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ŽMONES SZIRDINGI, GEliV- 
UAI, CIGARAI PUIKUS, KO 
DOS REIKALE NEATSAKO.
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Jurgio Juraiczlo 
2.T2 W. CENTRE SRT.

Mentinrlouh,
Czion gausi geriau.du gorimu, 

'/.altą aln. u ir gūžes gera raiors. o 
■.ūkimo nereik girti ha tas pats giras 
NERAMI RSZK1TE. szalu „Garso“
spaustuves.

A pg rasini m as. ’
Sti-met sukako szeszrri metai, kaip

Tilžėje, už sudėtus apszv>?5tesniuju 
Lietuviu pinigus, tapo insteigtas 
laikrus’ztis " '• •

„VARPAS“.
V»runa ‘ tu yra rtdszkcuts siekiuI • •*

steigimu ir darbu jaunos, patrioti- 
“zkos Lietuvos inteligencijos.

..Varpus“ paduoda visokeriopo 
turinio rasztns prakilniausiųjų Lie
tux os v yru.

Varpas“ leidžiamas tikrai gra
žioje kalboje o kartas nuo kirto ‘.al
pina ir straipsnius su iszgu’dymnis 
apie lietu viszka kalba.

D’doi v.dvtina butu, kad kiek vio- 
n as Amerikos Lietuvis parsitrauktu 
ir skaitytu ta laikri’vzti.

..Varpas... su parsiuntimu in Ame 
rika ir in kd.is svetimas žemvs. per 
metus kasztuoja 1 Amer. doliura ar
ba 5 prus, auksinus.

’lie patys Lietuvos inteligentai 
jau penkti metai leidžia ir kita lai- 
kraszti.

„ Garso Amerik osLieiuwiii’
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^Gash SztoreK

kiti pidiiiszi gorimai.

ežiu h> tiso, k a V. Kristus. 
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Cr.ion galima gauti szalto alaus, sal 
Dios ir kai ežios i-riclkules. te’posg 

ištrukite cigaru su kvvepencziu du
rnu ir ko tik duszele usiinano.

knygucziu Ivg „Auszra“!

'S

skžti-

Kaldros del užsikiojiino nuo 75 c. iki 3.00 dol.
Audeklai irpopieros ant laimu !5 .
Katylai blokinei po
Katylai blokinei su warineis dugnais
Katilai varinei

ežia nors 
llhipai paraszvti, k n apiuszna 
Įh, ahi ir kitu* panaszus ge-

B ir dniyrimas

Johnson’o mes’nvozia.
17 \V. Centre st r. Shenandoah. Pa.

Del wirimo mesa 5 sw. — 25 v. 
Del k« pimo galvijiena 3 sw. 25 c. 
3 sw. drszm - — —— 25 e.
Kukvti kumpiai I sw. - - 9 c.
Žali kumpiai 1 sw. 9 c.
Taipgi <lęl virimo mėsa 3?> s v. 25 c 
Goriausi niesu ir mežiause preke 

viscr'o mieste.

— SAL1UNAS —

Jono Ražo
Ten galima gauti skaniausiu geri- 

<nu visokiu, nes ir cigaru usirukiti 
su kv’vpencziu (tumuliu. o irpagoPia 
oodoje, bu jau neviena iszgelbejo 
sz nelaimes p. Ražrs.

“ ] 3 E. Centre str. Shenandoah, Pa..

-Vy r i, vyrai!-
Kurie norite gauti katalogu lietu 

visiku knygų ir parsisiųsdinti sax 
laikraszczins ir knygas isz Tilžės, 
tai rastvkito ir piningus siuskite pas 
Motie u Neveski o gruiezinus** :iptn 
resite. Norint gan tio katah ga.
reikia induti in gruma U markeli 
pacztax už 7 centus.

Jo adrisas toks:
Lietu‘ ' k« knygų prekyste-.

VATUI AS NOV ĖSK I.
i ILZEJE—Tll.SIT

t loldocnuiieJe str. 8 GERMAN V.

..ŪKININKĄ,“
paskirta keliniu patriotizmu ir plati
nimui apszviotimo bei reikalingu ži
nių tarp ūkininku bei kitu prastes- 
niuju Lietuvos žmeniu.

Pirmuosius mdus ..Ūkininkas4 
ujo tokiame pavidale, kaip ir kiti 
laikraszcziai, vėliaus pradėjo iszeiti 
pavidale
o dabar iszeina dviejuose pavidaluo- 

kas im’nesis iszeina laikrasztis.
kaip po senovei, ir da „priedas“ 
tokios knygutes, kuriose kas kartas 
talpinąs*, visai nauji, ka tik paraszvti 
labai akvvi skaitymai arba gražus ir 
naudingi pamokinimai ukinikams 
i žu m inink a ms. laukininkams).

Dabar nuo nauju metu patsai ,,I - 
k i n i n k a s “ (laikras. ‘ d iszeina jau 
du sykui per mėnesi ir talpina, kaip 
ir ikisziolei, iszguldy:.ius apie t»*uti- 
vzkus ir kitus musu reikalus, apie 
Maskolių politika ir kito szaliu nau
jienas, o ypatingai - daug žinių isz 
Uolu vos,

„Lkininkas“ vartojakoaiszkiausia. 
kicks iena m mokaueziam skaityti su
prantama. gryna lietu vis iką kalia

Didoi pravartu butu tasai laikra- 
sztis kožnam bei vienam Amerikos 
I Jotu viui.

Ne menkos verezios d» ir tasai da- 
iykasj ad. nežiūrint ant tokio page
rinimu ir padidinimu, tasai laikrasztis 
..l kininkas“ palaikė sena ja prekg:

..l, kininkas“. su paisiuntimu in 
Amerika, knszhioja ant metu tildai 
! amerikiszka duliara arba 1 prus.

• i . *

Lietuvoje „Ūkininkas“ turi dau
giausiai skaitytoju už visus lietux i- 
szkus lail< raszczius.

Siucz'ant pinigus arba laiszkus in 
..VARPO“ bei „ŪKININKO“ re 
dakcija, reikia szitokis adresas pudeli: 
■' HERRN Dr. BRUAZIS.
TILSIT OSTl’REUS.'EN (GER
MAN?)

GGLD
FUic-l •
waicH

Chicago, Hi.

* jd. (» nori 
puil-.Hii', b-nciiicvllo. u i 
ftURipk jO<s.«ntu pBCT’Ji- 

innrkom^. o m»u- 
>) įauksini 
V< l f UIUo ĮS.

ti riu \p2ii.r.<k g- rO ,•<

ku. ka pereita meta ri

H i

.r

r h. tu 
►zkę 
t ii.*. ♦ 
puiki

s, « užiuoknui
R:.- / vk

Hh yra lik tu i ,j,.Į iuy.-j mu
ne p.inluoUtn dMuuinu k»ip 3 p<.ku. ir 3 luikrodeliii*.)
ir (Juualnni <;ik:i auk* u plvititr, h ii*.inueiį. J»‘tgu t ;>.b.>

XV es tern Union Mffl. Co. 281 W a bon, h 7< ve.. Chicsg-J1

ruginiai už piginusi* cziene.

117 S. MftlN STR. SHSi^NDOAH. FA 
PENKTOS DŪKIS ŽEMIAI P.U ZTO.

■* ,!'r-V 
I UZ ’ •’*
u HMp

'■"i ’,'v,8

<Ui Hat
ii ,.uk»V'"

1.00.
2.00.

po 15 cen.
2*00

gavom i>z fabriko’ 
szimi u* Eaksii ra*k 
T ,5<» dabar visas I1■e poBl- --- . . 

tiltai g<‘iiausi kvietniii
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lh kn. Basinmidosiu isz strai
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A. Baer,

Doml.ei

|ahis ir porterius ir kili pana-

vadinama zklkoliol. \ ie

Klausimas alkoholio

, supratimai gi

asiplatino tarp visfimenes. 
[Zinumn, jogei alkohol isz- 
rtaa, sudega musu kūne. To

jin krnjaviszku ir amerikini 
ku; „ l lie national temperai) 
f advocate“, ,,T he voice“ ir 
ti.

sus vadinam; „gėrimais už- 
ikaneziais savije aikolndu“.

