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XXI Metas

Kas girdėt ?
Jagu katalikinei vyskupai 

teip nedorai apsieina su katali 
kais o ypatingai “Polandereis” 
tai ko da Jauke ii' ka gali tike 
tis no tuju nevidonu katalikys 
tęs?

Kentėjo ir Laukai, o jagu 
jau per daug kentėjo tada pra 
dėjo tvert neprigulmingas pa
rapijos ir jau szedien turi api 
40 nepriguliuingu parapijų ir 
gali pasakyti drasei: “Musu 
bažnyczios.” O kaip tai ne isz 
manus Lankai ir Lietuvei, jog 
norėdami pasirodit razumnai 
kvailais, stato branges bažny- 
ežias, puosze ka no puikiause 
o tai del Airisziu! O gal pra 
dės protą kitoki gaut kaip sta
tys kitas bažnyczes nes ant sa
vo vardo! O kuningu, tikru 
prieteliu atsias ka dievmaldys 
te atprovines, net Dievas su 
szventaiseis džiaugsma turės:

Simbury Conn, susitvėrė 
draugyste po vardu szv. Fran 
siszkaus,- drauge Lietuvei su 
Lankais ir pusėtinas būrelis 
susiraszi. Priektam iszrinko 
terp sayes komitetą isz tu ypa 
tu:

P. Kaztauckas, prezidentas. 
St. Sadovskis vice prez.
F. Zablockis fin. sekretoris, 
P. Muzikas, prot. sekretoris, 
Vlad. Zavalikas, kasijerius, 

__ -.ĘeLJtagaAaikja ūęFr l<<“s 
r vice apekunai kasos.

Edv. Herlukievicz, Marszel 
ka.

Visi sztant vyrai ir kaip ro
dos draugyste augs pasekmių 
gai.

Dievas ne reikalauje bažny- 
. ežiu puikiu,

O jagu pastome tai ne del sa 
ves tik del airisziu.

Teip, ne galime pasigirt, jog 
“tai musu bažnycze’’. Trumpo 
je ateiteje tose visose bažny 
ežiose cziutabokei savo patri- 
ka garbys o Lietuvei bus iszki 
kyti. Ar airiszei yra tokeis ne 
iszmaneleis kad puosztu baž
nyczes. Szitai paveizda: She
nandoah, kur medyne bažny
cze stovi jau api 40 metu o no 
rint ir skaitlis cziutabakiu pa 
sididino, api statymą kitcs'ne 
nemielina; antra riogso Maha
noy City isz akmeniu pastaty 
ta, panaezi in pecziu kept duo 
nai, o norint trigubai yra airi 
sziu negu Lietuviu, tai bažny 
cze maža ir be jokios vertes.

Szita panedeli prasidėjo 
Scrantone, Pa. Seimas S. L. 
A. Tures vakare dydele paro 
da. o ka surodavęs tai žinosi
me. Vėliname ka negeriausios 
kloties.

Indianopolis. John Mitchel, 
buvusia prezidentas Suvienytu 
anglekasiu dasižinojo, jog savi 
ninkai anglekasiu tarėsi no 
ateinanezio 1 dienos balandžio 
1909 metu numuszt mokesti 
del darbinyku, tai Mitchelis 
persergsti savinysus angleka
siu! ydant savo užmanymą pa 
kabyntu ant vagelio. Ne su 
mažynti mokesti, nes padydin 
ti reike! Gerai ponas Mitcheli. 

/ " *
Reike gazietas skaityti, 

Turi darbininkas viską žinoti.
Kur apszviesti darbinykai, 

Jau tenais buna gerai.
Dydelis Piknikas!

Parengė Lietuviszkas Benas 
isz Mahanoy City, Ketverge 
28-ta Mojaus ant Plėšant Hill. 
Tikietas szokti 25f!. Ateikyte 
visi seni, ir jauni o perleisite 
linksma laika ant szviežio oro.

Isz Amerikos.
PRO VA LIETUVISZKOS 
PARAPIJOS SU VISKUPU
Viskupas gali turėti 
titulą locnastiės pa
rapijos jaigu indės 
in jia savo locnus 
piningus, tęip ap- 

svarte sūdąs.

Scranton, Pa. 23 geg.- Czio 
naitine parafije lietuviszka 
Szv. Juozapo iszdave prova 
prieszais biskupa Hoben apie 
locnasti parafiano turto. Sudas 
apgarsino vyroka pripažinda 
mas locnasti parafijonu, o bis 
kupui tik pripažino kaipo ap 
globėju tosios. Sudas teipo-gi 
iszdave labai svarbu nuspren 
dima apie užraszima bažny 
ežiu ir kitu locnascziu prigu 
lintes prie parafijonu o kuris 
skamba teip:

Jog katalikiszka valdže czio 
nais ne turi jokios valdžios ant 
turto parafinio tik gali turetie 
apglauba ant josios, nes kas 
kiszasi locnasties, tai jago bis 
kūpąs indeda savo locna turtą 
prie statimo bažnyczios nes ir 
tada tik turi baisa prie insiki- 
Kisžimo Li rciKif^sjparaftuius 
ne del to jog jisai yra biskupu 
nes kaipo dalinykas suorgani 
zavoto kapitalo tik turi toki 
baisa kaip ir kiti dalinykai ko 
kios tai ne butu organizacijos, 
ne žiūrėdama kokis jisai butu 
ir koki titulą turėtu”.

Kaip matyt isz to, tai parafi 
je Szv. Juozapo laimėjo prova 
ir nog szio laiko turtas bažny
tinis priguli tik vien parapijo 
nu o ne biskupo. Gerai.

Prasiplatinimas ojsterio
Philadelphia, 25 geg.- Vie 

nas žinunas apskaitė kiek vie
nas ojsteris gali isz savias iž 
duoti vaisi. Riebus ir sveikas 
ojsteris iszduoda 60,000,000 
kiaueziniu, o mažiausios skai- 
lis buna 16,000,000. Atleiskim 
jog randasi tik du ojsterei, tai 
kiek juju butu penktoje paka 
leineje, jago kožnas ojsteris isz 
duotu vaisi? Sztai butu juju 
66,000, 000,000, 000,000,000- 
000,000,000,000,000.

Pakars lietuvi.
Pottsville, Pa.- Szedien tar 

pe 10-tos ir 3-czios adynos 
bus pakartas Feliksas Kadžius 
jaunas lietuvis kurie nužudino 
Jieva Žukauckien ir jos sūneli 
keletą menesiu adgalos mieste 
Shenandoah.

Rado $6000 senoviszku pi 
nygu.

Pitttburg, Pa, 25 Geg.- Ja 
mes Grabam kontraktorius, ka 
da perkeldamas sena narna nog 
vienos vietos in kita, atrado už 
rūdijusia bleszine. Kada atv 
dare, rado joje senoviezkus an 
gliszkus pinygus verties$5.000.

Pinygai likos užkasti da no 
laiko kada angliję raudino 
Amerikoje.

Kunygas paliko gaspadi- 
neni $10,000.

R-.cine, Wis 25 geg.- Czio 
nais traukėsi prova api eulauži 
ma testamento kunygo Paukva 
co Schleiere, kuris myre 18 ko 
vo, 1908 mete, prabaszcziaus 
Szv. Traices parafijos.

Mirdamas paliko savo dviem 
gaspadinem $10,000 nes daži 
nejus sesuo kunygo, užvede 
prova prieszindamasi priesz to 
ki testamenta. Kaip nusprens 
sūdąs, tai da nežine.

Trumpi Telegramai.
§ 32 tukstaneziai mainienu 

apie Pittsburgo distrikta sugri 
žo prie darbo nog padarymo 
santaikos su kompanijoms.

§ Bellfourche, S. D. Suvir 
szum 10 tuks. margu girrios 
tapo iždegintas pakol ne buvo 
užgesintas ugnis per tenaitinius 
ūkininkus.

§ Minersville, Pa.- Per nu 
puolimą szmoto anglies Buck 
Run kasikloja tapo užmusztas 
Mat. Blozis.

§ Chicago- Ugnis Winterme 
yer fabrike baksu ant 27-tos 
ir Throop ulycziu, padare ble 
dies ant 400 tuks. doleriu. Vie 
nas vyras pražuvo liepsnuoje 
ol2 kitu tapo maž-daugiaus 
sužeisti.

§ Kansas City, Mo.- 35 tuks 
tancziai maimeriu isz Missouri, 
Kansas, Oklahoma ir Arkan 
sas valstijų, sanarei unijos ku 
rie straikuoja nog 1 Aprilaus, 
sugriž prie darbo szita sanvai 
te. Mokestis ir iszlygos lieka 
tos paezios kaip praeita meta.

§ Desmet, S. D.- William 
P. Broadman, žmogus kuris 
pastate pirmutini ulyczine ge 
ležinkeli amerike, numirė po 
trumpai lygai ir bus palaidotas 
Binghamtone, N. Y. .-J

§ Praeita Sereda Rusiszkas 
Caras pabaigė 39 m, senumo 
ant 40 m. Taja diena aplaike 
pasveikinimus nog visu viesz 
patiecziu.

§ San Francisoco, Gal.-Du 
pripyldinti eletrikinei karai su 
sidauže Nedelioje ir du paša 
žierai tapo užmuszti o 20 pa
žeistu.

§ Hazleton Pa.-Airisziu ku 
ningas William H. Connolly 
mire nog inkstu lygos. Buvo 
44 metu senumo.

§ Afrike arti Upper Congo 
nuskendo laivas Ville de Brug 
ges ir 6 Europieczikai ir 48 
juoduju Afrikonu tapo nūs 
kandyti.

§ Suvirszum 40 tukstanezi”. 
gyventoju mirė badu Usrga, 
pavincijoja Unganda Afrike.

§ Philadeljhijoje praeita 
Nedėlios nakti ant German 
town ulyczios susidaužė du 
eletrikiui karai. Deszimts paša 
žieriu užmusztu apie 60 pažeis 
tu.

§ Chicago. Nedelioje sudege 
didelis fabrikas National Box 
Kompanijos. Bledies buvo pa 
daryta ant 200 tuks. doleriu.

Permaiiiii kalendoriaus-

Ketina susivažuot reprezen 
tantai prekystes isz cielos Eu 
ropos, o susivažuos in Czekije 
Praga. Terp daugelio kitokiu 
reikalu bus pataisytas kalendo 
rius. O bus sziteip; Kožname 
pirmutineme ketvertije meto, 
menesis turės po 31 diena, o 
antras ir treczes po 30 dienu. 
Visos ketvertes metu turėtu ly 
gei po 13 nedeliu. Stokuojin 
tis skaitlys del 365 dienu, 
tai prisidėtu viena diena pabai 
goję metu; pribuieziniame me 
te prisidėtu dvi dienos teip, 
jog Vasorio menuo turėtu ne 
29 tiktai 30 dienu. Glaunas 
punktas pertaisos kisztusi Ve 
lyku, kaipo ne krutanezios 
szventes ka pripultu kožna me 
ta po dienai pirmai Balandžio. 
Tokiu spasabu butu kalendo 
nūs ne painus. Dienos butu be 
atmainos vienokiame skaitlyje. 
Ant 1 Sausio, 1 balandžio, 1 
liepos ir 1 spalio pripultu visa 
da nedele. Kožnas pometije tu 
retu dienas ketvertije meto.

ISZ BOSUOS, LIE.
TUVOS IR LEN

KIJOS.
l’lesziiiiu ir užniuszliiiu 

statistika,
Nuo Balandžio 1 ligi 18 die 

nos užmuezta valdininku- 14, 
suželta- 22; privatiszku žmo 
niu užmuszta- 28, sužeista- 11 
Apipleszimu per ta laika pada 
ryta suvirszum ant 29.527 rub.

Mlnistcrio insakymas.
Žmonių szvietimo ministeris 

insakes vidutiniuju mokyklų 
vyriausybei, kad ji prižiuretu 
ir daugiaus atkreiptu atyda in 
tai, kad mokiniai neprisidėtu 
prie taip vadinamos “liuosos 
meiles lygos”, kuri yra insiku 
rusi Minske. Tie gi mokiniai, 
kurie priklauso prie tos lygos,, 
kad butu tuojaus paliuosuoti 
isz mokyklos,
ūžinusziinal ir pleszintai.

Tamboyas.- Ramzos kaime, 
Kiraanovo pav. tris piktada
riai keliais szuviais isz braunin 
go užmusze seniuką; užtnuszi- 
mo priežastis kersztas Pasku
tiniu laiku apipleszta tame pat 
kaime monopolis.

Minskas.- Bobruiske vakaro 
metu tris piktadariai, ateje pae 
viena vietini pirklį pleszti, už 
musze miestsargi ir dar dvi pa 
szalines ypatas.

S ' . Ūki k. 'or
gos kalėjimo padėjo 19 kali 
niu. Priesz pabėgsiant kaliniai 
užmusze 3 kalėjimo prižiurete 
jus ir 5 sužeidė. Isz kalimu už 
muszta du ir sužeista 4. Iszbeg 
ti pasisekė 13 kaliniu. Antry 
tojaus suimta 3 kaliniai, tame 
skaiczinje ir grafo Ignatjevo 
užmuszejas.

80 milijonu anczdelio.
Visiems žinomas V. M. Pu- 

riazkeviezius iszdiibo labai 
“originaliszka” instatymu pro
jektą.

Laikydamas žydus kaipo re 
voliucijos rauga, kurie demo 
ralizuoja rusu karumene, V. 
M. Puriszseviczius pataria vi 
sai pahuosuoti visus žydus nuo 
kareiviavimo su ta isz lyga, 
kad kiekvienas žydas, nuo 18 
ligi 50 metu amžiaus, mokėtu 
kasmet valdžiai polOrub. anez 
delio. Puriszkeviczius iszskait 
liavo, kad tas anezdalis kasmet 
duotu valdžiai 80.000 000 rub
liu gryno pelno,

Ukrainiecziu 
persekiojimas.

Odesos general- gubernato 
nūs uždraudė ukrainiecziu 
draugijai “Prosvita” skaityti 
lekcijas ukrainiecziu kalboje, 
todėl, kad sulyg administraci
jos paaiszkinimo, nesą valdi 
ninku, mokaneziu (?) ta kalba.

§ Liepojus. Latviu dienrasz 
tis “Latvija” praoesza, kad in 
Liepojaus prekybos uosta pra 
eitais metais buvo atplaukė isz 
viso 1441 garlaivis. Per visus 
isztisus metus iszvežta in užsie 
in 19,397,079 pūdai prekių, o 
iszeiviu iszKeliavo per Liepoju 
in užsieni 57,483 žmones.

Permaina kunigu tarpe.
Kamendorius Babtų bažny 

czięs Kauno pav. kun. S. Put 
ris perkaltas m Girdiszius, Ra 
šeiniu pav. Kamendorius Lygu 
mo bažnyczios kun. S. Dailido 
nis perkeltas kamendorium in 
Senųjų- Varnių bažnyczia, 
Sziauliu pav.
Isz Žemaiczlu vyskupys

tes.
Kun. Stanislovas Dalidonis, 

Lygumu komendoriue, perkel 
tas in Senuosius Varnus, kun. 
Ignotas Veblauskas, Vieszin- 
tu kam,, in Lygumus.

lliauszes.
Tambovas.r Siergijevsko, 

Umietos, Gnrbaczako ir Chil 
kovo kaimuose, Kirsotovo 
pav, buvo riauezes, kilusios 
isz nesusipratimu delei užmo- 
kescz'o už darba; buvo net de 
ginamas dvarponiu turtas. Sier 
gijevsko kaimė akmeninis su
žeista du sargybiniu. Nuvykęs 
in ten su karumene gubernato 
rius invykde tvarka; suimta 
apie 50 žmonių, tame skaicziu 
je ir straikir-i'iku komiteto są
nariai.

N»u.«as kalėjimas.
Mie»t- -lirgorode (Polt. 

Į-nb.) stato nauja kalėjimą 500 
ypatų. Statymui skiriama 100, 
(>00 rub. Seniai paduotas mies 
to praszymas atidaryt gimnazi 
ja pale ka i,: pasekme".

Naujas ’ Arasztis.
„ Inžinierius Kalninas gavo 
koncesija leisti du kartu in sa 
vaite latviu- kalboj laikraezti 
“Rytas”
f Mirties bausmes.
. Liepoj)]je kares teismas pas 

i'<erke dvi 18 metu mergaites, 
I przin ir Kupsže, už užmuszi 
n a senutes^, pakartos.

