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II a v a n a. Kariumenė kubieczią užmingai
— Nuo seniai rengemą pasiuntinystę dėl
iszliuosavo uždarytus isz ju nemielo padė ėmė vakar miestus Calabazar ir Santiago, ap
isztyrimo ežero Czad vidurinėj Afrikoje voleistus per ispanus.
jimo.
kiecziai nežinia dėl kokios priežasties sulai
W a s h i n g t o n a s. Per paezias Ka— Havanoj taps suorganizuotas pulkas kė.
as parvažiavo i Suvienytu Valstijų sostapilę poliemoną, susidedantis isz 1000 ypatų, ant
nisija, parveždanr isz Paryžiaus traktatą, paveizdos New Yorko policijos. Lazdos ir
pd kuri Kuba, Porto Rico ir Philipinai lierevolveriai yra jau apsteliuoti.
i savasezia amerikiecziu. Priėmė juos gaS z t o k h o 1 m e, sunkiai susirgo žuveiszkilmingai: ant dypo pasitiko daugelis
idinįku ministerijos ir kares; po to nuva- dą karalius Oskaras U.
vo pas prezidentą ir sudžia Day sudėjo preChristiana. Susineszimai tarp Zuentui visus dokumentus. Prezidentas szir- vedijos ir Norvegijos diena isz dienos darosi
gai jiems padekavojo už ju trusą ir darbą asztresni. Norvegija sako, kad vien Zuvedija
garbes Su v. Valstijų.
traukia pelną isz Unijos, skriausdama tuom
Norvegiją.
Cor. i-st <& BROADWAY
Armija Zuvedijos skaito 105,000 žmonių.
Norvegija gi turi tiktai 43,000. Zuvedija tu
ri szeszis pancernikus, Norvegiją vieną ir toks
pats neligumas yra ir kituose kariszkuose szipuosc. Isz to matoma yra koki pargah turė
Puikios Jersey visztos
8c svaras
tu Zuvedija, atsitikus karei.

Žinios isz Amerikos.
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Newark Cash
Meat Market,

W NAUJU METU

I s p a n i j a. Don Carlos dar nemislija
atsisakyt nuo pretensiju prie Ispanijos sosto.
— Mieste Santander sustraikavo visi laikraszcziai, kadangi redaktoriai negauna rodos
su cenzūra.
P e t e r b u v g a s.
Caro užmanyta
tarptautiszka konferencija apie sudėjimą gin
klu atsiliks Peterburge prapžioj Gegužio ateinaueziu metu. Maskolijos rėdąs pirmiausiai
oficijaliszkai perstatys savo plianą, kurį dar
perstatytojai galės bet kame atmainyt.
Ber1 yn as
Vokiszki laikraszcziai
iszjuokia rezultatus tarptautiszkos konferen-1
cijos Ryme, kuri turėjo panaikįti anarchiją. į
Teisybė, ant konferencijos liko priimta neku- Į
rios rezoliucijos dėl persekiojimo anarchistu,
vienok nė viena vicszpatystė ne prisižadėjo
jas pildyti.
B o I g i j a. Brukselėj laike susirinkimo
deputatu kilo didelis ermyderis. Socijalistas
Van der Veide įneszė, kad but paliuosuotas

Jaunos antys
Geros torkes
Szvieži pork szolderiai
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Pork czaps
Mesa del zupes

Newark Cash Meat Market,
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Isz Lietuvos.

Kaimelių parapijoj (Naumiesczio
Liete) 1 dieną Gruodžio ant Jomantą lau
brado užmusztą žmogų Bedarbį isz Papiszhkaimo. Važiavo jisai tą dien su savo kaimil Keruoczium nuo provos ir dabar paž®imas puolė ant szio paskutinio. Iki sziol
ĮiKeruoczio nearesztavojo, bot rengia suįtiir vesti pas tyrinėtoją.

slėpti sziauduose ir taip pergabenti slapta per
rubežių. Ką sumislyjo, tą ir padare. Atva
žiavus vienog su sziaudais ant rubežiaus, maskoliszki sargai, bejieszkodami, ar sziauduose
nėr ko uždrausto, pradėjo su durtuvais sziaudus badyti ir juose paslėptą vaikiną taip bai
siai subadė, kad tasai į porą valandą ir pa
simirė.
(Isz Lietuvos).