S i. r )ii •»' ‘ 
•uu<r'<ii4» 

• -rausi*
•V sius ir ’’ 

j/iuro'C*’ 
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T The Nation*

del jis perstatų szaltiui „gyvo* 
spėkos“. Bet isz tu dar nepa
sirodo, kad jis Isii’u maistu 
Nors daugybe ir sako, kad ai- 
koko! v ra maistu dudaneziu /
žmogui tvirtybe. Norim daro 
dyti, jog aik<>hol yra maistu, 
reikėtų pirmiau iszr*»dv t i, jou 
gyva spėka, pakibinti isz j«* 
sudegimo, tampa sumiiidota 
ant iszpyldimo normaliszko* 
Liucijos. Siideimas minu m 
yra taip siibudiivotas idant 
galėtu, niistie bile kokiu imit< 
rijolu; isziuia jis isz kraujo vi 
sotinai atsakanezia del maisto 
dales, at mula vilkti svetima ir fr k
b ledi ilgų. Norėdami iszrodyti, 
kad jis musu kiniui yra reika
lingas. O to pmlnrsti siivisu 
įiegaleinn vra.

Bet gal užmesti, kad gyva 
spėka atsirandanti isz sudegi
mo alkoliolo musu kum*, mr 
ant ko nors musu kumii Imti 
naudinga. Bet datirimas ir ant 
to uegnl sutikti. I latirimas i$z 
rodo jogei prieszingai vrn. 
Nes jeigu i«*z vienos pilkus ,*d- 
kohol padidina szaltinins szili- 
mos, taippat isz kitos puses 
yra priežasezia patrotiimu szi- 
liinos. O ta paskutiniu persve 
ria. Pertikrinimii vra mipuii- 
mas temparaturos, (susimaži
ni mas szi Ii mos) (Eitirtas su pa
geliai teni'»inetro. Daug s\ km 
datirtas yra daiktas, kad pas 
žmogų gil ta, arba tiktai toki, 
kurs daug iszgere, szilima susiO o 
maži na.

1 as perdidelis nupi'dimas 
szilimos tapo sekaneziu budir 
Alkohol padaro prasiplatini- 
indu kraujoneszancziu skaro
je ir isz tos priežasties povir 
szi kuna pribėga daugiau szil- 
to kraujo, o szitas kraujas 
plaukdama per atszalusi pa- 
virszi tokiu bildu atidilda dau- 
daugeli szilimos į pavirszi.

Taip Įianaszai yra su alko-

Imliu, kaip su .-tp^ivilkimu. 
jeigu drebulis ini- ni.,iže>nes 
skvle*, tai ir žnnigu* mažiau 
(etrotija szilum<*>. o jrigu dro
bužių tur diilules sk\ le*. tai ir 
ib.ogus, kurs apsivilko toki 
drabuži. daugiau palloiija 
szilunios. Pirtį mino didu 
\lTllljo liesz.i nežili lUI'em sali 

iszaiszkinti taip. Krn*zldse 
kraujo - įiesziojeiicziu indu 
randasi maži mesusapvalumai, 
būnanti padėjime i be jokio 
pertrūkio )siisitraukimo. 1 ir 
susitraukimai paeina nu lulu 
raumenų .siieinaneziu aiiuse 
niekos apvalumuse ii turinežiii* 
abehia del v įsu centra, arba 
redviiia šmugeli \ se. <) alkohol 
yra Medingas tam centrui, tam 
rėdymui, esaneziam sniagėiiv- 
se, jis ji savo želi k linimi už 
niusza ir jaininas nervu nusto
ja, mėsos apvalumai slolista. 
kraujo - ue.sziojeiiuziiis indą* 
prasiplatina. į skūra pribėga 
kraujo, ka pažįstam į>o jos pa- 
raudoiuiviimi. Baramlonav i 
inas veidą po iszgėriino, kokni 
nors gulima užlaikanti savije 
atkuhol, v ra ne kurni kitu. 
kaip tiktai užgavimu, arba 
iįžniiis/.imu. la centra, tu re- 
<1 vnui, smagi n yse.

Žmogus įiesupraniants sako, 
kad alkohol szildoji laike 
szalczio. E a pajuta szilimos 
vra paklidimas arba apgavi
mas savi, jis tiktai jauezia,jog 
daugiau szilto kraujo jo ska
roje atsiranda, jog daugiau 
kraujo pribėga į jo skūra. 
Vienok ant tikro kraujas ne 
yra susziles, bet veikiau alau- 
szes. Paklydimas tas paimi 
isz to, jog nervai smageniu, JO o
dodanezios žmogui jausti szal- 
ti,yra per atkohol užinigdinti. 
(Padaryti be jausmo arba tas 
jausmas yra sumažintas. Pri
guli nug to, kaip daug kas isz 
gere.) Abelnai galima daro

Metas 11

dyti.jog \is<»ki veikimai nl- 
koholo, prprn*tai laikomi už 

■pageriiiima, o nni tikru \ o 
tikini apsiraisz.k linai mUpart.- 
llzavoima5 arba tikim užmig- 
<lima linkiniu nervu.

(aras .Mikalojus įve
dė (hvi paezias.

Kada caras Al<*k*andra III 
norėjo Mi*lumt Mikmoju n»i 
carvslcs, visiem* Kuv o žin<>ma_ 
Bu v o tulpgi ži uolini, kad Mi
kalojų* mylėjo kokių ie l.en- 
kv tę aklorkn, apie kų n laik- 
raszcziai raszė. bet kaip tm 
buvo/ tikrai niekas nežinojo. 
Dabartės jau viskas iszėjo m 
virszu. 1 ų kų czion ras/.an, n» 
isz Mivtys iszmi linu, lik pnim»r 
isz an gi i *z k u Imk rasz.cz i u.

Kada m-tUsu I sxs cai ev \ - 
ežia Mikalojus buvo \ arsza- 
voj; pažino \ arszavos leali v 
jauna mergina isz paėjimu 
lunke, vardu Ksezinska, kuri 
būdama prie ma.*koliszk<i tea
tro pasivadino i.*z mask<diszku 
,, Labti*kaja“ . Ji tų syk turė
jo da tik 19 metu. Jaunas ca
re v veži a, vai kszcziodamas kas 
diun in teatrų, pradėjo vis ar- 
cziaus susipažinti su pana Ka* 
zinska. Tmd<ei su ja matyda
vos, raukei eidavo patsai už 
scenos teatro jų pasveikint kol 
pagalios in jų neinsimylėjo.

Tada pana Ksežinskiutė da 
turbūt, uemislijo kad pasilikt 
paezia carevicziaus, vienog, 
Imk kaiį> buk vienas kitą my
lėjo ir kada carevyczia apleido 
Varszjtvą, ji iszvažiavo paskui 
• •

Per kelis metus įftdu gyve- 
veno sykiu- Ji turėjo gyveni
mą puiku ir lengvų ir nenuma
nė suvis nabage kum tai vis-



Hurkos!..,. szalip amnesti-
«<l nzrnbežimi laikraszczei

Ilgas gyvenimai.

ko negalėjo matyti. 9

Menei mirė, n ji dar po nner met u

o

ma> -

nešiu carevieži a lomsko uni verstetas' nigm isz
! I i

Tomsko universitete buvo

isztremimo

mirė.
o

rektorių?kunigai mokytojai, seminarijasuvis

irniickis gymes 1S12 m. Suvalkų re-

apsuditi inl>eigc.s vietines szkalas i ženge į zo-

netu. Jenerolas Ilurko met il

gaus.
Kelionėje prabuvo keletą menesiu

melftgisteis ir t. t.

n

’j

sties amnestijos nuo dienos 26 
(14 Lapkriczio 1894 metu bau

Žai kataliku, liet tie katalikai taip 
tinai yra inzloratiti. kad niig vienos

blogu žmonių ir visokiu žvėrių. O 
kada dar po ’Ometu, tapo. je-

gaus, 
nežinau.

atsiūtajam Popiežius Leonas XIII 
pasveikinimą ir tarp kitu dovanu: 
kelika auksini ir knyga misziu, ta
da senelis su aszuromis dekavojo

Brolis caro yra arti smerties.

