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Vienok ir pats , ,ukazas“ ne
kenkė gimnazijos valdžiai 
smarkiai nubausti pasiprieszi- 
nimą: , ,dižurnus“ ant kvatierų 
(„dižurnai“ arba perdetiniai 
nemoka nieko) atstatė nuo 
vietos, mokytiniams, kuri tu
rėjo stipendijas, jas atėmė, o 
kelis tyczia paliko ant antrų 
metų toje paczioje kliasoje.

Visas dalykas yra dabar pas 
ministerį. Kaip pasibaigė, ne
gavome dar žinios.

Žinios isz pasvieczio.
GRAIKIJA.

26 Rugsėjo mieste Atėnuo
se ant Concordia pliaciaus bu
vo vieszas žmonių suririnki- 
mas, ant kurio szauke, kad 
karalius ir ministrai nepristotų

nesirūpina, nebus nuplėszti nė 
,,Garso“, nė ,,Pasaulės“ skai
tytojai. Yra sutarimas, kad 
,,Pasaulė“ neturės nieko su 
,,Garso“ skaitytojais, o ,,Gar
so“ skaitytojai negaus „Pa
saulės“, jei jie to patys neno
rės. Juk pirmiaus, nei užsi-

pasakė tą patį, kad reikalauja tur gerą supratimą, visur gal 
už mastą 1.50c. Bosas abiem įtikti ir prigulėti prie politisz- 
liepė tulszis nesztis lauk šaky- kų veikalų. Skaitydami laik- 
damas, kad po tris dolerius 
mokės, bet jų ne viens nedirbs.

daro. Butų arba metę darbą, 
arba greieziaus ne. Paskui 
bosas sugrąžino visus prie dar-

V. J. Stagaras 
Responsiblo Editor.

Translating & job work in english, 
lit'manian and polish languages 

done at reasonable prices.

Garso pro va.

patysezių. Jie nori vereziau 
toliaus kariauti, nei pristoti ant 
žeminanezių juos sąlygų.

M ASKOLIJ A.

Nors oficijaliszki laikrasz- 
cziai to nepripažinę, vienok

skaitytojas gauna nors porą 
NNo. ant pažiūros uždyką. mokestį už mastus, kaip mo-

raszczius randame paduota kas 
link pakėlimo lietuvystės var
do. Gero niekad nesulauksime, 
jei taip nepadoriai elgsimės. 
Ir dabar, kaip pas mus buvo: 
17 ir 18 d. Rugsėjo mokėjo 
pėdės; kiekvieno akys pra- 
szvitę, kad jau ilgas laikas 
praėjo, kaip pinįgus matė.
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Sziaulių gimnazijos mokį- 
tinių pasiprieszinimas.

Sziauliuose jau seniai yra į- 
vesta, kad kiekvieni mokslo 
metai prasideda nuo pravosla- 
viszkos dievmaldystes (mole- 
bian) gimnazijoje. Pasitaikė 
taip, kad pereituose metuose 
priesz vakacijas du broliai ka 
talikai (V ir III kliasos) tapo 
iszv) ii isz gimnazijos užtatai, 
kad nevaikszcziodavo caro 
dienose i cerkvę.

Taigi szįmet visi mokytiniai 
katalikai, pasiteiravę pirmiaus 
pas savo kunįgą, nutarė iszeiti 
isz sales tuojaus po direkto
riaus prakalbų priesz diemnal- 
dystę. Bet susirinkę ant sales 
vietoja prakalbos iszgirdo po
po giedojimą.- Tada vienas isz 
mokytinių atidarė duris ir pa
sakė: ,, eikim”! (žodis buvo 
isztartas lietuviszkai). Tuojaus 
iszejo asztunta, septinta, szesz- 
ta ir didesne puse penktos. 
Kitį nesuspėjo taip padaryti, 
nes direktorius užstojo duris. 
Negalima apraszyti užpykimą 
vyriausybes. Direktorius isz- 
vadino visus katalikus , , me- 
težnįkais, mierzavcais“ ir grū
modamas kareiviais ir suszau- 
dymu (sic.) liepė sugrįžti ant 
sales. Bet niekas nesugrįžo. 
Tapo paszaukta palicija ir žan
darmerija, kad numalszįti 
,,buntą”. Atsibastė ir spraunį- 
kas su savo pagelbinįku ir ke
liolika policijantų. Prasidėjo 
tyrinėjimas, prie ko szauke po 
viena , .metežnika”. Visas da- 
lykas atsispyrė net pas minis
ter į.

Kas akyviausia, kad į tre- 
czią dieną po to atsitikimo 
atėjo , ,ukazas“ nuo caro, kad 
katalikų neversti eit į cerkvę.

Pereitą panedėlį prova ,,Garso“ 
redaktoriaus, V. Stagaro, su Ai- 
rioszium isz Mt. Carmel, turėjo 
eiti Sunbury’j, Pa. per ,,grand ju
ry“ (grandžiurę), bet del kasžin 
kokios priežasties, turbūt del dau
gybes provų *), buvo atidėta ant 
toliaus. Pati prova turėjo būti 
pereitą seredą (29 Rugsėjo). Liu- 
dinįkai abiejų pusių buvo'suvažia- 
vę ant tos dienos į Sunbury, bet.. 
ir vėl provos nėra. Kada, antga- 
lo, ta prova bus, nė mes patys ne
žinome.

Nėra nė jokios abejonės, kad Ai- 
rioszius szios provos laimėti nega
lės. Skundžia jis už tokius daly
kus, kokių visai nebuvo „Garse“ 
raszyta. Mes sakėme, kad jis su 
savo paczia gyveno be szliubo, o 
jis su savo vertikais perkreipė tuos 
žodžius, kad iszcina, jog jis ,,not 
married.’'

Ir dabar mes a t k a r t o j a - 
m e , kad p. Airioszius neėmė 
szliubo jokioje bažnyezioje. Sun- 
bur} ‘ų korto r o k o r d u o s e (at
mintinėje knygpje) stovi a i s z- 
k i a i po No 6289 (1895m.), jog 
I. A i r i o s z i ų su K u n a c- 
kiute suzenijo s k v a j e r i s Do
vi d a s I. Lewis 19 d. Okto 
bėrio (Spalių m.) 1895 m.

Taigi ežia tik bereikalingas 
tąsimasis ir pinigų nereikalingas 
barstymas. Ant ko reikia, tai pas 
muspinįgų nėra, bet ant provų dar 
ir szimtus ir sukrapsztom, kad tik 
parodyti priesz svietą savo .... ne 
sakysiu ką. Provos szimtais skai
tosi, o vis tik lenkai ir lietuviai 
provojasi — kaipgi mus anglai he- 
vadįs pasmirdusiais svetimžeiniais, 
kad mes neužslepiam, kaip kitos 
tautos, savo silpnų pusių, bet prio- 
szingai, kortuose ir pas skvajerus 
mokame nekartą paskutinį sziaip- 
taip užsilikusį centą, kad tik savo 
paikystę visam svietui apreikszti. 
Kad tai mes provetuniės jieszkodfi- 
mi teisybės, dar kitas dalykas butų, 
bet dabar tankiausiai tik kitų pa
kurstyti landome po sudus, žemį- 
dami visų lietuvių vardą. Žinom, 
kad ne mus teisybė, bet tas mus 
nuo provų nesulaiko — lojerį, sa
kom, gerą paimsim. Ir neszam 
tiem visokiems lojeriams savo ir 
artymo turtą, gaiszinam taip bran
gų ir savo, ir apskųstojo ir liudinį- 
kų laiką — ir vis tai patys neži
nom ne dėl ko, nė kam.

Ojojojojoi!

kutiniai telegramai isz Euro- o
pos, faktas, kurį negalime jau 
užginti, apie kurį visi tikrai 
žino ir placziai po visą Europą 
szneka, kad laike atsilankymo

vokiszkiejie socijalistai norėjo 
jį užmuszti. Suokalbis buvo 
atidengtas suvis netyczia.

važiavimo caro, keletas ypatų,

vokiszkosios socijalistiszkos 
partijos, pakasė mainas po di
džiausia Varszavos ulyczia,

prieszai rūmus general-guber- 
natoriaus ir tumlaikine caro

kur buvo užtaisytas dinamitas, 
pradeja sliuogti žeme. Mie
sto urėdas siuntė keletą muri-

Tiems betaisant ūže
sį ių, kad ar tik nėra

olicija isz ties

kietį del sudėjimo alaus, buvo 
pakastos mainos po ulyczia

dinamitas.

mai.

vokiszki aficierai, gyvenantie- 
jie tuom tarpu Varszavoj. lu
pai nioli į tą suokalbį esą ir ke
li Varsza\ios turtingi kupeziai

k ėjų miesto Lodz

ežiai apraszo atsilankymą Var 
szavoje Mikalojaus

Ant priėmimo caro 
ežiai surinko į du

*) Sunbury j yra dabar 212 pravos, dau
giausiai lenkiszkos ir lietuviszkos, už 
kokius mažmožius. Angliszkų provų 
labai mažai.

P. Liūdi nyko rasztas apie 
Sunbury’ų provas bus kitam 
Garso Numerije. Labai bus 
akyvas rasztas.

Hazleton, Pa. 28 d. Sept. Co- 
roner’o džiurė, kuri tyrinėjo apie 
užmusztus ties Lattimer straikuo- 
janezius darbinįkus, nusprendimą 
padarė. Hazleton’e 27 d. Sept, 
vakare. Keturi isz prisaikįtųspren
dė, kad toji užmuszėjystė neisztei- 
sinama- Bet kiti du nepristojo ant 
to.

sunkiai uždirbtus centus, tai 
czion kiekvienas, kas tik p a- 
žįsta ,, Saulę“, supranta, 
kad tuos žodžius diktavo ne 
sąjausmas, tik pavydumas. P. 
Bražinskas gali įsteigti savo

Bet įtaisyt spaustuvę ir uždėt 
naują laikrasztį reikia geros 
krūvos pinįgų. O ežia „Gar
sas” palengvina pradžią, kada 
viskas gerai eis, p. Braz. gali 
susimislyt ir savo spaustuvę 
uždėti-argi nepikta už tai ant 
,,Garso”? Bet ar gražu už tai

viena tuos istatus v
ir kitus laik-

raszczius gatava tame kaltįti.

lems užmes
neti.

o tuom tarpu pati

rodąkto-
riaus, ,, Vaklimieras“, 
dytą kun. A. Miluko, 
dama savo vertiku

ir
už tai ,,Saulė“ galėtų būti 
skųsta ir užmokėtų už darbą.

