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Įlitng geriau u»*kaipo visi 
Iksliszki tirinejimui, visoti- 
niekyste, o pagaliau ken- 
ma visotiuai maža gėrimą 

Liholio.. Tame supratime,
marumai tie žmones daug dali-

SIRATELIS g
nibiu.

dal irimas armijoje sziaurines
( pabaiga )

v i e • dūdamas karinmeiiei alkohol,

Izku. butu

uz
>o

yra
nega-an*

ant manu
turtai taippat

tai 18 rubliu jis i auga
8.

r
oro

si n gos
II eg

li

nas, kuris perniegina be a be-

niežiu ir perimanezin, jog nė- 
i apie sulyginimą žmonių su
su negereneziu su dideliais 
HAkliais, bet su gereneziais laszinius, deszrus, mesa, sūrius 

ir kitusdalykusdel pardavimo,

1 ūkiu bud u don u kas iszm«>kėjo

mums persiliudijiiims da- 
as ant knriumenes Persi-

I Įaugamas gaudytoju 
ribų yra suvisu ,,abst;

P., nes kožnas žino, kad jau 
tas Jonukas tur krautuve viso
kiu tavom, kurijos vertumas 
isznesza apie keletą tukstan- 
ežiu.

sinagenu, 
ta pati

negalėjo sai. atsakyti. Pasam
dė pas viena žmogų kampa 
staldos, už katra kampa užmo
kėjo 15 rubliu ant menesio,

>uvo tai

\ pu-
VH-li.-l 

k tiri

paprastas gėrimas gėrimu nž- 
luikancziu suviję alkoholiu 
žmogui sveikam nei jokiu bu

riniu Jodei negero ir tada, 
įda kiti karei vei gavo papra- 
i porcija alkoholiu; maszi- 
vojo kartu su kitais ir-dali- 
►si tomis paeziomis nelaime-

R arsiiiudurnai tie. tapo (ta
rti armijoj angliszkoj laike 
lionesi žeme Kafru vakary-

peš kantriau už kitus, tei
tai ligas ir miris reczian 
ipju atsitikdavo. Tas persi-

vienas atliktiveninio. 1 asiiiko 
rubliu už kinius

biedni žmonės ir karei\< i. m> 
tiktai tokie galėjo reikalauti

gu turem reikalu szneketi, 
apie kareivi, tai neturim žino
ti iszimima,ar szaltis, ar karsz- 
tis, ar žmogus kurs priprato

ei vbii,

<Ilevobaiminga mergina, 
potam, ueiioiė lama tinginanti,

Kinai, seKdami paveiksiu Jo

nuko, pradėjo daryti visokius 
indus ir veszti Jonukui į mieš
ta del pardavimo. Tokiu !>u

lietaus, geriaus iszkeczia 
Įikenybes sunkiaušiu mar- 
i, sunkia uses kel iones, jeigu

tas. Daktaras F. Hamil
ton sako apie tai sekam-zius

O

u 
d 
■i

įtais kanadoje ir Indijose. 
hhiauses pamokinau uzi a i s
a patemijimai padaryti ant 
Ktutaliu“ kuriu daugybe v - •
[ainstojusiu iii angliszka ka- 
nnene. T eetotaliai. kaip yra 
įioina su prisiega prižadeja 

j

-

i

priguli užtemiti, jogej (.eetutft* 
liai v ra daugiauseis žmonėmis

džius datirimas. Žmogus dar 
tureiitis sveikata, netampa

nervus jausmu.
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vvienas colis
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wienus colis isz.tisns n.etus 8
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Isz to iszeina,
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mingai Jonukui gv\enaiit ir 
užsilaska,nt, pradėjo Jonukas 
ir ba got ėst i, sa\<» geru užsilaik i 
mu, savu teisingumu, jis prj 
tralinė prie saves dauguma 
žmonių, o buda^js jau kiidk 
tiek apszviestas,j<eigu kam pa
lojo, \ isumet davė gera ro.bn.ii 
kam galėjo pagelbėjo. Po ke- 
kiu metu tokio paselgimo, jau
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kados dar neuiiiHiszta aavo 
geradėju, Rageiszi ir Namaz* 
kiąvicziu, viaftmet ji pa* J«>uu 
ka, o dabar Joną, tur pirma 
vieta. Jis taip anus godoja, 
kaip savo tėvus, nes tikras Jo
nuko tėvas jau senei guli gra
be isz girtybės.

A.

Dabartinis padėjimas Lietu
vos.

Maskolius su pagalba savo 
cenzu ros, su savo melagingu 
mokslu, taip apkvailino protą 
žmonių, taip užmuilino akis, 
kad daugybe dar ir dabar misi i- 
ja, jog caras padare daug ge
ro del žmonių, o ypatingai del 
lietuviu. Pirma maskoliaus 
geradejyste, tai yra iszliftsavi 
mas žmonių isz po valdžios 
ponu. Tai Maskoiei nor mums 
muszti į galva, apsukti protą 
ir pertikrinti ftpie to, kad tai 
yra didele geradejyst *. O 
kvaili maskoiei ir apkvailinti 
lietuviai diena iszliusavimo 
ap v a i kszczi o j a s u d i e v n i a Id y st e 
ir t. t. Bet jeigu mes norėsim 
ta dalyka apsvartiti gerai, tai 
atrasim ne geradejyste bet v ei d 
mainiste. Ne mums caras no
rėjo gerai padaryti, bet san. 
Ne tiktai mus caras nenorėjo 
iszliūsAsi, bet norėjo ant visft 
mot padaryti ubagais, varg
dieniais ir aklais tarnais sa
vo. Jau nesakiau apie to, kad 
daug seniau nekaipo caras, 
daug karalių ir kunigaikszciu, 
iezliūsavo savo žmones; bet 
pasakysiu tiktai apie ta, kad 
daug seniau kaipo caras ir se
natoriai (kaip ežia sako kon- 
gresmanai) suvienytos tada 
karalystes Lenkijos ir Lietu
vos, iszliūsavo žmones. Daug 
seniau, nes 70 metu pirmiau 
nekaipo caras*, musu senato
rei surasze ir apgarsino, lįftsy- 
be ir lygybe ir brolisuka mei 
le 1791., o Maskolius tiktai 
1861 metftse. Jeigu caras toks 
yra geradejis, tai kodelgi jis 
nėdave iszpildit įstatus tos 
konstitucijos? Nepaspėjo dar 
musu tėvai įvesti į gyvybe įsta
tus konstitucijos, nepaspėjo 
dar apgarsinti po visus krasz- 
tus Lietuvos ir Lenkijos, o 
o jau Maskolių ir 'Prūsu carai 
ūmai prikimszo pilna Lietuva

ir Lenkije savo kareiviu, žmo
nes pamate tiktai, kad jau vi
sur pilna yra .Maskolių, <» Po- 
znanijos ir kiru knnitfsik-ztis- 
cziii gyventojei pnm *t *, k td 
jau visur pilnu yra Priimi karei
viu? Jeigu carasyrageradejis, 
tai kas jo prasze, kad tunai už
pultu ant mileli t<-\ y nes. kaip va 
Magas ant spaknimd tnpinezio- 
paiikszbdio:! Jeigu caras yra 
geradejis,tai kodėl-gi jis tada 
nedavė iszpildyti musu tėvams 
įstatus konstitucijos, kam jis 
tada tukstanezius iszpjove, 
tukstanezius į Siberija iszva- 
re, kankina kožna viena, kurs 
nors atmine apie konstitucija? 
Kas n egi rd ėjo apie ekerdyne 
Pragos Varszavoje, kur pri
kimszo Vista kūnais užmusztu, 
kur nepaszkadavojo, nei mo
terų, nei vaiku. O Lietuvoje, 
Vilniuje, ar mažai tebuvo 
skerdynes? Negalėjo tada ca
ras pasakyti, kad maiszta da
rė, nes dar nebuvo po paldzios 
Maskolių, ko tada carai lindo 
į musu tėvynė, kodėl nedave 
mums pasinaudoti isz tos lift 
sybes, kuri buvo sustatyta ir 
apgarsinta 1791 m et use! (’aras 
norėjo mus praryti, norėjo isz 
naikyti ta liftsybe. paeinanti 
•sz noru musu senatorių, nore- 
jo isznaikyti ir žmones, ir mo- 
kslaines ir knygas, prieszi ilgas 
carui ir rodauezius teisybe. 
Carai žinojo, kad jeigu butu 
dalrides musu tėvams islpildy- 
ti įstatus konstitucijos, tai ant 
pamatu tos konstitucijos, mok
slas ir apszvietimas butu p ra 
dejes eiti milžiniszku žinksniu. 
Nes Lietuvei ir Lenkai daug 
daugiau turėjo gabumo (ir da
bar tur) nekaipo Maskoiei. O 
kad butu prasiplatinesapszvie- 
t imas, tai ir nftg visu nepriete- 
labai lengvai nusikratytu. 
Todėl carai to ir nedaLido, 
užpūta staigu ir pradėjo smau
gti ir kankinti kuria 
kankinimas traukusia jau 
szimtametu. Maskolius daro 
savi nekaltu, jis raszo, kad 
tarp musu tėvu nebuvo tvar
kos, kad buvo tai paimi k ti 
kvailei. Negalėm sakyti, kad 
viskas buvo gerai, bet ne taip 
kaip Maskoiei raszo. Jeigu 
ant gyventoju Kingstonn, su- 
visu ueprisigatavojusiu. užpili 
tu staigei gyventojai Pittstono 
ir Plimonto, tai gyventojams 
Kingstono sunku butu nusi
kratyti nftg savo sveczin. O

