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Prie kauk i nu ncziu mus pl
itimu, kūrins mes per alkoJ nėrėm užmigdyti, priguli
pogi pajautimas nubodo*.

nftilsis priverezia mus

ir užsiėmimo, be koki ran
ir nervai nyksta, o svoiKada nrtboda netampa
ta par kuri nors dal ba
n ji didinasi ka* kartas

užtemimui*, prie kokiu paslinini vaistu pfilasi žmones

nt br nžsi ominio a t si k ra t vii
nona ndbodos.Tas eina pas-

tesant, kitos, nd vieno atKlimai ateik ratinio butu diant galo tie žmonės butu
versti užsiimti kokiu nors
Iii, atrasti koki nors užsiė>i<4, del atradimo ramybės

• Savo locna tusztuma, jeigu
Įurėtu alkoholio. Alkohol
igvai ir smagiai atvalnina
Dina

ftriii

imtis

taip n e aps i r i kszta n cz i u
rinimu
neužmusza
is, kaip tankus ntiramnūbodos alkoholiu,

ir suvisu maži, davimai, sznapsa, nbuis ir vino priddulu prie
žimuiis sumažinimo ir pcrszkadiegiamus, nes joks kitas gė dijimo prie suvirino.
rimas- imprisidūda taip daug
((jar ne viskas)
tame dalyke, kaip alus prie
pasiiiaudūjinio mierije mirtini
dimo nū Bonos. Yra žmogua,

Metas 11
kankinimą: Tokiu bildu Tabolskn'180 Laure 50, Tilline
ui 75 Irkucki-K, Kazanijoje
96, priėmė pravaslav ija. N**-

’•ūkojent tig kad ant kožno*'
virtos kel ionės pal i ko po kele
tą numirėliu. Daug (ureni pa
niekiu isz g\ veninio musu
broliu Siberijoje. Orenburge
savo rankomis pastatė murini
vagiu ir žmogžudžiu. O kad
Mtrna aplink Maskolių pyles
tu kstancziaižmonių tipai kvadi
(kaip maskolri vadina ,,Krem
na, niksta ir paleistuvauja prie
Mirsiąs
1 obolska*,
Kad caras nemu ėjo iszliūsūti lių“. )
alaus, tai del jo yra suvisu abrŽmoiiiesirdaleisti iszpildyti ista daugiausri, yra pastatilas ran
tus kanstitucijopjSiistatitos I 791 komis musu broliu, didžiausi
no jojo spakaino egvistiszko
mietite. liudyjn persekiojimas murai miesto Lobolsko ir palo
surėdimo. Alus taipgi dėlto
Maskoliu. 'Lės visus, kurie, vius, kuriame gyveno vaidilųarba priesz kanstit ucija, arba jis Si berijus (zrczrrina*, \ ra
yra daugiau paprastas.
po apgarsinimu kanst it nei jos, pastatiti mnk<»niis musu Kro
iszliusavo žmones caras iszga- liu. Pri to bai*oi sunki darbo
beno i Siberija. Labai daug daugybė isz ju iszmirė, kuriu
vietos užimtu, jeigu norėcziu Maskolri Iiedaleido užkastie
iszminties musu žmonių. Prie
paraižyti vardus ir pravar ant kapiniu p ra vaslaun u, ( ka
jokiu kito gėrimo uepriprandžių* tu visu, kurie islihsavo ta Ii k isz k u kapiniu nebuvoj
žnmnies. arba priesz konstitu bet liepė kaip gyvulius laidoti
cijos apgarsinima, arba po hį>- ant kalno, nini n ii g to laiku
garsinimo konstitucijos, ir už Maskolri vadviio ..Paiiiu Bunormaliszko maisto ir prie netą iszliiisavima tapo nfig Ma gor.“
kenkencziu valgiu.
skoliu persiekioti ir į Siberija Ant kraszto upės OI> yra mie
iszgabcti, kaipo prieszingi ca stas Narym, N\ III amžiuje
ro norams. Pasakysiu tiktai, Maskolri nusiuntė tinai tri*
kad daug tukstancziu iszga be- kunigus, kurie pastalė linai
na į Siberija.. Kaip Bel co u r *) triobele ir tą virta pavadino
Ant tikro alus sulaiko franciizu aficerius raszo: 9 mar- „Rymu,“ maskoliszkai „Rim...
■ mina daug vodanu, an- szelku 2 komendantu, 9 pul- Aplink tas triobeles apsigyvekauniku 3 janerolu S majoru vvno kiti ir pasidarė miestas.
Maskolei rodidami kelia,
Betgi kas link tu paskutiniu, 18 daktaru apie 200 aficeriu.
apie 20 kunigu ir daugiau visėmet prideda na; na Moskaili 6000 kareiviu. Bajoru ir kvu, na Garimur, na Rim ir tt.
prastu žmonių nesuskiutitus Su laiku alrndu žodžiei susiskaitlius. Varant jus visus per virnvja ir dabar visi vadina
naudmguina gėrimo— szna- Maskolija, Maskolri prikalbi „Narini.“ Tai du isz tu kuni
psa, alaus ir vino to užtemiiina, nėjo pri priėmimą pravaslavi gu mirė tinai, o trrczias pasta
jos, prižadėdami 18 rubliu ir tęs križiu.s ant ju grabu, nuke
liūsybe. Daug priėmė prava- liavo į kita vieta. Reicliman
visu yra prieszingai. Tūli, nie slavija, daugiiiusei isz prastu raszo, kad ant kraszto upės
ginimai padaryti ant žmonių žmonių, kuriems daugiausei Srlengos yra soda vadynama
ir ant gyvuliu, labiausei ant atgriso kintėti; bada, vargu ir „Bar,“ kurios vardas ir pasą
kojiniai gyventoju liudyja, jožmonių atlikti su
pagelba
(’Relation on jauniai d. nn offipompos pilvinės, taip pat kiti cier francair-- • • prie par les Ru gei'į>nbaigoje XVIII amžiaus
datirimai patvirtino vienbal sses et relegue en Šilerio Amster tėvai buvo atvariti isz Lietu •
ir Lenkijos. Neszneka jau nei
siai, jog jau ir vidutini, arba dam.

Dabartinis padėjimas lietuvos.

