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DIMS MEDALIAIS

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

Bischoffs Banking House
New-York

Nedėlioję Banka atvira nuo 10 iki 12 adynai

Privatiszkas gyvenimas 420 South Broad str’

Philadelphia, Pa.
Užsiima visokiomis civilnomis ir kriminaliszkomis provomis visuose
suduose. Proves už sužeidimą piiesz kompanijas pajima varyti už dyką
ir visuose miestuose. Parūpina ukėsiszkas citizenship] popieras ir
,,Charters” del draugysezių ir kliubų. Iszdaro visokius dokumentus,paraszo aplikacijas arba praszymus ir gromatas. Dalias, skolas at
jieszko parduodi ir iszrandavoje namus, sztorus farinas ir isz renka ran
das. Intraukia į apsaugojimo kompanijas nuo ugnies irgyvasties [fire and
life insurance.)

Centennial House

W. A. Walsh Jr

Užlaiko puiku alų, sznapsą ir cigarus.
E. MASCOT prop.'
Užlaiko visokius geležinius iszdar314 Second str.
Elizabethport, N. J.
bius, GariniusJ peczius, blekias.
Agentas Californijos vyno, San Fran
Taiso visokių kainu peczius ir gro cisco — New York.
A. MARSCHALL & Co.
tas. Laiko visokius įrankius dėlei

budavojimo, vinis, spynas etc., ir
forniezius į stubas.

218 & 220 Second str.
Gyvena: 330 Franklin str
Elizabeth, N. J
Vietinis Tclef 217 B.
Greitai paklauso ir patarnauja visiem.

Lietuviszkas saliunas
iszBiunczia

NT. WidLeikos,
65 Broadway

Vipceptas Dopiapski
REAL ESTATE BROKER

turi geriausią agonturą, pardavinėja ivakortCS, apsau
goja nuo Ugnies ir maino pinįgus ir siunezia į Seną tėvynę
perka ir parduoda namu ir visokius reikalus atlieka kuotei
rir giausiai.

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

Elizabeth, N. J.

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

Tikrai gryna

Altoriaus Vyną

John C. Manning

CAFE.
Nori siųsti kam- laivakortę? Nori pinįgus iszmainyti
apsaugoti nuo ugnies ir insziuryti baznyczią namus, Baigtus? ----- GAUSITE PAS----- Cor. 2-nd & Bond str,
Nori padaryti rejentaliszkus rasztus? Norite nusipirkti ge BARNSTON Tea Co
ELIZABETH, NJ
riausius lotus Philadelphijoje ir Camdene? O gal nori
sukalektavoti randą? ar pinįgų pasiskolįti?
Tai eik pas 6 BARCLEY STR.

‘
B.
Brody
New York’e.
Geriausias visam mieste k'j

gerai pasidžiaugsi, jog suradai gongą ir iszmintingą žmo
gų
TIK NEPAMIRSKZ :

2548 Richmond str.Phi!ade|phia,Pa

J.
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second class mail matter at the

1899

KOVAS
Post-Office

at

Importuoja ie viso
kias arbatas, kava ir
vyną.

M.

Metas VI

Elizabeth, N. J.
•

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

Ąptapas Ą. Jocis.

N.

ant Kosciuszkos Paro- %
dos už rūpestingą, teisinga ir artistiszką iszdirbimą.

Turiu už garbę apreikszti guo- ; ' M™ i 11
dotiniems Kunįgams ir guodotin. ik
m
Draugystėms, kad asz dirbu wisus augszcziaus paminėtus daigtus Pigiausei, Teisingiausei
ir Geriausei, nes per 30 metų
O
M
užsiimdama iszdirbimais įgijau
įVj
A A.ffi|
geriausę praktiką ir dėl to galiu
V rį ERl M 0*
wiska padirbt pigiau ir geriau nefin|
ta]
gu kfti fabrikai.
H
Su guodone
“
□

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

ELIZABETH,
Entered as

KUKARDŲ, ROŽĖTŲ,
BERLŲ, MARSZALKIN1U LAZDŲ ir tt.

. MHIOdame Szipkortcs (laivakortes) ant greiez
<..Mų į krajų važiuojantiems ir iszsiuucziauie SZipkorte
dėl atvažiavimo isz krajaus į Amerika,

Office 1312 Filbert str.

CHICAGO^ ILL

Mano Dirltuwe tapo
Apdozoanota
POOTHHNHUSm

2 Centre str. (Staats-Zeitung Building

g- b

beris. Kerpa plaukus, skiltai
das kuopuikiausiai.
171 First street

ELIZABETH. N. I

W a s h i n g t o n 27 Vas. Admirolas De
wey prisiuntė sekanezią depeszą: ,,Isz politikiszkų pažvalgų prigulėtų netrukus prisiųsti
pancerniką ,,Oregon”. ,,Charleston” ir ,,Pe
tral” sukinėjasi po filipiniszkus vandenis.”
Kyla klausymas, kam Dewcy’juj reikia ,,Ore
gon”, kuris gal judintis tiktai po gil ų vande
nį. Gal laivai kitų vieszpatysczių kryžiavoja
Amerikonų planus?

Paryžius, 27 Vasario.
Pasiuntiniai
Deroulede, Habcrt ir Millevoye tapo pereitą
ezetvergą suaresztuoti ir užlaikyti ant pplicijos stoties, kadangi generolas Rogct pripaži
no, jog jie įėjo sykiu su vaisku ant kiemo ka
szarų ir tenai prikalbinėjo apicieri-is -ir karei
vius, kad su ginklu rankoje nusiduotu priesz
Elizciskus rūmus ir iszszaukti! Paryžiuje re
voliuciją.
Ant susirinkimo stuboj deputatų pirmsėdys perskaitė įncszimą prokuratoriaus, kad
stuba pavelytu iszszaukti provą pasiuntiniam
Deroulede ir Habcrt
Tas įncszimas likosi
paremtas per ministrų prezidentą Dupuy.
Tuojaus likosi iszrinktas komitetas dėl per
kratymo įneszimo, o pagaliaus stuba nuspren
dė iszszaukti provą ir užlaikyti abudu apskųs
tuosius pasiuntinius kalėjime už stengimąsi

prietaisa Buttenstaedto. Prietaisa ta ant pa
sikėlimo į orą ne turi baliono, bet sparnus,
kaip paukszcziai; taigi ji panaszi i tokią jau
Lilienthalio prietaisų, tuom vien skiriasi, kad
sparnai neįdubę, bet tiesus, todėl ir prietaisa,
pasikėlusi i orą su žmogumi, ne gali apsiver
sti, kaip antai atsitiko iszlekus su savo prie
taisa Liliethaliui.
Buttenstaedto prietaisa
greieziaus ir lengvinus pakyla isz syk, su ki
toms ant to reikia kilti nuo kokios augsztai
iszkilusios vietos, su Buttenstaedto gi galima
pakilti ir nuo lygios vietos.

