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Siuncziame pinįgus visas dalis svieto plgei, sauge! ir greitai

CHICAGO^ ILLj |

No 3

Mano Dirbtmoe tapo
Apdowanota
PDWSZECHNAWYSTAWA

Entered

f ant Kosciuszkos Paro- W
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singa ir artistiszką iszdirbimą.

1894

Bankoje savo visados laikome daugybe pi
ningu del iszmainymo, kaip tai:
Maskoliuos rublių, Vokietijos marki ų, Austrijos guldei!
Dėlei artesnės žinios raszyk į
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Bischoffs Banking House
2 Centre str.

(Staats-Zeltung Building,

New-York

Nedėliojo Banka atvira nuo 10 iki 12 adynai.

Ąptapas /L Jocis.
Office 1312 Filbert str.
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KINIU LAZDŲ ir tt

v.* •»

Turiu už garbę apreikszti guodotiniems Kunįgams ir guodotin.
Draugystėms, kad asz dirbu wisus augszcziaus paminėtus daig
tus Pigiausei, Teisingiausei
ir Geriausei, nes per 30 metą
užsiimdama iszdirbimais įgijau
geriause praktiką ir dėl to galiu
■wiska padirbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.
Su guodone

W. SEOMINSKA, 679 MILWAUKEE AV., CHICAGO, HA

Privatiszkas gyvenimas 420 South Broad str*

Philadelphia, Pa.
Užsiima visokiomis ei vilnomis ir kriminaliszkomis provomis visuose
soduose. Provos už sužeidimą priesz kompanijas pajinia varyti už dyką
ir visuose miestuose. Parūpina ukesiszkas citizenship] popieras ir
,,Charters'” del draugysczią ir kliubą. Iszdaro visokius dokumentus,paraszo aplikacijas arba praszymus ir gromatas. Dalias, skolas at
j ieszko parduoda ir iszrandavoje namus, sztorus farmas i r isz renka ran
das. Intraukia į apsaugojimo kompanijas nuo ugnies irgyvastics [fire and
life insurance.)

W. A. Walsh Jr
Užlaiko visokius geležinius iszdarbius, Garinius peczius, blukias.

tas. Laiko visokius įrankius dėlei
būdavojimo, vinis, spynas ctc., ir
forniczius į stubas.

Centennial House
Užlaiko puiku alų, sznapsą ir cipt.'
E. MASCOT prop?
314 Second str.
ElizabethportSg
Agentas Californijos vyno, Sanfsj ■
cisco — New York.
A. MARSCHALL & Co.

Neil Cavan

2.18 & 220 Second str.
CAFE
Gyvena: 330 Franklin str.
186 First str.
Elizabeth, L •
Elizabeth, N. J.
Vietinis Tclef 217 B.
Greitai paklauso ir patarnauja visiem.

Li c t u v iszkas saliu n as

Taipogi parduoda laivu kortes ant geriausą laivą’ ir iszsiunczia
pinįgus į visas svieto dalis greitai ir pigiai..

Vipceptas Dopiapski
REAL ESTATE BROKER

turi geriausią agonturą, pardavinėja ivakortCS, apsau
goja nuo Ugnies ir maino pinįgus ir siunczia į Seną tėvynę
perka ir parduoda uaillll ir visokius reikalus atlieka kuotei
rirgiausiai.

M. Wideikos.
65 Broadway

Elizabeth, N. J.

John Clark

M

Tikrai gryna

Altoriaus Yyna

New York’e.
IT- HoraauBlii
Importuoja ie viso
gerai pasidžiaugsi, jog suradai gengą ir iszmintinga žmo
gų
TIK NEPAMIRSKZ :
kias arbatas, kava ir
2548 Richmond str.Philadelphia^Pa. vyną.

F. Szczęsnowiffi|
217 First str.
Elizabeth,k*.Kur bėgi? Nugi į Felikso saliuny.
žinai kad ten smagiausia laika j* ' .
ir atsigeri gardaus aluezio ir ezlst^i ;
ginės arlelkėlės.

B. Brody
Geriausias visam mieste
beris. Kerpa plaukus, skuta
das kuopuikiausiai.
171 First street
ELIZABETH. N.-

J.

19

D.

(JANUARY)

1899

SAUSIS

Post-Office

at

Elizabeth,

■

M,
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N. J.

'taip-gi vėtra pridirbo daugybes bledics, ypaez
apie Viednią.
M iręs baronas F. Rotszyld paliko sa
vo paveikslą galeriją ,,Britiszkam Muzejujkt
Trento n, N. J. Paskutiniam laike
II o n g K o n g. 14 d. Sausio pribuvo Vertė tos dovanos isznesza į pusantro milijono
susi organizavojo ežia net dvi kapitalistą drau į ežia daug žymią ir turtingą szeimyną isz
gystes. Viena „American Steel and Wire Manilos, kurie prijausdami daug nesmagią at doleri ą.
K o n s t a n t i n o p o I. Turkai vėla
Company’’su kapitolu 8 90,000,000, o kita sitikimą, apleido savo miestą. Philipiniecziai,
..Pressed Steel Company” su 25 milijonais mat. jokiu budu negali susitaikyti su Ameri- turi daug bėdos. Sukilo mat priesz juos ara
bai. Apiclinkėj Yemen buvo didelė musztydol.
kiccziais. Nori jie neprigulmybės, kurią szie
S a n d o v a 1, III. Susitaikė straikuojan- pastariejie nesiskubina suteikt. Pasiryžo jie nė tarp turku ir maisztinįką. Turkai užpuo
ti anglekasiai su kasyklą locninįkais ir jau su nedaleist Amerikiecziams valdyti salomis. Jei lė ant arabu prie Szancl ir suniusze juos. Ke
turi tukstaneziai kareiviu isz abieju pusią li
grįžo prie darbo. Laimėjo darbinįkai.
Amerikiecziai pasidrąsįtą įeit į Iloilo, Philipi
P a n h',. III. Kaip skaitytojai mate, pe niecziai priims tai už apszaukimą karės ir ap ko iszžudyta.
reita meta ežia buvo dideli straikai, laike ku- guls Manile. AĮiie Manilę jie turi į 30,000
1 s p a n i j a. Majoras San Martin, ku
rią nekurie darbinįkai net perdaug szėlo. Tai gerai iszlavįtą ir perimtą entuzijazmu karei- ris Ameriko-Lpaniszkoj karėj buvo vadu Pon
gi daugumas isz ju buvo apskusta. Prova ją vią. Ant sieną namą ir kitose labjau puolun- ce ant Porto Kičo ir tąjį mie&tą be gynimosi
jau užsibaigė: vienuolika isz ju prisipažino cziose į akį vietose prikaltos toblyczėlės su atidavė Amerikiecziams liko apsūdytas ant vi
kaltais ir gavo didesne ar mažesnę bausmę. 50 paraszais: „Ncprigulmybė arba myris.'”. Ka so amžiaus į kalėjimą.
liko pripažįta nekaltaii.
reiviai tik laukia paliepimo generolo Agni
M a s k o I i j a sutraukė prie Persą ruP i t t s b u r g h, Pa. Pereitą panede- naldo, kad užpult ant Manilios ir iszžudyti bežiaus 1 l.OOo kareiviu. Priežastis to dar
lį ežia prasidėjo konvencija kalnakasiu susi- Amcrikieczius. Amcrikicczią kariumenė po nėra žinoma. Rodosi, Persai su Maskolija
vienyjimo. Suvažiavo apie 700 delegatu isz vadovyste generolo Miller buvo apleidus Ma gyvena santaikoj - įio senovei, ir dėlto tokisnilę ir ėjo užimti Iloilo. Ant kelio vienok maskolių pasielgimas gana keistai iszrodo.
visur.
N c w Y o r k, Susivienyjimas ,,Liuo- kareiviai atsisakė eit į Iloilo, ir generolas bu
Nuo nekurio laiko Maskolija stengiasi
vo
priverstas
vesti
juos
atgal
į
Manilę.
Ant
sn Izrael'aus Simu” apvaikszcziojo auksinį
įgyti, žinoma, ant pradžių nors mažą vielukę
Philipiniszką salą Amerikiecziai savo rankose prie Raudonąją marią. Dabar, kaip girdėt,
jubileju savo gyvavimo.
C 1 a y City, III. Nupuolė nuo re turi tik uostą ir Manilę, viskas-gi apart mie su pagelba Vlasovo, žinomo kėravotojo pas
lių pnsažierinis trūkis B & O Southwestern sto Mindanao, kurį apgyvenę Ispanai, prigul tarosios į Abesyniją missijos, įgijo nuo MeneAmerikos liuosnoriai liko, Abesynijos karaliaus, ką norėjo- Szi
geležinkelio. 6 ypatos liko sunkiai sužeistos revoliucijonieriams.
neužganėdinti blogu maistu ir netinkamu jiem nauja kaimynysia nelabai butą smagi nė ang
ir nugabentos į Jigonbntj.
klimatu, jie nori grįžti kuoveikiainia alga! į lams, ne italams. Maskolia’ vienok ramina
T o I e d o, O. Baisiai įsiponavojo liga, Ameriką.
juos, kad iszsiąs ten ekspediciją tik dėl moksvadinama gripas. Gydytojai rodavyjasi, ko
K u b a. Priesz iszvažiavimą Ispaną ka- liszku dalvku.
kiu budu jie galėtų sustabdyt jos platinimąsi.
v
riumenės
susitvėrė
ežia
didelė
ispaniszka
or
Iksziolaik dar vieno niekok nesumislijo.
l’> u I g a r i j a. Czia pradeda alsirast
ganizacija,
kurios
mieriu
yra
užlaikymas
iskas kart, vis daugiau neužganėdintą. Ant su
— Laike ekspliozijos firmoje ,,Elevator
and Transportation Co.” neteko gyvasties P. niszkos kalbos ir kėlimas tautos. Organizaci sirinkimą ž.monės protestuoja priesz rundo ne
Bednarskas. Likusi naszle jo pati apskundė jos vyriausybė iszkėlė kalią, ant kurio užpra- reikalingus i.-zlei<iimus. Sofijoj žmonės susi
kompaniją už 10,000 dol. atlyginimo. Kom szė generolą Kubos kariumenės Gomezą. Ba rėmė net, su Įiolicija. ir daugelis žmonią liko
panija nori tą dalyką užbaigti gražumu ir siū lius buvo keliamas mieste Remedies. Gome- sužeista. Szuniloj vėla prie akiu pudici jos mė
lo naszlei 3,000 dol.
zas pribuvo ant baliaus ir laikė prakalbą, ku to atsiszaukima. parengia slapto revoliucijoN o r f o I k. Prezidentas McKinley pa rioje iszreiszkė, kad Kubiecziai kovojo su Is nieriu komiteto dėl iszgujimo kunigaik-zezio
skyrė agentu indijoniszkos rezervacijos Oma- paną valdžia, bet ne su Ispanais. Visos tau Ferdinando.
P a r y ž i u s. Buvusi cieeoricnė Euge
hos ir Winnebago nekokį Ch. Mathewson, ku- tos, esą, kurios tik yra ant Kubos, turi dar
ris 1886 metuose, būdamas kasicriuin liaukos buotis iszvien apie gerovę Kubos ir jos nepri- nija. apleisdama Anglija, buvo atsisveikinti
karalienę Viktoriją; buvo tai laike ginezą
Norfolke, apvogė tą banką ir iszdunie į Colo gulmybe.
Anglijos su Prancūzija už Fashodą. Atsi
rado. Ten buvo taip ilgai, pakol neužmirszo
Chin
a
i.
Apie
miestą
Pekin
ir
Tsien
sveikinant karalienė Viktorija iszsilare, kad
apie vagystę. Mathewson, tikėdamasis, jog
Tsin
susirinko
į
130,000
gerai
apsiginklavusią
1
jeigu taip Prancūzijos ir Anglijos turėtą kil
nieks provos negalės atszaukt, nes perilgai
kareiviu.
N
iszlė
karalienė,
kaip
girdėt,
turi
ti karė, tai ji praszytą Dievo, kad pavelytu
užsivilko, sugrįžo į Norfolką ir vietoje baus
parengus
kokį
tai
svarbą
plianą,
kurį
mislija
mės gavo urėdą ir tai dar nuo paties prezi
jai pirma numirti, pakol dar karė ne but pra
įkūnyti
pradžioje
pavasario.
dento.
dėta. Sugrįžus į Prancuziją Eugenija žodžius
W a s h7 n g t o n. Laike apsvarstymą
L o n d o n a s yra visiszkai atskirtas karalienės perstatė valdžiai; mena, kad tas
apie užėmimą Philipinu pasiuntiniu bute (lan nuo visos Anglijos. Telegrafiszka komuni dalykas daug prisidėjo prie susitaikymo Ang
giaus balsu yra prieszingu užėmimui. Neku kacija pertraukta. Mat, ten szėlo baisios aud lą su Prancūzais.
rie pasiuntiniai laiko ilgas kalbas, iszpeik- ros, kurios pridirbo daugybes blėdies. Nu
Mat kartais pora draugiszką žodžių apdami Araerikiecziu godumą.
skendo daugybės visokią laivą. Austrijoj stabdo didžiausius ginezus.

