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as second class mail matter at the

Žinios isz Amerikos.
Pagal nan jausiu žinių isz Washington nuo
4 Vasario iki sziai dienai amerikoniszko vaisko ant Philipinų 157 kareivių užmuszių ir st>4
sužeistų: tai tau ir laimiki'.
Neminu. jog is
panams užmokėjo 2<> milijonų, dar tiek vaisko
pražaidė, o kiek dar ienai pražus, nežinia, ateitis parodys.
— Pliiladelpliijo- kriaueziai susi raika v o
25 kovo skaitliuje apie .”,oui) dmigiuii-i.-ii -iuve
jai kelinių del nmmikom-zkos kariumene.-.
Priežasties st raiko buv ci ta. jog konl raki ieriai uuniiisze labai mokestic darbinikams.
Prie
*minėto straiko priguli laippat daug lietui ii;.
Isz ryto, 27 kovo. f lipimeeziai padegė
Malabon'ų ir patv- bego Ima Malolo-.
Pilipinieeziai -n-ipylė pv lymus prie gele
žinkelio. i-z kur -markia! gyne-i. bot užėję
isz szono amerikiecziai paėmė iriuospv Iv mus.
Pz amerikieczių puse- krito tik 7 ii/.mu-zii ir
25 sužeisti. Iszviso nedelioj ir panedelij isz
Amerikieczių pu.-ė- krito 45 užmuszti ir 145
; sužeist i..
— Pereita nedeldieni buvo smarkus su-irėmimas tarp filipinieczių ir Amerikos nariu
menes Amerikiecziai ėmė virszų. In sziaurę nuo Polo filipimcvziai buvo stipriai apsika
sę, bet isz ten juos i-zvijo McArthur. Prie
to isz amerikicc/rų pu-es uzmuszli: 1 afieieras
ir 25 kareiviai ir sužeisti S aficieriai ir 142
kareiviai- Isz filipinieczių pusės teipgi ne
daug krito, nes gerai buvo užsislėpę už pylym u.v
S e a t I e, W a s h. Vienuose užeigos
namuose ant kertes Washington ir 5 ui. at-iko eksplozija, kurios namai lapo isz dalie- su
griauti. Isz apsistojusių ežia sveczių, trys i.-z
Chicagos atkakę prekejų ir fabrikantų agentai
likosi gana sunkiai sužeisti. Reikėjo juos i
ligonbuti gabęti, bet visi trys ten i porų die
nų pasimirė.
C u m b e r i a n d, M dNetoli nuo
ežia, miestely j Mattie, iszlekė į padanges ga
rinis katilas lentų pjovinyezios.
Prie to try s
darbinįkai tapo ant vietos užmuszti, o keturi
sunkiai sužeisti. Katilas buvo mat jau senas,
neiszlaikė didelio garo spaudimo. Szukės su
draskyto katilo ir kūnai užmuszių darbinįkų
likosi po visas aplinkines iszmėtyti.
— „Dėlko verki”? Klausė vienas vaikinas
antrojo. ,,Tėvas man kailį iszpėrė”. — Skun
dės vargszas. ,,Na, ir už kų teip tavę muszė”; Nes yra stipresnis už manę — atsakė.
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liariszkus krasztus. Apie ta expedicijų likė
jo. kad ji pražuvo. “Southern (’r<>—"kapi
tonas sako, kad jis vi-us mok Jineziu- isz-odino laimingai aut salos Viktoria. Visi mok— Prancuziszka kompanija, ka-anti Pa slincziai buvo sveiki.
namos kanalų, kuri-ai sujungs Atlamiszkųsu
Didžiuoju oceanu, smarkiuos negu pirma pra
dėjo dai bu vai.\ ti. Jos agentai atvažiavo ant
-aio- Jamaiko- ant pasamdv mo lopo nauju
l’rėdnįka- techni-zko biuro Lvove,
darbimkų, Mat pranciizai nori užbėgti iiz
Igm Szpvlko. i-zrado naujų muzikaliszkų in
akių amerikonams ir pabaigti sa\ų|į kanala
strumentą. jo praminta ,.-zmyczioliniu har
pirma, negu amerikonai pradės darbus prie
monium'. Naujas i-l rumeiila- lui i lokių jau
savo m.manylo Nicaraguos kanalo.
klaviatūrų kaip vargonai, bei i-zdiiod.a balsus
— Tiriiietoj.as vidurine.- Azijos, vokietis -zmv cziolinių in-i rumentų. kaip antai: skripmok.-iineziu- Herman, sz.ųdivii neapgvven ko-. vinies, violciiczeles ir ba-etles. Spautuose ncperei na m uo.-e piesiyvnuo.-e (lobi tiru dinaiil klaviszius kaip ant vargonų, galima
rado pic.-kos uždumtų senovės miestų. Ma ant jo giajvlitcip kaip ant v ieno kokio nors
lomai ne per.-cmai tie kra-zl.u, kur buvo m- iii.-trumciilo, arba duetus, tercetu-, kvartetus,
miestą-. nebuvo teip nevai-mgi kaip dabar, k dp katu patinka.
kadangi triobo- dar gerai u/.-i i.11 i u-io- po
— Lioliai Dūrio i-z Turino. Italijoj, iszpieskus uzkioualu, pa-lalyio- jos i.-z mmkszio rado nauja bodų -kuru i-zdirbimo. Iszradepopelių medžio.
jai jau užpatenlav o savo i-zradimų v i.-ose
— Darbinįkai dirbanti prie -labino trio- Europos v ie-zpal v sle-e; Belgijoj susitvėrė
bų ateinancziai vi-osvietiuei parodai Paryžiuj. koniĮianija su 4 milijonai- frankų kapitalo ant
Prancūzijoj, rengia vėl didelį siraikų. Dar parengimo dirbtuves, kuri už-iims iszdirbimu
bingkai tei-ingai sanprolau ją, kad koke paro -kuru pagal nauja būdų. Ant visiszko iszdirdo.- paurangs viskas mieste, todėl jie dabar" b.mo-skuros pagal naujų btidų užtenka 4^ va
reikalauja dide-nio už darbų užmoKesnio. i landų. pagal senąjį ant to reikėjo pusės ir
dant galėtų i.-zm.lity Ii savę ir sav o s/.ci m v ną d.iiigiaus metų; ka-zlai i-zdirbimo labai maži,
laike parodo-, kada už x įsk.i jiems rein-dvi o i-zdirblos-kuros, pagal -avo gerumų, gali
lengvai i-zlaikv li konkurencija -u iszdirbtoms
gubai mokėti.
pagal senulį būdų.
— I-z Europos ateina žinios apit* mar
— Anglijoj pradėjo ant vi-okių iszdirbikias vėtras ir szalczius. Ant Voki-zkų jin ių
siautė baisi vėtra, kuri nemažai maze.-nių lai mų vartoti naujų metalą, vadinama ‘*Exel
vų sudaužė. Smego darganos ir-z.deziai. ko .'-iiver '. Pagal savo i-zveizdį panaszus jis į
ki siautė Vokietijoj, nemažai užkenkė augme sidabrų. 1-zlikro la-ai naujas metalas, teip
nims ir medžiams, kurie, del nepaprastai .-/al kaip žalvaris, yra lai varissiimai-zytas.su vi
ios žiemos, pradėjo jau sprogti ir žydeli. sokiais kitais metalai-, vpat.voes jo skiriasi
Hamburge, Berlyne szallis buvo 4 htip-niai labai nuo tų, isz kurių jis padarytas. Jis ne
žeminus zero, llarzo gi kalnuose buvo net 2o rudy ja, ant jo neturi įtekme- rugszlys nė ki
laipsnių. Nuoszalczio pradėjo smarkiai siau loki daiktai. K ii iogramas jo ka.-ztuoja tiktai
sti ligos, ypacz gripį>a, kurios del Prūsų Lie treczdaiį to, ka ka-zluoja kili baili metalai,
l ui ! jis vįialytie- geležie- ir plieno, bet nuo
tuvoj uždare visas mokslai nes.
oro ir drėgnumo nerudyja. Stoikai iszdirbti
— Jenisejaus gubernatorius atsiuntei i-z jo nereikalauja kaltinimo. Angliszki laik
redakci ja lai k ra.-zvzio ’ Tomskyj Listok” te raszcziai praua-zauja, kad “Exel Silver” ras
legramų, kad palei-las paskalas apie suradimų kuoplacziausių Į)iilaikymų.
Andiee's ir jo sandraugų kūnų Jeuiscjaus
— Paryžiaus inžinierius, prancūzas
gubernijoj yra neteisingas, tų patvvirtina ir
priwatiszki laiszkai atėję isz Jenisejaus; palei Germain, taip pagerino telefoną, kad
dęs tų paskalų Lalin, kaip gubernatorius pra- ant girdėjimo kalbos nereikia kiszti te
nesza. no vertas yra užsitikėjimo.
lefono dūdeles prie ausies ir prie kalbė
|~ ~|ln Port Chalmers, ant Naujos Zelandi jos, jimo nereikia kiszti lupą prie telefono,
Australijoj, atkako garlaivy.? ‘‘Southern bet galima susikalbėti stovint ir toliaus
Cross”, ant kurio pereitų meta isz Europos
nuo telefono taip, kaip ir kalbant zusiiszplaukė Borchgrevincko mokslinczių komi 
sija aut moksliszkų tirinėjimų į pietinius po- rinkusiems viename kambaryje.

