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3 bertainius dienos ir tai tikt 3—4 dienas per . Siaus laikruszcziai atsiszaukia simpatiszkai
sanvaitę Isz pasigerinimo darbų džiaugiasi ' apie užmanytų didele demonstracija Chieagos
visi czionykszcziai darbinikai.
j vokiecziu, kurie trokszla užprotestavoti priei
— Admirolas Dewey gaus metinės algos szai vienyjimąsi Suvienytu Valstijų su Angli
P h i 1 adei p h i a, Pa. Studentai §13,500 ir §1.200 ant gyvenimo, kada nebūna jaczionykszczios ’ Pennsylvania College of Den ant laivo. Sykiu §14,700 ant metu. Yra tai
— Didelė atskala uolos nupuolė nuo kal
tal Surgery“, užpykę ant profesoriaus, D-ro augszcziausia alga, kokią Suvienytos Valstijos no ties Albocato, Ispanijoje ir sulaužė keletą
I. Eving Mears, atsisakė lankoti kolegiją, kol moka kareiviszkieins.
; namu kaime Rucuerja- 11 ypatų užmuszė.
-----o
-----profesorius studentų noperpraszys, arba kol
-----o----kolegijos užveizda jo nepra-zalys. Profeso
rius isz savo puses teiposgi ne nori lekcijų
skaityti, kol jo studentai neperpraszys- Stu
dentai skundžiasi, kad profesorius juos Įžeidė,
— Gyvenantis Chicagoj vokietys, Louis
vadindamas valkiozais, paszlemekais, tokiu
B e r I y n a s, 13 kovo.
Ciesorius priža Gattmann, iszr.ado naują, geresnę negu dabar
budu pažemino visa kolegiją. Kaip tas
straikas pasibaigs, dar negalima Įspėti, kadangi dėjo iszklausyti Celi.-ą Kliudė, kuris trokszta Amerikos knriszkoj laivynėj vartojamos, diperstatyti planą su vieny jimo Kairo su per namitmę knimolę, isz kurios galima ant syk
nežinia, katra puse nusilenks.
iszmesti 50(1 svarų dinamito arba explioduoS u d a s a n t J e n e r o I o Mile s o. plauką Geros Vilties geležinkeliu. Geležin janezios medvilnės. Kanuolės tos tapo Ame
Amerikos augszeziausi virszinikai, užgauti kelis turis eiti per Vokietijos valdybas Afri rikos laivyne^ užveidos jau iszbandylos ir pri
apkaltinimais jenerolo Mileso Imk intendentu- koje ir dėlto Rhodeso pienas neįsikunys, pa pažintos už geresnes už visas kur nors varto
ra kareiviams ant Kubos ir Porto Kičo prista kol vokiszkas randas ant to nesulygs.
jamas. Tapo jau paskirta §250.000 ant ap
tė netiku-ius valgio produktus, teip kaip pir
Rymas, 13 kovo.
Laivinės ministeris ginklavimo vieno kari.-zko nonitoro su toms
ma intendenturos virszinįką jenerola Paganą, iszdavė prisakymą, kad suriktuoti tris laivus naujomis kanuolėmis. Szuviai naujų kanuolių
teip dabar jenerolą Milesą atidavė po sudu.
dėl nusidavimo ant kyniszkų vandenų.
Va- isznaikina drueziausius apkaustymus kariszkų
Kaip sud is nuspręs, nežinia, bet.isz pasako
jimų iki'zioliszkų liudytojų matyt, ka i mesa, lakiszkas randas neiszsižadėjo planu užėmimo laivų, todėl ir padirbti dabar laivai su didel
pristatyta blokinėse ant valgio kareiviams bu Užplaukus San Man po savo valdžia, su dalei- iais kasztais bus be vertės.
— Dras Petras Apery, ant susirinkimo
vo netikusi. Volters isz inžinieri jos New dumi, arba be daleidime kyniszko rando.
prancuziszkos hygieniszkos draugystės skaitė
Yorko regimento apreiszkė, kad atidarius
Popiežiaus sveikata kaskart pasigerina. praneszimą apie pritaikymą deginanezio
blekine su atsiųsta mūsa, ėjo tokia smarve, Žinios apie negalę szv. Tėvo nereiszkia nieko,
stiklo prie gydimo visokių ligų. Apery sako,
kad tame kambaryje, kur blokine atidarė, ne
apart fakto, jog senelis isz Vatikano pradėjo kad jau seniai užtėmyje, jog saulės spinduliai
galima buvo iszbuti ir tai tokią mėsą dalino
užmusza ligas gimdanezias bakterijas, tai sur
ant maisto kariaujantiems Amerikos karei 90 tą metą savo amžiausinkti, arba kitaip sakant,, koncentruoti saulės
viams; -f kareivių, užvalgę tos mėsos, tuojaus
Manila, 13 kovo.
Gauja maisztiniku spinduliaai dar greieziaus naikina ne tikt pa
apsirgo. Kiti liudinįkai liudyjo panasziai. įsiveržė Į Paudacan ir platino sumiszimą tarp
vienos ligas gimdanezias bakterijas, bet ezicKas ežia kaltas? Žinoma augszeziausi kariau
nos virszinikai, kurie gal labinus rūpinosi apie gyventoju, kurie nesimpatizuoja maisztiniku lus jų lizdus. Aperv sako, kad su pagelba
deginanezio stiklo jam pasisekė iszgydyti ke
savo kiszcnių ir vietas negu apie prideranti pasielgimams. Daugumą namu iszdegino.
11 a g a, 14 kovo. Konferencija santai lis ligonius nuo laikomų už nei.-zgydomas ligų,
maitinimą už Amerikos reikalus karinu janezių
kos, ant kurios suvažiuos reprezentantai vie- kaip antai nuo vėžio, lupuso ir kitokių odos
kareivių.
ligų; su deginaueziu stiklu galima apsaugoti
— Pana, UI. Kompanyjų ežia sugaben szpatyscziu, mieryje apmislyjimo iszlygu, po sužeidimus nuo vetryjimosi. Minėtas dakta
ti prie darbo negrai kalnakasiai apleidžia savo kurioms galima butu galima prieiti prieiti ras sako, kad tasai stiklas gali but vartojamas
vietas ir keliauja į pietinius sztėtus. 2 d. prie abelno nuginklavimo kariumenės, likosi ir prie gydymo gyvaezių Įkandimo, teiposgi
Kovo isz ežia iszkeliavo 100 negrų: kadangi suszaukta į Haga ant ketverge, 18 gegužio sukandžiotų pasiutusių sztinų ir visų ligų, ko
jie dažinojo, kad kastynėse Indijonų Teritori
kias gimdo dakierijos. Tasai ligų gydyno
jos baltveidžiai darbinikai pakelė sztraikus, szin metu.
M a d r y t, 13 kovo. Generolas Jiminez būdas vienok yra ne naujas, deginantį stiklą
taigi mat i Panų sugabenti negrai keliauja, da
prie gydymo sužeidimų vartojo jau rymi mys
bar Įkasiyncs Indijonų Territorijos, tikėdami, Castellanos, paskutinis general gubernatorius 2000 metų atgal. Apraszo tokį stiklą ir jo
kad tenykszczių kastynių savinįkai duos jiems Kubos, likosi nominavotas komendantu Ma j pritaikymą garsus senovės Rymo mokslindarbą vietoj sztraikuojanczių balt veidžių dar- il ryto.
! ežius Klimus, pražuvęs prie iszsivcržimo vul
binįkų. Mat koki supratimą turi negrai! j
S o n t o n o j e, po Santander, pakilo mu- j kano Vezuvijaus, pirmame szimtmetyj krikszArgi žingeidi!, jeigu jų ne kenezia ne tikt dar-1 sztynes tarj) skyrių kariumenės o nelaisviu, ! czioniszko metskaitliaus, kada tapo užberti
binįkai, bet ir kapitalistai.
kurie pakėlė maisztą- Vieną nelaisvi užmu miestai Herculanum, Pompėja ir Stabija,
Deginanti stiklai žinomi buvo rymiomoms
— Mt. Carmel, Pa. Darbai iki sziol ėjo
szė,
o
7
sužeidė.
dar priesz Plinių; juos mat mokėjo vartoti
negeriausiai, bet nuo 27 d. Vasario PennsylBerlynas,
13
kovo.
Reikalai
Prancū

ant
naikinimo prieszų laivynių ir prie ligonių
vanijos brokeris gavo orderi dirbti po 9 valan
das ir tai kasdieną; iki dabar dirbo ežia tikt po zijos pasitaisė iki tam laipsniui, jog Pary- gydymo.

