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imgp]bėjo. J urgis
apaugusių miszkų muszdovv daug-daug skaitliu kai kame bu vo d varas o oran
ge su vaikais
žinoma ir moti
kareiviuu
Žeme tai puldamas ant jų. Aut ga- uos pribuvo. Bet sziosios Ūla
■si lenkiszkę paraszė
oras h> Amuratui nusibodo kariauti ža k a isz eglelės tesidžiaugė '
Dukrelė.
O) Kai, padare su Jurgiu saoa- jos niiolatai žvalgėsi ant L* *
nuo
Pabaiga.
. i
i. „/
i ....
. . i -ė,... u., m
ra atsižadėdamas Albanijos; o
szuknvimu.
Ytkerszyjimas Amuratui!“
du dovanos tai buvo: vilnoniai
atkartojo garsas.
ragotinės savo vieszpacziu.
Lietuvėle motinėle, kada' gi
mirga raudonos vėliavos, o
amingu nusiszypsojimu klausė
Taigi tos dovanos bibjaiisuu
aut tų vėliavų Albanijos ženk
vai
. : i
suszun,,Garbė albamecziams!“ tarė
ka turkai.
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sergėti, bet atranda kambarį
ežio Jono!‘‘ — atsiliepė svedyka. Iszsigandę kelia tarnus
oziai, pakeldami taures. Pas
visa trintu ve*, kariunienė grie
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pavalszinti pritinkamais tai die
gyveno jauna nai valgiais. Po to visi nuėjo
į szeimynos kambarį kame sm
bu vėjo eglelė ir buvo dalinamos
dovanos o priesz iszeiima dar
pu n

mu rus
idant visi žmonė?
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sztis užmigo, o Miloszius įmes
te pasiliko; teip sąprotavo tur

smingus izukavimus;
w- ■•

3f

trina tolinus. Amonitas siuntė savo dalyto popieriaus su

iszlai k y ma.
moterystes stoną.
lipo padovanoti t hkuriuose jie <1;
s kam gyveno irkas Kalėdos ji
tekdavo geroka dalis tų do\.t
nų Kurios būdavo paskirtos is/,
ma dalinimui. Juodu turėjo p<-n
keta vaikų ir visa penketu į>o

nu
tinklo

jkA^ss

nežiūrint ant to, bet būtent del
to tai, kad josios mokslas yra
ueiszaiszkinamas, kurį negali
ma nė darodyti, nė iki dugnui
iszsemti. Dėlto ji visiszkai
atsakanti reikalams musų dva-

MANIFESTAS
bedieviszkojo mokslo.

ir ant pragaiszimo Brunetierui. singumo.
Bet jisai tos pa ežios dienos ryt

reikm jį papildyti tikėjimu I pos draugijos sudais, ieznyksb
Balfauro knyga dėlto padarė daug neteisingų įspūdžių. Na
tokį įspūdį savo kraszte, kac dingą yra tyrinėti, kokias ger
yra stipriausiu ir skaiscziausii
jos Iszpaniją. Arsmarkuma
inkvizitorių buvo užtiesą toki
da giliaus negu Prancūzija yra kokiu jį tūli perstata - tai yn
dailus klausymas isztyrti ir ai
paariu vus.
sakyti. Sekti inkvizicijos p
kilimą, ūgį ir nuopolį butu h
polemikos labjausiai užsipelnė
bai smagum dalyku. SzittiiM

riame trumpai sako. Matyt,
kianti prė-savęs ne tik galybe
chemiko Bnrtheloto, nes, kaip
j uog pataikiau įgeią vietą, kad
dialektikos, bet ir žinojimu gy esam pasakę, yra lyg progra
veninio, gamtos, dailus, išturimu bedieviszkojo mokslo - jo
Jau tas viens faktas, ta karkariszkuoju inonifestu.
likos ir sumuszimai isz visų pu
priligimą tikėjimo pi ie mokslo.

gadynės.
Bet da labjaus turi
me užsimislyti, pamatę, kad ir

moksle,

butu mėgįti isztirti kas link tol
garsios įrėdnės, bet laikas m
liaidžia mums ilgai apie viską
kalbėti.
0 vėla mes nušlijo
me dirstelėti ant iszpanųinkvi
zicijos isz kitos piuės kini

ir mislių bėgio aiszkumas, isz
tos puses jis tur virszų ir ant atžala
Brunetiero.
Bet areziaus įsi ežios?

mas tas prigulėjo tūlam ponoi.
kurį policija apskundė, ką im
taiso lieptų. Paskui prakura*
torius iszrasdamas, kad isz j<Leukiszkas Jaikrasztis ,,Ku
Vienam kaime Austrijoj ūki
dirba apsirengimus isz stiko. priežasties nuskendo moterių
uįko gulėjo du vaikai lopszyj.
kurio laiko nėr tos dienos kad Lauke smarkiai lijo žaiba
kolijoj panaszius apsirengimus
negautume žinios apie patžu griaudėjo.
dirba isz akmens, kurį ima isz

da ant ulvezios Trybunalskos I

judamas likti kaltu atėmė sai.
ja ugnia; materiją

amžiaus J. K. Miskaviczia ir
pareikalavo sau kambario.
Ant rytojaus, tarnai kotelio

II1U.

