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Žinios isz pasvieczio.
KUBA.

Rodos ne vien jieszkotojai 
liuosybes taip ilgai nesilaikė, 
kaip kubiecziai. Jokiu budu 
ispanai negali jų įveikti. Pa
reina žinios, kad ir Weyler’is 
pasidavė į dimissiją. Apie 
8oo susirgusių ispanų kareivių 
sugrįžo nuo Kubos namo. Is 
panija nespėja siuntus pinįgus 
ant karės reikalų: dabar vėl 
laivas ,,Reina Cristina” atvežė 
du milijonu dolerių ant karės 
reikalų. 5 Spalinio vėl 1.200 
netinkanczių ispaninių karei
vių sugrįžo atgal į Ispaniją. 
Matyt, kad ispanams nelabai 
sekasi.

Vienok jų paduodamos ži
nios rodytų, kad jiems kuo 
geriausiai einasi. Paskutinę 
nedėlią maiszti.nįkų buvę už- 
muszta 235 žmonės, tarp jų 5 
majorai ir trylika kitų apicie- 
rų, pasidavę 200 apsiginklavu
sių ir 433 neapsiginklavusių 
maisztinįkų, szaudyklių esą 
atimta 214. Butų geras ispa
nams pasisekimas, jei tai butų 
teisybė.

MASKOLIJA.

Geležinėse dirbtuvėse 
Dombrovoj, ant rubežiaus len
kų Karalystės, sustraikavo 
4500 darbinįkų. Priesz strai- 
kierius buvo iszsiųstas kari li
menęs skyrius, bet straikieriai 
su akmchififtk ir lazdomis ka-
reivius iszvaike. Kita diena c č
buvo atsiųsta daugiaus kariu- 
menės su szaudyklėmis, jie 
szove į darbinįkų minią ir tris 
darbinįkus užmuszė ant vietos.

Visur liejasi nekaltas darbi
nįkų kraujas!

Teisybės žodžiai apie 
skerdyne Lattimer’e.

Vokiszkas laikrasztis 
„Leuchtliurm“ patalpino pasa
kojimą apie skerdynę ties Ha- 
zleton’u, mokįtojaus Kąroliaus 
Guscott, kursai savo akimis 
matė visą skerdynę. Tą akyvą 
liudijimą czionais paduodame: 

„Buvo, pasakoja tas mokįtojas, 
20 minuią po trijų, kada užbaigiau 
mokslainės mokslą ir kada su mer
gina Coyle stovėjau prie mokslai
nės durą. 2ktėjo deputatai ir susto
jo pakelėj atstume kokią 300 jardą 
nuo mokslainės, darydami pusratį, 
kurio abu galai siekė kelia. Atva- 
žiavo elektriszkais karais, isz kuriu 
iszlipo, toj pat vietoj laukdami 
straikierią. Netrukus atėjo ir j 
straikieriai. Ėjo eilėmis po 6 žino-! 
nes, neszdami mažą amerikiszką 
vėlavėlę, o pirm ją ėjo du vaikisz- : 
ežiai, vienas kokią 7tų, o kitas ko-j 
kią liktą metą, sūnūs vieno strai- 
kieriaus. Abudu vaikiszcziu paskui 
rado užmusztus begulint szale ’ 
viens kito, krito gavo mažiausiai 
po 12 kulką.

Kada straikieriai prisiartino, 
atsitraukė szerifas nuo savo pagel-1 
binįką ir atsistojęs priesz straikie
rius, liepė jiems sustoti, ką tie ir 
padarė. Szerifas baisiai rėkdamas; 
pradėjo jiems skaityt riot-act. Gal 
szimtas straikierią apstojo szerifą, 
liet kiek žinau, ne vienas nesudavė, j 
nė nespyrė jo, kaip jisai sako.

Po skerdynei tics Hazleton 
langiai, tarsi dar nepasikakįda- 

prieszakyj patraukė ant Lattimer ' P1 aliotu ateivių kiauju, isz 
ir netrukus atsidūrė priesz szerifo visų pusių, kaip įmanydami, 
pagelbinįkus. Samuelius Price isz užpuldinėja ant tų vargszų fo-j rijos $ 
Hazleton’o prisiartino prie strai- reionerių. 
kierią, tarsi norėdamas į juos kal
bėti, kaip vienas isz deputatą su- 
szuko ant jo: ,,damn you, eiksz, 
nes ir tavę da su jais užszausime”. 
Price’as ne atsakė nė žodžio, bet

pakėlęs szaudyklę szove į straikie
rius. Tuojaus, tarsi pagal sutartą 
ženklą, pradėjo isz visą pusią szau- 
dyt. Kas paskui buvo, negalima 
apraszyt. Valandėlę stovėjo strai
kieriai, tarsi stabo isztikti, paskui 
pradėjo bėgti į visus szonus, o pir
miausiai linkon mokslainės, kur 
asz ir mergina Coyle stovėjome. 
Stovėjom, kaip pastirę, nepaisyda
mi ant pavojaus, kursai mums grū
mojo, per tai buvom liudinįkais to 
baisaus atsitikimo. Vieno zalpo 
butą pakakę, kad straikierius isz- 
vaikyt, bet tas nebūtą pakakinęs 
kraujo norą, kokį rodė deputatai. 
Szaudė nesykiu, tik kožnas sau 
mieravo ir szove į žmogų, kurį įsi
žiūrėjo. Viena kulka įlėkė per 
langą į mokslainę. Vienas isz grei- 
cziausią straikierią bėgo su sukru- 
vįta ranka ant mokslainės, kur no
rėjo pasislėpti, kaip pakirstas kul
ka į peczius griuvo negyvas beveik 
pas paezias mus kojas. Kad gerai 
mieravo į straikierius isz to galima 
suprasti, kad areziausiai stovintys 
deputatas, buvo apie 100 pėdą nuo 
užmusztojo prie mąs. Macziau, 
kaip žmonės, kurie po pirmam szu- 
viui pasislėpė už» medžią, apleidę 
savo pasislėpimo vietas, krito nuo 
deputatą kulką. Vienas vargszas 
su perszautu keliu szliaužė žeme, 
bet netrukus perszautas į peczius 
krito negyvas. Žmogaus liežuvis 
neturi atsakanezią žodžią, kad 
apraszyti barbarystę, su kuria ne
apsiginklavusius žmones, tarsi lau
kinius žvėris, užmuszinėjo. Kaip 
ilgai szaudė, negaliu tikrai pasa
kyti, misliju, kad duravo 10 miliu
tą, arba visą valandos bertainį. 
Kada paliovė szaudę, nuveijau su 
mergina Coyle gelbėti sužeistuo
sius. Radom pirmiausiai žmogų 
perszaiTtSfptjr pilvą, kuriam vidu-
riai iszsi vertė laukan. Mergina 
Coyle klausė jo, ar nenorėtą but 
nugabentas į mokslainę? ,,Ne— 
atsakė laužyta angliszka kalba, — 
norėcziau pasimatyt su paezia, 
pirma nek numirsiu’'. Vargszas 
szliaužė dar valandėlę žeme, pas
kui iszleido dvasią, nesimatęs su 
paezia. Tris sužeistus įneszėm į 
mokslainę. Vienas isz ją tovienio 
szaukėsi vandenio, buvo perszau
tas į pilvą ir bevežant į ligonbutį 
numirė. Vaikszcziodamas tarp 
sužeistą ir užmusztą, pasitikau «u 
savo draugu Castello, kada tas 
klausė vieno sužeisto, ar nereika
lauja kokios paszelpos. Toj valan
doj priėjo deputatas A. E. Hess, 
maszinistas ,,Lehigh Traction Co" 
Castelio atsiliepė į jį: ,,bet jus gra
žiai pasirodė!’’! ant ko deputatas 
brutaliszkai atsakė: „kas tau dar
bo, tegul jis sau guli". „Tikiuosi, 
atsakė Castello, kad nepyksite} 
kad tiems vargszams rodom savo 
simpatiją. „Uždaryk snukį - suri
ko su prakeikimu Hess’as, nes ir 
tau suvarysiu kulką į kaktą". Isz 
užmusztnją du, o isz sužeistąją 
trys gavo szuvius isz prieszakio, 
visi kiti paszauti isz užpakalio.

Perkracziau apie 4<> sužeistą ir 
užmusztą, ir tik pas vieną radau 
mažą revolveri, kiti visi buvo visai 
be ginklą. Kada paklausė vieno 
isz deputatą, dėlko taip ilgai szau
dė, atsakė, kad szerifas Martin’as 
jiems sakė, kad kada reiks szaudyl, 
kad gerai mieruotų”.

Taip sako apie atsitikima 
ties'Lattimer visai paszalinis 
žmogus, kursai isz netyczių 
buvo visko liudinįku.

Kojio nori nuo „foreig
ner ių ”?

Negana, ką szeip; (99, taiposgi pirmą kartą T o- 
ineja, da ir laik-j rest City parduota toks didelis 

raszcziai pramano nebūtus (skaitlius tikietų.
daigtus, kad tik kaip nors nu-1 V is tai daro vienybe, suti- 
žemįti ateivius visuomenes (kimas, kuris apsireiszkia vis

akyse. Taip Philadelphijos 
laikraszcziai ,,The Philadel
phia Inquirer“ ir ,,The Phila
delphia Press“ savo nume
riuose nuo 28 d. Rugsėjo pa
duoda melagingą žinią su ten
dencija nužemįti „foreigne- 
r’ius“, jie sako, kad Girard- 
ville’je, Pa. naktį isz 27 į 28 d. 
Rugs, buvo smarki kova tarp 
ateivių. ,,Bloody battle among 
Polanders“, sako Inquirer, 
„Foreigners in deadly riot“, 
sako Press. Taip užvadina tą 
atsitikimą tiedu laikraszcziai. 
Pagal jų pasakojimą, apie 600 
„foreignerių“ per visą naktį 
szaudėsi tarp savęs isz revol
verių ir vinčesterių ir 36 sve- 
timžemiai likę sunkiai sužeisti, 
o 9 užmuszti. Muszęsi tarp 
savęs szalinįkai dviejų saliunų. 
Vienam saliune tvirtinę, kad 
gerai darė Hazleton’o darbinį- 
kai straikuodami, o kitam bu
vo tos nuomonės, kad darbinį- 
kai neprivalė straikuoti ir ge
rai esą, kad juos iszszaudė — 
isz to ir kilus ta baisi kova.

