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Kas girdėt ?
Iszejo iž spaudas trijų daliu 

kningele po vardu: “Sziupinis 
puikiu Skaitymu” 1, 2 ir 3 di 
lis kasztuoje tiktai 35 centai, 
turi trijose kningeles 152 pus 
lapine.

.O jagu kas prisiims tris do 
lerius, aplaikys szitais kuin 
gas;

Kapitoną Velt e, 
Kryžokai;

Dainoriu, Vaidelota ir 
Tris dalys ezupiiiio.

Tas terminas paskyitas ant 
vieno menesio Junio. Kas isz 
to ne naudos, ir ne nusipirks 
tuju puikiu Kningu, tai dydele 
klaida turės ir polaik gailėsis.

Sako, jog viskas brangu. 
Teisybe, brangu. Pakele fabri 
kantai darbininkams mokesti, 
pasikėlė ir tavoras. Jagu žmo
gus daugiau uždirba, turi ati 
duot. Kada mainerei mažiau, 
uždyrbavo, viskas buvo pigiau 
ir randas stubu ir anglei ir 
vyskas. Szedien daugiau už 
dyrba nes ir viską pradyrba, 
ypacz katrie turi pusėtina szei 
mynele.

Vale dievo, jagu gyvensime, 
Tai ir ne numirsime.

Turime czion api 14 laik- 
raszeziu, o Lietuviu skaito 
kiek kas' nori. Vieni skelbe, 
k"'! bus 150 bikstavcziu du- 
sziu, kiti da daugiau bet dau 
giau ne bus, kaip arti 100 tuk 
stancziu,

O kiek yra skaitaneziu lai- 
kraszcziu ? Isztikro vargei 
bus 15 tukstaucziu!

Na ir da nori czionais sut 
tvert lietuviszka karalyste! 
Cze ne reike lietuviszkos viesz 
patystes ne jokiu institutus cze 
reike intaisyti keluosia Steituo 
se bravorus ir arielkines, o 
ant to Lietuvei yra tikia. Pir- 
m'ause tegul kožnas pasirūpi 
na stotis žmogumi ir savo vai 
kelius dorai užaugyt o tada 
imsimės už ko kito.

Girtavima pameskite, 
Save apszvieskite,

Tada ir daugiau atsiras, 
Ir ne stekuos mums niekas.

Smulkus ir kieti kaip su 
grūstas stiklas yra nuodai, da- 
rant’ejei reumatizmą. Jie kan 
kiną," paliegia, užmusza. Ne 
palyginamas pasek mi ilgumas 
Anker Pain Expellerio page! 
liejime yra laime kenezian 
tiems. 25c. 50c.

Caras Mikalojus torais die
nomis perstatė savo dvarui 
žmogų 128 metu senumo kuris 
tarnavo kariumeneje per 80 
metu. Pravarde jo yra Miko 
las Budnikoff. Jago tai teisy 
be tai reike jin perstatyt, kai 
po žmogų kuris turėjo daug 
kantrybes, ba kitas žmogus ne 
sztant butu teip ilgai kentėt 
rosiszkos nahaikos.

Užsiraszykite visi “Saule” 
ir Linksma Valanda ’ o links 
niumo turėsite gana, Gyvent 
ne rūpės, gerai vesis, sveiki 
busite, niekad ne dejuosite ir 
bedarbes ne bijosite.

Po pabaigimui mokslo ame 
rikoniszkuose universitetu© 
šia sziomis dienomis, ne tu 
res studentai ka veikt. Viepi 
turi turtingus tėvus ir mažai 
ka rūpinasi api ateite. Nes 
daugelis randasi tokiu studen
tu ka laike vakaciju turi dirb
ti per visa ta laika ant užsilai 
kimo per ateinanti meta ir to 
kiu tai atsiszauke skaitlije pu
santro tukstanezio in darbinio 
kiszka bjura praszidami no- 
rints kokio užsiėmimo, o la- 
bjausia ant ukiu. Isz tokiu, tai 
galime tikėtis, jog iszeis ant 
doru ir rejkalingu vyru, kurie 
bus pagialba del visuomenes.

Isz Amerikos.

Del geru kuningu visur ge 
ri žmonis, del blogu niekur ne 
yra vietos isz visur iszvaro, ba 
ne daro del žmonių gero.

Jagu vienus peiksi o kitus 
girsi,

Tai viruti gerai ne iszkirsi.