Žinios isz Amerikos.

Žinios isz pasvieczio.

JMauji iszfadijnai
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Isz Lietuvos.

zidentu.
Bet sykį įgavęs valdžią, jis
tuojau parodė, ką gali — atliko karžygiszką darbą, atstatydamas nuo vietos
generolą Zurlinden’ą.
Kad suprasti,
kaip tas darbas buvo drąsus, reikia atsi
minti, kas buvo Zurlinden.
Buvo jis
kariszkas gubernatorius Paryžiaus, tu
rėjo po savo valdžia į 60.000 kareivių,
buvo armijoje populariszkiausiu genero
lu nuo laikų Boulanger*o, nesziojosi su
mislia kariszko coup d’etat, norėjo
dar neseniai tapti diktatorium, — žo
džiu, baisus tai buvo žmogus.
O ežia
Grigaliuna kalinyje, pakolei jam smeginysę (rupi ne visuomenės gerove, bet fabri- atėjo toks Loubet, susidarkęs dar panaisz rupeszczio maiszyties nepradėjo ir tiktai j kantų nauda. Trustai, laikydami savo miszku skandalium, ir tokį galiūną nu
tadąjįiszleido. Pagrįžęs į namus Grigaliūnas rankose vjeną kokią nors produkcijos pūtė kaip plunksną. . . . Argi ne karžypavaikszcziojo,
pasislaugė,
užsėdo
ant, arklio
, . ■ nori, • gali ruždėti
- prekę
.-m ant
„ ~ ♦. giszkas veikalas dabartinio prezidento?
* . . . .
‘
.
..............
, i>zaką,, kokia
ir iszjojo į Kįga pas kokį ten giminaitį ir dabar
\ .. . f .
, . .
.
>. “į
Vienok nežiūrint ant smarkumo
nėra žinios, ar jis nujojo ten, ar ne, ir km- jis savo ^dirbinių, Kolų non, gali duoti
dingo. Gal dar skaitytojas pamislys, kad užmokesnį darbi nikams,
žodžiu, tru- Loubet’o, Prancūzijoje nebus ramumo:
Grigaliunas buvo koks puidėjėjas? Ne? Jis! štai tai susivienyjimas kapitalistų priesz ėda ją visokiai viduriniai ir užrubežiniai
buvo žmogus labai doras, savo gyvenime, gal, susivienyjimus Marbinįkų, tai įrankis kirmiai, ir dėlto Treczia Respublika ga
nieko neužrustinęs, jeigu tikt vieną Juknevi- kuonopelningiąusio isznaudojimo visuo li pavydėti savo seserei — respublika
cze. Ne be reikalo kaimynai dėjo 700 rublių
Tavolara.
už jį ir ne be reikalo apsakė man jo vienas menės ant labo — kelių didžturezių.
Ir kokių trustų neturime! KerosiKokia ant svieto mažiausia respu
kaimynas, graudžiai verkdamas apie jo kraty
nią ir į kalinį įdėjimą. Kad nuvažiavome no, cukriaus, guzikų. pieno, hotelių ir blika? Gal sakysite, kad San-Marino?
mes pas jį, sakė man jis. tai kaip prie žmog te. ir tt. trustai apsėdo visą Ameriką. Kur tau! Mažiausia ir per tat ramiau
žudžio pikeziausio policija nedaleidusi nei vie Neužilgo gal nebus Suvienytose Valsti sia ir laimingiausia respublika — tai
nam prieiti. Duok, Vieszpatie, kad ir mano joje nei vienos szakos pramonės, kuri
virszminėta — Tavolara.
Turi ji gy
neprietelis nei kelyje tokio Jukneviczės nesu
nebūtų rankose trustų.
O tada kaip ventojų viso labo — 55.
Nėra jai ko
tiktu!
bijotis kariszkų coup d’e t a t, nes kaMarga l is- bus?
Yra tokių, ką sako, Kad bus gerai, riumenės neturi, nė sunaikinimo laivi
------- o-------— nes tada, girdi, pasiliks tikt keletas nės, nes jos irgi neturi, nė bjaurių by
ISZ VISO SVIETO.
Trustai. Naujas Preziden stambių kapitalistų, nuo kurių, girdi, lų a la Dreyfuss, nes žydų taipgi netu
tas; jo smarkumas.
Mažiau lengva bus atimti visus turtus ant labo ri. Žodžiu, tai mažiausia, ramiausia ir
sia respublika.
Bellamy’o -- visuomenės. Kol vienok tas įvyks, laimingiausia vieszpatystė ant visos že
reikia priesz trustus kariauti, reikia tą mės.
s z o k i s.
Užsirasziau perdaug ir laikas jau
Gyvename laikuose, kurie istorijo legaliszką betiesystę panaikinti....
Nelaiminga ta Prancūzija! Nors ji pabaigti, bet ant galo pranesziu skaity
je gali drąsiai neszioti vardą trustų lai
neturi amerikiszkų trustų, bet užtai gali tojams apie naują szokį, kurį Terpsichokų. Bet kas tie per trustai?
pasigirti žydiszku sindikatu ir — Drey- ros sūnus praminė Ballamy’o szokiu.
Sztai kas.
Mieste — duokime jam vardą Iks fusso byla. Teisingiau sakant, girtis jai Edvardas Ballamy, kaip žinote buvo tai
— yra kelios dirbtuvės, padėkime sau, nėra kuom, greieziau reikia skųstis. toks rasztinįkas, kurs parasze tautiszką
žvakių.
Kiekviena dirbtuvė nori kuo- Kiek ji, vargszė, nelaimių iszkentėjo apysaką: ,,Isz praeitės” (žiūrėk „Vieny
daugiausiai parduoti savo iszdirbinių, per pastarus kelis metus! Panama, pa bę”). Originale ji neszioja vardą „Loo
kad jų turi taipgi įvalias kitos dirbtu žeminantis susidraugavimas su sziaurės king Backward” — Žiūrėjimas į Užpa
vės, "užtai kiekviena žemina prekę savo meszkinu, nelemta Dreyfusso byla, nu kalį. Ekscentiszki yankees prasimanė
žvakių. Po nekurio laiko prekė pirki sižeminimas priesz Angliją ir tt. ir tt., o dabar szokti, žiūrėdami į užpakalį (loo
nių taip nupuola, kad dirbtuvė neatne- ežia dar netikėtai mirszta prezidentas. king backwords). Tam tikslui jie užsi
sza tiek pelno, kiek jų savinįkams turė Mums, amerikiecziams, gali pasirodyti mauna ant galvos liczyną, kuri jiems
ti norisi. Tada fabrikantai susieina į nesuprastinu tas nuliūdimas, į kurį įpuo uždengia veidą, bet už tai rodo pilnus
krūvą ir taip sau sako: ,,Negadinkime la Prancūzija po nustojirtio kiekvieno skruostus ant pakauszio. Szokis iszeina
vienas kitam biznio, pardavinėkim pir prezidento, bet reikia atsiminti, kad tas originaliszkas, o kas juokų!....
A....
kinius po viena preke. Iszrinkkime isz krasztas visai neturi atsakanezio žmo-