Maskoiei ir Prusai. O reik ži-

geležinkeliu. nei telegrapu,

sais jau gaspadoi avo kaip no

vagyste n žmogžudyste. 1 otam 
carai praliejo kankiti musu

kad

sau gerai padare, o ne 
nenis. Kad ežia uegeradeji^

rasztaia kvailiu mus.

ISZ VISUS
Naujas kolas garlaiviu

Laikrw
tis ,,Hamb. Boersenhalleu | 

j na žinia, padftta |>er pranctimkiu

komdanijos, Hamburgo - ameriko-

jiems but pagelbiniku ir užt \ ir- 
tino baudžiava,kuri isz m y lisF.s 
caro laikiusi iki Aleksndrui II. 
K urs mate, kad su ponais su n k u. 
yradftti rodą, kad kitos karalis- 
tęs jukus darė isz to. kad Mas-

kalavo nftg caro idant iszlift- 
sfttu žmones. Bet apie to viso 
caras mažai tesirūpino, jam 
bjauriausei buvo su ponais, 
kuriems nelabą! tinka jo des
potizmas, taip pat carui reike-

iszliftsaves žmones caras dnti- 
re visu trijų mieriu. Apgarsi-

mažino ženklinimą ponu ir su- 
lyginosi! žmonėmis. Iszliusa

uis pelno, pirmiau mokėjo ca-

kurs buvo ponu nio.^a savo 
keliu, o žmogus ir save keliu. 
Ant žmonių uždėjo užlaikyma 
visokiu penletiniu, irdaržmo 
gus tur <luti pinigus ant viso
kiu cariszku agentu, ant sta
tiniu cerkvių, ant užlaikymo 
kareiviu ir ant tukstaneziu vi
sokiu 
mes 
ežius 
laike
keszcziais d a bal ti n i ei

kitu dalyku, 
sulyginsime 
kokio nors 
baudžiavos,

mokus- 
apskriezio 
su mo

tai at-

lies mokeseziu nebuvo. Tai ar 
dabar negeriau carui? Pakol 
baudžiava buvo, tai caras tik

ras negalėjo tiek turėt’:, kiek 
norėjo, nes daug vargo turėjo 
pakol su penais susitarė. O 
dabar kiek cara* nor tiek tur

kinu ir t. t. ir 1.1. Todėl aisz- 
kei matom, kad caras tiktai

burga. Kelionė isz Ckerburga iki 
Hew Yorkui tensys 6) dienu.
cuziszko vakarinio geležinkelio

su Hamburgo—ir invigdina to 
tikrus trukius: Kelionė isz Cher

Szaltis.

diena vieszi dide

Uždarė universitetus.
Universitetai Rymo. Neaptlwj 

ir Balerinoj tapo ant laik i 
isz priežasties pakilusio suxniszinK*

Serbijoj pakilo samiszimaR prie- 
szai žydus. Valdžia iszsiuntė h- 
riuinene priesz inaisztinikiK.

4 Kovo. Garlaivi*

gow. iszgelhcjo 25 Wasariu. i 
stanti angliszka laivu Confederate, 
žmones. Jis buvo iszėjes isz Si 
Johns N. F. 1 sztrivojo kėlėsi
nas didelius audras, iki ant galo *1 
VVasario pasidarė jame skylė, ptf 
kuri vandft bėgė in vidų, 
kas kartas didinosi iki i 
Anuhoria ir visus neiszgelljėjo.

K. Amsden. kuris 16 Wasariu * 
simuszė ant mariu.

Apsvarstiinas apie 
vokiszkain parlamente.
Bėdinas 6 Kovo. Stuboje į 

mento buvo sznekamos jjana sin*-’ 
kios szektos apie aprubežiavi®

Pasiuntinis Haas padarėįnesain* 
idant davimas tiesų ukcsjstfc 
dams, paeinaneziams isz svetinį

Keičia

pertarė Haasa,

eliu deszimcziu metų del 7000 
icliinu žydų tapo nkėsais Vokio- 
ijos. Dr. v. Bocltichcr kalbėjo 
lip pat.

Rektorius Ahbvardt, Antisemitą 
liesumai iszėjo isz kalėjimo 

krividijim i urėdtiiku EsseiFe,

ir prasikaltimus ir vadino: 
[draskaiiczini- žvierimis, apgavi 
tais, žmogžinlžiai". Richter priesz- 

vopi ie-zui apsejima prezidentą 
v. Levestova' kuris 

isztarti tokius žodžius 
, liet gavo subarti n ii preži- 
už kriti kavoj ima* jo apsejimu.

to subūrimo atsakė sziais žo-

lusirinkimo
ftvelijo is2

|žiais:

—- Gal but' jog neturiu tiesos 
de kritikos formaliszkos, bet tu 
iu prie jos tiesa uugsztesne, nes 
ioraliszka........

Tas susirinkimas padarė dideli 
imiszima parlamente. Po apsi- 
rijitno buvo atmestas ineszimas 
[:ias‘o.

Tolaus tebuvo apsvarstimai apie 
Įžginima imigracijos* žydams, pa- 
M įneszima vou Ilammerstein’o
Paskui pasiuntinis Hermes t urė

pirifis pavadino ,,gėda del Vokie
čiu ir da arszeniais kaip soeijaliz- 
uas.

Ant galo įneszimas v. Ilammer- 
|eino tapo atmestas didžiuma

-nė krikszczioniu.
Konstontinopulius, 5

piarliek
h.iiszto per Imamus daėjo iki to 

mazulmanai metėsi ant krik
, ir daugybe jų iszžudėyzionm 

ousulai

Lloyd atidaro nauja kela laivu:

e.

orą žiemos

Inžyniorias ir apicierai Berline. 
ti daugiau eksperymentai*

imo
ant kiek balionas gali iszsi- 

szaltije. Laike 8 valandų I
nū Berlino iki Polingen 

gana szalta.

o nusileidimui saulės važiavo 
mėnesio szviesos. Balionas it?z 
augsztin nū 200 iki 1000 yar- 
Buvo užtėmiui, jog iki aug

0

Atidengtas suraszas*
Viednius, 4 Kovo. Prasidėjo pro-

nsabti, tarp kuriu buvo atidengtas 
suraszas. Apskustieje prigulėjo in 
organizacija, mieriu kurios buvo 

<)s isz po jungo, 
Mask oi i jos,

Žmoniu buvo atkeliavusiu 
bais daug isz visu Lietuvossza
liu aža jos aidė dilieji narna; 
vos talpino. Tai buvo visai

tai stovinėsiu vyru, tarp kuriu

na paminavoti reikia. *

Iii giesmių i tt. tapė dvyliktoj

iszliusavimas Lenkijos i 
Prūsu, Austrijos ir

nėra szvente. kušio trikdinniio bei su geru

Lenkijos. Yra matomu isz doku
mentu, rastu pas viena isz apskus
tųjų, jog susidraugavimas jų buvo 
paslaptinis, o tiem kurie norėjo 
atsiskyrti, grasino snieivzin.

Apie pnėmbna New ( Kw
ang per japonus.