Taigi pati bedirbdama viso
kius ,,humbokus“, tegul Sau-

Korespoiicle ncijos
(Pittston, (Pa. 14 d. Rūgs.1

.Kauno
Simas

11, masko-1 
priėmimą. ; 
varszavie-1 
milijonus

Vieną iszleido ant jo

tai

Ant syk dar nebuvo nžsiniu- 
szęs — ant rytojaus numirė.

kaipo dovaną nuo Varszavos į 
gyventoju. Caras linksmai

v o j o V at sza v i e cz i a m s. 
apsiėjimo lenkai daug, 
tikisi labo. Tik nežinia,

Gal isz važia v 
užmirszo

daug O
ar su-
zęs

Varszavo užmirszo apie 
miestą ir apie jo priėmimą 
dovana, v

Paskutiiiiam, 78
„Saulės“ randame

rs o
Gar-

isz 
tą 
ir

numerij 
smarkų

eiti su lėberiais mimo. Pir
miausiai iszrinko komitetą — 
tris

Rugpjuczio mėn. sustraika- 
vo, tai davė po 50c. ir dabar 
uždėjo vėl 50c. , tai dabar po 
1 dol. Isz to matyt, kad galė
tų gauti ir tą mokestį, ką nu 
muszė nuc karų, kad tik dar-

mainoms dirbti mokėjo už ka
rus po 1.20c. ir už mastus po 
$l.oo iki 1894m. Tai brolia’ 
reikia tik laikvtis vienybės.
o mažu g

Mainieris.

(Pittston, (Pa. Blaivystė;

labai gražiai.

arba mokinosi, ir ketina visus

si traukti ir savo knygyną turė
ti ketina. Dieve padėk naujai

li ra ugystė, o jau tu r daugybę 
persekiotojų, o labj.tusiai po
nai kar., pamatę kur girtą, 
purviną; kad ir pas juos pa
ežius pasigėrusį, tai juokiasi, 
kad tai Blaivystės dr-ės sana- o C

rys. Tai ponai kar. didei 
tame klystate: kurie priguli 
prie BĮ. dr-ės, tai nelabai jus 
lanko; o jei kada ir buvo gir

prie dr-ės, tai dabar ne. Atsi 
mįkit, kad da tik trys mene-

o tokia atmaina,

ko. Tai ir su musų broliais, 
kad kitados gėlė, tai mažu ne 
apsikentė pats savęs, o dabar 
tie patys yra iszmintingais ir 
dorais vyrais. Reikalinga dėl

del kūno, sveiki 
smert dėl duszios,

drumstn protu.

tos 1 r po 
kad Imti 
su nesu- 

Tuom pats
sav gyvenimą palengvina, o 
po tam ir pailgina. Žmogus

darbuose,
Visur

sunaudot!! Per ilgą laiką ne

elnis gisios pustynėse negau
damas vandens — tai taip ir 
mėsų nekuria tautiecziai. Ga-

tik nuskambino į karcziamas.

lems bei kitokiais įnagiais, 
jieszkodanii priežaszczių, kib-

tik sumuszti bei atsigerti arti
mo kraujo.

Primenu broliai, kad mažai 
yra pas mus tokių, (kurių ga- 
lėcziųii ir vardus paraszyti), 
žemytojų lietuviszko vardo, 
per juos negalime nieko gero 
įstengti. Bėgioję, kaip vilkai

kaip nieks jau neįkliuvo į jų 
nagus, tai paiys tarp savęs 
vienoj kareziamoj taip susiėdė, 
kad net ir nedėlioj saidvakais 
kruvini vilkosi, kaip ir rodos, 
kad buvo kas papjautas, o ku

Palicmonai pilną

do!.
O kas tame kaltas? brolia, ar 
nejus patys per eava neiszma- 
nymą tiek gėdos turėjot pa
kelti ir kruvinai uždirtus cen
tus sudėjote bankieriams, ku
rie juokiasi isz jus už jus pa
ežių pinįgus.

Broliai, szits mano raszymas 
tegul nenueis jums pro ausis, 
kaipo vėjas, tik rupįkiteės bū
ti blaivais, o tada galėsime pa
sikelti priesz kittauezius, tik 
dirbkime visi isz vien, paliau- 
k>t po sudus bei teisdarius 
lankytis, o su laiku visame 
pasikelsime.

. . us. . is.

Isz Szenadorio.
Lehigh Valley Coal Co. angle- 

kasyklos perstojo dirbę pereitą 
petnyczią 24 d. Rugsėjo ir nedirbs 
net iki 1 d. Spalių men., o gal ir il
ginus. Vargdieniai darbinįkai ne- 
gal jokiu būdu užsidirbti ant geres
nio pragyvenimo, bet daugelis kaip 
tik ant duonutes užsidirba. Vargas.

27 d. Rugsėjo sužeidė koją neko
kiam Lukosze vieži ui. Jį nuvežė 
tiesiok į Ashland’ų ligonbutį.

.. O’eria’M.slasvarys.

lauk, tai visi neszis — taip ir '
butų padarę. Kada atėjo prie pirkti drapanas, moteriszkus ir vyriszkus drabužius ir vaikams

Tilto, klausė bosas, kas pasida
I rė, tai visi tyli; žinoma, tur

apvilktuvą. Už pigiausią prekę visame Elizabeth’e geriausi 
czeverykai dėl vyrų moterų, merginų ir vaikų.

užsipuolimą ant ,,Garso“ už 1 pirmiausiai komitetas pasakytu Visus savo tavarus parduodame už vienokią prekę dėl 
..Pasaulę“. Nematome reika- ko reikalau ja. Pirmiausiai visų; galite atsiųsti savo vaikus ir juos taippat gražiai priim 
lo su ,, Saule“ polemizuoti, į stojęs A. Apanaitis pasakė, i sime ir atliksime reikalą, kaip su jumis paežiais, 
bet nors trumpai atsakysim 
ant „Saulės“ užpuolimų.

Pirmų-pirmiausiai czion nė
ra jokio ,,humboko“, jokiosĮstojo anglas James Laben irĮ EllZ3.1)Ctllj J.

kad norime gaut už mastus po ATMINTTCS
1.50c.; bosas liepė eit tulszis ’
nesztis laukan. Paskui kits Second st. Between Bond & Pine str.

ut leu i'ii imi imi ih nv iki in iii nu n»» »i :■> v n



Judėjimas tarp ne Ameriko
je gimusių ukesų, isz priežas
ties Hazleton’o skerdynes, lie
tuvių pradėtas Szenadorije 
(12 d. Rugs.) ir Chicagoje 
lenkų, vis auga. Isz visų pu
sių dabar ateina žinios apie 
mass-meetingus, Hazleton’o 
, ,foreignerių“ darbinįkų rei
kale. Pereituose ,,Garso“ nu
meriuose pagal iszgales rasze- 
me apie tuos mass-meetingus. 
Idant bet duoti savo skaityto
jams tikrą paveikslą lietuvisz- 
kų ir sloveniszkų darbinįkų, 
ir szį ,,Garso“ numerį pa- 

.szvencziam vien tam dalykui.
Sztai nutarimai Minersville’s 

lietuvių, kurie laike visuome- 
niszkus susirinkimus 15 ir 16 
Rugsėjo.

1 Susirinkusiejie užprotestavo]o 
prieszai baisuniszką pasielgimą 
valdžios, ir priesz žmogžudį szerifą 
Martiną, reikalaudami, kad Marti
nas, kaip galvažudys, butų per gu
bernatorių nuo urėdo praszalįtas ir 
aresztavotas, atiduodant del nubau
dimo teisdarystei.

2 Kad gubernatorius miliciją, 
kaipo nereikalingą dėtHazleton’o 
spakainų žmonių, teiktųsi atimti.

3 Kad kasztus, koki paneszti ant 
milicijos užlaikymo apielinkeje 
Hazleton’o, užmokėtų ne steitas, 
bet kampanija, nes kampanija ant 
spakainų ir neginkluotų žmonių 
darbinįkų pati užtraukė, per pra- 
szyrną pas gubernatorių, miliciją, 
todėl tegul kampanija ir užmoka 
kasztus, o ne valstija.

* **
Plymouth’e, Luz. pav. lietu

viai taipgi pakelč balsą už nu
skriaustuosius, nors, kaip ma
tyti isz ,,Vienybes“, nelabai 
daug atsirado tarp jų įkvėptų 
kalbėtojų. Taigi reikėjo lauk
ti užpraszytų isz kitur kalbėto
ja

Sztai rezoliucijos Plymouth- 
ieczių:

,,Apsvarstę, kad sziuose susirė
mimuose tarp kapitalistų

* nįkų, turtas 'kapitalistų yra dau
giuos apsorgiamas, negu vargszo 
gyvata ir badą kenczianczio darbi- 
nįko, mes, ukėsai, lietuviai Ply- 
mouth’u, Pa., ant visuomėniszko 
susirinkimo 17 d. Rugsėjo, 1897m. 
nutarėme kad

Suszaudymas straikuojanczių 
darbinįkų netoli nuo Lattimer, Pa. 
yra barbarybė ir niekas kitas, kaip 
tiktai žmogžudystė, padaryta per 
szerifą Martiną su jo pagelbinįkais, 
ir

Nutarėm atsiliepti pas guberna
torių Hasting’ą, kad szerifas Mar
tinas butų kuoveikiaušiai praszalį
tas nuo urėdo ir atiduotas priesz 
prisaikįtųjų sūdą ir

Nutarėme praszyt gubernato
riaus Hasting’o, kad atszauktų ka- 
riumenę isz pavieto Luzernės ir 
priverstų anglių kumpanijas užmo
kėti kasztus partraukime ir užlai
kymo kariumenės, kuri czion suvis 
nereikalinga.

Iszreiszkiame savo szirdingą są- 
jausmą dėlei užmusztų, siratų, 
naszlių ir straikuojanczių darbinį
kų, apielinkeje Hazleton’o, Pa.

Chicagos Ii etų viii protes
tas.

