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Žinios isz Amerikos.
— Generolas Corbin paduoda sta
tistiką, kiek amerikoniszko vaisko pra
žuvo laike kares su Ispanais nuo i ge
gužio 1898 iki 28 vasario 1890.
Karė
je užmusztų 329, sužeisti mirė 128, nuo
yvairių ligų mirė 5244; iszviso 5431.
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neturėti' jokiu susineszimu kasdieniniuose rei
kaluose su neprieteliais bažnvežios, lai yra su
'1■ lokiais,’ 1) kurie neina i bažnvezia, 1 2) • kurie
skaito anlikalnlikiszkus raszlus, 3) kurie ncItalija.
Apielinkyje Rymo, deliomis dirba, vaiku neleidžia i katalikiszkas
miestelyje Poggio-M irteto Įsteigta tapo mokJaines. Gražus užmanymas, butu labai
pageidautas ir czionai pas mus Amerikoje,
draugyste del atvertimo Gudijos prie ! nes sziądien daugybes dangstosi po ploszrzekatalikiszko tikėjimo. Uždėtojo jos yra liu kataliką, bet szirdvje yra draskaneziais
kunigas Ziskaras (Giscard), buvęs kle vilkais, ka kožnas beveik savo gyvenime jau
bonas miesto Dorpato. Kurlendijoje. navel tarp savo draugą dalyvė.

Žinios isz pasvieczio.

i*

Per septyneris metus tarnavo jis uni

Berlynas, 28 kovo.

t-

Randas

— Pereitos sanvaitės panedelyje mieste
tams. gyvenantiems ne tik Vilniaus, bet trokszta su Amerikonais gyvent sutikJersey City suareszlavo net 21 vienrankius.
Prie žino meje ir nutarė palikti ant salų Samoa
Priežastis persekiojimo vienrankiu buvo szito- ir Mogiliavo vyskupystėse.
kia: prekėjas Louis Wo|14, eidamas į banką, mo gudrumo, stiprybes tikėjime ir vie Matafą savam likimui, pasitikint, kad
pamėtė masznelę su ŠI50. Gyvenant is prie- nybės unitų ir iki sziai dienai dar butų per tą nusilenkimą p.įlenks W’asliingtoszais Woltmann papasakojo Woll’I’ui, kad jis ten laimingai besidarbavęs, jeigu ne- 110 valdžia prie atszaukimo isz Apijos
mate, kaip viens vienrankš praeives pakele viens iszdavikas tarp Vilniaus kunigų.
slidžios Chambero.
jo pamestą masznelę. Wol 14 apie tai praneP a r y ž i u s 28 kovo. Stuba depusze į policiją, kuri tuojaus iszdave prisakymą Užkluptas netikėtai nuo žandarų, turėjo
suaresztuoli kiekviena paliktą vienranki. Pas bėgti i užrubeži, nes žinojo jog Siberi- tų atmete Įneszima, reikalaujantį pakė
Nemislijo bet palikti unitų limo algos prancuziszkiem tiesdaviam
pirmutinius 23 atvedus į paliciją Wolffo ma- ja laukia.
sznelės nerado. Paskutini, taigi 24 suarszta- be pagelbos. Apsižiūrėjęs Ryme i di nuo 9,000 ant 15,000 frankų. Nckurie
vo policijantas Martin. Tas padsakė, kad jis desnę dvasiszką valdžią, ketino slapta siuntiniai baimijasi, kad sunku bus iszyra nepaprastas vienrankis, bet poetas. Isz pas unitus grįžti, bet Kriokavojė sun gyventi Paryžiuje laike parodos, ka
kraezius poeto kiszenius, juose isztikro rado kiai susirgęs ant reumatizmo,
turėjo dangi prekes gyvenimų ir maisto pakils
Wolffo masznelę su visais pinigais. Tasai gi
pergulėti kelis menesius.
Jam beser žymiai augsztyn.
isz džiaugsmo, kad pinigus atrado, davė poe
London, 28 kovo.
Visoje An
tui §10 ir prasze, kad jį paleistą. Užtai kiti gant, atsirado keletas jaunikaiezių sn
noru
paszvesti
savo
gyvenimą
del
atver

vienrankiai, neteisingai suaresztuoti, nori mie
glijoje platinasi agitacija prieszai iszdastą skųsti į sūdą.
timo Gudijos. Kun. Ziskaras kiek pa vimus lai k raszcziu nedcliomis.
loki
G
— Agoneillo, agentas Aguinaldos, vado sveikęs, apie su asztuoniais atvyko i iszdavimai prieszinasi supratimui apie
vo insurgentą ant Philipiną, sako, jog katal. Rymą, idant pristoti prie draugystes Į
szventimą nedėlios.
Pacztas privalytu
universitetas szv. Tamosziaus Maniloje turi 2 steigtos del iszmeldimo atsivertimo Gu
neiszsiunlinet nedidintų iszdavimų. Pro
tukstaneziu studentu, ir jog ta augszta mokdijos.
Bet po kelių dienų nuomone at jektas perkeitimo tos tiesos randasi par
sliszka institucija apie 2 tukstaneziu mažesniu
mokslainią po savo priegloba laiko.
O vie mainęs persikėlė i Poggio-Mirteto ir u- lamente.
nok Amerikos liberaliszki laikraszcziai pilna žemes su daleidimu vietinio vyskupo tuL o n d o n, 28 kovo.
Karaliene
gerkle rėkia, bm< katalikiszka bažnyczia ant szczią seminarija, pradėjo lavinti jauniiszdave prisakymą gubernatoriams pa
salą Philipiną nieko gero del pakėlimo mok kaiezius dvasiszkuose moksluose, idant
niūrimų provincijų, kad per gvolta prieslo nedaranti.
iszsiszventijus jiems Į kunigus, siųsti pa
— Garsus Amerikos diplomatai, kaip tai: skui Į Gudiją. Draugyste, priėmus sau szintusi Įėjimui ginkluotų svetimžemių.
W. Coockran isz New York, II. Welsh isz Pa.
už globėją szv. Juozapatą, ir vos nuo
J. Sherman isz Washington, J. Edmonts isz
Vermont padavė atsiszaukimą į visus ameri trijų menesių Įvykus, skaito jau dvideElizabelh'o ,,Lithuanian Ind. Club'* iszkonus, savo tėvynę mylinezius, idant Wa szimti sąnarių. (Žinią apie ją padavė kelin antrą dieną velyki] didelį balių, salėje
shington© valdžią konoveikiausei priverstu taipgi lenkiszkas laikrasztis ,,Czas” ir ,,Grand Army Hali’’ant E. .Jersey ulyezios,
pristoti ant sandarą sri maisztinįkais Philipi- gudiszkas ,,Sviet”.)
t kuris prasidės 7 valandą vak. ir tęsis net iki
ną pripažindami jiemsjliuosybę ir neprigulmin
| vėlai nakeziai.
Generolas Gomez pravadirius in
gumą, jeigu tiktai gygentojai minėtą salą
Tad vaikinai ir panelės, seni ir jauni žmo
iszrastą atsakanezius vyrus, kurie galėtą surgentų Kubos liko nuo vietos atstaty nelės, vietiniai ir aplinkiniai, taisykit kojas
tvarką padaryti, nes kitaip tesis ta karė be tas per insurgentus dėlto, kad už kvai ant tos dienos. Szoksim ir linksmysimės visi
pabaigos Ispanijos su kubiecziais.
lus 3 milijonus dol. pardavė liuosybę kad viskas braszkės, nes tnuzykė bus pirmos
klesos. Baliaus pelnas yra paskirtas ant į— Geltonasis drugys ateinanezią vasarą
Kubieczių
Amerikonams.
steigimo lietuviszko knįgyno.
bus labai pavojingas, ypacz dėl pamarinią
Meilingai visus užpraszo
Paryžiuje neseniai susitvėrė katalivalstiją isz priežasties užvedimo gyvesnės
Komitetas.
kiszką moterią draugystė, katrą mieriu yra
prekystės Amerikos su Cuba.

