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•( PIRMUTINE L1E1UV1SZKA TRAUKTU
1

ME FOTOGRAFIJŲ IR MALEVONE
VISOKIU PAVEIKSLU.

Turiu didžiausią ir geriausią trauktuvę
— Caras Ree l (house s pecker) pabaigė
fotografiją. Darbą atlieku pigiai, greitai ir
savo politiką, užimdamas vieta New Yorke, pasirodė tikt mikroskopu dėl neiszpasakytos gerai, ką ir kožnas atsiėmęs savo fotografijas
kaipo naminis advokatas, pas milijonierį Bar daugybės žmonių kenezianezių badą. Ar tai pasidžiaugia. Dirbu žvilganezius, malevotus
num & Co., su metą alga $50.000. Persiti tiktai ne pirsztas Dievo, katras sykį padės ga ir tuos, ką iszrodo kaip skuriniai, ir traukiu
krino jis, jog ilginus vežimą republikoniszkos lą despotiszkai sziauriniai meszkai, nes pagal nabasznįkus j ūsą namuose.
partijos toliams traukti neb'iszgali, palikdamas istorijos amžius, kur vioszpatystės puikybė
Kas turit fotografijas isz Lietuvos savo
dviem McKinley ir Ilannai. katrie greit į pur turėjo būti nužeminta; sztai pirm visko jau tėvą arba prisiegą, o norėtumėt ir patys ant
vyną nubildės. Instabus dalykas Amerikos Dievas daleido vidurinias nelaimes, beje: ba ją but, prisiuskit abidvi fotografijas, o pada
politikierių; tas pats Kalbėtojas (specker) Reed dus, marus, todėl jau prajovus ant Maskolijos rysim, kad iszrodis taip, kaip butą buvę visi
per ilgus metus gynė valstijos tiesas kaipo padangės pradėjo rodytis; duok Dieve, idant sykiu traukti.
garsus kalbėtojas, užsipildavo ant monopolių, tas greieziaus įvyktą, ir milijonus nekaltu isz
Prekė už tokias fotografijas, 6 $3.oo, o
sziądiėn pasirodo, jog tą tiktai del biznio da po meszkos letenos iszgelbėtą,
12 -SI.oo. Malavoti 85.oo už tuz.; $2.oo "rei
— Peterburgo Astronomiszka Draugys
re, szirdyje visai kitką mislydamas, nes už
kia prisiųsti sykiu su fotografijom, o kitus
pinigus (50.0(10) dabar gins monopolių milijo tė dirba ant apdirbimo pliano, kaip geriau kaip gausit pirmą prabą.
nieriaus (Barnum), katram taip buvo prie- siai sutaikyti dabartinį maskoliszką netikusį
Taipgi mokinu daryt fotografijas už $25
szingas Amerikoje, matyt, nuo augszcziau- kalendorių su vartojamu visuose kituose civi ir duodu lekcijas dėl •nialevojimo dideliu pa
sio urėdnįko iki prasto poliemono vi< tiktai lizuotuose krasztuose. Visos ministerijos isz- veikslą 50 et. už adyną, arba $20 už visą iszsiuntė į minėtą draugystę savo delegatus dar,,business”, vis tiktai ,,all mighty dolar”.
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Taip, jog ap
-------- o-------skritai Amerikai kiekvienas metas kasztuos mėgsti ir turėti didesnę įtekme.
—Amerikos kareiviai per savo gromatas
Musų keliaujaneziu agentu’yra Sta
i 300 milijoną, ko neturi jokia Europos vieszpatystė, o ir taip paskendusios skolose; todėl apraszo, kaip be mielaszirdystes vedama yra nislovas Lukoszeviczius.
Jam claleista
reikia tikėtis, jog ir Amerikos vaisiai karės karė ant Filipinų; nežingeidu todėl, jeigu filirinkti prenumeratas ir visokius apsteliasu Ispanija bus nupuolimu, lindimas kas met piniecziai neisigailiauką, ginasi isz visą pajieį didesne skolą, o tarp žmonių vis didesni var gą priesz savo nepraszytus geradėjus. Pul- vimus. Pas jį taipgi galima gauti nusi
kaunįks Elliott raszo, kad antai miestas Calo- pirkti visokių knįgų.
gai.
Badas M a s k o 1 i j o jo. Kas kart 1 iu- ocan turėjo 17000 cziabuvią gyventoją prie
dnesnės žinios ateina isz Maskolijos. Vieto iszpanijoną valdymo. 20 Kansaso liuosnorią
mis žmonės per kelis mėnesius neragavo szilto regimentas teip karsztaimat ežia kariavo, kad
Isz triovalgio. Maitinasi tiktai duona ir tai maiszy- nepaliko nė vieno gyvo cziabuvio.
Po vardu New Yorko rubsiuviu nioteriszta su medžiu toszimis, katrą jokis žmogaus bą iszliko tik akmeninės sienos bažnyczios ir
pilvas negali sugrumuliuoti.
Ūtos guberni kalinio. Miestelis Maysago, kur atsitiko ką skrybėlių, ccikių ir vyriszką drapanų krojoj apsako, žmonės per kelias dienas atrasti be pirmutiniai musziai Kansaso regimento, tu-1 mas po numeriu 210 Second st. Elizabethport
jokio valgio, laukianti milaszirdingos rankos. rėjo 5000 gyventoją, dabar tenai nėra nė antras durys nuo aptiekus. Visie esate szirGubernijose: Samaros, Ufos, Kazaniaus, Tam- žmonią, nė triobą. Jeigu ir kiti Amerikos dingai už praszomi atlankyti szitą didyjį ati
bovo vieszpatauja tyfus iszjiado (badinis). regimental kariavo tokiu jau civiližuotu bu- darymą, prasidedantį pagedėlyje 20 Kovo.
Aukos draugystės ,.Raudonojo kryžiaus” yra pu, tai argi žingeidi!, jeigu filipiniecziai sta Visoki ceikiai drapanos parsiduos konopigtiktai laszelis vandenio marėse. Valdžia isz to paskutines pajiegas ant atsigynimo nuo to iausei, 2 dailius prezentus duosime kiokvienam pirkikui. Visokios kleidos ir skrybėlės
pradžios keneziantiems badą suteikdavo dar kią draugą ir geradėją.
steliuotos padarytos konopigiause. Tik neuž
bus, ale žmonės taip yra nusilpnę, jog negali
miršk adresą: 210 Second st. antros duris nuo
jokio darbo dirbti, pirm reikia juos atgaivinti.
apt.iekos.
Skaitlius nrilaszirdingą kuknią po kaimus,
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iszpardavimas.
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Isz Lietuvos

dar bjauriaus.
Antai mieste Volkoviske, Garteno gub., neseniai vienas isz
žvejų, aplenkdamas žydų tarpinįkystę,
pats mieste pradėjo savo sužvejotas žu
vis pardavinėti. Žydai keikė, stengėsi
krikszczionį į prapultį įstumti, bet tas
nepasisekė. Neseniai rado jį negyvą.
Nieks neabejoja, kad minėtą žveją už
musze žydai, idant praszalinti nuo kelio
konkurentą prie žuvų pardavinėjimo.
Žmogžudžių nesusekė ir vargiai bo su
seks: žydai juk savųjų valdžioms neiszduos nors jie ir bjauriausią darbą atlik
tų.