Žinios isz pasvieczio.

JMauji iszpadipiai

Isz Lietuvos.

.'bįg

ant pamato vien politikos ir patrijotizmo, pavieni iszsitarimai arba atskirus žodžiai

Isz Peterburgo. Iszvakariui Naujų metų “Lietuvių Labdarin
Doriszkas purvas niega Draugyste” expromtu įtaise teatrą ir cziaus, pagarbinusio atidengimą pamin trume laikyti.
klo Muravjovo).
svarbos romanso. Knįgai, kuri talpina
begediszkas idėjas, nei scenos pilnos
V Autorius geriausios knįgeles gau- puikių dažų isz gyvenimo pirmų kriksz
“Anykszczių szilelį”, bet tas neįvyko.
czionių, ncgal dvokanezio kvapo sumaKlausytojų susirinko apszcziai; galima
žįti. Del iszreiksztų czion priežasezių
sakyti, lietuviszko gaivalo, ypacz darknįga szi tikrai pavojinga.
Nekurie
binįkų, buvo daugiau ne kaip visuomet.
VII. Pinįgai autoriui sudėta Redakvimą ,,Quo vadis?” Nors, tiesa, knįga
tuomi mažiaus pavojinga taptų, bet kai
po veikalas poetiszkas netektų vertes.
------- o--------vakaras silpnai te nusidavė:

Medcga „Garsui“,
-X-

manytas įrankis del sujungimo
mų įvykusių laikuose Nerono.

-X-

surisztas su vaidais torį) labdariu ir stu-

atsitiki
Ir szio-

apgarsinimą, jog M11 (isterija Apszv lėti
ima, kad tartum dideliais to laiko atsi
nio paliepė priiminėti romansą ,,Qu°
tikimais valdytų pagal savo linkėjimą.
padaryti studentai aiszku isz to, jog stuNorėdami tad iszmintingo dalykų
mokslainių knįgynus,
surėdymo knygoje, klausėme ar joje
pelno.
krikszczionys, ypacz Apasztalai ir Kankintiniai isztikro perimti dvasia Kris
viszka
taus? Apraszymas susitikimo szv. Pe
nors tai nedidelis dovaną, turiu paduoti nuomonę apie tą tro su Neronu, mirtis kunįgaikszczio aromansą katalikiszkų amerikoniszkų
pasztalų, kankinimai krikszczionių pa
kiekvienam lietuviui dėka jo pral
Tiesa, szis romansas
kuinui. Preke šo kai). (Varpas).
stato pergalėjimą stabmeldiszko Rymo
--------- o---------KONKURSAS.

1-

nuo krikszczionijos.

Bet charakteris

žiureti:
nevu cio o nicio

niuje, Lietuvos
skriauda mus,
stanczio kitų,
mums, ko mes
kolių valdžios.

szirdyje tai nauja dide
kuri prisideda prie tuk- tliolic U nion and Times

o/jV.

Petro, ir stoka jame pasitikėjimo bei ra
New mumo kada ramina kenczianczius kriktie- szczionis. Mes neatsimename, idant kur
apysakoje butu paminėta nekruvina au-

galime laukti nuo inasPaszveskime-gi ir mes jama katalikų ,, 1 ne Keview nuo 19
d. Gegužio m. pereitų metų, tokią daug
maž padavė tos knygos kritiką: , ,žmo
bus, iszaiszki ūkime siekius dabartines nes blaivaus proto atvirai sziądien privaldžios ir iszplatinkime tą rasztą po
czios vietos.
Mes gi tvirtiname, jo<

Sa k ramentai szv., isz kurių krikszczio
nys stiprumą sėme.
Vartojimas dory-

kariavimas su piktais pageidimais vos
ten kur paminėtas. Mokslas tik meilės
stiprinus pažymėtas, nors aiszku, jog
paraszyrnui populiariszkos lietuviszkos rimai 10 romanso niekad nebūtų buvę toji meile visur minkszta, isztvirkus.
knįgeles apie Muravjovą.
Sąlygos paraszyti ir skaityti, nes užgauna jie
se:
konkurso tokios:
jog szi
Nes yra ten daigtai, kurie, pagal szv.
Povilą, ,,netur būti ne paminėjam! tarp
rių godžiai skaitoma.
Pirmiausia nuo
narna.
tų žemos pajautos jaunų ir senų ypatų,
II. Faktai, apie kuriuos bus raszy- ka ir 19 am amžiui.
ta, turi būti teisingi (galima pažymėti,
mi
kad Muravjevas rūpinosi apie pagerini
geli isz k ų misterių isztvirkusios stabmelmą medcgiszko būvio ukiniku, tiktai rija vaidintuve ir nepritinkanczias pakeIII. Knįgclč privalo turėti agitato
kolių

valdžią.

• Autorius turi stovėti

puslapių prie pirmo žvilgterėjimo atran szczionių. Paskui-gi nuo tų, nors augdi doriszkus nuodus, kurie prie bėgė- szcziaus stovinczių, bet sentimentaliszkų

107
jų minksztnmo ir saldumo stokuoja prigulinczio krikszczioniszko stiprumo, e
nergijos ir nusimarinimo, apie kurį sa
ko svietas: ,,Vieszpatie, kieta yra s/i
kalba ”.. Tokiems patinka ,,Quo vadis?”.
Bet dauginus apszviesti, su dauginus iszlavintais jausmais atsisuko nuo knįgos
su pasibjaurėjimu. Žmones, raszo ,,Catolic Telegraph”, tur žinoti, jog , ,Quo
vadis?” tai ne koks dailės veikalas ir jog
katalikiszki tėvai tur už pareigą atito
linti nuo vaikų tą knįgą. Kaip vėl pritinkancziame laike iszejo persergėjimas
arcivyskupo Eklerio, idant jo vyskupy
stėje perdetojai kollcgijų, mokslainių ir
bibliotekų netik nedaleistų savo pavaldi
niams jos skaityti, bet ir i knįgynus sa
vo nepriimtų.'”
M.
*) „Kraj” na. 7 r. 1S99.
aus Maria Laacli" Nr. 1. 1899.