Naujos knygos-

Washington, 27 Vasario.
Pasiunti
nių stuboj Johnson’as isz Indiana užsipuldinėGEOGRAFIJA arba ŽEMES APRASZYjo labai smarkiai ant prezidento ir jo rodinįkų
MAS, sutaisyta Szcrno, jau iszėjo isz po spau
kas link filipiniszkos politikos. Bostone ant
dos. Yra tai naiidingiauisa ir didžiausia knįbaliaus drįso .užimti balsą ministeris Alger,
ga isz visų sulyg sziol iszėjusių lietuviszkų
nežiūrint ant to. jog gaujos apjuokė jj ant ga
moksliszkų knįgų. Aiszkiai ir suprantamai
tvių. Prezidento politika trokszta apszviesti
apraszo visą musų žemę, jos pavidalą, didumą
filipinieczius su pagclba kardo ir kaimelių.
ir platumą; jos kalnus, jų vardus, augsztį,
p.vf.c j.
bnktj be sutikti ant tokios
vulkanus metanezius isz savęs ugnį; isz kokių
politikos. Yra nežmoniszka politika vesti
žemė sluogsnių susideda, kur ir kiek yra joje
kare be malonios su neapsiginklavusia tauta,
anglių, geležies, aukso, druskos ir kitų gėry
troksztanczia užlaikyti neprigulmybę.
Pre
Alillevoyo likosi paliuosuo- bių; kiek marių, ažerų, upių; jų vardai, plotis,
zidentas yra įrankiu kapitalistų. Kad turėtų pakelti maisztą.
gylis, koki kuriuose vandenys: sums, prėski
savą protą, žinotų apie tai, kad užpakalyje
saldus ar kartus; koki juose gyvuoliai gyve
desėtkų tukstanezių kariaunos, iszduodanczios
H a v a n a, 25 Vasario.
Vakar sukako
na ir tt. Žeme apraszyta dalimis, iszskaitygan garsius szauksmus, kada eina ant filipi•1 metai nuo laiko pakylimo revoliucijos, kuri tos jų veszpatystės, karalistės, kunįgaiksztynieczių, stovi milijonai amerikoniszkos žmo
nijos, murmianezios ant netikusios galvos laimingai pasibaigė apleidimu per Ispanus sa stės, republikos ir tt. Suskaityta kiek kurepublikos rando politikos, uždėtos per Wa los. Havanoje apvaikszcziota vakarykszczią ! rioje žemėje yra gyventojų ir koki: baltiejie,
dieną iszkilmingai.
Namai buvo papuoszti juodiejie, raudonskuriai ar maiszyti, kokį kur
shington ą.
tikėjimai, kokios kalbos, paproeziai, užsiėmi
S h a m o k i n, Pa. Daniel us Billman isz vainikais, vakare leido bcngalskas ugnis. Gc- mai, pramonės, iszdarbiai ir tiesos; koki kur
Girard villes atrado turtingą gislą sidabrines ncrolas Gomez iszsirinko tą dieną, kad iszkil- žvėrys ir paukszcziai gyvena; kur koki mie
rudos ir anglies. Žmonis isz visu szalu pra meje, ant pryszakio 500 ginkluotų kubanie- stai, kiek juose gyventojų ir kokių; koki fa
liejo suvažinėt į tąją vietą, idant nupirkt to czių, įjoti į miestą. Sziądicn ims dalybumą brikai, pramonės ir uždarbiai; kur kokioje da
sios dirvos, nes surastojas už augszcziausią susirinkime kubaniszkos legislatures, o vaka lyje svieto koki orai: szalcziai ar karszczia’,
prekę ne nori parduot dirvos-.
lietus ar giedros; kur koks ilgis dienos ir nak
re atsibus didelis balius ant jo garbės.
ties; kur visada yra lygi diena ir naktis, kur
M i 1 w a u k c j e, Sabatoje, ėjo mergi
Ponta d e 1 G a d a, 27 Vasario. Gar
saulė per keletą nedėlių ne nusileidžia, kur
na isz darbo apie 8 tarp 9 vakare, Lizzie
lai
vis
,,
Bulgaria
”
,
kuris
buvo
skaitomas
už
per keletą nedelių saulė neužteka ir tt; Szią
Schveik, 18 metu ir likosi užklupta per jauna
ra zcnl tilto ant uliczios Becher, užkabino ji pražuvusi, atsivilko laimingai į czionykszczią knįgą, jeigu žmogus su aiyda perskaitys, pa
sai jąją ir kada toji norėjo pabėgt, tas muszc priestova padėjime labai sužeistam. Pasažie- matys padėjimą viso svieto kaip ant delno ir
su kumszcze per veidą, net jei pora dantų isz- riai yra visi ant laivo, apart 29 ypatų, atvež nereikalaus klausinėti kur sviete kas dedasi,
musze ir net parpuolė, kodą tasai be atlaidos tu Į Ponta del Gana ir Baltimore per laivus kurioj dalyj raudasi apszviesti žmones, o ku
uzklupinėjo, mergina pradėjo gintis su špilka ,,Weehowkcn” ir ,, Victoria”. Ant dugno lai rioj laukiniai dar žmonių mėsą valganti: kur
iszsi traukus isz skrybėlės. Užpuolikas butų vo 8 vasario radosi 7 pėdos vandens. 120 ar koks klimatas-sveikas ar ligotas, ar szalcziai
dar ilginus tąsęs merginą, bet iszgirdo ką to kliu nutrukę nuo lenciūgu trempi si tarp sa ar karszcziai, ar drugiai purto ar kitos ligos,
kį ateinant, pametė merginą ir nubėgo.
vęs, priduodant didesnę progą nuskendimui koki kur uždarbiai, amatai, prekystė, tiesos,
Policija jį sugriebė, nes turi veidą su špil laivo- Pasažieriai darbavosi iszvien su jurinį- tikėjimai, paproeziai, ir tt.
ka baisiai subadytą.~
Duonkepys koloja farmerį, kad parduo
kais, iszmetant tavoms isz laivo į j orias, ku
A u r o r a,\ 111. Farmerka Sheffer isz rios apsistojo tiktai 20 Vasario. Daug ypatų tas puodas sviesto,sveria tik 4 svarus vieton 5.
Farmeris be nusiminimo atsako: Padėjau ant
szmeravo savo karves trucizna. Mat, norėjo iszsilauže laike audros rankas ir kojas.
vogos jūsų duoną, kurią vakar pardavėte už
isznaikinti karvių brudą, tuom tarpu su bruZellendorfe, netoli Berlyno. Vokietijoj, 5 svarus ir tiek jau atsvėriau sviesto. Katras
du podraug iszgaiszo ir karvės.
Isz 40 kar
daro dabar bandavones su nauja lakiojimui isz mudviejų didesnis prigavikas?
vių likosi farmerkai vos tikt dvi.