Žinios isz pasvieczio.

C

Puikiausias alus, sznaps^fc
nas ir szviežias elis.
232 First str. Cor. Pine str. I
Elizabeth,

Tai vaikine kur smagu užeit! Gėrimai
Central Hotel
visi kopuikiausi, o žmogus geras, meilus
327—329 Trumbull itr. Elizabe^
Nuveik, o pamatisi! Milžiniszki stiklai N, J. Palei Central di pa.
Lagerio Alio ir Porterio. Free Lunch
A. HOFF propr.
dieną ir naktį.
Parduoda sznapsą, vi na. cigi'y
ir puikiausia alą.
Stritkariai sustoja pas duris. I

Nori siųsti kam laivakortę? Nori pinįgus iszmainyti?
apsaugoti nuo ugnies ir insziuryti baznyczią, namus, daigtus? ----- GAUSITE PAS----Nori padaryti rejentaliszkus rasztus? Norite nusipirkti ge BARNSTON Tea Co
riausius lotus Pliiladelpllijoje ir Camdene? O gal nori
sukalektavoti randą? ar pinįgų pasiskolįti?
Tai eik pas 6 BARCLEY STR.

N,

as second class mail matter at the

Žinios isz Amerikos.

® KARŪNŲ, SZARPŲ,
1 KUKARDŲ, ROŽĖTŲ

» įduodame Szipkortes (laivakortes) ant greicz
aivių į krajų važiuojantiems ir isZSiuilCZiame SZipkorte
dėl atvažiavimo isz krajaus į Amerika,

ELIZABETH.
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Isz Lietuvos.
Kaip pranesza ,,Lietuva”, Lietuvos
dvarponiai atsiszauke į Peterburgo val
džią su praszymu, idant daleistų del lietuviszkų gubernijų sutverti Vilniuje
Zemdarbystes draugystę, taip kaip an
tai yra Kurszej, Latvijoj, Lietuviszkame
Minske, ant visos-gi Lietuvos nėra to
kios draugystes.
Mat Maskoliszkas
randas negeidžia, kad žmones, ant pa
kėlimo savo kraszto, nors tik ekono.
mLzkuose dalykuose organizuotųsi ir
ir dirbtų krūvoje.
P. B. raszo ,, Vienybėje“ apie Prū
sų lietuvius.
,, Birutės“ draugyste

tymu ,, Iszgriovimas Kauno pilies“,
koncertu ir ant galo szokiais.
Visa ta
linksmybė atsibus naujoje salėje ,,Jokubines” nedėlioję 12 Vasario 1899 m.
Su pabaiga senų metų užbaigė sa7
vo gyvastėlį ir ,,Lietuvos Paslas”, kuris
taip prieszai siautė prieszai visokį lietu
vių pasikėlimą. Pamate vokiszki konzervatyvai, kad jų visas pelnas yra , ,tuszczias kiszenius”.
Isz pradžių leido
kartu ir galiausiai sutuokė su ,,Tilžės
Keleiviu“, Kuris nabagas dabar naszliu
liko, bet musų linkėjimas dabar yra,
kad ir ,, Keleivis” iszkeliautų paskui sa
vo nuotaką į amžinastį.

re 3000 markių už paraszymą lietuviszko žodyno. Raszymu užsiėmė kunigas
Kristupas Jurkszaitis, nabasznįko ,,Paslo”, o naszlio ,,Keleivio” redaktorius.
Koks bus jo žodynas, tai matysim, bet
turime pasakyti, kad pons Jurkszaitis
toli nepilnai lietuviszką kalbą pažįsta,
ką liudija jo rasztai lapeliuose, kuriuos
gali suprasti ir brolis vokietys.