Trustai apskritai tai viena isz at
mainų monopolių kartelių, sindikatų.
Isz Klovainių (Panevėžio apskri- Ar jie žmonijai naudingi? — Ne. ir
czio). Atsirado naujas judoszius Kapcziunų dėlto po penkių metų savo gyvavimo
sodžiuje; pavarde jo — Jukneviczė, —dar Į (užgimė jie 1883, m. ) iszszaukė didelį
starosta. Kaz-kaip jis susiprovojo su kaimynu
Dvideszimtyje
Grigaliūnu, kurs, matyties, jį ant sūdo nukin priesz savę judėjimą.
kė. Papykęs užtai, Jukneviczė apreiszkė po Valstijų (S. V. A.) tapo uždrausti; o ir
licijai, kad pas Grigaliūnų yra lietuviszkų tose, kur likosi pripažinti, kelia priesz
kningelių. Policija, žinoma, tuojaus suszilusi savę didelius protestus.
Ypatingai se
pribuvo; apkratė ir daržinėje atrado skrynukę ' kasi trustams New Jersey’s Valstijoje.
su knygutėmis. Grigaliūnas įdėtas į kalinį.
Trustai — tai susidraugavimas kaKaimynai norėjo jį iszliuosuoti ir dėjo septy
nis szimtus, bet kas ežia duos: vanagas, nu pitolo priesz darbą, suokalbis producentvėręs paukszcziuką, ar be paleis! Laikyta tų priesz pirkėjus iszdirbinių. Trustams

tarpo savęs vyrus, kurie prižiūrėtų ben
drus musų reikalus, kėravytų pardavi •
nėjimą pirkinių, jieszkotų naujų vietų
pardavinėjimo ir tt. Bus tada nauda
mums visiems”.
Sztai trustas ir gatavas.

------ o-------gaus ant tokios augsztos vietos,
Elizabeth‘o apygarda.
Prancūzai abelnai renka sau tokius
prezidentus, kurie nieku neatsižymi ir
Elizabeth’o miestas stovi 12 anglidėlto gali įtikti visoms partijoms. To szkų mylių atstui nuo New Yorko palei
kiais buvo Carnot ir Feliksas Faure, to Sziaurinę upę (North Ryver) ir yra ga
kiu buvo ir Loubet, kol nepastojo pre na didelis, nes turi 3 ang. mylias ilgio.
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1870 m. pravedė czion geležinkelį. 1872 mynas, dorbuojaneziųsi vyrų bus į 270, pasistengsim sunaudoti tą faktą vesdami
m. Singeris įstate siuvamų maszinų dir o viso ypatų bus į 460. Apart to yra 6 didę agitaciją įtekminguose europeiszbtuvę, garsių ant visos pasaulės. 1882 szeimynos sulenkėjusios, Lietuvių pro- kuose laikraszcziuose. Apart tos tie
apsigyveno czion pirmutiniai lietuviai: testonų taippat bus į 12 szeimynų; 9 pa sios naudos, surinkimas ant Paryžiaus
Lietuvių parodos visų lietuviszkų atspaudimų tu
Juozas Dvilis ir Juozas Burguckas. Pa vieniai. Latvių 23. ypatos.
skutinis atsigabeno ir mergina isz Lietu daugiausiai dirba Singerio dirbtuvėj, ki rėtu dar ir kitą naudą minėtinai, po už
vos;
gavo darbą Bowkeo Fertilizer ti dirba szeip fabrikuose: prie ,,pump baigimo parodos galima bus visą tą
Works, kur padirbėjęs keletą sąvaiczių works“, prie dirbtuvių karą ir pamarej ,,lietuviszka skyrį” apversti ant rimto
apsivedė su virszmineta mergina, im- prie iszkrovimo anglių (coal dock). Isz pamato lietuviszkam tautiszkam knygy
dams szliubą New Yorke pas lenkų ku biznierių yra 4 saliunįkai, 2 sztorai val nui. Kadan gi ,, Draugyste Ivinsko”
gomų daiktų, 1 drapanų sztoras ir 1 nieko pozitiviszko savo siekiuose nepa
nįgąLietuviai ežia silpnai dauginosi iki sziaucius. 2 lietuviai turi nepajudinamo darė ar neįstenge padaryti; kadan gi iki
parodai be lieka tikt iį meto laiko; isz1888 m. ir jų niekas nei nežinojo. Nuo turto vertes ant $23.000.
tų metų Elizabetho lietuviai su dvasiszUžsidėjus yra Si’siv. kuopa, turi 26 tos tai priežasties susitvėrė komitetas,
kais reikalais szaukesi prie kunįgo Juo- sąnarius.
T. M. Draugyste skaito 19 kurs nusprendė pajudinti tą seną klau
disziaus isz Brooklyn’©, kuris ir kolek- sąnarių. Buvo taipgi susitveręs politi- simą, atgaivinti jį, ir isz visų spėkų pa
tas dare Elizabethe. Juodisziaus pada szkas kliubas, bet isznyko.
Dabar yra sirūpinti apie jo įkunyjimą. J eio-u
vimuose per ,,Saulę“ 1895 m. sukolek- uždėtas socijaliszkas kliubas; sąnarių ,, Draugyste
Ivinsko”, arba seniaus su
OJ
tavota viso Elizabethe §638; bet lietu turi 26. T. M. Draugyste rūpinasi da sitveręs tam tikslui koks komitetas jau
viams ežia pasidauginus, negalima buvo bar įkūnyti knįgyną.
isziro, tai mes apsiememe arba kaip inidavažineti į Brooklyn’ą. 1890 m. lietu
Lietuvių dirbanezių del tėvynės la cijatoriai visai paimti į savo rankas, arba
viai nuvejo pas vietinį airiszių kunįgą, bo ir pakėlimo lietuviszko vardo, labai tikt gyvai tarpininkauti visame veikime
kad pavelytų parsikviest czion kliu. Juo- mažai; juos galima ant pirsztų suskaity įkunyjimo minėto užmanymo. Supran
diszių del atlikimo Velykines iszpažin- ti. Mulkių, girtuoklių, pesztukų, ter- tama, kad nei pavienių ypatų spėkos,
ties, bet kun. Gesner pasakė, kad ir szianezių lietuvių vardą, kaip visur, taip nei spėkos kelių draugysezių neįstengs
isz jus kiekvienas tiek atliks, kiek Juo- ir ežia nestokuoja.
taip didžio veikalo atlikti, kuris patrauks
diszius; ir minėtas airių kunįgas parmaž-daug apie porą tukstanezių frankų
Šimulis su Vinceliu.
kviete kun. Abromaitį, o po tam buvo
kasztų. Bet tikt keliu draugiszkai vi----- o-----keletą kartų kunįgas Pautienius, paskui
suomeniszko triųso ir aukavimo bus ga
Atsiszaukimas.
kun. Kaulakis ir kun. Zebrys.
lima tą užmanymą įkūnyti. Tai gi,
Pirmas lietuviszkas biznieris atsirado
Lietuviszka literatūra ir laikraszty- tautiecziai gyvenantiejie Lietuvoje, A1890 m. Juozas Vaicziulis saliunįkas. stė iszsitobulina visai iszimancziose san- merikoje ir kitose szalise, kuriems bran
Per Agitaciją V. Ambrozevicziaus, S. ygose. Niekur ant vises pasaulės nėra gus reikalai numylėtos musų Lietuvos,
Makaucko ir V. Kalinau.cko susitvėrė kitos szalies, kaip Lietuva, kur kiek kurie suprantate svarbumą užmanymo,
draugyste po vardu szv. Kazimiero 13 viena knygele, kiekvienas rasztas ats kviecziamc visus į darbą, tai yra: kiek
dieną gruodžio 1891 m. kuri sziądien paustas grigimtoje, tevyniszkoje kalbo kas iszsigali paaukauti piningų ir siunti
skaito 64 draugus ir turto turi §8oo ban- je laikosi už daiktą asztriai uždraustą, nėti visokius lietuviszkus atspaudimus.
koje ir arti §400 paaukavo jau ant baž- kur kiekvienas skaitantis lietuviszkac Mes isz savo puses nepasigailėsime savo
nyczios.
knygelę, kad ir nekalcziausios įtalpos, jaunos, karsztos energijos. Lietuviai,
Draugyste szv. Jurgio užsidėjo 10 yra baisiai persekiotas caro czinovninkų bukime vyrais ir atlikime sandaroje nors
dieną rugsėjo 1894 m. Sziądien skaito ir isztremptas į kalėjimą ir Siberiją.
vieną puikų darbą!
draugų 38 ir turi bankoje $300; ant baKomitetas.
Isz tos priežasties lietuviszka litera
žnyczios paaukavo $ioq ir varpą.
tūra ir ypatingai laikrasztyste užsitar
Adresas piningams, laiszkams ir
Per rūpestį V. Ambrozevicziaus, nauja ant visatines atydos ir gali būti visokiems lietuviszkiems atspaudimams:
V. Kalinausko ir S. Makaucko tapo vienu isz žingeidžių dalykų ant Pary
Mr. Otto Lang
sutverta parapija 1895 mTuose pat žiaus parodos 1900 m. Del mus lietu
(kom. parodai)
metuse vyskupas paskyrė kun. Servet- vių iszstatymas musų literatūros Pary
H egi bach str. N. 22
ką ežia už kleboną.
Pastaczius bažny- žiuje, kur suvažiuos visas svietas, turės
Zuerich — Suisse.
czią, pradėjo kilti nesutikimai tarp ku- tą svarbę vertę, kad aiszkiai parodys,
(Meldžiame visų lietuviszkų laikrakįgo o parapijonų.
1896 m. vyskupus jog barbariszki musų skriaudikai, tie szczių atkartoti szį atsiszaukimą.)
perkeite kunįgą Servetką paskirdamas caro baszibuzukai-czinovninkai tacziaus
P. S. Parodos kasztams aukauja
ant jo vietos kun. B. Žindžių, kuris ir gi neiszgali mus sugniaužti ir sutrinti per ,,Garso“ redakciją $5.00 p. S. Mapo sziai dienai yra, sutikmej gyvena su kaip atskirios tautos, neiszgali isznai kauckas. Jis ragina podraug ir kitus
parapijonais ir gerai gaspadorauja.
kinti musų kalbos, tikėjimo, literatūros brolius nesnausti atkerszinime Sziaures
Parapijos turtas, lotai, bažnyczia, ir t. t.
meszkinui už musų skriaudas. Juk, gir
klebonija ir bažnytiniai daiktai isznesza
Metimas caro valdžiai akiveizdoje di, del poros centų nepavargsime, o atant $19.000; skolos yra §2.600, kuri į viso svieto taip aiszkaus argumento mu monijimas bus žymus.
trumpą laiką bus iszmcketa.
sų gyvybes, gali būti kuoveikiausiu įLietuvių Elizabethe bus į 76 szei- rankiu iszkariavimui sau spaudos, jeigu
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kasos ir tam panaszius zaunijimus po tū
kstantį kartų po laikraszczius garsytus,
kartoja isz naujo.
„Pittstone kun. K. iszvadino da
bartinio Susiv. nekurtuos skyrius anarchistiszkais” aiszkiai stovi ,, Viltyje” paraszyta juodu ant balto ranka Bėgtino.