Brolis caro Mikalojaus 11 
fra jau senei nesveikas. (ly

gaus, o no viena žodi gailesczio ii 
karszta atminima galerna buvo gir

kad ir Vnrazavojc butu tiktai 
maskoliszkas tratins, dabalti
ni atminimi b-nkiszka tentra 
nor atimti Ma^kolisy.ki Įnik

bar viena žmona, Matilda Viri 
go, kuri gyveno 108 metu*,

Pakajus tėvo pelenams, garbes vin
tas ir genis žmogau; pakajus tau, 
kurs niekados neatsakei page I bos, 
nei Jei vienos isz tavo dvasiszku 
aveliu, tegul tau lengva bus žeme.

ti. Penkis menesius vėliau bu
vo at vai n y t i isz Varszavos 
kairinio keturi mokytojai,

aszaromis aplieti ana iszkil- 
minga iliuminacija, kurią pa-

raszvta.
Dabar dasižinojes isz laikraszcziu 

apie smierti to kunigo, negaliu ne- 
paraszyti keletą žodžiu ir iszai-

gubernatoriaus?..
() del aszarii ir — 

jam, jog bus daugiau 
ežiu.

žudžiu. Tinai jenerol-gul>ernato- 
riu.s Irkucko apskriezio pavelyjo 
jam būti klelmnii katalikiszkos pa-

Po kratai atliktai mine 
seminarijoje 13 — 23 K

kol iszk i teatrai labai praalk
tu, pri platinimo maskoliszko?

aplink vnė 
niele“ f n ii

penktas (kn. Prawda) mato
mai neseniai už kaucija: du gi 
(ar trys) net iki sziam laikui

czio patvirtintas kaipo kopelionas 
Irkucko apskrirzio kareiviu. Kada 
dar daugiau turėjo vargo, nes tarp 
kareiviu yra tinai nemažai kataliku, 
o jie visi ant ruliežiaiis Kinu yra 
Imisei iszbarstiti, todėl kada reikė
jo tarp giriu lankyti tfts kareivius, 
buvo nemažai vargo o dar daugiau 
visokiu atsitikimu. 1879 m. sndege 
būnanti tinai bažnytėlė. Daug var
go turėjo pakol surinko kiek liek 
pinigu ant atbmlavoimo naujos ba- 
žnvezes. Alsiszaukia tada i Rodys- 
te laikraszc/.io ,,Missye Katoli- 
ckie”. Isz ten nors maža gavo page)

; vienok ne.

už 
už-

daugiau prasidžiaugia, kad sulau
kus naujos bažnyczes 1888 toli mig 
pažįstamų, toli nfig savo kraszto

iki antros, Unkei reikėjo važiAti 
raitam keletą dienu. O kaip ateida 
vo vėlykiue spaviedne, tai iszoida- 
vo keletas menesiu, pakol aplanke 
visus pavapi jonus. O reik žinoti, 
kad ir prastu keliu trudna yra ti
nai rasti. Taukiausei yra tiktai szun 
kelui, kur arba raitas, arba peštis, 
tegali keliauti. O tie szunkelei tau

cka: paveikslus, karūnas, apredus 
ir t. t. Linksmas buvo senelis aptn 
rėjas tas dovanas isz Lietuvos savo 
ir Lenkijos, isz savo krasztu, kuriu

mimo nftg Maskoliam nėr,nei 
Irnkiszkii, nei lietuviszku te
atru. \ ra teatrai liktai nitu-

Ko vertas vra 
lenkiszkas ,.Kraj“ 
Petrrsį

a savo

jo, kn laikraszczei maskoliszki ir

skoliszkus laikraszczius, o dauginu 
sei po lenkiszkiiR. Kas skaitė Įnik ra 
szti ,,Missve katolickie" tai ir tinai

tremtas. Kas link kitu nubąli 
dimu, garsingiausių buvo m.

szkus paszventinimus apturėjo 1838 
m. ir tftjau tapo kapelionu įminu 
kurtu — nebyliu Vfar.szavoje. Fo
tam dar buvo rektorių kliosztoriams 
kunigu Maryjonu. 1848 tapo isz-

uūg ateinaiicziu metu bus 
imti ir atskiria mokintis advo

katūros ( Fokuitetas provu)

zip>s uiihiiiio ir l ouiiaso: o 
in kliosztoriu, 3 ant degradaci 
jos, 3 ant paežio ,,atvalninimc

k isz k as teatras. 1 labar-gimas-

Isz po valdžios Moliu
Kolera Masknlijoje.

Danasza i« Adesos, kid 
dideli szalcsei buvo, o vienok

Kunigas Szvermickis
Negaliu neparaszyti keletą žodžiu

Maskoliją ant 5 metu, su tiesa 
iszsirinkimo sau vietos, kur

Mirdams kun. K. Szvermickis. 
turtus kokius pasiliko užraszo ant 
bažnyczes ir ant mokslaines pri tos 
bažnyczes.

Maskoliszkas laikrasztis ,,Vosto 
cznoje Obozrienie" apie ji raszo: 
..Daugybe prieteliu ir pažįstamų

lift ir szalta žemėtu tolima krasz- 
to.”

Jeigu imiskoliszkas laikrasztis to 
kia dūda pabudinimu, tai jau negal

pagal nurodima bausmės ar- 
ikulo 318 „atėmimo tiesu ir 
szsiuntimo in Sibiriu“, tfls,

iHskoliu cara, tiktai d 
loga del žmonių enaneziu 
aidžia caro gal padaryti.

laikrasztis 
i.-izei liauti?

gal sknitilojei 
suprasite isz to, kad tas laik-
rasztis, žines

negirdė
ta, jog koks nors kunigas, isz

isz priežasties piovos seminari
jos Kelczii. o turėsime žinių 
skaitliu 42 ir tai viename 
menesiie! Arei £»al kas norė-

insiuto labai ir per vi-ois me

tės turrjo laimi gera, taip kad 
kožnam malonu buvo klausyti 
npsakymua isz senove? gady
nes. Prietr mirimą nesirgo nei 
vienos adynoa. o mirė snauada

Skaitytojams ,,(niršo“ yra ži 
nomas atsilikimas seminarijos 
Ke’cu. (’zioimi pasakysime

rupijoje Ąlinogo, <

tyti gyvenimai keliolvku kli
nikų Lenkijoje, vakarinėse gn- 
bernūse ir Petropileje; o norint

zku patrijotu, o redaktorius 
aip balvonas už keletą rubliu

es-

Caras turi 
dvi paczia*. Baisus daiktas!!. 
Eina viri >u rodą pas pobiedo- 
noacevą, o tas visą tą dalyką

kolera vit-dar nenustojo suvi- 
•u. Podolsko red y boję nftg I! 
Vasario iki 18 susirgo U8ti,iw 
uiu. (J ant Kaukazo, aut kn» 
s'Ztu jfiduju mariu ir mieifc 
Batum kolera dikezei platini- 
si.

ifgaiirt to, kad maskoliszki 
norėtu praryti 

argdi. niiiM, dar ir žydas už- 
.-•ui >rtvaa lenkiszka 

KMl'a,h»ja kaip szuva, prideda

buvo girdėti, jog per pi skuti
mus penkis metus butu apsu- 
dijęs ką nors, norint ant isztrė- 
mimo in Maskoliją už pamis- 
litą „prasižengimą“, pagaliau? 
kunigu, už platinimu tus drau

vienok Lenkijoje ko ne visus 
kunygua pas kuriuos buvo kra 
tos, jenerolas Ilurko apsudijo 
ant „atliuosavimo nuo prideri 
seziu.“

Dar, po 2d pereito menesio.

15). visi mukiiojai seminarijo: 
Kelcziu, ir tie, kurie iki szioiia

Kunįgai Sawicki ir Frelek

mui; kiti, kurie ant to laiko

baigtoje menesio (iridžio p- m. 
t;ino !>ristatvti i Varszava ir

caro
žinia 
buvo

vos (kunigai Lawicki, Freb-L 
ir Prawdu ), ir tie, kurie m.

jime ant Poniuko, kartu su 
k t Ha 
IIŪs< kambariuse! Neda'c 

nė lo\ u gulėti, atėmė

užgavus ir daktarai jį kaip 
tik iszgelbejo. Pasakoja taip 
gi, kad nog to sykio caras pra-

Dasižinojęs apie sūnaus pa 
•įėjimą, caras norėjo jo myli

nūs už ją užtardamas nepada
rytu triukszmo ir kad viskas 
neiszeitu in viražu, 'baigi davė 

carevyežią isz-

•t m e r t, cn ras paliepė sunui buk

'ligaikszuziute Aliksa, Mika- 
>jus nuvažiavo iii Varszavą, 
acme tą savo mylimąją ir isz

Mikalojaus paczia. Carevicz'a

patalpino niekam nežinant, 
viename nedideliame name, bet

Mirsztantis caras pats mira-

kad atvažifitu kogrėcziaus in

Anoj atvažiavo.

dvi paczias.