Ant susirinkimo ,, Lietuviszkos Li-

v-

nazijos mokįtojas A. Kurszaitis laike
prakalbą apie lietuvius ir latvius.
Pra
kalboje nurodė skirtumą lietuvių tėvų ir
jų vaikų, kurie taip su noru į vokieczius
virsta trokszdami apszvietimo.
Pagal
Kurszaiczio protavimą iszeina, kad lie
tuvis ir mokįtas myli savo tautą ir rūpi
nasi apie ją, tai yra tamsuolis, ir toksai
pavirtęs į vokietį, nors nieko nemokėtų,
yra apszviestu. Tos mislies yra ir val
džia, ir norėdama lietuvius apszviesti,
varu verczia į vokieczius. Visų protas

III—r*

Prūsų ministeris vidurinių dalykų esanezia, bet būtinai turėjo ir turi būti
davė žinia Klaipėdos pavieto virszinįkui sutverta. O tai sziokiu budu: jeigu me
dega, jeigu kiekviena jos dalele, vadi
mito į Kretinga, kuri yra paskirta per nama kunti, turi imti savo judėjimą nuo
gabenimui per rubežių, kad užmuszti ca veikėjo iszlauko, tai isz to iszeina, kad
rą ar pasinaudoti prie Muravjovo pa judėjimo principas nėra ir negali būti
minklo Vilniuje. Parubežiniai ukinikai medegoje, nei jokioje josios dalelėje;
tapo visi perkratyti, bet dinamito nei kad medega priguli savo veikime nuo
pas vieną neatrado.
iszlaukinio veikėjo: kad ji niekados ne
Palangoje, Kretiegoje ir visa pake gali veikti kitaip, kaip tiktai vieninteliai
le iki Liepojuj maskoliai suaresztavojo po įtekme iszlaukinio veikėjo; kad ne
sant pajiegos isz lauko, tokį judėjimą
dinamito. Pasakos sklaido, buk vienas duodanezios, medega butu visai, absoamatnįkas isz Kretingos paskendęs tą absoliutiszkai nejudanti, nekruti.
Argi nėra priesztaravimas, isz vie
dinamitą ir tuomi padaręs milžiniszką
darbą Vokietijos ir Maskolijos valdžiom nos pusės manyti daiktą paduotą, ir pri
gulintį nuo kito savo judėjime, o isz
kurios tojo dinamito labai bijanczios.
antros - vėl manyti jį neprigulineziu,
liuosu, galingu absoliutiszku savo b uty•
•
t
beje, esybėje?
Juk-gi per savę būti
Szis tas
ženklina būti neprigulmingu, absoliu
tiszku, galingu, liuosu savo esybėje
Tąsa.
nuo kokios nebūk iszlaukinės priežas
Medega turi plėtimosi ypatybę, O ties! Todėl ir medegą manyti per sa
plėtimąsi be nepereitinumo negali būti vę ėsanezią lygiai tiek ženklįtų, kiek
tikra ypatybe. Nepereitinumas būtinai pripažįti jai neprigulmybę, liuosybę esy
įima prieszginybę, kuri yra sziek tiek bėje nuo visokių priežasezių. O vienog
veikliu gaivalų elementu ir neleidžia sa jau sakėme, jog isz vienos pusės tvirtjti
vo pajiega jokiam kitam kunui užimti medegą esant absoliutiszka, neprigulsavo vietos. Tacziaus medega turi dar minga savo esybėje nuo visokių prie
daugiau — prieszginybės pajiega judė žasezių, o isz antros - jąją esant absojimo permainimui, ir perėjimui isz ilseji- liutiszkai negalinezia savije ir prigulminmo į judėjimą, arba isz judėjimo į silse- ga savo veikime nuo priežasties iszlau
jimą; taiposgi priimti judėjimą ir per ko, - yra aiszkus priesztaravimas.
duoti jį ant kitų kūnų pagal neatmaino
Toliaus bus.
mą įstatymą. Gal būti tūliems rodysis,
jog galvocziai be reikalo aptaria mede
gą tylia, neveiklia, slinkia ir tolygiais
vardais, vienog tai tikra teisybe, nes
tikra kanczveikle jos guli tame, kad ji
1 n t e k m e s o c i j a 1 i s z k ą sauniekados negali savvaliszkai, arba pati 1 y g ą ant vis ą kultūros s z a k 1
Vokiszkai paraszo J. Stern, lietuviszkai vertė
jį; jijie niekados negali savvaliszkai per J. Szidaras. Plymouth, Pa. Kasztais ir spau
da ,,Vienybės Lietuviuką”. 1898 m.
mainyti savo greitumą arba linkmę. Pa, Autorius svarbiausiais organais kultūros
veizdan, akmenys, kurie riogso laukuo organizmo vadina: žinojimą (lot. scientia), do
se, ar dirvonuose jokiu būdu negali sav rą ir visuomenės surėdymą arba socijaliszkas
valiszkai permainyti savo vietos. Imant sanlygas; galima juos prilyginti prie sniege
isztiesų, tame visi rimti mokslincziai su ną, szirdies ir skilvio žmogaus -kūno. Bet
tinka, iszskyrus prietaringus materialis kad sveikata arba susirgimas kūno priguli
tus, ką džiovina savo smegenis ir proto daugiausiai nuo normaliszko arba anormaliszko stovio skilvio, tai ir ant kultūros organiz
pajiegas suradime ir pripažinime mede- mo atsiliepia skaudžiausiai toks ar kitoks drau
gai tikros savvalines veikles vietoje ga gi jos surėdymas: „visa kultūra 3ra įleidusi
bumo, ir neparodydami kokiu budu lai szaknis Į visuomenės surėdymą ir nuo to su
ko nuosprendį medegos iszlaukinio vei rėdymo priguli jos būvis/ (p. 5), - kitais žo- 1
kimo už įgrobį, pažaidą sveiko žmogaus džiais: jeigu draugija yra surėdyta negerai, Į
proto. Dabar mes ant to absoliutiszko tai ir apszvietimas yra netikęs ir dora pagedu
si ir visos kitos kultūros szakos liguistos (daila, muzika, literatūra ir tt).
liauti savo judėjimo, pasiremdami, iszPažiūrėkime, kaip p. Stern iszaiszkina
vedžiame, jog jijie negali būti per savę savo tvirtinimą-

-

apie Medegą.

Naujos kningos.