— Pereitų petnyczių t. y. 10 kovo
10:13 isz ryto pakorė ežia žmogžudį
Louis Roesel už užmuszimų seno farmerio James C. Pitts’o. Žmogžudys buvo
vokietys, 22 metų senas, 5 metai kaip
Amerikoje, paėjo isz Bavarijos, Jo pusinįkas užmuszėjystėje, George Man- girnas taip turėjo girdėti, kunįgas taip
Bėgunas all right.
shande, pasodįtas ant 20 metų į kaieji- turėjo pasakyti.
Advernai. Jeigu Bėsrunus paraszė to
m a.G
kių mislį, kokios kunįgas neiszreiszkč,
Bėgimų — galiu staeziai pavadyti melagium, latru, iszgama, sėjaneziu vaidus
tarp lietuviszkos draugijos, tendentiszDaugumas per lietuviszkus laikrakai dirbaneziu ant apszmeižimo kunįgi
szczius raszėjų szaukia:
,,Dėlko mes
vaidijamės? kada bus Skalas nesutiki- jos.

Vaidu szaltinis.

Meldžiu skaitytotojų turėti kantry
Pinįgus ir visokius ranKraszczius reikia siųsti t* mams ir partijoms?”
ant szio adreso:
Ant pirmo užmetimo akies rodosi, bės, o paraszysiu viską kaip buvo, nes
©
RE V. B. ŽINDŽIUS.
|
ELIZABETH, N. J.
| kad jie nori iszvengti vaidų ir partijų —

I

bet tik teip mums rodosi.
Isztikro tie nekaltai užpultos ypatos.
,, Susiv. iki anų metų, sako guod.
rėksniai, apsidengę lyczina veidmainys
tės, apsijuosių rysziu tamsunų, rūpinasi
vaidus palaikyti, nes tas duoda jiems jamaių.... Ir pakilo būryje prieszų
Elizabeth, N. J. Darbai pusė
riksmas: Susiv. vienpusiszkas .. mes
tinai eina. Bedarbių menkai.
12 die gių-tevynainių ir isztikro tie nesųžinisz- kurie nusikratėme ,,senus paproczius”
na sz. m. povakare buvo pusėtinas
ki raszėjai gimdo vaidus ir bevaisingą negalime prigulėti.... lai pataiso kongriaustinis su žaibais, priegtam pusėtistitucija, Susiv. augs.”
Ir pataiso apdirbėjai konstituciją,
Paveikslas: Skaitau Nr. 8 , Vilties’
— Nors gavėnios laikas, vienok raszta kokio tai Bėgimo: „Kun. K. isz bet prieszingai Brooklyno seimo nutari
girtybė nesumažėjo.
Lietuviai vis turi Forest City ant susirinkimo Pittstone mus..... Dabar kiekvienas liecuvys... I
lietuviszkai pasielgti svetimtauezių aky iszvadino dabartinio Susiv. ir nusikratęs ,,senus paproczius” gali
se. Kaip ir sztai pereitos nedėlios die nie kuri uos skyrius anarchi prigulėti.... Klausiu jus: ant kiek-gi
dabar tas Susiv. paaugo?
Advernai!
ną, vienoje stubelėje begardami susiku stiszkais!”
lė, ir tai dar nebūt taip dideli dyvai,
Džiaugkis visa pasaule ir tu Magde netik nepaaugo, bet sumažėjo. Negel
Geri sąna
kad vyrai tarp savęs susistumdytų, bet su Mare! Progresas nužengė taip toli, bėjo pataisyta konstitucija.
ežia merginukė, dar grinorka, vienam kad raszėjas pagal reikalų nukala here- riai apleido eiles Susiv., nnsikratėliai
vaikinui
lupas
suskaldė.
Paskui zija ir įdeda į burna tokio, kuriam apie neprisirasze, skaitlius sąnarių sumažėjo.
dar ant ulyczių pasirodo kruvini, kad ir panaszių isztarmę nė nesisapnavo. Gal O prieszai kaip rėkia taip rėkia: ,,Sus.
anglai matytų.
ežia buvo naujausias bėguno iszra- negeras, nes viskas kunįgų rankose.”
,, Mieli tautiecziai, toliau sako guo— Mulkių ežia yra pusėtinas skai
dotinas kalbėtojas, iszrinkite ant
tlius, o savo mulkystę suvis nesidrovi ,,Vilties“ užpatentuoti.