lituviszkni, nic lenkiukai if met padaryti, ubagais, varg Maskolei jeszko szkapleMnisztai studentu Maskoka žino apie savo tėvyne, tai dienei* ir aklais tarnais savo.
riu szirdies Jėzaus.
Norėjo su pagelba savo erzulijoje.
tiktai isz apsakymu genialiu,
Min» g< s panų ijo’e laivo kuniMickieviczius raszo, **)knd sos padaryti nesutikima, kad n’gas bjonas. kuri hi cnės bilai ,.N. fr. Presse” patalpino isz IV
pagal aprokavima, nūg pra pjautus vienas su kitu, kad gfidoji ii prie kinio susirinkdavo tropillo sekunezia korespondeoiįa.
* , kad vie- i>z. vise's a) Iii 1 i nes d< I ntiil imo sa . ..Laike vicszpntavimo Aleksasdžios barbarizmo Katarinos II vienas kita skandvtu
lo ihi si.'zi u reikalu. žimiiėu;B dro II) geležinė runka, buvo Du
iki maisztui 1831 metu, iszge- nas ant kilo užpuldinėtu, n«*s kunigas tini v. I et v m u>yl>ri Ma ra indy t i vtsoki neužgiinedinM,
beno į Siberija apie szimta tu- tada carui legviaust-i ir gerinu- skolių tas netinka- Maskoliui ge kurie davėsi pamatyti tarpuinaskokstaucziu lietuviu ir lenku I sei vvia datirti savo mlerio riausei tinka, kad /moms krinta j liszku studentu. I žengus ant so
Kas norėtu daugiau do Kas gal apsakyt visa barbari* i aliejojima ir su kunigais gyvena ne sto Mikalojui II. tas neįižgnnetlioiaižinoti, tegul skaito: Choj’-c zma caru, kad caras Petra*.‘ sutikime. Todėl maskolei pradėjo ma« iszsiveržė sn visa galybe, l’nkiego keletą knygų,Zalesk’mgo kurs buvo skailitas už biski rūpintis apie isz va rimą tų l įmigti j džio Gruodžio p. m. pakilo suuiiSilierija- AtvaŽes <■ mr; cinikas žan szimai Maskvos universiteto; ihai
Br. „Wygiiancy polscy.“ Bol gerusnia ir tai žudė kaip tik daru, .peikiate pas kunigą vislia •ztai nutyko, aresztavojus kelis stu
uoti r aficiero prancūzo, ,,Re ’ ta' galėjo ir kur galėjot Isigro- popierius, knygas iriisus laiszkus, dentus. Priežascia sumisziinų buvo
lation,“ Kopcč Jrtzef ,,I)zien- ves viena karta Polocke į ba- toki peskratem padalė ir pas sekantisis atsitikimas: PrezideniM
nik podružy“ Kunigą Czieeir- znyczie hz v . Zofijos, pats caras žmonių, gvvenancziu arti miestelio. maskoliszkos draugystės, istoriš
<ki<>, rektorius kliosztoriu dn- Petras su sava ranka nžmuszėĮ Isz visu užgintu dalyku, pas kuni kai — archeologiszkas Maskvoje,
miuikonu Vilniaus. iszsiuiM.a bažnyczioje pridėtini Bazilijo gą atrado tiktai sžkaplierius szir- prof. V. O. Kluczovski, laike vie
dies .Jėzaus ir pa veikslą szirdies no savo iszaiszkinimo pašventė
iSiberija 1797 nietusc “ 1 >zien nu ,kuu. Zajųczkauska, o kitus Jėzaus. *) Žmonių klausė, ar ne gi o 1 >ė j ui drargyst ės, m i rūsiam carui
nik Ciecierskiego“. Kunigą keturus kunigus užmuszė jo priguli katras prie brostvosszirdies Aleksandrui 111 posmortini piruiJėzausf Ir mirs isz žmonių ne vie nėjimn, kuris nepatiko studentams.
Joznpata Ochockio, rektorius k a reive i.
nas neprisipažino, vienok žandarai Profesorių Kluczovski tarp kit ko
kliosztosiu bazilijonu Ovrucki
į palicija pripažino, kad kunigai sakė: „Caras Aleksandra iszgeihėisziiunsta į Siberija 1794 me
Kaunas yra neprieteliu Maskolių nd isznikimoeuropeiszka civilizacija
Isz po valdžios Maskolių viresnybės.
t Ase. „Pamiętniki“ ir kitu.
kad yra maisztiniku. ir ir padarė isz-Maskol i jos civilizavau
kaip maisztinikas tapo iszvaritaa iaz
Trumpai atmenu tiktai apie
Mokslas apie Alek
Ministras Durnovo ketina parapijos. Pa ra pi jonai, szkadave vieszpatyste.
sandra treczia jinsakys, jog jis var
ta, kas buvo priesz maisztusatsitraukti.
dami savo kleboną, pradėjo siusti dan teisybės atkrepė ant save*
Kad jau priesz nuimta 1831
praszimus ant visu pusiu su iszaimetus visas kelias į Si berija Ministras viduriniu dalyku Dur szkininiu nekaltybės savo klebono. publiczna opinija, jog buvo platitojas gėro ir jog pastūmė pirmyn
buvo jau aplietas musu broliu novo ketina atsitolinti, o jo vieta Iszsiuntė du maldingu praszimu istoriszkas žinias Maskolijoje.“
ketina užimti Golicinas. Tur but
krauju ir iszklotas kaulais.Bet Durnavui atgriso siuusti žmonoj prie caro, viena prie carienės, iszaiStudentai klausydami
tuto žodliu
M
szkindami prie to, kad pa ra pi jonu i
gal pasakys kas, kad tai lenku Si berija.
atsiminė, jog prieszingai Aleksuistato
salo
turtus,
savo
gyvenimus
kaulai. Ne! Dokumentai, gy
dra III atėnė tiesa mokinau.) ir.
ir liudyja, kad kuirgas yra nekal
ventojai ir paraszai ant kapi
publiko.v »jimo savo darbu ■ žinomi i
tas.
Naujas geležinkelas.
istorikui Biiikirui. autoriui vcii.aiu
niu liudyja, jogei visur kartu
Nei vienas neatbojo, kožnas nu apie Kuiariua ii. Prof. Kluczevdd
Pavasari Maskolei ketina pradėti
buvo lenkai su lietuveis
šlijo. kad caras iszkhiusis muldavi neatkreipdamas atyda ant pirmu
daryti nauja golažinkeliaisz Tyfliso
czionai nebeatmenu apie ta vi
uiu žim niu ir paliks kunigą. Vie pasirodimo, pantryno ta palipiiki Kursui, ant Kaukazo.
sa kas buvo po maisztu, nes tą.nok suvbu i.-zėjo kitaip. Isz Pė minėjimą apie Aleksakdru III ir
teisburgo atėjo prisakymas perkra teoliogiszkoj akademijoje ir da lie
da maskolių tarnai pasakytu f
„Tai už ma’szta Maskolei kan Paminklas Aliksandrui III uti ta dalyku isznaujo. Todėl viel pė iszspausti ji [paminėjimu] papadėjo Įierkralinėti.viel raszyti pro mėnklusc draugystės. Studentai
kina,“ bet- ežia tiktai atmenu
carui Maskoliuos.
tokolus |iszaiszkinimus] klausti paketino protustavoti pricszai opi
idant atidaryti akis Maskol—
Po visus miestus ir miesteliui* žmonių kas iu>-mraszė į brostva Szir nija prof. K., del to mierio nupir
tarnams, patrijotama, „kurie Maskolei rinka pinigus ant pamm dies Jėzaus ir lt. Pas keturiu rado ko dideli skaliiu egzemploriu iszsako „Lenkai kankina, <» Mn nla Aleksandrui III, kuri ketina szkaplierms szirdies Jėzaus, liet ka spausto pnminiejimo apie mirusi
-(kolei iszliilsavo“. Norieczia pastatyti Maskvoje. Maskoliszki da amis klausė.kas iraszėf tai jieat- caru ir [iridėje prie ju pasaka žino
paklausti, Miskoi—tarnu, už laikraszcziai pranesza, kad su di sukė, jogei jie palis uždėjo ant sa ma maskoliszko satyriko. Fouviiives be jokio irasziuio. Todėl tie ke
kokie kaltinybe tada tas gera- džiausiu noru isz meilės mirusio turi, pas kuriu rado sžkaplierius. no, iszsiuntė jfis pas \isus profeso
Aleksandro II1 žmonės dūda pini
dejas caras, tas miletojas liA- gus. Taip raszo Varszivskij Dnie- lapo iszvaryti Į Maskoliju ant trijų rius ir auksztesnes a-abas Maskvo
je.
•lybės, tokia daugybe musu wnik" num. 36 sziu motu. Bėt jeigu mėtų. Vienok caras Mikalojus an
broliu kankino? Mes, aut pa mes norėsimo dasižinoti apie tikra tras padarė jiems myl’.sta.nes gamn Pasaka Fonvižino skamba taip:
Arabiszkoj pūslinėj pasklydo gan
matu dokumentu liudijaneziu teisybe, tai mat i*im jogei t As pini | dums savo manifestu visiems žmog das, jog levas, valdonas žvėrių, uiapie Maskolių darbus, sakom, gus, maž—ko m' suprivara rinko. žudžiams ir jiems dovanojo vieuns baigė gyvenimu. l*z visu pusiu
metus.
Turės už sžkaplierius
kad už norą iszsiliAsavima, už Viriausybė kareiviszka rinka pini pukutavoti tiktai du metu. O mal rinkosi žvėrys, idant imti dalybas
gus tarp a ficeri u ir kareiviu. Gu
tikėjimą, už norą iszpildima , l>ernatorei rinka tarp žmoni!] auk- davimai žmonių dar bianresno įte laidojime levo. Lapė didelemo nu
konstitucijos, sustatitos 1791 szcziau stovineziu, o naczalnikai kme padarė ant caro ir Maskolių sižeminime, apsidengus ploszczium
tnetūse, carai kankino,. Bet ka pavietu, arba Spraunikai. rinka viresnybės, taip baisei jiems pasiro žokonjkiszku, prakalbėjoiszkjlmingai: „O! nelaimingas likimas! Ir
pasakys ant to, apkvailitas tarp visu žmonių. Suprantamas dė kuu. Kaunas prieszingu, kad kagi svietas pat rot i jo! Verki
liėpė ieszkuti jam vietos SibcrijoMaskolių mokslu, pabijota? yni dalykas, kad tokiu budu labai je.
Bet kun. Kaunas nenorėdamas te ir apsidenkite želaba visi žvierys.
sunku yra žmogui atsisakyti. O
Carai su savo melagingu mo
Buvo tai irzmintingiauses tarp visu
kaip baisei lupa galem isz to persi naudiUis isz tos cariszkos mylistos
kslu, taip apkvailiko d*d dau- tikrinti, kad per viena menesi į vie 20 Vasario 1895 m. iszvaževoį Ga valdonu giriu. Užsitarnavo jw,
gumenes akis, kad nemato tei- na tiktai kasa raudonojo križiaus, licija. Jeigu kunigas yru geras ir idant butu apverkemas per visu*
amžius. Kas gali upibrangyti jo
siybos.
Varazavos apskriczio, iplauke 729, naudingas del žmonių, tai del caro
gerybes ir mylistas. Po jo valdžia
88. Nor matote, Maskolei pertik yra negeras.
Netiktai mus caras nenorėjo rinti gyventojus visos pasaulės, kad
nekaltyliė nežinojo, kas tai yr»
iszliAsAti. bet uorėje ant vieA- caras Aleksandra III buvo labai (•Reikto žinoti, kad hrosiva Ir szka- kentėjimas, o proves buvo kfltoipllerins szirdslos Jėzaus yra visoje Lie tingiausios.