)
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Kas yra žinojimas? - Yra tai - atsako p. ,,žmonės dirbdami su galva retai pasinaudoja patystės metai turėjo tiktai 10 mėnesių ir
Stern - tikras supratimas visatos ir atskirų gryna 1 logika” (p. 16), kaip antai p. Stomas. skaitė liktai 304 dienas; Numa Pompilijusdaiktų (p. 9), o apsirciszkia sveikame iszmin- Reikia taip pasakyti: timor fecit non esse deos pridėjo dar sausį ir vasarį, per ką metai pra
tingaine permanyme visatos, kuris pasiremia - baimė padarė, kad buk nėra dievu; - baimė dėjo skaityt i 355 dienas. Paskui vėl patėmyant gerų filozofiszkų ir gamtiszkų žinių, priesz bausmę už negerus darbus, baimė priesz ta likosi, kad kalendoriniai metai skiriasi nuo
yra atsikratęs nuo tradicijos, prietarų ir aisz- nežinomą antrą gyvenimą ir tt. Žmogus, ekvatorinių ir pradėta taisyti juos, priduriant
kiai apima vi satinas tiesas esmens ir būtybes; kurs bijosi baudžianezios Dievo rankos už kas dveji metai dar vieną mėnesį, kurį keistu
apsirciszkia susekime bėgio istorijos kuhuros, nusidėjimus, isz kurių pasitaisyti nenori, tan budu įsprausdavo tarp 23 ir 24 dienos vasario.
Toliams bus.
nuodugniame supratime svarbių gadynes klau- kiai taip sau sako: ,,Et, kas žino ar ten yra
simų, factorių ir spėkų; apsirciszkia suprati koks Dievas, koks pragaras?” - sako taip dėl
Naiiji laikraszcziai.
me paties savęs, per kurį žmogus atsikrato to, kad bijosi Dievo. Isz to abejojimo iszdyIr vėl apturėjome pora naujų nedenuo viešpatavimo piktu pageidimu ir žemu go užginimas buvimo Augszcziausios esybės, linių lietuviszkų laikraszczių — ,, Viltį"
instinktu ir iszmoksta apsiginti nuo smūgiu ir kurs visame savo pilnume ir cinizme apsireisz- ir ,, Linksma Valanda”.
kė pabaigoje pereito ir pusėje dabartinio
atmainų likimo (p. 14-15).
,,Viltis,, užgimė io Sausio ’99 m.
Oi, oi! - kaip tai mandriai pasakyta. Pa szimtmeczio.
Shenandoah’rije. Iszleidžiamas jis yra
Pabaiga bus.
gal p. Sterną iszeina, kad ant žemės tikrai
kasztais darbi nikų kuopeles, kurių var
mokyto žmogaus negali nė būti (jis sako, kad
dai patilpę tuojaus po įžengimo straips
retkareziais atsilaiko; klausiu - kokie?). PaSkaitymas ir mieravimas nio. Nedidelis yra tas laikrasztukas:
mislyk tik skaitytojau: permanyti visas tie
4 szpaltų, 4 puslapių; vienog neiszsisas esmens ir būtybės, pažinti visas geras
laiko.
kreipdamas isz kelio, kurį sau paskyrė,
filozofiszkas ir gamtiszkas žinias, suprasti vi
gali gaivinti viltį, jog neužilgo pasididįs,
Tąsa.
satą!. . ..
Kalba ,, Vilties”
Iszszoves
Precesija atsiliepia ant ilgumo metų, nes ko mes jam linkime.
o tokiaO bombaC isz savo gudrios
smegenynės p. Stern pats iszsigąsta savo drą per ją metinis apibėgimas saulės terp žvaigž gera. Kasztuoja ji tik dolerį ant metų
sybės ir tuojau teisinasi, kad, gildi, dabar džių neatsako sugrįžimui metų laikų. Sziau- Norėdami užsiraszyti tą laikrasztį, kreip
žmogaus, kurs pasiektu tokį mokslą, veltui rinėje žemes pusėje pavasaris prasideda nuo kitės ant szio adreso:
Mr. V. J. Stagaras a Co.
butu jieszkoti. Visokias kliūtis įgijimui gryno tos valandos, kad saulė savo kelionėje į sziauShenandoah, Pa.
mokslo stato ,,reikalai bū vio ir užsilaikymo” rę pereina per dangiszką ekvatorių; po met į
(p. 12),,žmogaus palinkimai irnorai” (p. 16) ir laiko jinai apsukusi dangų grįžta prie to pa
,, Linksmoje Valandoje“ telpa ke
- klaupkitės giminės! - baimė (p. 18). Kaip ties daigto,bet pereina per ekvatorių ant 50,2” lios pasakėlės ir ant galo humoristika su
tai baimė? - Ogi, hm!.. .. ana Dievas.. ..
toliau nekaip žvaigždė, su kuria sykiu perėjo paveikslėliais.
Iszduotojum jo yra p.
numykia p. Storu paskui kitą poną, kurs ant praeituose metuose. Skirtumas tai par metus
D. T. Boczkauskas, ,,Saules“ iszduoszios aszaru pakalnės nesziojo vardą Schopen nedidelis, nes tą plotą saulė perbėga per 20
hauer. Dievas, girdi, neyra vaisium pažinties miliutų, bet po tukstanezio metų isznesza jau |tojas, o pertai raszyba ir kalba tokia pat
tikt valios. Tamsus, girdi, žmonės prasima arti 14 dienų. Taigi nuo žvaigždinių metų ! kaip ,, Saules* *.
Buk kaip nebūk, skaitlius lietuvisz
nė sau virszprigimtą esybę, kuri, gražiai pa- reikia atskirti ,,ekvatorinius metus’’, t.y. lai
praszyta, gali nuo ju praszalinti visokias bė ką, kurio saulė reikalauja nuo vieno iki ant kų Amerikoje laikraszczių auga, o tai
das ir nelaimes. „Prtfszcziaus kalbant” - ra ram savo perėjimui per ekvatorių. Dabar ij- geras ženklas. Matyt, kad ir skaitlius
szo p. Storu (p. 20): ,,jeigu ukinįkas (suprask o’umas ekvatoriniu metu isznesza 365 dienas, skaitanezių lietuvių didinasi.
tamsus žmogus, ne tokie apszviestuoliai, kaip 5 valandas. 48 minutas, 45 sekundas.
Stern arba Schopenhauer) gerai žinotu, kad
Nuo tų teoretiszkų apskaitymų metų ilgu
..Garso“ agentai,
mo
prieisime
dabar
prie
praktiszko
skaitymo,
jo javai užderės ir jo karvė visgi laimingai tu
kurie tuvi tiesą rinkti apgarsinimus, prenu
rės, tuomet nedėldieniais eitu jis ne į bažny- t-y. prie kalendorių.
merata nuo skaitytojų, priiminėti orderius
ėzią, tik į vieszbutį”.
j ant visokių drukoriszkų darbų etc. yra szio:
II.
Taip tatai pagal vokiszką galvocziu iszeina,
Jeigu ekvatoriniai metai susidėtų isz pil D. Bražinskas,
Elizabeth, N. Jkad Dievo nėra,kad apszviestas žmogus niekad no skaitliams dienu, ta L nebūtų vargo su suK. Jasulaiti-, 347 Henderson str.
į jį tikėti negali, geras esąs tiktai tamsuoliams taisymu kalendoriaus; bet po teisybei, trauJersey City, N. J.
ir tt.; bet •ižmirszta pasakyti, kad pirmiau ir I kiasi jie 365.} dienų ir tai dar nepilnai, Taigi
dabar buvo ir yra apszviestu vyru, kurie ti gyvenime tokių metų vartoti negalime, nes J. Dauksz)s, 29 N. Welles st r. alloy,
Wilkes Barre, Pakėjo į Dievą ir Jį garbino, jeigu tik priminsiu metai, kurie prasideda 12tą valandą nakties,
V. Martiszius, 39 Centre str. Pittston, PaSokratą, szv. Augustiną, szv. Tanią Akvinie- pasibaigtų 6 valandą iszryto, taip kad dienas
tį, Pope’ą, Leibnitzą, Pastcur'ą ir visą legijo tais metais reiktų skaityti nuo 6 adynos, treK. Malinančiais, 1223 S. 2nd str.
ną kitu, kuriems p. Stern su visu savo ^nuo cziuose - nuo 12 valandos dieną ir tt. Tokiu
Philadelphia. Pa.
dugniu pažinimu visatos” nevertas yra, kad budu prisiėjo skaitymą la ko pritaikinti prie
K. Muzikcviczius, 622 Spruce str.
atrisztu raisztį nuo ju autuvo.
Reading, Pa.
praktiszko gyveninio, reikėjo įvesti kalendoŽmogus priėjo prie pažinimo Dievo ne L'b
J. Puczkus, 201 Stroud street.
keliu liogiszku protavimu, bet dėlto, kad to
Kalendorių mes paėmėme nuo Rymicczių
Wilmington, Deb
pageidauja jo szirdis - sako p. Stern paskui kurie patys gavo jį nuo Aigiptieczių. Seno S. J. Staven,
Grand Rapids, Mich
Schopenhauerą. Persipraszau; o kokiu keliu vės Aigipto gyventojai skaitydavo metus ly
Isztraukia dantį be jokio
Sokratas priėjo prie pažinimo, kad yra vienas giai 365 diena-, per ką pavasarinis susilyginilik Dievas? Gal tuo, kurs taip mandriai va mas dienos su naktimi, vėlindavusi kas mot
skaudėjimo.
dinasi: ,,dėlto, kad jo szirdis taip pageidavo”? ant 6 valandų; po 120 metų skirtumas jau
Taiposgt įdeda naujus ar
Juokiatės, broliai!.. ..
iszneszdavo 30 dienų, t.y. ant viso mėnesio;
ba užlieja skyles labai pigei
Timor fecit deos - baimė padarė dievus - po 1460 metų, skaitant pagal Aigiptieczių bu
JDe n ta!
atkartoja p. Stern žodžius senovės persirafi- dą, kiekvienas mėnuo apibėgtų visus metų lai
Davusio skeptiko Petronijaus ir mislija, kad kus. Tokį netikurną skaitymo laiko patėmy100 N. Centre Street,
atliko labai mandru darbą. ,,Isztikro” - pri jo Rymiecziai.
Podtsvilte, Pa
Pirmuose laikuose buvimo Rymo vieszsieina atkartoti jo paties (p. Sterno) žodžius:
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Lietuviai Amerikoj.
Chicago, Ill.
Szią nedelią
likosi apsūdytas vienas lietuvis ant trijų
mėtį kalėjimo, nekokis Baublis už nuAtsitikimas buvo
szovimą liauferio.
toksai:
Baublis gyveno ant antro gy
venimo; apaezioj buvo saliunas, j kuri
jis nuvėjo alaus.
Grįžtant su alum pri
sikabino prie jo liauferis, noredams atimt
alų. Žmogelis, noredams isztrukti, pa
sileido tropais augsztyn; liauferis paskui
jį; dasivijo ir, sako, truputį apdraskė.
Pamatę tai Baublio draugai pakurstė jį
szaut į liauferį, ką tas akimirkoj ir iszpilde. Užtai mat nabagas ir turi silsė
tis trejus metus. Advokatas jo dar ke
ta varyt toliaus provą ir mislija paliuosuoti Baubli.G

