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Ispanu pergale.
Ameriki ceziu al si lygin i inas,

Kare gali ilgai užsitęsti.

11 d. Gegužio ties Kuba ispanai turėjo ne
didelę pergalę ant amerikieuzių. Trys dides- 
niAmerikos laivai įplaukė i prieplaukų Car
deans, an Kubos. Vienas isz tų laivų. „Wins- | 
low” drąsiai plaunu artyn prie užslėptų ispa
nišką kanuolių. Kada prisiartino ant 500 
vardų, ispanai taip taikliai pradėjo szaudyti, j 
kad retas szuvis szalia praėjo. Amcrikieczių 
laivų ,,Winslow1’ sugrąžė perdėm, explioda- 
vo pirmagaliu is katilas ant to laivo, ant galo 
ispanų szuvis numusze to laivo st yrų, taip kad 
jisnė kčravotis negalėjo. Pasiskubino į pa
galbų nelaimingam Winslow’ui kitas Ameri
kos Iftivas „Hudson’’ir trauktu trauke jį to
lyn nuo kranto. Jau taip betraukiant eks- 
pliodaO atlėkus bomba ir užmusze ant smert 
antWiuslow’o aficierų Bugley ir keturias jojo 
draugus. Yra tai pirmos kares aukos isz 
unerikieczių puses.

ūžtą nenusisukimų ties Cardenas anieri- 
kioeziai atsilygino sunaikalami San Juan de 
Porto Rico. Užėmimas salos Porto Rico yra 
imcrikiecziams labai svarbus, nes pertas San 
Juanbuvo vienatinis, kur Ispanijos laivai ga
lėjo rainiai pasislėpti szioj Atlantiko pusėj.

Nepaisant ant tokios pergales, Amerika nc- 
sinnczia savo kariu menė aut Kubos ir Porto 
Rico, nes artinasi visa Ispanijos laivyne prie 
Kubos.

Pirmiaus mine, kad szioji kare netrukus 
pasibaigs, bet dabar pasirodo, kad ji gali ilgai : 
nusitęsti. Pereitoj nedėlioj Ispanijos laivyne j 
buvo netoli. Venozuelos krasztų, arti salos 
Caracao, o Amerikos laivai buvo i sziaurę nuo 
salos San Domingo. Taigi viena laivyne įni
ro nuo kitos tolio per visas Karaibiszkas ma- 
riasirsalą San Domingo, t. y. 500 mylių. 
Amerikos laivynui iki Havannai yra 71)0 my
lių, o Ispanijos 1,200, bet ispanai turi tų vir- 
szinybę, kad jiems lygiai lengva dasigauti į 
Porto Rjco, kaip ir į Kuba. Venezuclos pa- 
kraszcziais gyvena žmones ispaniszkos kilties, 
taigi ispanums prilaukus. Priegtam ispanai 
tariteįpgrafiszką susineszimų su Kuba ir Ma
lintu ir gali naikįti mažus Amerikos laivus.

Isz Lietuvos.
Isz O b s z r u t ų kaimo, Vil

kaviszkio pav. 1897 m. teko man vie
na kartą keliauti per Obszrutus. Užė
jęs į karezemą radau apie 6 Obszrutų 
vyrus, jau gerai įtraukusius. Besėdė
damas iszgirdau vieną isz gerianeziųjų 
bekalbant garsiai. Na, , ,asz tam Jurai
cziui padarysiu, kad jis drįso mus rasz- 
tavot, tai negalima dovanot-” Juraitis 
mat yra Obszrutų kaimo szaltyszius. 
Viena karta keli obszrutiecziai begerda- 
mi toj karezemoj susipeszė ir vieną isz 
savo draugų taip sumusze, jog anas vos 
nenumirė. Juraicziui, kaipo szaltysziui, 
buvo paliepta pesztukus suimti ir nuga
benti į Pažeriu valscziaus kanceliariją, 
isz kur juos nuvarė ir pasodino į Vilka
viszkio kalėjimą. Ten jie but gavę ge
rokai patupėti, kad ne Trampas, kuris 
nuvažiavo į Vilkaviszkį, sudėjo kauciją 
ir parsigabeno draugus namo. Tai-gi 
tą dieną visi jie linksminosi, kad iszspru- 
ko isz kalėjimo, na žinoma, ir kcrszino 
Juraicziui užtai, kad juos suome. Dau
giausiai rėkė Trampas, kuris kitą kartą 
ir-gi szaltyszium Obszrntuose buvo. 
,, Kodėl - girdi - kaip asz buvau szalty
szium, nieko nerasztavojau, viskas buvo 
tyka” ir 1.1. Ale klausykit, kas tolinus 
isz to iszėjo.

Mat, kaip visur Suvalkų gubernijoje, 
taip ir Obszrutuo e buvo prilipinti prie 
stulpų lictuviszki spaudinti atsiliepimai. 
Obszrntuose jie buvo prilipinti du kartu. 
Pirmą kartą apie juos praneszė policijai 
Vilkaviszkio žydas, daktaras Gudinskis. 
Važiuodamas isz Pilviszkių į Vilkaviszkį 
ir pamatęs prie stulpo prilipintus lictu- 
viszkus atsiliepimus, žydelis pamisimo, 
kad uzskųsdamas jis gali save parodyti 
geru akyse policijos. Tai-gi vos tik 

Į parvažiavo į Vilkaviszkį, tuojaus bego 
: pas pavieto virszinįką ir praneszė jam 
į apie liet, atsiliepimus. Virszinįkas tuo
jaus liepė žemskiams joti anuos nuimti.

Po tūlam laikui atsiliepimai buvo vėl 
j prilipinti. Tai-gi tais atsiliepimais susi- 

mislijo atkerszinti Juraicziui, gėrusiejie 
prie manęs karezemoje. Pirmucziausia 
vieni pradėjopliaukszti, buk Juraitis pats 
lipinąs tas popieras, kiti vėl zaunijo, kad 
tai Juraiczio sūnūs lipina. Viens, sakė
si, matęs, kad žmonėms beskaitant kas 
ten rodijo nulupti, o Juraitis atėjęs liepė 
palikti, sakydamas ,,tegul buna”. Isz 
viso to iszėjo tai, kad visus tuos, kurie 
ten karezemoje gėrė, szaukė į Vilkavisz
kį pas pusprokuratorių ant tyrinėjimo. 
Apart to du kartu buvo žandarai Obsz- 
rutuose sznipinėti, bet, matyt, nieko ne- 
suuodė, nes Juraicziui nieko nedarė. Ta
da, kaip man pasakojo viens mano pa
žįstamas isz Obszrutų, piktadėjai padavė 
skundą žandarams, buk Juraitis ir jo 
szvogcris Stankevyczia, kuris kelis me
tus gyveno Kybartuose, pas Prūsų rube- 
žių, laiką valdžios uždraustas lietuvisz- 
kas knįgas. Tai-gi 30 Gruodžio perei
tų metų, man būnant Vilkaviszkije, žiū
riu važiuoja prokurator-palaikis ir gau
ja žandarų su žemskiais. Pirmucziausia 
nuvažiavo pas Stankeviczių į Garszvi- 
nius, Vilkaviszkio valscziaus, bet ten 
apart niekam nereikalingų laiszkų, nie
ko dauginus nerado. Isz ten nuvažiavo 
pas Juraitį į Obszrutus. Pas tą žmogų, 
sako, radę pasakų ir dainų knigutę; ra
do taip-gi ir kvarmas kelnių, iszkirptas 
J uraitienes isz seno lenkiszko laikrasz- 
czio. Tas iszkarpas nusitvėrę iszsive- 
žė. Isz to jokios bėdos nėra Juraicziui, 
jeigu nuskaityti to, kad iszalkę žanda
rai iszgėrė pas jį bonką degtinės, suėdė 
bliudą žalių kopūstų ir pilną ragažę szu- 
tytų rapukų.

G c r v ė K r i s t i j o n a s.