Kalinii| badavimas.
Samaros Riejime 600 kali 

niu, iszreikezdami vietinei ka 
Įėjimo administracijai protee 
ta, atsisakė valgyti. Kaliniu gi 
jnines padavė skunda Stolipi 
rtn r ;h-g-'i»bčrnatoi-i u i.

Žydu persekiojimas.
Charkovo general- guberna 

torius uždraudė sziais metais 
gyventi žydams Vasarnamiuo 
se Charkovo paviete.
V.Durnos atstovu bėgimas

Laikraszcziai raszo buk Pe 
terburge esą kalbama, kad ke 
tino kai-kurie V. Durnos vidų 
tiniu, tautininku ir spaliecziu 
frakcijos atstovai atsisakyti 
nuo atstovavimo. Priežastis at 
sisakymo esanti ta, jog tu frak 
ciju atstovai esą patyrė kad 
materialiszkas ju stovis nesąs 
užtikrintas, ir kad laike ketu 
riti vasaros menesiu ketinanti 
valdžia palikti juos kritiszka 
me padėjime t, y. per visa ta 
laika nemokėti jiems algų.

Ministerio atstatymas.
Rusu laikraszcziai pranesza 

kad greitu laiku busiąs atsta
tytas nuo tarnystes žmonių 
szvietimo ministeris Szvarcas, 
kurio darbavimas neužganedi- 
novisu valdininku.

Plaukiojanczios cerkves
Sinodui yra innesztas ap 

svarstyti projektas, kad intai 
syti plaukiojanczias cerkves 
del staeziatikiu žveju ant Kas 
pijęs juru ir upes Volgos.

Baisybe.
Dienoje 1 sausio szi meta, 

buvo iszguitu Syberijoi 74,275 
politikiniu prasižengėliu.

Baisus gyvenimas del gyven 
toju Rusijos

In Kanada ne inleis ne vie 
no ateivio isz Suv. Steitu kat
rie ne turės $25 prie saves. Da 
be prisakymo kožnas ameriko
nas turės daugiau kaip 25 do 
lerius.

Tai rots valnyste.
Vilnius, Gardenas ir Smoro 

nije bus da per ciela meta po 
vajauna sargybe lig 1 gegužio 
1909 meto.

Pakorimas 20 kaimiecziu.
Kbersone- Dvideszimts kai 

miecziai kurie eme dalybas an 
grariszkuose riauszuose Jekate 
rinoslav apelinkineje, tapo pa 
karti per paliepima tiesmo.

Isz visu szalu
Nelaime ant geležinkelio.

Antverpas- Viena isz bai 
šiaušiu nelaimiu katra da atsi 
tiko Europoje atsibuvo prie 
Contich stacijos apie 8 ad. va 
kare, kada ekspresinis treinas 
susidaužė su kitu pasažieriniu 
treinu pripyldintas emigran
tais. Treinai tapo ant smilki 
niu sudaužinti ir yra sakyta 
kad 60 ypatų tapo užmuszti o 
100 pažeistu.

Ar bos kare Rusijos su Tur 
kais?

Vieni sako, kad vasara jau 
prasidės karas su turkais, kiti— 
kad jo visai nebus. Kam tike 
ti, nežinia, Turku kurdai tai 
užpuola pasienio persus, tai in 
siveržia Rusu valstybėm Tur 
ku valdžios teisinasi savo silp 
numu ir negalėjimu kurdus 
“sulaikyti”, bet tie, ka ja gerai 
pažinsta, tvirtina, jog visuo
met, kada ji sumanydavo koki 
-nors užpuolimą, ji siųsdavo 
iszpradžiu kurdus, kurie degi 
no, plesze, užmuszinejo turku 
valdžiai lyg to nematant.. Laik 
raeztis “Riecz” sztai ka raszo:

“Jau rudeni 1907 m. Užu 
kaukazyje. kalbėjo apie tat, 
jog Turkija rengiasi in kara. 
Kalba apie kanumenes didini 
ma ir artinima prie sienos, ren 
girna reikolingu karui daigtu, 
net-sziltu žiemai drabužiu. Toi 
po-gi kalba tenai apie dideli 
turku kariumenes skaicziu, 
apie trukumą genėtino skai 
ežiaus rusu kariumenes, apie 
Kaukazo gyventoju bruzdeji 
ma, apie tat, kad prielankus 
Turkijai magometonu dvasisz 
kiai kursto juos priesz Rusi 
ja”...

Ar sziaip ar teip, Kaukazo 
vyriausybe paskutiniu laiku 
labai nuolaidi priesz gyvento 
jus, dovanoja bausmes dauge 
liui politikos prasikaltėliu, gra 
žiną isz sziauriniu gubernijų 
administrativiszkai iszsiustuo 
sius.. Tas jau szi-ta sako.

Ar stipri toji Turkija?
Ar bus karas ar nebus, nieks 

apie tai nieko tikro nepasako. 
Vis gi indomu žinoti, ar stipri 
toji Turkija, eu kuria Rusijai 
karas gresia, ar verta jos bijo 
ties. Gruzinu laikrasztis “Ami 
ram” suteikia mums apie tat 
tokias žinias:

“Kas metai Turkijoje ima 
ma kariumenen 100 tukstan 
ežiu žmonių. 1906 m. turku ka 
riumes buvo 450 tukstaneziu 
(isz 10 žmonių 1). Karo laikui 
ji didinama ligi milijono 300 
tukstaneziu žmonių. Aficieriu 
24 tūkstantis... Kariumene 
teip skirstos: peecziuju 2 gvar 
dijos pulku, 79 paprastieji pul 
kai, 20 ezauliu batalijonu, rai 
teliu 584 eskadronai dragūnu, 
artilerijos 35 pulkai ir divizi 
jonas su tūkstantini 300 anuo
tu, 41 tvirtoves batalijonas ir 
120 tukstaneziu lauko žanda
ru. Kiekvienas peecziuju pul 
kas turi 96 aficieriue ir 1600- 
2000 kareiviu; raiteliu eskad
ronas- 5 aficieriue ir 120 dra
gūnu. Karui isztikus szaukia- 
ma atsargos kareiviai. 1-ojo 
laipsno 94 pulkai, 2-ojo- 44 
pulkai. Viso labo karui Tur
kija gali pastatyti: 1541 bata 
lijona, 747 eskadronus, 273 
batarejas, 145 tvirtoves rotu ir 
92 saperu batalijonu. Tai bus 
milijonas 200 tukstaneziu peš 
tininku, 80 tukstaneziu dragų 
nu ir 1650 armotu. Laivyno 
turi: 9 szarvuoczius, 9 laivus 
tvirtovių ir sausumos apgini 
mui “11 sknauduoliu ir 18 mi 
nininku”, 
i" i

Sako, kad bus karas.
Vis tvirtina, kad Turkija 

rengiasi m kara su Rusija. Ki 
taip, sako, kuo iszaiezkinti tas, 
kad, da padidinta Turku pa
sienio kariumeme, kad Batume 
ne, suimtas studentas, kurs nu
ėmė tvirtoves ir miesto pliana, 
kad turku aficeriai nuėmė OI 
tos mieto pliana, kad turkai 
perka Kaukaze daugybe gyvu 
liu ir pristato juos savo armi 
jon... Anot “Goloe Moekyi”, 
Turkijoje surinkta esama 40 
tukstaneziu dragūnu, kurie 
sniegams nutirpus žada Kau 
kazan insiveržti.

Tokios tai žineles apie kara. 
Reikia dėlto paaiszkinti, kad ka 
ra daugiausiai ‘ Golos Moskvi” 
pranaszauja, kuri leidžia “pa 
trijotai”- spahecziai; “patrijo 
tai”, kaip žinome, dažnai megs 
ta apie karus kalbėti, kad žmo 
nes mažiau žiuretu, kas arti ju 
dedasi.

Indijoje didelis bruzdėji
mus.

Szi Anglu provincijų (Azi 
je) kad ir turi nemažas savy 
valdos teises, visgi nejauezia 
“dėkingumo” savo “globe 
jams”. Mat ne visame kame 
szioje globa Indijos gyvento 
jame yra maloni: Anglu vai 
džia stengiasi Indijos turtus 
paversti Anglijos naudai, An 
glijos pirkliai ir pramoninkai 
szali savaip isznaudoja, anglai 
valdininkai niekina ir skriau 
džia indus. Indijos žmonėse 
vis labiau auga neapykantos 
priesz Anglu valdžia; Indijos 
buržuazija ir gi norėtu atsikra 
tyti nuo valdžios užtariamosios 
Anglu buržuazijos szeiminin 
kavimo.- Bruzdėjimas kaskart 
eina smarkyn; atskiru Indijos 
tautelių sukilimai vis sunkiau 
numalezinomi. Du menesiu at 
gal buvo sukilusi nedidele žak 
kacheliu tauta. Anglių kariu 
mene ja numalezino. Anglai 
mane, kad vėl kuri laika bus 
ramu. Tecziaus greitu laiku 
sukilo kita tauta, daug galin 
geene už anuosius momandai. 
Jie gyvena pasieniu tarp Indi 
jos ir Afganistano valstybes. 
Sukilusiems momandams slap 
tai padeda afganai. J u kursty 
tojai szaukia žmones m “szven 
taja” mahometonu kara priesz 
anglus. Pasirodo, kad zaka- 
cheliu sukilimas tai buvo pe- 
rankstyvas dalies gyventoju 
iszsiszokimas. Bruzdėjimas 
platinasi po visa Indija. Kai 
kutos miesto susekta suokalbis 
priesz vyriausiuosius Indijos 
virszininkus ir valdininkus; 
bomba užmuszta dvi angles. 
Nors policija suėmė daug in 
tariamųjų žmonių, o kariumene 
jau-jau per gali momandus ir 
iszstumia in Afganistana, bet 
teip Anglijoje, teip Indijoje 
laukiamas dar ilgas karas ne 
tik su jau su kilusiais ir žadan 
ežiais sukilti indais, o ir gali 
mas daiktas su afganais.

Vokietija.
Berlyno fabrikantai už daly 

vavima 1 gegužes straike atsta 
te nuo darbo 4 tukstanezius 
darbininku. Neumiuostev mies 
te praszalinta tūkstantis kal
ba dirbiu. Kituose miestuose ir 
gi daug ž"noniu pavarytu nuo 
darbo. Viso labo 30 tukstan- 
ežiu.

Vaikai pas karalių.
Vienna, Austrijoje- 85 tuks 

taneziai vaiku isz mokslainiu 
atsilankė pas Austrijos karalių 
Franc-Juozupa, darže prie 
Schoenbrum palociaus. Vaikai 
sudėjo prideranezia pagarba 
isz priežasties 60 metu sukak 
tuves nog užėmimo karaliszko 
sosto. Karalius pats vaikszczio 
jo ir linksmai kalbėjo su vai 
kais.

Isz Lietuvos.
t_ S-------------------

Pikeliai.
(Kauno gub.). Czia buvo 

toks atsitikimas. Retenes dva
ro barono Rene bernas, sužino 
jes kad vienas Pikeliu žydas 
turi 2 revolveriu ir 7 ar dau
giau patronus pranesze apie 
tai savo ponui, kuris pasirūpi 
no tuojau duoti žinia Kurszo 
policijai. Netrukus m dvara 
atlėkė policistai. Jie davė ber 
nui pinigu ir tas nukeliavęs 
pas žydą nupirko ežiuos gink
lus. Policistai paėmė dvaro 
arklius, atbildėjo Pikeliuoena. 
Visupirma padare krata pas 
knygyuinka Ercupa. Paėmė 
viena “Juokdario” numeri ir 
du “Tėvynės Sargo” numeriu. 
Paskui spjaudydami -nuėjo pas 
minėtąjį žydą. Szie norejrrpar- 
sislepti, bet buvo pervelu.

Virbaliszkiai.
(Ukmerg. pav. Velykų nak 

tyj ineiverže in valscziaus vale 
rasztine du pleeziku. Radę 
valeeziuje tik viena sarga isz- 
plesze kasa ir paėmė 300 rub. 
Iszeidami kelis kartus iszszove 
in raeztininko butą.

Ukmerge.
(Užmuszimas). Anykezcziu 

miestelio koks tai žmogus už 
musze vežeja, kuri jis buvo pa 
samdės Utenoje. Isz užmuszto 
jo vežėjo atėmė 1 rub. 50 kap. 
o arklį ir ratus,nu važia ve? in 
Anykszczius norėjo parduoti. 
Bet užmusztojo arklį Anyksz- 
cziuose pažine ir pranesze apie 
tai antstoliui, kuris ji tuojaus 
suėmė. Užmuszejas prisipaži 
no kaltas esąs -Užmusztojo ve 
žejo vasiliko žmona ir ezesze 
tas mažu vaiku bejokios prie 
globos.

Kaunns.
(Kalinio nuszovimas). Apie 

6i vai. vakaro Kauno guberni 
jiniam kalėjime, kalinys Juo
zas Voitkeviczia kuris buvo 
pasmerktas katorgon kalbėjo 
per langa su kažinkuo isz gat 
ves. Stovintis ant sargybos ka
reivis perspėjo ji, bet jis nepa
klausė. Tuomet kareivis szo 
ve in jin ir pataikė tiesiai in 
galva. Voitkeviczia krito ant 
vietos negyvas.

Anykszcziai.
(Ukm. pav.). Sargybiniu 

būrys su žandaru pulkininku 
užplaukė po Lietuvos kaimus 
ir pradėjo suiminėti vieiszkai » 
nekaltus žmones. Taip, Semi 
niszkiu sodžiuje suėmė viena 
mergina už tai kad brolis jos 
esąs pohtiszkai prasikaltęs (jis 
dabar Amerikoje), Kovarsko 
parapijoje suėmė teip-pat vie
na sena žmogų su dukterimi. 
Sargybiniai pamate pardavine 
jant laikraszczius ar knygutes 
tuojau juos atima.

Teip-pat policija pradėjo 
rinkti visu politikai prisikal- 
tusiuju (net ir pabėgusiųjų in 
Amerika) antraszus sakydama 
žmonėms; “Visus atvarysime 
in Lietuva, paklius jie musu 
naguena”.

§ In Szeiminiszkiu sodžių at 
vyko iszprauninkas pagelbinin 
kas ir žandaru oficierius su 15 
sargybiniu ir 2 uredninku isz 
Ukmergės padare krata pas 
Kazimieriu Valikoni, pas Juo
zą Baltuszkevicziu ir pas Ka- 
zimeri Justinavicziu nieko 
pikto nesurado, bet Kazimeriu 
Justinavicziu ir Juozapata Bal 
tuszkaiczia paėmė ir nugabeno' 
Ukmergen.

Telszlu.
Kalėjimo virszininkas Zub- 

riekia, sulig jo paties praszymo 
tapo paliuoeuotas nuo tarnys 
tęs ir priskaitytas priesztato 
Kauno gubernijinio kalėjimo.
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Užraszai Kvestoriaus
(Kliosztoriaus Kolektorius)

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

(Tas a.)
— Tai, nežinau. Kaipgi ne 

žinosiu.? Ponas Bukauckas, re 
dytojae kuningaikszczio pats 
apie juos pasakoja visiem: nes 
juos mate k. važiojo. Buvo 
isz gryno^-aukso, mano tania 
taĮmdidumo kaip vaikai nuo 
"ezesziu metu.

— E, ar ne mažesni tiktai ? 
E- — O kas juos ten mieravo 
ant galo? Gana to, kad kunin 
gaiksztis rengdamasis in kare 
su pagonais, pasiėmė su savim 
irtuos apasztalus; nuveže juos 
pirmiausiai in Gdauska, o po 
tam kur toliaus, O kaip nete
ko pinigu... Hei, kerezi, po de 
szinei!

Invaževom siauru keleliu in 
tamsia gire. Martinas paliovė 
kalbėjęs apie apasztalus, gal 
isz piktumo, kad jau ju nėra, 
arba mielydamas apie kita pa 
saka, kad dardėjimas vežimo 
ir dundėjimas arkliu davėsi 
girdėt ieztolo.