jaus kaskime gilę duobę, paskui atnesziRami moteriszkė, nusidirbus, užmi
cit, kad kas nepažvelgtų.
go greitai, bet Jokūbas negalėjo mie
į
Į me skrynią,
— J ii! kas tai galėtų atmįti, dėlei goti.
Baisios pagundos kankino jį
Ne kartą gal ne taip sunku ko ežia kasame, atsakė senesnis, — da- Priesz akis jo vis stovėjo auksiniai....
prieszą laiko kares pergalė
pageidimai kalbėjo — kaipgi butų ge
ti, kaip savę patį laike pa
Byla nutilo Regimai broliai kasė rai, kad pasiimtum porą auksinių, be
gundossąžinė grasino.
Vienoj pilyj szale turtingų pilėnų po liepa..........
Nuvargęs darbinįkas, nenoroms
gyveno nuskurdęs darbinįkas su paezia
Kaimyno
ir keliais kūdikiais.
Buvo tai žmogus, iszklausė brolii paslapties, užsidengė Naktis slinko isz palengvo.
laikrodis iszskambino dvyliktą — pirmą
teisingas, isz rankų darbo užlaikė savo ranka akis ir tyliai apsiverkė.
— Ak Dieve! durnojo sau .... Jie — antrą, Jokūbas dar nemiegojo.
szeimyną, į kartą mokėdavo randą ir da
— Viskas miega dabar — sznabžlaiks nuo laiko apdovanodavo už savę tiek turi aukso, kad visą skrynią po že
vargingesnius.
Nors neturtuose, bet me slepia, o asz, vargszas, ant kąsnio da jam į ausį balsas pagundos, nieks
mielas jo buvo gyvenimas, iki Dievas duonos neturiu.......... Bet taip Dievas nematys —eik, paimk porą szmotų —
nepaguldė jo ant ligos patalo, kuri atė- nori — turiu su juo sutikti — ir, surin paskui atidesi. Juk tik paskolysi. Juk
kęs visas pajiegas, nukreipė žingsnius [buvai pas tuos ir kitus žmones, o nieks
tave nepagelbėjo. Kelkis, eik, skubįsavo į szlapiuojanczią bakūžėlę.
į giliausią vargą.
Saulutė nusileido. Bakūžėj darbi- kis, nes, kada rytas iszausz, bus jau
Užszviete pavasario saulute. Ligo
Vaikai sumigo,
tas žmogelis jautėsi stipresniu, o deka- nįko užstojo tykumą.
— Argi butų sąžiniszkai taip dary
vodams Dievui už užlaikimą gyvasczio, pati nuneszė skalbinius, jis į sieną atsi
lauke su nekantrumu valandos, kada rėmęs sėdėjo ant suolelio.... o mislys ti? klausia sąžinės. ... ar tai gražu eiti
naktyj ir imti svetimą savastį, nors truįstabios sukinėjosi po jo galvą.
— Ak Dieve! mislyjo sau.. . kas
Vieną ryto metą, sugrįžus namon
— Ne! atsiduso Jokūbas, szluostynuvei
tai butų, jeigu asz t
jo, pati tarė:
— Iszeik, Jakubai, į darželį.
Te- cziau ten ir isz tos skrynios pasnmcziau damas prakaitą nuo kaktos. — Pamenu,
nai taip szilta. Sveikiau tau bus, kada porą auksinių. Jie tur tiek daug, tiek kada dar buvau kūdikiu, tėvas mano
kalbėdavo man: ,,Dorumas apsimoka
daug.......... o mano vaikeliai alkani
szviežiu oru atsikvėpsi.
geriau.” Dievas neapleidžia', kiirie da
Ir iszvedė Jokūbą į mažą darželį, asz pats alpstu isz nedatekliaus.
bojas! piktų darbų. ... ne — geriau te
Bet sąžinės balsas atsiliepė: —
iszneszė kedelę, o pati sugrįžo namon
gul ir asz kęsiu ir mano vaikai, bet lai
skalbti, nes isz skalbimo, laike ligos vy vogk!
grieko nebūna. Neisiu.
Atsigręžė atgal Jokūbas, misi
ro, darė gyvenimą.
Apsivertė ant kito szono — norėjo
Szviežias oras Jokūbą gaivino. Su mas, kad užpakalyje kas stovi, bet nie-I
užmigti. Piktos pagundos neapleido
džiaugsmu tėmijo ant pauksztelių su- ko nebuvo.
— Taip! vogti nevalia, kalbėjo sau
— Ateis maskoliai — sznabždejo
žiurėjo ant bumbuorėlių, iszleidžianczių toliau, nevalia. Oj! asz to nepadary
pagunda. .. . paims jus į belaisvę, atims
jaunus lapelius, tai vėl dairėsi po skliau siu. Bet asz isz ten paskolysiu sau po
pinįgus.......... Vaikai numirs isz bado
stą dangaus skaistaus, aiszkaus, melsvo. rą auksinių, o kada pasveiksiu, uždirb
— o jeigu turėsi biskį centų, greieziao
Mažas darželis prie namo, kuriame gy- siu, atidėsiu.
sau rodą duosi.
Randa už du mėnesio
geno Jokūbas, litėjosi didelio sodo tur
Didesni kūdikiai, gulinti ant sziaunemokėta, krome duonos jau be pinigi:
tingų pilėnų, kurie turėjo ir puikią ka- dų pasienyj, per miegus suniurnėjo
nenori duoti — sziądien pati rinko sza
menyczią ir malūną ant upes. Ta sava- ,, valgyt”, o vargszas tėvas gailiai suvaiĮ szlavas, kad paszildyti kambarį — o ted
|tojo.
tiek pinįgų!....
sztuoliai tai buvo žinomi visoj pilyj —
— Alkani mano vabalai, alkani!..
— Eisiu! sumurmėjo vargszas i
ne visad pelnas jų laikėsi tiesaus kelio. Galėcziau turėti duonos užtektinai, ga
Kadągi Jokūbas gardžiai svajoja po lėtu Jonukas eiti į szkalą, asz turėcziau Į pradėjo patyka rengtis, kad pati neisi
obele, girdi kalbą abiejų turtingų bro ant gydyklų----- sugrąžycziau viską, nė girstų. Užsivilko sermėgą, paėmė kfį
purę į ranką, tuokart viens isz vaiį
lių ana pus tvoros.
cento nepasiliksiu -- kągi daryt? Tie!
— Nėra kitos iszeigos — sako se pinigai ir taip gulės žemėj be naudos, susznabždėjo:
— Tėtė geras’ tėtė geriausias!
nesnis — dar sziądien turime užkąsti sa yra jų tokia daugybė. Dėl manęs du—
Jokūbas ant tų žodžių atsigrįžo j
vo auksą ant szitos vietos.
trys auksiniai daug suteiktų ramybės. .
atsiduso, nuslinko isz palengvo paspi|
— Ar tikrai žinai, kad maskoliai [ak! kas do pagunda....
ateis? — klausė jaunesnysis.
Ir vėl atsiduso — spaudė ranka veikslą Motinos Dievo — atsiklaupė j
— Žinau — pamatysi, kad rytoj, krutinę, nes ten kas labai sopėjo, sau ilgai meldėsi. Paskui iszėjo isz stub!
poryt ateis. ... tie laukiniai valkatos sas kosulys užėmė kvapą.... aszaros lės ir isznyko tamsybėse nakties.
(Pabaiga bus.)
pusiau girti nepaguodos nieko.... plesz per veidus byrėjo.
Ponas: — delko, mano Ickfau, žydaiW
ir de
Melstis pradėjo, kad Dievas pa
nori būti žemdarbiais?
taip paims, kaip paėmė mums tėvynę, gundą atitolįtų.
Ickus: — Niu, praszau daugalis poni
— Szit, gerai, atsakė jaunesnis,
Sugrįžo moteriszkė.
Sukalbėjo' kad jam but žemdarbiauk, tai kas būtum i|
— ežia po liepa bus geriausia.... Tuoj sykiu poterius, nuvėjo gulti.
das?....

Pasekmes
alėtos
pagundos.

Lietuva ir jos sūnūs.

Pakol regėsiu brolius gyvuojant
Ir tiktai tavę tikrai dabojant.

Motina:

Motina.

Sunau lietuvi, kodėl nulindęs?
Gal piktus darbus esi užkliudęs!
Kol tavo duszia purvuosna grimsta,
Sakyk, mielasis, kodėl nerimsti?
Sūnūs.

Sunau mielasis, darbuotis reikia,
Ar tau maskolius ar lenkas kenkia,
Juk jie pripratę; per amžius spau
džia
Tėvynę mano, o sūnus snaudžia.
Matau sziądieną pakirdžiant sūnūs,
Kurie už manę klos savus kimus. .
Vėl mano dainos skambės Lietuvoj,
Kaip kad nuo amžių tarp vaikų bu
vo.
Užtils svet’taucziai, raumos masko
lius,
Neskriaus ne lenkas lietuvius bro
lius,
O apszviestunai mylės tautystę,
Neskaldys brolius ne lietuvystę!

tymus, difteritą, cholerą; pienas page
dęs yra labai vodingas. kaip ir pūvanti
mesa, jame, kaip ir mesoje, darosi nuo
dai pionamais vadinami.
Mesa žvėrių serganczių džiova yra
labai vodinga, nuo jos užsikreczia ir
sveiki žmones džiovos liga. Australijoj
iki 1728 nepažinojo naminių galvijų, už
tai nepažinojo ir džiovos. Sziądien au
gina ten apie milijoną naminių galvijų,
o drauge su tuom labai didelis nuoszimtis žmonių kas metą mirszta nuo džio
vos, kurią jie tankiausiai užsikreczia
nuo džiova serganczių galvijų ar tai ger
dami pieną nuo serganczių karvių, arba
valgydami mėsą. Nors antai žydai Lie
tuvoje ne sveikiaus už krikszczionis gy
vena, bet nuoszimtis džiova serganczių
tarp žydų yra daug mažesnis; tas paei
na nuo to, kad žydai nevalgo mėsos galinczios paeiti nuo serganczio galvijo,
tokią laiko už trefną. Neretai žmones
apserga tryda nuo mėsos gyvulio ser
ganczio ta liga Kates serga difteritu ir
tapo jau nekartą isztirta, kad jos užneszioja ligą isz vienų namų į kitus.
Tą
patį užtemijo pas visztas, kalakutus, ir
tie naminiai patikszcziai tankiai užkreczia difteritu žmones, ypacz gi vaikus.
Karbunkulą labjausiai platina tarp žmo
nių muses, geltonąjį drugį moskitai,
musių pametose prie isztirimų suseke
solitero kiauszinins, teiposgi bakterijos
džiovos. Drugius, miiariją labjausiai
platina vuodai: italiszki mokslincziai
daktarai persitikrino, kad tos ligos yra
vien ten, kur yra vuodai, kur gi jų nė
ra, ten nėra malarijos ir drugių. Indiszką marą labjausiai platina tarp žmonių
žiurkes ir peles.

