojlmas
Naujas elementorius su apdarais 
Lietuvos gaspadinė 
Amery ka pirtyje 
Tamoszius-besotis

. Apie Kražius
Ka daryti Idant svaik! buturne 
Lengvas būdas paežiam per savę ’ ’a 

-mokti raszyt. ? c

20c
35c
50C

MESINYCZIA
mėsa: jautiena, versziena, aviena 
kiauliena ir visokio skyriaus rūkyta 
mėsa.

Geriause mėsa Szenadorije ir 
visados pigiausia.

J0N0 MlEbD/IŽie
Teiposgi gers kriaucziusir teisin

gas agentas, laiwakorcziu ir siunti
mo piningu. 122 S. Main str.

Shenandoah, Pa.,

I 15C
35c

. 10c 
5c

- 15c Promptly »ecurod. Trade-Mark*. Copyrights 
nnd labels regi stored. Twenty-!) ve yearn ex
perience. We report whether patent can !>e 
eocurcd or trot, free of charge. Our tee not duo 
until patent i« allowed. 3‘2pnge Book Free. 
H. B. WILLSON &. OO., Attorney* at Law, 
Opp.U.B.FALOffice. WASHINGTON, D.a

JAGU NORITE BIGEI PIRKT 
Czeweriku ir ezebatn 

.... Ejkite visi pas....

>WOMERI<-
124 N, Main str Slienan. 

l’IGIAL’SE VIETA visam įmest, 
pataiso czeverikus kfi nupiginusia

C. M. BORDNER i). 1). S
PANTU DAKTARAS

Ofisas buna Rtidaritas

po piet nuo 1 iki 3
ir nuo 7 iki 8 wakare

34 Oak str. Shenandoah, Pa

Visi ta vorai yra labai pigus ir 
szvieži. L'/.laiko valgomus tavorus 
ir daug visokiu dalyku.
Taipogi K. Radžiaviczius parduo

da szifkortos ir siunezia pinigus į 
visas dalis svieto.

ATEIKIT!
SHENANDOAH, PA

M. Slavicko
339 W. Coal str. Shenandoah, f’a

Lietuviai neužniirszkite atsilankyti 
pas M. Slavicką. Žinokite, jog jis 
yra ne paeziuotu, tai yra teisinga 
vyras, nes nereikalauja daug uždara 
bio. Visados užlaiko puikius gerv
inus, kaip tai, szalta alų. visokia ariel
ka kokios kas tik nori, ir kuo pui~

niifUSiua cigarus

Jono.'Razo
Ten galima gauti skaniausiu gėri

mu wisokiu, nes ir cigaru usirukiti 
su kwepeneziu durneliu, o irpagelba 
bedoje, ba jau newiena iszgelbejo 
isz nelaimes p. Ražas.
213 E. Centre str. Shenandoah, Pa.

iri; " Pas prabaszczią Szenando- 
rio parapijos galima gauti visokiu 
Szkaplieriii ir Rožanczią

Ant pardavimo 
Įlinkus n a in as (prapertę) su 
s a 1 i u n u. Teipos-gi ir far 
in a turime ant pardavimo cie- 
la arba pusė faunos. Norintis 
tą viską pamatyti, tegul atsi-
szaukia pas:
W. Rynkevicziu (skvajera),

S h e n a ndoa Ji, Pa.

V. JI. H.IJ1ILTO, M.D.

buvęs prie Miners Hospital 
Ashland’©. Gyvena Water Conų* 
ny, Building,

Sii ena ndoa h, Pa,



“Garso Amerikos Lietuviu” Nat~oras
★ Dmkarnej e -K

dratigyszcziu konstitucijas, Plakatus, Tikietus,
Gromatas, Užpraszimus ant veseiliju ir t. t.

Adresas druknriies:

’GftESfiS AMERIKOS LIETUVIU" RUB,' CO,
'230 VV. Centre Str. Shenandoah, Pa.

p. KJPLJfi’SO ĄPTJEKA 
užlaiko visokiu 4 vaistus kaip k r a j a v i s z k u s t e i p i 

m « r i k o n i s z k u s.
Visi vaistai yra szvieži, geri ir labai pigus.
Visi r e c <- p t a ij y ra pritaisyti kū geri ausi a i.
Jeigu vaikai yra nespakaini, verkia, tu r pjūtį vidurid.se, 

traukimą viduriu, tai dūk vaikui vaistus

Luks German Remedy.
Lietuviszkas daktaras ant kožno pareikalavimo. Var

gingiems visokia rodą u ž d y k ą.

Atpnipkit
KirtiiVst ©mg Store,

Ferguson's Hotel Building, No. 6 So. Main St.
....._ _ ,   _ $j* »0AH s P A,

JN'AU JES i UETUWISZKAS $ Ei
>1 SALŲ N AS

20*3 S. Main Str., Shenandoah Pa.
-a JUR. ? ANCEREWIGZEUS, k- e

vyrai pas savo brolį lietuvnįka ant sznlto alaus! isz Pranei jos 
««uapso ir turkiszkų cigaru! Užeikit, o nepasigailesit.

Žmogus teisingas, su kiekvienu gražiai apsieina.