Bet mes sakom, kad tai nie
kingas melas, begėdiszkas isz- 
mis’.is, paleistas su tuom mie- 
riu. kad diskredituoti ateivius, 
, ,polenderius‘', visuomenės 
akyse. Nieko panėsząus Gi
rard vi1 leej nebuvo.

Arba vėl ką daro anglai su 
norineziais iszsiimti ukėsiszkas 
popieras. Pereitą subatą ( > d. 
Spal.) Pottsville’s court’e0 isz-
davinėjo ukėsiszkas popieras. 
Tarp kitų klausymų aplikan- 
tams isz Shenandoah’rio buvo 
užduodamas szis klausymas: 
„Ar tu buvai ant mitingo 
Shenandoah’rij 12-tą Rugsėjo, 
kad nupeikti szaudymą ties 
Lattimer’u“ ? Kam tas klausy
mas? Egzaminatoriai privalo 
tik isztirti, ar norintys iszsiim
ti popieras žino S u v. Valstijų 
konstituciją, o ant kokių mi
tingų jis buvo ir ką nutarė — 
tie dalykai czionais visai ne- ✓
priguli. Ale mat, kad jau už
sigulė, tai isz visų pusių varo
si, kad tik tuos „fureigner’ius’’ 
patremti! Uže ant jų!

Bet mes neturime taip labai 
pasiduoti. Mes toki pat, kaip 
ir jie, mes ne jų vergai, jie ne 
ponai mus! Tik laikykimės 
vienybes ir nežemįkime savo 
vardo nepadoriais darbais.

Tik painėgįk už 10c. baksa Casca- 
r e t s, geriausią skilvio ir žarną regulia
torių.

Korespondencij os.
Forest City, (Pa. Guudotinas 

Redaktoriau! meldžiu patalpį- 
ti į Jūsų garbįugą laikrasztį 
szitas žinutes:

Darbai pąs mus geriau tina, 
galima sakyti, pusėtinai, tik 
nežine, ar ilgai taip dirbs.

16 d. Rugsėjo kėlėm balių 
ant salės p. Prakopavycziaus. 
Žymę naudą parapija turėjo: 
gryno pelno ^159.62c. Pažį- 
motinas dalykas yra tas, kad
tai pirmas balius, kuris tiek 

lą paezią dieną ant naudos 

$20.oo; tikietų parsidavė 

labjaus tarp parapijonų, su- 
prantanezių padėjimą szv. 
Antano parapijos, nors „nau
jos gadynės“ bezdžion vaikiai 
stengėsi paardyti, bet kaipo 
musę kandę turėjo nucimpįti, 
isz kur atėjo.

26 Rugs. Susi vienyjimo 
kuopa laikė mitingą, ant ku
rio sudėjo sąnariai czvertinius 
mokesezius ir iszrinko naują 
kuopos prezidentą p. Jokūbą 
Krecziką ir jį paskyrė į dele
gatus ant Susiv. Seimo į Phi- 
ladelpiją, Pa. Tą dieną prisi- 
rasze ir užsimokėjo mokestis 
trys nauji sąnariai: Vincas 
Rutkevyczia, Baltrus Blažaitis 
ir jo moteris.

Su guodone
Susiv. kuo Įios sek r.

Ashland, IVis. Atsirado du 
lenkai, apsigyvenę czion jau 4 
metai ant Front gatvės, vienas 
paeinantis isz Vokietijos, ki
tas isz Maskolijos. Jiedu iszsi- 
sznekėjo, kad senoj tėvynėj 
abu dirbo bravoruose, ir įsi- 
žiurėje, kaip padaryt degtinę, 
taigi ir ežia ketino pabandyt. 
Mėginimas nusisekė, jie pada
rė pusę bonkos degtinės ir 
laukė tik atpingant bulvių, 
kad isztikrųjų imtis už degti
nės darymo. Bet kaimynai 
apie tai dažinojo, ir kas žiu 
<as apskundė Meelwaukee‘s 

<• pelitui. Atvažiavus turn, len 
kai netik prisipažino, bet davė 
dar jam paragauti savi' dary
tos degtinės. Agentui degtinė 
neva patiko ir jis ketino iszs’- 
imti \\ ashington’e patentą, 
pastatyti bravorą ir tuodu 
lenku priimti už darbuiįkiis. 
Bet vietoj raszyt į AVashing- 
ton’ą, agentas nuvėjęs į arti
miausią kareziamą per telefo
ną paszaukė szerifą su 3 poli
cijai! tais, tie padarė kratą pas 
lenkus ir rado p’-ietaisas del 
degtinės darymo. Lenkus 
suėmė ir iszgabeno į kalėjimą. 
Taip raszė „Ashland daily 
Press“.

V. S. jokitbynas.

Hazleton, (Pa. a8 (Rūgs. Per 
dvi dienas po musų ajilinkinę 
bastėsi tūlas lietuviszkas agi
tatorius isz Shenandoah, Pa. 
Mieris b :vimo szio geradejo 
yra — suskaldyti lietuvius į 
partijų-partijas ir sukelti tarp 
ta u t i e cz i ų a n t i t i kej i m i szk u s
vaidus, koki szendien dygsta 
ir leidžia savo diegus ir szaknis 
Skulkino apskritij ir kitur. 
Maža pas mus kuopele randasi 
lietuvių, bet reikia žinoti, kad 
tarp jų vieszi krikzsczioniszkas 
sutikimas ir artymo meilė, tai
gi tas antitikėjimiszkiems fa
natikams didelis kaulas jų 
gerklėj. Kad lietuviai nesi- 
pjauna, nesivaidija, tai jiems 
mirtinas smūgis: žinoma, nėra 
sumiszimo, nėra busine>s’o.

Ponas K., atvykdamas į 
Hazleton’o apielinkę, beabe- 
jonės mislijo pasidaryti fine 
geszeftą su „Darbinįko“ lap-i 
palaikiais, bet kaip paskui lai
kas parodė, tai buvo visai su
viliota viltis: netik ka nebuvo v 
pasisekimo su „Darbinįkų“, 
pagaliaus ir savo antikriksz-j 
cziniszkų idėjų nebuvo galima 
iszreikszti tarpe lietuvių; tūli 
Hazleton’o prakilnesni lietuviai1 
pakiszo koją paregėję vilką j 

apsinėrusį avies kailiu, apdžek- 
tino atsilikti susirinkimui ir 
viskas pasibaigė. P. K. sako, 
kad dirbti dėl lietuvystės, tai 
esą humbokas, nes, girdi, la
voną prikelti negalima.

Czion nėra ką stebėtis, ko- 
dėlp. K., laikydamasis Szliupo 
teorijos, negali tikėti, kad nu
miręs lavonas gali atgyti, 
ypacz sziltose szalyse; bet vie
toje sekti patarmę savo mokį- 
tojo, griebėsi stropiai iszgrio- 
vimu tikėjimo ir visko, kas 
tik yra krikszczioniszko.

Pasiekimas mierio jau, gir
di, netoli mus, tik už 20 metų 
(sic!). Matote, tūlas kunigas, 
geras prietelius p. K., ilgoj 
konversacijoj apreiszke sta- 
ežiai, kad už 20 metų nė vieno 
kunįgo nereikės, vietose, kur 
dabar stovi szventinyczios, 
„augsztabokszcziai tvartai “, 
pasiliks vien tik beždžionės su 
apsziupėjusiom ilgom uode
gom. O

Asz isz žingeidumo užsima- 
niau dasižinoti to geradejo, 
minėto kunįgo, vardą ir, ant 
galo, be ilgų paimu ir didelių 
laužymų galvos, atminiau, jog 
tai buvo kalba Dembskio, 
pseudo progressistų nuodėm
klausio. Antgalo laikau uz' pa
reigą praneszti, jog p. K., nebū
damas užganėditas isz dabar- 
tinio savo atsilankymo į musų 
miesteli, ketino antru kafttr 
pasiekti geidžiamą mierį. Bet 
sziame dalyke asz norėcziau 
praneszti p. K. naujieną, irtai 
skubinu, kad nesuvėlycziau: 
tegul Tamsta apsisėda ant vie
tos, nes tūli jūsų prieteliai ke
tina Tamstai patarnauti, ar 
iszkirsti szposą, priduodami 
Tamstą į žaležiponių nagus.

Už mano gerą szirdį, ką ne
sigailėjau porą centų nusiųsti 
į redakciją, p. K. privalai būti 
man dideliai dėkingas.

Su guodone o
Ne-K unįgas.

Scranton, Pa. Giiodotinas Re
daktoriau! patalpįk, meldžiu, szitą 
žinutę isz lictuviszko krutėjimo.

Pas mus užsideda dar nauja or
ganizacija isz lenku, nugarų ir lie
tuvių, nes dr. J. Szliupas pirko 
sau lotus ant Precedence, ne turi 
dar pinįgų ant statymo namo, o 
savo locnam name, jis tą supranta, 
smagiau givęt. Dabar Kamerto
nas supranta, dėlko paskutiniame 
laike daktaras Su tokiu godumu 
rinko penktukus po visą Pennsyl- 
vaniją, dabar aiszku, kodėl bedie
viai nori prigulėt į Susivienyjimą, 
— Susiv. turi 3000 doleriu. Bro
liai, atsargiai!

Gero velijantis
Kamertonas

XII Seimas S.L.A.
Atsiliks mieste Philadelphijoj 
19 ir 20 d. Spalinio.

Delegatai gali apsistoti po 
sziuo adresu: 500-502 Fifth 
str. ant Washington avė, 
Mitchell’s Hall. Lacnastis 
Czeko. Prekės nebrangios.

Sesijos bus laikomos ant 
329 Washington avė, tik pus
antro bloko nuo augszcziaus 
minėto hotelio.

Prakalbos 19 d. vakare bus 
laikomos ant 551-553 North 
Fifth str. Priesz prakalbas 
atsibus iszkilminga paroda, 
kurioj ims dalyvumą daugelis 
draugysezių. Kuopos siųski
te savo delegatus į Philadą.

Kun. A. Žilinskas.

Isz Szenadorio.
Aną nedėlią Szenadorio Susiv. 

kuopa turėjo savo bertainio metų 
susirinkimą, ant kurio, apart kitų 
dalykų, iszrinko delegatus ant XII 
Susiv. Seimo, beje p. Radzevyczių 
ir V. Stagarą, Garso Redaktorių.