Kovu tesėdi 13 valanda. Dalis 
kinu kariumenes nuU'go ant Vien 
Ko\v o likusioje pasiskųiė mimftse 
miesto. Musztvnc mieste buvo 
kruvina; ant \ ietos miiszio krito 
1900 neg\ vii kinu: ėop in rankas

apie 16 kanuliu (armolu jisz jų pusės 
tik 206 buvo užmusztu. Tolinus 
ateina žinios, jog lieveik tame pu- 
cziame laike kinu kariumenė skait
liui 10,OHO po vadovyste jen. Lung 
uzpulė ant japonu ties Taping 
Shang, l>et po trumpiu laikui tapo 
at muszti.

PRIGĖRĖ LAIVAS
Laivas ,,Earnaelifl'eu kelionėje 

isz ( ape down in Laigon susimuszė 
netoli vienos salos. Isz žmonių nė 
vienas ne buvo iszgelbėt is.

Vidurinėj* ir piėtinej* Europoje 
neperstoje .-zalczini. Paryžiuje viel 
paskyrė 2'h.D fr. neturintiems prie

000 ir, neturintiems prieglaudos. 
Namu-e prieglaudos stokoja vietos 
del tų kurie norėjo rastie prieglau
da.

Vokietijoj taipp.it.
žalo purtai: Gdan-ke, Kara-

liaiicziujc ir Meinle. Kategat už
dengtas ledu, Sund tarpu Helsin- 
goer ir Haven užszulo suvis.

Republika San Marino užpusty
ta. Žodžiu visoje pietinėje Europo
je — szalcziai ir pusnys.

įsu l’rnsii Lietuvos,

rutė‘‘ atlaike 17 szio menesiu

szimtnietinę sukaktu viii szven • 
te.

kaip Lietuviu giminė neatbo-

ti u, iki szios dienos 
lomis su kitoms giminėm?

Hienos ryto iiiiko, Kada s\e- 
cziai atsjs\eikidami nfi viens 
kito linksmi isz*Jskirstė.

nik n. daktaru kunigu, lauki-
namu

rasi kokia 7<H) sveczin. Dau 
geli dėlei stokos vietų visai ne
tapė įleisti. Lygei ant pelikių

na grovienė su savo draiigalka

>

stovi imzio-

Jogas sutaisitas szventei dro:
K. J

Girėno. Szventei pritinkan- 
ežioj kalboje tapė ypaeziai 
priminėti draugystės steigi jei.

kteczi’i, sutarė* Byrutės drug 
sanarei teatrą beduinas atkar

uarouspam isiaiKvum i>ei pla
tinimo Lietuvystės tvirtais pa 
silikti. Tada po užvedimo dm

tarp kuriu ir
Diena 5 Kovo llarrisburge susi- 
ike isz viso steto reprezeutala?

rėno, dro 
ežio i lt., 
Drama .

iii a i

Patys vokiecziai per sav< 
vietinius laikraszczius pripaži 
no, jog teatras per szventetik

Kostiumai buvo

ežiu. Teigojaii laimėjo vi

szviesn buvo apsz\

Po to ėjo bari ton

taisyta Dro.Girėno. 1 otriu ta
pė parskaitvti telegramai atsius 
ti isz visuszaliu Lietuvos ir kitu

svikinimai lietuviszkoi kalboi;

gos, Liepnjaus, Klaidėdos ir 
isz tulu kitu kampu nu lietu-

ma rakių, hie-ztas tapo bitlm.. 
kad Peu-ilVilnioj tėvai priverstix>:<i 
turės leisti savo vaikus mokyti-. 
Vieni kalbėjo už inesziina. kili prie-

balsu ineszimas perėjo ir pasiliko 
iszsiųst.as in semitą. Taigi kada se
natas užtvirtys, ineszimas tas pasi
liks plova. Tada. pen-ilvanioj. 
tėvai noroms nenoroms turė> lei>ii 
savo vaiku- i mokslaines.

PRIESZ KATALIKUS.

darytas antras invszimas, kad

mokslainiu c school“4

panu ženklus, rodauezius prie 
kokio tikėjimo jie priguli. 
Mat 1 uivo tas ineszimas pada-

se mokino katulikiszkos, zoko 
nykės, apsirėdę zokonikiszko- 
mis drapanomis, isz ko labai 
nivo nekantanti p'*otestonai, 

Taigi dabartės ant rodos

taipp.it
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Pasakojimas api< 
sztiuika

Kaukazo l>a laisvi
Kur meile ten ir I >it

CZliite, I 
„Taitliini

siu st laiku j a. Aug 
kuriose nėra st rail 
000 žmonių. Strai 
atraika iszlaikvti.

iKraszczm, i 
t. Bet lre už 
pa mo k i m m

taip t. Bolin 
zobovu. Visokiu keptuvių del ap 
mlvmti ant vesciliu,Kalėdų ir t. t

turės mok 
karia iki S 
iki ? 100 ir ii

.VII communications, must be 
— addressed —

zn vežioję. 1 
žmonių buvo

dasi Dodge County, Georgi; 
■itC prie pietiniu geležinkeliu 

labai dailemc szalije.

par York Iki Misi 
»go Iki Mis-ler'o 
rti. O. 618. 9.

aunas, nes

ora. 1 irma 
antra karta

krėtės sunki liga ę Typhus 
exantbematicus) numirė kaipo 
geras krikszczionis. Lai k ra*

užru beziniu

i romptly secured. Tratle-Mitrk*. CopF* 
and laitais registered. Twenty-llvo year*1 
pcrlence. Wo report whether patent e*’1, 
wwnrod or Dot, free of charge. Our t e 
until patent is allowed. 3 "2 page Hoi U -jfl 
£<• WILLSON <fc CO., Attvri.es r « 
0pp. U.b. i'at-udk*. WAsdlNQTO’ W

pripažino, jogei vargamisira 
p. Žemaitis, už gera mokinimą, 
o visa drau

i e | >ra nasza v o. jog jo 
via prie savies tuk 
omis akimis nioteri 

nnisli ji

Senis M a k riekus
Vakaras Tilviko j»irk
Gvvoiumas Stepo Raudnosio ir 

dingi skaitiniai (Ketvirta dali 
leniszkiu senelio’) •*

Žodynas kun. Miežinio ki inro.-e kali 
liet nv 
ruska

fci iffros farmos mi gera žeme gable pirkti pa* mus nž 65.00. už akro. 
Bis užiiuikesnis už gera vaisinga žeme SI.50, o reszta pinigu reik Isznmketi 
Įnu tus. 0 jeigu kas nurotu gi-ra ir vaisinga ženie.ant arendos tur užmola- 
ild už viena ak ra jm>S1. 50. Arti farniu tu reni gerus narnu*, iki'.’. arba 
I. kurfiuhš gah ina gauti, užninkant tiktai randa po S?, gi arba .$4 dorelius 
hio. Taipgi tiin rii gerus sztonis. kur kožna* gal gauti visokius rdkalin- 
|<1» labai pigoj. A iejpogl yra tenai bankas, e\pre- offis ir purzta. Mes 
perkam gludus nuog farnurin ir užniokajn taip kaip užmoka ant tingaus 
market prices)

u i-zvažiuoti IN tn'c/ioje aut 3 po pletu, 
Clivi land. O. S25/IO.— Toledo. O. $22.8 l. — 

Pittsburgh. Pa. S 25.70-i- Harrisburg. Fa. $21.15 — Nevi
’a. S 27.25 ir isz St. Lous, Mo 
mirctii gauti aiszkiasnia žiu 
nor pirkti laivakortes, arba 
kraju, arba atimti prigulint

( bdrtna gauti kožuame laike ir ko 
pigiausei: Dana. kėk-u, cukerku 
li irankii, cukraus su ledais ir f»ine

pilna bažnycze, o ant paskuti
niu misziii ir ant Miszparu to 
kia daugybė žmonių susikibk

<> sutilpti ba 
siisirin k irnas

Miszius (A \\ micro) ant 4 
balsu. Ant offer torium „Avė 
Marya“ ant 4 balsu (H. Boll
man). Priesz pamokslą ,,Veni 
Creator“ ant 4 b<al 
solo — < )na

Anderson. Priesz kelias neda
lias nioteriszkė \\ itderkchr su 
sykiu, nežinia del ko, pradėjo 
misliti apie savo vyra, jog jis 
jei ne yra teisingas, Nežinoda
ma kokia nioteriszkė jos. vyra 
traukia prie savęs, nusidavė 
pas viena burtinįke, kuri savę 
garsino viską žirni nezia.

tojau nu Imi 
namus A mb

.. Arbatos geriausios
lo .. druskos
I .. Radzinku
7 „ Muilo
l Galionas Acto (tiksuso)

Katalogas knygų'
I Apie senovės Lietuvos py lis d-ro Balana 

viezio “ •• “ go c.
I Trumpa senovės Lietuviu Istorija 10 r. 
Zlponas bei Žiponed-ro Basan«viczo40c. 
Žirgas ir vaikas •*

I Birutes dainos
Petro Armino rasztai - eil
Ponai ir mužikai , Drama penkiose per 

ūmiuose paraszyta Aleksandro Gužu 
ežio “ •• u; c

Kas teisybe tai nemelas puikiu; apisake- 
les isz lietuviu gyvenimo “ |5 c.