Dievas yra kuris prisiuneze ly 
g«>

Ir velei sveikata duoda;
Jio ranka musza ir gydo, 
Užmusza ir velei adgydo;

Nužemina,

Ir vėl iszaugsztimi.
Linksmas būdas yra ženklu 

doro žmogaus;
Nedorėlis linksmumo negaus.

Keleivys, ne žirantis kelio, 
Ir žmogus ne turintis mokslo,

Tankiause pabiusta, 
Ir ant galo dingsta.

Szitomi dienomi lykosi pa
dirbta kons'itucije del Dr Sz 
Antano in Scrantona ir pas 
kyrios knigeles no visokiu mo 
keseziu. Puikei padarytos, dru 
czei apdarytos.

Angelskose gazietose randa 
me, jog Scrantuose lietuvei 
atemi savo bažnycze, o vysku
pas Ilobin perpikias atemi 
kun. Kūra. Tuom ne nugazdis 
Lietuviu. Kuningu yra inva 
les, at važu os isz Lietuvos lega 
liszki kuningai o ir czionais 
Amerike atsiras.. Vyskupas 
ne sztant duotos kuningystes 
atimti. Kuningas turėdamas 
duota vale uo Dievo, turi ga 
nyti savo aveles. Kuningu atsi 
ras, nes ir ne vienas isz kunin
gu daug nukente no czionaiti- 
uiti vyskupu už neteisinga per 
ekioyma musu knningu o ir 

cielos tautos “palanderiu.” 
Laikas subruzdet ir numest 
junga nelaisvės airiniu pilvu 
žu

Biskupas Hobiu, už 
draudže Lietuviams 
melstis bažnyczioje.

K įmygus Kuras praszalin 
tas.

Scranton, Pa-, June 1.- Vi 
si katalikai yra uždraudžiami 
per ukaza Biskupa Hobina ku 
rie priguli prie parafijos lietu 
viszkos Szv. Juozapo, idant nu 
stotu garbint Dieva atejteje to 
je bažnyczioj“, isz priežasties 
pritarimo Supreme korto. Pri
tarimas tasai likos lazduotas: 
pripažindamas teisingysta del 
lietuviszkos parafijos, prie ku 
rios Biskupas Hobinas ne tu 
ri jokios tiesos kaipo trustisas 
ir uždraudžema jam yra vai 
dimas josios ant tolaus.

Tasai vyrokas prieezingas 
yra prieazais provas Katalikifz 
kos Bažnyczios, ba proves baž 
nytines duoda visa valdže aut 
bažnyczios kuri yra po valdže 
bažnytine.

O kad kitokios rodos ne bu 
vo kaip eulaužt taja prova, per 
tai Biskupas Hobiu iszdave u 
kaza kuriame uždraudže vi 
eiems katalikams ejti in taja 
bažnycze ant dievmaldystes ir 
tomis dienomis praszalino ku 
niga Kūra isz tenaie.

Verpinyczios pradėjo 
dirbt.

Boston, Mass., June 2.- Vale 
tijose New England, pradėjo 
dirbt kone visos verpinyczios. 
Fabrikai kurie dirbo tik kėlės 
adynas ant dienos dabar dirba 
pilna laika. Per tai turės gera 
užsiėmimą euvirszum 35,000 
žmonių,

Nuszove savo vyrą
Wilkes-Barre, Pa - June 3. 

- Ona Strakiene gyvenanti 
Pringle Hill, kerszino ne kar 
ta jog nuszaus savo vyra, jago 
tasai ne nustos jaja muszias ka 
da pareidavo namon girtas. Ta 
sai isz tojo kerszinimo nieko 
eav ne dare, nes yra dyktas vy 
ras ir drūtas kaip jautis, o ji- 
ji vos svėrė ez’mta svaru ir 
motina septiniu vaikucziu. Pe 
reita diena parejas namon gerai 
užsitraukiąs, norėjo vela žve 
riszkai apsiejt su savo menka 
paezia, nes toji ieztraukusrevol 
veri ezove in jin ir ant vietos 
padėjo. Motere likos paymta 
in kalėjimą, nes. kaip rodos pa 
leis jaja ant luosybes.
Turėjo apsiviruot su pa 

gialba konsztabelo.
Plymouth, Pa., 4 June.- An 

drius Baiganas nubodias laukt 
idant jojo milema iszeitu už 
jio, o kuri jau keletą kartu 
jam atsake savo Szirdi szendien 
apskundė Juze Blateki už prisi 
savinima $1 90 Paėmus piny 
gus prasiszalino in nežinoma 
miestą, nes koneztabehsatradias 
jaja atgabeno in Plymoutha. 
Juze pamaezius Andruli said 
žei nusijuokė ant jo ir prižade 
jo su juom susivincziavot, nes 
Andrulis tiek kartu būdamas 
apleistas per jaja, apaetanavijo 
tuojaus apipaeziuot ka ir' pa 
dare;- skvajerissuriszo tuojaus 
mazga ir abudu džiaugdamiesi 
nuėjo namon.