Lietuviai Amerikoj.

net vieszai rodyti, ir tai dar taip bėgė
diszkai, gyvuliszkai, rodos, kad tas su
tvėrimas niekados su žmonėmis negyve
no, tiktai girioje. Norėtum jam man
dagiai kų iszaiszkįti, iszrodyti jo nesu
pratimų, jis tavę pradės keikt, plūst vi
sokiais begėdi-zkais žodžiais. Ant galo
jei neprasiszalytum nuo jo, tai tikrai
szoktų ir sumuszt. , Jau tik, rodos, Lie
tuvoje piemens, kų kiaules gano, dau
giau supratimo turi.
— Trūkyje pereitos nedėlios likosi
nusiųsta per lietuviszkų agentų S. Makauckų:

Teisybė, guod. kalbėtojas paminė
jo žodžius: ,,jų mieriai anarchistiszki, ”
bet ne — Susiv. Am. L.
To žodžio
anarchistiszkas ,,anarchra” ženklivumo
gal bėgunas nesuprato, — pats skam
bėjimas patiko jam. — Anarchra, mislina sau, tas Kauno žioplys, turbut
koks gyvas daiktas, bene bus koks žiuponas margas, kvietkuotas, kuriuo nori
papuoszti Susiv. konstitucijų, o tuos go
dus kunįgai nori nuplėszti,
bet mes
jiems, szaukia kaip kūdikis į cacę įsika
binęs bėgunas, neduosime, lai tveria
kitų Susiv., begėdiszkai sųprotauja.

Toliaus savo straipsnyje krokodiRuskų rublių 2.320
liaus aszaras lieja ant nedorumo kunįgų,
Austrijos Guldenų 3926.
Reikia žinot, kad ten geriausia yra ant negerų Susiv. rokundų, ant mažos

Delko? Nes jų mieriai yra anarchistiszki; daugel rėkti, nieko nebudavoti,
subudavotų graiuti.” Kurgi ežia kuni

gas iszvadino, kaip ,, Viltis” raszo, sky
rius Susiv. anarchistiszkais ?
Tas žioplys tų savo melagingą žinią
iszcziulbe isz savo paikos maukaules dė
lei nužeminimo kunįgijos,
dėlto jam
priguli teisingai virszmineti apitetai: me
lagiu, iszgama, tverianeziu ant pareika
lavimo skaitinius vaidų ir nesutikimų.
Prisižiūrėkite prieszai katalikystes, jog
sykiu esate prieszais lietuvystes, drumszcziate vandenį, idant sudrumstam van
denyj galėtumėt naudingiau meszkeriot.

85
Pirmiau, negu pradėsit kitus valyti, iszsimėžkite savo staines!
Asz visai nesistebiu, kad lietuviszka intelig
O’entiszka luomą toli stovi nuo
mus laikraszczių raszejų, argi rimtas
žmogus gali lysti į tarpą tų, kurie lietuvoj arba kiaules ganė, arba kontrabantus ne-zė? Dar gazietas raszo, terszia
raszliava, vaidus kelia!
Paveikslą tegul duoda mums dvasiszki vadovai, szaukia Bėgimas, žmones
patys spaviedosis.
Paveikslą neiszpasakytos skaisty
bes davė Sūnūs Dievo J. Kristus. Argi
per tat szetonas pasitaisė ir paliovė pik
tai daręs?
Acziu Dievui, tarp mus
lietuviszkų kunigų. kurių asz daugiau
maeziau, negu Bėgimas, nepaveikslingų nesiranda.
O visi kiti apkaltinimai
tiek teisybes turi, kiek dabar aptaria
mas — Bėgimas.
G

—Vienas isz geriausių mokintinių garsaus
vokiszko daktaro Kocho, profesorius Vassermann, kaip paduoda laikraszcziai, iszrado
serum arba vaistų nuo plauezių uždegimo.
Kas tai do vaistas, iszradėjas dar ne sako,
kadangi su juom ne pabaigė bandavouių.
Iki sziol iszbande jis tų vaistų vien ant kralikų
ir žiurkių, su žmonėms bandavonių dar nepa
baigė. Vaistas tas yra — atsakaneziai žiur
kėms ir kralikams įczirkszti bakciliai plauezių
uždegimo, kurie paskui isztraukti ir įskiepyti
žmogui, ne tikt saugoja jį nuo apsirgimo, bet
gydo jau apsirgusį ant plauezių uždegimo.

vęs prezidentas prancuziszkos respublikos, 3
garsus astronomas, 4 sala, garsi isz rasztų
Homero, 5 upe Siberijoje, 6 viena isz Filipiniszkų salų, 7 pasakiszkas kraszias, kur buk
daug turtų randasi, 8 miestas Lenkijoje, 9
miestelis Kauno gubernijoje, 10 vardas arabiszko karaliaus, 11 upe ant salos Luzon, 12
vardas lietuviszko laikraszcu'o, 13miestas centraliszkoje Amerikoje, 14 kalnas ties Neapolu.
DIDELIS ATIDARYMAS!