**) Stimmėn

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

Reikaluose rinkinio auku
ant Paryžiaus parodos 1900.
N. 13 ,, Lietuvos’ palilpo straipsnis,
kurio pradžia taip skamba:
„Kiek jau buvo užmanymų, pakol
tų Amerikos Lietuvių, bet daugumas jų
pasiliko tik užmanymais.’’ Toliams nu
rodo, kad vienus dar nepradėjo arba
nepabaige o jau kitus užmano. Ragino
taipgi visus prisidėti prie aukų sziame
reikale, darant koncertus, balius ant tos
naudos, paskui nurodo, kad reikalingas
yra komitetas tarp Amerikos lietuvių
arba iszrinkti tikt vieną kasteriu, taipgi
iszleisti broszurelias keliose kalbose.
Asz, isz savo puses, veik visame
jam pritariu. Taigi szitas užmanymas,
kaipo svarbių svarbiausias, turėtu apei
ti kiekvieną, kuris save vadina lietuviu.
Kiekvienas turi prisidėti prie to dalyko
kuom kas įgali.
Kas link Domijonaiczio užmanymo
daryti koncertus ir balius ant tos nau
dos, asz nelabai sutinku, nes tas sunku
padaryti, viena, kad nevisada darant
koncertą arba balių galima pelnyti, tan
kiai reik pridėti isz savo kasos, o antra,
dar tas labjaus, kad ežia yra reikalas
tautiszkas, o tarp musų brolių yra dar
labai daug tokių, kurie sako, jog dirbti
del tautos, yra bedievių darbu.
Ir nedyvai, iszkurgi jie atskirs gerą nuo blo
go ir kaip tu jiems įkalsi į galvą, kas
yra geru? Laikraszczius kasžin ar treczias procentas tik teskaito, tad isz kur
jie gali žinoti, kas ant svieto dedasi, ir
nevat nežino kaip jie pats gyvena.

Man ding, kad butu geriausiu ir
greieziausiu budu surinkimo aukų, pir
ma, reikia iszrinkti centraliszką komite
tą, kuriam isz visų Amerikos krasztų
turėtų siųsti surinktas aukas ir kuris tu
rėtų garsinti per pirmą geriausią laikrasztį kiek kas aukavo ir kiek yra jau
kasoje. Taipgi tas komitetas gales nu
siųsti visas ant syk aukas į Szveicari|ą, o ne taip kaip dabar siuntinėti po
&5.00 arba daugiau ar mažiau, kas, su
prantama, daug daugiau kasztų ir priegtam nežinia kiek nusiųsta. Antra, kiek
vienoje vietoje, kur tik lietuviai apsigy
venę, turi iszsirinkti sav 2 ar daugiau,
žiūrint pagal skaitlių gyventojų, isztikiinus vyrus, kurie eitų per stabas ir, aiszkįdami jiems verte to reikalo, rinktų
aukas kokias kas duotų, 5c. 10c. arba
daugiau, žodžiu, kiek kas iszsigaletų.
Tad, jei visumene ant to tinka, te
perstoto ypatas ant Centraliszko komite10. ypatingai atsakantį žmogų ant kasicriaus. kuris galėtu užsistatyti gerui
kauciją (bond).
Tokiu budo gal pakiltu didesnis no
ras tarp žmonių aukauti ką.
Palieku tą visą ant visuomenes nu
sprendimo.
Makauckas.
----- o------

XEVISADA IK l’A LICMOXAMS
KEIKIA TIKĖTI.

skųsti, bet, aut nelaimės, grįždamas jau jo
neradau ant tos vietos.
Su guodone

Makauckas.
•— Mokytojas: — „Ar gali man pasakyti
Jonai, dulko nevienas rnokslinczius neiszkrinta isz < langu us”
Mokintinis: „Tur būti tenai nėra nevie
no1'.

Pippias Balius!!
Waterburio Susi v. kuopa 19 Balandžio
1899 rengia pirnmtinį didelį pasilinksminimą,
ant kurio maloningai užpraszo visus tautieeziiis. Viela pasiirta ant ,.Concordia Hali”
305 Bank ui. Orkestrą bus tokia, kokios ikį
sziol dar niek* netmejo.
Taipgi bus laiko
mos prakalbos. Todėl lietuviai neprasnauskiIc tą dieną, kad po laikui nesigraudįtume.
inženga vyrams 25 et., moterims ir merg
gilioms dykai.
Su guodone
Susiv. A. L. Kuopa.
------ o-------

„Garso“ agentai.
kurie turi tiesą rinkli apgarsinimus, promt
mer.-itą nuo skaitytojų. priiminėti orderius
ant ' isokiu drukoriszkų darbų etc. yra sziei
1). Bražinskas,
Elizabeth, N. J.
>

K. Jasulaitis, 317 Henderson str.
Jersey City, N. J.

J. Pauks/ąs, 29 N. Welles st r. alley,
W kės Barre. Pa.

V. Martiszius, 39 Centre str. Pittston, Pa.
Ant. .Jotis 726 S. 2nd sir.
Philadelphia. Pa.
K. Muzikeviczius, 622 Spruce str.
Beading. Pa.

Asz, kaipo agentas nuo pardavinėjimo
J. Puezkus, 201 Stroud si ret i.
-zipkorezių, 21 d. k<>v<> turėjau nuvežti pora
Wilminglon, Del.
pasažierių i Hoboken. X. J., isz kur iszplau
kia daugiausiai garlaivių į Europa.
Mažino
(fraud Kapids, Mieli.
T. J. Staven,
jaut man anl l'ero i.-z Jer.-rv Cit v i XC\v York,
Stanislovas Masalskis, 275 Grant str.
teko užleiii\ 1 /mone- su pundui.-. I’aiiiisli.uu
Brooklyn, E. I).
sau, gal ir va moja i Europa.
Pažinau tuo
W. K. Pūkas, 25S Bolleave. Pittston. Pa
jnu>. kad lai Ims koki paliokai ar nugarai,
iižsziiekinau lenkiszkai. Butą ungarii. Papa
sakojo jie man, kad at v až.ia \ <) isz Pill<l>urgo
ir kad dabar važiu ja i >av<> levv nę. Asz pa
klausiau ar turi szipkortes, atsake, kad t ur .
Tad. sakau, ei-il jus manim sykiu, asz jus nu
tein
arkovigz r™,,o
vesiu ant sz.ipo iraug- su savo pa-mzieriais.
PARDUODA
už ką jie 111:111 gražiai padekavojo.
Iszejiis
nuims isz Xevv 'i <>rk<>. apipuolė juo-, koezmoDrapanas ir visokius vyrų aprėdaius.
nai (vožėjai), kad milų karieta nuvažiuoti prie
Taipgi iszvalo ir taiso visokius drabužius
szipo.
Asz jieiiis sakau, nereikia, mes nuei gerai ir labai pigiai.
sim ir pekszli. Bet szlai pasisuka irpalicmoAteik ir persitikrjk pats.
nas, kuris juos susi,stabdo, o man liepia eiti
Elizabetiiportii, N. J’
savo keliu. Asz, žinoma, neturėdamas daug
laiko, neturėjau kada su juom rokuotus. Sztai
Isztraukia dantį be jokio
jis liepia jiems sesti į karietą ir veža juos prie
skaudėj i tuo.
szipo. Kelio buvo tiktai 5 blokai, tad galima
suprasti kaip toli buvo. Jszleidus juos isz ka
Taiposgi įdeda naujus ar
rietos, turėjo užsimokėti kiekvienas po si.25,
ba užlieja skyles labai pigei
o jų buvo net 4. Tai. mat, ir isztraukč Š5.00
l^hiTa Dental l^ooms
žmonėms be jokio reikalo. Tad pcrsergszcziu
visus savo brolius lietuvius, kad butų atsar
100 N. Centre Street,
gus dideliuose miestuose ir su paliemonais.
Pottsville Pa
Asz mislijau paliemoną, už jo tokį pasielgimą,