— Ka toki sutiksim- tarė 
Martinas. Gal Dievas duos ge 
ra pradžia, Kerszis teipgi isz 
girdo dundėjimą, o matyt pri
pratęs prie zokoniszko nusiže
minimo, piaeitrauke in szali, 
ant kiek tankumynos daleido; 
o Pamfilius nubėgo prieszai ir 

pradėjo loti.
Neužilgo pasirodė pryszakyj 

gražiai ir puikiai apsirėdęs po 
nas; su burka auksinėm juos
tom apvadžiota, su dideliu szli 
fu ant vieno petioe; su patron 
tusze kabanczia ant szilkines 
juostos, su kardu prie diržo ir 
kazokiszka puikiai papuoszta 
kepure ant galvos. Isz dr abu 
žiu tuojaus pažinau, kad tai 
kareiviszko stono.

Paskui jin jojo kazokas su 
uloniszka karūnėlė, o paskui 
uloną vežimas, pakinkytas ke- 
tūriais drūtais arkliais, ant ku 
rio sėdėjo vienas tarnas ir ka
zokas su bandūra; užpakalij 
vežimo ėjo du palaidi arkliai.

Pats ponas drąsaus bet links 
mo veido, su gražiais ūseliais, 
kuriuos paglostęs, pažiurėjo 
meiliai ant manes, ir užsikiszo 
už diržo knygele, kuria laike 
rankoje.

— Laudetur Jesus Chris 
tusi

— In saecula saeculorum- 
atsakiau.

— O isz kokio klioeztoriaus 
Dievas veda?

— Isz Nesvižo, Szviesiai 
daugelis.... Geradejau,- atsi
miniau tuojaus pamokinimą 
kunigo gvardijono.

— Stok!- suszuko ant savu 
ju, su kuriais sunku buvo pra 
silenkti: taigi ir asz sušilai 
kiau.

— O kumgaiksztis ar yra 
palociuje?

— Nėra- atsakiau- iszvaže 
vo neseniai in Baltaja.

— Tai negerai. Norėjau pa 
keliui sudėt jam savo veliji 
mus. Dar gal tikt sziadien isz 
klioeztoriaus: nes ne turi avi 
na?

— Teip yra, geradejau.
— Bet esi per jaunas ant 

kvestoriaus. Tiespanasziai ko 
kia avantura invijo tave in kap 
turą?

— Suvisai ne Tokia buyo

valia Dievo ir tikras paszauki 
mas.

— Gal ir teip būti; vienok 
tavo amžije ir sveikatoj, kaip 
man rodos, geriau iszrodytum 
ant arklio ir pulke, negu abite 
ir ant kalamoszkos. Ar žinai 
ka ? Mesk ta viską, ir sėsk su 
manim. Perrengsiu tave tuo 
jaus; ir jeigu esi bajoras, pada 
rysiu tave draugu Pinsko bri
gados, mano pulke, kurio esu 
rotmistru, ka tamista ant to?

Perpykau ant to netikėto 
prikalbinėjimo.

— Eiu bajoras- tariau- ly
gus kitiem. O ka ponas rotmis 
tras pasakytum ant to, jeigu 
asz isz savo puses paduoczia 
propozicija, idant numestum 
savo puikius ricienszkus pa 
puoszimus: nes tas viskas “va 
nitas” (tusztybe), ir atsiminęs 
ant giesmes szvento Lozoriau3, 
ir ant baisaus galo tureziaus, 
kurias “puikybe savo szirdije 
šlepe”, apsivilktum musu pras 
tu bernardiniszku abitu, kuri 
asz ponui parūpinsiu? Nešto 
kiam karte tuojaus esu paeiren 
ges gryžti in Nesviža.

Una salus servire Deo, caete 
ra fraudes (vienas iszgany mas 
tarnauti Dievui, o sziaip vis 
kas prigavyste). Labai in vieta 
atsiminiau szita sentencija isz 
savo knygos.

— Oho!- atsake rotmistras- 
tai per iszmintingai ant kvesto 
liaus, Yspejau, kad turėjai 
pirmiaus gyventi didesnėm 
sviete.

— Žinoma, ne užgimiau 
kvesforium; bet kada ant viens 
kito propoz:ciju netinkame, 
tai tegul Dievas laimingai ve 
da geradeja, o asz traukiu in 
savo kelione.

— Palauk- tarė ponas rot 
mistras nusėsdamas nuo ark

kad tai melagyste ir apjuodini 
mas, (apszmeižimas). Matyt 
ponas isz ponu, nuo aukso že 
ri, kaip saule; o tuom tarpu 
vienok kelionėje dievobaimin 
gai isz knygeles meldžiasi, yžei 
dimus krikezczioniszkai dova 
noja, ir dar gausiai apdovano 
ja ta, kuris jin yžeide.

Gerai sake kunigas gvardijo 
nas, kad daktaras ir teoliogas 
sau vaidinu blogo ant svieto, 
nego yra isztikruju.

Tuom tarpu ulonas pono rot 
mistro dasivijo mus, klausda 
mas, ar ne radome pono maldų 
knygeles? Atidaviau ja, pir 
miaus pabuczeves su guodone 
ir tariau:

— Pasakyk savo ponui, kad 
sztai sziteip bucziuoja jo ko 
jas vargingas bernardinas kves 
torius, netiktai už tai, kad ji 
gausiai apdovanojo, bet ir už 
tai, kad jo poniszkams kurie 
gyvena dievobaiminga ir 
krikszczioniszka duszia. O 
kaip vadinasi tavo ponas?

— Szviecziai daugalis rot 
mistras Chominskas!- ir nujo 
jo.

— Na! na! geras ponas, nėr 
ka sakyti, kalbėjo Martinas.- 
Sakiau kad mums duos dievas 
gera pradžia; norint butu gale 
jes drąsiai duoti dar pora rau 
donuju nes maiszelis baisiai 
iszsiputes... ale matyt, jau žmo 
nes dabar skupyn eina.

— Ar netylėsi, po paibeliu1 
-tariau;- dar tau permažai, 
juk ir apie tave ne užmirszo, 
ir tavo mylimosios senukes lie 
pe tau pora bonku pripilti

— Ai asz mat ne kvailas: 
asz už viena gdanskos iszmeld 
žiau dvi senukes nuo to, kurio 
rankose randasi poniszkas ge 
ras; užtatai turime ne dvi, bet 
keturias bonkas senukes.

lio,— nesiskirkim su teip nege 
rais jausmais: nes nei man ežia 
dien kelionėje, nei tau kvesto 
je nesiseks. Suvisai ne norėjau 
tavęs yžeisti; del to ir ne pyks 
tu už tavo atsakyme. Kam ki 
tam tas gal butu ne nuėjės ant 
sauso, bet su tavim broli, už 
gersim ta dalyka. Paduokit 
isz vežimo pasidrutinima.

— Tegul ir teip bus, pagal 
tavo maloni,- atsakiau.

Tada atnesze ne kareivisz 
kus, tiktai poniszkus specijo 
lūs: arielkele isz Gdansko, su 
kuriaje atnaujinau savo sena 
marezalkiszka pažinti, potam 
puikius kumpius ir kepenis, 
teip kad prigulincziai pasidru 
tinom ant visos dienos.

Ponas rotmistras noriai ir 
linksmai vieezino.

— Darodyk- sake-savo ape 
titu, kad isz tikro paezaukimo 
inetojai in bernardinu zokona.

O kada Martinas, paraga 
ves “senukes” isz kitos bonkos, 
pakraipė galva ir tare in ma 
ne- tai ne musu pakelevinga, 
tamisteli.

— O ar turite bonku?- pa 
kiaute ponas?

— Turime, szviesiai d-jgga 
lis pone- atsake Martinas, ku 
ris matyt tycziomis prisikalbi 
nėjo.

— Pripilt- tarė rotmistras 
pora bonku senukes, o bonka 
Gdanekos kvestoriui, ir duoti 
jam kumpi ant užkandžio!

— Tai del tavęs, o tai del 
klioeztoriaus pridūrė, spaus 
damas man in ranka tris rau 
donosius, iszimtus isz auksuo 
tos maezneles,- imk ant pa 
minklo rotmistro Pinsko bri 
gados, kurie prikalbinėja kves 
torius m kariumene.

— Dieve tau užmokėt- ta 
riau nužemintai spausdamas ke 
liūs teip milaszirdingo pono ir 
geradejaus.

Jisai sėdo ant arklio ir leido 
si tolyn su savo draugais.

Kada asz sėdau in savo kala 
moszka, patemijau ant žemes 
knygele, iezpuolueia, kaip ma 
tyt, isz po diržo rotmistro.

Pakėliau ja nuo žemes, ir 
kaip nusistebėjau, perskaitęs 
jos antraeza: “Kareiviszka 
Dievmaldyste”!

— O doras, gera ezirdis ir 
dievobaimingas karžygiai- pa 
mieli jau sąu;- tegul tave visos 
kulkos aplenkia! o tavo ranka, 
kaip Dovido tegul kapoja Ga 
lijotus!'

Pasakoja, kad. kariumenej 
žmones isztvirksta, kad tenai 
nėra nei Dievo, nei tikėjimo: 
Taigi sztai aiszkus darodymas,

Niekszas suims užkal
bina del motinos 

graba.

Ona, Naste ir Urszule, 
Atsilanko in naktinS’szkule, 

Ant penktos adynos sugrįžta, 
Kas kartas, to ne užmirezta, 

Vyrams pipiru duoda 
Kur pamato užpuola, 

Iszplusta, visokeis iszvadina, 
Badai ir in plaukus insika- 

byna.
O gal ir gerai daro, 
Jog no saves varo;

Ba taukiause tokie vaikinai. 
Pasielgė bjauriau negu pierne 

nai.
* * " *

— Tai negerai, ponas Marti 
ne: nes pamirszai apie mane: 
asz veliju viena stikleli geros 
degtines negu du bent kokios, 
nes pasigerti ne mėgstu.

— Tai ne bernardiniszkai, 
mano tamista. Neina apie ska 
numa, bile daug ir sveikos, tai 
pamatas! o sena arielkele in 
galva neina, tiktai pilvą ezildo.

Visi svietas žino apie tai, ir 
visas svietas pagirs mane už to 
ki maina Tamista gark ir ne 
paisek. O hei! kerszi!

Nebuvo ka atsakyt ant tu 
argumentu Martino, luojaus 
iszvaževom ant lauko, ant ku 
rio isztolo baltavo būdavo nes 
pono Bielevicziaus.

Paspona Bielevicziu. 
Volodkoviczius.

XV.
Didžiose Radzivilu puszczio 

se miszku prižiūrėtojai gyvena 
kaipo paliyąrkuoee, Kuni 
gaikszcziai tankiausiai apsodi 
na tokias vietas senais savo 
isztikimais tarnais isz bajoru, 
ir jeigu tiktai pasielgia jie tei 
singai, o greitai ir noriai pri 
buna ant kiekvienos medžiok 
les ir ablavos, tai turi kąsni 
duonos užtikrinta nuo tėvo ant 
sunaus. Medėjai ūkininkai, ap 
dirba ju laukus ir nupjauna 
sziena giriose; apart to turi al
ga isz kunigaiksztiszko iždo; 
ne iszduoda jokiu rokundu isz 
užmusztos žvėrienos, ir nieko 
jiems nestokuoja.

Teip sau sėdi ir-ponas Biele 
viczius, senelis dar drūtas ir 
sveikas, kaip krienas,

Pats atidarė mum vartus ir 
dar pralenkė mane su krikez 
czioniszku pasveikinimu: asz 
norėjau ant kiemo arba stuboj 
pasakyti: Tegul bus pagarbiu 
tas Jėzus Cbristus”, o jisai pa 
sake ta pat vartuose; Martinas 
atsake jam: “Ant amžių amži 
nuju, amen”; o asz likausi, 
kaip kvailas, kiemelis nedide 
lis, bet ezvarus; paežiam vidų 
ryje kryžius su muka P. Jė
zaus, aptvertas krotkelem ir po 
stogeliu; namelis su gonkom 
ir suoleliai del sėdėjimo ir pa 
siszildymo ant saules su didės 
neis langais vienoj pusėj sekly 
ežioj, o su mažeismais apruku 
sias kitoj t. y. virtuvėje; prie 
szai stuba-s svirnelis su lange 
liais pastogėje, už kuriu koro 
o ore iszkabyti kumpiai poleus 
jdvicos, deszros, lasziniu palty 
ir skilandžiai. Toliaus kitos 
mažos, bet gražiai apžiūrėtos 
budavouee: stoneles, tvarteliai 
ir paeziures. Terp kojų seno 
medejaus maiszesi du dideli 
szunes kurtai, o riebus vižlas 
ramiai gulėdamas vadžiojo vi 
sur paskui mus savo szviesiom 
isz mintingom akimi.

(Toliaus bus).

Indijanoje tris mergužes užti
kau,

Ir api ijaises dasižinojau;
Ktįd niekam ne tikusios 

Dydeles valkatos!
Daug api ijaises ne paduodu, 
Tiktai kas svarbesniu indedu.

Yra trys merginos, 
Labai szirdele mandrios;

Ant lietuyiszku szokiu^įeeina, 
Tiktai pas anglikus nulemia, 

Tai-gi, szokti ne moka, 
Kaip szarkos ant tvoros, teip 

ijosios szoka.
Žinoma ir be sporteliu ne ap

sieina,
Tankei su tom merginom pas 

anglikus uulenda;
O kada piningu karta ne tu 

re j o,
Merginos inejo, sportelei už 

duriu stovėjo.
O api sorkes Terre Iloute nu

tylėsiu;
Api taisės sorkes nieko ne sa

kysiu,
Tai bent sorkes, 

Tai bent mergeles.

Konektike atsitiko tas
Josi kiauszus margino vienas, 
Ir tai dydelame sztebelije, 

Tas kiaule bjaurybe.— 
Tai ne laime patiko, 
Gauja vaiku užtiko!

Mamule pribuvo, 
Na ir po vi;am buvo,

Wisconsine, dvi grinorkos at
sirado,

O ant a nerikonkn iszroda;
Ne paisedamos aut SS. Sakra

mento!
Viena stora ir mažesni.

Antra augszta ir plonesni; 
Po salimus su vaikinais vai 

kiojesi, 
Szoka ir gert provijesi, 
Ne paisi ant gavėnios,

Ne ant Velykų pirmos dienos. 
Vienas vaikinas in karezema 

atėjo,
Ir mergina pabuezuot norėjo; 

Teisybe, pabuezevo,
Nes ant juoko pasilikt gavo; 
Mergina vaiKina už kaklo pa 

emi,
Ir szlikszczei apvemi.

* * *

Szirdeles yra bobų kvailu, 
Jog prisipažino prie svetimu 

klaidu!
Tiktai isz kokio pleiso api kė

lės bobas paminėk, 
Tai tik klausyk: 
Boba atsiszauke, 

Pasistebus kauke, 
Jog tai ant josios paduota, 
Ir reikalauje, kad butu iž- 

duota!
Isz maiszo ylga iszlenda 

Ir tai visada:
Ir žirkles atsiliepe visada, 

Kada muszi in stala su ranka,
* » »

O Kas bus, 
Su Columbus?

Bobos isz proto iszeina, 
In kitas stubas nueina, 

Liežuvius neszioje 
Naujienas rankioję.

O yra daugybe nelabu 
Girtuokliu bobų.
Dabar nutilesiu, 

Ant kito karto padėsiu.

Gyveno nepersenei Rosijoi 
naszle, turėdama dydele ir pui 
ke gaspadoryste. Turėjo jieje 
viena sunu, o kaip tai tankei 
atsitinka, už daug jin glamone 
jo ir pavėlindavo ant visokiu 
uszsinorejimu- Juozukui, ba 
teip vadynosi vaikinelis viskas 
buvo vale. Dagriso jis ne ma 
žai, žmonim ir žveriams. Moty 
nai tankei parodydavo liežuvi 
o tankei ir pakialdavo ant jo
sios ranka nes jieje kalbėdavo:

— Tai nieko, nes tai daro 
isz kvailumo, o kaip iszaugs, 
tai atpras nog to. Jaunas alus 
turi iszputot.

Penkioliktam mete sūnelis, 
paprastai kalbant buvo paga 
dytas vajkas. Gerdavo arielka 
ir loszdavo isz kazyru, o kada 
motyna ne norėdavo jam duot 
pinygu atpleszdayo spinas ir 
pats paymdavo. Atsidarė 
akys ant galo nelaimingai mo
tinai. Norėjo nubaust sūneli 
nes jau buvo per vėlu.

