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| jos ciesoriene naszlė susitarė su žinomu l'anati'
1 ku, nadprokurorą „szvencziausio Sinodo”,
kad n u mesi i nuo sosto dabartinį carą, o į jo
Voce della Ver i ta paduoda, jog vietą iszrinkti jo dėdę, kursai prigulįs prie ją
VokKzkas laikrasztis ,,Berliner
jokia ant svieto ypata ar tai vie-zpataujauti, partijos.
artai privatiszką. neturi tokios abelnos sim Nauest • Nachrichten” talpina telegramą isz
patijos, kaip dabar \ ieszpataujautis popiežius Pelrapilės, kad ciesoriene naszlė, motiną daLeonas XI11, kokią svietas parodė la'ke jo I baldinio caro, prieszinasi konferencijai apie
ligos. Trukvje keliu dienu Vatikane apturėjo sudėjimą ginklu ir visiems caro liberaliszapie 20.000 telegramų su užklausymais ir kon- kiems užmanymams. Vokiszkas laikrasztis
doleneijomis kas link ligos dabartinės galvos sulygina prietikius Maskolijos valdoną su
Katalikiszkos Bažnyezios.
Neskaitant jau Cliiną prietikiais, kur ciesoriene naszlė nu
kiek laiszką atėjo Į Vatikaną laike Jo Szven- veikė nuo sosto savo sūnų už tai. kad jis buvo
tcnybes ligos, telegramai pribuvo beveik nuo per daug lyberali.-zkas.

Žinios isz pasvieczio.

■-

________
Salo> S a m o a susideda isz 1<> salų.
Didumo turi 14(>o kvadratiszku myliu, gyventoju turi 36,000, isz kuriu 2<>o yra Anglijos
padonais, 125 Vokietijos, o 25 Amerikos.
Butu didžiausia kvailybe isz puses Ame
rikos apszaukti karę (katra rodos gims) del to
menko daikto. Mat godulvstė niekados netu
ri galo.
— Aut V dyką szį metą Kalifornijos t’ar•meriai turėjo jau nunokusias vvsznias. Szį
metą tas atsitiko ankszeziaus ant dviejų sauvaicziii negu pernai. Alejo jau ir i Chicagą
pirmutinės vysznios i>z Kalifornijos. tikt
ežia jos dar brangios. Zem\ uogė- misirpo
porą sanvaiczią ankszeziaus.

visu • ieszpataujanezią svieto ypatų, kuožinJ s p a n i j a. Karalienė Kristina užsi"
geidžiausiai. jog ir maskolių caras, kuris skai geidė apsivesti antru kartu, keta atsisakyti
to savę už augszeziausią galvą Maskolijos, nuo virszininkystės ir tąją pavesti jaunojo ka
prisiuntė simpatiszką telegramą.
raliūne tetai Marei—l'Tancisz.kai. Naszlė ka
— Praneuziszkas randas, ant apstabdy- ralienė Kristina turi 4d metą ir keta apsivesti
K a n s a s C i t y. M o. Netoli Park
ville, Mo.. ant Burlington geležinkelio lini- mo puldaiiczią tautą girtuoklystą. rengiasi su vienu kuningaikszcziu isz Austrijos.
jos, iszszoko isz relių pasažierinis trūkis. apsunkinti davimą leisnių ant saliunų. kurią
V o k i e t i j a. Konzervatyvų laikraszyra ir teij> neiszpasakytai daug: 1830 m. cziai kvieczia valdžią prie naikinimo socialis
Prie to keturi pasažieriai’likosi užnmszti.
S t. L o u i s. 1 I I. Prie stacijos Hay Prancūzijoj buvo i>z viso 281847 karezemos, tą. vidurinių neprieteliu, kurie yra pasirengę
nes, ant geležinkelio beganezio nuo Altono- 186!1 m. buvo ją jau 364875, isz to 10 dalis isznaikint tikėjimą ir vasą kulluriszką gyve
susimuszė du trukiai. Prie to 7 žmonės liko Paryžiuj; dabar gi karezemų yra 45 1510. tai nimą. Kas kartas vis dauginasi apkaltinimai
gi viena karezema iszpuola aut 85 gyventoją. ir nubaudimai žmonių už užgavimą ciecoriaus
si sunkiai apkulti.
— Terp Turingijos kalną. Vakarinėj Vo ypatus. Per tris pirmuosius mėnesius tapo
— Szteto Illinojaus tiesdarystos bute,
pasiuntinys isz Mammouth. Gco. C. Lankiu, kietijoj, gydymosi miestelyj Kianichfeld siau nubausta 129 ypatus su 38 melais kalėjimo,
būdamas pats laikraszezio iszleistojmni. pa tė smarkus gaisras. l>zdcge ežia 45 namai. suimant visus sykiu. Tokio skaitliams prasi
ugnagesiu
likosi už kaltėlių priesz ciecoriaus y patą nebus nei Mas•
i,
davė bilią priesz pseudonym iszką ir anonymi- Prie •gesinimo vienas isz
szkų korespondenciją raszejus ant apstabdy imisztas. lUedys ugnies žmonių turtams pa kolijoi. Ciecorystės seimo einant ginezams
apie padauginimą kariaunos, prakalbėjo ir
mo visokiu melagingu apkaltinimą visokiuose darytos labai dideles.
— Mieste Bautzen, Saksonijoj, iszlekė į musą pasiuntinys p. Smalakys. Jisai kalbė
Illinojaus sztete iszeinancziuose laikraszcziuose. Pagal Kankino užmanymą, po visais (ai įiadangcs kariaunos parako Krautuves. Prie jo, kad patiktu valdžiai, kad lietuviai myli
pinamais po laikr-iszczius su apkaltinimais to 4 darbmįkai likosi užmu.-zli. Priesztai, cieeoriu. taip: .,Vaikai taps nužavinti, mo
kokiu nors būdu. kad ir su iszjuokimais mieste Eollmersdorf iszleKe į Įiadangcs para ters iszgėdintos nuo lajinių žvakių ėdiką ka
ypatų, po straipsniais turi but paraszyla tik ko dirbtuves- Prie to trys darbiuįkai likosi zoką. jeigu jokis graszis nebus duodamas ant
ją apsergėjimo. “Be abejonės dabar p. Sma
ra korespondento pravardė. I ž peržengimą užnmszti.
to biliaus Rankin užmano bausmę 8500. isz
- Paryžiuj, kares departamento labora lakys bus įgijęs kitokią nuomom* valdžios
ko pusė eitų ant naudos nukentėjusio per ne torijoj atsitiko smarki expliozija, kurios sep akisc. kuri jį laike už social demokratą.
kau valdžia suteiks lietuviams už 4- toki
teisingą apkaltinimą, kita gi pusė ant szteto tyni kareiviai tapo sunkiai sužeisti. Kaip sa Matvsim
.’
naudos. Ar tas užmanymas Kankino taps už- ko. expliozija atitiko prie bandymo maiszyti isztikimumą (
virtinta, galima abejoti, kadangi tokią tiesą visokias naujai iszdirbto parako veisles.
A ]»i a, Samoa, 12 Balandžio. Septyni
nėra net Maskolijoj, kur laikraszcziai labiau
— Ant Sziaurinią jūrių paskendo su vi amerikoniszKi ir britiszki jurinįkai likosi užsiai supanezioti. Kiekvienas laikraszezio į
muszti Vokietijos planinei jose ant salos Sa
žeistas Amerikoj, kaip ir visur, turi liesą, sais ant jo buvusiais žmonėms Hamburge lai moa per jos gyventoji h. Isz užmiiszląjų 3
jeigu įžeidimas melagingas, sude jieszkoti vas Dankbarkeit. tikt stcjermouui pasiseko aficieriam nukirto galvas ir nusineszė su sa
teisybės; ant to sziądieninės musų szteto lie iszsigelbeli. kiti gi visi prigėrė.
— Netoli Dover. Anglijos pakrantėse, vim.
sos dauginus negu užienkanczios.
susimuszė du laivai: “lleatblool ' su “ElheliiO
— Rando garlaivys “Crook” atkako į
da”. Pirmutinis paskendo, vieną nuo jo juNew Yorką. Atgabeno jis kimus amerikonMusų keliaujancziu agentu yra Sta
iszkų kareivių užmusztų ir pasimirusių ant rinįką iszgelbėjo, bet iŠ prigėrė— Anglijos pakrantėse paskendo pran nislovas Lukoszeviczius.
Jam daleista
salos Porto Kičo, teiposgi 670 puolusių po
euziszkas
laivas
“
Marechal
Laimes
”
.
Kiek
Santiago ant ^Klibos. Tuos kimus, kuriuos
rinkti prenumeratas ir visokius apstelia’ draugai ir giminės pažino, iszsiuntė į jų gim prie to žmonių prigėrė, dar nežinia.
— Laikrasztis „Echo de Paris” patalpi vimus. Pas jį taipgi galima gauti nusi
tinę per expresa, kitus gi palaidojo ant Sti—-—
no telegrama isz Kopenhagos, kad Maskoli- pirkti visokių knįgų.
lington kapinių netoli Washingtono.
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ŽINIA ISZ MISSIJOS KLEBONO
DORPATO KUN. ŽISKARO
TARP UNITU VILNIAUS
IR MINSKO GUB.*)