Didziausc Krautuve Grata Užlaiko geriausius arklius ir ri- 
ginus dūl szPrmenu. veseiliu ir t. t.

drapanų tam tinkamu prie palaidoimo nebaszniku, viskas 
parsidtida usz pigiause cziene

^Ąj’klius £ Ęigipus^
aamdom del szermeuu ir vcseliju su tais reikalais uszpraszom 

visus pas mus atsilankit.

MauckasiSunus
Ant kampo Eloyd ir Bower Str.

Shenandoah, Pa,BI»LJGT£Ka'

Parduodu drapanas kepures, czeba- 
tus ir 1.1, v i s k as po cziene ko-

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

COOPER & SCHILLER,
25 E. CENTRE STREET,

M Ii o ii <i n d ii Ii

-^Joseph $ Gieęye>-
Lietu t i užlas t harckkiity* : (barber!*).

7/0 E. Centre iir, Shenandvak

Skuta barzdas ir usus, keipa
plaukus ir padaro frizūras pas
kiausios mados.

M. M. BURKE.
ADVOKATAS - LAIKIUS.

Offisas: aut kampo Main ir 
Center uliczi’g Sbeuandonh.

John Dalton
r 

*•

agentas d«j

P- Barger & Son
Reading, Pa.

Alaus vr Porterio. A'
269 AV.-Coal str. ShenaudoaU

Į. ię.Gp«zią^ka
Žinote, jog tai puikiausia* yidiUDM 

visame mieste Shenadoriu.
Kampan E ('filter t r Bourer* Str
Smagiausia žetga. kaip del neimlu 

lietuviu, taip ir pak*levingu, nes n«wK 
Leigh Valle’* dų». Tenai randasi k« 
skaniausias alus, vtssdos sviežefi, o k*.
kitu gėrimu ta', nei girti nereikia. t.«» t< 
reanlu niekur nerudi, o cigarai isz 
ežios Turkijos. Taipgi J. Ku|»czlnikai 
ir brolis yra labai prietoilngl Žmuuu 
Kiekviena gelbsti bėdojo ir d.-.u<l* rx>4| 
koznain reikale. nepamibszmit

201 E. Center Str.
■1 , . ........ JL.............. „ L21JM

Parduodu visokius žalius valgomus du

Lietuviszlią Graboriu
Vincą Minkeviczhi

ktus; Salotas, Kopūstus, Cibuliu#, Me 
kvas, bulves ir žm i Kiekiu gaiunku.

Visi ta vorai yra szvieži ir laba 
pigi, ateikite o gausite ka lik non 
site kopigiausei.

NEVŽM1RS7.K1T

221 E. CENTER STR.
Shenandoah, P

S A 1. I L N 1 N K A I!
— Na wisi prie alaus —

CH. SHMIDTO j
Ar žinote lietuwiai kad < HKp 

T1AN SHMIDTO yra gera alud 
gaivu nuo jo niekad nv- iria. 1 
Cb. Sliinitlea gali kas n<u> gauti 
baezkutia in namus parsigabenti, j 

07 W. Coal str. Shenandoah, Pxi

Tikras amerikoniszkas laikrodėlis.

AV;

o •AiknJ

>0 3

STIH Iszkirpk szi apgarsini-
WIMO b’į If vpKiU'k mum* au 

» stT »nvo pilnu adresu,o tu»-< 
LADIES pr‘»”3«>’»e ifiv uz dyho. 

)“‘,,iali|no. puriausi 
<iZF tikra naiarlkoni.'-*ku lai- 

kn>d»H. yra mi lilarat 
tsuksB*. vadinti mus ]4 k 
isrro io taip, kaip tikra* 
auksinis laikrod« Ils. ku- 
riGs kiti paroutK jx, $>O 
yra gvurantavota. uiti ŽO 
lustu. Apžiuruk gerai « 
prwsoofl*w ir Jviįu tu iuh 
jtl.i, įog yra piyu. uiujo 
k»k įrt O ‘«igu nori 
puikaus isnoiagAio. Jtei 
atsiusk aO csntn jmoski- 
nomis marksMju o gau 
si auksini Is-iciugaH 
vsrtamo Irt s014 k. A/t« 
prinusk T.įfi. olsnshigv- 

jį,’ h gaus) dykai.
/ ADRESAS: 
? Btyalmfr.C*. DfifA.

'ęsidf. - - - Clii«U£O, IAL

cTnEAIS.TRADEMARKsWI 
COPYRIGHTS. <V’

CAN I OBTAIN A PATENT ? Fd 
prompt answer wifi an honest opinion, wrt»j 
IB INNA; COw who have bad neariu iBtyyd 
experience In the patent businw. ComtuUM 
tlonantrictiy confidential. A IlttnaheokCI 
formation concerning Patentu and bow toi 
tain them Bent free. Also a oataioguvui mS€4 
leal and scientific books Rent free.

Patents taken through Munn k Co. req 
•pečiai nutlceinthv Hclcniiflc Aracricawj 
thus are brought widely before the i<ubilc M 
out coat to t‘ Inventor. Tills ,-ppimld M 
Issued weekivsWlOKantly Illustrated, bo* by M 
Joi-Roet circulation of any tctenUflc work® 
World. S3 a year. Fampie oonl m nmt fr«j 

Building Edition, monthly. 0 • year.
copies, 25 oonU. Every number roulaitu • 
tirui plate*, in colors, and photographs oit 

į houses, with plans, anabiln* bwldars

vidurid.se