Nedėlioj, 19 Rugsėjo, Chicagos 
lietuviai pakėlė protestą priesz pa
rengtas Lattimere mainierių sker
dynes. 12 valandą, tuojaus po su
mai, tapo suszauktas didelis mitin
gas į bažnytinę salę, kur susirinko 
gerokas būrys lietuvių. A. Olszevs- 
kis, atidarydamas mitingą, paaisz- 
kino, ant ko yra suszauktas susirin
kimas ir paszaukė ant prezidento 
P. J. Jonaitį, o ant sekretoriaus P. 
Chmielevskį. Prakalbas į susirin
kusius turėjo: A. Olszevskis, M. 
Varanka, F. Masionis ir A. Bijans- 
kis. Taiposgi M. Varanka perskai
tė angliszkoj kalboj rezoliuciją, 
kuri taip skamba:

„Kad keli musų tautiecziai tapo 
užmuszti ir didelis skaitlius sužeis
tų guli ant mirtino patalo, kurie 
tykiai eidami vieszu keliu į Latti
mer, Pa. likosi szerifo Martino ir 
deputatų užpulti ir suszaudyti į 
peczius ir kad yra faktas, kad nė j 
vienas isz straikierią neturėjo nė

jokio ginklo, nes nesiranda nė vie
no isz deputatų sužeisto, pasirodo, 
kad straikieriai Logo, o deputatai 
kai]) žmogžudžiai szaudė į bėgan- 
czius. l/žmuszė daug žmonių ir 
praliejo nekaltą kraują akyse svie
to, prieszai tiesas szios žemės. Toks 
nežmoniszkas pasielgimas
szerifo Maitino privertė mus, 
Chicagos lietuvius, pareikalauti, 
idant tiesos szios žemės butų isz 
pildytos czielai ir imparcijaliszkai. 
Kad civiliszka valdžia Pennsylva- 
nijos ir pavieto Luzernės, ypacz 
gubernatorius, prokuratorius ir 
Koroneris neiszpildo savo pride- 
rysezių: matydami papildįtą tokią 
baisią žmogžudystę užtylėjo ir ne
daro nieko ant nubaudimo žmog
žudžių. Dėltogi nusprendėme ener- 
giszkai atsiliepti į tiesdarystę szios 
žemės, iszrinkti komitetą isz pen
kių vyrų, kuris užsiimtų iszjiesz- 
kojimu teisybės tiesdariszku keliu, 
ant nubaudimo kaltų ir rinkimo 
paszelpos sužeistiems ir likusioms 
užmusztų szeimynonis“.

Ant galo iszrinko komitetą isz 5 
vyrų dėl padavimo protesto ir pa
sirūpinimo apie aukas dėl sužeistų 
ir užmusztų szeimynų: P. J. Janai- 
tį, A. Olszevskį, Masionį, M. 
Varanka ir J. Chmielevskį.

Tą paezią dieną, Lietuvos Sūnų 
Draugystė, ant savo susirinkimo, 
ant atsiszaukimo iszrinkto komite
to paaukavo 810.00 ant sužeistų ir 
likusių siratų; taiposgi ant kito mi
tingo nutarė dar padaryti kolektą 
tar]> savo sąnarių ant to mierio.

(„Lietuva“).
M- **

Iszrinktas Chicagieczių komi
tetas atsiszaukė į Pennsylvanijos 
lietuvius, kad pranesztų kur siųsti 
surinktas aukas. Mums rodosi, kad 
jeigu Chicago’s lietuviai nenorės 
kreiptis prie Hazleton’o aprinkto 
tam reikalui komiteto, tai be ma
žiausios abejonės gali siųsti savo 
aukas ant vardo lietuviszku to ko
miteto sąnarių, beje: kun. J. Mar- 
tisziaus ir p. J. Kazakevicziaus.

(Red.)

Atsiszankimas isz Hazle
ton’o į prispaustųjų 

draugus.
Iii visus, kurie jieszko teisybės, myli 

laisvę, yra patrijotais ir nesza 
pagelbą broliams.

Mes, Tautiszkas Bausmes ir 
Milaszirdystes komitetas reika
le „Lattimer’o aukų“ atsiszau- 
kiame į Jus ir meldžiame pa
duoti mums pinįgiszką pegel- 
bą, kad įstengtumėme tiesisz- 
kai nubausti tuos samdinįkus, 
ką su piktadejyste savo szirdy- 
se suszaude mus tautieczius 
Lattimere, petnyczioje 10 d. 
Rugsėjo, 1897 m.

Kuopai ramių ir neapsigin
klavusių darbinįkų isz Har- 
wood’o miestelio, einant į 
Lattimer, kad susijungti su 
savo bendrais darbinįkais ir 
jieszkoti palengvinimo, užsto
jo kelią szio pavieto szerifas ir 
jo deputatai ir be jokios prie
žasties paleido į juos sriovę 
szvininių kulkų, nuo kurių 19 
ant vietos krito, o apie 50 su
žeistais pasiliko, kiti ant viso 
amžiaus.

Tie kampanijų įnagiai, ką 
taikė, kad užmuszti savo bro
lius, susidėjo isz bosų, 
kliarkų, kurie kaip koki kurtai 
pasirengė ant kožno pamojimo 
iszpildyti savo pono pamoji
mus. Ten nebuvo maiszto, nei 
vaidų, tos nekaltos aukos 
anaiptol nemėgino peržengti 
įstatymą arba svarbą, neturėjo 
ginklų, nei lazdų. Darbinįkai, 
kurių padėjimas czionais ar- 
szesnis nei maskoliszkoj Sibe- 
rijoj, ėjo susivienyti su savo 
bendrais darbinįkais, kad isz-' 
vien visi galėtų apsznekėti sa
vo skundus dėl iszklausymo.

Szios szalies neprigulmės 
apskelbimas (Decleration of 
Independence) tvirtina, kadi 
„visi žmonės sutverti but liuo- 
sais ir lygiais*'.Bet anie depu
tatai mislijo, kad ,, foreigner 

io” gyvastis nei kiek nebran
gesne už vergo. Juos pertikrį- 
ta, kad užmuszimą tokių žmo
nių iszteisįs pressa ir ambona.

Amerikiecziai myli teisybę. 
Kad tos nelaimingos be jokio 
apginimo aukos taip nelaimin
gai buvo iszžudytos netik szi 
szalis, bet visas civilizuotas 

į svietas su iszgąscziu iszkėlė 
1 rankas. Szios szalies konstitu- 
' cija aprūpino, kad visi žmones 
turi tiesą ramiai suvelti. Ar 
jau bus iszkasuoti tie konstitu
cijos žodžiai szuviais isz musz- 
kietų arba bagnietais. Mes 
tvirtiname, jog kiekviens, 
kurs prisidėjo prie szaudymo 
aną atmįtiną dieną perėjo ru- 
bežius savo autoriteto ir per
žengė įstatymus. Jų pasielgi
mą mes vadiname nedoru, v
kraugeringu, neapsakyta sker- 
dvne.

v?

— Siuncziame Jums szitą atsi- 
szaukimą, kaipo reprezentantai su
žeistųjų ir užinusztųjų draugai ir 
gimines. Komitetas mus buvo isz
rinktas, idant gauti advokatus, isz- 
tyrti faktus ir viską surikiuoti tai]), 
kad szerifas ir jo bendrai butų nu
bausti pagal visą įstatymų smarku
mą. Laikome jus už darbinįkų 
draugus ir mislijame, kad szitą ko
va yra netik musiszke, bet ir jusi- 
szke. Jeigu tie nevidonai nebus 
nubautsi už užmuszimą mųstautie- 
ežių, kas gali pasakyti, kas atsitiks 
kitą syk.

Tegul nepasako nieks, jog nebu
vote patrijotais ir nesimpatizavojo- 
te su nuskriaustais, stovėdami su
dėję rankas nuoszalije ir nepaduo
dami atsakanezios pagalbos szitam 
komitetui.

Daugelis pasiliko naszlaiczių ir 
naszlių ir jeigu jus norėsite szitiems 
pagelbėti, tai siųsdami aukas para
škykite ant ko aukaujate (t. y. ant 
provos ar ant naszlaiczių).

Visus pinigus reikia siųsti ant 
vardo p. John Nemeth, Treasurer 
National Prosecution ir ('hairman 
Comittee for the Lattimer Victims, 
Hazleton, Pa.

Užbaigiame, pasitikėdami, jog 
Jus tuojaus pasirupįsite apie szitą 
reikalą. Užtikriname, jog jūsų 
aukos bus iszdalįtos be pusiszkai, 
bizniszkai tai]), jog mes atsitrauk
dami isz szio komiteto galėsim pa
sidžiaugti isz draugijos paguodos.

Kiti laikraszcziai teiksisperspau- 
dįti szitą straipsnį.

Komitetas: Kun. R Aust, pirm- 
sėdis, J Nemeth, iždinįkas, P. F. 
Loughran sekretorius, kun. J. 
Stas, Salvadordi Sandola, Mikas 
Ballok, M. Long, J. Kuntz, kun. 
K. Hauser, E. Lembick, kun. For- 
manek, Pranas Kozlovskį, Jurgis 
Kazakeviczius ir kun. J. Marti- 
szius.

Protestas Pittsburg’o len
kų priesz skerdynes 

Lattimere.
19 d. Rugsėjo Pittsburgh’o 

lenkai ant mitingo pakele pro
testą isz priežasties darbinįkų 
skerdynės pas Lattimer’ą ties 
Hazleton’u. Susirinko 800 
žmonių ir visi vienbalsiai priė
mė rezoliucijas, kurios bus že- 
miaus paduotos.

(Protestas
Buvo d. 19 Rugsėjo, 1897m. 

Mes lenkai, ukėsai parapijos 
szv Stanislovo Kostkos ir Ne
suteptos Szirdies Marijos, isz 
Pittsburg’o, susirinkę szendien 
mokslai nes szv. Stanislovo 
Kostkos salėj, vardan teisy
bės ir teisingumo, priimam se- 
kanezias rezoliucijas:

I. Neteisus,žmogžudiszkas, 
barbariszkas užpuolimas ant 
musų brolių lenkų, papildytas 
per szerifą Martiną ir jo pa- 
gelbinįkus, yra piktadejyste 
negirdėta, szaukianti atmonyji- 
mo į dangų.

II. Mes Pittsburgh’o lenkai 
su paniekinimu žiūrim ant to 
pasibjaurėtino atsitikimo, trau
kiami ne noru atmonijimo, bet 

teisinga ir szventa artymo mei
lė, tvirtai reikalaujam, kad bu
tų užvesti isztyrimai ir užtar
nautas nubaudimas dasiektų 

L 1 • -ikaltimkus. c
III. Niekinam drauge su 

visų S u v. Valstijų lenkais isz- 
juokimą lenkų tautos, pravar
džiavimą jų svetimžemiais, ne
paisant ant to, kad didelis len
kų skaitlius yra Suvien. Vals
tijų ukėsais.

IV. Pacziom ir szeimynom 
užmusztų brolių iszreiszkiam 
savo szirdiilgiausią sąjausmą, 
apreiszkdami, kad už duszias 
a. a. brangių jų szirdžiai ypa
tų karsztai melsimės.

Kunigai ir parapijonys pa
rapijų szv Stanislovo Kostkos 
ir Nesuteptos Szirdies Marijos 
Pittsburgh.

Panedėlij, 20 Rugs., bažny- 
czioj szv. St, Kostkos buvo 
atlaikytos žėlabnos miszios už 
duszias užmusztųjų.