periculo mortis” t. y. su pavojum smerties, suteikti Sakramentus szv. sunkiai
sergantiems, betgi atsakydavo kartais
važiuoti pas savo parapijoną, laikomą
už pravoslavną!
Ypatingi tų kunįgų
teisinimaisi: darydavo taip, buk del
augsztesnių mierių, idant bažnyczių sa
vo neiszstatyti ant kasacijos,- bet, tiesą
sakant, viens ant szimto galėjo teturėti
prakilnesnį mierį, kiti-gi paprastai tei
sinimu pridengdavo bailumą.
Bet ir
isz senesniųjų darbinįkų ant szios tikejimiszkos dirvos didžiai keletas atsižymė
jo: kas, būtent, nežino garsios istorijos
kun. Davydavycziaus, kurį randas, gin

tapau už tai uždarytu į kliosztorių. Czion
suvejau į pažintį su starovierais, taisy
damas jųjų szirdyse gerą pamatą del ateisianezio darbo.

Dieną 12 Gruodžio 1894 m. sugrį
Iszsiplatinimas Katalikų Bažnyczios
žau į Petrapilę ir atradau, jog nei viens
po visą pasaulę ir Jos tesėjimas tarp
isz atsivertusi j neiszsizadejo tikėjimo,
nuolatinių persekiojimų ir prispaudimų,
nors daugelis isz jųjų gyveno tarp ap
tai rods matomiausia ir geriausia žyme
linkybių kuonemaloniausių del tikėjimo.
Jos Dieviszko Įsteigimo.
Tie Japonie7 d. Kovo sekanezių metų tapau persta
cziai per 300 metų neturėdami su kriktytu ant klebono į Dorpatą.
Czion tu
szczionimis jokio susineszimo, tos katarėjau visiszką liuosybę, galėjau važinėti
likiszkos parapijos per deszimtis metų
be kontroles
Taigi, kas menesis važi
be kųnįgų ir bažnyczių o betgi isztesejo
nėjau į Petrapilę del suteikimo szv. Sa
tikrame tikėjime, ar tai ne aiszkiausi
kramentų pravoslavniems už schizmati
darodymai, jog ne kokia galybe žemisz- damas nuo jo pravoslaviją Siberijoje, kus laikomiems ir unitams.
Bet gra
ka, Pats Dievas Bažnyczią savo prilai turėjo į Žemaiczins grąžįti? Petrapileje žiausi vaisiai virszindavo mano darbus
ko ?
Kuo
ir dabar dar mini daugybę atsivertimų Vilniaus ir Minsko gubernijose.
Bažnyczia szvcnta Katalikų per isz pravoslavijos, darbuojantes ten ku met kitiems kunįgams nevalia ten nei
amžius tesėjimo, nors įvairius laikus ir nigams Valentinavicziui Dominįkonui ir pasirodyti, kuomet juos policija sekioja
persekiojimus pergyveno, bet nejautė Voidakui, kurs po kelių metų isztremi- kaip vagis, man-gi nuolat pasisekdavo
prispaudimo didesnio, baisesnio ir ne- I mo, galutinai persikėlė į užrubežį ir ap- be paszparto isztrukti, atlikti savo ir
žmoniszkesnio kaip Rossijoje.
Ne pa I si gyveno Lvove.
pargrįžti namon. Vilniuje ypacz, atsi
sakosiu ežia apie tukstanezius paveik
Jaunesneji-gi
karta dvasiszkijos lieka slaptai goptuves unitų; važinėjau
slų iszniekinimo ir iszkankinimo vargszų kaip minėjau, geresnius sziame dalyke ten dusyk ant menesio, ir nekartą po
unitų, nei apie įvairius budus bandymo tur pažvilgius. nors per priežastį szią- dvylika porų ant dienos suvesdavau i
atitraukti tą nelaimingą tautą nuo tikė dieninio padėjimo apie darbus jos nega moterystę. Bet.... iszpilde czion pa
jimo, ne minėsiu nei apie baisias dori- liu kalbėti.................................................... reiga Judosziaus kataliku sztai kunigas,
szkas kankynes paežių gudų. Schizma
daneszdamas apie manę policijai!.. 0
tiku, jauezianezių stoką gyvybes savo
nežinodamas mano pravardes, prižadėjo
1891 m. prie galo menesio Balan deszimtį rublių sargui, jei manę sugaus.
Bažnyczioje, paženklinsiu czion tik ky
lantį judėjimą tarp jaunesnes, ypacz lie- džio tapau iszszventįtu ir paskirtu ant Po pusmetinių ant tuszczio jieszkojimų,
tuviszkos dvasiszkijos, del gelbejimo ne vi kari jaus prie bažnyczios szv. Katari pasisekė pagalios policijai apsiaubti na
Dirvą darbui radau mą, kuriame buvau, bet Dievas pataikė
laimingų unitų, smurtą schizmoje laiko nos Petrapileje.
mų. Iki szioliai, ant nelaimes, neapy labai didelę; nuvargę dvasiszkai schiz manę isz tenais iszvesti, kaip) antai jauApstojo
kanta abipusine tarp lenkų ir gudų, taip matikai plaukte plauke į bažnyczią, ir nikaiezius isz kakalio ugnies.
didelį skyrių padare net tarp paežių ku- trupuezio tik reikėjo geros valios, idant poli ei jautai dvejetą durių, bet nežinojo
nįgų o schizmatikų, jog nei mislies be juos su Katalikų Bažnyczia suvienyti. apie treczias, vedanezias į daržą Susie
veik nebuvo, apie gelbejimą isz dvasisz- Skaitliuje jų rasdavosi netikt praszczio- do, per kurias ramiai iszeiti galėjau...
kos nelaisvės szių paskutinių.
Prie to kai, ber ponai ir augszti urednįkai. Pasirengęs nuolat ant isztremimo, ne
drakoniszki įstatymai, uždraudžianti ka Taip, jogei i pusantro beveik meto ma apleidau betgi szios Vilniuje missijos, ir
talikų kunigams szelpti dvasiszkai schiz no ten buvimo t. y. nuo 8 d. Gegužes toliaus ją vedu. Sutikdavau czion žmo
matikus, užkirto kelią, kokiai norint, 91 m. iki 28 Rugsėjo 92 m. 400 su vir- nes po 40 metų turinezius, o dar neApasztoliszkai tarp jų Misijai.
Laiks szum schizmatikų tapo priimti į prie kriksztįtus, gyvenanezius be szliubo....
nuo laiko, tiesa, persirengę Tėvai Jėzu globstį Bažnyczios! Stebėtinai Dievas
Nuo metų taipgi vaikszczioju persi
laimino
musų
darbams.
Ne
kartą
neti