medegą, kaip tiktai tą, kas tikrai ant su pagelba pozityviszkųjų ir apdumoja-

bet tuodu suriko rūstingai: „Mum kunįgaij
užtėmijimų yra paremta.
me, taip sakant, nepatyviszką pozitynieko nesakė ir nieko neliepė, ką norite, su
Po Dragūnais, ties Kirkilais Naumiesczio
— Tokiu budu isz szito įgyvendį- viszkame.
Paveizdon asz turiu idėją
mumis dalykite!” Ant rytojaus juos iszsiunpavieto abieszczikai sugavo tūlą prekėją su
to fakto tiek galima iszvesti arba nuo- apie daiktą priesz manę esantį — tąjį
te į Skuodą prie asesoriaus, neva aresztavotus;
knįgoms lietuviszkoms, — Užvidėjimas buvo
prie to Vaszkys su urėdinįku vėl gundė: ,,Nespręsti, kad jokis žmogus ir jojo įrankiai daigtą mislia atstumiu, praszalinu ir to
priežasezia iszdavimo.
sugrįszite, busite iszsiąsti isz szito kraszto į
negali sunaikįti medegos ir daugiau kiu budu garniu idėją apie užginezyjimą
Pas Joną Tutkaitį Griszkabudžio valsSiberiją!“ Nuvežė tada į Skuodą ir paleido,
nieko kito; o iszvadžioti ją esant savije nebuvį. Todėl asz galiu sąprotauti me
cziaus buvo kratos. Bet kaip musę kandę
įsakydami, kad niekam nesakytą, jog jie aresznucimpino isz kur atėjo.
nesunaikįtina, nesužudoma, amžina> ne degą esant atstumtą ir taip paimti jos
tavoti atvažiavo, bet kad su savo reikalais.!
Isz S e n ap i 1 ė s. Neužilgo busiant
galime dėl tos priežasties, kad tai butu sunaikinimą ir nebūtybę.
Czysta komedija! Paskui Vaszkys su rasztiįtaisyta ežia moteriszka gimnazija. Geras tai
Isz I 1 a k i ų.
Starszina Vaszkys, nįku geruoju praszė Pranciszką Indrėką, kadį
placziau ir apimiau pasakyta, nekaip
— Jog medegą yra paszaukta į bū
butų daiktas, jai tik maskoliai isz tokio užve Stan. Mickus su paezia Petras Vasiliauckas, sakytą ant kunįgų, bet ir tas supyko toki J
apie ją patirta ir užtėmyta. Ir dėlto sena visagali neziu Dievo žodžiu isz nėdimo nedarytų lyg kokios maszinos mus sese Juoz. Stonkus, Jokūbas Narmantas ir davat kalbą girdėdamas, už ką pasodino jį ant dvie-|
tikrą nuosprendį arba konkliuziją turime okios pirmapradinės substancijos, sziąris ir dukteris* verst į maskolystę ir pratint ka Buczalė, Barbora Buczalė ir kiti jiems pa- ją dieną į cypė, prisikabinę už tą, buk kelio! rg 0 p. H. Spenceri’s, sakydamas ir
prie pravoslavijos. Tiesą sakant, dar ir ži naszus pradėjo įkalbinėti žmonėms, kad Vasz nepataisęs. Paskui Vaszkys pavadino zakri-l litįdamas, jog kitkart buvo visatiniai tą, jog žmogus negali sunaikįti mede dienyksztis mokslas aiszkiai parodo sa
nios tikros nėra, ar bus, ar nebus mus mieste kys su savo szaika nėmaž nebuvęs kaltas isz stijonąTadeuszą Biczką ir sakė jam: ,,Szel4 ■liejanti nuomonė, kad daiktai gali isz- gos, dėlto'kad taip yra isztirta per nuo vo rezultatais ir nuoseklėmis.
ta gimnazija. Palauksime, tai pamatysime. siuntimo kunigų; maskolių valdžia, gird, pati mi! sakyk, kad kunįgai įsakė tau įkalbinėta
latinius užtėmijimus ir patyrimus, Vie— Imkime į savo rankas ,,EncikloIhkti,
užgimti,
isz
absoliutiszko
nieko,
Isz P e t r a p i l ė s. D-ras Stanislo tą padarė, o jau jei kas isz ilakiszkių kaltas, vaikams, kad eitą isz iszkalos; jei taip nesą!
nog tvirtįti medegą savije, savo nuo- □ediją Britaniszką“ ir atsiskleidę lapus
vas Matulaitis isz Pilviszkių isztremtas, dabar tai negut tie, kurie storojos kunigo į iszkalą. kyši, tai szį pat vakarą von!“ Zakristijonai isad tokia nuomonė, ką negali būti nei dugninėje būtybėje esant nesunaikoma, skaitykime apie medegą puikius ir užneseniai gavo vietą Kalmukijoje, Astracha- Panaszių niekų daug girdis, dėlto paaiszkina- taiposgi neliudijo, kaip Vaszkys reikalavo! telyta, buvo visatinai priimta, ir paga
net paežiai nepabaigtai galybei, dėlto imanezius isztirymus: ,,Jei žinotume
niaus gubernijoje.
me ežia su iszgaliais kaip viskas atsitiko.
bet ir sziandien tebėra ant vietos. Paskui dJ li da dabar mus laikuose yra palaikokad žmogus nei pats, nei su pagelba sa tikrai ir kiaurai prigimtį jeib kokio me
Jonas Krauczunas vienui vienas sėdi Pe
Gale sausio men. 98 m. Ilakių uezitelius įkalbinėjo Pranciszkui Biczkui, Leonui Szel lir mislyjama, turėtu žinoti, jog šun vo pajiegiilgiausių įrankių to padaryti degos gabalo, tai iszvedžiojimas isz jo
trapilės kalėjime ir turės ten kanezias kęsti užgrėsė kunigui Kanapeckiui vaikszczioti į putai, Domininkui Vaseriui, bet ir nuo ti| iu ir stambiai peržengia žmogiszkas
neįstengia, butų lyginai tiek, kiek juok- ypatybių butu gryno protavimo klausi
dar iki Užgavėnių. Buvo jisai padavęs pra- iszkalą vaikų mokyti, bet vaikų tėvams nė nieko nepeszė. Ant galo pavadino mokįtinl
lybės rybas, skelbia svietui gryną
szymą Mikalojui II, kad sumažintų jam kan maž neapreiszkė, dėlko nebeįleidžia kunigo? Konstantiną Koksztį; tam ketino su bizniui
ties isz sveikos liogikos, sudiev sakyti mu, užduote. Bet kadangi mes paga
pgystę.
ezias, bet nieko nelaimėjo.
iszmonei ir teisingam protavimui. Die liau nežinome kas yra medega abstrakTadą vyrai susitarę padavė praszymą į Di kailį iszdirbti, jei nesakys ant kunigą, bet in
Apgailėtinas to vyro padėjimas — sėdėt rekciją, kad neperiszkadytu kunigui mokyti tas nieko nesakė. Tada griebės sziokio užl — Dabar aiszkiai matome nedru- vo visagalybes veikmei nėra ir negali ei joje, mislyje, tai atbulas tyrimas liekti
per 20 mėnesių vienu vienam, atskyriame jų vaikus; kadągi nesulaukė isz ten nekokio manymo: 21 d. Kovo mėn. pavadino į kini biąp. H. Spencer’io papėdės, ant ku būti rubežiaus.
mums prigimtu ir neatbūtinu. Turime
kambaryje, isz langų kurio niekad ne ma- atsakymo, o vaikus palikti po priveiza vieno czemą Domininką Strupinį, Juozapą Puiki ls jisai remia medegos būtybę per sa
— Antras argumentas p. H. Spen stengties iszjieszkoti isz patikrįtų jai
tyt gyvo žmogaus — tai galima isz galvos maskolio ueziteliaus bijojo, atsiėmė juos. Be isz Girdenių sodžiaus ir Juozapą Juzumą; pal fe. Jo teorija seniai yra žinoma, tik
ypatybių patyrimais, kas jiji yra. Me
iszeiti.
paliko vaikai tik Juozapo Buikos, vieno uba statė jiems alaus ir arielkos ir pradėjo kalbi 'tokiame pavidale. Taipgi aiszkus da cer’io apie medegos amžinumą skamba
szitaip: ,,negalima yra mislyti apie me degos ypatybes gali būti surengtos tū
Tai, kaip maskoliai moka ' nekaltus žmo-1 go Teresauskio ir dar kelių girtuokliu. Uczi- apie kunigus. Tada J. Buika atsiliepė, kai
lias yra, jog niekas negali iszeti, gimti degą, kaipo nebunanezią, nėsanezią, leriopai. — Pirma, medegos ypatybės
tolius Gruckis ir piszorius, popo vaiks Scie- jam vežant kleboną nuo ligonio, taku Įkalbi!
nes kankyti.
nėjęs vaikus isz iszkalos atimti. 22 Kovo atl i visatinio nieko, o jog medega gali dėlto kad niekas negali tapti savžiny- savije, kaip va ,,neveiklė.
I s z P r i e n ų. 26 d Bugsėjo Buckie- pura, tuojaus daneszė neteisingai , kad tėvai
vyko pasiuntinys nuo general-gu bemat oriuiM ai sutverta isz relativyszko nieko, t. y.
— Tatai isztirymas
bės, mislies dalyku. “ Kituose žodžiuo
mio kaime, pas ukinįką J. Garmų atėjo du vaikus atėmė ir praszymą leidę primokyti
į
linkius
isztirti
viską.
Starszina
VaszkyM
zemskiai vėlai vakare ir czion liepė paszaukti klebono Nebrasziaus ir kamendoriaus Kana- neturėdamas daugiau nieko pasakyti, prana
se ir aiszkiau tai reiszkia: negalime tu- jos Britaniszkos“ apie medegą. rriegbau
k
ta
į
būseną
visagali
nezia
ir
ne