Star p o 1 ė s žandarai gavo palie
pimą nieko nedaryt žmonėms atradus 
pas ką lietuviszką kalendorių ar kitą ko
kią lietuviszką knįgutę; jei tik butų po 
vieną kalendorių atrasta, tai už tai neva
lia dabar imt į kalėjimą, nors ir priests 
valdžią ten butų kas paraszyta.

Medis,
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Sintautų (Naumiesczio pav.) 
bažnyczios padėjime (skarbeziuj) zakri
stijonas atrado nuo seniai sukrauta kelis 
szimtus egzempliorių, spaudinių Suval
kuose 1853 metuose, Pasakų ir Iszgul- 
dymų deszimts Dievo prisakymų kun.

Kad taip peržiūrėt mus bažnyczių pa
dėjimus, tai tarp sutriunijusių popierų 
gal ne vieną akyvą dalyką atrastum.

Vargamistra mus sujieszkoįo tarp baž
nytinių popierų palikimą vieno kunįgo, 
kursai paliko bene 600 rublių ant Sin
tautų bažnyczios. Tie pinįgai jau se
niai guli Lomžos banke visai užmirszti. 
Czionai matoma, kaip mažai prižiūrima 
mus parapijų turtai!

užmanęs da vieną ant lietuvių bandymą: 
isžversti isz maskoliszko ir atspaudįti 
maskoliszkomis litaromis daugybę uki- 
nįkams naudingų knįguczių ir užlieti jo
mis visą Lietuvą. Tada, anot Dobrovol
skio, pamatysit, kaip maskoliszkos lita- 
ros prigis prie lietuvių. Kas žin, dar 
gal ir pasiseks tam maskolpalaikiui įvyk
dyt savo užmanymą. Bet tai mums lie
tuviams ir mus litaroms neką užkenks.

Kaunas. Jonas Krauczunas, kal
tinamas už redaktorystę ,,Ukinįko” ir 
,, Varpo” pradžioje kovo menesio 1898 
m. tapo nusūdytas ant vienų metų į Pe
terburgo kalėjimą ir po atsėdėjimui gaus 
da trejis metus policijos priežiūros. Jo
kių dokumentinių darodymų ant tojo 
žmogaus žandarai neiszrado, taigi isztar- 
me labai asztri. Ar užskaityta jam tie 
8 menesiai, kuriuos ikisziol atsėdėjo, ne
žinia tikrai, sako, kad paskaityta.

P e r k u ii o

dą. O jeigu to nepadarys, tai privt losi dą didesne garbe, kad jų narsumas 
stas bus pagarsįt per laikraszczius kai[ u'ppagarsėjo, kadagi jie dėlto taip ir 

vaikiną. Tikį ssielge, idant svietas juos žinotų.
Musų mieste tokių skerstuvių nėra, 

aip kitur girdėt, bet ko gero ir nėra, 
Tai matote,kaip per nesupratimą gi urtik nuveik, ar j saliuną, ar j stubą, 

Ir nuo savųjų,) isur tik pliovonės be jokios micros, o 
ir szitas bu ok'o naudingo pasikalbėjimo mažai kur 
i. Labai 1 zgirsų

Apie tautiszkus reikalus mažai yra su
dalius su

lfitą; nėra nievieno, kuris prigulėtų

negero pasivedimo 
lauks dar ano atsiszaukimo ir pašilti 
nimo.

užmanymai nyksta!
prie žydų turi eiti, jeigu

gerai, kad musų amatnįkai pats nuo 
vę nustumia gardesnį kąsnelį duom rantanezių, tik nekurie isz 
o atiduoda jį svecimtaucziams. Ai

Pilviszkiuos vėl buvo pra 
džioj szių metų , .krakodelius” (Vonsec- 
kis) ir klausinėjo labai apie daktarą Sta
nislovą Matulaitį. Ant galo nerasdami 
nieko kaltes ant nieko, užpuolė ant kriau- 
cziaus Žebraucko, kad jisai buk kaip tik 
pamato žandarus, tai ir pasakoja tuojaus 
visiems, kad jau ežia žandarai. Paszauk- 
tas žmogelis labai iszsigando, ale kaip 
nieko nežinantis, tai ir nieko negalėjo 
nuo jo iszgaut.

Jau vėl, matyt, užpuolė upas pasiuti
mo ant Vonseckio. Mat kaip kad pa
siunta, tai namie negali nurimti, bėga į 
laukus ir užsipuola ant visų, ką tik pa
tinka ant savo kelio.

(Isz Ukinįko.)

Peterburgas. Viens lietuvys 
pabaigoj 1897 m. buvo padavęs į cenzū
ra lietuviszką kalendorių. Atsake jam, 
kao cenzūra negali leisti spaudinti to 
kalendoriaus iki augsztesneji valdžia ne- 
iszrisz klausymo apie daleidimą lotynisz- 
kai lietuviszkų litarų j lietuviszkus rasz- 
tus.

Vienas mokįtas lietuvys Sausio mene- 
sij 1898 m. padavė Varszavos mokslo 
apielinkes kuratoriui p. Liginui placziai 
ant 9 laksztų paraszytą straipsnį, labai 
aiszkiai parodantį, kaip nenaudinga yra 

, paežiai Maskolijai ginti lietuviams spau- 
dįti saviszkai savo knjgas. P. Liginas 
labai buvo dėkingas už tai tam lietuviui 
ir žadėjo nuvažiavęs į Peturburgą užstot 
už lietuvlszkai- lotyniszkas litaras.

Varszavos generai-gubernatorius ku- 
nįgaiksztis Imeretinskis ir-gi prilaukus 
lietuviszkoms litaroms. Net Suvalkų ir 
Kauno gubernatoriai nieko neturi priesz 
lietuvį^zkas litaras. Tik Vilniaus kura
torius Sergiejevskis ir Varszavos kura
toriaus pagelbinjkas Dobrovolskis prie- 
szinasi lietuviszkoms litaroms. Sziuo- 
du abudu vyru visiems žinomi yra tam
sumu savo galvų, Dobrovolskis net yra

Lietuviai Ąfnepikoj

vertas papeikimo.
J. Minersvillietis.

C u m b o 1 a, Pa. Pereitą sub 
musų tykus miestelis buvo dideliame 
dėjime isz priežasties iszkelimo ac apsistojo, prieszinykai klebono 
kiszkos vėliavos, kuri ceremonijai 
buvo su didele iszkilme. Kadangi 
ventojai Cumbolės daugume litui 
jiems tai ir pripuolė didžiausia rolė iipman rodos isz abiejų pusių yra kal- 
parodoje. Apie 100 lietuviszkų į $, 
apsirengusių uniformose marszyrave 
miestą. Amt kepurių jų buvo szios 
turios litaros: L. F. F. A., kartis 
jog lietuviai stoja kovon

Draugas draugą skriadžia.

Minersville, Pa. Sztai kas atsitiko 
pirm kelių sąvaiezių laiko: mus mieste- 
lij buvo lietuviszki rubsiuviai, du vaiki
nai A. K. ir V. Ž. ir visa darba laike c c
isz drauges, t. y., ką užsidirbo, pusiau 
dalydavosi. Užsilaikė jiedu neblogai, 
nes darbo jiems niekad nestokavo.

Bet sztai kas atsitiko: A. K. nuva
žiavo kur ten apie New Philadelphiją 
apgarsyt savo darbą ir gauti isz ten or
derius ant darbo. Tam užtrukus ten 
porą dienų, jo pusinjkas, surinkęs visas 
gelumbes, steliuotus rubus ir rankpinj- 
gius, nežinia kur iszdume. Padare jis 
szitam bledies ant kelių szimtų dolerių 
ir pagadino jam vardą tarp lietuvių, nes 
dabar steliuojant kokią drapaną ne 
vienas neduos rankpinjgių; o szis,likęs 
nuskriaustu, negali taip greit priesz žmo
nes iszsiteisįt. Ir daug dar, kaip girdė
jau, iszvežė szito nereikalingų anam 
daigtų. Tas labai negražu. Bet szitas 
nenori dar apgarsįt piktadario, tikėda
masis, kad gal pa tans sugrąžįs jo skriau-

isuvis maža palei tiek lietuvių. Ką 
ilbu, nesidarbuoja! ugi yra teatraliszka 
angyste po vardu ,, Simano Daukan-

Ii

Parapijos , ,szv. Juozupo vaidai da 
vis 

ragiasi kaip galėdami kleboną kun. 
tbrį iszvyt.
kastuos vaidus šukele,sunku suprast,

1) . Ncutrnliszka vieszpatyste neprivalo 
remti nė vienos, nė kitos kariaujanezios puses, 
o jei remiu, tai turi remti abidvi lygiai.