Pajudinki))! vvrai ženu- apvsaka 15 r. 
Vaiku kning< le •• •• j.-, c#
Ant Nakv v nes -• .•

norint kiek 
vienas isz ju pats turi užsilai 
kvti

l iaudami su >a\ im ir ^a\u 

dievintiems, žodžiu be sp 
jaus, be imliuk^mini'mi, be 
tie, todėl baisus \ ra mirtis'

doreczei negal a’.sidžiangt i 
turėdami taip puiki bažnvezia 
<i toje bažnyczioje >u tokia di 
didi iszkclim* bukit

Pit’sburgli, P 
glekisiu st rijikas sziojc ; 
kim-it- taip prasiplatino

lote), 1 riesz pamokslą ,, \ vii 
Jivator“ ant 4 balsu. (A W vi 
ivr) ,/laiitiim Ergo“ ant - 
adsu A Coroni )

l ’PiruiI

preke. ie epai 
hinsti pinigu- 
ai raszo ims

ilasanavicziu l>r. Ltnoio
meuos (su v iena m.ij'a)

iiiszkevicze A. kun. ii .1. Svodbine reda 
VvHioDieezoi lietuviu -uraszvia l>7( 
mete •* “ •• .'.o e.

b<d Ima r). Priesz /
Veni (Trator“ ant

I aim bi 1 l<»lv ) vidui 
Elizb. Kuiraicziutr*. 

rautum Ergo“ ani 4 balsu

mokslu viu ( rvalor“ ant 4 
balsu (L. L<tmbi 1 lote). Per 
Offertorio Duet ant 2 balsu

Dabar praneszd laikra^zezei 
apie smerti d-ro Jozapo Za- 
wistaucko.mirusi m. Sakolave, 
Siedleckos rvd 
turėntis tiktai apie 40 metu 
gabus, darbsztus ir turėntisge O ’ o
ra vardft tarp gyventoju, usi

ba su visu 
ligoti ir laukenti 

tiktai smerties, arba suparali- 
zavfiti ir t. t. O numirėlei i u- 
žudyti jtpi nereikalauja earisz- 
kos mylis tos.

pamokslai, daugybe 
szviesos, puiki baDai szv. Cvci 
lijos draugystės ir daugybė 
žmonių szirdingai atidfidan- 
ežiu garbe aukszcziausiain Die 
vui, kožnain sujudino szirdi ir

no nužudyti 
karalyscziu, tai m.dott 
riszka m y list a. B< 
rie gy vi lika negu 
luti isz ctiriszkos i 
laugvbe jau via,

Perspėjimas apie -zventa Hkejima, 
ipjitingai apie Jėzaus Kristaus Ba/.ii) 
ežia ir puiki pasaka. Isz tamsybes ve 
da tiktai tiesos kelias " 15 c

Apie malda kaipo rakta i dangų Sz.ven 
Lo Alfonso Lignori

Musu Pasakos. 10pasakų
Graudi Verksmai
Kankinimas kataliku Lietuvoje abelnai 

o (patingai Kražiuose 1893 metuose 
del Lietuviszko teatro “ “ 15 r.

Visos tos knygos gaivina pirkti 
spaustuvėje Garso A. L.

Piningai turi būti siausti per Alane 
Order arba Registrąvvotoje Gronia 
toje ant ranku.

Griesz.ninkas priverstas meta voties, arba 
per Jėzaus Kristaus kalba grie^z.iiika- 
sugra/.itas ant tikrojo kelio 15 c:

Apie Daugu. Saule. Aienasi. Žvaigždes.
Pilančios ir Kometos •• 5 c.

Jszkirpk szitii apgarsinimu ir pri-iusl< ji mumis su <av
• migli isz m 1. neicikali'iijam) ii mes ai-hi-ime per e\pf«-sa. t; 

|lw*musu geriau-it; 10 c-ui cigaru ir tam paežiam po.\<- Gnno auk-o 
K' i įszka. arba viriszka gerai užsukamus ir puikiai-viduriais, dailiai 
lt dalium kumpasu. su mikliem sprenczin<>m. !_■ rai laikantys laika 
Rs vidum jais. g\arantavotas j er tam tikiu paliudijimu ant 20 meni. 
I .-zlta tu \ orą e.\ pi esu of f i-<. ir jei^ti jutii,- mok<k <-vpi< so ageni ui S5. 
psztu-o |okas 1g0 ciearu ir auksinis Jnikn d< Ii- vra ta\o. sziiok- pardadtiis 
F tai del In ved n o mus puikiu cigaru, idant ap-igvnti nuo prekeju piri imu 
hg. mes nepaiduosi n daugiau kaip .! ( <»ku- ir .1 laikrodėlius kieki ienai a-a- 
cs užmokam už expresa ir dundam d\ka ;iuk-u plejtyfu h neziugeli. jeigu 
dsiusi -u adj isii. Kasz.v k szendien.
b tern Union rvifg. Co. 281 Wabfish ZCve.. Chicago, III.

sminikn, uruugvsiės szv. ( vvi- 
lijos nvtiktni kantarui Szvna- 
duiiucziai, boti visi svetimi 
kunigai, kurie tiktai girdėjo.

l’amokslai ir < kai 
ežiams

rajemnyczio- v 
penkioliko-

Vappierio A. km 
kataliku

Trumpi pamokintai ir rodo- del: ūkiu 
ku. ukinikiu. levu, motinu, sunu 
(lukteriu, tarnui, nion reni-, na-zlem 
darbinikams. -zuikiniams, kupeziam 
biednam ir bagetam i

Ka.-dienim.- Maldos
Didžioji iimb lia. A j 

didžiosios nedėlios
Kristijonas Donaiaiti 

m v bes

K<‘ nieilgA U* 
dije ir innlda hni n< 
kiti tikėdami tikini 
dieviszka mokslą,

I.ietnv iszko- 
d.linos, užia-zy les apizardojr Puszaiii- 
cziu ir \ elitioim- i-z žodžiu lietuviu 
dainininku ir dauiininkiii 1 pu ui.i ir au- 
t ra knvga *' “ s 2.0O

Attvri.es
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Isz Vilniaus re- 
dybos.

E’kspHoef atore-i žydai.
Netikėtai su Sausio menesiu pra

sidėjo czionui dideli szalcziai ir 
pusnis; privertė sniego visits pa- 
szaliii. Vienok puikus rogių kelias 
palengvina iszvcžima medžiu isz. 
giriu am krantu u pi u kaip tai Illi- 
jos, l’drankos, Vilijos ir kitu plau- 
kcncziu i Nemuną. Zvdai rankasA. *.
trina isz džiauksmo, žiūrėdami ant 
puikaus ta voro, už maža preke gau
to. o lietuviui szirdi skauda žiūrini 
ant nukirstu medžiu, kurie buvo 
grožybe giriu.

Varytojai degtines.
Isz priežasties didelio pigumo 

javu, prasiplatino visur noras isz- 
ilirbimo puslapiai degtinės. Slap 
tas varinius degtinės labiausei pra
siplatino red.. Vilniaus. Kaip žy
dai taip ir kaimieoziai daugelije 
vietose pradėjo užsiimti tu amalu. 
Kaip pradėjo platintis visur narni 
nio iszdirb o deglinė, pradėjo ma
žiulis uždarbis bravoru ir akcizus, 
bet žydai darė goszefta kugoriausei, 
isz to pasidarė skundai ir jau apie 
12 paslaptiniu bravoru palicija 
atidengė.