peckio.
Kovo
m.
urėdninkas
Szmitbergis
szaltiszių podraug begarsindami namiszkius.
rėti savžinybės ir mislies apie tą, ko nė tam ir prakilnių mokslinįkų yra pripažįszė uzinaunykui tik vakarykszczią kalbą Jum
apskelbė
vyrams,
jų
praszymas
neesąs
iszBet kada Garmus parneszė jiems degtinės,
baigta Dievo valia, taipgi aiszku ir ra ir nebūva, ir todėl, jeigu medega pa tas laktas, kaip jų rasztai stigavoja, kad
zapo
Buikos
ir
Jokūbo
Narmanto
isz
llakim
priputino gerai, zemskiai pasigėrę nuėjo gul klausytas, kad nuėjęs ne į Kauno, bet į Vii
prantama kiekvienam.
liautų buvojusi, mus savžinybė ir mislys visai nieko nėra žinoma, kas yra mede
ti. O Garnius, pats girtas būdamas, iszėjęs niaus Direkciją; paties praszymo vienok nesu žęs isz Kauno, raginęs vaikus atsiimti. Puik — Atidėję į szalį kitus p,
apie jąją taipgi paliautų. Vienog mes ga pati suviję. Mokslincziai už tai tei
laukan du syk szovė, lyg pasitycziodamas isz grąžino vyrams, bet įdavė starszinai Vaszkiui
paszauktas
prie
czinaunyko
isz
pradžių
ncaisj
jj
0
argumentus,
kurie
neką
'visada mislyjame ir galime mislyti apie singai ir raci jonaliszkai sprendžia, jog
zemskių, o paskui pats žomskiams prisipažino. kurs nebuvo ant praszymo pasiraszęs. Uezi kiai sakė ant klebono, bet Domininkas Buik ■ .-i
„
i. . .
,
,
. , „ UP t!k nurodymo szeszelius
Zemskiai nakezia begulėdami, ėmė tarp savęs telius ir piszorius, žinodami, kad bus tyrinė kaip
medegą, ir todėl jiji niekados negali viskas, ką tiktai žinome apie medegą,
isz raszto iszskaite vakarykszczia kali
.
.
.
jimas
dėl
patvirtinimo
jų
praneszimo.
įpraszė
kalbėti maskoliszkai, manydami — niekas jų
7
-i
d
t
.
• jų
• c Juozpą
f
sutvertinumui
turi savvie
turi būti iszvadžiojamu isz ypatybių tan
paliauti buvoti, egzistuoti.
Juozapo
Buuios.
Pavadintas
prie
...
žJ ’
Vaszkį,
kad
gautu
tokius
žmones,
kurie
galėtu
negirdi ir nesupranta. Isz jų kalbos pasiro
pas Juzumas, pasisakė nieko negirdėjęs ir ni įisztiesų tikras mokslas iszjieskojo ir
Taigi pats faktas mus mislyjimo kiais patyrimais ant jos užtemytųjų; o
dė, kad jie buvo užrodyti, pas Garmų ant patvirtinti, juog tėvai vaikus atsiėmė tikrai ko nežinąs, kad kunįgai butų taip kalbėję; b Mde apie medegą.
apie medegą yra drūtu užtikrinimu jo prįpažįti jai kokia nors prigimtį aiszkiai
muszkietos per to paties kaimo ukinįką, da- prikalbėti kunigų. Vaszkys, prigėręs mas- Dom. Buika antrą kartą patvirtino J. Ruiki
— Pirma, tikrasis mokslas iszjiesz- kios nuolatinės būtybes, ir jei jiji per matome nesutikimą su jos svarbiausio
nesziką Ziobą. Ant rytojaus žemskiai tarėsi koliszkos dvasios, ypatingai kad pabuvojo
sustatyt protokolą be jeszkojimo to muszkie- Maskvoje ant karūnacijos, szoko, kaip pad li žodžius, po tam ir Juozapas Buika prisidavj jj0• ir darode, kad medega negali būti stata ta buvus, tai lygia dalia ir mislis mis ir praeziausiai pažintomis ypatybė
kad tikrai taip kalbėjęs klebonas. Pavadi) ,
. X
mis priligtų tycziojimuisi isz sveikos Lo
to, — nes vis tiek, sako, ne rasime, o Garmus kęs, jieszkoti tokių liudytojų ant kunigų. Vi- . -į-) y j
_ -.y
.
•Da.lKĮtcl 1OK1iomis žmogiszkomis pabuk- apie ją perstotų.
tas I r. JLnurekus iszsigyne Narmontui neką . .
, . .
sųpirmu,
įgavęs
praszymą
į
savo
rankas,
iszjuk prisipažino. Dar žemskiai minė ar nera
— Reikia nusistebėti, jog XIX gikos ir žmogaus proto.
is,’ įrankiais.
Jiji
bėjęs apie kunįgus, betNarmantas visų akyį ails
lian^iais.
Jiji gali
gali būti perstų lietuviszkų knygų pas Garmų. Bet isz tyrė visų 33 pasirasziusiųju ranką ir rado buk
stygavojo žodžius, buk tikrai sakęs. Klebi
isz kieto stovio į skystą ir oazisz- amžiaus mokslincziai tokius niekus svie
ryto atsikėlę nieko ne minėdami apie tai, lie tai keturi ne savo ranką pasiraszė, o tai Le
onas Daukszus, Jeronims Guczus, Kazimieras nas vyskupui praneszė, buk vaikų jau nebėr Į ir vėl atgal, galima ją sudėstyti ir tui skelbia ir randa pas tūlus jų priėmi ypatybių, ant kurių visi gamtos mokspė pakinkyti arklius ir iszvažiavo į Prienus.
o vaikai da tebebuvo iszkaloje. Negana b skirstyti, galima ją dalyti ikkoliai mus mą,
i yra priesz visagalintį lincziai vienbalsiai sutinka ir pristoja ir
Laikas butų jau musų ukinįkams susipra Ziiabitis ir Juozapas Martinkus, kurie, isz tie
Vaszkys pavadino daugybe vaikų prie czin kartiniai įrankiai įstengia, galima ją Dievą ir szventą tikėjimą! Jeigu mes apie kurių mokliszką svarbą negali būti
sti nesibieziuliaut su visokiais raudonsiuliais, sų patvirtino, juog savo rankos nepridėjo.
uninko isz Vilniaus, nors tųjų nei reikalai!
kad kartais prie bieziuolystos jie neįkąstų. Tuojaus starszina Vaszkys su urėdninku įniko
rmainyti iki tokiam laipsniui, kad negalėtume mislyti apie medegos nebū nei mažiausios abejones, — yra pirmą
nereikalavo.
Žinoma,
vaikus
gal
veikiai
si
iszparodyti,
jog
szioji
„proszenije
”
yra
,,podŽandarams, zemskiams ir abelnai visiems valProf. Silliman savo
tybę dėl tos priežasties tik, kad ,,nie ją ,,neveiklu. “
sukti:
vieni
gerai
sakė,
kiti
Vaszkio
ir
jo
ma
džios tarnams niekados neužsi tike kite! Tai ložnoje”, neteisinga; dėlto pradėjo ir kitus
Tai kas“ negali būti mislies arba savžinumo veikale , ,Pirmiejie pricipai prijimtos
Jczia dauo-iau
ir
O
koldraugių
užspirti
pasakė
kiteip,
ir
viską
p
pasirasziusius
visaip
gundyti,
kad
už
tokį
bus geriausiai.
philozopijos“ vadina tąją ypatybę nepraszymą gaus kalinyje sėdėti, norėdamas gadino:—Kol apkaltina vagį ar razbainink. skas, ką mokslas
tai isz to iszeitų, jog mes niekados ne veikle arba kaneveikle. Jokia medegos
Gyva kontrabanda.
sziaip iszgauti liudyjimą ant kunįgų. Dėl reikia svietkams prisiegą priimti ir viską ais! i, nes tiek tik toli
galime turėti idėjos arba mislyti apie dalelė neturi savije pajiegos permainyti
Isz Pilkalnio, Prūsų Lietuvoj, raszo, kad patvirtinimo to liepė urėdinįkui aresztavoti kiaušiai darodyti; kunigams apkaltinti užtek
vienas ukinįkas nuo Naumiesczio, Maskolisz- du isz pasirasziusių: Zenoną Biczkų ir Juoza
savo beesantį judėjimo arfa įtempimo
ir tų neaiszkių liudijimų. Vaszkys ant kl ■entaliszkas mokslas remiasi ant paty- užginezyjimą, nebuvį, mirtį, tamsą, juo
pą
Juzumą,
tarnaujanezius
prie
policijos
už
koj rubežiaus pusėj, norėdamas pergabenti
dą ir szimtą kitų tolygių idėjų. Ta- ar ilsėjimo padėjimą, Medega neturi
bono
turėjo
asabiszką
neapykantą
už
atvii
užtėmijimų
savo
iszvadžiojimuosavo sūnų per rubežių į Prusus, idant patal deszimtinįkus; įsivedęs į paslaptinį kambarį,
cziaus kiekvienas gerai supranta ir žino, savvalinės eisenos nei ilsėti, nei judėti,
pinti ant tarnystos pas vieną Prūsų dvarponį, ėmė įkalbinėti, kad sakytų ant savo kunįgų, peikimą jo darbų, užlaikymą nedoros me Hr darodymuose, tai aiszkus dalykas,
Toliaus bus.
nieko daugiau negalime spręsti apie jog mes paimame negatyviszkas idėjas
bet negalėdamas gauti paszparto, kadangi sū kad jie liepė pasiraszyt ant praszymų; už tai, gaitės ir tt.
nui reikėjo stoti į kariauną, užsimanė jį pa- girdi pasiliksite liuosi ir gausite pagyrimą;
(Tėv. Sargas).

Szis-tas apie medegą.
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lietuviszkos literatūros. Ar digs atei!
~
........................... • 1 nancziuose metuose bulves — parodys
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tą laikas, bet lietuviszkų laikraszczių
The only Lithuanian newspaper in New
3 York & New Jersey states, issued by Rev’s B.
tai žada pridygti, kaip grybų po lietui.
Žindžius, J. Kaulakis, A. Kaupas, M.Szedvydls.
Sztai sziomis dienomis vela gavome ži
15
PUBLISHED EVERY THURSDAY
nią, kad žada užgimti naujas iietuviszkas
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laikrasztis Clevelande. Vardas jo bu
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Shenandoah, Pa.
Szenadorio lenkiszkoj szv. Stanislovo bažny
czioj szįmet Kalėdas szvente su didele
iszkilme. Mat ten apart apvaikszcziojimo szventes Užgimimo Svieto Atpir
kėjo buvo dar primicijos neseniai įszventįto Philadelphijoj kun. A. Kaminskof
lietuvio.
Nuo 12 valandos nakczia
bažnyczia buvo prigrųsta žmonelių. Miszios kun. Kaminskas pradėjo laikyt
vienuoliktą valandą. Asittavojo jam
kun. Abromaitis, kun. Milukas ir grekų kunįgas Lavryszin. Po Miszių kun.
Kaminsksa laimino žmones ir spaude
galvas. Žmonių taip daug buvo, kad
laiminimas tęsėsi net po 2 valandai.
Kadangi szv. Stanislovo bažnyczia ne
yra labai ruiminga, tai kuomet puse
žmonių, atėjusių ant miszių netilpo i
bažnyczią. Naujai įszventįtas kun. Ka
minskas yra karsztas tėvynainis ir geras
kunįgas. Dieve padek jam ilgai dar
buotis del gero savo brolių ir duok, kad
jo darbai nenueitų veltui.

