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Žinios isz pasvieczio,

cziomis. Daug žmonių ir arkliu tapo pažeis
tu. Jenerolo Blanco važnyczia tapo užinusz—0—
tas. Karalienė audros laike grįžo į palociu,
Angliszki dienraszcziai paleido garsą, atlikus ilgesnį pasivažinėjimą ir tik mulai pa
Detroit, Mieli.
Czia tapo apgarsintas
padavadyjimas, palengvinantis važinėjimą u- buk Lncchenį, nužudintoją Austrijos ciesorie- kinkyti vietoje arkliu ir valdomi buklaus valycziniais, elektrikiniais karais.
Szis pada- nės Elzbietos, baisiai kankina Genevos kali žnyczios iszgclbėjo valdonką nuo pavojaus.
vadyjimas ypacz vargesnei darbinįkų luomai ni]’. Tūlas anglikas, norėdamas persitikrin Kaip paežiam mieste, taip ir aplinkinėse blėyra naudingas, nes vietoje penkių dabar mo- ti apie tos paskalos teisingumą, per angliszko I dis neiszpasakyta. Ypacz nukentėjo ukinįkai
kasi tik trys centai už kiekvieną važiavimą. konsiiliaus tarpinįkystę pasirūpino atlankyti turintiejio nkos areziau so'stapilės. Javai, dar
Apart to gubernatorius Michigan valstijos kalinį. Luccheni, pasakoja jisai, gyvena žovės, vaisiai net ir naminiai gyvuliai viskas
Pingree padavė įneszimą, kad miestas atpirk dviejuose kambariuose sujungtuose tarp sa isžnaikinta. Netik Madrytas, bet ir visa Is
tą nuo kompanijų visus ulyczinius vežimus už vęs. Abu kambariu turi langus, įleidžian- panija neatmena taip baisios audros.
— Pranesza isz Peterburgo, jog caro bro
17 milijonų dolerių ir tvirtina, jog miestas, ežius szviesą ir szviežią orą. Luccheni dirba
imdamas po tris centus nuo važinėjanczių, gelumbines puskurpes; kadangi yra gana ga lis kun. Jurgis Maskolijos sosto įpėdinis, mi
trumpame laike iszrink tą kapitolą. — Toksai bus, todėl duoda jam ir knygas apdarinėti. rė nuo džiovos. Gimė 1871 m. Kadangi ca
Jeigu nenori atlikti paskirto jam darbo, kas ras Mikalojus 11 neturi sunu, todėl sosto įpė
gub. Pingree’o užmanymas atrado daug pricszinįkų, bet jisai iszleido kelis atsiszaukimus, kada nekada atsitinka, tai negauna maisto. diniu pasiliko jauniausias caro brolis kun. Mi
kuriuose ragino žmones, idant nesiprieszintų Apart kunįgo, tankiai atlanko Lncchenį gydy - kolas.
tam užmanymui, iszrodydamas naudą, kurią tojas ir keli draugai isz draugystės, platinanmiestas turės, jei nupirks visas elektrikinių czios tarp kalinių dorybę. Isz pradžių Luc
cheni nenorėjo pasiduoti tokiam gyvenimui,
kelių linijas. Jeigu Detroite užsilaikys szitas
padavady]imas, kiti Amerikos miestai tur bo bet paskiaus apsimalszino.
baznytiszka EKSKURSIJA mariomis
—
Japonija
sziomis
dienomis
padarė
ti seks jo pėdomis.
sutartį su Suvienytomis Valstijomis, o taipgi
Garsus Amerikos Arcivyskupas Irelanir su kitomis didesnėmis vieszpatystėmis, ku
das grįžta atgal į Suvienytas Valstijas, atlikęs
rios pripažino Japoniją už vieną isz pirmeiliilgą kelionę po Europą.
nių vieszpatysczių. Toks Japonijos iszkyli— Brooklyn’e sustraikavo darbinįkai, mas yra pasekme krikszczioniszkos civilizaci
dirbantiejie ant elektrikinių ulyczinių karų, jos ir kultūros.
prigulinczių Brooklyn Rapid Transit Co.
— L o n d o n e po keliu dienu susirinks
Darbinįkai reikalauja deszimties adynų die
kongresas mieryje sulaikymo prekystės mo
bus 20 d. Rugpjuczio (August).
nos darbo ir kad už darbą virsz deszimts ady
terimis. Užmanytojum yra Anglijos kara
Brooklyn’o parapija nusamdė už $300 di
nų butų užmokėta extra. Straikas prasidėjo
lienė Viktorija, kuri kvieczia visas Europos delį garlaivį vardu „ISABEL”, talpinantį 800
16 Liepos ant 4.30 isz ryto, kada baigiasi nak
vieszpatystes kovoti priesz prekėjus žeminan- ypatų (ašakų). Garlaivis tas plauks į Roton
ties darbas, o prasideda dienos,
Kelias adyczius 19 amžių. Skaitliu moterių parduoda Point (Connecticut’o szteite), 40 mylių nuo
nts stritkariai suvis nevažinėjo
Kadangi
mu į paleistuvystės namus kasmet apskaito New York’o.
tarp darbinįkų nebuvo vienybes, daug isz jų
iki 12.000. Daugiausiai siunezia į Pietinę AAnt laivo yra įtaisyta labai gera salė szosugrįžo prie darbo ir apie pietus jau beveik
meriką ir į Mažają Aziją. Szaltiniai, isz ku kiams, teiposgi restauracija ir visokios vigapuse vežimų važinėjo.
Atsitiko keli susirėriu daugiausiai iszveža nelaimingu auku, yra dos dėl 800 ypatų. Po pusketvirtos adynos
mimai tarp straikuojanezių darbinįkų ir poliTurkija, Rumunija, ir Vengrija, bet paskuti plaukinio juriomis bus duota žmonėms kelios
cijantų. Del užlaikymo .tvarkos atsiųsta isz
iriuose laikuose daug auku iszveža ir isz Gali adynos atsilsėti ant žemės ir pasibovyti Ro
New Yorko 300 policijant.u
Ant 7 adynos
ton Pointo parkuose (ten yra visokios žaislės
♦ vakare važinėjimas tapo sustabdytas apart cijos.
— Isz Viedniaus pranesza, jog Suvieny randamos priemariniuose miesteliuose, kaip
keturių ulyežių, kuriomis važinėjo iki pusei
naktų. Kompanijos prezidentas Rossiter ap- tu Valstijų randas atsisakė atiduoti apsvars antai sūpynės, maudyklės ir t. t.) Ant laivo
reiszke, jog jokios sutarties su straikuojan- tymui tarptautiszko sūdo Austrijos reikalavi grajys lietuviszka muzikantų draugystė ir
ežiais nenor daryti, nes teisingi darbinįkų rei mą atlyginti už nužudytus skordynėje ties dainuos Lautiszkas dainas ’ietuviszkos pftr.
kalavimai jau užganėdinti; strai kuoja, girdi, Lattimer Austrijos padonus- Suvienytos Val koras. Adyna iszplaukimo ir vietą pažymėta
tik maža jų dalis ir jeigu policija iszgalės už- stijas teisinasi tuom, jog Ju sūdąs szerifą Mar ant tikintų. Tikintas (už kelionę, ir įeigą ant
koncertų ir szokių salės) 50ct. suaugusiems,
• laikyti tvarką, tai laike dviejų arba trijų die tiną atrado nekaltu.
— Sostapile Ispanijos Madrytą sziomis vaikams iki 15 metų 25ct..
nų elektrikiniai karai važines kaip ir pirmiau.
Dalis pelno eis ant tautiszkų reikalų.
Darbinįkų vadovas Parsons aprciszkė, jog ne dienomis aplankė baisi audra su ledais. Visą
New York’o ir New Jersey’s lietuviai ne
noriai pradeda straiką, kursai daug kasztuoja, naktį ir dieną priesz audrą siautė dideli vėjai,
bet tikisi laimėti todėl, kad sunku rasti ypacz ant galo pradėjo kristi ledai didume visztos privalo apleisti szitos progos pasirodyti priesz
gerų motormanų ir todėl kompanija greieziau kiauszinio. Ta dangiszka kanonada traukėsi svetimtauezius. kad ir jie gali įsteigti ekskur
sutiks pakelti mokestį darbinįkams, nekaip tik pusę adynos, bet pasekmes po savęs pali sijas ir pasibovyti patrijotiszkai ir intoligenpaskui mokėti atlyginimus už nelaimingus at ko kuobaisiausias. Ledai sutraukė telegrafu tiszkai.
Brooklyn’o parapijos klebonas
įtikimus isz priežasties nemokanezių gerai dratus ir tas dalykas dar labjaus apsunkino ir
ir komitetas.
taip sunku vaikszcziojimą ir važinėjimą ulyvaldyti karus motormanų.