Užplaukė in viražu. Szeimyna

tftj iszvažiftti isz

szavą, isz Wrszavos nu važia-

žmonių

adytum, ka tavo žydą 
ul’ržiaus raszo ir ant ju 
kildinėtum, tai mes tau niek 
esakytume.

po iszveszti in Mm 
bus iszsiusti vieni

Kaip tik tokia bausmė pati- 
kunigus Kelcziu', nrioulėio

tiek, kad numirė ir tapo pa

( 1 ikrai maskohszkai, carai 
dar visCimet nor būti vieszpa 
ežiais gyvybes, turtu, »veikat<»* 
irt. t. K a caras nor ta ru 
v a »-gd i e n i a i m t ed a ro .0 ca ri zm a a,• /
carizmas

JIS suvi-
vo taiiKiaUsei tiktai isz grililll 
ir vaisiu esancziu ant jos it 
mes, o apie iszmislus ir žinoti 
nenorėjo.

nil ir be to si o bn a 
•ilfrio lo-nllM r‘Mi-0

o kratos seni i-

k aimietėm

tr\ biicijos. Dabar gi apie 18 
kunigu, vienoje divizijoje 
Liublino yra suaresztavotu !. .

v

Prie to da<lčkiui 24 kuni
gus. apsud 
šio s. m.

m

ties to doku turtui savo per je 
nerol gubernatorių iszteisyt.ii- 
pasiliko. lą dasileidima pat
virtino daneszimai užrubeži- 
niu leiikiszku lai k raszczi u. Bu

KM

kahivo nii<> m misterio Mask

naujo aresztavo
; ant

m.

Lenkijoje ir \ akariniam Kra- 
szte.

Szitai siirasza aresztavotu ku

ky toju Kelcziu semina

eczias m

4) kn. (iruszczynski in Ryti

weta in vieną isz sziauriu ryti-

resilnoi tiiirm\“ ant \ ieno ve
žimo kartu su ’dviem moteįi-

karei' IU

bueziūti ir... . atsiverkti; po
lam važnyczia paMjudino link

Kiti kunigai v vis; a į 

m e t u i
>ernes

>. niž
n ieiio vgorodzką :

vos, i kazausk.a: v •
ranaitys, prop,

tas hebraista.i tverską (iszmel- 
lė sau atidėjimą iszvažiavimo 

ant mėnesio;)

lio in vlodimieraka:
17) kn. Przemocki, vikai i 

jus parapijos szv. Katarinos 
Petropilij*-, jau nuo 17 Sausio 
s. m. randasi Dimianske. gub.

1>) Kn, 1 rziezilziecki, zu-« 
kon. Paulinu (’zenstakave, jau 
nuo 20 Sausio s. m. randasi

19) kn. Ivuszynski isz Zyto- v v
mieriaus, nuo m, 1893 ant pa
kiltos kliosztoriuje zoslarskam 
in gubernę (. ..

M

if K
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„Garsas Amerikos Lietuwiu"

isz ei na kas Czet vergas 
Shenandoah, Pa.,

KASZTUOJA ANT METU

AMERIKOJE....................... S 2.00
IN UZMARE .............$ 3.00

UZweizdetojas Dr. J. M. Stupnickis.
Rankraszoziai (korespodenoijos) ir 
laiszkai turi būti adresawoti ant szio 

adreso.
„Garsas Amerikos Lietuwiu“

Publishing Co.,
230 W. Centre str.

Shenandoah, Pa„
Piningai turi būti siausti per Money 
Order arba Reg'strawotoje Groma- 
toje ant ranku.
Dr. J. M. STU P NICK IO.

22 E. Oak str.
Shenandoah. Pa..

20) kn. Mikolas Miežyn, isz 
zemaicziu dicezijos, netin
kantis prie užsiėmimo isz prie
žasties silpnos sveikatos ir del 
to neturintis jokiu turtu, apsu- 
ditas ant isztrėmimo in guber 
nęorlovską autu metu.

Isz tos gi paezios dicezijos 
npsuditas tapo per ministerio 
viduriniu dalyku kn. b. Gu- 
gis, vikarijus isz Retovo, ant 
iszbuvimo dvieju metu kliosz- 
toriuje Bernardynu Kretyngo 
je. Delei kokios priežasties ne 
žinom.

Vardai likusiųjų penkių ku- 
nįgu ne yra mums žinomi, nei 
vieta isztrėmimo.

Apart isztrėmimo, sziems vi 
sietus, kurie buvo mokytojais 
seminarijose, arba katake 
tais mokyklose, tapo atimtos 
tiesos ant visados prie moky
mui o.

Visą provą perstatė mini
stras teisybes Muraviev ir mi
nėtą isztreiu i m caras patvirtino

diena 30 Lapkricziu 02 Grū- 
džio) p. m.

Nesiprieszinam, jog galima 
buvo dar didesnę mte-sybę. 
kaip tas nusprendimas, i>apil 
dyti; pagalinus suko, jo^ 
p i r m u ti n i a i t r y s k n i. i • 
g a i tapt* a p s u d i t i pij
ui i a u s ant pa k o r i m o!! ' 
Ir ant tikro nėr ko stukūty 
idant neteisybe ir apsejinuii 
barbaru daėjtu iki pasiutimui

Maisztas studentu Petropilije.

Ateina žinios isz Petropilio 
apie viena smarku maiszta, ku 
ris atsitiko neseniai autuliezios 
sostapilio Maskolijos. Univer 
sitvto, studentai susirinko, 
idant perstatyti caru praszima 
prieszai vienvaldystę ir suma
žinimą nubaudimu. Tame mie- 
rije susirinkę ėjo per uliezias 
gana dideliam sumiszime ir at
sitraukė prieszai palociu Ani- 
czkin, kur gyvena caras. Czio- 
nai užstojo jems kėlę policija 
ir prasidėjo smarki musztinė. 
Pergalėti studentai, atsitraukė 
ir pasislėpė kokiam tai viesz- 
butije, o kada gaspadorius 
namo nenorėjo daleisti jiems 
ten būti, sulaužė rakandus 
(meblius) langus ir duris. 
Kada jie isz ten buvo iszlUes- 
ti prasidėjo nauju musztyne su 
policija, kurioje keli desetkni 
pasiliko sužeistais. Studentai 
vartojo musztineje peilius, ak 
meilius ir dalus sulaužytu ra 

v

kandu Dvideszimts isz ju 
skaitliaus tapo aresztavota, 
pa>ibaitus pesztynei.

Caras Maskolijos paskyrė 
pinigu ant uždėjimo prieglau
dos namo del pasenusiu paimtu 
rasztiniku, artistu ir aktorių.

Paveikslas maskolių valdžion.

Daugumui popieriniu pini
gu 25 rubliniu ant kuriu yra 
paveikslai caro, pradėjo ba- 
diti skyles; turbūt neapkęsda
mi caro.

Sztai neseniai viename mie
ste at“ina in krautuvę koks 
tai svetimžemis ir už tavorą 
moka popieriniu pinigu 25 
rubliniu. Prekėjas prisižiūrė
damas pinigui, pamato mažą 
skilutę ant paveikslo Alek
sandro UI.

— Ne. tamsta, asz jo nepri

imsiu.

— Del ko, jog pinigas ne 
yra pa Isz i v as ....

— Taip, but akys...»

— Žiūrėk tamsta (taria 
prekėjas ) cziuiini plotinas at- 
lameiito, o czionui skliute, 
padaryta plunksna ar špil
ka ... .

— Ką tai gali kenkti ?

— Matit, jog tamsta neezia- 
niksztis....

Czionui seka pamokinantis 
iszaiszki irimas.

Ateivis dasižino, su dideliu 
nusistebėjimu, jog pinigai 25 
rublini norint su mažiausiu 
plėniu aut paveikslo caro ne
tik pameta vertinibę bet ant 
ju locninįku užtraukia toki ai 
sakymą, kaip kada Rymu lai
ke vieszpatavimo Nerono ir 
Domicijonu turėjo tie kurie 
nedavė garbės imperatoriaus 
stabui.

---  .. e ---------

Užmuszū savo tėvą.