Mahanoy City, Pa. Nedelioj, 25 d. Gruodžio, vietinėj lietuviszkoj bažnyczioj prasidėję 40 valandų atlaidai. Nedelioj, panedelij ir utarnyke
bažnyczia buvo pilna žmonelių, pasiry
žusių laike atlaidų atlikti savo dvasiszkus reikalus; į 13 ar 14 szimtų žmonių
atliko iszpažintį. Kunigų laike atlaidų
buvo 13: kun. Abromaitis, kun. Milu
kas, kun. Matulaitis ir kun. Kaminskas
isz Szenadorio, kun. Szedvydis isz
Pittstono, kun. Žilinskas isz Plymoutho,
kun. Kaupas isz Scranton, kun. Kuras
isz Forest City, kun. Žebrys isz New
Britain, kun. Žindžius isz Elizabetho,
kun. Kaulakis isz Philadelphijos, kun.
Martiszius isz Mt. Carmel ir vietinis
klebonas kun. Pautienius. Per suma
ant vargonų puikiai grajijo vietinis lietuviszkas benas. Ypacz smagu ir links
ma buvo klausyti giedojimo ant vargo
nų mažiukių mergaiczių, kurios iszmokįtos per rūpestingumą vietivio vargamistros, gražiai sutardamos siuntė mal
das prie Augszcziausio plonycziais savo
balseliais.

Cleveland, O. Jau kad ku
riuose metuose kas dera, tai dera. Kaip
ve, kad užpernai Suvienytose Valstijose
užderėjo bulves, tai ne tik kad visi farmerių aruodai buvo užpilti bulvėmis,
bet dar daugelis, neturėdami kur jas
dėti, paliko ant lauko nenukąstas. Mat
geras metas buvo ant bulvių. 1899 me
tai nežinia, ar bus taip turtingi bulvė
mis, bet užtat jie liks užraszyti istorijoj

Naujas laikrasztis.
Baigdami szį ,,Garso“ numerį aplaikeme pirmą numerį mėnesinio lietuviszko laikraszczio ,,Tarno Bažnyczios“
iszeinanczio Waterbury‘je.
Iszduotojais jo yra kun. Saurusaitis ir kun. Gri
cius. Intalpa jo primena velionį ,,Rytą“
Laikrasztis iszeina pavidale knįgutčs,
susideda isz 32 skaitymo puslapių.

Lietuviai Amerikoj.

Korespondencijos.

Fores City Pa. ’98.
Pas mus sziuom tarpu pusėtinai dir
ba; suliginant su metais pereitas didelį
progressą randame. Kadangi szita me
nesi praėjusius metus iszdirbo vos ke
turias dienas, szįmet iszdirbs 15 dienų.
Laikai žymiai gerinasi.
Kada geriau dirba, daugiau nelai
miu atsitinka. Diena 16 Decemberic
įsmuko į szutą ant brčkerio Vladas Obe
lienis, kurį anglis užtroszkino,
vėlo
ms paėjo nuo Raseinių Kauno red. bu
vo nevedęs, 22 m. amžiaus.
Szį menesi buvo laikytas mitingas.
Buvo rinkta nauja administracija, iszduo
tos isz visų metų roknndos, nutarta tai
syti didyjį altorių už $ 725. Nutarta
asekuravoti bažnyczią ant $ 7000 ant
vardo parapijos, ne ant vyskupo kaipo
buvo pirmiau, nes reikalui atėjus, vieti
ne administracija turėjo daugel vargo.
Parapija mus per praėjusius metus isz
priežasties bedarbes perkente sunkius
laikus.
Antri rinkimai miesto valdžios ko
ne atsibus vasarį 1899 m., todėl vieti
niai politikieriai jau pradeda agitacijas.
Bus, rodos, didelis triukszmas.
Elizabeth, N. J. Pereitam
,, Vienybes“ numerij A.S. sekretorius,
alias Tas pats skundžiasi priesz visuo
menę, kad kun. Žindžius važinėdama*
Europoj del pasimatymo su tėvais ir gi
minėmis daug iszleido pinigų. Tai-gi
mat koks mus kunigo nedasiprotejimas!
Ar negalėjo jis tuos pinįgus, ka iszleido
važinėdamas po Lietuvą, įsprausti į sau
ją p. A. S., o butų turėjęs szventą pakają. Na, ant galo, tegul but jam da
vęs tik pusę, o kitą pusę sau pasilikęs;
p. A. S., asz misliju, ir aat to but pri
stojęs, ir paežiam kunįgui butų buvę
geriaus.
Nebūtų reikia dabar daryti
kolektas ant parapijos — galėjęs but
aną likusią nuo keliones pusę pinigų at
mokei už parapijonus, o tada gal nieks
nebūt drumstęs jam ramumo. Juk, po
szventai teisybei, kam kunįgui dar rei
kia ten pasimatyt su tėvais? Kunįgas
netur turėt savo szirdij vietos del tęvi
meiles! Jis ir be to gal but gyvas
Tai-gi kunįgas ant tokių bereikalingų
daigtų iszleidęs
savo
pinįgus,
drįta dar daryti kolektas ant parapijos
ir papeikti tuos parapijonus, kurie nieko
neduoda ant užlaikymo bažnyczios, nors
saliunuose ne katrą viena nakczia pra-
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leidžia daugiaus, kaip reikia iszmokėti
bė jis ją drebaneziomis rankomis, įdėjo
mumiją atgal į skrynią ir liepė dvasioms
ant bažnyczios per visus metus.
parneszti ją atgal į tamsų ir tylų grabą
Bažnyczia ir parapija visur užsilaipiramidoje — laukti tenai dienos prisi
3co isz kolektų, tai-gi ir pas mumis, tik Paras'zė Washington Irving. Vertė isz angliszko S.
kėlimo ir paskutinio sūdo.
per kolektas ir rūpinimąsi kun. ŽinTa knyga, kaip nesza padavimas,
Tąsą.
džiaus, parapijos reikalai stovi kuomet
buvo ta pati knyga, visokio pažinimo,
—
Žinok,
o
karaliau,
juog
būdamas
geriausiai už visas lietuviszkas parapijas
kurią Dievas davė Adomui po jo nupuo
Egipte macziau didelį stebuklą, kurį pa
limui. Vaikszcziojo ji buk isz rankų į
Amerikoj. Darant kolektą nieks nerei
darė senovės stabmeldiszka kunįgė. rankas, turėjęs ją Iszmintingas Saliamo
kalauja, kad duotum tiek, kiek neiszsi- Ant kalno ties miestu Borsa, augsztaj
nas, kurs su jos pagelba pastatęs Jerutenki, tik tiek gali. O jei esi parapijos ant Niliaus klonio, stovėjo figūra avino,
zolimos bažnyczią, bet kokiu budu ji te
.•sąnariu ir reikalauji bažnyczios, tada tu o ant jos figūra gaidžio. Abidvi buvo ko į rankas statytojo piramidų. Tas
ri prisidėt prie jos užlaikymo. Jei-gl iszlietos isz vario ir sukinėjosi ant gele tiktai žino, kurs žino visus daiktus.
tau bažnyczia nereikalinga, tai ne nesi- žinės lazdos. Būdavo taip, kad kaip ne.
Pasimokinęs isz slaptingos knygos
prieteliai taikydavosi užpulti ant miesto ir gavęs pagelbą dvasių, kurias privertė
Ikiszk ne į savo reikalus, nepjudįk žmo
avinas atsisukdavo į tą pusę, isz kurios
nių tarp savęs ir nepleszk garbę mus prieszai eidavo, o gaidys užgiedodavo; savęs klausyti, astrologas liepė pastaty
miestelio lietuvių, melagingai juos pub- isz to gyventojai miesto žinodavo apie ti augsztą boksztą ant Aben Habuzo rū
mų. Statė jį isz akmenų, atnesztų isz
likavodamas. Norecziau žinoti kur p. pavojų ir isz kokios pusės jis gręsia; su
Egipto ir, kaip ėjo gandas, paimtų isz
A. S. iszgirdo apie kalėdojimą kunįgo. sirinkę eidavo pasitikti užpuolikų ir isz- piramidų. Bokszto virszunėje buvo ap
Asz, rodos, ir toks parapijonas, o apie vaikydavo juos.
skrita salia su langais į visas puses, o
— Dievas didis! — suszuko romus ties kiekvienu langu stovėjo stalas, ant
kalėdojimą parvažiavus kun. isz Lietu
Aben Habuz, — ką duocziau už tokį kurio buvo sustatyti, kaip ant szachų
vos dasižinojau tik isz pereito ,, Vieny
aviną, kurs sergėtų visus kalnus ir už lentos, mediniai pėksti ir raiti kareiviai.
bes“ numerio.
tokį gaidį, kurs gieduotų artinantis pa Buvo tai kareiviszkos tų valdonų, į ku
Kunįgas kolektavojo ant bažny vojui! Allah Achbar! kaip ramiai mierių pusę langas žiurėjo. Ant kiekvieno
czios, taip kaip visada sykį ant metų, gocziau savo rūmuose turėdamas tokius
stalo gulėjo maža lazdelė, iszraszyta
daro, bet kalėdodamas dar ne pas vieną sargus
O ant ostogo!
slaptai chaldaiszkais ženklais. In salią
nebuvo.
— Klausyk, karaliau, — kalbėjo vedė didelės varinės durys, užrakytos
Geda taipojau ir ,, Vienybei“, kuri toliau astrologas rimtai. — Kad galin
plienine jutrina, o raktai nuo jų visados
užlaiko korespondentus, paduodanczius gas Amru (tegul Dievas duoda jam at
buvo pas karalių.
visuomenei vien tik melagingas, der- silsį) užėmė miestą Borsą, tas talisma
Ant bokszto virszunės stovėjo mi
gianczias visų vardą, žinias.
Jeigu nas likosi sugriautas; bet asz buvau prie
singinis raitelis, užkisztas ant geležinės
„Vienybė“
ir
ant
toliaus už to ir isztyriau jį, ir tardžiau jo sekretą ir
lazdos; vienoje rankoje laikė skydą,
savo mierį turės tik apjuodinimą lie- paslaptį ir galiu padaryti tokį patį arba
antroje iszkeltą raguotinę. Raitelis bu
tuviszkos visuomenės, szi pastaroji tu kad ir geresnį.
vo visados atsigręžęs ant miesto, lyg
rės rupįtis vengti jos.
— O iszmintingas sunau Abu Ayu- butų jį sergėjęs; bet jeigu koks neprie
Adomas Babarskas.
bo, — suriko Aben Habuz, — geresnis telis artindavosi, raitelio veidas atsisuk
butu toks talismanas užvisus boksztus ir davo į tą pusę, isz kurios jis ėjo, ir nu
visus parubežinius sargus.
Padaryk leisdavo ragotinę, lyg rengdamasis su
man tokį saugų sargą, o liepsiu duoti juo kautis.
Nuo Naujų Metų pasirodys Shetau isz mano iždų, kiek norėsi.
Kad talismanas buvo pabaigtas da
nandoah’rij naujas lietuviszkai-tautiszAstrologas nieko nelaukė, bet tuo ryti, Aben Habuz pradėjo trokszti iszkas, darbininkiszkas laikrasztis „YilXsis?66 kursai bus kuo bepusiszkiausias. jau pasiėmė už darbo; užsidarė savo tirti jo galybę; dabar jis taip ilgėjosi už
Bus iszleidžiamas dardininku kuopeles astrologiszkoje salėje ir kad nusisektu puolimo, kaip seniau atsilsio. Neužilgo
kasztais. Jo prekė — ant metų X dO“ slaptingi darbai, kurių iszsimokino Egip jo norui pasidarė užgana. Atėjo vieną
leris, ant pusės metų — 50 C.? te, paszaukė sau į pagelbą Niliaus dva rytą žinia, kad varinio raitelio veidas
ant 3 mėn. 25 C
Kiekvienas, kursai sias ir demonus. Ant jo paliepimo at- nusigręžę ant Elviros kalnų ir kad ra
prisius savo adresą ir už 2 c. paczto neszė jie mumiją isz vieno kambario gotinė nurodė ant Lopez tarpkalnio.
— Lai bubnai ir trimitai szaukia
ženklelį, gaus 2 num. už dyką ant pa vienos piramidos. Buvo tai mumija ku
niūros. Reikalingas prie to laikraszczio nįgo, kurs daug prisidėjo savo magisz- prie ginklų, o visa Grenada lai rengiasi
geras zeceris — jei kuris isz liet, zece- kais darbais prie pastatymo to stebuk prie užpuolimo — tarė Aben Habuz.
— O karaliau, — pasakė astrolo
rių norėtų gauti vietą, tegul atsiszaukia lingo paminklo.
Paskui astroliogas atsidarė skry gas — nedaryk sujudimo mieste ir nekuo veikiausiai.
Su visokiais reikalais kreipkitės ant nią, kurioje mumija buvo uždarytą ir at szaukk kareivių prie ginklo; nereikalau
szio adreso:
vyniojo drobę, kuria buvo suvaržyta. jame kariumenės, kad atsiginti nuo ne
Ant krutinės lavono gulėjo knyga, ra- prietelių. Paleisk savo tarnus ir eime į
V. J. Stagaras & Co.
szyta chaldaiszkomis raidėmis. Pagrie slaptą salią bokszte.
SHENANDOAH, PA.