DIDELIS BALIUS!

paeinanti, yra žmonėms reikalingi, nors ir czionai matyt, kiek Bažnyczia szv.
Isz Lietuvos.
ir skiriasi viena nuo kitos; taip kad ne augsztesne už vieszpatyste.
gali ta pati ypata valdyti Bažnyczia ir
Polotu savo ir-gi didei skiriasi vie
L i e p o j u s, Policija su aresz-l vieszpatyste, nes viena tai silpnumas na nuo kitos, nes Bažnyczia yra viena
tais teip buvo įnirtus, kad buvo suėmus žmogaus nedaleidžia, antra — netinka ant viso svieto, be atžvilgio ant skirtu
netik nekaltus, bet ir nieko neiszmanan- szventus daiktus maiszyti su svietisz- mo vietų nė tautų, o vieszpatyste apryczius žmones. Isz užrubežio kasžinkas kais, treczia — Insteigtojas tujų valdžių l.uota žinomais rubežiais.
Galutinai Bažnyczios szv. mokslas
praheszė valdžei, kad A. ir P. rengiasi norėjo jai padalįti. , ,Amarias sacerdos
įvežti į Liepojų bombas (sic!) Tuojaus et pontifex in his, quae ad Deum perti konstitucija substancialiszkai tęsis iki
tie vargszai buvo suimti. Po trijų die nent, praesidebit; Zabadias super ea o- pabaigai svieto, tuom tarpu kaip viesz
nų tuodu paleido, kiligi suimtieji tebe pera erit, quae ad regis officium perti patystės mainosi, dalinasi, yra. Trum
pai kalbant, Bažnyczia yra viena, szvensėdi. — įstabus daiktas, kad po kiek nent” II Paralip. 19, 11.
ta, katalikiszka ir apasztaliszka, ir szitovienoms kratoms, žmones prasiblaivo,
Skiriasi Baznyczia nuo vieszpatys
lyg isz miego pabudę ima žvalgytis ap tės daugeriopai: savo pradžia, siekiu, mis keturiomis ypatybėmis skiriasi nuo
link ir reikalauti savo tiesų. Ta galima įrankiais, plotu, duravimu. Nors abi bet kokios kitos draugijos.
Isz to, ką augszcziaus minėjome
buvo užtemyti praėjusiuose metuose po dvi valdžios paeina nuo Dievo: ,,non
latvių ir szimet po lietuvių kratoms: ėst enim potestas, nisi a Deo” Rom. apie skirtumą Bažnyczios nuo vieszpaty
valdžia trisyk daugiaus įgijo prieszų neg XIII, II, bet ne vienaip: Bažnyczia į- stės, galime numanyti, jog 1) tuodvi
jų turėjo priesz kratas. .. .
steigė pats per save Jėzus Kristus, vie- valdi suvis viena nuo kitos yra neprigu
Pirmose dienose szio menesio, tikėdami szpatystės-gi kilo per žmones, per jų linti, nors 2) viena su kita turi sądaroj
apsilankant musų mieste ministro ap- palinkimus, taip jog Dievas yra pradžia laikytis ir broliszkai gelbėti viena kitą.
szvietimo dalykų, lietuvei surasze pra- vieszpatystės ne pats per savę, bet tik Paaiszkįsime placziaus abudu punktu.
szymą dėl spaudos daleidimo, kurį ža tai kaipo davikas žmonėms prigimimo Sakome, jog valdžia Bažnyczios szv.
dėjo per pasiuntinius į rankas ministrui lenkianczio juos prie draugijiszko gyve nepriguli nuo valdžios vieszpatystės, ką
atiduoti, bet ministras į Liepojų neatva nimo po valdžia vieszpatystės, isz ko nereikia suprasti taip, lyg ir vieną nuo
žiavo ir liepojieczei praszyma su 200 aiszkiai matyt, kiek valdžia Bažnyczios kitos suvis turėtų skirtis, arba viena ki
paraszų iszsiuntė per pacztą.-szv. yra augsztesne, negu vieszpatys tos nereikalautų, arba galėtų spręsti
Atsakymo nuo ministro vidurinių daly tės.
Apie kylimą vieszpatysczių yra viena be atžvilgio akt kitos, arba lyg
kų ant praszymo, kurs buvo paduotas daug nuomonių ir mokslavyriai nesu vieszpatyste isz atžvilgio ant tolymesnic
praėjusiuose metuose dėl pavelyjimo tinka ant vieno iszaiszkinimo. Platonas (ultimus) siekio neprigulėtų nuo Bažny
atidengti lietuvių savitarpinės paszelpos I sako, vieszpatystės kilę isz žmonių silp czios. Ne.
Sakydami, jog valdžia
draugystės, liepojieczei, dar negavo. numo, Aristotelis — isz žmonių palinki Bažnyczios nepriguli nuo valdžios viesz
Su taja draugyste lietuvei turėjo daug mo, kiti — isz baimės ir atsargumo. patystės suprantame tiktai, jog abidvi
klapatos, nes atsirado daug prieszininkų. Pastaruose laikuose pirmutinis Hobbes, gali liuesai patogiais sau įrankiais rupįo paskui Locke ir Russeau aiszkino tis apie atlikimą artymesnių siekių, taip
---- o---vieszpatysczių kylimą isz dvejopos žmo jog nė vieszpatyste į Bažnyczios reika
Baznyczia ir vieszpatyste. nių sutarties: susivienyjimo, kuriuomi į lus, nė Bažnyczia negali kisztis į reika
Pirmutiniai musų tėvai rojuj netu vieną kuopiasi draugiją ir pasivedimo, lus vieszpatystės, nors ir vieszpatyste,
rėjo aut savęs nė kokios kitos vyriau kuriuomi iszsižadėję sauvales pripažįsta isz atžvilgio ant savo tolymesnio siekio
sybės, kaip tikt-vieną Vieszpatį Dievą, autoritetą vyriausio valdono. Teisin (kuriuo yra, kaip matėme, didesne
ir nebūtų turėję, jei nebūtų peržengę giausia, rodos, mena tie, ką sako žmo Dievo garbė), priguli nuo Bažnyczios.
Kas link vieszpatystės. tai visi su