itai įsigaudavo į buvusiąją Kelmo vys
rengęs nuo stubos į stubą po kaimus ukupystę, bet nežinodami gerai vietinio kėtai suvis norintiejie tapti katalikais nitų Vilniaus gub., kriksztydamas ir su
padėjimo, patekdavo trumpam laike į pataikydavo užeiti į musų bažnyczią, o teikdamas Sakramentą moterystes dide
Žmo liam skaitliui tikineziųjų.
rankas policijos. Tokiame dalykų sto ne kitur, kur butų jų nepriėmę.
Atradau nenes
piktos
valios
darydavo
ir
denuncivyje vietiniai tikt kunįgai galėjo ką da
senei Missiją, pilną, tiesa, pavojaus, bet
ryti, bet ir isz tų daugumas, randui jacijas, bet Vieszpats vis taip suredyda- didelę klotį zadanezią ateitėje Minsko
Pa gubernijoje. Tukstancziai ten ukinįkų
spaudžiant, nedrįsdavo suteikti szv. Sa vo, jog jos baigdavosi ant niekų.
kramentų net savo parapijonams, ku gal mano apskaitymą jau tuomet Petra gyvena arba suvis nekriksztįtų arba tik
riuos nors suvis neteisei, randas už pra- pileje turėjo būti į porą tukstanezių at vandeniu nuo tėvų, be szliubų ir kitų
voslavnus laike.
Instabių įstabiausiai, sivertusių pravoslavnų. Dievui leidžiant Sakramentų, nuolat persekiojami, nuo
Jog net uolingiausi nors žinodami, kad į pusantrų metų tapau perkeltu į mažą lat gundomi ir varomi į pravoslaviją,
įstatymai Bažnyczios liepia net ,,cum miestelį Mogiliavo gubernijos, kur per tvirtai bet laikydamiesi katalikiszko ti
*) Pagal žodžių kun. Žiskaro surasze ir buvęs deszimtį tik menesių ir vos kelias kėjimo, laukia su iszsiilgimu tos džiaug
tik duszeles prie Bažnyczios priglaudęs, smingos valandos, kada jungas sunkiaupadavė M.
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sios nelaisvės bus nuo jų nuimtu, pasi kambaryje, iszlydejo isz girios. Tokiu
rengę tuom tarpu greicziaus mirti, nei būdu nepasergetas iszkelevau laimingai
M.
pravoslaviją priimti.
Kaipgi nepasi- i užrubeži.
szvęsti del tokių žmonių, kaip kunigas
----- o---turedams nors truputį tikėjimo, nors kiBaznyczia ir vieszpatyste.
birksztelę meiles szirdyje, galėtų atsa
(Pabaiga. )
kyti jiems pagelbos?
Nuvažiavau tad
Padonai, jeigu klauso savo valdo
pas juos 13 d. Vasario 1899 m. su m isle
apkriksztyti juos iri moteryste suvesti. nų ne isz baimes, jei atiduota ciesoriui,
Per penkias dienas ir naktis dirbau be kas yra ciesoriaus, jeigu guodoja per
atvangos, padariau arkliais 300 su vir- dėti nį, kaipo turintį valdžią nuo Dievo,
szum verstų kelio, apkriksztijau į 200 tai tik aeziu mokslui Bažnyczios, kuriai
ypatų, daviau tiek pat szliubų, iszpažin- dera riszti sąžines, iszguldyti apreiksztą
czių iszklausiau į 400. Sunku apraszyti mokslą. Isz kilos puses Bažnyczia szv.
žodžiais laimę ir džiaugsmą tų ukinįkų, mokina ir valdonus apie tiesas padonų.
du isz jų 90 net verstų sykiu su manim Kiek tai butų labo ant žemes, jei vieni
važiavo, idant atvesti į savo kaimą. Bet ir kiti prisilaikytų to mokslo!
Bažnyczia szv. jungia taiposgi pa
graudingai szį sykį pasibaigė czion ma
no rugepjute.
Stengsiuosi atsitikimą čiomis tarp savęs, nes tikt ji viena duo
tą kiek atmenu apraszyti. Buvo tai 18 da supratimą apie baimę Dievo, ji vie
d. Vasario apie 4-tą valandą po pusiau- na valdo sąžines, ji viena pasekmingai
Kaip anakeziui. Girioje, 10 verstų nuo Ne- platina darbus niilaszirdystes.
svieziaus, apleistoje, didėlėje šluboje klai elgiasi valdytojai, ką paniekinę: re
sargo susirinko žmonių 1300. troksztan- ligiją, nori valdyti vieszpatystes vien
czių szv. Sakramentų: krikszto, iszpa- pasirėmę ant principų humanizmo ir ci
žinties, moterystes....
Apkriksztijau vilizacijos pasirodo isz istorijos: be re
100 jau žmonių, tik sztai įsigriauja į šlu ligijos humanizmas ir civilizacija isztvirbą policijantas su slarosta.
Stovui su | ksta ir persikeiezia į tiraniją ir sauvalę.
Apie įtekmę Bažnyczios ant dory
kamža ir stula rengdamasi kriksztįli
Vie
naują eilę žmonių ( kriksztyjau eilėmis bes, rodos, nereikia ne kalbėti.
po 27 ypatus kiekvienoje). Pnmaczius, szpatyste sprendžia tikt apie darbus ant
kas dedas, ant vieno akiesmirksnio rods virsz iszsireiszkianczius ir tai tikt tuos,
duszes žmonelių perėmė nusiminimas, kuriuos susekti gali, tuom tarpu kaip
bet tuojaus ant jų veidų pasirodė piktu Bažnyczia tyrinėja mintis, intencijas,
ketinimus ir tuomi isz paszaknių naiki
mas ... . Mau-gi Vieszpats suteikė ypa
y v o tai nemaža isz to ir vietingą ramybę, mislyjau lik szirdyie. at na nedorybe,
szpatystei nauda.
siduodamas Dievui, kaip iszlaikysiu il
Toliaus manykime (pamislįkime) į
gą kelionę ir isztremimą, ir prasziau urednįko, kad vežtų greicziaus. kur vežti ką pavirstų moteryste, kad ne Bažny
czia szv. pakelianti ją į eilę sakramentų;
ketina.
Prasideda tuom tarpu kalbėsis tarp kas butų isz prisiekti, ant kurių taip re
žmonių ir policijanto, viens net vyrisz- miasi vieszpatyste, kad ne sanckcija
Bažnyczios szv., kuri viena teisybę ir
kis, mislydams nusižeminimu ką nuo jų
isztesejimą gali užlaikyti?
pelnyti, bueziuoja- ranką, melsdams,
Ant galo, ar mažai gelbsti Bažny
idant ne kliudytų baigti to, ko jie 25
czia vieszpatystę savo maldomis, auko
metus jau lauke; — „gana jau 25 metų
vargo nuo pravoslavijos!”
Policija už mis už valdytojus ir valdytinius. Todėl
grebia mano daigius, betukinįkai smur nestebetina, jog Popiežius Leonas III
tu isztraukia, — urednįkas stveriasi szo- rasze: „Bene morata civitas esse sublables, bet asz pertariau, idant szoblę pa- ta religione non potest.” (Encikl. Imkavotų, jei jam gyvastis miela. Ukinį- mort. Dei).
Isz savo puses vieszpatyste drau
kai reikalauja mano liuosybes, — poli
cijantas grasinasi jiems isztremimu ir džiant ir baudžiant už blogus darbus,
smereziu, — geriaus mums mirti, szau- globėjam legaliszkurną atnesza naudą
kia ukinįkai, nei ilgiaus dar kentėti nuo Bažnycziai szv.
pravoslavijos!” Matydami, jog derėji
Apart to prie vieszpatystes pri
mai nieko nepadės, atėmė manę nuo guli sergėti pakajus taip su kaimynais,
policijanto, perrede į savo rubus, užso kaip ir vidurinis, nedaleisti fiziszką per
dino ant arklio ir, užrakinę policijantus galę, naikįti maisztus ir tt., o tas yra
c