Tą patį nedėldienį buvo susirin
kimas naujai tverianeziosiosis drau
gystes Simano Daukanto. Bus tai 
savitarpines paszelpos draugyste. 
Nuo kitų panaszių draugysezių 
skirsis ji tuom, kad į tikėjiniiszkus 
reikalus nesikisz ir įsteigs savo knį 
gyną. Numiius kokiam sąnariui 
bus iszmokėta posmertine, bet są
nariai nebus priversti lydėti velio
nį, palydės tik tie, kurie isz savo 
valios to norės. Sąnarys, atsitoli
nęs nuo Szenadorio daugiaus kaip
5 mylias, paliauja buvęs sąnarių ir 
laike ligos negali reikalanti pąszeL^ 
pos.

Dar szi draugystė tik tveriasi. 
Yra prisiraszę tik 17 sąnarių. Kol 
nebus 36 sąnarių, mėnesinės mo- 
kesties niekas nemokės. Kas nori 
prisiraszyti prie tos naujos draugy
stės, įsi moka tik 1 dolerį. Susirin
kimai bus kas paskutinę nedėlią 
kožno mėnesio.

Case a rets sudrutlna skilvį, inkstus 
ir žarnas. Niekad neapsilpnina nei 
skaudulių nepadaro. 10c.

Paj ieszkoj imas.
Pajieszkau savo draugo Juozo 

Bizausko. Buvo Baltimore], isz- 
važiavo į Chicagą dar nežinau kur 
jis yra. Jis pats arba kas kitas 
duokit žinot ant szito adreso:

Jonas Karalius
213 W. Conway str. 

Baltimore, M. D.

Tikrai gryna

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

BARNSTON Tea Co.
6 BARCLEY STR.

New York’e.
Importuoja jie viso

kias arbatas, kava ir 
vyną.

Pudėkavonė.
Hazleton, Pa. 2-X-Q7.

Guodotina Redakcija! var
dan naszlaiczių ir naszlių, bu
vusių aukų Lattimero z'udynės 
10 Septeniberio szių metų, 
siuneziu szirdingą aezių guo 
dotinam klebonui Waterburio, 
Conn., kun. Zebriui ir jo pa- 
rapijonams už paaukavimą ant 
naudos virsz-minėtų naszlaiczių 
25 dol. ir 25c.

Teiksis dėltogi guodotina 
Redakcija szitą musų padėka- 
vonę į savo laikrasztį loskavai 
patai pįti.

Su guodone 
kun. J Martyszus.

Jacob Hentz’o

Valgį gali gauti kožną valandą 
OYSTERIAI visokių kainų.

Mrs Jacob Ilentz daro pul
i’ kiaušius kvietkus. Ypatingai už- 
Isteliuotus vainikus ant veselijų,

-iszermenų 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 pa^

Joną Raczkaucka
115 N. White str.

Shenandoah, Pa.
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O No. 7 sztai ką ,,Garsas” 
rasze:

,,Ateinanti utarnika — 16 V c c
Vasario (February) — bus 
rinkimai miesto urūdinikų. 
Kaip žinia, Szenadorij gavo 
nominaciją ir du lietuviai. 
Raginome ir dar sykį ragina
me, kad per rinkimus 16 Vas. 
visi lietuviai užmirsztų savo 
asabiszkas ir partijines neapy- 
kantas ir duotų savo balsą už 
lietuvį.

Kaip girdėt, toli ne 
visi lietuviai ketina duoti 
savo baisa už lietuvi; vienas v c
sako: a, kaip asz ,,runijau” ant 
tokio ir tokio, tai jis už mane 
nedave savo balso; kitas sako, 
kad ,,reikia isz mainų iszimti 
darbinįką” ir pastatyti jį mies
to gaspadorium, o ne biznie
rių; treczias sako, kad jis esąs 
republikonas, del to už demo
kratų kandidatą negalįs duoti 
balso, nors tas yra lietuvys; 
kiti skundžiasi, kad ,sūnijan
tis” ant urėdo jam nepatinkąs 
del to ir del to, tai kaipgi, esą, 
jis duosiąs už tokį savo balsą...

Vis tai yra didelis nesu
pratimas savo reikalų arba vi
su kuom dangstomas pavydu
mas (skaugejimas). Sakiau ir 
sakau, - nes yra tokių daigtų, 
apie kuriuos niekad nėra per 
daug kalbėti — duokit visi 
balsą už lietuvį, pamirszę, ar 
jis yra demokratas ar republi
konas, ar jus draugas, ar prie- 
szas, tegul dabar pakanka to, 
kad yra „lietuvys”.

Nesikakinome vienok tusz- 
cziais žodžiais ir isz vakaro 
priesz rinkimus, mes su savo 
draugais persznekejome di
džiausius p. Tabaro antogonis- 
tus, kad pamirszę jo asabisz 
kas ydas, atmįtų patys ir ki
tiems kalbėtų tik apie lietuvių 
kandidatus.

Taigi „Garsas rūme kandi
datą lietuvį”. Garsas yra kata- 
likiszku laikraszcziu.

P. Szernas, Lietuvos redak
torius savo straipsnije „Tver
kime savo apgynėjus” raszo, 
jog Pabaro kandidatūrą rėmę 
tik bedieviszki laikraszcziai. 
Szlykszcziai, labai szlykszcziai 
skamba p. Szerno žodžiai, 
akyveizdoje tokių faktų. Prisi- 
oažįstame, jog niekad nesiti- 
cejome iszvysti tokių melagin
gų, vienpusiszkumo pilnų žo
džių iszeinant isz po plunksnos 
Lietuvos redaktoriaus. O rasi 
„Lietuvos” redakcija pamirszo 
apie musų darbavimąsi, taip- 
pat, kaip nenorėjo jo užtemyti. 
Bet visgi reikėtų būti atsarges
niu nupeikiant, kad ir prieszin- 
gos partijos organą. Nepra- 
szome „Lietuvos” simpatijų, 
bet reikalaujame, kad jos re
dakcija laikytųsi teisybes link 
mus, prieszingame gi atsitiki 
me ir ją turėtumėme priskai- 
tyti prie eiles tų, ką pirma 
iszmislija faktus, o paskui pa
siremdama jau ant tų iszmisly- 
tų faktų peikia kitus.

Kas link gi p. Szliupo kan
didatūros, tai pasielgėme mes 
taip, kaip jis su mumis. P. 
Szliupas anaiptol nereikalavo 
mus pagelbos, pagaliau* žinios 
nedave apie savo kandidatūrą.

Be abejones nedraugiszkas 
mislis del mus turėjo. Taigi ir 
mes nesiskubinome darbuotis 
del jo, tuoin labjaus, kad gar
bus daktaras 1) negalėjo jokiu 
budu būti iszrinktas, būdamas 
kandidatu partijos, kuri jojo 
apirubeje neturi pasekėjų, 2) 
žinodami, kad p. Sz. mus pri
tarimą del lietuvio 
kandidato tuojaus me- 
gįtų isznaudoti, kaipo katalikų 
pritarimą ant jo susukytų įde-

Negražu meluoti.
Tuojaus po prezidento rin

kimų, dar keliais menesiais 
priesz miesto rinkimus, pernai 
mes pradėjome darbuotis apie 
suorganizavoj imą Szenadorio 
lietuvių, rusinu ir lenkų, idant 
visiems isz vien einant mus 
tautiecziai galėtų įgyti urėdus. 
(Žiur N. 46 Garso, 1896m). 
Tas musų užmanymas, kuri ne 
vien per laikrasztį, bet ir asa- 
biszkai garsinome, buvo pa
sekmingas. 8 d. Gruodžio, 
1896m. Szenadorio lietuviai, 
rusinai ir lenkai laike didel I. 
mass-meeti ng’ą pobažnytine- 
je saleje. Mitingą atidarė ir 
ant jo pirmsedžiu buvo kun. 
A. M. Milukas, tuomet Garso 
redaktorius. Per mitinga buvo O t* 
iszrinktas komitetas, kuris tu
rėjo suvejęs su politikieriais 
įvairių partijų, pasirupįti, kad 
lietuviai nebūtų pamirszti per
statyme ant urėdų.

Svarbus judėjimas prasidėjo 
tarp „foreigner’ių”, judėjimas, 
kuris butų nemažai pakėlęs 
mus visus akyse svetimtau- 
czių, jei nebūtų buvęs numal- 
szįtas. Numalszino jį patys 
komitetczikai, kurie iszrinkti 
pasiteirauti ir iszduoti reliaciją 
apie savo pasiuntinystę kitam 
mass-miting’ui, to nepadare 
suvis.

... Apsigarsino reprezentantais 
trijų tautų ir pasileido į dery
bas, apie visuomenę pamirszo, 
daugiams mitingo neszauke. 
Amerikiecziai, politikieriai, 
pamatę tokius reprezentantus, 
ofisų del savęs asab.iszkai 
jieszkanczius, pradėjo mažiaus 
bijotis foreignerių judėjimo ir 
pasiūlė jiems vieną žįmesnį 
urėdą, kurį priėmė p. Tabaras. 
Žmones buvo įnirszę ir dauge
lis buvo girdėti ketinanczių pa- 
kiszti koją lietuviui.

,, Garsas”, nors taiposgi ne
buvo kantantas isz panaszaus 
pastatymo asabiszkų reikalų 
augszcziaus už visuomeniszkus, 
vienok del tautystes labo ir 
garbes neiszejo priesz lietų; 
viszką kandidatą, ale jį rūme 
isz visų pajiegų. Sztai ką ra- 
sze Garso redakcija N. 5 1897:

,,Pereitą nedelią demokra
tų partija perstatė ir isz mus 
tautieczių vyrus ant urėdų.

Visi lietuviai privalo dubti 
balsą už saviszkius. Užmirszki- 
me czionais privatiszkas nea- 
pykantas, tegul isznyksta vi
sokios partijos, o ant rinkimų 
tegul stoja tik ,, lietuviai”. 
Dar mums per anksti svajoti 
apie pakėlimą į urėdą žmogaus 
savo partijos, rinkime dabar 
tik ,,lietuvį”, vis tiek, ar jis 
butų mums mylimas, ar neap- 
kencziamas. Pirmiaus papra
tinkime kitus lietuvius ir patys 
savę duoti balsą tik už ,,lietu
vį” ir tik tada galėsime steng
tis iszrinkti žmogų „savo par
tijos”, kada matysim, jog, ar 
sziaip, ar taip, vis bus lietuvys 
iszrinktas. O dabar, koliai dar 
nepergalejom anglų, užmirsz- 
kim, sakau, visas partijas ir 
asabiszkas neap ykantas ir rin 
kime tik lietuvį, nepaisydami 
prie kokios jis partijos priguli, 
nes kitoniszkai anglai kaip 
niekino, taip ir toliaus mus 
niekins, o kas arsziausia — 
kad tas niekinimas yra teisin
gas .... Nes mes patys turime 
prisipažįti, kad geda mums, 
jog anglai per vieną mus ne
susipratimą ant kožnų rinkimų 
mus pergali, nors jų yra ma
žiaus.