[**Mickie\vicz. Literatūra S?owianska Lekcije 6 i 10 1842 motA4 e.

Buvo tai darytoja
tvarkos, o mosklu didis globėjas!
neszioja, tai tiktai del tu, kad per pasku
tiniu keletą metu, Maskolei nesikablko „Ak-kaip tai yra neteisingas giri
už toki maža prasikaltima priesz valdže. mas,“ tarė kurmis szuniui;

geras ir labai milinius nfig žmonių. tuvoje užginti, u jeigu kur dar žmonos
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Igerai pažynojau Ieva. Laike:žkelib Udszave.
Pulkas kazoku dasi: Drzyviaty, kuris užima 31
Naujas ministeris užrubeSszpatavimo tokia buvo teisybė, leidosi vytis pleszikus, ir pasiviję valaku ir Drisviaty — 42 valaku.
Žmogžu Pirmutinis iszdŪda 6,000 pudu žu žiniu dalyku Maskolijoje.
[įyvasti negalima buvo laikiti už pradėjo su jais pesztis.
jį Kaip galima taip begediszkai džiai muszėsi narsiai. Penki isz ju vu vertumo 12,000 rubliu, antrus Petropilis, 19 Kovo. Oficijali■ti vieuzai melagystes!*1 O szu- tapo užmuszti. Likusieie buvo pa 5,000 pudu vertumo 9,000 rub. szkas
laikrsztis
„Pravitelstv,
Įmantto: „Nesuprantu, kaip imti gyvi. Taip gi krito užmuszti Treczias isz didžiausiu azeru Snūdą V’iestnik” apgarsino, jog kunidūda ineigos 6,000 rub.
Alielnai gaiksztis Labanov-Rostovski, buvu
■ii stebėtis, jog menki gyvulė- du kazokai keturi tapo sužeisti.
ilidelem žvieriui lagadijasi.“
žuvis gaudo szMtiiu laike ir pardū- sis pasiuntinis Viedniuje,yni paskir
damos asti Dinaburge, Vilniuje tas ministeriu užrubežiniu dalyku
atsiimtus szia. pasaka nepasibaiNaujus
portas.
ir Varszave.
iemostracija. Nes kada keliom
Maskolijoje. Labauov - Rostovski
Maskolių
Vyresnylie
ketina
padu
lompaskiaus profesorius Klupripažino, jog eis pėdomis Gierso
ryti
nauja
dideliu
|>orta,
Li
vadi
joj
Kki pasirodė salėje, kurioje iszir didžiausiu jo mieriu, yra užiaiant
kraszto
jūduju
mariu.
•
VYRESNYBE
PARDUO

fiinėja mokslą, studentai priėmė
Kimas paku jaus.
ikdami. ,,Pfui‘* ir ,,Pereat.u
DA ŽEME.
įdarė tekis užimąs, jog prote- Pppma 11H/S
pasiuntiniu
prigiiiinezia Maskoliszkas pasiuntinis
Žeme su
■bnegalėjo isztarti nei žodi. Po
įėjimui, kurį padarė universitekunigą iksztienei Hoheloc in 1,000
Bei line.
laldžia, tapo areszlavoti devyni
Pabalda
^00
deselinu,.
maskolių
valdžia
pri

Petropilis, 22 Kovo.
Grafas Osten - Sacken, maskolilentai. Trys ta|x> atstatyti, o
neszima laikra^zczio „Sviet” per-fsakė pardūti iki 13 d. Balandžio.
szkas pasiuntinis Monacbiume, taps
si nubausti kalėjimu. Tada vi- mainyti tampa: pasiuntinis Neiipaskirtas už pasiuntinį in Berlyną
Bniversitcfo studentai pakėlė dov isz Konslatinopoliaus in Pary
UŽGESIMAS
Irknprotestą prieš ai ta isztermi ;
žių. Mahrenheim isz Paryžiaus in
raszo
■rinko sode universiteto ir var- V edniu, pasiuntinis isz Kopenba- „Praviielstveny Viesnil
I manifesto reikalavo permaini- dze gr. Muraviev in Konstantino jog yra užgintas i n vežimas isz už- Ir vėl kunigas aresztavorubežėsdaiktu, kurie yra priežaiisztapDės. Paszauktas szimtas
poliu ant vietos Nelidaso, o užj
s.)zia nepagūdojįmo szsenlu dailų.
lok’u padarė sode tvarka; tapo
'pasiuntinį in Berlina— gr. Dol-;
■ztavota su virszum szimtas siu gorukov. Pasiuntinis isz Teherano,!
i Grodnius rėdyboj isz liažnytkieitų, o isz jų 44 atitoliti ant vi>a- Persiioje, sugriž m Petroi>ilį.
ĮjUBELIJUSZAS DAKTA-niio Radeszyczia kunigas S. Kmliaz visu mokyklų Maskolijos.
-____________
1
p,. TITFQH
jevski tapo iszveszlas per žandarus.
”
>
’
«
Krujauski jau nū poros metu
jadfidarni praszima carui M i ka
li 11 studentai Moskvos ir Pe- Yysznieiiradskis normirti Julijonas Titusas užgimė \ ii Buvo nū
policijos saugojamas,
|)ilio. universitetu, meldė susiaiuje, ir lenui 1840 m. pubaigi >uk tai kaipo užtemitas davime
Įėjimo apskustųjų ir sugrąžinimo Buvusis Maskolijos ministeris. noksią, ir aptuiėjo daktariszka -zliubu unijotams,
Iraliszku univesileto instatimu dauur senatorius Vyszniegradskk •aipsni, pasiszventė ant praktikos
_
yra
Pertopilije
mirtinai
serganti?
[metu 1863. Prie studentu praligonbutyje szv. Jokūbo Vilniuje.
ant
inflinencijos.
bo prisidėjo 42 profesoriai kuM. 1845 tapo iszrinktas sąnariu BKOLISCAKOISZ VAŽIA
!I prdarė Moskvos jenarol—gujccoriszkai — < aktari.-zkos drau
VO IN AFRIKA.
imatoriui, d. k n. Sorgijuszui, atseniuiiMOS
visoje
gystės Vilniuje
Jru umldaviina atvalninimo su-j
nes buvo uždėta J), kunigaiksztis Jurgis, broli*
szave
Įsztavotu ir palengvinimo vi1805 m. Būdamas daktaru jisai gy- caro, sergantis ant krutinės, del atins. Abu praszimai pasiliko be
idė ne tik kuna ,l>et ir duszia. nesz- iieszkojimo sveikatos nusidavė iii
miniu ir isz los priežastiis ir vėl
, .
.
, .
.
. dainas surainni^nczius žodžius ir pa Ugiera, in Sziaurine Afrika.
.
-i
<tvi ncdelias viena naktį ntsiprovi-| ....
»stiprimina j vargingus gyvenimus
kilo sumiš ;iin. y Abelnai ap
i
jo revizijos g \ venini Ūse akademiku,
užkampiūse Vilniaus. M. 1847 pa-!
bakaimo studentu iumvcis.tetu
įnikai tapo aresztavoti.
siliko sąnariu geradėjingos draugy Permainos kunigu dycebkvos ir Pctropilioi negalima
____________
stes uždėtos 1807 m. par vyskupą
r tikėtis.
Kossakauskn.
Kn. Vincas Varnagirys paskir
Mokytas, o vienok neiszleidus, ir tas už vikarijusza par. Rutki Iximinilintis dailia, užluikydaso sziidin *()S pttVįcte< Vikarijuszas par. Au
iisztynė kazoku su žniog
gus susiriszimus su visa tūmlaiki- gustavo kn. Genrikas Tyszko —
žudžiau.
uia inteligencija.
Iug administratorių par. Burzyn
O

7

Kauno

Hsz Tifliso , nū Kaukazo, danejog govedn žmogžudžiu toto[jfcku,
1
apiplėszė stacija ant gele-

Dabar d r. Titus sz vente reta j u-pa v. Kalnėno. Vikarijuszas
Ibelijusza: pekesdeszimts metiniu sa-Janovskos. pavieto Augi
Tarp didžiausiu czion ažeru run--narysta daktariszkoj* draugystėj'. *kn. .Tonas Grajauckas
už

