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Metas VI -

Žinios isz Amerikos. Zinios isz pasvieczio.

kopas Kain kalbėjo prie tūlo reporterio apie 
užėmimų per Suvienytas Valstijas Philipinisz- 
kų salų. ,,Kaipo katalikas - pasakojo jisai - 
turiu norėti, kad Suvienytos Valstijos užimtų 
Philipinus. Tokiu būdu katalikystės reika
lai butų aprūpinti, nes amerikiecziai užvestų 
ten vienodų ir tvirta rėdą. Bet kaipo Ame
rikos ukėsas esu prieszingas užėmimui, nes 
prikergimas tų salų kasztuotų dar daug krau
jo praliejimo ir pinįgų. Misliju, kad užėmi
mas taip atsezių salų yra nevertas taip dide-

C h i c a g o, III. Nelaimingu atsitiki
mų ant tenyksczių ežerų 1898 metuose buvo 
net 569. Blėdį kompanijos apskaito ant pus
antro milijono. 58 laivai liko visiszkai su- 
naikįti.

II a r r i s b u r g, Per pat Kale-

ugnis- 
riaus.

Sudegė dekoracijos ant didžiojo <Hto- 
Blėdies padaryta į 14 tukstaž* ;;;» do-

vi-
po- 
ga-

suomenę, kad apsisaugotų nuo padirbtų 
pievinių dolerių. Padirbtos jos yra labai 
biai, tiktai drukas negana aiszkus iT popieroj 
nėra szilkinių siūlelių.

S p r i n g f i c 1 d, Mass. 30 diena 
Gruodžio ežia liko pakartas Dominikas Kra
to vskis, kurs pernai nužudė 16 m. savo po
dukrų Viktorijų Pinkus. Susibarė, mat, jisai 
su savo paezia ir norėdamas jų pabausti, už- 
muszė jos dukterį-

lių utarnyke ant Lehigh Valley geležinkelio 
liko suvažinėtas trūkio viens darbinįkas. Ki
tas tos pat kompanijos darbinįkas czetvergo 
vakarų paleido sau į galvų keturis szuvius isz 
revolverio. Priežasczia patžudystės buvo 
nustojimas darbo.

K r o f e 1 d. Straikas audėjų dar tęsia
si. Kompanija nenor pristot ant reikalavimo 
darbinįkų, o szitie paskutiniai, turėdami ge
ra ir tvirtų organizacijų, nemislija grįžti prie 
darbo.

H o u g h t o n, Mich. Tūlas Murphy 
18 mėnesių atgal1 pardavė savo szunį isz veis
lės szunų isz ka nų szv. Bernardo. Naujas 
szunes savinįkas iszvažiavo į Alaska; iszsive- 
žė jisai ir tų szunį. Szalis aukso matyt nepa
tiko szuniui, nes jisai sziose dienose vienas 
parbėgo isz Aliaskos pas savo senąjį pana. 
Kokiu budu jis galėjo atlikti taip didelę keJJ 
lionę - nežinia.

K u b a. Ant paskutinio susirinkimo 
abiejų komisijų sutiko ant programo atida
vimo Havanos amcrikiecziams. Per Naujus 
Metus 12 valandų amerikiszki laivai iszszovė 
isz kanuolių 21 sykį dėl pagerbimo iszpanisz- 
ko sztandaro. Po to tuojaus ant publiszkų 
namų pradėjo plevėsuot vietoje iszpaniszkų 
vėliavų amcrikiszkos vėliavos, paskui iszpa- 
nai szovė isz kanuolių, pasveikįdami Suvie
nytų Valstijų sztandarų, ir tuom užsibaigė 
ceremonijos atidavimo miesto.

P h i 1 i p i n a i. Laikraszcziai baisius 
dalykus raszo apie ermyderius ant Philipi- 
niszkų salų, ypacz-gi apie blogų užlaikymų 
iszpaniszkų kareivių, kurie pateko į nelaisvę. 
Tūlas urėdinįkas ant salos Luzon paliepė su
imti visus tenykszczius minykus, perdurti 
jiems nosis, į opas įdėti žiedus ir pervėrus su 
szniurais vadžioti po miesto gatves. BJftny- 

fcr-Jas perkeiezia į kaszarus,. o kaip kur net į 
tvartus dėl arklių. Belaisvius užlaiko ar- 
sziau aresztantų, o pertai kasdien po keliolika 
jų atsiskiria su szia pasaule.

F i n (I 1 i a n d i j o j e prasideda poli-1 
tiszkas judėjimas. Maskolijos rėdąs ren
gia įvesti ten nekurias reformas. Kokios re
formos bus įvestos dar tikrai nežinia. Žino 
tik, kad laikas tarnavimo kariumenėj bus pa-1 
ilgintas: vieloj 3 metų, tarnaus 5 metus; taip 
bus visoj imperijoj. Administracija finų ar
mijos nori padaryti paveldiue dalia maskolisz- 
kos armijos. Finų kariumenė bus padalįta į 
dvi dali, isz kurių tik viena dalis stovės Find- 
landijoj, o kita turės but Maskolijoj lygiai 
su visa Maskolijos kariumene.

Vienog dėl įvedimo szių reformų pagal 
konstitucijų, reikia pristojimo finų Seimo, 
kuris bus laikomas szi mėnesi. Neužganėdi
nimas visoj szalij. Ant Seimo bus susikirti
mas tar]) nacijonaliszkai-buržuazo-urėdiszkų 
elementų (kurie ik sziolaik rėdė szalį) drauge

laivo ,,Beina Mercedes“. Aparatai dėl iszė- 
inimo pribuvo paežiam laike, nes laivas, kurs 
buvo iszsikėlės ant 100 pėdų aukszcziau ant 
vandens pradėjo grimzti Į gelmę ir tokiu bil
du but uždaręs kelia į portų. Iszėmimas jo 
isz vandens kasztuos i 8 250,000.

Pete r b nr g a s. 'Maskoliszki laikrasz- 
cziai raszo visiszkai neprieiankiai priesz pro
jektu. iszkasimo kanalo Nicaragua ir prikalbi
nėja Europeiszkus kapitalistus, kad neduotų 
kasztų, dėl iszkasimo Panamiszko kanalo.

.,Novoje Vremia“ tvirtina, kad ameri
kiecziai užmirszo Monroe’o doktrina ir nuali
nę biedna Ispanijų, užsimanė dar vieszpataut 
Azijoj. Kiszasi ten kaipo maskolių konku
rentai ir dėl tų micrių susidraugavo su neprie
teliais Amerikos ir Maskolijos - Britanija. 
Prieszais tokių politikų turi maskoliai stoti su 
visa energija ir nedaloisti iszkasti Nikaraguos 
kanalų.

Sicilija. Ant Viduržeminių jūrių 
szėlo audra. Daugelį pacztinių laivų sugadi
no. Kitus visiszkai sudaužė.

Garlaivis „Glenaven”, iszėjęs isz porto 
Hong Kong. užėjo ant povandeninės uolos ir 
susimnszė. 20 žmonių rado grabų szaltose 
vilnyse didmario.