Teisybę pasakius, jau tų liauferių
ir perdaug yra Chicagoje.
Ant kiek
vieno kampo stovi po kelias deszimtis
ir laukia, kad tik ką apipleszt.
Atsiti
kus reikalui eiti po dvyliktai nakezia,
turi but labai atsargus.
Nes ne nėjusi,
kaip užpuolę apkraustys kiszenius, dar
ir sveikatą kartais sumažįs. Beda, kad
miesto valdžia suvis nesirūpina juos isznaikinti. Dar daugina juos apsudydama nž juos nekaltus žmones.
Chicagietis.
Luzerne, Pa. Susitvėrė ežia
nauja lietuviszka draugyste po vardu
szv. Jurgio.
Iszsyk prisirasze arti 6o
sąnarių. Mieris draugystes toks pat,

kaip kad ir kitų pagelbinių draugysezių: duoti balsą už kokį latrą, sutikęs ir rnųs
szelpti savo brolius etc.
miesto tūlą tautietį, kurs, žinau, laike
Elizabeth, N. J.
Paskuti rinkimų skverbiasi vis prie politikierų,
niame laike mus miestelio lietuviai pra- paklausiau, už kurį ežia butų geriaus ve
bejo burzdėt. Pradėjo tvertis Blaivystės tuoti. ,,Nevotuok, brolyti, - sako draugyste, bet nežinia del kokios prie nė už vieną - visi vagys! Eik sziezia ir
žasties neliko įkūnyta. Paskui vela pra atiduok balsą socijalistams, tai tada dardėjo tvertis lietuviszka socijalistų parti binįkams bus puikus gyvenimas!“ Ir
, ,Ką tu žinai,
ja ir del jos sutvėrimo buvo parkvies- ėmė girt socijalistus.
tas isz Scranton© dr. Szliupas.
Ir su kad jie bus toki geri?“ užklausiau asz.
sitvėrė; net lietuviszka kliubą norėjo ,,Tai, ugi asz girdėjau, kaip daktaras
perkriksztyti ant socijalistiszko.
Kar Szliupas sakė, kad socijalistai yra ge
szcziui tam vienog perėjus ir socijalistai riausi žmonės ant svieto“! Tai bus da
Klausy
pradėjo snausti. Tai matydami, ir dau bar trys pasakaitės - lygios.
ginus laiko turėdami (nekurieisz jų, mat, mas, kuriam dar isz tų trijų roddavių ti
gyvena be darbo) karsztesniejie socija kėti? Nesistengiau iszriszti szitą klau
listai, kad nedaleist numirti pradėtam symą - laukia nuo dr. Szliupo iszgirsti
darbui, szaukesi vėla daktarą, kad atva szį-tą apie socijalistus. Dar vis kalbėjo
žiavęs sustiprintų jų ligonį.
Sztai pe p. Szpakauskas. Ant galo jis prižadė
reitą subatą ir atvyko antru kartu pas damas eiti į darbą, kaip greit visi bus
socijalistais, užraukė savo kalbą.
Ga
mus d r. Szliupas.
Girdėjęs dr. Szliupo kalbą, kaip lės dar, rodos pasilsėt p. Szp’akauskas,
jis ežia buvo pirmu syk, kurioje jis gai jei ankszcziau nemislija eit į darbą, kaip
liai apverkė darbinįkų sunkų padėjimą, tik tada, kada visi bus socijalistais.! Po
vienok nepasakė, kaip reik isz to padė to priėjo prie stalo anglas; sakė, buk jis
jimo iszsikepurneti, dabar mislijau jau yra vietiniu socijalistų organizatorium.
ne neit klausyt tokio daktaro, kurs ligo Jisai kalbėjo apie.. . . pasisakė, jog yra
niui liepia gydytis, o nepasako kokiais socijalistų, ir, ir....... ir ką daugiau? Be
vaistai. ,,Kas, isz to, — taip sau mc.nau je, kad turi darbą ant miesto ir uždirba
Ant galo pradėjo
- užmokėsiu dar deszimtuką už paklau- $ 15 ant nedėlios.
Puikiai kalbėjo:
symą apgailiutavimo mano sunkaus pa kalbėti dr. Szliupas.
dėjimo nuo žmogaus, kurs nekenezia žodžiai tekėjo isz burnos, kaip geriau
drauge su manim vargo, tik atjauezia jį siam pamokslinįkui. Isz pradžių paba
ant manęs; asz jį geriaus galiu atjausti, rė moteris, ką neatėjo paklausyt, pas
nes jį kasdien keneziu”. Taip mastyda kui pagailavo darbinįkų, dar toliaus, kad
mas grįžau isz darbo.
Nusiprausęs ir sziandienis surėdimas yra negeras. Asz
pavalgęs vela pradėjau mislyt apie tą rods pripažinau, vienok ausis iszputęs ’
prakalbas. ,,Ogal anuosyk daktaras klausiau, ar neiszgirsiu, kaip socijalistai
užsimirszo pasakyt, kokiu budu reik at mislija apversti szį surėdymą. Ant ga
sikratyt to nekeneziamo vargo? Szian- lo klausau szneka, kad dirbtuvės etc.
Tą jau asz
dien gal pasakys?”
Nu, ir pasiėmęs turi prigulėt darbinįkams.
deszimtuką į kiszenių einu ant sales. girdėjau ir pirmu kart. Po to pradėjo
Pataikiau į patį sykį, nes neilgai reikėjo vėl apgailystaut darbinįkus (o asz klau
laukti. Daktaras ir vyriausybe jau bu sau, bene iszgirsiu, kaip ten socijalistai
vo ežia. Neužilgo žinomas visiems Eli- mislina atimt dirbtuves ir kaip pakreipti
zabeth’o lietuviams p. Szpakauckas užė visą stovį dalykų), paskui vėl, kad mus
jęs už stalo prakalbėjo į brolius darbinį- žmonėms stokuoja apszvietimo ir dar sy
kus. Pasakojo, kaip jam tūlas tautie kį pabardamas moteris ir paaiszkinęs,
tis sakęsis, jog yra demokratu dėlto, kad ir jos turi lygias tiesas su vyrais,
kad jam Ratilų Baltrus sakęs, jog de užbaigė kalbą. Grįžau namon piktas;
mokratų partija yra geriausia.
Antras jau anuosyk dauginus aiszkino apie so(taip-gi p. Szpakaucko užklaustas) lai cijahzmą, kaip dabar, kada jįtyczia parkėsi republikonų partijos, ne ją jam gy kvietė dėl iszaiszkinimo. Svajonės —
rė Leizerienė, žydelka. Taigi p. Szpa mislinu sau grįždamas namo — neiszgakauckas privedė net du atsitikimu, o nys tavęs, vargsze-darbinįke, nė ta par
dėlto, tikiuosiu, pavelys ir man privesti tija, ne ta pakol štokuos apszvietimo:
nors vieną.
Per paskutinius szteito jisai tik gal paerint mums būvį!
A.
rinkimus, kad nepadaryt klaidą ir neati
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Korespondencijos.

Isz keliones p. Debesylo.

Scranton, Pa.
Brėkerys River Slope nustojo dirb
ti, per ką į 600 žmonių likosi be darbo.
Kampanija mat Delaware and Hudson
pamėtė kelią tarp Carbondale ir Hones
dale (Gravity Road) ir dabar veža ang
lis kitu keliu. Seni karai netinka nau
jam keliui, užtai reikėjo juos mainyti, o
kad nauji karai netinka brokeriams, už
tai prisiėjo juos mainyti.
Dabar dau
gelį D a H. kampanijos brokerių ke
lia angsztyn.

Lackawanna Iron and Steel Co.
pardavė New York, Ontario and Wes
tern kampanijai du brokeriu: Sandy
Bank ir Briggs. Ant jų dirba daug lie
tuvių.
Netoli nuo ežia farmerys William
Thompson turi keistą kate.
Atsirado
ji pas jį pernai vieną lietu ngą naktį. Ka
te pasirodė nelaiminga ir apleista ir su
judino szirdį jausmingo farmerio, kurs
priėmė ją į savo namus. Neužilgo namiszkiai patėmyjo, kad kate mėgsta ci
garų durnus. Juokaudami įkiszo ciga
rą jai į burną, ir - o dyvai! - kate atsi
tūpė ant paskutiniu kojų ir pradėjo leis
ti durnus, kaip senas pypkorius.
Ta
tik buvo nelaime, kad ji savo asztriais
dantimis greitai sukramtydavo cigaro
galą, bet jai neužilgo padare medinį
musztuką. Ta keista kate taipgi mėgs
ta labai alų. Senas Thompsono tėvas
taip pamėgo katę, kad valgo su ja po
draug, o po valgiui duoda jai cigarą,
įdėtą į medinį musztuką, ir alaus.
Ka
te tada atsitupia ant paskutinių kojų, ru
ko cigarą, kaip koks senatorius, ir karts
nuo karto atsigeria alaus isz pastatytos
priesz ją dinerkės, o senis Thompson
negali ja atsidžiaugti. Ir isz tiesų kitos
tokios kates kibą nėra ant viso svieto,
Pėtnyczioje vietine blaivystes drau
gyste rengia prakalbas ant Garnelio sa
les. Bus kalbėtojai ir isz kitų miestų.
Zigmas.

Pajieszkojimas.
Pajicszkau savo giminaiezio Motiejaus
Skriebaus (?), 7 metai Amerikc. Pirma bu
vo Pittsburgh’c, isz ten iszvažiavo i Boston,
Mass, ir jau trys metai nėr apie jį žinios. Jis
ar kas apie jį žino, teiksitės duot žinia ant ad
reso:
K. Svaldenis,
2828 Penn avė.
Pittsburgh, Pa.