Lietuva, motin, esmių asz grynas
Ir darbu duszę spaudž manę gyvas
Vargo nus’minimas; skausmai pravirgdo,
Tarsi it nuodais gyvastį girdo.
Asz viens apleistas, asz viens
tik kencziu
Visuskaudžiausiai nuo svetimtauczių;
Kur žengiu, vargstu, romos ne
gaunu:
Skaugia man’ lenkas, maskva
Sūnūs.
antskrauna
Ak! motin, tikiu szitą sulauksiant,
Savo baidyklėms pulkais žandarų,
Man dirbt del tavęs nebepaliaujant.
Kurie mus brolius Sibiriun varo,
Te mane keikia lenks ar maskoNeviens lietuvis tavę naikina
liūs,
Ir savo brolių lizdą gadina
Ar iszgama
koks lietuvis brolis,
o
Su skundais eidams pats pas ma
Te skaldos kardai ant kupros mano
skolių,
Asz dirbsiu kęsdams
o V o dėl tavęs gaKad tik praryti savąjį brolį.
na.
Tarp apszviestunų vaidai tik kyla
J. Moliuszis.
Ir lietuvyste skaldos bei dyla.
-------- o--------Sunku gyventi varguose žunant,
Kasdien skaudesniai baudžiamu bū Žvėrys prisideda prie ligu
nant.
platinimo.
Geriaus numirti, visai isznykti,
Žmones augina visokius naminius
Negu be laisves ir kalbos likti!
gyvulius, vieni isz jų suteikia žmogui
Motina.
vilną, kailius, kiti plunksnas, treti da
Sunau, tu mano! turėk kantrybę, boja namus, dar kiti naikina peles, žiur
Darbuose savo mylėk ramybę;
kes ir tt. Žvėrys tie vienok, apart nau
Nors bjaurus caras nedoras žmogus dos, gal but žmogui bledingais, ypacz
Tėvynėj mano elgiasi blogai:
jeigu jis pats nesisaugos — gali nuo
Czionai uždrausdams knįgas spau- žvėrių užsikrėsti visokioms ligoms. Szudinti, nias ir kates paduksta, gali žmogų ap
Idant lietuvius veik panaikinti.
rieti, nuo bites gylio kaip kada gali
„Garso“ agentai,
Vienok dykst’ rasztai, didvyriai žmogus numirti; įkandimas juodojo vo
gimsta, ro buna gana skaudus ir pavojingas; kurie turi tiesą rinkti apgarsinimus, prenu
meratą nuo skaitytoją, priiminėti orderius
Todėl, sūneli, kam nenurimsti?
muses, jei kokiu nors budu prisigriebia ant visokią drukoriszką darbą etc. yra szie:
Tu dar gyvęsi amžiaus sulauksi
į maitinimosi organus, gali pagimdyti D. Bražinskas.
Elizabeth, N. J.
Ir piktus brolius manęsp patrauksi. pilvo slogas, dedamos gi savo kiausziK. Jasulaitis, 347 Henderson str.
Tik savo darbus turi lavinti,
nius į nosį, ausis, akis gimdo visokias
Jersey City, N. J.
Tamsesnius brolius tikrai gaivinti. tų organų ligas. Nosies ligos nuo pa
J. Daukszjs, 29 N. Welles str. alley,
W’ kės Barre, Pa.
Sūnūs.
dėtų musių kiauszinių tankiai pasitaiko
Ak, mocziut mano! man skauda Meksike, Texase ir kituose sztetuose V. Martiszius, 39 Centre str. Pittston, Pa.
szirdį, Sziaurines Amerikos.
Nuo naminių K. Malinauckoe^ .z23 S. 2nd str.
Philadelphia, Pa.
Kaip darbuos tavo vien prieszus gyvulių žmones užsikreczia: rauplėms,
girdžiu; karbunkuliu, plautu. Net karves pie K. Muzikeviczius, 622 Spruce str.
Beading, Pa.
nas gali būti žmogui bledingu, kadangi
Apilsta rankos, akeles temsta,
Kraujas užvesta, gysleles stengsta, per jį patenka žmonėms visokios gyvu J. Puczkus, 201 Stroud street,
Wilmington, Del.
lių kankinančzios ligos, tarp tų net džio
Ir jau netikęs lieku prie darbo.
T. J. Staven,
Grand Rapids, Mich.
Ak, mocziut! daugel turėsiu vargo, va. Su pienu galima platinti sziltines,