koliszko rasztinįko Puszkino, rengiasi
įtaisyti amatų mokslamę ar kursus, kur
norinti iszsilavinti geriaus visokiuose
amatuose ras reikalingą pamokinimą.
Klausymas tas miesto rodoj likosi jau
galutinai nuspręstas: miestas nuo i d.
Sausio ateinanezių metų paskiria po
1000 rubl. ant organizavimo amatų kur
sų, taiposgi nusprendė parengti mieste
kelias žemesnes amatų mokslaines dėl
neturtingų vaikų.
-— 23 d. Kovo, Vilniaus gyvento-1
jas, Jonas Szimanski, netoli miesto Kovaliszkių, nuszovė cziganką, Stefanienę
Radžiunienę. 6 d. Bal. likosi jis suaresztuotas Vilniuje. Prie žmogžudystės prisipažino ir pasakė, kad padarė
tą isz meilės: mat jis buvo įsimylėjęs į
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tos, neužsitikėjimai ir, žinoma, vaidai.
Bet priežastis barnių neguli katalikiszkoje partijoje.
Niekas jukgi nepasa
kys, kad piemuo kelia vaidus, ginda
mas savo aveles nuo vilko.
Apie musų vaidus, jų szaltinius ir
apsireiszkimus, tiek daug galima priraszyti, kad tolesnius patemyjimus apie
tą dalyką atidedu ant kitų numerių.

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

Girtybe, kaip sloga, su savo
Medingomis pasekmėmis.