Maskolei apie japonus.
Maskvos laikriH-ziei pranesza, 

kad jeigu Japonai norėtu užimt 
Tekina, tai tegul girdi žino, jog 
Maskolija to nedaleis,

Žeme kunigą ksztienes 
Holienlohe,

Pardavimas Žemės pi igulnczios 
kunig. Hohenlohe eina vis pirmin. 
*zio>e dienose ta) o pa rd b ta žt mė 
| dvarai j vadinami Kopac'ewicze 
Slncko pavieto. 10.000 dc>etini’. 
I ktbar noratpirkti milžiniszkus dva
rus, Nalilx>ki ir Lultcza. l ie abudu 
dvarai yra ant krasztu Nemuno. 
Ntdiboli tur prigulinezios žcims 40. 
OoO deset. daug istoriszku pamen- 
klu ir puikiu giriu.

Viskas seniau prigulėjo lietu
vėms, tai dabar prigulės musu ne- 
prictelems. o lietuvei savo tėvynėje 
turės isz bado mirti.

Nužudimns tėvo.
Baisi žmogžudistė buvo papildita 

kaime Orlova Kauno apskriezio. 
Sūnūs vietinio gyventojaus Liut- 
vinsko insimilėjo į jauna mergina 
Aleksandravicziate ir atsidavė jis 
jai su szirdžia. Tėvas nedaleido sa 
vo sunui apsivesti su A. nes apie A. 
žmonės nelabai gerai sznekėjo.

Viena karta atrado L. negyva 
visa kraujftee; sūnūs buvo pra pilies 
be jokios žinios. Po ilgam jieszko- 
jimui sūnūs buvo atrastas kame 
Aleksandravicziutės ir prisipažino

prie kaltinylM’s. policija, jauna 
Liutvinska. Aleksandravičiūte ir 
du kitu, vardu btankeviezius, kurie 
slėpė žmogžudyste, paėmė į kalėji
mą.

Numirė caro gininaitis.
San Remo'je Italijoje numirė 

kunigaikszlis maskoliszkas Aleksei 
Mikolajevicz,giminaitis caro; kūnas 
jo tapo pvrveszlas in Maskolija,

Novoje Tremia“ apie 
Szuvalova.

..Novoje V lemia” ras'/o. jog 
lenki>zki laikaszcziai, kurie pir
miau t\ irt i no, jog po atsitraukimui 
Gurko*. Lenkijoje prasidės nauja 
politika, tai tegul lenkai žino, jog 
nu Szuvalovo lenkai negali ko norsC-3
kito laukti ir jeigu yra skirtumas 
piditikoje piimbusio ir szio jeneral- 
gui*ernatoriaus, tai mietini aliejų 
yra lygus.

Numiodino vaiku.
d ūla žydalka num alino savo vai

ku (Vilniaus rod.) Jau ir ezo Ame
rikoje lenki-zki laikraszcziai pra- 
nesza, kad Vilniaus red. tėvui už- 
mu-zė savo sunu, pagrįžusi isz 
Amerikos, kuri, buk tai nepažino, 
Kaip mums rodos, jau nevienas isz 
skaitytoju ,,Garso” skaitė apie ta 
atsilikimu. Bet tai buvo suvisu ki
taip. Lnikraczei pranesza, kad tai 
buvo tarp kataliku, o teisingai, tai 
buvo tarp žydu. Lonkiszkas laik- 
rasztis „Kurijer Waiszawski“ tai]) 
paraszė, o isz jo pasinaudojo amu* 
rikoniszki lenkiszki laikraszcziei. 
Bet reik žinoti, kad laikrnsztis 
..Kurijer \Varszawski“yra tai laik- 
rasztis žydiszkas. Žydas yra valdi* 
tojis, o rodekioris teip tur raszyti, 
kaip žy das nor. Todėl tas laikrasz- 
tis apie nedoryl>es žydu užtiki, arini 
suverta aut galvos kriksezioniu. 
Tai)) ir dabar padarė. Isz vienos 
karezemo-i buvo i-zėja- žydukas i 
Amerika, tinai prabuvęs keletą me 
tu surinkies gerokai pinigu, pami- 
slijo griszti į kraju. Sugrįžęs Į ta 
karezema isz katros iszėjo nerado 
tėvu name, tie su geszflais buvo 
iszvaževes isz namu, rado tiktai sa
vo seseri, kuri buvo dar suvisu jau
na ir kad brolis ėjo į Amerika, tai 
ji buvo dar suvisu maža. Todėl da
bar savo broli, o da labai gerai 
a] sh'ėdusi'nepažino. Žydukas ne
norėjo daug sznekėti su ta žydei- 
kita. nes buvo pavargęs ir norėjo 
miegoti, todėl papraszos vietos del 
miega ir arljatos sziltos nuėjo į pa* 
rodi ta jam kam bari, [su žydai kute 
žydiszkal nesznekėjo, o tiktai eida
mas gulti padavė.žydalkaitei nekn- 
rius daiktus padėti.] Tame laike 
pagrįžo žydalka, motina žyduko, 
del kurios žydai kute pasakoja apie 
bagotyste to svieczio’ kurs pas ju 

: nakvoja. O isz daiktu jai padėtu. 

sena žydalka ir persiliudinu apie 
bagotyste to žmogaus. Nu ir kam 
ilgai laiko trot iti. Dnsižinojes, kad 
praszė dukters arbatos, žydaika 
pritaisė arbatos ir pripilė arseniku 
[truciznos] polam davė dukterei 
kad nunesztn szvieeziui. Žydukas 
apie ta nožinodamiis Užgėrė arbata 
ir užmigo ant omžiu. Putam atėjo 
žydalka kratiti kiszenius ir tin* i ra
do dakuinantus isz kuriu pažinu, 
kad tai jos sūnūs bi vo.

T0R PIS VIETOJE MAL
KI.

Isz priežasties brangumo malku, 
pradėjo platintis dirbimą- torpa, 
Netiktai del savo naudos. liet užsi
dėjusiu-com panijos dirbu supngelba 
maszinu del padariniu. Tor pis Vil
niau'4 apskriezio yra labai geras, 
nes po iszsikurinima led lieka s tas 
procentą o padaliau-7Į procentas 
pelenu. Vilniuje, 25upudu torpies, 
kurjos liginasi sieksniui malku, ka- 
sztūja 25 tub. o sieksnis malku tik
tai 18 rub,

MASKOLIJA.
6 Kovo Telegramas isz Peterbur

go pranesza, jog caras i-z davė- jau 
ukaza, per kurį užgina koruli ryk- 
sztėmis arba nagai komis. Priežas
tis išdavimo to ukazo buvo ta, jog 
carui lapo perstatyta, kad Mnsko- 
lijoje per paskutinius l<i metu isz 
sumuszimo 3oOO žmonių mirė.

Kad butu nkazas iszėjas truputi 
pinni iiis gal ir Kražieoziai nebūtu 
buvę taip žvėriszkai kutavoti per 
Klingenberga. Bet kas žino, gal 
atsitikimas Kražiuse ir buvo pir- 
miause priešas ežia iszdavimo uka
zo ( Nes kaip girdėti garsi Kražių 
prova dideli inspudį padari ant vi
su Maskolių ir ju Įmlilikos. Sar 
matijasi, mat nevidonai svetimtau- 
czin. k

Į Kadangi Maskolis sustos kvai
linti, arini muilinti akis{ Kaip pra
dės baisei rėkti, rasayt, kad Ma- 
skolis yra liarbaras, tai jis i.-zdiida 
ukaza, jogei daugiau kuniszkai 
nekoros. O vienok, kai)) vieszpata- 
vo nagaikos ir ryksztės, taip ir da
bar vieszjiatauja. Dabar vinį muili
na akis, kad iszdrtsukaza užginanti 
kuniszkai koroti. Kam tas ukazas 
yra reikalingas, kad jau toks uka
zas yra du kartu iszdutas ir apgar- 
sitas. Jau du kartu Maskolei tokia 
mylista turėjo, o dabar treczia galės 
turėti. Istorija Maskolių užra-zę 
pirma užginima 1801, kaipo didelei 
svarbi at-itikima [IJniezloŽenie pi- 
tokj. Po to vienok kuniszkai ko
roti nenustojo, Aleksandra II 1863 
inetėse viol iszduda ukaza užginanti 
kuniszkai koroti. (Istorija raszo 
1863 Otmiena atkupow i tielesnich 
nakazanii w Rossii ]. O kaip žino
mo ir po 1863 metu, kaipo motu 
iszgelbėjima nfig nagaikos, kuni
szkai koroti nenustoja. Dalnir viol 
garsina toki ukaza, tokia mylista 
caro, lauksim tiktai jo iszpildima.