.’ai na augszta.
ne

kutalikiszKos bažnj
Kitais žodžiais, ar in , v o kambarį j, po iszrukavimu

Be baimės mes atsakome,
davusį mokslui. Jeigu butų
a u vo valstijos į red ne. J ui
atrėmęs užmetimą, juog mok
tiszko stengimosi
,,konserO
slas bankrutuoja, tvirtįdamas,
vuotiu tikėjimą, bažnj ežius
kad tikrai suprastasis mokslas dymas, pagaliams s jprieszingu
žmonės, kaip Rev. Martineau
taipogi žinomas savo kraszte, randa, kad jisai užgavo angįisz negal bankrutuoti, nės t’.k jis mas sostui apasztalisikani vi
sas tas parodo, jog buvo kars
kaip rasztininkas - filozofas
tiesas,
užkabina.
Pakalbėsime trumpai apie
da karsztesni:
Rewiew of
sipildė, kad jis neatsako, nes
rewiew autoriuje sveikina
niekam ne liepęs žadėti ką
ĮiasiiM-ukžiuMi •‘ genijų ir-h-Mtia
nors virszaus datyrimo nezul
tatų kad butų, sakau, Bertlielo prijungta prie Isrpanijoaviozkas.
su įtekme Gliadstonu.

su tuomi, kas dėjosi ITancuzi
joje. Žinomas mums isz lai-

o

mėms kalta yrk, kad jaja teip
užsiima, bet ir tam, kad prigurot ii linkimas, kokį matėme
, toje moks

jam. kad negal duoti pamatų
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Geležinkelis palotinose.
servetkas ir

Siuvamos niaszinos.
varnos

Z

na

galėdamas ineiti in kambarį,
nes buvo užrūkytas, paszaukė

atėjėtai ir radikalai, kaip Ro

turalizmo, Balfauras sumusza

Stikliniai drabužiai.

Perkūnas.

Patžudystė.

..*v f/

inkvizitorius aplankė Iszpsnitierą, kurs aiszkiai pasisakė, jos karalių Ferdinandą ir pra
nemoksią, kaipo mokslą kalti
gijos, kurias suteikęs buvo in
mokįti nuo Conderceto iki Re kvizieijas.
Fridrikas II sznekudan.m
n ano vardan to mokslo yra
su karaliumi I)c Borborir
vęs vienas tinkąs atsakymas. (toks buvo vardas ano sicilie
ežio) ragino jį, idant ir Iszpa
Ale Bėrthelotui neužtenka to nijoje įstatytu inkviziciją.

placzini buvo įs.szaknėjęs natų
ralizmas. Sztai nuo nekuriu
laiko rimti mokslincziai viso vi ant vietos mokslincziaus, Diego Merlo, parėmė užmaiiytodėl noras apimti protu visą
svietą • gyva kvaitysta. Bet rison, Benijaminas Kidd per
Ferdinandas noriai klausė
leidžiasi į nežinomus jam lau
sergėjo nuo oprimizmo, koks k us.
iszėjo isz Darvino teorijos, ir
— (Tolinus bus) —
rodė, kad žengimas civilizacidamas, jog diduma jo vieszpat vštės žmonių sąjauezia inkvi
zieijai, parašte pas popiežių
pirmaujam iszmėtinėja, kad
sa v o
mo įstatyti ink vizijas
ras aiszkiai sumainė, parodyda
autrnmjam iszrodo tankius. į>i mas žmogų jau imjkaipo grvinabzvmus nereikalingo ti kėji1478 metuose, suteikė kara
mo. Rodėsi, kad loo-is/kai už
liaus i>ras7vta navelmiimi.
Bet ne. ji

Iszpanu inkvizicija.

ralistą, Jurgis Romanesp<> mir Ogili.v
Jis norėdamas ogali kai uosi įsteigti inkvizicijos; posvieto, o tą turime imti hz tikė ežiai iszdiioti’ rasztu „Mislyg būti apie jos principą, tariama
jimo. Tą mums duoda tikėji
tas nuo jo buvo iszpraszytns
jums savo au giežiausioje for senąsias
pažiūras, pripažino, Akyva yrą, jog dabojant juos
moje, t. y. krii<szezionystėje kad vieno mokslu negana, kad Į su tuomlaikiniais kitos Ern o

imdamas nuodus ir paliko si •
raszęs du*» laiszkus. Per vienav

m

sužmogus g
sun

gyventi bet nedėkingumas žino
niųprb ertj jį atimti sau gyva
st į. Tėvas nors labą i t tirti
žmogus, bet nelaimingas. Jau
anira< sūnūs jojo atėmiy

isztiestos po visus mimus palo
Buvusis dr. filologijos ir iš eiaus. Trukia Įtaisytas tikt su
ėjus universtete Vąrszavo

Dabar jau visą savo gyvenimą po palociu. Tas naminis gele
žiu kelis kasztavo jam apie
300.1)00 franku
.
v
t

k’.ai dirbo o kartais

lieka be pasekmės. Būdamas
prusnose Karaliaucziui, jis su

•reniai atvaževo

per draugus nusidavė į

aiszkyti reiszkimą Szvento
nėmė.
A orėdamas sugrysztj Gojaus, vadinamo Jbmiovu ir
į Amerika turėjo priimti.ant

>. Bet ežio
Londone szioso dienose nu - r<
argas. Ne
mirė garsingiausias vagi>
turėdamas kuom
Ka

ėmė jam 2,000 markių isz brus
loto kiszeniaus. Du paliciantai matydami vagystę, priėjo
prie vagies ir norėjo jį areszta
votį, bet advokatas nežinoda
mas uz ką jį ima, pradėjo gi n

Patžudystė mokytinio.