Dvideszimtes metų marakoniszkas sulto
nas sunkiai apsirgo, o tuom tarpu jo vicszpa-

II o u g Kou g. Philipmiszka junta 
prieszinasi tvirtinimui komisoriaus Harden ir 
varde philipiniszko redo apgarsina, jog yra 
melagyste, kad Aguinaldas bus užganė* litas 
ranga general-majoro brigados, susidedanczios

koliszka letena isz kitos. Finams isz vienos 
pusės brangi yra konstitucija, ant kurios dar 
tik pirmu syk užsipuolė ir antra yra aiszkus

ko isztyrimo Philipinų ir praszo amerikieczių 
kad nesiskubintu su nusprendimu apie Fhili- 
pinus. Salų gyventojai nori pasilikti sutai
ko] su Suvienytomis Valstijomis, bet nepri
stos būti po valdžia anierikiszku urėdinįku. 
Jie nori but liuesais ir neprigulmingais, nes 
jaueziasi valdonais iszkariautu, nors ir su kitu 
pagelba saiu.

J a p o n i j a. Metuose 1902 Japonijoj 
bus atidengta pirmutinė visosvietinė paroda. 
Bandas jau nuo seniai viskų rengia parodai.

vinto liuoso fino pulke maskoliszkos armijos, j sziandien tiek but pakilus civilizacijoj, 
kur jam daužys žandus visi, nuo feldfebelio 
iki pulkaunykui. Didesnio tacziaus prieszi- 
nimosi vargiai galima laukti. Taip raszo

N era 
gal kitos tautos, kuri taip trumpam laike ant 
tiek but iszsilavinus.

P r a n c u z i j a. Nelaimingi tie pran-

Santiago. Pribuvo czionais ,,Mer
ritt & Chapman Wrecking Co“, paskirta dėl

mus, barėsi, szaudesi už jį. o dar nežino net 
nė kur yra tas avanturnykas, ir vėla ginezijas.



Isz Lietuvos.
Kauno tvirtyneje atsitiko didele ne

laime. Maskoliai tą tvirtynę laike už 
nepergalimą, vienog laiko dantis pasi
rodė stipresniu už mąstymą maskolių 
inžinierių. Szitai centraliszkas fortas, 
kursai kuprą atstatęs repsojo papliante 
nuo Aleksotas ant Veiverių, susmuko. 1 
Kaipo priežastį nelaimes paduoda dide
lius lytus, kurie buvo pereitą rudenį. 
Mat permerke lytus, szalcziams atsira
dus suszalo, po to atleido ir fortas nu 
gramzdejo ant gėdos maskoliams. Isz 
gruvesų jau iszeme tris negyvus karei
vius. Kiek isz viso bus užgriūtų dar 
nežinia. Vieta, kur buvo centraliszkas 
fortas, iszrodo, kaip pavasari] fJulvių 
rusis, kada bulves buna jau iszimtos.

Nieko szioj pasaulej nėra tvirto, 
nieko amžino!

I

Suvalkų redybos pusėj panemunėmis 
priviso daugy! es vilkų; mat jie perėjo 
isz anos puses per užszalusį Nemuną. 
Guogutį isz Lekeczių, einantį į Zapysz- 
kį ant rarotų, užpuolė 32 vilkai. Gerai, 
kad dar butą žmogaus pypkoriaus, tu
rėta briežuku su savim. Visa kuburku- 
tę iszdegino, kol iszauszo.C o 7

P e t r o p i 1 e. Szovinistai, arba 
kaip ežia juos1 vadina ,,narodniki“ vis 
dar neliauja agitavoję už pakėlimą Ko- 
riko-Muravjevo ant laipsnio Maskolijos 
,,szventojo“. Nepasikakina, kad pa
state jam paminklą Vilniuje, uždėjo po 
jo vardu muzejų, perkeite vieną isz Vil
niaus gatvių ant ,,Muravjovskos“, da 
reikalauja atmuszimo atskyraus medalio; 
mislina jie daryt du medaliu: sidabrinį 
ir bronzinį. Ant vienos puses medalio 
busią paveikslas paminklo, o ant kitos, 
kad Muravjovas laikytų iszkelęs kaire- 
jej rankoj kryžių, o su deszine keltų nuo 
žemes Lozorių — lietuviszką mužiką, 
suvargintą lenkų. Virszuj tos grupos 

. — Rossija, paveiksle sparnus iszkelusio 
erelio, laikys vainiką ant galvos koriko. 
Pagal ,,narodnikų“ projektą, bronzin', 
medalį priderėtų isždalyti starszinoms, 
vaitams, valsčių rasztinįkam, szalty- 
sziams ir tt., sidabriniai-gi virszinįkams 
ir popams, kurie tarnavo prie koriko.

Toks stabmeldiszkas garbinimas 
atminties žmogaus, kurio darbai buk 
kaip nebūk vis nesuteike maskoliams 
garbes yra dūliai daugelio dalykų szyk- 
szcziu.

Dienrasztis ,,Sviet“, kursai bege- 
*”'dino katalikiszką dvasiszkiją

< ies atsitikimo su kun. Bile-
• . Kaune, gavo paliepimą at-
. apjuodinimą. Tendentiszkai 

aktus pataisyti pagal visiems

\ įlos, juodinanezios katalikisz- 
,kiją buvo prisiuntinejamos isz

■ r Kauno, kas aiszkiai pasiro
do, kab tenaitine biurokracija negales 
aepusiszkai spręsti dalykų provos kun. 
Bilekevicziaus, todėl visą ,,dielo“ per
kelia į , ,okružną“ Petropiles sūdą.

Prokuroras savo apkaltinime užme
ta kun. B., kad pildant tarnystes prider- 
mes musza privatiszkas ypatas — kito
kių apkaltinimų nekelia. Apraszyme 
karakterio kun, pasakyta, kad buvo ku
nigu dievobaimingu ir kad perženge 
pridermes savo paszaukimo ne dūliai 
egoistiszkų mierių. Du garsiausi apgy
nėjai: Spasonicz ir Andrzejcvski stovi 
už pusę apkaltįto.

Žinomas daigtas, Petrapilej daug 
yra kalbama apie minėtą prova; abel- 
nai mažai randasi tokių, kurie 1 
darbus kun. Bil. P. Mieszczen > 
szo , .Graždanine“, kad Ross 
prisirinko visokių ,,patvorinii 
jai but naudinga turėti ne vieną, bet ke
lis tokius kum Bilekevyczius. Abelnai 
kun. Bil. iszaugo ant ,, bagotyriaųs“ pa
baigos XIX szimtmeczio. Per aspera 
ad astra.

Margumynai.
Pereita metą iszvažiavo į Alaską prisikošt 

aukso 50,000 žmonių. Klondyke pasiekė vos 
30,000. Daleiskime, kad kiekviena aukso 
jieszkotojas praleido ant kelionės po 8 500 
tada kelionė visiems kasztavo 25imilijonus do- 
lerių. Tuom tarpu iszkastą visame Klondy- 
ke auksą skaito ne milijonais, tik tukstan- 
cziais. Tai tau ir uždarbys!

Iszviso žmonių ant svieto yra 1200 įmili- 
lijonų: vyrų ir moterų lygiai. [Kalbų yra 
3064, o tikėjimų 1000. Mirszta ant visos že
mės per metus 35.214.000. Tai yra 98-848 
kas dien, 4020 kas valanda. Vidutinis visų 
žmonių amžis yra 38 metai; arti 25 procentas 
numirszta priesz 17 metus.. Isz 100 ypatų 
abiejų lycziu viena ypata sulaukia 100 metu; 
6-7 sulaukia 60 metų ūGema perminėtus 
26,792,000 arba 4200 kas valanda ar 70 kas 
minuta. Isz to matyt, kad dar vis dauginus 
gema, kaip mirszta. Ženoti žmonės ilgiaus 
gyvena, kaip neženoti, taipojau dirbantiejie 
ilgiaus gyvena už bedarbius. Žmonės, gimę 
pavasary] yr’ sveikesni ir drutesni, negu gimę 

kitame kokiame laike. Isz vyrų ketvirta da
lis tinka į kariumenę.