——<—»------ - —

Ir vėl „litvomani.pl“.
No. 17,, Przegląd’o Wszech- 

polski’o“ patilpo antra kores
pondencija ,,Ze Zmudzi“ tūlo 
Jan' o Syrokomlos — korespon
dencija, dvasia ir tendencija 
labai užneszanti ant apszauktų 
savame laike straipsnių p. Vi- 
torto Petrapilės ,,Krajuje“. 
Autorius korespondencijų — 
lietuvys, bet laikantis save už 
lenką, — nubaręs lietuviszką 
bajoriją už stoką apszvietimo 
bei politiszkai-draugiszką ne
supratimą, užsisėda ant,,litvo- 
manų“ pirmoje eilioję ant ku- 

■ nįgų. Religiszkumas tarp lie- 
ituviszkų bajorų, raszo jisai, 
i isznyko, bet užsilaiko pavir- 
iszutinai, nes katalikystė jų 
nuomonėje yra arti susiriszusi 
su lenkyste ir ji tik gali augį- 
ti szią pastarąją nuo rusifika
cijos. Dėlto „visi beveik (su
prask bajorai) neužkenezia 
kunįgų — ,, litvomanų“. Tie 
žmonės (kunigai litvomanai j 
iszeina isz po įtekmės musų 
(lenkiszkos) kultūros, o netu
rėdami savos, arba pasiduoda 
arsziausiai įtekmei rusiszkos, 
arba staeziai laukinasi kultu- 
riszkai, yra jie net draugiszkai 
blėdingi; užtat nėra ko stebė
tis, kad truputį apszviestesnė 
visuomenė laiko juos panieki
nime. ‘ ‘

Taip beceremonijaliszkai 
iszspjovęs savo neapykantą 
priesz kunįgus - ,,litvomanus”, 
p. Jan Syrokomla nesigaili 
juodų tepalų perstatymui inte
ligentų - „litvomanų“ tam
siausioje szviesoje. Nuo kelio
likos metų - raszo jisai prasidė
jo taip vadinamas litvomanisz- 
kas judėjimas; saujelė litvo- 
maniszkos inteligencijos gy
vena gimtiniame kraszte. Sa
kau „saujelė“, nes visoje 
(Kauno) gubernijoje neatsi
ras ir szimto ypatų, iszpažį- 
stanezių tą doktriną; reikalin
gumas taikįtis prie tikro daly
kų stovio bei sąlygų bėgan- 
czios valandos, verezia prie 
tūlo apsižiurėjimo bei susilai
kymo (zmusza do pewnej 
wzglednosci i umiarkowania). 
Tie ponai yra svetimi sodie- 
czių masoms (obey dla nas 
ludowych), nes principai (has- 
la) kritikos ir negacijos negali 
patraukti sodieczių. Žodžiu - 
yra tai grųpa taip negardi, kad 
jos draugiszkos kaltės, labai 
nedidelės, ne dėl stokos noro, 
bet galėjimo - reikia visiszkai 
atleisti.

Apipieszimas musų tautiszkų 
judįtojų yra kaip matome, ga
na chaotiszkas ir nesupranta
mas, o ir, kalbant žodžiais au
toriaus - negardus. 1

Ką-gi mes ant tų smarkių 
iszsitarimų apie musų judėjimą 
galime atsakyti? Daugiaus 
nieko, kaip tik tiek: patariame 
pirm visko, kad p. Syrokomla 
įgytų didesnį apszvietimą, ant 
kurio stokos tarp lietuviszku 
bajorų taip graudžiai skundžia
si savo raszale, o paskiau, kad 
apsipažįtų su istorija musų ju
dėjimo bei jo perstatytojais, 
po draug su musų norais bei 
siekiais. Tada neraszys, kad 
musų kunįgai - patrijotai pa 
puola po įtekme rusiszkos kul
tūros, neraszys, kad musų 
tautiszkas judėjimas remiasi 
tiktai ant kritikos ir negacijos, 
neraszys, kad tas pats judėji
mas kenkia draugijai ir, ant 
galo, nepanorės dovanoti pa
kiliai mums kalczių, kurių ne
pildėme.

Musų tautiszkas judėjimas 
nužengė taip toli, kad apie jį 
žino jau visos luomos. Atme
tus į szalį sodieczius, kurie tą 
judėjimą dabar jau įstinkty- 
viszkai atjausdami, ankseziau 
ar vėliau taps visi ,, litvoma- 
nais“, atrasime ir tarp bajorų 
ne vieną karsztą lietuvį - pa
iri jotą. Interesuojasi tuo ju
dėjimu taip pat musų aristo- 
kracija. Žinome nevienus 
aristokratiszkus namus, ku
riuose vaikai yra mokinami — 
lietuviszkos kalbos, taip sau, 
dėl mados. Aristokracija ir 
augsztesnė bajorija yra, ap
skritai sakant, kosmopolitiszka 
- ten daugiausiai linksta, isz 
kur vėjas puczia. Jų ypatisz- 
kai pertai neužkenks nekokia 
kalba, nekokia tautystė - ne
užkenks nė lietuvystė. Kunį- 
gaiksztis, grapas arba dvarpo
nis vis pasiliks kunįgaikszcziu, 
grapu ir dvarponiu, nors szne- 
kės lietuviszkai ir rems lietu
viszką tautiszką judėjimą.

Lietuvystė kenkia tiktai ba- 
jorgalviams, vargamistroms, 
rasztinikams ir 1.1. - žodžiu, G
tiems, kurie pasikėlę kaip no
rint augszcziaus už „mu
žikus”, stovi vienok ma- 
terijaliszkai žemiaus, o in- 
telektualiszkai lygiai su jais. 
Kasgi juos skirs nuo, ,chlopų” ? 
Tiktai kalba. Užtat ir matome 
tarp tos vidutinės luomos pa
niekinimą lietuviszkos „chlo- 
piszkos” kalbos ir neužkentimą 
lietuviszko judėjimo. Pirm 
kelių metų p. Žemkentis, vie
nas isz bajorų — „litvomanų“ 
iszsireiszkė priesz E. Orzezko- 
vą, kad smulki bajorija Lietu
voje yra smiliu dėl lietu
vystės. Galime pridurti, kad 
tuo paežiu yra ir dėl lenkystės. 
Neštovėdams augsztai nė ma- 
terijaliszkai, nė inteletualisz- 
kai ji yra nieku visame ka
me ir visur.

Prie tokių nuli ų, spren
džiant isz jų rasztų, priguli ir 
Jan Syrokomla (regimai szun- 
bajoris). Atleiskime užtat jam 
jo besensines eliukubracijas 
apie musų judėjimą, nes jis 
yra - n i e k a s. 5.

Tik paiuėgįk už 10c. baksa (Jas ca
re t s, geriausia skilvio Ir žarną regulia- 
torią.

ISZPABDAVIMAS!
Iszparduodu visus daigtus 

savo sztoro kono pigiausiai. 
Visokius auksinius ir sidabri
nius dziegorėlius, lenciūgėlius, 
žiedus, špilkas — viską gausit 
pigiai be galo.

Taipgi ir visą grbsernę isz
parduodu — nusipirksit pi- 
giaus kaip kitur.

Ch. Radzevyczius
117 E. CENTRE STR.

SHENANDOAH, PA.

Kožnas lai]) sako.
Cascarets katariszkos cukerkos, dyvi- 

niausias iszradinias szio amžiaus, yra 
gardžios ir pale.igviuanczios skanumą, 
daro labai gerą įtekinę aut inkstą, abel- 
nai vidurią, perezystija žmogaus krauja, 
panaikina perszalimą, iszgydo galvos 
skaudėjimą, karsztligę ir užkietėjimą vi
durią. Nusipirk baksuką C.K.C. ir pa- 
mėgink jas sziądien; 10, 15, 50 centą, vi
sų aptlekorią gvarantuojama. 240

BROLIAI MARK
428 South str. Philadel

phia, Pa.
Krautuvė degtinės, vyno, li- 

kierio.
Klausdami apie prekes ra 

szykit pas pirmąjį agentą'
Dr. Julian Czupka 

51’29 Malcolm str. Philadel- 
phija, Pa.

Visad atminkit,
■... jog ....

J. JMavickas 
pigiausiai parsamdo arklius ant veseliją, 
pagrabą ir kiiksztyną. Visižino, jog jis 
teisingas žmogus. Dabar jisuždėjo

Grabu biznį.
Pasitaikius szermenims, eikite visi pas 

jį. Gyvena jis Bobino stubose ant
Raspberry Alley

ties Union str
Shenandoah, Pa.

Jei i s z g a i s z ken 5 koks gyvulys: 
kravė, arklys ir 1.1., duokite telefoną 
p. Ulrich. Jis užmokės už telefoną ir 
už dyką iszvežsz istipusį gyvulį.

Adresąvokit pas: Mr. Ulrich & Son, 
Ashland, Pa. (19—0)

Geležiu eis Leliiąli ■ Vlley.
Prasideo nuo Lapkricvdo r8go m.

Treinai iszeina isz Nlienadorio į Pen n 
Haven Junction, Mauch Chunk, Le 
liighton, Slatington, White Hall, Cata
sauqua, Allentown, Bethlehem, Easton 
>r Weatherly 6.03, 7.38, 9.14, ryta; 12.58 
3.53, 6.00 po pietų.

In New York ir Philadelphia6.03,7.38 
9.14 ryta: 12.58, 3.53 po'piet.

In Quakake, Switchback, Gerhards ir 
Hudsondalc 3.53 po plot.

In Wilkes Barre, White Haven, Pitts
ton, Laceyville, Tovanda, Sayre, Vaver- 
ly ir Elmira 6.03, 9.14 ryta; 3.53, 6 00 po
piet.

In Rochester, Buffalo, Niagara Falls 
ir in Westus 9.14 ryta: 6.00 po piet.

In Belvidere, Delavare, Water Gap ir 
Stroudsburg 6.03 ryta; 3.53 po piet.

In Lambertville ir Trenton 9.14 ryta.
In Tukhannock 6.03, 9.14 ryta; 3.53 po 

piet.
In Ithaca ir Geneva 6.03, 9.14 ryta 
53. 6.00 po piet.
In Auburn 9.14 ryta; 3.53, 6,00 po piet
In Jeanesville, Li'viston ir Beaver 

Meadow 7.38 ryta; 12.58. 3.53 po piet.
In Stockton ir Lumber Yard 6.03, 7.38, 

9.14 ryta; 12.58, 3.53, 6.00, 8.42 po piet,
In Mc’Adoo, Audenried ir Hazleton 

9.03, 7.38, 9.14 ryta; 12.58,3 53, 6.00 ir 
8.42 po piet.