Kiek peilio (IUO(!a ZRYJ S

par.
VIKll-

Vyskupystės mes galem dasižinoti, kaip buvo Boksztai, palovei, kliosztorei ir brangios pui
Vilniuje ir visoje Vyskupystėje, laike .bige- kios bažnyczios, arba sugriautos
lauš ir Vitauto, laike buvimo tinai l'niversi- tos. arba rankose tironu esančius. Szirdis ir
protas gyventoju Vilniaus ir aplinkiniu vyslėto ir dabar rankūse caro. T
. sim su apraszymu Vilniaus Ayskupyslės *n- kupvscziu nūg sopuliu ir verksmu per keletą
junkti ir apraszyma kitu aplinkiniu vyskupy- desėtku metu iszkentėtu yra kaipo numiręs
iscziu: Polocko, K ievos. Czernigavos, Pins!ko žmonės tinai nesza sunki junga prispaudimu
nug dienos iki dienos, per daug jau metu ne
I Apie Zemaicziu Vyskupyste kožnas, iml
Ir nors
iau, arba daugiau jau žino, bet apie Vilniaus nes Vyskupystes t u reni suvisu mažai žinių begalėdami sulaukti geresniu laiku.
vyskupyste suvisu mažai težinom. Zemaicziu nesMaskolei naikindami Katalikusisznaikinosy nr|tr dau<r metu, nes nūg Kotrinos carienės,
jy^kupyste nors trumpai aprąszė Vyskupas kiuiržines. apie tas vyskupystes. Bet kiek gale Maskolei visokiais pragumais rūpinosi užmusz
rolaneziauskas, liet apie Vilniaus Vyskupy- imt bus. liek pasinaudosim isz žinių surinktu iki ti antis, nors daugylie iszvedė isz gero kelio,
k iki dabartiniam laikui, uvi jokio „prašų- dabartiniam laikui. Aprašymo pasmou.lfts.nr vienok dar linai yra gyvybė tautisz.ka, yra
Tie žmobo neturėjome. Todėl, pian rodos, bus labai isz kun. Kulczickio .Appendix ad Specimen. nicilėtėvynės ir Szvento tikėjimo.
|
1\ ll .
* ♦
jaudinai dasižinoti irapie Vilniaus Vyskupys-;Kujalaviczcs Miscellana rerum., Dc Palionis1 nės ne karta statė krutinę savo priesz caro
e. Nūg pradžios, iki dabartiniam laikui, is-magni ducatus Lithuanian, isz rasztu Sirojkau. despotizmą ir szendien dar daugybė isz ju yra
orija, arlwi apraszymas Vilniaus Vyskupystės,
isz rasztu Tvardiiucko Annotutiones po'dar tokiu, kuriūs lie aliejojimo galem pava
ra labai pamokinanti, nes yra sujungta su liticac, isz rasztu kun. X. ri kitu, isz Mor.ume
dinti, gerais lietuviais, gerais patrijo.ais, go(torija Lietuvos, su istorija persekiojimo ka-jnta Paloniae historia ir t. t.
.
,
rais katalikais ir t, t.
iliku, su istorija Vilniaus ir kitu miestu, irj
Krauju apsilieja szirdis lietuvniko, kada'
(Dar ne viskas)
i istorija bažnyczios. Isz apraszymu Vilniaus jis apsvarsto padėjimu Vilniaus Vyskupystės.!
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Baisi viesulą.
In Wushingtorra ateina Ai
torius, iszroiszkė, jog jis yra priesz nius, jog iszligo ant kuriu krViktorija, B. C., 14 Kuvo,ingos savo dimisijai, rūdiju studen tina padaryti sandara Japonai
Australijos garlaiviai ntneww^
tams, iszsiskiMiti namon.
su Kinais \ ra sekanczios:
žinias apie baisių viesulų, kuri
1) Naujos sutarty s bus už-1 n’laiiku sulas Fidži. Padalė ji
Mirė kunigai decezijoj vertas tarpu d'uju vieszpaty- didutę Idedį kaip ant žemė*
Selini.
szcziti, dftdam-zio* .lapiniams ! taip ir ant vanduuio.
jiesa užvedimo savu pruvu i.m
Keli dideli įjek-žiniai laivai
Vikarijuszns filijaliszkoa bažnytapo siiiniiszu laike audros.
czius Griszkabudijo, kn. Baltrus trr v tor ios Kinu.

THE LITHUANIAN WEEKLY įnirtusius studentu# atsirado ir rek

, GARSAS AMERIKOS L1ETEWIC’

l‘UBI ISHE1) EVERY TUESDAY
■ •

*

* • -S »

* *,

Kiecutea all kind of Job Printing
.and translating in all modern lau-

SUBSCRIT1ON $2.oo PER YEAR

All communications must be
— addressed —Batai ty s ir zokonikas klioszturiaus

2) Sola Formosa tapps pa
Kiipucynu Lomžoje kn. Jnnuara* vesta Japonijai.
■
W ronka.
3) Japonija apturi tiesa ap
ėmimo dvieju portu, Port Art
EKSPL1OZUA ANODIJOS
hur ir Wei Hai Wei, ant tnlo
[ETERU].
laiko

,,Garsas Amerikos Lievuwiu.,

Publishing Co.,
230 W . Centro str.,
Shenandoah; Pa.,

7 d. Kovo M lavoje ant geležinkel’o vagone 3 kliasos atsitiko eks,.(>araas Amerikos Lietu win*pliozija. Nežinia kas tokis buvo
atneszes slapta balioną [anodijos]
IsseiuH kas Czet vergą#
ir pastatė pas paežiu. Liepsnos
Shenandoah •!’n.,
apėmė visa vagonu, kuriamo buvo
VASZTHO.JA ANT METE
40 pasažieru. Visi metėsi per du
AMKn’KOJK ?...................... $ 2.00 ris ir langus; nieks g\ vasti<« ne
IN I'Z.MARE ..................... $ 3.00 patrotijo, liet daugumas i»z jntapo
sunkiai sužeisti.
NEUh.i.lMb EA1KRASZT1S

L’t.vsizdttojas Dr. J. M. Stupnickis
l*«nkruszcziai (korespotlem-ijos) ir (UTINES SUSPAUDA MASKOlaisakai turi buti adrennwoti ant szio
LIJOJE.
adroF< .

Ne parėjo da mėnesis nū užda
darias Amerikos Lietu win“
rinio lilieraliszko maskoliszko laiPublishing Co.,
kraszczio ..Ruskaja Zizn", o jau
ateina Žinios apie tolesnius žing
280 W. Centre str.
snius maskoliszkos valdžios link
Shenandoah. Pa.,
isznaikinimo liesesnio ir neprigulPiaiugai turi buti siun*ti per Money
mingo raszto, kuriam ik sziolei
Carder arba Registrawotoje Gromnpasisekė užsilaikyti po geležine
t<*ja ant ranku.
ranka Aleksandro III. Taipgi miniDr. -L M. STUPNlOKlo.
steris viduriniu dalyku paketino
22 E. Oak str.
dilti pirmutini persergėjimą mėne
siniai laikruscziui „Nabliudatel”
Shenandoah. I’n..
už patalpinimu straipsnio „Nauas judėjimas Vokietijos".
rijusza in par. Garlevos pav. Senapilio. Kn. Mikas Žlgunas — už
vikarijusza par. Januvkos. Kn. .Tū
zas Arnastauckas — už kapeliona
iri Sasnava filija parapijos SenapiPopas priėmė katalikyste.
lio. Vikarijuszas parap. Sakoly
Isz Rymo danesza. jog atpav. Mazaviecko. kn. Jūzas GrVnkoviezius — už vikarijusza para tkelevo ezionai popas Tolstoi,
pijos Bartnyku, pav. Vilkaviszkio. žinomos arislokrastiszkos niaKn. Pranciszkus Hannus — už v i- skoliszkos g.minės, giminaitis
karijusza par. Šachovo» pav Sabuvusiojo ministerio. Po tū
cziuczinska; kn. Jfizas Baltruszailis - už vikarijusza parapijos Gra- lam laikui priėmė katalikiszka
l>ov. pav. Spaszczysko. Admini tikėjimą ir tapo paszvenstas į
stratorius par. Seinų ku. Daminikas knnįgus. Pradėjo jis Ryme
Kijcvski, ir vikarijuszas toa pa darbūtis, apie sutaikima l>azežius parap. kn. Jftzas Stepokaitis, uyczios kata!ikiszkos su prapaskirti pirmutinis—už vikarijuvoslaunu. Dasižinojes apie tai
*za par. Krosnos, o antras — už
vikarijusza par. Liubavo pav. Pobiedonoscevas metė prakei
kimą ant kunigo Tolsta jaus ir
Kalvarijos.

ISZ VISUR.