Chinuose yra įvedimas, kad numirus vy
rui likusi naszlė negali isztekėti antru syk, 
Dėlto-gi naszlės ten yr’ didei guodojamos, 
Naszlė, iszgyvenusi 50 metų, gal nusiduot pas 
ciecorių ir gauna paskirtą sumą, už kurią įgy
ja toblyczėlę su suraszytomis visomis tosios 
naszlės dorybėmis. Toblyczėlę laiko prikal
tą prie durų to namo, kuriame gyvena naszlė. į

Fr. Knaak isz New Yorko, kuris buvo 
suaresztavotas Vokietijoj už tai, kad kaizerį 
Wilhelmą restauracijoj pavadino ,,avigalviu” 
liko paliuosuolas. Mat gydytojas tvirtina, 
kad p. Knaak kenezia chroniszka girtuoklys
te. Taip-gi ir daugelis liudinįkų liudijo, kad 
Knaak iszjnokdamas kaizerį buvo jau pusėti
nai užsitraukęs, ir dėlto kalbėjo neapsimisli- 
jęs.

Pėkszezių kareivių pulkas Amerikoje tu
ri 1300 ypatų visokio skyriaus.

— Užlaikymas to pulko per mėnesįkasz- 
tuoja apie 8 70,000 - per metus 8 840,000.

— Iki sziam laikui Amerika užlaikė ar
miją, susidedanezią isz 2,179 aficierų ir 25.353 
kareivių.

-- rT./loilrvmncs tos armijos kasztuodavo
y i- 1 joms apie 50 milijonų do-

armija bus padidinta iki
_ .4) •/ : ■ j

— CzkUKyiuas jų isznesz suvirsz į 150; 
milijonų dol.

— Veteranams pensijų randas iszmoka 
apie 145 mililijonus.

— Užlaikymas laivynės kasztuos 50 mi
lijonų.

— Visas budžetas ant kariumenes reika
lų, laivynės ir apsiginklavimo isznesz 350 mi
lijonų dol.

— Ant likusių skyrių reikalų rundo rei
kės 250 milijonų dol.

— Teisingai užtai finansų ministeris Mr. 
Gage visą metinį budžetą paskaito ant 600 
mil. dol.

Didelis Balius!
Simano Daukanto pagelbos kuopa 

No 63 parengė puikų balių del savo 
naudos, kuris bus keliamas ant Casino 
Hall, ant kampo Penktos ir Davis gat
vių 7 d. Sausio ’99, pirmą subatvakarj 
po Nauju Metų.

Inžanga merginoms 10 c., vyrams 
15 c. Muzyke bus kuogeriausia. Vi
sus szirdingai užkvieczia

Komitetas.

Geo Greenberg,
Perkėliau savo sztorą nuo 

188 First street ant
157 First street ELIZABETH, N. J. 

Czebatal, szeverikai, kolloszai labai pigiai.



Neuzmirszk manes.
Su Diev’, kvietkele mano, daugiau gal nematysiu, 
Važiuoju už jurių-marelių, kažin ar gryžsiu.
Nors szirdį skauda, atsiskiriant aszareles byra, 
Likk sveika, ir tegul taip viskas buna, kaip yra.

Neužmirszkie manęs, asz neužmirsziu, 
Atsiminsiu tavę, kur tik asz nebusiu.
Užlaikyk szirdelej dar ir visados, 
Neužmirszkie manęs, asz tavęs niekados.

Kaip tik į laivą asz įsėdau plaukti per mares, 
Pakilo vilnis, didis szturms tuoj pasidarė.
Norint isz baimes asz apimtas vienas sau mislinu, 
Žodžius, isztartus atsiskiriant, vėl paantrinu.

Neužmirszkie manęs, asz neužmirsziu, 
Atsiminsiu tavę, kur tik asz busiu.
Užlaikyk szirdelej dar ir visados, 
Neužmirszkie manęs, asz tavęs niekados.

Ant pardavimo.
Parsiduoda geroj del lietuvių 

vietoj Grosernė ir Buczernė. Kas 
nori gaut artymesnes žinias, teat- 
siszaukia ant szio adreso:

Mr.. Fr. Mayer,
190 First st. Elizabeth port, N.J.

F. A Bergen
Parduoda Wholesale

Cigarus ir visokį Tabaką.
305 Elizabeth Ave.

Elizabeth, N. J.

Viena pasilikus mano miela gryžtant manęs lauks, 
Diena po dienai, kaipo vanduo, laikas greitai plauks. 
Nes ji nežino, kad jau manęs daugiau nebematys.
Tiktai kaip užmigs, tai per sapną tuos žodžius iszgirs:

Neužmirszkie manęs, asz neužmirsziu, 
Atsiminsiu tavę kur tik asz nębusįuU 
Užlaikyk szirdelej dar ir visados, 
Neužmirszkie manęs, asz tavęs niekados.

S.

V y ra i!
Jeigu norite palikti ,,United 

States Citizens” p risi lįskite 25 c. 
stempom, už ką gausite katekiz
mą angliszkoje kalboje, kurį iszsi- 
mokinc galėsite gauti ukėsystės 
popieras. Adresas:

Antanas A. Joris, 
1312 Filbert st. Philadelphia, Pa.

Reikalingas
yra tuojaus darbinįkas į buezernę, 
gerai mokantis darbą, gaus atsa- 
kanezią algą. Atsiszaukit antinus 
spaustuvės 82 Bond st.

gorius ir sziaipjau auk
sinius ir sidabrinius dai-

Kuogeriausiai taiso ir 

parduoda visokius dzie-

ktus.
197 First st. Elizabeth ,

Frank Boiler,
437 E. Jersey st. Elizabeth, N. J. 

Mineraliszkas vanduo ir soda.
Taipgi pilsto į bonkas visokius 
alus: Ballantiną, Feigenspausą ir 
Lagerį ir tt. O 6

Paaukavo
Ant a.a. kun. Burbos paminklo 

p. I. Kerszeviczius isz Riverton, 
Ill. paaukavo 50 c. 

■ ■■■! — — III—

Mokinkit vaikus
Lietuviszkai!

Skaitymas ir mieravimas 
laiko.

Pirm neg pradėsime raszyti apie budus 
skaitymo ir įrankius mieravimo laiko, pa
klauskime, kas yra tas laikas. Ką po tuo žo
džiu reikia suprasti?

Sztai laikas, pats savyje, yra daigiu ne- 
sup vantom u; staeziai sakant, absoliutiszko, 
neprigulinezio nė nuo jokiu atmainą, laiko 
nėra: - ten, kur nėra jokio judėjimo, kur vis
kas pasilieka ant vietos, nieka{s nesimaino, te
nai apie laiką nė kalbos būti negali. Bet ant 
svieto, ant kurio gyvename, viskas juda ir 
mainosi: saulė teka ir leidžiasi, paeiliui eina 
dienos ir naktys, vasaros ir žiemos, o žmogus 
savo atmintyje užlaiko visus apsireiszkimus, 
kurie pasirodo sviete. Bėgiui tu apsireiszki- 
mu atsako supratimas laiko: laikas yra 
tai i s z r e i s z k i m a s a t m a i n u, d a- 
r a n c z i u s i gamtoje.