In Scranton G.03,9.14 ryta; 3.53 irO.OO 
po piet.

In Ilazleboork, Jeddo, Drifton irFree 
land 6.03, 7.38, 9.14 ryta; 12 58, 3.53 po 
pietų.

In Ashland, Girardville r Lost Creek
5.15, 7.30, 9.10, 11.10 ryta 1.50, 4.10 

5.0 9.15 po pietų.
In Raven Run, Centralia Mt-Cavme! 

ir Shamokin 9.02, 11.05 ryta; 1 46 4 07, 
6.46, 9.12 po pietų.

In Park Place, Mahanoy Citv, Delano 
5.45, 6,03. 7.38, 9.14 ryta; 12.58', 353. 6.0 
8.42, 11.13 po pietų.

In Yeatesville 5.45, 7.38, 9.14 ryta 
3.53, 6.00, 11.13 po pietų.

Treinai iszein.
Isz ShamoKin 5.15, 8.20, 12.10 isz ryto, 3.00, 5. to 

7 50 po pietų ir ntcinn in Szenadorf ant 6.03. 9.1e 
ryte, 12.58, 3.53, 6.00, ir 8.42 po pietų

Iszeina isz Szonadorli j Pottsville, 6 03. 7.38 
9.05, 11 05, isz ryto: 12.58, 3.05. 4.15. 6.00 
8.42 po pietų.

Iszeina isz Pottsville į Szenndori 6.00, 7.45
10.15, 12.05 ryte, 12.35. 3.00, 5.15, 5.40,7.15.10.20 
po pietų.

Iszeina isz Szenadorio 1 Hazleton, 6.03, 7.38 
9.1-1. ryte, 12.58,3.53,6.00,8.42 po pietų.

Iszeina isz Hazleton į Szenndori, 7.35, 10.05 
12.52 ryte, 3.05 . 5,57, 7.56 po pietų.

NEDELINIS TREINAS
Iszeina in Raven Run, Centralia 

Mount Carmel ir Shamokin 9.57 ryte
I. 49 ir 7.21 po pietų, ir ateina In Shamo 
kin ant 10.55 ryta ir 2.47, 8.19 po piet 
Iszeina isz Shamokin in Shenadorl 8.15
II. 55 ryta ir 5.35 po pietn. Ir ateina in 
Shenadorl ant 9.10 ryta ir 12.50, 6,31 
po pietų.

Iszeina in Ashland. Girardville 
Lost Creek, 7.53 ryta 11.40 po pietų.

In Hazleton, Black Creek Junction 
Penn Haven Juction, Mauch Chunk 
Allentown, Bethlehem, Easton ir New 
York, 9.10, ryta 12.50, po pietn.

In Philadelphia 12.50, po pietų.
In Yatesville, Park Place, Mahanoy 

City ir Delano, 9.10, 12.50 ryta; 6.03 
6.31 popietu, 
Iszeina isz Ilazloton in Szenadorl 9.00 
ryta 12.52, 6.24 po pintu.

Isz Szenadoric in Pottsville 6,00, 9,lo 
9.40, ryte 3.05. po pietn.

Isz Pottsville in Szenadorl 8.45, 10.40 
ryte; 12.35, 5.15. 6.10 popietu.

ROLi.iN h. wilbur goneralnas superIn 
tendentas South Bethlehem, Pa 

CHAS S. LEE, gen, agentas
Phlladelpdla, Pa.

A. W, NONNEMACHER, Asst G, Pt A, 
South Bethlehem, Pa



Susivienyjimo reikale.
Iki XII Susiv. lietuvių A- 

merikoj Seimui, kuris atsibus 
19-tą ir 20-tą d. Spalių men. 
mieste Philadelphia, Pa., lie
kasi szendien tiktai keliolika 
dienų. Taigi prideryste mano 
liepia primįti guod. kuopoms 
bei draugystėms, prigulin- 
czioms prie Susivienyjimo, 
idant, pasiskubįtų su pripuo- 
lanczia mokesczia už ketvirtą 
bertainį metų — vėliausiai iki 
15-tai d. Spalio. Likusios po
ra dienų, man liekasi tiktai del 
suvedimo tvarkos Susivienyji
mo knįgose bei perskaitymo 
skaitliaus pilnų sąnarių. Taigi 
garbingi kuopų ir draugysczių 
virszinįkai nepamirszkite szį 
svarbų del savęs dalyką, kad 
neatsikartotų skaitlius pilnų 
sąnarių XI Seimo pereitų 96 
metų.

Ant galo apreiszkiu visiems 
lietuviams kas link pajieszkoji- 
mo Kražių skerdynes aukų, 
surinktų 1893m. Pereitų 96m. 
Seimas, kurs atsiliko Brook- 
lyn’e, N. Y., szį dalyką pave
dė į rankas Centr. Susiv. Ko
miteto; taigi szendien prane- 
szu, kad aukos iki sziai dienai 
nėra prisiųstos į Susiv. iždą 
isz sekanczių vietų: Baltimore, 
M.D., surinkta ant mass-mi- 
tingo Kovo 4 d., 1894m. $20 
ir keliolika centų ir tuom pa
ežiu laiku Shamokin, Pa., $10. 
Atsimįkite brangus Broliai, 
jog jus užlaikydami szias au
kas naudojatės isz pralieto 
kraujo savo brolių kankįtinių 
ir už kietumą jūsų szirdies, 
ateinantis XII Susiv. Seimas 
priverstas bus isztarti szlyksztų 
paniekinimą.

anaiptol jos redakcijos ne
kaltinau. Ant galo p. 
A. S. neužmirszta primįti 
,,Tėvynei“, kad ji per 
daug nesigretįtųprie ,,Garso”. 
Mat,, Garsas “turi kokį ten už
slėptą blogą užkerėtą mierį, o 
p. S. tai permatydams, ste
buklingu budu neistengia ap- 
malszįt savo nervų nuo susi
graudinimo, idant ,,Tėvynei“ 
kas blogiaus neatsitiktų.

Ant galų galo turime žinoti, 
jog szendieninis daugel kartų 
aptariamas, nelabasis Garsas, 
daugel taipgi maiszaties tarpe 
mus daro reikaluose progresso 
tolinžengystes. Taigi p.A.S. 
persergsti ,,Tėvynę“, idant ji, 
,,Tėvynė“, su sziuom nela
buoju daugiaus nedraugautų.

Vai tu ,,Garse“, ,,Garse“! 
kad tu nebūtum iszrietejęs isz 
po spindulių progresso, tai 
szendien gal ir ,,Tėvynė“ va
žiuotų antroms vėžėms ir mu
sų tolinžengiams tautiecziams 
nebūtų reikalo dabar laužyti 
savo smegeninės.

Vidugiris.
Neiszspjauk su tabaku ir nesūrukyk savo 

amžių.
Jeigu nori atsipratyti nuo naudojimo 

tabako ant visados ir būti drūtas, mag- 
netiszkas. pilnas naujo gyvenimo ir pa- 
jiegų, gauk No-To-BftC, stebuklų dary
toją, kuris daro isz ligotų drūtus vyrus. 
Daugumas pasidaro 10 svarų sunkesniais 
į 10 dienų. Suvirszuin 400.000 iszsigydė 
jau. Pirk No-To-Bac nuo savo apticko 
riaus. po gvarancija, jog iszgydys tavą, 
už 50c. ir $ 1,00. Knįgutg ir sampelius 
prisiųsiu už dyką. Adresas:
Sterling Remedy Co., Chicago arba New- 
York. 243

Iszejo isz spaudos
----- musų spaustuvėje---------

Povilas Obiecupas

Nauja
MALOAKIWEt.

YALVIKHIJS“.
del jaunuomenes iszleista. Yra tai pirma lietliviszka 

maldakiųgė Amerikoj spaudįta.
Kasztuoja 25c. ir daugiaus iki SI.

pagal apdarus.
Kreipkitėss tame dalyke pas

T. Križinauck
105 E. Lloyd str.

Shenandoah, Pa.

vienatinis lietuviszkas pinįgų-siuntėjas; siunezia pinįgus į visas dalis 
svieto: į Europa ir t. t. ir pinįgai buna kuogreieziausiai iszmokėti per 
bankų. Lietuviai visi privalo eit pas savo viengentį, o ne pas kokį ten 
žydą prigavėjo. Gyvenanti toliaus nuo Pittsburgh’© gali pasirodavoų 
per laiszkų, įdėdami pacztinį ženklelį už 2 centu, o gaus broliszkų rodų.

Taip-gi parduoda ir 1 a i v a k o r t e s ant visų kelių į visas dalis 
svieto. Offisas (kantaras)

P. Obiecunas
1o12 CARSON STR, PITTSBURGH, PA.

Banka Bischoffo
uždėta 1848 mete 

name Staats—Zeitung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, prieszai City Ha 
New-Yorke
----------O----------

Siuncziame pinįgus į visas dalis svieto pigel, saugo! Ir greitai

Kad papuczkai tave kankina ir ne
smagu darosi, valgyk C a s c a r o t s 
katariszkas cukerkas, isz ties pasveiksi. 
10c.. 25c,

Keli žodžiai į p. A. Salyklį.
Malonus Redaktoriau! teik

sitės patalpįti sziuos kelis žo
džius į Tamistų laikrasztį. Mie- 
ris mano czion yra užtemyti 
kas link kritikos p. A. Salyk- 
lio isz Elizabeth’o, kuri kritika 
patilpo No. 36 ,, Vienybes“. 
Nemisliju czion vesti ne ko
kios polemikos su p. S. ka
dangi tame nematau reikalo, 
tiktai noriu primįti garbiam 
raszejui storą jo apsirikimą.

P. S. kaltina ,,Garsą“ ir 
jei tik butų galima isz p. S. 
szalies, tai jį pastatytų ant 
karsztų bletų tik užtai, kad 
,, Garso“ Redaktorius drįso 
palalpįti straipsnį, kritikuo
jantį nuomonę p. Dzūko kas 
link Susivienyjimo reikalų. 
Keistai man iszrodo, kad p. 
A. S. baidosi kritikos, tarsi, 
nelabasis kryžiaus, ir paskui 
apsigręžęs pats su pasismagi
nimu prie jos griebiasi, bet 
asz szendien apie szį klausy
mą nemisliju kalbėti, tik no
riu pasakyti p. A. S., kad po 
mano straipsniui, patilpusio 
,,Garse“, už kurį asz ant sa
vęs imu atsakymą, o p. A. S. 
per savo fanatiszką užsidegi
mą to visai gal neužtemijo. 
Guodotinas raszejas turi žino
ti, kad czion, Anąerike 
yra valna pressa, taipgi, man 
ding, jog laikraszcziai arba jų 
redaktoriai turi tiesą talpįti 
straipsnius nesiklausę ne ma
nęs, ne p. S., o mes nesutik
dami su autoriaus nuomone, 
privalom kreiptis tiesog prie 
raszejo, nemaiszydami tame 
dalyke redakcijos; tegul p. S. 
perskaito su atyda mano 
straipsnį, o tikrai persiliudįs, 
jog asz už patalpinimą nuomo
nes p. Dzūko į ,, Vienybę“,

Pajieszkojimai.
Asz Juozas Maceika pajieszkau 

Viuco Jasinsko, paeinanezio isz 
Suvalkų vedybos, Vilkaviszkio 
pav., Pajevonio valscziaus, kaimo 
Užbalių. Priesz 4 metus gyveno 
Mahanoy City, o dabar nežinau 
kur yra. Jei kas žinote, ar jisai 
pats, tai duokite žinių, nes yra 
svarbus reikalas.