K u n.

Baltimore, Md. 25 Gruod.
A b r o m a i c z i o fa r m o o s.

sikėsina spręsti, kadangi pats tenai ne
gyvendamas nenori nei vienam numinti
kojos pirsztų.
Kad bus szileziaus gal Garso skai
tytojai ką daugiaus iszgirs nuo lietuvių
West Virginijos, sziuom žygiu dūlinu į
žiemryczius.
Su guodone
Debesylas.

Szlubuodamas, priklupcziodamas,
atvykau ant kunįgo Abromaiczio farmų.
Kaip-gi gražus laukas, kokios lankos ir
miszkeliai!
Pamislyti sau, Virginijos
K A DALtYTi?
valdyboje didelis gabalas lietuviszkos
(reikaluose Tėv. Mil. Dr. )
žemės! Man turint tautiszkaC. szirdiv net
Draugai ,,T. M. Dr. “ skundžiasi
sudrėbėjo ta szirdis isz džiaugsmo. Daug
bedieviszkų praneszimų skaieziau apie per laikraszczius ant buvusio savo sek
kun. Abromaiczio farmas su tupezioji- retoriaus p. Mikolainio, kad jis be žinios
mais ir szaipymais, bet ne vienas nepa draugų, o kas arsziaus be žinios kitų są
sako tikros teisybės, kad kun. Abro narių centraliszko komiteto viską dary
maitis, pirkdamas farmą dėl padaugini damas, draugystės turtais pats vienas bemo lietuviams darbo ir vietos, padarė gaspadoriaudamas, ant draugystės var
labai girtiną ir garbingą pradžią. Szią- do į spaudą knįgas paduodamas, prida
dien dar larmos naudac nesuvarto, bet rė daaugystei daug nesmagumų.
Ką dabar draugystė turi daryti ir
ateis laikas, kad tos farmos, dvi skaitliujc, apimanezios net keletą ketvirtai ir kas ją isz tų pinklių tur iszpainioti?
Pirmiausiai apie lai turi pasirūpinti
nių mylių, pastos lietuviszkais kaimais,
bus lietuviszkomis farmeriųparapijomis. patsai p. Mikolainis, jei yra sanžiniszku.
Pernai pasitaikė, kad Susivienyjimo
Tiktai duokime laiko. Bet kas dedas
prezidentas kun. Žilinskas pirko varde
su lietuviszkais darbair; ana kun. Ab
Susivienyjimo spaustuvę. Bet ten buvo
romaitis iszmokino vieną lietuvį darbo
suvis kitomszkas dalykas. 1) Kun. Ži
prie daržanamių, bet tas apleidęs save,
linskas nepirko spaustuvę pats vienas,
darbą nuėjo prie kriauezių.
Visi lietu
tik susižinojęs su Centraliszku Susiv.
viai gal tą patį padarys, bet geležinė
2) Spaustuvę neatbūtinai
valia kun. Abr. galutinai pergalės vis komitetu.
I reikėjo pirkti, nes kitaip Susiv. organas
ką, ir tada džiaugsis kiekvienas geros
valios lietuvis. Dar vieną kartą užmes ,,Tėvyne“ butų turėjusi paliaut iszeidinėjusi. 3) Nupirkęs spaustuvę Susiv.
damas akiC nuo kalnelio isz
žiemiu, saG.
kau: Tegul geras užmanymas iszsipil prezidentas, atvažiavęs ant Seimo į Pittsburgą atsistojo priesz visus delegatus ir
do savo pilniausioje pasekmėje, ir tegul
guod. kun. Abromaitis ant visų pikto iszdėjęs visą reikalą, t.y. reikalingumą
spaustuvės, pagalios pasakė: ,, vienog,
proto apszmeižų nuo pasalusių tautieczių
pagal Susiv. tiesas, be žinios Seimo, to
o jo darbas savame laike bus pripažin
kį žingsnį padariau isz reikalo, teisybė,
tas ir aptartas tokioje szviesoje, ko jis
bet nelcgaliszkai“. Ir sakė: ,,taigi jei
vertas.
gu guodotini delegatai, apsvarstę visą
Tolesnė kelionė Debesy szitą dalyką, butų prieszingi pirkimui
lo po V i r g 1 n i j ą.
spaustuvės, tai gali spaustuvės į Susiv.
Eidamas nuo Baltimorės prie kun. turtą neimti, o asz sugrąžįsiu visus iszAbromaiczio farmų užsukau ir iszlan- duotus ant spaustuvės pinigus.
Kodėlgi tada p. Mikolainis negali
džiojau visus tarp kalnius, kur lietuviai
randrsi mažais būreliais. Ant visos kal padaryti panėsziai su iszduotoms varde
nuotos Virginijos lietuvių galima pri- ,,T. M. Dr. “ knįgomis, ypatingai, kad
skaityti lyg 800 duszių, ir lietuviai turi draugai isz iszduotų knįgų nėra užganė
keletą vietų, kur jau butų laitas mestis dinti, o antra, kada p. Mikolainis, tik
į krūvelę ir tverti lietuviszką parapijėlę rai galėdamas pasirodavyti ne tik su
ir įgyti savo paežių lietuviszką kunįgą, Centraliszku komitetu, bet ir su visais
kuris lankydamas savuosius po mažiau visais draugais, to nepadarė.
Tegul
sius užkampėlius ir pats linksmai pragy p. Mikolainis atsiduoda ant draugų nu
ventų ir lietuvius suramintų, kurių dva sprendimo; jei jie priims knįgas -gerai,
sia labai nuvarginta.
Kurioje tikrai o jei ne - p. Mikolainis tur atsakyti už
vietoje iszpultų statyti pirmą lietuviszką jas pats.
bažnyczią W. Virginijoje Debesylas ne
XIII Seimo Delegatas.

-
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Legenda apie arabiszką astrologą.
Vertė isz angliszko S.

Tąsa.

Inėjęs maeziau dailias ulyczias ir pliacius, bet visur buvo tylu, - miestas neturėjo nė vieno gyventojo. Vaiksztinėjau vienas po gatves ir ant galo priėjau prie brangių rūmų,
aplink kurį plėtėsi sodas, papuosztas fontanomis ir ežerėliais,
gojeliais ir kvietkomis, ir puikiais vaisių madžiais, - bet nė
vieno gyvo sutvėrimo nemaeziau. Iszvydęs tokį apleidimą,
pasiskubinau laukan. Atsiradęs už vartų atsigrįžau, kad dar
sykį žvilgterėti ant miesto, bet, o stebuklai! - jo jau nebuvo:
priesz mano akis tęsėsi tik tylus tyras.

Pabaigęs darbą, astrologas užsidarė ant dviejų dienus-

dieną perleido ant jo virszunės.
myn pas Aben Habuz’ą.

Vėlai vakare jis nuėjo že’,

Czebatai ir Czeverykai!

NEW POINT HOTEL

Jei nori pirkti czebatus, czeverikus
arba kolioszus, tai eik pas

J. A. Kohlenberger, Piop.

ant
•170 First — Corn. Court str.

Telefonas 665.
— Ant galo, - tarė jis - mano darbas pabaigtas. An’
Czia tu rasi goriausius czeverikus
kalno virszunės stovi puikiausi rūmai, kokių nė vieno žmogais!
pigiausią prekę visam mieste. Asz
galva neiszsimanė nė szirdis netroszko. Juose rasi brangia! laikau blogo tavom.
papuosztas salias ir galerijas, saldžius sodus, vėsias fontaną
230 2-nd st r. cor. Pine str.
ir kvepianezias maudykles, - žodžiu, visas kalnas pavirtoj
'5
J.
rojų. Kaip Iremo sodas, jis irgi yra paslėptas nuo žmoni;
Užpeczetyta ir Retail
akių, iszėmus tuos, ką žino talismanų paslaptį.
.168 Firts street
— Gana - suszuko Aben Habuz linksmai, - rytoj angstl
ELIZABETH, N. J. VYNAS >>- LIKIERIAI
— labai pigiai —
rytą užeisime ir užimsime jį.

-JOHN

į

I
i

— Tai yra paslaptis szitos vietos, - tarė astrologas, nieko nematysi, kol nepereisi per vartus ir už jų ncatsistosi,

Kad prisiartino prie vartų, astrologas sustojo ir parodė!
Earl, Ark.
ark
’
OS
ir
dliajBatiscan
’ Quebec.
karaliui slaptingą ranką ir raktą, iszrėžtus ant
rių.c
Uždėta
-

Karalius noriai pristojo prie tokio mažo užmokesnio, ir
astrologas pradėjo darbą. Ant virszunės kalno,: kuriame gy
veno. jis liepė pastatyti placzius vartus.
Augsztai-augsztai
kybojo arka, pasirėmusi ant stiprių portikų. Ant jos jis iszrėžė ranką, o ant stiprių durų - raktą.
Buvo tai talismanas,

1b

taiso ir

parduoda visokius dzie-

Ant a.a. kun. Burbos pamini

Elizabeth, N.