----- *... — —.. -

dovanoja jaunąją porą pagal savo iszga
lę. Užtai tą uždyką gėrymą reikia isz| „Garsas Amerikos Lietuviu^ |
naikyti ir nepakviestųjų ant veselės vi
g.' The only Lithuanian newspaper In New ĮŠ
York & New Jersey states, issued by Rev’s B. ®
Pittston, Pa. sai nepriimti, nei į stribą neįleisti, o ta
£ Žindžius, J. Kaulakis, A. Kaupas, M.Szcd/ydi-s. §
Pairusi darbinįkų Unija ant Stur- da bus ramiai’ i r dailiau, nereiks nei
Ž
PUBLISHED EVERY THURSDAY
«
merv Ules, arti Pittstono, paszvente vi paliemonų samdyti, nei 30 kegių alaus
Daužymas
są savo turtą, pinįgus, ant uždėjimo lie- imti, nei pesztynių nebus.
Elizabeth, N. J.
tuviszko knįgyno del Pittstono ir visos torielkų per sumestuves turi būti taipgi
Rev. B. Žindžius. Manager
jo apielinkes lietuvių, kur kiekvienas panai kitas — žmogus norėdamas kų
Rates of Advertising
gales pasiskaityti visokių lietuviszkoje apdovanoti, gali tą gražiai padaryti.
One inch once
—
r0,50c.
One inch one month
—
8 1,00
kalboje knįgų ir laikraszczių. Vieta del Dabar lietuviai keldami veselę perka po
One inch per year
—
— S 10,00
knįgyno užlaikymo, turbūt, liks aprink too ir po 200 torielkų ant sudaužymo,
ta pobažnytine sale. Turtas pairusios ir kur czion yra protas ir iszmintis? Mu„GWSW LIETUVIU”
Unijos isznesza į $54,95 ir visas liko pa- sza, daužo torielkas deszimtukais, kvolazduodamas kun. B. Žindžiaus, kun J. Kau
szvęstas ant knįgyno. Pairusioji Unija teriais, doleriais ir kumszczia ant gqlo,
lakio, kun. A. Kaupo, kun. M. Szcdvydžio.
--isz savo puses aprinko pp. V. Pūką ir lyg koki mulkiai — kitas sukruvina sa
Kasotuoju ant metu tik $ 1,20.
P. Durszą del knįgyno įrengimo; prieg vo rankas ir krumplius nusimusza, kitas
tam kun. M. Szedvydis bažnycziojc už vėl veidą suskaldo su szukėmis, ne sy
g Plnįgus ir visokius ranKraszczius reikia silpti
ragino ir kitus prisidėti prie įsteigimo, kį pasitaiko, jog jaunamjam arba jauna
ant szio adreso:
I
HE F. B. ZIND7AUS.
minėtinai visas pagelbines draugystes ir jai nosį numusza ar ką kitą — o ant ga
g
ELIZABETH, N. J.
pavienius pagal savo iszgalę. Tai be lų galo pripaszkudiję savo stribą turi iszabejo yra garbės ir pagyro vertas dar- sivalyti. Ar tai ne beprotystė? Mus
klebonas, kun. M. Szedvydis, smarkiai
Lietuviai Amerikoj.
— Taipgi Pittstone paeziame pairo barė lietuvius už laikymą ir nepametiElizabeth Port, N. J. Pereita ne- darbinįkų lietuviszka Unija ir už liku mą tojo bjauraus paproezio. Sakė, isz
dėlia t. y. 26 d. Vasario atsibuvo didelis susi
kur lietuviai jį gavo
rinkimas, užszauktas per T. M. D.
Bet, ant siuosius piningus jos sąnariai prisiraszė nėra; nėra jis nei krikszczioniszku, nei
nelaimes, nebuvo tai didelis, nes darganotas prie T, M. Draugystės, užmokėdami po
oras ir nuolatinis lietus užlaikė žmones namie- 6oct. už kiekvieną. Negerai, kad pa- tautiszkų, tik velniszku, girtuoklių iszIr, iszteisybės, jei lietuviai
je. Kalbėtojų buvo įvales, bet klausyt nebu nėszios darbinįkų Unijos yra, nyksta, radimu.
vo kam, nes susirinko tiktai keletas ypatų. — darbinįkai turi vienytis, risztis į krū tuos du bjaurius, nežmoniszkus paproNors mažas būrelis te buvo susirinkęs, vienok
czius isznaikįtų, tai jų veselės atsiliktų
prie T. M. D. prisiraszė net 9 sąnariai. Apart vą kuodrueziausiai, kad greieziau iszlo- daug viežlybiau; dabargi sakramentų
visko T. M. Dr. nutarė iszkelti balių ant an szti kovą priesz kapitalistus, savo alin
stono moterystės paverezia į orgijas,
tros dienos Velykų, kurio pelnų paskirs ant tojus, savo skriaudikus.
Svetimtautį sziurpuliai
įsteigimo knįgyno.
— Po Trijų Karalių iki Užgavėnių oachanolijas.
— Vietinis klebonas, kun. B. Žindžius, Pittstone buvo į 15 veselių, kurios daug ima, pamaezius lietuviszką veselę, žmo
važinėjo Shenandoah1 e ant keturdeszimtės at
trukszmų, nesmagumų ir; gėdos lietu nės pasigėrę, stuba pilna prilieta alaus,
laidų. Laimingai sugrįžo seredoje.
— Gavėniai užstojus aptyko biskį ir ka- viams pridarė savo neiszpasakytai di priszvinkusi, vyrai ir moters rėkauja,
zirnįkai. Geistina butų, kad visai to bjauraus džiais girtuokliavimais ir bjauriais apsi stumdosi, tąsosi, lyginai it beproezių
darbo pasimestų.
ejimais. Neraszysiu apie tai, jog isz tvartas privarytas. _
— Nekurie lietuviszki biznieriai skundžia
Vuosle
priežasties pasigėrusių veseinįkų liko
si, kad lietuviai geriau szelpia peisuoezius,
nekaip savuosius. Matyt, kad ežia dar lietu Peter Conell ant smerties užszautas, už
viai negali atprasti nuo broliavimosi su par- ką ir dabar trys lietuviai sėdi pavieto
kuoeziais, kaip kad darė Lietuvoje, ir jų su kalėjime, ale užmįsiu apie du bjauriau
puvęs, pasmirdęs, priszvinkęs tavoras vis siu, arsziausiu paproeziu, kuriuos lietu
jiems mielesnis už gera, kurį gautų pas savų viai turi laike veselių.
Szitai tuodu: bažnytinėj salėj vaikinai po vadovyste
jį, nes szits drevėtus) tokį parduoti.
Kada
pp. M. Akialio ir vietinio vargamistros,
Elizabeht’o lietuviai susipras? Kitur to veik isz vakaro už dyką gėrymas ir daužy
nėra ir lietuvis skaito už didelį sav pažemini mas torielkų laike sumestuvių antrą va atlosze gana gražų teatrą
mų pirkti kų nors pas žydų.
karą. Kur gėrymas už dyką,. tai gir kur perstatyta kare Lietuvos jaunuome— Isz lictuviszkų biznierių geriausių biz tuoklių pilna prisirenka ir pakelia musz- nes (taip vadinamų J onvaikių) su mus
nį daro Simanas Makauckas savo buezernėje tynes paskui. Jaunavedžiai tikisi duo kraszto dielėms žydais o isz dalies ir
ir grocersztoryje, nes turi daug suprantanczių kostumierių ir mokanezių atskirti gerų dami už dyką gerti, jog laike sumestu maskolių valdžiomis.
Nekurie loszikai turėjo po kelias
tavorų nuo blogo, tad nenori broliauti su žy vių juos apdovanos gausiomis dovano
dais, taipgi Adomas Bavarskis savo galiūno mis, bet nuo girtuoklio sunku gauti ir roles, bet, abelnai sakant, visi gerai at
kuris parduoda skanius gėrimus.
Priegtam, užkeiktą centą, todėl antrą vakarą dy- liko. Graži buvo scena girioje, kur
reikia žinoti, juodu yra geri ir teisingi vyrai.
ka-girtuoklių nei su žiburiu nematysi, jaunimas paklausęs tėvo Jono prisiekė
M a h a n o y PI a n e, Pa. Dirba ežia nes bijosi, kad nereiktų kokį centą įme kariauti priesz Lietuvos neprietelius, kol
po 4-5 dienas ant sanvaitės ir tai tikt po 5 va
landas; vietinių darbinįkų yra daugiaus negu sti, dovanoti ant pradžios gyvenimo nepamatys liuosos savo tėvynės. Taip
reikia, todėl isz kitur tegul nieks neina ežia jaunajai porai. Tokiu budu tik lieka pat dailiai buvo atlikta scena tarp žydo
vieni užkviestiejie ant veselės, kurie ap ir iszperos sulenkėjusio žydbernio sudarbo jieszkoti.
' ,
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naus, kurs kaipo szlekta eine kariaut su tarė, kad teatraliszka draugyste nebūtų
— O, ne, užlaikau namuose siratą.. . •
— Tai labai pagirtina isz jusi] puses-• ..
Jonvaikiais, bet ypacz gailinga įvyko jokia pagelbine, o ant pereito susirinki
scena ant pabaigos, kad Jonvaikius už mo padarė jau pagelbine, per ką, žino Vaikas ar mergaite?
— Vaikas.
puolę kazokai isznaikino, o jų vadas pri ma prisiraszė daug sąnarių; bet kas isz
— Kaip jau senas?
verstas buvo atsisveikinti savo mocziutę to? Juk daugumas prisiraszė tokių, ką
— Neseniai pabaigė 34 metus amžiaus.
ir tėvynę ir bėgti į Ameriką.
Po tea ant aktorių suvis netinka ir teatrai jiems
ISZMINTINGAS VAITAS.
trui jaunimas, t. y. loszikai ir kelios negalvoję, tiktai ta pagelba! Man ro
— Ponas vaitas, Raidas manę vadino
vietinės merginos gražiai padainavo ant dos, pagelb’inių draugysezių yra įvales, „vagim”!
— Tas manę nieko neapeina.
balsų: ,, Vilija musų upelių matute” ir tad, geidaujanti pagelbos, gal ten ir pri— Tai Į), bet Raidas sake, kad ir jus va
,, Sugrįžk, sugrįžk sunau suklydusis, nuo siraszyti, o norineziam prigulėti prie
gis!
tėvynės toli.’’
teatraliszkos dr. jau tas 10 et. ant mene
— Tas vėl tavę negali apeiti.
Atsilankęs ant teatro kun. A. Mi sio ir ne kasžin kas. Ale, mat, pas mus
------- o-------lukas trumpai prakalbėjo į susirinkusius. brolius jau taip yr’, ir turbut bus dar il
Pajieszkojimai.
Kalbėtojas nurodydams, jog Jonvaikių gai, kad kareziamoje, tai nesigaili pra
Juozas Zubaviczius pajieszko savo pus-;
ginklas (pesztynės, smaugimas žydų) leisti kelis dorelius vienu vakaru, o kad
neatnesze pageidauto vaisiaus, ragino kokiame naudingame ir labdaringame brolio ,Juozo Melinsko, kuris paeina isz Kau
visus griebtis prie geresnių ginklų del dalyke reikia duoti deszimtukas — no gubernijos, Panevėžio pav. Ponpenu par.
Pirmiaus gyveno Baltimorėje, o dabar nežinia
tėvynės paliuosavimo ir savo paežių bū sp jauja ant akių.
kur. Jei kas žinotu apie jį, ar jis pats teiksis
vio pagerinimo, beje, mokslo, kurs,
Raitelis.
duoti žinią aid szio antraszo: J. Zubaviczius,
anot dainiaus žodžių ,,apdengs musų
641 S. Canal str. Chicago, Ill.
vardą spinduliais”. Jei mes mokįsimes,
----- o----Margumynai.
skaitysime geras knygas ir remsime sa
Logogriphas.
Mieste
Asnieres,
Prancūzijoj,
darė
dabar
vo raszliavą pagal iszgalę pirkdami nau
Isz sekanezir sąjamą sudėti keturioliką
jai iszejusias knygas, iszties mes pasku- bandavones su nauju apsaugojanezią nuo szu- žodžiu, taip kad galinės litaros, skaitomos
vią senioku, kurisai prie bandavonąi pasiro
bįsim tėvynės iszliuosavimą ir patys sav dė daug geresniu ne^ tikt už padariusį tiek nuo virszaus į apaezią sudėtą vardą dailios
gerai padarysim.
Nereiks mums au triukszmo Amerikoj Zeglionio senioką, bet ir tragedijos, o pradines, skaitomos taipgi nuo
kauti savo pinįgus ant provų, statyti už kitus iki sziol iszrastus. Iszradėjas naujo virszaus į apaezią, padarytu vardus jos auto
brangius kalinius (lakupus ir dželas) ar senioko yra prancūzas Thuraud. Seniokas riaus ir vertėjo į lietuviszką kalbą.
Sąjamos:
al-as-ca-cra-ctc-do-do-dom clba kortus (sūdo namus) ir rumus loje- tasai yra isz metaliaus, apvilktas nuo lauko ir
nuo apaezios, sveria isz viso 7 svarus. Szau- her-i-ko-kol le-le lu-man-mc men mir-na-pa-*
riams.
dė į jį isz vokiszkos kariaunos vartojamo nau per-pin-ra-ra ra-ricr-sa-sau schel-si-sig-sor-tha
Mahanojaus Lietuviai, esą, pasiel jausio karabino Mauscro ir tai tikt nuo 70 to-wallzon-zor.
gia paveikslingai, nes užsidėjo parapiji žingsnią. Kulka pramuszė vien apvilkimą isz
Prasmė žodžiu: 1 upė Kalifornijoje, 2 bu
nį knygyną, jaunimas jų garsus yra isz lauko, vidurinėj metalinėj gi plėvėj padarė vęs prezidentas prancuziszkos respublikos, 3
gražių giedojimų, teatrai ir koncertai vos užtėmyjamą rėželį, ant apatinio gi apvil garsus astronomas, 4 sala, garsi isz rasztą
'tankiai buna ir yra laikomi, kas parodo, kimo nepadarė nė jokio ženklo. Buvę prie Homero, 5 upė Si beri joje, 6 viena isz Filipiniszką salą, 7 pasakiszkas kraszlas, kur buk
’jog ežia žmones pradeda suprasti prakil bandavonią reprezentantai prancuziszkos ka daug turtą randasi, 8 miestas Lenkijoje, 9
numą szitų dalykų ir velija juos, ne ką riaunos pripažino Thuraudo senioką už atsa miestelis Kauno gubernijoje, 10 vardas arabikantį savo mieriams. Karės ministerija pra
girtuokliauti arba namieje leisti laiką dėjo jau derybas su iszradėjumi, nuo kurio szko karaliaus, 11 upė ant salos Luzon, 12
vardas lietuviszko laikraszczio, 18 miestas cenant neprideranezių barnią ir bliuznijimų. nori iszradimą nupirkti.
traliszkoje Amerikoje, 14 kalnas ties Neapolu,
Didelio pagyrimo verti netik loszikai,
----- o----kurie tokius pasibovijimus įrengia ir
Galicijonas, pradinės mokslainės mokin
gerai atlieka, bet ir žmones, kurie eina tojas Szczepanik iszrado stakles ant audimo
ant tokių žaislių ir parodo, jog jie su puikiausią divoną (karpetą) gebelinais vadina
pranta teatrinįkų pasiszventimą del jų. mą, ant padirbimo kokią dabar reikia kelią
tein
arkovisz proprt.
Po visam klebonas kun. Pautienius metą darbo, su Szczepaniko gi staklėms tą at
PARDUODA
užsipraszęs pas savę visus loszikus dai lieka į porą sanvaiezią ir divonas teip puikiai
iszaustas, kad tikt gerai prisižiūrėjus galima
Drapanas ir visokius vyrą apveda! lis.
liai pavaiszino, paragindamas tuomi to pažinti, kad tai audinys, o ne teplioriaus pa
Taipgi iszvalo ir taiso visokius drabužius
bulintis teatraliszkuose perstatymuose ir darytas abrozdas.
gerai ir labai pigiai.
dainose.
Ateik ir persitikrįk pats.
Vietinis.
Juokai.
i