prisakymo V. Dievo. Nuodėme-gi nu nės isz palinkimo prigimto į draugiją
stojo dieviszkos malonės ir suardė tarp- susikuopę, o paskui saviszkai paskyrę tinka ir pripažįsta jos nepriklausymą
nuo Bažnyczios szv. virsz paduotoje pra
saviszką tvarką, pagyvenime.
Todėl sau valdoną.
Siekis tolymesnis (paskutinis, finis smėje, vienok nemažai atsiranda tokių,
V. Dievas nepabaigtoj savo milaszirdystėj ir iszmintybėj, norėdamas pagelbėti ultimus) abiejų valdžių ir-gi vienoks, t. ką įsztesdami per mier vieszpatystės
žmonėms užlaikyme tos jau suardytos y. didesnė Dievo garbė, bet artymesni siekius, norėtų paglemžti josios valdžiai
dvejopos tvarkos (žmonių su Dievu ir siekiai suvis kitokį: Bažnycziai rupi ir Bažnyczia szv., bet neteisingai, nes
žmonių su žmonėmis) įsteigė dvejopą žmonių szventumas, amžina jų laimė ir Bažnyczia taiposgi yra neprigulinti, ką
valdžią. Suvienijimui žmonių su Dievu Dievo garbė, vieszpatystės-gi —apsau pigiai galima suprasti isz žodžių ir darbų
per iszpildymą religijos pareigų (pride- gojimas tiesų ir laimė, kokią galima į- Jėzaus Kristaus ir Apasztalų, isz Bažny
Tam tykslui nau czios surėdymo ir konstitucijos, isz Ba
rysczių) ir topelejimui doriszkos žmonių gyti sziame sviete.
gerovės paskirta yra Bažnyczia szv., už- dojasi ir atskyriais įrankiais, beje: Baž žnyczios persitikrinimo nuo pat savo
laikymui-gi tarpsaviszkos tvarkos, ap nyczia turi virszprigiiritus (supernatura- pradžios iki sziai gadynei. Pažiūrėkime
saugojimui tiesų ir platinimui medegisz- lia) ir prigimtus įrankius, kaipo sakra paeiliui. Vieszpats Kristus, užklaustas
kos žmonių gerovės paskirta valdžia mentus, mokslą, dieviszką kultą, baus ar reikia ciesoriui donis duoti, atsake:
vieszpatystės. Be szitų dviejų valdžią mes dvasiszkas ir tt., vieszpatystė-gi ,,Atiduokite kas yra ciesoriaus cieso
pagyvenimas žmonių butų negalimas, tiktai prigimtus, t. y. įstatus ir bausmes riui”, o pažymėdamas, jog ne viskas
todėl juodvi abidvi, kaipo nuo Dievo kuriais gali atsiekti savo siekį. Taigi nuo ciesoriaus priguli, pridūrė: ,,o kas
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Dievo — Dievui.” Szitais žodžiais per vandens jų pritaisytą vadina Aųuasaninu; su
Tarp draugią.
sideda
ji
isz
visokių
naikinanczią
bakterijas
— Gerai kad czionais, o ne pas savę pa
skyrė žmogiszkus daigtus į dvi dali:
medegų visai žmogui ne pavojingą. Užtenka sakoje! tą slaptingą istoriją.
viena dalia valdo vieszpatyste, kita — įberti
į stiklą grūdelį tos medegos ir tokį jau
— Dėl ko?
Bažnyczia.
Tas pats matyt Kristaus grūdelį į geriamą vandenį, o jame ne bus ne
— Būdama pas tavę paskutinį syki patėdarbuose; duoklę mokėjo vieszpatystei, jokių pavojingų bakterijų. Aquasaninas nai mijau, kad tavo sienos turi ausis.
o mokino, įsteigė sakramentus, Bažny- kina ne tikt bakterijas, bet užmusza visai ir jų
— Tas teisybė. Bet asz nežinau, ar pas
kiauszinius,
vanduo
su
juom
iszvalytas
negali
tavę yr atsuka n tesne vieta pasakotis paslaptis.
czią nereikalaudamas vieszpatystės paturėti
nė
jokiu
ligų
seklu,
o
jis
žmogui
nevo— Dėl ko ?
velyjimo, ką sakau nereikalaudamas,
dingas.
— Nes paskutinį sykį būdama pas tavę
suvis prieszai norą vieszpatystės, ir už
— Katalikiszkos Bažnyczios Napo patėmijau, jog tavo.... skylės nuo rakto tu
liuosybę savo mokslo ir religijos net nu
leonas negalėjo suprancuzyti, norint po ri akis.
mirė. Taippat elgesį ir mokino Apa----- o----piežių ilgą laiką laike nelaisvėje. Taipo
sztalai: kas prigulėjo vieszpatystei, tą
gi anglų karaliui Henrykui nenusiseke
Pacientas: Ar daktaras manę
viską pildė, o kas jiems kaipo ApasztaJos suangluoti, Bismarkas nesugerma- iszgelbes isz tos ligos?
lams, platįtojams Bažnyczios szv. reikė
nizavo, Amerika nesuamerikonizavo,
Daktaras: Iszgelbesiu, bet tik
jo, tą vėl dare nežiūrėdami ant smar
nes Bažnyczia yra del visų žemių ir tau tai ant tų iszlygų.
kiausių persekiojimų isz puses valdžios,
tų, ir gali tiktai būti viena katalikiszka
Pacientas: Ant visų pristoju.
tardami: ,, Reikia Dievo daugiau klauromiszka Bažnyczia.
Daktaras: Jeigu tamsta antrą
syti, negu žmonių” ir ,,suprasite patys,
— Hegemonija kas link prekystes kartą užgimsi.
argi bus teisinga akiveizdoj Dievo dau
giau jus klausyti, negu Dievo.” Act. ant viso svieto.
„Garso“ agentai,
Anglija jau neužima pirmos vietos
V 29, IV, 19. Kas-gi gales nepripa<as link prekystes ant svieto.
Pralen- kurie turi tiesą rinkti apgarsinimus, prenu
žįti liuosybę Bažnycziai szv?
meratą nuo skaitytoją, priiminėti orderius
<e ją Amerika.
Produktų ir iszdirbi- ant
(Dar daugiau bus.)
visokių drukoriszkų darbą etc. yra szie:
mų
Amerikos
iszvežta
į
užrubežį
metuo