J. GRZESZAK.
Kviecziu ar rugiu.

Ant pardavimo.

sinius ir sidabrinius dai

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

J- N- HELLER & CO-

Parsiduoda geroj dėl lietuffi Wholesale parduoda importuotus Li
vietoj Grosernė ir Buczcrne. K įderins.
nori gaut artyniesnes žinias, (gj- -216 — 3-rd str.
cor. Bond
ELIZABETH, N. -J.
siszaukia ant szio adreso:
95 Broad street.
Mr. Fr. Mayer,
190 First st.
Elizabetlmort

Aiinerali.-zkas vanduo ir soda.
Taipgi

pilsto

į

parduoto jas

Nauju ir antrarankiu drabužiu. TaiPOg suvam, vivlom ir taisom drapanas
labii pigiai.

bonkas visokius

Parduoda Wholesale

Cigarus ir visokį Tabaką.
O

C

305 Elizabeth Avė.
Elizabeth,

Jeigu norite palikti ,, United
States Citizens” prisiąskite 25 c.
stempom, už ką gausite katekiz
mą angliszkoje kalboje, kurį iszsimokinę galėsite gauti ukesystės
popieras. Adresas:
Antanas A. Jocis,
1312 Filbert st. Philadelphia, Pa.

Petro

Ij i j) a vi cz i a n s,

Iiiiiiiiziiiiiiias ir taip žemu

Reikalingas

v

N. J-

Overkucziai po
•Kelnės vertos

1.50

162 First str.
i

ELIZABETH,
'

-■_ _ _ _ ———

----- .■

Vincas Martiszius

yra tuojaus darbinįkas į buczern^
gerai mokantis darbą, gaus
>iGars0.. lgonta Pittstone ir apie||n.
kanezią algą- Atsiszaukit tmR' kėje. Turi tiesą rinktį pinįgus už ,,Garspaustuves 82 Bond Si.
ir atlikinėti visokius reikalu".
Givena ant 39 Centre str.
Pittston, l’...

Minersville, Pa.
Mus American koniniszkai
paauksuoti
Iziegoreliai yra ger
iausi už pinigus.
I’.hIiioaHi- mum - savo va
rdu ir antras a, o im-s yri
sinsim j>--r i-kspresa C. O,
D. dziegota’-li už
su
riviii-gija is. tyrimo pirm
m-gu moki siti- vu-na c<-ntiy Yra tai puikti- I I kar.
aaiiasuoti guru užsuka
mi ir garu varomi l.aikro-

Pu i 1, i a si a

dabar pas mumis viskas kuopuik j
iausia surengia ir geriau pirkti kap
TEVYNES SARGAS.
bet kur kitur.
Nieks negali ant mus pasiguosti I Mėnesinis dim truotas laikrasztis
pirkdami musą tavoms ant sziokią
1 tuviu (nulos
ir ant szventą dienu.
I
ka!bos.
Taip dabar mes darome.
Musu planai ir mieriai visiems ži j Gaunamas Scrantonecnomi. Nauji kostumeriai ateina j Main Avė pas Rcv. Ai

ateina pas mumis.
Mes labai daug parduodame tavom po 4- dolerio.
ir pertai galime parduot labai pi-Į
giai. Szįta gi menesį mes palei
dome savo tavoms už nominaliszkaZ i
prekį, norėdami padaryti gero savo

,,Anthracite” alų.

tabctlio žmones, kurie nori ka pirk
teateina pas mus, o užezedys pinį- 2CR
gus.
■
Jeigu
Viskas už pigiausią prekę ateik ir pas

IUVAKSKA
mžiniszk'i.

sztis

j pę aierCo’s

Dar tik užsi<
szapą
ir dirbu visokius drabužius; tavo
ms pargabenu net isz seno konf.ro,
o puikus kriauezius Adomas Kiczas pasiuva taip puikiai, kad siu
tai ar overkoeziai stovi kaip nulie
ti, o suvis pigiai, jeigu nevierijat

busi kada .Jersey City, tai užeik

V. Kaczergi

Tuojaus prie People Depot,
AI i ners vili e, Pa.

336 Henderson str. JESEY CITY, N. J.

130 FIRST STR.

Garsingos Kalifornijos

Parduodame ir siuneziame į vi
107 S. Alain St. Shenandoah, Ba. sas dalis Amerikos nuo visokiu
užsisenejusią
litrą,
gromatas judėkit už
marke
Lictuviszkas knįgas parduodu dėl atsakymo.
■ kupigiausa. Užpraszant ją kataliogą reik įdėti į gromatą markę už
5 c. ;poĮ)ieriniai pinįgai siuncziasi
registras oloj gromatoj. Adr

Kalvaitis,

2,50c. j kostumeriams
60 c. nosį daug szio to pirkt; dėlto Eiiz-

-

mui pirma užmokesezio.
Gal tau plaukai slenka arba nori dik
ti.s p’aukus turėt? -Jei taip, tai rasz.yk
pas mus, o gausi rodą, kaip įgyti, Agentą reikalaujam visur. Adresas.

W.
TILSIT, Ostpr. Germany.

p. I. Kerszeviczius isz Paverki-

gorius ir sziaipjau auk

ktuis.

Nepamirszkitc, jog Motelis

PIJANU, VARGONŲ?
111 First str.

nupirko saliuną nuo Al. Grabauc
ko ir užlaiko jį kogeriausiaiAlutį pargabenu net isz Prusą
tikrą Kavarską, sznapsą isz Alaskolijos, o cigarus isz paezios Turki
jos. Ateik paragaut, o pamatysi

P. W.BlERSTEia & 00.

n viu.
u

instrumentu.

Kuogenansiai

Pirmos kiliuos Motelį
UŽLAIKO SCRANTON'I

P. LIPAVICZIA.

-

K- Atkoczaitis

Telefonas 576
Puiki Brandy 150. Džine, arakas
kūnelis ir biteris po 150. Visokis
vvnas nuo 125 ir daugiau už galoną.
Taipogi pas jį įmiki užeiga dėl Ar nori geros Trajanko^ Jeigu taip,
pavieniu ir szeiminu į Entrance nuo j tai pirl< leWIS'O LIETUVISZKA a u uz $ -fo.oo dzK-gorius. Jei patiKs iižmoK<-k- ek
$3.50 ir knsztus ekspreso, oo/ii-gore
Pine
str. Rodyjamc visiems pirkt TRAJAUKA, susidedanezią isz czystą •j-pri-smonui
----- ----lis tavo. Mi-s siuc'i.'ime drauge ir priliiidijiina,
iiiti'U daigius galiniu grąžyt p<-r melus jei ne
pas jį gerymus ant Kalėdų. Orde žolią ir szakną, dailiuose blokiniuose Jog
paliks. Jei |>il K si 6 ga ii'i viena už d xha. Adresas
rius kožnam dastato į namus už dy baksukuose sudėtą, 5o c. baksukas. Ne THE DI AMOND JEWELRY ( O.
kurie lietuviszki sztornykai laiko, arba,
ka. N ELTMIR.SZKIT!
225 Dearborn st.
Chicago, III.
jeigu nelaiko mes prisiusim po apturėji

ant

I S- T. MORROW,
Juv elirius ir parduotojas muzikalis

alus: Ballantiną, Feigenspausą ir

— Žinai, karaliau, - atsakė antras - kad esu senas ir
philosophas, ir bile ko man užtenka. Praszau nuo tavęs vienįtelio tik užmokesnio: tegul pirmutinis gyvulys su naszta ant
nugaros, kurs įeis per vartus magiszkų rūmų, buna mano.

Ofisas ir Vardas
Pine str.
Bet. 4-th A- 5-tli sir.

Fabrikai
■ ■ Ėlizabethport N. J.