Tikimės, kad per szių metų 
rinkimus Szenadorio lietuviai 
visi isz vien eis ir parodys 
anglams, ką gali”.

jų 3) dasižinojom apie tą kan
didatūrą tik priesz paežius rin
kimus/ (taip nežįmi ji buvo), 
kad per vėlu jau buvo ką ra- 
szyti.

„Tverdami savo apgynėjus” 
neiszradinekim be reikalo dar 
nebūt' s daigtus, kurie mus 
dar labjaus suerzįtų ir vienus 
nuo kitų atskirtų dar toliaus.

Apgailistaujame, jog p. 
Szliupas tiekoje vietų įlindęs 
ir vaidus sukūlės, ketina įsi
skverbti į „Lietuvą“ ir tenais 
bruzdįti. Ar nebūtų geriaus 
aps’eiti be bereikalingų vaidų?

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,

Angliszkų laikraszcziu 
nuomonės apie Szeri- 

fa Martina.
Pagal savo iszgales stenge- 

mesi kuoplacziausiai perstatyti 
savo skaitytojams nelaimę ties 
Hazleton’u ir nuomones lietu- 
viszkų. lenkiszkų ir rusiniszkų 
laikraszcziu ir susirinkimų gar
sinome Garse. Nelabai bet 
galėjome iszpildyti savo norą 
kaslink angliszkų laikraszcziu, 
kurie visados greiti su savo 
nuomonėmis, bet dabar paval- 

! nesniais pasirodė.
Taip „Literary Digest,“ 

kuris tuojaus patalpina nuo
mones press’os apie visokius 
dalykus, apie skerdynę ties 
Hazleton‘u vos tik į 4 nedelią 
prabylo.

Pasidaliname su savo skai- 
I tytojais isztraukomis, isz kitų 
! laikraszcziu, patilpusiomis ta- 
1 me „Literary Digest.“

Republikoniszko Philadel
phia Press redakcija sztai ką 
raszo:

,, Jei suorganizuotos žmonių mi- ! 
nios per dvi nedėlios vaikszcziojo 
isz vietos į vietą, užeidami ant pri- 
vatiszkos savasties (property), isz- 
kcldami savo valią augszcziaus ki
tą ukėsų tiesu ,užpiildinedami ne
kaltus ir užkalbdami įstatymiszkus 
urednįkus, tai pirmiausia szerifo 
prideryste buvo ir bus visad , iszvai- i 
kįti tokią minią, kad ir kasžin ką i 
tas kasztuotą. Apkvailįti, isz vest i 
isz kelio žmones, kurie prie maisz- 
tinįkų, pasiėmė į savo rankas savo 
gyvastį ir jie patys atsako, jei kasžin 
ko.kia nelaime juos patiktą. Ją situa 
cijos nepermaino tas, kad jie buvo 
ant,vieszkelio. ‘ Ypatingas daigias, 
kad nekuria mislija, jog ant viesz- 
kelio galima daryti tai, už ką kitur 
butam nubaustas. Vieszkelis yra 
tai gabalas privatiszkos savasties, 
pavestas vieszam naudojimui, bet 
tas naudojimas turi būti tiesiszkas. 
Kuopa žmonių ėjusių užpulti ant 
butų žmonių, norinezių uždirbtisav 
maistą, anaiptol neyra paliuosuota 
nuo bausmes vien del to, buvo ant 
vieszkelio. Kada tik įstatymo 
urednįkas pasitinka tokią žmonių 
minią, jojo prideryste yra ją iszvai- 
kyti ir pasinaudoti prievarta, kuri 
su pasekme iszvaikylą juos, taip 
kad tie žmones nors paskiaus jau 
nebedrįstų statytis priesz valdžią, 
priesz kurią jie buvo pakelę maisz-

Repnblikoniszkas „The 
Courant“ isz Hartford, Conn, 
laikrasztis kaltina savo ypatin
gu budu darbdavius:

Anglekasyklų savinįkai, kurie 
szaukiusi visuomenes kada tik jų 
reikalams grūmoja paojus, partrau
kė į szią szalį ,,pigius darbinįkus,” 
idant užezedyti kelis centus ant 
kiekvieno dienines mokesties. Tuos 
menkai apmokamus, neatsakan- 
czius, sudemoralizuotu s žmones jie 
priėmė į vietą vyrų, geresnių uke
są, kurie reikalavo brangesnes mo
kesties. Anglekasyklų valdytojai 
padare paojų draugijos reikalams. 
Jie parkviete tuos sumiszimus, ką 
dabar verda. Jei nori atrasti, kas 
kaltas už dabartinį sumiszimą, pra
eik pro szerifą ir jo deputatus ir 
parodyk pirsztu į anglekasyklų sa- 
vinįkus, kurie pripildėanglekasyk
lų apyrubę tuomi paojingą elemen
tu, per tai pastojo turtingais ir da

bar nori, kad draugija rinktų jų ne
doro darbo vaisius. Jie uždegė ug
nį; valstija gali ją užgesįti. Tiiom- 
tarpu jie yra gerais ukesnis, ver
tais vyrais, nes jie atpigino pro
dukciją. Taip, jie atpigino įstaty
mą ir gyvastį. “

Republikoniszkas The Der- 
rich (Oil City, Pa.) suverezia 
visą bedą ant straikierių. Jis 
sako:

,,Tai buvo drąsiai paduotas vais
tas, bet praėjusių straikų patyri
mas parodo, kad tik drastiszkus 
vaistus galima su pasekme sunau
doti. Daug geriaus yra iszsyk 
griebtis už prievartos ir prilaikyti 
įstatymo majestotą, nei ką patarau- 
jant pailgįti sumiszimą ir paragįti 
straikierius prie tolesnių peržengi
mų. Gauja niekad neyra rami. 
Susirinkimas ukesų, sukeltų per 
tikrą ar tariamą skriaudą, tuojaus 
pasiduoda įtekmei kokio pramuszt- 
galvio agitatoriaus, ir pasileidžia į 
neteisingus darbus, kurie daro ge
dą musų gražios republikos var- 
vardiii.

Suvienytos Valstijos turėjo į va
lias tokių dalykų. Mus szalis su
pranta į kur veda tie maisztai ir ką 
jie kasztuoja. Geriaus, kad juos 
suglemžiama ant syk. kad ir kasz- 
tu kelių gyvaszczių, nei ką jie isz- 
siplatįtų į tokias baisias proporcijas, 
kaip tai buvo Pittsburgh'e ir Clii 
cago’je.

N eprigul m i ngas( Independent) 
The Report, isz Lebano’n, Pa. 
pasirodo sąžiniszkesniu už sa
vo bendrus.

Dar tamsesnėje szviesoje persta
tų szerifą tas dalykas, jogužmuszta 
angarus, — biednus, draugų netu- 
rinezius svetimtauezius, kurie ne
turi įtekmingų giminių, ką galėtų 
juos užstoti. Szerifas sako, jog 
hunn'ai jį musze ir spardė, bet jam 
sugrįžus į Wilkes Barre, niekas 
negalėjo užtėmįti jokių molynių 
ant jo kimo. Dailus tas iszsikal- 
bėjimas nors gal nuimtų nuožvalgą 
nuo szerifo ir jo bendrų,negali vie
nok atgaivįti užmusztųįų ir nepa
taiso padarytos skriaudos. Szerifas 
Martm’as ir kiekviens jo pagelbi- 
nįkas turi but pastatyti priesz pri
siektųjų sūdą (jury), kaipo apskų
sti už žmogžudystę. Tenai gali
ma but geriaus suprasti, kaip ne
geru yra daigtu szaudyti į began- 
czius žmones. Dagvvenome kri- 
tiszkus laikus, ir vaistai paduoti 
tamson ui u n o arui gali būti kada 
nors paduoti ir Amerikiecziams.

Richmond’o, Va., The Ti- 
iYies*(dem.) ne už straikierius 
kalba:

Padėjimas, kokiame atsirado Sze
rifas Martin, Pennsylvanijoje. yra 
labai suerzinantis, mėginantis ir 
szalcziausiai manantis vyras gali 
susimaiszyti. Jei jis veikia su 
geru pasitikėjimu ir grynu noru 
priversti vien guodoti įstasymus, 
tai reikia kiek galima daugiaus 
jam atleisti ir jį sūdyti kaipo per 
greit iszdavusį sūdą. Isz vienos 
pusės szerifas buvo perstatytojo 
įstatymų majestoto, isz antros gi 
pusės gauja perstatė dvasią neguo- 
dojanezią, niekinanezią įstatymus. 
Visuose abejotinuose atsitikimuo
se reikia prilaikyti sargus įstaty 
mų ir kada laužytojai įstatymų 
praszo musų simpatijos, musų vei
das neturi pergreit iszduoti, ką 
mes jaueziame.

Indianopoli’o Sentinel (dem.) 
smarkiai nubaudžia szerifo dar
bą.

Negerai, kad sodas be p r įsai kį 
tųjų isztarmės baudžia žmones už 
nepaguodonę, bet isz to anaiptol 
negali iszciti tokios baisios nelai
mės, kaip isz valdžios per uždrau
dimą (goverment by injunction), 
kuri padaro szerifą slidžia, prisai- 
kįtąjų sodu, egzekutorium ne už 
nelabystę papildįtą, ale kurią mis- 
lijama papildyti. Tokia baisi ga
lybė, paduota į rankas vieno žmo
gaus gali atneszti pasibaisėtinus 
vaisius, kaip szitam atsitikime. O 
kad atmįsime, jog ant tokių urėdi- 
nįkų labai lengvai gali turėti įtek
mę kapitolo ir godumo agentai, 
kiekvienam aiszku privalo būti, 
jog visuomenės laisvė yra paojujo. 
Jei norime užlaikyti laisvę mus tė
vų iszkariaulą, kuogroieziaus pri
valome panaikįti tą neamerikiszką, 

necivilizuota ir nekrikszczioniszką 
valdžios (per uždraudimą) sistemą.

