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390 Dainų tiktai uz SI. 
Su nusiuntimu.

Iždaveme didele kuinga daina 
Busidedante isz 390 dainų Rniųgą 
druozei susinta ir broszuravota. Kas 
nusipirks, ras visokiu dainų isz visu 
užkaboriu ka dainoja Lietuvoja.

Nusipirkite o turėsite dainelu, 
Per ciela meta ant visu dienelu.

Nusipirkite ir burtu kningele su 
tgialba Kaziru, o kasztuoja knigela 
kalada kaziru tiktai ^5 deniai.
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Kas girdėt ?
Ne rugokyme ant blogu lai 

ku! Szitai ponelis John Rocke 
feleris, kaip svietas apskaitė, 
in ėjo in jojo banka 35 milijo
nai doreliu. Ir tai traukije ke 
Jiu menesiu.
Ar-gi galema rugot ant laiku, 
Jagu padeda tiek daug pinigu,

Vengrai ketina sulaikyt isz 
eivius in Amerika, nes ir ne 
yra užganadyti^'ž tu j u ka da 
bar daugybe eugryžo be pinin 
g"-

“Saule” del saves užsiraszykie, 
No kitji skaityt ne praszykie. 
Ne žinia kas toki žmogų ant 

svieto laiko.
Katras ne kningu ne laikrasz 

ežiu ne skaito!
Teip, teip. Sunkus butu gy 

venimas del apszviesto žmo
gaus jagu ne turėtu ka skaityt 
Žinoma del apszviesto žmo
gaus, ba tamsunui ir keturko 
jui skaitymas ne yra reikalyn- 
gas.

Izs Amerikos
MahanoyCity, Pa Diena 22 Gegužio (May) 1908

Skaitykite visi, 
Seni, ir jauni: 

Ir moteres ir bobutes, 
Ir jaunos mergiukes.

Laukas, ant kurio dabar sto 
vi New Yorkas yra apszacavo 
tas ant dvieju miliardu dole
riu. Mete 1626 ulenderskinis 
gubernatoris Petras Minust 
pirko ta ciela sala Manhantton 
už raudona skepeta, kelis mi
singinius knykius ir da

V kias sniulkemenas, ka 
- vertes ant 24 doleriu.

kito 
buvo

Vis ant darbiirylTo. Fabrikas 
, firmos U. C. Frik Cake Co., 
po užžiura United States Steel 
Corporation, apgarsino prisa
kymą, jog jagu darbinykas 
bus nužvelgtas gerentis alų ar 
arielka po darbui, bus no dar
bo atstaty'as.

A pi kapitola ir proce nuolatos 
kalbame,

Del to, jog tu dvieju ne doug 
turime.

Isz gyvenimd mokyklos, 
Daugi ause ne tenka gyvatos.

Jagu kaita per savo kvailumą 
inklimpai,

Tai da kvailesniu stojeisi, 
gu api tai užmirszai.

ja

ne-

Skaitome angelskame dien 
rasztyje “Daily Record” jog 
Kun. Petras Abromaitis, prab. 
isz Shenandoah, Pa. turi per
sikelt in Girardville. Tiek to, 
kun. Abromaitis jau turi 
isz ko amži baigkt, bet isz sza 
lies dvasiszkos valdžios butu 
dydele szunybe padaryta del 
Kun. Abromaiczio, o ir del vi
su Lietuvnyku.

Tai matote, jog bile paszle- 
mekai ant juoko laiko vysus. 
“Polanderius.” Szelauk su 
jeis!-

Stafykime bažnyczes, puosz- 
kime jaises-del patiikiniu iž- 
gamu, o ne trukus ir visi-“po- 
landerei” pateks in nelaisve 
musu dydžiausiu nevidonu! 
Ar da ylgai del patrikti lan- 

kavosime,
Ar vis bažnyczes musu del jus 

pa vedinėsime ?

Dabar jau pradeda del 
kuriu tėvu akys atsidarinėti ir 
pamatyt, api szunliszka pasiel- 
gyma jauuumenes -šuneliu ir 
dukrelių. Juk priežodis seno 
ves mokyna, jog “kokie tėvai 
tokie ir jiuju vaikai, - kokis 
medis tokis kylys, kokis medis 
tokis vaisia - Girtuoklys ir va
gis tėvelis, tokis buna ir jio su 
neli.- paleistuve mamele, to
kia buna ir dukrele.

Tankiause tėvas savo sūne
lio per ylga laika no mato, ba 
kada pareina no darbo, tai sū
nelis jau senei trankosi po vi 
sokius užkaborius ir atsiranda 
da tada, kada jau tėvelis gerai 
pramiega? Motinos ne moka 
vaiku mokyt- ne- augynt; o 
jau ka api mokslą tykybes tai 
ne motais, viską krauje ant 
sprando kuningo!

Sedien kas isz tosios jaunu- 
menes? Kokia nanda buna 
del vyro, jagu apsiporuoje su 
amerikonine lieždžione (mon- 
ke); Ar ylgai turi džiaugsma 
isz tokios pusgalves?

O sūnelis jagu ižsisaugojo 
ylgo kaleymo tai stojesi bomu 
ir skudurlum ant visados. 
Tokis gaivalas mokyklos szali 
naši, o del to, jog tėvams ne 
rupi, ar tas sūnelis tikrai eina 
in mokslą ir kaip jis augsztai 
stovi moksle. Teip pat ir su 
dukrelėms einasi.- Vos dukre 

. le sukanke 14 metu, jau eina, 
in apgloba kipszo.
Jagu kipSzas in apgluba 

m a, 
Tada jau ne pataisys ne 

riause mama,
Tėvai privalo savo vaikelius 

mokyt, poterėlio ir dorybes, 
o tada bus Nauda del visusuo- 
menes ir tokie valkelei pri
glaus senatvėje savo tėvelius.

Ne rugokite ant savo vaiku, 
Ba tiejei vaikai ne pažino sa

vo tėvu.

pai-

gė

Gal but, jog kada visi ame 
rikoniszki vyskupai iszmirs, 
tai lietuvei ir lenkai dasilanks 
savo  Kaip girdėt, jog ant 
mirusio kun. biskupo Hors- 
mano isz Clevelando liks 
kun. biskupas- sufraganas 
Kondelka. Czekas.

Viena motere isz Detroit, 
Mich, gei dže atsisiskyrimo no 
savo vyro už tai, jog jai'duoda 
tik du dolerius ant nedėlios 
ant iszsimaitinimo. Tokiuosia 
sunkiuose dienuose ir tai pri
valo būti užtebetinai, ba kiek 
tai szeiminu aplaikineje taja 
suma no “tėvo biednuju” o 
gyventi turi! Ne kurie žmonis 
ne žino kada jems gerai pasi
veda.

Suvirszum milijonas be 
burbo.

New Yorkas- Delei datirine 
jimo sužinoti kiek sziame lai 
ke randasi žmonių be darbo, 
amerike, buvo surinktas skait 
lis, katras parodo kad suvir 
ezum milijonas žmonių randasi 
be darbo. Dydesnuose miestuo 
se bedarbiu rkndati in 600 
tukstaneziu o valstijose isz- 
skirent dydesnius miestus ran 
dasi ir apie 600 tuketaneziai ne 
turineziu užsiėmimo.

Mieste New Yorke yra šaky 
ta kad 250 tukstaneziu vyru 
ir moterių nebeturi darbo, 
Philadelphijoje apie 100 tuks 
tancziu o Chicago apie 90 tuks 
taneziu.

Baisi ateitys muso žemes 
nog suszalimo.

■ Ntw York, geg. 20- Dakta 
ras Charles P. Steinmetz, pro 
fesoriue elektriko, Union Uni
versiteto Schenectady’je prana 
szauje jog tebyre gentkarte pa 
regee kaip iszsibaigs stokas kie 
tuju anglių. Tada turės žmoni 
je ymtis prie minkeztuju ang 
Jiu idant iszeieaugot nog sueza 
limo, nes tame užbėgtu ir už 
draustu randas, ba per naudo
jimą toju anglių, oras butu 
perymtas trucinau kvapu per 
ka žmonis kristų kaip muses 
nog truciznos.

Viltij ateities guli per nau 
dojirna elektriko Upesataitojo 
pristatys pajėgas ant darymo 
elektriko, o isz upiu pasidarys 
tik purvini upei ūkai. Nes ir 
tas mažai prigialbes ne turės 
sutrauki karezti nog saules ant 
apezildimo. Namai turės būti 
padirbti isz stiklo idant saules 
spindelei juosius apszildynetu.

Straikas Clevelande.
Cleveland, Ohio- Czia vėl 

užstojo straikas konduktorių 
ir maszinistu ant eletrikiniu 
karuku isz katros priežasties 
mieste labai nemalszu, Muszti 
nes atsibuvineja kiekviena die 
na tarpe fetraikieriu ir “skeb- 
su” kurie užėmė straikuojan 
ežiu vietas.

Abejodami jog visi dvasisz 
kieje metodiezkos iszpažinties 
pereis ant katalikiszko tykeji- 
mo, prakalbėjo ant sejmo me 
todiszko atsibuvanezio Balti
more, biskupas Neeley, bjau 
rei priesz katalikiszka bažny 
czia: “Kanaukyte (su Rymu 
igi paskutiniam, ba ne užilgio 
numirs visa amerikoniszka tau 
ta. ’ Well, Neeleys, jau pridir 
bo gana ergelio metedystams 
ir vela suerzino lizdą szirsziu, 
kurie jin palaidos ant visados. 
Jau metodistai pradėjo suprast 
jog juju tikeyme randasi daug 
klaidu ir per tai nori perejt 
ant tikro katalikiszko tykoji
mo.

Kietųjų anglių kasiklos prie 
katrų dirba apie 140 tukstan
eziu darbininku dirbs be per 
traukos pylna laika. Jau kon 
traktas (unijos) pasibaigė su 
kompanijoms 1 d. Aprilaus 
ateinanti meta ir kompanijos 
stengsis sukrauti 10 milijoniu 
tonu anglies prieez ta laika.

Žmogus dejas gerbūvio, 
Užmirszta api tuosius katrie 
del jio prieteleis buvo.

ISZ BOSUOS, LIE 
TUVOŠ IB LEN

KIJOS.

Permaina kuningu tarpe
Shenandoah, Pa.- Kuningas 

Abromaitis piabaszczius per 
17 metu Sz. Jurgio parapijos 
tapo perkeltas per Viskupa in 
Sz. Vincento parapija Girard 
ville, Pa. o tenaitinis kunin 
gas A. M. Milukas apima para 
pija Shenandoah, Pa.

Trumpi Telegramai.
§ Chicagc-Laike cirkuso su 

gruvo sedines ir 21 ypatų ta 
po sunkei pažeisti.

§ Clarendon, Ark.- Septini 
turtingi vyrai ir moteres tapo 
nuskandyti kada eksplodavojo 
gazolinis laivelis ant katro ne 
laimingos ypatos plauke.

* Valstija Illinois pradėjo 
vela dirbt po pertiaukymui 
szesziu nedeliu kasiklosia.

* New York valstije 38,562 
fabrikuosią dirba 1,123,049 
darbinyku o 51,702 ypatų pil 
do dinstus visokiu klreku tosia 
dirbtuvėse.

Lietuviu- _ Luteronu 
krasztis po vardu “Tiesos 
Draugas” lykosi perkeltas isz 
Philadelphios ir Brooklyna. 
Dabar reike adresavoti: Tie 
sos Draugas” pub., Co., 256 
Berry Str Brooklyn, N. Y.

Dovanos!
Kas man atsius adrisu savo 

patinstamu, tam atsiusiu labai 
naudinga daktariezka kmgutia 
-Ant atsiuntimo knigutes at 
siuskite už 2 cen. markia.- Ad 
nsa raezikite:

Mr. II. Maržas
Box 35, sta. N.

New York, City.

Pagelba badaujantiems.
Kaukazo vietininkui palie 

pus, Baturno rajone organ'zuo 
jasi greitoji pagelba badaujan 
tiems.

Malnninkn mokykla.
Žemanjame Naugorode grei 

tu laiku k^tiąama yra atidenk 
ti malūnu savininku leezomis 
5-kiu klesu maluninku mokyk 
la graf. S. J. Vitte vardo.

§ Ant Volgos upes apvirto 
laivas su 8 tukstaneziais pudu 
prekių; paskendo 4 moteris 3 
jurininkai.

Mokyklu dalykai.
Peterburgo kalno institute 

nuo 1909 metu padidintas mo
kestis už mokinimą nuo 60 
rub. ligi 100 rub, 
Užmuszimai ir pleszimai.

Czita.- Balandžio 15 d. kai 
me Buszulei, netoli tiesiamojo 
Amūro geležkelio, 120 varstu 
atstuo nuo Nerczinsko, akme 
nu taszytojams graikams užmu 
szus rusa darbininką, kilo 
ginkluotas susirėmimas su ru
sais; užmuszta penki graikai. 
Minia daužo namus ir sankro 
vas ir degina turtą.

— Aukso kasyklose, netoli 
Arcziko, Nerczinsko apikrit., 
atsirado didele pleszktiu gau 
ja kuri pleezia ramiufųgy-ven 
tojoa ir g r u tin c. --
tvarkai. Szios gaujos suemi 
mui Balandžio 16 d. iszsiunsta 
kareiviu būrys.

Užmuszimas Vilniuja.
Apie 4 vai. ryto, Antakalny 

je, Goepitalinej gat., savuose 
namuose tapo užmusztas gene 
rolas Borkovskis, o jo žmonai 
piktadariai kirviu perkirto vei 
da, bet visai neužmueze jos. 
Tame užmuszime intaria gene
rolo Borkovskio tarnaite, tu 
namu kiemsargi ir keletą šape 
ru batalijono kareiviu, kurie 
buk buvę susitarė atimti isz 
generolu pinigus, apie 20,000 
rub. kuriuos jis gavo pardavės 
namus. Visi intariamieji esą 
suimti.

Straikas.
Varszavoje susti aikavo pu 

se miesto darbininku. Policija 
ta diena nukabino 11 raudonu 
vėliavų, kurios buvo iszkabin 
tos ant telegrafo stulpu.

§ Ryga.- Latviu dienraez- 
tis, pranesza, kad Rygoje strai 
kavo iszviso 11,927 darbiniu 
kai. Isz 258 fabriku, ta diena, 
nedirbo iszviso 23 fabrikai. Su 
imta apie 33 ypatos.

Kova su girtuoklybe.
Vitebsko gub. viename isz 

valscziaus sueigu buvo nutar 
ta, kad kiekvienas valstietis, 
kuris slaptai pardavinės degti 
n?, pirma karta bus baudžia 
mas 25 rub., antra karta 50 
rub., o jau treti karta bus isz 
tremiamas visai isz tos guberni 
jos.

§ Japonai pastate Port-A r 
ture paminklą atmincziai rusu 
kareiviu kritusiu muezyje ta 
tvirtove ginant, Japonu val
džia užkvieczia visus rusu ka 
rumenes vadus Tolymuose- 
Rytuose dalyvauti paminklo 
atidengime, kurie invyke Ba 
landžio 29 d.

Iszrado juodas rožes.
Petereburgas, 18, Geg Loc 

ninykas Serafimovas isz Voro 
neszo tomis dienomis rodinejo 
sayo draugams juoda rože, ku 
na per daug meto darbezavi

(l£ o;) mo pasisekė jam Dzaugyt. Ran 
das paaukavo jam už auginy 
ma tosios juodos rožes penkis 
tuketanezius rubliu.

Isz Lietuvos,
«■ -s---- -----
Szalnaicziai.

(Viln. gub.). Apie szi užmu 
szima apie kuri jau buvo ra- 
szyta mes gavome dabar dar 
nauja žinele. Kovo 29 d. Buba 
toje apie pietus Szalnaicziuose 
papjautas 3 metu laikas. Szal 
naieziai- viensėdis, triobele 
miszke ant patiee Vilijos upes 
kranto prie kelio einanezio isz 
Buivydžiu in Bystrica. Nuo 
Szilnaicziu iki Buivydžiu 1 į 
viorsto. o iki geležinkelio 16 
viorstu. Krasztas nuvargęs 
smitiynai. Ž me nederlinga.