Lidojegub. Vilniaus nesu 
nias atsitiko baisi žmogžudys
tė. Ekonomas Antanas Jusz 
keviezia tapo nužudytas per 
savo šonu. Buvo tai senas 
žmogus gana nū visu godoja
mas. Vienas isz jo sunu, iszbu- 
vęs porą metu mokykloje, 
sugryžo namon ir nieko ne
veikdamas slankiojo, prie tėvo 
kas sykis rodidamas didesni 
neapkentima. Taip perėjo 
pora metu; sztai neseniai jis 
nueina pas vietinę policija 
su levorveliu rankoje ir kru
vinu peiliu ir suszunka, jog 
užmuszū savo tėvą. Ant tikro 
buvo dasižinota apie smerli 
senio, kuris iszsik krito patai
kytas peiliu in szirdį. Aky- 
veizdoje tėvo nužudyrojas 
rodė didelį susiinaiszimą.— 
Turėjau jį užmuszti sake 
jis —nepaskyrė man joki nrie- 
rio gyvenime! Gal būti, jog 
jaunas Juszkeviczius tai dare 
isz priežasties sumaiszimo 
{) roto.

ISZ VISUR.
Krokavo u n i versi tesąs užsi

ėmė tirinejimais istoriszkais, 
tai yra praeitos Lietuvos ir 
Lenkijos. Ant to dalyko pa
skyrė 2000 guldenu.

Del to dalyko tapo iszsiiini

ski, dr Tadeusz Stirnai ir dr.

ilirbdami arkivūsu Vatykano ir 
kitūse Rymo laike, 1891 —

prop. Smolkos ir istoriszkol 
komisijos Akademijos para- 
szė tflse met use 5000 skyrių.

medegas, surinktas t ūse rimi- 
szktise arkivūse pabaigoj#

m.

Ant tolesnio tiri liejimo per

1 500 guldenu kasinėtas, Gil
iem turėti viltį, jog isz tu tiri- 
liejimu irnu-s, lietuviai, <lasiži 
įlosime maždaug apie Lietuvos

lėsniu pergalėjimu; jos armija 
rokū jasi į 175,000 žiu ■niu. Sza

padūduiicziu

favoja, kad nauja kariumėuė

laivu llirošhime. l'oji kariu- 
menė iszĮ)lauks ant *al-»$ For-, 
moša.

Iszem i nias i i u daigiu

I loyd“, siiszuekėjo tris nuriiM 
aimii>zkus, tris pranuuziszkuB

brangesiiiu dai k tu. siu utiniu, ir

\ ertynybę paskomiu-m siun
tiniu rūkilja ant $00.000. Nu-

pagal verte-

sz savo numilėta m-vainike,

Ikhul llannm. Paėjimo ji yru

— ir atsižimi liepa prast*

•u muko-

paimta nūg prekeju 
iku per motina Kliedy- 
ir buvo užaugyta ant

. Moteryste Kedyvo 
vijo prieszai norą jo

Navatnas įneszimas.

Olympia, Wash f 19 Vasa-

uro

:eru

nu jenandai Kungir Yeh 
uhao, kurie gynė Port Ar

' mo«n.

eina žinios isz Hongkong

nona, kuri yra po

augybe pasiliko sužeistu.

didelis sumiszimas.

ntraban d a S i n agogo j ‘.

utis stebuklus, inėio į Si

Piratą, isz priežasties dane

bako isz Maskolijos, Die v

re (linelis sumiszimas, o 
Jalo didele pesztinė. Keli

. Pas viena, isz aresztavo-

mą, idant uždrausti visoms asa 
boms viriszkos kilties s/iop*

Matomai mieriu iiiesziino yra v •

sal io pasidarė didelis sumiszi- 
tarpu czionikszcziu žmonių, 
kada dasižinoji', kad koks 
tai piktadaris maž ką nenu-

jog buvo inmesta daugybė 
midų in sznlini. isz kurio seme v
vi n lenj apie 12 szeiniinu.

iniui ne iszlrukę givu isz ran 
k u i nirtuliu žmoni u.

Duryea

I š Vasario sudegė brokeris. 
Mainose kur sudegė brokeris, 
turėjo darba apie 500 žmonių, 
O .laimiausei buvo tai lietu- 
vei. Daugybe lietuviu pasili-

Pittston Pa.

25 \ asario buvo lietuvisz- 
kas teatras, ant teatro susirin
ko puikus skaitlius lietuviu. 
Gud»»tiiias kun. Zlott'žinskas

|ko. Tarno g i rado tabako Įatgn 
aut kiemo rabino.

o: —

nglekasy k lose West Bear

tos, o 7 sunkiai sužeistos.

p, Anglekasyklos nuken- 
daugel bledies, bet už ke- 
Įieini prasidės ir vėl dar

niekis tiktai Imtuviszkai.
Turem vilti, ka<l Pittstono 

lietuvei, aktorei ir aktorkos, 
nenustos rūpintis apie, darbus 
liutuvistes.

In Queenstown pribuvo 
nngliszkas garlaivis ,,A*sage*‘, 
atsiveždhmas su savimi liku 
sius ženklinio laivo,. J<din C.

do isz priežasties atsivėrimo

sziomis dienomis ketina iszeiti 
Chicagoje naujas lietuviszkas 
laikrazztis po vardu „Am
žius“.

bila, užgynaiiti moterims ne
ini t 

teatro ir kitose panasziose vie
tose. Už peržengimą to instate

kee buvo andai priimtas per 
szv. Tęva ant audyenc’jos,

kn Londone serga dar ant in- 
fluencijos. Tarpu serganeziu 
yra: A. J. Balfmir, Earl Dun-
raven ir Gransby.

PASARGA.

i fe t w ....................... i . ..

1 .- i -i- : „ „b ir nor purinai n iti adresą, tegnpreditas kopiu klausei, o ak- 1 . . . ’ °
• • • m i . .uimniim atsiimta savo pirmutini adr toriai ir aktorkos pasu lipino l 1
ajiti kogeriausei.Ir teisybe, 

s • • I x X 1 1 I I t I ■ t • I

teatras nusisekė labai gerai, nei 
vienas kritikas negalėtu kn adresus reik raszyti v

suprantamai. .Jeigu
-I

kad

airius nu tori u nepažįstamu ir 
nenorineziu pasi raszyti netal-

varde negailinti, bet redyste 
jjjaiso^. tur žinoti

Del žinios visu.

Money order arba regystravo- 
gromatoje .-mt ranku:

22 E. Oak str.
Shenandoah, Pa.

Reikalai!jem geru

bai gera pelną*. Kas isz 
teju norėtu Imti agentu 
so“, tegul atsiszaukie j r

TEMYK1T BIZN1EREL’
Jaunas vaikinas, mok i tas, 

išmintinga, doraus pas<-lgim<» 
gal sznekiėti lietuvszkai, hm-

nor gaut užsiėmimą

isz biznierin reikalautu žm<»- 
gu atsakanti, arba į saliinia, 
arba į sztora, arba į Imczeruia 
ir t. t. tėvui atsiszaiikia i r^ fe 
dyste, „Garso.“

Keta Žinios
o: —

dievina klyst e. I )ie\ innld \ >t<- 
bus atlaikyta su di- 
delia iszkiliue. Tarėm vilti, 
kad pribus nemažai lietuvi.-*/.-

tinam klebonui bzenad' 
kunigui Abromaicziui, ir

koki nors asabiszkuma. Todėl paraszitu. 
Pittstono. aktoriams ir aktor- 
i’ ‘ ’ r-b djdziaiise pade- skoma priguli C. r 1 
kavom-. Taipgi prigirfi^pade^ 
kavone visiem Pittstono lietu- 
viams, kurio susirinko ant to s 
teatro. Buvo tenai atsiradęs

Kostmiiivil.-ns biiszkas reik 
rp . «... . .į ('o. Siusk man Kna tu $o. 
laippat t \v, Dmchi-r,

traukti nug teatro lietuvius,!
bet lietuvei nepaklau.se. Te-1 1‘umpakojukui isz Sze- 
atras buvo sujunktassu sznek-1 nftriorio.
toms. Gūdotinas Kun. Žloto-1 Straipsniu netalpinsim, nes

mesni yra. Mokslai ne vakarine
1 y.Tč*Garso 230 W. Cen

ter str. Shenandpph
,a> , skaitlius no-

reneziu iszmokti skaityti, ra- 
raszyti, rokundu irt. t. didi
nasi. Labai gerai daro lietu
viai, kad pradeda rūpintis

ma sa\ i mokslu.

po Velykų bus

nepaklau.se
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„Bedievis B.
tuvi įkiszti atgal į Im nka. Neklau
sus, nei verksmu, nei praszymu, 
kisz, spaus, kaip galedams, pakol
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25Vasario mirė Feliksas 
Adrikas 21 Vasario apdegino 
inainose gazas o 24 mirė. Pa

i mainas <lyrbti. Buvo geras 
lietuvis im geras žmogus’ Ne 
vienam dare pagelba ne vie 
nam gera rodą, todėl ir nuliu 
dinins visu jo draugu ir pa 
žistamu yra labai didelis,

o:—

nimu, buvo paraižyta, kad akto
rius x įvaris į bonka avina, Todėl, 
kada buvo perstatymus, žmonės 
labai nmėjo pamatyti, kaip tai

įvaris avina j l*onka,

torius x. negalėjo avina Įvaryti i 
lionka, o tiktai padavė tokia apgai- 
sinirna idant žmones pritraukti.