K

K.

pasistengė idantvaldžia lieptu
MA1SZTAI
STUDENTU Izvolskiui Ryme, pasirūpinti
apie iszvarima Tolstajaus isz
Peti-opilije.
MuAztai studentu universitete Rvjna. K n. Tolstoi buvo pri
.*
Petropilio neperstoja. Žandarai, verstas iškeliaut į Paryžių.
policija o pagaliau# ir kariumene
buna paszaukti prie užlaikymo
Iszligos J aponu.
tvarkos. 28 diena VVasario apie
Išilgos ant kariu ketina pa1600 studentu susirinku apie uni
versiteta; studentai reikalavo dilui- darytisandaiu Kinai su Japo
*ijoe rektoriaus Nikitino. Pricsz nais sandara.
j

z

K miškai* h»iv as SU lUUŽluuimi nuėjo ant dugno.

A ut žemės daugiause nnkriitėjo Suva, sostapilis solu Fi
dži. Viesulą tesėsi 48 valan
das ir padarė nesuakaituuni
4) Korea bus neprigulmiu- bledį. Miestas perstatų verta
apgailėjimu iszžiura. Namui
ga nu Kinu.
5) Japonija apturės nū Ki suginanti; stogai nuplėšti.
nu karės kasztussuviršum 250 Szian ir ten guli lavonui.
Sola Taveuni, ant kinius
milijonu Yenu auksu.
N ra matoma, jog sindara į/y vena daugiausia europiveziu
tapo suvis sunaikyta. Zniouėi
aut tu iszligu Ims padaryta.
ant salų laminsi baisams pa
dėjime. Stoka maisto ir priePaskendęs garlaivis.
glaudus turi būti priežadui
Garlaivis, kuris priesz ne bado ir užsikreuziamu Ilgu.,
kilti laika paskendo neperto- Valdžia sulų F idži ketins (luti
Ii Beachy Ilend (Anglija) va pagelbų nelaimingiems.
dinasi
>iga“ paėjo isz Ham
burgo. Žmonės tapo iszgelbėti.

Kariszkas iszpanijos gar
laivis paskendo.
Guriais i* ,.Reiną Regente“
kilto Miką didelos audrios
pokraszt ijc
Marokko.
Būvu jums* 420 Amoniu, apivieru, kareiviu ir matrosu. Vi
si paskendo.
Likucziai laivo „Reiną Re
gente“ tapo išmesti aut Afri
kos kranto, nupertoji Gauta ir
Farita. ,,Reiną Regente“ buvo tai laivas szviežios mados.
Buvo padarytas J <587 mete,
buvo sunkumo 4800 tonu ir
turėjo sila 1 2.000 arkliu. Bu
vo ilgumo 320 pėdu ploezio 50
pėdu, giliu 20.

Kitais Amerikoniszkaslai
vas paskendo,.
Sau F ruhci-'C’> Gal., 14 KuVo. A .H \ ieii" .xii-ualijos lai
vu pi’ibuvu cziuii kap, N. r.
Sioįrren
susini nežudo laivu
„Surok S. Ri.lgevvay“, jo pa
ti ir keturi matro>ai. Ju laiva»
Husimuszė aplinkinėje falu
Auklandzku, o kapitonas su
paczm ir keturiais žmonėnib
klaidžiojo ant mariu, pakui
jūs nepaėmė laivas. Likusieji
žmones, visi pražuvo.

TR.mu

■11.,

rai, o kaip vienas uau, o kit*i<
mas užtarėjas partijos katali- 19 diena KbVo, jog Vi ii uždrali
kiirkos Sehvrlenier .Mat smu- stas i n vežimas galviju į Anglį zecerio, bet ateiūancziam lai* sau, tai iszeina
ju isz svetimu krasztu kaip
rr-r—r
tai: isz Suvienytu Valstijų, L’tarnika.
M
Kanados isz
yu palaim ini ma.

Str. Shenamloah Pa.; visiems
«nt tuktjtanczi'o ‘žmonių. ’

JAPONAI PAPRASTAI
PARGA L KINUS.

Kinai ir Japonija.
Isz Petropilio dam-sza,• jog vai
^žia Maskolijos ir Anglijosui
yiims pmlarimu pa kajmw tar
pu Kinu ir Japonu.

• iu:
DARBAI EINA UEtUAL'.

bar agentu ,.Garso A, L.
Sženadui’i. Turi pavv.lyim

Mt. Carmel, Pa. AnglukaJaponai ketina atimti nū
svkloHu dabar darbai eina ge
PASZ VENTIN IM AS
rai. Pirmiau# kompanijų# nuir „Gaiso A. L. ližraszsti
vadove esanczlos arti sal"S
muszdnvo nū tono po 11 cen
nauju# abonentus ir nū ju piFurniuza Japonai jau atėmė,
tu, o dabar numusza tik 9 c.
tikune pHNz’ceiitinimai ant ar- dabar jau rengei atimti ir sala
Farmoza.

Antras Lietuviszkas

Adelaide Pa. ir

Prieszai alkoholizmu
o:

Pagal, paskutinia statystika
Norvegijoje rokuota \ ienas na
ma*, kuriamu parsidūda ^g«riimi i- ant 6JJO0 gyventoju.
Idant supranti toki skaitliu,
pnguii uaueti, jog t rancuzijoje vienas tokfs namas parei-

ta. Skaitlius skaitytoju laik
raseziu ir knygų vis didinasi

bar daug daugiau, kad be
mokslo sunku yra gyventi,
kad dabar pnszvenstos valan
dos įlel pasimokininio atnesz

Jftiig karezemu ir visokiu bu<ill apsunkina Įiardavima alko
iiuliszku garimu.

teatraliszkos

1 Kovo 7
stes laikis mitinga, ant kurio
užpranzomi vi a visi sanarei.

gum.’is darbini k u, dirlmncziu
fahrikiise . briežuku ( zapal-

8TRAIKAS ANGLIJOJE

BUS VISKAS LIETUVISZKAI k am*
MUZIKE IR SZOKIAI
Vardan Jauiiuinenes
Ant naudos padabinimo bažnyežios
Bus laikomas Lanedvlijc 29 Ba
rai dirba kasdien po
landžio 1895 m. Ant Rabinsono
na*.
sales Shenandoah Pa.

Tam*y l»ė.
kūgeriasiu muzyke visokius lietuviszkus szokius.
Taigi
\\ ii kr#’ Bari u. Pa.
malonei praszome vian broliu ir se
serų, kaip vietiniu, laip ir aplinki
niu miestu ir miesteliu, at>ilankyti vini yra tamsiais
ant to taip iszkihningo ir triukš niais už lietuvius
mingu buliaus.

xiii dirbtuvėse apsiautuvu;
“OūfOOO žmonių-nustojo dirbti.

Mire.

»-

PRASIDĖS 7 - TA VALANDA
VAKARE

kiu, kurie skait

TIKI ETAS......................... 25 C.

ratui daug yra tokiu, kurie ne
žino prie kokios tautos jie pri

Shenandoah Pa. 23-3 95

Gftdotinas
Rad aktoriau
Garso Amerikos Lietuviu“
In auda už laikraszti.
„Garse“
hK i!
Wunsovicz iazdū tujas mano kel«*ta žodžiu. Pril nivaii
Kovo, ku- nei
ko laikraszcio „Patry- i Mahanov
rioje dienoje buvo labai isz-

prenumeratos

Isz Shanghai ateina žinios,
jog armija, Japonijos paėmė
Karunavojimas caro.
vieų krautuvę valgomąją dal)
Isz Londono danesza, jog ku,
paskirtu
del
Kinu
iszkiĮminga karūnacija caro armijom ant 3 menesiu. Ja
Maskohjos atsiprovys mėnesi* Įionai yra apėmė visasdrutvieje Gegužio Maskvoje.
tęs toje aplinkinėje, taip jog
nrmije kinu turės kentėti badu
Amerikoniszkas garlaivis arba bus priversta gryszti i«
Pekiną.susimuszė.
Amerikon isz kas garlaivis,
,,George Peabody“ susimušė
ant vandenų ties Japonija.
Žmonės ir ta vorai tapo iszgelbeti.

------

Miihanoy Gitv, Pa. ■’

Szveiito JūzupoBuvo tinai
daugybe žmonių nusirinkusiu
aut Dievniahiv>tė*, visi n»*gn-

susirinko keletą lietuviszku
Verbickas (Pa*
ant klebonu ir daugybe žmonių
mirė j
tos iszkiĮmingu.-' Dievmaldys- isz Mahanojausir isz aplinki
23 Kovo mirė Jonas
tės. Suma laikė ‘zūdutinas ku- niu miestu ir miesteliu.