Žinios isz Amerikos.

Pi) miltine Amerikos Lietuviu (antiszkai
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Gėda Prūsų valdžiai, kad daleidžia
dienas tik vaikinas važiavo į S. Afriką.
Nors daug vargo keneziau toje sa taip daryti! Juk kompanija galėtų užlai
(Jono Pajinio).
vo kelionėje, bet dabar jau to nesigai kyti dėl moterių daktarką.
(Tąsa.)
Drabužius emigrantų taipojau ,,kaDarbuojasi del lietuvystes labo liu. Patyriau, kaip veža ir kaip ant
szierija” karsztam pecziui. Perėję per
Vokietijos lietuviai vos keli ■— kuomet kiekvieno žingsnio persekioja musų
tą czuszczių drabužiai suszunta ir sudenant pirsztų galima suskaityti. Kiti yra brolius, apleidusius savo tėvynę. Daug
ga, taip kad dėvėt juos po to neilgai ga
lietuviais tik ant tiek, ant kiek isz to tu daug vargo nukenezia tie nelaimingi
Lietuvos sūnūs, kol pasiekia Ameriką! lima
ri sau naudą.
Po visų tų ceremonijų apie 5 vai.
Kadangi isz barakų neiszleidžia,
Neturėdamas daugiaus ką veikti
turėjau, nakvpti drauge su kitais. Tiek vakare atėjo žandarss ir visus, kurie at
iszsirengiau važiuoti atgal į Hamburgą,
tik buvo man geriaus, kad barakų sar liko pirtį, nuvarė, nei kaiminę galvijų
o isz ten į Angliją.
Bet ežia jau tuoj
gas davė man vienam kambarį ir padu- ant stacijos. Ten lauke sustatė ir liepė
pajutau vokieczių valdžią.
szką po galva ant nakties.
Gulėjau, laukti trūkio.
Praszau asz tikieto į Hamburgą, o
(Tolinus bus.)
urėdnįkas žiūrėdamas man į akis klau mat, ant stalo. Kiti emigrantai abel----- o-----sia, kur asz važiuoju.
Pasakiau.
Jis nai guli ant žemės, pasitiesę purvinus
tikieto neduoda, bet szaukia žandarą, szienikus — vyrai ir moters drauge.
Antrą dien mano barakuose kalėji
kurs ten jau stovi. Asz teisinausi, kad
esiu Suvienytų Valstijų ukesu ir turiu mo, tas pats žandarų vachmistras, ku JĖZUS KRISTUS YRA PAVEIKS
LU GYVENIMO DVASISZKO.
paszportą, kurį ir parodžiau.
Žanda ris vadžiojo manę, atvedė tūlą tautietį.
Sprendžiant
ant
jo
drabužių
ir
iszvaizPrie namų dvasiszkų yra reikalin
ras, nesuprasdamas, kas ten do popiera, veda manę į policiją. Na, ką'daryt? dos, neprigulėjo prie skaitliaus darbi- gas plianas, o tokį turime gyvenime
veda — reik eit. Mislyjau, kad isz ten nįkų. Buvo tai, kaip vėliaus pasirodė, musų Iszganytojaus. Kada Dievas se
paleis. Bet ežia vėl randam žydą, lai- latvyu, mokytojas „gorodskago uczili- name įstatyme sakė: ,,Augkit szventais,
vakorekių agentą, su kuriuom pirmiaus szcza” p. Martinas Krūmas. Bėgo jis į nes asz esmi szventas”, galėjo žmones
buvau suvėjęs ir maskoliszkai kalbėjęs. Angliją jau antru kartu, bet vis kaip tai suprasti, kaip likti szventu, nes niekad
nematė paveikslo Dievo, kokiu budo Jį
Jis turbut pakuždėjo policijai, kad asz nelaimingai.
Istorija jo tokia. Už kvėpimą lat sekti. Ale mes negalim skųstis, nes
esiu isz Maskolijos ir važiuot galiu į Anglią tiktai kaipo maskoliszkas emigran vių vaikams latviszkos dvasios, jis buvo Sūnūs Dievo, Antra Asaba Dievas sto
Atsėdėjęs kalinije, josi žmogum, gyveno tarp musų, todėl
tas. Veltui asz aiszkinu policijai, kad maskolių suimtas.
mano paszportas yra legaliszkas, ir jog ikos isztremtas į Pskovą ant liuoso, po mes sekdami Kristaus paveikslą sekam
jie neturi tiesos manę sulaikyti, nes tu policijos priežiūra, gyvenimo, bet moki Patį Dievą szventenybėje. Gyvenimas
rės už tai atsakyti. Nežinau, ar jie ma nimu vaikų užsiimti jau negalėjo. Ne Kristaus yra paveikslu musų gyvenimo
nęs nesuprato, ar žydas įkalbėjo, kad turėdamas jokio užsiėmimo, negalėjo virszprigimto, paveikslu visų dorų augmano paszportas yra netikras, kad po en maitytis. Bėgo i Angliją, bet ant szcziausiame laipsnyje. Todėl kas nori
licija atidavė mano paszportą žydui ir rubežiaus sugavo ir jau nebemislyjo pa gyventi tobulai, turi pirma pažinti Kris
liepė eit su juom. Nuvejom į barakus, leisti. Pasėdėjęs kiek laiko kalėjime tų. O kas jį žino, vaikszczioja szviesykur yra pirtis del emigrantų.
Liepia pabėgo isz ten, sziuom kartu jau trupu bėse, o kas nežino, paskendęs yra tam
pirkt pas jį laivakortę ir tikietą ant ge- tį laimingiaus; per rubežių perėjo, bet sybėse kaip anas aklas Jerichoje, sėdi
ležkelio. Asz, žinoma, atsisakiau. Žy užtat užmokėjo už rubežių veik visus pakelyje katrų veda prie Dievo, o Die
das, negalėdamas manę perkalbėti, at pinįgus, ką turėjo. Dabar be pinįgų vas, svietas, gyvenimas, amžinasti yra
sivedė vyresnyjį žandarą ir jam padavė neveža į Angliją ir jį jau prusai nori dėl jo neiszriszamu mįslių.
Ir sziądien
mano paszportą.
Tas vela manę veda atiduoti maskoliams. Verkia nabagas yra tokių aklų, nes sziądien dėl dides
į policiją ir grąsina, jog manę siųs — nežino ką daryti. Pagailo man jo. nės dalies krikszczionių Kristus ,,Dievu
,,nach Sibyria”.
Policijoj praszau da- Dar turėjau kiszeniui porą centų, o kad nežinomu” Atėnų.
Vieni mažai apie Jį
leidimo atsiszaukti į .Berlyną pas Suvie neiszrodė ant sukeziaus, nupirkau jam girdėjo, nes girdėti visai nenori. Kiti
nytų Valstijų ambasadorių, ir to nepa- laivakortę į Londoną, kur turėjo kelis pažino Jį kada jaunystėje isz apsakymo
velyja. Liepia iszsirinkti vieną isz dvie savo draugus. Nuo pasiskolinęs ketino kunįgų arba dievobaimingos motinėles,
jų: arba važiuot kaipo emigrantu, arba man sugrąžinti.
bet paskui verdantis gyvenimas svieto
jie tuoj siunczja ant Maskolijos rubeTokiu būdų įgijau sau ant kelionės iszplėszė jam isz szirdies, taip jog be
žiaus.
draugą, gana apsiskaieziusį žmogų.
veik užmirszo apie savo Iszganytoją.
Tą pat dieną atėjo gydytojas ir pa- Ant nelaimės, žmonės su dideliu užsi
Ką dabar ežia daryt? Neturi tie
sos siųsti, bet ką jiems padarysi, jeigu szaukdamas mus po vieną peržiurėjo a- degimu jieszko svieto, tiktai ant szvienieko nepaisydami, ims ir paduos mas kis.. Kuriuos iszrado sveikais, leido į sos Dievo uždaro akis. Grekų philozokoliams į rankas? Nusprendžiau, kac pirtį ir tenai vėla peržiūrinėjo nuogus. phai apleisdavo savo namus, gimines,
reikia pasiduot jiems ir važiuot drauge Vyrams tos visos ceremonijos tai dar tėvynę, leisdavosi į tolymas pavojingas
su emigrantais.
Nuvedė tada manę nieko, bet persbatykite sau padėjimą keliones jieszkoti mokslo; galvocziai
barakus ir uždarė. Tenais sėdėjo apie moterių ir merginų, kuaias tas gydyto Indijos ir Elinpijos czielas dienas žiurė
40 lietuvių (vyrų ir moterių), važiuojan- jas, iszrengtas ir rūbų peržiūrinėja ki jo į saulę; grekas Arystomach 50 metų
ezių jau tai į Ameriką, jau tai į Angliją. tam kambaryje.
paszventė ant isztirinėjimo gyvenimo