Gal but toks bus iszpildimaa ezite

iuwiu

szeszeri metai, kaip 
už sudėtus apszwiestesniuju 

pinigus, tMj>o insteigtas

Kaip daugeliui žinoma, iszeina 
jauSZESZTl (6) METAI ir pra'- 
nesza žinias HuksztaicziamH ir že 
muieziams Lietnvirmin isz 
tuvoHir kitų svieto kmszlų. ,,Ap-

imu ir darbu jaunos, patrioti-

□io rssztus prakilniausiųjų Lie
ta vyru.I *
[Varpas4* leidžiamas tikrai gra- 
e kalboje o kartas nuo karto tal- 
k ir straipsnius su iszguidvutais 
i lietuviszka kalba.
Įidei velytina butu, kad kiek vie-

ir už tautiszkas tiesas; kritikavoja 
ir draudžia kas prieezingn kata- 
likiszkam tikėjimuj, o paginu ir 
privelija kas naudinga del katalikų 
lietuvių. Nekurio sako, kad ,,Ap
žvalga” nenorinti teisylio garsinti, 
tai grynus mėlius, ypacz lik „Ap
žvalga" nežiūri par pirszhis ir ne 
dengia po dangezio kas kur yra pi
kto; žodžiu rėžia v .'sietus į akis lei-

Lai t V tu ta laikraazti.
Į-

tarpas.., su parsiuntimu in Ame-
ir in kitas svetimas žemos, per

prus, auksinus.

ie patys Lietuvos inteligentai 
penkti metai leidžia ir kita lai- 
tti,—

Kunigiii iu Sibyrin.

Į), m. tapo nuveszti gelcžkeliu is

Keluziu: Praudn, Sawicki, Fieldū 
Poclmia. Senko, SI avėta ir Gm- 
czynski. Visi tie kunigui hus Mtt-

riu ant b metu. Apart tu už ta įb-

ūmi: kum Slankievicz ir ko. Ka
minski isz Var-zii\os, kn, NasaDi 
ir kn. Eulman isz N’loclmickos. h 
Przczdziecki. paulinas isz CzeibU- 
kavo, km Pulaski isz Šaudomi 
riuus, kn. Milžimus isz Liublii^

akademijos kn. Pranaiti, toliathk

kn. Borowski isz Kauno du kuni
gai isz Vilniauss, ant galo kn. Rut
kowski ir kiri du kunigai iszŽylo 
mieriaus,

Katalikus atstato. ttui spszvietiino bei reikalingu ži-

guljeriiHlOffe

tulikus, kurie tanuivo prie palo 
cinus. Liizenki. o vietoje ju paJi- 
rė maskolius. () reik ž\noti, &

ir kitus j)jma>ziu> darbus dirbt,& 
Itar ir ta jiems užginta-

|ju Lietuvos žmonių.
OrmuoaiuB metus ,,1,’kininkas'1 
||toki«mo pHvidnle, kaip ir kiti 
Hiraszcziai, vėliaus pradėjo iszeiti 
Rdal® knvgucziu Ivg „Auszra“.’ 
||bariszeina dviejuose pavidaluo- 
Bkas mėnesis iszeina
ip po senovei, ir da „priedas“ 
libs knygutės, kuriose kąs kartas 
Ipįnaai, visai nauji, ka tik paraszyti

laikrnsztis

m ir kitus musu reikalus, apie 
uoliu politika ir kitu szaliu nau- 
has, o ypatingai - daug žinių isz 
Ituvos.
X’kininkas“ vartoja koaiszkiausia, 
■vienam mokaneziam skaityti su-j * <

’UZtliJ

Kelerą JIaskolijoj. I
Isz Pel ropiiit) danesza, jognHE 
usio iki 2 Viwirio apdrgo 
loros 130. o numirė 45 asaW

ildingi pamokinimai uk inikains 
l&ininkams, laukininkams).
[labar nuo nauju metu patsai ,,U- 
ii n k a s “ (laikrnsztis) iszeina jau 
įykiu per mėnesi ir talpina, kaip

Centą'

X.ndlcB*
8l»e.

MSK0L1SZK.V

nesza. mg
gandas.jog ketina iszeidillėti L1-0taru3. gryua lietu viszka kalba .J* 
mnskohszka Nkra>zli. |» >Wpjdej 4rtu bulu tasai |aik/ 
vojimti p. A»keez>i>» io, |(04l,a|U kej vienam Amoij|,()s 
mirusio iszdu tojaus laikrafcflI^;,,; į
„Dmasznia Bic>ieda.*‘ B . . . xwe menkos verczios da ir tas^ Vj jH_ 

‘t»,kad, nežiūrint ant tokio ii . ’ . . . .31'fWo ir padidinimo, tasai laiReikalingas Vargamistra.
Vargamist ra gt*ras,darbšti^ 

ir blaivus tujaus yra reikaH 
lias. Atsiszaiikti reik par 1^1

isztis 
lĮninkas“ palaikė senąją f įrekę: 
lŲkininkas“, su parsiun- 
Įjbtika, kasztuoja ant m<* 
lįbrikiszka doliara arbajl

timu
tu
4

m 
tiktu-i

GOtlolit sietuvoje „Ūkininkas“turi dau-

laikraszczius.
R

Kev, J. Zlotorzynskas B P° bei ”UKIr,r "*■“**

Jija, reikia ezitokisad 
tfilIHN I)r. BHUtft"!

OS

56 Church str.
Pittston Luzerne Cv-!-SlT OSTPREL’S*

1’0 ) . , 
,/laiszkus m 
MINKO“ re-

JresaspadQti: 

■AXIS.
SEN (GER-

teip ir „Apžvalga" ne visiems už
ganą padaro, liet reikia įžinreti, 
kad nė vienas laiknisztis visiems ne

laikraszlis visiikiim' ir visiems už
ganą padarytų, Ui nereiktu mumis 
keliu laikraszcziu iszleisti, nes vie- 
no visiems jiakaktų.

,,APŽVALGOS’’ uŽsteliuviinus 
priimamu tik ant dviejų (2) czesų 
siųsti par paszta į namus, tai yni: 
ant pusės meto ir ant czielo meto. 
Ant czielometo su prisiuntimu par

tur (apart Rusijos) kasztfija 6 mar
kos, ant pusės meto 3 markos. Pru-

su prisiuntimu ant czielo meto 4 
markos, ant pusės meto 2 markos. 
— pinigus ir rankraszcziu.s galima 
siusti ant szito adreso:

Hetrn Otto r. Mauderode

NRUJRS ISZMISLffS

garsinlina su or 
derlu. O mes ta w 
atsiusime per ex 
pressa szi. su gra 
žals hiksztais an

ras v id u ria i

už $2.'i

tiek w<-.rta- užmokėk $6,50 ir 
Mes tawes praszojne nueiti in 

, o elgu 
lurek Ji 
expressa

tiems kurie parsiduoda nuo$12.5olki 
ir gwarantawolas ant 2<) metu. Atsi

Paraszyk koki nori, motcrlszka. ar wy- 
riszka Jeigu tu nori tai siusk Isz sykio 
§i>.5o. o hus dika per <>o dienu auksu ph-i 
Litas lenciūgėlis su klekwirnu laikrodė
liu. bus gwarantawojinias su kiekss ienų. 
Kostumh-ris raszo: 2 (>r. 1893 — Kirt
land Bros. & Co. SJusk man kita už S»>.50 
laikr. wisi yra už.ganediti. \V. Dutcher, 
Saranac. Mich. Kirtland Bros. Co» 
02 Fulton str, New York.

WIN C A S W ROCZI \S K A S 

lydė) wisame mieste Mahano 
jaus. Gywena ant ulyczios 41 7 
W. Pine str. Malianoy City,

LIETUWISZKAb SA1JUNAS

W Ghmlellaucko
311 E. Centre str. Shenaudoah, Pn..

Cziouai galima gauti, kiek tik du— 
szele užsimano: atsigerti kuo ska
niausio aluezio, saldžios, karezios ir 
kokios tik norėsite arielkeles, kad ir 
cukrawotos, užsirūkyti puiku cigara

PraszHu atsilankyti ir to wisko pa 
bu nd v t i!