Paaukavo

Sunbury sir. Bow 4 th str.
Minersville, Pa.

laiko
Agentūrą siuntimo pinigų į
visas dalis svieto ir parduoda
szipkortes ant visų linijų.
Taip-gi parduodu lotus ir stri
bas ant iszmokesczių ir už cash.
2i2—214 First str.
C- MANNING Visokiu sznapsu ir Brandies. Czy□ ELIZABETH, N. J.
CAFE
i s^as r,1f?inis sznapsas 150 už galoną.

paslaptis anos szalies, ir apsakiau jam, kas su manimi atsiti
Laimingas karalius negalėjo užmigti tą naktį.
Vos tik
ko. ,,Tas“ tarė jis: ,,yra toli žinomas sodas Irem, vienas saulės spinduliai apszvietė sniegines virszunės Sierra New-'isz tyro stebėtinų daiktų. Pasirodo jis kartais tokiems kelei dos, jis užsėdo ant savo žirgo ir pasirinkęs isztikimiausius tar Cor. 2-nd & Bond str.
ELIZABETH, N. J
viams, kaip tu, ramįdamas juos regėjimu boksztų ir rūmų ir nus, su jais užjojo ant kalno. Szialia jo ant balto arklio jojoj
Gotų kunįgaiksztytė, apkabinta visa daimantais ir perlaissM
bes vaisių, bet paskui prapuola, nepalikdamas nieko, tik tusz- nusvirusiomis nuo kaklo sidabrinėmis kanklėmis.
Isz kito!
DASTATO
czią tyrą. — Dabar apsakysiu jo istoriją.
Senovėje, kad karaliaus szono ėjo astrologas, pasiremdamas aut savo iszraAnglis, Medžius Lentas.
Turi garu varomą masziną dėl Įei tu
szitame kraszte gyveno dar Addiliai, karalius Szeddad, sūnūs szytos ženklais lazdos.
pjovimo ir apdaiinimo. Gausi viską, ko
Ado, Nojaus ainys, įkūrė ežia gražų miestą. Kad miestas bu
ilk reik namu pastatimui.
ELIZABETH, N. J.
vo pastatytas ir jis pamate visą grožį, jo szirdis pasipūtė isz rumus ir sodus, bet nieko neregėjo.

sodais, dar puikesniais už tuos dangiszkus, apie kuriuos skai
tome Korane. Bet už tokią puikybę užtraukė jis ant savęs
dangaus prakeikimą: pats su savo pavaldiniais dingo nuo že
mes, o ant jo gražaus miesto, rūmų ir sodo tapo užmestas už
dangalas, kurs slepia juos nuo žmogaus akių. Tiktai kartais
jie pasirodo ir tai dėlto, kad žmonėms priminti karaliaus Szeddado nusidėjimą“.
Szita istorija, karaliau, kurią girdėjau, ir tie stebuklai,
kuriuos maeziau, pasiliko ant visados mano atmintyje.
Pas
kui, kad Egipte susipažinau su visokiais budais magiszkų ža
vėjimų, pasiryžau sugrįžti ir dar sykį atlankyti sodą Irem.
Sugrįžau ir pamaeziau jį. Apsigyvenau Szeddado rūmuose
ir perleidau keletą dienų jo žemiszkame rojuje. Dvasios, ku
rios daboja tą vietą, buvo paklusnios mano magiszkai galybei
ir apreiszkė man visus burtus, kuriais sodas tapo neregimu ir
kuriais galima jį pamatyti.
Tokius burtus.' karaliau, turiu
savo rankoje. Ką sakai? Ar norėtumei turėti tokį sodą ir
tokius rumus, kaip Jrem, pripildytą visokių mėgumų, bet pa
slėptus nuo žmonių akių?
— Iszmintingas sunau Abu Ayub’o, - suszuko Aben
Habuz drebaneziu isz susijaudinimo balsu, - pagamink man
tokį rojų, o paskui klausk užmokesnio, kad ir pusės mano ka-

Pigus Forniczią sztoras, Grabo-

333 - 339 Tiumbull str.

Louis J. Sauer.

t

NAUJAS SALIUNAS.

E- Hummel.

Kieviena gerai paezestavoja savo alucziu, gardžia arielkelę, o ir rodą kiek
vienam reikale duoda kvogeriausią.
j

Store ir dastatau į saldinus alą,
r. tįt.oret

e *"* A .-L..

Banka Bischoiio

W. SLOMINSKA,

uždėta 1S48 mete

ame Staats—Zeitung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, prieszai CltaHll te
New-Y orke

CHIC AG 0$ ILL

679 Milwaukee Avenue,

-------- o--------

Siunczianie pinįgus visas dalis svieto pigei, sauge! !r greitai

Mano Dirbtume tapo
Apdozoanota

DWIEMS MEDALIAIS
ant Kosciuszkos Parodos už rūpestingą, teisinga ir artistiszką iszdirbimą.

KARŪNŲ, SZARl’Ų,
KOKARDŲ, ROŽĖTŲ, jp
DERLŲ, MAKSZAL-^
KINIŲ LAZDŲ ir tt. Į

> ‘ įduodame Szipkortes (laivakortes) ant greiez
tuvių į krajų važiuojantiems ir isZSluilCZiame SZipkorte
dėl atvažiavimo isz krajaus į Amerika,

Batikoje savo visados laikome daugybe pi
ningu del iszmainymo, kaip tai:
Maskolijos rublių, Vokietijos markių, Austrijos guldei!
Dėlei artesnės žinios raszyk į

Bischoffs Banking House
2 Centre str.

(Staats-Zeitung Building,

New-York

Nedėliojo Banka atvira nuo 10 iki 12 adynal.

>
>

Ąptapas /L Jocis.

Turiu už garbe apreikszti guodotiniems Kunigams ir guodotin.
Draugystėms, kad asz dirbu vi
sus augszcziaus paminėtus daig
ius Pigiausei, Teisingiausei
ir Geriausei, nes per 30 metų
užsi imdama iszdirbimais įgijau
geriausg praktiką ir dėl to galiu
viską padirbi pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.
Su guodone

W. SUOMINSKA, 679 MILWAUKEE AV.
CMiVC

Office 1312 Filbert str. Privatiszkas gyvenimas 420 South Broad str'
Philadelphia, Pa.
Užsiima visokiomis civilnomis ir krimiualiszkomis provomis visuose
suduose. Proves už sužeidimų priesz kompanijas pajima varyti už dykų
ir visuose miestuose. Parūpina ukesiszkas citizenship] popieras iv
,,Charters” del draugysezių ir kliubų. Iszdaro visokius dokumentus,paraszo aplikacijas arba praszymus ir gromatas. Dalias, skolas at
jieszko parduodi ir iszrandavoje namus, sztornsfarmasir isz renka ran
da?. Intraukia į apsaugojimo kompanijas nuo ugnies irgyvasties [fireanc
life insurance.)

{y lŲj
5
CHICAGO,

t*i.V

W. A. Walsh Jr

Centennial House

Užlaiko visokius geležinius iszdar314 Second str.
Eliz.abcthpfflt|
bius, Garinius peczius, blckias.
Agentas Californijos vyno, Sl’-'f
Taiso visokių kainu peczius ir gro
tas. Laiko visokius įrankius dūlei
budavojimo, vinis, spynas etc., ir
forniezius ic st ubas,
218 & 220 Second str.
Gyvena: 330 Franklin str.
Elizabeth
186 First str.
Elizabeth, N. J.
Vietinis Tclef 217 B.
Greitai paklauso ir patarnauja visiem.

John Clark
ausitts alus, sznap^l

Lietu vizzkas štili tinas

Taipogi parduoda laiva kortes ant geriausų laivų" ir iszsiunczia
. pinįgus į visas svieto dalis greitai ir pig'ai..

•Vipceptas Dopiapski
REAL ESTATE BROKER
turi geriausią agentūrą, pardavinėja įvakOTtCS, apsau
goja nuo Ugnies ir maino pinįgus ir siunezia į Seną tėvynę
perka ir parduoda namu ir visokius reikalus atlieka kuotei
rir oriausiai.

NX. XYicleiRos,
65 Broadway

Elizabeth, N. J.

Central Hotel
Tai vaikine kur smagu užeit! Gėrimai
327—329 Trumbull itr. Elitff
visi kopuikiausi, o žmogus geras, meilus
Nuveik, o pamatisi! Milžmiszki stiklai N, J. Palei Central įlipa.
A. IIOIT propr.
Lagerio Alio ir Porterio. Free Lunch
dieną ir naktį.
Parduoda sznapsa. vina, <;
ir puikiausia alų.
Stritkariai sustoja pas durį?

Tikrai gryna

Altoriaus Vyną

Nori siųsti kam laivakortę? Nori pinįgus iszmainytP
apsaugoti nuo ugnies ir insziuryti baznyczią, namus, daigtus? ----- GAUSITE PAS ----Nori padaryti rejentaliszkus rasztus? Norite nusipirkti ge BARNSTON Tea Co
riausius lotus Plliladelpllijoje ir Camdene? O gal nori
sukalektavoti randą? ar pinįgų pasiskolįti?
Tai eik pas 6 BARCLEY STR.

'v

■V. IJonianski
gerai pasidžiaugsi, jog suradai genga ir iszmintingą žmo
gų
TIK NEPAMIRSKZ :

2548 Richmond str.Philadelphia,Pa.
*

______ —

232 First str. (’or. Pines;;

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

217 First st r.
Elizai
Kur bėgi? Nugi į Feliksosal--,
žinai kad ten smagiausia lait*
ir atsigeri gardaus aluczio ir <ginės arielkėlės.

B. Brody
Geriausias visam nik
beris.- Kerpti plaukus, sE
das knopuikiausiai.
171 First street
ELIZABETH.