New York’o demokratiszkas 
„The Journal“ smarkiai nu
peikia tą skerdynę:

,,Nors pjovynė buvo pasekme 
baisaus nežmogiszkumo arba aklu
mo, bereikalingo bailumo, kariais 
sultono užtarytojai mėgina iszteisį- 
tl armėnų skerdynes, tas bet lygiai 
gėdą daro ir mus szaliai. Czia 
įstatymų veikmė privalo but drūta, 
protinga ir žmogiszka, augsztesnė 
už blogdarystę ir už beprotiszką 
baimę”.

Tos pat nuomones Worces- 
ter’io „T he Spy“ (Fep).

„Austrijoj — Vengrijoj tankiai 
su darbinįkais taip apsieina, kaip 
padarė szerifas Martin'as, vienok 
szi apverktina pjovynė labjaus pri
mena žudymus ant Kubos arba 
Armėnijoj. Joks liudinįkas neda- 
rodo, kad czion butų reikėję grieb
tis už ginklų. Tai žaidimas su ug
nele”.

Kansas City Journal (rep). 
kaltina už tą viską agitatorius:

„Suszaudymas angliakasių ties 
Ilazleton’u yra, girdi, vaisiais 
Debsizmo. Nekurie isz tų svetim- 
žemių mažai ką supranta musų 
kalbą, bet jie labai greit persiima 
mokslu agitatorių, neguodojanezių 
įstatymų ir iszjuokianczių sudus. 
Kraujas iižinusztųjų puola ant gal
vų tokių agitatorių, kaip Debs’as. 
O vienok jie (tie agitatoriai) pasi
naudos ir isz szitos progos, kad 
sukelti žmones priesz valdžią”.

Kitokios nuomones Chica- 
gos neprigulmingas Journal, 
kuris sako: a

„Didžiausia klaida, kurią nere-j 
tai pa])ildoma kovoje darbo su ka 
pitolu, yra ta, kad korporacijų 
vergams suteikiame valdžią gyvas
ties ir smerties. Tokius klausy
mus darbinįkų su darbdaviais ne- 
iszrisz apginkluoti samdinįkai; tai 
svarbiausias klausymas priesz 
Amerikos liaudį, kurį didžiausia 
tautos iszmintis ir genijus galy 
iszriszti. Amerikiecziai ir jų vai-1 
džia neprivalo būti sunaudojami 
kaipo įnagiai dėl didesnio prispau
dimo darbinįkų”.

Isz privestų czionais nuomo
nių matome, jog nors daug 
yra mus neapkenezianezių, ale 
nemaž atsiranda ir tokių, kurie 
po musų pusei stoja. Pasinau
dokime isz tų nors neskaitlin
gų draugų, padidįkime jų 
skaitlių, parodykime su savo 
dorybėmis, ypacz su labjausiai 
branginama Amerikoje dory
be - užbaigimu ir guodojimu 
įstatymų. Mus vis iszskirs 
(dar ilgą laiką) Amerikiecziai 
foreigner’iais vadįdami,dar ne- 
tuojaus liausis žiūrėję į mus 
su nepasitikėjimu. Taigi pa
rodykime ainerikiszkai visuo
menei, kad mes ne koki maisz- 
tinįkai, svajotojai apie dabar
tines draugijos pamatų sugrio
vimą ir t.t„ bet kad mes taip- 
pat, kaip visuomene ameri- 
kiszka, tikime ir rūpinamėspa- 
gerįti dabartinį padėjimą drau
gijos keliu įstaty- 
m i s z k u. I lazleton’iecziai 
iszties iszmintingai (per savo 
iszrinktuosius) skelbia ameri
kiecziams apie tokius mus visų 
svetimžemių jausmus. Ir mes 
eikime tuomi keliu, neduoki
me apsigauti riksmams, kurie 
gal ir gražiai nupasakotų apie 
reikalingumą kraujo pralieji
mo, bet kada liejasi kraujas, 
jie toli nuo mus. Paskui, pe
rėjus paojui, jie vėl gal pasiro
do, kad įgyti szalinįkus ir. . . . 
p i n į g ų k i e k sūri n k- 
t i, biznį padaryti. Raszyki- 
mes į draugystes ir darbinį- 
kiszkas organizacijas ir vieny
bes laikykimės.

Neiszspjiuik su tabaku ir nesurukyk savo 
amžių.

.Jeigu nori atsipratyti nuo naudojimo 
tabako ant visados ir būti drūtas, inag- 
netiszkas, pilnas naujo gyvenimo ir pa 
jiegų, gauk No-To-Bac, stebuklų dary
toją, kuris daro Isz ligotų drūtos vyrus. 
Daugumas pasidaro 10 svarų sunkesniais 
į 10 dienų. Suvlrszum 400.000 iszsigydė 
jau. Pirk No-To-BftC nuo savo aptieko- 
riaus, po gvarancija, jog iszgydys tave, 
už 50c. ir $ 1,00. Knįgute ir sampelius 
prisiųsiu už dyką. Adresas:
Sterling Kemedy Co., Chicago arba New- 
York. 242

Kožnas taip sako.
Cascarets katarisz.kos cukorkos, dyvi- 

niai’sias iszradimas szio amžiaus, yra 
gardžios ir palengvinanezios skanumą, 
daro labai gera įtekme ant inkstu, abel- 
nai vidurių, perezystija žmogaus kraują, 
panaikina perszalimą, iszgydo galvos 
skaudėjimą, karsztlige ir užkietėjimą vi
duriu. Nusipirk baksuką C.K.C. ir pa
mėgink jas sziądien; 10. 15, 50 centų, vi
sų aptlekorių gvaralituojama. 240

BUOMAI MARK
428 South str. Philadel

phia, Pa.
Krautuvė degtinės, vyno, li- 

kierio.
Klausdami apie prekes ra 

szykit pas pirmąjį e ntą:
Dr. Julian Czupka 

5129 Malcolm str. Philadel- 
phija, Pa.

.... jog ....

J. JMavickas 
pigiausiai parsamdoarklius ant veselijų, 
pagrabų ir ki iksztynų. Visižino, jog jis 
teisingas žmogus. Dabar jisuždėjo

Grabų biznį.
Pasitaikius szermenims, eikite visi pas 

jį. (i y vena jis Bobino stubose ant
Raspberry Alley 

ties U n ion str
Shenandoah. Pa.

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

Adresą vok it pas: Mr. Ulrich & Sou, 
Ashland, Pa. (19—6)

Prasideo nuo Laf>kric7do r8go m.

Treinai iszeina isz Sh’enadorio į Penn> 
Haven Junction, Mauch Chunk, Le 
highton, Slatington. White Hall, Cata
sauqua, Allentown, Bethlehem, Easton 
ir Weatherly G.03, 7.38, 9.14, ryta; 12.58 
3.53, G.00 po piet u.

In New York ir Philadelphia 6.03, 7.38- 
9.14 ryta: 12.58, 3.53 po piet.

In Quakake, Switchback. Gerhards ir 
Hudsondale 3.53 po piet.

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

In Rochester, Buffalo, Niagara Falls, 
ir in West us 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 Jcanesville, Leviston 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 6.03,9.14 ryta; 3.53 irG.OO 
po piet.

In Hazleboork, .Jeddo, Drifton ir Free 
land 6.03, 7.38. 9.14 ryta; 12 58, 3.53 po 
pietų.

In Ashland, Girardville r Lost Creek
6.15. 7.30. 9.10, ll.lo rvta 1.50, 4.10 

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

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

In Bark Place, Mahanov 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 StiainoKin 5.15, 8.20. 12.10 isz ryio, 3.00, 5. la 

7 50 po pietų ir ateina in Szenadori' ant 6.03, O.le 
ryte, 12.58. 3.53. 6.00. ir 8.42 po pietų

Iszeina isz Szenadorii l Pottsville, 6 03. 7.38 
9.05, 1105, isz ryto; 12.58, 3 05. 4.15. 6.00 
8.42 po pietų.

Nzeinn isz Pottsville į Szenadori 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 Szenadori, 7.35. 10.05 
12.52 ryte, 3.05, 5,57. 7.56 po pietų.

NEDEL1NIS 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 Shenadori 8.15
II. 55 ryta ir 5.35 po pietn. ir ateina In 
Shenadori ant 9.10 ryta ir 12.50, 6,3t 
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 pietų.

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

City ir Delano, 9,10, 12.50 ryta; G.0S 
6.31 popletu, 
Iszeina isz Hazleton In Szenadori 9.Off 
ryta 12.52, 6.24 po plotu.

Isz Szenadoric in Pottsville 6,00,9,10 
9.40, ryte 3.05. po plotu,

Isz Pottsville in Szenadori 8.45, 10.40 
ryte; 12.35, 5.15. 6.10 popletu.

KOLi.iN h. wilbur generalnas superln 
teridentas South Bethlehem, Pa 

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

A, W, NONNEMACHER, Asst G, P A 
Sotuh Bethlehem, Pa
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Silpna mus puse.
Kas apsunkina sunkius laikus.

Apszauktu jau yra daigtu 
musų iszlaidumas ant gerymų. 
Lietuviszki laikraszcziai nesy- 
kį jau patalpino statistikas, 
apskaitydami, kiek milijonų 
kasmet iszleidžia mus tautie- 
cziai Amerikoje per girtuok
lystę. Bet man atėjo į galvą, 
kad yra gal dar daugiaus mus 
skriaudžianti materijaliszkai 
silpnybe, kurios bledingumą 
reikėtų iszdeti kuoaiszkiausiai, 
idant ji mus ir taip vargieznų 
žmonių dar labjaus į vargą ne
štu m tų.

Kalbu apie musų norą pro- 
votis, kuris jau nemaž pagadi
no musų gražų lietuviszką var
dą. (Kiekviena prova, kiek
vienas aresztavojimas tiesos 
akyse padaugina skaitlių nusi
dėjėlių; nevienas szimtas lietu
vių pernai metą bereikalo bu
vo paimtas į abelną skaitlių 
nusidėjėlių Skulkino paviete, 
tarp kurių paskyrė pirmą vietą 
lietuviams).