Legenda apie arabiszką
astrologą.
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Senas Aben Habuz leidosi trepais į
boksztą, pasiremdamas ant peties dar
senesnio Ibrahim Ebn Abu Ayub’o.
Atidarė varines duris ir įėjo. Langas,
ką žiurėjo į pusę Lopez terpkalnio, bu
vo atdaras.
— yra pavojus; prisiartink, o karaliau,
Karalius Aben Habuz priėjo prie
stalo, ant kurio buvo sustatytos mažos

jo.
Arkliai szokinejo, piestu stojosi,
kareiviai mosavo ginklais, ir patyliai,
ginklų cziarszkejimas ir arklių žvengi
mas.
— Ziurek, karaliau — tarė astro
logas, — tai yra ženklas, kad tavo ne
prieteliai eina priesz tavę; dabar jie yra
aure, "Lopez tarpkalnyje.
Jei nori
juos iszgasdinti ir priversti grįžti atgal,
bet negeidi jų pražūties, žerk tas figū
ras buku galu szitos magiszkos lazdeles:
bet jeigu trokszti kraujo praliejimo ir
skerdynes tarp jų, durk asztriu galu.
Užgesęs veidas romaus Aben Habuz’o atsigaivino; pagriebė jis magiszką
durtuvą drebancziomis rankomis ir at
suko asztriu galu į stalą; jo barzda szo-

— Sunau Abu Ayub’o, — suszuko
— man rodosi, reikia trupuczio kraujo.
Taip sakydamas, jis įdūrė magisz
ką durtuvą į keletą mažų figūrėlių, o
kitas apdaužė buku galu: įdurtos figūros
krito ant stalo, kaip negyvos, o kitos
pradėjo musztis sumiszime tarp savęs.
Su dideliu vargu astrologas įsten
gė sulaikyti ranką romiausio isz karalių
nuo visatinio isznaikinimo jo nepriete
lių. Ant galo nusisekė jam perkalbėti
Aben Habuzą, kad apleistu boksztą ir
nusiųsti sznipukus į Lopez tarpkalį.
Sznipukai sugrįžo ir pranesze, kad
krikszczioniszka kariumene buvo atėju
si per Sierros kalnus beveik prie paczios
Grenados, bet ežia jie pradėjo bartis,
paskui musztis terpu savęs ir palikę ne
mažą skaitlių lavonų sugrįžo atgal už
savo rubežių.
Aben Habuz nudžiugo be galo, ma
tydamas tokią galybę talismono.
— Galų gale — tarė jis — turėsiu
romu gvvenimą, o mano visus nepriete
lius savo rankoje. O iszmintingas su
nau Abu Ayub’o, kaip galiu tau atsimo
kėti už tavo dovaną?
Toliaus bus,

Szviesa ir nafta.

užtaisytos su žiurkžolėmis. Gydytojas,
szefas policijos suaresztavoti. '
Senovės žmones nepažinojo kitos szviesos
nakties laike, kaip balanų, kurias ligsziol dar
galima matyti kur nekur Lietuvoje. Paskiau
Kymiecziai laike didelių zobovų norėdami
gauti didesdę szviesų, degino balanas, mirky
tas derveje; be to Graikai ir Rymiecziai de
gindavo taipgi lemputes su alyva. Lajines
žvakes buvo žinomos taipgi nuo senovės, bet
vaszkinės buvo iszrastos Arabų, nuo kurių
perėjo pas Venetus. Daromos buvo taipgi
žvakės isz dervės; jos kasztavo pigiausiai.
Pabaigoje XVIII szimtmeczio tūlas szvcicaras vardu Argand iszrado lempų su dvejopu
oro traukimu, bet jo iszradimų pasisavino Pa
ryžiaus aptiekorins Quinquet ir Argand’o
lempos buvo žinomos per ilgų laikų po vardu