Turėdamas akyveizdoje pasibaisė
tiną, visur prasiplatinusią girtybę ir jos
Patemyį imat
bledingas pasekmes, noriu tuom tarpu
J ’
•,, Viltis” 12 ir 13 NN. iszranda, kad pasiteirauti su skaitytojais apie szią te
Pirm visoko, turiu pasaky
priežastis neszvarių barnių pas musų mą.
laikraszczius yra: 1) toki straipsniai, ti, kad kalbant apie girtybę, asz suvis
kaip ,, Vaidų szaltiniai” (Garsas 11 N.) nepasirįžęs stotis skelbtoju susilaikymo,
kad nustoti visiszkai ragauti svaigi nanir 2) kiszimas visur tikėjimo.
czių gerymų, bet noriu tiktai pasakyti,
Szimanskis sako, kad nuszauta cziganka poros žodžių paaiszkinimo. Taigi pirm kad girtybe yra netiktai nuodėmė (grienekartą jo prasze iszliuosuoti ją nuo ne- visko drįstu paabejoti, ar toki straip- ku), bet tiesiok sloga su didžiausiai
kencziamo vyro, bet jis neturėjęs drą- sniai,
kaip inkriminuotas rasztelis p. kenkianeziomis pasekmėmis, ne tiktai
sos tą padaryti,
o negalėdamas kęsti, Vilties skaitytojo, yra priežasczia vaidų: del duszios mintyje moraliszkume, bu
kad jo numylėta cziganka priguli kitam, straipsnelis ,, Vaidų szaltiniai” yra grei- de, bet ir del visų įstatų ir organizaci
velyjo ją nužudyti.
cziau apsireiszkimu vaidų, paežiais vai- jos žmogaus, kiszancziųsi susilpninimo
— Gyvenantis Vilniuje, ant prie- dais, nekaip jų szaltiniu. ,, Vaidų szal- ir permainos punkcijų visų jo organų, o
mieszczio Kaiminai, bajoras Vincas Goi- tinius” pagimdė rasztas p. Bėguno, tai- potam isztvirkimo viso žmogaus.
Ne yra perblogiausiai gerti geryvieziumi ir Pisarevu, nuėjo ant Rudo- žasties. p. Bėgunas, kiek isz ,,Vaidų mus, bet persigerti jų t. y. gerti jų per
minos ulyczios į Juchnevyczio namus szaltiniu” nužiūrėti įstengiau, perkreipė nemierą. Vartojimas gerymų po biskukoezioti skalbinius.
Atėję į paskirtą k u n. Kuro žodžius, įdėjo į jo burną tą, tiuką sztai taip vieną stiklelį degtines
vietą, Pisarev įėjo į vidų, Goiževski-gi ko jis nesakė, — staeziai sakant, pame- ant dienos ir vieną arba du stiklu alaus
ir Demidovicz pasiliko lauke.
Pamatė lavo, tyczia ar netyczia, tai mums ne- nekiek nekenkia del organizmo, o najuos Juchneviczio darbinįkai, du isz jų: rupi. Kur jo priežastis? p. B — o ra- vet naudinga del atgavimo noro prie
valgymo ir sustiprinimo spėkų ia ener
Raiza pagriebė kirvį, Samuleviczgi laz- sztelyje.
dą, atbėgo ant vietos ir pradėjo muszti
Daug daugiau tiesos turi ,,Viltis”, gijos žmogaus; bet vartojimas tų gery
stovintį prie tvoros Goiževskį, Demido- sakydama, kad priežasczia barnių yra mų per nesaiką ir skaitlių iki galutinam
viez spėjo pabėgti, ir tai musze taip kiszimas tikėjimo net ten, kur apie jį pasigerimui ir pražaidymui proto —
drueziai, kad Goiževski puolė ant že ne sznekos būti negali, pav. į biznį. baisu kaip kenkiantis!....
Girtybę, kaip silpnumą, reikia pa
mės, kur jį rado policijantas ir nugabe Nuo amžių lietuviai buvo katalikai ir
no į ligonbutį, bet ir ežia negalėjo jau nesiskundė.
Bet virto nauja gadyne; statyti eilėje su morfinizmu, t. y. papra
nuo mirties iszgelbėti, kadangi galva atsirado naujų žmonių, ką prasimanė timu visad vartoti morfiną, nuo kurios
buvo keliose vietose suskilusi nuo sun naują tikėjimą — bedievystę: bedievis žmogus, ką prie jos priprato, negali su
kių sudavimų. Pasimirė jis nuo to ant — pradėjo jie skelbti — tai didjuris vi siturėti, nežiūrint ant to, kad pažįstami
rytojaus. Abudu Juchneviczio darbinį sokios mandrybės, tai alpha ir omega. ir draugai, o pagalios ir jis patsai, nukai likosi suaresztuoti ir pasodyti į kali mokslo; nori būti mokytu žmogum —. rodo jam ant kenkimo to paproezio del
nį.
(Isz Lietuvos.)
iszsižadek katalikystes, pamink po ko- jo įstatų ir organizmo. Tą patį duosis
pasakyti apie papratimą girtuokliauti:
— Žydai nekenezia, jeigu krikszczionys griebiasi to paties užsiėmimo,
Taip jie pradėjo skelbti. O žmo kas sykį pripras prie stiklelio, paskui
kokį varo žydai, jie nekenezia kriksz- nes? Žmones nenorėjo priimti naujo ne spėkoje nuo jo atsikratyti, apart to,
cztonių konkurencijos. Argi mažai bu mokslo, kuriuo propagatoriai troszko kad jis gerai žino bledį savo pasielgimo,
vo Lietuvoje atsitikimų, kada ežia lietu- juos aplaiminti. Negana to, pradėjo dar pagalios, apart to, kad iszsipagirioneapkęsti platintojų bedievystes taip, jęs jis netiktai pažįstamiems, draugams
kaip bedieviai neapkenczia krikszczio- ir szeimynai, bet pats sau prižada dau
tik jį nuo kelio praszalinti? Daro jie į niszko tikėjimo. Taigi kilo neapykan- giau negerti.
Vienok kokia tai neper-
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galima šyla, traukia jį prie to nelaimin profesoriai etc., atsiduoda girtybei, bet
go stiklelio ir jis negali jo iszsižadėti! mažai to, nekartą geriausios szirdys,
— Dalykas yra tame, kad svaiginanti augsztos mintys, papuolę po įtekme
gėrimai, panasziai kaip morfiną ir o- prakeikto patraukimo — alkoholiaus —
pium, kenkia nervams, isztvirkina jaus persimaino į atszalusius, piktus ir nuož
mą, o pagalios užmusza spėką (šylą) va mius žmones.
lios. Jei sykį žmogus pražaidys spėką
Isz to suprantamas reikalingumas
valios, jis negali susitarėt nuo pageidi ypatiszko pažinimo to blogo ir kaip ga
mų, papratimų ir tų, ką jį kankina kur limas greitesnis gydymas jo su pagelba
pertikrinimų girtuokliui ir rūpinimosi aten jo viduriuose.
Girtuoklių paprocziai paprastai nuo- titraukti jį visokiais budais nuo priimto
dėmiszki, o tai pasidekavojant neteisin per jį neteisaus ir pavojingo kelio, o tas
gai punkcijai smegenų ir nervų po įtek pasiseks, jei girtybe dar jame giliai neme alkoholiaus ir kaip žinoma dides įsiszaknijus ir jei dar turi nors kibirkszniam prilinkimui prie pikto, nekaip prie tėlę tvirtos valios.
Paėmus ant apsvarstymo nelaimin
gero. Žmogus tiktai su sveiku apsvar
stymu, logiszka minczia ir pažinimu ge gas pasekmes girtybės, taip fiziszkas
ro ir pikto, prie esanczios spėkos valios, kaip ir medegiszkas, kurios kiekvienam
yra galėję susilaikyti nuo pritraukian- yra žinomos, tad nėra reikalo su joms
czios nuodėmės. Girtuoklis, ant nelai užsiimti, asz galiu tiktai tiek pasakyti
mes, neturi tų dovanų, nes sąžine jo už skaitytojams, kad geriausiai butų susi
migdyta alkoholiu, labai retai kada pra laikyti nuo svaiginanczių didelių gėry
nių ir gerti jų suvis mažai, o gėrių ge
bunda.
Ypatin
Girtuokliai gana tankiai dasileidžia riausiai suvis juos nenaudoti.
didelių prasižengimų netiktai užsigėrus, gai svarbi ji yra dėl darbinįkų, nes jie
kada jie nežino, ką daro, ir ne yra atsa prageriant kruvinai uždirbtus centus, ne
kanti už savo darbus, bet ir tada, kada yra galėję užlaikyti savo szeimyną, kuri
jau esti negirtais prasipagiriojusiais, pil nekalczių nekalcziausiai apverkia nuo
nam supratime, o tai isz priežasties sto dėmę savo tėvelio verksmu, kentėjimu
ir tankiai badu, o kas tankiai ir labai
kos tvirtybes valioje.
Ant nelaimes svaiginanti gerymai tankiai pasitaiko, kad girtuoklis savo
turi įtekmę ant nervų tokią, kad žmo szeimynykszczius apkulia kumszcziomis,
gus pradės gerti, jis dagauna norą gerti o ne kartą visa tragedija baigiasi užmukas kart didesnį, jį trakte traukia prie szėjyste.
Juozas A.
gerymo, o kad sykį nervai prie to pri
prato, jie trokszta kaskart daugiau to
gėralo del jų užganedinimo.
Vienok
Kaip ilgai gyvena paukszreikia pripažįti, kad prilinkimas prie
girtybes ne visada yra pasekme paprati cziai ir kiti gyvi sutvėrimai.
mo prie svaiginanczių gerymų, o kaip
Laikraszcziai tankiai paduoda neva
kada jis paeina nuo tėvų arba protėvių, mokslincžių surinktas žinias apie am
kurie buvo dideliais girtuokliais. Da žiaus ilgį visokių gyvų sutvėrimų. Ka
lykas yra tame, kad toki žmones tan dangi vienok tos žinios ne visada sutin
kiai turi prigimtą valios silpnumą, pri ka su mokslincžių garsinamoms, tai iszgimtą nedateklių vieszpatauti ant savę, puola, kad daugumas tų laikraszczių pa
prigimtą troszkimą prie visokių trucini- garsinimų nesiremia ant mokslincžių timųsi. Isz to aiszku, kad girtybe ne rinėjimų. Tirinėjimais apie amžiaus il
visada yra nuodėmė, kaip paprastai gį paukszczių, Anglijoj nuo seniai užsi
žmones kalba, bet tankiai priežasczia ima specijalistas I. H. Gurney, kurisai
silpnumo, o kaip tokį, reikia gydyti pa dabar pagarsino savo surinktas ant tos
nasziai visiems kitiems blogiems papra dirvos žinias.
timams.
Isz jų iszpuola, kad isz paukszczių
Reikia tiktai atversti atyda ant to, ilgiausiai gyvena papūgos kakadu vei
kad tankiai netiktai vyriszkiai, bet ir slės, kurios iszgyvena 81 metą. Pasa
moteriszkės, dar apszviestos ir garbios, kojimus apie papūgas iszgyvenusias po
kurių augsztesni žmogiszki idealai, jos 100 ir daugiaus metų Gurney laiko už
kaip kada yra girtuokles; kad laikais neturinczius tikro pamato.
Toliaus,
paczįos grynos duszios ir augsztesni pro pagal Gurneyo isztirimus, eina žąsys: jis
tai kaip dainiai, autoriai, philozophai, žino apie vieną, kuri iszgyveno 80 me-