2) Neufraliszka vieszpatyste turi užginti 
ant savo teritorijų atlikti kokius nebūk ka- 
riszkus žygius kariaujaneziom pusėm. Jeigu 
audra priverstų kariaujanezios pusės kariszką 
laivą pasislėpti Į neutraliszkos vieszpatystės 
portą, tai ncutraliszkos vieszpatystės gali da- 
leisti tam laivui pataisyt visus sužeidimus, su
teikt reikalingą maistą, bet ginklų ir amuni
cijos nevalia duot - duodama ginklus ir amu
niciją peržengia ncutraliszkumo tiesas. Jei j 
vieną neutr. vieszpatystės portą Įplauks du 
prieszingų kariaujanezių pusių kariszki laivai, 
jie negali tarp savęs pradėt kovos. Neutra
liszkos vieszpatystės taipgi neprivalo jų abie
jų sykiu iszleisti isz prieplaukos, bet vienas 
paskui kitą turi iszplaukti bent už 24 valandų. 
Užėję ant neutr. vieszpatystės teritorijos ka
riaujanezios pusės negali kautis, bet, prie- 
szingai, turi sudėti ginklus. Neutraliszkoj

Darbai neblogiausiai eina, bet gaut 
ubas sunku, nes daug isz kitur svieto 
įvažiavo užtai ir bedarbų daug randa- 

uz Ame

Philadelphia, P a., Gu 
tina Garso redakcija meldžiu pate 
savo luikrasztį szitą žinutę nuo mus 
tuviszko Gedimino Cliubo.

1898 m. 11 d. Mojaus buvo uiti

kun. Burbos, ir taipgi musų Clu 
ve tokj ineszimą, kad butų pinigai 
ežiam i ant Susi v. Centraliszkam 
tetui kaipo ant prezidento kunigo 
ko vardo arba kitam komitetui, 
bus paskirtas nuo daugiaus broliu 
tuvių. Musų Clubas tą paskiria 
tetą isz Susivieni jimo. Su godo 

C kibo komitetas

Waterbury, C o n n. K 
skaityk lietuviszką laikrasztj, apie 
vių krutėjimą maž ką naujo iszgirsJ 
tik musztynės, pesztynės, rasztavoj 
kiszimas lojariams po keletądesetk

Kaip pamisliji, kam da tokiusl

Paduotojas į laikrasztj mislija- 
kad asz jo visus žvcriszkus pasiel 
apgarsysiu per laikrasztj, gal susi

Ale kas tau! vietoje gėdos jiom

Waterburietis.

P a. ,,Vienybė'' 15 
fflerij praneszė, kad Philadclphijoj yra ba- 

draugystė ir kad prisiraszę pora lietuvių; 
iyraklaida. Taigi dabar paduodu tikrą 
lybę, kur jie gyvena, kokioje dalyje miesto, 

pusėj, kaip tai ant Richmondo, Frank
ai, yra bajorų 8|, pietinėj dalyj 5-^, vaka- 
iržiemių If ir dar keli kitur*).Isz viso ba- 
Philadelphijoj yra Į 17 ir visi jie priguli 

ievienos.bajoriszkos draugystės po vardu: 
Didelego, 

ielkiego Krola Kazimierza, albo Synowie 
Matote, musų bajorai pradėjo

,bet kaip Lietuvoj nusibankrutijo, ta 
irczionai Amerikoj.
’) Czlon, reginiai, guod. korespondentas pili 

jais priima už pilną ypatą, o pusbajorius už U 
R e d .

Neutraliszkumas.
bar, karės laike, labai tankiai galima gir- 

iminint apie ncutraliszkumą, neutralisz- 
3vieszpatystės ir 1.1., dėlto neproszalį but 
iszkjti, kas tai yra neutraliszkuma.- 

Mo tiesos. Noutraliszka vieszpatyste va- 
i tokia vieszpatyste, kuri, kilus karei 
kitą dviejų vieszpatysczių, suvis į tą ka- 

•fcšikisza, neszelpia nė vienos, nė kitos ka- 
vjanezios pusės, o jei szelpia, tai abidvi ly-

Apie neutraliszkumą yra iszsidirbę tic- 
kurias ežia bent svarbesnes parodysim.

riaujimcziai pusei laivai.
3) Neutr. vieszpatystei nevalia skoljt pinj- 

gų karinu janeziai pusei, nė dastatyt ginklų — 
ginklų dastatymas vadinasi czion jau kontra
banda.

4) Neutr. vieszpatyste turi nesiprieszjt re
vizijai jos laivų ir turi guodoti blokavimų.

Užtaigi neutr. vieszpatystės turi tiesą reika
lauti nuo abiejų kariaujanezių pusių guodoji- 
mo jos teritorijos; jos prekyste ir komunika
cija turi but nepertraukta; neutr. vėliava ap
gina net kariaujanezios puses turtą, jei tiktai 
nėra kontrabanda, o turtas ncutraliszkos viesz
patystės ir ant prieszo laivo netur pražūti.

Prie kontrabandos apart ginklų ir amunici- 
prisiskaito taii)-<ri arkliai, maistas ir 11., o
marinėj karėj ir anglys.

Reviziją ant laivo daro tok 
riszkas laivas tuszcziu szuviu 
duodą neutr. vieszpatystės prekiaunam laivui

Ka-

sustojęs laukti, kol ji neperžiures. Atvažia
vęs nuo kariszko laivo aficicras pirmiausiai

kaktinomis arba persitikrinęs,

Revizijų daro tik labai retam atsitikime.
Tokios yra ncutraliszkos tiesos. Reikia

szioliai visos viešu patystes tvirtai nepildo. 
Taip 1870 - 71 m. per karę Prancuzijos su Vo-

lydavo ginklus Prancūzijai. Tiesa, tą darė 
ne valdžia nuo savęs, bet daleido savo prekiau- 
nom firmom dastatyti reikalingus ginklus. 
Vokietija protestavo priesz tai, vienok atlygi
nimo nereikalavo.

Ir dabartinėj karėj, žinoma, neutral iszkų 
vieszpatysczių (k. a. Prancuzijos ir Italijos) 
prekėjai ir pramokinjkai dastatys Ispanijai

j Visiems žinia, kad pakajaus laike 
Amerika turi labai mažai vaisko — re- 
guliariszkos kariumenės Suvienytų Val
stijų yra tik 25 tukstaneziai. Yra dar 
apie tiek milicijos, susidariusios isz ve- 
teronų sūnų ir sziaip akvatnįkų. Mili
cija kas met daro bandavones; taigi apie 
kariumeniszką mokslą turi sziokį-tokį 
supratimą. Reguliariszkos kariumenės 
drauge su milicija yra tik į 50.000, ko 
kilus karei toli nepakanka. Dėltogi 
Suvienytų Valstijų armija susiorganiza- 
voja tik tada, kaip jau esti apszaukta 
karė.

Kada valdžia pamato, kad jau tų 50 
tukstanezių kariumenės nepakanka, kad 
valstijai grūmoja pavojus, tada nuspren
džia, kiek dar kariumenės reikia. Tą 
reikalingą skaitlių turi dastatyti visos 
valstijos, sudedanezios Suvienytas Val- 
ssijas.

Gubernatoriai atskyrų valstijų gauna 
paliepimą dastatyt nekurį skaitlių (pagal 
didumą valstijos) akvatnįkų. Amerikoj, 
kaip iki sziol, niekados nesustokuodavo 
reikalingo akvatnįkų skaitliaus, prieszin- 
gai, norinezių kariauti uz savo szalj vi
sados atsiszaukdavo didesnis skaitlius, 
neg reikia.