Isz keliones po Europa.
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biczių, kitas vėl philozophas beveik vi panaszus tiems, katrie sukasi apie palo- je szalyje, kur nesykį nieks tau rodos
neduos paklidusiam, ale czionai Dievas
są savo amžių miszke paszventė ant
pastatė pakelyje kryžių su antraszu, tas
isztyrimo vieno menciaus vabalų. Tie neg alirąsti.
Bet kaip pradėsi isztirti natūrą kelias veda į amžinastį, todėl veizėk į
Jeigu
mo smagumų pasiszventė vienatiniai žmogaus, įeisi per vartus ir vaikszcziosi jį dažnai, idant nepaklystam.
tiktai del meiles mokslo. Jeigu tie žmo po daržą palociaus. Bet kada kreipsie- žmonės nenuleistų akių nuo kryžiaus,
nes dėl pažinimo vieno vabalo arba bi si prie mokslo Kristaus įeisi į kamba ypatingai pagundose ir kancziose, daug
tės tiek laiko paszventė ir vargo kentė rius ir tuokart kalbėsi su paežiu kara szventesnis ir lengvesnis butų jų gyve
jo, kaipgi krikszczionis gali szaltu būti, lium. Bet ar gana yra pažinti Kristų? nimas.
-------- o-------jeigu eina apie iszradimą didžiausio ir Yra žmonių, ką turi gana gerą pažintį
Moteriszke labjaus bijosi griausmo
tobuliausio mokslo, tai yra pažinties sa apie daiktus dvasiszkus, ale vienok nė
ra'tobulais. Dėlto nėra tobulais, jog
vo Dievo Jėzaus Kristaus.
nenori sekti To, katrą pažino. Argi
— Žmonės menkos dvasios ir žemo "
minėti žmonės nedaro taip kaip tas, ką charaktoriaus labjausiai pykina, kada
norėdamasiszildyti, prisirinko daug me juos ignoruja.
KAIP REIKIA PAŽINTI JEŽU
džių ir sukrovė į laužą, bet laužo neuž
----- o-----KRISTŲ.
degė, taip daro tie, katrie pažįsta Kris PIRMUTINE LIE1UVISZKA TRAUKTUJeigu nori pažįti Kristų misi y k apie
tų, ale Jo mokslo nenori sekti.
VE FOTOGRAFIJŲ IR MALEVONE
jį, Kalbėk, klausyk, skaityk, o ypatin
VISOKIU PAVEIKSLU.
gai melskis prie Jo.
Pažinimas Kris
Turiu didžiausią ir geriausią brauktuvę
taus yra panaszus į skrynę pakajaus,
fotografiją. Darbą atlieku pigiai, greitai ir
gerai, ką ir kožnas atsiėmęs savo fotografijas
katros virszus buvo apdengtas prastais
DAIKTU NEATBŪTINU.
skarmalais, o viduryje buvo brangus
Ka galutinai ženklina būti kriksz- pasidžiaugia. Dirbu žvilganczius, malevotus
turtai, beje: manna, toblyczios zokono czionin, jeigu negyventi pagal provų ir tuos, ką iszrodo kaip skuriniai, ir traukiu
nabasznįkus jūsų namuose.
Maižiesziaus ir lazda Aarono, taip tu Kristaus?
Krikszczionis, sako szv.
Kas turit fotografijas isz Lietuvos savo
žiūrėdamas pavirszutiniai ant mokslo Gregorius jeigu nori būti vertas to taip tėvą arba prisiegą, o norėtumėt ir patys ant
Kristaus, bet kada įsigilįsi, atrasi tur gražaus vardo, turi neatbūtinai, savo ją but, prisiuskit abidvi fotografijas, o pada
tus iszminties ir meilės Dievo.
Szv, mislyse, žodžiuose ir darbuose stotis pa- rysim, kad iszrodis taip, kaip butą buvę visi
Dominįkas užklaustas, isz kokios knį- nasziu Kristui, kitaip nesziotų tą vardą sykiu traukti.
Preke už tokias fotografijas, 6 $3.oo, o
gos mokinosi tokios augsztos iszminties dovanai. Sekti Kristų yra daiktu neat 12 8-1.00. Malavoti 85-00 už tuz.; 82.oo ’rei
daiktuose dvasiszkuose, atsakė isz kny- būtinu dėl iszganymo.
Teisingai Die kia prisiąsti sykiu su fotografijom, o kitus
Į gos meilės Dievo, c ta knyga kožnam vas taip paskyrė. Daleiskim, kad ko kaip gausit pirmą prabą.
Taipgi mokinu daryt fotografijas už 825
r yra adara, negali nuo to iszsikalbeti, kis karalius paszaukė menką vargdienį, ir duodu lekcijas dėl ■malevojimo dideliu pa
mylėti gali kožnas prascziokas ir moky
veikslą 50 et. už adyną, arba 820 už visą isztas be jokio skyriaus.
Sykį užklausė mestų savo skarmalus, persikeltų į pa- mokinimą. Szitą darbą gali mokįtis vyrai,
dievobaimingas Zita szvento Bonaven locins karaliszkus, ale podraug paskyrė vaikinai arba merginos ir kožnas gerai ir greitūro, ar gali prascziokai ir nemokyti jam suknią, kokioje turi pasirodyti ka greitai iszmokt. Szita profesija yra labai
f taip mylėti Dievą kaip ir mokyti žmo raliui, paskyrė kelią kokiu turi eiti pas naudinga del lietuvių, tad nesnauskit, bet
nes. Szventas atsakė kožna prascziau- jį, ar neteisingai, juk vargdienis turi griebkitės prie mokslo, o isznioke nesigailėsia ir tamsiausia moterė gali geriau my- teisiai iszpildyti karaliaus liepimą? Ly
Del traulcmo fotografijų vis tiek lyja ai
lėti Dievą negut mokycziausi vyrai mo ginai karalius Kristus paszaukė mus, gražu. Adara sziokiom dienom ir ncdeliom
kes. Teisingai skaitydami gyvenimus menkus elgetas, idant mes su juo drau nuo 8 ryto iki 6 vakaro.
szventųjų, randam, jog nemokycziaus ge palociuose gyventume, ale priegtam
Su guodone
Benson
žmonės peraugsztino szventenybėje mo- liepė pamesti gyvenimą piktą, skarma
370 Bedford avė.
kycziausius teologus. Tokių buvo daug lus, apsirėdyti ratu doros, eiti keliu
szventų pustelnįkų; szventa Veronika kryžiaus, kamgi tos iszlygos galėtų pa
,,Garso“ agentai,
skųsdavosi, jog negalėjo iszmokti nei sirodyti persunktos? Jeigu nori dėlto
kurie turi tiesą rinkti apgarsinimus, promt
skaityti nei raszyti, idant Dievą geriaus stotis tobulu, sekk teisingai Kristų, meratą nuo skaitytoji], priiminėti orderius
mylėti, pasirodė jai Motina Kristaus tuom daugiaus, jog isz to sekimo plau- ant visokią drukoriszką darbą etc. yra szie:
K. Jasulaitis, 317 Henderson str.
ramindama, idant nesilvartautų, ale: kia neiszpasakytos mylistos.
Jersey City, N. J.
i
XIII.
J. Daukszys, 29 N. Welles str. alley,
apturės dangiszką vainiką. Nekalbėk,
W kės Barre, Pa.
jog neturi laiko ant maldos arba dvasi- KOKIU BUDU REIKIA SEKTI
Er. Blaževicz, 1120 Moyamensing avė.
JEZU
KRISTŲ.
szko skaitymo. Turi laiko gana skai
Visupirmu palygįk savo gyvenimą
tyti k nįgas svietiszkas, užsiimti viso
K. Muzikeviczius, 622 Spruce str.
Reading, Pa.
kiom nepadorom zobovom, katrie tau su gyvenimu Kristaus, ypatingai žiūrėk
b •
. •
Grand Rapids, Mich.
nei suraminimo nei naudos neatnesza, o dažnai ant kryžiaus, to kelrodžio die- T. J. Staven,
dėl neatbutiniausios iszminties nerastum viszko. Kas daro kelionę svetimoje Stanislovas Masalskis, 275 Grant str.
Brooklyn, E. D.
laiko nei mažos valandos. Snprask pa- szalyje, sergsti visus kryžkelius, idant
I kol tiktai užsiimi mokslu svietiszku, esi nepaklystų, ir tu esi kelionėje svetimp- W. K. Pūkas, 258 Botle ave. Pittston, Pa
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Dabartiniai socijalistai visame kame rezultatai konferencijos Haagoje, nes
skiriasi nuo socijalistų pirm kelių de- tarimaisi ir nusprendimai yra laikomi
szimezių metų; musų socijalistai (ypacz paslaptyje, bet galime spėti, kad isz
The only Lithuanian newspaper in New
York & New Jersey states, issued by Rev’s B. s Amerikoje) vaiszina žmones teorijomis, jos nieko didelio nebus.
Sumaniai paŽindžius, J. Kaulakis, A. Kaupas, M.Szedvydis.