tų ir pradžioj pereito amžiaus likosi užmuszta. Senuose rasztuose yra pami
nėta apie žąsis iszgyvenusias 100 metų.
Treczią vietą užima gulbė.
Seniausia
isz žinomų pastipo Londono St. James
Parke 1840 m. iszgyvenusi 70 m. Pasa
kojimų yra apie gulbes iszgyvenusias
szimtą ir daugiaus metų, bet apie teisin
gumą tų pasakojimų Gurney negalėjo
persitikrinti. Ketvirtą vietą užima juod
varnis su 69 m. Žmonės rods pasakoja
apie juodvarnius, kurie buk iszgyvena
taip ilgai kaip septyni žmonės, bet ant
parėmimo tų pasakojimų nėra davadų.
Toliaus eina apuokas su 68 m. amžiaus.
Arelis sulaukia 56 m. Brem, savo knįgoj apie gyvų sutvėrimų būdą, paduoda
apie arelį iszgyvenusį 80 m.
Amžius
sakalų siekia 60 m., gervių 40 m., gar
nių 30 metų. Pelikanų 50 m. Ilgai isz
gyvena taiposgi jūrių paukszcziai, kaip
antai albatrosai, kurių amžius pereina
60 metų; paukszcziai tie iszbuva lengvai
per ilgą laiką be jokio maisto, isztiso
mėnesio badėjimo jie kaip ir visai nejauczia. Amžius mėvų ne ką trumpes
nis už albatrosų. Balandžiai iszgyvena
40 m., visztos-gi gali sulaukti 30 metų.
Amžius mažų giedanczių pauksczių sie
kia 27 metų: tiek metų, pagal Gurneyą,
iszgyvena laksztingala, vyturys 24 me
tus. Maži, kletkose laikomi kanariszki paukszteliai iszgyvena 2o m. ir tai ilgiaus gyvena pataitės negu patinai.
Amžius naminių žvėrių, pagal Gur
neyo surinktas žinias, yraszitoks: prisavinti sloniai iszgyvena 100 metų, budami-gi liuesais, taigi laukiniais, gal gy
venti 200 metų. Arkliai retai sulaukia
daugiau kaip 30 m., bet Gurney žino
atsitikimą Anglijoj, kur szkotiszkas po
licy sulaukė 60 m. Amžius szunų ne
pereina 22 m., katės 18 m., sziaurinės,
taigi baltosios meszkos 34 m., elnių 40.
Isztirtajau, kad tūlos žuvų veislės, kaip
antai karpęs ir lydekos sulaukia žilos
senatvės: yra tikros žinios apie tos vei
sles žuvis iszgyvenusias 200 m.; amžius
želvių ne daug trumpesnis: Londono
zoologiszkame darže pastipo želvė su
laukusi 150 m., o tame jau muzejuje ka
bo ant sienos nutepliotas paveikslas
želvės, kuri iszgyveno 267 metus.
■-------- o--------— Pirmutine meilė yra taip trumpa, kaip
pirmutinis karsztis pavasario.
— Iszmintingas atsakymas tankiai labai
nužemina prieszą negu smarkus.
— Locna meilė žmogaus geriausiai patin
ka.'

jau czionais Garso skaitytojams prane- sanvaitę
.
buvo jų 24, Kanadoj buvo jų
szti apie turmą arba kalinį, angliszkai 22, pereitą gi metą 29. Darbai visose
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York & New Jersey states, issued by Rev’s B. ® angliszkai, ką ženklina ,,vietą pakutos”.
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rais. In tą turmą siunezia visus pikta- mas iszdirbimų, terp kurių pirmą vietą
a
Elizabeth* N. J.
Rev. B. Žindžius, Manager
dejus szeip ar taip prasikaltusius isz vi užima iszdirbimai isz plieno ir geležies.
— Mieste Santa Clara, ant Kubos,
sos Pennsylvanijos; daug yra pasodin
Rates of Advertising
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Iszduodamas kun. B. Žindžlaus, kun J. Kau- g|
S ,,Western Penitenciary”, o Philadoje ja, idant Amerikos randas iszmokėtų
g lakio, kun. A. Kaupo, kun. M. Szedvydžio.
,,Eastern penitenciary”). Tarp jų yra jų uždarbį. Kalta mat Amerika czionyKaštuoja ant metu tik $ 1,20.
apie 15 lietuvių, o lenkų ir slovakų apie ksztiems darbinįkams kelis tukstanczius
Kaip patys vieszai prisipaži
Plnįgus ir visokius ranKraszczius reikia siųsti t* 50 ypatų.
ant szio adreso:
S no su dideliu nubudimu, jog daugiau
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per
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Szis bei tas.
girtybę ir tai daugiausiai isz mainų, be
je: Scranton, Wilkes Barre, Duryea
— Bismarkas geležinis kancleris
etc. Vienas tai girtas ant veselios galvą
buvo girtuoklis.
Vienas vokiszkas
Lietuviai Amerikoj.
perskelęs su bonka savo draugui, ka
laikrasztis apraszo, buk Bismarkis my
Elizabeth, N. J.
26 d. szio tras po kelių dienų miręs, kitas vėl ant
lėjo labai gerą vyną, dažnai sirgdavo
menesio atsiliko vietinėje lietuviszkoje kriksztynų girtas perszovęs savo važįstaant newralgijos, idant tiktai gauti nuo
bažnyczioje szliubas žinomo musų tau- mą ir tokių panaszių baterijų. Yra tarp
daktare pavelyjimą gerti didesnę dosą
tieezio isz New Yorko A. Baltiejaus su tų vėl tokių, ką visai nekaltai sėdi, mat
vyno. O jo kamerdineris taip buvo
Zofija Navrocka.
Jauna pora iszrode nemokėdami kalbos negalėjo iszsiteijau pripratęs prie savo pono girtuoklio,
puikiai. Velyjame p. Baltiejui ir jo sinti, kenezia už kitus amerikoniszkus
jog vietoje pusbutelio czielą atneszdavo,
meiliai moteriszkei pasisekimo gyveni bomus, katrie kaltę ant grinorių suver
teisindamasis, buk mažų bonkų vyno
tė.
Geras czionai pamokinimas taip
me.
pritruko.
Wilmington, Del. Oras ežia del girtuoklių, kaip ir del tų, kurie tin
— Martin L uteris padarė
dabar gražus, szilta. Lietuviai ežia su gi mokįtis angliszkos kalbos. Del tų
pats sau galą,
Prūsuose neseniai
tikime gyvena. Darbai eina gerai; žmo turmų ypatingai katalikų yra susitveru
si draugyste isz visų tautų, idant laikas pasirodė broszura,
nių be darbo nesiranda.
vakare priesz smertį Liuterio, jo tarnas
Jonas Puczkus 22 d. Bal. suėmė A. nuo laiko atlankyti tuos turmus ir šutei
nuvede jį visai girtą gulti, ir jog ant ry
Jocį isz Philadelphijos.
Puczkus mat kti kaliniams dvasiszką suraminimą.
tojaus atrasta jį su abrusu prie lovos ko
ir davė Jociui Prie tos draugystes taipgi paskirti ir du
jos pasikorusį (užsismaugusį).
ant to reikalo $1357,40. Jocys užmo- lietuviai: D. Bairunas ir K. Unika.
— S u t r u m p į t a k e 1 i o n e. Ka
Tenbuvęs.
kejo namų locninįkui $550,00, o likusius $800,00 padėjo nežinia kur. Tada
-------- 0-------bus apvažiuoti visą svietą į 33 dienas.
Puczkus suaresztavojo savo tarpinįką,
. ails darbu.
Isz Bremos į Petrapilį ims laiko pusan
kurs užsistatęs belos $1000 tapo paleis
Buffalo, N. Y. Illinois Steel Co. tros dienos, isz Petrapilio į Vladyvostas.
Taippat Agnieszka Gelumbauskie- isz Chicagos ketina Buffalo] parengti dideles toką deszimts dienų, isz Vladyvostoko j
ne apskundė tą patį Jocį už iszviliojimą geležies ir plieno dirbtuves ant ažero kranto, į San Francisko deszimts dienų, isz San
dien., isz
nuo jos $200. Sudas atsiliks 15 Gegu ant ko paszvenczia 81000000. Kada viskas Francisko į New Yorką
bus parengta, tose dirbtuvėse ras darbą apie New York į Bremen 7 dienas.
žio.
8000 darbinįkų.
— Trys paskutiniai Prancūzijos pre
Cripple Creek, Col. Tarnau zidentai visi buvo masonai, tiktai isz
Miestas Philadelphija vienas isz
seniausių Amerikos kolonijų yra gar janti ant “Midland Terminal Kailroad Co.'’ vardo katalikais gimę. Ką tik mirusio
sus netiktai savo istoriszkais atminimais, geležinkelio pakėlė straiką ir per tai bėgioji prezidento Fauro vieną kartą jo žmona
katrų apraszymu nėra czionai mano mas trukią tuom tarpu suvisu pasiliovė. meldė jo, idant jis grįžtų į katalikiszką
mieriu, nes tą isz dalies skaitytojai ži Straike ima dalyvumą į 150 žmonių. Jie rei bažnyczią, jis jai atsake: nieko lengves
nio nėra kaip masonu likti, ale nieko
no, katrie jau biskį ilgiaus Amerikoje kalauja sutrumpinimo darbo laiko.
sunkesnio kaip nuo jų atsitraukti. Ko
pagyveno, beje kaip toks Varpas Liuosybes (Liberty bell), katras apgarsino Vieszpatystese buvo isz viso 184 nusi- kia tai baisi sekta, norint svietui garsi
liuosybę ir neprigulmingumą, ale norė- bankrutiniraai; pereitą metą tą paozią nas, buk masonerija esanti liberalisz-
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„Garsas Amerikos Lietuviu'