Kada szaliai grūmoja didelis pavojus, 
tada kiekvienas Suvienytų Valsiijų ukė- 
sai turi griebtis uz ginklo ir ginti savo 
szalj. c

Prie tokio Suvienytų Valstijų kariu
menės surėdymo taikos laike kariume-

dideliai ir visai bereikalingai szalies, 
kaip tai yra tūlose Europos vieszpaty. 
stese, kur veik didesne mokestų puse 
eina ant užlaikymo kariumene, ir laivi- 
jos. Czionai, Amerikoj, kariumene su
sidaro tik tada, kada jos reikia, o paka- 
jaus laike visi buvusiejie kareiviai vėl 
pastoja naudingais draugijos sąnariais. 
Tegul tokia tik ant kares susidarius ka
riumene nėra gal taip iszsilavinus, kaip 
Europos kariumene, bet, kaip iki sziol 
jraktika parode, ir tokia kariumene, 
patekus po gerais aficicrais, yra pakak
tina.

Laivyne Suvienytų Valstijų yra gana 
stipri. Uz ją daugiaus laivų turi tiktai 
Anglija, Prancūzija ir Maskolija.

Kad papuczKai tavę kankina ir na smagu darosi 
valgyk Cascarets katariszkas cukerkas, 
ties pasveiksi 10c., 25c,
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GARSAS AMERIKOS LIETIME
The Voice of America’s

Lithuanians

PUBLISHED EVERY THURSDAY
— AT —

103-105 East Lloyd Street, Shenandoah, Pa.
&

1012 Carson Street South Side, Pittsburgh, Pa.

Translating and job work in englisii, Lithuanian 
and polish language* done at reasonable prices.

,Garsas Amerikos Lietuviu’!
i «*lszeina i kas i Ketvergas. «

108-105 East Lloyd St. Shenandoah, Pa.

R as 2 tuoj a.
Ant visų metų....................

,, pusės metų................ .
1.20c.

. .60c.

. .30c.
Shenandorije skaitytojai gali gauti Qarsa už

mokėdami po 10c kas mėnuo.

In užmarę au prisluntlmu iki Maskolių rnbe- 
žiui...............................................................4 markės.
Pinįgua reikia siųsti registratavoje gromatoje 

arba per ,,money order“. Siuncziaut uedaugiaus 
kaip 60c., galima prisiųsti pacztavoms markėms 

po 1c.
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tai del kokios priežasties kitas . nenorės 
to daryti? Tai-gi sakom, jog isz prin 
cipo netur jokia viena ypata vesti 
visus draugystes reikalus, nors ta ypata

Lehigh Valley Traffic Department persikėlė

ir tai ne vien tik T. M. D-ej, bet kiek
vienoj korporacijoj, kokį vardą ir sie-

nybe” su tuom taip aiszkum dalyku ne
sutinka tik del priežasezių. . . . visiems

,,Garsas” vis niekaip negali su ^Vie
nybe” susiszneketi ir gana. Kaip vie
nas plytų, tai kitas molio - ir taip be ga
lo. Ir dabar vis negali tuodu laikra
szcziai iszaiszkįti viens kitam apie sziuos 
du klausymu: i)ar gerai yra, kad viena 
ypata, atmetus visus draugystes virszi- 
nįkus, paima į savo rankas visą draugy-

Gegužio.Kas turi su kokiais reikalais kreiptis 
prie kampanijos to geležinkelio, tegul nuvei- 
na arba raszo pas General Passenger Agent, 
Mr. Chas S. Lee, 26 Cortland str. New York,

■h| jo'JRĮ | uitoj Tiujrz j| OfA||ą« 
s niujod ‘s i o j Ro s t? o .RJI >lL.wu;d MIX

Kas link antro punkto, t. y. kas link 
pritaisymo neteisingai nuplesztos a. a. 
knn. Burbos garbes, tai ir czionais 
,,Vienybes” nuomones iszrodo mums — 
mažių-mažiausiai — keistomis. Patal
pinus ilgus,- tarsi darodanezius a. a. kun. 
Burbos vagyste, rasztus, ,,Vienybe su
vis jų neatszauke, rodos da ir dabar ji 
tikėtų, kad kun. Burba tikrai apvogė 
parapiją. Jeigu ,,Vienybe” bent dvejo
ja apie kun. Burbos teisingumą, tai kaip 
ji galėjo atidaryti fondą del rinktino au 
kų ant paminklo to, apie kurio teisingu
mą dvejoja— ant paminklo ,,vagiui”? 
Jeigu-gi ji yra persitikrinus apie jo ne

sekretorius. 2) Ko reikalauja garbe a. 
a. kun. A. Burbos: ar atszaukimo ne- 

apvaginimo, ar nutylėjimoteisingo jo 
apie tai.

sekretorių, sako, jog viskas gerai jau 
vien dėlto, kad knįgutes, kaip visi pri
pažįsta, yra vertos to, kad jas iszleisti. 
Bet ,,Garsas” nesutinka su pasenejusia 
sentencija, kad ,,siekis iszteisina pragu
mus” - ir prie doro siekio reikia pasi-

Tegul dabartinis sekretorius viską gerai 
(jei gerai) rėdė, bet gal pasitaikyt, kad 
bus iszrinktas kitas, ne toks doras, sek
retorius, kur tada draugyste atsidurs? 
Gali jis tada rinkti knįgas spaudai suvis 
neatsakanczias, atspaudinęs jam tiK vie
nam žinomoj vietoj ir tik jam žinomą 
skaitlių egzempliorių gali isz to asabisz-

Jei vienas sekretorius sąyąip viską, red^?

Smulkmenos.
Laimingas miestas.

Vokietijos miestas Klingonhcrg, gulintu 
prie upes Main’o, yra, gali sakyt, laimingian- 
sias miestas visoj pasaulėj. Jo gyventojai ne 
tik jokių mokesezių nemoka, bet dar kas nio
bis kožnas t> miesto „obivatelius ” gauna ke
lis szimtus markių. Mat tas miestas turi mo
linių daigių dirbtuvę, kari atnusza metinio 
pelno į 100,000 markių; ta sumų pasidalina 
tarp savęs gyventojai ano laimingo miesto

talistams, kaip tai yra su tukslancziais kilu 
dirbtuvių, tai tik tie keli pasidalytų visų pel
ną, pats gal ne galų pirsztų neprikiszę prie 
darbo, o dabar szimtai žmonių turi svarbu 
palengvinimų.

miaus patilpusių melagysezių. Kaip 
pavieniai žmones, taip ir laikraszcziai 
tankiai suklysta ir nėra jokios gėdos su-

mina laikrasztį, jei jis gėdisi atszaukt sa
vo suklydimą.

Grįžtant prie „Vien.” - jei ji yra per
sitikrinus apie kun. Burbos nekaltumą, 
privalo atszaukt tą, ką buvo ant jo ra- 
szius; jei dvejoja,neprivale atidengt fon
do del rinkimo aukų ant jo paminlo.

stos jo garbes, prieszingai, ateinanezios 
kartos gali pamislyti, kad tik del kitų 
velionio užpelnų buvo sziaip-taip užtrin- 
tas klausymas apie pavogimą tų 2,000

Sziuomi praneszame, kad „Susiv.” orgmas 
,,Tėvynė” nebus dauginus spaudi namas Gar
so spaustuvėj. No 4 ,,Tėvynes” yra pasku
tinis toje spaustuvėj iszejęs. Tolinus „Tėvy
nę” spaudįs Susivienyjimas savo locnoj spau
stuvėj, kurių neseniai įsitaisė. Garso redak
cija pirmiaus mažai ka tarėja su „Tėvyne”, o 
dabar absoliutiszkai nieko abelno neturi. Dėl
to su jokiu „Tėvynės” ar Susivienyjimo rei
kalu tegul niekas nesikreipia į Garso redak
cijų, tik tegul atsiszaukia prie Susivienyjimo 
prezidento.