Po vardu New Yorko rubsiuvių moteriszkų skrybėlių, ceikių ir vyriszkų drapanų kre
mas po numeriu 210 Seeond st. Elizabethport
antras durys nuo aptiekos. Visie esate szirTerp kaimynų.
dingai už praszomi atlankyti szitų didyjį ati
— Kas do riksmas buvo pas jus szių nak darymų, prasidedantį panedėlyje 20 Kovo.
tį?
Visoki ceikiai drapanos parsiduos konopig— E, nieko ne buvo, tikt mano pati klau iausei, 2 dailius prezentus duosime kiokviesė, kada asz namon parėjau.
nam pirkikui. Visokios kleidos ir skrybėlės
steliuotos padarytos konopigiause. Tik neuž
NELAIME.
miršk adresų: 210 Second st. antros duris nuo
Slėpiuos nuo tavęs, o neitume,
aptiekos.
Kur tik pasislėpti galiu!
,,Garso“ agentai,
Tu szirdį man perveri baime,
Kad arti tave asz regiu.
Czia patėmyjau tik Bėgimo nesąžikurie turi tiesų rinkti apgarsinimus, prenu
Bet
lavo
nuodingas
kvėpimas
meratų nuo skaitytojų, priiminėti orderius
niszkumą. o kur kiti vaidų szaltiniai ?
ant
visokių drukoriszkų darbų etc. yra szie:
Užlieczia manę nuolacziai;
Juk raszo Cvogunai, Lakūnai, Svir
Toks jau gal mano likimas,
D. Bražinskas.
Elizabeth, N. J.
pliai, Griežlės, Daktarai, Zambrukai,
Kad spaustu manę ji skaudžiai.
K. Jasulaitis. 347 Henderson str.
Teliukai, žodžiu visa armija moraliszkų
Veltui bėgti clnis bailingas
Jersey City, N. J.
Ban k rūtų.
Nuo sziaulio vii vežios asztrios.
J. Daukszjs, 29 N. Welles str. alley,
Pavys! ir opas sopulingas
Liūdnas apsireiszkimas!
Pas mus
W kės Barre, Pa.
Atvers
ant
krutinės
karsztos.
kalvis piragus kepa, bekėrė czebatus
V. Martiszius, 39 Centre str. Pittston, Pa.
Veltui krasztai Baltijos marės
lopo, todėl vargas Tau, tėvyne, ir aiszStum’ szaltas bangas nuo savęs:
K. Malinaucka^. .z23 S. 2nd str.
kių dienų nematysi nė už kalnų.
Philadelphia. Pa.
Jos ūždamos vis ant jų kurias
,, Vilties" skaitytojas.
Ir ‘•jpaudž’ prie szaltosios krūties.
K. Muzikeviczius, 622 Spruce str.
Paduodu, nelaime, tau sprandų
Beading, Pa.
Po jungu asz tavo kantriai.
J. Puczkus, 201 Stroud street,
Nevieno nebsergėsiuos spando,
Wilmington, Del.
---------- o---------Kurį man užspęsi vyliai.
T. J. Staven,
Grand Lapids, Mioh
Tegul tad keneziu amžių savo
Kalba a t e t i e s. Mokytas filo
Terp nuolato vargo skaudaus
Stanislovas Masalskis, 275 Grant str.
logas anglas Havelock Ellis, raszo vieTegu) szirdis mano vis plavo
Brooklyn, E. D.
name isz savo veikalų, apie tarptautiszTerp sopulio baisiai kartaus.
W. K. Pūkas, 25S Botle avė. Pittston, Pa
kaG kalba
ateities.
Kalbos
sztucznios
Jug
brangius
turtus
tu
savyje,
G
Nelaime, paslėpus turi:
arba iszmislytos beje: Volapuk ir Espe
Tu paszventi jausmus szirdyje
ranto teipogi kalbos iszmirusios nėra
I kelį teisybės vedi.
ant to atsakanezios. Autorius daugiaus
Parodai man svieto menkybę,
sympatizavoja su kalba hiszpaniszka,
tein
arkovigz p
Parodai, Kur laimės veizėt,
iszrasdamas ją kaipo atsakaneziausią ir
Parodai man Dievo galybę
lengviausią isz visų romantiszkų kalbų.
Ir joj liepi viltį vadėt.
Drapanas ir visokius vyrų aprėdai us.
Žemaitis,
Neatsakancziausia isz visų dabar gyvų
Tdipgi iszvalo ir taiso visokius drabužius
----- o----kalbų atranda Ellis angliszką, isz prie
gerai ir labai pigiai.
žasties savo keistos isztarmės.
Faktas
Ateik ir persitikrįk pats.
yra, jog kas link skaitliaus stenanezių,
Isz sekanezių sųjamų sudėti keturiolikų
Elizabethportti, N. jj
tai angliszka kalba užima dabar pirmą
žodžių, tail) kad galinės litaros, skaitomos
vietą ant švito.
Pagal minėto filologo nuo virszaus į apaezių sudėtų vardų dailios
Isztraukia dantį be jokio
nuomonę, jokia tauta ant svieto nekal tragedijos, o pradinės, skaitomos taipgi nuo
skaudėjimo.
ba taip prastai savo prigimtu liežuviu, virszaus į apaezių, padarytu vardus jos auto
Taiposgi įdeda naujus ar
kaip Anglai. Apart to angliszka kalba riaus ir vertėjo į lietuviszkų kalba.
ba užlieja skyles labai pigei
Sąjamos:
al-as-ca-cra-ctc-do-do-dom ei
savo isztarmėje labai skiriasi, taip jog
I^hiPa Dental Jgooms
augsztesnės kliasos žmonėms labai sun lier-i-ke-kel le-le lu-man-me-men mir-na-paper-pin-ra-ra-ra-rier-sa-sau-schel-si-sig-sor-tha
ku yra suprasti sznektą žmonių sferos to-wallzon-zor.
T00 N. Gentre Street,
žemesnės.
Prasmė žodžių: 1 upė Kalifornijoje, 2 buPottsville Pa