Padarę tokią įžangą, prieiname dabar prie 
dalyko, apie kurį raszyti pasiėmėme, t.y. prie 
klausymo skaitymo ir mieravimo laiko..7

I
Kiekvieną kitą didybę galime mieruoti 

kokiomis norime mitromis: pinįgus gali
me skaityti doleriais, frankais, rubliais ir t. t. 
plotą galime apskaityti ant myliu, viorstu, 

metru ir 1.1, ir 1.1-, bet no taip yra su laiku. 
Matome dvejopą žemės judėjimą: sukimąsi 
aplink aszį ir sukimąsi aplink saule; pasekme 
tu sukimosi y ra dienos ir naktys bei y vairus 
motu laikai. Tuos tai: dienas ir metus pati 
gamta mums užmeta už mierą laiko. Bet ir 
su tomis, prigimtomis taip sakant, micromis 
žmonės, kaip toliaus matysime, turi gana 
klapatu.

Kiekvienas patėmyjo, kad dangaus skliau
tas sukasi nuo rytu į vakarus: yra tai atsimu- 
szimas žemės sukimosi aplink savo aszį. Kiek 
viena žvaigždė kartą per parą pasikelia aug- 
szcziausiai, pereidama per meredijaną tos vie
tos, nuo kurios yra tėmyjama. Taigi laikas 
nuo vieno perėjimo žvaigždės per meredijaną 
iki antram perėjimui yra tai laikas apsisukimo 
žemės aplink savo aszį. Toks ilgumas laiko 
vadinasi žvaigždine arba astronomiszka die
na-

Skaitymas laiko pagal žvaigždines die
nas yra geriausias ir tikriausias, bet žmonių 
kasdieniniam gyvenimui visai netinka. Žmo
nės skaito laiką pagal bėgimą dienos žvaigž
dės — saulės. Bet ežia atsiranda klapatas. 
Saulė kasdien pasiduoda vis po truputį į ry
tus, |icr ką tarpas tarp vieno ir antro perėji
mo jos per meredijaną yra truputį ilgesnis už 
tokį pat tarpą perėjimo žvaigždės, kitais žo
džiais — saulinė diena yra ilgesnė už žvaigž
dinę

Toliaus bus.

$100 Naerrados $100
Užmokėsiu kiek vienam, kuris tapo iszgy- 

dytas isz ligą įgytu per jaunystės iszdykimą 
(ononizma) NAMINĖMIS GYDYKLOMIS. 
Teip iszsigydyti ne galima bet jeigu kenti ant 
nervą turi apsilpnytas lytiszkas dalis kūno 
per onnonizmą ar paliuciją, kenti galvos skau
dėjimą, pilvo užkietėjimo, miegot negalėjimą, 
ir kitas tam panaszes silnybes, raszyk sziąn- 
dien pas mane, o asz atsiusiu tau apraszymą 
kaip asz iszsigydžiau trumpu laiku isz tokią 
pat ligą kelią metą kentėjimo. Apraszymą. 
prisiusią užpecztytame koperte ir apie tavo 
gromatas nedažinos. įdėk už 2c. markę ir 
raszyk pas:

Fred Wilkson

Kenosha, T is. Box D 386

Isztraukia dantį be jokio 
skaudėjimo.

Taiposgi įdeda naujus ar
ba užlieja skyles labai pigei 
JpiiiFa Dental Koomsn

100 N. Centre Street,
Pottsville, Pa-
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Lietuviai Amerikoj.
Forest City, Pa. Sausis. 

Blaivi nikų draugyste nuo kada pirmuti
nis jos prezidentas iszdumė į West’u ty
rus, pradėjo augti ir stiprėti. 16 diena 
Sausio laikys prakalbas deliai paukva- 
tinimo tautieczių, kad risztųsi į blaivinį- 
kų kuopa. Ant kalbėtojų yra užkviesti 
ne tik vietiniai prakilnus tautiecziai, bet 
laukiami yra dar tautiecziai su gerais 
norais ir spėkomis isz užmarės. Po 
kiekvienos kalbos grajįs muzyke arijas, 
marszus, galiopadus ir tt. geriausių czio- 
nykszczių ir Europeiszkų kompozitorių. 
Inžanga ant sales prakalbų tik 22 c. de
liai gero tautieczio.

Broli lietuvi, jeigu nori būti žmo
gum, paliauk landžiojęs po pasmirdu
sius sklepukus, kur siurbi alų užtaisytą 
su grybeliu, kuris sugraužia tavo svei
katą, geriau pristok prie mus, blaivinį- 
kų po globa szv. Juozupo. Gal abejoji? 
Ateik ant sales pasiklausyti prakalbų.

Blaivus.
Wilmington; Del. Oras 

gražus, ne szalta. Darbai eina pusėti
nai; žmonių be darbo nėra, bet szviežiai 
atvažiavusiam sunku gauti darbas. Lie
tuvių pas mumis yra į 50; isz tų 12 pa- 
cziuotų. 4 lietuviai užsiima kreuczyste, 
3 laiko grocernes. Geriausiai sekasi p. 
Putczkui; jis pardavinėja ir alų butelu
kais. Lietuviai privalo szelpti savo 
sztornykus.

Gruodžio 21 d. vakare apie 9 va
landą trūkis suvažinėjo Antaną Zuvilį. 
Velionis paliko paczią ir 15 metų duk
terį dideliam nuliudime. Nabasznykas 
buvo iszvažiavęs į E. St. Louis jieszko- 
ti darbo, o atrado smertį.

Jersey City, N. J. Visur 
lietuviai dar juda, darbuojasi ant kiek 
turi pajiegų ant tautiszkos dirvos. Skai
tant lietuviszkus laikrasczius kas nede- 
lia gali užtemyti szen ar ten lietuvių 
bruzdėjimą. Czia tveria Susivienyjimo 
ar Tėvynės Mylėtojų Dr. kuopas, ten 
varosi pirmyn blaivinįkai, tenais vela 
uždeda lietuviszkus knįgynelius ar tve
ria teatraliszkas draugysteles, laiko pra
kalbas ir tt. O mus mieste, kaip pri
kurta, nieks apie nieką ne neužsimena. 
Ar-gi mes jau broliai taip žemai nupuo
lę, ar-gi nėra tarp mus prakilnesnių, 
kurie galėtų szį-tą nuveikti del visuome
nes ir tautos labo. Nemislykime, kad 
kituose miestuose, kur lietuviai kruta, 
gyvena koki mokslincziai. Ne, ten gy
vena ir toki pat žmones —praszcziokė_- 
liai, ir jei kuom skiriasi nuo mus, taigzA 
tik tuom, kad netingi darbuotis ir 'turi 
daugiaus užsitikejimo patys /ant savo 
pajiegų. Bet tegul bus gana ir mums 
snausti arba rankas sudėjus laukti, kad 
kiti ką padarytų. Griebkimes už dar
bo, nesilikim užpakalyj kitų, o pamaty
sit, kad ir mes bet ką galime padaryti 
neblogiaus už kitus. Pasiimkime ant 
pradžios sutverti nors Susivienyjimo 
kuopą, kuri yra reikalinga o lengvai 
kiekvienam prieinama. Suszaukime 
visuomeniszką mitingą, ant pradžios ga
lime užsikviesti isz kito miesto žinantį 
Susivienyjimo reikalus prakilnesnį tau
tietį, kad paragintų risztis į kuopa ir nu
rodytų jos naudingumą. Tik dirbkime, 
o padarysim. x.