kiausia religija, ale jei kas sykį į ją pri
gulės, o bandytąją apleisti, tai laukia
jį neiszbegama smertis; ai negraži liuosybe religijos! nėra ką sakyti.
— Japonija rengia nauja garlaivių liniją
terp Siberijos ir Japonijos. Kada didysis
Siberijos geležinkelis bus pabaigtas, naujos
linijos garlaiviai kas sanvaitę plaukines isz
porto Osunado į Vladivostoką. Isz Japonijos
jau dabar reguliariszkai plaukinėja pasažieriniai garlaiviai į San Francisco ir Tacomą,
vakarinėse Suvienytų Vieszpatyszczių pakran
tėse. Tokiu budu mat japoniszkos linijos
garlaiviai palengvįs kelionę isz Amerikos į
Siberiją, isz ežia gi nauju geležinkeliu jau ga
lima bus lengvai į Europą dasigauti.

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

Juokai,
Ligonis: nežinau kas man darosi,
kožną sykį kaip vakare einu gulti, už
migus man tuojaus rodosi szventas Petras.
Daktaras: ką valgai eidamas gul
ti?
Ligonis: nieko nevalgau, ale iszgeriu visados bonką vyno.
Daktaras: gerai, nuo to laiko iszgerk dvi bonkas vyno, o pamatysi szv.
Petrą ir Paulių.

„Garso“ agentai,
jokio pravėdinimo, atibarymo langu arba du
riu. Jau bert persitikrino, kad musu orenuo- kurie turi tiesą rinkti apgarsinimus, prenu
szimtis azoto visada yra tas pats taigi 79 proc. meratą nuo skaitytojų, priiminėti orderius
mažinasi tikt nuoszimtis oxygeno, kurį visoki ant visokių drukoriszkų darbų etc. yra szie:
gyvuliai, kaip antai žvėrys, net augmenys su K. Jasulaitis, 347 Henderson str.
Jersey City, N. J.
naudoja bekvėpuojant.
Sumažėjus nuszimezio oxygeno oras taip pagedo, kad jame žino
J. Daukszys, 29 N. Welles str. alley,
W' kės Barre, Pa.
gus be pavojaus negali iszbuti per ilgesnį lai
Fr. Blaževicz, 1120 Moyamensing avė.
ką. Jan bet todėl iszrado atsakanezią medegą
Philadelphia, Pa.
kuri įgabęta į vietą su pagedusiu oru, tuojaus
jam tiek oxygeno, kiek jo oras turi turėti. Isz
K. Muzikeviczius, 622 Spruce str.
ko yra ta inedega, tą tuom tarpu iszradėjas
Heading, Pa.
laiko paslaptyje: kadangi jį nori savo tėvynes
J. Puczkus, 201 Stroud street,
pavesti reikaluose atsigynimo, ant atnaujini
Wilmington, Del.
mo oro pavandeniuose kariszkuose laivuose ir
T. J. Staven,
Grand Rapids, Mich.
narams. Ant prisakymo laivinės ministerijos
su Jau berto iszradimu darė bandavones ir jos
Stanislovas Masalskis, 275 Grant str.
buvo pasek m i ilgesnės negu galėjo laukti, 4
Brooklyn, E. D.
svaru tos medegos užtenka ant to, kad suau
W- K. Pūkas, 258 Botle ave. Pittston, Pa
gęs žmogus galėtu liuosai kvėpuoti hermetiszkai uždarytoj vietoj po vandeniu per 24 va
landas.
(Isz ,, Lietuvos”.

----- o-----

Margumynai.