Po kėlu metu apsirgo. Pa 
szaukus sunu prie lovos, su 
aszaromis kalbėjo jam idant 
pasitaisytu, ka ir noringai pri' 
žadėjo ba žodis nieko ne kasz- 
tuoje. Po tam ketino nusiduot 
in miestą pargabent daktara. 
Niekszas, sutyKes kelis drau 
gus, panaszus jam, gere su 
jais ant galo tare in juos:

— Mano sene ilgai ne pagy 
vens per tai ejnu jai užkalbyt 
graba. Už trijų dienu atsibus 
josios laidotuves, 
jius uszpraszau.
jog bus balius 
nemislinate.

Motina lauke 
naus,

ant kuriu 
Kalbu jum, 
apie kuri ne

■ : ■
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Daktaras WINTERS
110 W. Oak St. Shenandoah. Pa.

Gydo viaokiau lygas akiu. Pritaiko akulo 
riua i r gvarantuąja juos tinkaneriuma. D/ 
Winters j>er 5 metus mokinosi pas garsiu 
^ue profesorais ylga laiku Philadelpbįe.

sugrižimo su 
nes ant rytojaus atveže 

stalorįs isz miesto graba ir kai 
ba jog jiji padare ant praszi 
mo sunaus. Galima dasiprotet 
padėjimą nelaimingos moteres 
kuri iezaugino Juozuką ant 
linJismybes 
u^AJ8.Mios-< gyvasezi*, liepe pa 
dyrbt graba del josios. Verke 
ir rugodavo nebagele, o su 
naus kaip ne matyt teip nema
tyt.

Susirupinus motere isziunte 
siuntinius in visas szalis, idant 
jeszkotu sūnelio. Surado jin 
ant galo nes kur ir kaip? Sztai 
prigėrusi grabeje su smirdam 
ežiu vandeniu. Niekszas pasi 
geriąs pabludo ir puolė galva 
pirmyn in grabe, pabaigė gy 
vaste, o kad buvo girtas, ne tu 
rejo pajėgu idant iszsigaut isz 
vandenio.

Buvo tai bausme nog Die
vo už teip baisu peržengyma 
ma ketvirto prisakymo. Die 
vas prižadėjo tiems vajkams, 
kurie paguodoje savo tėvus, 
ilga ir gera gyvenimą, nes 
teip-gi nubaudže bajsei tuos, 
kurie iszjuokineje savo tėvus.

Ir atsityko, jog kuua miru
sio sūnelio indejo i u ta pati 
graba ka buvo užkalbiuias del 
savo motynos. Ne užilgio ate 
jo jojo pagadyti draugau, o 
kada jnju užklausė ko atėjo, 
atsake, jog likos užpraszyti 
ant laidotuvių jojio motynos, 
o daugiause atėjo ant to idant 
dalybaut pasilinksmynime ko
kis ketino atsibūti taji vakara 
isz priežasties mirimo 
draugo motinos.

— Gerai tykote, ba 
neužilgio kūnas liks nuvesztas 
ant kapiniu. O gal norėtumėt 
pareget kuna numirusio?-atsa 
ke ekenomas.

Po tuju žodžiu nuvede juo 
sius in pakaju kur gulėjo layo 
nas. Baisus regėjimas persista 
te juju akim. Grabe gulėjo pa 
juodės kūnas juju draugo; su 
kuriuom nepersenei gere ir 
losze isz kaziru. Vienas isz ju 
tuojaus pasiliko paikszu o kiti 
iszdume per durys, rodos pats 
velnas vijosi paskui juos.

Kūnas nedoraus sunaus li
kos užkastas “juodam kampe- 
liję” ant kapiniu, be bažniti- 
niu ceremonijų ir skambėjimo 
varpu, ba jaunas niekszas ne 
ejdavo m bažnyczia ir ne pry- 
imdavo Szvencziausio kaip tai 
visi krikszczionei daro.

Nelaiminga motina da pagi 
veno ant szios pasaulės du me 
tus, nes nuolatos sau kalbėda
vo jog teip nelabai isz augino 
sayo sūneli.

Tegul tasai tikras atsityki 
mas buna paveizda del tėvu, 
idant nog jaunu dienu augytu 
savo vaikus paklusnumo del te

avo, j°g tasai da VU.
Aukscziau minėtas aįsityky 

mas atsityko mete 1876, diena 
27 Lapkryozio, kaime Buda 
kio.

joju

sztai

Kodėl teip darau!
Asz sirgęs ilga plaucziu liga 

slogomis ir turėjau sugedusi 
skilvi, reumatizmą gijimus są
nariuose,— ant pajiegu buvau 
nupuolęs. Nelaimingame pade 
jime esant vaikezeziojau nuo 
vieno daktaro prie kito ir var 
tojau visokias gyduoles, bet ne 
nepngelbejo, o liga vis didino
si, kol kreipiausi prie garsingo 
Collins Instituto, priimdamas 
ju vaistus ir užlaikydamas pa 
sa'gas gydžiausi.

Pasidekavojant Dievui ir Dr. 
Collins Med. Instituto vais 
tams, kurie mane atgimdė kaip 
isz naujo pagražino sveikata 
plaucziams puiku veiklumą, 
pataisė apetitą ir praezalino 
skaudėjimus ir silpnumą isz vi 
so kūno, dabar etų visai svei 
kas nieKad ne sirgęs, nežiūrint 
kad einu 40 metu amžiaus. 
Nuo to laiko, iszsigydžiau ne 
reikia man jieszkoti vaistu, ne 
daktaru; atlieku kas dienini 
darba ir kaipo sveikas vyras, 
savo ir savo szeimina užlaikau. 
Būdamas pilnas dėkingumo 
linkiu sergantiems kreiptis ten 
kur tikrai- kaip ir man- gali 
sugražinti gera sveikata. Dabar 
iszpildau savo pareiga, kuria 
turiu padaryti ir vieszai pade 
kayoti, kad jaigu ne Dr. Col
lins Med. Institutas ir ju šutai 
syti vaistai, tai sziandien nesi 
gerecziau tokia gera sveikata. 
Su pagarba

P. Petrakis
530 Boston St.

Lynn, Mass.

NAUJA KNYGA

IstorijeSzventa
Seno Ir Naujo Instatlmo su Paveikslais.

Yra tai pirmutine knyga lietuviszks 
bu teip 'puikeis paveikslais, padirbto’ 
per europinus artistus. Puiki popiera 
Aiszkus drukas. 1 )idelo formato.

Kožnas gėrėsis katras taja knygi 
nusipirks. Norint daug kaszto ani 
iszdavistes tosios knygos padėjome 
vienok pastanavijom 
labai pigei parduot R ii pQnfll 
batiktai už . . . UulllU

Teipos-gi turime visokiu dvasiszka 
svietiszku ir istorinu knygų kurio 
kataloga gausite dykai, Adresavokitf 
“Saule” Mabanoy GUy, Ha,
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BISCHOFFS BANKING HOUSE
Uždėta 1848 m. (BANKA BISCHOFF’O.) Uždėta 1848 m. 

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

•i“

ISZEJO ISZ SPAUDOS KNINGA

SZV, RASZTAS NAUJO ĮSTATINIO

ibliie
Su kietais apdarais • - 82,00
Su puikeis zalatitais apdarais - 82,50

Už priaiuntima per paczta tarite dadet lf>o prie knigos.
Kninga spaudinta yra Itetuvtezkum litarom. a

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

^4? 4? 4? & & & ♦ ■

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 iszmainome visu krasztu svieto pagal dieninio kurso, 
Rankoje savo visados laikome daug pinigu del iszmai- 
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 
užtlyka, o kas pas mus paraszis, praneszdarnas apie savo 
atkeliaviina ir paduos aiszkiai diena ir adyna, kuriuom 
gelžkeliu arba botu isz vietos iszvažiuos tada siusime 
savo pasiuntini ant pasitikimo, o tokiu budu apt'Lsaugos 
nuo gabiu apgaviku.

Paszportus pastarajame del keliaujaneziu i kraju.
Dai iernastis padarome pigiai ir kitas visas rajentaliszkas po- 

pieras, už žema preke. Sukolek tavoj ima daliu atliekame 
kuoteisingiausiai.
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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 Igl 8 adynal vakare.L.

6RABOR1USI
520 WEST CENTER STR., MAHANOY CIK, BA,

i.Ainoji kond« Nusinešiu, riSAano btriscs
BEL PAElVAZlNIIXO, KRAUSTO DAIRYTE, iff T. T.



LIETUVISZKOS PASAKOS
Apie pavargusi liuosinin 
ka, kurs palaimiugs pa

stojo.
Kits syk vienam kieme pas 

viena burn prisilaikė liuosi 
ninks: tas buvo teip pavargęs, 
kad jis nieko neturėjo; jis bu 
vo su pacze ir vaikais povisąm 
nudriskęs ir kone badu numirė 
jis pelną ir niekur negalėjo 
gaut. Teip jis nežinojo, ka da 
ryt ir pasimislyje bile dien,” 
niekam nieką nesakęs, iszeit ir 
pakeliui ar prapult, ar kur pel 
na rast. Teip jam iszejus ir jau 
gera gala nukakus, sutiko jin 
sena žmogų tas ji klausė: “Kur 
eini?" Jis sako: “Ak asz nei 
pats nežinau kur asz einu isz 
didelio apmauda in svietą, ka 
daugi namie but negaliu, nes 
esu labai pavargęs, bene rasiu 
kur darba, o jei ne, tai turiu 
prapult.” Tas senutis sake 
jem: “Eikez su manim drauge, 
asz tave nuo tos bėdos iszgelbe 
siu;" ir jis jin insivede in gire 
ir ant to kalno buvo stalelis 
Tai senutis sake jem: “Sztai ta 
staleli asz tau dovanojo; kad 
tu sakysi: “Staleli dengkis!” 
tai ant jo bus visokiu valgiu, 
kokiu tu tik norėsi; ta dabar 
parsineszk namo’, tai busi isz 
visu vargu, bet pareidama nie 
kur nepasilik nakvot.” Dabar 
liuosininkas pilnas didžiausiu 
džiaugsmu su tuo staleliu ke 
liu keliavo. Bet jem da toli 
nuo nameliu esant pradėjo 
temt ir jis bijojos naktij’ su to 
kie dovana eit todėl jie inejo 
in viena karczema ir oze apsi 
gulėjo. Kai karczemninkae su 
savaiseis vakariene valgė tai ir 
szie kamputije savo staleli pa 
sistatee, sake: “Staleli deng 
kie! ’ Ir tuojau ant stalelio bu 
vo visokiu skaniu valgiu ir ge 
rimu ir jis galėjo, kaip koke 
augsztae ponas prisivalgyt ir 
atsigert. Karczamninkas tai 
vislab ir mate ir jis to stalelie 
labai panudo. Kai taigi an-> 
žmogelis naktij. užmigo tai 
karcziamninkae ta staleli ap 

Woe. Liuoemrnkas kaip" da 
bar ta staleli pareineeze ir pa 
czei pasakė, kad tas etale 
lie juos visuos isz visos bėdos 
iszgelbeees, tai rados linksmy 
be ir szokinejims tarp vaiku 
ir jie niekaip negaleje sulaukt 
kad tėvas cze eayo dyvina pa 
gelba su tuo staleliu padarys. 
Dabar tėvas staleli grąžei pas 
tates eake: “Staleli dengkie!” 
Bet ant stalelionei jokie 
staltiese, nei joks kąsnelis duo 
noe, nei meets ir nei ezeip ko 
neatsirado. Jis mielyje tai be 
ne vieto kalta, ir todėl in kita 
daikta pastate, o kaip oze nie 
ka nemaczyje, vėl in kita; ale 
jis galėjo jin statyti kur nore 
jo tai nieko nemaczyjo, etale 
tie pasiliko tuezczee.

Dabar tas liuosininkas paei 
kėlės vėl iezejo, ir jem vėl ge 
ra ėjus, sutiko jin vėl tae senu 
tis ir klausė jin; “Kur eini?" 
Ans vėl eake: “Nežinau nei 
kur eit, nei kur detie.” Senu 
tie, eake: “Eikez drauge;” 

ir ji vėl ineivede in gire ir ant 
kalno. Czion buvo avinėlis, ta 
senutis vėl liuoeininkui dovano 
jo ir sake: “Kad tu sakysi:- 
Avinėli purtykie!- tai pradės 
nuo jo pinigai birt; dabar imk 
ir neezkie namo’, ale niekur ne 
pasilik nakvinok, bet eik kaip 
gali greitai namo.” Bet jem ei 
nant ir da toli nuo savo namu 
esant sutema, ir jis tureje in 
ta pacze karczema eit pergu 
let. Vakarienei jie nieko netu 
rejo, bet jis avinėli paeietates 
eake: “Avinėli purtykie!” Tai 
pradėjo pinigai vis ekambeda 
mi nuo jo žemyn biret; tuos 
jis susirinko ir tuo davė sau 
vakariene pasitaisyt. Tam 
ezinkoriui tas avinėlis vėl la 
bai m ezirdi buvo ir kaip lino 
sininkas užmigo, tai jie vėl ta 
avinėli apmainė. Namo’ pare 
jee vėl pasigyrė, kad tae avine 
lie visa beda pravaryses; pati 
tai negalėjo iezmanyti, ir to 
del jis tuo avinėli paeietates sa 
ke; “Avinėli purtykie!” Avine 
lie bet tai neiezmane Kae tai, 
ir neeipurte. Tai liuosininkas 
jin nutveręs purtė kiek tik ga 
Įėjo, bet nenubira nei vienas 
grąszis.Tai jis emes jin papjovė 
ir nors pora sykiu prisivalgė.

Paskui liuosininkas tiecze 
karta iezejo ir vėl tropyjo ta

senuti; tas jin vėl p- klausine 
jee nusivedė ant ano kaina ir 
dovanoje jem žaka, o tam Žake 
buvo pajiegue knipelie. Tae 
senutis sake jem: “Kad tu ea 
kysi-Knipel eikez lauka!- tai 
jie iez to žaka iszszoke ir tol’ 
muez, kol tu sakysi: -Knipeli 
m žaka!-0 ezi kart gali pa
prastos karczemos vėl pernak 
vot.” Liuosininkas taigi vėl 
su tuo dovanotu Žaku atėjo in 
ta karczema, kur anuodu kayt 
buvo nakvinojes. Kaip vska 
rienes czesas priėjo, szie vargu 
žie mielije, kad tae žaks jem 
ka ant vakarienes duoees ir to 
del eake: “Knipeli iez Žako!” 
Tuojaue tas knipelis iez Žako 
iezszoka ir dabar ar nematei ta 
ezinkarko bubytĮ kad juodu 
neinmane, kur bėgti. Tai szin 
korius pradėjo liuosininka 
melst, kad jie tik juodu gelbė
tu, jau atiduoees staleli ir avi 
neli. Dabar liuosininkas pir 
ma tik suprasta, kad ežiuko- 
rius su savo pacze jin priga 
vuse, ir todėl jie juodu teip 
sukala tot davė, kad juodu 
vos paeit galėjo; kaip jau 
jis mielyjo kad gana, tai eake: 
“Knipeli in žaka!’' Tai knipe 
lis paliovo muszes ir in žaka 
inszoko. Szinkorius dabar 
greitai atneeze ta staleli ir avi
nėli ir sako: “Sztai meldžeme 
ateimk savo staleli ir tik dau- 
giaue jau teip mus nemuszdik” 
Liuosininkas ir pasižadėjo 
teip daugiaue nedaryt, jei jem 
ne vėl kokia szelmysta pada 
rys. Dabar jis ir tuojau eako: 
“Staleli dengkie!” Tai tuo bu 
vo visokiu valgiu ir gėrimu 
ant jo; ir paskui: “Avinėli pur 
tykis!*’ Tai avinėlis purtės ir 
tuo pagavo pinigai birt. Da
bar jis mate, kad tai tikrai tas 
pats stalelis ir tas pats avinė
lis kur ane senutis ant kalno 
jem buvo davės; ir, teip toe 
karczemoi grąžei pernakvojee 
linksmas namon parėjės sako 
paczei: “Na motyna, 'dabar ey 
ki tik visa gilinki radau: da
bar džiaugkites jau visu bedu 
globa.” Pati matydama vėl 
staleli bei avinėli, pradėjo bai 
eei ant savo vyro bartis ir ji 
darykt: “Tu, ayenauei, koks tu 
tik minksztprotie ir be jokio 
razumo žmogus esi; kad nore 
koki graszi ant druskas užpel 
nes parneeztai tai kas butu ne 
kaip ta staleli.” Vyras jei ant 
to nieko neatsako vis tik klau 
se; ale kaip jau ji tper daug 
ant jo pleszet pagavo, tai jis 
tik czupt ta žaka: “knipel iez 
Žako!” Ir tuo knipelis iez Žako 
ir dabar, drutki pacze bubyt, 
ak la pagavo dairytie ir ezoki 
kinet o potam ezaukt, ale tai 
nieko nemaczyjo tas knipelie 
jei sudavė kad jos vis plauczei 
skambėjo. O kaip jau vyras 
numanė, kad gana, tai eako: 
“Knipeh in žaka!” Tai tuojau 
knipelie paliovė muezee ir 
ezmukezt in žaKa. Dabar pati 
rėkdama ir dejuodama atėjo 
pae savo vyra ir melde kad jis 
tik bent daugiaue toki muezi 
ant jos neužleistu jau ji teip 
daugiaue nedarys. Paskui eme 
vyras’etateli ir paeietates jin vi 
duraebj eako: “Staleli deng 
kie!” Tuojau ant jo stovėjo vi 
šokiu valgiu ir gėrimu gražu 
žiūrėt ir skanu valgyt ir tuo 
jau turėjo ateit pati ir visi vai 
kai ir privalgyt ir atsigert, 
kiek tik kožnas norėjo. Po vai 
gio atsivedė jis avinėli ir eake: 
“Avinėli purtykie!’’ Tai jie pa 
gavo purtytis ir piningai vis 
nuo jo birte bira. Isz to czeeo 
tae vargužis liuosininkas pae 
tojo labai , bagotas žmogus o 
del to knipelio jie ir labai pa 
girtas buvo; nee kad kur ko 
kie neteisybe nusidavė, tai jin 
atvadina ir jie tuo su savo kni 
pelių gražiausio teisybe pada 
rydavo. Galiausei jie labai 
kaeztauna dvara nusipirko ku 
riem jis, rasi, da szendien bėgy 
ven, jei nenumirė.