Lehigh Valley geležinkelio Traffic Depar
tamentas persikėle

Žinomo vieno isz geriausių geležinkelių

Isz Szenadorio.
Rokunda Szenadorio parapijinio vysk. 

M. Volonczausko knįgyno:
Nuo teatro per Užgavėnės liko $ 13,80 
Nuo teatro (Amerika pirtije) 7,55 
Auka Mah. Plane Susiv. kp. (pir
miaus paauk, ant Emigr. namų 
Isz viso

Iszduota už Garsą 2 metų

M i ners Journal už apdarus 
Dapirkta kn. isz Prūsų ir J. 
szczio spaustuves 
Už szepą damoketa

Juoksitėsar no, bet asz apsakysiu, 
Visas nelaimes pagyro raszysiu, 
Nes tas man viskas taip keistai iszrodo, 
Kad niekiu ir tų, kurs guodėja dorų.• •• 
Pagyras teisų visai p iszpliovoja, 
Stojos į akis, sau rankas mazgoja, 
Ginasi visai, kad jis to nesakęs 
Tai tavo draugas ir tavę apgavęs. 
Bet kad pasakai kuriam jis iszbliovč,
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Pajuodęs keikia, kad ans nesiliovė 
Jo nelabame paniekįt bjaurybes, 
Prie akių visų aiszkįt neteisybes. 
Jei bus suvargęs, girsis bagotyste, 
Bile tik pildyt savo veidmainystę.. .. 
Kad ir bus tamsus, tarsi, kaip pelėda, 
Su mokslu girtis, sako, jam negėda. 
Mokįtesniam draugui jis tuoj pavydi, 
Kurs tarp prakilnesnių aiszkiau szick tiek 

žydi.
Jeigu asz tingiu, kam tau užsiimti?
Jug tau nepritinka garbe įgyti!
Kad, ve, asz taip bueziau, kaip pagyr’s esu, 
Pritiktų garbe nesziot ir be tiesų.
Laikrasztį skaitant kaip kitų iszvysta, 
Per savo guodumų bjauriai [pyksta. 
Kad jisai tingi ir nenor pažįti, 
Kur yra nauda ir kaip ja įgyti.
Kų besakyti jam jau apie knįgų?
Kų tik iszvydęs, sako: ,,žinau visų!" 
Bet jo paklauskie nors kurį straipsnelį — 
Sako: ,,užmirszau asz szitų punktclį.. .. 
Jeigu norėtum kame'pamokįti, 
Bjauriausius žodžius turėsi iszgirsti, 
Sako: ,,tu durnus, isz krepszio uugįtas, 
Asz tai proting’s, grikių kosze muilytus; 
Alaus ir vandens - visko atsigėriau, 
Grikiu kosze atbulu szauksztu sėmiau!" 

if c
-x-

*
Bet ir pagyras vienų daigtų užlaiko, 
Kad girtas nežino kur nusikraipo! 
Ant augszto kalno, girdi - szunes loja, 
Kelines aunas ir patalų kloja!
Czia turbūt lova, tai reiks man miegoti, 
Nes nėra žirgo, nėr kur daugiau joti. 
AtsiguV dailiai ir pradeda snausti, 
Ir lyg per sapnų pradeda kų jausti!
Pakelia galva aiszkiau pažiūrėti: 
Stovi baisykle, net baisu regėti! 
Stojas ant kojų ir rengias pabėgti, 
Bet nusigandęs negal ne iszrekti. 
Pakniopstoms vertes, net žandai braszkejo, 
Labjaus pabudęs draugų paregėjo.
Draugas, pamatęs tokių czion vaidyklų, 
Negalėj’ pažįt, kas tai do baisykle.
M išli jo, eudaunas kas czionai atėjo, 
Nes bebuksvis tarp durų ten stovėjo. 
Klausia: ,,kas-gi tu? ar baidykle esi?" 
O jis atsako: ,,kas manę sumuszė?’’ 
Per naktį skaniai sau iszsimiegojo, 
Ryte pabudęs jau liūdnai durnojo: 
Kaip reiks iszeiti ir kaip pažiūrėti. 
Pats savęs klausė, kaip tai padaryti.
Taigi pagyras kaip dar nutylėjo; 
Nors visi mate, bet jis neregėjo. 
Szituo pagyras niekam nesigyrė. 
Kaip atsitiko ir kas jį nuspyrė, 
Ar nuo kalnelio, arba per langelį? 
Bet nieks nežino, kas jįjį nurengė. 
Visų pagyrų barszcziai nedaryti, 
Kurie giriasi, kad dvaro augįti! 
Tiek tau yr žodžių, pagyro mieliausias. 
Neniekįk kita, save nesiaugsztįk.
Jeigu dorybių takeliais vaikszcziosi, 
Tai pagyrimo vainikų nesziosi....
Nopuosz tav’ būnant girtu pagyrimai, 
Joigu bus bjaurus visi aps’ėjimai!

Juozas J,

JVLF.JVIaley,
110 S. Main str.

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

Dr. Y. M. HAMILTON 
buvęs Miners Hospital, oje 
Ashland’o. Gyvena 115 N. Jar- 
din str. S h o n a n d o a h,Pa,

Dr. P. F. BURKE 
geriausiai gydo visokias ligas 

Gyvena
30 E. iLIoyd str.

Shenandoah Pa

Vyrai visi pas geriausių

Grab ori u
Vinca Minkeiicziu

230 W. Centre str.
Shenandoah, Pa

Užlaiko geriausius arkliu.' 
ir ryginus dėl szėrmonų. vesei- 
lių ir 1.1. Į36 ir

,RYTAS’ 
nedėlinis szeimyniszkas laikrasztis 
Waterbury Conn.

RYTAS kaszluoja ant metų tik
tai............................................ S l,oo

Kiekvienai kriksz.czioniszkai szei- 
mynai naudingaji iszsiraszyIi.

Antraszas:

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

GERIAUSIAS LIE-
TUVISZKAS KRIAU-
CZ1US

A. BUJAUCKAS.
Persikraustė į savo imu. 

jus namus ant
807 W. Coal str. Shenandoah, 
Pa.

Nedėlinis Garsas Amerikos Lie
tuviu yra pigiausias ir geriausias 
lietuviszkas laikrasztis. Naujau
sios žinios, puikios apysakos. Ka
szluoja tik 1 dol. 20 c. ant mi tų, 
60 c. ant pusmeczio. Prusnose 1 
markės • GARSO spaustuvė už pi
gią prekę ir labai gražiai padaro 
visokius d rukoriszk us d arbus;«pa ri
dinamu draugysezių konstitucijas, 
visokias koi teles, užpraszymus, 
laiszkus etc.

Pinįgus ir gromatas reik siųsti 
ant vardo:

Garsas (Publishing Co.
Shenandoah. Pa.,

Geležinkelis Lehigh ■ Valley.
Prasidėjo nuo 15 Gegužio [May) 18ę>8

Trcinai iszeina Isz Shenadorio į Penn 
Haven Junction, Mauch Chunk, Le 
higliton, Slatington, White Hall, Cata
sauqua, Allentown, Bethlehem, Easton 
New York Ir Philadelphia 5.28, 7.59, ry
ta; 12.59 2.25, 5.10, po pietų.
In Wilkes Barre, White Haven,ir Pitts

ton, 5.28, 10.1 1 ryta; 2.59, 5.10 po plot.
In Laceyville, Towanda, Sayre, Wa

verly Elmira Rochester, Buffalo, Niaga
ra Falls Auburn, Syracuse, Ithaca, Ge
neva ir in Westus 10.14 ryta; 12.59 5.10 
po plot.

In Belvidere, Delaware, Water Gap ir 
Stroudsburg 5.28 ryta; 5.10 po plot.

In Lambertville ir Trenton 7.19 ryta.
In Jeanesville, Lewiston ir Beaver 

Meadow 5.28 ryta; 2.25 po piet.
In Mc’Adoo, Audenried ir Hazleton 

Stockton ir Lumber Yard 5.28,7.49,10.14 
ryta; 12.59, 2.25 5.10 po piet.