Dabar žmonės szvieczia keturiais budais:
stearino žvakėmis — jos buvo iszrastos 1831
m.; gazu, kurs įvestas pirm 50 metų; nafta
arba kerosinų pradėjo vartoti pirm 40 metų,
o elektriszka szviesa skaito tiktai 25 metus
amžiaus.
Daugiausiai dabar szvieczia nafta; taigi
prisižiūrėkime jai areziau.
Pabaigoje pereito szimtmeczio lenkas
Martynowicz pradėjo tyrinėti aliejų, kurs sun
kėsi isz uolų rytinėje Galicijoje. Savo tyri
nėjimus jis suraszė atskiroje knygutėje. Tik
daug vėliau tūlas Lukasiewicz isztyrė prideraneziai jo physiszkus ir chemiszkus privalu
mus. Pirma naftinė liampa ūži bėjo 1854 m.
Borislave, Lenkijoje.
1860 m. kerosinas likosi atrastas Ameri
koje, isz kur jo vartojimas prasiplatino po vi
sa svietų.
Dabar jo daugiausiai iszdirba
Amerikoje, nes netoli už 30 mil. dol. kasmet;
paskui eina Kaukazas, kurs iszduoda už 15
mil., Galicija iszdirba už nepilnai 5 mil. Ge
riausia nafta, — tai Amerikos.
Isz kur paeina nafta, mokslas dar galuti
nai nenusprendė; vieni sako, kad isz organiszkų kūnų, kiti — kad ne. Pats vardas yra
hebraiszkas (naphtha).

Varszavoj atidengta sukalbis priesz
carą, daugelį darbinįkų, jaunuomenes,
studentų suaresztavojo.
Dreyfuss pagarsejas žydas, iszdavikas kariszkų paslapczių vokiecziams,
o kaip kiti mena ir maskoliams yra ve
žamas į Paryžių ant naujo sūdo. Kad
Dreyfuss prasikaltęs niekas neabejoja.
Bet pinigai szicj gadynėj yra gana ga
lingi.
O

Reikalingas.
Tuo jaus yra reikalingas geras zeceris
mokantis visa drukoriszka darbų. Užmokės
tis-pagal zecerio smarkumų. Atsiszaukit ant
adreso:
Gaivas Am Lietuviu
82 Bond st.
Elizabeth, N.J.
V

o

v

Balius!
Dr. D. L. K. Algirdo isz Jerey City, N.
J. bus laikomas 14 d. Sausio 1899 m. ant 214220 Broome str. New York. Muzykė bus
kuopuikiausia. Svecziai dailiai sau pasibovįs.
Kaip vietinius taip ir aplinkinius lienn ius ir
lietuves, jaunikaiezius ir mergeles szirdingai
užpraszo
KOMITETAS-

Geo Greenberg,
Perkėliau savo sztorų nuo
188 First street ant
157 First street ELIZABETH, N. J.
Czebatai, szeverikai, kolioszai labai pigiai.

$100 Nagraclos $100

Užmokėsiu kiekvienam, kuris tapo i užgy
dytas isz ligų įgytų per jaunystės iszdvkimų
(ononizma) NAMINĖMIS GYDYKLOMIS.
Teipiszsigydyti ne galima bet je’gu kenti ant
nervų turi apsilpnytas lytiszkas dalis kimo
per onnonizmų ar paliucijų, kenti gal vos skau
dėjimų,
pilvo užkietėjimo, miegot negalėjimų,
Maskvos gyventojas vardu Naszdair kitas tam panaszes silnybes, raszyk sziųndien pas mane, o asz atsiųsiu tau apraszymų
isz aluminium, kurių balsas savo czistu- kaip asziszsigydžiau trumpu laiku isz lokių
ligų kelių metų kentėjimo. Apraszvmų
mu virszina iki dar dirbtas skripkas isz pat
prisiusiu užpecztytame koperto ir apie tavo
medžio.
gromatas nedažinos. įdėk už 2c. markų ir
raszyk pas:

Margumynai.

Už nutepima bereikalo cięcoriaus
Prūsų Wilhelmo, tepliorius Heine tapo
apkaltintas ant szeszių menesių
jimo.
Don Carlos pretendentas ant
niszko sosto serga ant uždegimo plau-

Caras maskoliszkas bemaž ne tapo
nužudytu per įpylimąą į arbat Jamaikos,

Fred Wilkson

Kenosha, Wis.

Isztraukia dantį
skaudėjimo.

Box D 386

be jokio

Taiposgi įdeda naujus ar
ba užlieja skyles labai pigei

100 N. Centre Street,

Pottsville, Pa.

478
NEW POINT HOTEL
J. A. Kohlenberger, Prop

Czebatai ir Czeverykai!

Jei nori pirkti czebatus, czeverikus
arba kolioszus, tai eik pas
333 - 339 Trumbull str.
Louis J. Sauer.

E. Hummel.

NAUJAS S ALIUNAS.

K- Atkoczaitis

Pigus Forniczią sztoras, Graborius & Speciality.
nupirko saliuną nuo M. Grabauc
Sunbury str. Bow 4th str.
Elizabeth port, N. J.
ko ir užlaiko jį kogeriausiai.
Minersville, Pa.
Telefonas 665.
Alutį pargabenu net isz Prusą
tikrą Bavarską, sznapsą isz Maskos. Mack,
lijos, o cigarus isz paezios Turki
laiko
jos. Ateik paragaut, o pamatysi.
Agentūrą siuntimo pinįgų į Palei strytkarią dypą,
230 2-nd str. cor. Pine str.
visas dalis svieto ir parduoda
Minersville, Pa.
ELIZABETH, N. J.
szipkortes ant visų linijų.
Užpeczčtyta ir Retail

ant
170 First — Corn. Court str.
ELIZABETH, N. J.
Czia tu rasi geriausius czeverikus už
pigiausią prekę visam mieste. Asz ne
laikau blogo tavoro.

JV1. Bfeppefj

W. A. Pront,
Elis, vynas ir alus puikiausi.
I 168 Firts street

Taip-gi parduodu lotus ir sta
VYNAS ir LIKIERIAI bas ant iszmokesczių ir už cash.
ELIZABETH, N. J.
— labai pigiai —
2 12—214 First str.
'JOHN C MANNING Visokiu sznapsu ir Brandies. Czy□ELIZABETH, N. J.
stas ruginis sznapsas 150 už galoną.
CAFE.
Puiki Brandy 150. Džine, arakas
Cor. 2-nd & Bond str.
kūnelis ir biteris po 150. Visokis
ELIZABETH, N. J. vynas nuo 125 ir daugiau už galoną.
Taipogi pas jį puiki užeiga del
pavieniu ir szeiminu į Entrance nuo
Pine str. Rodyjame visiems pirkt
DASTATO
pas jį gerymus ant Kalėdų. Orde
Anglis, Medžius Lentas.
Turi garu varomą niasziną dėl ler.tu rius kožnam dastato i namus už dy
pjovimo ir apdalinimo. Gausi viską, ko ką. NEUŽMIRSZKJT!

F. L. & A. Heidritter,

tik reik namu pastatimui.

ELIZABETH, N. J.

Telefonas 576

T r a j a n k a.

Mus American konittiszkai paauksuoti
Iziegoreliai yra ger
iausi už pinigus.

Paduosite mum« savo va
rdą ir antrasza, o mes pri
siusim p-r ekspresą C. O,
I). d/.iegorėli už
su
rivilegija is/tyrimo pirm
tegu mokėsite viena ceniį. Yra tai puikus 14 kur.
aauKsūoti garu užsuka
mi ir garu varomi laikro
dėliai vyriszki ir inoterisz
ki Gvarantuoti už gera
laikymą czeso, nei ragoži

Ar nori geros Trajanko^ Jeigu taip,
tai pirk LEWIS'O LIETUVISZKA au už š 35.oo dziegorins. Jei patiks užmosek ek
$3.50]r kasztus ekspreso, odzkgore
TJIAJASKA, susidedanczią isz czystą spresmonui
lis tavo. Mes >iuc'iame drauge ir paliudijimą,
musą dilintus galima grąžyt p'-r metus j<4 ne
žolią ir szakną, dailiuose blokiniuose jog
patiks. Jei pirKsi 6 giiu-1 viena už dyha. Adresas
baksukuose sudėtą. 5o c. baksukas. Ne
kurie lietuviszki sztornykai laiko, arba, THE DIAMOND JEWELRY CO.
Chicago, Hl.
jeigu nelaiko mes prisiąsim po apturėji 225 Dearborn si.
mui pirma užmokesczio.
Gal tau plaukai slenka arba nori dik
tus plaukus turėt? Jei taip, tai raszyk
pas mus. o gausi rodą, kaip įgyti, Agentą reikalaujam visur, Adresas.