Adresas:
Jos. Mitchel

P.O. Box 48
Cantrail, III.

Jacob Hentz’o
a.

Valgį gali gauti kožnų valandų 
OYSTERIAI visokių kainų.

Mrs Jacob Hontz daro pui
kiausius kvietkus. Ypatingai už- 
steliuotus vainikus am veselijų, 
szermenų ir visokių tam panaszių 
dalykų.

Mrs Jacob Hentz
117 N Main st Shenandoah, Pa.

Parsiduoda saliunas.
Parsiduoda puikus saliunas, o 

visai nebrangiai. Kas norėtų pirk
ti, tegul ateina pažiūrėt pas

Joną Kaczkaucka
115 N. White str. 

Shenandoah, Pa.

Case a rets sudrutina skilvį, inkstus 
ir žarnas. Niekad ueapsllpnina nei 
skaudulių nepadaro. 10c.

Tikrai gryna

Altoriaus Vyną
------GAUSITE PAS-------

BARNSTON Tea Co.
6 BARCLEY STR.

New York’e.
Importuoja jie viso

kias arbatas, kava ir 
vyną.

ANTANAS KALCZINSKAS
geras ir teisingas 
vyras laiko 

mainieriu
HOTEL!

ANT
KETVIRTOS 

(Fourth) Stree 
Minersville. P

IsZ(lUO(l<ime Szipkortes (laivakortes) unit greieziausių gar
laivių į k rajų važiuojantiems ii- iszsillDCZiamO SZipkOFtCS 

dėl atvažiavimo isz k rajaus į Amerika, 
Bankoje savo visados laikome daugybe pi

ningu del iszmainymo, kaip tai:
Maskolijosrubliu, Vokietijos markių, Austrijos guldenų ek

Dėlei artesnės žinios raszyk į

Bischoffs Banking House
2 Centre str. (Staats-Zeitung Building, New-York

Nedėliojo Banka atvira nuo 10 iki 12 adynai.

120 S. Jardin str. Shenandoah, Pa.
Pas jį gali apsaugoti (iusziuryti) savo namus nuo ugnies.

Jis perstatų geriausias, isztikimiausias ir seniausias Amerikos 
apsaugojimo kompanijas Apsaugoja nuo ugneles jau daugelis metų

Dr. Y. M. HAMILTON 
buvęs Miners Hospital, ’ėję 
Ashland’e. Gyventi J15 N. Jar
din str. S h o n a n d o a h,Pa,

Dr. P. F. BURKE
geriausiai gydo visokias ligas i 

*■ I

Gyvena
30 E. Lloyd str.

Shenandoah Pa

jVLf.jVlaley,
16 N. Main str.

Shenandoah, Pa.
Parduoda naujus laikro
džius ir pataiso visokius 
daigius isz aukso ir sidabro 
kaip tai: žiedus, špilkas ir 

.t.

,RYTAS, 
nedėlinis szeimyniszkas laikrasztis 
Waterbury Conn.

RYTAS kasztuoja ant metų tik
tai.......................................... S 1,00

Kiek viena ijkrikszczioniszkai szei- 
mynai naudinga jį iszsiraszyti.

Antraszas:

Rev. J. Zebris,
34 John str. Waterbury. Conn.

Vyrai visi pas geriausių

Graboriu
Vinca Minke vieži n

230 W. Centre str.
Shenandoah, Pa.

Užlaiko geriausius arklius 
ir ryginus d61 szermenų, vesei- 
lių ir 1.1. [36 ir 21]

K. 1 )abb ■>«
Geriausias Shenadorij pho- 

tografas; mitra ūkia paveikslus 
kokio nori formato, nuo ma
žiausio iki formatui portreto.

Puikiai nut raukia ir nebran
giai.

29Į W. Centre str.
Shenandoah Pa.

piaudokitesl
Gavau szviožių transportų 

ražanezių, .lietuviszkų szkap- 
lierių, abrozėlių, kryželių, 
mentelikėlių ir 1.1. Užeikit pa
žiūrėt.
Tanias Križenanckas

103 E.Lloyd str. Shenandoah,
Penna.

GERIAUSIAS LIETUVISZKAS KRIAUCZIUS

A D O M A S B U J A U C K A S.
Persikraustė į savo naujus namus ant

307 W. Coal str. Shenandoah, Penna.

Juozą Iii is ii c h
308 W.Centre str. Mnhimoy City, Penn'a.
galima pirkti kuopigiausiai laivakortes ant geriausių laivų.

Prie tam leidžia piningus tiesiog in Lietuwu, Russijų, Len- 
.kijair kitas visas Europos szahs. Taipgi laiko užeigų, kur kie- 
kviens Lietuvis gaus gerų priėmimų ir rodų.

HE M T 1 1 dd J steliuotus siutus pasiuva
H JL, W i^L, Į vJ I tikt už $14 mažiau- 

% -L---- -J. j sios prekes, eina iki $40,
| o kelnes nuo $3 iki $ 18- 

darau siutus pigiausiai kaip visur ir darbas buna atliktas knopuikiau; 
šiai, Pasiskubįkit broliai! aplaikiau naujų materijų isz fabriko, kų dar 
nė vienas kriauezius neturi, padarysiu puikiai ir pigiai savo broliams Lie
tuviams, tikt n’užmirszkit atsilankit pas manę, o už kų nesigalėsit.

Adomas Pauliukaitis
2713 Penn. Avenue, Pittsburgh, Pa.

I 4^ iMMlIlllBmiT ■11IIW ’ ——   III UITI »' ..I —————

VYRAI! VYRAI!
Kas j Cleveland’ą atkeliausi t, 
Pas Olszinską visko gausit — 
Szaito alaus, geros arielkos 
Ir kvepenezių cigarų....

Ateik, broli, pamatyti
Irto visko pabandyti.

Turiu puikiausių restauraciją isz visų Cleveland’o lietuvių 
Su guodone
NikodemAs Olszinskas,

825 St-Clair str., Cleveland, Ohio

GARSO REDAKCIJOS DOVANOS!
Garso Redakcija padarė ypatingą sutarimą su redakcija garsaus po visąsvie 

tą angliszko laikraszczio .,The National Recorder’’, kuris ypatingai užsiima apra- 
szymals naujausių mokslo iszradhnų ir naujų iszmislų, o taiposgi padeda iszradė- 
jams įgyti patentą ant jų iszradimų.

idant pasigarsįti darlabjaus ir pasiekti visus ir visų luomų ir tautų žmones 
T h e N a t i o n a 1 R e c o r d e r užmanė didelį kontestą ir visi, kurie prisius 
S 1,50. gaus per visą metą Gausa, taiposgi angliszką laikrasztį ,,The National Re
corder” ir paliudiji m ą. duodantį jam tiesą už dyką imti dalyvuiną konteste

Tiems, kurių yra užmokėta prenumerara, po prisiuntimui S 1,50, siusimo 
laikrasztį per kitus metus, kaip dabar yra mus knįgose užraszyta. Norint įgyti 
tiesą imti dalyvumą tame konteste. reikia pasiskubįti, nes szitasypatingas pasiuli- 
jimas yra tik ant trumpo laiko.

7.30© doh bus iszduota.
National Recorder įgyjo prakilnų vardą tarp moksliszkų ir pramonės laik- 

raszczių. Jis turi tukstanc/.ius skaitytojų kiekvienoje valstijoje, kiekviename 
mieste ir kaimelije, bet jis nori daugiaus. Nei vienoje szalije žmonės nėra taip 
palinkę ant visokių iszradimų. kaip pas mus Suvienytose Valstijose. N a t i o- 
n a I R e c o r d e r yra dideliu pagelbinįku dėl visų iszmislinczių ir visados apsz- 
cziai žinių priduoda apie naujus iszradimus ir juos apraszo. Idant padidįti savo 
skaitytojų skaitlių ant kokios pusės milijono per kelis mėnesius Recorder už
manė iszdalyti dideles dovanas daugybei ypatų, kurios pasirodys gabesnėmis ir 
prakilnesnėmis. Dovanų prekė isznesza 37.300. Kontestas iszsibaigs 1 d. Lap- 
kriezio (November) 1897 m. Dovanų paskyrimu užsiima prakilnus tieso« vyrai, 
tarp kurių yra ir 3 žynomesui sąnariai kongresso. Augztas vardas tų vyrų gva- 
rantuoja jų nusprendimo teisingumą.

SZTAI TOS DOVANOS:
1000 dolerių auksu..................................................................................^..... S 1000
Kelionė p<> Europa............................................................................................... ,, 000
Kelionė į Kalifornija, Mixico ........................................................................ ,, 400
5 dovanos po 2oo dol. auksu..............................................................   ,> 1000

Kasztai ant 1 metų už mokslą
kokioje nors Amerikos kolegijoje ar mokslainėje..................   „ 300
loo dovanų po lo dol. auksu.................................................................   ,, 1000
Puikus portafijonas brangiausio medžio už dyka pristatytas iki vietai.. ,, 500 
loo dovanų po lo dol. auksu....................................................................      ,, looo
lo loo-doleriniiį dviraezių................................................................................ ,, looo
7o dovanų do 5 dol. auksu................................................................................ ,, 35o
125 dovanų po 2 dol. sidabru............................................................................ ,, 250
Trysszimtai dvideszimts penkios dovanos kasz-
tnojanezios....................................  $ 7.300.