Spire savo paežiu 
szokt per virve.

New, Haven, Conn., 4 June. 
-Mrs. John Guy, apskundė sa 
vo vyra už žveriszka apsiejima 
su ja ja ir jog nuolatos liepe jai 
szokt per virve idant sumažin 
tu eziek tiek savo tauku, ba 
ka;p pati prisipažino tai josios 
vyras labai ne keneze riebiu 
moterių. Poni Guy yra svėrė 
250 svaru.

<
Nužemintas pacztas iii 

Angliję.
Washington, 4 June.- Gene 

ral pseztoris Meyer apgarsina, 
buk padare eutarte su Anglisz 
ku randu ant nužeminto pacz 
to terp tuju dvieju sklipo nog 
1 dienos Octobeįio 1908. Nog 
to laiko mokėsis tik 2 centai 
už gromata (2 uncai). Ta pati 
apgarsino ir Angliję del savo 
gyventoju.

Geri uradzojai szi metu.
Washington, D. C. Jurie 3.- 

Lz biurros ukinykistes dane 
eza, jog szi meta bu s geras ura 
dzojus visam Amerike. Norints 
kone visos auguoles susivėlino 
apie Jvi eanvaites, nes tas nie 
ko ne kenke, o surinkymas 
bus didelis, ne kaip pereita me 
ta. Per tai pasigerins laikai 
Suv. Valet, ko labai žmonis 
gsidže.

Trumpi Telegramai,
§ Ant Filipinų Cholera, 

Amerikonai baimėje.
§ Turkijoje roaiszatie,- Žmo 

mje pasikelineje.
§ Angliję ir Francuzije su 

sibrolavo ir Rusije ketina prie 
ju prisidėt. Pruselei baimėje.

§ Amerike bankai bankru 
tina, o jagu ne subankrutina, 
tai kasierius pabėga.

Zemaicziu vyskupo kun.
Paliulionio laidotuves.
Seredoje, Gegužio 7 d., bu

vo Katine Žemaicziu vyskupo 
Paliulionio laidotuves. Prieez 
laidotuves katedros bažnyczio
je Plocko vyskupas kun. Wuu 
kowskis atlaike gedulingas pa 
maldas. Po pamaldų kun. pro 
fesorius Lauš laike bažnyczio
je prakalba. Paskui kalbėjo 
lenkirzkai Plocko vyskupas 
Wnukowskis ir lietuviszkai 
Plunges klebonas kun. Jaru- 
laitis.

Ant laidotuvių suvažiavo 
daugybe kunigu ir svietiezku 
žmonoj. Ant kapo buvo sude 
ta daugybe vainiku.

Po laidotuvių, apie 3 valau, 
po pietu, pas pavyskupi kun. 
Girtauta buvo gedulingi pie
tus, kur dalyvavo suvirszum 
200 kunigu.

Baisus atsitikimas
Neseniai Palangos malunin 

kas užJipes kasžin- kokiuo tei 
kalu ant malimo virszaus prie 
pat sparnu. Tuo tarpu malu 
muko padėjėjas, būdamas že 
meje ir nieko nežinodamas, 
kad ^irszuje esą žmogus, pa 
leide; sparnus. Vėjo varomi, 
sparu i pradeje sukties, užka 
bine ž raaluninko drapanų 
ir sviude ji žemen kelesa sieks 
niu m.o malūno. Maluninkas 
buvęs baisiai sužeistas ir už 
keliu valandų pasimiręs.

Aktyvo, rinkimai.
Gegužio 25 d. Minske pas 

kirta yra nauji atstovo rinki 
mai, vieton buvusiojo Szmidto. 
Deezinieji iez savo puses etato 
in kandidatus vietinio “Minsko 
je Slovo” laikraezczio redakto 
riu Skriczenka.