---------- 0---------D. Bražinskas,
Elizabeth, N. J.
se 1898 vertes ant $1,233,564,428, o
str.
Anglijos tuose pat metuose $1,131,944, K. Jasulaitis, 347 Henderson
Margumynai.
Jersey City, N. J.
Vienas isz statistikų atrado, kad pereituo 331, isz ko pasirodo, jog Amerika ant
J. Daukszys, 29 N. Welles str. alley,
se 1898 metuose (langiaus kaip bet kuriuose vieno milijono dolerių didesnę prekystę
W’ kės Barre, Pa.
pirmesuiuose metuose buvo sutuoktuvių (ženy- padare už Angliją.
V. Martiszius, 39 Centre str. Pittston, Pa.
bų). Vieni mena, kad tai dėlto, jog geresni
Daktaras: Laike pirmos mano ope
metai užstojo. Bet la nuomone bene bus klai racijos taip buvau iszsigandęs, jog pa Ant. Jocis 726 S. 2nd sir.
Philadelphia, Pa.
dinga, nes gerumas ar blogumas metų menkai
ką atsiliepia ant skaitliaus einanczių į motery pildžiau mažą klaidą.
K. Muzikeviczius, 622 Spruce str.
Reading, Pa.
— Kokia?
stes stoną, Teisingesnė bus nuomone tą.
c
kurie sako, kad priežasczia pasidauginimo že— Nupjoviau ligoniui sveikąją ko- J. Puczkus, 201 Stroud street,
nybą yra k a r e. Daugelis yra vaikiną, ku
Wilmington, Del.
jS-

rie apsivestą, bet per savo nedrąsumą nežino,
kaip tą padaryti, o ir merginoms nedrąsus
nepatinka. Dabai tankiai nedrąsus vaikinas
kares laike parodo didele drąsą ir pastoja
karžygiu o tokį merginos myli, su džiaugsmu
krinta į jo glėbį ir už jo iszteka. Dėlto tai
Visados daugiausiai sutuoktuvių buna [tuose
metuose, kuriuose buna karė- Matyt jau pati
gamta teip surėdė, kad vietoj per karę užmusztą didesnis susituokianczių skaitlius ateitėj atlygintų tankesne ateinanczia karta-

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

T. J. Staven,

Grand Rapids, Mich.

Geriausias, lengviausias ir pigiau Stanislovas Masalskis, 275 Grant str.
sias būdas isztraukti skaudamą dantį.
Brooklyn, E. D.
Reikia paimti siūlą, vieną galą užriszti W. K. Pūkas, 258 Botle ave. Pittston, Pa
už skaudamo danczio, o antrą prie te
kinio lokomotivos ogreitai einanczios isz
stoties.
Pacientas tada nei nepasijus,
kaip danczio neliks.
o----Stein & Markovisz, p^..
Be ko žmogus negali apsieiti.
PARDUODA
Gazietnįkas be plunksnos, literatas
Drapanas ir visokius vyrų aprėdai us.
be czebatų, advokatas be sąžines, tur
Taipgi iszvalo ir taiso visokius drabužius
tinga pana be skaistaus veidelio, girtuo
pigiai.
klis be surdoto, szuo be vuodegos, gerai ir labai
Ateik ir persitikrįk pats.
žmogus be szirdies.