Martinas

SAUJAS GELEŽEELLS
Ketina parvesti geležkeli staigej.
arvirszunę kalno M on t Blanc 'Furnas.

ijo orkestru szv. Cecilijos, ir
Gaza# apdegino.
aziiefcza i 2,800 metru.
butu viskas gerai,ir labai gru
Pittston Pa. Lietuviežka
žei, bet kaig užgrajino varguir kiti du mistriumt vargonų ir choras. . po Velykų atgrajiti antra lieenerola Who Kinai uz'muszė.
tai kaip sumaiszė — kai|> žir tuviszka teatraliszka veikalu.
vyrai.
nius su Kropais, tai žmogus
;rola Who, kurs norejo perPlozikui klebonijoje.
zkudit kareiviams skriausti
niones gyvenanezius po so
Asz nekaltinu Mahanojaus
T ū j aus rei k ai i n gas y ra ge ras
*
•
•*
us.
i
n
si
lauže
į
klebonija
g rėk iszzecerius į drukarne „Garso A. chorą, bet kaltinu profesori,
InfJiuencija. L,
Atsiszaukti į Redyste kuriam reiketu pashiipinti, kos bažnyczios, sumuszę, gaV
praustas įvežimas galapie pritaikima choro, ir varLaike pereitos nedėlios Ber
yjju į Anglija.
cnmii nrie orkestrus. \ ienų tam pasisekė isz trukti isz j u
w
ibiu atsitiko 146 smertis N
ranku ir užsidaryti kitam kam
Valdžios organas apskelbė • Guraae p
priežasties inflinineij<»K, žiu •

Nuo Redvstes

Imrije. Užpiilikai visokiu bil
du bandė suniuszti banką, bet
jiems nepasisekė. Ant galo pa
budo susiedai ir atbėgo į pa-

Apgrasi nimas. Katalogas knygų

Szi-met sukako szeszeri metai, kaip Apie sonovos Lietuvos pylls d-ro Basana
vlczlo
*'
“
“
20 c.
Tilžėje, už sudėtus apszwiestesniuju
Lietuwiu pinigus, tapo insteigtas Trumpa senovės Lietuviu IstorŲa 10 c
Zlponas bei Ziponed-ro Basanaviczo -lOy
laikrasztis
Žirgas ir vaikus
“
~ 2(1 c ŽMONES

„VARPAS“.

Chicago, 111. Neseniai pas tei;
darį (J. J, \\ hite atsipiovij<
provaS. J. Serges‘o, kinis ne
teisingai užsipuldinejo ant A
J. Kwasigrouho, buk
niuszea merginą ir buk
Buvo apsuditas i kalei ima
J.oegers buvo prižadėjęs
szaukti ką neteisi ligai buvo
skeibes^ vienok to nepada
15 d. Kovo buvo nudiltas i

KUKZYNSKU

„ Varpas“ tai yra reiszkejas siekiu
steigimu ir darbu jaunos, patriotiszkos Lietuvos inteligencijos.- , • v
„•Varpas“ paduoda visokeriopo
turinio rasztus prakilniausiųjų Lie
tuvos vyru.
„ Varpas“ leidžiamas tikrai gra
žioje kalboje o kartas nuo karto talpina ir straipsnius su iszguldymais
apie lietuviszka kalba.
Didei velvtina butu, kad kiek vie
nas Amerikos Lietuvis parsitrauktu
ir skaitytu ta laikraszti.
„Varpas,., su parsiuntimu in Ame
rika ir in kitas svetimas žemes, per
metus kasztuoja 1 Amer. doiiara ar
ba 5 prus, auksinus.

Birutes dainos
•“
“
10 c.
Petro Armino rasztai - eiles
.‘p 10 c.

SZ1RDING1, GĖRY

MAI, CIGARAI

PUIKUS, KO

DOS REIKALE NEATSAKO.

Ponai ir mužikai , Drama penkiose per
mainose puruszyta Aleksandro Guzyiczio
“
“
“
15 c,
Kas teisybe tai neinelas puikiom apisukoles Isz. lietuviu gyvenimo

Pajmlinkim vyrai ži'me apysak
Vaiku kningelo
“
“
Ant Nakvynes
“
“

Gyvenimas Stepo Raudnoslo ir kiti
dingi skaitiniai (ketvirta dalis „I
leni>zklo senolio”)

I
I
’ į
I
I

„ŪKININKĄ,“

licijos niednikui, priesz kil
nūs sĮiecijaliszka grand jurj
ineszė npskutidinią, tapo 1‘J d.
Kox o aresztavoti.

Gali iszczistiti ir nukvarbuoti visokia;
drapanas kaip tai; kotus, kelines, pirsz
tines, vilnones ir szilklnes. Po iszczistli
mo , arba nukvarbavimo drabužiai isz
rodo kaip suvisu naujai padaryti.
Darba atlieka greitai, pigiai ir kogeriausel.

Taigi parduodu naujas ir jau palaiky
tas drapanas.
NEUŽMIBHZKITK

116 E. Centre Str. Netoli Ivales
dipo SHENANDOAH PA.

New York
Cash Groserv Store
29 W, Center Str.
Shenandoah, Fa
UŽ PINIGUS PARDUODA KOPIGIAUSEI

-ATEIKIT O PAMATIR1T.I

100 svaru kvietiniu geriausiu miltu
1
„
kavos
1
,,
Arbdtos geriausias
10
„
druskos
4
,,
Radzinku
7
,, .
Muilo
1 Galionas Acto (uksuso)

UZ PINIGUS KOPIGIAUSEI

i«®S

Promptly secured.TradA-Marki. Copyright*
and Label* regiatered. Twenty-flvo yearn ex
perience. Wo report whether patent can bo
secured or not, free of charge. Our fee not duo
32pnge Book Free.
H. B, WILLSON a CO., Attorney* at Law,
Opp. U.». m. Office. WASHINGTON, D. C.

paskirta kūlimu patriotizmo ir plati
nimui apszvietimo bei reikalingu ži
nių tarp ūkininku bei kitu prastesniujti Lietuvos žmonių.
Pirmuosius rustus „Ūkininkas“
'•jo tokiame pavidale, kaip ir kiti
laikras’zcziai, vėliaus pradūjo iszeiti
pavidale knygucziu lyg „Auszra“!
o dabar iszeina dviejuose pavidaluo
se: kas mūnesis iszeina laikrasztis.
kaip po senovei, ir da ..priedas“
tokios knygutes, kuriose kąs kartas
tai pinasi, visai nauji, ka tik paraszyti
ubai akyvi skaitymai arba gražus ir
naudingi pamokinimai ukinikams
(žemininkams, laukininkams).
Dabar nuo nauju metu patsai „Uk i n i n k a s “ (laikrasztis) iszeina jau
du sykiu per mėnesi ir talpina, kaip
ir ikisziolei, iszguldymus apie t*»utiszkusir kitus musu reikalus, apie
Maskolių politika ir kitu szaliu'nuu
jierias, o
žinių isz
Lietuvos

Pirmutinis degtines varytojas,
ja
“
••
••

komedi
iv e.

-am

Czion gausi geriausiu gėrimu,
szalta alų, o ir gūžes gera miera, o
rukimo nerenk girti ba tas pats girai
NEP^MIRSZKITE, szale „Garao^

spaustu wes.

umtanis

Naujas elementorius (1895 m ) apdarytas
su puikiais paveikslais

Pamokslai ant didžiųjų metiniu
ežiu ir didžiosios nedėlios

Kas yra griekas
Lietuviszkos miszios

Žodynas kun. Miežiniu keturose kaliai
lietiivibzkai. latviszk.d, iet.ki.-z.Kai
ruskai
“

Czion galima gauti sznlto alaus. sa|
džios ir karczios ariclkdes. temoig
usirukite cigara su kwepeueziu du
rnu ir ko tik duszele usimano.

Basanavicziii Dr Etn<>ogisz.. <s s
menos Imi vien i niapa)

Juszkevicze A k u n. ir J. Svodbine reda.
\ eluonieczli lietiniu suraszvta 1870
mete
“
50 c.