Laike persta limo aktorius x avi
ną i bonka: stūmė, stūmė, stūmė. 
... o potam pasakė: Matote, norė
jau įvaryti avina Į bunka, bat nega
lėjau. Suprantamas daiktas; kad 
žmonės turėjo juktis isz to darbo 
aktoriaus.

Bet tai \ ra niekai. Dabar Ame
rikoje yra vienas žmogus, kurs pri
žada dar daugiau parodyti

suvaryti į bonka savo supratimu. 
Bet ar žinote kas tai vra toks /juo

jau nūg kielių metų savo rasztais i 
s n kinis nor sukiszti lietuvius i 
bonka savo supratimų. Ir kaip anas 
aktorius, negalėjo ikiszti avina i

i <iszti lietuvius, kaip isz darbo ak-

žmonės tur jftktis iki valei. Bildu

vargo turėjo, kiszdainas szenado- 
reczius į savo bonka. Kada szena- 
doreczei pasakė gana tn 
sztukų, eik sau kitur su savo sztu-

burga, gal tienai pasiseks geriau. 
Bet ir tenai visas noras ant nieko

tus gal tinai lietuviei ir sulis į bon
ka, bet ir ežia nieko negal padaryti.

ous minksztesni, gal su *>u?5 
lengviau, kaip su lietuveis. Dabar 
ketina atvažiiiti į Szenadori viel pa- 
banditi kiszti szenadoreczius į savo 
bonka.

O gal jis būdams Szenadori, ko
ki nors lietuvi ir buvoikiszesį savo 
bonka, o dabar būdamas Skrentfise 
dasižinojo, kad tas lietuvis jau isz- 
lindo isz jo Ixmkos. Todėl nalgigas; 
dr. Szlupas, skubinasi, kad ta lie-

tai gal ir lionka užkisz, ir užrisz, 
arba su smala užpils, kad neiszlistu. 
O ar tenai bus gerai gyventi, tai 
dr. Szlupas vienas žino. Jis matote, 
kur norės ten gales ta lietuvi nu- 
neszti arba pastatyti, arba ka nor

d ia aritmetikos pasakytu, tai gal 
kas ir ateitu paklausyti, nes tai bu
tu gal sziokia tokia nouda. Dabar 
kad p. Senkus mokina, tai virai ir 
rinkos ant jo pamokinimų. O kad 
d—ras Szlupas prižada sznekėti

km girdėjom ir kas mums vargdie
niams nei jokio< naudo- nentne-za. 
tai d—ras Szbina.s galės sau
nam pasznokėt*

vie-

bonka jam jau tada nesiprieszin*.
Vada gales, jeigu norėtu, teatre

nor vienas, liet idant nepaliegtu, 
tai dr. Szlupas negarsino, kad jis 
Szenadori darys kiszluve i savo 1 A
įninka liet kad jis sanekes isz kur 
jis ir kas jis, Ir dar norėtu, kad 
kas ateitu klausyti, () jau atgriso 
ir <lel Daugybes isz musu jau pas-

Kokia ežia bus naudu dol mus varg

apio jo tėvus, arba praboezius. .Jau 
mes prisikla-'cm ir prisiskaitem iki 
valei Dr. Szl u po pamokslu. Ir kokia 
ežia nandr\l>e yra t Jonas sako.

ir tokios gymi nes, Nors ir Jonas 
neatmena isz kokios kianszes jis 
užlindę, Ir niekas už ta pasakoji
mo neskaito Joną už labai mokita. 
Taipat ir kitus žmones pasakojen- 
cziu.*, apie savo tėvus, praboezius 
ir t, t., niekas neskaito už mokitus.

apie savo tėvus ir praboezius, lai 
bedievei sako, kad Szlupas vra

nesijfikti f Kur ežia tas mokslus

isz tokios tai ir tokios gyminės 
nu tai jis ir yra Jonu, yra sūnumi 
lokių tai tėvų ir paeinaneziu isz to 
kios tai gyminės. O kas paeina nū 
hezdionkos, nu tai ir yra stiliumi 
bezdzionkos, paeinaneziu isz Ik‘>- 
dzionku gyminės. Kas paeina nng 
varlės, nu, tai ir yra varles*unmni. 
Na tai tau ir mokslas. Bedievis sa
ko kad jis paeina nu liezdžiokos, o 
gal per labui) arba, per nelaime.

nežinau ar bedievis atmena, kaip 
jis iszlin lo isz kiauszes latzilžion-

nes Amerikoje, jau pripratau prie 
amerikoniszku bizniu, d u oze liedi?- 
viui tok'o rodą, i<z kurios pasinau
doję, galėtų padaryti bizni, f Man 
rodos kad l*edievei vra dideli ubagai, 
nes visur užpuldinėja savo raszthse 
ant turtingu Žmonių.] Rodą manty 
\2 it-UrklTiT'K iriFBvi uc\~7> TTebega 1 ėda - 
mas atrasti nei viena atsitikima, 
kad liezdžionkos iszperėtų žmogų, 
atsitūptu su bozdžionka ir išperė
tų ka nors, 'Tada paroditų kožnam 
savo darbu nauja pividala, O 
žmonės, norėdami pamatiti ta pa- 
vid da dfttu, jam nemažai pinigų. 
Tada pertikrintų žmones ir paro
dytų, kad j:s teisyl>o sako.

argAržiu Dievui, Inu ir mums v 
dienoms, pniszoziokėliams 
pniszvito, jau ir mes pradedam ži 
not, kas yra musu prirtelim ka

Barstote hrudais ant visu del mus 
szventu dalyku, ant kunigu ant

ins del musų gero padarote' Jeigu 
ins mus vargdienius milėtmnete, 
tai rūpintumėtės, apie snvienyjiimi 
visų, apie me le, apie sutikima. Ra 
mokintuinet mus nors skaityti. Ba- 
raszytnmet nors Elementorių. <> 
kad jus dabar barstote ant mu- 
vargdienius visokiu brudii, užpul- 
dinėjete ant lietuviszkų kunigu 
norite kad mes i/.sižadėl ūme Dieva 
kurs dol musu vra dydžiai įsi u gera- 
dėj,kurs mums dftda palengvinimą, 
palinks ninima ir kitus milystus. O 
ar panksztis bjauriu Į savo lizdą f 
Ne, Ki p pauk.-ztis nebiaurin i savi 
liz la, taip geras lietuvis, nebjauriu 
savo broliu, savo vie 'genezių. ( 
jus bedieve’, netiktai jiikus darei 
isz musu katalikiszko tikėjimo, ne
tiktai bimrinot kunigus

szunems
siems kunigu, nediidate pakajau*

gu lictuviszku pliuvojete, pats justi

gams spakainai gyventi, piižada 
nesikiszti i dalukus tikėjimo; o lik
tai daKiti savo Offisa. Eina i lenku 
bažnvezia ir t. t.v

Mes vargdieniai, neužvidam. ne- 
pikstam, galėto glaustis ir prie mas 
koliu, nois prie žydu arba prie ki
tu. Tiktai dftkile mums vargdie 
n i a i ns sz vonia pak a j 11.

Ar negeresni del nitbii yra pairi 
jotai svetimtaueziai »Iio mokinda
mi musu vaikus, arba jau ir nejau, 
nūs virus, mokina tiktai reikalingu 
dalyku, o ne pliuvoja^ kata
likystes, net ant kunigu, nei ant 
szventuju, nei ant kitu dalyku. Pa

luinos, pamatisit, jogei mes teisy Im> 
sakom.