Tlie Nei MBargl House.
S

Chicago
o Ill.
Pereitą kartą buvau praneszęs apie
musų teatraliszka draugystę, jogei ji
stovint ant labai tvirtų kojų. Bet, k^’p
areziaus prisižiūrėjau, ant nelaimes tur
but turės mirti. Priežastis yra ta, kad
draugyste savo nutarimus tankiai labai
maino. Kaip ir tai: aną susirinkimą nu

TAIPGI PRIEŽASTIS.
— Dėlko taip užtrauki skolas? — užklau
sė viens draugas antro.
— Dėlto, kad neturiu tokios ypatus, kuri
po mano smert manę atmintą; o taip, tai iszsitikinti manim, vis manę minės — atsakė už
klaustasis.
MILASZIR DINGĄ.
— Ar jus, Marute, gyvenate vieną viena
namuose?

&M

138 First

st •

,

Elizabetitpobtu,

N. .1J

Isztraukia dantį be jokio
skaudėjimo.
Taiposgi įdeda naujus ar
ba užlieja skyles labai pigeL
JPhiPa Dental J<ooms

100 N. Centre Street,
Pottsville P a

nebuvau matęs. Jis buvo iszblyszkęs storas vyras, be dvie
jų pirsztų ant kaires rankos ir nors turėjo kindžalą, vienog
neiszrcde ant pesztuko. Asz visados dairydavausi ant mariParasze Robertas L. Stevenson
nikų, su viena arba abejomis kojomis, ir atsimenu, kad tas I
(Tąsa. )
sveczias pripildė manę neramumu.
Jis nebuvo apsirengęs
— Asz turiu tik vieną dalyką pasakyti tau — tarė dakmarinįkiszkai, bet visgi galima buvo užuosti nuo jo marių
tars — kad jeigu gersi ir toliau rūmą taippat, kaip dabar, tai
kvapą.
Asz paklausiau, ką jis reikalauja, ir jis pasakė, kad
Senio užpykimas buvo baisus. . Jis
rūmo. Bet kad asz ėjau atneszti reikalauto gėralo, jis atsi
iszeme ir atvožė didelį peilį ir laikydamas
sėdo ant stalo ir mostelėjo, kad prisiartincziau prie jo. Su- g
prikalti daktarą prie sienos.
stojau, laikydamas skepetaitę rankoje.
į
Daktaras ne nepasijudino. Jis kalbėjo į jį, kaip ir priesz
— Eik ežia, sūneli, — tarė jis. — Eik ežia areziau.
tai, per petį ir tuo paežiu balsu, — dar garsiau, kad visi ga
Asz prisiartinau ant vieno žingsnio.
lėtu girdėti, bet ramiai ir stamantriai:
— Ar szitas stalas yra mano draugui Bill’ui? — pa į
— Jeigu neįsidesi to peilio tuojau į kiszenių,
klausė jis žiūrėdamas į szalį.
ant savo garbes, kad busi pakartas per ateinantį
Pasakiau jam, kad nepažįstu jo draugo Bill’o, kad tas į
važiavimą.
stalas yra žmogaus, kurs gyvena pas mus ir kurį mes vadina- į.
Tada prasidėjo tarp jų kova žvalgymus!;
me kapitonu.
nas greitai nuleido akis, padėjo ginklą ir atsisėdo
g; vadi- I
— Gerai — tarė jis — mano draugas Bill’as gali
o
mas kaip įkastas szuva.
tis ir nesivadįti kapitonu. Jis turi randą ant vieno skruosto
— O dabar, prieteliau — trauke toliau daktaras— jei ir paszelusiai meilus apsiejimus, ypacz kad iszsigeria, — toks
gu sykį žinau, kad mano apygardoje yra toki ypata, žinokie, yra mano draugas Bill’as. Padekime sau, kad jūsų kapitokad turėsiu akį ant tavęs dieną ir naktį.
Asz esu netiktai
nas turi randą ant vieno skruosto, ir pade!kime, jeigu tau padaktaras, bet taipgi ir valdinįkas — ir jeigu iszgirsiu kokį tinka, kad tai yra dėszinys skruostas. A,, gerai.
Taip asz
nors skundą ant tavęs, kad ir ant vieno nemandagumo, kaip pasakiau tau. Na, o dabar pasakyk man,, ar mano draugas
tai atsitiko szį vakarą, nesigailėsiu nieko, kad tave sujiesz- Bill’as gyvena szituosia ežia namuose?
koti ir suimti. Tegul tiek užtenka!
Asz pasakiau, kad jis iszejo pasivaikszczioti.
Neužilgo d-ro Livesey’o arklys tapo atvestas ir jis isz— In kurią pusią, sūneli? In kurią pusę jis nuėjo?
jojo; bet kapitonas užsilaikė romiai tą vakarą ir daugelį va
Kad asz parodžiau su pirsztu uolą ir pasakiau, kokiu
karų paskiau.
keliu ir kaip greitai kapitonas gali sugrįžti, o paskiau atsa
kiau ant keleto kitų klausymų, jis tarė:
— A! bus tas mano draugui Bill’ui taip geras dalykas,
kaip gėrimas.
Iszreiszkimas jo veido, kad jis sake tuos žodžius, buvo
Juodas Szuva pasirodo ir prapuola
kad tas keistas svevisai nemeilus, ir asz pradėjau mis
Neužilgo atėjo pirmutinis isz tų paslaptingų atsitikimų, ežias klydo, leidžiant net, kad jis mislyjo tą patį, ką sakė.
kurie paliuosavo mus ant galo nuo kapitono, nors, kaip Bet tas viskas ne mano dalykas — pamislyjau sau; prie to
paskui regesime, ne nuo jo reikalų. Buvo tuomet labai szal- sunku buvo žinoti, ką reikėjo daryti. Sveczias pasiliko kam
ta žiema, su ilgais asztriais szalcziais ir smarkiomis pūgomis. baryje dairydamasis po visus kampus, lyg kate laukdama pe
Isz pat pradžių buvo aiszku, kad mano tėvas vargiai sulauks les. Asz iszejau laukan ant kelio, bet jis tuojau paszaukė
pavario. Jis ėjo blogyn kasdieną, taip kad viesznamis pasi manę atgal ir kad nepasiskubinau taip, kaip jam norėjosi, jo
liko ant mano ir mano motinos rankų.
Mes turėjome daug iszpurpęs veidas baisiai persimainė; jis suriko ant manęs, kad i
darbo ir nebetekome jau laiko tėmyti ant musų nemeilaus sve- grįžeziau tuojaus, keikdamas prie to taip bjauriai kad asz i
net paszokau isz iszgąsczio. Kad atėjau atgal, jis ei p r adė-p
czio.
Atsitiko tai vieną Sausio dieną, labai angsti.
Rytas jo su manim kalbėti teip, kaip priesz tai, lyg meilindama-B
buvo szaltas, užtaka visa žila nuo szalczio, vilnys muszesi sis, lyg juokdamasis, paplojo man per petį, pasak kad esti
szvelniai į uolas, o saule stovėjo dar žemai ir tik lietėsi vir- geras vaikas ir kad jam patinku.
szunių kalnų ir szviete toli marių link.
Kapitonas atsikėlė
— Asz turiu irgi sūnų, — sake jisai — panaszų į tave.
angszcziau kaip visados ir nuėjo į pamarį su peiliu, kibaneziu kaip du nago juodimu Jis yra visa paguoda mano szirdies.
po placzių skvernų seno melino žypono, su misinginiu teles Bet didelis daiktas vaikams yra paklusnumas
Jeigu tu bukopu po pažastų ir su skribčle užversta ant pakauszio. Asz turn važinėjęs su Bill
nebūtum stovėjęs tenai, laukdamas.
atsimenu, kaip isz jo burnos ėjo garas, lyg durnai, ir trau kad tau dusyk, sakytu —■ nebūtum
nebūtum. To Bill’as nebūtų apkenkėsi per visą kelią, kuriuo jis ėjo. Paskutinį balsą nuo jo asz tęs, nebūtų apkentęs nei vienas isz tų, ką su juo važinėjo.
iszgirdau tada, kad sukdamas aplink didelę uolą suszniokszte Bet aure, žiūrėk eina mano draugas Bill’as, su žiūronu po
taip garsiai isz piktumo, lyg butų tuokart mislyjęs apie d-rą pažastų, Dieve laimink jo seną szirdį, laimink Dieve. Tuiij
asz eime atgal į aną k
Livesey.
me uz
Motina buvo ant virszaus pas tėvą, o asz rengiau pu- rių. Bill’as nesitikęs manęs. — Dieve laimink jo szirdį, sa
sryczius kapitonui, laukdamas jo sugrįžimo. Tuo tarpu sve kau dar sykį.
taines durys atsidarė, ir įėjo žmogus, kurio niekados pirm to