Isz priežasties p. Airiosziaus 
proves su p. Stagaru, Garso 
guodotinu redaktorium, teko 
man būti isz akyvumo, kaip ir 
daugeliui kitų Sunbury’uose. 
Szliuptarniai iszsivilkę darba
vosi, kad padaryti ką nors isz 
tos provos, ne tik žodžiu, bet 
ir rasztais, net angliszkuose 
laikraszcziuose rasze ir garsi
no, kad busiant labai akyva 
prova ir iszeis į virszų visoki 
kunįgų darbai.

Na, misliju sau, reik važiuo
ti pažiūrėt. Nuvažiavau pane- 
delij (27 Rugs.), o gi nieko 
ypatingo.

Pagarbinau gana smarkiai 
savo sėbrą szliuptarnį už pra
leistą darbo dieną, ale jis man: 
palaukk, girdi, seredos, tai 
pamatysi! Bus nevienas kunį- 
ofas, bus Dembskis isz Scran- 
tų ir daugiaus kitų. Sziądien 
urediszkai juos paszaukta (sub 
poena - supynuoti).

Na, jeigu supynuoti, tai isz- 
ties bus. In balą puolęs, sau
sas nekelsi, praleidau vieną 
dieną, praleisiu ir kitą, ale vis 
gal pamatysiu, kaip ežia 
szliuptarniai suvarys kunigus 
į ožio ragą.

Važiuojame seredoj isz M t. 
Carmel’io į Sunbury. Ogi isz- 
ties žiurau,. isz Szenadorio 
kun. Milukas su p. Stagaru 
ateina ant dypo.

Priėjęs ir pasisveikinęs da- 
žinau, kad Airioszius vakar po 
pietų atsiuntęs kunįgui Milu
kui ,,sub poena“, kad pribūtų 
kaipo jo (Airiosziaus) liudinį- 
kas. Nekantantas kunigas už 
turbaciją, ir dyvijosi žmogelio 
neiszmanymui, kad didina sav 
kasztus be jokio reikalo, vien 
tik norėdamas tral pasigirti o 10 
priesz žmones, kad ir kunįgas 
esąs įmaiszytas į prova.

In Sunbury’us pribuvus, ir 
asz su visa minia nutraukiau 
Į sūdo namus. Atsisėdau 
court’e ir laukiau, kas toliaus 
bus. Mecziau akia ant pirmu
tinio savo susiedo, žiurau, kad 
p. Birszton'as isz Szenadorio, 
ex-skvajeris, sėdi priesz manę 
ir su visa energija atsidavęs 
skaitymuilvertimo ano straip
snio isz No. 33 ,,Garso“. P. 
Birszton’as turi ant type writer 
gražiai parengęs visą verti

mą apie 2 ar 3 didelius lapus 
Nenorėjau isz paselų žiūrėti į 
p. Birsztono Icisjrus, ale ne
doroms užtemijau ypatingą 
iszvertimą, beje žodį s z 1 i 11- 
b a s, kuris, No. 33 ,,Garso“ 
straipsnij, kaip kožnam aiszku, 
reiszkia bažnytinį szliubą, isz-

verezia žodžiu ,.marriage”*) 
(ne church marriage).

Aa! tai toks p. B.! — pa- 
mislijau, ir jis gal eis prislėgti 
ant tokio vertimo. — Tai mat 
tokiu budu iszradama libel’us 
ir nekaltus žmones tąso po 
sudus prie kiekvienos progos.

Laikiau p. B. už teisingą 
žmogų, bet pamatęs jo ranko
se tokius vertimus, supratau, 
kad ežia turi būti kas. Nemaž 
kriukių iszeis ant virszaus 
sziądien - pamislijau.

Bet laukiam, laukiam, apie 
10 liudinįkų isz abiejų pusių ir 
kelios-deszimtys mus akyvų 
klausytojų, o ežia Airiosziaus 
provos kaip nėr, taip nėr. Su- 
dija su džiure mus ta u- 
t i e c z i u s ir lenkus isz Mt. 
Carmel ir Shamokin’o už kokį 
ten susipeszimą, iszpludimą, 
kitus už darymą ferų ir balių 
ant parapijos vardo, o paskui 
vėl pinįgų nepasidalinimą tarp 
savęs, toliaus už nuszovimą 
vieno tautieczio ožio, kurs ki
tam tautiecziui medelius grau- 
že ir t. t.

Bet p. Airiosziaus provos 
nėra. P. Stagaras tyli, nusimi
nęs gal, pirmu syk Amerikos 
court’e atsidūręs, kun. Milu
kas, kursai ežia jau priesz ma
nę sėdi, su savo draugu rugo- 
ja, jog szliuptarniai tyczia pa
kvietę jį, kad tik turėtų kvai
lą satisfakciją matydami ir ku- 
nįgą patrauktą ant provos, o 
dar už savo liudinįką.

Taip praėjo visa diena, su 
tomis permainomis, kad ne 
vienas ir ne deszimtis lietuvisz- 
kų dolerių perejo į svetimtau- 
czių kiszenius, saliune arba 
restauracijose.

Nusibodus visiems laukti, 
kiek vienoj vietoj galejei gir
dėt disputus apie tai, kodėl p. 
Airiosziaus provos neiszaukia.

Daugiaus kunįgų parszauks, 
tų laukia - sako vieni.

Dembskio nėra - perkerta 
kitas. - Nuvažiavo szerifas 
,.supynuoti“. Bus ežia po 
piet.

Norecziau pamatyt tą 
Dembskį, kas jis per pauksz- 
tis, įsimaiszo isz szalies gana 
storas vyras.

Taip tai nusibodęs svietelis, 
atitrauktas nuo darbo, trumpi
no savo laiką. Szen ir ten gir
dėję! keiksmus, o tolyn į va
karą ir bliuznijimus girtų, ku 
rių skaitlius vis didinosi.

Nesmagu man pasidarė to
kioj atmosferoj ir prakeikimo 
žodį paleidau tam ir tiems ne
dorėliams, kurie žmones suar- 
zino ir ežia be reikalo atvedė. 
Galėjo užbaigti savo barnį na- 
mieje, kur pradėjo, o ne traukt 
dapildyti savo kvailystės mie- 
rą, paneszant kasztus užlaiky
mo kelių ar keliolikos liudinį
kų, pasamdymo lojerio už ke
lias deszimtis dolerių ir 1.1.

Dažinojau, jog Sunbury’uo
se sūdąs per szitą terminą (2 
nedelias) turi 240 provų per
kratyti. Isz tų tik apie 50 
anglų, o kitos lenkų ir lietu
vių ir tai pravos už ožius, 
visztas, iszpludimą ir 1.1.

P. Airiosziaus prova atidė
ta iki Gruodžio mėnesiui, nes 
dar nesą pasirengę, reikės gal 
daugiaus argumentų, daugiaus 
svietkų. . . . Daugiaus berei-

(Pabalga ant 4-to pusi.)

*) Akyva butų žinoti, kaip toki 
vertikai iszverstų sakinį: „Mergi
na X. įstojo į zokonįkes ir vakar 
sudėjo paskutinius szliubus’. Ai“ 
ir ežia szliubą pavadįtų marriage? 
Jie, matomai, neatskiria ar tik ne
nori atskirti viena nuo kito sekau- ■ 
ežius lietuviszkus žodžius: szliubas, j 
ženybos, vestuvės, sutuoktuvės ir | 

1 vineziavone. . (Red.) i

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

Nauja
MMDAKN

Povilas Obiecupas

del jaunuomenes iszleista. Yra tai pirma lietuviszką 
maldaKllįgė Amerikoj spaudįta.

Kasztuoja 25c. ir daugiaus iki SI.
pagal apdarus.

Kreipkitess tame dalyke pas
T. Križinauck

105 E. Lloyd str.
Shenandoah, Pa.

Banka Bischoffo
uždėta 1848 mete 

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

Siiincziame pinįgus į visas dalis svieto pigei, saugot Ir greitai

Iszduodame Szipkortes (laivakortes) Ynt greicziausių gar
laivių į krajų važiuojantiems ir isZSillllCZiame SZipkOl’teS 

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

ningu del iszmainymo, kaip tai:
Maskolijos rublių, Vokietijos markių, Austrijos guldenų cte

Dėlei artesnės žinios raszyk į

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

Nedėliojo Banka atvira nuo 10 iki 12 adynai.

liĄ DVIRATI
k už pigia preke, (‘ik pas

D. U AUSTA in

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

Jis perstato geriausias, isztikimiausias ir seniausias Amerikos 
apsaugojimo kompanijas Apsaugoja nuo ugneles jau daugelis motų

Dr. Y. M. HAMILTON 
buvęs Minors Hospital,‘ėję 
Ashland’©. Gyvena 115 N. Jar
din str. S Ii o n a n d o a h,Pa,

Dr. P. F. BURKE 
geriausiai gydo visokias ligas 

Gyvena

30 E. Lloyd str. 
Shenandoah Pa

,RYTAS, 
nedėlinis szeimyniszkas laikrasztis 
Waterbury Conn.

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

K i e k v i e n a i J k r i k s z c z i o n i s z k a i s z o i - 
mvnai naudinga jį iszsiraszyti.

A ntraszas:

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

N. 1 )abb
Geriausias Shenadorij pho- 

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

Puikiai nutraukia ir nebran
giai.

29į W. Centre str.
Shenandoah Pa.

vienatinis lietuviszkas pinįgų-siuntėjas; siunezia pinįgus į visas dalis 
svieto: į Europą ir t. t. ir pinigai buna kuogreieziausiai iszmokėti per 
banką. Lietuviai visi privalo eit pas savo viengentį, o ne pas kokį ten 
žydą prigavėją. Gyvenanti toliaus nuo Pittsburgh’© gali pasirodavoą 
per laiszką, įdėdami pacztinį ženklelį už 2 centu, o gaus broliszką rodą.

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

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

LIETUVISZKAS
PCRIAUGZIUSI steliuotus siutus pasiuva 

tikt už §14 mažiau
sios prekes, eina iki $40, 
o kelnes nuo $3 iki $ 18-

darau siutus pigiausiai kaip visur ir darbas buna atliktas kuopuikiau; 
šiai, Pasiskubįkit broliai! aplaikiau naują materiją isz fabriko, ką dar 
nė 'ūenas kriauezius neturi, padarysiu puikiai ir pigiai savo broliams Lie
tuviams, tikt n’užmirszkit atsilankit pas manę, o už ką nesigalčsit.