Pirmos kliasos Kotelį
Ofisas ir Vardas
uPine str.
UŽLAIKO SCRANTON’E
Bet. 4-tIi & 5-tli str.
Fabrikai
Žemesnis Vardas
Ellzabethport N. J.
ant
Parduodame ir siuneziame į vi
Geriausia užeiga ir rodos vieta dėl lie
Earl, Ark.
S. Front, str.
Batiscan, Quebec. ties Elizabeth River 1 iivią.
Pirmos kliasos visokį gėrymao 107 S. Main St. Shenandoah, Pa. sas dalis Amerikos nuo visokiu
užsisenejusią ligą.
Raszydami
cigarai. Laivakortes taiposgi pardu
Uždėta
_
_
_
1870.
U! KNYGŲ !!’
ant geriausią liniją.
groniatas indekit už 2 c. markę
Nepainirszkite,
jog Hotelts
S T- MORROW,

P. L1PAV1CZIA.

•Juyelirius ir parduotojas muzikaliszku
Instrumentu.

PIJANU, VARGONŲ.
Elizabeth. N. J.

Ill First str.

PFgrzesiakParduoda labai gerą duoną isz cz\stu
kviecziu ar rugiu.

10 FIRST STR.
ELIZABETH, N. J.

FWholesale
n. heller & ca
parduoda importuotus Li
ktorius.
216 — 3-rd str.
cor. Bond
95 Broad street.

ELIZABETH, N. J.

parduotojas
Nauju ir antrarankiu drabužiu. Tai
pogi suvam, valom ir taisėm drapanas
labai pigiai.

Galima susiszneket lenkiszkai.
Overkucziai po
Kelnės vertos

-

-

1,50

už

2,50c.
GOc.

162 First str.
ELIZABETH, N. J.

Vincas Martiszius
yra ,,Garso“ agentu Pittstonc ir apiclinkėje. Turi tiesą rinktį pinįgus už „Gar
są“ ir atlikinėti visokius reikalus.
Givena ant 39 Centre str.
Pittston, Pa.

Petro Lipavicziaus,

po No. 1837 N. M’ain Avė.

Aiiiiniziiiiinas ir taip žemu
prekių
dabar pas mumis viskas kuopuik
iausia surengta ir geriau pirkti kap
bet kur kitur.
Nieks negali ant mus pasiguosti
kirkdami musą tavoms antsziokią
ir ant szventą dienu.
Taip dabar mes darome.
Musu planai ir mieriai visiems ži
nomi. Nauji kostumeriai ateina
kas dien. Kurie sykį buvo vėla
ateina pas mumis.
Mes labai daug parduodame tavoru
ir pertai galime parduot labai pi
giai. Szįta gi menesį mes palei
dome savo tavoms už nominaliszką
prekį,’ norėdami padaryti gero savo
kostumeriams, kurie turi szį me
nesį daug szio to pirkt; dėlto Eliztabetho žmones, kurie nori ka pirk
teateina pas mus, o užczedys pinįgus.
Viskas nž pigiausią preke ateik ir
pažiūrėk.

F. J. Vogei,
136 FIRST STR.

P. W.Bierstbib & So.

Garsingos Kalifornijos
gyduoles.

Lietuviszkas knįgas parduodu del atsakymo.
kopigiausa. Užpraszant ją kataliogą reik įdėti į groinatą markę už
86 Alabama str.
5 c. ;popieriniai pinįgai siuncziasi
Cleveland, Ohio.
registravotoj gromatoj. Adresas:

W. K. Szeniborskis

K

,

W.
alvaitis
TILSIT, Ostpr. Germany.

Puikinsią užeiga dėl gerą žmonią ir
dėlpakelevingą pas

tėvynės" SARGAS.

A. BAVAESKĄ

Mėnesinis iliustruotas laikrasztis. 191 Firststr. ELIZABETHPORT, N. J.
Treti metai stovi ant sargybos Lie Puikiausias alus, sznapsas ir cigarai.
tuvių tautos: szviesos, tikybos ir Žmonės geri sanžiniszki.
kalbos.
Gaunamas Scrantoneo Pa. 1423
Main Ave pas Rev. AKaupą už 1
dolerį.
Pernyk&ztis iv užpernyszksztis
po 4 dolerio.
Dar tik užsidėjau kriaucziij szapą
Gerkit
ir dirbu visokius drabužius; tavo
ms pargabenu net isz seno kontro,
o puikus kriauezius Adomas Kiczas pasiuva taip puikiai, kad siu
tai ar overkoeziai stovi kaip nulie
ti, o suvis pigiai, jeigu nevierijat
tai ateiki pažiūrėt.

J^aierCo’s

,,Anthracite” alų.
varantnota tikrai czystas.

Jeigu busi kada Jersey City, tai užeik
pas

V. Kaczergi

I. RICE,

Tuojaus prie People Depot,
Minersville, Pa.
336 Henderson str. JESEY CITY, N. J.
Laikau taipgi Wholesale Liquor
Rieviena gerai paezestavoja savo alųežiu, gardžia arielkelę. o ir rodą kiek Store ir dastatau į saliunug alą,
orterį ir 1.1.
vienam reikale duoda kuogeriausią.

Banka Bischoilo
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W. SLOMINSKA,

uždėta 1848 mete
ame Staats—Zeitung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, prieszai CitaHll te
New-Yorke
---------- O---------Sinncziame pinįgus visas dalis svieto pigel, sauge! ir greitai
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679 Milwaukee Avenue,
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J ant 'Kosciuszkos Paro- W
dos už
až rūpestingą, teisinga ir artistiszką iszdirbimą.
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KARŪNŲ, SZARPŲ, s
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ,
BERLŲ, MARSZALKIN1Ų LAZDŲ ir tt.

išduodame Szipkortes (laivakortes) antgreicz
tuvių į krajų važiuojantiems ir isZSiuUCZlame SZipkoi’te
dėl atvažiavimo isz krajaus į Amerika,

Bankoj e savo visados laikome daugybe pi §
ningu del iszmainymo, kaip tai:
Maskolijos rublių, Vokietijos markių, Austrijos gulden
Dėlei artesnės žinios raszyk į

Bischoffs Banking House
2 Centre str. (Staats-Zeltung Building, New-York

f

Nedėliojo Banka atvira nuo 10 iki 12 adynai.
)

)

Ąptapas /L Jocis.
Office 1312 Filbert str. Privatiszkas gyvenimas 420 South Broad str"
Philadelphia, Pa.
Užsiima visokiomis civilnomis ir kriminaliszkomis provomis visuose
suduose. Provos už sužeidimą priesz kompanijas pajima varyti už dyką
ir visuose miestuose. Parūpina ukesiszkas citizenship] popieras ir
,,Charters” del draugysczių ir kliubų. Iszdaro visokius dokumentus,paraszo aplikacijas arba praszymus ir gromatas. Dalias, skolas at
j ieszko parduoda ir iszrandavoje namus, sztorus farmas ir isz renka ran
das. Intrftukia i apsaugojimo kompanijas nuo ugnies irgyvasties [fire and
life insurance.)

Turiu už garbe apreikszti guodotiniems Kunįgams ir guodotin.
Draugystėms, kad asz dirbu wisus augszcziaus paminėtus daigtus Pigiausei, Teisingiausei
ir Geriausei, nes per 30 metų
užsiimdama iszdirbimais įgijau
geriausg praktiką ir dėl to galiu
wiska padirbt pigiau ir geriau negu kiti fabrikai.
Su guodone
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Užlaiko visokius geležinius iszdarbius, Garinius peczius, blekias.
Taiso visokių kainu peczius ir gro
tas. Laiko visokius Įrankius delei
budavojimo, vinis, spynas ctc., ir
forniczius Į stubas.
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W. SLOMINSKA, 679 MILWAUKEE AV.,

W. A. Walsh Jr.

(j

u

CHICAGO, ILL.

Centennial House
Užlaiko puiku alų, sznapsą ir cigarus^
E. MASCOT prop.
314 Second str.
Elizabeth port. N. JAgentas Californijos vyno, San Fran
cisco — New York.
A. MARSCHALL & Co.