c

svarbia iszlyga klestėjimo religijos, už
tat Apasztalas liepia melstis už valdo
nus, , ,ut CĮiiietam et. tranquillam vitam
agamus. ”
Didžiausią-gi naudą Bažnycziai at
nesza vieszpatyste saugodama josios
(Bažnyczios) ministrus ir daigtus.
Aiszkus dalykas, jog kalalikiszka vieszpa
tystes valdžia privalo placziau ginti Ba
žnyczios szv. reikalus, nors ir nekatalikiszka negali atsisakyti nuo to apgyni
mo, kokiu naudojasi privatiszkos ypatos
ir kokio viena teisybe reikalauja.
Jeigu kas užklaustų, koki dalykai
priguli prie Bažnyczios, o koki prie vieszpalystes, atsakysime trimis sekancziais punktais.
Viskas, kas veda Bažnyczią prie
jos siekio, t. y. prie platinimo Dievo
garbes ir žmonių iszganymo, viskas tas
priguli prie Bažnyczios.
Daigiai,- reikalai ir užsiėmimai
civiliszki, patogus vieszpatystes siekiui,
priguli prie vieszpatystes.
Ant galo reikalai maiszyti, priklau
santi ir reikalingi abiedviem valdžiom,
turi but atliekami sądaroje taip Bažny
czia kaip ir vieszpatyste.
Prie bažnytinių dalykų pirm visko
priguli: platinimas ir apgynimas tikėji
mo, iszguldymas religijos mokslainese,
priėmimas atvirlusių į tikrą tikėjimą,
nubaudimas savo ministrų, vizitavojimas savo diecezijų, iszdavimas reikalin
gi! tiesų, sudijimas ir nubaudimas prasi kai tusių j ų bažnytiniuose dalykuose ir
kiti reikalai, ką lyti Bažnyczios ypatas
arba jos locnastį.
Koki vieszpatystes dalykai, tą visi
maž daug žinome.
Tarp maiszytų reikalų moteryste ir
mokyklos daugiausiai gimdo vaidų. Pa
eina jie visada isz puses vieszpatystes,
neteisingiausiai
norinezios pripažinti
moterystę paprastu kontraktu, ir iszvyti isz mokyklų įtekmę Bažnyczios. Pa
siseka tas kur nekur, ir atnesza labai
karezius vaisius.
Ilgainiu pakalbėsime apie pasek
mes mokyklų be Dievo ir pamatysime,
kokią naudą turi isz jų vieszpatyste, o
jei pasiseks, gal kada ir apie vaisius
prispaudimo Bažnyczios galėsime pasiszneketi. Sziuomi tarpu ir isz to, ką
virszui rasziau apie Bažnyczią ir viesz
patystę, galite numanyti, kokias netei
sybes turime mes, katalikai, nukęsti
nuo savo valdžios, ir ką kenezia nuo
jos Bažnyczia szventa.
Virszaitis.
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Draugyste szv. Jurgio Kareivių
— Pittston’e atsilankė dr. Szlupas
su paveikslais ir prakalba apie Evoliuci- taipgi aukauja $10.00 ant Paryžiaus paI rodos. Tiktai dar nežinia kur centrali-

gus nuo beždžiones paeina, tai lietuviai
subruzdo ir sukuszo, o daktaras bijoda
mas gauti akmenų ir kiauszinių, paliovė
kalbėjęs. Tiek to dar butų, kad dr.
Szlupas lietuviams nemeluotų, kad žmo
gus nėra Dievo sutvėrimu, ale bezdžiones vaiku. Juk Evoliucijos teorija tik
s dar yra hypoteza, nuomoniavimu, ale
ne moksliszku faktu.
f
— Pagelbines
beveik
<z>
O draugystes
y
visos rengiasi prisiraszyti prie Susiv. A.
L. Tai labai paveiksi ingai
— Darbai pas mus pradėjo eiti
V.
blogyn; vieni brokeriai dirba jau tik 3
dienas ir tai dar ne pilną laiką.

szkas komitetas ir kam reikia pinigai
siųsti.
,, Vienybe” iszrinko komitetą,
bet nežinia ar visos Amerikos lietuviszkos draugystes ant to tinka.
Su guodone
Gedimino Clubo sekr. S. Bairiunas
Szv. Jurgio dr. sekr. K. Steponaviczia.
Philadelphia, P a. 20 d. Ba
landžio bus Susiv. kuopos susirinkimas
Gedimino Clubo saleje pn. 2719 E. Al
legheny avė. Tad meldžiame susirinkti
visiems, lietuviams ir lietuvaitėms, nes
bus laikomos yvairios prakalbos.

---------- o----------gražiai, nebuvo jokių pesztynių, nei di
g
...
Scranton. Pa.
® džių girtavimų.
Duryea, P a.
Czia buvo užsi
Sziomis dienomis czionai United
dėjus lietuviszka vaikų mokslaine, bet States District Court’e atsiliko akyva
turėjo pakrikti, nes tėvai vaikų nieko prova, panaszi i buvusią ,,Saules’ pro
nemokėjo ant profesoriaus užlaikymo ir vą. Apskustas buvo slovakiszkas laiktęs atlaidai lietuviszkoje szv. Petro ir paezios mokslaines. Tokiu budu dabar ! rasztis (resp. jo iszleistojos P'r. Toth)
Povilo bažnyczioje prasidės 23 dieną isz 4 Pittstono lietuviszkų mokslainių, : >,Slovenske Noviny” už atspaudinimą
Balandžio. Kunigų suvažiuos diktokas liko tik viena parapijine.
bjaurių, szlykszczių žodžių; numeris su
Vuosle. tajs žodžiais likosi iszsiuntinetas per paskaitlius; tad lietuviai Elizabeth’© ir isz
^-zion buvo czta jr Sztai delko pacztas paėmė nagan
apielinkes naudokitės isz tos progos su
losztas teatras ,, Nihilistai” Velykų tre- virszminetą laikraszti. Isz puses Suvie-'
atlikimu velykines iszpažinties.
czią dieną. Losze ji Pittston’o teatrali- nytų Valstijų buvo paszaukta už liudini, szka trupa ir gerai nusisekė, tik svieto kus daug yvairių tautų vyrų (tari jų kejom labai gražiai. Bažnyczioje, per rū visai mažai atėjo ant teatro, taip kad
Lietuvaiczių net čigonų. Isz puses apskustojo stojo
pestingumą musų klebono kun. J. Kau- loszikams reikes pridėti.
lakio, grabas Vieszpaties taip buvo pui draugyste iszrenge tą teatrą ir po jam trys kunigai: Denesz, Heitinger
kiai įtaisytas, kad asz tomis dienomis dar balių, vienok nieko nepelnė, nes jaszevicz (rusinąs), kurie stengėsi iszroperėjau per 30 bažnyczių, o niekur ne Plymouth’© žmones, ar tai tingi vaiksz- dyti, jog žodžiuose, už kuriuos ., Sloradau tokio gražumo kaip musų bažny .czioti ant tokių dalykų, ar isz priežas venske Noviny” likosi suimto-,
czioje. Prie grabo per visą Didžiosios ties partijų vienas kito nekenezia. Vie pikto nėra. Prokuratorius (district--atorney), matydamas prieszginystę tarp
Subatos nakti stovėjo pilnoje uniformo nas isz dviejų turi būti.
paežių kunigų, atsisakė nuo tolesnio
je Dr. Olgerdo kareiviai. Laike proce
Vietinis.
sijos tam tyczia surinktos mergaites su
W i 1 k e s B a r r e, Pa.
Pas mus vedimo proves, per ką Fr. Toth iszsigurbueziais pilnais žydinezių žolynų ran darbai pradeda eiti geriau, dirba kitur liuosavo nuo bausmes, ant kurios gal
Paaiszkinimui
kose, ėjo pirm kunigo ir mete jam po pilną laiką. Blaivystės draugyste taip buvo ir užsitarnavęs.
c
kojomis žolynus.
gi drueziai laikosi ir vis didinasi. Tik, reikia pridurti, kad per tą provą ėjo ko
Bet, nelaime, daugumas isz musų ant nelaimes, tas Whiskey Hill (degti va tarp taip vadinamų , ,pauslavų ” (pas
brolių lietuvių suvis nemate tos iszkjl- nes pakalne) vis dega ir dega žemyn, slavokus tas žodis reiszkia nacionalistus
mes, ypatingai tie, kurie tuom laik bu
patrijotus) ir ,, madiaronų” (susimadiarivo paskendę girtybėje, o kas dar bjau- tas. Lietuviszkų provų taipgi yra gana zave slavokai — atsako musų lenkberriaus, pesztyneje, kaipo tai teko matyt daug pas mus, o labjausei Court’e; kur niams). Kunįgai Denesz, Heitinger ir
tą dieną kruvinus ant ulyczių. Vertėtų dėtų lietuviszkas svietas savo pinigus, Iljaszevicz — tai , ,madiaronai’’juos iszszaukti vardais ir pravardem, jeigu nereiktų atiduoti lojariams.
Tame paeziame sude likosi užvesta,
bet sziuom tarpu tegul taip pereis.
bet nepabaige prova Kazimiero Masio,
Vietinis.
Philadelphietis.
Philadelphia, Pa. Kaip bu apskųsto už darymą netikrų pinigų.
Pittston, Pa.
Mus lietuviai vo minėta ,, Lietuvoje” Gedimino Clubas Czia yra įmaiszyti taipgi Czepaitis ir
turėjo net 2 vakarines mokslaines — a- paaukavo $5.00 ant a. a. kun. Burbos Krantauskas, bet tiems nusisekė iszsibidvi pakriko. — Lietuviai tingėjo jas paminklo; dabar jis aukauja $10.00 ant sukti sziuom kartu.
Czepaitį ir jo draugą suėmė Bound
lankyti ir pasimokyti. ,