Tiielew Yoil Barė. Bonse.
S

&M

138 First st.

,

.
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Rates of Advertising

One inch once
—
<o.5Oc.
One inch one month
—
S 1.00
One inch per year
—
— § 10,00

o imperatoriau, tuose daigtuose, ką tau
les bzvencziausios Kazancavos, nes a. priguli, vienok Bažnyczios dalykuose,
a. Liudvika prigulėjo į draugystę gyvo turime savo ganytojus” Orat. 2 de imag.
jo ražaneziaus, kurioje vieniai tarnavo
per \ isą savo žemiszką gyvenimą ir vai szv. tvirtai tikėjo i savo liuosumą ir neprigulejimą, ką žodžiais ir darbais pat
Motinos Dievo it nenuilstanti kareivų, virtino, besigindama ir bedrausdama
lodei tegul būna tau, Liudvika, lengva vieszpatysczių valdonus nuo neteisingo
prisisavinimo neprigulinezių jiems tiesų.
ta szaha ir svetima. Amerikos žemele.
Teip Ozijus Kordobas vyskupas sudrauo metuc amžiaus,

sikiszk į bažnytinius reikalus, ne-gi
mums iszdavinekie sziuose reil
„WJWfeh LdWIVIir ,
(.lotas liko stacziai isz namų.
n uo
savo prisakymus, o
Iszduodamas kun. B. Žind/.iaus, kun .1. KaiiT
lakio. kun. A. Kaupo, kun. M. Szed\v <l/,io.
mas del gyvųjų; gyvenime savo a. a. mus mok) kis.
•
mnrjrjnrrrrjr**.
_____ —.wwwxxWW
Kazimieras mažai atbojo apie savo atei reikalus vieszpatystes, mums — bažny
K<wJ u <>ja ant melu t Ui $ /,?O.
ti.
( < \uno biskį perlengvai, užtai tinius; kaipo prieszytusi Dievo surėdy
K Die\as- parode savo pirszlų, tartum nu- mui, kas nuo tavęs norėtu atimti vaiPlnįgus ir visokius ran,<raszezins reikia siųsti
ant szio adreso:
bausdams (teisybe, mirė apžiūrėtas su džią imperatoriszka, taip sergėkis ki-ztis
į Bažnyczios reikalus, idant sunkiai neRE V. It. ŽINDŽIUS.
IJ
'i
prasikalstum.
Atiduokite kas yra cie
I
d;i/.n\ežia del priežasties ceremonijų di
soriaus ciesoriui, o kas Dievo — Die
džiosios nedėlios.
Chicago Ill.
Darbai sziuom vui. Nedera mums žeme rėdyti. < tu
S. Athan.
tarpu pas mus eina kuonogeriausiai. neturi gales smalkymo.”
hist. Arian, c. 44. kiti popiežiai ir vys
l
iktai
nežinia
ar
ilgai
taip
bus.
Elizabeth, N.J. Balius laiky
Lietuviai mus miesto pradėjo kru kupai lygiai smarkiais žodžiais draudė
tas antrą dieną velykų atsibuvo kono- ,
kitus ciesorius, kaip Feliksas III — Zepuikiausei. Bet-gi linksma ant szirdies tėti. Vieni rengia teatrus, kiti kitokius noma, Grigalius II — Leona Izaurika,
žmogui, kad ir lietuviai jau gali gražiai, pasilinksminimus ir t. t.
Teatraliszka kuopa szv. Martyno Steponas V — Bazilijų (Vosylių) ir .kiti
linksmai ir spakainiai, be jokių barniu
kitus. Tą pat teisybe liudija daugelis
ir pesztynių, pasibovyti.
Sveczių bu rengiasi atloszti teatrą po vardu: ,, Dvie nusprendimų, pasmerkianezių prieszinvo įvales, kaip vietinių taip ir isz apie- jų Siratų” per atvcliki, t. y. pirmą ne gus mokinimus.
linkės. Isz apielinkes daugiaašei buvo dalią po Velykų. Kiek teko patirti, ta
Daugelis biedzių aplanko vieszdraugyste darbuojasi konogeriausiai.
patystę, kurios valdžia kiszasi i bažnyti
tai buvo antra diena szventes Velykų, Mat szimet jau atlasz treczią teatrą. Tik
nius reikalus, ir nestebėtina, nes tuomperdaug užsitraukusių nebuvo matyti. tiek dar beda, kad aktoriai neprisiren
gia atsakaneziai atlikti savo roles; bet kart Bažnyczia, nustojus savo liuosybes,
yra viltis, kad su laiku ir tas pasigeris. pavirsta į įnagį politikuojanczios gaujos,
nems.
Garbė
nustoja tosios įtekmės, kokią turi ant
kiams!
žmogaus dvasios, o beda vieszpatystei,
kur nėra kitokios tiesos, kaip tiesos ciŽinoma, knįgynas stosis.
Czia naudos
viliszkos, kur vietą kunigo užima žemsnuo baliaus §50, kun. B. Žindžius paau
kis ir žandaras: ilgainiu tokia vieszpatykavo S10, viso labo $60. Pradžia daili'.
ste turi griūti, ar badą savo valdymo
riopai skiriasi nuo vieszpatystes, beje permainyti.
Vergti Bažnyczia, sako
redaktorius, ket vergo
siekiu, įrankiais ir t. t., kuris skirtu- Maassen’as, yra ją suardyti, o suardy
mas, žinoma, ne tikt teorijoj’turi būti, mas Bažnyczios, tai ne kas kits, kaip
ją, tikėdamasis szį-tą tenais nuveikti
bet ir praktikoj’ matomas, o nebūtų jojo sugriovimas religijos. (Neun. K.įpilei
ant tautiszkos dirvos ir sujud i ti Angli
etc. p. 15).
jos lietuvius. Mus redakcija velija jam
Isz to, ką augszcziaus kalbėjome,
st<*s. Apart to isz pat savo pradžios Baž
nyczia szv. turėjo ir iki sziol turi savo patys suprasime neteisingumą paprasto,
— p. Simas Makauckas aukauja
valdonus ir ganytojus Dievo paskirtus, labai iszsiplatinusio paskutiniuose lai
$1.00 ant a. a. kun. Burbos paminklo.
todėl negali ne vieszpatysczių vieszpa- kuose, užmetimo, buk ,, Bažnyczia esą
cziai, nė kili jų vietą užimti be didžiau vieszpatystej’, o ne vieszpatyste Bažnyklyn’e užims kun. A. Milukas isz She sios neteisybes. Szv. Jonas Damasce czioj’“. Suprantant geograliszkai (tai
nandoah.
nas sako: ,,Temyk’, ką kalba Apaszta- yra žiūrint ant vietos užimamos) žinome,
įĮ
II Philadelphia, Pa. Kovo 25 tas: Nekurtuos paškyrė Dievas Bazny- jog Bažnyczia katalikiszka iszsiplatinus
diena pasimirė Liudvika Baironuke, 22
po visą svietą, todėl negali būti vieszpametų amžiaus. 24 d
ireczia ganytojus ir mokytojus, o nepri tei.
Vienok juridiszkai žiūrint, sako,
kilmingai palaidota.
dėjo imperatorius.... klausysime tavęs, Bažnyczia yra vieszpatysteje, nes kata-
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likai gyvenanti kokioje nors vieszpatys- ir žmonių iszganymas, o taipos-gi vie mokinimą. Szitą darbą gali mokįtis vyrai,
teje sudeda partikuliariszką arba nacio- noda pradžia, nes Bažnyczia ir vieszpa- vaikinai arba merginos ir kožnas gerai ir greiSzita profesija yra labai
naliszką bažnyczia, kuri, kaipo kitos tystė paeina nuo Dievo: pirmutinė kai greitai iszmokt.
naudinga dėl lietuvių, tad nesnauskit, bet
draugystės, turi priklausyti prie valdo po nuo savo Insteigtojo, antroji — kai griebkitės prie mokslo, o iszmokc nesigailė
no vieszpatystes.
Taip sąprotauja ir po nuo daviko prigimimo.
Sądaros a- si t.
labai klysta.
Pirma, neteisybe, kad biejų valdžių reikalauja laimė žmonių,
Dėl tradicine fotografiją vis tiek lyja ar
katalikai
kokios
nors
vie stiprumas ir užsilaikymas vieszpatystes. gražu. Adant sziokiom dienom ir nedėliom
szpatystes sudėtų partikulariszką arba Pažiūrėkime areziaus, kuomi Bažnyczia nuo 8 ryto iki 6 vakaro.
Su guodone
nacionaliszka bažnyczia. nes Kristus tii< vieszpatystei, o vieszpatyste Bažnycziai
Benson
vieną Įstate Bažnyczia. o visos kitos gali būti naudinga.
370 Bedford avė.
partikuliariszkos arba nacionaliszkos ba
(Dar neviskas.)
Brooklyn, N. Y.
žnyczios nėra Kristaus darbu, tik žmo
---------- o--------------- o-----nių, todėl nėra ne tikromis bažnyczio•/
mis.
Antra, vieszpatystes valdonas,
Manageris ir licžuvnįkas — lietuviszkoj,
p. Z. L. isz Traverse City. Po ko
turis po savo valdžia ne bažnyczia, tikt
lenkiszkoj, rusiszkoj ir slavėniszkoj kalbose.
daugiau ar mažiau kataliku, gali ir pri respondencijom mes reikalaujame pilno COLUMBIAN RELIEF .FUND ASSOCIA
valo valdyti juosius, likt ne reikaluose, paraszo, o ne pradinių tiktai litarų var TION. Office — 738 Drexel Building.
Ant galo, korespon
kurie prie jo nepriguli, nes bažnytiniams do ir pravardes.
Philadelphia. Pa.
Ta draugystė tcisingjausia už visas ir
dalykams yra paskirti savo perdėtmiai, dencija ne yra atsakanti, nes mes jau
svietiszkiems — savo; kas yra cieso pasirĮžome tuos vaidus ir užsipuldinėji pigiausia. Imokėt reikia Įstojimo s5.oo, o
Geidaus paskui kas menuo po 81.oo. o laike ligos moriaus — ciesoriui, o kas I )ievo - Die mus viens ant kito užbaigti.
kasi, kokioj užraszytas ant ,,Police". Yra
susitaikįti ten tarp savęs su gražumu.
vui.