In Jeddo, Drifton ir Freeland 5.28, 
10.14 rytą 5.10 po plot.
In Scranton 5.28, 10.11 ryta: 12.59 ir 5.10 
po piet.

In Lost Creek Girardville ir Ashland, 
4.00 ir 7.28 po pietų

In Raven Run, Centralia Mt-Carme! 
ir Shamokin 11.00, ryta; 1.48 6.12,9.23, 
po pietų.

In Mahanoy City, Park Place, Delano 
5.28, 7.49, 10.14 ryta; 12.59,2.25. 5.10 po 
pietų.

In Yeatesvillo 5.28, 10.14, ryta; 2.25 
po pietų.

TEEINA I ISZEINA.
Isz Shamokin 7.10 9.20 ir 12.10 ryta, 

1.20 po pint ir ateina in Shenandori ant 
7.49, lo.l l, ryta. 12.59. 5.10 po pint.

Iszeina isz. Sin nandoah, į Pottsville 
St. Clair. New Castle, Morea ir New 
Boston 7,19 ir 10.14 ryto, 12.59, 2.25 po 
piet.

Iszeina Isz Pottsville in Shenandoah, 
9 45 ryta, ir 12.35. 5.05, 8.10 po piet.

Iszeina isz Hazleton, in Shenandoah, 
7.35. 10.00, ryla ir 12.50, 5.10, 6.27. 8.25 
po piet.

NEDELINIS TREINAS
Iszeina in Raven Run, Centralia 

Mount Carmel ir Shamokin 9.49 ryte 
7.25 po pietų, 
iszeina isz Shamokin in Shenadori ant 
8.40 ryta ir 5.35 po pietų.

Isz Shenandoah į Yatsville, Mahanoy 
City, Park Place, Delano, Me Adoo, 
Audenrii d, Hazleton, Stockton, Lum
ber Yard, Weatherly ir Mauch Chunk 
9.35 ryto ir 6.30.

In Lehighton. Slatington, Catasaaqua 
Wliiti Hall, Coplay, Allentown, Easton, 
ir 1 hilipsburg, 9.35 ryta ir 6.31 po piet.

In New York ir Philadelphia9.35 ryta.
Iszeina isz Ilazletono į Shenandoah 

8.50 ryta ir 6.27 po piet.
M. B. CUTTER. Supt. Trasportation 

Soul li Bethlehem, Pa.
ROLLIN 11. W1 LI ’.ER genera Inas supe 

rinienden 1' Sonih Bethlehem, Pa 
CHAS S. LEE, Gen. I as>. Agentas

New York-. N. Y.
A W NONNEM ACH ER. Div. Fas j\.

South Bethlehem, Pa

mėnesini' laikrasztis paskirtas 
dvasiszkam ir medegiszkum 
Lietuvių tanios sulaikymui 
per jos apszvietimų, iszeina 
Tilžėje. Amerikoje kaszluoja 
1 dol. su prisiunlimu. Raszy 
kit j j as:

Ilerrn Šaunus
Tilsit Wasserstr.

OSTPRENSSEN.
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Banka Bischoffo
1 uždėta 1848 mete
name Staats—Zoltung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, prieszai City Hall 

New-Yorke-- 0--
Sluncziaine pinįgus į visas dalis svieto pigei, saugel Ir greitai

POWSZECHNAWYSTAWA

BENZLGER BROTHERS

szkinimus meilingai suteiksime.

J. MIELBAZIS,
120 122 S. Main str. 

Shenandoah, Pa.
užlaiko puikia restauraciją

p u 1 t ė b e 1 i u s.rj'J° k r 1^ u c z i ų 
s z a p o j pasiuva pigiai ir goriau kaip 
kitur visokias žiemines drapanas. Taip 
gi pas jį gali gaut visokią rodą ir n u - 
siųsti į Lietuvą pi n įgusir 
iszsipirkti laivakortg. Neužmirszkit 
reikale užeiti.

Pirmos kliasos Hotel į
UŽLAIKO SCRANTON’E

P. L1PAV1CZEA.
Geriausia užeiga ir rodos vieta dėl lic- 

uvių. Pirmos kliasos visokį gėryma- 
cigarai. Laivakortes taiposgi parduo- 
ant geriausių linijų.

Nepamirszkite, jog Motelis
Petro Lipavicziaus,
po No. 1837 N. Main Ave.

Povldonce), Scrantoa, Pa,

W. SLONINSKA
679 Milwaukee Avenue, CHICAGO., ILL.

Mano Dirbtuve taiio
Apdowanota

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

KARŪNŲ, SZARPŲ, 
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
1SERLŲ, MARSZAL- 
KINIŲ LAZDŲ ir tt.

Turiu už garbg apreikszti guo- 
dotiniems Kunįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu wi- 
sušaugszcziaus paminėtus daig-

ir Geriausei, nes per 30 metų 
užsiimdama iszdirbimais įgijau 
geriausę praktiką ir dėl to galiu 
wiska padirbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.

Su guodone
W. SLOMLNSKA, 679 MILWAUKEE AV., CHICAGO, ILL.

CMSYUrtCMSXI CM SV CM SV

Vienatine LietimszKa
APTIEK A!

Kurio] galiteogautie visokių gidno- 
u kaip senam krajui, ba aptieko 

rius paeina isz seno krajaus. Tai- 
pos-gi siuncziamo giduoles j visas 
dalis Amerikos.
Raszidami gromatas adresavokit: 

Wz. AT. SzembOrskis,
64 Green Str. Worcester. Masu.

S 
įsi 
!S:
;s

1

IK/Jlliodanie SzipkortCS (laivakortes) ant greieziausių gar- 
iar. ių į krajų važiuojantiems ir iszsilinczianic SZipkOl’tCS 

dėl atvažiavimo isz]krajaus į Amerika, 
| Bankoje savo visados laikome dapi-ugybe 

ningu del iszmainymo, kaip tai:
MaskolijosFllblilĮ, Vokietijos marki U, Austrijos guldenų etc.

Dėlei artesnės žinios raszyk į

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

Nedėliojo Banka atvira nuo 10 iki 12 adynai.

ZINIA DEL S AL LUM KU 
IR SZTORNIKU.

Pirkit sigarus ir sigarotus nuo 
Juozo A. Mandour didžiausio ir 
pigiausiė kupcziaus visame paviete. 
Jis pardavinėja taiposgi daug įvai 
rių gražių mažmožių; parduoda vis
ką už 20 procentų piginus nei kiti. 
Jei netiki, tai pamegįk duot jam 
orderį. Jo krautuvė yra

211 E. Centre str.
Shenndoah, Pa.

Motoriszkų drapanų sztoras - 
No 205 E. Centro str.

Puikiausia visam Shenandoah 

PESTAUPACJJA.
Tris syk ant dienos karszti užkandžiai o teip visada szalti už 

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

Priegtam kožnas lietuvys ras szirdinga rodą kiekvienam 
reikale.

O ir pinįgus maino ir siunezia iu LIETUVA ir m visas 
lai is svieto.

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

ir

r k Cincinnati, O. Chicago. Ill

36 & 38 Barclay St. 343 Main Str. 178 Monroe Str

ISZDIRBEJAI ■imuHy—

Velavu, Karūnėlių, Žvaigž
džiu, Szarfu, Skrybėlių,

Kepurių, ir visokiu
Uniformų.——

jjjgT’ Savo didelį illustravotą katalogų atsiųsime per pacztų ko 

nam, kas tik pareikalaus. Žinia apiejprekes ir visus reikalingu
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AR ŽINAI KĄ?

Antanas Daniseviczia
savo naujame name tint

630 W. Centre str.
Mahanoy City, Pa.

Laiko geriausių s z t o r ą ir 
s n 1 i u n ą.

Atsilankyk! patyrsi, kad tai tei
singas ii geras žmogus.