KUR BUNA.
Mano pusbrolis Augustas Vaiozis 

isz Kauno gab Raseinių pa v. Tau 
rages volost. Kuturio sodžiaus Pra 
szau atsiszaukti ant adreso: (g p o;) 

Mr. Jno. Bartkus
Box 41 Arnold City Pa

Mano brolis Silvctras Visockis, isz 
Suvalkų gub. Vilkaviszkio pav. kai 
mo Siksznu, metas adgalgiveno Ang 
lijoi, paskui iszvaževein Canada. Te
gul atsiszauke ant adreso:

Mr. Jno. Visockis
228 E. 8rd. St Chester, Pa.

Mano bumas, Jonas Valukonis ir 
Juozas Kasparaviezius, abudu isz Su 
valku gub. Seinų pav. kaimo Lum 
biu. Praszau maloningai atsiszaukti 
ant adreso: (gp 01)

Mrs, M Kluczinskiene
Box 182 Duryea, Pa.

Mano szvogeris Victoras Rimke 
viozius isz Kauno gub. Varnių mies 
telio ir Rafolas Gaspariunas isz Pum 
penu par. Sereikunu kaimo. Praszau 
atsiszaukti ant adreso:

Mr. Adam Targanski
Box 785 So. Milwaukee, Wis.

Kazimieras Ten’s isz Kauno gub. 
Sziauliu pav. Maigu sodžiaus Veksz 
nu par. 4 metai adgal giveno Phila 
delphijoi, Praszau atsiszaukti ant 
adreso:

Mr. Frank Socl
Emans, Pa.

Mano brolis Dominikas Rusteika, 
kriauczius. Paeina isz Kauno gub. 
Raseinių pav. Naumiesozio pav. 8 
metai adgal giveno Philadelphijoi. 
Praszau atsiszaukti ant adreso; (g^ 0;) 

Miss Lud. Rusteikiute
Box 99 Hartshorne, Okla.

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. Telsziu pav. Laukuvos par. 6 
metus iszbuves Amerike Elizabeth 
N. J. buvo sužeistas ir provojosi su 
kompanija. Kas sugaus, gaus 25 dol. 
nagrados. (qį ’Sny 01)

Mr. Z. Dirgėlas
124 Cherry St New York.

Mano sesuva Marijona Stasiūnai 
cziute, du metai adgal giveno Thom 
sonville, Conn, paeina isz Erzvilkes 
volost. Praszau atsiszaukti ant adre 
ao: Įgy o,]

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

Mano pusbrolis Vincas Pazneka isz 
Suvalkų gub, ir pav. gmino Zabarisz 
kiu kaimo Zarvinu. Praszau maloniu 
gai atsiszaukti ant adreso: (gp 0^) 

Mr. P. Paznekas
Box 04 Lietie, Pa.

Paskubinkite nusipirkt 
labai puike isztorje po vardu:

KAPITONAS VELNES.
PRIETIKIAI C'IRANO DeBERGERAC.

/ -------
Verte lai Fracuilaiko

K UN. I»K. 31. JUODT8Z1U8.

Juodkai
O gal teisybe.

Czikagos prabaszczius iez 
lenkiszkos parapijos skundže 
si in kaninga pribuvusi isz 
Pennsilvanijos:

— Niekados ne tikėtum 
brolau, kiek asz nedelomis lai 
ke kolektos surenku falszivu 
piningu bažnyczioju.

— Na, na. . . tai paskui bro 
lau turi daug ergelio kol tuo 
sius piningus iezleidi.

Daugiau nori.
Jaunikis: - O tu mano mile 

miausia! Milu tave už vieką! 
Tu esi viskuom ka turiu ant 
svieto.

Mergina:- Ar sziteip?. o 
asz mielinau jog tu da ka dau 
giau turi ?

Duoda.
Pacziuotas:- Pamislik tiktai 

Jokūbai. Vakar kaip atbėgo 
mano boba in saluna tai gavau 
kad na...

Jokūbas:- Tai ne divai, loc 
na boba. Man viruti kožna bo 
ba duona,.

Labai bijoja.
— Ar žinai, kūmute, kaip 

asz stovėjau su savo viru prio 
altoriaus, tai labai bijojau.

— Tai ir man teip buvo, 
nes dabar tai ir paties velnio 
ne bijau. Gali paeakit mano 
senis.

Turi sergeli.
Inejnapatiin kukne ir ran 

da uzariszka žalnieri prie ku 
karkos:

— Ka cze veike tas žalnie 
ris.

Kukarka:- Asz poniute bi 
jau viena but kad mane kokis 
lauperis ne perdurtu, tai pra 
szian to Žalnieriaus, kad mane 
kas diena diena karavulitu..

Isz aiszkiuo.
— Mama, sakei jog man 

bus tos auekaros, o dabar pati 
neezioji,

— Mano dukrele! jagu tu 
turėtum ausise ineegtas, tai ne 
matitum, o dabarmatai nuola 
tos.

r----------------

Tėvas:- Tas padauža Vincu 
kas cielas purvinas. Ne leisk1 
te jin m purvina!

Maža dukriuki:-Tai no gan 
dro iszmoko, ba mes no gand 
ro jin gavome.

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

D. T. Boczkauskas, 
Mahanoy City, Pa. 

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

3QQ Dainų tiktai uz $1.
Su nusiuntimu.

Iždavemo didele kninga dainų 
Busidedante isz 390 (laimi Kninga 
druezei susinta ir broszuravota. Kas 
nusipirks, ras visokiu dainų isz visu 
užkaboriu ka dainoja Lietuvoja.

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

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

Nauja . . 
Kninga .

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

Gerai man ir smagu] ji
No Ragažinsko sznap. f &

selo turiu]
Ir tu kūmai Z 

nestcnetum X
Jago tokia a- Agentas
r įeik a turėtum \

Jf Columbia
[/ ALAUS

54-56 N, MAIN str.

PO WARDU:

“PRIEJGIAUSES 
MOKSLAS 
ANGLISZKO
LIEZUWIO BE
PAGIALBOS KITO.’

Ira taj prakticzniause 
kninga kokios lig sziol 
Lietuwej turėjo. Ira tejp 
sudėta, jog ka tiktaj pn- 
buwias gnnorius isz Lie- 
tuwos gali in trumpa iaj- 
ka pats per sawe iszmok- 
ti Angelskaj sziek tiek 
kalbėt.

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

Ant galo, tosios knin
gos ira patalpinti klausi- 
maj ir atsakimaj del tuju 
katrie nori imti* Ameri- 
konines pilnas popieras.

KATALOGAS

KNYGŲ
Malda kninges.

Aukso Altorius arba Didis Sz&ltisnii 
1,000 cuelapia $1.06

Benas ir Naujas Aukso Altorius vi 
sos reikalingos maldos 864 pusla
piu druozei apdaritos $1.00

Balsas Balandėlis arba Mažas SzaltL 
nis 711 puslapiu. 75a.

Garbe Dievui ant Augsztibes 640 
puslapiu. 75o.

Mažas Naujas Aukso Altorėlis 1.00 
Vainikelei mažesni už Altorėlius, 

minksztai apdarita ir puikei žala 
tita 50o.

Aukso Altorius, in puikia skūra bu 
apvalais kampais. $1.0C

Aukso Altorius, apdirbtas minksztai 
su auksineis papuoszimaia apvalais 
krasztais $1.50.

Aukso Altorius puikei apdaryta su 
auksiniu papuoszimu. $1.25

Aukso Altorius apdaryta in balta 
kaula puikaus pavydalo. $1.00 

Aukso Altorius, apdarytas in kaula 
bu 8 sidabrineis medalikais. su 
dviem anuoleleis, viražus panaszus 

in altorėli $1.50
Aniolas sargas, minksztai apdaryta 

in skūra apvalais kampais, auksuo 
ti krasztai, visos reikalingos mal 
dos geriausia už visas kitas 75o.

Aniolas sargas, druozei apdaryta in 
juoda auuima 50o

Kantiozka apdarita in prūsine juoda 
skūra, puikei iszmarginta $1.00 

Kanozia vieszpaties 25o.
Graudus Verksmai lOo.
Stacyjos arba Kalvarija 10c.
Istorija Szventa, Senojo ir Naujo In 

stati mo. 5 Jo.
Gyvenimas Szventuju, Puikei o ir 

apdaryta dydele knyga - $3.00 
Gyvenimas Visu Szventuju — apda

ryta - . $4,00

Istorines Kningos.
Akylos Istorijos 20o
Nevaloje pas Niaurus 50o:
Morkus ir Aurelianas 25o
Trys Vaikyjozai. 25c
Istoryje apie Septynis mokintus Vy

rus 2-Isz gyvenymo kantrabanoz? 
ko 3-Apie karalaiti 4- Baisus Dva 
ras 50c.

Puiki Istoryje apie Jonasza Korean 
ka. čOo.

Sierata, Puikus apraszimas. 25.
Ali-baba ir 40 razbaininku, 20c.
Keturios Istoryjosi l-2ibinti bažny 

taiteje. 2-Sugertuves traukije. 8 
Alute duktė Kun. Kerniaus, 4 Bok- 

sztas ant salos Dago. 25c
Abecela, arba pradže skaitymo h ra 

szymo. • 25o.
Križiokaj puikus apraszymas, didele 

kninga $1.00
Savizrolas, didis klasteris 25o.
Szupinis. 1 Neatmink Vieszpatie ant 

nusidėjimo musu. 2 Senam malu 
nia. 3 Pasaka apie senves žmon-iu 
smerti. 4 veseile Skilandžio. 5 Ap 
atvedimas Motiejus. 6-Auka apkal 
bejimo. Teiposgi daugelis svetisz- 
ku ir juokingu paveikslu 25o.

Lietuviszkas dainorius arba surinky 
mas visokiu dainų $1.00

Tris apsisakos, apie Piningai galva 
žudžei-Ražancziaus iszgelbsti no 
smerties-Apie Szv. Kristupą 15o.

Prieigiausiaus Mokslasangliszko lie
žuvio be pagelbos kito, apdari 
ta. $1.00

Lietuviszkas Pasakotis $1.25 
Musu Pasakos 75o.
Pomokslai gražu žmonių per K. To 
toriu 80o.
Duktė Maria 25
Malūnas Girrioje 85.
Istorije Vargdienes, 2 Meile kūdi

kio Paminėjimai Viadim. Solovio- 
yo. 25o

Neužmokamas žiedas 2 Meluzina 
puiki istorije. 50«

Trys Istorijos apie 1 Ganoma su n u 
Abu Ebu. 2. Kuningaikszti Zeina 
Alasnama ir karalių geniusza 8. 
Mieganti pabudusi, 25o.

Keturios Istorijos apie: 1 Kalvi 
Paszku 2 Atsitikimas senam dva. 
re. 3 Pasaka apie Geležini vyra. 4 
Apie Smaka ir Nikita 25c.

Trys Istorijos apie 1 Paskutinis No
ras. 2 Apie Septinis! brolius. 8 
Apie Varginga Žmogaus aunu ir 
Razbaininka. 25o

Keturios Istorijos apie 1. Doras gy
venimas 2 Priversta linksmybe. 3 
Varginga žmogaus sunu 4, Apie 
tris uszkeiktas Karaliaus dukte- 
res. 25o.

Vaidelota, apisaka isz pirmutines pus 
meczio, isziinta isz Lietuviszku už- 
lieku, su paveikslais - 50o

Dvi istorijos: Apie Sūnūs Malkiaus 
ir Geras Medėjus - - 25o

Dvi istorijos: Apie Neužmokamas 
Žiedas ir apie Drūta Alksini 25c

Lietuviszkas Kninginas 1905.
No 1. Kas galėjo tikėtis. Du kolei. 

Apie viena kuris norėjo pažint 
baime. Stebuklas. Isz ko sutverta 
motere.Septinos varnos 25c.

No 2. Ura užkeikto. Panaszus Lor. 
renas Seimega mužiko Su kuom 

has kariauju, nog to dingsta. 85c.

Lietuviszkas kninginas 1904.
No 4. Jadviga-Geras Snnus-kaip tai 

gilukis mainosi -Svirp Du Gir 
tuoklei. 25o

No 5. Irlanda-Robertas Velnes Me
dėjus. 25o.

No. 6.Prasižengėlis - Doras Tim- 
kus Jonas Tvardauokas - Ugnis 

kaime T. . . 25o,
No 7. Duktė Starembergo- Baisi le. 

torije- Nagrada už mielaszirdyste 
Meile motinos del sunaus 25o

No 8. Musztyne už mergina - Ge- 
ratVjingas murinas - Kas kal
tai 25o.

No 9. Uszpuolimas totorių - Baltas 
Vaiduiys • Atmokejimns kunin- 
go. 25o.

No 10. Jonas Spekulantas. Križius 
firie upes vislos - Doras Vaikine- 
is. 25o.

No 11. Vargingas Gyvenimas. Onu- 
ka,-Atsitikimas. Gromata prie Mo
tinos Dievo. Juokai. 25o.

No 12. Sūdai Dievo,-Sūnūs Stalo. 
riaus-Iszgydintas Budelis X. Ku- 
ningaiksztis ir Piemuo. 25o.

1001 NAKTŲ- Puikios Arabiszkos 
istorijos, $3.00

Del zobovos.
Moroliszka Kabala su Salamono no

se. 25
Tikriauses Kabalas su pagialba ka

ziru 23c.
Burikla 10o.
Dide'is Sapnoris su daugibe paveiks

lu. 50o.
Iszguldimas Sapniu 10 o.

Del loszimo Teatru.
Naminis pleperis, juokinga drama 

viename atidengime. 10c
Popiera del gromatu.

Puikei iszmarginta su kvietkom ir 
puikeis skaitimais 2 už 5o 25o. tuz.

Gražesne popiera su auksuotuoju 
kvietkoms su gerais vėlimais, pui
kei iszmargintos 1 už 10c. $1 už tuz.

Puikiausios popieros ant svieto, la
bai puikei iszmargintos su auksuo 
tom kvietkom, puikus uždaromas 
abrazelis vidurije I už lOo. $1.50 

□ž tuz Kopertos 10c tuzinas.

Dtaiktai del Kataliku.
Križelei pastatomi juodi, su zalatita 

mukele 11 coliu augszozio 50o. 
Maži križelei del ražaneziu nog lOo.

lig $2.50
Krajavi szkapliereisu juostukem 15o 
Karmelitinei szkaplerei 15.
žvakes nog 15o lig 40o.