Olszev •

gimnazi •

nuveju ant
pliaciaus

nesibijojomv
iszlaužė skrv

metu mv

dotis jo atrastom maszinom ii
į porą melų Howe stojo milio
nicrium.

nuino iszrodo ant 30.

bįdamasis namo, iszėjo isz ko

IJžmuszinias.

szevskis szneka lietnviszkui *«•
kiszkai, angliszkai, maskolisz
nęs jaunikaitis nenorėjo su kai, ir leukiszkai, Girtėkl s
savo vuoszviuv Hefneru. Jau laukti tos valandos, kada jį ir merginykas. Gyveno ir Bi f
i uom
nuo seniai jiedu vis u\ kosi. iszvarvs
•f ir szuviu isz revolveviską iszaiszkino advokatui,
rio atėm ‘ sau gyvasti.
o
vagies jau riebu vo .

no jį laimingu, del to kad jį n a s.
beveik niekad nesuimdavo, u
kad ir paėmė kada tai jis vis
Hefneriui
jimo.

Baimė koros.
į peczius

greit jūs pragėrė matyt neuz-

Vienam kainu1 Poznanians

numirė, o kės trinkdamos avis, nes liep

ket str.

rvrw*i
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Executes al] kind of Job Printing
The Lithuanian Weekly
and translating in all modern lan
guages,
v-n^
PUBLISHED EVERY

Ant vietos ir aplin-

•Garsas Amerkos Lietuviu.!

— New York. Cziunai bu- ’kaip tik adarė duris, tai vieiJ
didelis vyras ’.szsmuko per di

£

vas

— St. Paul Minu.

P

lycmonaa kelis syk szovė į jįt
nubėgo. Vagis norėjo sulau*
• •
»
• a M

Jas sutiko užmokėti

nįgų, bet užkluptas, paliko kl

rublių už užmuszima kazokais

G n i e z n o.

150,000

maitis, o pamokslą pritinkantį

pasakė kn.

F>

statė operą

g^Ncdellnltj s La!krnsztU>

Shenandoah, Pa.

«

— Baltimore Md. 2< Gruo

džio ant teatio, k riame

s*.

a.

M inersx ill

per
susi •

Pt-reitoj

AMERIKOJE
$2.00$
INUZMARE
Rankraszcziai (korespondencijos) irk
laiszkai turi būti siusti ant szio ant-*'
raszo:
<♦

Lietuviszkos Žinios.

rado

„Nansemond“

žmonių

ant

kas bet užtėmijo laikn

kas garlaivis ,, Moresby

pa

žiavo ant pieskų.

Menama, k;

negyvom, o daugumas

»uukiai sužeisti.

Illa.

triobos Juozu

už v a

Vii

kam mokestį aut 10 procentu.

Milai

karei

Venezuelos, ir atsitikus

zio Gustaiczio.

tina liaistį

100,000

pagelią

cziau-,

Kauni;

And.

Fr<‘l

Pakumpiiiuse

Laurino

K riszcziuno,

namai
Matu

liszkeįe triobos Adomo
Miko

rio, 1 akluomje

ISZ LIETUVOS

ina’ijiiose,

loja us (i ligonio.

tar-

lietuviai buvo susitari

pakėlė savo darbiny

czkevicziaus, Ramiose

už užtarimą

30 žmonės, kareivių.

Kita diena atėie*

Kum

•"<1 Tl!K s;,-lt!A\ §

pę antmacztų prisiriszo. ‘dant

tiuiai

An

pauija

kurie buvo ant garlaivio, užli

* B a t i m o r e M d.

prigerusio

P:

marių,
v

(garlaivis - gi „Mexico

neniinulti.

viena?

mums bosnių, atimti nuo žinoGruodžio mainuose Cumnock uis

į

lahar 1 nei u v oj pradėjo labai
keliems

sudėt’ aukas del O
greitesnio uu
pirkinio žemes

kiti m ai

po bažnyczia,

liet u\iszkiv

Rim keviezius

gabena

beveik

lietu\ iszkos parapijos.

jau

neliki

užmokėti
j viižavo ant gu

kūnųy

įduoda j un

menesm.

pavehjo jam

H a m b u

turėjo
į mainus oro ii

peiliais t i

tada jau isz

G ruoilži
m.-i*
v

lietn\ it

b<>() ė i n ė kiniu* nelaimi ligų niaimc
nu.

U (••’ H

mes

iDenimąc v’.
k|

iiŽDaur;

nežinia kai o pasibaigs.

ne
net

iiai.

neapszau k uis < ie nuo i iii<>
i. i k raszcziuo.se ir •

tenvksztis rambi

Įlipi .">1 H I | ipi

jis

peikei t» ’

Depe

II a v a n n ą.

ų žuoti

Kubiecziai

Ml VO

rins I i.niimjai nu-zi-ko nm» ku
n minų jud j mu ir lokiu bu

j:Pl

K irtu buvo visi pilni visokiu
La V ori .

rę

sudėjo į 1 CO
laiko

ve

Grei

tu rėš sunkiai

i drauge su ki

įfer.'’ i ' ■ 11 oi *i. JI jį d

v isokn

szczioja po apygardas Ha vali
uos ir viską pakeliui degina
ir nebiskį neduoda iszpanam

>, Jardui sir.