buvusiomis madoje pirm 30 — 40 metų. raszė apie visasvietinį sutikimą Amster
|
PUBLISHED EVERY THURSDAY
Dabar viskas persimainė. Tamista gal damo laikrasztis H a n del s b la d strai
I
— AT —
neįtikėsi, kad pastaruose laikuose patys psnį po vardu ,,Galutines Viltys.”
B
Elizabeth* N. J.
socijalistai (žinoma, ne musų) priėjo
Raszo tas laikrasztis:
S
Rev. B. Žindžius, Manager
prie persitikrinimo, jog socijalizmas,
,,Jei norime padaryti tikrą sutiki
Rates of Advertising
ypacz jo praktiszkas apsireiszkimas, so- mą, turime nužudyti tautiszką ambici
One inch once
—
'
0,50c.
cijal-demokratija, netik nenaikina da ją. Ar tai galima? Pažiūrėkime.
One inch one month
—
8 1,00
One inch per year
— 8 10,00
bartinio kapitalistiszko surėdymo, bet jį
Ant pirmo plianogiszeina Marianna,
dar palaiko! Iszrodo tai truputį para- perstatytoja Prancūzijos.
Laisves ke
5>J G7IW37IM. LIETUVIU”
doksaliszkai, bet yra tiesa.
Norint ra- pure guli ant jos juodų kasų, bet ji ne
lazduodamas kun. B. Zindžiaus, kun J. Kauszyt apie kokį daiktą, reikia jį, jeigu ne sėdi ant vietos tvirtai. Ar ji nupuls nuo
lakio, kun. A. Kaupo, kun. M. Szedvydžio.
pilnai, tai nors kiek pažinti; tada tik tos neromios galveles?
Hasztuoja.ant metu tik $ 1,20.
straipsnis turės svarbą. Vienok Tamis
, ,Ar mislyjate, kad nustojau^ vil
ta nenusimink; prisiųstas rasztas netaip ties?” klausia ji. ,, Ar užmirszau Aka
Plnįgus ir visokius ran.<raszczius reikia siųsti
Ne, ne, lotyniszka
ant szio adreso
fe netikęs, kaip galėtumei pamislyti, tiktai ciją ir Lotaringiją?
RE V. B. ZIND7AUS.
| skaityk daugiau, o skaitydamas viską
rasa*) dar neiszmire.
Mes susivieny
ELIZABETH, N. J.
g perkratinek sveiku protu, ant visko žiū sime su Ispanija;
iszkelsime popiežių
rėk kritiszkai. Pasisznekejimai su žmo- dar sykį ant sosto ir palaikysime jį vienemis, ypatingai kitų nuomonių, taipgi ni. iszmokinsime Italiją musų kariszkų
Nao Redystes.
daug prisideda prie iszlavinimo proto. žinių. Ar gali kas mislyti, kad užmir
Skaitytojai teiksis atleisti, jog
Žinomam. — Straipsnis pasivė szau Agincourt ir Grecy, ir Waterloo?
,,Garsas” dikeziai pasivėlino.
Netikė lino. Nuo seniau jau turėjome rasztą Ne, asz neužmirszau mano tėvų Ameri
tos priežastys trukdė darbą, kurio jo apie tą patį dalyką; jį rasi sziame nume kos ir Indijos.
Lotyniszka rasa turi
kiu budu užbaigti savame laike nebuvo ryje. Be to, tamista papildai vieną di dar sykį vieszpatauti ant viso svieto,
galima.
delę klaidą, būtent, kad geras kunigas nes mano vaikai yra taip skaitlingi, kaip
--------- o--------gali būti tiktai toks, kurs turi augsztą smiltys ant jūrių kraszto. ”
mokslą.
Privesime vieną paveizdą.
,, Darau didelius pasikėsinimus”,
Atsakymai,
Szitame szimtmetyje pagarsėjo Prancū atsako John Bull. Noriu sudrutinti ma
P. E r.... —Nereikia musų taip zijoje du kunįgai.
Vienas jų — tai ži no vieszpatystę, noriu sandoro su Angailėtis.
f,, Vilties” tvirtinimas, buk nomas Lacordaire. Buvo jis geras raszglo-Saksonais kitoje puseje vandenų.
,, Garsas” velinasi del stokos rasztų, yra tinįkas, turėjo didelį mokslą ir dar di
Ar mislyjate, kad laižausi taip nužemin
neteisingas.
Musų laikrasztis iszeina desnę iszkalbą.
Garsas ėjo apie jį ne tai prie jų dyka? Afrika turi tapti Bri
sziuo tarpu nereguliariszkai ir su ne vie tik po Prancūziją, bet ir po visą svietą.
tanijos sala. Rusus privalome iszvaryna kita yda ne dėlto, kad rasztų neture- Tuo paežiu tarpu užkampyje, mažame
ti toli, taip kad jų ne matyti nebūtų ga
tumime, bet visai del kitų priežasezių. miestelyje Ars, gyveno prastas kaimo
lima. Jeigu Irlandija bus man paklusTikimės vienok neužilgo viską pataisyti. klebonas. Moksle jis stovėjo taip silp
na, mano laivine vieszpataus ant svieto,
Su dideliu gaileszcziu atsisakome talpin nai, kad jį iszszventino tik po ilgų prakad tik man yankes pagelbėtų!
Man
ti Tamistos straipsnį. Nereikia mislyti, szymų vieno profesoriaus seminarijos.
lengva visados surinkti kariumenę isz
kad visi socijalistai mokina vieną ir tą Kad neturėt gėdos su tokiu ,,tamsiu”
prastesnių luomų.
Žemes auksas ir
patį. Ne, jų yra szimtai partijų ir par- kunįgu, dvasiszka valdžia nusiuntė jį į
turtai turi būti mano.
Lai Britanija
tijelių, pradedant nuo utopistų, o bai tokį užnarvį, kur niekas jo nematytų,
vieszpatauja!
giant ant anarchistų; jos neretai, viena niekas apie jį negirdėtų.
Vienok pasi
Tuo tarpu pasirodo Pobiedonoscev,
kitos taip neapkenezia, kaip musų szlup- taikė kitaip. Jeigu Paryžiuje į katedrą
typiszkas maskolius. Jis jau dabar vietarniai neapkenezia kunįgų.
Nereikia Notre Dame veržėsi tukstaneziai žmo
szpats Europos, pasidekavojant Mariantaipgi maiszyti socijalistų su socijal-de- nių klausyti pamokslų Lacordaire’o, tai
nai. Jis yra perstatytoju Slavų, kurie
mokratais.
Socijal-demokratija taip daug daugiau žmonių važiavo kasdien
skiriasi nuo socijalizmo, kaip praktika pažiūrėti ,,Ars’o kunįgo”. Ars’o klebo svajoja nemažiau už kitas rasas apie pa
nuo teorijos; socijalistai vis dar skrajo no vardas guli ligsziol ant lupų žmonių, silikimą vieszpacziais Europos ir Azijos.
ja padangėse svajonių, socijaldemokra- o su vardu Lacordaire’o galima tiktai Jis sako, kad pravoslaviją reikia pada
tai stengiasi pamaži, bet stamantriai, į- susitikti enciklopedijose . ir retkareziais ryti pirmu tikėjimu visur ir aiszkina,
vesti į praktiką socijalistų teorijas. Ir knygose. Argi tada *,tamsumas” ken kad Kynus ir vidurinę Aziją reikia pri
kergti prie Maskolijos kuogreieziausiai.
vėl, negalima sakyti, kad socijalizmas kia kunįgui būti geru?
Jis nurodo ant nesutikimų Europoje ir
nieko gero neatneszė žmonijai: kaipo
•K
Politika,
filozofiszka sistema, jis daug prisidėjo
*) Lotyniszka rasa vadinomos yra roArvisasvietinissandaras maniszkos tautos: italai, prancūzai, ispanai ir
prie iszaiszkinimo ne vieno tamsesnio
draugijos arba ekonomiszko klausymo. yra galimas? Nežinome, koki bus portugalai.
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sako, kad kalavijas galingos Rusijos
gali visus sutaikinti.
Ir trys naszles,
kurias jis apiplesze, Finlendiją, Lenkiją
ir Pribaltiszkus krasztus (tokių naszlių
.yra daugiau. Pr. Red.), lenkia galvas
isz baimes.
,.Jaunas kaizeris, nesziojęs kalpoką
su emblema kaujancziosi arelio, sako:
,,Asz tikiuosi, kad iszsipildys svajones
Fridrikio, Luizos, tėvynės szventosios
kovoje su Prancūzija, mano diedelio,
kurs žinodavo, ko jis nori ir kurs mo
kėjo būti kantriu ir veikliu.
Tegul
visi, sznekantiejie v o k isz k ai, būva bro
liais. Tegul musų nepergaletina laivy
ne gina musų sunus, musų pirklystę ir
musų pramonę. *Mes reikalaujame sa
vo dalies Kynuose. Atsistojęs ant Alyvų Kalno maeziau, kad visa Mažoji
Azija turi pereiti į rankas vokieczių.
Darysiu viską, kas mano galėję, idant
iszpildycziau mano žmonių norus.”
,,Bet kaip sutikimas gali būti akyvaizdoje to visko?”