Margumynai.
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kraujas puls ant tavęs, Džimai, ir ant ano daktaro apgavi
ko... .
Ir jis vėl per valandą keikė.
Parasze Robertas L. Stevenson.
— Žiūrėk, Džimai, kaip mano pirsztai dreba - kal
(Tąsa. )
bėjo jis toliau maldaujancziu balsu. — Negaliu jų iszlaikyti
Sziądien negavau nei vieno laDaug kraujo iszbego pirm neg kapitonas atidarė akis ant vietos, iszties negaliu.
ir pradėjo dairytis aplinkui. Jis pažino daktarą ir susiraukė, szo. Tas daktaras yra kvailas, asz j-akau tau. Jeigu negau
Asz jau macziau jas
bet pamatęs manę nusiramino. Staiga spalva jo veido persi siu rūmo, Džimai, matysiu baidykles.
priesz valandą. Regėjau senį Flintą aname kampe, užpaka
mainė ir jis bandė atsikelti, rėkdamas:
lyje tavęs, taip aiszkiai, kaip rasztą, ir jeigu vėl baidyklės
— Kur Juodas Szuva?
— Czia nėra jokio Juodo Szunies — tarė daktaras — apipuls manę, — asz esiu žmogų, ką gyveno sziurkszcziai,
Gėriai rūmą ir turėjai priepuolį, ką jau seniau tau sakiau, — pasidarysiu, kaip Kainas. Tavo daktaras pats pasakė,
kad turėsi. Nenorėdamas isztraukiau tavę už kojų isz kapo. kad vienas stiklas man nekenks. Duosiu tav vieną auksinę
ginėją už laszelį, Džimai.
Na, mister Bones....
Jis jaudinosi daugiau ir daugiau ir labai gąsdino manę,
— Tai ne m^no vardas — pertrauke jis.
— Kas man darbo — atrėmė daktaras — tai yra var nes mano tėvas buvo labai silpnas tą dieną ir reikalavo ramu
das pirato, kurį pažįstu, o vadinu tavę taip del trumpumo. mo. Daktaro žodžiai, atkartoti dabar, paskatino manę iszDabar tau pasakysiu tik tiek: vienas stiklas rūmo neužmvsz pildyti norą kapitono; bet prie to visko užpykau ant jo už
tavęs, bet jeigu tu paimsi vieną, imsi antrą ir treczią, ir de siulyjimą man.... pinįgų.
— Nenoriu jūsų pinįgų, — tariau — bet tikt to, ką edu laižybas, kad jeigu neperstosi gėręs, tai numirsi — su
pranti? — mirsi ir nueisi į pragarą, kaip ans žmogus Bibli sate kalti mano tėvui. Dabar atnesziu tiktai vieną stiklą ir
dauo;iau ne laszo.
joje. Na dabar atsistok. Asz padėsiu tav nueiti į lovą.
Kad sugrįžau atgal, jis pagriebė stiklą ir godžiai isz
Su dideliu vargu, laikydami tarp savęs, mes nuvedeme jį ant virszaus į lovą, kur jo galva nupuolė ant pagalvio gere.
— Taip, taip. — tarė — dabar man geriau.
Na, o
kaip alpstanczio žmogaus.
— Atsimįk sakau tau dar sykį — tarė daktaras — pats tu, prieteliau, pasakyk dabar man, ką daktaras sako, ar asz
ilgai turėsiu gulėti szitam užnarvyje?
vardas rūmo yra ženklu mirties del tavęs.
— Mažiausiai nedelią — pasakiau.
Tą pasakęs jis iszejo pas mano tėvą, imdamas manę
Po perkūnų1 — suriko jis. — Nedelią!
Asz negalė
už rankos.
— Tas yra niekas — sake jis, kaip durys užsidarė. — siu taip ilgai czia pasilikti. Jie atnesz man juodą ženklą per
Tiek kraujo iszleidau isz jo, kad jis bus ramus per ilgą laiką; tą laiką. Tie makamauszai ketina apsukti manę, — maka
dabar jis gules per nedelią ant vietos, — tai bus geriausias mauszai ką negali užlaikyti to, ką gavo, ir nori atimti tą, ką
kitas turi. Ar tai marmįkams pritinka, noreczia žinoti? Be!
atsilsis jam ir jums. Bet kitas priepuolis pabaigs jį.
asz dabar rūpinuosi apie iszganymą savo duszios.
Asz nie
kados neaikvojau savo pinigų ne nemecziau. Asz iszdrožsziu
III.
dar jiems szposą. Asz jų nesibijau. O, asz iszkirsiu jiems
Juodas ženklas.
szposą, apgausiu juos. . . .
Taip kalbėdamas jis pasikėlė nuo patalo su dideliu var
Apie vidudienį asz įėjau į kapitono kambarį su vedigu, laikydamasis už mano peties, spausdamas manę taip
nancziais gėrimais ir vaistais. Jis gulėjo beveik taippat, kaip
smarkiai, kad asz vos nesurikau, ir judindamas kojas taip,
mes jį buvome palikę, truputį tik augszcziau.
Jis rodėsi ir
lyg jos butų kokia negyva sunkenybe. Jo žodžiai isztarti su
nusilpusiu ir susijaudinusiu.
užsidegimu ir tiek daug reiszkiantiejie, buvo didžiame
— Džimai! —tarė jis — Tu esi tik vienas czia, ką esi
vertas sziek tiek. Žinai, kad visados buvau tau geras.
Da szingume su silpnumu balso, kuriuo buvo isztarti. Atsisėdęs
vinėjau tau po keturis sidabrinius penus kas menesį.
O da ant kraszto lovos jis nutilo.
— Tas daktaras man padare taip — sumurmėjo.
bar žiūrėk, prieteliau, — asz esu pažemintas ir apleistas vi
sų. Džimai, atneszk man vieną laszelį rūmo, — ar atneszi, Man ausysia spiegia. Paguldyk manę atgal.
Pirm neg galėjau kiek pagelbėti, jis nupuolė ant lobrolau?
vos ir gulėjo per valandą nieko nesakydamas.
— Daktaras. ... — pradėjau asz.
— Džimai, — tarė ant galo — ar matei tą marinih
t •
Bet jis pasileido keikti daktarą, silpnu balsu, bet isz
sziądieną?
szirdies.
— Juodą Szunį? — paklausiau.
— Visi daktarai mulkiai — szauke jis — ir tas dakta
— Aha, Juodą Szunį — tarė jis. — Jis yra negeras
ras, kaip jį? Ką jis gali žinoti apie marių žmones? Asz bu
vau vietose taip karsztose kaip verdanti derve, ir tokiuose žmogus, bet yra kitas dar negeresnis, kurs jį atsiuntė, klau
daiktuose, kur kiti mirė nuo geltonojo drugio kaip muses, ir syk: jeigu asz negalėcziau iszeiti isz czia jokiu budu, o jie
tokiuose krasztuose, kur žeme dreba kaip mares, — ką dak atnesztų man juodą ženklą, atsimink, ten yra mano marinė
taras gali žinoti apie žemes kaip szitos? — ir gyvas buvau skrynia; užsisėsi ant arklio, -—moki joti, sakyk, ar moki.’
rumu, sakau tau. Rūmas buvo man mesa ir gėrimu, ir vyru Na, gerai užsisėsi ant arklio ir nujosi — gerai, asz padarysiu
ir paczia; ir jeigu negausiu dabar rūmo, busiu kaip niekam taip - - nujosi pas tą prakeiktą daktarą apgaviką ir pasakysi,
(Toliaus bus.)
netikęs suskaldytas laivas, iszmestas' ant kranto, — mano
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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
už
pigiausią prekę visam mieste. As nelaikau blogo tavoro.

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.
Žemesnis Ya Qa.s
Fabrikai
ant
Elizabethport N. J.
S. Front str.
Earl, Ark.
Batiscan, Quebec.
ties Eliza, etii Liver

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

Juvelirius, Dziegornįk.s ii- SidabriParduoda parasonus, yvairius
dziegorius, taipgi pataiso gerai ir pigiai.

J. Slivinskas ir
ill. Rainis.
343 Henderson st.
JERSEY CITY. N. J

Užsidėjo saliuną ir laiko kuogeriausius gėry mus.
Sveozius savo vaiszina
Gal nori nusiųsti pinįgų į Izetuvą, gerai, nes geri žmonės.
ar parsitraukti sau mylimą mergele, ar
teip kokį giminaitį, tai siųsk szifkortę
permanę, nes szifkort s parduodu ant
greieziansių ir drueziausių Laivų. Taip Elis, vynas ir alus puikiausi.
gi nori n ežia m įgyti sau savastį, pardu
odu LOTUS ir STUBAS ant lengvų isz- 168 Firts street
ly^ų.

p. Bfeppep,

W. A. Pront,

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

VYNAS ir LIKIERIAI

ELIZABETH, N. J.

Visokiu sznapsu ir Brandies. Czy
stas ruginis sznapsas 150 už galoną.
Puiki Brandy 150. Džine, frakus
kūnelis ir biteris po 150. Visokis
vynas nuo 125 ir daugiau už galoną.
Taipogi pas jį puiki užeiga dėl
pavieniu irszeiminu į Entrance nuo
Pine str. Rodviame visiems pirkt
Orde-

2 12—214 First str.

ELIZABETH, N. J.
Telefonas 576
Parduodame ir siuneziame i visas dalis Amerikos nuo visokiu
užsisenėjusių ligų.
Raszydami
gromatas indėkit už 2 c. markę
G

Ar nori geros Trajankoię Jeigu taip,
pirk LEH'IS'O LEETUVISZKA
TliAAASALI, susidedanezia isz czystų
žolių ir s/aknii, dailiuose blokiniuose

W. K. Szemborskis
Pirmos kliasos Rolei i
UŽLAIKO

S C R A N TO N

P. LIPAVICZIA.

J. GRZESIAKParduoda labai gerą duoną isz czystu
Kviecziu ar rugiu.

10 FIRST STR.

Pigus Forniczių sztoras, Graborins & Speciality.
Sunbury str. Bow 4th str.
Minersville, Pa.

333 - 339 Trumbull str.
Elizabethport, N. J.
Telefonas 665.

Fred- Tcrstegen,
nykiis.

E- Hummel.

vi u.

Laivakortes taiposgi pardu

jeigu nelaiko nms prisiųsim po apturėji
mui pirma užmokesezio.
nori clik

pas mus.
gontų reikalaujam visur,

Adresas.

P. W.B1ERSTEI3 & 60.
107 S. Main St.

Shenandoah, Pa.

Puikiasia užeiga dėl gerų žmonių ir
dėl pakelevingų pas

A. BAVARSK4
191 Firststr. ELIZABETHPORT, N. J.

C.

1

Puikiausias alus, sznapsas ir cigarai
Žmonės geri sanžiniszki.

Petro Lipavicziaus,

Parduodą Wholesą 1 c
gą reik Įdėti Į gromatą markę už
5 c. tpopieriniai pinigai siuncziasi
travotoj gromatoj. Adresas:

305 Elizabeth Ave.

K

,

Walvaitis
ILSIT, Ostpr. Germany.