RE V. B. 7AND7AUS.
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Brook’e, N. J., bebėgant jiems isz Sha
,,Garso“ agentai,
mokin, o Į3as Masį (gyveno jis Stur- kurie turi tiesą rinkti apgarsinimus, prenu
mervilleje, Pa.) neseniai atrasta maszi- moralą nuo skaitytoju, priiminėti orderius
ant visokią drukoriszką darbą etc. yra szie:
nos dirbimui pinįgų ir 440 dol. padirb
K. Jasulaitis, 317 Henderson str.
tų auksinių deszimts dolerinių.
Jersey City, N. J.
Susitvėrė czia nauja draugyste val- J. Dauksz>s, 29 N. Welles str. alley,
namanių. Žmones kalba, kad kiekvie
W kes Barre, Pa.
nas jos sąnarys prižada neeiti i bažnyV. Martiszius, 39 Centre str. Pittston, Pa.
czią, o kas eitų, tai turi užmokėti už Ant. Jocis 726 S. 2nd str.
pirmą syki 5 dol. bausmes, o už antra
Philadelphia. Pa.
tampa iszmestas isz draugystes.
Žino K. Muzikeviczius, 622 Spruce str.
Reading, Pa.
me, kad pas mus ,,valnamanys” ženkliJ. Puczkus, 201 Stroud street,
na tokį žmogų, kurs mislyja, kad jam
Wilmington, Del.
valia viskas, tikt nevalia tikėti ir neva
T. J, Staven,
Grand Rapids, Mich.
lia pildyti priderysczių .kataliko,
bet
sunku įtikėti į tai, kad žmonės ,,liuosų”
Stanislovas Masalskis. 275 Grant str.
Brooklyn, E. D.
nuomonių užgintų po bausme lankyti
bažnyczią. Valnamanių. draugyste skai W. K. Pūkas, 258 Botle avė. Pittston. Pa
to badai į 40 sąnarių, o jos prezidentu
yra cliclei mokytas ponas Juozas Rugie
nius.
Scranton ietis.
------ o------

TMffl M Barsi Ho».

fiauji iszpadifnai

STEIN & MARKOYISZ, Propr’s.

mokinimą. Szitą darbą gali mokitis vyrai,
vaikinai arba merginos ir kožnas gerai ir oreigreitai iszmokt.
Szita profesija yri labai
naudinga del lietuviu, tad nesnainkit, bet
griebkitės prie mokslo, o iszmoke nesigailė
si t.
Del traukulio fotografiją vis tiek lyja ar
gražu. Adara sziokiom dienom ir nedeliom
nuo 8 ryto iki 6 vakaro.
Su guodonc
Benson
370 Bedford avė.
Brooklyn, N. Y.

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

J.. M. Smalcnskas
Managcris ir liežuvnįkas — lietuviszkoj.
Icnkiszkoj, rusiszkoj ir slavėniszkoj kalbose.
COLUMBIAN RELIEF J’UND ASSOCIA
TION. Office — 738 Drexel Building.
Philadelphia, Pa.
Ta draugystė teisingiausia už visas ir
pigiausia. Imokėt reikia įstojimo 8.3.00. o
paskui kas mėnuo po 81.00, o laike ligos mokasi, kokioj užraszytas ant ,,Police".
Yra
nuo $25,oo iki *5.00 sergant, o vis tik už vie
ną dolerį ant mėnesio.

Sudžia: kiek tu reikalauji už -avo batus,
kuriuos tau pavogė?
Blėdį apturėjęsis: Tuojau-.... už batus
Drapanas ir visokius vyrą aprėdai us.
Taipgi iszvalo ir taiso visokius drabužius užmokėjau 2 rubl.' už puspadžių padėjimą 60
kap., nž sutapimą 10 kap., už padu- 1 rubl.
gerai ir labai pigiai.
3<> kap., viso labo 4 rubl.
r persitikrįk pats.