THeilorWn, House.
Stein & Markovisz,

proPr-s

PARDUODA

— Nelaimingas žiedas.
Tauta
Isdanų pripažįsta kaltę visų nelaimių vieszpaDrapanas ir visokius vyrų aprėdaius.
tystės žiedui katras dabar yra savasezia vieszTaipgi iszvalo ir taiso visokius drabužius
pataujanezios dinastijos- Minėtas žiedas turi
labai keistą praeitį. Laikuose karaliaus Al gerai ir labai pigiai.
Ateik ir persitikrįk pats.
fonso XII, tėvo dabartinio karaliaus, gyveno
Ispanijos dvare garsi savo gražumu grovienė
Elizabethporth, N J
Castiglione. Savo laike minėta grovienė bu
Jurgiene: Ko tu Antaniene taip vo apsiausta pulkais adoratorių t. y. kavalie
rių, tarp kurių buvo ir karalius.
Puiki gro
sziądien surūgus?
vienė buvo persitikrinusi, jog karalius ją paAntaniene: O tu mano kūmyte! szliubavos. Bet kada karalius apsivedė su
Ant naudos Lietuviszkos Katalikiszkos
mano vyras suvis į niekus iszvirto ir nuo kunįgaikszcziute Mercedes, prisiegė jam pa- szv. Antano Bažnyczios bus laikomas panedėgiefą, prisiųsdama jam vieną gražią dieną la lio vakare 1 d. Gegužio (May) 99 m. salėje
lat apie jaunas merginas sukasi.
bai puikų žiedą. Karalius parodė savo pa Pennsylvanijos po numeriu 733 Christian st.
Tur: Asz ant savo negaliu
rugoti,
J
O
O
'
ežiai, katrai labai patiko ir meldė, idant dova Prasidės ant 8 vai. vakare, įženga dykai. Užmano paveizdingai elgiasi.
notų jai; karalius ilgai nemislydamas padova praszomi yra visi lietuviai isz miesto PhilaAnt: O kiek turi metų?
nojo jai. Nuo tos dienos karalienė Mercedes delphijos ir isz apielinkės.
Jur: Apie Jurgines pabaigs 72.
pradėjo sirgti ir po kelių mėnesių numirė.
Karalius tą pat žiedą padovanojo savo bobutei
----- o----karai. Krystinai, katra po kelių mėnesių taiIsztraukia dantį be jokio
posgi numirė. Tas žiedas paskui pateko į
skaudėjimo.
rankas karaliaus Alfonso sesers, kuri staiga
numirė kokia nežinoma liga. Po tų nelaimių
Taiposgi įdeda naujus ar
— Daktarai Paryžiaus Pastcuro institukaralius pats ėmė neszioti tą žiedą, bet ant
ba užlieja skyles labai pigei
tutos, užsiėmanti tirinėjimų visokių pavojin
nelaimės, laike 24 valandų numirė. Karalie
gų linpanezių ligų iszrabo serum arba vaistą,
JPhiPa Deniai Rooms
nė Krystyna, dabartinė regentka, nenorėdama
kurisai įskepytas didžiausiems girtokliams,
tikėti į zababonus, norint ją giminės perkalbi
gydo juos nuo palinkimo prie gerymo suaig100 N. Centre Street,
nėjo nedasilytėti to žiedo, ji vienok nnėmė
inanezių gėrimų: girtuoklis kuriam bus įczirPottsville Pa
nuo pirszto nabasztnįko, vienok, perkalbėta
kszta po od a to naujai iszrasto serum ne tikt,
nenesziojo pati, ale užkabino ant kaklo Ispa
nejauezia dauginus traukimo prie svaigynancnijos patrono szv. Jurgio, kur ir sziądien tezių gėrimų, bet teip jų nekenezia kad negali
b’yra. Ispanu tauta vienok persitikrinusi yra,
gerti Jeigu visai teisybė, ką apie tą naują vManageris ir liežuvnįkas — lietuviszkoj,
jog tas prakeiktas žiedas užtraukė ant vieszaistą raszo Jaikraszcziuose, tai isz tikro Pary
lenkiszkoj, rusiszkoj ir slavėniszkoj kalbose.
patystės visas nelaimes, o ypatingai paskuti
žiaus Pastenro instituto daktarus galima bus
COLUMBIAN RELIEF .FUND ASSOCIA
nių karę pralosztą su Amerikonais.
laikyti už didžiausius žmonijos geradėjus;
TION. Office — 738 Drexel Building.
patarnaus jie gal ir musu lietuviszkiems gir
----- o-----Philadelphia, Pa.
tuokliams. Tąsyk mes galėsime pasekmingai
Ta draugystė teisingiausia už visas ir
Tankiai žmogaus būdas mainosi,
daabuotiesi ant pakėlimo musu tautos, kada
pigiausia. Imokėt reikia įstojimo $5.00, o
—
isz
sziksztuoliaus
stojasi
iszlaidus,
o
terp lietuviu isznyks girtuokliavimai.
paskui kas mėnuo po Sl.oo, o laike ligos moisz
iszlaidaus
sziksztuolis.
kasi, kokioj užraszytas ant ,,Police”.
Yra
— Preparatorius Paryžiaus Politechnisz— Kam dantį gele, tas užmirszta nuo $25.oo iki $5.00 sergant, o vis tik už vie
kos mokslainės Jaupert iszrado būdą kaip pa
ną dolerį ant mėnesio.
taisyti dagedusį orą uždarytuose ruimuose be apie visus kitus ergelius.

138 First st.

DIDELIS BALIUS!

JMauji iszpadijriai-

J. M. Smalcnskas

joje. Hawkins važiuos kaipo tarnaujantis vaikas.
Pasiliksi
garsiu vaiku, Hawkins. Tu, Livesey, esi laivo daktaru; asz
esiu admirolu. Paimsime Redruth’ą, Joyce’ą ir Hunter’į.
Parasze Robertas L. Stevenson.
Turėsime prielankius vėjus, greitą važiavimą, lengvai atrasi
(Tąsa.)
me vietą ir pinįgus. Pinįgus! — valgysime —važinesime —
— Dalykai taip aiszkus kaip diena suriko skvajcris. — loszszime su kiekvienu..........
— Trelawney! — tare daktaras. — Asz važiuosiu su
Tai yra to nuožmaus szunies atskaitų knįga.
Szitie kryže
liai stovi vietoje vardų laivų arba miestų, kuriuos jie paskan jumis, ir dedu laižybas, taippat padarys Džimas, — tai yra
dino arba apiplesze. Sumos yra latro dalys, o kur jis bijo pradžia užmanymo. Yra tiktai vienas žmogus, kurio asz bi
josi, kad neapsirikti, kaip matai, jis pridėdavo kartais paai- jausi.
— Kas toks? — suriko skvajeris. — Pasakyk vardą
szkinimus. „Ties Caracas” — žiūrėk tai buvo koks nelai
mingas laivas, nuvažiavęs nuo to kraszto. Dieve gelbek ne to szunies!
— Tamista, — atsake daktaras — nes negali sulaikyti
laimingas duszias, kurios važiavo ant jo — jau seniai koraliežuvio. Ne mes vieni žinome apie žemlapį.
Tie galvažu
liszkas.
— Tiesa! -- tarė daktaras. — Ką tai reiszkia būti ke- džiai ką užpuolė ant viesznamio szį vakarą — drąsus, nieko
nesibijanti latrai, ir tie, ką buvo ant savo laivo, ir daugiau,
liaunįku! Tiesa! Sumos auga, kaip jis augo rangoje.
Mažai kas buvo daugiau knįgoje; keletas padėjimų drįstu sakyti, netoli nuo ežia, visi sykiu ir kiekvienas atsky
vietų, paženklintų ant pabaigos puslapių, ir toblyczia prive riui yra pasirįžę įgauti anuos pinįgus kaip tik įmanydami. Ne
dimui prancuziszkų, angliszkų bei ispaniszkų pinįgų prie pa vienas musų negali dabar būti pats, kol neiszsigausime ant
marių. Nuo szio laiko asz su Džimu busiu visados vienoje
prastos vertes.
U
— Mitrus vyras! — suriko daktaras. — Jo nebuvo ga vietoje. Tamista važiuodamas į Bristolį imk su savim visa
dos Joyce’ą ir Hunter’į, o kas svarbiausia, ne vienas isz mu
lima apgauti.
sų neprivalo iszsitarti ne žodžio apie tą, ką mes suradome.
O dabar — tarė skvajeris — prie kito.
— Livesey, — atrėmė skvajeris — tu visados turi tiePopiera buvo užpeczetyta keliose vietose su noperstku, gal bųt tuo paežiu, kurį asz radau kapitono kiszeniuje. sa. Tylesiu kaip grabas.