Ražanczel.
Puikus Ražanozei, kukinei, juodi ir 

melsvi nog 15o. 25, 80; 15 da
liu. 40o.
Importavoti balto kaulo suverti ant 

sidabruoto lenoiugelo 80c.
Puikaus raudono stiklio.
Kaulinei druezei padirbti t0. 
Tikro balto marino kaulo ir toksai 

križius ir szirdis 50o.
Tas pats su maksztele $1.25
Raudono akmens, suverti ant auksi

nio lenciugelio su maksztele $2.50 
Sidabrinei križelei del ražaneziu ar
ba del nesziojimo ant kaspinelo 75o. 
Turime ir brangesniu ražaneziu nog 

$3, $5, $10, $15, $25, $85, irauksz 
cziau.

Visi ražanozei yra puikei ir druozei 
sunerti o padaryti isz geriausio 

materyoio.
Abrozelti del malda kninga 2 už 5o

^Albert G. Groblewski,^
. Sawininkas Ir Fabrikantas ___

Garsiu “Lenkiszku=Lietuwiszku Waistu”.
Suraszas žemiau minėtu waistu, kurios gausi wisnr pas sawo sztorninka arba pas mano agentu
Bgiuterro No. 1 js-
Egiuterro No. 2
Zmljeoznik .
Gumbo Lbbza!
Meszkos MostU
Trayenki *p
Liniment del Wdkn §
Giduolea sO kosulio asztram

•Z7Liepų balsamas no kosulio (plaaoziu)
Anti-Laxon del valka 
Proszkai jo kirmela vaikams
Pros ak ai no Wrmela aaauganiems
Vanduo del akla
Gidaoles del isztraakimo baracozio 

po nudegimai.
L*szai bo kruvinosios suaugaeiemi 
No ramatUmo (naujas būdas gitiimo) 
Gid. sužleboziojimui maisto

DEL WISU KENTEJIMU IR SKAUDĖJIMU
Geriause giduole del skaudqjimo 
gahvos, sprando, katara, pecziu, 
krutinės, szonosie, ruinatiznio, 
szalczio, nuralgįja ir nukandinia

G'fthis'hjs davta
Mostis no paTflbtfta'vTriro ktfjfc
(^'1 e žtnts -era (fru tintas■
Giduoles natildimui wfira 1
Giduolss bo ■‘aspaadfrna (ootb nnrdį
“Grip-klar”
Plauku apiaagBtojks
Miltelal >ae kapajas
“Kindar Balaam *
Bobra land
Raakvahtia ta aatraklmo nik*
“Lagodnik” del atlr' jwimo vidurfua 

be jokio skaudėjimo
Atgaivitojas kraujo
Suramitojas nerva-soirdiaa
Giduole no Ekzimo (rožes paa vaikai) 
Plosterei iez kasztavola

Miltai no skaudėjimo galvos wisokiu wabalukiu. Pomada ant plauku
PASARGA: Jagu Mitu vaisto ne gali gauti pirkt apie save, arba nežinai kokiu tau reikalingos del tavo ligotu 

tada apraszik savo liga ir man atsiusk .S 1.00 o aplaikisi vaistas kokios tau reikalingos o bui tau 10 
sik geriau ■* pigiau negu pas koki daktara o jagu vaistai daugiau kasztuos negu $1.00 tada užmokėti 
po aplaikimul vaistu. Siunoziant gromata indekit marke už 2o. Adresavokite:

A. G. Groblewski, Į Į Į Main Street, Plymouth, Pa.

PROF. J. M. BRUNDZA.
H ROADWAY

BROOKLYN, N

( NAUJAUSIAS 
1SZRADI MAS

' DERMATOLSGIJGI MOK.UE.
Daugybe odos Ilgu paejna no neasvaraue 
užsilaikymo ir-užsikrėtimo teipgl, lijnuo 
viduriniu Ilgu. Daugumas gauna pudŠfkua 
pleiskanas, slinkimą plauku, plikimą per 
apsllvidluia. Gydosi per neatsakanczlŪB 
daktarus ar agentus, kurie tik pinigusiez 
vilioja, o paskui raszote mums, kad eina
te daugybe gyduolu isz Invairlu apgaviku 
o pagelbos negavote Ir sakote, kad. gal Ir 
muso gyduoles negelbes. (Taigi rneldže- 
memunis darodyti; kokia žmogus likosi 
muso gyduolėmis apgautas.) Turime tu- 
kstanrclus oroginiillszku padekavonlu. 
Tegul nors vienas daktaras parodo niurna 
tiek padekavonlu, o mea duosime dideli 
atligynlma. Pilka galva sunku gydyti, ja- 
go senas Ir gaiva žvilga, tai to pauelbetl 
ne galima, bet jago jaunas, o turi retus 
plaukus, o ant odoa matytis maži plauku- 
czei tai tam galima autelktlpageibu; plau 
kai neyra grybai -viena diena ne lezdyga. 
Atslszauklantienia nusluneimedyka inror 
macija su placzlu apraszimu. Mea nesiū
lėme prisispyrę savo gyduolu, teisingasis 
daktaras to ne vienas ne daro. Kas nori 
peraitlkrint tegul raezo pae mua. Adresas

......LIETUVISZKAS AGENTAS.......
Viktoras Lapinskas,
501 W. Mabanoy st Mahanoy City, Pa

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

Užpraszo pas save visus tautieczius 
ir pažinatams K Lapinskuos

Dr. J. Fropstep
Specialistas AKiu Lygas 

Pritaiso akulorias. Stiklines akla.
Mano darbas kalba del eaves.

Ofisas adinas 8 ryte lyg 8:80 vakar#
Ofisas 15 E. Center Si.

Europiszkas Iszradimas!
ANT SUDRUTINIMO IR USZLAIKYMO 

SAVO PLAUKU.

Aprašyk patleyma savo plauku kokiam da 
bar randasi, nes yra tai .svarbiu daliku pa
žinimo ligos. Jajyo plaukai iszpuolineje ir 
gaivo landasi pleiskenu tai praszau atsiust 
keliolika sausu plauku po iszszukavimui 
ant isztirinejimo. Jago norite turėti geras 
ir pasekmingas gyduoles tai atsiszaukyte in 
mane o po naudoyiuui iuju neatbūtinai gau 
syte gerus vaisius. Norėdami dažinot api 
daugiau informacijų praszau adresuoti 
Prof. J. M. Brundza, Specialist

Broadway & South 8-th Sir.
Brooklyn, New York.

jp^Minetos gyduoles yra tik man paežiam 
žinomos, jokiam krome juju ne gausite. 
Visos Informacijos dykai už 2^ marke. JKu 
semtus tukstancziu pliku gaivu atais&inte 
pas mane dekavodami man už 
gerądetjsa.

▼▼▼▼▼▼▼▼
: NO $5 IGI $40 !
: *jMAJNIUES MASZIN0$8*- J

Ir kitokį rt^kakngi prietajuaj m- 
daei pas mos ant pardawimo. Tsj- J 
pos-fli pristatom kožna daleli ma
sinos norints kokio padirbimo.

Pardoodame pikes, adatas, driknę 
akreperios, skwibsus, knatas, popie- 
m ir L L Parduodam Pacams • kr - < 
tems patąjaom.

W. MORGAN,

P. V. O B I E C U N A S,
12 i CARSON ST. g. S. P1TTSBO4S*, Mį.
Pirrna l-ietuviszha

SU KAPITOLU $75,000,M
8UORGANIZAVOTA IR CZERIPB- 

RUOTA KAIPO

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
(VISU TAUTU BANKA)

ORGANIZATORIUS TOS RANKOS IRA

P. V. O Bl EC ŪMA s.
Muso banka Irn tai viena Iez tvlrcz.laualu Buvle. Valet., czerteroote, eeunti po kontrole 

Valstijos rando Ir per tai pilnai užaltlklama. Priima piningus del weMrewwHjrn/j k ket
virta procente. I’arduode laivakortes ant geriausiu linijų Ir slunot^ ln Huse
svieto, i’adaro davlernaetle atlikimu! visokiu ivfkatu su weldžla Maabolįon. Iszmejao vWo 
kiua piningus snt Amorlkonlszku arba kitokiu. Daro apsergeymus no usnies ant vdsn deitou 
Ir 1.1. Piningus del paczedlnlmo galit prlslunst pecztlnlu Money Qi4er arba Exprese ©e. o 
tuojau.) bus Iszelunslos bankavoe knlngulee. Kreipkite! visi Pae gere žinome del vton Uvta- 
vl P. V. OB1ECUNA, o busit apgsergstl no visokiu epgsvlkb.

jO,OBOį™DYKAIPS4
PASLAPTINES VYRU LYGOS

RODĄ DYKAI- UrCdiškos vaivados nuo 9 Iki 5; nedėliomis nuo 9 iki 12.
DR. JOS. LISTER C.

IO Dearborn Street. La. t CHICAGO. ILL., U. S. A.

233-235 W. CENTER STR. MAHANOY CITY, PA,

Garsingiausias ant vise švieti Ir žinomas kilp seriali
ses specialistas kronlszku ir izsisenejusiu Ilsu_ _ _ _ 9

DR. KOLER,^-
Turint-s geriausius diplomus ir 16 metine praktika gi 

dyme visokiu žmogyszku silpnybių. Iszgyde lukstanezus 
žmonin isz pavoyngu ligų, kurie su džiaugsmu garsina 
varda DR. KOLEK ir gyre savo pažinstamiems vadin
dami ijn Sa m ari ton n tebirio laiko.

Jojo rodos yra už dyka,—kožnes ijam szirdingai dėka- 
v<ye. DR. KOLER gydo visas ligas pasekmingai o tk 
uzsisenejuses ligas inkstu ir rumatizmo, užsiszaldima

voe, nosies, ęerklee, pdvo ir žarnų; parku, iszbenmu, niežimo, epilepsije, senu ro- 
nu ir visas ligas paejnanczes isz kraujo. Gydo su geriausiu pasisekimii Moterių 
Ligas o ipacz uzsisenejusias ligas GUMBO. Turi didžiausia atyda ant visokiu 
nžkrecziamu ir Prlvatiszku Ligų [ar tai paejnancziu no tėvu] kaipo: sifilis, nu- 
trotymas viriszku pajėgu, veisei pat-naikynimo ir LL gydo greitai ir pasekmingai. 
Ne rejke sannatintis nes gidintis ganogreieziausia, nes apsileidimas atnesse dides
ni pavoju ateiteje. Kejke žinot, jog vienas atsilankimas pas gidintoju ženklina 
daugiau ne kaip dvideszimte iaiszku raszytu per ligoni. DR. KOLEK kalba lie- 
tuviszkai ir lenkiszkfti ir pats duoda ligoniams rodą, be pagialbos tiumoeziaus, 
kurie randasi konia pas kozn daktara mieste Pittsburgia.

ADINOS PRIEMIMO:{^«Sritoi§4^Nridomh.

D R. KOLER 64^ PEI^N AVENUE-

Didžiame Idetu- 
viszka

AGENTŪRA
Kantaras Bankinis 

ir pardavyite

SZIPKORCZIU

Parduoda Szipkortes ant visokiu drueziausiu ir geriauriu lai. 
vu. Siuncže piningus in visas dales svieto greiežiause ir pi- 
g'ause. Visi tie, kurie per mus siuntė apie tai gerai žino.

zduoda dostovierene del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam 
pavesti. Del drangyseziu pristatau pelkes Sartu, Juostas, Kepures, Karūnas, 
Špilkas tl> t. Su kokiu nors reikatu kas-link Szipkorcziu, pi- 
nin^n if t. t. raatikyte pas maM i gtoaite teisinga atsakyme

DOVANAI Temykite gerai! TIKRAI LIETUVIŠKA, DIDELE KRAUTUVE
V H I F M S armoniki|, skripkų, kloraetij, triubų, koncortim/,'ir
V 1 u 1 L Iii □ daugybe kitokiij muzikališkų instrumentų. Geriausią dziogorių, 

lenciūgų, visokiu žiedų, lakotų, špilkų, kolčikų auksinių ir paauk
suotų, visokio skyriaus mašinukių dėl drukavojimo gromatų, pui
kių britvų, albumų portretams, revolverių, šaudyklių (strielbų), 
kišeninių lompukių, guminių Ii tarų, adresams pečččių, gramatikų 
mokintis anglišlcos kalbos, žodynų, istoriškų ir maldų knygų kokių 
tik randasi lietuviškoj kalboj, gražių popierų del rašymo gromatų

su puikiausiais apskaitymais ir dainomis —su konvortais tuzinas 25c., 5 tuzinai 
už $l.oo, 1000 uz $6.00. Kas velitų sau ka parsitraukti, tegul prisiunčia už 5o 
markę ir teisinga adrosa, o apturės didelį N 3 nauja KATALOGĄ DOVANAI 
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. Perkupčial gali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur.

Reikalaujant katalogo paminėkit vardą laikraščio, katrame matėt apgarsinime
!£• VILKEVICH. 112 Grand st., Brooklyn, N. Y*



Žinios Vietines. ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

— Ketverge ezesztinea.
- — Taja diena kasiklos ne 
dirba.

— Ant Pleaant Hill Beno 
piknikas, Ketverge.

No praeitos nedelioa, Guod. 
Kun. Abromaitis isz Shenan
doah paemi czionais lietuviszka 
parapije. Gali sakyti, jog ne 
apemi, tiktai sugrižo, ba buvo 
czionais pirmutiniu prabasz 
czium, Guod. Kun. Pautie 

daug gero del czionaiti
niu Lietuviu yra padams, bet 
kaip rodos in Girardville, ant 
k. Miluko vietos ne eis, ba ja 
gu ne galėjo gaut dydesnes pa 
rapijoe, kaip yia užsipelnias, 
tai Girardvilles o ir visu erge 
liu ne senei užsidejusios parapi 
jos ne nori paimti.

Guod. Kun. Pautienius gali 
kožname laike apimti viena isz 
geresniu lenkiszku parapijų, 
nes abidvi kalbas lietuviszka 
ir lenkiszka vienodai vartoje.

Tiktai tiedu kuningai, 
Yra tikri Dievo tarnai;

Guod. Kun, Abromaitis ir 
Guod. Kun. Pautienius, 
Panaszu jiems ne bus.

— O kaipo Guod. Kun. Ab 
romaitis yra gerai pažinstamas 
no visu Lietuviu, tai isz tosios 
atmainos ne dari jokiu buntu 
o ir Guod. Kun. Pautienius 
ant to ne daleido ir primine 
bažnyczioje, ydant malszei ap 
sieitu ir buntu jokiu ne keltu.
- Žodžiu sakant pasirodi tikru 
tarnu Jezuso.

-Į- Aihlando lygonbutije mirė 
Petnyczios vakara Alexandras 
18 metu senumo sūnūs Vinco 
Žerdecko. Jaunas vaikinas ne 
lijauti sveiku nog keletas mene 
siu ir tapo apie sanvaite adga 
les nugabentas in ligonbuti 
kur po operacija mirė. Laido 
tuves atsibus szedien 9 adyna.

— Nog praeito mitingo Y. 
M, L. I. Klobo, laikytas praei 
ta Ketverga, buvo vienbalsiai 
permainytas kbbasant paszial 
pimo klobo. Dabar prigulintis 
laike lygos aplaikys paszialpa 
$5 ant sanvaites o ir posmerti 
ne laike ^smerties. Kiekvienas 
geras Lietuvis nog 21 lyg 45 
m. senumo turintis ameriKo 
niszkas popieras gali prigulėti 
po užsimokėjimui nutartos mo 
kestiea. Ant mitingo teipgi bu 
vo iszrinktas naujas komitetas 
isz szitu vyru.
Prezidentas

Vladas Boczkauckas
Vice Prezidentas

Jonas Szvedas 
Sekretorius

Juozas Ancereviczia
Vice Sekretoris

Juozas Ražaitis, 

Kasijierius Juozas Margelis 
Apekunai kasos

Karolius Anceraviczia 
Juozas Mokola

n . ■ MartinasTunila.
a oicai Antanas Žitkeviczia

Ant pardavimo.
Namai ant 3 familiju ant pu 

sės loto ant W. Spruce uly 
ežios Dasižinokite pas 602 W. 
Spruce St. (gy oi)

Stebėtina proga!!
Pigei parsiduoda Naminei 

daiktai, dailus ir gražus. Prie 
žastys Savininkas važuoja in 
Lietuva. Kas pirks daiktus 
gaus ir stubas. (gf oj)

Ardesas:
637 W. South Alley, 

Mahanoy City, Pa.