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

Jeigu norite pu i<ti ,,United
States Citizens” prisiųskite 25 c.
stempom, už ką gausite katekiz
mą angliszkoje kalboje, kurį iszsimokinę galėsite gauti ukėsystės
pop i e ras. Adresas:
Antanas A. Jocis,
1312 Filbert st. Philadelphia, Pa

Sztai, kur darbas
atliktas

szapą
tavo
ms pargabenu net isz seno kontro
TĖVYNĖS SARGAS.
o puikus kriauezius Adomas KiMėnesinis iliustruotas laikrasztis. czas pasiuva taip puikiai, kad siu
Treti metai stovi ant sargybos Lie tai ar overkoeziai stovi kaip nulie
tuvių tautos: szviesos, tikybos ir ti, o suvis pigiai, jeigu nevierijat
tai ateiki pažiūrėt
Gaunamas Scrantonec Pa. 1423
Main ure jias Rev. AKaupą už 1
dolerį.
Tuojaus prie People Depot,
Pernyksztis ir užpcrnyszksztis
Minersville, Pa.
po 4 dolerio.
Laikau taipgi Wholesale Liquor
Store ir dastatau į saliimus alą,
r. tit.oret

gali sulygti su viskuom kad suezėdyti laiką ir darbą. Laikas yra brangus
dėl kiekvieno ir tas tai lengva padaryti.
Yei virėja reikalauja kokių parankhj
blokinių indų, ji kegali eiti pirkt te, kur
labai brangiai parsiduoda, kadangi mu
sų sztore gali gauti už žemiausią preke.
Musų prekės stebėtinai žemos.
užlaiko Livery Stables ir priima Visokį sūdai, ką mokėsi kitur 50ct. pas
arklius ant syėrimo. Samdo arklius ir mus gusi už 39ct.
Jeigu busi kada Jersey City, tai užeik
vežimus.
Puodeliai, ką jeikia nr. 1. 2. ir 3, kurie
Karieta ant szermenų $200
parsiduodavo už 25ct. 30ct. ir 35ct. da pas
Karieta vežtinabasznįką $300
bar 25ct. kiekvienas.
Karietos dėl veselijų $200
336 Henderson str. JESEY CITY, N. J.
Karieta vežti nabasynįką $300
Kieviena gerai paezestavoja savo aluN. Y. & N. J Tel. 455. Elizabeth
cziu, gardžia arielkelę. o ir rodą kiek
Pel. 140 162^ First str. Elizabethport N.
vienam reikale duoda kuogorlausia.

ĮK aierCo’ s

,, Anthracite” ai u
varantuota tikrai czystas.

Mrs. Lieb

V. Kaczergi

136 FIRST STR

c

•

B. Bloch
Ivuogeriausiai taiso ir

parduoda visokius dzic-

gorius ir sziaipjau auk
sinius ir sidabrinius dai

’ ktus.
210 First st. Elizabeth,

Banka Bischofio

uždėta 1S48 mete
, , {
ame Staatš—Zeltung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, prieszai CitaHll te
New-Y orke
.
.
‘
...
---------- °----------• ■
biunczianie pinįgus yisąs dalis svieto pigei, saugel Ir greitai

t®
Q
co

Ckt* K3lŽX\! KIMIAS K3I
TsiBiisfC

p
1
)

679 Milwaukee Avenue,

)

iXSWlir.v-rJ

CHICAGO^ ILL.

Mano Dirltuwe tapo
Apdowanota

ie

isi

ant Kosciuszkos Paro
dos už rūpestingą, tei
singa ir artistiszką iszdirbimą.

189*

S3

S!
<fs-

KARŪNŲ, SZARPŲ,j)
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, ‘

A<

. ‘ /įduodame Szipkortes (laivakortes) ant greiez
*.ivių į krajų važiuojantiems ir isZSiuncŽiame SZipkorte
dėl atvažiavimo isz k rajaus į Amerika,

KINIŲ LAZDŲ ir tt.

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

Maskolijos rublių, Vokietijos markių, Austrijos gulden
Dėlei artesnės žinios raszyk į

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

Ąptapas /L Jocis.

B

Office 1312 Filbert str.

>
>

u

a a

W. SEOMINSKA, 679 MILWAUKEE AV.,

f

Užlaiko puiku alų, szuapsą ir cigare
E. MASCOT prop.
314 Second str.
Eliza belli port, NJ.
Agentas Californijos vyno. Sau Fracisco — New York.
A. MARSCHALL & Co.

Užlaiko visokius geležinius iszdarbius, Garinius peezins, blekias.
Taiso visokių kainu peezins ir gro
tas. Laiko visokius įrankius delei
budavojimo. vinis, spynas ctc.. ir
forniezius į stabas.

218 & 220 Second str.

i

Gyvena: 330 Franklin str. į
186 First str.
Elizabeth, N. J.
Greitai paklauso ir patarnauja visiem.

Lietuvhzkas galiūnas

r/rm

Vipceptas Dopiapski
REAL ESTATE BROKER
turi geriausią agnnturą, pardavinėja ivakOttCS, apsau
goja nuo Ugliics ir maino pinįgus ir siunezia į Seną tėvynę
perka ir parduoda UillllU ir visokius reikalus atlieka kuotei
rirgiausiai.

WkVA'.C

Centennial House

W. A. Walsh Jr.

Vietinis Telef 217 B.

Taipogi parduoda laiva kortes ant geriansų laivų ir iszeiunczia
pinįgus į visas svieto dalis greitai ir pig’ai..

CHICAGO, ILL. i

man:

Privatiszkas gyvenimas 420 South Broad str-

Philadelphia, Pa.
Užsiima visokiomis civilnomis ir kriminaliszkomis provomis visuose
suduose. Provos už sužeidimų priesz kompanijas pajima varyti už dykų
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, sztorusfarmirsir isz renka ran
das. Intraukia į apsaugojimo kompanijas nuo ugnies irgyvasties [fire and
life insurance.)

••T-<TU

>
i

Turiu už garbg apreikszti guodoliniems Kunįgams ir guodotin.
Draugystėms, kad asz dirbu wisus augszcziaus paminėtus daig
tus Pigiausei, Teisingiausei
ir Geriausei, nes per 30 metų
užsiimdama iszdirbimais įgijau
geriausg praktiką ir dėl to galiu
wiską padirbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.
Su guodone

NI. ’WideiRos,
65 Broadway

Elizabeth, JU

John Clark
Puikiausias alus, sznttpsas, vj
nas ir szviežias elis.
232 First str. Cor. Pine str.

Elizabeth, N. J.

Tai vaikino kur smagu užeit! Gėrimai į
Central Hotel
327—329 Trumbull it r. Elizabeth^
visi kopuikiausi, o žmogus geras, meilus
Nuveik, o pamatisi! Milžiniszki stiklai N. J. Palei Central (lipą.
A. Il OFF pr< pr.
Lagerio Alio ir Porterio. Free Lunch
Parduoda szuapsą. viuą. cigarui 1
diena ir naktį.
ir puikiausią alų.
Stritkariai sustoja pas dūri'-.

Tikrai gryna

Altoriaus Yyna

John C. Mannin

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.
riausius lotus Plliladelpllijoje ir Camdeiie? o gal nori
sukalektavoti randą? ar pinįgų pasiskolįti?
Tai eik pas 6 BARCLEY STR.
fe

New York’e.
Y. Domaiwki
Importuoja ie viso
gerai pasidžiaugsi, jog suradai gengą ir iszmintingą žmo
kias arbatas, kava ir
gų
TIK NEPAMIRSKZ :
2548 Richmond str.PhiIade|phia,Pa, vyną. - .

B. Brody I

Geriausias visam miesto l{
beris. Kerpa plaukus, skuta M
das kuopuikiausiai.
171 First street

ELIZABETH. N. J.