Del pruplatiiHino muso 15 cer.
\ VI
tinki cyg.iru tik
tai nis;
• i'-*- bil per (10 dienu iszdavif nesjm muso dovanus su ! •>?.L nu baksu Cygaru. Atslunsk
mum savo pravarde. Ir pilim.
J snvo adresu o mes atsiųsim
. : 1 baksa II. C. cygaru vien.;
. gera revolveri, i klszciJnl
t ellnks, 1 plpke Ir paauksft.
ta a!kr<x!oli h pralxis aukkur e užeina pas
so o ir gera lenelugcH. Gali
n rUuret ant ek-pr sofisou jago nasiduno* tai i
da i’ito.iti isz gi mnazi prcsmrn’
o nplnlklsi
__L
i na, ne* i r jo su n us vlsa pake!!
Viskas
ktul galėtum gaut or
deriu
dol meno
ucriii nei
įlindo cygaru
n k'.on - a, -i
kurio |mr«v.ifi<l»'|.ovl-K£; -L XJT

ezia’i

persimame

Kada ji • aisfavosi |»<» ž«*me

.as skvaj.-rį PBier.stein 20s

įbar jau ima ža ndarai ir

POO armėnų.

I:» \ 01'1 U l<

va l.-zcziaus

už ka€ raszrinvka*
j i ž a ml arams . I ’ k i

Inch. P Bpubt-rl, S. Mauruti
r i-- J . M m m t e.

ir

’s

i ytu
mm o ri j
zvdo li«lUiUiku ne p

-1 žm •iiė>

mot

ra u k a

ko 3O(ŲK)0
iią llaitibui
piiiimą ir uz
markių del n usnį m imu karei
vių, kurie t uri ;

o n.

užmokestis

ir labai leiiųvas. Kas uoli arti

nes

\ ieną dū

ežių; o isz viso

piapt-riės. Užmokestis ratinis

kuri

Darda nei !ę.

mom

korą pr.

tu

na

si ra p ui»o y i a

25,000 d. del pasiskolinimo.

Lietuvi;

inirszt.antis nuo

I i C <£l

Ho“ ISZVercZlall

:os.

jau užsibaigs ant

įeitai labai seka*l lies jie nu

VISO

m.nus miiN (>zv. Karoliams)
seminarijoje ir užsitarnavo pa
gvrą.
Man dinų .,(rir'.'i>‘‘ su
nauda gulėtu al.spaudįti ant
teip mažai mums žimunos in*ti žmonių liko >
timijos, kurią bet daugeli* m-

pn sus daiiųiau<iai

ūkdami nuo zauon ų pila sau

užsidėti

nauja

K riaueziu

vai

u

isz kur iszėmė tuos 25 žmones.

czionai

i

Isz žmo

tūli

mamas

matė kad keli tb-selkai

kurias ųmi no

.-iliuot liuli sėmenys,

•uodžio

mainiau (>7

i iszėio 25 ir

Žilionė> IsZ
tai sužeisti.

pijos eina

K

Buffalo.

§ Union Town, Pa.

se kluonas

laukan

iszeiti

norėdami

kuna

aiideųė

ir

u:

konduktorių mie

sto.

P i et i n ė

•K-

teip piadėjo grūstis prie durų,

gaus įrankį gy v ruimo.

:mg-.

V1CZ13U8.

garlaivių , Mexico“ netoli nuo

)

kas žiu

dabar artinanties dalini

rengėsi vėl kits didelis sii ąikan.

§

iszpaniszku

arszians už bar-

du

vaikas Martino Czecho

koniszko ministro Ferrell a, nu

virszu baisiais kamuoliais nes

nes

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

bo susimuszė su

bų.

o.o.c

de<ro

furmostį ir

..............
uis laikrasztis „Plane Speak?!

pų.

512O S. JARDIN Ntr..y
į SHENANDOAH, PA. £

A leksoto

kiantis i'-z Curacoa į Maricai

salos Arubc.

nuveikė:

o.o.o

ma

jos*

tui Clevelandui

rinkimą.

Padei iszkiuose

prie Konstantmopoliaus ir eit

vietinis prabaszczius kn. Abro

(‘Garsas Amerikos Lietuviu’
I ® Iszeina * kas i petnicziaS

Gruodžio.

Paszventino

atsitikimui

užmuszė Joną Medelį.

iszpildyt reikalavimus Ameri-

K a r a k a s, 23

tam

Dalis Darbu.

Gižuose, Vilkaviszkio paviel ’

Maskolių ran

purę ir noczynaa.
sytos stovylos.

Iszpaniją apleido vėl 1800

saviszkem ant salosKubos.

važevo 70 delegatų isz visų sza

* FRIDAY

I

Žinios isz pasvieczio

gft svietą parsideda, mes norime kad
į tu turėtum nJalcmlraa nardftdam.'.s muso
cigarus,
Arentu® reikalai?‘em ko?.nam
miesto
Adrese.vokite teip:
Cuban Cfgstr Worka.
ll'asbinffon Str.,
Chicana. Pll.

Korespondencijos
P h i 1 a d e 1 p Ii i a Pa.
D. 30 Grūdžio 1895 m. pas
mus buvo laikytas metinis ba
lius dr.,, Szv. Antano“ ant
Washington
‘o Hali.
O
Ant baliaus pribuvo draugy
stes „Szv. Jurgio ir Szv. Juo
z’.ipo“ o teipogi ir „Kriauczių
Unija.“ Teiposgi buvo praszyta ir latvių naujai užsidėju
si draugystė, bet nežinia del
ko nepribuvo.
lšoi*8 baisiai lijo, bet sveczių
buvo pilna salė ir visi sveeziai labai linksmi ir užganėdy
ti tuom puikum balium.
Po teisybei buvo tikras lietu
v isz k as pasilinksminimas, nes
tikt vieni lietuviai buvo susi
rinkę. Dr. Szv Antano1 sziuom
tarpu nepraszė lenkiszkų drau
gyszczių už ką žinoma visi pa
gyrė.
Viršutinėj salėj buvo szokiai o apatinėj pardavinėjo
gėrymus užkandį ir dainavo
lietuviszkas dainas. Lnbjaušia palinksmino savo puikiom
dainom J. Szirvaitis, o teip-gi
irdr. szv. Jurgio“ dainavo tau
tiszkų dainų Birutės.