George Miller,
ZIEGORNYKAS.

-ooooooo-

Gausyte czionais visokio tavo- 
ro kaipo Ziegoriu, Ziegorelu, 
Daimantu Muzikaliszku ins
trumentu, i. snciugelu, Špilkų, 
Kožnas daigtas gvarantintas 
pagal užmota ta preke, Szlubi- 
nei žiedai žiinhi isz gryno au
kso ir ne brangus, kas pirks 
.avora czionais tai nesigailės,

George Miller
W. Center Str,

SHENANDOAH PA.
— Lietuvei dydelei nesena 

gauje isz paežastes permaini 
mo kuningu. Guod. Kun. 
Abromaitis kuris daug padėjo 
storones pastatyme bažnyczios, 
papuoszimo josios, intaisymo 
puikiu argonu ir muzikaliszku 
varpu, dabar už ta procia, ly 
kosi perkeltas in Malnnoy 
City, Pa o ant vietos Jio parai 
mufijo isz Girardvilles kun. 
Milukas milemas no, visu Lie 
tuviu Skulkino pavietes.

Pasirodo jogteip mill net Lie 
tuyei Inžnyczia ir klebonije už 
dari. Nedeloje ne buvo noba 
ženetvos jokios, o k. Milukas 
atlaike misze lenkiškoje baž 
nyczioja.

Guod. Kun. Abromaitis bu
vo paskirtas ant vietos k. Mi 
luko in Girardville, nes arcivis 
kūpąs permaini ir Guod. Kun. 
Pautienių paskyri in Girard
ville, o Guod. Kun. Abromaiti 
in Mahanoy City. Tokiu spasa 
bu del czionaitiniu Lietuviu 
dydele skriauda padaryta o to 
ji skiiauda teip szvelnei ne nu 
eis. Scrantono Lietuvei norint 
turėjo ne mažai ergelio, bet 
bažnyczia no vyskupo atemi, 
teip pat ir Shenandoricczei ga 
Ii padaryti ir parodyt tokiam 
vyskupui, jog Lietuvei ne yra 
iszkelmo iszspirti, ir ne turi tie 
su prieieaviti to, už ka ne yra 
jokio cento davė. Lietuvei tua’i 
isz tosios permainos turėti pa 
mokynima, idant bažnycziu 
ant vyskupu ne užraszinetu, o 
ir kuningu geru atsiras kurie 
laikys szali Lietuviu ir nepa 
vedines puikiu bažnycziu del 
patrikiniu smirdeliu.

-Į- Nedelioje api 7 ad. rytia 
atsiskyri su szuom svietu Sta
nislovas Milauckas 64 metu se 
nutno. Smertis užėjo netikėta, 
no lygos szirdies. Szv. atm, 
Stanislovas prigulėjo prie se
nesniu gyventoju ba api 30 
metu pergyveno Shenandoah 
buvo naszlys no api 12 metu. 
Nebaszninkas paėjo isz Suval
kų gub. Vilkaviszkio pav. Al 
vito parap. kaimo Va’czlaukio 
Savo vaikelems davi mokslą 
atsakanti tikusius prie prekys- 
teirkitokiu užsiėmimu. Palyko 
keturis sūnūs Andriu, Juozą, 
Joną ir Albina- ir 3 dukteres: 
Magdelena, Ona ir Monika. 
Laidotuves atsibus Seredoje. 
Tegul silsisi pakajuje amžina 
me!

So. Milwaukee, Wis.-Dar 
bai visai slobnai eina. Katrie 
fabrikai da dirba, o kiti visai 
sustoja, pei tai yra bedarbiu 
invales ir pribuvusiam sunku 
darba gauti, ant Farmu galima 
gaut darba, ale labai sunku.

— Lietuvei terp saves gra 
žei gyvena. Taradaika nereika 
linga, tiktai mažai kas gazie- 
tas skaito, vos pareina tris ga- 
zietos.

Ashland, WiS - Darbai’ei- 
na neszlektai, ale pribuvusiam 
isz kitur labai sunku darba 
gauti. Darbas prasidėjo prie 
Ordakiu, ale da tik unija tia 
gauna dirbti. Katrie in-iraezia 
dirba 10 adinu ant dienos, 
mokestis 25 centai ant adinos.

— Lietuviu mažas būrelis, 
visi sutikime gyvena.

Springfield, Mass - Dar 
bai pradeda geriau eiti ir pri 
buvus:am lengva darba gauti.

—I Lietuviu familiju ne yra 
ne vienos tik keli pavienei, ku 
rie turi gyvent pas Palokus 
ant burdo.

Inkcrnam, Pa- Darbai 
eina gerai, Pribuvusiam isz ki 
tur lengva darba gauti.

— Nore czionais miestelis 
mažas, bet lietuviu yra puseti 
nai ale ne visi grąžei užsilaiko. 
Saliunu yra keturi, isz tu vie 
nas lietuviszkas.

— Ne labai senei ezionai at 
sitiko nelaime. Kazio Andre 
jaucko vaikas apie 15 metu 
amžiaus, ėjo pats vienas m 
mainas prasziti darbo, ale iney 
leides in szapta, užgesino lem 
pukia, per tai ne matidamas ke 
lio kurio iezeiti, daejo lig ke 
dies ir tenai nelaimingas inpuo 
le in skyle ant keliolekos sieks 
niu in badyma, likos iszimtas, 
bet m trumpa laika numirė.

00 ZIEGORELIS ANT BARGū'GYDOM
X ^5— TIKTAI $1,00 ANT MENESIO per 10 Menesiui ,

DidžlauB" proga b-z visu. Ti.-j- zhgun-l i yra UOLŪ FILLED puikel Iszinargintl 
yru G> .UtANTI lT ANT 20 METI iiHt> užteks ant umžlo. hzBirinkle 
sav Elgin, Waltham, Hampden arba Tavanncs 
vidurius, vIbI yra gero lezdlrblmo uBzeukami isz virezatiB. Per ne 

duosime tuon puikius ziegoreHua tiktai 1107 17 cn 
Ne norimu pinvgu Ihz aumzto siunel- 004. I f, □ U 

ra Ju-o mi -itlabo-užmokėk ekepreeinonui $7,50 
is tav > l.ikueluv $10 užmokėsi in 10 menesiu po $1 
MES TAV TIKYME ^ereikalaujemejo- 

—----- - -----  paeirapz.lmu nestikužorderuok ziegor.-li bu pnžądeymu jog užmokėsi. .IagO piningus 
ft-y tižmoke-i hz kulno thus fnime- nuleieyme tav jin tiktai už$1575 
y 1 er vien tu laika kada moki ant hzmokeaczio, už ziegoreli, ji7ai 

buna per ta laika tavo loenuste. Atsimyk, jokiu parankiu nenorime. 

EXCELSIOR WATCH CO.B1”'

Virus
Teisingai

DR. O’MALLĖY, Specialistas

Ar per savo padūkimą ne 
peržengėte gamtiszkos pro- 
uuote savo sveikatos ir v^-

Puiki susidedam! vežimfeles §1.50 
Kitokį vežimelei po ■ 5.00
Apdengti geriause skūra po 10.00

Seelyville. Ind.- Darbai 
sustojo no 14 to Mojaus, dar 
bininkai iszejo ant straiku, ale 
kaip girdėt tai darbininkai ke 
tina susigadyt su kompanija, 
tada vėl bus darbu invales.

— Praeita subata 15 ta Mo 
jaus buvo lietuviszkas pikui 
kas, visi grąžei apsijo, jokio 
larumo nebuvo, tik atsirado 
tokiu bobiniku kurie bobeles 
per daug pamilejo tai tos net 
svaiguli gavo

Cleveland, Ohio - Darbai 
sumažėjo, dirbtuves dirba yi 
sos, bet sutrumpintas laikas 
darbo.

— Lig tziol ne buvo prie 
lietuviezkos bažniezios zakrieti 
jono, tai dabar paskire viena 
isz lietuviu kuris bažnitele ap
žiūrines.

Detroit Mich.- Darbai vi
sai tzvakai eina, žmonelei beda 
yoja, kaip kas ir bada kenezia, 
ale Saliuninkai tai gera bizni 
daro.

— Parafijos reikalai gerai 
stovi.

— Del nekuriu jau reikalin 
ga Taradaika.

Dorybes pilna.
Gavo nagrada už dorybe 
ir ne trukus pabėgo su 

žandaru.
Priesz ne senei majoras ir 

rodininkai isz Parižinio prie 
mieeczio su dydele iszkelme, ap 
teiki nagrada dorybes del tu 
los biednos mergaites, ne eutep 
to gyvenimo ir garsinga žmo 
nijoje. Ant ceremonijų inteiky 
mo dovanos, radosi tūlas pato 
gae žandaras, 45 metu senumo, 
dydeleis ūsais, paezuotas ne se 
nei ir tėvas keletos vaiku. Ma 
tomai jiam patiko dora mergai 
te, kad susipažino su ijaje. Da 
bar, pneez keletą dienu, tasai 
žandaras, ir apteinta mergaite 
už dorybe, pabėgo in platu 
svietą palikdami daugybe 
sznektu mieste ir juoku isz po 
no majoro ir miestiniu rodinin 
ku. Pati žandaro daneszi api 
pabegyma vyro policijei, na ir 
užsiėmė milimaje porele!

Lietuviszkas Daktaras
Atvažiuoje jn p. Ka>uno ap 

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

Ant pardavimo.
14 geriu karvių. Galima jias 

matyti aut Bradys farmo’, 
Bramlenville, Pa. (gy o})

Paskubinkite nusipirkt 
labai puike isztorje po vardu:

KAPITONAS VELKES.
PRIETIKIAI C IRAKO DtBERGERAC.

Verto Ihz I-'rncuihzko
KI N. DB. M. JU0DTNZ1US.

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

D. T. Boczkauskas,
Mahanoy City, Pa.

Piningus §2 siuskite Re- 
gistravotoja gromatoje, ar per 
“Money Order” kuri nupirkite 
ant pacztc, iii prasta groinata 
indekite ir prisunskit.

NAUJA KNYGA 

Istorije Szventa 
Seno Ir Naujo Instatimo su Paveikslais.

Yra tai pirmutine knyga lietuviszkt 
su teip puikeia paveikslais, padirbtot 
per europinus artistus. Puiki popiera 
Aiszkus drukas. Didelo formato.

Kožnas gėrėsis katras taja knygr 
nusipirks. Norint daug kaszto ant 
iszdavistes tosios knygos padėjome 
vienok pastanavijom 
labai pigei parduot RA pnnfii 
ba tiktai už . . , VU UCIIIU

Teipos-gi turime visokiu dvasiszko 
svietiszku ir istorinu knygų kurio 
kataloga gausite dykai. Adresą vokite 
“Saule” Mahanoy Citįj, Ba,

UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

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

Su vien i tuja Wais tiju 
posytoras.

De-

DU PROCENTĄ MOKAM ANT 
SUDĖTU PINYGU ANT LAIKO.

Harrison Balt, Prezidentas,

J/. ,1/. MacMillan, Vice-Prczidentan

Ira. W. Barnes, Kasijatifc

' NDNTIkB 
CASH

LAW5

Szitas pulkus ziegorelis $3.75 
Prleiuek eavo pravarde ir adre- 
Ba o prleiuBim ant pažiūros jago 
patiks užmokėk $3.75 ir bue ta
vo, gvarantlnain ant 20 metu nu 
moterlezku duoda'm liga lendu 
geli o bu viru vlriezka. Raezik 
ar nori virhz.ka ar moteriszka.
1. C. FARBER, 222. 225 Burbom Str 

CHICAGO, I’LL.

AUKSINIU
ZUUU ZIEGORELIU
ISZDUOSIM DIKAI!
European Tobacco Company isz Neu 
York duos koznam kostumeriui kurif 
prigialbes jems platint juju tabaka, 
puiku Auksini Ziegoreli uz kuri zie- 

gorngkai yma $23,oo — gvarantytai 
ant dvidcszimts metu.

Yra tai vienas isz geriausiu paslidinlmi 
dovanu per kokia norlnts kompanije, 

czionais ar Europoje apgarsinime tabako,
Mes parduodam Austryokiszka, 
Bosniszka, Herczegovina, T-ur- 

kiszka ir Rusiška tabaka
DEL PAPEROSU IR PIPKIU.

TOKIA KAIP RŪKEI SAVO TEVI*L>E.

Zinai jog tai geriauses tabakas ant 
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 krautuvė 
randasi New Yorke ir jog jums pris 
tatyt juso milenezia tabaka. Per tai 
ižduosim tukstanezius doleriu idant 
apsigarsyt po visa Amerika ir sekan 
czei ketinam pradėt:

PIRMUTINEI 2000 YPATŲ K A UŽ

MUS, AI-LAIKYS AUKSINI ZIEGO- 
RELI UŽ DYKA.

Szitas ziegorelis tav nekasztuos m- 
cento nes už muso dovana tikimės joo 
pasakysi savo draugams api muso ta 
baka jago tav patiks ir jog prisiuns 
mums juju adresus idant žinotu km

liepk lininis prisiunst tav taba 
ko už .$(>,110 ir auksini ziegoreh 
verties .$23,00 O mes ta" prisiunsim 
sekanezio tabako; austrijokiszko, bo 
sniszko, herezegovnino, turkiszko ir 
rusiszko, isz viso už $6,00 ir tam pa
ežiam pakelije indesim auksini zie- 
goreli. Prisiunsk 50c markėm o li
kusius $7),50 užmokėsi ant ekspresso 
kada persitikrinsi jog tabakas ir zie- 
gorelis tave užganadino, arba jago 
tuojaus prisiunsi $6,00 per Money 
Order ar Registrąvotoi groingto tai 
mes dadeczko duosim Puiku Auksi
ni L( neiugeli Dikai verties $2,50 
Nebijok siunst mums pinygus tuo
jaus, nes esame atsakante kompanija 
ir sugrąžysiu) pinygus jago ne busite 
užganadyti. Tik 2000 žiegorelu bus 
išdalyti tokiu spasabu. Raszik tuo.

EUROPEAN TOBACCO CO.,
Dept. 72. 33 Leonard Str. New York.

n0 Mrazc 

10, h' WIF.NATINIS
J SALONAS IR GROSER-SZTORIS.

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

Miltus ir vyska la kas ira reikalinga del 
žmogaus. Teipos-gi prie vietos randasi Sa
limas su milžiniszkaisstiklais, szaltum alum 

pujkeis cygarais. Pliektam 
parduoda SZIPKORTES ii 

siuneze piningus in visas dalei 
svieto grejtai.

PUIKI SALE DEL MITINGU, SZOKIU Ir tt.

K. Konewko

ias priėmimas

ite gardia Aric 
\ht ir Cigaru. T

Puikiausia 
užeiga i 

lel Lietuviu!

38 S. MAIN ST. ASHLEY, PA.

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

PIRMUTINE KRAUTUVE VISOKIU GERYMU
WHOLESALE.

JAUNI VYRAI, Ar per sav 
| . ... 

vos ir ne sunaikmote savo 
riszknmo? Ar netikras iszsemimas jus ne
vargina sveikatoje? Ar turite papucikas, 
juodas pa-akes, suk-upres ir visas nupuolęs 
ant svejkatos jog ne thri akvatos ant biznio 
ne prie žmonių? Ne riusm.vk! Mes tave 
nog to iszvilnysim, parengsime ant naujo 
gyvenimo arba prie žeuybu ir vela pada
rysime isz tavias žmogų kaip reikė.

VIDUTINIO AMZIO VYRAI, X
savo iždykuma ir pervirszinitna tavo krau

kiu privalai būti.

galime lav su

sveikata.
* Mes gydome visokias Kroniszkas, N 
viszkas, Kraujo ij- visokias speciali'zkas 
gas per daugelis metu, o tukstanezei v) 
kurie atėjo susirgę, suluže ir nuiude,

ka ant visados ižgydoma I ’crlf 'tselc, Uz- 
krccztnncziua kraujo linus. Sirlkluru, Uu- 
iiiuru. Palelstuvlstcs Ir \<ii s ligas, 
Tripirdi, Egzema, Skrofula, U/szaklymus 
Rumatizma, Inkstu ir Kepenų ligas ir visa' 
tais figas ka paprasti daktarai ne 
yra iszgydint. Atsimyk jog gera sv 
tai tavo turtas. Liga niekados ne i

Jago pats ne gali ateit, lai apraszy 
czei api savo liga pagal savo r ■ 
prisiunsk ant adreso:

DR. O'MALLEY,
Ular

158 S. Washington, Wilkes-Barre. ?a

Lenkiszkni in kur visas gromalas 
privalote adresavoli.