Papjauta Rinkevycziaus vai 
ka^. Apie .a atsitikima žino
ma tik tiek. Ttvas iszejo ant 
d'^rbo in miesteli, motina teip 
-pat, pasiliko daboti vaika 8 
mietu duktė. Sako jin, atėjės 
isz pradžių vienas žydas su ko 
kiu ten reikalu, paskui kitas, 
it antrankes peilr ir papioves 
o ji tuo tai Įiu iszbegus prane^z 
ti kaimynams. Jieatbege jau 
rado negyvft-'7aika su perpjau 
ta gerkle.

Nusirinko daugiau žmonių, 
Ou’e teirauties, kas tai padare. 
Kreipėsi in mergike. Ji vienin 
telis szaltinis. Ji papasakojo, 
ka-I isz pradžių atėjo kurpius 
Jonelis, paskui neužilgo jam 
iszejus atvyko kitas než'-nomas 
žmogus, ruda barzda, burlio
ką-'. Kilo kalbos, kas tai gale 
jo būti. Vieni jieszkojo burlio 

'Tterln nU t inergi 
kės, treti tiesiai pasakė, kad 
tai žydai padare. Visi sutiko 
eme žydo jieezkoti.

Nerasdami panaszaus pagal 
apra žyma eme jicszkoti toliau 
surado už 12 viorstu 'Birtricos 
miestelyje.

Garsas papjovima prasiplati 
no apylinkėje. Jau subatos va 
kare susirinko 3 sodžiai m 
miesteli, suėmė visus miestelio 
žydus, isz ju suriszo eme juos 
stumdyti, muszti, klausdami 
ju, kas vaika papjovė. Deszim 
tininkas, szimtininkas malezi 
no žmones pavyko nuraminti, 
nieko pikto isz to neiezejo.

Toliau dar baisiau iszrode. 
Bystricoje pradėjo daužyti žy 
du langus, juos paežius kumsz 
czioti, bet ir czia pavyko nu 
raminti.

Isz Vilniaus atvyko guber 
natorius, prokuroras, gydyto
jas. Gydytojas apžiurėjo, aura 
sze protokolu. Palaidojo utar 
ninke. Apžiūrinėjo tik tas vie 
nas pavieto gydytojas.

Prokuroras, tardytojas pra 
dėjo jieszkoti kaltininko. Nu 
rodymus galėjo duoti mergike. 
Ne visiems vienokiai ji pasako 
jo. Atrado ir tokias smulkme 
nas, apie kurias kitiems nepa 
šakojo, arba vėliau jau už 
mirszta apie tai, ka pirmiau 
pasakojo. Vaikui lengva in 
kalbėti, nematomai isznejucziu 
Suimta du žydu: vienas isz 
Buivydžiu kitas isz Bystricos.

Parmaina kunigu tarpe,
Filijalista Pavenu bažny 

ežios Teleziu pav. Kun. F. Lu 
keszeviczia perkeltas altaristų 
prie Zliubino bažnyczioe, Tel 
ežiu pav. Kamendonu Kauno 
Katedros bažnyczios kun. G. 
Dervinskis perkeltas m Pa 
kruojaūs bažnyczia Panevėžio 
pav. už kamendoriu o Pakruo 
jaus bažnyczios kamendorius 
kun. N. Konceviczia perkeltas 
kamendoriumi in Raudondya 
rio bažnyczia, Kauno pav.

Kaunas.
Gubernijinime Kauno kale 

jime stovintis ant sargybos ka 
reivis nuszove kalini F. Bile 
vieziu už tai, kad jis kalbėjo
si per langa su kitu kaliniu.

Keline.
(Ras. pav.). Balandžio 1 d., 

3 valanda ryto, už varsto nuo 
Kelmės, užmusze galvažudžiai 
žmogų, važiuojanti in jomarka 
m Skaudvile. Pakeleje užsto 
jo žmogžudžiai nelaiminga Mi 
neta, pradėjo ano graszyti pini 
gu ir muszti. Tasai žmogus 
ėjo pirmiaus, o jo sūnūs va 
žtavo paskui. Tas jo sūnūs pa 
žino viena isz ja žmogžudį ir 
eme szaukti, vežime sedada 
mas: ‘Juozap, ka dirbi, kam- 
muszi mano tęva”. Tada atsisu 
kės isz ju vienas eme gintis ta 
vaika, O tas vaikas atsisukęs al
kilus isztruko isz ju ir nubėgo 
in plytnyczia, sake: “begkim, 
mano tęva musza žmogžudžiai” 
Bet czia pagelbos negavęs vai 
kas nubėgo in Dirvaniukius 
pas poną Kareiva. Jisai su ki 
tais bego gelbėti, bet jau rado 
Minėta užmuszta. Atimta pini 
gu 300 rubliu.

Ta pati ryta paėmė ir tuos 
žmogžudžius, ir in kalėjimą už 
dare. Pinigu atėmė nuo 
žmogžudžiu 290 rubliu, o 
neberado.

Ukmerge.
Vedant dviems sargybi 

niams per miszka labai svarbu 
nusidejel', pastarasis pabėgo 
miszke. Nors jam buvo ant 
ranku uždėti retežiai ir sargybi 
niai szaude in ji bet viegijnepa 
siseke sugauti jio.

Kurkia!. >
(Ukmergės pav.).- Dvarmin 

kas Bistramas savo dvare inkų 
re lietuviszka mokykla savo 
darbininku vaikams.

Kasztu “Vienybes Lietu.” 
iszejo iž spaudos szitosios 
kningeles:

1) “Apuoko supnai” paraszi 
J. Szliburys.

2. ) “Kaip Valsticzei Kovoja 
už žeme ir laisve.

3. ) “Valkata. Isz gyvenimo 
paveikslėlio.

4. ) “ Isz kur atsiranda nusi 
dejelei.”

Yra geri skaitiniai ir ūži 
mantie, kas nori taisės kninge 
les nusipipirkt, tegu raszo ant 
adreso:

Vienybe Lietuvninku, 
120-124 Grand Str.

Brooklyn, N. Y.

Dydelis Piknikas!
Parengė Lietuviszkas Benas 

isz Mahanoy City, Ketverge 
28-ta Mojaus ant Plėšant Hill. 
Tikietas szekti 25^. Ateikyte 
visi seni ir jauni, o perleisite 
linksma laika ant szviežio oro.

Dydelis teatras.
Po vardu “Ponas ir Mužikai’ 

Ant Parapines Sales, New Phi 
ladelphia Pa. Seredoje 27-ta 
Gegužio, 08.

Szis perstatymas bus gražus 
ir gana juokingas- o kas ypa 
tingai, kad kaipo gero raszti 
nyko, paraezytas- ne tik ka 
juokingas, bet labai žmogų, 
kaip sena teip ir jauna pamo 
kinantis moraliszko apsiejimo 
tarpe monijos. Pasitikime jo 
gei garbus Tautiecziai ir Tau 
tietes nepraleis ežios puikios 
progos ir kožnas pribus ant to 
perstatymo.

Prasidės 8 valanda vakare. 
Parengė Teatraliezka Tėvynės 

Mylėtoju Drau. Kuopa.
Inžanga - 25, 35 ir 50c. e

— Darbai nekurie pradeda 
kruteli. Balvinan jau priimine 
ja daugiaus bet dirbai ne pilna 
czesa.

— Kriaucziu darba nesigę. 
nna.

— Cukernese dirba gerai.
— Pirmiaus ezion miestas 

rinko pinigus del bedarbiu pa 
vargusiu maisto, duodavo po 
kiek ten zupes, bet jau dabar 
neduoda, gal jau niekas neau 
kauįa, o miesto kasa neturtin 
g8-
— Philadelphijoje L. Soeija- 

listuS. Seimas buvolOd. Geg. 
11-12 13.

Dienoje 10 Gegužio (Nedė
lioję,) sutvarkinta inneszimai, 
priimti delegatu mandatai, 
vakare buvo prakalbos Salėje 
Washington prie South ant,4- 
tos ulyczios. Delegatu su vieti 
niais buvo apie 40.

Kalbėjo pirmiausei Bago- 
ežius isz Pittsburgo, kalba nu 
siseke vidutiniszkai, be prie- 
mazgu buvo partiszku ir ypa- 
tiszku. Žodžiu kalbant, mokė
jo iszsilankstyti nuo skaudžiu 
žodžiu.

Po kalbai Bagocziaus pasi
rengęs buvo kalbėti laikas kele 
ta kalbu pirmiaus Antonovas 
isz Minersville, Pa. Tam vaiki 
nui, sueirinkusie reik pasakyti 
nedavė ne pradėti parengta 
kalba iezkelt pradėjo szvilpt, 
rėkaut, ucieikalaut, kad supy
kęs, užkiaikes nuo sakyklos tu 
rejo nulipti.

Priežastis nedavimo kalbėti 
Antonovui, tai buvo prakalbos 
jo pirmiaus neapdirbtai laiky
tos Philadelphijoje. Turi už jo 
pirmesnių ezion kalbu laiky
tu, ne verta net raezineti; už 
teks, kad buvo nevalyvi iszro 
dinejimai ženotybes, auginimo 
vaiku, ir gyvenimo moterų. 
Tie pirmi jo kalbėti iszvadžioji 
mai, pasirodė teip netike, teip 
purvini, kad pagarsėję tarpe 
gyventoju žodžiai, sukerszino 
visus, ir dabar norint kalbėti, 
susirinkę klausytojai nenorėjo 
daugiaus blevyzgų iszgirstie, 
ir nedave kalbėti suvisai.

Po to trumpai kalbėjo mote 
ru pora, buvo deklemacijos 
dainos, ir užsibaigė vakaras 
Nedėlios.

Panedelij, prasidėjo pose 
džiai.

Pirmutinis tai buvo kvos?i 
mae, iszbraukimo isz rubrikos 
Sąjungos 13 kuopos,Trankfor- 
de, Pa. Už iezbraukta kuopa 
užtarėjai, ir iszbraukimui pri 
tarėjai, su smarkum užsidegi 
mu save abeji teisino, kartais 
davėsi iszgirst. “Melagi ka me 
luoji?!” kartais nereikalave 
gaut balsu, suriko vienur ir ki 
tur, ir darėsi klegesis, stati vie 
ni ir kiti, tartum žarijas gata 
vi bert ir vis teisybes. Vienam 
protarpij, prezidentas atsieto 
jes, davė savo tvarkiszka nuro 
dyma, tad isz Scrantu delega 
tas nereikal^ves balso, paszo 
kės isz sėdynės, smailu balsu 
suriko, kad prezidentas neturi 
tiesa už stalo stovėdamas kai 
bet, jisai turis iszeit isz užsta 
les. Tas žmogus ir paklausė 
delegato sziaudinio padavadiji 
mo, iezejes isz užstales kalbėjo 
nurodymus kokius turėjo link 
geroves partijai. Kad preziden 
tas ka norėdamas sakyti, turi 
kožna syk eiti isz užstales tai 
naujausia reforma esantiems 
prezidentūroj.

Per visa Panedeli, traukėsi 
vien apie ta iszbraukima gin 
ežiu, likosi net užbaigta utar 
ninke.

Per begi visu gineziu ir kvo 
szimu, rimtesne dalis delegatu

pataikė nors per varga š 
nesutikimus in tvarka, 13 k 
pa visa rado iszbraukta nelega 
liszkai, galejes centras supen 
duot ik seimo tik žemesniu pra 
sižengeliiis, bet ne visa kuopa 
panaikint. Taigi iszbrauktoji 
L3 kuopa vėl turės būti rubri- 

iiįjngos kuopu.
Smulkesni 

garsinimi orgone.
Kad finaneiszkas krizis “są

jungoje” vyko, tai uredniu 
kams algos numažintos.

Rinkimai centr. vyriausybes 
eis per referendum.

Panedelio vakare buvo Ba
lius, su lekiojanezia paczta.

Utarninko vakare k o n c e r 
t a s ir Teatras “Salamono sap 
nas”. Teatras trumpas, .bet ge 
rai insidave.

Dr. Želviene isz Plymouth, 
Pa. ir Scrantu delegatas. Zivat.- 
kauskas už ka ten posėdžiuose 
užpyko seimą apleido.

Reik pasakyti, kad tūli dele 
gatai rimtesnio budo žmones, 
matydami kad ergeliai gresia 
“sąjungai” pavojum, isz pas 
kutinuju rūpinosi viską nors 
sutvarkyti, kas jiems ir nusi 
seke. •

— Utarninko nakti m sere- 
da, užsidegė kovos Redakcijų 
je Centr. sekretoriaus rūmas 
isz priežasties nežinomos. Sude 
ge ne kas daug, bet sako są
jungos pinigu sudege $1.30

— Kelios ucdcliopį tapo sua 
resztavoti du lietuviszki vaiki
nai už koki ten prasikaltima. 
Ju pažystamas draugas, teip- 
gi jaunas vaikinas muset visi 
biski iszdyke, nuėjo’ pas stei- 
szina aplankyti uždarytus drau 
gus, bevaikszcziojant apie stei 
szino duris, seržentas liepe 
jam eiti szalin. bet jisai neklau 
se ir da prieszinosi sakydamas 
kad nori jie matyti savo drau 
gus kanecz <

Seržentas užpykęs, paėmė 
vaikina, nuvede ir pau draugus 
uždare. Reikalauta už kožna 
po $1,’000. kaucijos. Po keleto 
dienu, eudžia vaikinus iszcze 
žino, o drauga paskiausei uždą 
ryta laiko ir dabar cipeje. Mat 
kaltejie iszejo lauk, o ’nekal 
tas sėdi. Tai ir draugu pama 
tymas!..

— Czionai lietuviai iresi to 
lyn su savo reikalais pasiema- 
gydami. Kun. Kaulakis atplot 
neprileidžia žydams apielink 
bažnyczia nupirkti namus. Jei 
gu pajunta kad kursai namas 
stovi ant pardavimo netoli baž 
nyczios, tuojaus nuperka, ir 
paskui perleidžia lietuviams.

Dabar neperseniai, parsida
vė dveji namai per licitacija, 
kun. pajutęs apie pardavima, 
nusidavė in licitacija ir mislio 
abejotis, nupirkt, bet dažinojes 
kad lietuvis Jokūbas Matulis 
nori pirkti, su visai licitacijon 
nesikiszo ir Matulis nupirko.

— Budavojimo ir paskolos 
draugyste, teipgi auga, pini
gus ne Skolina kitataueziams, 
vien tiktai lietuviams kurie 
perka namus. Dabar Phila
delphijoje jau nemažai lietuviu 
yra kurie turi locnus savo na 
mus; ir biznierių dar lietuviez- 
ku priviso nemažai.

— Sems Motiejus Žolynas 
“Saules” skaitytojas užsidėjo 
nauja sztora cigaru, visokio ta 
bako, turi ir Europinio, Ciga- 
retu, kendžiu, aiskrymo, keksu 
ir kitokiu drabnumynu, vieto 
je kur buvo sztoras Iz. Augai 
ežio 1213 So. 2nd St. Mislija 
ma, kad žmogui seksis, nes jis 
kaipo senas Amerikoj lietuvis 
daugumam pažystamas, žmo 
gus gero budo, tai tikime kad 
viskas seksis. o
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žraszai Kvestoriaus
(Kliosztorians Kolektorius)

Pagal J.C. parasze Kun. Dr. M.Juodyszius

(Tasa.)
Teip, broli, nužemintai ir 

linksmai, kad ir kada labai isz 
mintingai, bet visados prastai 
ir senoviszkai,- tai pamatas.