Korespondencijos.

ke, kada jį „buczi^vo”.
-------- o------Norhampton, Mass.
SUNAUDOJDIAS RUKO.
Renkantis aukoms ant perstatymo
Kalifornijoje yra tokiu vietų, kur lietaus
lietuviszkos spaudos Paryžiuje, prasidė
jo rinkimas tam tikro komiteto, kuris yra mažai, bet užtai, kartais pasikelia daug ru
ko; pasitaiko, tai tankiausiai naktimis, užte
yra neatbūtinai reikalingas, ir reikalin kėjus vienok saulei rūkas iszsiskirsto. Dau
gas urnai. Kadangi tūli perstatyti kan gelis mokslinįku lauže galvą, kaip galima bu
didatai atsisako, reikia skirti naujus.
tu tą rūką paversti į vandenį. Amerikos mcMes Northamthoniecziai, nors ne tereorologistas, Earscliffe, kaip pranesza ,,La
daug dar esama aukavę tam reikalui, Nature” jau seniai užsiima tuo klausymu, l?ct
ligsziol jo iszriszti jam praktiszkai nenusise
bet toliaus tikimės prisidėt su didesne
kė. Mislyja vienok, kad szaudymai su dina
auka tame didžiausiame musų visų rei mitu pagelbėtu, bet už tai butu per brangus.
kale. Nors musų draugyste Mindaugo
-------- o--------D. L. K. yra silpnutėlė, bet ant savo
Aukos Paryžiaus parodos
mėnesinio susirinkimo 9 d. Liepos nu
kasztams.
tarė paaukauti 83,00 isz savo kasos; to
P. Smailys
50CL
liaus sąnariai aukaus kožnas pagal savo
Fr. Svirplius
25CL
iszgalę. priegtam iszrinko 2 kolektorių,
kurie rinks aukas nuo, paszalinių lietu Buvo $138.06, tad ,,Garso“ redakcijoj
vių ir vietinių, ant kiek bus galima.
viso labo
$138.81
Dr. ant augszcziau minėto savo su
P. S. Aplinkiniai gali siųsti aukas
sirinkimo paaukavus nors mažai, tuomi į musų redakciją po antraszu:
paežiu įgavo tiesą balsavimo rinkime
Rev. B. Žindžius
komiteto. Pripažindami reikalą skai
Elizabeth, N. J.
— o-----tlingesnio komiteto, paskiriame nuo sa
Pajieszkojimai.
ve sziuos tautieczius: prez. p. V. Staga
Reikalingas yra geras vargam istra. Atsirą, Vilties redaktorių, apdirbėjais rei
kalų: kun. A. Miluką ir dr. J. Szlupą, szaukit tuojaus pas: Rev. A. Milukas, 213
rasztinįku p. Szerną, Lietuvos redakto South 4-th str., Brooklyn, N. Y.
----- o-----rių, iždinįku p. V. Chmieliaucką isz
Pajieszkau savo draugo Prano AlikalaucSzenandoah, Pa. po kaucija $2000,
ko pacinanczio isz Suvaiką red.. Kalvarijos
gnygium kun. J. Žilinską, delegatu pav., Krosnos parapijos, kaimo Saltinįką.
ant Paryžiaus parodos dr. J. Basanavi- Pirmiau gyveno Wanamie, Pa. Jei kas žino,
czių isz Bulgarijos.
(Nors p. Szernas kur jis dabar gyvena, ar jis pats teduoda žiatsisakenuo prezidentystes, vienok mes nią ant szio antraszo:
Air. Al. Alatulcvicz
pripažindami tinkaneziu į komitetą, per
214 First st. Elizabeth, N. J.
statom isz naujo ant rasztinįko, pasitikė
Jei vyriszkis nė sykį nepameluotą, ji nie
dami, jog teiksis priimti paskirtą urė
kad jam netikėtą kada jis ką sakytu.
dą).
Vardan Draugystės
Mindaugo
oJ
o
Isztraukia dantį be jokio
V. Zukautskas. sekret.
skaudėjimo.
-------- o-------Taiposgi įdeda naujus ar
ba užlieja skyles labai pigei
MOksliszkos žinios.