PARDUODA

— Garsus Amerikos iszradėjas Edison,
kurisai padare (liktai svarbiu iszradimą ir pa
gerinimą, bet dar (langiaus Į svietą paleido
pasigyrimą apie tokius savo iszradimus. ko
kią visai neiszrado ir gal niekada neiszras,
•dabar vėl pagarsino, buk iszrado naują plie 138
Si , Ei.iza be riieoit rii. N .)»
no sukietinimo būdą su elektrikos pagelba.
Isz seksuiezių sąjamą sudėti keturiolika
Jis sako, kad iszdirbti pagal jo bodą 4 coliu
Isztraukia dantį be jokio žodžiu. tai]> kad galinės litaro-. -•kaitomos
storio plieniniai kariszku laivą apkaustymai
nuo virszaus į apaezią sudėtą vardą dailios
skaudėjimo.
iszlaiko tiek, kiek 15 coliu storio už geriau
tragedijos, o pradinės, skaitomo-taipgi nuo
sius laikomi vokieczio Kruppo iszdirbimai:
Taiposgi įdeda naujus ar virszaus į apaezią, padarytu vardu- jo- auto
taigi, kaip giriasi garsus Amerikos iszradė
ba užlieja skyles labai pigei riaus ir vertojo į lietrvi-zką kalbą.
jas, laivai apkaustyti jo iszrastu sukietintu
Saja mos:
al-as-ea-cra-cte-do-d< >-dom ei
plienu gali pasiprieszinti nors didžiausiu ka
l^hiba IJental I<ooms
1 her-i-ke-kel le-le-lu-man-me-men mir-na-pamuolių szuviams, iszlaikys jie net tvircziausių
per-pin-ra-ra-ra-rier-sa-sau-schel-si-<ig-sor-tha
torpedą ir dinamito expliozijas. Ant isznau100 N. Centre Street.
dojinio to iszradimo Edison sutvėrė kompani
Pottsville Pa to-wall-zon-zor.
Prasmė žodžių: 1 upe Kalifornijoje. 2 bu
ją. Ką vertas tas naujas iszradimus, pasiro
vęs prezidentas prancuziszkos respublikos. 3
------ o-----dys toliuos, žodžiams iszradėjo, kurisai dau
giaus pasigyrimą į svietą paleido, negu iszra PIRMUTINE LIE'H’VISZKA TRAUKTU garsus astronomas, 4 sala, garsi isz rasztą
Homero. 5 upė Siberijoje, 6 viena i-z Filipido, net Amerikoj paliovė jau tikėją.
ME FOTOGRAFIJŲ IR MALEV0NE niszką salą, 7 pasakiszkas krasztas, kur buk
— Elektrikas, prancūzas Deprez, iszrado
VISOKIE PAVEIKSLU.
daug turtą randasi, 8 miestą- Lenkijoje. 9
naują būdą elektrikos padirbimo masziną va
'Puriu didžiausią ir geriausią trauktuvę miestelis Kauno gubernijoje. 10 vardas arabirymui, kurisai galės vuvisu brangias garines
fotografiją. Darbą'atlieku pigiai, greitai ir szko karaliaus, 11 upė ant salos Luzon, 12
inaszinas iszsiumti, kadangi pagal jo būdą
gerai, ką ir kožnas atsiėmęs savo fotografijas vardas lietuviszko laikra.szc2.i0, 13miestas ceu?
padirbta elektriką atseis pigiuos už kitas var
pasidžiaugia. Dirbu žvilganczius, malevotus traliszkoje Amerikoje, 14 kalnas lies Neapolu.
tojamas pajiegas. Pagal Deprez'o būdą ne
ir tuos, ką iszrodo kaip skuriniai, ir traukiu
reikia ant padirbimo elektrikos sunkią ir
DIDELIS ATIDARYMAS!
nabasznįkus jūsų namuose.
brangią dinamiszką masziną, kadangi ją i<z
Po vardu New Yorko rubsiuvią moteriszKas turit fotografijas isz Lietuvos savo
trauks tiesiog isz anglių. Ant padirbimo etėvu arba prisiegų, o norėtumėt ir patys ant ką skrybėlių, ccikių ir vyriszku drapaną kre
lektrikos reikia vien sziidyti ir pa&kui vėl atją but, prisiuskit abidvi fotografijas, o pada mas po numeriu 210 Second st. Elizabethport
szaldyti nikeliuotą geležinį d ratą, o prie to
rysim, kad iszrodis taip, kaip butą būvą visi antras durys nuo aptiekus. Visie esate szirdarysis elektriką, kokią galima sunaudoti ant
dingai už praszomi atlankyti szitą didyjį ati
sykiu traukti.
masziną varymo.
Prekė už tokias fotografijas, 6 $3.oo, o darymą, prasidedantį panedėlyje 20 Kovo.
12 84.00. Malavoti 85.00 už tuz.; $2.oo rei Visoki ceikiai drapanos parsiduos konopigK e s t a u r a c i j o j.
kia prisiųsti sykiu su fotografijom, o kitus iausei, 2 dailius prezentus duosime kiekvie
nam pirkikui. Visokios kleidos ir skrybėlės
Sveczias: — Asz užprasziau bifszteka su kaip gausit pirmą prabą.
kiausziniu, o gaunu tik vieną kiauszinį.
Taipgi mokinu daryt fotografijas už 825 steliuotos padarytos konopigiause. Tik neuž
— Praszau pakelt kiauszinį, o bifsztekas 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- j aptiekos.
randasi apaezioj.
*1

Logogriphas.

IŽDU SALA.
Parasze Robertas L. Stevenson.
(Tąsa. )

V.
Žabalio paskutine valanda.

Mano žingeidumas vienog buvo didesnis už baimę, ir
asz, negalėdamas susilaikyti ant vietos, užrepliojau atgal ant
kranto, nuo kur, slėpdamas galvą už kero karklų, galėjau
matyti viską, kas darėsi priesz musų namus.
Vostik spėjau
užslinkti, kaip musų neprieteliai prisiartino prie viesznamio,
septiniese ar asztuoniese isz viso, sunkiai bėgdami ir trepsė
dami kojomis ant kelio, visi vienoje krūvoje, tiktai tas, kurs
laike liktarną, bego keliais žingsniais pirm jų.
Trys buvo
susikabinę už rankų, ir, nors buvo rūkas, pažinau vienog,
kad vidurinis žmogus isz tų trijų buvo aklas elgeta.
Neužil
go jo balsas parode man, kad neklydau.
— Iszlaužt duris! — suriko jis.
— Gerai, gerai! atsakė kiti ir tekini pribėgo prie du
rių ,, Admirolo Benbow”. Paskui juos pasileido žmogus su
liktarna. Jie sustojo ir sznekejosi dusliai, lyg butų nesitikė
ję rasti atdaras duris. Bet stovėjo trumpai, nes žabalis iszdave tolesnius paliepimus.
Jo piktas balsas kilo augsztyn ir
garsyn.
— In vidų, i vidų, Į vidų! — suriko jis ir sukeikė ant
jų už gaiszinimą.
Keturi ar penki paklausė jo tuojau, o du pasiliko ant
kelio su baisiu elgeta. Viskas nutylo ant valandos, bet ne
užilgo iszgirdau riksmą, lyg tie, ką įėjo į vidų, butų pamatę
kokį netikėtą daiktą.
Paskui davėsi girdėtis balsas, szaukiantis isz namų:
— Billas negyvas!
Žabalis užkeikė tikt ant jų.
— Jus, vėpliai, pasilikot keli apaczioje ir apžiūrėkite
jį, o kiti tegul lipa ant virszaus ir paima skrynią! — suriko

Ps-

’
Iszgirdau trepsėjimą kojų ant musų senų trepu, taip
kad namai net cirebėjo. Tuojau paskui kilo balsai nusistebė
jimo. Langas kapitono kambario atsidarė su bildėjimu ir
skambėjimu sumuszto stiklo, ir vyras iszkiszo galvą ant mė
nesienos ir pradėjo kalbėti į aklą elgetą, kurs stovėjo ant ke
lio.

— Pew, — rėkė jis — ežia kas buvo pirma mus. Kasžinkas perkratė skrynią iki dugnui.
— Ar tas yra ten?
— Pinįgai yra.
Žabalis užkeikė ant pinįgų.
— Asz kalbu apie Flinto ryszį — suriko jis.
— Mes nematėme jo niekur— atrėmė vyras.
— Ei, jus, ten žemai, — pasakykit, ar yra tas ant Billo kūno? — suriko vėl žabalis.
Prie tų žodžių kitas vyras, turbut tas pats, ką pasiliko
apaczioje apjieszkoti kapitono kūną, pasirodė viesznamio
duryse.
— Billas jau apžiūrėtas, — tarė jis — nieko nepasili
ko.