Budas, kaip įgyti vieną isz tų dovanų, labai prastas. Visas tavo darbas — 
perskaitęs tris ežia padėtus žodžius ,,Patent Attorney Wedderbum” suskaitęs ir 
gerai įsidėjęs literas tuose žodžiuose, sudaryk kuod.augiausiai žodžių (angliszkal) 
isz tu literų: kiekviena litera žodije turi tik tiek syk būti, kiek syk ji yra tuose 
trijuose žodžiuose (Patent Attorney Wedderburn). Užctuodame darbą isz tų žodžių 
litarų sudaryti visokius žodžius, norėdami pertai pftgarsįti visur Weddorburn’o 
kompanija, kad visi žinotų, jog iszradus ką naujo, reikia kreiptis prie tos kunipa- 
nijos, nes ji lengviausiai parupįs patentą ant iszradimo.

Wedderburn & Co. apriez augszcziaus paminėtų dovanų, prižada iszmok 
dar S500 auksu tam. kuris gaus pirmą prizą (dovaną).

Taigi tas, knis prisius daugiausiai žodžių, gaus S1500 auksu; kitas dovanas 
gaus paeiliui kiti isz prisiųstų žodžių skaitliaus. Idant įgyti tiesą imti dalyvuiną 
szitaine konteste, nereikia jokios extra mokesties, tik užmokėkit už metus prenu
meratą už Garsh ir National Recorder, viso labo $1,50.

Apturėję tuos pinįgus, mes prisiusime kiekvienam užsimokėjusiam tam tik
ra paliudijimą (certificate) su visais paaiszkinimais apie kontestą Ir regulas, kaip 
padaryti žodžių suraszą.

Vardai visų laimėjusių dovanas bus apgarsįti „National Recorder’ije“; 
Garse gi paminėsime visus lietuvius, kuriems pasiseks laimėti kąsziame konteste.

Pinįgus siųskit ant adreso:

Garsas Publishing Co.
Shenandoah, Pa.

Chas Rettig ir Sumis
POTTVILLE’JE, Pa.

turi pravora Lager alaus ir Porterio, 
taiposgi

B a v a r s k o a 1 a u s, kurs geresnis 
už importavote. Pardavinėju ir bonku- 
tėins dėl szeimynų.

S, Markauckas 
—neseniai pirko—

H iii įlindus,
pertai, žinote, jog kaipo naujas 

biznierius nesigaili savo gardaus 
aluezio ir turkiszku cigaru. Visi 
eikit pas saea ant 315 E. Centre st. 

' Shenandoah, Pa. ĮĮy



Lietuviszkos mokslainės.

„Lietuva“ rugoja ant kitų laik- 
raszczių užtylejimų apie klausymų 
lietuviszkų mokslainių. kuri ji jau 
kelintų sykį judina. Kaslink mu
sų, tylėjome dėlto, kad dabartinių 
mokslainių ginti negalėjome, o bū
dų pagerinimo ligsziol dar neiszra- 
dome. „Lietuva“, tiesa užmano, 
kad Susi vieny j imas savais kasztais 
įrengtu p a v e i k s 1 i n g ų mok- 
slainę (žinoma, pradinę, nes apie 
augsztesnę mes dabar ir svajoti ne
galime) bet tokį užmanymų drįsta
me pavadįti tuszcziu. Nes 1, kas 
jų užlaikys? Mokslaine kasztuotų 
ant metų 1.500-2.000 dol.: jeigu 
tad Susivienyjimas apsiimtų ja 
szelpti, tai po dviejų metų ne Susi- 
vienyjimo, ne mokslainės nebūtų 
ant svieto. 2 Kur tokia mokslai- 
nę reiktų atidaryti? - Tiktai She- 
nandoryje arba Chicagoje — bet 
tose vietose mokslaines jau yra. 
3, Padėjus kad ji but įrengta vie
name isz tų miestų, kas jų laukys? 
— Tiktai maža saujele vaikų, nes 
ant vietos yra jau mokslaine, o isz 
kitų vietų, ypacz tolesnių, kibą 
niekas nesiųstų inokįtinių, nes sun
ku prileisti, kad vaikai isz visos 
Amerikos važiuos į vienų daiktų 
mokįtis - raszyti ir skaityti lietu- 
viszkai.

Aiszku, kad szneka gali būti tik
tai apie pagerinimų jau esan- 
ezių mokslainių, o toks pageri
nimas gali įvykti tiktai dvejose 
vietose: Shenandoryje ir Chicago
je. Shenandorio parapijai, kaipo 
diktai ir neturineziai skolų, nesun
ku butų užlaikyti nors dviejų mo
kytojų, o Chicagos mokslaine vie
toje penkių miniszkų lenkių 
galėtų drąsini užlaikyti teipgi du 
mokytoju: vienų moteriszkų (jeigu 
taip jau užsinorėjo turėti motėrisz- 
kes 'prie mokslaines pradiniam 
mokslui, antrų vyriszkų — augsz- 
tesniam. Kas link kitų parapijų, 
turime pasikakint! tuo, kų jos turi. 
Daugelis parapijų neįstengia atida
ryti mokslaines arba dėl stokos 
vietos, arba del stokos isztekliaus, 
arba ant galo del stokos mokitinių. 
Yra vietos, kur mokslaines vostik 
laikosi. Žinau vienų parapijų, kur 
patys parapijonai nori pamokįti 
mokslainę, ne dėlto kad ji neatsa
ko savo užduoeziai, bet staeziai 
dėlto, kad daugumas parapijonų 
jos nereikalauja, nes yra — neve
dę. Kaipgi tokiame atsitikime 
galima kalbėti apie pagerinimų 
mokslaines, jeigu ir tie netikrai 
yra užlaikoma priešą norų paežių 
parapijonų?

Galima peikti musų dabartines 
mokslaines, nes jos yra to vertos, 
galima ragįti prie jų pagerinimo, 
neskųs to pagerinimo netrokszta?- 
galima nurodyti ant angliszkij 
bei vokiszkų mokslainių, kaipo 
pavyzdžio, bet reikia turėti drųsų 
prisipažįti, kad pas mus nėra tiek 
isztekliaus, kad galėtumėme musų 
mokslaines pastatyt ant lygaus 
laipsnio su angliszkomis arba vo- 
kiszkomis. Esame tokiame padė
jime, kad nieko didelio nuveikti 
negalime, o matydami savo nepa- 
jiegingumų, viens kitų kaltiname, 
niekiname ir — raginame (tiktai 
raginame) prie atsitikimo svarbes
nių dalykų. Man rodosi, kad dau
giau padarytumėme, jeigu pametę 
augsztas aspiracijas pradėtumėme 
nuo mažmožių, stengtumėmės tų, 
turime, nors po truputį tobulinti. 
Anglai ir vokiecziai isz pradžių tu
rėjo negeresnes mokslaines už mu
sų. Gal ir mes ateitėje, jeigu ne- 
'susilyginsimę su jais, visgi nedaug 
skirsimės nuo jų.

25 d. Rugsėjo Pliauberij buvo 
kokia tai veselija. Užsigėrę ber
nukai atsiminė savo piktumus viens 
ant kito ir pradėjo kerszyti. Pas
kui susipeszė, bet žinoma nekums- 
cziomis tik su tam tikrais įnagiais. 
Ant galo pradėjo szaudytis. Vie
na vaikinų taip baisiai paszovė, jog 
nuvežė jį į Ashland’ų ligonbutį. 
Nedėlioj po tai musztynei kanszte- 
beliai turėjo darbo, pakol suaresz- 
tavojo į du desėtku veseilinįkų. 
Jau tai pas lietuvius niekad neapsi
eina ant veselijų be musztynių. Ne
dailu.

Skaitykit
“GARSA
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Del Korespondentu

Nenorėdami be reikalo tą
sytis po provas. nuoszirdžiai 
užpraszome visų, kad tik gry
ną teisybę, be jokių prideczkų 
raszytų. Iki szioliai mes vis 
dar ėmėme atsakymą ant sa
vęs, bet dabar praneszame vi
siems, kad jeigu nuo szio lai
ko mus korespondentai mela
gystes megįtų leisti į svietą, 
isznaudodami mus užsitikejimą 
del jų, tai mes be jokio abejo
jimo iszduosiin vardus tokių 
raszejų.

Abejojant kitą sykį apie tei
singumą, geriausiai suraszyti 
pasakojimą to ar to ir nuvejus 
pas skvajerį arba prothonota
ry patvirtįt tenais prisiega. 
Korespondentai, praneszclami 
į laikrasztį faktus, kurie kitus 
žmones sunkiai apkaltina, tą 
patį gali padaryti. Skvajeriui; 
ar prothotariui užpagelbą mo- 
kasi 25 c.

K. Rateiczins
Puikiausia visam Shenandoah

FESfAwpACHA-
Tris syk ant dienos karszti užkandžiai o teip visada szalti už 

lyka. Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szviežia: cigarai alus 
jii mos k liasos.

KRAUTUVE
Teipgi netoli nuo saliuno visoki tavorai szvieži ir parduda ka 
no pigiausiai. Priegtam kožnas lietuvys ras szirdinga rodą 
kiekvienam reikale.

O ir pinįgus maino irsiunezia iu LIETUVA ir 111 visas 
lalis svieto.

121 ir 117 E.Centre str,
[36 ir 9] SHENANDOAH, PA

)Y CATHARTIC

ALL 
DRUGGISTS

80 *
25^ 50 *

TITUI V GTI3R JNTPFb t0 fure ;‘nt ease of enndipation. fascarcts are the Ideal Laxa- 1 
tlDuull U 1 IjIj I U U nllilH 1 uul/ tire, never grip or gripe, bul cause easy natural results. Sam- ; 
pie and booklet free. Ail. STEBLIA'G REMEDY CO.. Chicago. Montreal. Can., or New York. 311. )

ONE GIVES RELIEP.

Don’t Spend a Dollar
for

Medicine
until you have tried

Dvi Aptiškus
kur galima susiszeket lietuviszkai, 
nes Jurgis Murautskas, lietuvis, ten 
randasi, per ka galima gaut brolisz- 
kų rodą pas jį po tokiu adresu:
P.Č. Schilling &Co.,

2801 & 2401 Petin. Avenue, 
Pittsburgh Pa.