Newark, N. J. Pirmą dieną 
Sausio, t. y. per Naujus Metus drau
gyste szv. Jurgio laike balių ant savo 
naudos. Žmonių buvo prisirinkus pil
na sale vienok visi dailiai ir linksmai 
bovinosi. Ant baliaus taip-gi pora 
tautieczių prakalbėjo į susirinkusius apie 
lietuvystę ir lietuviszką kalbą. Laike 
prakalbų žmones labai dailiai pasielgė.

Kalbos buvo parengtos per rūpes
tingumą p. St. Pranio, prezidento drau
gystes, kurs iszanksto užkvietė kalbė
toją isz Elizabetho.

Sturmerville, Pa. Jurgis 
Klimas liko suvažinėtas treino; nuva

žiavo jam galvą ir abidvi rankas. Jis 
niekur neprigulėjo, nei į draugystę, e' 
į parapiją, žodžiu sakant, buvo gen , 
girtuoklėlis, o pertai ir palaidotas lik; 
lyg kokis niekszas.

Pittston, Pa. Kalėdas lį 
tuviai perleido szįmet gražiai, net z 
Duryeos nieko tokio ypatingo neatsiš 
ko. Darbai eina pusėtinai. Vieth 
teatraliszka trupa rengia ant 28 Saus 
perstatyti tragediją ,,Nihilistai“, b 
bažnytinėj salėj užsidėjo vakarine molį 
slaine. Mokįtojum yra p. Grinius, i 
mokys lietuviszkai skaityti, raszyti, n- 
kuoti, taipgi angliszkai ir isz visų szal 
mokslo po biskį, ant kiek studentų pr. 
tas įstengs suprasti.

2 d. Sausio buvo laikytos praky
bos pobažnytinėje salėje link Susivieif 
jimo. Kalbėtojais buvo 4 ypatos, i 
puikiai dainavo vietinis bažnytinis ch: 
ras po vadovyste vietinio vargamistn 
p. Kasulaiczio.

Programas buvo szis:
1 Giesminįkai dainavo , ,Lai g 

5/uoj mus tauta“.
2 P. V. Gradeckas kalbėjo ap 

fiiierį susirinkimo.
3 Kun. Szedvydis kalbėjo ap 

naudą prigulėjimo į Susivienyjimą 
ypacz pagelbinems draugystėms.

4 Giesminykai dainavo ,,Pypkelė
5 Kun. Kaupas kalbėjo apie reik 

lingumą lietuviams vienybes.
6 Giesminykai dainavo ,, Lietuv- 

tu brangi žeme“.
7 Kun. znlinskas kalbėjo apie re 

kalą vienybes lietuviams, apie Susivt 
nyjimą ir prigulėjimą į jį ir savo hum: 
ristiszka kalba visus prajuokino, o pi 
jimui rankų nebuvo galo.

Publika buvo užganėdinta kalbof 
ir džiaugėsi isz puikių lietuviszkų dain 
taip.gi prie Susiv. prisirasze apie i 
naujų sąnarių.

R e a d i n g, Pa. Szv. Antai 
draugyste laike mitingą, ant kurio b 
vo rinkta vyriausybe. Sąnariais daba 
tinio komiteto yra szie:

Prezid. K. Muzykevyczius,
Viceprez. M. Valatkevyczia, 
Kasierius J. Jarmoszka, 
Sekr. M. Raicevyczia, 
Ass. sekr. J. Szczafonaviczia, 
Apekunai kasos: K. Diegutis, j 

Lisas, J. Koreiva,
Marszalka K. Augaitis, vice-ma' 

J. Budaviczia ir lig. apek. V. Stakovii 
kas.

Korespondencijos.
Isz tiesų reikia stebėtis net isz vi

sokių nesutikimų 1898 m.!
Ispanija su Amerika visas veik me

tas niaujasi, ir kiek gyvasczių abi puses 
palydėjo į kapus; ir dar nėra galo. So- 
stapileje Prancūzijos Paryžiuj atsitinka 
taipgi nepaprastos scenos; visos Euro
pos vieszpatystes taipojau bruzda, tarsi, 
rengdamosios atlikti kokias kruvinas 
skerdynes. Visos, ir mažiausios tautos- 
stengiasi iszsikepurneti isz po svetimo 
jungto. J o

Pažvelgkime ir į mus tą mažiukę 
tautą, o ir rasime ne menką judėjimą, o 
margą kaip ir kad kitų tautų. Tveria 
susivienyjimus ir kitas tautiszkas orga
nizacijas; vieni jas drutina dvasiszkai ir 
medegiszkai, o kiti griauja jas ar tai isz 
pavydo, ar troszkimo garbes.

Czionai noriu nors trumpai pakal
bėt apie ,,Tėv. Myl. Dr. apie jos 
paskutinį skandalą Centraliszko komite
to su p. Mikolainiu, ,, Vienybes” redak
torium. Nenoriu tame imti dalyvumo, 
arba būti teisdariu vienos arba antros 
pusės; noriu iszreikszti tiktai savo pą- 
žvalgas. O

Ystabu labai man iszrodo, kad p. 
Mikolainis, taip būdamas rimtu žmogu
mi, būdamas laikraszczio redaktorium 
ir pats tiek kartų negeistinai nubaręs 
kunįgus užtat, kad jie būdami klebonais 
nori būti gaspadoriais ant bažnyczių ir 
ir tt., taigi už vienvaldymą, dabar, kaip 
duodasi matyt isz iszrodymų T. M. Dr. 
Centraliszko Komiteto isz tikrųjų yra 
vienvaidinįku ant virszminetos draugy
stes. Būdamas dar draugystės sekre
toriumi vienas padavė į spaudą knįgu- 
tes, ir niekeno nebūdamas aprinktu ka- 
sierium, viens siuntė draugystės pinigus 
į Prusus, tik pagal jo norą tiek i tiek 
■egzempliorių buvo spaudi narna. Kiti 
buvusiejie centraliszko komiteto sąna
riai neturėjo ant to valios, ar gal tokiais 
žiopliais buvo, kad nežinojo kur ir ką 
daryti. Gyvai matyt, kad p. Mikolai
nis buvo cenzorium draugystės ir dabar 
dar juom yra, nes kas jam patinka, tai 
talpina į organą dr., o kas jam nemiela, 
to netalpina.

Mat p. Mikolainis, anot priežodžio, 
kito akyje mato krislą, o savo nemato 
nė rąsto. Neseniai dar jis per ,, Vieny
bę“ barė už vienvaldymą Susivienyji
mo prezidentą, kad pats vienas nupir
ko spaustuvę, nors per seimą delegatai 
vienbalsiai tą priėmė. Dar daug, daug

galima butų atrasti faktų del p. Mikolai- 
nio, bet ir taip ar neperdaug įsidrąsinau? 
Juk tai ne mano reikalas apie tai rupįtis 
norint į draugystę užsimoku taip kaip 
ir kiti sąnariai. Ne visiems mat valia 
iszreikszti savo mislis, o kartais ir no
rėtum szį-tą labo praneszti dėl T. M. 
Dr-ės, bet kur tu žmogus, artai tau or- 
ganas dr. talpįs, kad dabartinio sekre
toriaus raszto, arba nutarimų kuopų ne
talpina. Tiktai ,,Garsas“ yra prieina
mas dėl teisybės jieszkojimo, nors szis 
paskutinis yra apszauktu už netikusį, 
bet prieszingai, ,,Garsas” neprilaiko 
tokio monopolizmo, kaip ,, Vienybė” 
kuri yra ,,literatūros, mokslo ir politi
kos“ laikraszcziu, tai ne visi gal drįsti 
į ją raszyt.