IIANTU HAKTARAS
Ofisas bunaatidaritas

ir nuo 7 iki 8 wakare

34 Oak str. Shenandoah, Pa

SALI U N I N K A I! 
— Na wisi prie alaus —

CH. SHMIDTO
Ar žinote lietuwiai kad CIIKYS- 

TIAN SHMIDTO yra geras alus ir 
gahva nuo jo niekad neskauda. Pas 
Ch. Shmitlca gali kas nori gauti ir 
bsczkutia in namus parsigabenti

207 W. Coal str. Shenandoah, Pa.,

R. DABB
Yra puikus photogniphas, kuri> 

panaszei labai in žmogų nutraukė

Jaigu nori kas kad iitinalewj^MTaiit

ro ir nebrangiai..

• ice ' a> w •*

308 W. Centre str. M.dianoy (’itv
Ph. Galima pirktie konopigiausei ir 
ant gerinusiu szipu waziuot. Prieg- 
tam liaidžiu piningus tiesiogei in 
Lietuvva, Hussija, Lenkija ir kitas 
wisas szalis Europos.

Teipgi laikau saliuna, kur wiso 
gero galima gauti isigert. Lietuwei
pas sawo uienžemt.

J0N0 MIEliD/tfl©
Teiposgi gers kriauezius ir teisin

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

Shenandoah, Pa.,

M-WROCZINSKO
—LIETI'WISZKAS SZTOKAS—

Tame sztore vvisokiu daiktu gali
ma gauti pirkt ir nebrangei; teipgi 
ir mažmožiu ipatmgai reikalingu mo 
terelems Wis gi ten geriau aiti ka 
pirkt kur turi wisokiu daiktu. Teip 
ir pas Wroczynska yra wisko ko tik 
kas reikalauja.
539 W. Pine str. Mahanoy City, Pa

Gelazinkelia.s Lehigh-Valley
Prasidėjo niiojS Lapkričio iStyįrn,

To lnui itorlua Shenadorlo in Penn lfav*ii 
Juin-tiun. Mauch Chunk. L« liitfhton. Slatiti|rV>n. 
W hlt« Hali. CatuBauųiia, Ail«-ntuwn, Uvthlrhcib. 
Easton ir U valberly 6.04. 7.W. W.1S ryta 12.43. 2.67.

lr> N*'* Vurk Ir PhilHdelpbla, 6.04. 7. 38. 9.16 ry 
ta 12.43.257, popiet. In Qunknke, Sw*iU-bi«uc».. 
Uerburd* ir HudMmdule. 6.g4 9.15 rybt 2.57 p»> pin

In W ilke*-Barre. White Haven, I’ltt-tun, La- 
cej ville, Towanda, Sat re, Wnwrl) Ir Elnora. 6.(*i, 
9.15 n tn 2.57. 5.27 jx> pint.

In Rwheawr. Buffalo, Niagara Falk Ir In Wr- 
*tu» 6.04. 9.15 rv tn 2.75. 5.27 pv pint.

In Belvidere, Deiawnn Water Gap ir Strouds
burg 6.4M ryta 2 57 |«) pii-t.

In Lniiibrrtville ir Tr nton 9.15 ryla
In Tuokbannv-k 6.04, 9.15 rytu 2.57. 5 27 po pin
In Itliacn ir Geimu 6.01. 9.15 ryta 5.27 po p|et.
In Auburn 9.15 ryta 6.27 jk> piet.
Ill Jeunovllle, LevktOU if Benwer Meadow 

7.38 ryta 12.43 |k» piet.
Ju StiH-kton ir Lunik-r Yard 6.04. 7.38. 9.15 ryta 

12.43. 2.57. 5 27 jhj |>|etu. *
In Silver l<r>x>k Juketiun, Audenrled Ir lliizla- 

ton 6.04. 7.38, 9. 15 ryta, 12.43. 2.57, Ir P.O? j-i 
pietų.

in Serauton 6.04. 9.15 ryta. 2.57 ir 5.27 j»u pivtu.
hi llazlebrnok Jeddo. Driftmi ir Fre**land 8.04,

Iii Ashland, (iirardvilh-ir L»„t <'reek. 4.5$, 7.46. 
9.13, 10.20 ryla. I.OU. 1.40. 4 10. S.35 jhj pietų.

Tn Raven Run, Cvnfrnll*. Mount Carinei ir 
Sbitinokhi 9.13. JI.H. ryta. 1.32. 4.20. K22. 0. 15 p, 
pietų.

In N h les vi lb*. Park Pine*-, Mnhunuy City ir 
Drlnuo. M W, 7,38. 9.15. 11.05 rytu 12.43. 2 57. 6.27. 
S.OH, U) 53 |h> pil tu,

Trainai iszeina.
|«z Shamokin 5.15. 8.15. 11 45 ntM, 1.55. I 30. V 

30 jmi pi* tu. ir ateinu in Szenmluri >tut 6.01. 9 )5 
ntn. 12 43. 2.57, 5 27, 11.15 po pietų.

Iszeina I'Z Sz.enadoriu i Pottsville, 5.50, 7 Nr.
9 0S. II 05. IlJIOryln 12.43.2.57, 4.10. 5 27. KtS p„ 
piitu.

Isr-eina I'/ Pattsvllle į Szemidori 6.00. 7.50. 9.(6 
10.15. 11. JO ryta. 12.32. 3.00. 4.10 5.20. 7.15,7.571. 
9.40 |Hi pielu.

I-zeinn i>z. Szemidorio j Hazleton. 6 04. 7.38, W 
15 ry ta. 12 33. 2.57. 5.27. 8 08 p<> pictu.

11.06 ry la. 12 15. 2.55. s.'A). 7.2/ta.".-<jo 1" I’1, lu-

"*Tszelnn in Raven Run, Cenlraihi 
Maunt Carmel ir Shamokin ti.45 ryta 2. 
♦0 po pietii. ir allena in Shamohin ant 
7.40 ryta ir 3.45 po piet.

Iszeina isz Shamokin in Shenadorl 7_ 
A5 ry ta ir 4.no po pietn. ir ateina i;j 
nadori nut 8.49 ryta ir 4.58 po pielu.

Iszeina in Ashland. Girardvftjr Lr 
Fx>st Cr«-<-k. 9.4U ryta 12.20 po pietų.

In Hazleton. Bluch Crech Juneiiou.
Mauch Chunk.l’etin Haven Juction.

Allentown. Bet hlehem

Iii Pliiladelpiila 12.30 55 po pietų.
ce. Mahanoy 

City ir Di-luno. 8.49, 11.35 ryta 12.30. 2. 
55. 4.58. <1.03 po |detu

S.3i».

11.30 ryta 1.05, 5.3o po pietų 

9.3o ryta 2.40 po plotu
8.30, 10.

ryla 1.35, 5.15 po p i<-1 n.
koli.i.x n. wii.bck genoralnas -upi riu 

teiidentas Sonth Bethlehem, l’.a.

Philach-lfulin. Pa.
A. \V. NON EM AC H ER. Ass C. P. A.

Soiith Bethlehem, Pti

HU’ 4 Puiku* II k. ailk- 
į_M,»<. • I] rt 1 »u i>i'-ilitu* laikr.
X •MR.ku-kvmmm

’ į .nity tojui »zio Inikrte*/- 
zii’. Iszkirpk *zit^ apgur 

ydiniin^ ir pri-dusk munii* 
u navy adreMi <i ni'-N atsiu 

mui tau vienį i*z 'Z.iii pui 
kių gražiai isznmrgitį ati- 

į/YyA ksii apilary tn per t-xpresa. 
^A®a ant pnžiur<>«.ųir iei tu ro- 
cfelfcįl \iiji jog jis y ra lygus ki- 
cSsSįS lam i 25.00. auk’dnlui lai- 
iįįįOįSy KHMižlui užmokAk pupru- 

i >ta preke i 2. 75. ir ji-. bu» 
' tavo. Mos sliincz.intn *m 

* laikrodžiu gvurauluvoji- 
>i h, kad tu galėtum tmgrh- 

žyti Ii*-- .. .^ikc vienu mot u jei bua nvužgnno-
ditas. jeigu tu pur.iCisi azeszįs me, dusini tau vie
na dika.Raižyk isz. knrr, taip kaip iu<-s »iu»itn tik 
per 60 dienu. Adrem-t

THE NATIONAL M*F‘G
IMPORTING C0.