The Un York Barg‘11. House.

— Vengriszkas inžinierius Svetkovich iszrado prietaisą ant apsaugojimo plaukianczių
laivą nuo susimuszimo, kas antai dabar gim
do daug nelaimią. Bandavones su ta prietaisu
atliko Fiumes perle. Ant sustabdymo nors
smarkiausiai įsibėgusio laivo užtenka 50 yardų, ant sustabdymo laivo be tokios prietakos
-------- o-------reikia mažiausiai 300 yardą.
— Nesveikas vanduo yra gana pavojingas
žmonėms: jame veisiasi ligasgimdanczios bak
Pati: — Tai kada nupirksi man naują
terijos, todėl vanduo ne retai prisideda prie
ligų platinimo. Filtravimas ne. visada isz- „keipą”?
Vyras:— Ateinanczia sąvaitę (nedelią).
naikina vandenyj ėsanczią bakterijų lizdus.
— Pereitą savaitę sakei tą patį,
Dabar vienok du mokslincziai: Sauters szvei.— Na. buk rami: sekanczią sąvaitę pasa
caras ir Bellagarde l'rancuzas iszrado naują
būdą visiszko iszvalymo vandens nuo visokių kysiu tą patį. Asz ne toks, kad kas sąvaite
pavojingą bakteriją.
Nedegą iszvalymui mainycziau savo’nuomonę.

Juokai.

138 First st • E

lizabetiiporth,

N. J*

Iszlraukia dantį be jokio
skaudėjimo.
Taiposgi įdeda naujus ar
ba užlieja skyles labai pigei
phil a Dental Jh^ooms

100 N. Centre Street,
Pottsville Pa
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Korespondencijos.
Mahanoy City, Pa.
23 d. Kovo Mahanojaus lietuvisz
koje szv. Juozupo bažnyczioje buvo iszkilmingi atlaidai bažnyczios patrono
szv. Juozupo.
Apart vietinio klebono
kun. S. Pautieniaus buvo kiti sekanti:
kun. P. Abromaitis, kun. A. Milukas,kun. V. Matulaitis, kun. A. Kaminskas
visi isz Shenandąch ir kun. J. Kaulakis
isz Philadęs. . Iszpažinties velykų peų
tą laiką iszklausė apie septynis szimtus.i
Didelė garbė Mahanojaus lietu
viams, jog naudojosi isz tos progos su
važiavimo kun., bei mylistų. Dievo, kij-1

neduos. Jei autorius to augszto proto
straipsnio to nedarodo faktais, vadinu
jį besąžiniszku melagium ir garbės nuplesztoju.
Man rodos, jau tik reiktų
lietuviszkiem laikraszcziam netalpįti sa
vo skiltyse tokios didės mandrybės szokią ar tokią ypatą didei užgaunanezius
straipsnius, o tada pasibaigtų vaidai,
per ką ir mes, moterys turėtume dides
nį1 norą skaitymo lai kraszczių.
Mės
reikalaujame ne vaidų szaltinių, bet
mokslo szaltinių!
■ ■ Atldis man ,, Garso “’skaitytojai tiž
mano perdaug’iszsitArimą, bėt ką dary
si; kad kantrybės’netekau.

Pa’s imis pereitą nėdelią Baptistų
apturėjo.
Privalumu butų ir kitoms bažnyczioje laikė- i,misijas“ d-ras 'kul
lietuviszkoms kolionijoms Mahanojaus
lietuvių paveikslą sekti, bet vargas, kad ton, Pa. Buvau'dar pirmiau' girdėjęs,
daugiausiai isz tokios progos nesinaudo- kad pastorius yra didelis neprietelis ka
talikų, kad už persmarkų užsipuldinėji
iamą ant musų tikėjimo, likosi pavarytas
Paskutiniuose laikuose atvažiuoja isz geros parapijos Boston‘e, ir dėlto
Eli za b e th, N. J.'
Bet-gi jau į'sikunys ežia lietuviszkas khįgynas. ,, Li isz Lietuvos i musų miestą daugybė gri- vieną vakarą nuėjau jo paklausyti. Ką
thuanian Ind. Club”, kuris iszkelia ba norių, katrie apsako, jog senoje tėvy- jis pasakys? — mislijąu, sau . ... Ir iszgirdau tik pliovones, užmeti nėjimus,
lių ant antros dienos velykų, paskiria
visą pelną ant to dalyko.
Pagyro ver persekiojimas svetimų gaivalų nuo urė- dergimus katalikystės ir musų kunigų.
Pas mus Kalbėtojas niekino musų tikėjimą dar
tas tokis užmanymas.
Taipgi musų cinikų sziaurinio meszkino.
klebonas kun. B. Žindžius ant įsteigimo Phil’adoje darbai dabar eina labai gerai,
,,Meluoji!” — pamislyjau ir neap
knįgyno aukauja $10.00. Atsiras ga
dar ir daugiau tokių • ypatų, ką sziek ną darbo. Jeigu katrie ne mieste y vai sirikau.
riose dirbtuvėse, tai ant farmų aplink
tiek paaukaus.
nas, kurio vardas, kaip paskiau iszgirVelykos jau po szonu. Rėdystė linki vi
dau, yra Stephen Reap.
Tas per visą
siems savo skaitytojams szventę perleisti ko- ėmimą ir padaryti sau gyvenimą.
nolinksmiausiai.
Musų miesto lietuviszkoje
Elizabeth, N. J. pamokslą rangėsi ir sukinėjosi ant sėdy
bažnyczioje velykų naktyje sargyba, suside
Guodotinas ,,Garso” Redaktoriau! nės, žodžių visaip rodė savo neužganė
danti isz 3 komp. kareiviszkų isz Bayonne Ci
Melscziau asz tamstos pataipįti į savo dinimą. Kad Fulton pabaigė kalbą ir
ty, stovės per naktį pas grabą.
Laike dievužkvietė susirinkusius pirkti nuo jo knįmaldystes bus giedojimai puikus su orkestrą laikrasztį ir mano keletą žodžių.
Betgi jau kantrybes turi netekti, gas, paraszytas priesz katalikiszką tikė
Resurekcija bus 6 valandų isz ryto, o suma
10:30.
...... ■
skaitant lietuviszkus laikraszczius. Ku jimą, mano kaimynas atsistojo ir papra— 27 dieną atvyko į mus miestą rį nepaimsi į ranką — vis barnys, vai szė balso.
Vietinis pastorius ’pavelyjo jam
Juozas Januliaviczia, kuris kaip paskiau dai, garbės nuplėszimai. Labjausia man
datyrėm, apsivogęs buvo Duryea, Pa. į akį krito korespondencija isz Eliza
Pavogė jisai nuo Martino Lajuko $187, beth’©, patilpusi ,,Vienybės” n r. 11 ne jis užmokės Fultonui &200, jeigu dak
50.
Martinas Lajukas buvo pirmiau kokio ten Vinco. Asz jau būdama mo- taras darodys nors vieną isz tų užmetiraszęs pas ežia gyvenantį Juozą Szesz- teriszKos Ii Lies apsvarseziau tokį nesąži- nejimų, kuriuos padare katalikiszkai
toką, apraszydamas apie tą atsitikimą niszką straipsnį ir niekaip negaliu-iszmi- bažny ežiai.
Koks-gi buvo visų nusistebėjimas,
ir vagies iszžiurą.
Juozas Szesztokas, slyti, kaip musų klebonas galėjo užsi
pamatęs szviežiai atvažiavusį Januliavi- pelnyti ant tokio garbės nuplėszimo, kad Fulton neapsiėmė tą padaryti, sa
,,Vienybėje“.
Taigi, jei kydamas, buk jis tą viską, ką sznekėczių, pažino jame apraszytą jam per patilpusi©
draugą vagį ir suaresztuvojo jį, dtioda- Vincas drįso tokį melą raszyti, tegul da- jo, girdėjęs nuo kitų, bet darodyti ne
rodo, kur kun. atkalbinėjo sąnarius galįs.
Pa. Szis ant rytojaus pribuvo ir atra T. M. Dr., kur ir ko kunigas praszė,
Buvau ir asz pirmiau truputį persi
dęs savo neprietelių, iszpirko varentą kad vardą draugystes permainytų, kas ėmęs Szlupo mokslu, bet tas atsitikimas
ir pasodino į kalėjimą, kur sėdės 30d. tas d© iszsireiszkimas: kunigas isz sku- manę visiszkai iszgydė.
Dabar žinau,
potam gabęs į Wilkes Barre ant pro- ros nėrėsi ir katram sąnariui sake, kad kad Szlupas ir už milijoną dolerių neriajei prigulės prie T. M. D., iszriszimo rodytų tų visų užmėtinėjimų, kuriuos
vos.
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daro savo rasztuose ir prakalbose musų atsake siuvėjas. Juk pinįgų nedaug teturite. mokinimą. Szitą darbą gali mokįtis vyrai,
tikėjimui.
Neturtingiems studentam jau asz nekartą lo vaikinai arba merginos ir kožnas gerai ir greiBuvęs pus-szlupinis. piau už dyką. Užmokėsite man, kaip busite greitai iszmokt. Szita profesija yra labai
vyskupu!
Kas linksmesniu tuomet buvo už vargszą
studentą? su sulopintu žiponu ir likusiais pi
— A s h land. W i s. Darbai Ashland nįgais laimingas grįžo namon.
Iron & Steel Co. dirbtuvėse eina gerai.
Perėjus ketures deszimts metą, naujas
. Pirmiaus, kada darbai ėjo praszcziaus, kom
panija buvo numuszus darbinįku uždarbi, vyskupas atėjo į miestelį, kur lopintojas gy
m u o 1 d. Kovo vėl sugrąžino seną užmokesnį. veno. Buvo jis dabar jau senu žmogeliu, tu— Lake Cit y, C o I- Trankaisi ežia rinezm daug melu, bet mažai pinigą.
kalnakasių szlraikas. Keli sžimtai sztraikierią,
Kaipgi nusistebėjo, pamatęs vyskupą
4 daugiausiai ilalijoną, apsiginklavo; todėl bi tropais į savo bakūžėlę žengiantį.
Mislyjo,
josi ežia susimuszimą. Gubernatorius į strai- isz. guodonės ir nusistebėjimo ant žemės pul
./ką apimtas vietas iszsiuntė miliciją.
ses.
— Gilberton, P a. Darbai eina viliet vos atsiklaupė, pakėlė jį kunįgaiksz•dutiniszkai: szią sanvaitę dirbo 4- dienas po 3
tis Bažn yezioš’ir tarė nusiszy psojęs: ,,atėjau
bertainius dienos, 9 d. Kovo MahanovaiH
mamose atsiliko smarki dūlą cxplmzija, ku- senas skolas užmokėti, miels geradėjau!” Ir
" irios keli’ kalnakasiai tapo užmušti ir daug kada siuvėjas pakele ant vyskupo akis pilnas
"Kuvo apkultų. Terp Iii vienok ne vieno lie- 1 nusistebėjimo, szis tolinus kalbėjo: ..priesz
• tuvio nebuvo.
kokią 40 metą sulopinote man žiponą ir pasa