Tokiu budu musu pirmteku 
nai iezdirbo del zokono malo
ne Dievo ir meile žmonių, Lai 
kykimes to kelio, broli, nes ka 
da isz jo- pradėsim iezkrypti, 
kada teisumas, atvirumas ir nu 
aižė minimas jau nepataikys in 
szirdis, blogas tai bus ženklas, 
broli, netiktai del mus, bet ir 
del visu: nes tada nuodai be
dievystes ir paniekinimo musu 
Szventos religijos, kurie dabar 
laszas po laszui sunkiasi terp 
mus, iszsiplatys kaipo Egipto 
plega terp musu tautos!,.. 
Duok Dieve nedagyventi to!

— O isz kur teip nelaimiu 
gos pranaszystes, Reverendissi 
me?

— Oho, broli! neteip asz 
kvailas, kaip tamistai rodos, 
Ot, kas yra! Perėjau asz viso
kius laipsnius zokono; esu, ne 
sigiient, Daktaru Szventos Teo 
liogijos, kurios per kelis me 
tus buvau profesorium Vilnių 
je, drauge ir pamokslininku 
tenaie, o ant galo “Lektorium” 
per gana ilga laika.

Suprantu asz ir apsvarstau, 
isz kur eina piktas; moku asz, 
o nors suprantu francuziszka 
kalba... kad ja velyk perkūnai 
butu trenkia!... joje tai krau
tuve ginklu szetono; ir isz tai 
semia jisai nuodus, kuriuos 
rieszkucziom ant mus vargin- 
gujbarsto. Bet pas Dieva viltie! 
Ot, kas yra!

Nelaikąs apie tai mastyti. 
Liūdna man bus be tavęs, bro
li, nes prie tavęs szirdingai pri 
siriezau; už tai žiema perleisim 
drauge ir priloszim vakarais 
isz yereabu ir manjoeziaue.

Turi sena kliosztoriszka ve
žėja Martina, ktrisai jau apve 
že kelis kvestonus; turi du ve 
žimu, du senus arklius, du se 
nūs avinus “pravadyrius”, ir 
isztikima ezuniužsatga tavo 
kaimenes ir vežimu; tai visa ta 
vo draugija. Taigi “Deus te 
benedicat, ducat et reducat” 
(Tegul Dievas tau laimina, ve 
da ir parveda!) Ot, kas yra!

Nuėjau tada in stone ir pasi 
pažinau su draugu mano ke 
liones Martinu, kuris jau ruo 
szesi m kelione. Ir ant ryto 
jaus, iszklauses anksti Miežiu 
Szventu ir apturėjęs palaimini 
ma nuog mauo mylimo kunigo 
gvardijono sėdau in vežimą.

Pryszakyi Elijoszius ir Bara 
boszius, du gražus raguoti avi 
nai su skambueziais po kok 
lais, prie ju szuo “Pamfilius”; 
paskui juos Martinas ant kala 
moszkos, su sudžiovusiu ale 
dideliu margu arkliu, ant ki 
tos asz su szirtna ezlubuojan 
ežia kumele.

Terp vartų Martinas užgie 
dojo: “Sveika žvaigžde anksty 
boji”, asz jam antru balsu pri 
tariau; ir teip dievobaimingai 
giedodami, pervaževom su visa 
paroda miesteli.
Pasakos senojo Martino. 

XIV.
— -Kur važiuosim, Marti 

nai ?- užklausiau, peryaževus 
miesteli.

važinėt; nes ponai isz 
jos kas nedelebu^a>^kye8.

| ir pas kunii»reĮkja pasiirti 
!aus nuo lizdo. Ant pie 

i nuvesiu tamista pas mano 
sena prieteliu poną Joną Bie- 
levicziu sarga kuningaikszczio 
giriu, už trijų myliu nuo ežio- 
nai. Visados pradedam kvesta 
nuo jojo; jo avinas laimingas 
(gilukningae); nes duoda gera 
ranka ir nesigailėdamas; o no
rint pasakoja apie ji, kad mo 
ka szaudykles užkerėti ir žvė
ris ant savo szuvio sutraukti,- 
bet tas neteisybe; kad teip jie 
sveiki butu! Žvėrių pas jin pil 
na; ar tai ystabu? Žino gerai 
laukus ir supranta kada ir kur 
ant kokiu žvėrių ar pauksz 
czui iszeiti; o prie to mokinosi 
rejestro pas garsinga poną Vo 
lodkieyicziu, kuri užszove 
Minske. Potam kuningaiksztis 
priėmė ji pas save ir davė jam 
gera vieta del medžiokles!

Po tam apsivedė; jau turi su 
nūs kaip aržuolus ir dukrele 
kaip vuogele, bet likosi nasz 
lys; ale ka daryt? tokia buvo 
valia Dievo; ir sėdi dabar sau 
ramiai, kaip duok Dieve kiek
vienam jojo amžije.

—"Gerai- tariau- važiuokim 
pas poną Bielevicziu.

Vilkomes koja už kojos, isz- 
tyku kalbėdami poterius. Ma
no ponas vežėjas sustojo kada, 
ne kada duodamas avinam už- 
peszti žoleles, ir kratydamas 
taboka isz ragelio, iszpanuriu 
žiurėjo in mane su surauktu 
veidu; asz vėl isz savo puses 
studijavojau jojo iszžiura. Se
nas bet sveikas, ūsai ir plaukai 
žili ir tankus; veidas ir nosis 
raudoni; akys ezviesios kaip 
jaunikaiezio. Turėjo ant saves 
abita perdirbta ant sermėgos, 
ant jo pilka sena audeklini 
ploszcziuka su baezliku isz už 
pakalio del pridengimo galvos 
nuo lietaus, ant kurios dabar 
styrojo augszta isz avies kailio 
kepure (baronezine); ant plosz 
cziaus užkabintas ražanezius, o 
ant sermėgos apsijuosęs pla- 
tum skuriniu diržu, isz po ku 
rio žiurėjo ragelis su taboka.

Po keliu tokiu pasiganymu 
ir žiurejimu ant manes, kurie 
matomai jau jam insipyko, 
Martinas pertrauke ant 
kankinanti jin tylėjimą:

— Ale tamista tyli, 
kelmas.

— O ka tunu kalbėt, i 
mylimas Martinai ?

— Tai tamistai reikėjo pa 
silikti kapucinu; nes kapuci 
nai turbut nieko ne ezneka.

Gal tamistai rodosi, kad kai 
bet su vežeju tai pažemina gar 
be tamistos? Bet asz ir provin 
cijolus važinėjau, o kalbėjosi 
su manin, kaip brolis su bro
liu.

— O, teeziaus, ponas Marti 
ne, ir asz su tavim noriai kai 
besiu, tiktai kad asz pirma kart 
szituose kraeztuose ir apie nie 
ka nežinau; geriaus tu man ka 
papasakok, o prie to važiuo 
jem skyrium, tai sunku kalbe 
tie.

— Ant visko yra būdas; 
asz iszmokinau savo arklius, 
kaip reikia; galima juos leisti 
kaip norint, ir isz priszakio ir 
isz užpakalio, o keravoju juos 
balsu savo. Margasis dar isz 
mintingesnis: nes pats prie 
dvaru užsuka; ir tai kada jie 
užsuks, tai užvažiuok drąsiai., 
su tuszcziom rankom ne iszva 
žuoei. Taigi asz sesių su tamis 
ta: bus mum abiem linksmiau 
o perdsedant papuerycziatis’m 
sau. Tiktai pajieszkok tamista 
skrynutes- tarė lipdamas nuo 
vežimo.

— Ugi ar ir skrynute yra?
— Oho! matyt, kad tamista 

pirma kart ant kveetos. Ugi 
kaip? Ir ne tuszczia. Nes pa 
kol mum kas ne pripils, savo 
reikia turėti,

Užtraukė tada Martinas isz 
po manes skrynute, apie kuria 
nežinojau, ir iszeme kepelaiti 
duonos. O inpyles isz cinines 
stikleli padavė man ir tarė:

— Laukiu isz ranku tamis- 
tos! Po tam pate iszgeres mie-

galo

kaip

mano

i ---i^rrtfs teipgi papusryczia 
.’6; o Martinas atsisėdės szale 
manes riktelėjo.

— Hei, kerszi!- ir kerszie 
leidosi pirmyn, o žiloji paskui 
jin.

— Ar žinai tamista, koksai 
ten podeezinei nepažystamas 
miestelis?

— Tai Miras, man rodos.
— O teip; tai Miras. O ar 

žinai tamista, koksai ten yra 
varpas?

— Nežinau.
— Taigi arz tamistai apie 

tai pasakysiu: nes visur ir apie 
viską pobiski žinau. Jau tai 
žmogus užgimė žingeidus, isz 
kalbus, medėjas ir “gadatvus”; 
taigi mėgstu paklausyt ir papa 
sakot, jeigu Kas to verta. Tai
gi apie ta varpa yra tokia paša 
kaitė.

Musu kunigaiksztis “Pone 
mylimasis” (Karolius Radvi 
las) važinėjo pirmiaus posveti 
mas žemes ir karevo su stab
meldžiais pats apie tai tankiai 
pasakoja. Tai- viena karta 
teip jam atsiejo trumpai ir pa
vojingai, kad dare visokius 
prižadus dievobaimingus, 
idant stebulingai iszsigelbet isz 
matomos prapulties. Taigi pri 
žadėjo tada Miro bažnycziai 
toki varpa, kuri galima butu 
girdėti Nesviže, kada uszskam 
bys ant rezurekcijos Mirė; o 
tai keturios mylios, mano ta 
mista.

Dėlto kaip tiktai pargryžo 
in Nesviža liepe lieti varpa 
Mirė. Nuliejo viena; akam 
bina,- negirdėt Nesviže. Pone 
mylimasis prideda aukso ir si 
dabro prie medegos; liepe nu 
lieti kita didesni; vėl lieje ir 
vėl skambina per visa diena- 
negirdet! o ežia reikia iszpildy 
ti yžadns iki jotai.

Tada lieja varpa treczia dar 
didesni.... Tuomtarpu, viena 
vakara Pone mylimasis ezneku 
czevosi sau terp savųjų ir melą 
vo kiek tik galėjo; toksai jau 
jo paprotys. Ot, žinoma, dide 
liam ponui viskas valia. Paša 
koja nebūtus daiktus, ir liepia 
visiem tikėti.

Kada vienok perženge rūbe 
žiu neiszlaike ponas Mikola 
Chodzkas, buvusis jo arkliniu 
kas, pas kuri asz buvau už ber 
na; potam jisai iszejo ant dide 
lio pono, o asz ant vežejo. Ji 
sai visados yra numylėtiniu ku 
nigaikszczio. Taigi pasakė ji 
sai:

— Ponas kunigaikszti, gir 
dėt Miro varpas!

Visi atstatė ausis, bet nie 
kas negirdejo. Tiktai kuni 
gaikeztis pritarė Chodzkui ir 
kalbėjo:

— Tai matote tamistos, 
kaip garsus mano vrrpas! Isz 
pildžiiu savo yžadus prigu- 
lincziai.

— O kaipgi ne turi but gar 
sus, pridūrė Chodznas - kada 
kunigr.ikfztis penas meluoji 
per visa diena gal ant garbes 
ir paminklo jojo ?

Nes tamista tuii žinoti, kad, 
kada kur lieja varpus, tai rei 
kia meluoti visokias naujienas, 
kad toli nueina.

Kunigaksztis vienok nesupy 
ko, tiktai juokdamasis tare in 
Chodzka:

— Tamista pats toksai, po 
ne mylimasis. Bet varpo jau 
ne perliejo; tacziaus apkrikszti 
jo ji Karalium, užkabino varp 
nyczioj, ir kunigaiksztis visa 
don sako:- Girdėk Karoliu Ne 
sviže! O kada kas užgima, tai 
jisai sako:

— Ka asz kaltas, pone myli 
masis, kad tamista neturi tokiu 
ausu, kaip ponas Mikola 
Chodzkas?- O poteisybei ne 
meluoja: nes kada pradeda 
baubti po savam, tai “girdėt 
Karalių Nesviže;- ir Martinas 
kraipė sayo didele galva.

— O ar ne žinai ko, Marti 
ne, apie tuos pagarsėjusius auk 
sinius apasztalus kunigaiksz 
ežio?

(Toliaus bus).

Kokis narsunas in Oklahoma 
pribuvo, 

O viruti baisei piktas buvo.
O dalibuk visiems muszimu 

kerszino,
Bet progos ant nuszimo ne 

turėjo. 
Bet ant pagalios apsimalszino 
Norint gavo proto sumaiszimo!

Api jin kitu kartu pakalbė
siu, 

Kada daugiau laiko turėsiu.

A not žydo: “a cholera!” 
Isztikro Konektike gero neyra 

Vyrai ir vaisinai, 
Suteiko labai gerai!

O kaip szuo nežino petniezios, 
Teip ir Lietuvei ižsižada ant 

visados,
Ana diena kas New Britaine 

dėjosi, 
Kaip tai dydeja'petnicze ėdėsi!

Bausme užmokėti turėjo 
Norint piningu turėjo.

Gerai, vyruezei, tegul pati ir 
vaikai nugaiszta, 

Tai norint ne padaro toki kasz 
ta..

Boge payma, kaip padūkę 
trankosi.

Tai teip ant svieto dedasi.
Pas vaita pro va nuėjo, 

Kur dydele bausme uždėjo 
Bet czionais ne mokėjo, 

Tai prova in suda nuėjo.

Ellsworte sportelei padaro^ 
triksu, i 

Jog buna juoku del visu; i 
Teip kaip ne senei juoku tu

rėjo, 
Žmonelei vos pilvu no juoku 

ne patrotijo.
Kaip daugiau laiko turėsiu, 

Tai daugiau api juosius apra- 
szysiu.

Arba per Velykas.
Atsitiko tas.

Keletą narsunu, 
Žalnierių rusiszkuju, 
Ir vadus savo turėjo.

Husai Linevicziu, 
Japonai Kurokiecziu; 

Bet maskolei kare laimėjo, 
Del Kurokio net mėlynus bri

bes uždėjo.
Tai mat, ar ne bloznai Lietu

vei!
Ar-gi tai ne kvailei ?

Api Amsterdamą, lauperiu at 
sirado,

Kurie no pleszimo uždarbi ra
do!

Del einaneziu kele užstoję, 
Isz piningu aprabavoje.

Katrie in czion pribusyte,
O gerai ne apžiuresyte, 
Tai neteksite piningu, 

Žiedu ne ziegoriu!
Czionais pasielgi nai Lietuviu, 

Tai kaip tankynių! 
Girtuoklei didžiausi, 

Vagei ir girtuoklei 
Tamsunai be proezei.

Porose nesutikime gyvena, 
Virai moteres no saves gena;

Kas dieua raujesi, 
Ir provojesi!

Kas ne nori, tas lietuvius pri
gauna,

Tai skrinele aprabina 
Viską ka randa payma.

Vienas palokas apvogi kelys 
vyrus,

Ir mislinu, laimingai ižsprus.
Ne pasiseki, nutveri,

Na ir sayo piktumą iszvari!
Kaip Lietuvei užpuoli, 
Kaip budelei apipuoli, 
Su kumsztem sveikino, 

Dorybes mokyno!
Iszbaimes susismardyno, 

Vos žmonis ne užtroszkino!
Ka davi, tai davi, 

Da ir in dzela padavi.
Kur szeszis menesius atsėdės, 
Paskui paleis ir kur norės eiti 

gales.

Daktaras ® WINTERS
!IO W. Oik St. Shenandoah. Pa.

Gydo visokias lygas akiu. Pritaiko akulo 
rius i r gvarantuoja juos t in k an czi urna. Dr 
Winters j>er 5 metus mokinosi pas garais 
gus profeooruu ylga laiku Philadelphia

Keleivio”.
Redaktoris.