Adomas Pauliukaitis
2713 Pen n. Avenue, Pittsburgh, Pa.

“vyraiTvyrai!
Kas į Cleveland’ą atkeliausit, 
Pas Olszinską visko gausit — 
Szaito alaus, geros arielkos 
Ir kvepenezių cigarų....

Ateik, broli, pa matyti
Irto visko pabandyti.

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

825 St-Clair str., Cleveland, Ohio

GARSO REDAKCIJOS DOVANOS!

JVLfGJVIaley,
1G N. Main str.

Shenandoah, Pa.
Parduoda naujus laikro
džius ir pataiso visokius 
daigtus isz aukso ir sidabro 
kai Į) tai: žiedus, špilkas ir 
t.t.

Garso Redakcija padarė \ patinga sutarimą su redakcija garsaus po visąsvlu 
tą anglisz.ko laikraszczio ,,The National Recorder", kuris ypatingai užsiima aprą- 
szymais naujausių mokslo iszradimų ir naujų iszmislų, o taiposgi padeda iszradč- 
jams įgyti patentą ant jų iszradimų.

Idant pusigarsjti dar labjaus 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 c r užmanė didelį kontestą ir visi, kurie prisius 
S 1.50, gaus per visą meta Gausa, taiposgi angliszką laikrnsztį ,,The National Re
corder” ir [i a i i u d i j i iną. duodantį jam tiesą už dyką imti dalyvumą konteste

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

7-300 dol. bus iszduota.
National Recorder įgyjo prakilnų vardą tarp moksllszkų ir pramonės lalk- 

raszezių. Jis turi tukstanc/.ius skaitytojų kiekvienoje valstijoje, kiekviename 
mieste ir kaimelijo, bei jis nori danginus. Nei vienoje szalije žmonės nėra taip 
paliuke ant visokių iszradimų, kaip pas mus Suvienytose Valstijose. N a t i o- 
n a 1 R e c o r d e r yra dideliu pagclbiiiįku dėl visų iszinislinczių 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 lieso® vyrai, 
tarp kurių yra ir 3 žynomesni sąnariai kongresso. Augztas vardas tų vyrų gva- 
rantuoja jų nusprendimo teisingumą.

SZTAI TOS DOVANOS:

Vyrai visi pas geriausią 

Graboriu 
Vinca Minkeviežiu

230 W. Centre str. 
Shenandoah, Pa.

Užlaiko geriausius arklius 
ir ryginus dėl szėrmenų, vesei- 
lių ir t.t. [36 ir 21]

JMaudokites!
Gavau szviežią transportą 

ražanezių, lietuviszką szkap- 
lierių, abrozėliu, kryželių, 
mentei ikėl i ų i r 1.1. Užei k i t į >a- 
žiurėt.
Tanias Križenanckas

103 E.Lloyd str. Shenandoah,
Penna.

GERIAUSIAS LIETUVISZKAS KRIAUCZIUS

A 1) 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.

PAS

308 W.Centre str, Mahanoy City, Penu a.
galima pirkti k nepigiausiai laivakortes ant geriausių laivų.

Prie tani leidžia piningus tiesiog in Lietuwu, Hussijų, Len- 
kijair kitas visas Europos szahs. Taipgi laiko užeigą, kur kie
kviena Lietuvis gaus gerą priėmimą ir rodą.

imi nu m n r ib «>i iim m :ii> nn m s t ■ »> « n 11 d .u i .1? .1 w 11 « m 11 ir 1* n«« ei iri imi <»r n n n nn hi inr ik« mn wj m m w .rr.-wvurr>vi«,iuiia'«aiia«ii^MaH'a

1000 dolerių auksu............................................................................................ S 1000
Kelionė po Europa........................................................................   ,, 600
Kelionė į Kalifornija, Mixico .......................................................................... ,, 400
5 dovanos po 2oo dol. auksu............................................................................ >> 1000

Kasztai aut 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 1 o dol. auksu............................................. -r-..........................  ,, looo
lo loo-dolerinių dviraezią...............................................................................  ,, loop
7o dovanų do 5 dol. auksu................................................................................ ,, 35o
125 dovanu 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 Wedderburn” suskaitęs ir 
gerai įsidėjęs literas tuose žodžiuose, sudaryk kuodaugiauslai žodžių (angliszkai) 
isz tų literų; kiekviena litera žodije turi tik tiek syk būti, kiek syk ji yra tuose 
trijuose žodžiuose (Patent Attorney Wedderburn). Užauodaine darbą isz tų žodžių 
litarų sudaryti visokius žodžius, norėdami pertai pagarsįti visur Wedderburn’o 
kompaniją, kad visi žinotų, jog iszradus ką naujo, reikia kreiptis prie tos kumpai 
nijos, nes ji lengviausiai parupįs patentą ant iszradimo.

Wedderburn & Co. apriez augszcziaus paminėtų dovanų, prižada iszmok 
dar §500 auksu tam. kuris gaus pirma prizą (dovaną).

Taigi tas, kurs prisius daugiausiai žodžių, gaus 31500 auksu; kitas dovana? 
gaus paeiliui kiti isz prisiųstų žodžių skaitliaus. Idant įgyti tiesą imti dalyvumą 
szitame konteste. nereikia jokios extra mokesties, tik užmokėkit už metus prenu
meratą už Garsu ir National Recorder, viso labo 81,50.

Apturėję tuos pinįgus, mes prisiusime kiekvienam užsimokėjusiam tam tik
rą paliudijimą (certificate) su visais paaisz.kinimais apie kontestą ir regulas, kaip 
padaryti žodžių suraszą.

Vardai visų laimėjusių dovanaš bus apgarsįti „National Recorder’lje“; 
Garse gi paminėsime visus lietuvius, kuriems pasiseks laimėti kąsziaiųe konteste.

Pinįgus siųskit ant adreso:

Garsas Publishing Co.
Shenandoah, Pa.

Chas Rettig ir Siutus
rOTTVILLE’JE, Pa.

turi pravorą Lager alaus ir Porterio, 
taiposgi

B a v a r s k o a 1 a u s, kurs geresnis 
už importavotą. Pardavinėja ir bonku- 
tėms dėl szeimynų.

S. Markauckas 
—neseniai pirko—

Sabinius,
pertai, žinote, jog ka’po naujas 

biznierius nesigaili savo gardaus 
aluezio ir turkiszku cigaru. Visi 
eikit pas sa^ą ant 315 E. Centre st, 
Shenandoah/Pa. Hy

(tMMOI 1HHB1 i HU r J01WTB1 *1 ■■>■■«■}««■!■ .



(Tąsa nuo 3-czio pusi.) 
kalingo dylavimo, tąsymo už 
tuszczią nieką spakainų žino- 

dimo kruvinai uždirbtų pinigų.

szius turi pakvietęs 2 ar 3 vy
rus, o visi priesz jį liudija,

Tiek tai patemijau per tą 
provą, kurią szliuptarnių ersz- 
tai garsino, kaip kokį feno
meną, c

Kiek asz žinau, szitą provą 
surengė netiek p. Airioszius, 
kiek tie patys ersztai, kurie 
visa gerkle reke ant kunigų,

mel’ije ir Shamokin’e kas mets 
yra apie į szimtą, nemažiaus. ( 
Skaitant kasztus kožnos (abie
jų pusių) tik ant $ioo, turime' 
apie $10.00 ; pridėję gi skva- 
jerinių provų kasztus, lengvai 
padvigubįsim tą sumą. O tai

1HA.VIS KAIŠIUS
geras ir teisin

mahiieriu
H OTELI

g KETVIRTOS
(Fourth) Street
Minersville, Pa.

J. M SCHAFER.
L:>iksui didelį: Irnufuvg importavotų VYNO, ! 

UKIERIU, pargabenių i>z Europos, taipgi užlai
kau visokį ALŲ- kur galit gaut buteliais ir

J0/V4 BARDZ/LAUTSKA- N'-uzmirszkil 
ntsi.sznukt po adresu:

1109 Carson str. South Side
Telephon 11 — Pittsburgh, Pa. [15-6-97]

M. GIIA Ii A U C K A S 
geriausias ir vienatinis lietuviszkas 
Kriauczius visoj Minersvillej. 

taipgi turi puikią užeigą.
Lietuviai, eikit pas saviszkį. o nes'grau-

[8-5-97]

užeigos, jo gėrynių į 
jie patys giriasi

Smagiausia vieta del 
nereik nė girt, nes
O žmogus meilus ir prietelis bėdoje

tik ant kelių szimtų mus tau- Plauborij žemiau Readingo geležinkelic

araisSzenadorio ir viso Skulkino
lietuviai daug smarkesni už ||j || i
mus tame ir gausiaus pinigus,

. i quickly secured. FEE DUE WHEN PATENT OBTAINED, meto. IkIS JUOS PrOVa kasztuoja Send model or Sketch with i-xplnntition for free report as to 
^1 J patentability. 48-PAOE BOOK FREE. Contains references

1-^.l-D. AO 4.. an(l foil information. JGSyM'rite for SPECIAL OFFER,vis kokią szimtinę. O tų szim- į H. b. willson & co , Patent La«yeis. 
. . . ,1|T ••••<. I-e’Drok BuilJinj, WASHINGTON, D. C

te ir statosi už mus pinįgus1*, • • • i • " i DIDŽIAUSIApuikias vilnas ir paniekinimą • j © t 
del mus savo szirdije. LjlCtUVlSZK^

Dabar a«?7. nesidvviiu taip nrinm t TTTi 1 fiT t

laba^^ p. p1. bZ HESTAUBACW 
kausko provą, Brumm’as isz LLJJU 111U llllulull

Tt -

szenius!

AR ŽINAI KĄ?
Antanas Daniseviczia

savo naujame name ant
630 W* Centre str.

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

s a 1 i u n a. c*
Atsilankyk! patyrsi, kad tai tei

singas ii geras žmogus.“ u' “

J. P. Williams & Son
Pigiausiai nusipirkt :- 

FORNlSZIUS, PI J ANUS, VARGONUS 
IR SIUVAMAS MASZINAS.

13 N. Main, Shenandoah, Pa.

I kepsnių, oisterių irt. t.
Smagiausia vieta del užeigos. Yra 

į puiki salė kurioj stovi net 9 biliardai 
i Priegtam da kiekviena dailiai priima ir 
rodą reikale duoda.