Neil Cavan

218 & 220 Second str.
CAFE
Gyvena: 330 Franklin str.
186 First str.
Elizabeth, N. .L
Elizabeth, N. J.
Vietinis Telef 217 B.

Greitai paklauso Ir patarnauja visiem.

Lietuviszkas saliunas
Taipogi parduoda Laiva kortos ant geriausi] laivui ir iszsiunczia
pinįgus į visas svieto dalis greitai ir pig’ai..

•Vipceptas Dopiapski
REAL ESTATE BROKER

IM* Wi(Ieiko.s.
65 Broadway

Elizabeth, N. J.

Altoriaus Vyną

pasidžiaugsi, jog suradai gengą ir iszmintingą žmo
TIK NEPAMIRSKZ :

2548 Richmond str.Philadelphia^Pa

Puikiausias alus, sznapsas, vy
nas ir szviežias elis.
232 First str. Cor. Pino str.
Elizabeth, N. J.

Central Hotel
Tai vaikine kur smagu užeit! Gėrimai
327
—
329
Trumbull
itr. Elizabethport,
visi kopuikiausi, o žmogus geras, meilus
Nuveik, o pamatisi! Milžiniszki stiklai N, J. Palei Central dipa.
A. HOFF propr.
Lagerio Alio ir Porterio. Free Lunch
Parduoda sznapsą. viną. cigarus ir
dieną ir naktį.
ir puikiausią alų.
Stritkariai sustoja pas duris.

turi geriausią agentūrą, pardavinėja ivakortCS, apsau Tikrai gryna
goja nuo Ugnies ir maino pinįgus ir siunczia į Seną tėvynę
perka ir parduoda namu ir visokius reikalus atlieka kuotei
rir giausiai.
Nori siųsti kam laivakortę? Nori pinįgus iszmainyti? ----- GAUSITE PAS-----apsaugoti nuo ugnies ir insziuryti baznyczią, namus, daigtus?
Nori padaryti rejentaliszkus rasztus? Norite nusipirkti ge BARNSTON Tea Co
riausius lotus Plliladelpllijoje ir Caiudeiie? o gal nori 6 BARCLEY STR.
sukalektavoti randą? ar pinįgų pasiskolįti?
Tai eik pas
gerai
gų

John Clark

New York’e.
Importuoja ie viso
kias arbatas, kava\ ir
vyną.

F. Szczęsnowicz.
217 First str.
Elizabeth, N J
Kur bėgi? Nugi į Felikso saliuną. dug
Žinai kad ten smagiausia laiką perlcidi
ir atsigeri gardaus aluczio ir czistos ru
ginės arielkėlės.

B. Brody
Geriausias visam miesto barberis. Kerpa plaukus, skuta barz
das kuopuikiausiai.
171 First street
ELIZABETH. N. J.
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Banka Bischoiio
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W. SLOMINSKA

uždėta 1848 mete
ame Staats—Zeitung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, prieszai CitaHll te
New-Yorke

--------- o---------Siuncziame pinįgus visas dalis svieto pigei, saugel ir greitai

679 Milwaukee Avenue,
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Mano Dirbtuve tapo
Apdovanota
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ant Kosciuszkos Paro
dos už rūpestingą, tei
singa ir artistiszką iszdirbimą.
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KARŪNŲ, SZARPŲ,
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ,
BERLŲ, MARSZALKIN1Ų LAZDŲ ir tt.

i bzduodame Szipkortes (laivakortes) ant greicz
tuvių į krajų važiuojantiems ir isZSiuilCZiame SZipkorte
dėl atvažiavimo isz k rajau s į Amerika,

Bankoj e savo visados laikome daugybe pi
ningu del iszmainymo, kaip tai:

is:

Maskolijos rublių, Vokietijos markių, Austrijos guldei!
Dėlei artesnės žinios raszyk į

f
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Bischoffs Banking House
2 Centre str. (Staats-Zeitung Building, New-York
Nedėlioję Banka atvira nuo 10 iki 12 adynai.

)
)

Ąptapas /L Jocis.
Office 1312 Filbert str. Privatiszkas gyvenimas 420 South Broad str'
Philadelphia, Pa.
Užsiima visokiomis civilnomis ir kriminaliszkomis provomis visuose
soduose. Provos už sužeidimą priesz kompanijas pajima varyti už dyką
ir visuose miestuose. Parūpina ukesiszkas citizenship] popieras ir
,,Charters” del draugysczių ir kliubų. Iszdaro visokius dokumentus,paraszo aplikacijas arba praszymus ir gromatas. Dalias, skolas at
j ieszko parduoda ir iszrandavoje namus, sztorus farmas ir isz renka ran
das. Intraukia į apsaugojimo kompanijas nuo ugnies irgyvasties [fire and
life insurance.)

Turiu už garbe apreikszti guodotiniems Kunįgams ir guodotiu.
Draugystėms, kad asz dirbu wisus augszcziaus paminėtus daig
tus Pigiausei, Teisingiausei
ir Geriausei, nes per 30 metą
užsiimdama iszdirbimais įgijau
geriausg praktika ir del to galiu
wiska padirbi pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.
Su guodone

W. SLOMINSKA, 679 MILWAUKEE AV., CHICAGO, ILL.

W. A Walsh J r.

Lietuviszkas saliunas
Taipogi parduoda laiva kortes ant geriausą laivui ir iszsiunczia
pinįgus į visas svieto dalis greitai ir pig’ai..

•Vipceptas Dopiapski
REAL ESTATE BROKER

iot23
'N.
w
Mfiiga
Pa.
turi
aganturą, pardavinėja ivakortCS, apsau



Centennial House
Užlaiko puiku aln, sznapsą ir cigarusE. MASCOT prop.
314 Second str.
Ellzabethport. N. J.
Agentas Californijos vyno, San Fran
cisco — New York.
A. MARSCHALL & Co.

Užlaiko visokius geležinius iszdarbius, Garinius peczius, blekias.
Taiso visokių kainu peczius ir gro
tas. Laiko visokius įrankius delei
budavojimo, vinis, spynas ctc., ir
Neil Cavan
forniczius į stabas.
218 & 220 Second str.
CAFE
Gyvena: 330 Franklin str.
186 First str.
Elizabeth, N. J.
Elizabeth, N. J.
Vietinis Telef 217 B.
Greitai paklauso Ir patarnauja visiem.

geriausią

CHICAGO^ ILL

1MC lYideikos.
65 Broadway

Elizabeth, N. J.

John Clark
Puikiausias alus, sznapsas, vy
nas ir szviežias elis.
232 First str. Cor. Pine str.
Elizabeth, N. J.

Central Hotel

Tai vaikine kur smagu užeit! Gėrimai
327—329 Trumbull itr. Elizabeihportr
visi kopuikiausi, o žmogus geras, meilus
Nuveik, o pamatisi! Milžiniszki stiklai N, J. Palei Central dipą.
A. IIOFF propr.
Lagerio Alio ir Porterio. Free Lunch
Parduoda sznapsą. viną. cigarus Ir
dieną ir naktį.
ir puikiausią alą.
Stritkarial sustoja pas duris.

Tikrai gryna

goja nuo Ugnies ir maino pinįgus ir siunczia į Seną tėvynę
perka ir parduoda namu ir visokius reikalus atlieka kuotei
217 First str.
Elizabeth, N J
rir giausiai.
Kur bėgi? Nugi į Felikso saliuną. Jug
Nori siųsti kam laivakortę? Nori pinįgus iszmainyti?
------ GAUSITE PAS-----žinai kad ten smagiausia laiką pcrleid*
apsaugoti nuo ugnies ir insziuryti baznyczią, namus, daigtus?
ir atsigeri gardaus aluezio ir czistos ru
BARNSTON
Tea
Co
ginės arielkėlės.
Nori padaryti rejentaliszkus rasztus? Norite nusipirkti ge
riausius lotus Plliladelphi,joje ir Camdene? o gal nori 6 BARCLEY STR.
sukalektavoti randą? ar pinįgų pasiskolįti?
Tai eik pas

Altoriaus Vyną

F. Szczęsnowicz.

B. Brody
New York’e.
Geriausias visam mieste bar
AT.. Dom an ® Įsi
Importuoja ie viso bens. Kerpa plaukus, skuta barz
gerai pasidžiaugsi, jog suradai genga ir iszmintingą žmo
kias arbatas, kava ir das kuopuikiausiai.
gų
TIK NEPAMIRSKZ :
171 First street
2548 Richmond str.Phi!ade|phia,Pa. vyną.
i
ELIZABETH. N. J.
S