V a i d y 1 a.

Pittston, Pa.
Garbus ,,Garso“ Redaktoriau!
Meldžiu patalpinti szitą rasztelį į 

Jūsų garbingą laikrasztį.
23 d. Gruodžio atsibuvo pas mus 

laidotuvės a. a. Antano Didbarzdžio,ku
ris tapo užmusztas kasyklose Simpson 
Watkins <fc Co. Buvo tai doraus gy
venimo lietuvis, nesitraukė po karcze- 
mas ir turėjo jau locną namą. Prigu
lėjo jis prie szv. Petro ir Povylo drau
gystės ir liko iszkilmingai palaidotas. 
Teo-ul jam buna lengva ta žemelė.

Blaivystės draugystė kas kart kyla 
augsztyn. Kas galėjo mislyti, kad isz 
taip mažos pradžios (iszsyk buvo tik 10 
sąnarių) galės taip greit iszkilti ant di
lės draugystės. Dabar jau yra skaito
ma į 70 sąnarių. Koks tai diktas pul
kelis blaivių lietuvių! 18 d. Gruodžio 
toji draugystė laikė susirinkimą ir visi 
vienbalsiai nutarė užvesti vakarinę moks 
slainę. Vietą dėl mokslainės apsirin
ko pobažnytinę salę. Todėl Pittstono 
lietuviai naudokitės isz tos progos, nes 
ne tik blaivinįkai, bet visi gali ateiti va 
karais dėl pasimokinimo angliszkai ir 
lietuviszkai. O apszvietimas mums yra 
labai reikalingas. Czionai privesiu vie
ną paveikslėlį isz pasielgimo, žinoma, 
tamsuolių lietuvių. Tūlas karczemny- 
kas X. užvedė savo karczemoje loszimą 
einikio. Gal tai dėl pagerinimo biznio, 
mislydamas nuo užgėrusių lengvai pri- 
siplėszti pinigų. Kaip ilgai varė jis tą 
remestą, nežinau, tik vieną dieną prisi
rinko tiek sveczių (loszikų), kad turėjo 
persiskirt ant dviejų stalų. Bet kaip tik 
gerai įsismagino ir doreliai skambėjo isz

rankų į rankas, o daugiausiai į karczem- 
nyko kiszenių, staiga pasirodė dėdės su 
paikomis ir nubrazgino visus į szaltają. 
Septyni svecziai užsimokėjo po 10 dol., 
o gaspadorius 25. Tai matote, mieli 
skaitytojai, jeigu jie but apszviestesni, 
tai niekados tokių darbų nedasileistų. 
Daug, daug panaszių atsitikimų galima 
butų privesti, bet neverta tokiais užimti 
daug vietos laikraszcziuose.

Kalėdas perleidome gana gražiai. 
Antrą dieną Kalėdų szv. Antano drau
gystė kėlė balių. Ant salės pribuvo 
ir lietuviszki giesminįkai su tėvyniszko- 
mis dainelėmis. Visi buvo dėkingi už 
daineles, nes tankus plojimai rankų lai
ke dainavimo parodė užganėdinimą su
sirinkusiųjų, apart kelių užsipylusių akis 
kuriems labai keistai iszrodė balsai odes- O 
minįkų. Strapaliodami jie norėjo su
stabdyti dainavimą, bet nenusisekė. Mat 
mus žmonės niekur negal apsieiti be 
girtuoklystės. Geda!

Zvalgunas. O
Reikalingas.

Tuojaus yra reikalingas geras zeceris 
mokantis visa drukoriszka darbo. Užmokės 
tis-pagal zecerio smarkuma. Atsiszaukit ant 
adreso:

Garsas Am Lietuviu
82 Bond st. Elizabeth, N.J.

Balius!
Dr. D. L. K. Algirdo isz Jerey City, N. 

J. bus laikomas 14 d. Sausio 1899 m. ant 214— 
220 Broome str. New York. Muzyke bus 
kuopuikiausia. Svecziai dailiai sau pasibovįs. 
Kaip vietinius taip ir aplinkinius lietuvius ir 
lietuves, jaunikaiezius ir mergeles szirdingai 
užpraszo KOMITETAS.

Naujas Laikrasztis.
Nuo Naujų Metų pasirodys She- 

nandoah’rij naujas lietuviszkai-tautisz- 
kas, darbininkiszkas laikrasztis „Yil- 

kursai bus kuo bepusiszkiausias. 
Bus iszleidžiamas dardininku kuopeles 
kasztais. Jo prekė — ant metų į dOK 
leisis, ant Pusgs metli •— 
ant 3 mėn. 25 C Kiekvienas, kursai 
prisius savo adresą ir už 2 c. paczto 
ženklelį, gaus 2 num. už dyką ant pa
žiūros. Reikalingas prie to laikraszczio 
geras zeceris — jei kuris isz liet, zece- 
rių norėtų gauti vietą, tegul atsiszaukia 
kuo veikiausiai.

Su visokiais reikalais kreipkitės ant 
szio adreso:

V. J. Stagaras & Co.
SHENANDOAH, PA.



Legenda apie arabiszką 
astrologą.

Paras?ė Washington Irving. Vertė Isz angliszko S.

"— Karaliau! senas žmogus ir phi
losophas reikalauja nedaug, — isztaisyk 
mano nuoszalį taip, kad man patiktu.

— Kaip maži yra reikalavimai tik
ro galvocziaus! - suszuko Aben Habuz, 
szirdyje džiaugdamasis isz menkumo už- 
mokesnio.

Paszauke tuojaus iždinįką ir prisa
kė jam nesigailėti nieko, bile tik Ibra- 
himo gyvenimas butų pabaigtas daryti 
ir papuosztas.

Astrologas tuojaus liepe iszkirsti 
yvairius kambarius kietoje uoloje, kurie 
turėjo jungtis su jo astrologiszka salia; 
tuos kambarius liepe papuoszti puikiais 
divonais ir minksztomis kanapomis, o 
sienas apmuszti brangiausiais Damasko 
szilkais.

— Esu senas žmogus - sake jis - 
ir negaliu daugiau varginti savo kaulų 
ant kietų guolių; o tos drėgnos sienos 
reikalauja uždangalo.

kies su visokiais kvepalais iraromatisz- 
kais aliejais - nes, sake jis, be maudyk
les negalima padaryti senų kaulų liau
nais ne atgauti smagumo iszdžiuvusiam o o
nuo mokslo veidui.

Liepe jis kambarius iszkabinti si
dabrinėmis ir krisztolinemis liampomis 
be skaitliaus, į kurias liejo kvepiantį 
aliejų, padarytą pagal nurodymus senos 
knįgos, kurią rado grabuose Egipto. 
Tas aliejus niekados niszdegdavo, o da
vė labai malonę szviesą.

— Saules spinduliai — kalbėjo as- 
troliogas - yra per daug skaistus ir 
asztrus akims seno žmogaus; liampos 
szviesa geriau tinka tyrinėjimams phi-

Iždinįkas pradėjo rugoti ant tų di
delių iszleidimų ir pasiskundė karaliui. 
Bet karalius jau buvo davęs žodį. Aben 
Habuz truktelėjo tiktai pecziais.

— Turėkime kantrybę - tarė jis - 
tas senas žmogus dare savo gyvenimą

vesų Egipto. Bet visi daigtai turi galą; 
pereis pabaiga ir taisymui jo nuoszalio.