Visuomene skaitanti “Sau
le” ir “Keleivi”, aiszkei su
prast galėjo, ar Vanagas 35 
No. “Saules” rasze melagysta 
ar teisybe. Kas gi nesuprante 
me žodi kova? Visi žinom 
kad tai musztynes žodis. K o- 
v a prilygint prie g i n c z i o 
juk negalima, kova žodi, 
prie darbininko ar keno kito 
tobulinio proto, teipgi prily
gint negalima. In kova szauks 
mas suteikia kožnam bevienam 
manyma musztynes su kumsz- 
ežia, lazda, ar szarvu, taigi Ve 
lyku dienoje szauksmas “Kelei 
vio” Redaktoriaus in kova gal 
ženklino musztyne per Velykas 
margucziais... teip bent gali
ma sprėnst. Redaktoris už pak 
lausima supyko, na ir duoda 
20 No. “Keleivio” Vanagui 
velniu nei isz karabino gran- 
kulkiu.

Roosevelta, Suvienytu Vals 
tiju prezidentą kad pavadino 
už kokia ten buk klaida g u- 
drum ž a 1 c z i u, tai ar Va 
nagas tame kaltas kad patsai 
Redaktoris tarme aptaszyt pa- 
mirszo? Visi juk skaitytojai 
“Saules” ir “Keleivio” žino, 
kad Rooseveltas yra žmogus, 
ir klaida gali padaryti kaipo 
bent žmogus; o žaltys, greit 
klaida padaro kaip kad žmo
gus, tai kam buvo vadint žal- 
cziu ?

Paczta, kad nevalne blevyz
gos ar dargavones siuntinėti 
svietan, tai kibą tik grinore- 
liai to nežinodami kartais pa
daro. Redaktoris galėjo prezi 
denta vadinti g u d r u m ž ai 
ežiu, asz nesugrieszijau pava 
dindamas Redaktori “keleivio’ 
s m a r k u m grino r iu 
m i; juk pavadinsmas grino- 
rium, ne teip didis inžeidimas, 
o turbut isz tikro ar nėra tik 
grinorius ?

Guodojamos “Keleivio” Re
daktoris užbaigoje savo raszto 
20 No. ‘ K”, sako: “nesikiszk 
in dalykus kuriu nesupranti.” 
Na, kas gi jau negali isz skai- 
tytoju supranti ka Iniki-nontio 
suprastinai raezo kaip kad tar 
met žaltys ?

Galop, ar Redaktoris raszo 
in laikraszti kad skaitytoje! su 
prastu ar kad nesuprastu ? 
Guodojamas Redaktoris tai 
raszo kaip nori, kas gi raszant 
plunksna sulaikyt gali? Tegul 
buna pilotiszkai, ka kad p a- 
r a s z i a u tai para 
s z i a u. Mes niekas to “Ke- 
leivij” neiszskuusime, ka su
prastinai paraszo, tai supranta 
me, o kad Velykų dienoje stot 
in kova Redaktoris szauke ne
suklydau kad nesuprasdamas 
klausiaus, ir dabar klausiu 
kad per Velykas tiktai margu 
ežiu k o v a tai ar muszt mar- 
gucziams visuomene Redakto
ris szauke? Jeigu margucziais 
tai ju žmones juk jau nenaudo 
ja, o tuszcziais kulokais musz- 
tis, butu paikybe, skausmas!... 
Kulokais beldimasi, juk pat
sai K. Redaktoris iszjuoktu.

Amerikoje gyvuoja kad so- 
cijalistu partijos po kelorio- 
pais užvardžiais tai ju sanariai 
neina su ginklais musztis kovo 
ti bet matydami tie žmones sa 
vo skriaudas reikalauja nustot 
skriaus'!, nenustojant, paliau
ja dirbę (sustraikuoja.) Ar ta 
davadinsime kova? Grei- 
cziaus tiktai reikalavimu. Vai 
džia, kad in skriaudėju milijo 
nieriu nedora darba tiktai oto 
dairom žiuri, nepadavadija, 
žmones turi tiesa rinkimuose 
tokia valdžia nustumt szalin, 
pastatyti geresne, kuri už nu
skriaustus kad užtartu ta daro 
ir partijos darbininkiszkos ar 
tai “Socialist party”, ar tai 
“Socialist Labor party” jie 
szaukia darbininkus kad bal
suotu už geresni reda arba tin 
kamiaus pritaikinta gyveni
mui szalies platforma. Kada 
gi patis darbininkai nesusilai 
ko po užtarenezios už juos par 
tijos, tai vis gi ka nors mato 
ten da keblaus.

Szaukti beszarvuoczius žmo 
nes in kokia ten kova, isz ti
kro negalimas rodosi daiktas. 
Kad ir daug bus beginkliu, o 
mažai ginkluotu, beginkliai vi 
sad ir nekalti aplaisto vien tik 
savo kraujais szalies dirvonus. 
Ant pavyzdžio privestu Letti

mores skerdyne darbininku 
10 diena Rugsėjo 1897 m. Jie 
sustraikavo už skriauda, be 
ginklu ėjo stabdyti kitas dir- 
banezias anglių kasyklas už 
klupti ginkluotu mažos saujos 
kumpanieznu tarnu tape pa- 
szarvoti veik visi beginkliai.

Kas isz to iszejo? Užvestoje 
provoj, negyvi pasiliko apkal 
tintais kad jie būdami grino 
riai ne ežios ezalies ukeeai, ne 
turėjo tiesa gaujon susirinkę 
eiti kumpanijoe žeme stabdyti 
kitu kasyklų darbus; ukesai 
ezalies, mat darydami tvarka, 
betvarkiuskunus turejoezaudy 
ti. Tai Redaktoreli matyk, ko 
kia iezeina koeze isz szauksmu 
beginkliu in kova ypatingai 
žmones ateivius. Po Lettimore 
Pražuvo beviaik vien rusnia 
kai, todėl nuo Amenkiecziu ir 
pritarimo niekas isz skundiku 
nerado.

Sukurstytojai beginkliu žmo 
niu, jie nežuvo! Kaip visur 
nei zuikiai nuo ugnies striuok
si szalin, teip ir ten buvo.

Tankiausei atsitinka, kad 
vadai įnyede minias in bala, 
liepi na ar kraujus, matydami 
pavoju sprunda, ezalin palie 
kant prilauktus pražūties ar 
nelaimes nasruose.

Czion, mus ateivius žmones 
beginKlius ezaukti kovon 
ar reik ar nereik, patis skaity 
tojai straipniu tegul sprendžia 
fzaukimus, žadinimus prie isz 
sitobulinimo protiezko, tai ži 
nome kad pageidaujame.

Reikia manyti, kad lietuviai 
didesnėje daliję atsargus nuo 
kovojimiszko dieglio, nenori 
szon uosna gauti ji kad nereik 
tu, paskui vaisto “Onopordon 
acanktium.”

Vanagas.

PUIKEI APDARUOS

MALDA KN1GOS
No.4701 Aukso Altorius skurinh 

apdaru, apkaustitos ir auksinti kr 
sztai, apwalaia kaupais. $1.0* 

<0. 4705 Mažas Naujas A ukso Al 
torius skuriniu apdariu, apkausti 
tos ir auksuoti kraaztai su apwalai 
kampais . . $1.0

Vo.4702 Aukso Altorius szagriu;
akuroje apdaa-itos, apwali kampai 
auksinti kramtai, laitai puikei ise 
marginta su auksinėms kwietkom, 
labai puiki kningele $1.21 

Vo.4703 Aukso Altorius minkszt 
apdarai, auksinti krasztai ir apwal 
kampai, auksuotas križius, paraaza* 
ir puikei iszmarginta $1.5t

No.4700 Aukso Altorius apdariu 
■u baltais sloniaus kaulais, p u ik m 
abrozelis isz oeluloidos, 8 sidabri* 
medalikais ant lenougeliu, auksini 
fa>Mt«^tlNįaiaalki kjjgele il.Sh

ISZEJO ISZ SPAUDOS KNINGA

SZV. RASZTAS NAUJO ISTATIMO
ARBA

Adresas Rev. S. Pautienius, Mahanoy City, Pi.

Biblije
PARDUODAM PO:

8n kietais apdarais ■ ■ $2,00
Su puikeis zalatitais apdarais ■ $2,50

Ui priaiuntima per paoztA torite dadet lijo prie knlgoi.

Knlnga spaudlnta yra Ijetuvlezkom literom.

<$P

BISCHOFFS BANKING HOUSE
Uždėta 1848 m. (BANK A BISCHOFF’O.) Uždėta 1848 m. 

237 Broadway ir 4 Park Place, New York, N. Y.

B

s 
c
H
O

S
B 
A
N 
K

N 
G
H 
O 
U 
s 
E

Pinigus siuneziame i sena tėvynė kuoatsakaneziausiai, pagal 
dieninio kurso, su kiekvienu isz New Yorko iszplaukian- 
cziu greitlaiviu, teip juog i 12 dienu krajui priimti lieka.

Pinigus išmainome visu krasztu svieto pagal dieninio kurst* 
Rankoje savo visados laikome daug pinigu del iszniai- 
nymo.

Pinigus priimame ant knygucziu nuo $5 ir duodam procentą. 
Szipkortes iszsuncziam ant geriausiu garlaiviu del atkeliavimo 

isz Europos, neužlaikydami, ir pirkėjui szipkortes duo
dam žinia, kada jo pasažierius pribus ir ant katro laivo.

Szipkortes parduodame ant geriausiu garlaiviu del parva
žiavimo i Europa ir pristatome pasažierius ant laivo 
uždyka, o kas pas mus paraszis, praneszdamas apie savo 
atkeliavima ir paduos aiszkiai diena ir adyna, kuriuom 
gelžkeliu arba botu isz vietos iszvažiuos tada siusime 
savo pasiuntinį ant pasitikimo, o tokiu budu apsisaugos 
nuo gabiu apgaviku.

Paszportus pastorojame del keliaujaneziu i kraju.
Daviernastis padarome pigiai ir kitas visas rajentaliszkas po

pinąs, už žema preke. Sukolektavojima daliu atliekame 
kuole isingiausiai.
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PER LAISZKA AR ASABISZKAI ATSISZAUKITE ANT ADRESO:

BISCHOFF’S BANKING HOUSE,
237 BROADWAY 4 4 PARK PLACE, 

NEW YORK, N. Y.
Nedeloje Banka atidaryta no: 10 igi 12 adynal. Subatoje Igi 8 adynal vakare.

*>!
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

GRABORIUS
520 WEST CENTER STR., MAHANOY DIM, M.

EAIDOJK KUKUS KDBIBVSID, PASAMDO BTOIKCS 
DEL PAElVAZlUDTEO, KBACBT0 DA1GTCB, IB T. T.
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LIETU VISZKOS PASAKOS
Bet jie lez pirmo teip evyruo 

dams ėjo ir teip reUie žioge- 
neis ženge, kad visi iez jo ture 
jo juoktis, jin per visa mietą 
paiku laikydami, ir sake kitas 
kitam: “Na tas pats tikrasis 
ledžvyga, tas per nakti oei 
pusmyli nenuklipytuos.” Bet 
jis tyczioms tokio eisena ėjo, 
o ir tik teip toli, kol už kalno 
nuėjo, kur jin nieke nemate. 
Paeku jie iszsiemee iez delmo 
no ana žiupsneli arklio plau 
ku ir pamislijo ant ano senuko 
tai jis tuojau in labai greita 
arkli pavirto, ir dabar pradėjo 
zovada bėgt, kol povieam pail 
so. Tada apsistojus iezeitrauke 
ta žiupsneli plunksnų ir payir 
to in ereli, ir dabar vėl teip 
greitai leke. kaip szuvis, kol 
pailso. Tai apsistojęs iezeme 
tas žvynes ir pavirta ir lydeka 
ir tada labai smarkei plauk- 
dams apie vidurnakti iszkako 
in ano karaliaus miestą. Cze 
vėl in žmogų pasivertęs greitai 
nueje in karaliaus palocu; 
czion jis giliukingai rado kara 
laite, kurie jis vislab papasako 
jo ir labas dienas nuo jos tėvo 
jie parneeze, Tai ji jem savo 
tėvo žiūroną tuojau indave be 
aukso žiedą nuo pirszto nusi
movusi pusiau perkando ir 
Viena puee jem ant paminklo 
ir atsiminima padovanoję. At 
stojęs nuo karalaites jis gala 
ėjo kaip žmogus, bet kaip jau 
jin nieks negalėjo vžtemyl tai 
jie vėl pasivertė in žrvi, pas
kui in ereli, o potam in arkli 
ir da pirm dienos namie buvo. 
O kai da visi miegoje, tai jie 
pri to karaliaus negalėjo pri
eit, ir iez džiaugsmo, kad jem 
teip gerai viekas buvo pasise . 
ke, jie pasivertė in ereli ir užei ‘ 
tupe ant vienos rankenos, kuri 
mylės rodo, visa ezale, miesto, 
o žiūroną szale saves pasidėjo. ’ 
Rytmetij’ vos beaueztant ėjo 
viens gendrolius pasivaikezti 
net ir, pamatęs ereli ant ranki 
nos betupint, jin nuszove in 
žiūroną sau atsiėmė ir karaliui 
nunesze, ir dejos, buk jis žiūro 
na butu parneszes. Karalius 

^■ISž did4o"<f?.faugenio szi genuHJ' 
liu bagotingai apdovanajo, ir 
sake jem kad jis tikrai savo 
dukterį per paeze duos. Ale 
nuszautaeis erelis po pora ady 
nu vėl atgijo ir m žmogų pasi 
verte ale niekam nieko nesake 
teip kad ans karalius per tik 
ra tiesa laike, kas jem jo gen
droliaus sakyta buvo. Kaip 
jau visas karas pasiliovė, tai 
ir ans karalius su savo vais 
kais namo keliavo ir, jem par 
keliavus, tas jo pirmasis rupee 
tie buvo savo duktė in su 
anuom gendroliu suvesdint ir 
todėl ezlovna svobas czeeni ke 
le. O karalaite ta gendroliu ne 
tikrai pažino, kadang’ per tiek 
metu ji negalėjo atsimit, ar tai 
tiktrasis, ar ne. Bet ant tos 
svodbos kad ir da teip ezlovni, 
tik teip graaižei ir vargei ir 
trudnai iszsiveizeje, kaip že 
me, ir kožnam iez to labai dy- 
vai buvo, ale nei viens nežino 
jo, kodėl teip buvo, leip jiems 
ant tokies linksmos czesniee 
vargte bevargstant, atėjo uba
gas ir pri kakalio atsisėdo, o 
kai jie ir muzikante buvo ir sa 
vo smuiką drauge turėjo, tai 
jie eveczu insimelde, kad jem 
pavelytu nore pora szokiu paez 
pieliuot. Sveczei savo juokus 
su juom provydami, jem palie 
pe ir kaip tas ubagas pagavo 
szpieliuot, tai rodos tokie dyvi 
na linksmybe bei szokime ir 
rykavime po visa palečių kara 
liaus, kad nei auezt iezausza 
kažin kokie szlovinga diena 
ir visas ans nuliudims ir gram 
žarnas prapuolė. Dabar visi 
sveczei pilni džaugemo, atne 
eze, tam ubagui valgyt ir 
gert, bet jis nei tuo vieno 
neeme,1 kaip tik nuo karalai 
tee. Ir kaip ji su stibiu, su 
kuriuo ji jem vyną gert buvo 
davusi, atstoję tai ji tam 
stikle ant dugno rado pase žie 
do. Ji ta ėmusi pažiurej“, ir 
labai nueidyvyjo, kaip ji iezpa 
žino kad tai tas puee žiedo, kuri 
ji kita syk perkandusi tam vy 
rui, davė kure žiūroną buvo 
atkeliavęs. Tuojau ji savo te 
va tyloms in ezali pasivadino 
ir jem apie ta dalyka papasa 
kojo sakydama: “Kaip tu ana 
ment in septynių metu kara

buvai, iszkeliaves ir savo žiūro 
na užmirezes, tai asz tam vy 
rui, kure, žiūroną buvo atkelia 
ves, szi puse- žiedo indaviau 
ant paminklo, kadangi tu ma 
ne jem per paeze buvai pažade 
jes, o dabar szis ubage ta puee 
žiedo in stiklą indejo.” Tai ka 
ralius tokia naujiena iezgirdes, 
tuojau ta ubaga emee in kita 
etuba insivede ir pradėjo jin 
apie ta žiedą klausinėt, o eztai 
n’ilgai truka, tai ta visa klasta 
buvo iszrasta. Tas ubags sake: 
“Asz esu tas karalaitis, kure 
tau tavo žiūroną in viena nak
tį atneeziau. O tai teip ateeje: 
“Kaip asz savo tėvo aukso til 
ta sergėjau, tai ateje sens žmo 
gus, ta aez per tilta perneeziau 
o už tai jis ma toki galėjimą 
davė, kad aez galėjau in arklį 
ir m ereli ir in lydeka pasi 
verst, todėl ma galima buvo 
tokie didele kelione in viena 
nakt’ subegiot; o kaip aez da 
pirm’ dienos namie buvau, tai 
asz in ereli paeiverezau ir ant 
vienos rankenas užsitūpiau, ir 
tas gendroliue, kure dabar ta 
vo žentas pašto', mane radęs 
nuszove ir žiūroną ateemes tau 
atneeze, grąžei pameluodame, 
buk jis parneezee. Bet aez po 
tam vėl atgijaū, ir m žmogų 
pasiverezau, ir visa ta czesa ty 
Įėjau iki ezendien. Bet dabar 
iezgirdes tavo dukteri beve 
dant, kure ma pažadejei ir kite 
per klasta pagavo, tai tyczoms 
ezen atkeliavau tik matyt n0 
redame, kaip eie, bei ir, jei ga 
Įima, tau visa ta klasta pra 
neszt.” Dabar karalius, tai vie 
ka iezgirdes, tuojau labai asz 
tru iszjieezkojima laike ir neil 
gai truko, tai ano gendroliaus 
visa tiesa buvo iszrasta. Tai 
karalius didei supykęs del to 
kio prigavima davė gendroliu 
su ketureis jauczeie gyva suple 
ezyt, o karalaitis in jo vieta 
žentu ir po karaliaus galvos 
tos žemes karalium pastojo.