Dalis darbu.

naudinga dėl lietuviu, tad nesnauskit, bet
griebkitės prie mokslo, o iszmokę nesigailė
si!.
Dėl traukulio fotografiją vis tiek lyja ar
gražu. Adara sziokiom dienom ir nedėliom
nuo 8 ryto iki 6 vakaro.
Su guodone
Benson
■ 370 Bedford avė..
Brooklyn, N. Y.

—--- o-----

J. M. Smalenskas

Manageris ir liežuvnįkas — lietuviszkoj,
lenkiszkoj, rusiszkoj ir slavėniszkoj kalbose.
COLUAI Bl AN KELI EF -FUND • ASSOCIA
TION. Office — 738 Drexel Building.
Philadelphia, Pa.
Ta draugystė teisingiausia už visas ir
pigiausia. Imokėt reikia įstojimo $5.oo, o
paskui kas menuo po -sl.oo, o laike ligos moYra
M a n s f' i c I d. M i c h. I tardai gele- kote. idant uzmokėcžiau, kaip vyskupu bu kasi. kokioj wzraszylas ant ,.Police"'.
žies kastynėse eina i/’era',- darbinikai uždirba 1 siu. Isz jusą juoką, prie surėdymo Dievo, nuo £25.oo iki *5.00 sergant, o vis tik už vie
•ant dienos po U.—2 do1. Patilptą ežia apie 5<> I teisybė įvyko, ir asz atėjau jumis skola užmo ną dolerį ant menesio.
Sėdžia: kiek tu reikalauji už savo batus,
isz kitur atkakusiu darbinįku.
kei i." (ieis žmogelis iszpradžiu buvo be ža
kuriuos tau pavogė?
M a s s i I I o n. O h. Siraikas kalnaka
do,
bet
kiek
atsikvoszėjęs,
isztarė
tik:
,,tai
sių Salem Coal Co. kasiynią pasibaigė. Kom
Blėdį apturejęsis: Tuojaus.... už batus
panija sutiko mokėti po -l'Jet. nuo tonos, ir negalima. Jusą Mylista, grynai negalima'.” užmokėjau 2 rubl." už puspadžių padėjimą GO
-darbinikai
su^rižo
— ,.Jusą pati ir tail) pasakė, kaip alne- kap., už sulopimą 10 kap., už padus 1 rubl.
c
. 4 prie darbo,
Ne iv E n g I a n d. W. V a.
Darbai sziau pataisyti žiponą, isztarė vyskupas, o 30 kap., viso labo 4 rubl.
West Fairmount .Coal A Coke Co. kastynėse betgi tapo sutaisytu. Taip atsitiko ir su ma
eina dabar gerai. Ir keli isz kitur atkakę darnim, nes ko nėra, dar gaii būti!’’
binįkai galėtu ežia patilpti.
Iszsckanczių sąjamą sudėti keturiolika
Vyskupas-skolinįkas atmokėjo su palu žodžią, taip kad galinės litaros, skaitomos
B 1 o o m i n g t o n, 1 I 1. 400 kalnaka
sių ‘;Mc Leon County Shaft” kasiynią pakėlė kais. Senas siuvėjas iki savo laimingam mi nuo virszaus į apaezią sudėtą vardą dailios
straiką. kadangi superintendentas ne nori mo rimui gerą turėjo prieglobą puikiam kamba tragedijos, o pradinės, skaitomos taipgi nuo
kėti darbinįkams pagal Springfieldo tabelę.
ryje vyskupo rūmą, o nuolatos kalba jo buvo: virszaus į apaezią, padarytu vardus jos auto
gyvenime mano nei vienas žiponas man taip riaus ir vertėjo į lietuviszką kalbą.
--- o--Sąjamos:
al-as-ca-cra-cte-do-do-dom- ei
gerai neužsimokėjo, kaip tasai neturtingo
her-i-kc-kol Ic-le-lu-man-me-men-mir-na-paKO NEKĄ. DAR GALI BŪTI.
studento.”
per-pin-ra-ra-ra-rier-sa-sau-schel-si-sig-sor-tha
Gana jau seniai, vienam Vengrijos mies
Isz vokiszko — AI.
to- wall-zon-zor.
te gyveno darbsztus, bet neturtingas studen
Prasmė žodžiu: 1 upė Kalifornijoje, 2 bu
tas.
------ o------vęs prezidentas prancuziszkos respublikos, 3
Atsiminęs, jog rytoj sekminės, >ir maty
garsus astronomas, 4 sala, garsi isz rasztų
PIRMUTINE LIE’IUVISZKA TRAUKTU- Homero, 5 upė Liberijoje, 6 viena isz Filipidamas suplyszusį visai savo žiponą. surinko
V E I ■'( )T0G RA El J U IR M A LEVON E
niszkų salą, 7 pasakiškas kraštas, kur buk
kiek tik turėjo smulkią ir nuvėjo pas arlyVISOKIU PAVEIKSLU.
daug turtą randasi, 8 miestas Lenkijoje, 9
miausią drobužių lopintoją. Pasveikinęs mei
Turiu didžiausią ir geriausią trauktuvę miestelis Kauno gubernijoje, 10 vardas arabilei siuvėją, idant visgi jam iki ryto dienai ži
fotografiją. Darbą atlieku pigiai, greitai ir szko karaliaus, 11 upė ant salos Luzon, .12
poną sutaisytų.
gerai, ką ir kožnas atsiėmęs savo fotografijas vardas lietuviszko laikraszczio, 13miestas cenIszpradžiu siuvėjas atsisakinėjo, daug. pasidžiaugia. Dirbu žvilganezius, malcvotus traliszkoje Amerikoje, 14- kalnas ties Neapolu.
girdi, yra darbo, su žiponu studento vėl tu ir tuos, ką iszrodo kaip skuriniai, ir traukiu
JHDELIS ATIDARYMAS!
rėtu ilgai trukti, prie to dar pati siuvėjo pa- nabasznįkus jūsų namuose.
Po vardu New Yorko rubsiuvįą moteriszKas turit fotografijas isz Lietuvos savo
inaczius žiponą, tiesiog pasakė: ,,tai negalitėvų arba prisiegą, o norėtumei ir patys ant ką skrybėlių, ceikią ir vyriszkų drapaną kre
nias daiktas!”
ją but, prisiuskit abidvi fotografijas, o pada mas po numeriu 210 Second st. Elizabethport
Iszkai ba studento betgi virszų gavo, ap rysim, kad i<zrodis tail), kaip butų buvę visi antras durys nuo aptiekus. Visie esate szirdingai už praszomi atlankyti szitą didyjį ati
turėjo prižadėjimą, jog ant rytojaus jo žipo sykiu traukti.
Prekė už tokias fotografijas, G $3.oo, o darymą, prasidedantį panedėlyje 20 Kovo.
nas bus sutaisytas, ir nors vienmarszkinis,
12 84.00. Malavoti 85-00 už tnz.; L2.oo rei Visokį ceikiai drapanos parsiduos konopiglinksmas nubėgo namon.
kia prisiųsti sykiu su fotografijom, o kitus iausei, 2 dailius prezentus duosime kiokvieAnt Sekminių, vos szvintant, sztai jau
nam pirkikui. Visokios kleidos ir skrybėlės
kaip gausit pirmą prabą.
studentas pas lopinįką, ir paėmęs žiponą ne
Taipgi mokinu daryt fotografijas už $25 steliuotos padarytos konopigiause. Tik neuž
drąsiai klausė, ką už darbą kaltas?
ir duodu lekcijas dėl malevojimo dideliu pa miršk adresą: 210 Second st. antros duris nuo
Kaltas? biskį iszaugszto, bet -szirdingai veikslą 50 et. už adyną, arba $20 už visą isz- aptiekos.

Logogriphas.