Czebatai ir Czeverykai!
Jei nori pirkti czebatus, czeverikus
^arba kolioszus, tai eik pas

Louis J. Sauer.
ant
170 First
Corn. Court str.
ELIZABETH N J.
Czia tu rasi goriausius czeverik v už
pigiausia preke visam mieste. As ne
laikau blogo tavoro.

F. L. & A. Heiclritter
DASTATO
Anglis, Medžius Lentas.
Turi garu varomą masziną dėl ler.tu
pjovimo ir apdalinimo. Gausi viską, ko
tik reik namu pastatimui.
ELIZABETH, N. J.
Ofisas ir Vardas
Pine str.
Bet. 4-th & 5-th str.
Fabrikai
Žemesnis Ya d as
.•'Elizabethport N. J.
ant
Earl, Ark.
S. Front str.
Batiscan, Quebec, ties Elizai cth Itiver

NEW POINT HOTEL
J. A. Kohlenberger, Prop.
333 - 339 Trumbull str.
Elizabethport, N. J.
Telefonas 665._______________

JVI. Bfeppep,
230 2-nd str. cor. Pine str.
ELIZABETH, N. J.
Užpeczėtyta ir Retail

VYNAS

ir

LIKIERIAI

— labai pigiai —
Visokiu sznapsu ir Brandies. Czystas ruginis sznapsas 150 už galoną.
Puiki Brandy 150. Džine, arakas
kūnelis ir bitcris 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 pirkt
pas jį gerymus ant Kalėdų. Orde
rius kožnam dastato į utinius už dy
ką. AEUŽMIRSZKIT!

E- Hummel.
Pigus Forniczią sztoras, Orato
rius & Speciality.
Sunbury sir. Bow 4th str.
Minersville, Pa.

J. Slivinskas ir
II. Rainis.
343 Henderson st.
JERSEY CITY, N. J

Užsidėjo sali tina ir laiko kuogeria tį
sius gėrymus.
Sveozius savo vaiszina
Gal nori nusiusti pinįgą į Lietuvą, gerai, nes geri žmonės.
ar parsitraukti sau mylimą mergelę, ar
teip kokį giminaitį, tai siąsk szifkortę
permanę, nes sz.ifkort s parduodu ant
greieziausią ir drueziausią Laivą. Taip Elis, vynas ir alus puikiausi.
gi norineziam įgyti sau savastį, parduodą LOTUS ir STUBAS ant lengvą isz- 168 Firts street
lygą.
ELIZABETH, N. J.

W. A. Front,

S*

MEaicIv,

212—214 First str.
ELIZABETH, N. J.
Telefonas 576

T r a j a n k a.

Grius KaJifflraiios
jyiiilK
Parduodame ir siuneziame į vi
sas dalis Amerikos nuo visokiu
užsisenėjusią ligą.
Raszydami
gromatas indekit už 2 c. markę
del atsakymo.

Ar nori geros Trajankol^ Jeigu taip,
tai pirk LEIFIS'O LIETUV1SZKA
TJiAJANKA, susidedanezią isz czystą
žolią ir szakną, dailiuose blokiniuose
baksukuosc sudėtą, no c. balistikas. Ne
Juvelirins, Dziegornįkas ir Sidabrikurie lietuviszki sztornykal laiko, arba,
.nykas. Parduoda parasonus, yvairins
jeigu nelaiko mes prisląsim po apturėji
86 Alabama str.
Pirmos kliasos Koteli
•dziegorius, taipgi pataiso gerai ir pigiai.
mui pirma užmokesezio.
Cleveland, Ohio.
117 Broad str. Elizabeth, N.J.
UŽLAIKO SCRANTON’E Gal tau plaukai slenka arba nori dik
tus p'aukus turėt? Jei taip, tai raszyk
pas mus, o gausi rodą, kaip įgyti, APuikinsią užeiga dėl gerą žmonią ir
Parduoda labai gerą duoną isz czystu
gentą reikalaujam visur, Adresas.
dėl
pakelevingą pas
Geriausia užeiga ir rodos vieta dėl lie
►xviecziu ar rugiu.

Fred- Terstegen,

J. GRZESIAK-

1

10 FIRST STR.
‘
ELIZABETH, N. J.

P. HPAVICZIA.

avių.
Pirmos kliasos visoki gėrymao
cigarai. Laivakortes taiposgi pardu
ant geriausią liniją.
Nepamirszkite, jog H o telis

Petro Lipavicziaus,
Parduoda Wholesale

po No. 1837 N. Main Ave.

Cigarus ir visokį Tabaką.
305 Elizabeth Ave.
Elizabeth, N. J.

Jeigu norite pa. ,i?ti „United
States Citizens” prisiųskite 25 c.
stempom, už ką gausite katekiz
mą angliszkoje kalboje, kurį iszsimokinę galėsite gauti ukesystes
popieras. Adresas:
Antanas A. Joris,
1312 Filbert st. Philadelphia, Pa

Mrs- Lieb
užlaiko Livery Stables Ir priima
arklius ant syėrimo. Samdo arklius ir
vežimus.
Karieta ant szermeną 8200
Karieta vožtinabasznįką S300
Karietos dėl veseliją $200
Karieta vežti nabasynįką $300
N. Y. & N. J Tel. 455. Elizabeth
Tel. 140 162 First str. Elizabethport N.
J.