J. M SCHAFER.
Laikau didelę krautuvę importavotiį VYNO, 

LIKIftRIO, pargabentų i.-z Europos, taipgi užlai
kau visokį ALŲ- kur galit g,,ut buteliais ir 

baczkuiėmis, užlaikau klerkę lietuvį, 
JONĄ BARDZILAU7SKA Neužmirszkit 

at.siszaukt po adresu:
1109 Carson sir. South Side

Telophon 41 — Pittsburgh, Pu. [15-5-97]

M. G R A B A U C K A S 
goriausias ir vienatinis lietuviszkas 
Kriauczitis visoj Minersvillej. 

taipgi turi puikių užeigų.
Lietuviai, eikit pas saviszkį. o nesigrau- 
dįsit

[8-5-97]

GERIAUSIA UŽEIGA pas

J. ANCEREVICZIU
202 S, Main st. Shenandoah. Pa.
Magi vyrai pas savo brolį lietuv- 
nįka ant szalto alaus! isz Pranei jos 
sznapso ir turkiszkų cigaru! Užei
kit. o nepasigailėsi t. [37 ir 19]

Antanas Galinis.
Smagiausia viola del užeigos, jo gėrynių 

nereik nė girt, nes jie patys giriasi 
O žmogus meilus ir prietelis bėdoje

Plauberij žemiau Readingo geležinkelio

quickly necurcl. FEE DVE WHEN PATENT OBTAINED. 
Send model or sketch with explanation fnr free report as to 
patentability. 48-PAGE BOOK FREE. Contains references 
and full information. RG5“WritO for SPECIAL OFFER. 
H. B. WILLSON 4 CO., Patent Lawyers, 
Le Droit Building, WASHINGTON, D. C-

DIDŽIAUSIA

Lietuviszka
* RESTAURACIJA*-
Geriausi gerymai, užkandžiai uždyka n ft 
ryto iki 12, ir nuo 8 vakar iki 12. Ti - 

ri visokiu kogeriausia padarytų valgių 
kepsnių, oisterių irt. t.

Smagiausia vieta del užeigos. Yra 
puiki salė kurioj stovi net 9 biliardai 
Priegtam da kiekviena dailiai priima ir 
rodą reikale duoda.

M. KUPCZINSKAS ir
P- P7WEVICZW 

Kampas Main ir Oak uliczių, 
SHENANDOAH, PA.

S A L I U N I N K A I!

— Na wisi prie alaus —
CH. SHMIDTO

Ar žinote lietuwiai kad CHRYS- 
TIAN SHMIDTO yra geras alus ir 
galwa nuo jo niekad neskauda. Pas 
Ch. Shmitb‘a gali kas nori gauti ir 
baezkutia in namus parsigabenti. 
70 W. Coal st r. Shenandoah, Pa.

41 ir H 1

Viiicentiis bdinanski
turi geriausią agentūrą, pardavinėja laivakortes, 

apsaugoja nuo Ugnies ir maino pinigus irsiunezia į Se
ną tėvynę, perka ir parduoda liaiUHS ir visokius reika
lus atlieka kuoteisingiausiai.

ąęą

Nori siųsti kam laivakortę? Nori pinįgus iszmai- 
nyti? apsaugoti nuo ugnies ir insziuryti bažnyczią, 
namus, daigtus? Nori padaryti rejentaliszkus rasztus? 
Norite nusipirkti geriausius lotus Phl’ladelpllijoje 
ir Camdene?

O gal nori sukalektavoti randą? ar pinigų pasis- 
kolįti? Tai eik pas

TF. OomaiwMi
ir pasidžiaugsi, jog suradai gera, teisinga ir iszmintingų žmogų. 

Tik nepamirszk;

13 [fili ES I

•K.

ES

R! P § arba &eriitusia užeiga dėl darbinįkų ar szcip žmo-
■ II Ii H ra n'U. Kurie nor szį bei ta dasižinotio Ir szalto alų-

® ežio taurę iszgert’i ar eigarėlį parūkyti, ateiki-

12 North Hancock Street, 
Wilkes-Barre, Pa. Juozą Daukszi/

ŽINIA HĖLSAL1UNIKU 
IR SZTORNI KU.

Pirkit sigarus ir sigaretus nuo

Juozo A. Mandour didžiausio ir 
pigiausio kupeziaus visame paviete. 
Jis pardavinėja taiposgi daug įvai 
rių gražių mažmožių; parduoda vis-1 
ką už 20 procentų piginus nei kiti. 
Jei netiki, tai pamėgįk duot jam 
orderį. Jo krautuvė yra

211 E. Centre str.

Anyone sendins n sketch and description may 
quickly ascertain, free, whether an invention is 
probably patentable. Communications strictly 
confidential. Oldest agency for securing patents 
in America. We have a Washington office.

Patents taken through Munn & Co. receive 
special notice in the

SCIENTIFIC AMERICAN, 
beautifully illustrated, luinost circulation of 
nny scientific Journal, weekly, terms 53.00 a year; 
Sl.oO six montms. Specimen copies and Hand 
Book on Patents sent free, zkddress
X MUNN & CO.,

361 Broadway, New York.

Shenndoah, Pa. GALIMA GAUTI SU 1’RISIUN-

You can buy them in the paper 5-cent cartons
Ten Tabules for Five Cents.

This sort li put up ohaaply Co gratify the untrerud proseni demand for a low prlaa.

If you don’t find this sort of

Ripans Tabules
At the Druggist’s

Send Five Cents to The Ripans Chemical Company, No. io 
Spruce St., New York, and they will be sent to you by mail; or 
12 cartons will be mailed for 4S cents. The chances are ten to 
one that Ripans Tabules are the very medicine you need.

GeriausB ir szviezianse mesa
------PAS -------

Juozą judjcka
19 W. Oak str. Shenandoah, Pa.

Lietuvisxki kumpiai ir deszros kuonopigiausia. (27 ir 28)

R. H. MORGAN, 
Dirba visokias

SZAREAS, KEPURES, KARŪNAS, 
KARDUS, DRABUŽIUS IR T.T.

DEL LIETUVISZKŲ DRAUGYSCZIU— 
Raszikite, o mes atsiųsim, ant pažiūros 
kukardas ir kepures.

—i—'—iii 1— t.,,,, Pigiausia vieta visoj Amerikoj/

23 N. Main str. Shenandoah Pa.*

L. Ąltjnap
604 S. 3-rd st.

Philadelphia, Pa.
Krautuvė cigarų, papirosų maskolisz- 

kų ir ruskų tabakų. Cigarai nuo S 12.00 
iki 6 65,oo už tūkstantį. Kaszykit pas 
garsų agentą:

DR. J- 0ZUPKA
5129 Malcolm st.

Philadelphia, Pa.

TiMU szias KNYGAS:
. Istorija Katalikų Bažnyczios. J. 

yra labai naudinga dėl perskaitymo kož- 
nam katalikui. Kasztuoja - Si.00

2. Trumpa peržvalga lietu vystės dar
bų Amerikoje 1894 111. Ji iszrodo aiszkiai 
lietuviszkų bedievių darbus ir podraug 
kaip katalikas turi nuo jų apsisaugoti 
Kasztuoja - - - 20c

3. Valtis bei iszgnldymas szventų 
evangelijų ir lekcijų ant visų metų su 
labai naudingais dvasiszkais skaitiniais. 
Puslapių esti 896. Linkėtina kad kožno 
lietuvio namuose ji butu. Kasztuojeg ,50 
pas KUN. A BURBA, Box 1053 

PLYMOUTH, PA. Luz. Co

Beach’ o aptiekoj e
Dr. W. J. Beach, savininkas

OFISAS: NAMIEJE ant 4th & SUNBURY" STR.

KNIGA MONU.
New Poin HOTEL

.... and ....

RESTAURANT

AR ŽINAI KĄ?

Antanas Daniseviczia

333 Trumbull st., ties Elizabeth 
Porth’o dypu (geložinkeldvariu),

Elizabeth, N. J.
Importuoti ir naminiai gerymai ir 
eiga r a i. Kambarius parsamdo- 
ma ant dienos ir nedėlios.
Johh A. Koklenberger

manager.

R. A- Davenport
Parduoda visokius PECZIUS, kilimi

nius ir dėl szilurnos,
Taiposgi pataiso kiliminius stogus ir 

užlaiko visokius daigtus reikalingus prie 
kuku los.

R. A. DAVENPORT,
27 S. Jai-dhi str Sheuandonh, Pa,

savo naujame name ant
630 W. Centre str.

Mahanoy City, Pa.
Laiko goriausių s z t o r a ir 

s a I i u n a. v
Atsilankyk! patyrsi, kad tai tei

singas ii geras žmogus. C5 O

J. P. Williams & Son
-: Pigiausiai nusipirkt :-

FORNISZIUS, PIJANUS, VARGONUS 
IR SIUVAMAS MASZINAS.

i 7 N. Main, Shenandoah, Pa.

Wanted-fin idea
Protect your ideas; they may bring you wealth 
Writ© JOHN WEDDERBUBN & CO.. Patent Attoi 
neys, Washington, D. C., for their $1,81)0 prizo oiTai 
omi list of two hundred Inventlona wanted.

NEBŪTINAS DAJI4TAS I^ieluwiszkoje kalboje!!
Ras galėjo tikietis kad lietuwiszkoje kalboje pasiroditu tokia 

knigu kurioje wysos staptibes nionijiiuo Lutu atidengtos del wysu?; 
Senowcs žmones wadi'io nionininkus ragmiejs, d iraiicz. is nionus 
su pngiaiba [liktos dwr.p os, da ir szendien dangtelis atsiranda IO-

■ irstDiiak ■. Girdėdamas newienkart O kies pasa- 
‘ t k .d vys; s niand-tunas ir isznrnrs j nejna isz 
dairas i.'zr: d;.u wyska ir 11 > senoj gi. idžvnia iž- 
•s l.ojiaisg; 1 bri r.ioiiininku. Toje knigoje talpi- 
rnt s uki’.vu jmmokinimu ir:.pe 50 ;>brozelu paro 
r i-z miw > užduotis i zsiriszt.
liszka siu lekia abdai ila su aukso atspaudom ant 

.$1.50 
l;:w'm•> wysokiu 1 dsijkfus ir rejkalingas prietajsas prie moiiiimo,

l>e kni iu ;r>si įt neg ili. Prieg tam turu krnutiiwiii wysokiu Įmigti kokios (yklaj lietu- 
wiszkoii* kulboie iszeio. Turu niaszinukies det ilmkawirno gromatu ir tt

Ptijki popiera del raszimo gromatu su dailom kwietkoni ir drukawi.tais pasweikini- 
aiais. Tuzinas tokios popicros su dailius kopertais kasziuojn 35e_, tris tuzinai §1.00

Turu d< I jaunnincnes juokinga kwietka, kury, kada duodi pawuostit, isztiszka wan. 
du<> ir padaro daug juoku, prekio 25c.

Kas iž dydeles f ilografiios norėtu turėt daugiau mažu, tegul atsiuneze dydela, asz 
isz tosios trumpam laikie padarisu 100 mažiukiu ir nusiusti už § ,25c.

Norintlcin dažinot ape wysoklcs knigas arba kitokius dajktus Ir czienes, po aptiireimii 2 cenlincs mar- 
kies tuojau si.inczlu drukuotus katalogus. Adresas in rua ue szitoks:

JOSEPH MATUTIS,
287 Wythe Ave., Brooklyn N. ¥•