Sodžius gulėjo tik keli szimtai yardų nuo musų, nors
jo nebuvo matyt, — antroje pusėje kitos užtakos: bėgome
drąsiai, nes jis gulėjo prieszingoje pusėje, nekaip ta, isz ku
Paraszė Robertas L. Stevenson.
rio pasirodė žabalis, ir į kurį jis sugrįžo. Bėgome keliu ne
(Tąsa. )
ilgai, nors stodavome tankiai sulaikyti vienas kitą ir klausy
— Dabar, Billai, sėdėk ant vietos — tarė elgeta. Asz tis. Bet negirdėjome nė kokio nepaprasto skambėjimo —
negaliu matyti, bet už tai galiu girdėti pajudinimą pirszto. nieką, tiktai duslų vilnių pliuškenimą ir karkinimus varnų
Reikalas yra reikalu. Vaike, paimk jo kairę ranką už alkū miszke.
nes ir pakelk ją prie mano deszines.
Jau buvo sutemę, kad pasiekėme sodžių, ir asz nieka
Mes abudu paklausėme jo iki literai, ir asz pamacziau, dos neužmirsziu kaip džiaugiausi pamatęs geltoną szviesą isz:
kad jis įdėjo kas žin ką isz savo rankos, kurioje laike lazdą, į durių ir langų. Bet, kaip pasirodė, negavome nė kokiosdelną kapitono, kurs užspaude jį viename akymirksnyje.
pagelbos nuo žmonių. Ant gėdos jų paežių — nė vienas ne
— Na, jau atlikta! — tarė žabalis ir prie tų žodžių norėjo eiti su mumis į ,, Admirolą Benbow”.
Juo daugiau
staiga paleido manę ir su neįtikėtinu vikrumu iszbego isz sve sznekėjome apie savo nelaimes, jau daugiau vyrai, moterys
taines ant kelio, isz kur, vis dar stovėdamas ant vietos, gir ir vaikai glaudėsi į kertes savo namų. Vardas kapitono Flindėjau barsžkejimą jo lazdos, vis toliau ir toliau.
to, nors buvo nepažįstamas man, buvo gan gerai žinomas tū
Praėjo daug laiko kol asz ir kapitonas atispeikejome. liems isz jų ir didei juos baugino. Keletas, ką dirbo ant lau
Ant galo paleidau jo alkūnę, už kurios iki tam laikui laikiau, ko ties ,,Admirolu Bembow” atsiminė prie tos progos, kad
o jis toje paczioje valandoje truktelėjo ranką ir pažiurėjo ant matė keletą nepažįstamų žmonių ant kelio ir priėmę juos už
delno.
kontrabandnįkus, pabėgo szalin. Paskui pasirodė, kad vie
— Deszimtą! — suriko. — Dar szeszios adynos. Dar nas matė net mažą laivą vietoje, kurią mes vadinome Kitto
mes jiems iszkresime szposą! — ir jis paszoko ant kojų.
Skyle. Tos žinios visiems, ką pažinojo kapitoną, užteko,,
Paszokęs jis pasvyro, patraukė su ranka per gerklę, kad visiszkai iszsigąstų.
Trumpai sakant, radome keletą,
stovėjo svyruodamas per valandą ir visu didumu savo kūno vaikinų, ką apsiėmė nujoti pas daktarą Livesey, gyvenantį
krito ant grindžių — kniupszczias.
prieszingoje pusėje, bet neradome nė vieno, kurs butų ėjęs
Asz tuojau pribėgau prie jo, szaukdamas motiną. Bet su mumis ginti viesznamį
niekas negelbėjo. Kapitonas buvo užmusztas ant vietos aSakoma yra, kad baugumas limpa, bet pertikrinimas
popleksijos. Akyvas dalykas — asz niekados nemėgdavau padrąsina, ir teip, kad kiekvienas pasakė, ką turėjo pasaky
to žmogaus, nors pastarame laike buvau pradėjęs jo gailėtis, ti, mano motina pradėjo kalbėti. Ji apskelbė, kad ji neno
bet kaip tik pamacziau jį nagyvą, pasileidau verkti.
Buvo ri nustoti pinįgų, kurie priguli jos vaikui — naszlaicziui.
tai antra mirtis, kurios buvau liudinįku, o pirmoji dar nebu
— Jeigu niekas isz jūsų nedrįsta eiti su manim, — kal
vo užsitrynusi mano atmintyje.
bėjo ji — tad asz su Džimu eisime atgal tuo paežiu keliu, ku
riuo atėjome, nesakydami nė dėkui jums, dideliems, storiems
visztaszirdžiams vyrams. Mes turime aną skrynią atidaryti,
IV.
kad ir mirti prisieitų. Aczių jums, ponia Crossley, už tą
maiszelį, — mes turėsime kur neszti atgal mums prigulinMariu skrynia.
czius pinįgus.
Žinoma, asz pasakiau, kad eisiu su motina, ir visi
Žinoma, asz per trumpa laiką apsakiau motinai viską,
ką žinojau, ką, poteisybei, turėjau pasakyti jai jau seniai, — pradėjo rėkti ant musų kvailybės, bet ir tada nė vienas žmo
ir mes pasimatėme vienu kartu sunkiame ir pavojingame gus nenorėjo eiti drauge su mumis. Jie tik tiek padarė, kad
padėjime.
Truputis velionio pinįgų,
jeigu jis tu davė man primusztą pisztalietą, kad turėtume kuom gintis,
rėjo kiek, be abejo prigulėjo mums, bet isz antros puses bu jeigu ant musų užpultų, ir prižadėjo pabalnoti arklius, jeigu
vome tikri, kad musų kapitono laiviniai draugai, ypacz . du mus vytųsi, kad grįžszime, o vienas vaikinas apsiėmė nuvel
isz jų, kuriuos asz macziau, Juodas Szuva ir aklas elgeta, ti pas daktarą praszyti ginkluotos pagelbos.
Szirdis man plakė, kad dviese pasileidome szaltą va
neiszleis isz savo nagų grobio. Jeigu asz eidamas paskui pa
liepimą kapitono bucziau jojęs tuojau pas daktarą Livesey, karą atgal į pavojingą kelionę. Pilnatis jau pradėjo tekėti ir
tai mano motina butų pasilikusi viena ir be pagelbos, apie ką žiurėjo raudonai per pavirszį ruko. Tas dalykas privertė mus
asz ir mislyti nenorėjau.
Bet isz antros puses, buvo aiszku, dar labjau skubintis namon, nes matėme, kad pirm neg sukad mes negalime pasilikti namie nekiek ilgiau.
Puolimas grįžszime į sodžių, bus szviesa kaip dieną, ir mus lengvai
Mes
anglių kuknioje, pagalinus pats laikrodžio tvaksėjimas gąsdi galės pamatyti tada sargai, ką gal jau buvo pastatyti.
no mus. Visas apylinkis, musų ausims, buvo pripildytas nuslinkome patvoriais, greitai ir be szlamėjimo, bet nieko
garsu artinancziųsi žingsnių. Žiūrėdamas ant numirusio ka nematėme ir negirdėjome, kas butų padidinęs musų baimę.
pitono, gulinczio ant svetaines grindžių, ir mislydamas apie Galop’be .jokių prietikių sugrįžome į ,, Admirolą Benbow’’.
bjaurų aklą elgetą, netoli vaikszcziojantį ir gatavą sugrįžti, Asz tuojau užrėmiau duris. Sustojome ir kvėpavome per
asz kartais jaucziau, 'kad, kaip tai yra sakoma, neriuosi isz valandą tamsoje vieni namuose, su kunti kapitono ant grin
odos. Reikėjo vienog pasirįžti ant ko norints, ir mes galop dų. Motina uždegė žvakę, ir mudu laikydamiesi vienas kito
nutarėme jieszkoti pagelbos kaimyniszkame sodžiuje. Kaip už rankos, įėjome į svetainę. Kapitonas gulėjo taippat, kaip
nutarėme, taip ir padarėme. Vienplaukiai bėgome prietemo jį buvome palikę, augsztinįkas, su atidarytomis akimis ir vie
na ranka isztiesta.
je vakaro per rūką, pasikėlusį nuo szalczio.

IŽDU SALA.
..• ■ 4 ■
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Czebatai ir Czeverykai!
Jpi nori pirkti czebatus, czeverlkus
arba kolloszus, tai eik pas

Louis J. Sauer.
ant
■i!70 First
Corn. Court str.
ELIZABETH N J.
Czia tu rasi geriausius czeverik « už
t pigiausią preke visam mieste. As ne
laikau blogo tavoro.

’ E. L. & A. Heidritter
fM

DASTATO
Anglis, Medžius Lentas.
Turi garu varomą masziną dėl lentų
jovimo ir apdalinimo. Gausi viską, ko
tik reik namu pasta tui: u i.

ELIZABETH, N. J.
Ofisas ir Vardas
Pine str.
Bet. 4-tli & 5-th str.
Fabrikai
Žemesnis Ya d a. s
Slizabethport N. J.
ant
Earl, Ark.
S. Front sir.
Batiscan, Quebec, ties Eliza.«th Liver

Fred. Teršt egen,
Juvelirins, Dziegornikas ir Sidabrinykas. Parduoda parasonus, yvairius
■ ziegorius, taipgi pataiso gerai ir pigiai.

117 Broad str. Eli žabeli), N. J.

NEW POINT HOTEL
J. A. Kohlenberger, Prop.

LIKIERIAI

— labai pigiai —
Visokiu sznapsu ir Brandies. Czystas ruginis sznapsas 150 už galoną.
Puiki Brandy 150. Džine, arakas
kimelis ir biteris po 150. Visokis
vynas nuo 125 ir daugiau už galoną.
Taipogi pas jį puiki užeiga del
pavieniu ir szeiniinu į Entrance nuo
Pine str. Rodyjame visiems pirkt
pas ji gerymus ant Kalėdų. Orde
rius kožnam dastato i namus už dy
ką. AEUŽMIRSZKIT!

Pirmos kliu sos Hotel i
SCRANTON’E

P. LIPAHCZIA.
Geriausia užeiga ir rodos vieta dėl lie

Parduoda Wholesale

iivią.
Pirmos kliasos visokį gėrymao
cigarai. Laivakortes taiposgi pardu
ant geriausią liniją.
Nopainirszkite, jog Hotelis

Cigarus ir visokį Tabaką.
"5 Elizabeth Ave.
Elizabeth, N. J.

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

V yra:
Jeigu norite p.t Kti ,,United
S'ates Citizens” prisiuskite 25 c.
•tempom, už ką gausite katekizrpą angliszkoje kalboje, kurį iszsiidnkinę galėsite gauti ukėsystes
popieras. Adresas:
Antanas A. Joris,
’*12 Filbert st. Philadelphia, Pa

ft G. Oestep
apd Go.
221 north 9-th str.
Philadelfhia, Pa,
importavotojai

Arnotu ir kieb'ku.
tuos daiktus taipgi praktiszkai
pataiso.

212—214 First str.
ELIZABETH, N. J.

Szitas musą sztoras yra labai popui
ariszkas del moterių. Bet mes užtikriname, kad jis yra atsakantis ir dėl vyru.
Ir sakom, kad kiekvienas nusistebės ir
netikės isz teip žemos prekės ir kad bu
tu geras tavoras. Mes tikrai žinome,
kad niekur taip pigiai negausite visokiu
virszutiniu ir apatiniu marszkinlu ir kittokiu apsivilkimai reikalingu daiktu.
Vyriszki virszutiniai margi marszkiniai
35 coliu ilgio j>o 25ct. kiekvienas. Mar
szkiniai, ką kasztavo 75ct. dabar par
duodame už 50ct.