ANTANAS KALCZ1NSKAS

Gerinus, kaip Klondike.
1 neleki t savo pinįgus ten, kur jus žinot, ka<J 

už juos pilnai.

s ta kis $3.75
Geležines lovos $ 3-5°

Dr. C. B. Ham
z Bellevue Hospital Medical College.)

Rodas duoda uz dyka.
GYDO VYRUS, MOTERIS ir VAIKUS.

Jei daktarai negalėjo pažįti tavo ligos arba ne
galėjo tau pagelbėt, tai raszyk tuoiuus pas Duk
terį Huni'į, o jis tau duos rodį už dykį. Jei dak
taras pripužįtų tavo ligį už neibzgydomį, tai Ua- 
cziai tau pasakys ir neturėsi jokios ulrotos. Dr. 
Iltim yra teisingas ir atsakantys o apie ligonius 
taip rūpinasi, kaip tikras tėvas upj(. savo vaikus, 
vilionės, kurie dovanai klausinėjo rodų dnug'-lio 
daktarų, kurie po kelioliKį met ų pergulėjo iigon- 
bueziuose, tartum per kokius molius likos dr II.i- 
m'o iszgydyti, Nekalbamo tai girdamiesi, tik sa- 
korakrį teisybę, Nepratęsk savo ligos nes ga
li ta būti ueiszgydoma. Raszyk tuojaus pas Duk
terį Bain'į.

Gyduo.ių Daktaro 1 lani'o negali gauti jokioj 
aptiekoi, nej grosernėj, nei kare damoj, nė nuo 
perknycziu, Kas nori bud persitikrinęs, kad 
gaus c/ystas ir sveikas gyduoles, tai turi jas par
sitraukti nuo lluni'i lioiika t ų gyduolių ka>/i uo- 
ja tik $1.00 SZI-S7.IOS bonkes $5.00. Raszaut gy
duolių. reikia apraszyti savo ligį ir Įdėli į aroma
te pinigus, money orderi arba ezeki. Gyduoles 
ir pamokinimu kaip jais suartėti, i-zsiusime s>- 
aneziu paežiu, Atsiusk paežio ženklelį dėl nt- 
bymo, Adresas lohsai:

DR. C. B.
708-709 National Union Building, 

Toledo, Ohio.

geras ir teisingas 
vyras laiko

niainierhj
KOTELI

| KETVIRTOS
(Fourth) Street
Minersville, Pa1

Nuo naujų metų uždėjo agentū
rą siuntinėjimo pinigų į Lietuvą ir 
visas svieto dalis.

S, Markauckas
^5711 i till JI

H AM.

Kožnas taip sako.
Cascarets katariszkos cukerkos, dyvl- 

niavsias iszradimas szio amžiaus, yra 
gardžios ir pale.igvinanczios skanumą, 
daro labai gerą pcKme ant inkstų, atmi
nai vidurių, perczystija žmogaus kraują 
panaikina porszalimą, iszgydo galvos 
skaudėjimą, karsztlige ir užkietėjimą vi
durių. Nusipirk baksuką C.K.C. ir pa
mėgink jas sziądien; 10, 15, 50 centų, vi
sų aptlekorių gvarantuojama. 210

Geriausias Shenadorij pho- 
tografas; nutraukia paveikslus 
kokio nori formato, nuo ma
žiausio-iki formatui portreto.

Puikiai nutraukia ir nebran
giai.

29£ W. Centre str.

Parlor Suit , 5užtakos
Kėdė su msedžio seiiynp 
Kėdė su nendrii e sėdyne 

.1. P. Williams & Son
18.0(1

Puikus aržuoliniai Chanila suits,
8 sztukos - $ 14.00

j Visa ellia lovos, springsai, visur
apvadžiota - § 3.75

(Komoda - - 5.50
13 S. MAIN STIL

SHENANDOAH, PA.,

Neiszspjauk su tabaku ir nešimi jk
amžių.

Jeigu nori atsi p ratyti nuo naudojimo 
abako ant visados ir būti drūtas, mag- 

netiszkas, pilnas naujo gyvenimo ir pa
jėgų, gauk No-To-Bac, stebuklų dary- 

6ją, kuris daro isz ligotų drūtus vyrus.

Jacob Hentz’o

Valgį gali gauti kožnų valandų 
OYSTER1AI,visokių kainų.

jau. Pirk No-To-Bac nuo savo aptieko-

už 50c. ir $1,00. Knįgutc ir sampclius 
prisiųsiu už dyką. Adresas:
Sterling Remedy Co., Chicago arba New-
York. 243

Mrs Jacob Hontz daro pui
kiausius kvietkus. Y patingai už- 
stcliuotus vainikus ant veselijų, 
szcrmcnų ir visokių tani panaszių 
dalykų.

Mrs Jacob Bentz
17 N Main st Shenandoah, Pa.

pertai, žinote, jog kaipo naujas 
biznierius nesigaili savo gardaus 
ahiczio ir turkiszku cigaru. Visi

quickly scon r
Send model op ,• ketch with <*rplanation lor free report tw to 
patentability. “ ‘ ~
and full infor _
H, B. WILLSON 1 CO , ;s.
Lo Dr A I ;., WASHINGTON, D. C-

FEE TVE WEEN PATEKT 0BTATNET).

43 PAGE EC0K TREE. Contains rvf-r<-n<- - 
t Writ,- far SPECIAL OFFER.Shenandoah, Pa.

Chas Kettig ir Sūnus
1’0TTVIELEME, Bn.

turi pravora Lager alaus ir Porterio, 
taiposgi

P> a v a r s k o a 1 a u s. kurs geresni-, 
i.ž importavotą. ’Pardavinėja irbonku- 
tėms dėl szeimynų.

----- GAUSITE PAS------
BARNSTON Tea Co

ir t.t., duokite telefons 
užmokės už telefoną ir

' . ’ C ' • č.
Adresavokit pas: Mr. Ulrich & Son,

Ashland, Pa. (19—6

,,Anthracite” alų. 
tarantuota tikrai czvslas.

Importuoja ie viso

nu
Ti-

DIDŽIAU ŠIA

Lietuviszka 
ei j a

Goriausi geryniai, užkandžiai uždyka 
ryto iki 12, ir nuo 8 vakar iki 12.

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

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

M: KUPCZ1NSKA8 ir
P- P/IgKBVIOZlUą

ir

— Na wisi prie alaus —
CH. SH^IDTO

Ar žinote lietu wild kad Cll KYŠ
TI AN SUMUOTO yra geras alus ir 
cralwa nuo jo niekad neskauda. Pas

baczkutia in namus parsigabenti
70 W. Coal str. Shenandoah, Pa. 

4-lir 11

L I E T U V I S Z K A S GR \BORIUS.p:U'- 
samdo arklius del pasivėžinimo, 
karietos del vcselijų, szcrmcnų ir 
kriksztynų. Taipgi turi visokių 
grabų ir pigiausiai palaidoja numi
rusius. Adresas:

3 E. CENTRE STR. 
SHENANDOAH, PA.

Wanted—An Idea
Protect your Ideas; they may bring you wealth 
Write JOHN WEDDERBURN & CO., Patent Attoi 
noys, Washington, D. C..for their $1,800 prise offej 
ABd lift of two hundred Inventions wuntuB..

Geriam ir szviezianse mėsa
Juozą JUDICKĄ

19 W. Oak str. Shenandoah.

120 S. Jardin str

RĄ DVIRATI ®
už pigia preke, eik pas

D. FAUSTA in

Shenandoah, P
pas jį gali apsaugoti (insziuryti) savo namus nuo ugnies.

Jis p'rstato goriausias, isztikimiausias ir seniausias Amerikos
apsaugojimo kompanijas Apsaugoja nuo ugneles jau daugelis metu

O
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Mokslo Stebuklai R H. MORGAN,
ONE GIVES RELIEF

Dirba visokias

KARDUS, DRABU

ŽIUS IR T.T.