Antras oflisos 131 Washington av.
Scranton, Pa. (2-nd Floor Bun 
Building) kur galima atrasti D-ra 
O’Malley kas Petnyczia ir Subata

J Raistas.
Ji daugiau ka-

TIK VŽ VIENA DOLERI.

JOHN NAUJOKAS,

N.NEW

Pats i.szleihlojas ir Redaktorus 
p. Burzkanskas, “Saules’’ No. 
30, teip kalba apie kninga 
“Rai.-das:” ‘‘Mes nog saves

Api gera, visi gerai kalbai

V4t^a e

Geltoni czeverikai.
Yra madoje szimet ir mes užlaiko 

me ju (langiaus negu kiti sztorai. 
Vyru trumpi czeverikai $2 lyg $3.50 
Moterių “ “ $1.25 lyg $3.00
Geltoni czeverikai del vaiku 75ot. 
lyg $1.25. Ateikite peržiureti musu 
geltonus apgavimus ir suozediusit 
piningu

Common Sense Shoe Store 
35 W. Center St

Mahanoy City Pa.

Lietuvei!
Kas norit 

turėt tikrai
genu irgraziu 
Potografi ju 
arba dydeliu 
Paveilcslu ir 
kas norit isžsi- 
mokit ta visa 
darba tegul 
atsiszauke ant 
adreso:

Jos. Szukis,
[Pbotografistas]

29] W. Center St; 
SHENANDOAH, PA.

STEFAN ROVNIANEK
318 3-RD AVENUE

Puse bloko ftemlau no Plthburglnlo Paeito.

PITTSBURG, . PA.
Didžiausia Lietuviszka kvantu ve visokiu 

gėrimu Suv. Vals. Kas tik naudojo muso 
nefalszavolas, nes czistus vynus ir arielkas, 
tasai ne galėjo atsigėrėt jųjų o geriause mie 
ra ir patarnavimu tik pas mus apturėjo.

MUSO
Gera Raudonu Arielka
Gera Balta Arielka
Bumas
Rūmas Jamaika
Ginas
l uobine Arielka
Kiftiniel
A n he tas, smagus gėrimas 
Cihtas spiritus

M te
te, tikrai Lietuviszka 

Terkellca
Terkellcu. tikru! Vengriszka
Konlukuu
Konlukus, Erunciizhzkus
Obuoline Brandy
Blackberry
Rosolis, gardus gėrimus 
Mellnvuogo • .
Vlkznlutc ...

prekes:
$*2,oo 2,.r>o 3.oo 

2,oo 2,5o 3.00 
2.oo 2,5o 3,oi> 
4.oo 5,oo G.oo 
2 oo 2,5o 3,oo
4.50 5.oo 
2.oo 2,5o 3,oo 
2,oo 2,5o 
3,oo 3,5o 4,oo 
2,00 3,00 3,.ri<; 
4,Ao 5,00 6,oo
2.50 3,oo 3,5o 
5.oo 6,oo
2.50 3,oo l.oo 
5,oo 5,5o 6,01 
2,oo 2,5o 3,oo
1.50 2,oo 2,5o
2.50 3,oo galou 
2,5o 3,oo gulon 
2,5o 3,oo gulou

AMERIKONISZKI VYNAI!
Ohio raudonas 
Ohio baltus- saldus 
Knllfornl 
Knjlforni. 
Kalifui 
Kalifofnl 
Kallfdrnl 
Rallforul, 
Kallfbrnlj..., ,._.o .
Viduriams Kartus Vynas

os, senus, ruksztua 
os niuszkutalus .

Ii Torn Uos inuszkutulua 
tokalszkas 

os (4 metu) Port Wine 
oa SzerlU tuo 
os Burgundy,raudonas

$l,oo Galimai
1,25 “
1.50 “
1.50 “
1.50 “
1,75 “
3,oo “ 
2,oo “
1.50 “
2.50 3,oo

Pristato visokius gėrimus <lel sa- 
lunyku ant pikniku, balu, krik- 
sztynu alų, porteri, vynus, ariel
ka ir LL Pristato in namus alų 
ii- porteri bonkutem. Gėrimai, 
pirkti p Os. No r ke v i ežiu yra kauo- .11$ iJl Aienuc

Raazlkyte po preken. Uikalblnlmas uot $IO,o< 
Ir dagiau UŽMOK A M EKSPBEMA PcniiBj Kaulo 
Ohio Ir West Virginia valstijose. Adresas:

Stefan Rovnianek, 
Pittsburg, Pa.

Turime daugybe visokiu vežimelu ku
riuos parduosim pigiau ue kaip kitur.

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

Vežimais! 390 Dainų tiktai uz Si.
Su nusiuntimu.

Iždaveme didele kninga daina 
aueidedante isz 390 dailiu Rningą 
druezei susiūta ir broszuravota. Kas 
nusipirks, ras visokiu dainų isz visu 
užkaboriu ka dainoja Lietuvoja.

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

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

DABAR LAIKAS PIRKT FORNICZUS!
GUINAN’O SZTORAI,

201 TV. Center Str. Malianoy City,
3S E. Center Str. Slienandoali, Pa.

125 East Oak Str. Mount Carmel,

VIENATYNIS LIETUVISZKAS

7 WASHINGTON STREET, NEW YORK CITY.

Jago važiuojete in ir isz Amcriko tai gulit gaat Laivakortes pigiau kaip kitur o 
ir visna bankinius reikalus tai ateikyte pas mane, o ir užlaikau visokiu gėrimu 
ir valgio ir nakvyne pigiau kaip kitur. Norėdami kelaut už dyka tai pristatau 
už darbinyka ant laivo. Teip-gi nasirupinu visokiu darbus ir roda duodu vi
same Holelis randasi ne toli Kastel-Gcrdes. Jago kokis apgavikas norėtu /esi 
kitur tai nesiduokit tik ejkit tiesink pakol daejsit pas mane.

Su Guodone, VINCAS RAŽUKAS.

IJETUV8SZKAS KATALIOGAS DOVANAI!
VISOKIŲ žiedų, laikrodėlių, lenciūgėlių, laikrodžių, britvų, armonikų, koncertinų, 

klernctų, skripkų, bubnėlių, mandolinų, vargonų, fonografų, drukuojamų mašinėlių, 
lietuviškų knygų ir kitokių daiktų ' visų daiktų yra paveikslėliai kaip Jie išrodo).

TAUTIEČIAI reikalaujanti vlrS minėtų daiktų, visados kreipkitės pas 
M. J. Damijonaitį prisiųsdami savo adresu ir už 2 centus markg del pauto 
kaštų, o Katalioga No. 7 gausite dovanai, 18 kurio busite aprūpinti 
g e r a i s -1 e i s i n g a i s daiktais

Vienatine lietuvių prekystė Amerikoje, kurį išsiun
čia visokius daiktus apstcluojant 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 iii Krikszta ir tt. Pargabe- 
nom visokiu vasariniu Materijohi ant szle- 

bin visokio koloro ir žemas prekes.

Pas mus dirba Lietuvaites del juso patarnavimo.
The GLOBEI Store

L SUFOWICZIUS, Locnininkas.

L'z W. Center uli, Mahanoy City, Pa.
KOŽNAS RASZO GROMATAS.

Bet jago nori rasszit groiuata ant puikiau 
sios popieros kokios lig sziol da ne esi ma. 
les, tai pargabenk sau tuziną su kopertom 
tik už 40f 05/ ir $1.50 busi užganadytas o 
ir tas džiaugsis kuris nog tavias gromata 
aplaikys.

Arba prisunsk $1. o aplaikys! surinkimą 
visokiu popiera viena tuziną.

Prisjunsk 25/. o aplaikysi surinkimą 
Abrozelu su maldelėm, lietuviškoje kalboje

Labai puikus. Adressas:
D. T. BOCZKAUCKAS, 

MAHANOY CITY, PA.

Fanuos ir Turtai!
Randasi New York o Steite Lieta- 

viszkoi Kolonioj da daugybe farmu 
ne parduotu dauk musu brolu jau 
ežia apsisiedia ir stiprei laikosi. No
rim kad daugiaus musu broliu apsi- 
siestu kurie turi kiek kapitola ant už 
pirkinio sau farmu. Artesnes žines 
gausit pas George Kleek. Poolville 
N. Y. reike indeti už 2 o. ‘marke del 
atsakymo. ’Inf)

Darbinei czeverikai
Ir czebatai- Mes ju daugiaus par 

duodam negu kiti sztorai, 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 a guminei czebatai 2.87 
$4 00 “ “ “ 3.50

Pirkite darbinius czebatus ir ozeve 
rikus pas mus.
( 0111111011 Sense Shoe Store

35 W.Center St
Mahanoy City, Pa.

Ant Pardavimo Pigei-
Namas, buvo kitados salų 

nas, su tvartu ant galo loto. 
Ant biznavos ulyczios Miners
ville Atsiszaukite pas:

(5T 9onf)
P. Malley

W. Sunberry. St 
Minersville, Pa.

KANTORAS

f 
f

i

D. T. BOCZKAUSKAS,
520 A 522 W. South Al. Mahanoy City, Pa.
Turi bUBinet-zima su wituds Europinėm Bankais. Wiaijau ira persitikrini*, jog 

siunsti piningaj per muso tarpininkista greiesiause nuejna.

Isz vilu Bzaliu A m e r i k o, per muso rankas sinocMai kas metas in 
EUROPA, LIETUWA, PRUSUS, ROSIJE, AUSTRUS, 

LENK1JE, ITALUS, IT T, T. IR T. T.

->99^ NE WIEN0 PININGAI DA NE PRAPUOLĖ. -*0>

Didelis Iszpardavirpąs 
Szlebirjio /Ąateriolo ir 

/ĄoterfczKu Žipopu.
Kas ateis gaus didelus ir gerus bargensus.

Diena 14, Szendien !
i

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

115 W. CENTER STR. MAHANOY CITY.
Kalbame Lietuviszkai, Leukiszkai, Slavokiszkai, Angliszkai 
ir Vokiszkai. Atekyte o užezedinsyte pinygus.

KATALOGAS

KNYGŲ
Malda k n i n ges.

Aukso Altorius arba Didis Szaltisnit 
1,000 puslapis $1.00

Senas ir Naujas Aukso Altorius vi
sos reikalingos maldos 864 pusla
piu druezei apdaritos $1.00

Balsas Balandėlis arba Mažas Szalti- 
nis 711 puslapiu. 75e.

Garbe Dievui ant Ąugsztibes 640 
puslapiu. 75o.

Mažas Naujas Aukso Altorėlis 1.00 
Vainikelei mažesni už Altorėlius, 

minksztai apdarita ir puikei zala- 
tita 50o.

Aukso AJtorius, in puikia skūra su 
apvalais kampais. $1.00

\ukso Altorius, apdirbtas minksztai 
su auksineis papuoezimals apvalais 

krasztais $1.50.
Aukso Altorius puikei apdaryta su 

auksiniu papuoszimu. $1.25
Aukso Altorius apdaryta in balta 

kaula puikaus pavydalo. $1.00 
Aukso Altorius, apdarytas in kaula 

su 3 sidabrineis mudalikais. su 
dviem anuoleleiB, virszus panaszus 

in altorėli $1 50
Aniolas sargas, minksztai apdaryta 

in skūra apvalais kampais, auksuo 
ti krasztai, visos reikalingos mal
dos geriausia už visas kitas 75o.

Aniolas sargas, druezei apdaryta in 
juoda audima 50o.

Kantiozka apdarita in prūsine juoda 
skūra, puikei iszmnrginta $1.00 

Kanczia vieszpaties 25o.
Graudus Verksmai . lOo.
Stacyjos arba Kalvarija lOo.
Istorija Szventa, Senojo ir Naujo In- 

stati mo. 5)o.
Gyvenimas Szventuju, Puikei o ir 

apdaryta dydele knyga - $3.00 
Gyvenimas Visu Szventuju — apda

ryta • - $4,00

Istorines Kningos.
Akylos Istorijos 20o
Nevaloje pas Maurus 50o:
Morkus ir Aurelianas 25o.
Trys Vaikyjozai. 25o.
Istoryje apie Septynis mokintus Vy

rus 2-Isz gyvenymo kantrabanozi- 
ko 3-Apie karalaiti 4- Baisus t)v>> 
ras 50o.

Puiki Istoryje apie Jonasza Koroza- 
ka. &0o.

Sierata, Puh<ub apraszimae. 25. 
Ali-baba ir 40 razbaininkn, 20o, 
Keturios Istoryjos^ 1-Žibinti bažny- 

taiteje. 2-Sugertuves traukije. 3 
Alute duktė Kun. Kerniaus, 4 Bok- 

sztas ant salos Dago. 25o-
Abecela, arba pradže skaitymo ir ra- 

szymo. 25o.
Križiokaj puikus apraszymas, didele 

kninga $1.00
Savizrolas, didis klasteris 25o.
Szupinis. 1 Neatmink Vieszpatie ant 

nusidėjimo musu. 2 Senam malu 
nia. 3 Pasaka apie senvee žmonių 
smerti. 4 veseile Skilandžio. 5 Ap- 
sivedimas Motiejus. 6-Auka apkal
bėjimo. Teiposgi daugelis svetisz- 
ku ir juokingu paveikslu 25o.

Lietuviszkas dainorius arba surinky- 
mas visokiu dainų $1.00

Tris apsisakos, a^ie Piningai galva- 
žudžei-Ražancziaus iszgelbsti no 
smerties-Apie Szv. Kristupą 15o.

Prieigiausiaus Mokslas angliszko lie
žuvio be pagelbos kito, apdari 
ta. $1.00

Lietuviszkas Pasakotis $1.25 
Musu Pasakos 75o.
Pomokslai gražu žmonių per K. To 
toriu 8O0.
Duktė Mariu 25
Malūnas Girrioje 85.
Istorije Vargdienes, 2 Meile kūdi

kio Paminėjimai Vladim. Solovlo- 
yo. 25o

Neužmokamas žiedas 2 Meluzins
puiki istorije. 50«

Trys Istorijos apie 1 Ganoma sunu 
Abu Ebu. 2. Kuningaikszti Zeina 
Alasnama ir karalių geniusza 8. 
Mieganti pabudusi, 25o.

Keturios Istorijos apie: 1 Kalvi 
Paszku 2 Atsitikimas senam dva. 
re. 3 Pasaka apie Geležini vyra. 4 
Apie Smaka ir Nikita 25o.

Trys Istorijos apie 1 Paskutinis No
ras. 2 Apie Septinis- brolius. 8 
Apie Varginga Žmogaus sunu ir 
Razbaininka. 25o

Keturios Istorijos apie 1. Doras gy
venimas 2 Priversta linksmybe. 3 
Varginga žmogaus sunu 4, Apie 
tris uszkeiktas Karaliaus dukte
res. 25o.

Vaidelota, apisaka isz pirmutines pus 
meczio, iszimta isz Lietuviszka už- 
lieku, su paveikslais - 50o

Dvi istorijos: Apie Sūnūs Malkiaus 
ir Geras Medėjus - - 25o

Dvi istorijos: Apie Neužmokamas 
Žiedas ir apie Drūta Alksini 25o

Lietuviszkas Kninginas 1905.
No 1. Kas galėjo tikėtis. Du kelei. 

Apie viena kuris norėjo pažint 
baime. Stebuklas. Isz ko sutverta 
motore.Septinos varnos 25o.

No 2. Ura užkeikto. Panaszus Lor. 
renas-Sermega mužiko Su kuom 

•:as kariauja, nog to dingsta. 85o.
Lietuviszkas kuiuginas 1904.

No 4. Jadviga-Geras Snnus-kaip tai 
gilukis mainosi -Svirp Du Gir
tuoklei. 25o.

No 5. Irlanda-Robertas Velnes Me
dėjus. 25o.

No. 6.Prasižengėlis • Doras Tiin
kus Jonas Tvardauokas - Ugai. 
kaime T. . , 25o,

No 7. Duktė Starembergo- Baisi Is, 
torije- Nagrada už mielaszirdysta. 
Meile motinos del sunaas 25o-

No 8. Musztyne už mergina - Ge- 
raiVjingas murinas > Kas kal
tai z 25o.