Atsakymai.

Prieszai liuosos Bažnyczios dar taip
užpuola: ,,daleidus liuosumą Bažnyczios
turėsime vie.szpatystę vieszpatystėj, t. y.
avi vyriausi valdi vienoj vietoj, kas ne
gali būti." Oi, gali ir labai gali.
Negalėtų, jei siekis ir įrankiai vienos val
džios, butų tie pats, ką ir kitos, t. y.
jeigu Bažnyczia norėtų atlikti reikalus
vieszpatystes, arba vieszpatyste bažny
tinius, tuomkart, žinoma, kiltų sumiszimas ir taip ilgai tęstis negalėtų.
Vie
nok kur siekiai skiriasi. įrankiai skiria
si, kodėl tenai negali būti dvi atskiri
vyriausi valdi, kurių viena turi savo, o
kita savo privalumus, siekius ir t. t.
Czionai garbintojų cjesoriszkos valdžios,
■kuriai nori ir Bažnyczia palenkti, galė
tume užklausti, kodėl jie nesidrovi įves
ti, ar Įvedus globoti bažnyczia Bažnyczioj.
Datyrimas, galutinai, aiszkiai
parodo, jog Bažnyczia ir vieszpatyste
labai gerai gali szale savęs sutikti, o
kur nesutinka, ten visur rasime kaltę
ne Bažnyczios, tikt vieszpatystes arba
Bažnyczios ar vieszpatystes tarnų. Tiek
užteks paaiszkinimui skirtumo ir liuosy
bes dviejų valdžių. Dabar liekasi paai
szkinimui antrasis punktas, beje: viena
valdžia su kita turi sądaroj laikytis ir
broliszkai viena kitą gelbėti. Nors Ba
žnyczia ir vieszpatyste nepriklausą nuo
kita kitos,
kaip tai matėme, vienok
negali viena nuo kitos skirtis, viena ki
tos nereikalauti (apsieiti be kitos) arba
iszduoti prieszingus prisakymus.
To
nedaleidžia vienodas paskutinis siekis
abiejų valdžių, kuriuo yra Dievo garbė

J.. M. Smalenskas

nuo $25.oo iki s5.oo sergant, o vis tik už vie
na doleri ant mėnesio.
L.