Karalius turėjo tiesą: nuoszalis ga
lų gale tapo pabaigtas ir iszrode ant 
turtingų požeminių rūmų.

— Gana jau - tarė kartą Ibrahim 
Ebn Abu Ayub iždinįkui - užsidarysiu 
savo užnarvyje ir paszvęsiu visą laiką 
tyrinėjimams. Nenoriu nieko daugiaus 
- nieko, tik mažo daigtelio, ką galėtų 
manę pramoginti tarp vieno ir kito pro- 
tiszko užsiimimo.

— O iszmintingas Ibrahimai, pra- 
szykkąnori; duosiu tau viską, ko rei-

— Norecziau turėti keletą moterų, 
ką szoktų - tarė philosophas.

— Moterų, ką szoktų! - atkartojo 
nusistebėjęs iždinįkas.

— 1 aip, moterų, ką szoktų - atsa
ke philiosophas rimtai - keleto užteks, 
nes esu senas žmogus ir philosophas: 
daug netroksztu - man užtenka ir ne
daugelio. Bet noriu, kad jos butų jau
nos ir gražios, nes regėjimas jaunystes 
ir grožybes gaivina senatvę.

Ir taip iszmintingas Ibrahimas Ebn 
Ayub gyveno iszmintingai savo nuosza- 
lyje, o romus Aben Habuz tuom tarpu 
vede smarkias kares su figūromis bok- 
te. Laike sau už didelę garbę, kad jis 
senas ir romus žmogus, taip lengvai ka
riauja, ir džiaugėsi be galo, kad sėdėda
mas kambaryje gali panaikinti vienu pa
judinimu rankos visas armijas. Paskiau 
pradėjo jis net užpuldinėti ant savo kai
mynų ir kelti jiems maisztus, kad tik jie 
kerszytų jam; bet kaimynai sutikdami 
visados nelaimes, tapo atsargiais ir ant 
galo niekas jau nedryso užpulti ant jo 
valdybų. Praėjo daug menesių, o va
rinis raitelis pasiliko romus, su raguo- 
tine, iszkelta į orą. Gerbtinas senas 
karalius pradėjo ilgėtis zobovų, prie ku
rių jau priprato, neapkęsdamas vieno
dos ir nobodžios romybes.

Bet vieną dieną raitelis- netikėtai ap
sisuko ir nuleisdamas raguotinę nurodė 
į kalnus Guadix. Aben Habuz pasis
kubino i bokszta, bet magiszki stalai bu- 
vo romus - ne vienas kareivis nesijudi
no. Nesuprasdamas, ką tas reiszkia, 
jis pasiuntė keletą kareivių apžiūrėti 
kalnus. Sugrįžo jie po trijų dienų. Ro 
dovan, kareivių virszinįkas, pasakė ka
raliui taip:

— Iszjieszkojome visus kelius, bet 
neregėjome ne vieno kareivio. Viena
tine žmogysta, kurią pakelyje radome, 
buvo be galo graži krikszczioniszkaO o

mergaite, mieganti ties szaltiniu, kurią 
ir paėmėme į nelaisvę.

— Be galo graži mergaite! - su
szuko Aben Habuz užsidegęs - atveski-

Czebatai ir Czeverykai!
Jei nori pirkti czebatus, czeverikus

— Perpraszau tavęs, karaliau - aarba kolioszus, tai eik pas 
rėmė Rodovan - bet mes dabar max Louis J. Sauer.

ant 
kariaujame ir gauname retai grobį; ti70 First - Corn. Court str. 
kėjausi, kad ta mergaite bus man dov; Elizabeth, n. j.

Czia tu rasi geriausius czeverikus už 
nota už mano tarnystą. pigiausią prekę visam mieste. Asz ne-

— Mergaite! — riktelėjo Aben Hlaikau blogo tavoro. 

buz-Ką? be galo graži mergaite! K yy Pront 
szneki, yra tai kares geriausi vaisiai, i> . .’.. . .. . . rj . . , ,. . Elis, vynas ir alus puikiausi,kurių gali naudotis tik vieni karaliai... / 1
Atveskite mergaitę tuojau! FiGs street

Po valandos įėjo į kambarį paimt_______ELIZABETH, N. J.
į nelaisvę i ler^aitc. Buvoji apsiretjoHN C- MANNING 
gusi gotiszkame stiliuje su visais papui 
szimais, ką buvo madoje pas gotiszku^ 
ispanus laikuose arabų užpuolimo. j(F 
juoduse plaukuose žibėjo žlibinantieji___
akis perlai; ant jos kaktos spindejp. £ ĮĮeidl’itter
žemeziugai - spindėjo taippat, kaip ir ji 
žibanezios akys. Ant kaklo turėjo ji auk 
sinį retežį, prie kurio 
kankles kabojo jai per szoną.

Blizgėjimas jos tamsių akių būvi 
kaip žiežirgos Aben Habuz’o suvytusiai 
bet galineziai dar užsidegt i k r utinei. 1

te ją czion pas manę.

2-nd & Bond str.
ELIZABETH, N. J.

DASTATO
Anglis, Medžius Lentas.
garu varoma masziną dėl lertn 

apdalinimo. Gausi viską, ko
galo pririszto' Tnri g"

pjovimo ir 
;ik reik namu pastai linui.

ELIZABETH, N. .
Ofisas ir Vardas 

Pine str.
Bet. 4-th & 5-th str.

Fabrikai Žemesnis

J.

ant
S. Front str.

ties Elizabeth River

NEW POINT HOTEL
J. A. Kohienberger, Pi op.

333 - 339 Trumbull str.
Elizabeth port, N. J.

Telefonas 665.

]VI. Bpeppefj
230 2-nd str. cor. Pine str.

ELIZABETH, N. J.
Užpeczetyta ir Retail

VYNAS ir LIKIERIAI
— labai pigiai —

Visokiu sznapsu ir Brandies. Czy- 
stas ruginis sznapsas 150 už galoną. 
Puiki Brandy 150. Džine, arakas 
kūnelis ir biteris po 150. Visokis 
vynas nuo 125 ir daugiau už galoną.

Taipogi pas jį puiki užeiga del 
pavieniu ir szeiminu į Entrance nuo 
Pine str. Rodyjame visiems ]>irkt 
pas jį gerymus ant Kalėdų. Orde
rius kožnam daslato į namus už dy-

Pirmos kliasos lietelį
U Ž L AIK O S C R A N T O N

E- Hummel.
Pigus Fornicziij sztoras, Graho- 

rius & Speciality. 
Sunbury str. Bow 4th str.

Minersville, Pa.

Agentūrą siuntimo pinigų į 
visas dalis svieto ir parduoda 
szipkortes ant visų linijų. 
Taip-gi parduodu lotus ir sta
bas ant iszmokescziu ir už cash, c

212—214 First str.
□ELIZABETH, N. J.

Telefonas 576

NAUJAS S ALIUNAS.

K- Atkoczaitis 
nupirko saliuną nuo M. Grabauc 
ko ir užlaiko jį kogeriausiai.

Alutį pargabenu net isz Prūsų 
tikra Bavarska, sznapsą isz Masko- 
lijos, o cigarus isz paezios Turki
jos. Ateik paragaut, o pamatysi. 
Palei strytkarių dypą,

Minersville, Pa.

tai
nori geros TrajankoĄ, Jeigu taip, 
pirk LIMITO LIETUMS  Z K A.