M. KUPCZINSKAS ir
P. PHSKEVICZW

| Kampas Main ir Oak uliezių,
SHENANDOAH,

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. SlimitlPa gali kas nori gauti ir 
baezkutia in namus parsigabenti, 
70 W. Coal str. Shenandoah, Pa.

41 ir 11

Wanted—fin idea
Protect your Ideas; they may bring you wealth 
Write JOHN WEDDERBURN & CO., Patent Attoi 
neys, Washington, D. C., for their $1,800 prize offei 
and list of two hundred inventions wanted.

R. A- Davenport
Parduoda visokius PECZIUS, kukni- 

nius ir dėl szilumos,
Taiposgi pataiso kukniuius stogus ir 

užlaiko visokius daigius reikalingus prie 
kuknios.

R* A. DAVENPORT,
27 S. Jardiii str Shenaudoah, Pa,

GALIMA GAUTI SU PRISIUN-

timu szias K N Y G A S:
. Istorija Katalikų Bažnyczios. J. 

yra labai naudinga dėl perskaitymo kož- 
nam katalikui. Kasztuoja - 81,00

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

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

PLYMOUTH, PA. Luz. Co

ŽINIA DĖL SALIUNIKU 
IR SZTORNIKU.

Pirkit sigarus ir sigaretus nuo

Juozo A. Mandour didžiausio ir 
pigiausio kupcziaus visame paviete.

rių gražių mažmožių: parduoda vis
ką už 20 procentą piginus nei kiti.
Jei netiki, tai pamegįk duot jam
orderį. Jo krautuvė yra

211 E. Centre str.
Shenndoah, Pa.

L. /Utpiap
. 604 S. 3-rd st.

Philadelphia, Pa.
Krautuvė cigarų, papirosų maskolisz- 

kų ir rtiskų tabakų. Cigarai nuo S 12.oo 
iki $65,oo už tūkstantį. Raszykit pas 
garsų agentą:

5129 Malcolm st.

50 YEARS* 
EXPERIENCE.

TRADE MARKS, 
designs, 

COPYRIGHTS &c. 
Anyone sending a sketch and description may 

quickly ascertain, free, whether an invention is 
probably patentable. Communications strictly 
confidential. Oldest agency for securing patents 
Ln America. We have a Washington office.

Patents taken through Munn & Co. receive 
■pečiai notice in the

SCIENTIFIC AMERICAN, 
beautifully illustrated, largest cl*’2IJ1Atlon °* ttny scientific Journal, weekly,terms 93.00ay ear; 
BĮJ0 six months. Specimen copies and HAND 
Book on Patents sent free. Address 
\ MUNN & CO., 

361 Broadway, New York.

New l’oin HOTEL
.... and ....

RESTAURANT
333 Trumbull st., ties Elizabeth

, Porth’o dypu (geležinkeldvariu), 
Elizabeth, N- J.

: Importuoti ir naminiai gerymai ir ; 
cig a r a i. Kambarius parsamdo- 

' ma ant dienos ir nedėlios.

J. ANCEREVICZIU
202 S. Main st. Shenandoah. Pa.

Magi vyrai pas savo brolį lietuv- 
„..v — —----- ------------- j nįka tint szalto alaus! isz Pranei jos

1 Johh A. Koklenbergei’i sznapso ir turkiszkų cigaru! LTžei- 
manager. 1 kit. o uepasigailesit. [37 ir 19]

K. Radzevicziiis
PESTAUPAGJJA

Iyka. Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szviežia: cigarai alus 
jii mos k ii ąsos.

KRAUTUVE
io pigiausiai. 1 riegtam kožuas Jietuvys ras sziruinga ruda 
kiek vienam reikale.

O ir pinigus maino ir siunezia iu LIETUVA ir m visas ;

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

Vincentas Donianski
. ESTATE BROKER

2023 Sti
turi geriausią agentūrą, pardavinėja lai vakoi’lcs. 

apsaugoja nuo Ugnies ir maino pinįgus ir siunezia į Se 
na tėvynę, perka ir parduoda liaiUUS ir visokius reika
lus atlieka kuoteisi ilgiausiai.

Nori siųsti kam laivakortę? Nori pinįg'iis iszmai- 
apsaug'oti nuo ugnies ir insziuryti bažnyczią,nyti?

namus,
Norite nusipirkti geriausius lotllS I’lliladelphi.joje 
ir C;inidene?

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

©oman^Mi
ir pasidžiaugsi, jog suradai gerą, teisinga ir iszmintingą žmogii.

Tik nepamirszk;

2023 I

KOTELIS pių, Kurie nor szį bei tą dasižinotie ir szalto alu- 
ezio taure iszgert’^ ar cigarėlį parūkyti, ateiki
te pas:

Wilkes-Barre, Pa. Juozą Daukszi.

Parneš. 225 Second Street.
Gero muslino 1 jardo ploczio 5 c. už jardą kurs vertas 7 c.
Geriausių cvilikų visokių kainų 124 c. už jardą, vertą 18 e.
Geros vilnones materijos ant dresių dubeltavo ploczio, naujausios 

mados 29 c. už jardą, verta 50 e.
Ir szimtai kitų visokių ta voru už pamestiną prekt?.

, už 15 c. Vaiku esse very kai
šeri ir drūti, verti 65 c., už 39 c.

Dailus moteriszki audekliniai cze very kai už 98 c., verti 150 c.
Drūti darbiniai vyrą cze very kai už 99 c., verti 150 e.
Viriszki szventadieniniai sze very kai š 1.25, verti š 2.00.

Neužmirszkit vieta.

S. PARNEŠ
225 Second st. Betw een B<

Elizabeth, N. J.

nusipirkti peczių ar blekias, eikie iii sztorą, kur pigiausios prekes ir 
daugiausia tavoro. Gali pasirinkti.

Augszti pecziai pigiausia.
Kukniniai pecziai 8 8,98

1
1

kvarbuotą geležinę lovą 
koki nori szienika 
gerus springsus $6,95

JVIcJVIAJMUS Bpos
Didžiausias karpetų ir t'crniczių sztoras visam mieste. Galima gauti už 
pinigus ir ant iszmokesczių.

Nuo 105 iki 109 First str Eizabeth, N, J

Dvi Aplietos 
kur galima susiszeket lietu vis- zkag 
nes Jurgis Murautskas, lietuvis, ten 
randasi, per ka. gal ina gaut brolisz- 
ka rodą pas jį po tokiu adresu:

P.O' Schilling & Co.,,
2801 & 2401 Penn. Avenue,

Pittsburgh Pa.

innnr Timer V F TH P AMT J? 1? D fo cure any rase of constipation. Cascarets are the Ideal Laxa., ( 
ABSOLU1 EL I UUnllHH 1 LLl/ tire, never srip or snpe.Imi cause easy natural results. Sam* i

ALL 
DRUGGISTS

10 ♦
25 * 50 i

ploand booklet fr< c. STERMX0 K EM Ei)į HL.gbie^o.

ONE GIVES RELIEF.

Don’t Spend a Dollar
for

Medicine
until you have tried

You can buy them in the paper 5-cent cartons

Ten Tabules for Five Cents.
Tlil» «ori put up oho*ply to crxllfy the universal proiont demand for a low prie*.

If you don’t find this sort of

Ripans Tabules
At the Druggist’s

trade

ZW //Y-' .*.

MARK

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 q8 cents. The chances are ten to 
one that Ripans Tabules are the very medicine you need.

Gerase ir szmziaiise mesa
Juozą JUDICKĄ •

19 W. Oak str. Shenandoah, Pa

R. H. MORGAN, 
Dirba visokias 

SZARFAS, KEPURES, KARŪNAS, 

KARDUS, DRABUŽIUS IR T.T,

DEL LIETUVISZKU D R A U G Y S C ZIU
Raszikite, o mes atsiųsim, ant pažiūros 
kokardas ir kepures.

nerikoj.'

Shenandoah Pa*23 N. Main str.

HKIAIJSIA

Ipihka
Gali gauti visokių 
dalykų tualetui.•__  *> _ Liekarstvos - vaistai kuogeriausini padaryti.

Beach’oaptiekoje
Dr. W.J. Beach, savininkas-

OFISAS: NAMIEJE ant 4th & SUM3URY STR.

KMIGA MOOT.
NKKITI51AS 1JAJ11TAS liietuwiszkoje Raiboje!!

Kas galėjo tikietis kad lietuwiszkoje kalboje pasirodau tokie 
kniga kurioje wys<>s slaptibes inonijimo butu atidengtos del wysu?, 
Senowes žmones wadrno nionininkus ragant-js, daraiiezeis monus 
su pagiatba piktos dwasios, da ir szt-ndien daugielis atsiranda to
kiu katajp mislije ir szniak >. Girdėdamas newn-nkart tokies pasa- 

^7/ kas, pasižadėjau dawcsl kad wysas niand’uinas ir iszmintis pacjna isz 
u oksto. Deltogi tirinedamas iszradau wvska ir no senėj gieidžcina iž-

' J “ nasy daugiau kaip szimtas akiwu pamokinimu irape 50 abrozelu paro 
daneziu ganu njszkiej knjp apsyejtie ir isz sawo užduotos iszsiriszt.

Toi kniga druczej ir jmjkiej in angliszka audeklą abdarita su aukso atspaudom ant 
abdaru, kasztuoja tyktaj ........... ^1.50

Tvjpgi turu ant pnrdaxvimo wysokius dajklus ir rejkalingas prietajsas prie moniimo, 
be kuriu apsiejt negali. 1‘rieg tam turu krautuwia wysokiu knigu kokios tyktaj lietu- 
wiszkoie kalboie iszeio. Turu inaszinukies del drukawimo gromatu ir tt.

Pujki popiera del raszinio gromatu su dailom kwietkom ir drukawotais pasweikini- 
aiais. Tuzinas tokios popicros su daliais kopertais kasztuoja 35<?„ tris tuzinai $1.00

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

Kas iž dvdeles fotografiios norėtu turėt daugiau mažu, tegul alsiuncze dydeksyMi^’? 
isz tosios trumpam laikie padarisu 100 mažiukiu ir nusiusti už ,25e,

Norinticni dažinot ape wysokies knigas arba kitokius dnjktiis ir ezienes, po apturelnui 2 ccntinea mar
kios tuojau si.niežiu drukuotus katalogus. Adresas In mii ae szitoks:

JOSEPH MATUTIS,
287 Wythe Ave., Brooklyn N.