O jeigu norele dar aiszkesniu pa 
paveiksle, tai mes norėtum, k id 
jus prisiveizdetumet, kaip daro mo

esanoziti po valdžia Anglijos. Ti
nai jau yra daugybe universitetu, 
daugybe auksztesniu ir žemesniu

mokslainiu. Tarp indijonu, 
tai buvo zrImiIkiiiu, kiek kunigu pj 
goniszku, kiek visokiu jukingu 
szveneziu ir apvaikszcziojimu, 0 
mes vargdeniai uorėm paklausti be 
dkviu, ar ii.* vi>i pioiesorei pliuvo

fakiru sztukoriu, ant j i dievu irt, 
t.< Ne’, .lie mokina indi jonus vi.*. > 
kiu reikalingu dalyku, gmnii-akii

kad žmogus mokiu?’, žinos kaip 
gyventi ir k > htikilis. Bet gal k*- 
dievis pasakys, kad atsinisio 
loks. kurs ir norėtu pliuvoli, lictue 
gal. nūs indi jonai iszgirde užmuš
tu. l'aip! Kad mes vargilienieiuju 
kainui gyvenam, tai pliuvojeteant 
musu ir norele, kad mes jus klaus 
t um, Mes j ui a »ai "erai matomo

shi, neiju u ragu. Eikit jus kur

ant katalikiszk'i laikraszc^in, anl 
mus vargdeniu, sakote, kad me* 
ji s'zeminam ir *, t. J us pates saw
L-minal, jus pates savi ant jok“ 
-t n tol. taip jo u -avė paženiiosi,

keliu metu, kunigu szunes pradė
jote raszyti. Jeigu priesz keliu mo

pagaulės laikraszlis, arki hnomsB 
kurie daboje nietiktai kunigu,leiiri 
ju szimu ir apie lūs szunis rasa.■ 
lai asz spi.-mezia i akis ir pflsA' B 
ežia, kad lai neteisybė. 0 vienokbiB 
yra teisy i te. į>arpraszan skaitYK'j8 B,

BM8LLI BH!PBRiSJf*WRWR
71 iii e.B

TUWISZKAb SAMUMAS

W Qhmlellaucko
K. Centra «tr. Shenandoah, Pa., 

donai gidiniA jfAuti, kiek tik dū

Įm’o ehiiizio, -aldiioa, karoiiue ir 
lai tik norėsit* arielka!©!, kad ir

|C. M. BORDN’ER D. 1). S.

D.IXTL' Ii.AKTARAS 

fina buna utidaritR*

p piet nuo 1 iki 3
f nuo 7 iki 8 vrakar©

30 Oak Btr. Shenandoah, Pa.,

CH. SHMIDTO
artinote lietu wiai kad CHRYS- 
AN SHMIDTO yra geras alus ir 
Iwa nuo jo niekad neskauda. Pas 
i. Shmitlėa gali kas nori gauti ir 
htkutia in namus parsigabenti 

p W. Coal str. Shenandoah, Pa.,

R. DABB
už. minavojiuKi apie r* .P0""” ‘‘"H’

Iflaszei labui in žmogų nutraukė 
Iwiaikshi, teip iszrodo kaip gi was. 
Hgu nori kas kad atmalewotu ant 
Klės formos tai xviska puikai pada-

ki laikra-zli, laipinanti tokius ni'- 
kus.

7 \irgdfatif.

Oelazinkelias Lehigli-Valley

rr*ln»i itMlnt i«t Sh«n»'lozl» In Pena
Juuaiion, Mavvb (.'hunk, LalilfhUn, Sl&llugVM. 
WhiU Hali. Calaiauųua, Allanlvwa. HathleUam. 
Haakta ir Wtalharl; 8.04. f K. 9.16 r/ia 12.41.1.M, 
6 27. po pietų.

In New York ir PhiUdelpble-. 8 04. 7. 18. Ui r/- 
la 12.43.2 57, popiet. In Ųuakake. MwiteUbaok. 
Gerharde ir Iludeoodele. A qt4 9.15 rjta 2.57 po piet

In Wilkae-Usrre, White H»reu. Phtalou. La 
•o/vllle, Towanda. Sajre. Wararlj it Elmira,•.©<. 
9.16 ryta 2 57. 5.27 po piet.

In Boobeeler, Buffalo. Niagara Faile it iu He
ilui 8.04. 9.15 ryta 2.75, 5.t7 po piet.

In Beleidere, Delaware Waler Gap ir Itroiide- 
burg 6.04 ryta 2.57 po piet.

In L* ui twr’ vi lie ir Tr-ntou 9.15 ryta
I n 3'unkbauno -k 6.04. 9.15 n ta t 67, 5 27 po piet 
In llhaca ir Genera 6 t>4. 9.15 ryta 6.17 po piet.
In Auburn 9.15 ryta 5.27 po piet,
In Jeanceville. Leviatuii ir Beawer Meadew 

7.33 ryta 12.43 jhj piet.
In Stockton ir Lumber Yard 6 04. 7.83. 9.16 ryta 

12 43. 2.57. 5 27 pu pf*lu.
In Silver Br<x>k .lukction. Audenried Ir Karie

ton 6 04. 7 18. 9. 15 ryta. 12.43. t 57. j V ir 8 08 po 
pktu.

1 n Serąnton 6.CM. 9.15 r\tn. 1.57 r 5.27 po pietų, i 
Jn HazJebrook Jeddo. Itriitoo Ir Ervw 1 a nd 6.04,

7 33.>9 15 rytu. 12.43. t 57. 5. 27 po pietų.
In Arblend, Giranhille ir Lwt l're-k. 4 59. T 46. Į 

9.13. 10 20 ryla, I IX). I 40. 4 10. 6.3‘> ;><» pietų.
In R»v<-n liūtį, i'-ri'mlia. Motiiu t'armel ir I 

Shamokin 9.13. 11.14. ryta. IJ<2,4 20, *.
plotu. i

In Yate»viil«. Bark Pla<-e, Mahatiuy City ir j 
Delano, 6 04, T 38. 9.16. 1105 ryla 12.43 . 2 57. 6.27. L
I 08. 10 53 po pi tu.

Trainai iszeina.

Kaip daugeliui žinoma, ikzeia* 
jau SZKSZTI (6) METAI ir pn- 
neiza žinias uukszUicziums ir že- 
maieziams Lietnviumi *i.tz 
tuvosir kitų svieto kranztų. „Ap
žvalga“ kariauja už katalikiszka ti-

ir už tauiiszkaa tiesas; kritikavoja 
ir draudžia kas prieszinga kata- 
likiszkam tikėjimuj, o pagiria ir

lietuvių. Nekuriu suko, kad ,,Ap
žvalga“ nenorinti teisylie garsinti, 
tai grynas melas, ypacz lik ,, Ap
žvalga” nežiūri par pirsztus ir ne 
dengia po danguzio k i* kur yra pi
kto; žodžiu rėžia v’siems j akis tei
sybe. Tiesa, kaip kiti laikraszcziai 
teip ir ,,Apžvalga” ne visiems už
ganą padaro, liet reikia Įžiūrėti, 
kad nė vienas laikrasztis visiems ne 
gal uŽgana padaryti. Nes jei viens 
laikraszlis visukhm’ ir visiems už- j

Reikalingas Vargamistra.
M

Varga m is t ra geras,d a rh««f r> “ ’

Gudotin i

i

■i

Antszio adreso:

s t r. rl- 01 fc
'i

< t

'■'•X

Daktaras isz senosios f evihc

vinį. t

's
¥y

>"

>. w.9. is po j gana padarytų, tai nereiktu mumis Į siuiistu patlekavones laiszkn.

Gyvenimas ir offisas:

l-r. bha mok i n 5.15. 8.15. 11 45 ryta. 155, 4 30.9 
30 po plrtu. ir ati'ina in bzenuduri am 4.04. 9.16 
ryta. 12 43. 2.67, 5 27. IL15 pu pirtu.

I,rainu i«z Sz.criadnrio 1 PolOville. 6 50, 7.38.
9 0S. II 05. 11.30 ryla 1243.257, 1.10. 5 27. 8.UB pv 
pintu.