Statystykos Bertillon paduoda žingeidžią
Sėdžia: kiek tu reikalauji už savo batus,
žiniaC. savo • ' isztvrimu,
kokia
įtekme
daro
motekuriuos tau pavogė?
L.
CV
ryste ani ilgo amžiaus.
Ant tukstanezio žeBlėdį apturėjęsis: Tuojaus.... už batus
nolą mirszta 10 procentas, ant to paties skai užmokėjau 2 rubl.’ už puspadžiu padėjimą GO
tliams naszliu mirszta 22 proc.
Senovėje la kap., už sulopimą 10 kap., už padus 1 rubl.
bai asztriai pasielgdavo su neženotais. Atė 30 kap., viso labo 4 rubl.
nuose kavalierius negalėje valdyti vieszaus uredo, filozol'as Plato uždėdavo ant ją korą
pinigiszką.
Spartoje vėlei moterims buvo
Isz sekanezią sąjamą sudėti keturiolika
pavelyta muszti vyrus neženotus bažnycziojc žodžiu, taip kad galines litams, skaitomos
Ilerkuleso; Romėnai uždėdavo ant tokiu kon nuo virszaus į apaezią sudėtą vardą dailios
tribucijas. Abclnai ženoti senovėje turėjo di tragedijos, o pradinės, skaitomos taipgi nuo
desnius priviiijas negut vienstipiai. Tėvas tri virszaus Į apaezią, padarytu vardus jos auto
jų vaiku buvo liuesas nuo asabiszku mokes- riaus ir vertėjo i lictrviszką kalbą.
czią. Vėlesniuose laikuose tiesos Kanados da
Sąjamos:
al-as-ca-cra-cte-do-do-<lom ei
ve didės priviiijas žemėtiems, o neženotus per her-i-ke-kol le-le- lu-man-me-men -inir-na-pasekiodavo.
50 metu atgal valstijoje Mery- per-pin-ra-ra-ra-rier-sa-sau-schel-si-sig-sor-tha
land buvo tiesos, jog kavalieriai ir naszliai pa to- wall-zon-zor.
baigą 30 metu, turąjo mokėti padotkus.^J
Į
Prasmė žodžiu: I upė Kalifornijoje. 2 bu
vęs prezidentas prancuziszkos respublikos. 3
------ O------garsus astronomas, 4 sala, garsi isz rasztą
PIRMUTINE LIE’I UVISZKA TRAUKTUHomero, 5 upė Siberijoje, G viena isz FilipiVE FOTOGRAFIJŲ IR MALEVONE
niszką salą, 7 pasakiszkas kraszlas, kur buk
VISOKIE PAVEIKSLU.
daug turtą randasi, 8 miestas Lenkijoje. 9
Turiu didžiausią ir geriausią trauktuvą miestelis Kauno gubernijoje. 10 vardas arabifotografiją. Darbą atlieku pigiai, greitai ir szko karaliaus, 11 upė ant salos Luzon. 12
gerai, ką ir kožnas atsiėmęs savo fotografijas vardas lictuviszko laikraszczio, I3micstas cenpasidžiaugia. Dirbu žvilganezius. nudėvėtus traliszkoje Amerikoje, 14 kalnas ties Neapoliu
iriuos, ką iszrodo kaip skuriniai, ir traukiu
DIDELIS ATIDARYMAS!
nabasznįkus jusą namuose.
Po
vardu
New Yorko rubsiuvią moteriszKas turit fotografijas isz Lietuvos savo
tėvu arba prisiegą, o norėtumėt ir patys ant ką skrybėlių, ccikią ir vyriszką drapaną krū
ju but, prisiuskit abidvi fotografijas, o pada mas po numeriu 210 Second st. Elizabethport
rysim, kad iszrodis tai]), kaip butu būvą visi antras durys nuo aptiekus. Visie esate szirdingai už praszomi atlankyti szitą didyjį ati
sykiu traukti.
Prekė už tokias fotografijas, G $3.oo, o darymą, prasidedantį panedėlyje 20 Kovo.
12=54.00. Malavoti 65.00 už tuz.; $2.oo rei Visoki ceikiai drapanos parsiduos konopigkia prisiųsti sykiu su fotografijom, o kitus iausei, 2 dailius prezentus duosime kiokvieiiiim pirkikui. Visokios klcidos ir skrybėlės
kaip gausit pirmą praba.
Taipgi mokinu daryt fotografijas už $25 steliuotos padarytos konopigiause. Tik neuž
ir duodu lekcijas dėl malevojimo dideliu pa miršk adresą: 210 Second st. antros duris nuo
veikslą 50 et. už adyną, arba $20 už' visą isz
kos.

Logogriphas.
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Ji pradėjo skaityti ir mesti pinįgus isz kapitono krepszio į maiszelį, kurį laikiau.
Parasze Robertas L. Stevenson.
Buvo tai ilgas ir sunkus darbas, pinįgai buvo isz visų
(Tąsa. )
krasztų ir visokios vertės — dublonai, lujidorai, ir ginėjos,
— Nuleisk uždangalą, Džimai, — susznabždėjo mano ir ispaniszki doleriai, ir ar asz žinau koki dar, supilti į vieną
motina. — Jie gali ateiti ir daboti isz lauko. O dabar — ta krūvą be jokios tvarkos.
Ginėjos buvo recziausios, o tik
re ji, kad asz padariau, ką ji liepė — mes turime surasti ra jas mano motina mokėjo skaityti.
ktą nuo ano daikto. Bet kas drįs jį apjieszkoti!
Kad mes beveik pusę darbo atlikome, asz staiga pa
ji beveik raudodama isztarė tuos žodžius.
dėjau ranką ant jos peties, nes iszgirdau tyliame, szaltame
Asz tuojau atsiklaupiau.
Ant grindžių arti jo rankos ore garsą, nuo kurio mano szirdis pradėjo szokinėti — barszgulėjo maža popierine ripkele, pajuodinta ant vienos puses. kejimą žabalio lazdos i suszalusį kelią. Barszkėjimas vis ar
Tai yra juodas ženklas, pamislyjau sau, ir paėmęs ra tinosi ir artinosi, o mes sėdėjome užspausdami kvapą.
Ant
dau paraszytus ant antros puses gražia aiszkia ranka tuos g d<> d;i\esi girdėtis asztrus bildėjimas į viesznamio duris,
trumpus žodžius: ,,Turi laiko tiktai iki deszimtai szį vaka
paskui girgždėjimas spynos, o paskui treszkėjimas stumos,
rą.
”
v
nes niekszas norėjo įeiti. Dabar prasidėjo ilgas tylėjimas
— Jis turėjo laiko iki deszimtai, mama, — pasakiau
viduje ir anl lauko. Ant galo barszkėjimas prasidėjo isz nau
asz, — ir toje valandoje musų senas laikrodis pradėjo muszli.
jo ir, ant musu neapraszomo džiaugsmo, dingo tolumoje.
Tas netikėtas muszimas baisiai mus iszgąsdino, bet naujiena
— Mama, — tariau asz, kad barszkėjimas visai nuti
buvo serą, nes buvo tai tiktai szeszios.
lo, — imk viską ir eime isz ežia.
— Dabar, Džimai, — tarė motina — jieszkok rakto.
As/ buvau tikras, kad užremtos durys turi pasirodyti
Asz iszvercziau jo kiszenius vieną po kitam.
Radau
nužvelgti uos ir gali sukelti visą szirszinų lizdą ant musu, bet
tiktai truputį smulkių pinigų, nopertską, skilus ir dideles akaip buvau dėkingas, kad užrėmiau duris, niekas negalėtų
datas, kapszą supjaustyto tabako, peilį su užriestu kotu, kipasakyti, kurs nebuvo niekad sutikęs ano baisaus žabalio.
szeninį kompasą ir kempinę — ir nusiminiau.
Bet mano motina, nors buvo iszsigandusi, nenorėjo
— Gal raktas ant jo kaklo — tarė motina.
vienog imli nė trupuezio daugiau, tik tiek, kiek jis buvo jai
Tada asz, nors ne be atkarumo, perplėsziau jo marszkaltas, o isz antros pusės atkakliai nenorėjo imti mažiau.
kinius ties kaklu ir tenai, isztiesų, radau raktą, kabantį am
Dar nesą septynių, sakė ji — ji žinanti savo tiesas ir joms
iszmaluotos virveles, kurią perpjoviau su jo peiliu.
Mes į
turinti užganapadaryti. Ji vis dar sznekėjn į mane, kad du
gavome dvasios ir pasiskubinome ant virszaus, nieko nelauk
slus szvilptelėjimas prasitęsė nuo kalno nelabai toli nuo mu
dami, į mažą kambarėlį, kur jis gulėdavo per tiek laiko ir
su. To buvo ganu, daugiau net kaip gana, mum abiem.
kur jo skrynia stovėjo nuo dienos jo pribuvimo.
— Asz nesziuosi, ką turiu — tarė ji stryktelėjusi ant
Ji iszrode kaip ir visos mari nikų skrynios.
Ant vir
szaus buvo iszdeginta su geleže pradinė litara
ant kam kojų,
— O asz paimsiu szitą, kad atlyginti skaitlių — tariau
pų buvo truputį apdaužytu ir aplaužyta— turbūt nuo ilgo,
asz, imdamas ceratinį r y szį.
sziurksztaus vartojimo.
Apycziupomis nubėgome žemyn, palikdami žvakę ties
— Duok man raktą — tarė motina, ir nors spyna bu
tiiszczia skrynia, atidarėme duris ir pasileidome į sodžių.
vo kietą, ji atrakino ir atvožė virszų viename akymirksuyje.
Tas pasiskubinimas mus iszgelbėjo. Rūkas skirstėsi greitai,
Smarkus kvapas tabako ir dervos iszejo isz vidurio,
mėnulis szvietė pilna szviesa ant augsztų lauku isz visu pusių
bet nieko negalima buvo matyti ant virszaus, iszemus labai
ir tiktai slėnyje ir aplinkui viesznamį laikėsi dar ploni szydai,
geras drapanas, rupestipgai iszdulkytas ir dailiai sudėtas.
kurie užslėpė musų pirmutinius žingsnius. Dar mes nebuvo
Regimai kapitonas jų nebuvo dar dėvėjęs.
Po jomis prasidėjo miszinys, —vinkelis, skardinis me atlikę nė pusės kelio, o jau reikėjo iszeiti į pilną mėne
kauszelis, keletas lapų tabako, pora labai dailių pistalieLų, siena, Toje tai vietoje mes iszgirdome garsą keleto begangabalas sidabro, senas ispaniszkas laikrodis ir keletas kito ožių žmonių ir atsigręžę atgal, pamatėme szviesa, svyruojankių niekniekių mažos vertės, daugiausiai svetimszalinio isz- czia isz vienos į kitą pusią, einanezią vis artyn. Tas parodė
dirbinio, pora misinginių kompasų, ir penketas ar szeszelas mums, kad vienas isz ateinanezių ncszėsi liktarną.
— Mano sūneli, ■— suszuko staiga motina — paimk
gliemežių isz Vakarinių Indi jų. Asz paskiau tankiai mislydavau, kad jeigu jis nesziosi su savim tuos gliemežius savo pinįgus ir beg tolyn. Asz alpstu.
Per mislį man perėjo, kad atėjo galas mum abiem.
kelionėse, tai turbut tikėjosi nuo jų laimės savo gyvenime.
Lig sziol vienog, to, ko jieszkojome, neradome. A- Pradėjau keikti baugumą kaimynų, rugoti ant mano vargpaezioje buvo senas žiponas, pabalęs nuo marių druskos, szės motinos už jos teisingumą ir godumą, už jos buvusį drą
mano motina pakelė jį nekantriai.
Ant skrynios dugno gu sumą ir dabartinį silpnumą. Ant laimės, buvome ties mažu
lėjo ryszys suvyniotas į ceratas ir iszrodantis taip, lyg jame tilteliu, ir asz ją svyruojanezią nuvedžiau žemyn į griovį. Ji
butų popieros, ir drobinis krepszys, kurs subarszkėjo, kad sunkiai atsiduso ir puolė ant mano krutinės. Tiltas buvo že
mas, taip kad tik asz pats galėjau palysti po juo, o motina
motina prie jo prisilytėjo.
— Asz parodysiu tiem niekszams, kad esiu dora mo- pasiliko aiksztėjc, grovyje — už poros varsnų nuo vieszna
teriszkė — pasakė mano motina. — Paimsiu kas man tik pri- mio.
(Tolinus bus.)
. guli ir nė skatiko daugiau. Laikyk ponios Crossley’s mai-