KUR BUNA
13-ta Gegužio apsivogė pas mane 

Simas Vovens, iszbuves 5 menesius 
ant burdo. Pavogė 5 dziegorelius, 8 
žiedus, (vienas buvo su litera J. D.) 
du lenoiugelius, 24 dol. ir eile dra 
panų. Veidas raupuotas, juodbruvas, 
apie 5 pėdu sulinkęs, ant kaklo turi 
randa, kaina lietuviszkai lenkiszkai 
ir maskoliszkai, sako tarnavo vaiske 
40 metu senumo. Paeina isz Kauno 
gub. Tetariu pav. Laukuvos par. 6 
metus iszbuves Amerike Elizabeth 
N. J. buvo sužeistas ir provojosi su 
kompanija. Kas sugaus, gaus 25 dol. 
nagrados. ((JI Sny oj)

Mr. Z. Dirgėlas
124 Cherry St New York.

Mano brolis Kazimieras Galinis isz 
Kauno gub. Sziauliu pav. Liegumu 
volost, isz Degucziu. Praszau atsi 
szaukti ant adreso: (Įp o))

Miss Agota Galiniute
103 Crosby St Grand Rapids, Mich.

Mano pati Magdelena Vaicziunie 
ne po tevu Jusaioziute 5 pedu auksz 
ožio, juosvu plauku, tamsei melinu 
akiu, turiu su savim keturis vaikus, 
Adomas, Magdelena, Onute ir Petru 
kas. Tegul kagreieziause duoda apie 
save žine. (yj. oj)

Mr. A. J. Kolosky
Kraus Park W. Govener st 

Springfield, Ill.

Mano brolis Antanas Jonikis, pa 
eina isz Suvaiką gub. Vladislavavo 
pav. gmino Sintautų. Praszau atsi 
szaukti ant adreso: (įp 0^)

Mr. Jos. Jonikis
69 Gold St Brooklyn, N. Y.

Mano sesuva Marijona Stasiūnai 
cziute, du metai adgal giveno Thom 
sonville, Conb. paeina iez Eczvilkos 
volost. Praszau atsiszaukti ant adre 
s°: [gy oil

Mr. Ant. Stanila
B. S. L. Co, Camp 5 Superton, Wis.

Vilniaus vyskupyste ne| 
laiminga.

Per ilga laika neturėjo vys 
kupo kada valde decezija pra 
lotas kavaler Zilinskis rusu ge 
ras prietelis; 1883 mete tapo 
Vilniaus vyskupas Grinivieckis 
neilgai pagyvenęs tapo isztrem 
tas ir persikėle užrubežesna; 
po to vyskupas simonas tapo 
isztremptas persikėle nžrubežes 
na; dabar jau treczias vysku 
pas Ropas praszalintas, galu 
gale ir kapitula iszdraskyta, 
o decezija greieziau iszblaikins 
tarpe susirubežiuojaneziu vys 
kupyscziu.

Nežine kaip atsiliepia popie 
žiaus manymuose szioki apsi 
reiszkimai. Ale ka galime 
daug misliti ? Jeigu Buelovas 
lenku kataliku neprietelis ta
po laike buvimo pas popiežių 
laimintas, tai ir stolipinas ne 
bus prakeiktas, ne nebiio.

Tarpe didžiūnu kas ir kaip 
dedasi, tai prascziokeliams toli 
nežinomu arba nesuprantama. 
1896 m. 26 Gegužio kada bu 
vo Maskolijos caro karunaci 
ja, tai popiežius ant to pokilio 
vardan saves, atsiuntė Moneig- 
norą Agliardie. Szone popie 
žiaus Romoje sėdi Maskolijos 
caro ambasada; Maskolijoj 
Trasko Rymiszku kataliku ka 
pitulas ir decezijae;o prastiejie 
siunezia m Ryma pas popiežių 
savo pelegrimus su skundais, 
isz Lietuvos žadama net savo 
pasiuntinį laikyti Ryme del ap 
gyvenimo Lietuviu kataliku.

Kiek naudos suteiks Lietu 
vos dvasiszkijos tie rupeseziai 
kad siunezia pelegrimus Ry 
mon, tai galima tikėt kad nie 
ko.

Lenkai isz savo tautos turėjo 
Ryme kardinolus ir vyskupus, 
o ka jiems kas pagelbėjo? Nie 
ko. Tuezcziaiu darbas ir lietu 
viu siuntimas palegrimu.

^Albert G. Groblewski,^
‘_______ i---------------- Sawininkas ir Fabrikantas -

Garsiu “Lenkiszku=Lietuwiszku Waistu”’.
Buraszas žemiau minėtu vraistu, kurios ganai wianr pas savro aztorninka arba pas mano įgelta.
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“Kinder Balaam '
Bobra laaiai
Raikvahtii k« aatriikime rankn
“Lagodnik” del atluoewimo vldurfna 

be jokio eteaudejimo
Atgaivitojaa braajo
Suramitojas nerru-sairdiaa
Giduole no Ekzimo (rožes pat Talkui)
Plosterei isz kaeztaTolu
Pomada ant plauku

Moatfa no ft*

Gnyležtrits

Giduoles aatildimul •vwfihi
Giduolss auspaudima (oora ou4|
“Grip-War"
Plauką apsaugotoje

r

PER 
PAČTA

PASLAPTINES . VYRU LYGOS

Yra tai pirmutine knyga lietuviszks 
bu teip puikeis paveikslais, padirbto! 

*per europinus artistus. Puiki popieti 
Aiszkus drukas. Didelo formato.

Kožnas gėrėsis katras taja knygp 
nusipirks. Norint daug kaszto ant 
iszdavistes tosios knygos padėjome 
vienok pastanavijom 
labai pigei parduot R M pnnfll 
ba tiktai už , . . bUlIlU

Teipos-gi turime visokiu dvasiszku 
svietiszku ir istorinu knygų kuriu 

ausite dykai. Adresavokit# 
abanoy City, H*.

BROADWAY ST., 
BROOKLYN, N. Y.

Paskubinkite nusipirkt 
labai puike isztorje po vardu'.

KAPITONAS VELNES.
PRIETIKIAI C IRANO DeBERGERAC.

Verte Iki Frafutibiko
Kl’N. BU. M. JUODT8Z1U8.

Pasiskubynkite nusipirkt, o 
gausite tiktai pas Iždaveje 
tosios kningos po adresu:

D. T. Boczkauskas,
Malianoy City, Pa.

Piningus $2 siuskite Re- 
gistrayotoja gronjatoje, ar per 
“Money Order” kuri nupirkite 
ant pacztc, in prasta gromata 
indekite ir prisunskit.

PO wardu:
“PRIEJGIAUSES 
MOKSLAS 
ANGLISZKO 
LIEZUWI0 RE
PAGIALBOS KITO.’

Ira taj praktiezniause 
kninga kokios lig sziol 
Lietuwej turėjo. Ira tejp 
sudėta, jog ka tiktaj pri- 
buwias grinorius isz Lie- 
tuwos gali in trumpa Taj ■ 
ka pats per saweiszmok- 
ti Angelskaj sziek tiek 
kalbėt.

Toji kninga druczej 
apdarita in Francuzini 
raudona ir melinaaudima 
ir kasztuoje tiktaj $ 1 
ir kasztus nusiuntimo mes 
apmokame.

Ant galo, tosios knin- 
gos ira patalpinti klausi
ma] ir atsakimaj del tuju 
katrie nori imtii Ameri- 
konines pilnas popieras.

Bgluterro No. 1
E^iuterro No. 2
Ztnijeoznik

Gumbo Ląstą!
Meszkos Mostdc
Trayenln
Liniment del Walks
Giduoles to kosulio asztraot
Liepų balsamas no kosulio (plauotiu) 
Anti-Laxon del vaiku
Proszkai ao kirmelu vaikama
Proazfcal no Wrmelu luauguviema
Vaaduo del akiu
Giduoles del ieztraukimo laarsaozio 

po nudegimui.
buzai no kruvinosios euaugaeiemn 

Dumatfeme (naujas būdas gitlimo)
Gid. sužleboziojimui maisto
Miltai no skaudėjimo galvos
PASARGA: Jagu saitu vaistu ne | 

tada apraszik savo liga ir man 
sik geriau ir pigiau negu pas koki da^ 
po aplaikimui vaistu,

jc

DEL WISU KENTEJIMU IR SKAUDĖJIMU
I -----------------------------

Ueriause giiluole del skandgjiino 
galwos,sprando, katare, peezin, 
krutinės, szonosie, runiatizino, 
szalczio, nuralglja ir nukandfana 
wisokiu wabalukiu.

gali gauti pirkt apie save, arba nežinai kokiu tau reibalingon del tavo ligos, 
atsiusk $1.00 o aplaikiei vaistas kokios tau reilaalingos o bos tau 10

a a Irzal.-i dol-' - "•* * ... p

.8 OA

NAUJAUSIAS
ISZRADIM-AŠ
DERMATObtfilJOI

Xuaia ui isiA ppoj ‘ninotn? nvp eaunvq joq ‘BjAiupu

C U N A S,
6. S. RTTSBUAC M.

tai

Severo
Czistitojas Kraujo

GRAŽUMAS VEIDO

Severos daktariszka muilą odai

Jos. Grigęrek, Unionsville, Coun.

■

Kiekviena moteriszke gali turėti gražu veidą: lygu, minkszta kaip aksomas 
jeigu tiktai ji vartos prausianties

NO $5 IGI $40 
^MAJNINES MASZINOsO-

233-236 W. CENTER STR. MAHANOY CITY, PA,

Dr. J. Fropstep
Specialistas Akiu Lygas 

Pritaiso akulorius. Stiklines akla,
Mano darbas kalba del saves.

Ofisas adinas 8 ryte lyg 8:80 vakare

Ofisas 15 E. Center St.

yra puczkai, inksztirai ir kitokie iszberimai veido ir viso 
kūno. Jei apleisi, tai nesvarus, nusilpęs kraujas gal liūs 
priezasezia dedervinių, salt rlieuiu, ir nusilpimo’ viso orga
nizmo. Vartok,

Kantaras Bankinis 
ir psrdavyste

Z SZIPKORCZIU

NAUJA KNYGA

IstorijeSzventa
Seno Ir Naujo Instatimo su Paveikslais.

Mano brolei, Mateuszas ir Tarno 
isz Venekai, apie 30 metu Amt r 

ke, paeina isz Suvalkų gub. Vilka 
viszkio pav. gmino Gižu kaimo Orą 
niu. Praszau atsiszaukti ant adreso;

(IT 01) 
Mrs. Ursze Klimavicziene

416 Smith Ave Steubenville. Ohio.

Didžiause Lietu* 
viszka

AGENTŪRA

W. F. Severą Co. tE“TJ,s

Eiiropiszkas Iszradimas I
ANT SUDRUTINIMO IR USZLAIKYMO 

SAVO PLAUKU.

RODĄ DYKAL
DR. JOS. LISTER C.

4.0 Dearborn Street. La. t CHICAGO, ILL.. U. S. A,
Agentas

Columbia

ALAUS

N. MAIN STR

j 
T

Urėdiškos valandos nuo 9 Iki 5; nedėliomls nuo 9 iki 12.

persltlkrlnt tegul raezo pas mus. Adrebas

PROF. J. M. BRUMZA,

Iždą ve mo didele kninga dainų 
susidedante isz 390 (laimi Rningą 
druezei susiūta ir broszuravota. Kaa 
nusipirks, ras visokiu dainų isz visu 
užkaboriu ka dainoja Lietuvoja.

Nusipirkite o turėsite dainelu, 
Per ciela meta ant rišu dienelu.

Nusipirkite ir burtu kningele bu 
pagialba kaziru, o kasztuoja knigele 
ir kalada kaziru tiktai 25 centai.

Mano pusbrolis Vincas Pazneka isz 
Suvalkų gub, ir pav. gmino Zabarisz 
kiu kaimo Zarvinu. Praszau malonin 
gai atsiszaukti ant adreso: (gp oj)

• Mr. P. Paz nekas
Box 64 Listie, Pa.

Parduoda Szipkortes ant visokiu drueziausiu ir geriauriu lai
vu. Siunczę piningus in visas dales svieto greieziause ir pi- 
giause. Visi tie, kurie per mus siuntė apie tai gerai žino. 
Iszduoda dostovierene del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam 
pavesti. Dol iriugysczlu pristatau pilkos Sartos, Juostas, Kepures, Karūnas, 
Špilkas H t- Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu, pi
ningu »t L raaaikyte pas taaaa • gaaiaite teisinga atsakymo.

Begk pas Ragažinsks i
Kur begi teip staigai?
Ar tav kas ne gerai?