Daktaras atlupo peczėtis ladai atsargiai, ir isz vidurio iszpuole žemlapis salos, su jos platumu bei ilgumu, prieplauko
mis, vardais kalnų, su užtakomis bei užtakelemis — žodžiu,
su visais iszgaliais reikalingais saugiam sustojimui ties jos
krasztais. Ji buvo devynių mylių ilgio ir penkių ploczio,
iszveizdinti, galima sakyti ant storo slibino, atsistojusio pie
sta; turėjo dvi įsikiszusias į žemę prieplaukas ir kalną vidu
ryje, paženklintą vardu „Žiūronas”.
Buvo taipgi keletas
pridėjimų vėlesnio laiko, bet pirm visko, trys kryželiai, pa
ženklinti raudonu atramentu — du sziaurineje dalyje salos,
kitas pietvakarinėje, o prie to paskutinio, tuo paežiu raudo
nu atramentu ir smulkia, dailia ranka, visiszkai skirianeziasi
nuo kapitono kleizojimo, pridurti tie žodžiai: „Cziayra di
džiausias iždas”.
Ant atros puses ta paezia ranka buvo paraszyti toles
ni nurodymai.
„Augsztas medis, Žiūrono szone, rodantis į N. nuo

ANTRA DALIS
Mariu tyrėjas.
VII.
Kelione

in

Bristoli.

namie, tegul atidaro Tamas Redruth arba jaunas Hawkins.”
J. Slivinskas ir
Atpleszę laiszką, radome, arba, geriau sakant, asz radau —
Pigus Forniczių sztoras, Grabones žvėrinįkas nemokėjo nieko kito skaityti, kaip tikt druką rius & Speciality.
343 Hendersou st.
Sunbury str. Bow 4th str.
— sekanczias svarbias žinias:
JERSEY CITY ft J
Minersville, Pa.
,.Seno Inkaro Viesznamis,
Užsidėjo saliuną ir laiko kuogeriausius
gėrymus. Sveozius savo vaiszina
Bristol, Kovo 1, 17....
Gal nori nusiųsti pinįgų į Lietuvą,
ar parsitraukti sau mylimą mergele, ar gerai, nes geri žmonės.
Brangus Livesey!
kokį giminaitį, tai siųsk szifkorte
Nežinodamas kur esi, ar Halleje, ar vis dar Londone, teip
per mane, nes szifkortes parduodu ant
W. A. Pront,
siuncziu szitą laiszką į abi vietas.
greiczlausių ir drucziausių Laivų. Taip
Laivas nupirktas ir prirengtas. Stovi dabar ant inka gi nori n ežiam įgyti sau savastį, pardu Elis, vynas ir alus puikiausi.
odu LOTUS ir STUBAS ant lengvų isz- 168 Firts street
ro, gatavas kiekvienoje valandoje plaukti. Negali perstaty lygųELIZABETH, N. J.
ti sau geresnes skunos — vaikas galėtų važiuoti su ja — 2
szimtų tonų. Vardas — ,,Hispaniola”.
212—214 First str.
ELIZABETH, N. J.
(Toliaus bus.)

E- Hummel.

Garsingas Kalifornijos
Binte.

Telefonas 576

Czebatai ir Czeverykai!

NEW POINT HOTEL

Jei nori pirkti czebatus, czeverikus
J. A. Kohlenberger, Prop.
arba kolloszus, tai eik pas
333 - 339 Trumbull str.
Louis J. Sauer.
Elizabeth port, N. J.
ant
Telefonas 665.
170 First - Corn. Court str.
j.
ELIZABETH
Czia tu rasi geriausius czeverik « už
Pirmos kliasos Motelį
pigiausią preke visam mieste. As ne
UŽLAIKO SCRANTON’E
laikau blogo tavoro.

P. LIPAHCZIA.
•
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 Yu das
Fabrikai
ant
Ellzabethport N. J.
S.
Front
str.
Earl, Ark.
Batiscan, Quebec. ties Elizai fcth River

Parduodame ir siuncziame j vi
sas dalis Amerikos nuo visokia
užsisenėjusių ligų.
Raszydami
gromatas indekit už 2 c. markę
del atsakymo.

Ar nori geros Trajanko“ Jeigu taip,
tai pirk LEWIS'O LIETUVISZKA
TRAJAUKA, susidedanezią isz czystų
žolių ir szaknų, dailiuose kiekiniuose
baksukuose sudėtą, 5o c. baksukas. Ne
kurie lietuviszki sztornykai laiko, arba,
jeigu nelaiko mes prislųsim po apturėji
86 Alabama str.
mui pirma užmokesezio.
Cleveland, Ohio.
Gal tau plaukai slenka arba nori dik
tus p'aukus mrėt? Jei taip, tai raszyk
pas mus, o gausi rodą, kaip įgyti, APuikiasia užeiga dėl gerų žmonių ir
gentų reikalaujam visur, Adresas.
dėl pakelevingų pas

W. K. Szemborskis

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

P. W.Biersteizi & 60.

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

M. Rainis.

Shenandoah, Pa.

Lietuviszkas knįgas parduodu
kopigiausa. Užpraszant jų kataliogą reik įdėti į gromatą markę už
5 c. ;popieriniai pinįgai siuncziasi
registrąvotoj gromatoj. Adresas:

A. BAVAESKĄ
191 First str. ELIZABETHPORT, N. J.
Puikiausias alus, sznapsas ir cigarai
Žmonės geri sanžiniszki.

H taras!