DEL LIETU-

VISZKU
ldraugyscziu.
Raszikite, o mes

žiūros kokardas

0$

CONWAYS FAMOUS

1 >

50 YEARS’ 
EXPERIENCE.

H

H

5
A

Pigiausia viela visoj 

Amerikoj/'

k ‘

Shenandoah, Pa- 
ateik ir pa-

SZARFAS, KEPU-

RES, KARŪNAS,

for

11 o m an s lit

1

Send Five Centą to The Ripaxs Chemical Comp, ny, No. jo 
Spruce St., New York, and they will bo sent to you by mail; or 
13 cartons will bo moiled for 48 cents. The diancet ar0 t© 
oao that Ripans Tabules ars the very mcdicisc you need.

DR. F. J. K ALLMERTEN 
TOLEDO, OHIO

pas miii.
po idc.

10c
10c •
10c
10c
10c
10

‘ 11

V

-t

until you have tri

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

Tbi. sort la pul cheaply to gra.tl£y th» universal prwoni demand fr-r k low pries.

If you don’t find this sort of

Plaucziu liga ir džiova 
iszgydomos,

PrakilnusNew York’okeinikas irniokslin- 
ezius ką siūlo mus skaitytojams už dyką.

Žinomas komikas T. A. Slocum, fsz 
New York’o apgarsino savo metodas is?- 
gidymo džiovos, gerklės, plauczių ir kru
tinės ligų, taposgi kosulio, kataro vidu
riuose irabelnai visokių nupuolimų svei
katos. Kiekvienam mus skaitytojui, 
kurs paraszys pas jį. jis atsiųs ŪŽ DYK^ 
TRIS BONKUTES savo naujai iszrastų 
liokarstu.

Jo „Naujas Moksliszkas Gydymas' 
Iszgydė jau tukstanezius savu laiku var
tojusius tą vaistą ir Jis laiko už savo pro 
fesijos pridery tg suteikti konezianezia’ 
žmonijai progą pasinaudot isz jo tikrai 
gydanezio vaisto.
Mokslas kasdien atranda naujus ste

buklus, ir szis didis komikas, kantriai 
metų metus tyrinėdamas, dasiokė rezul
tato taip žmonijai naudingo, kad užsi
tarnauja ant vardo naujo genijaus. Jo 
tvirtinimas, kad plauczių ligos ir džiova 
yra iszgydomos ir kiekvienam klimate, 
yra patvfrtįtos liudyjlmais „szirdingų 
padėkavonės laiszkų", kurių czielos krū
vos yra jo laboratorijose Amerikoj ir 
Europoj, atsiųstos nuo iszgydytų isz vi

sų svieto krasztų.
Baisi džiova, nepasiliaujanti, atnesza 

greitą ir neiszvengtiną myrį. .
Tik paraszyk pas T. A. Slocum, M. C , 

98 Pino str., New York, priduodamas 
paežio ir expreso adresą ir jisai dovanai 
atsiųs vaistą tiesiok isz savo laboratori
jos.

Kencziantiejie tegul tuojaus pasinau
doja isz szio prakilnaus pasiūlymo.

Pasakyk savo daktarui, kad tu apie 
tai radai m- s laikrasztij.

1AW.SDN1IS LIETUWOS
PO AP.SZW.WICENTD.

UZD.24.RUGJ893.
SHENANDOAH,PA.

N. MAIN STR.
SHENANDOAH, PA.

REAL ESTATE BROKER

turi geriausią agentūrą, pardavinėja laivakortes, apsau
goja nuo Ugnies ir maino pinįgus ir siunezia į Seną tėvynę, 
perka ir parduoda liaillll ir visokius reikalus atlieka kuotei- 
rirgiausiai.

Nori siųsti kam laivakortę? Nori pinįgus iszmainyti? 
apsaugoti nuo ugnies ir insziuryti baznyczią, namus, daigtus?

nusipirkti ge
O gal nori

Nori padaryti rejentaliszkus rasztus? Norite 
riausius lotus Philadelphijoje ir Caindene? 
sukalcktavoti randą? ar pinįgų pasiskolįti?

DR. F. J. KALLMERTEN,
SUECIJALISTAS CIIRONI8ZKU IR NKRVISZ- 

KU LIG U.
Gydo visokias 

nžsenėjusias ligas 
Troszkinimą, spaz 
mas, paralyžių, 
dusulį, vandenine 
pukliną, reuma
tizmą, skaudėji
mą galvos, akių, 
ausų, ir nosies, 
ligas pilvo, gerk
lės, krutinės, kvė
pavimo kelių,dru- 
galvos ir ant 

nereguliariszkuiną

teisinga ir iszmintinga zmo- o o *
gų TIK NEPAMIRSZK:
2548 Richmond str.lTiiladc|phia,Pa

Plumberis ir Gasfitter’is,
SZILTU VANDENIU SZYI.DYMASJO 
SPEClJALISZKUMAS, YPACZ NO
RINGAI ĮVEDA SZILUMA į BAZNY- 
CZIAS.

INTA ISO MAUDYNES, WATER 
CLOTETUS, PRAUSYNES NAUJAU
SIO STYLIAUS.

DIRBAVIETE ANT KAMPO LLOYD
& WHITE STS., GRETA SU „GAR- 
SO” OFFISU.

g į, szaszus ant 
skaros, ligas motės 
menstruacijų, kraujo tekėjimą, baltąja 
igą, nevaisingumą, palags sopulius, puk- 

liną, žaisdas, atsivėrusias votis, rože, 
žarnų ligas, skaudėjimą kryžiaus, kruti
nės, sloga, reuralgiją, bronchitis, petog- 
rą, niežulį, uždegimą*smegenų, sutukimą, 
pūslės ligas, vėžį, dieglius, nugarkaulio 
džiuvimą, susilpnėjimą kojų, džiova pil
vo ir inkstų ligas, tifų, odra, kirmėles ir 
1.1.
GYDO MOTERIS, VAIKUS IR VYRUS.

Jei kenti, o netekai vilties iszsigydįil, 
paklausk daktaro Kallmerten patarimo. 
Dr. Kallmerten’as iszgydė tukstanezius 
žmonių, kurie ilgai kentėjo, o kiti dakta
rai negalėjo jų iszgydyti. Tie žmonės 
visur garsina dr-o.Kallmerten'o varda ir 
savo pažystamiems jį rodija. Atsiszau- 
kit prie dr-o Kallmertcn’o, o jis jus isz- 
gyd^s.

UŽSIKRECZIAMAS LIGAS abiejų ly- 
czlų (įgytas arba prigimtas) gydo tikrai ir 
greitai. Nereik gėd tis, tik gydytis, nes 
užvilkimas atnesza apverktinas pasek
mes.

Rodą už dyka! Dr-as Kallmerten"as 
Inos rodą uždyką. Apraszykit liga, pa
sakykit kiek metų ligonis, atsi skit gro- 
matoj blskįjo plaukų nuo galvos ir už 
2 c. pacztlnį ženklelį, tai tuoj gausit at
sakymą, ar galima lieą iszgydyt, ir kiek 
kasztuos vaistai. Galima raszyt lenkisz- 
kai, angliszkal ir vokiszkai. Adresas:

trade marks, 
DESIGNS,

COPYRIGHTS &C.
Anyone sending n sket ch and description may 

quickly ascertain, free, whether an invention la 
probably patent able, Communications strictly 
confidential. Oldest agency for securing patents 
In America. We have a W ashington office.

Patents taken through Munn & Co. receive 
special notice in t lie

SCIENTIFIC AMERICAN, 
beautifully illustrated, lnr>.st ci.vuliition of 
nnv scientific journal, weekly, t erini aycar; 
Jl.fiOsIx months. Specimen copies ai)<l IWiD 
IJuuk on Patents sent tree. Address

MUNN & CO.,
361 Broadway. New York.

102 N . Main si r., 
Pardavimas bus puikus, 

žiūrėk.
vertos, 

szl notos 25c. 
puodukas 25c. 
Bliudas 25c.
Karpetos 40c. už yardą 
stiklinė torielka 25c. 
kavos puodas 25c. 
Vaza 25c.

Ateik Ir pažiūrėk, kaip viskas pigu 
Conway Famous 5 & jo c. StoreMAIN STR., SHENANDOAH