I.«z<-iiiii i« i’att’Vjllc j Sz' nailori 4 00, 7.50, 9 06
10 15. 11.40 rytu. 12 32. 3 00. 4.10 5.20. 7.15.7.55. 

V 10 po pietu.
I-zeiiiu Hz Szenndorio į Hhz.I> ton, 6 (M. 7.38. 9.

15 r> ta. 12 33. 2 57. 5 27. K t<8 po pietų.
IazjIuh i«t Hh/I-Ioii į Szenadori. 7.35, )00U.

11 06 ry ta, 12 15. 2.55. 5.311 7 85. 7 55 po pietų.

kelių laikraszczių i.->zleist>, nes vie
no visiems pakaktų.

,, APZVA LGOS’’ už-itcliaviiuus

siųsti par paszta į namus, tai yru: ATSILA 
ant pusės melo ir ant czielo meto. 9rV’to 
Ant czielo meto su prisiuntimu par p vnkaro 
puszla į Amerika, į Anglija irki- 

-

; įJ
•h ! V i #■I

»
a

s

su

kol, dūda geresniu kvapu D-rui

mums, kad neveik liažnyczios, ne 
reik kunigu ir t. t., o pats būda 
mas atstumta-; nflg lietuviu, glau
džiasi prie lenku kunigu (Turl-ut

per 60 dienu.

b>™ "lir I I’aiku* Hi

oi y tojai -zl*' hikr>'" 
•<> 1 zkirnk wiif ip •' 

niiniy it :>rbiu«k ss®*|

i m t m \ h-ii^ »»/ •>•(«?* I 
u ;*r.ižiui e/itwn'itie l 

»u :i |nlnry ta fwf 
ui j aziiiri irki ”*’1 
u ji j<»2 jh 'ra hr®1 l'l 
m f 25.0U. aukI 

r «!/hii tiiiinckrk f*F I 
m [in'k'i- 82. <5 V ;•* i. 
ivo. M'-» -iiin>-ui® ”■ 
ih.r'iftziu

i k.i<l tu ęalėtBffi
v ii i u nielli ),-i bu>
I l lib - |||‘Olli U>!’ H

!' S

W. Center sir Shenandoah, Pa.,

[ j. rmjoGos 
AGENTAS SZU’KOUCZIL’ 
i()8 W. Centre §tr. M uhanov Cit

geriausiu szipu waziuut. I’rieg- 
liaidžiu juiiingu-i tiesiogei in 

ttftuwa. Russija, Lenkija ir kitas

Ills N A I H>N AL MT'l» w^'pgi laikau saliunu, kur wiso 
HVSPORTiNC CA I 

1)< »rb< rn Si., CIiii'itjW, lit H sawo wienžemi.

Galema gan!i knžiiamohikeid’ 
pigiausei: Diinn, Keksu, 
baranku. cukraus su lediikir^ 
tona, (Ice cold CroaoiJ j 
taip t. Bolin ir kitu ddyM

rėdymu ant veseilitųKalėdn irt
Pa rd ūda viską kopigiaus^iiril 

žnam laikė , j

29 E Centre str.
Slieiiaiidoah,

t

Iszeina in Raven Run. Centralia 
Manot Carini-I ir Shamokin 6.45 ryta 2. 
io po pit-tn, ir atiena in Shamohin ant 
7.40 ryta ir 3.45 po piet.

Iszeina isz Shamokin in Shenadori 7, 
55 ryla ir 4.00 po plotu, ir ateina in She 
nadori ant 8.40 rvja ir 4.58 po plotu.

iszeina in Ashland. ir

| PUIKUS SAI IUNAS

J©N© MIEDD/I^I© 

[tiposgi gers kriauezius ir teisin- 
lageotas, laiwakorcziu ir si'nnti- 
piuingu. 122 S. Afaiu str.

' Shenandoah, Pa.,

M- WR0CZINSK0
PETUW1SZKAS SZTORAS— 
*ine sztore wisokiu daiktu gftli-

B^žmožiu ipatiugai reikalingu mo
Wis gi ten geriau siti ka 

*» kur turi wisokiu daiktu. Teip 
B* Wroczvnska vra wiiko ko tik * •

kus, ant pusės meto 3 markos. Pru-’ 
sfiso, iki maskoliszkojo ruliežiaus. 
su prisiuntimu ant uzielo meto 4 
markos, ant pusės meto 2 markos. 
— pinigus ir rankraszezius galima 
siusti ant szito adreso:

GERMANIA.
Hfrrn O t to v. Maudė > ode

žinią, kad Prusnose iszėjo nau-

RII S su daugybe abrozėliu 
isz kurio maži ir dideli labai 
greit gali iszsimokui įkaitu

ž

r

i

Gira n h i lie
!0 po piet n.

In Hazleton. Blach Creoh Junction. 
Pentį Haxen Juction. Maneli Chunk, 

i Allentown. Bethlehem. Easton ir New 
York. 8.49. ryta 12.30. 2.55 po piet.

In Philadelphia 12.30. 2.55 po pietn.
In Yatesxille. Park Place. Mahanoy 

Citv ir Delano. 8.49. 11.35 rytu 12.30. 2. 
55. 4.58. 6.03 popieti:
Iszeina isz Hazleton in Szenadori 8.30.
11.30 ry ta 1.05. 5.30 p<> pictli

Isz Szeiiadorio in Pottsville 5.56. 8.49,
9.30 i via 2.40 po pietu

Isz Pottsville in Szenadori 8.30. 10.40’ 
ryta J.35. 5.15 po pietn.

woi.i.iN h. wit.neit Reneralnas snporin I

Lli.-iS s. LEE, gen. agentas
I’liiladelixlia. Pa.

A. \V. NONE.MACHER. A.ss G. P. A.
South BethJeheiu, Pa

vviena dol.

IWI1WS ISŽMISLRS

Cente' 
or 

J5adloe» 
SUo.

-r*ICC g

a?

tai užimanti ir juokinga 
t ė. taipgi su a b rožė I i a is

v • i.

Abi tas knygutės galima 
g-ilit pirkti musu spaust 11 v ej-

H ar SII > fj f
Ii

H
f f

h

garsinima su or 
deri u. o mos ta\v 
atsiusimo por e\ 
prossa szi. su gra 
žais ink'Ztais ait 
ksn apdaryta vi 
sa Iszmargita * EI 
gin gatunko ir go j 
ras viduriais, lai 

krodeli, kuri tu Į 
galėsi parduot. į 
už 825, o eigų

tick wertas užmokėk 8'1.50 ir turėk Ji 
Mes tawes praszome nueiti in expressa 
ir paŽiureti jo. Szis laikrodėlis yra ligus 
tiems kurie parsiduoda nno$12.50iki 825 
ir gwarantawotas aut 20 meni. Atsiusk 
sawo warda, expreso ir paeztu adresa. 
Paraszyk koki nori, moteriszka. ar \vy-

Į riszka Jeigu tu nori tai siusk isz sykio 
I 86.50. o bus dika per 60 dienu auksu plei 
Į litas lenciūgėlis su kiekwirnu lalkrode- 
Į liu. bus gwaranf a wojimas su klekwienu. 
j Kostumieris raszo; 2 Gr. 1893— Kirt
land Bros. A Co. Siusk man kita už 86.50 
laikr. wlsl yra užganediti. W. Dutcher, 
Saranac, Mich. Kirtland Bros. <t C<\» 
62 Fulton atr. New York,

Kas nori, dar gali gauti gražia ir 
didei naudinga knigele. kankinimas 
katalikų Lietuvoje alielnai, o į Mi
tingai Kražifise. Prekė 30 v.

Shenandoah, Pa.
.Arba redysteje Garso 230 W. ( en 

ter str. Shenandoah, Pa,
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WINCAS WROCZINSKAS patents n

EIKITE PIRKTI PAS 
TUOS BIZNIERUS KURIU
BIZNIAI YRA APGRSINTĮlk I>ine »tr. Mahanoy City,
MUSU LAIK1USZTIJE. P.„

Jvde) wisRine mieste Mahano 
jaus. Gyvvena ant ulyežios 4 I 7

end Labelo rotltl^r+d. 'I>enty-nve y«er» «e- 
wrienoe. We report w bet h or patent <an M 
eoenrad or not, free of ehnrge. Our tee not duo 
■JM1I patent le allowed. 39p«ue Book Free,

WrtAoTgi,’ o?5:
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<>
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