W. Kalvaitis,

iszsirengeme į kelionę, o ne vienas isz musų plianų — pagaj
liaus net d-ro Livesey laikyti manę prie savo szono — neįvy I I Vi
Jūvelirius, Dziegornįkas ir Sidahriko. Daktaras .turėjo važiuoti į Londoną jieszkoti kito ant sa
lykas. Parduoda parasonus, yvairlus
vo vietos, skvajeris sunkiai darbavosi Bristolyje, o asz gyve dzlegorius, taipgi pataiso gerai ir pigiai.
117 Broad str. Elizabeth, N.J.
nau dvare po priežiūra senio Redruth’o, žverinįko, beveik
kaip kalinys, bet už tai pilnas sapnų apie mares ir svajojimų
„Giltines sala, E. S. E. ir per E.
apie keistas salas ir prietikius. Per visas valandas sėdėda
„Deszimts pėdų.
Geistame pamatyti
„Sidabras Sziaurineje dalyje.
Jį galima rasti ties vau užsigulęs ant žemlapio salos, kurios mažiausią daiktą budaugiau vyru.
Parduoda Wholesale
szonu rytinio kalnelio, deszimts sieksnių į pietus nuo juodos vau įsitčmyjęs.
Szitas musų sztoras yra labai popui
Szildydamasis prie ugnies gaspadines kambaryje artinuolos.
ariszkas del moterių. Bet mes užtikri' name, kad jis yra atsakantis ir dėl vyru.
Rankas lengva atrasti, ant smėlinio kalnelio, į sziau- davausi vaidentuveje prie salos isz visų galimų pusių, tyrine- 305 Elizabeth Ave.
Ir sakom, kad kiekvienas nusistebės ir
rią nuo sziaurines užtakeles, einant į rytus, truputį pasukus davau kiekvieną gabalą jos pavirszio, lipdavau tukstanezius
Elizabeth, N. J.
netikės isz teip žemos prekės ir kad bu
sykių ant ano augszto kalno, vadinamo Ziuronn, ir nuo virį sziaurę.
tu geras tavoras. Mes tikrai žinome,
kad niekur taip pigiai negausite visokiu
szunes matydavau stebuklingą regyklą.
Kartais sala knibž
virszutiniu ir apatiniu marszkiniu ir kitTai buvo viskas. Rasztas nors buvo trumpas ir man dėjo nuo laukinių žmonių, su kuriais mes kovojome, kartais
tokiu apsivilkimai reikalingu daiktu.
Jeigu norite pa.Kti „ United Vyriszki virszutiniai margi marszkiniai
buvo pilna pavojingų žvėrių, kurie mus vyjosi; bet visose
nesuprantamas, vienog pripildė skvajerį ir daktarą
Citizens” prisiųskite 25 c. 35 coliu ilgio po 25ct. kiekvienas. Mar
mano svajonėse neatsitiko nieko taip keisto ir tragiszko, kaip States
džiaugsmu.
atempom, už ką gausite katekiz szkiniai, ką kasztavo 75ct. dabar par
— Livesey — kalbėjo skvajeris — mesk tuojau tą isztiesų mums paskiau atsitaike.
mą angliszkoje kalboje, kur’ iszsi- duodame už 50ct.
prakeiktą praktiką. Ryto važiuoju į Bristolį.
Už trijų ne
Taip slinko nedelia po nedeliai, kol vieną gražią die moking galėsite gauti ukėsystės
popieras. Adresas:
dėlių — trijų nedelių! — dviejų nedelių — deszimts dienų — ną neatėjo laiszkas, užadresuotas pas daktarą Livesey, o ant
Antanas A. Jocis,
turėsime geriausią laivą ir labjausiai parinktą užgulmę Angli- kopertos buvo priraszyti tie žodžiai: „Jeigu' daktaro nebūtų 1312 Filbert st. Philadelphia, Pa

V yra’

F. J. Vogei,
136 FIRST SRT.

Dar tik užsidėjau kriaucziu szapą
TILSIT, Ostpr. Germany.
ir dirbu visokius drabužius; tavo
ms pargabenu net isz seno kontro
tėvynės" sargas.
o puikus kriauczius Adomas KiMėnesinis iliustruotas laikrasztis. czas pasiuva taip puikiai, kad siu
Treti metai stovi ant sargybos Lie- tai ar overkocziai stovi kaip nulie
tuvių tautos: szviesos, tikybos ir ti, o suvis pigiai, jeigu nevierijat
kalbos.
tai ateiki pažiūrėt
Gaunamas Scrantonę Pa. 1423
Main a.ve pas Rev. AKaupą už 1

I. RICE,

Pernyksztis it užpernyszksztis
po Ą dolerio.

Gerkit

| \ aierCo’s

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

,,Anthracite” alų.
varantiiota tikrai czystas.

fl,G. ©estete
apd Go.

Frank Boiler,

224 north 9-th str.
Philadelfhia, Pa,

437 E. Jersey st. Elizabeth, N. J.
importavotojai
Mineraliszkas vanduo ir soda.
Taipgi pilsto į bonkas
šokiu
alus: Ballantiną, Feigenspausą ir tuos daiktus taipgi praktiszkai
Lagerį ir tt.
pataiso.

Arnotu ir kiebku.

128

Banka Bischotio

i

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

Siuncziame pinįgus visas dali* svieto pigei, saugei ir greitai
• 02
O
ce

W. SLOMINSKA

,

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

b

į 679 Milwaukee Avenue, •
CHICAGO^ ILL.
Mano Dirbtuwe tapo
Apdowanota

©
2

powsucHiAiinwa
KRAJOWA

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

Išduodame Szipkortes (laivakortes) ant greiez
uivių į krajų važiuojantiems ir isZSiuilCZiame SZipkOl’te
dėl atvažiavimo isz krajaus į Amerika,

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

!
>
)

Ąptapas Ą. Jocis.
Office 726 S. 2 nd

str.

Turiu už garbę 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 padirbi pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.
Su guodone
W. SLOMINSKA, 679 MILWAUKEE AV.,
riiav:

Privatiszkas gyvenimas 420 South Broad str'

Philadelphia, Pa.
Užsiima visokiomis civilnomis ir kriminaliszkomis provomis visuose
suduose. Provos už sužeidimų priesz kompanijas pajima varyti už dykų
. ir visuose miestuose. Parūpina ukesiszkas citizenship] popieras ir
„Charters” del draugysezių ir kliubų. Iszdaro visokius dokumentus,paraszo aplikacijas arba praszymus ir gromatas. Dalias, s skolas at
jieszko parduoda ir iszrandavoje namus, sztorus farmas ir isz renka ran
das. Intraūkia į apsaugojimo kompanijas nuo ugnies irgy vasties [f ire and
life insurance.)

v

DWIEMS MEDALIAIS
ant Kosciuszkos Paro
dos nž rūpestingą, tei
singa ir artistiszką isz
dirbimą.

N

s

tankis brizus k? t£)A>K3y:kv*K2Mk\2K2iir.

lūz/kvia tire ta

Kl

CHICAGO, ILL.

C*<£M

W. A. Walsh Jr.

Centennial House

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

Neil Cavan

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

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

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

Vipceptas Dopnapski
REAL ESTATE BROKER
turi geriausią aganturą, pardavinėja ivakoi’tes, apsau
goja nuo Ugnies ir maino pinįgus ir siunezia į Seną tėvynę
perka ir parduoda U<IWLU ir visokius reikalus atlieka kuotei
Tingiausiai.

jMC

lYideikos?

65 Broadway

Elizabeth, N. J.

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

Elizabeth, N. J.

Central Hotel
Tai vaikine kur smagu užeit! Gėrimai
327—329 Trumbull itr. Elizabethport
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. cigarus ir
diena ir naktį.
ir puikiausią alų.
Stritkariat sustoja pas duris.

Tikrai gryna

Altoriaus Vyną

John C. Manning

Nori siųsti kam laivakortę? Nori pinįgus iszmainyti?
------ GAUSITE PAS-----Cor. 2-nd & Bond str,
apsaugoti nuo ugnies ir insziuryti baznyczią, namus, daigtus?
ELIZABETH, N.J.
Nori padaryti rejentaliszkus rasztus? Norite nusipirkti ge
riausius lotus Plliladelpllijoje ir Camdene? o gal nori
sukalektavoti randą? ar pinįgų pasiskolįti?
Tai eik pas 6 BARCLEY STR.
B. Brody

BARNSTON Tea Co

HI

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

Geriausias visam mieste barberis. Kerpa plaukus, skuta ban
das kuopuikiausiai.
171 First street

ELIZABETH. N. J.