Ill
Czebatai ir Czeverykai!

NEW POINT HOTEL
J. A. Kohlenberger, Prop.

E- Hummel.

Jei nori pirkti czebatus. czeverikus
Arba kolioszus, tai eik pas
333 - 339 Trumbull str.
Louis J. Sauer.
ant
Elizabethport, N. J.
170 First
Corn. Court str.
Telefonas 665.
ELIZABETH N J.
Czia tu rasi geriausius czeverik s už
pigiausią prekę visam mieste. As ne
laikau blogo tavoro.

J. Slivinskas ir
M. Rainis.

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

343 Henderson st.
JERSEY CITY, N. J
Užsidėjo saliuną ir laiko kuogeriausius
gėrymus.
Sveozius savo vaiszina
Gal nori nusiųsti pinįgų į Lietuva,
ar parsitraukti sau mylima mergele, ar gerai, nes geri žmonės.
teip kokį giminaitį, tai siųsk szifkorte
per manę, nes szifkortes parduodu ant
230 2-nd str. cor. Pine str.
ELIZABETH, N. J. greieziausių ir drueziausių Laivų. Taip Elis, vynas ir alus puikiausi.
gi norineziam įgyti sau savastį, pardu
Užpeczėtyta ir Retail
odu LOTUS ir STUBAS ant lengvų isz- 168 Firts street
iygą-

jVL Bfeppep,

DASTATO
Anglis, Medžius Lentas.
Turi garu varomą masziną dėl lentų
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 das
Fabrikai
ant
Elizabethport N. J.
S. Front str.
Earl, Ark.
Batiscan, Quebec. ties Eliza. < th Itiver

Fred- Teršt egen,
Jnveliriiis, Dziegorn įkas ir Sidabrinykas. Parduoda parasonus, y vairius
dziegorius, taipgi pataiso gerai ir pigiai.
117 Broad str. Eli zabetli, N. J.

W. A. Front,

VYNAS >r 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 szeiminu į Entrance nuo
Pine str. Rodyjame visiems pirkt
pas jį gerymus ant Kalėdų. Orde
rius kožnam dastato į namus už dy
ka. NEUŽM1RSZKIT!

Pirmos kliasos Ilotelį
UŽLAIKO

SCRANTON’E

P. LIPAHCZIA.

ELIZABETH, N. J.

ELIZABETH, N.
Telefonas 576

ffiiofc

Ar nori geros Trajanko% Jeigu taip,
tai pirk LEWISJ) LIETUVISZKA
TliAJASKA, susidedanezią isz czystų
žolių ir szaknų, dailiuose blokiniuose
baksukuose sudėtą, 5o c. baksukas. Ne
kurie lietuviszki sztornykai laiko, arba,
jeigu nelaiko mes prislųsim po apturėji
m ui pirma užmokesezio.
Gal tau plaukai slenka arba nori dik
tus p’aukus turėt? Jei taip, tai raszyk
pas mus, o gausi rodą, kaip įgyti, Agentų reikalaujam visur, Adresas.

Geriausia užeiga ir rodos vieta dėl lie
avių.
Pirmos kliasos visokį gėrymao
cigarai. Laivakortes taiposgi pardu 107 S. Main St.
ant geriausių linijų.
Nepamirszkite, jog Hotelis

P. W.BlERSTEia & 60.

Parduoda Wholesale

Cigarus ir visokį Tabaką.
305 Elizabeth Ave.