R -J. Vogei,
136 FIRST SRT-

Garsingos Kalifornijos
g*.

Telefonas 576

T r a j a n k a.
Ar nori geros Trajanko^ Jeigu taip,'
tai pirk LEWIS'O LIETUVISZKA
THAJAXKA, susidedanezią isz czystą
žolią ir szakną, dailiuose blokiniuose
baksukuose sudėta, 5o c. baksukas. Ne
kurie lietuviszki sztornykai laiko, arba,
jeigu nelaiko mes prisiąsim po apturėji
mui pirma užmokesezio.
Gal tau plaukai slenka arba nori dik
tus p’aukus turėt? Jei taip, tai raszyk
pas mus, o gausi rodą, kaip įgyti, Agentą reikalaujam visur, Adresas.

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

!!! K N Y G U !!!
Lietuviszkas knygas parduodu
kopigiausa. Užpraszant ją katalo
gą reik Įdėti Į gromatą markę už
5 c. ;popieriniai pinĮgai siuncziasi
registravotoj gromatoj. Adresas:

Mėnesinis iliustruotas laikrasztis.
Treti metai stovi ant sargybos Lie
tuvių tautos: szviesos, tikybos ir
kalbos.
Gaunamas Scrantong Pa. 1423
Main h.ve pas Rev. AKaupą už 1
dolerį.
Pernyksztis ir užpernyszksztis
po 4 dolerio.

CIfAVlvit;

aier Co’s

,,Anthracite” alų.
varaiitnota tikrai czystas,

Parduodame ir siuneziame Į vi
sas dalis Amerikos nuo visokiu
užsisenejusią ligą.
Raszydami
gromatas indekit už 2 c. markę
del atsakymo.

W. K. Szemborskis
86 Alabama str.
Cleveland, Ohio.
Puikinsią užeiga dėl gerą žmonią ir
dėl pakelevingą pas

A. BAVAESKĄ

Shenandoah, Pa.

TĖVYNĖS SARGAS.

Geistume pamatyti
daugiau vyru,

ELIZABETH, N. J.

H. M;ick,

WK
alvaitis,
TILSIT, Ostpr. Germany.

Mrs. Lieb

343 Henderson st.
JERSEY CITY, N. J

W. A. Front,

230 2-nd str. cor. Pine str.
ELIZABETH, N. J.
Užpeczėtyta ir Ketai 1

ir

M. Rainis.

Užsidėjo saliuną ir laiko kuogeriausius
gėrymus.
Sveozius savo vaiszina
Gal nori nusiąsti pinįgą į Lietuvą,
ar parsitraukti sau mylimą mergele, ar gerai, nes geri žmonės.
teip kokį giminaitį, tai siąsk szifkorte
per mane, nes szifkortes parduodu ant
greieziausią ir drueziausią Laivą. Taip
gi norineziam įgyti sau savastį, pardu- Elis, vynas ir alus puikiausi.
odą LOTUS ir STUBAS ant lengvą isz- 168 Firts street
lygą-

JVI. Bfeppep,

UŽLAIKO

F. A Bergen

užlaiko Livery Stables ir priima
' klius ant syėrimo. Samdo arklius ir
mus.
■ Karieta ant szermeną 8200
Karieta vežtinabasznįką S300
Karietos dėl veseliją 8200
Karieta vežti nabasynįką 8300
‘N. Y. & N. J Tel. 455. Elizabeth
Tol 140 162 First str. Elizabeth port N.

Pigus Fornicziij sztoras, Graborius & Speciality.
Sunbury str. Bow 4th str.
Minersville, Pa.

333 - 339 Trumbull str.
Elizabeth port, N. J.
Telefonas 665.

VYNAS

J. Slivinskas ir

E- Hummel.

191 Firststr. ELIZABETIIPORT, N. J.
Puikiausias alus, sznapsas ir cigarai
Žmonės geri sanžiniszki.

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

I. RICE,

Tuojaus prie People Depot,
Minersville, Pa.
Laikau taipgi Wholesale Liquor
Store ir dastatau Į sali tinus ahį,
r. tįt.oret

B. Bloch
Kuogeriausiai taiso ir
parduoda visokius dzie-

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

Lagerį irtu

gorius ir sziaipjau auk
sinius ir sidabrinius dai-

ktus.
210 First st. Elizabeth,
N. J

i04

Banka Bischoito

kV KJ

i

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

w. smekST

Į 679 Milwaukee Avenue,

---------- O----------

k\”K3lik\3K?l£H2K3U»St*3

Sinnczianie pinįgus visas dalis svieto pigel, saugel Ir greitai

CHICAGO,, ILL,

Mano Dirbtume tapo
Apdowanota

0Q

POWSZECHMAWYSTAWA h

C©

KRAJOWA
1894

N

IDWIEMS MEDALIAIS fe
ant Kosciuszkos Paro
dos už rūpestingą, tei
singa ir artistiszką isz
dirbimą.

© KARŪNŲ, SZARPŲ,
i KUKARDŲ, ROŽĖTŲ,

»* įduodame Szipkortes (laivakortes) ant greiez
tuvių į krajų važiuojantiems ir isZSillUCZianie SZipkoi’tO
dėl atvažiavimo isz krajaus į Amerika,

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

te-

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

Bischoffs Banking House
2 Centre str.

(Staats-Zeitung Building,

New-York

Nedėlioję Banka atvira nuo 10 iki 12 adynal.

LA

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

g RERLŲ, MARSZALKINIŲ LAZDŲ ir tt.
Turiu už garbg apreikszti guodotiniems 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
wiska padirbt pigiau ir geriau ne
Į
gu kiti fabrikai.
>
Su guodone
>

i
ĮSI

►

W. SLOMINSKA, 679 MILWAUKEE AV.

W. A, Walsh Jr.

REAL ESTATE BROKER
i

turi geriausią agentūrą, pardavinėja ivakOl’tOS, apsau
goja nuo Ugnies ir maino pinįgus ir siunezia į Seną tėvynę
perka ir parduoda namu ir visokius reikalus atlieka kuotei
rirgiausiai.

Centennial House
Užlaiko puiku alų, sznapsą ircigarsM
E. MASCOT prop.
314 Second str.
Elizabet ii port, XI K
Agentas Californijos vyno, San Fra- gg
cisco — New York.
A. MARSCHALL & Co.

Užlaiko visokius geležinius iszdarbius, Garinius peezius, blokias.
Taiso visokių kainu peezius ir gro
tas. Laiko visokius įrankius delei
budavojimo, vinis, spynas ctc., ir
Neil
forniezius į stubas.
218 & 220 Second str.
Gyvena: 330 Franklin str.
186 First str.
Elizabeth, N. J.

Lietuviszkas saliunas

Vipceptas Dopiapski

CHICAGO, ILL

CNSY!

Vietinis Telef 217 B.
Greitai paklauso ir patarnauja visiem.

Taipogi parduoda laiva kortes ant geriausų laivų ir iszsiunczia
pinįgus į visas svieto dalis greitai ir pigiai..

a

65 Broadway

Elizabeth, N. J.

Cavan
Elizabeth, NJ|

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

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

Tikrai gryna

Altoriaus Vyną

John C. Manning

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.I
rdausius lotus Philadelpliijoje ir Camdeue? O gal nori
sukalektavoti randą? ar pinįgų pasiskolįti?
Tai eik pas 6 BARCLEY STR.
gerai pasidžiaugsi, jog suradai gengą ir iszmintingą žmo
gų
TIK NEPAMIRSKZ :

2548 Richmond str.PhiIade|phia,Pa.

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

B. Brody

Geriausias visam mieste I
beris. Kerpa plaukus, skutais
das kuopuikiausiai.
171 First street

ELIZABETH. N. I