Forest City, Pa.
Darbai eina labai Ogerai.
Dirba
pilnas dienas; karų duoda kiek kas nori.
Szį menesį leberiai uždirbo suvirszum
po $50.
Mainieriai dejuoja kad stoka
lėberių, bosai negauna runierių.
Ketvirtą Liepos (4 July) parapija
szv. Antano laike balių ant naudos bažnyczios. Gryno uždarbio buvo $95,96.
Butų buvę daugiau, jeigu muzikantai
butų ilgiau griežę, o trumpesnes pauzas darę. Taipgi tą dieną buvo trauki
mas ant loterijos $20.00. Laimikis puo
lė ant nr. 714, kurį buvo pirkęs Jonas
Strakas.
Bažnyczia jau pradėta statyti, puse
pamatų iszmuryta; palei padarytą kon
Melanolestes picipes.
JPhiPa JJental Kooms
7~i~
ui 1—
~i» 7i ~
traktą turi būti pabaigta ant i5 LapkriPhiladelphijoje pirm poros nedėliu pra
czio szių metų, kitaip kontraktorius už dėjo daug sznekėti apie naują vabalą, kurio
100 N. Centre Street,
ligsziol
Pennsilvanijoje
niekas
nematė.
Va

kožną užvilktą dieną mokes bausmes
Pottsville Pa
dina
jį
paprastai
,,
kissing
bug
”
(bueziuojanti
' $5.00.
erkė); jo moksliszkas vardas yra melanolestes
Sziuose laikuose įstojo į stoną mo
picipes.
terystes J. Gulbinas su Emalija RaiteErkė yra nedidelis, juodas vabalas ir kan
liuke. Tegul jiems Dievas palaimina! da tik naktimis, žmonėms miegant; taiko vis
Stein & Markovm, proi,r
Lietuviai gana ramiai gyvena, tik į lupas, gal dėlto, kad yra minksztesnės už ki
kaip kada atsiliepia juose prigimtas bū tas dalis veido; nuo to ypatingumo ir gavo
PARDUODA
das: kauktelia vienas kitam į žandą ar vardą bueziuojanezios erkės. Nuo įkandimo
Drapanas ir visokius vyrą ap’-edalus.
ba pakauszį. Bet retkareziais taip atsi lupos ir veidas žmogaus baisiai isztinsta ir neatsileidžia be 48 valandų. Kitu vienok pase
Taipgi iszvalo ir taiso visokius drabužius
tinka. Dar Raudžiunas pridėjo kufelį kmių neturi.
gerai ir labai pigiai.
prie smilkinio Totoraiczio, DamaszeviTą vabalą atidengė d-ras L. O. Howard,
Ateik ir persitikrįk pats.
czia taip padare Medekszai ir komedija entimologistus Žemdirbystės ministerijos.
Elizabetiiporth, N J
Vienas jo pagelbinįkas pagavo erkę tame laiužbaigta.
Kalnietis.

WNewYorkBarg'D. House.

138 First st.

— Taip? — tarė Silveras. — O kur jie dabar? Pew
buvo toks, o numirė elgeta, Flintas buvo, o numirė nuo rū
mo ties Savannah. Jų buvo geriausia užgulmė, o kur jie da
Parasze Robertas L. Stevenson.
bar?
(Tąsa.)
— Džonai, — suriko koks vienas — tu esi vkras'.
Dabar tik pradėjau suprasti, ką jie sznekėjo. ,,Lai
— Pasakysi taip, kad pamatysi — tarė Silveras. — Vie
mės ponas” reiszkė pas juos nė mažiau, nė daugiau, kaip tik
ną žmogų sau pasilaikau — Trelawney. — Nutrauksiu jam
pavrastą piratą, o mažas atsitikimas, kurio buvau liudinįku,
galvą nuo kūno su szitomis sztai rankomis, Dikai! — pridūrė
buvo paskutiniu darbu pagadinimo doro vaikino, gal paskuti
jis, pertraukdamas szneką — atneszk man obuolį suvilgyti
nio ant laivo. Bet tą dalyką man feząiszkino neužilgo Silve
ras, ant kurio szvilptelėjimo atrėpliojo ir atsisėdo treczias vy
— Galite iszstatyti mano iszgąstį.
Norėjau szokti
ras.
laukan ir-bėgti, bet mano szirdis ir kūnas taip nusilpo, kad
| Su Diku jau pabaigta — tarė Silveras.
negalėjau pasijudinti isz vietos. Girdėjau, kaip Dikas norė
— O, žinyjau, kad su Diku nusiseks gerai, — atrėmė
jo pasikelti, bet kitas sustabdė jį. Atsiliepė* balsas Handso.
balsas Izraelio Handso. *-— Dikas netoks kvailas. Bet vieną
— Palaukk. Ar tau. Džonai, nenusibodo toki niekai?
daiktą noriu žinoti, Barbecue. Kaip ilgai mes taip važiuosi
Geriau butu po laszą rūmo.
me? Man jau nusibodo kapitonas Smollet.
Tyrinėjo jis
— Dikai, — tarė Silveras — asz *tau tikiu. Te tau
manę per ilgai po perkūnų’. Man norisi įeiti į jų kajutą, no
raktą. Atneszk kauszą.
risi jų agurkų, vyno ir visko, ką jie turi.
Asz dabar tik supratau, kaip Arrow galėjo pasigerti,
— Izrael, — tarė Silveras — tavo galva ne tvarkoje,
Į Jie visi turėjo raktus nuo kambario, kur gulėjo gėralai.
kaip visados. Bet man rodosi, kad gali manę girdėti: tavo
Dikui nuėjus žemyn, Izrael pradėjo sznabždėti virėjui
ausys bent yra didelės užtektinai.
Asz tau sakau szitą: pil
į ausį. Nugirdau tik keletą žodžių, bet ir tų man užteko.
dyk savo priderystes, gyvenk sunkiai, kalbėk szvelniai, buk
Paskutiniai žodžiai buvo aiszkiai girdėti: ,,Nė vienas daugiau
blaivas, koi tau netarsiu žodžio — supranti?
nenori prisidėti.” Isz to supratau, kad ant laivo randasi dar
— Ar asz sakau, kad ne? — sumurmėjo koksvėnas. —
isztikimi vyrai.
Asz tik klausiu: kada?
(Toliaus bus.)
— Kadai po szimts perkūnų! — suriko Silveras. —
----- o----Jei nori, tai tau pasakysiu kada. Paskutinėje valandoje, su
Ponas į lekojų: — Juozai, asz sziądien iszvažiuoju ant
pranti? Isz vinos pusės yra kapitonas smollet. geriausias
marinįkas, kurs veda musų laivą. Isz antros — skvajeris su szpacieriaus. Iszczystyk mano mundurą, prisagstyk ordedaktaru turi žemlapį. Kur? — nežinau. Nedaugiau žinai ir rius, supranti?
Lekojus: — O ar ir kryžių pono taippat prisegti?
tu, kvaily! Užtatai klausyk: skvajeris ir daktaras atras iž
Ponas: — Ką? kur tenai, mano pati lieka namieje.
dą ir padės mums jį suneszti ant laivo, po plynių! Tada pa
----- o----matysim, ką daryt. Jei bucziau tikras, kad jus visi palaiky
— Malonus’daktare, valgau gerai, miegu neprastai,
site mano pusę, pavelycziau kapitonui Smollmettui vesti lainieko man neskauda, bet vienok jaucziuosi, jog man reikia