Pigus namai.

Taigi, kaip su mumis daly nos valdžia Anglijos tų visų ta
kai užsibaigs, nežinome.
vorą suskaite, ir pagal aurasza
K. B.

I

pasirodė, kad garlaivis atvežė
750 galvijų, 9,000 avių, 136,
000 buszelių rugių, 550 belių
* ***?*►
vatos. 2,000 niaiszų miltų 1,'
800 maišų kalocių, 35,000
baksų su mėsa, 300 skrynių
su maistu. 9,000 baksų su
lasziniais, 700 baczkų cukraus
300 baksų muilo, 300 baczkų
taukų, 400 baczkų vaszko,
1.000 baczkųaliejaus del szmero, 150 baazkųcinko, ir 10,000
sztukų visokių iszdai bių.

‘

!*

Del ženotų biednų u rėdo y*
Isz Elizabeth Port.
kų ir darbi nykų randas Vokie
Bažnytėlė mus jau užbaigta.
tijos liepė pabudavoti už ranKasztavo in 4,000 dor. ir la
do pinįgus namus ten, kur d*
bai puikiai ir smagiai i.s/, rodo.
jų nėra.
Paszventinimas atsibus 12 d.
Seimas prūsų nutarė pnau-,
Jau.
kuoti 1894 metuose penkis mių
Viskas Imtu gerai, butu
bonus markiu del to užimti)v- i
meni laimingais, tik viena bė
m o. Visoje prūsų vieszpatysda jog mes su savo kunįgu, o
tėję turi pabudavoti p’gių na
kunigas su mumis nesutinka.
mų 156 didelius, 227 viduti
Buvo pas mus priesz naujus
nius ir 94 mažesnius, o visu la i
metus kn. Žilinskas ir kn
bu jųtur būti 477 namai.
Kaulu kis, patys galėjo matyt
Namai bus ant dviejų, o ne
ir persitikryti, Kaipczion daly
kuriu ir ant trijų gyveninių.
kai sto\i, nėr parapijoj nė vie Mokslainės Petruką ve.
Ant Poznaneus iszpuola 42 to
no žmogaus, kurs užtartu kunį
ki namai.
A part to da nutarė pastatvgJlGimnazijoj
Petrakavo
moki
Aniedu guodotini kunįgai
ti daugelį namų ant vieno ‘gy
būdami cziou prašė kad tik naši dabartės 388 mokįtiniai: venimo del neženotų vyrų.
žmonės nedarytu maištų, teip 71 gudas, 200 katalikų, 18
---------------------evangelikų
ir
39
žydai.
Už
kaip tai lenkai daro, kad to
Sudegj ti l>iuįgai.
kiu budo nepadarytu lietu mokslų sudeda 12,614 rublių
per metus. Apart to da ran
viams sarmatos.
Prižadėjo mums, kad steng das dadeda 27,162 rs. del užlai
Poznaniui vienas sargas c<‘- i
sies daryti kokių nors rodą kymo gimnazijos. Internate
nes jei ne tai mes suvis nežino (kazarmėse) gyvena 92 moky ležinkelio turėjo susirinkęs
apie 450 markių, kuriuos laikė
me, kurni tie dalykai gali užsi tiniai.
Tu mergiszkų gimnaziją peeziui. Vienų sykį pati sni
baigti.
vaikszczioja 251 mokytine: isz go nežinodama, kad ten stoti
M t . C a r m e 1 Pa. In
jų 48 pravoslauno tikėjimo, pinįgai užkūrė peczių irsude
mus bažnyczia jau parėjo net
1 62 katalikės, 11 protestonkų ginu visus pinįgus. Vyras pa
I s z B r o o k 1 i n o. Pas isz Bostonu puikus altoriai už ir 30 žydaukų. Užlaikymas rėjęs namo tikt rankom suplo
mus dabartės nė szis nė tas. 400 dor kūrins intaise Mt Car gimnazijos siekia į 20,500 rub jo, nes per tiek metų sunkini
Lietuviai subruzdo sujudo mių jaunumene. Už dienos lių už mokslų sudeda api*- surinktus pinįgus su vieną mi
liutų ugnis prarijo. Turi pikaip tautiszkai teip ir dvasisz- už kitos pareis teipgi ir staci 8,000 rublių.
nįgų, žinok kur juos ir laikytikai norėtų kų nors pradėt da jos teipgi labai puikios* kokių
ryti ka nuveikti; bet vadovų apigardej nei airių bažnyczio Miesto Aleksandrijska moksse nematyti. Stacijas nupirko lainė skaito į 227 mokytinius:
nėr ir darbas pirmyn neina.
Pradėjo dabartės tverties 14 para pi jonų kiekvienas po 14 pra vogiau nų, 194 katalikai Skaitlius kataliku Lenki
jojnauja parapija. Darbas eina vienų. Dabartės draugysteszv 8 protestonai ir 10 žydų.
u-3 szio nė to nes lietuvių cziou Petro (la nutarė nupirkt dide Miestas del užlaikymo tos moks
pas mus knibždynai. Nurau lį kabanti viduryj bažnyezios Ulinės paaukuoje 4,050 rublių
Visoje Maskolijos vieszpa
davoj ome už 40 dor. ant imine liktorių teip kaip tai yra Lie