331 Dearborn St., Chicago, 111.



KIMZYNSKU

'f7 s

JIIHO <r;

{reninu

nz.e'

E. Lloyd str. Shenandoah, Pa

ŽMONES SZHUMNGl, GE 
M Al, CIGARAI- PLIKES. 
DOS REIKALE NEATSAKO

Czion gausi guriausiu gėrimu, 
įfzaltn alų, o ir gūžes gera miera, o 
tukimo neteik girti ba tas pats giras 
NEPAM1 RSZKITE, szale ..Garso“

Jfl. MWINKEWYCWS
Kas norit usiszteliuot nauju geru 

czeweriku ar czebatu arba potaisit, 
tai nuweikit pas Motiejų Marcinke- 
wycziu.o kada jo darba pamatisit. 
tai kito niekad nelankisit.

L1ETCW1SZKAS SALI L N AS
Jurgio Juraiczlo

232 \V. CENTRE SRT. _ 
Shenandoah, (Pa*,

2ą E. Centre str. Shenandoah, Pa.
Ten galima gauti sžwiežiausiu ir 

gerinusiu walgomu taworu ir kitoni- 
szku daigtu.

Czion galima gauti szalto alaus, sal 
džios ir karczios arielkeles. te’posg 
usirukite cigara su kwepeneziu du
rnu ir iso iiK usimano.

Kaldros del užsiklosimo nuo 75 c. 11 
Audeklai irpopievos ant langu .. 15 . 
Katylai blokinei po
Katylai blokinei su warineis dugnais
Katilai varinei „ 1.7 5 ■
Plunksnos del paduszku ir patalu po

pažiuro* grvno Muk»o 
^jįdr.ū-gon-lhii. Ruszyk *zi?- 
fjdh-n. '•zis apgarsinimu* 
ardnughiu m-piisirodis.
$ The National Mfg.

& Importing Co., 
^33 i Dearborn street.

Chicago, 11).

ravom isz fabriko hZj 
"i/.iintus Rakštį rn’lziu* 
1.50 dabar visas par- 
cręi-iansi kvietiniai ir

Puri wisokiu puiku gėrimu kaipo 
lai: aiielka, atakas, midus, winas, a- 
lus ir kiti Ten žmogus užejas wisad 
buna pr\imtas padoriai.

KAM?\S E. CENTER H 
WERSSril

14 K AK AT
Auksu Pleititas

Nz.kirpk -zj npgttr*htim? ir pri 
Mušk nuimt* mi mi vi^ vur.:u ir n 
<ir»;Mi, o m •» tnv nt*iu*im«* •>/{ 
S. ilzi* u<>r«'lį p< r presu <!<•.

pii/.iiu jfiuii. Gvnruiitavo- 
“įjA !:i' tU11 •’metu o taipgi ]<-u 

ciiiffli ir pnliudijimu -u 
, %*'. ju<>- Apžiūrėk jį ir jei^u

Johnson’o mesmyczia
7 \V. Centro str. Shenandoah, I 

Del svirimo mesa 5 sw

Priek tam randasi BILIARDAS, 
kur isz nobodumo aluozio ar arielke 
les isitraukus, galima ir boles parai- 
cziot kad ir szlcktiszkai. Sxaie prie 
galiūno yra sale delei mitingu ir ki
tu suweigu.

experience tu , c 
tlonAFtrictlyiŽlOfc 
formation con 
tain them sent > 
leal and sclentli * T 

Patents taken-.JŠ 
special notIcoIn 
thus are brought 1 
out coat to the ir ’ 
Issued weekly, elega 
largest circulation < 
world, S.i a year.

Building Edition, 
copies, ZZ_____ ,
tirui plates, in colors 
houses, with plans, e* 
I a I Ost dpsliniH and •’ 

j MUNN & CO.. N ,

• * MATHIAS NOV ESKI.
TILŽEJE—TILSIT 

Goldschmiede str. 8 GEKMANV

Azalias al vis, | 
dus, cigarai. į 

z “ fl

gos. Praszat 
pas mane.

Kurie norite gauti kataloge lietu- 
viszku knygų ir parsisiųsdinti sav 
laikrnszczius ir knygas isz Tilžės, 
tai raszykite ir piningus siuskite pas 
Motiejų Noveski ogreivziause aptu
rėsite. Norint gautie katule ga. 
reikia induti in gromata markelę 
pacztava už 5 centus.

Jo adrisas toks:

'——~ • ~*—■ — "

i*iCash Sztope '
3^ Szita inenesv parduosim apri

.STEM I-/kirpk *zi apgurnini-l 
J wino m? ir prisiusk mums m 
l 5ET Mnm pilim adresu.o Ine
LAOtES priMiKimc imv už dyku 

or CENTS , l’immlimo, ta-rinu*} 
L SI7F onnrlkoniszkn Ini- 

krodeli. yrn tai likrnr 
ntik-upi. vudhmmuf. 14 k.

rjpuA i'zrodo taip, kaip tikra 
JS.sfTfU įtukMIli* ht i k rudelis, kr- 

ri,ls kiti pnrdhda įmj *10. 
'r:i SO 'intnutvotus aut 20 

1‘vToo^id metu. A pžiūrėk gerai < 
V"ev" "f,'e ir Jeigu lt) ui;

WPk V ra pigu, užmo
'tli V V.-'l kek *7 gO <) jeigu n,,r 
(et csJ'J puikaus lenciugelio, ta 

nlsiusk gOevntu paczti 
neinis mnrkcmis. og;tu> 
si auk'ini ieuchureh 
vertumo Į3 $0 M k. Ariu 
pri'iiisk 7,g0.oleneiuuo- 
li gausi ihkni.

ADKESAS: 
<> 1 Cnity Bldg.

Cliiuago, I I

NIA) LSZPILDO W1S0KIUS DRV'KORISZKl’S DAR 
BES: DRUKVO.LV DRA VGYSCZ1U ^ONSTITVCIJAS 
VISOKIUS PLAKATUS. T1KIETUS, GROMATAS, Uz 
PRASZYMUS ANT AVESEI.I.IU IR T. T.

c/WEATS.TRRDE 
COPYRIGHTS.
i-b.. who have bad nearly L the P-'Rcnt busim**.t ^L-mtldentia). A ilnndbo'ikti

: j<<;S™A u" ‘ H

* c**® 
he Scientific A.n’eJi fu^wllt- 
kwidely before the.
fryentor. ThiszSV>tly HluMratęd h*07tM 
®i>f any scientific

copits st!,t

Szilio daiktai visi yra nauji 
leisim pigei ir greit. Nu|»irkom 
ku, ka pereita meta visur parsit 
duosim po l.(M). Szieiias m iii i i ng 
v'unše yii už pigiause cziene.

S7R. SHeNANDO-H. Fft
117 ,n^ !)V,Į1S ŽEMSAU PACZTO.

P ENK'Iv —■— ----- ——i n.ta n, g ve u“

o sw. ueszru — — —_
Bukvti kumpiai 1 sw.
Žali kumpiai 1 sw. — — 
Taipgi del wirimo mesa 3*, sw. '■) c 
Gerinuse mesa ir mežiam*e preke

M. Slavicko
339 W. Coal str. Shenandoah. T*a.

Ilietuviai neužmirszkite atsilankyti 
pas M. Slavicką. Žinokite, jog jis 

-žinotu, tai yra teisingas 
vra ne , . • , . ,‘ Inuia daug uzdar-

vyras, nes nereiks-,..7. ., .. ^v< 'kius gerv-
bio. \ įsados užlaiko pthVdis- <jrje| 
mus, kaip tai.szalta alų. visokia*-tip 
ka kokios kas tik nori 
kiaušius cigarus

Jono Ražo-
Ten galima gauti skaniausiu gėri

mu wisokiu, nes ir cigaru usirukiti 
■ u kwepeneziu durneliu, o ir pagelba 
bėdoje, ba jau newiena iszgelbe.jo 
isz nelaimes p. Pažas.

J o no wasa r i o
Puiki yra užeiga, nes galima gani 

netik isigert gero sznapseko ar alaus 
bet ir patinkamai pasikalbėt; czion 
mums lietuwiams darbininkams no

faiposgi K. I’adz.iawiezius vra 
gentas szifkorcziu irsiunezia pinin
gus in wisas szalis.

» centu.

L tY

DRUKVO.LV