— Tai tų žmonių isz viesznamio darbas, — tai darbas
to vaiko. O, kaip asz norėcziau iszlupti jam akis! — suriko
žabalis, Pew. —Jie ežia buvo neseniai, —jie turėjo duris
užrėmė, kad asz mėginau jas atidaryti. Vyrai, dabar iszsiskirstykite ir jieszkokite jų!
— Jie paliko szviesą — tarė žmogus isz lango.
— Skirstykitės ir jieszkokite! Iszkratykite visus kam
pus! — Atkartojo Pew, suduodamas su lazda į kelią.
Tada prasidėjo didelis bildėsis po visą viesznamį, sunkųs vaikszcziojimai ežia ir ten, vartymai rakandų, spardymai
durių, taip kad garsas atsimuszė net į uolas, ir žmonės vėl
iszėjo laukan , viens po kitam, ir pasakė, kad musų niekur
negali rasti. Ir tada tai tas pats szvilptelėjimas, kurs iszgąsdino manec ir mano
motina, kad skaitėme velionio kapitono
G'
pinįgus, davėsi girdėtis dar sykį, nakties tylumoje, bet jau
dusyk atkartotas. Asz pirmiau mislijau, kad tai buvo žaba
lio ženklas, skatinantis jo pavaldinius prie užpuolimo, bet
dabar supratau, kad tai yra persergėjimas priesz artinantįsi
pavojų.
— lai Dirkas vėl — tarė vienas. Turėsime pasiimti už skvernų, broliai.
— Szalin, tu žioply! — suriko Pew. — Dirkas buvo
kvailas ir bailus isz pat pradžios — neminėkit man apie jį.
Jie turi but ežia pat, jie negali būti toli, jus turite ranką ant
to. Skirstykitės ir jieszkokite jų, szunes!
O, drebėk mano
duszia! — suriko —kad tik asz turėcziau mano akis!
Tie smarkus žodžiai turėjo sziokį tokį įspūdį, nes du
vaikinai pradėjo dairytis po skiedryną, bet nenorėdami, nes
kaip man rodėsi, bijojosi pavojaus.
Tuo tarpu kiti stovėjo
ant kelio nežinodami ką daryti.
— Turite rankose tukstanezius, jus kvailiai, ir negali
te pavilkti kojų. Jus butumet turtingi, kaip karaliai, jeigu
rastumėte t ą, jus žinote, kad tas yra ežia, ir dar stovite
nieko neveikdami. Nė vienas neatsirado isz jūsų, kurs butu
iszdrįsęs stoti į akis Billui. Asz padariau tai, — aklas žmo
gus! Ir turiu dar nustoti turtų dėl jūsų!
Turiu būti nusku
rusiu valkata-ubagu, isztroszkusiu rūmo, kad £alėcziau važinėti karietoje! Jei turėtumėte nors kiek drąsumo, galėtu
mėt dar pagauti juos.
— Pasikark sau, Pew, mes gavome dubiomis— su
murmėjo vienas.
— Jie gal kasžin kur paslėpė aną daiktą — atsiliepė
antras. — Imk auksą, Pew, ir nestovėk ežia smarkaudamas.
Inpykęs ant to Pew pradėjo dar labjau rėkti ir ant ga
lo nesulaikydamas piktumo, pakėlė ranką ir pradėjo savo aklybeje daužyti juos isz visų pusių.
Jo lazda sudavė sunkiai
ne į vieną isz jų.
Tie, isz savo pusės, keikdami ant žabalio ir grūmodami
jam bjauriausiais žodžiais, bandė veltu pagriebti už lazdos ir
atimti nuo jo.
Tas barnis iszgelbėjo mus, nes kad jie vis dar barėsi,
davėsi girdėtis kitas balsas nuo kalno isz pusės sodžiaustrepsėjimas zovada lekianezių arklių.
Beveik toje paezioje
valandoje iszgirdome szuvį, pamatėme szviesą, o atgarsis
nuėjo po kalnus.

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

ant
Corn. Court str.
ELIZABETH N J.
Czia tu rasi geriausius czeverik s už
pigiausią prekę visam mieste. As nelaikau blogo tavoro.
,
170 First

F. L. & A. Heidritter
DASTATO
Anglis, Medžius Lentas.
Turi garu varomą masziną dėl lentų
pjovimo ir apdalininio. Gausi viską, ko
tik reik namu pastatimui.
Ofisas ir Vardas
Pine str.
Bet. 4-th <fe 5-tli str.

J. Slivinskas ir

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

Telefonas 665.

UI. Rainis.
343 Henderson st.
JERSEY CITY, N. J

Užsidėjo saliuną ir laiko kuogerimSveozius savo v*iszin*
Gal nori nusiųsti pinįgų į Lietuva, sius gėry mus.
gerai,
nes
geri
žmonės.
ar parsitraukti sau mylimą mergele, ar
teip kokį giminaitį, tai siųsk szifkortg
per manę, nes szifkortes parduodu ant
230 2-nd str. cor. Pine str.
greieziausių
ir drueziausių Laivų. Taip
ELIZABETH, N. J.
gi nprineziam įgyti sau savastį, pardu Elis, vynas ir alus puikiausi.
Uzpeczėtyta ir Retail
odu LOTUS ir STUBAS ant lengvų isz168 Firts street
lygų.
ir

jVL Bpeppefj

VYNAS

LIKIERIAI

— labai pigiai —
Visokiu sznapsu ir Brandies. Czy
stas ruginis sznapsas 150 už galoną.
Puiki Brandy 150. Džine, arakas
kūnelis ir biteris po 150. Visokis
vynas nuo 125 ir daugiau už galoną.

ELIZABETH, N. J.

2i2—214 First str.
ELIZABETH, N. J.
Telefonas 576

Fabrikai
Elizabethport N. J.
ant
pavieniu ir szeiminu į Entrance nuo Ar nori geros Trajanko^ Jeigu taip,
Earl, Ark.
S. Front str.
J tai pirk LEWIS'O LIETUVISZKA
Batiscan, Quebec. ties Eliza- eth River Pine str. Rodyjame visiems pirkt
pas jį gerymiis ant Kalėdų. Orde THAJAUKA, susidedanezią isz czystų
rius kožnam dastato į namus už dy žolių ir szaknų, dailiuose blokiniuose
baksukuose sudėta. 5o c. baksukas. Ne
Terstegen, ka. AEUZMIRSZKIT!
kurie
lietuviszki sztornykai laiko, arba,
Juvelirius, DziegornĮkas ir Sidabrijeigu nelaiko mes prisiųsim po apturėji
uykas. Parduoda parasonus, yvairius ,
m 11 i pirma užmokesezio.
Pirmos Id i ąsos Hotel į
dziegorius, taipgi pataiso gerai ir pigiai.
Gal tau plaukai slenka arba nori dik
117 Broad str. Eli zabeili, N.J.
UŽLAIKO S CR ANTON ’E tus plaukus turėt? Jei taip, tai raszyk
pas mus, o gausi rodą, kaip įgyti, Ageutų reikalaujam visur, Adresas.
Geriausia užeiga ir rodos vieta dėl lie

Fred-

Parduodame ir siuneziame į vi
sas dalis Amerikos nuo visokiu
užsisenejusių ligų.
Raszydami
gromatas indekit už 2 c. markę
del atsakymo.

W. K. Szemborskis
86 Alabama str.
Cleveland, Ohio.

P. LIPAVICZIA.

Parduoda Wholesale
Cigarus ir visokį Tabaką.

305 Elizabeth Ave.

P. W.BlERSTEia & 00.

■ ivių.
Pirmos kliasos visokį gėrymao
cigarai. Laivakortes taiposgi pardu 107 S. Main St.
ant geriausių linijų.
Nepamirszkite, jog Motelis

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

Jeigu norite pa i<ti ,, United
States Citizens” prisiųskite 25 c.
itempom, už ką gausite katekiz
mą angliszkoje kalboje, k
mokinę galėsite gauti 1
popieras. Adresas:
Antanas A. Joris,
1312 Filbert st.

Mrs.