4
3

— Ką sakai! mes jukgi visi marinįkai, man rodosi — '
Daktaras: — Tokiu budo priraszysiu tamstai tokias
tarė Dikas.
•o mixturas, katros atims tamistai miegą, apetitą ir gerą humo— Visi prasti marinįkai, nori pasakyti — pasitycziojo
Silveras. — Galėsime plaukti, iakai, bet kas pasakys, kur? ra, o tada pradėsime kurnciją.
----- o----- Sztai kur jums galas pareina. Kad mano butų valia, priver— Kur taip skubiniesi?
scziau kapitoną Smollettą vežti mus kad ir iki namų; tad bu— Prie kriaucziaus.
tumime liuosi nuo tų prakeiktų nelaimių, kurias galime turė
Ar jam moki?
ti. Bet asz žinau, ko jus norite. Pabaigsiu su jais tuojaus
— Koks tu juokingas! kad mokėcziau, tai jis pas ma
ant salos. Bet jums niekados niekas nesiseka, kol nepasige
riate. Kad jus perplysztumėtė, man sz-lyksztu važiuoti su nę ateitų, o ne asz pas jį.
. .. . o.. .
tokiais, kaip jus!
Duktė: — Tėtė sziądien labai gražiai apsirėdęs.
— Kas tau darosi, Džonai? Niekas ant tavęs nieko
Tėvas: — Matai, dukrele, sziądien szventa diena, ta
nesako, — atsiliepė Izraelius.
vo tėtė yra padorus žmogus.
— Gerai, pasukyk tiktai man, kiek asz macziau suimDuktė: — O ar kasdien tėtė negali but padoriu žmotų laivų? kiek jaunų vaikinų ant kartuvių? -- suriko Silve-. gum?
ras, — o vis dėl tos prakeiktos nekantrybės.
Girdi? Man
----- o-----rodosi, macziau daugiau daiktų už tavę.
Klausykite manęs
— No ką, kaip tau patinka duktė profesoriaus?
ir sukkitės kaip vėjas pučzia, o važinėsite karietose. Bet ne
— Nieko sau, nieko tiktai po teisybei, asz jos nieka
dos nemacziau blaivame stone.
ir eisite ant kartuvių.
— Kaip tai, ar gerią?
— Visi žinome, kad esi smarkus žmogus, Džonai; bet
— Ji? nežinau, bet asz sykiais.
buvo kiti, ką galėjo lygintis su tavim, — atsiliepė Izraelius.
— Jie mokėdavo pasijuokti, bet nesznekedavo taip isz augszto, kaip tu, tik imdavosi stacziai už darbo.
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Didelis

E. Hummel.

iszpardavimas.

Po vardu New Yorko rubsiuvių moteriszkų skrybėlių, ceikių ir vyriszkų drapanų kre
mas po numeriu 210 Second st. Elizabethport
antras durys nuo aptiekos. Visie esate szirdingai už praszomi atlankyti szitą didyjį ati
darymą, prasidedantį panedelyje 20 Kovo.
Visoki ceikiai drapanos parsiduos konopigiausei, 2 dailius prezentus duosime kiokvienam pirkikui. Visokios kleidos ir skrybėlės
steliuotos padarytos konopigiause. Tik neuž
miršk adresą: 210 Second st. antros duris nuo
aptiekos.

Pigus Forniczių sztoras, Graborius & Speciality.
Sunbury str. Bow 4th str.
Minersville, Pa.
LIETU VISIKAS AGENTAS!
Siunczia pinįgus į visas dalis
svieto, kur jus prieteliai aplaiko į
15 dienų. Parduoda taipgi szifkortes ant greieziausių laivų.

Szviezias pienas randasi pn.
220 I-st st. stotis po nr. Garso.

Czebatai ir Czeverykai!
Louis J. Sauer.

ant
170 First Z- Corn. Court str.
ELIZABETH N J.
C»la tu rasi geriausius czeverik ■? už
pigiausią prekg visam mieste. As ne
laikau blogo tavoro.

F. L. & A. Heidritter
DASTATO
Anglis, Medžius Lentas.

Turi garu varomą masziną dėl lentų
pjovimo ir apdalinimo. Gausi viską, ko
tik reik namu pastatiniui.
ELIZABETH, N. J.

Ofisas ir Vardas
Pine str.
Bet. 4-th & 5-th str.
Fabrikai
Žemesnis Ya das
llliabethport N. J.
ant
Earl, Ark.
S. Front str.
Batlscan, Quebec, ties Eliza, eth River

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

NEW POINT HOTEL

Jei nori pirkti czebatus, czeverikus
J. A. Kohlenberger,
arba kolioszus, tai eik pas
333 - 339 Trumbull str.

S. Mack,

Prop.

T r a j anka.

J. Slivinskas ir
M. Rainis.
343 Henderson st.
JERSEY CITY fcJ
Užsidėjo salluną ir laiko kuogeriausius gėrymus.
Sveozius savo vaiszina
gerai, nes geri žmonės.

W. A. Front,
Elis, vynas ir alus puikiausi.
168 Firts street
ELIZABETH, N. J.

taii®s Kalifornijos
ffiults.
Parduodame ir siuneziame į vi
sas dalis Amerikos nuo visokiu
užsisenėjusių ligų.
Raszydami
gromatas indėkit už 2- c. markę
dėl atsakymo.

Ar nori geros Trajanko“ Jeigu taip,
tai pirk LEWISlO LIETVVISZKA
Elizabethport, N. J.
TRAJASKA. susidedanezią isz czystų
žolių
ir szaknų, dailiuose blokiniuose
Telefonas 665.
baksukuose sudėtą, 5o c. baksukas. Ne
kurie lietuviszki sztornykai laiko, arba,
jeigu nelaiko mes prisiųsim po apturėji
86 Alabama str.
mui pirma užmokesezio.
Cleveland, Ohio.
UŽLAIKO SCRANTON’E Gal tau plaukai slenka arba nori dik
tus plaukus turėt? Jei taip, tai raszyk
Puikinsią užeiga dėl gerų žmonių
pas mus, o gausi rodą, kaip įgyti, Adėl
pakelevingų pas
Geriausia užeiga ir rodos vieta dėl lie gentų reikalaujam visur, Adresas.
avių.
Pirmos kliasos visoki gėrymao
cigarai. Laivakortes taiposgi pardu
107 S. Main St. Shenandoah, Pa. 194 Firststr. ELIZABETHPORT, N. J.
ant geriausių linijų.
Nepamirszkite, jog Hotelis
Puikiausias alus, sznapsas ir cigarai
!!! K N Y G U !!!
Žmonės geri sanžiniszkl.

W. K. Szemborskis

Pirmos kliasos Kotelį

P. LIPAVICZIA;

P, W.BlERSTEia & 00.

A. BAHHSK4

Petro Lipavicziaus,

po No. 1837 N. Main Ave.

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

W.