ant metų. Aukos rando ir ki tystėje katalikų yra į 11 rnilišio del naujos bažnytėlės namų tuvoj. Kunįgas laidams New
Jeigu gerai eisies, namų tų Yorke pripirko del altorių tų siekia į 2,300 rublių ant ! onų a«abų. Ant 10 gyvento
jų iszpuola 1 katalikas.
\ ie
pirksime ant locnasties ir per liktorių, kvietkų, teip kad mes metų.
nok priimant į skaitlių ir uni
—-------- ----------------- -—
darysime ant bažnyezios- tada vienu sykų savo bažnytėlę pui
jotus katalikus, kuriuos mas
turėsime vienų isz puikiausių kiai parodysime. Suvedę tai
Miestas Poznan.
kuliai skaito pra v ošia vnai«.
ir didžiausių liet, bažnyczių viskąmisliname padaryti atlai
vienoj Lenkijoj katalikų bus
dus, ntpuska ant kurio užpra
Amerikoj.
6 milionai ir 653 tukstanezia,
Apait to pripirkome jau szysime ir aplinkinius lietu
vius,
Pagal dabartinę statistikų o kiti gyvena iszsiskyrstę po
daug bažnytinių daigių.
Teip jog butu viskas, rodos
miestus Poznan skaito 72,388 visas gudų provincija#.
gerai, tik neturime kunigo*
Kiek gali vežt laivas? gyventojus, isz kurių 3,900
Vyskupas ramina vis mus ir
Smertis isz biednuino.
kareivių.
Vyrų Poznan i u i
kunįgu Žada dilti bet prižadai
yra 34,883, moterų 37,555.
pasilieka. Yui dar Brookline
Garlaivis „Georgie“ prigu
kn. Kriaiicziunas, bet jo vys lintis
kumpanijai „White Nuo 1890 metų gyventojų pa
Prosuose mieste Karaliau
sidaugino
ant
2,757.
Tarpu
k u pus mus nenori priimti, <> ir Star“, knis pribuvo 14 dienų
ežiui, garsiam savo gydytojai*
poteisybei nemislinam, kad jis Spalio p. m. į Liverpool į isz jų yra vienas senis Slotvinskae nekokia naszlė Farchniin, ne.
Brookline tiktu. Cziou reik New-Yorko. teip dideliai bu 78 m. amžiaus, kuris turėjo 23 turėdama isz koinaitysis, ir ne
vyro su energija, su taktu su vo priliod uotas, kad net nega vaikus, bet 6 jau numirė, o 17 gaudama jokios paszelpos nuo
iszininczin ir .... su angliszka lima tikėti, ar tai gali būtie gyvena.
kitų, užmuszėsavo tris vaikus,
teisybė.
Bet turime tikėtų
kalba.
o paskui ir sau atėmė gyvastį.
f
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GWaxinkelias Lehigh - Valley, v Katalogas Kningu.
ww 13 Lapkričio 1894 m.
Tr*ta»l Ueeln*
Bhenwdorlo In Pejiu Haren
.ltM*tto«, Mauoh Chunk, Lehighton, BJaUncton
ITWta HaX, CataMwqua, Allantown. Bethlehem
•wtoa Jr TTtalherly 6.04, 7.13,9.15 ryta 11.43, 3.57
B.jr, pa platu.
ba Maw Yorn ir Philadalpbla, 6.04. 7. >8, 9.15 ry
ta K.4X, t.57, po plat. In Quanano, Switcbbaca,
•aeharda ir Huihondal*. 6.q4 9.15 ryta J.37 po plet
In Wi] aa-Harre. White Haren, Pittston, Laaaf rllla, Towanda, Sayre, Warerly ir Elmira,6.04.
».!* ryta 2.57. 5.27 po piet,
la Rochastar, Buffalo. Niagara Fail* ir In Wo»l«a < 04. 9.15 ryta 2.75, 5.27 po piet.
la Belvidere, Delaware Water Gap ir Strouds»arp 6 04 ryta 2.57 po pkt.
( Lambertville Ir Trenton 9.15 ryta
f Tun han,.^c 6 Of. 9.1 rytn 2.57,5.27 įhj plet
a theca ir Gene'a 6 04. 9.15 rytn 5.27 po piet.
t« Auburn 9.15 rytn 5.27 po pkt.
In JaauesvHle, Lcvkton ir Beawer Sleaoow
7.M ryta 12.43 po piet.
In Slooton ir Lumber Yard 6.04. 7.38. 9.15 rytn
je.U. 2.57, 5.27 po pietų.
In Silver Brook Jukction, Audenrled ir Hazle
tan 6 04. 7,38. 9. 15 ryta, 12.43, 2.57, g.27 ir 8.0K po
platu.
(n Scranton 6.04, 9.15 rytn, 3.57 ir 5 27 po pletu.
In Ha zle brook Jeddo, Drifton ir Freeland 6 04.
7 ». 9.15 ryta. 12.43, 2.57. 5. 27 po pietų.
in Ashland, Girardville ir Lost Cree. 4 50. 7. 46.
9.13. 10 20 ryta. LOO. 1.40. 4 10. 6.35 po pietų.
Tn Raven Run. Centralia, Moun‘ Carmel ir
jtaamokin 9.13, 11.14. ryta. 1.32.4 20. 8 22.9. 15 po
platu.
in Yatesville, Park Place. .Mxhanoy City ir
Malano. 6.04. 7.38. 9 15, 11.05 r)li 12.43. 2.57, 5 27
I 08. 10 53 po pletu.