107 S. Main St.

Shenandoah, Pa.

A. BAVARSKĄ
191 First str. ELIZABETHPORT, N. J.

!!! K N Y G U !!!
Lietuviszkas knįgas parduodu
kopigiausa. Užpraszant ją kataliogą reik įdėti į gromatą markę už
5 c. ;popieriniai pinįgai siuncziasi
registravotoj gromatoj. Adresas:

Puikiausias alus, sznapsas ir cigarai
Žmonės geri sanžiniszki.

U tacziiis!

Dar tik užsidėjau kriaueziu szapą
ir dirbu visokius drabužius; tavo
ms pargabenu net isz seno kontro
tėvynės" SARGAS.
o puikus kriauezius Adomas Kr
Mėnesinis iliustruotas laikrasztis. ezas pasiuva taip puikiai, kad siu
Treti metai stovi ant sargybos Lie tai ar overkoeziai stovi kaip nulie
tuviu tautos: szviesos, tikybos ir ti, o suvis pigiai, jeigu nevierijat
klibos.
tai ateiki pažiūrėt
Gaunamas Scrantone Pa. 1423
Main tive pas Rev. AKaupą už 1
dolerį.
Tuojaus prie People Depot,
Pernyksztis iv užpernyszksztis
Minersville, Pa.
po Ą dolerio.
Laikau taipgi Wholesale Liquor
Store ir dastatau į saliunus alą,
r. tįt.oret

TILSIT, Ostpr. Germany.

437 E. Jersey st. Elizabeth, N. J.
Mineraliszkas vanduo ir soda.
Taipgi pilsto į bonkas
šokiu
alus: Ballantiną, Fcigonspausą ir
Lagerį ir tt.
1

P. W.Biersteki & 00.

W. Kalvaitis,

Frank Boiler,

V/•

W. K. Szemborskis

Kas tai sake
.Jog laikuose Jurgio AVashiugtono
„doleris atneszdavo daug mažesnę nau
dą, kaip dabar”.
Tas gal but tiesa nok oriuose daly
kuose, bet no musą sztore.
Tuose lai
kuose už dolerį nebūtum pirkęs tiek ta
voro, kiek mes dabar už jį duodame.
Mes viską pard lodame už pusę tiktai
prekės, jus privalumu yra tiktai ateiti į
musą krautuvę ir persitikrinti.

I. RICE,

PC aierCo’s

„Anthracite” alų.
varantnota tikrai czystas.

Visoki blokiniai daiktai, kaipo ir
sz.epecziai, ką kasztuoja 25 et. mes par-"
Jeigu busi kada Jersey City, tai užeik
duodame už 15 et.
Likternos geros ir
pas
drūtai padarytos po o5 et. ir taip szimtai kitokią daiktą vis už pusę prekės.

V. Kaczergi

F. J. Vogei,
136 FIRST STR.

336 Henderson sir. JESEY CITY, N. J.

Kieviena gerai paezestavoja savo alųežiu, gardžia arielkclę, o ir rodą kiek
vienam reikale duoda kuogoriausią.

B. Bloch
Kuogeriausiai

taiso ir

parduoda visokius dziegorius ir sziaipjau auk
sinius ir sidabrinius dai»

ktus.
197 First st.

Elizabeth,

N. J.

Banka Bischolto
uždėta 1848 mete
ame Staats—Zeitung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, prieszai Čitai! 11 te
Ngw-Y orke

W. SLOMINSKA,
Avenue,
CHICAGO.

679 Milwaukee

Sinncziame pinįgus visas dali* svieto plgei, sauge) '.r greitai

ILL.

Mano Dirbtuzoe tapo
Apdowanota
POWSZECKHAWYSTAWA

f

KRAJOWA

>

189*

DWIEMS MEDALIAIS
ant Kosciuszkos Paro
dos už rūpestingą, tei
singa ir artistiszką isz(lirbimą.

KUKARDŲ, ROŽĖTŲ,

» * 4 duodame Szipkortes (laivakortes) ant greicz
toįvių į krajų važiuojantiems ir isZSiUBCZianie SZipkoi’tO
dėl atvažiavimo isz krajaus į Amerika,

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

, Bischoffs Banking
2 Centre str.

(Staats-Zeitung Building

Nedėlioję Banka atvira nuo 10 iki 12 adynai

BĖRIŲ, MARSZAL-^l^p^ffU^
K1N1V LAZDŲ ir tt
.SJfttįįįM
Turiu už garbe apreikszti guodotiniems Kunigams ir guodotin.
Draugystėms, kad asz dirbu wisus augszcziaus paminėtus daigtus Pigiausei, Teisingiausei
ir Geriausei, nes per 30 metų
užsiimdama iszdirbimais įgijau
geriausg praktiką ir del to galiu
wiska padirbt pigiau ir geriau negu kiti fabrikai.
Su guodone

Ąptapas /\. Jocis.
Office 1312 Filbert str.

į 1 LJB
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W. SLOMINSKA, 679 MILWAUKEE AV,, CHICAGO, ILL.

Privatiszkas gyvenimas 420 South Broad str‘

Philadelphia, Pa.
Užsiima visokiomis civilnomis ir kriminaliszkomis provomis visuose
suduose. Provos už sužeidimų priesz kompanijas pajima varyti už dyką
ir visuose miestuose. Parūpina ukėsiszkas citizenship] popieras ir
„Charters” del draugysezių ir kliubų. Iszdaro visokius dokumentus,paraszo aplikacijas arba praszymus ir gromatas. Dalias, skolas at
jieszko parduodi ir iszrandavoje namus, sztorus farmas ir isz renka ran
das. Intraukia į apsaugojimo kompanijas nuo ugnies irgyvastios [fire and
life insurance.)

W. A. Walsh Jr.

Centennial House

Užlaiko puiku alų, szuapsą ir cigarus.
E. AI A SCOT prop*
Užlaiko visokius geležinius iszdar314 Second str.
Elizabethport. N.J.
bius, Garinius peezius,. blukias.
Agentas Californijos vyno. San Fran
Taiso visokių kainu peczius ir gro cisco — New York.
A. MARSCHALL & Co.
tas. Laiko visokius įrankius dėlei

būda rojinio, vinis, spynas ctc., ir
forniezius į stabas.

218 & 220 Second str.
Gyvena: 330 Franklin str.
Elizabeth, N. J.
Vietinis Telef 217 B.
Greitai paklauso ir patarnauja visiem.

Lietuviszkas galiūnas
Taipogi parduoda laiva kortes ant geriansq laiv
pinįgus į visas svieto dalis greitai ir pig’ai..

iszsiunczia

Vipceptas Dopiapski
REAL ESTATE BROKER

turi geriausią agentūrą, pardavinėja ivakOI’tCS, apsau
goja nuo ugnies ir maino pinįgus ir siunezia į Seną tėvynę
perka ir parduoda Uiimu ir visokius reikalus atlieka kuotei
rirgiausiai.

M. Wideikos,
65 Broadway

Elizabeth, N. J.

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

Central Hotel
Tai vaikine kur smagu užeit! Gėrimai
327
—
329
Trumbull
itr. Elizabethport,
visi kopuiklausi, o žmogus geras, meilus
Nuveik, o pamatisi! Milžmiszki stiklai N, J. Palei Central dtpą.
A. IIOFF prepr.
Lagerio Alio ir Porterio. Free Lunch
Parduoda sznapsą. vina. cigarus ir
dieną ir naktį.
ir puikiausią alų.
Stritkarial sustoja pas duris.

Tikrai gryna

Altoriaus Vyną

John C. Manning

CAFE.
Nori siųsti kam laivakortę? Nori pinįgus iszmainyti?
apsaugoti nuo ugnies ir insziuryti baznyczią, namus, daigtus? ----- GAUSITE PAS----- Cor. 2-nd Bond str.
Nori padaryti rejentaliszkus rasztus? Norite nusipirkti ge BARNSTON Tea Co
ELIZABETH, N. J.
riausius lotus Plliladelplli.įo.je ir Camdeue? O gal nori
sukalektavoti randą? ar pinįgų pasiskolįti?
Tai eik pas 6 BARCLEY STR.
B. Brody

New York’e.
Importuoja ie viso
gerai pasidžiaugsi, jog suradai genga ir iszmintinga žmo
kias arbatas, kava ir
gų
TIK NEPAMIRSKZ :
2548 Richmond str.PhiladelphiajPa vyną.

Geriausias visam mieste barberis. Kerpa plaukus, skuta barzdas kuopuikiausiai.
171 First street
ELIZABETH. N. J.