Gerai man ir smagu Į
NoRagažTnšLo sznap. 

selo turiu!
Ir tu kūmai

nestenetuin
Jago tokia a- 
rielka turėtum

Daueybe odos liga paejna no nearvarauB 
užsilaikymo ir užsikrėtimo telpgi JrJSuO 
viduriniu Ilgu. Daugumas gauna puczk 
pleiskanas, slinkimą plauku, pllklmA per 
apslleidlma. Gydosi per neatsakancžlūs 
daktarus ar agentus, kurie tik pinigus Įsz 
vilioja, o paskui raezote mums, kad ėmė* 
te daugybe gyduolu iez iuvalrlu apgaviku 
o pagelbos negavote ir sakote, kad. ga 
---- gyduoles negelbee. (Taigi meld 
me mums darodytl; kokis žmogus likosi 
muso gyduolėmis apgautas.) Turime tu- 
kbtancr.luH oreginalhzku padekavonlu. 
Tegul nors vienas daktaras parodo mums 
tiek padekavoni n, o mes duosime dideli 
atligynima. Pilka galva sunku gydyti, ja
go senas ir galva žvilga, tai to paoelbetl 

galima, bet jago jaunas, o turi retus 
plaukus, o ant odos matytis maži plauku- 
czet tai tam galima eutelktlpagelba; plau 
kai neyra grybai—viena diena ne Iszaygs. 
Ateiemuklantlems nuslunsimedyka Infor 
macija su placzlu apraezlmu. Mes nešiu- 
leme prisispyrę savo gyduolu, teisingasis 
daktaras to ne vienas ne daro. Kas nori

P. V. O B I E
12 & CARSON ST.
Firrna I_iefuviszha

SU KAPITULŲ $75,000,M
8UORGAN1ZAVOTA IR CZEWEB- 

RUOTA KAIPO

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
(VISU TAUTU BASRA)

ORGANIZATORIUS TOS RANKOS 1RA

P. V. O 01 EC U H A s.
Muao bunka Ir a tai viena lez Ivlrcztaneln

Valstijos rando ir per tai pilnai užeitikluma. Priima piningus dal mUriSPoflljmO ir _ 
virta procentą. Parduoda laivakortes ant geriausiu linija ir siunčia ptedngua In HMs'dAs 
svieto. Padaro daviernaetls atlikimui visokiu reikalu su waldftla MunkiiteĮ'iij Iflzmajao 
kine piningus ant Amorlkonlszku arba kitokiu. Daro apsergeymua no ngnlee ant visu daMtu 
ir t.t. Piningus del paczedlnlmo galit prlslnnet pacztinlu JT 
tuojauo bua iszsiunstos bankavos kningutes. Kreipkitės visi 
vd P. V. OB1KUUNA, o busit apgsergetl no visokiu apgaviku.

QQQ Dainų tiktai uz SI.
****** Su nusiuntiinn.

Gal iszgersiva Jonai alaus
— Dėkui, brolau, kaip asz 

iszgeriu alaus, tai ne galu mie 
got.

— Tai mudu eeava prieszin 
go budo. Kaip aez miegu 
ne galu giart alaus.

Girta kaly vanta.
Ar brolau ne matei mano pa 

ežios, kvaraba žino kur dingo.
— Kad aez tavo paezios ne 

pažynstu! Kaip ijje iszrodo?
— U-gi girta kaip vanta.

Da vis tas pats.
Pats in paezia: Asz žinau, 

jog tu mane prigaudineji ir tu 
mane prigaudineji ir turi sau 
kita.

— Tai ne, mano brangus,- 
da vis tas pats. .

Jonas:- Ar žinai: Asz tai 
prakeiktai visus mano uždirb 
tuspyningus suki zau..

Adomas - O asz broliti, per 
jiaje proto ne tekau.

J.- Tai vis ne ka kasztavo, 
ba tu proto mažai turejei.

Ar mama žino?
Tėvas inejna in ki'a etuba, 

kur radosi 5 metu Jonukas ir 
Mariute 6 metu ir tarė:

— Džiaugkitee, valkelei, 
piibuvo garnis su dviem bro 
leis!

Jonukas:- O, tai gerai, da 
bar turėsi su kuom bovitie.

Marika:- O ar žino mamite 
apie tai?...

Surunka piiuksztju.
— Isz kur ponas profeeorie 

tokiu gražiu paukeztiu gavai! 
Isztikro gražu žiūrėt. Teip 
kaip givi iszrodo?

— Artai divai? No kėlu 
metu renku no skrikelu pa 
ežios ir septiniu dukterų, tai 
ir turiu suranka piuksztiu.

Beike mylėt-
— Tu vaikine velei geri 

arielka! Ar-gi tu ne žinai, jog 
arielka- tai tavo didžiauses ne 
vidonas?

— O ar žinai, jog Raeztae 
Szventas liepe- milet savo ne 
vidonue?

.......LIETUVISZKAS AGENTAS.......
VIKTORAS LAPINSKAS, 
501 W. Mabanoy st Malianoy City, Pa 

-N ,

Parduoda laivakortes ant visu keliu 
ant vokiszku geriausn laivu isz ir in 
Europa. Teip-gi siuneze piningus in 
visas dales svietą, ba turiu suneszima 
su visais Europi neis bankais.

Uipraszo pas save visus tautieczius 
ir paiinatams V- Lapinskuos

Jei ne Severos vaistai, tai man rodos, kad mano pati šziandien jau butu 
kapuose. Ji dabar yra visai pasveikusi. Jos- Bailey, Box 52. Conily, O-

tuojaus ir iszsigelbek nuo tu nesmagiu ligų.
Kaina to vaisto $1.00

“Asz sirgau. Gydė mane du daktarai, Iszmegine 
geriausius savo vaistus jie neteko vilties, kad gales mane 
iszgybyti. “Severos Kraujo Valytojo” ir suvartoję: 
dvi bonkas asz visiszkai pasveikau. Asz rodyju ta vaista 
visiems savo draugams.

Jozef Berenda, R.=-l, Fair Oaks, Ind.

Jis praszalina visus odos netobulumus, priduoda odai minksztuma ir lyguma, 
suteikai veidams minkszta žibėjimą. Yra tai geriausias muilas prausti kudykius prie 
Skutimosi ir geriausias trinkties galva ir plaukus. Kaina 25c.

“Severos Daktariszka? Muilas tikrai yra daktariszku. Mus keturiu 
metu sūnelis turėjo labai kieta odų, bet pradėjus ji prausti su muilu, jo pasidarė 
minkszta, szvelni ir lygi.

^“Parsiduoda visose Aptiekose. Reikalaukit kad butu Severos.'^SZlT 
_________ Daktaro patarimai dovanai.

Apraše v k padeyma savo plauku kokiam da 
bar randasi, nes yra tai svarbiu daliku pa
žinimo ligos. Jago plaukai iszpuolineje ir 
gaivn 1 an laši pleiskenu tai praszau atsiust 
keliolika sausu plauku po iszszukavimui 
ant isztirinejimo. Jago norite turėti geras 
ir pasekmingas gyduoles tai atsiszaukyte in 
mane o po naudoymui iuju neatbūtinai gau 
syte pertis vaisius. Norėdami dažinot api 
daugiau informacijų praszau adresuoti 
Prof. J. M. Brundza, Specialist

Broadway & South 8-th Str.
Brooklyn, New Yorh.

IĮ9**Minėtos gyduoles yra tik man paežiam 
žinomos, jokiam kroine juju ne gausfle. 
Visos Informacijos dykai už marke.,Jau
wimtus tukstaneziu pliku gaivu atsi&S 
pas mane dekavodami man už t&ugn 
ge radę t y sa.

Garsingiausias ant vise sviete ir žinomas kal^s gerlw- 

ses specialistas kroniszku Ir szsisenejuslu Ilgu______ 9

e DR. KOLER,
Turintys geriausius diplomus ir 16 metine praktika gi 

dyme visokiu žmogyszku silpnybių. Iszgyde iukstanezus 
žmonin isz pavoyngu ligų, kurie su džiaugsmu garsina 
varda DR. KOLEK ir gyre savo pažinstamiems vadin- j 
darni ijn Samaritonu tebirio laiko. v

Jojo rodos yra už dyka,—kožnes ijam rairdingai defc>- 1 
voje. DR. KOLER gydo visas ligas pasekmingai o I 
uzsisenejuses ligas inkstu ir rumatizmo, užsiszaldima gBt |

vos, nosies, ęerklee, pilvo ir žarnų; parku, iszberimu, niežimo, epilepsije, senu ro- [, 
du ir visas ligas paejnanczes isz kraujo. Gydo su geriausiu pasisekimu Moterių b 
Ligas o ipacz uzsisenėjusias ligas GUMBO. Turi didžiausia atyda ant visokiu 
nžkrecziamu ir Privatiszku Ligų [ar tai paejnancziu no tevu] kaipo: sifilis, nn- 
trotymas viriszku pajėgu, veisei pat-naikynimo ir L L gydo greitai ir pasekmingai. 
Ne rejke sarmatintis nes gidintis ganogreieziausia, nes apsileidimas atnesae dides
ni pavoju ateiteje. Rejke žinot, jog vienas atsilankimas pas gidintojū ženkjiįia 
daugiau ne kaip dvideszimts laiszku raszytu per ligoni. DR. KOLER kalbali^> 
tuviszkai ir lenkiszkai ir pats duoda ligoniams rodą, be pagialbos ttnmocziaus, 
kurie randasi konia pas kozn daktara mieste Pittsburgia.

ADINOS PRIEMIMOr^gISStoig’^NeddomU 

DR. KOLER 64*PENNAVENUE>

Ir kitokį reikalingi prietajsaj ma- 
daei pas mos ant pardawimo. *V«j* 
pos-fi prietatom kofna daleli ma* 
esinos norinta kokio padirbimo.

Parduodame pikes, adatas, diitu^ 
^reperius, skwibeus, knatus, popie* 
M ir L L Parduodam Pkoxxob o hr 
•mas patajsom.

W. MORGAN,

DOVANAI Temykite gerai! TIKRAI LIETUVIŠKA, DIDELĖ KRAUTUVE
V 1 ę I F M Pu*^iausių armonikų, skripkų, klernetų, triubų, koncertinų” i r
V 1 u 1 E III m daugybe kitokių muzikališkų instrumentų. Geriausių dziegorių, 

lenciūgų, visokių žiedų, lakotų, špilkų, kolčikų auksinių ir paauk
suotų, visokio skyriaus mašinukių dėl drukavojimo gromatų, pu£ 
kių britvų, albumų portretams, revolverių, šaudyklių (strielbų), 
kišeninių lempukių, guminių litarų, adresams pečėčių, gramatikų 
mokintis angliškos kalbos, žodynų, istoriškų ir maldų knygų kokių 
tik randasi lietuviškoj kalboj, gražių popierų dėl rašymo gromatų

su puikiausiais apskaitymais ir dainomis — su konvertais tuzinas 25c., 5 tuzinai 
už $l.oo, 1000 už $G.oo. Kas velitų sau ka parsitraukti, tegul prisiunčia už 5a 
markę ir teisingą adresą, o apturės didelį N 3 naują K A T A L O G Ą D 0 V A N A I 
su 315 aiškių paveikslų ir 1000 visokių naudingų daiktų. Aš gvarantuoju, kad mano 
tavoras pirmos kliasos, o prekės pigesnės kaip kitur. Orderius išsiunčiu greitai į visus 
Amerikos ir Kanados kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur.

Reikalaujant katalogo paminėkit vardą laikraščio, katrame matėt apgarsinimu. 
K. VILKEVICH. 112 Grand sL» Brooklyn, N.



Žinios Vietines.
— Utarninko vakara buvo 

laikomas susirinkimas mieetisz 
kukoDcelmonu. Ant susirinki 
mo pribuvo Guod. Prab. Pau 
tieniue ir perstatė Peticija ar 
ba praszyma au paraezaia no£ 
visuomenes, idant iszbrukuoti 
W, Mahanoy uliezia, nog B. 
lyg D. ulyczios, tas praszymas 
buvo atydetas ant tolesnio lai 
ko, bet kaip rodos tai da szi 
met nebrukuos virsz-nimeta 
ulyczia. Ant susirinkimo buvo 
padaryta nauja prova katra 
uždraudžia spjauti arba skrep 
liuoti ant eaidvoku po kora 
$2 arba 5 dienas in kalėjimą.

— Ant 128 W. Spruce uly 
ežios name pas Hary Zimmers 
pasidarė ugnis, Seredoje apie 
pietus. Pribuvusi ugnegesei 
greit sustabdė ugni katra ra

daugi kur isz pradžios sakyta 
kad dega mokslaine isz ko te 
vai vaiku kurie lankosi m ta 
mokslaine buvo dydeleje bai 
meje.

— Jagu kas reikalauje isz 
taisyti ir iszcimentuot skiepą, 
tai tegul payma liętuviszKus 
kontraktorius p. Slavicką ir p. 
Szukaiti. Apart to užvedineje 
paipas del vandenio ir molines 
del srutu nubegymo.

— Nežinomos ypatos pade- 
dinamito po stuba, priguliu 

prie Max Tulin ant 7-tos 
ulyczios. Eksplodavodamas di
namitas sunaikino stubele ir
padare žydeliui bledies ant ko 
kiu 400 doleriu.

— Utarninke greit bėgantis 
automobilius užvažiavo in 
kerieza katram važiavo C, O. 
Smith su Joseph Murtin. Ke 
riezae tapo ant ezmoteliu su 
daužytas ir abudu vyrai likos 
sunkei sužeisti.

— Nedėlios vakara, po ylga 
lyga mire Richard F. Kleary, 
34 m. senumo vyriausias su- 

__ aus D. J. Kleary savininkas 
moterių apredaliu kromo ant 
W. Center uliczios Nabaszmn- 
kas buvo gerai pažinstamas, 
ypacz musu moterėlėms katros 

* su pirkinaie pas Kleanus 
tankiai atsilanko.

Lietuvei! pigi mėsa!
Apznaiminame visiems savo 

unistams, jog szita Petnyczia 
ir Subata ir ateinanezia nede 
lia, parduosime mesa už kano- 
pigiausia preke, priek tam su 
pirkimu duosim tykieta o ka 
da iszrinksyte tavoro už $30. 
00 yertes, tai duosim prezenfo 
viena doleri piningais ar gale 
eit iezimt su mesa.

Sekanczei yra muso nuže
mintos prekes:

— Poyk Czaps, už švara 12|^ 
Szvieži Szolderei, 10^

Vereziena, no 11^ igi 12į^ 
Rūkyti Hameai, 12į^!
Rūkyti Szolderei, 9^
Rūkyti Laszinei, 12į^

ISZ LIETUVISZKB 
KAIMELU.

Hazleton, Pa.- Darbai ge 
rai eina bet uždarbei menki 
isz pzimto galima sakyt yienae 
anglekasis savo mokesti pada 
ro. O szeip kiti tai vos iszsimai 
tina uždirbdami ant sanvaitee 
po 5 dol.

— Lietuvei ne visi sutiki 
me gyvena vieni ant kitu sznai 
ruoja rodos kaip ir dundomike 
no, tas gal ir tiesa nes nereikia 
klausyti tokiu vadovu katrie 
skirsto kaip vilkai avis. Juk 
mes ne esam kudikeis, turime 
keletą draugiscziu tegul visos 
sau laimingai givuoja ir darbi 
ninkiszkos orginazacijos koge 
riausiai tarpsta ne jioe ne užbe 
ga kelio darbininkams, tai 
kam darbininkai patis turi to 
kias organizacijas persekioti. 
Brolei ir siasers meskime to 
kius papratimus sukureis mes 

ar tai ystabu ? Žino
“ »« innennio bado iv V

bia, kada mes susiprasim tada 
busim visi ligus, szeip ar teip 
bet jau Hazeltonieczei eina prie 
susipratimo apszvietos Pora kar 
tu buvo parengtos;prakalbos ir 
tada susirinko pusėtinas bure 
lis Lietuviu pasiklausyti, ku 
nems isztariu szirdingai acziu. 
Dabar brolei ir sesers teip pa 
rengem prakalbas dainas ir 
deklemacijas 23- ežia d. Gegu 
žio, paememia svetainia Wag
ner House Hall 26 E. Broad 
str. atsilankys garsus kalbėto 
jas ir kalbės apie S. L. A. ir 
apie viso pasaulio darbininku 
judėjimą, todėl Ilazletonie 
ežius visus uezpraszau senus 
jaunus virus ir moterie, jauni 
kaiezius ir paneles, ateitie pa 
siklausyti. O tas atnesz didele 
nauda ateinancziam laikia, teip 
gi kviceziu ir isz aplinkiniu 
kaimeliu lietuvius, o tikuosi 
kad praleisiu! linksma vakara.

Prakalbu rengejes P. B.

Rainbow, Conn - Darbai' 
eina gerai ale pribuvusiam eun 
Ku darba gauti, ba yra invalee 
vietiniu. Farmerei pradeda ga 
lop užsijimti su tabako sodini 
mu.