Treinai Lszeina.
I.rShamok 5.15.8.15.11,46 ryta. 1.55. 4.30.9
39 po pktu. ir ate iim in Szenadori ant &OI, 9.15
ryla. 12 43, 2.57.5.27, 11.15 pt pktu
(szeina isz Szcnndorio ) Pottsville, 604. 7.38
9 »S. 11 0&. 11.30 ryta 12.43, 2.67. 4.10, 5.27, 8.U8 po
pktu.
Užeina Isz Pattsvllk į Szenadori 6.00, 7.50. 9.05
19.15. 1140 ryta, 1232, 3.00, 4 40 5.20, 7.15,7.5ft
9.40 po pktu.
Itreina isz Szenadorlo į Hazleton. 6 04, 7 40, 9
19 ryta. 12.33. 2.57, 5 27. 8 OH po pietų.
Isz.ahia i*z Hazleton j Szenadorl. 7 ?, 10.00
11.06 ryta. 12.15, 2.58. 6.30. 7 45. 7 56 po pietų.

N E BELINIS 'r R EIN A S.
Iszcina in Raven Run, Centralia
Matin’! Carmel fr Shamokin 6.45 ryta 2.
40 po plotu, Ir at Iena in Shamokin ant
7.40 ryta ir 3.45 po piet.
Iszelna Isz. Shamokin In Shonadori 7,
S5 ryta ir 4.00 po pietų, ir ateina in She
nadorl ant 8.49 ryta ir 4.58 po pletu.
Iszelna in Ashland, Girardville Ir
Lost Creek. 9.40 ryta 12.20 po pletu.
In Hazleton. Blach Creoh Junction,
I*enn Haven Juclfon, Maneb Chunk
Allentown, Bethlehem. Easton ir New
York, 8.49, ryte.
*’ >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
Iszelna isz Hazleton hi Szenadorf 8.30,
11.30 ryta 1.05, 5.30 po pietų
Isz Szenadoric in Pottsville 5,55. 8.49,
9.32 ryta 2.40 po pietų
Isz Pottsville tri Szenadori 8.30. 10.40
ryta 1.35, 5.15 po pietų.
rollin’ H. wii.bkr genera Inns superin
teridentas South Bethlehem, Pa.
CHAS S. LEE. gen. agentas
Pliiladelpdia, Pa.

A. W. NONEMACHER, A*s G. P. A.
South Bethlehem, Pa
•:w~—1 "■'JĮ.'J”™"?...........................................

J.

AGENTAS SZIPKORCZIU
808 W. Centre str. AL.lianoy City,
P*. Galinta pirktie konopigiausei ir
ant geriausiu szipu wažiu®t. Priegtatn liaidžiu piningus tiesiogei in
Lietuwa, Russija, Lenkij ir kitas
vri&as azalis Europos.
Teipgi laikau saliuna, kur wise
gere galima gauti įsigeri. Lietuwei
jmmb sawo wisbžeiui.
*

Musę spaustuvėja randasi
szios knįgos:

Apie rdnoTės Lietu
Trumpa b»d**4« Llelurfų Uvorlja

10c

...
-

40c
joe

Žlponat bei Ziponė
Žirgu Ir Taikai
_

Birutė! dainoi - ioc
Petro Armino rantai
10c
Ponas Ir mužikai, drama
15c
Kas taisybe tai ne melai, Alsi B. 15c
Pajudinkhn vyrai-Žemę apysaka
15 t.
Ant Nakvynes
“
“
5 c.
*

/JAGU NORITE PIGE1 PIRKT

Czeweriku ir czebata
.... Ejkit* visi pa«....

**WOMERI*
124 N, Main str Sheiian.
P1GIAUSE VIETA visam
pataiso czeverikus kfi nopigiauain

Pasakojimas apie viena raita Ir jo rasztinika
“
“
“
5 c,
Kaukazo balaIsvIs
“
“
5 c.
Kur meile ten ir Dievai
“
5 c.
Kas kaltas
“
“
“
5 c.
aenis Makrlrkas
“
“
5 c.
Aukso altorius arba Szaltinia dangiszVakaras Tilviko pirktojoje
‘
5c.
Kųskarbu
“
“
Gy veninius Stepo Raudnoelo (ket virtu
a) Skuriniuo.se apdaruose - 81,5t»
15 c«
b} Sz.Hgrino
2.00 dalis „Szaulenlszkio senelio”)
c) Krlsztolo
2,50 Apie Dangų. Saulę. Menasį, Žvaigždesd) Sn kauleliais
3.00 Ir danglaus
Pliupėtas Ir Kometas
“
5 u
2) BALSAS BALANDĖLĖS.
Pirmutinis degtines varytojas, komedi
a) Ski rl tiuo.se
9oc.
ja
”
“
”
10 e.
b) Szagrlno
I,oo
Naujas elementorius (1895 m ) apdarytas
c) Krlsztolo
2.00
su puikiais paveikslais
”
15 e.
d) Su kauleliais
2,75 ir danglaus
3j Mažas AUKSO ALTORIUS. ;5e. Žodynas kun. Miežinio koturoso kalbose:
lieluviszkal, latvi>/.kai, lonkiszkai ir
4] KANTJCZKoS
70
ruskal
••
“
S 2.00

... T.. "T"'""'""..----------------------------- !... ?""7......... *..