Lieb

užlaiko Livery Stables ir priima
arklius ant syėrimo. Samdo arklius ir
vežimus.
Karieta ant szermenų §200
Karieta vožtinabasznįką S300
Karietos dėl veselijų §200
Karieta vežti nabasynįką §300
N. Y. & N. J Tel. 455. Elizabeth
T«l. 140 162 First str. Elizabethport N.

J.

fl. G. Oestep
apd Go.
224 north 9-th str.
Philadelfhia, Pa,
importavotojai

Arnotu ir kiehku.
(Toliaus bus.)

E. Hummel.

333 - 339 Trumbull str.

Louis J. Sauer.

ELIZABETH, N. J.

NEW POINT HOTEL
J. A. Kohlenberger, Prop.

tuos daiktus taipgi praktiszkai
pataiso.

Shenandoah, Pa.

užeiga dėl gerų žmonių ir
dėl

A. BAVARSKĄ
191 Firststr. ELIZABETHPORT, N. J.
Puikiausias alus, sznapsa.’ ir cifarai

Lietu viszkas knįgas parduodu Žmonės geri sanžiniszki.
i kopigiausa. Uzpraszant jų kataliogą reik įdėti į gromatą markę už
5 c. ;popieriniai pinigai siuncziasi
registravo toj gromatoj. Adresas:

W-

Kalvaitis,
tavo-

TĖVYNĖS SARGAS.

o puikus kriauezius Adomas KiTreti metai stovi ant sargybos Lie czas pasiuva taip puikiai, kad siu
tuvių tautos: szviesos, tikybos ir tai ar overkoeziai stovi kaip nulie
kai bos.
ti, o suvis pigiai, jeigu nevierijat
Gaunamas Scrantonę Pa. 1423
Main -v re pas Re v. A Kaupą už 1
dolerį.
Pernyksztis iv užpernyszksztis
Tuo jaus prie People Depot,
l>o 4 dolerio.
Minersville. Pa.
Laikau taipgi Wholesale Liquor
b’zitas musų sztoras yra labai popui
Store ir dastatau į saliunus alij,
arisz.kas del moterių. Bet mes užtikri
r. tįt.oret
name, kad jis yra atsakantis ir dėl vyru.

Geis tume pamatyti
daugiau 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 marszkiniu ir kittokin apsivilkimui reikalingu daiktu.
Vyriszki virszutiniai margi marszkiniai
35 coliu ilgio po 25ct. kiekvienas. Mar
szkiniai, ką kasztavo 75ct. dabar par
duodame už 50ct.

F. J. Vogė:
136 FIRST SRT

PC aierCo’s

,,Anthracite” alų.
varantnota tikrai czystas.

B. Bloch
Kuogeriausiai taiso ir
Tar parduoda

Frank Boiler,
437 E. Jersey st. Elizabeth, N. J.
Minrraliszkas vanduo ir soda.
Taipgi pilsto i bonkas šokiu
alus: Ballantiną, Feigenspausą ir
Lagerį ir tt.

visokius dzi«-

jg gįl
jLaSgorius ir sziaipjau aukSimus ir sidabrinius dai-

S®\ktus.
210 First st. Elizabeth

Banka Bischofio
uždėta 1848 mete
ame Staats—Zeitung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, prieszai CltaHU te
New-Yorke

W. SLOMINSKA,
Mano Dirbtume tapo
Apdowanota
POWSZECHHAKYSTAWA

1 ‘ įduodame Szipkortes (laivakortes) ant greicz
mvių į krajų važiuojantiems ir ISZSiunCZiame SZipkOFte

dėl atvažiavimo isz krajaus į Amerika,

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

Bischoffs Banking House
Centre str.

(Staats-Zeitung Buildin ,

New-York

Nedėlioję Banka atvira nuo 10 iki 12 adynai

Ąptapas
Office 1312 Filbert str.

CHICAGO^ ILL

679 Milwaukee Avenue,

Siuncziame pinįgus visas dali* svieto pigei, sauge! ir greitai

f

KRAJOWA

įU

189*

>

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

KARŪNŲ, SZARPŲ,
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ,
BERLŲ, MARSZAL-'S
KINIŲ LAZDŲ ir tt.
Turiu už garbe apreikszti guodotiniema Kunįgams ir guodotin.
Draugystėms, kad asz dirbu wisus augszcziaus paminėtus daigtus Pigiausei, Teisingiausei
ir Geriausei, nes per 30 meti]
užsi imdama iszdirbimais įgijau
geriausg praktiką ir dėl to galiu
■wiska padirbt pigiau ir geriau negu kiti fabrikai.
Su guodone
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W. SLOMINSKA, 679 MILWAUKEE AV., CHICAGO, ILL.

Jocis.

l’rivatiszkas gyvenimas 420 South Broad str*

Philadelphia, Pa.
Užsiima visokiomis civilnomis ir kriminaliszkomis provomis visuose
suduose. Proves už sužeidimą priesz kompanijas pajima varyti už dyką
ir visuose miestuose. Parūpina ukesiszkas citizenship’ popieras r
,,Charters” del draugysezit] ir Ikliubi]. Iszdaro visokius do <umentus,pa
raszo aplikacijas arba praszymus ir gromatas. Dalias, skolas at
jieszko parduodi ir iszrandavojenamus, sztorusfarmasir isz renka ran
das. Intraukia į apsaugojimo kompanijas nuo ugnies irgyvasties [fire and
life insurance.)

Centennial House
Užlaiko puiku alų, sznapsą ir cigarus.
E. MASCOT prop.
Užlaiko visokius geležinius iszdar314 Second str.
Elizabeth port. N.J.
bius, Garinius peczius, blekins.
Agentas Californijos vyno. San Fran
Taiso visokių kainu peczius ir gro cisco — New York.
A. MARSCHALL A Co.
tas. Laiko visokius įrankius delei

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

218 & 220 Second str.
Gyvena: 330 Franklin str. i
Elizabeth, N. J.

John Clark
Lietuvhzkas štili tinas

Taipogi parduoda lai va kortos ant geriausi]
pinįgus Į visas svieto dalis greitai ir pigūii..

iszsiunczia

•Vipcepts Dopiapski
REAL ESTATE BROKER
turi geriausią agentūrą, pardavinėja IVillCOrtCS, apsau
goja ndo Ugnies ir maino pinigus ir siunczia i Seną tėvynę
perka ir parduoda liauni ir visokius reikalus atlieka kuotei
rirgiausiai.

NX- IVicledRos,
65 Broadway

Elizabeth, N. J

Tai vaikino kur smagu užeit! Gorimai
visi kopuikiausi. o žmogus geras meilus
Nuveik, o pamatisi! Milžiniszki stiklai
Lagerio Alio ir Porterio. Free Lunch
dieną ir naktį.

Tikrai gryna

Altoriaus Vyną

Nori siųsti kam laivakortę? Nori pinigus iszmainytU
apsaugoti nuo ugnies ir insziuryti baznyczią, namus, daigtus? ------ GAUSITE PAS-----Nori padaryti rejentaliszkus rasztus? Norite nusipirkti ge
Klausius lotllS Plliladelpllijo.je ir Cailldeiie? o gal nori
sukalektavoti randą? ar pinigų pasiskolįti?
Tai eik pas 6 BARCLEY STR.

BARNSTON Tea Co

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

Puikiausias alus, sznapsas,
nas ir szvicžias el is.
232 First str. Cor. Pine str
Elizabeth, N.

Central Hotel
327—329 Trumbull it r. Elizabethporl.
, J. Palei Central dipą.
A. IIO F F propr
Parduoda sznapsą. viną. cigarus if
puikiausią alų.
Stritkariai sustoja pas duris.

John C. Manning
CAFE.
d & Bond str.
ELIZABETH, N.J.

B. Brody
Geriausias visam miesto torberis. Kerpa plaukus, skuta ban
das kuopuikiausiai.

171 First street

ELIZABETH. N. J.