Del wirimo mesa
Del kepimo galvv
3 sw. deszru —
Rūkyti kumpiui 1 sw. — V
Žali kumpiai 1 sw. — (L
Taipgi del wirimo mesa 3| sw.25

iszi<evicz<
kun. ir J. Lietuvlszkos
dainos, užraszy los pigardoje Puszaliiežiu ir Veliuona isz žodžiu lietuviu
dainininku ir dainininkių (pirma ir an
t ra knyga
“
“
S 2.00
kun. ir .1. Antra knyga
Geriuuse mesa ir mvžiause
(150 ckun. ir J. Treczia knyga w įsame mieste
125 c.

l’»‘ivėlintos Apysakėlė)
Pavergei* (I
kaip gyvena K y iial
10 c.
Pamokslai ir Ganylojaus kalbos sudieežiams
••
“
„Ūkininkas“ vartoja koaiszkiiiusia.
Tajemnyczlos gyvojo Rožancziaus deiei
Ten galima gauti skaniausiu gėri
kiekvienam mokaneziam skaityti su
penkiolikos asabu
“ “
10 c.
mu wisokiu, nes ir eig-tru usirukiti
prantama, gryna lietuviszka kalba
Vapplerio A. kun. istorija bažnyczio.su kwepeneziu durneliu, o ir pagelba
kataliku
“
“
100
Didei pravartu butu tasai laikra
bedoje, ba jau newieua iszgelbeju
sztis kožnam bei vienam Amerikos Trumpi pamokimai ir rodos del: ukini- isz nelaimes p. Ražas.
ku, ukinlkiu, tėvu, motinu, sunu ir
Lietuviui.
dukterlu, tarnui, moteriems. nasziems.
Ne menkos vervzios da ir tasai da
darbini kams, szmkoriams, kupeziams,
lykas,kad, nežiūrint ant tokio page
blednam ir bagetam ir t. t.
15 c.

rinimo ir padidinimo, tasai laikrasztis
.Ūkininkas0 palaike senąją prekę:
,,Ūkininkas“, su parsiuntimu in
Amerika, kasztuoja ant metu tiktai
I amerikiszka doiiara arba 4 prus,
auks.
Lietuvoje „Ūkininkas“ turi dau
giausiai skaitytoju už visus lietuvi
szkus laikraszczius.

Jono Razo

Kasdienines Maldos
Didžioji nedeliu. A
didžiosios nedėlios
Kristijonas Donalaitis Pavasario linksmybes
“
••
‘
5 c.

Kaip daugeliui žinoma, iszeina
rrcinal IfzelDn i(x Sh«n*<!»rio in Ronn H«r*o,
Junction. Muuch Chunk, Lehighton, K'atingion, jau SZESZTI (6) METAI ir praI White Hull, CaU>»*iąuM, l.’kDl Jwn.
Į En*lon ir We«th rji 6 04. rsi.t 15 r.vu 12 48. S.57, nesza žinias auksztaicziains ir Žo5.27, po pf*»u.
*
inHicziaius
lietuviams
ISZ
In New York ir Fhiladelphiu. t 01. 7 S3. D 15 r>l* 12.43, X 57, pu piel. In Qunknko, Swh^bbtck, tuvosir kity svietu kraszlij
Gerhard* ir Hudynudsle. 6.(>4 9.15 r) t.-» 2 57 t o piet žvalgu“ kariauju už kutalikiszku tiIn
ilkea-Burre. White Hitven. Ehutou. L*-|
ceyrille, Towanda, Sayre. Waverly ir Elmira,5.04. If kėjimu priesz pruvuslavijos įtekme
9.16 ryt* 2.57, 6.27 po piet.
I I ir už tautiszkiia tiesas; kritikavoja
In kvcheiti-r, Buffalo, Niagara Fall* ir ta Wu- I
ir draudžia kas prieszingu k&ta*tu* 6.04. 9.15 ryla 2.75, 5.27 po ph i.
In BelvldMrv, Delaware Witter Gap ir Stroud*- t iikiszkam
tikėjimnj, o pagiria ir
burg 6 04 rytn 2.57 p«> pi» t.
privelija kas naudinga del kutaliky
Ir Lambertville ir l'r utun 9 15 ryla
Is Tunkhanno k 6.04. 9.15 r^la 2.57, 5 27 po piel | j

l’uri wisokiu puiku geriiuu k.iipc
: ai ielkH, ura kas. miiiun. winn.s, -f
ir kiti, i’on žmogus užnja.'i wisad
)M prv.-mlas padoriai.

lietuviu. Nekuriu sako, kad ,./\pžvalga“ nenorinti teisy be garsinti,
tai grynus melas, yp; cz tik ,.Ap- | les įsitraukus, gal imu ir bules paraiOfisas buna a t id m r i ta s
Į In Stockton ir Lurulx r Yard 6.04 . 7.38. 9.15 ryla žvalgu” nežiūri par pirsztus ir ne cziot kad ir szlektiszkai. Stale prie
[nuo 9 iki 12 (pietų)
I 12 4S 2.57. 5 27 po pirtu.
dengia po dangezio kas kur yra pi •dilino yra sale deiei mitingu ir ki
po piet nuo I iki 3
I In Silver Brook Jukelio:). Audenried ir
1 ton 6 04. 7 38. 9. 15 ry ta. 12.43. 157. 37 .r 8 « po kto; žodžiu rėžiu v.bieuis *inkis tei- tu su weigu.
ir nuo 7 iki 8 wakare
1 pietų.
sybe. Tiesa, kaip kiti luikraszcziai
In Scranton 6 Of. 9 IS r\hi. 2 57 ir 5 27 jx> plctu.
In Hazb brook Jt^Jdu. Drittoii ir Freeland 6 04, teip ir „Apžvalga” ne visiems už
7.38. 9 16 ryta, 12 13. 2.57 5 27 po pietų.
ganą padaru, liet reikia įžiūrėti,
In AhLIand, Girardville ir L'>«.t (.'reck, 4.6®. 7.44, !
kad nė vienas laikrasztis visiems ne I
9 13. 10 20 ry ta. L00. 1 40. 4 10. 6.35
pietų.
In Raven Run. Ceutrah.i, Mount Carmel Ir I gal užgana padaryti. Nes jei vien*1
She mokiu 9 13. H. H. ry ta. 1.32.4 20, 8.22. 9. 15 po I
- Na wisi prie alaus Jono wasar>o
laikrasztis visukfim’ ir visiems už
pietn.
in Yate*v|||r, Park Fleer. Mahurmy City tr )
Puiki yra užeiga, nes galima gaut
CH. SHMIDTO
gana padaryty, tai nereiktu mumis
I Delano. 6 01. 7 38. 9.15. ILOS r. I® 12 43. 2 57. 5 27.
I 8 08. W S3 po pirtu.
keliu hiikraszcziu iszluisti, nes vie netik isigert gero eznapseko ar alau*
|Ar žinote lietuwini knd CHRY
bet ir patinkamai pasikalbėt; czion
no visiems pakakti).
Trainai iszeina.
■AN SHMIDTO yra geras alus
I<z. .■'bernokin 5.1'. H. 15. 1. 45 ryta. 1 55. 4 30.9
,,APŽVALGOS’’ užsteliavimus 1mums lietuwiaius darbininkams ne
liwa nuo jo niekad neskauda. I
I 30 )m> ph tu, ir ateina in SzenaJorl »ut 6.04. 9 15
j priimame tik ant dvieiy (2) czesy 1
I ry tn. 12 43. 2 57. 5 27, JI 15 po plctu.
b. Shenidra guli kas nori gauti
I Jkzr.ne io Szrtnidurio ; P<>fl»ville. 5 50. 7 38.
nzkutia in namus parsigabenti
I 9 08. II 05. 11 30 ry tu 12 43.2 57, 4 10. 5 27. 8 03 pv įsiusti par paszta į namus, tai yra;
ant pusės meto ir ant czielo meto.
Į pirtu.
WW. Coal air. Shenandoah, Pn
lazeina i*x Pa t (»v illr Į Sz»'iiadorl 6.00. 7 50. 9.05.
Ant czielomoto su prisiuntimu par
10 15, 1) 40 ryla. 12.32. 3 00. 4 40 5 20. 7.15,7.55.
paszta į Amerika, į Anglija irki
9.40 po pietų.
IszefiiM l.-z Szenadorio | UazicUm. 0 04 . 7.38. 9.
tur (aj)art Rusijos) kasztfiju 6 mar
M. Slavicko
R. DABB
15 ry ta. 12 33, 2 57, 5 27. 8.0« po pirtu.
kos,
ant
pusės
meto
<3
markos.
FruL-zuiha iez Ha/letuu j Szeuadori, 7 35. 10 0u,
339 W. Coal
1106 ryta. 12 15, 2.55. £.30 72£. 7££ ;>o pirtu.
silse, iki maskoliszkojo ruliežiaus.
NEDELLXLS TREfNAS.
Inaszei labai in žmogų nutraukė
Lietuviai neužmirszkite atsilank vti
su prisiuntimu ant czielo metu 4
Iszeina
in
Rs
ven
Run.
Centralia
hriaikda, teip iszrodo kaip giwas.
pas M. Slavicką, žinokite, jog jis
Mount Cirmd ir Sbamokin 6.45 ryta 3. markos, ant pusės meto 2 markos.
|igu nori kas kad atmalewotu ant
lyra ne paeziuoto, tai yra teisingas
Io po pietų, ir .viena in Shumuhin nnt — pinigus ir rankraszczius galima
dės formos tai -.viska
vyras, nes nereikalauja daug uždar
7.40 ryta ir 3.45 j>o plvt.
siųsti ant szito adreso:
nai