C. M. BORDNER D. 11. S.

DANTŲ DAKTARAS

Maldų knįgos:

Knįgos dvasiszkos įtalpos:
Givcnimai Szventtiju Dievo 1, 2, ir 3.
70 centu viena
(•Penimas Vieszpaties
80c
Givcnimai Szvontaju Dievo {mažesnisj
ir III zokonas draugo
20c
Garsas apie baisybes dienos sado 25c
Gydyklos n 5 baimės smcrlies
30c
Istoria Szventa su abrozeliais - 25c
Menuo Marijos
30c
Eilotea arba kėlės į maldinga givenima
50c
Novonos
30c
Prisigulavojimas ant stnerczlo
5Oc
Istorija seno įstatinio
•
25c
Kanczia Vleszpatics
30c
Pokylis szventujų arba tanki komu
nija
15c
Szkala
25c
Stebuklai Dievo Sz. Sakramente 3<Ju
Mokslas Rymu katalikų
- 35c
Szlovinimas Sz. Panos Marijos
20c
Ražunczius amžinas )0c
gyvatai szventuju - 20c
Kalba dvieju žmogų 10c
Vadovas In dangti 50c
Vadovasaplankanczlųatmininima kan
-czloslszganitojausinu.su
18c
G Irt y be. baisi be ir rtisiibo togrieke l*c
Kas \ ra grlekas.kalba 2mergaicziu 15
Didžioji nedeila
5c
Grieszninkus priverstas inetavotlcs 10c
Perspėjimas apie szv. likejlma8c
Trumpi pamokinimai ir rodi.s isz knįgų kun. Antunavicziuus
- 5c
Kasdienines maldos
8c
Graudus verksmai
10c
Apie malda kaipo rakta į dangų 15c
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szveti
ežių ir didžiuosius nedelos
75c
Szauksmas Balandėlio
95c

10c
20e
L'»c
20c
35v
50c
7c
15c
35c
10c
•r»c
15c
7

Ofisas buna atidaritas
nuo 9 iki 12 (įlietu)
po piet nuo 1 iki 3
ir nuo 7 iki 8 wakare
34 Oak str. Shenandoah, Pa
L1 ET U VkŠŽK AŠ ŠALĮ UN AS. *

M. Slavicko

339 W. Coal str, Shenandoah, L'n
lietuviai neužiuirszkite atsilaukv iį
pas M. Slavicku. Žinokite, jog ji*
yra ne paeziuotu, tai yra teisinga
vyras, nes nereikalauja daug uždą r*
bio. Visados užlaiko puikius gei
Basanavicziuus Dr. Etnologiszkos .smulk mus, kaip tai,szalta alų. visokia ariel
ka kokios kas tik nori, ir kuo pui
menos (su viena mapa)
••
25 c.
PavergeJė (P. Peivorluios Apysakėlė) kiausius cigarus
ir kaip gyvena Kynai

“

10 c.

Vapplerio A. kun. Istorija bažnyezios
kataliku
“
'•
100
Kristijonas Donahiitis Pavasario links
mybes
”
“
‘
5C.
Musu Pasakos, lopasuku
10 c
Kankinimas kataliku Lietuvoje abelnai
o ypatingai Kražiuose 1893 metuose
del Lietuviszko teatro
”
15 c.
A ndersono pasakos, su abrozeliais, 30

\Vm. A. Davis.
Gali iszczistit.i ir n tik varbuoti visokias
drapanas kaip tai; kotus, kelines, pirsztines, vilnones Ir szilkines. I’o iszczistilmo . arlxi nukvurbavimo drabužiai iszrodu kaip suvisu naujai padaryti.
Darba atlieka greitai, pigiai Ir kogeriausel. \
Taigi parduodu naujus ir jau palaiky
tas drupa ims.
NEFŽ.-.UKHZKITK

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

MESINYCZIA
i. L Rohland’o
31 W. Center Str.
Shenandoah, Pa.
Vistula kopigiausiai parduoda
mėsa: jautiena, versziena, aviena
kiauliena iv visokio skyriaus rukvta
mėsa.
Geriause mėsa Szenadorije ir
visados pigiausia.

Knįgos svietiszkos įtalpos
Lietuviai amžių gludumuose
Maskolijos politika
Valkų kningelė
Veseliju pagirenų Terp skausmų į garbę poema
Victoria. Zanavyku
.1 noringas pasakojimas
Naujas elementorius su apdarais
Lietuvos gaspadinė
Amcryka pirtyje
Tamoszius besotis
„Apie K važi s
Ka darytlidantsveikibutinuo
Longv as būdas paežiam per savj
-inoktiraszyt

B

PUIKUS SAI 1UXAS
J9N0 MlEIiDUŽIfi
Teiposgi gers kriauezius ir teisin
gas agentas, laiwakorcziu ir siunti
mo piningu.
122 S. Main str.
Shenandoah, Pa.,
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Pas prabaszczių Szenandorio parapijos galima gauti visokių

Szkaplierių ir Kožanczių
DAKTARE®

Y. M. mm
buvęs }>rie Miners
Ashland’©. Gyvena Water Com pa
ny, Building,
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ISZ CHICAGOS: — Lietu
viai sulaukė viena ir geriause
lietuviszktį krautuvę laikrodė
liu: K ELPSC1I NOREIKOJ
('O. Velijame visiems Lietu
viams pirkti laikrodėlius, len
ciūgėlius, žiedus ir kitus daig
ius nū ju, nes tai yra tikri lie
tuviai, katrie gauna daugiau
ir daugiau kostumieriu kožnų
dien.'Į. Jie padidino savo biz
nį pardūdami ne tiktai vienus
laikrodėlius, bet ir visokius
kitus daigtus kaipo; niaszinadel drukavojiino gromatu, mnszinasdel siuvimo, harmonikus,
britvas peilius ir t t. Iszsiuuczia daigius iu visus miestelius
ir miestus Amerikos. Ktjs
prisius savo adresų gaus lietuviszka katalogu
O v ir Hgražu abroželi d vkai.
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