— Pone Brazauckiene aptei 
ke savo pacziuli patogia ir dru 
ta dukrele. Ant krikezto szven 
to aplaike varda. Urezule. Ku 
mai buvo Pone Venclauckiene 
su p. Jonu Kriaucziunu. Dieve 
sveika augink ant džiaugsmo 
teyeleme.

So. Fork, Pa-Darbai men 
kai eina, anglių kasiklosia, dir 
ba po 2 ir 3 dienas ant nede 
lios, isz kitur pribuvęs darbo 
visai negali gaut.

— Lietuviu yra vidutinis 
būrelis, ale mažai yra grąžei 
užsilaikarcziu. Dabar kaip lai 
ko turi tai virukai ir iszsigere 
invales.

dr. 11
^RICHTERS

Jėigu turi skaudančia nugarą, kankinant re
umatizmui arba kitokiu skaudėjimu, kuris 
tavo vargina tai mėgink Dr. Ricliter‘io ,,Pain- 
Expoller”. Tuojaus tau palengvės ir jausiesi

-vakaro tepant skaudanrias violas, išvarys tuo 
skausmus lauk. Kad laikytum nuolatos bun
ka namuose, nes kiekvienam laiko ir naktį ne
galima gaut, o tas pagelbės tau ir ta- Z

Gerai dėl bile skausmo, kaip tai: re- 
urnaiizmo, nikstelėjimo, neuralgijos, 
nudegimo, bei skaudančių vieti| ant 
kūno. Gali gaut visose aptiokose 
po 25c. ir 50c. Dabok kad but inkaras ant 
bonkos, tai tas yra tikras.

F. AD. RICHTER & CO.,
215 Pearl Str., NEW YORK.

Brooklyn, N. Y- Darbai 
fabrikuosią pradeda geriau ei 
ti, tik Kriaucziu darbai labai 
slobnai eina.

— Lietuvei sutikime gyve 
na, tik krajavi sportai, vieni 
ant kitu dantimi grieže.

— Praeita Subatos vakara 
atsibuvo didelis Balius, suvie 
rvtn draugyseziu Brooklyno, 

m-1taigi meg-— r-e^gineja Lie 
tuviszkam Tautiszkam 
101-103 Grand Str. Daugibe 
vaikiniu su merginom pribuvo 
isz visu plinkiniu miesteliu 
kaip tai isz: New York, Masp 
lieto, New Jersey, Newarko 
ir 1.1, susirinkę sviczei isz 
kitu miesteliu labai ramei užsi 
laike, laukdami to sziokio usz 
kuri buvo paskirta dovanos. 
Pagal nurodima szokio tiktai 
Brooklyno sportai krajavi vie 
ni ant kitu sznairavo, bet nega 
Įėjo nieko pradėt szlekto, ba 
du sargai su medinėm žvakėm 
paredka laike geroi tvarkoi. 
Bet vienas szlapnosis atsirado 
drąsus ir uszkabino nedaileis 
žodžeis sarga, kuris gavo in 
uszpakali ir iszstumri per du 
ris, potam visi sportai apsimal 
ezino. Dvilikta adina preziden 
tas Balaus M. W. Bush iszau- 
ke ant viso susirinkimo kad 
tris szokei bus su dovanom, 
katras szoks geriause: Lietu 
viszka polka, antras szokis, 
Angelckas valcas, treezias, lie- 
tuviezka Mazur- polka. Pirma 
dovana gavo W. Miliniaviczius 
su Marijona Rinkevicziute, 
antra, J. King su Eizbieta Mi 
kuliute, treczia P. Cziamaus- 
kas su Marijona Svetakute. Do 
vanos buvo labai gražios, visi 
džiaugėsi kurie laimėjo, katrie 
negavo tai galejosi. Korporaci 
ja L. T. Svetaines ant baliaus 
gerai uždirbo.

Delko mes pritariame 
Boies Fenrose.

Priežastys del ko mus vientau- 
cziai prirems jin pasilikti 

Senate.

Nieko nėra smagesnio mus 
vientsueziaras, kuiie yra ūke- 
sais tos didžios vai. Pennsylva 
nia, kaip žinia, kad jie yra rei 
kalingi, ir kad ju ukesyete yra 
pageidautina. Faktas, jog Su v. 
Valstija Senatorius Penrose 
sudrutindavo ta jausma, ragm 
damas mus vientauezius pasto
ti ežios szaliee ukesais, yra vie
na isz daugelio priežaecziu, del 
ko mes turime jin priremti da
bar. Jis netik rode jiems, ao 
kia yra nauda isz pastojimo 
ukesu, bet ir suteikdavo jiems, 
progai pasitaikius, urediezkas 
vietas.

Dabar daugelis mus viengen 
ežiu turi užėmė valstijines vie 
tas, kurias jie teisingai pildo 
ir parodo, kad jie yra geriausi 
ukesai.

Delto-gi naturaliszka, kad 
Senatorius Penrose turėtu pri 
ėmimą mus vientaueziu. Pir 
miaus:ai, jie ragino juos važiuo 
ti in szia szali ir jis kiek gale 
damas darbavosi, kad ko dau 
giausiai ju czia apsigyventu 
Paskui jie žiurėjo, kad butu 
jiems galima gauti czion dar 
bue, tuomi, kad visados stenge 
si pramoniszkai pakelti ežia 
valstija, kuri, pasidekavbjant 
jam ir kitiems, eziandien yra 
viena isz turtingiausiu Suv. 
Valstijose. Delei sziu priežas 
ežiu mus vientaucziai labai no 
retu, kad Senatorius Penrose 
vėl butu aprinktas in Suv. 
Valstijų Senata ir per rinki
mus Lapkr czio menesyje jie 

‘balsuos už tuos kandidatus m 
Legieliatura, kurie yra prižade 
je remti Penrose.

Yra tai tavo inkstai.
Mahanojaus gyventoja parodo 

kaip jias iszgydint.

Poni Kebeooa Brenner nog 229 
W._Mabanoy St. sako: "Pirma karta I 
pradėjau naudoti Doans Inkstu pi J 
gulkas apie du metai adgalos, tame 
laike jie iszgyde mane nog skaude 
jimo peozuose per ka labai kentėjau 
dydeli skausmą, Asz tikrai žinojau 
kad tas skausmas paėjo nog inkstu 
ir dagirdau apie geruma Doans 
Kidney Pilis, pastanavijau juos pa 
bandyti.^Pirkau baksuka Timm’s ap 
tiekoje, kurie man suteikė palengvi 
nima in praszalino skaudejima.

Ant pardavimo visose aptiekose 
Preke 50o. Foster- Milburn Co. Bu 
falo, N. Y. pardavėjoj ant Suv. 
Valet.

UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, FA.

Capital Stock $125,000.00.
Surplus & Profits $238,000.00.

Suvienituju Walstiju De- 
posytoras.

DU PROCENTĄ MOKAM ANT 
SUDĖTU PINYGU ANT LAIKO.

Harrison Bali, Prezidentas,
M. Af. MacMillan, Vice-Prezidentas 

*Ira. IP. Barnes, Kasijeris.

onnn auksin|uZUUU ZIEG0RELIU
ISXDUOSIM DIKAI !
European Tobacco Company isz Neu 
York duos koznam kostumeriui kurif 
prigialbes jems platint juju tabaka, 
puiku Auksini Ziegoreli uz kuri zie- 

gornykai yma $23,oo — gvarantytai 
ant dvideszimte metu.

Teipcs-gi kitokia mesa už 
kanopigiause preke. Praezom 
visu atsilankyt o busite isz to 
užganadyti.'

Union Meat Market
129 W. Pine St.

Mahanoy City, Pa.

Ant pardavimo.
Namai ant 3 familiju ant pu 

sės loto-ant W. Spruce uly
czios Dasižinokite pas 602 W. 
Spruce St. (gf o,)

Stebėtina proga!!
Pigei parsiduoda Naminei 

daiktai, dailus ir gražus. Prie 
žaetye Savininkas važuoja in 
Lietuva. Kas pirks daiktus 
gaus ir stubae. (g^ o;)

Ardesas:
637 W. South Alley, 

Mahanoy City, Pa.
Lietuviszkas Daktaras
Atvažiuoje in p. Kazuno ap 

tieka Mahanoy City kas utar- 
nike ir petnycze no 3 lyg 5 
po pietų.

Ant pardavimo.
14 genu karvių. Galima jias 

matyti ant Bradys farmos, 
Brandenville, Pa. ’ (gf o,)

->S DARBAS DEL VISU. Et-
Amerikos yra iuosas akllpae del vien o telp-gl 1 
del tavlae, kam tav sunkei dirbt ir jokio pelno Įsa 
Doneturet; jago tik už $30. o o gali lezelmokyt bar
te rietee, geras amatas po visa svietą! Jago nori 
dažlnot kaip gali iezafmokyt barberistss tai ra
ižyk tuojaus. Kalbame vlsoela lležuvluosla.

NOSSOKOFFS BABBBR SCHOOL, 
1405 PENN AVENUE PITTSBURG, FA.

Du BoiS, Fa.- Darbai ne 
kaip eina, vos iszdiiba 3 dienas 
ant nedėlios. Pribuvusiam sun 
ku darba gauti.

— Parafijos reikalai kaip 
tik slenka.

— Lietuviu didelis būrys, 
ale nevisi doriai užsilaiko.

Batavia, 1’11.- Darbai vis 
mažmasi dirbtuvėse. Pribuvu
siam negalima cz a gaut, jokio 
užsiėmimo, jei bent meldžent 
Farmeriu malones tai gali da 
kaip kur iszsipraszit ir tai už 
pasiulinta mokesti ant farmu.

— Lietuviu czta mažas skait 
liūs, bet visi ežia puikei gi 
vena.

— 13 Geg. buvo pas mus 
guod. Kun. Kriaucziunas isz 
Cgieago del iszklausimo Veli 
kines iszpažinties. Labai esam 
dėkingi ir užganadinti isz jio 
patarnavimo. Pasaki gražu pa 
mokslą, jog ne vienam no keliu 
metu užszalus szirdis suminkez 
tino ir panaujino jausiąs prie 
tikėjimo Dievui.

— Vakarinei daliję miesto 
pasirodejliga Raupai, žmonelei 
visi baimėje, in mokiklas nepri 
jima vaiku kurie ne cziepiti.

— Butu labai reikalinga Ta 
radaika del nekuriu kavalie 
riu. O jeigu misis Baltruviene 
kiek numano apie daktarysta, 
tai praezom pribut, nes ežia 
yra moterių daktaras, bet ne 
iszmokes medeemos žinistoi.

— Czia vėl salunai isznai 
kinti. Barai su visukuom isz 
vartiti.

M t Carinei, Pa- Darbai 
gerai eina, ale pribuvusiam 
isz kitur sunku darba gauti, 
ba yra ir czionais invales žmo
nių be darbo.

— No pirmo Juniaue pra 
dės dirbti Readingo naujos 
mainos ka per kuri laika ne 
dirbo, tai tada bus darbu •‘del 
visu.

— Lietuviu didelis būrelis, 
ale ne visi sutikime gyvena.

Geltoni czeverikai.
Yra madoje szimet ir mes užlaiko 

me j u daugiaua negu kiti eztorai. 
Vyru trumpi czeverikai $2 lyg $3.50 
Moterių “ “ $1.25 lyg $3.00
Geltoni czeverikai del vaiku 75ot. 
lyg $1.25. Ateikite peržiūrėti musu 
geltonus apgavimus ir suozedinsit 
piningu

Common Sense Shoe Store
35 W. Center St-

Mahanoy City Pa.

Parmos ir Turtai!
Ytandaai New YorkoSteite Lietu- 

viszkoi Kolonioj da daugybe farmu 
ne parduotu dauk musu brolu jau 
czia apsisiedia ir stiprei laikosi. No
rim kad daugiaus musu broliu apsi- 
siestu kurie turi kiek kąpitola ant už 
pirkimo sau farmu. Artesnes žines 
gausit pas George Kleek. Poolville 
N. Y. reike indeti už 2 c. marke del 
atsakymo. g *pf)

George Miller,
Z1EG0RNYKAS.

-ooooooa-

Gausyte czionais visokio tavo 
ro kaipo Ziegoriu, Ziegorelu. 
Daimajitu Muzikaliszku ins 
trumentu, v enciugelu, Špilkų, 
Kožnas dilintas gvarantintas 
pagal užmotu ta preke, Szlubi- 
nei žiedai žiidii isz gryno au 
kso ir ne brangus, kas pirks 
.avera czionais tai nesigailės

George Miller
W. Center Str.

Paskubinkite nusipirkt 
labai puike isztorje po vardu:

KAPITONAS VELNES.
PRIETIKIAI C IRANO DeBERGERAC.

Verte Imi Fracuilsiko 
K I N. DR. M. JUODYSZ1U8.

Pasiskubynkite nusipirkt, o 
gausite tiktai pas Iždą ve j e 
tosios kningos po adresu:

D. T. Boczkauskae, 
Malianey City, Pa.

j-g?- Piningus $2 siuskite Re- 
gistravotoja grdmatoje, ar per 
“Money Order” kuri nupirkite 
ant pacztc, in prasta gromata 
indekite ir prisunskit.

\

Ant Pardavimo Figei-
Namas, buvo kitados ealu 

nas, su tvartu ant galo loto. 
Ant biznavoe ulyczios Miners
ville Ateiezaukite pas:

(31 omp)
P. Malley

W. Sunberry St 
Minersville, Pa.

Kur buna.
’Andrius Kazokaitis, turi pa 

cze krajuje. Kauno gub. ir pa 
vieto, miestelije Keidanuose, 
o czionais Amerike su kita api 
paeziavo o kada tas iszsidavi 
pabėgo no antros paežios ir ja 
gu kur randasi daneszkite ant 
adreso:

Mrs. Marcele Kundrocziute 
Kaziokaitiene,

213 W. Centre Str.
Mahanoy City, Pa.

Balius.
Draugyste szv. Jurgio isz 

Detroit Micb, parengė Baliu 
ant 23 d. ežio menesio tai yra 
Subatoje.

Inženga vyrams 25 centai, 
Moterims ir Panelėms dykai.

Prasidės 7:30 vakare ir 
trauksis bg velibai nakezei.

Uszpraszo
Komitetas.

Yra tai vienas Isz geriausiu paslulinimi 
(hunu per kakta narinis kompanija, 

czionais ar Europoje apgarsinime tabako.
Mes parduodam Austrijokiszka, 
Bosulszka, HerczegoviHa, Tur- 

kiszka ir Rusiszka tabaka
DEL PAPEROSU IR PIPKIU.

TOKIA KAIP BVKKI SAVO TBViN«M.

Žinai jog tai geriauses tabakas anf 
svieto, katras liežuvio ne kanda, duo
da skaudejima galvos ar naikyna pil
vą kaip tai nekuria padirbtas pigus 
amerikoniszkas tabakas padaro.

Norime idant kožnas europietis ži 
notų jog muso svarb’ause krautuve 
randasi New Yorke ir jog jums pris
tatyt juso milenezin tabaka. Per tai 
ižduosim tukstar.cz.ius doleriu idant 
apsigarsyt po visa Amerika ir sekan
czei ketinam pradėt:

PIRMUTINEI 2000 YPATŲ K A UŽ- 
ORDERIUOS UŽ $iJ.OO TABAKO NO( 
MUS, APLAIKYS AUKSINI ŽIRGO 
KELI UŽ DYKA.

Szitas ziegorelis tav nekasztuos m 
cento nes už muso dovana tikimės jop 
pasakysi savo draugams api muso ta 
baka jago tav patiks ir jog prisiunsi 
mums juju adresus idant žinotu km 
ateiteje galėtu gera tabaka pirkt.