bio. Visados užlaiko puikius geru
Iszeina isz SbamoYi:. in Shenadorl 7,
GERMANIA.
>5 ryta Ir 4.00 p'» ploln. Ir ateina In She
mus, kaip tai, szalta alų. visokia ariu
Her
r
n
011o
v.
Mauderodc
I nadori ant 8.49 rytu ir 4.58 po pietų.
ka kokios kas tik nori, ir kuo pui
I Iszeina. in Ashland, Girardville i
77L SI T (Ost p re U se n). I kiausius cigarus
I Lost Creek, 9.40 ryta 12.20 po pidu.
In Hazleton, Biacli Croeh Junction,
Į Penn Haven Juction,
M.tuch puprnChunk,
:.r</džiui
užmokėk
J9ZMISLS8
kMi npduryt.a
p«-r <-x|>r«*a,
,c
“
prrko
t
2.
75
ir
jin
2
*n{ pužlur, Easton
-. ir Jei tuIrbu«
roAllentown. Betbbd.rin.
New
Sugražy k szlap" t'.iji
-'ivo- J«>irjN
-'*cs *iunczl*m
»u
>r» I.'ku* ki1 laikrodžiu
vvurantavoji
York. 8,49. ryta
12.80, 2.55
pu piet.
garsiu ima su or
larn
*ukuolui
lat~
Iun- kud tu guiėlurn lufra
1308 \V. Centre str. Mahanoy Cit v
derlu, o mes law
12.30.
2.55neuiganepo pietų.
žyti b Li Philadelphia
*i • vienu metu
jei bu«
atsiusime per ex
In Yatesville,
ParkmesPlace.
Mahanoy
i- Galima pirk tie konopigiausei ditAf,
i
joipu
tu t>»rdū»i (zctzit
Ju»iro tau
vie
pressa szi. su gra 25 E. Centre str. Shenandoah. Fa
na
dlka.Ra-rzrr
l»z
karr,
taip
kaip
me»*iu>lin
tik 2.
City
ir
Delano.
8.49,
11,35
ryta
12,30,
i geriausiu
wažiuwt. PriegŽals luksztais au
perOOdlon Adr««a«u
55, 4.5s. 6.03 popieti!
k?u
apdaryta vi
Ten galima gauti sžu’iežiausiu ir
.į u ”vo HilrrMi <, m«-’i ntMU
o liaidžiu piningus tiosiogei m
sa
Iszmargita
EI
THE
NATIONAL
M
‘
F<G
iru tau
e.z srju pui
Iszcina isz lia/Jetun
in vicn^
Szenadori
8.30,
>tuwa, Russija. Lenkija ir kitas 11.30 ryta 1.05. 5.3o po pietų
gin gatunko ir ge geri’ijMiu walgornu t a. tvora ir kitooik'r“^ntl
:lU*
IMPORTING CO,
ras viduriais, lai ®zkn daigiu.
isszalis Europos.
Szenadorh)
1‘ottsvllle 1H.
5,56. 8.49,
834 Nz
Dearborn
St.,in Chicago,
I
krodell, kuri tu
galėsi parduot.
Taiposgi K. R:tdžiawiczius > rs
eipgi laikau saliuna, kur wiso 4.30 ryta 2.40 po pietų
UŽ
$25,
o
rjgu
Isz Pottsville in Szmadori 8.30, 10.40
agentas szifkorcziu irsiunezia pinin
J galima gauti isigert. Lietuwei
■y ta 1.35. 5. J5 po pletu.
I tiek wertaa užmokėk $6,50 ir turėk Ji
gus in wisas szalis.’?
sawo wienzemi.
rollin' h. wii.bi k generalnas
superin
Mes
taaves
praszome
nueiti
in
expressa
l'ZK,rr,k Mltę u pgur
S
iW’ Soutli
menę irBethlehem,
prutiuck inumii
teudentas
Pa. I ir pažiūrėti Jo. Szis laikrodėlis yra Ilgus
CHAS S. LEE, gen agentas
j tiems kurie parsiduoda nuoSJ2,50iki $25
I ir gwarantawotas ant 20 melu. Atsiusk
Phihtdelpdia. Pa,
A. \V. NONEMACHER, Ass G. P. A.
sawo warda, expreso ir paežio adresa.
J8N8 WLiD/lŽJ9
South Bethlehem, Pa I Paraszyk kuki nori, inoteriszka, ar wyrlszka Jeigu tu nori tai siusk Isz sykio
tines
įeiposgi gers kriauezius ir teisiu
$6.50,
o bus dika per 60 dienu auksu plei
***"
lįir
I
Pulku*
)4
k.
aukagentas, laiwakorcziu ir siunti
©td
iriA l’u ph-iti-H*
Jsikro litas lenciūgėlis su kiekwienu laikrodė
kiekvien.uj
piningu.
122 S. Main str.
j)if
it
■>/)<> lnixr««z- liu. busgwarantawojimassu klekwlenu.
Kostumieris raszo: 2 Gr. 1893 —Kirt
Shenandoah, Pa.,
land Bros, it Co. Siusk man kita už $6.50
laikr. wisi yra užganediti. IV. Dutcher,
Saranac, Mieli. Kirtland Bros.
Ccų
M. WROCZINSKO
62 Fulton sir. New York.

Kurie norite gauti katalogą lietuviszku knygų ir parsisiusdiuti 8»v
laikraszczius ir knvpns isz. Tilž&.
Perspėjimus apie szventa tikėjimą, c
ipatingai apie Jėzaus Kristaus Bažny- tai raszykite ir piningus siuskite pv*
ežia ir puiki pasaka. Isz tamsybes vi*- Motiejų Neveski o greieziause aptu
du tiktai tiesos kelias
“
rėsite. Norint gautie katuli g»llETUWISZKAS SZTORAS—
Apie malda kaipo raktu i dangų
reikia induti in gromata markelę
to zMfonso Liguori
“
lame szlore wisokiu daiktu galipacztava už 5 centus.
10 c
Siucziant pinigus arba laiszkus ii Musu Pasakos. 10pasakų
gauti pirkt ir nebrangei; teipgi
Jo adrisas toks:
“
“
„VARPO“ bei „ŪKININKO“ re Graudi Verksmai
Mažmožiu ipatingai reikalingu mo
Kankinimas kataliku Lietuvoje abelnai Lietuviszku knygų prekystė.
dakcija, j-eikia szitok is adresas padėti
lems Wis gi ten geriau aiti ka
o ipatingai Kražiuose 1893 metuose
MATUI
AS
NOVESKL
^el Lietuvlszko teatro
“ * 15 c.
HERRN Dr. BRUAZlS.
t kur turi wisokiu daiktu. Teip
is Wroczyoflkn yra wisko ko tik
Visos tos knygos galema pirkti
TILSIT OSTPREUSSEN (GER-

spaustuvėje „Garso A. L.

(JeJazinMas Leliigli-Falley

In .'thacM ir Geneva (JOI 9 15 ryta 527 po plH.
I In A uburn 9 15 ry ta 5 27 po pi*t,
| In .leaoeevlile, Levulon ir Heawcr .MeaSow
I 7.38 r? ta 12.43 p<> piet.

Grieszninkas priverstas meta voties, arba
per Jėzaus Kristaus kalba griesznikas
sugražitas ant tikrojo kelio
l.*> c:
Apie Dangų. Saule, Menasi, Žvaigždes.
PlianeWs ir Kometos
*’
5 c.

|Ciionai galima gauti, kiek tik du
ialo užsimano: atsigerti kuo aka
liūlio aluezio, saldžios, karezios i
ikioi tik norėsite ariolkeles, kad i
ikrawotos, užsirūkyti puiku cigara

SHENANDOAH PA

•Shėnandouh >

Kaukazu balaisvis
“
Kur meile ten ir Dievas
Kas kaltas
“
“
Senis Makrickas
^Vakaras Tilviko pirkteieje

W Chmlsllaucko

Prašiau atsilankyti ir to wisko pa

Jurgio Juraiczlo
232 \v. ci:n i rę siu.

Pasakojimas apie viena vaitu
sztinika
“

IKTUWISZKAs 9AI.IUNAS

I

M. &WR0INKEWYC8IUJ3
Geriausias karpen tevis (dai
lydė) wiaauie mieste Mahano
jaus. Gytveria ant ulyczios 417
W. Pine str. Mabanoy City,

Kas norit usiszteliuot nauju gera
czeweriku ar czebatu arba pataisit,
tai nuweikit pas Motiejų Marclnk#wyoziu, o kada jo daiba pamatisit,
tai kito niekad nelankisit.