Petro Lipavicziaus,
po No. 1837 N. Main Ave.
Jeigu norite pa «<ti „United
States Citizens” prisilįskite 25 c.
stemporn, už ką gausite katekiz
mą angį isz ko] e kalboje, kurį iszsimokinę galėsite gauti ukėsystes
popieras. Adresas:
Antanas A. Joris,
1312 Filbert st. Philadel

Shenandoah, Pa.

86 Alabama str.
Cleveland, Ohio.
Puikinsią užeiga dėl gerų žmonių ir
dėl pakele vingų pas

A. BAVARSKA
101 Firststr. ELIZABETHPORT, N. J.

Puikiausias alus, sznapsas ir cigarai

Lietuviszkas knįgas parduodu Žmonės geri sanžiniszki.
kopigiausa. Užpraszant jų katalio• gą reik įdėti į gromatą markę už
5 c. ;popieriniai pinįgai siuncziasi
registravotoj gromatoj. Adresas:

TILSIT, Oetpr. Germany.

TE VYNES~

SARGAS.

Mėnesinis iliustruotas laikrasztis.
Treti metai stovi ant sargybos Lie
tuvių tautos: szviesos, tikybos ir
k i1 bos.
Gaunamas Scrantone Pa. 1423
Main -ire pas Rev. AKaupą už 1
dolerį.
Pernykbztis ir užpernyszksztis
po | dolerio.

užlaiko Livery Stables ir priima
arklius ant, syėriino. Samdo arklius ir
vežimus.
Karieta ant szermenų $200
Karieta vežtinabasznįką S300
Karietos dėl veselijų 3200
Karieta vežti nabasynįką 3300
it. Y. & N. J Tel. 455. Elizabeth
Tel. 140 162 First str. Elizabethport N.
Szitas musu sztoras yra labai popui
J.
ariszkas del moterių. Bet mes užtikri
name, kad jis yra atsakantis ir dėl vyru
li- 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 marszkiniu ir kittokiu apsivilkim u reikalingu daiktu.
Vyriszki virszutiniai margi marszkiniai
35 coliu ilgio po 25ct. kiekvienas. Mar
szkiniai, ką kasztavo 75ct. dabar par 437 E. Jersey st. Elizabeth, N. J.
importavotojai
duodame už 50c t.

Geistum e
daugiau vyru

Į\ aierCoį

ft G. Oestep
apd Go.

,,Anthracite” alų
varantiiota tikrai czystas.

224 north 9-th str,
Philadelfhia, Pa,
tuos daiktus taipgi praktiszkai
pataiso.

W. K. Szemborskis

W. Kalvaitis,

Mrs. Lieb

Arnotu ir kieb'ku.

Parduodame ir siuneziame į vi
sas dalis Amerikos nuo visokiu
užsisenėjusių ligų.
Raszydami
gromatas indėkit už 2 c. markę
dėl atsakymo.

Frank Boiler

F. J. Vogė
136 FIRST SRT

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

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 saliunus aliį,
r. tįt.oret

B. Bloch
Kuogeriausiai

taiso ir

parduoda visokius dziegorius ir sziaipjau auk

sinius ir sidabrinius dai •

ktus.
210 First st. Elizabeth

;12

Banka Bischofio

I£

i vztr. xv

>
l

IH|

i

dėl atvažiavimo isz krajaus į Amerika,

Bankoje savo visados laikome daugybe pi
ningu del iszmainymo, kaip tai:
Maskoliuos rublių, Vokietijos markių, Austrijos guldeu
Dėlei artesnės žinios raszyk į

(Staats-Zeitung Building,

1

New-York

t ———------- --------------------------------

Nedėlioję Banka atvira nuo 10 iki 12 adynai.

Ąptapas /L Jocis.
Office 1312 Filbert str.

DWIEMS MEDALIAIS

KRAJ0WA

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

189*

KARŪNŲ, SZARPŲ,
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ,
BERLŲ, MARSZALK1NIŲ LAZDŲ ir tt.

ik įduodame Szipkortes (laivakortes) ant greiez
ivių į krajų važiuojantiems ir IsZSiuilCZlame SZipkorte

Bischoffs Banking House

CHICAGO^ ILL,

Mano Dirbtuve tapo
Apdovanota

!B
!E!

3

kX! KI V. XV K3 IT. X\!

’ 679 Milwaukee Avenue,

-------------------0-------------------

Siunczianie pinįgus visas dalN svieto pigel, sauge! ir greitai

2 Centre str.

ir. iv iii

W. SLOMINSKA,

E

' ■
uždėta 1848 mete
ame Staąts—Zeitung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, prieszai CitaHll te
New-Yorke

■X
O
cc

ir. xv

>
t
)
j
)

Turiu už garbe 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 praktika ir dėl to galiu
wiska padirbi pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.
Su guodone

W. SLOMINSKA, 679 MILWAUKEE AV.

B
CHICAGO, ILL

Ėi5WI

EM IV

tMSYV

priva tiszkas gyvenimas 420 South Broad str'

Philadelphia, Pa.
Užsiima visokiomis civilnomis ir kriminaliszkomis provomis visuose
soduose. Provos 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
jicszko parduodi ir iszrandavojenamus, sztorusfarmasir isz renka ran
das. Intraukia Į apsaugojimo kompanijas nuo ugnies irgyvasties [fire and
life insurance.)

W. A. Walsh Jr.į
Užlaiko visokius geležinius iszdarbius, Garinius peczius, blckins.
Taiso visokių kainu peczius ir gro
tas. Laiko visokius Įrankius delei
budavojimo, vinis, spynas etc., ir
forniczius ic. stabas,
,
218 & 220 Second str.

Centennial House
Užlaiko puiku alų, szuapsą ir cigarui
E. MASCOT prop.
314 Second sir.
Elizabeth port. NJ
Agentas Californijos vyno. San Frill
cisco — New York.
A. MARSCHALL & Co.

Gyvena: 330 Franklin str.
186 First str.
Elizabeth, N. J.
Vietinis Tolef 217 B.
Greitai paklauso ir patarnauja visiem.

Lietuviszkas sali u nas •
Taipogi parduoda laiva kortos ant geriausi] laivų ir iszsiunczia
pinigus į visas svieto dalis greitai ir pigiai..

Vipceptas Dopnapski
REAL ESTATE BROKER
i

.

turi geriausią aganturą, pardavinėja ivakortCS, apsau
goja nuo ugnies ir maino pinigus ir siunczia į Seną tėvynę
perka ir parduoda namu ir visokius reikalus atlieka kuotei
Tingiausiai.

Ni- Widcikos.
65 Broadway

Elizabeth, N. J.

Elizabeth. NJ

John Clark
Puikiausias alus, sznapsas, ’J
nas ir szvicžias olis.
232 First str. Cor. Pine str.
Elizabeth. N. H

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

Tikrai gryna

Altoriaus VynąJohn c- “ani,i'

Nori siųsti kam laivakortę? Nori pinigus 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.
Kiaušius lotus Pliiladelpliijoje ir Camdene? O gal nori
sukalektavoti randą? ar pinįgų pasiskolįti?
Tai eik pas 6 BARCLEY STR.
B. Brody
gerai pasidžiaugsi, jog suradai gengą ir iszmintingą žmo
gų
TIK NEPAMIRSKZ :

2548 Richmond str.Philadelphia Pa

5^’’

New York’e.
Geriausias visam mieste*
Importuoja ie viso-Į beris. Kerpa plaukus, skuta**
kias arbatas, kava ir das kuopuikiausiai.
171 First street
vyną.
I
ELIZABETH. M