Mus American koni- 
sfl niszkai paauksuoti 
įflilzieg-oreliai yra ger- 

iausi už pinigus.
c Paduokite nuims savo va- 
“ rda ir antrasza, o mes pri 
. siusim per ekspresą C, O, 
k D. d/iegorėli už $3.50 su 
m i.rivileirija is/tyrimo pirm 
E3 negu mokėsite viena cen- 
įM tį. Yra tai puikus H kar.

..'įauKsuoti garu uzsuka- 
mi ir garu varomi laikro- 

“ deltai vyriszki ir moterisz 
ki Gvarantuoti už gera

au už $ 35.e<i dzietrorius. Jei p: 
O're-mouul j 3.50 ir knsztus ek- 
lis tavo. M' > >iue' inme drnuin 
jog musų daigius "alimn grnžvt

>r<

baksukas. Ne

jeigu nelaiko mes prisinsim po apturėji 
mui pirma nžmokesczio.

pniiKs. jri pirksi bgauM uz dylui. Adresas

THE IMAMOM) JEWELRY CO-
225 Dearborn st. Chicago, HI.

lūs p atikus
nas mus. o

— Gražiausia isz moterų! - surikElizllbethi)Ort
... . , • Earl, Ark.jis nesuvaldydamas jausmų, - kas tuiBatiS(,ail Quebec.

isz kur esi? F“ —————
— Duktė vieno isz Gotų kunįgaik

szczių, ka pirmiau valdė szita žemę. Ma * * MORROW?
v -. .. . . ° .. . , Tuvelirius ir parduotojas muzikaliszku

no tėvo karei vija likosi isznai kinta lyįnstrumentu.
kokiu žavėjimu tarp tų kalnų, jis pat PIJANU, VARGONŲ, 
buvo priverstas pasitraukti Į tolimų,, Plrsl str Elizabeth, X. J.
krasztus, o jo duktė yra dabar belaisvė J. GRZESIAK.
, i • -i • i i • _ t . i r Parduoda labai gera duona isz czystute! neesi daugiau belaisve, bet karaiielviec2.u rug|u • 
ne. Atsižvelgk maloniomis akimis an -iq FIRST STR.
Aben Habuzo ir vieszpatauk ant jo i ELIZABETH N. J. 
io valdybų. _

— Apsisergek, karaliau. - pasJ* N- HEJLLiER CO- 
. . . . T1 , . , A Wholesale parduoda importuotus Li-nabzdejo į ausi Ibrahim Ebn Abu Ayurlerins

- ji gali būti kokia dvasia, pasiųsta Gt>i6_3.rd str. 
tų žavėtojų, kad tave pražudyti. Bet cor. Bond 
gal but taipgi viena isz tų sziauresraga)5 Broad street. 
nų, ką prisiima meiliausi pavidalą, ka TAT ~ 
suvedžioti neatsargius vyrus. Mauro 
dosi, skaitau burtinįkystę jos akiseirža parduotojas
vejimą kiekviename jos judėjime. Bu Nauju ir antrarankiu drabužiu. Tai- 
atsargus karaliau, ji turbūt yra ta nbogl suvam, valom ir taisom drapanas 

nurodė musų talism^balJ>lgl‘11'
Galima susiszneket lenkiszkai.

Abu Ayub’o, - atsaPv;rk"czia,'1,0 - ~
iszmintingas žmogus i 162 First str. 
mažai pažįsti moterį; _ ELIZABETH, N. J.

, -fa . =—— -----

v ,• > .daug ™ Vincas Martiszius Kas link tos merge
»“ agentu Pittstonc ir aplelin- 

cėje.- Turi tiesą rinktį pinigus už ,,Gar- 
‘ą“ Ir atlikinėti visokius reikalus.

Gi vena ant 39 Centre str.
Pittston, Pa.

nas....
— S tinau 

karalius, - esi 
žavėtojas, bet 
Niekas taip jų nepažįsta, kaip asz, 
pats Salamonas, nors turėjo < 
ežių ir sugulovių.
les, matau, kad ji duos man daug mirA* ”^1SO 
minimų, kaip davė Dovidui, Saliamoną 
tėvui, draugyste Abizagos.

Toliaus bus,

ELIZABETH, N. J.

Geriausia užeiga ir rodos vieta dėl lie 
aviu. Pirmos kliasos visokį gėrymao 

cigarai. Laivakortes taiposgl pardu

A- 
Ad resas.

P. W.Biersteib & 0o, 
107 S. Main St. Shenandoah, Fa.

MIGS.
Parduodame ir siuneziame į vi- 
s dalis Amerikos nuo visokiu

markę

Petro Lipavicziaus,
po No. 1837 N. Main Ave.

Numažinimas ir taip žemu

dabar pas mumis viskas kuopuik 
iausia surengta ir geriau pirkti kap 
bet kur kitur.
Nieks negali ant mus pasiguosti 
pirkdami musų tavorus :mt sziokių 
ir ant szventų dienu.
Taip dabar mes darome.
Musu planai ir mieriai visiems ži
nomi. Nauji kostumeriai ateina 
kas dien. Kurie sykį buvo vela 
ateina pas mumis.
Mes labai daug parduodame tavorų 
ir pertai galime parduot labai pi
giai. Szįta gi menesį mes palei
dome savo tavorus už nominaliszką 
prekį, norėdami padaryti gero savo 
kostumeriams, kurie turi szį me
nesį daug szio to pirkt; dėlto Eliz- 
tabetho žmones, kurie nori ka pirk 
teateina pas mus, o užezėdys pinį- 
gus.
Viskas už pigiausią prekę ateik ir 
pažiūrėk.

136 FIRST STR.

kopigiau
knįgas parduodu

gą reik įdėti į gromatą markę už 
5 c. ;popieriniai pinįgai siuncziasi 
registrą rotoj gromatoj. Adresas:

Kalvaitis,
TILSIT, Ostpr. Germany.

W. K. Szomborskis
86 Alabama str. 

Cleveland, Ohio.

Puikinsią užeiga dėl gerų žmonių ir 
dėl ’ ‘

TĖVYNĖS SARGAS.
Mėnesinis iliustruotas lai krasztis.

Treti metai stovi ant sargybos Lie
tuvių tautos: szviesos, tikybos ir

Gaunamas Scrantonę Pa. 1423 
Main ikre pas Rev. AKaupą už 1 
doleri.

Bernykbztis iv uipernyszksztis 
po Ą dolerio.

^HZalerCo’s 
,,Anthracite” alų. 
varantuota tikrai czystas.

Jeigu busi kada Jersey City, tai užeik 
pas

V. Kaczergi
336 Henderson str. JESEY CITY’, N. J.

Kicviena gerai paczestavoja savo alu- 
ežiu, gardžia arielkclę. o ir rodą kiek
vienam reikale duoda kuogeriausią.

pakclevingų pas

A. BAVARSKĄ
Firststr. E LIZABETHPORT, N. J. 

sznapsas ir cigarai.

191

Ptiikiaaisias alus,

taras!
Dar tik užsidėjau kriaueziu szapą 
ir dirbu visokius drabužius; tavo
ms pargabenu net isz seno kontro, 
o puikus kriauezius Adomas Ki- 
czas pasiuva taip puikiai, kad siu
tai ar overkoeziai stovi kaip nulie
ti, o suvis pigiai, jeigu nevierijat 
tai ateiki pažiūrėt.

Tuo jaus prie People Depot, 
Minersville, Pa.

Laikau taipgi Wholesale Liquor 
Store ir dastatau į saliunus alų, 
orterį ir 1.1.