Tin paraszyk savo pilna adresu i 
liepk nuims prisiunst tav tabu 
ko už $6,00 ir auksini ziegorel 
verties $23,00 o mes tav prisiunsim 
sekanezio tabako; austrijokiszko, bo 
sniszko, herezegovnino, turkiszko ir 
rusiszko, isz viso už $6,00 ir tam pa
ežiam pakelije indesim auksini zie- 
foreli. Prisiunsk 50c markėm o li-

usius $5,50 užmokėsi ant ekspresso 
•kada persitikrinsi jog tabakas ir zie
gorelis tave užgnnadino, arba jago 
tuojaus prisiunsi §6,00 per Money 
Order ar Registrąvotoi gromato tai 
mes dadeczko duosim Puiku Auksi
ni Lenciugeli Dikai verties $^,50 
Nebijok siunst mums pinygus tuo
jaus, nes esame atsakante kompanije 
ir sugražysim pinygus jago ne busite 
užganadyti. Tik 2000 ziegorelu bus 
iždalyti tokiu spasabu. Raszik tuo.

EUROPEAN TOBACCO 00., D«|l. 72. 33 Leonard Str. New York.

G!

10.*^ WIENATINIS 
J SALONAS IR GROSER-SZTORIS.

SUGAR NOTCH, PA.
Parduoda Cukru, Kava, Ilerbata, Mesa 

Miltus ir vyska la kas ira reikalinga de) 
žųiogaus. Teipos-gi prie vietos randasi Sa
limas su milžiniszkaisstiklais, szaitum alum 
arieikoiu ir pujkeis cygarais. Pliektam 

parduoda SZIPKORTES ii 
s’uncze piningus in visas dalei 
svieto grejtai.

PUIKI SkE DEL MITINGU, SZUKIU Ir tt.

Puikiausia 
užeiga \

del Lietuviu! (/
Ir svetingiau- \ W
siaa priėmimas 
del visu kur ra- 
-ite gardia Arielkele V 
Alų ir Cigaru. Teip-gi \ 
ale del zobovu ir t. t.

K. Konewko,
98 S. MAIN ST. ASHLEY, PA.

Simonas J. Norkeviczius, 
408 W. MAHANOY AVĖ. 
MAHANOY CITY, PA.

DR. O'MALLEY, 
Bl’PTl BOS SPECIALISTAS.

1880—Daugiau kaip 20m.—1908
ASZ pasekminga" gidžiau 

VISOKIO BUDORUPTURA
Tikra Ruptura, 
Netikra Ruptura, 
Vandens Ruptura.

He pcilo, be Hkaunminga ir pavojingu O- 
peracljo. Anz Užgydžiau pateukiinczfal 
daugiau 12,000 ypatų, o su maniui nieks 
nelygiuas gydjine szllos yputlazkos ilgu 
klasos. IszgydyU ligonlaj tai ludlnkyai.

John BiHinges, supvedentas Suspu- 
ehanna(Steguiuicr)Bravoro kompani
jos, Nanticoke, Pa. sako “Ase ragavau 
ruptura nuo sunkaus kėlimo ir sunka
us darbo. Pabandžiau kelis gydytojus 
kurie sake, juog mano liga esanti 
neiszgydytina. Jokia gyduole negelbė
jo. pakol nuėjau pas Daktaru 
O’Mįley. Dabar esu sveikas. Neturiu 
skaudėjimu, nei rupturos ir su džia
ugsmu prąneszu tai kitiems kenezia- 
ntiems. 1 >adar kas dien sunkiai dirdu 
bravore ir savo diržus mecziau szaJin 
ba man j u nereikia”

Pasikalbėjimai ir rodą dykai. Mo
kestis nebragi. Ant iszmokestie^galrte 
gauti. Ant pareikalavimo atsiusiu 
knigute apraszsnczia apie ruptura, 
Dykai už 2^ marke; paraszyk kokia 
nory apie Rūpinta, ar Verikesele.

DR. O'MALLEY,
(SPECIALISTAS)

158 S. Washington, Wilkes-Barre, Pa
Sziame offise kalbasi Lietuviszkai ir 

Lenkiszkai in kur visas gromaias 
privalote adresavoti.

Antras offisas 134 Washington av. 
Scranton, Pa. (2-nd Floor Bun 
Building) kur galima atrasti D-ra 
O’Malley kas Petnyczia ir Subata 
kožna nedelio. petny.

J* Gromatoje primyk jog matei 
szita apgarsinima “Saulėje-” r

I Raistas. I
Yra tai naujausios, gražiau
sios apysakos knyga, pergul
dyta isz angliszkos in Lietuvi- 
sžka kalba. Ji daugiau ka- 
sztuoje, bet dabar pa-isiduoda 
TIK ( 7, C1ENA DOLERI. 
Netrukus pabrangs, nes lietu
viai ta knyga labai skaito tai 
ne daug liko. Stduojcnt rei
kė d unsl i $i ui knyga adre
suojant ant iszleistojo vardo:
JOHN NAUJOKAS, 

MADISON SQ. BOX ISO.
NEW Y O R K, N. Y.

Pats iszleistojas ir Redaktores 
p. Boczkauskas, “Saules” No. 
30, teip kalba apie kninga 
“Raistas:” — “Mes nog saves 
velinam visiems skaititojams 
nusipirkti ta knyga, o patis 
datirsyte api jos aky v urna.” 
Api gera, visi gerai kalba!

[Szitas pulkus ziegorelis $3.75
Prisiusk savo pravarde ir adre. 

w ea o prisiusiu) ant. pažiūros jago 
ĮBj. patiks užmokėk $3 75 ir bus ta- 
JVl vo, gvarantinam ant 20 metu su 

moterišku duodam ilga lendu 
gįtSm geli o su viru viriszka. Raezlk 

ar nori viriszka ar moteriezka.
OF M. C. FARBER, 222. 225 Dearborn Sir 
r CHICAGO, I’LL.

Lietuvai!

PIRMUTINE KRAUTUVE VISOKIU GERYMU
WHOLESALE.
Pristato visokius gėrimus del sa- 

lunyku ant pikniku, balu, krik- 
sztynu alų, porteri, vynus, ariei-1 
ka ir L L Pristato in namus alų I

bonkutein. Gėrimai'
Norkeviczin yra kaną- .fld Iii Amuc i — - -

ir porteri bonkul 
pirkti pas Norkev 

žfeiui l Pa barnį

Vezimelei—
Puiki susidedam! vežimelės $1.50
Kitoki vežimelei po • 5.00
Apdengti geriause skūra po 10.00

j Turime daugybe visokiu vežimelu ku
riuos parduosim pigiau ne kaip kitur.

Ateikyte pažiūrėt muso vežimelu ir 
' dažinokyte prekes pakol pirkaite kur ki
tur. Tos prekes tik ant szio menesio.

Kas norit 
turėt tikrai 
geriu ir gražiu 
Potografiju 
arba dydcliu 
Paveikslu ir 
kas norit isžsi- 
mokit ta visa 
darba tegul
atsiszauke ant 
adreso:

Jos. Szukis, 
[Photografistas] 

29’ W. Center St; 
SHENANDOAH, PA.

STEFAN ROVNIANEK
318 3-RD AVENUE

Pase bloko žemiau no Pltteburglnlo l’aczto.

PITTSBURG, . PA.
Didžiausia Lietuviszka ktautuve visokiu 

gėrimu Suv. Vals. Kas tik naudojo muso 
nefalszavotas, nes czistus vynus ir arielkos, 
tasai ne galėjo atsigėrėt juju o geriause inie 
ra ir patarnavimą tik pas mus apturėjo.

MUSO 
Gera Raudona Arielka 
Gera Ualta Arielka 
RumaH 
Bumas Jamaika 
Ginas 
l'uoglne Arielka 
Klftimel 
AnlHetas, Hmagus gėrimas - 1 
CkhdUN spiritus . * !
Slitaite * - - -5
Sllvuitc, tikrai Lktuvlszka < 
Terkelica . . . »
Terkellca. tikrai Vengriszka l 
Koniaknu 1
Koniakas, Franeuzlszkaa 
Obuoline Brandy - • !
Blackberry - • • 1
Rosolts, gardui gėrimai - i 
Melląvuogo - - • i
Vliznlute ... *

AMERIKONISZKI V 
Oblo raudonas . 
Obio baltas - saldus 
Knlifomllos, senus, ruksztui 
Kalifornijos muszkutalas . 
KalifornUoiį niuszkutalns 
Kalifornijos tokaiszkas 
Kalifornijos Li metu) Port Wino 
Kalifornijos Nzerl Wino 
KalifbrnLJos Burgundy, raudonas 
Viduriams Kartus Vynas

Raszlkyte po prekes, l’ikalblnlruas ant $10,oi 
ir dadjlau CŽMOKAM EKSPRESĄ Pennsylvanlo. 
Ohio Ir West Virginia valstijose. Adresas:

Stefan Rovnianek,
Pittsburg, Pa.

prekes:
$-2,oo 

2,oo 
2,oo 
4,oo 
2 oo 
4.5o 
2,oo 
2,oo 
3,oo 
2,5o 
4,60 
2,6o 
5,oo 
2,5o 
6,oo 
2,oo 
l,6o 
2,6o 
2,5o

2,6o 
2,6o 
2,6o 
5,oo 
•2,5o 
6,00 
2,.r>o 
•2,5o 
3,5o 
3,oo 
5,oo 
3,oo 
6,oo 
3,oo 
5,5o 
2,50 
•J,oo
3,oo galoii 
3,oo galon 
3,oo galou

3,oo 
3.oo 
3,oo 
O.oo 
3,oo

3,oo 

4,oo 
3,5o 
(J,00 
3,5o

4,oo 
’6,00 
3,oo

$l,oo Galonu
1,26 “
1.60 “
1.60 “

2,oo “
2,oo “ 
l,5o “ 
d,5o 3,oo

DABAR LAIKAS PIRKT FORNICZUS!
GUINAN’O SZTORAI,

201 W. Center Str. Malinnoy City,
38 E. Center Str. Shenandoah, Pa.

125 East Oak Str. Mount Carmel,

VIENATYNIS LIETUVISZKAS

W. RAŽUOS, • MOTELIS • L06NINYUS.
7 WASHINGTON STREIT, NEW YORK CITY.

Jago važiuojete in ir tax Ameriko tai gulil gant Laivakortes pigiau kaip kitur o 
ir visna bankiniu* reikalus lai ateikyte pas mane, o ir užlaikau visokiu gėrimu 
ir valgio ir nakvyne pigiau kaip kitur. Norėdami kelaut už dyka tai pristatau 
už darbinyka aut laivo. Teip-gi pasirūpinu visokiu darbus ir rodą duodu vi
same Motelis randasi ne toli Raitei-Gfiraes. Jago kokis apgavikas norėtu vest 
kitur tai nesiduokit tik ejkit tiesink pakol daejsit pas mane.

Su Guodone, VINCAS RAŽUKA8.

LIETUVISZKAS KATALIOGAS DOVANAI!
VISOKIŲ žiedy, laikrodėlių, lenciūgėlių, laikrodžių, brltvų, armonikų, koncertiną, 

klernetų, skrlpkų, bubnėlių, mandolinų, vargonų, fonografų, drukuojamų mašinėlių, 
lietuviškų knygų ir kitokių daiktų (visų daiktų yra paveikslėliai kaip jie išrodo).

TAUTIEČIAI reikalaujanti virS minėtų daiktų, visados kreipkitės pas 
M. J. Damijonaitį prisiųsdumi savo adresu Ir už 2 ceutus inarkg del pačio 
kaStų, o Katalioua No. 7 gausite dovanai, 19 kurio busite aprūpinti 
gerais-teisingais daiktais

j Vienatinė lietuvių prekystė Amerikoje, kurĮ išslun- 
įl/čia visokius daiktus apsteluojant per laiškus., Į visus

Amerikos ir Canados miestus ir kaimelius. Adressas:
M. J. DAMIJONAITIS,

3250 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILLINOIS.

Vasarinis Tavoras.
.........................................................................................................................................

Turime visokiu gatavu apredalu del Moterių, Merginu. Vai
ku -szledes del kudykiu in Krikszta ir tt. Pargabe- 

nom visokiu vasariniu Materijolu ant szle- 
biu visokio koloro ir žemas prekes.

Pas mus dirba Lietuvaites del juso patarnavimo.
The GLOBĖ Store

1. SUF0W1CZ1US, Locnininįas. _
Uz W. Center uli, Mahanoy City, Pa.

KOŽNAS RASZO GROMATAS.

Bet jago nori rasszit gromata ant puikiau 
sios popieros kokios lig sziol da ne esi m a. 
tęs, tai pargabenk sau tuziną su kopertom 
tik už 40^ G5)> ir $1.50 busi užganadytas o 
ir tos džiaugsis kuris nog tavias gromata 
aplaikys.

Arba prisunsk $1. o aplaikysi surinkimą 
visokiu popieru viena tuziną.

Prisjtmsk 25/. o ajilaikysi surinkimą 
Abrozelu su maldelėm, lietuviškoje kalboje

Labai puikus. Adressas:
D. T. BOCZKAUCKAS, 

MAHANOY CITY, PA.

17 Akmenų “Railroad Zlego- 
rolic ” Patentuotas regu* 
ICIIdi latorie užsukamas 
Isz virszaus, del moterių ar 
viru, 1S k. Tikro Aukso filed 
'uksztai ir iszmargintas pui

kei, gerai laiko laika o 
yra padirbtas del tu, kt 
reikalauje gera laika už 
laikyt ant vis ados. Yra 
GVARANTYTAS ANT 2Ū METU 
Tik per 60 dienu siuslm 
ant Juso adresoaper C. 
O. D. o jrgo potlks tai 
užmokėk $6,75 o Jago 
ne patiks, nemkek ne 
vieno cento. A T M I K 
Jog kur kitur turėtum 

užmokėt uz tu ziegorel! net $35,00. Su koznu rl«go- 
rilu duodim pulku lenciugeli DIKAI. Itaszikit ezedleo 

EXCELSIOR WATCH CO.,
901 CENTRAL BANK BLDG. CHICAGO, I’LL.

Darbinei czeverikai.
If ozebatai- Mea ju daugiaua par 

duodam negu kiti aztorai, už tai kad 
tik geriausius užlaikome ir duodame 
jumis maža preke.

Darbinei czeverikai po 1.25 ir 1 50 
$3. “ ozebatai po 2.50
*3-50 “ guminei czebatai 2.87 
$4 00 “ “ “ 3.50

Pirkite darbinius czebatus ir czeve 
rikus pas mus.
Common Sense Shoe Store

35 W.Center St
Mahanoy City, Pa.

— /

Ar tu nori iszsimokint?
1-donjos, Geognfijos, Arit 

metikos Gramatikos, raezyt ir 
skaityt Angelskai per savo at 
liekama laika. Atsiszauk laisz 
ku arba asabiezkai (i^ o.)

Apszvieta
304 Wharton St.

Philadelphia, Pa.

KANTORAS

BANKINIS-
D. T. BOCZKAUSKAS,

520 A 522 W. South Al. Mahanoy City, Pa.
Turi BUBinesBima su wiaais E u ropine k Bankais. Wisijau ira persitikrini  a, jog 

ant not i piningaj per muso tarpininkista greiciiauM nnejna.
SzimtaI T'LT15-SteL22LOZl'Ll

Isz wiau szalia Ameriko, per mtiao rankas siaocseai kas metas in 
EUROPA, LIETUWA, PRUSUS, ROSI J E, AUSTRIJE,

LENKITE, ITAL1JE, IT T, T. IR T. T.

->99^ NE WIEN0 PININGAJ DA NE PRAPUOLĖ.

Didelis Iszpardavirpas 
Szlebirjio /Ąateriolo ir 

/Ąoteri?zKu Žipopu.
Kas ateis gaus didelus ir gerus bargensus.

Diena 14, Szendien !
Baltytas audeklas - 5 centus mastas.
Likusi szmotelei aut szlebiu—(Remnats) 
ir kitoki geri ir pigus daigiai ta diena.HARRY B. FRIEDBERG,

115 W. CENTER STR. MAHANOY CITY.
Kalbame Lietuviezkai, Leukiszkai, Slavokiezkai, Angliszkai 
ii- Vokiszkai. Atekyte o užezedinsyte^ pinygus.