Kalvaitis, ■

Dar tik užsidėjau kriauc’ziu szapą
ir dirbu visokius drabužius; tavo
TILSIT, Ostpr. Germany.
ms pargabenu net isz seno kontro
TĖVYNĖS7 SARGAS.
o puikus kriauezius Adomas KiMėnesinis iliustruotaslaikrasztis. czas pasiuva taip puikiai, kad siu
Parduoda Wholesale
Treti metai stovi ant sargybos Lie tai ar overkoeziai stovi kaip nulie
Cigarus ir visokį Tabaką.
tuvių tautos: szviesos, tikybos ir ti, o suvis pigiai, jeigu nevierijs*
kalbos.
tai ateiki pažiūrėt
505 Elizabeth Ave.
Gaunamas Scrantonę Pa. 1423
Elizabeth, N. J.
Main K ve pas Re v. AKaupą už 1
dolerį.
Tuojaus prie People Depot,
Pernyksztis ir užpornyszksztis
• Minersville, Pa.
DR. J- FELDMANN.
po A dolerio.
Laikau taipgi Wholesale Liquor
Duodu žinoti, jog atvažiovau į sziStore ir dastatau į sali tinus alų,
Szitas musų sztoras yra labai -popui
ąmiesta kaipo geros praktikos daktaGerkit
r.tįt.oret
|tu.mokantys kalbėti lenkiszkai, rus- \ ariszkas del moterių. Bet mes užtikri

F. A Bergen

Geistame pamatyti
daugiau vyru.

ĮhtlrlietuvlszkaL
Kiekvienas, kuris
| atsilankys pas mane, bus užganėdintu.
adynos ofiso: nuo 8 — 10 ryto.
„1 — 3 vak.
„6—8 —
I Nedaliomis nuo 8 — 10 — ir 1 — 3 v.

MECHANICS CH EAP
Sztore.
178 First str. Elizabeth N. J.
Naujas tavoras kiekvieną dieną. Mes
ir mainom senac auksac ir sidabrąc.
Diratela į langą ant musų žemų pre-

p^aierCo’s

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, ,,Anthracite” alų.
kad niekur taip pigiai negausite visokiu
virszutinlu ir apatiniu inarszkiniu ir kit- varantiiota tikrai czystas.
tokiu apsivilkimui reikalingu daiktu.
Vyriszki virszutiniai margi marszkiniai
35 coliu ilgio po 25ct. kiekvienas. Mar
Frank Boiler,
szkiniai, ką kasztavo 75ct. dabar par
duodame už 50ct.
437 E. Jersey st. Elizabeth, N. J.

F- J. Vogei,
136 FIRST SRT.

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

J-LG. Oesteple
apd Go.
224 north 9-th str.
Philadelfhia, Pa,
importavotojai

Arnotu ir kiehku.
tuos daiktus taipgi praktiszkai
pataiso.

Banka Bischotio

W. SEOMINSKA

uždėta 1848 mete
*
anie Staats—Zeltung, prl?/2-/ažiavimo ant Brooklyno tilto, prieszai CltaHll te
New-Yorke
—------ O-----------Siuncziame pinįgus visas dalis* svieto pigei, saugei ir greitai

? 679 Milwaukee Avenue,

Mano Dirbtume tapo
Apdomanota

r

C

POWSZECHNAVYSTAWA V
KRAJOWA

1894

cIB

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.

W. K Sz'ftinborskjs ir J. S, Couneras,
valdytojai.
Daneszam lietuviams, kad apemem ahtieką-po numeriu

1801 Penn Avenue

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

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

c

i juodame Szipkortes (laivakortes) ant greicz
tuvių į krajų važiuojantiems ir isZSiUDCZl<11110 SZipkortO
dėl atvažiavimo isz krajaus į Amerika,

CHICAGO^ ILL

Turiu už garbg apreikszti guodotiniems Kunįgams ir guodotin.
Draugystėms, kad asz dirbu wisus augszcziaus paminėtus daig
ius Pigiausei, Teisingiausei
ir
Geriausei, nes per 30 metą
ĮSI
užsiimdama iszdirbimais įgijau
geriausg praktika ir dėl to galiu
I tviska padirbt pigiau ir geriau ne
> gu kiti fabrikai.
)
Su guodone •

c

i
i

‘ W. SEOMINSKA, 679 MILWAUKEE AV., CHICAGO, ILL.
tMSW

lc*isw;

W. A. Walsh Jr.

mat

titsv

Centennial House
Užlaiko puiku alų, sznapsą ir cigarus.
E. MASCOT prop.
314 Second str.
Elizabetliport, N. J.
Agentas Californljos vyno. San Fran
cisco — New York.
A. MARSCHALL & Co.

Užlaiko visokius geležinius iszdarbius, Garinius peezius, blekias.
Taiso visokią kainu peezius ir gro
Turime iszpandytas ir geriausias gįeduoles, taip isz Europos, tas. Laiko visokius įrankius delei
kaip ir amerikiszkas, po pigiausias prekes. Del pagelbos bus visada budavojimo, vinis, spynas ctc., ir
forniezius į stubas.
aptiekoj gerai žinomas daktaras sžito miesto.
Adynos nuo 12 iki 2 po piet. Daktaro rodą už dyką, Aptie- 218 & 220 Second str.
CAFE
ka atidaryta dieną ir naktį.
Gyvena: 330 Franklin str.
Kas isz toliaus ateis su receptu, užmokam kėlę 10 et. ant strit
186 First str.
Elizabeth, N. J.
Elizabeth, N. J.
kario

ir 18 ULYCZIA.

PITSBURG, PA.

Neil Cavan

Vietinis Telcf 217 B.

•Vipceptas Dopiapski
REAL ESTATE BROKER

Greitai paklauso ir patarnauja visiem.

Lietuviszkas saliunas

NI- Zygmonto.

turi geriausią agonturą, pardavinėja ivakortes, apsau 65 Broadway
Elizabeth, N. J.
goja nuo Ugnies ir maino pinįgus ir siunezia į Seną tėvynę Tai vaikine kur smagu užeit! Gėrimai
perka ir parduoda uaillll ir visokius reikalus atlieka kuotei visi kopuikiausi, o žmogus geras, meilus
ringiausiai.
Nuveik, o pamatisi! Milžiniszki stiklai

Nori siųsti kam laivakortę? Nori pinįgus iszmainyti?
apsaugoti nuo ugnies ir insziuryti baznyczią, namus, daigtus?
Nori padaryti rejentaliszkus rasztus? Norite nusipirkti ge
riausius lotus Plliladelpllijoje ir Camdeue? o gal nori
sukalektavoti randą? ar pinįgų pasiskolįti?
Tai eik pas

3ĮT-. Domaus!
gerai
gų

pasidžiaugsi, jog suradai gengą. ir iszmintingą žmo
TIK NEPAMIRSKZ :

2548 Richmond str.Philadelphia.Pa.
John Clark
John C. Manning
CAFE.

“

Puikiausias alus, sznapsas, vy
nas ir szviežias elis.
Cor. 2-nd & Bond str,
232 First str. Cor. Pine str.
ELIZABETH, N. J.
Elizabeth, N. J. □

Lagerio Alio ir Porterio.
diena ir naktį.

Free Luueh

Tikrai gryna

Altoriaus Vyną
------

GAUSITE PAS------

BARNSTON Tea Co
6 BARCLEY STR.

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

Central Hotel
327—329 Trumbull itr. Elizabetliport,
N, J. Palei Central dipa.
A. HOFF propr
Parduoda sznapsą, viną, cigarus ir
ir puikiausią alą.
Stritkariai sustoja pas duris.

B. Brody
Geriausias visam mieste bar
bens. Kerpa plaukus, skuta barz
das kuopuikiausiai.
171 First street
ELIZABETH. N. J.
VISI VYRAI PAS

Joną Smaidziuną!
Rasite szaltą alų, seniausias
arielkas, vyną net isz Europos,
o cigarus net isz Turkijos.
Atsilankykit po numeriu:
246 l-st st. cor. Port Avenue
ELIZABETH, N. J.
Kiekvieną subatos vakarą muzika
ir szokiai.