Motore pakarta.
Voronez. June 4.- Motere 

vardu Feodorovna, kuri užsi- 
keisejo ant gyvaeczio jenerolo 
Bibikavo, general-gubernato- 
riaus ežios gubernijos Geg. (>., 
likos pakarta czionaitiniam ka 
lejitne. Buvo jije 25 metu ee 
numo ir buvo mokityne.

ISZ BOSUOS, LIE.
TU VOS IR LEN

KIJOS.
Api derlingumą jevu.
Pagal randava apraszima 

tai rugei ir kvieczei 21 guber 
nijose ne kam tikia; o guberni 
jose rezanskai, kurskai czem 
goskoi, mogilevinei, minsko, 
kaimo, gardeno ir cieloje Len 
kijoje yra uradojei geri.

Darbai laukuose isz priežas
ties ezalczio ir nuolatiniu lietu, 
biskuti susivėlino.
K ur trumpu ten trūksta.

Finiszkoje užliejoje vajau 
nas laivas “Veliky Petr” už 
plauki ant povandeniniu uolu 
ir lykosi pagadytas bet da sa 
vo pajegumi dasigavo kraczto 
Revaliuje.
Svaigulinga patsžmlystc-

Petersburge vieszpatauje pa 
vietre patežudystes. Per pas 
kutinius tris menesius tai misi 
žudi po 85 kas menesis, o vie 
na diena net £8 nusižudi.

Kas diena niekiau
Lenkijoje ir Lietuvoje kas 

diena niekinu. Žmonije pada 
lyta ant klesu: katrie jau sede 
jo kaleyme ar da sėdi ir tokie, 
katrie da eedes! O priežastis to 
yra: mauzates, straikai, žudys 
tęs, ir tironiszka valdže.

Atidengi pomnika.
Petersburge atidengi stovy 

la del užmuiztu i ficieriu ir lai 
voriu vainoję eu Japonais die 
noje 27 ir 28 mojaus 1905 m. 
kada tai sumuszi ir nuskandy 
uo rusiszkus laivus vajaunus,

Toja parodoje emi dalyyas 
carieni naezle graiku karalieni 
dydiejei kuningaikeztei rusiez 
ki, minieterie laivorystes admi 
rolas Dikov, admirolas Avel 
lan, almi. Rozdzevenekis, o ir 
sztabas laivorystes.

Studentu nubaudimas
Kazaniaus gubernatorius nu 

baudė 98 studentus po 15 rub. 
kiekviena, už dalyvavima už 
draustame susirinkime univer
sitete.

Gegužio 1 d. Peterburge pra 
ėjo ramiai. Ant gatvių ir dar 
bininku rajonuose buvo visai 
ramu. Tiktai nuo 2-ros valau 
dos diena buvo pertrauktas 
kaikurioee (abrikose ir dirbtu 
vese darbas. Visuotinas skai- 
ežius straikuojancziu darbiniu 
ku sieke ligi 25,000 žmonių.

h ratu
Gegužio 1 d. Petuburgo ap 

saugos skyriaus virezininkui 
paliepus, buvo padaryta mer 
gaieziu medicinos rnstitute kra 
ta. Rasta keletas nelegaliszku 
knygucziu instituto skaityčio 
je. Suėmimu nebuvo.

Mirties bausmes.
Varezavos karo apskriezio 

teismas pasmerkė 10 žmonių 
pakarti už iazpleszima 170 
rubliu.

Universitete
Peterburgo universiteto vai 

dyba apskelbė, kad jin dar iez 
braukianti isz universiteto stu 
dentu skaicziaus 1,240 studen 
tu neužsimokejusiu už rudenio 
semestrą 1907 m. Per paskuti 
mus tris menesius iszvieo pa 
liuosuota isz universiteto apie 
3,000. studentu.
Redaktoriaus nubaudimas

Maskvos general-gubernato 
rius vėl antra karta nubaudė 
1,000 rub., rusu laikraezczio 
“Ruskoje Slovo” redaktorių 
už patalpimma neteisingo tele 
gramo isz Vitebsko.

Kalėjimo.
Laikraezcziai pranesza, kad 

Kijeve, Lukjanevo kalėjime 
yra iszviso 2,000 kaliniu, iez 

I ju 470 eerga tifo epidemija.

Isz visu szalu
Szeiminiszka tragedije
Hamburg, 3 June.- Prūselis 

Lamberman, turtingas kup 
ežius, apskundė savo paezia 
ant praeiskirymo. Kada paezei 
likos atskaititas perskirimo vy 
rokas, pati apleido suda ir szo 
ko su vaikais in kanala; visi 
nuskendo. Prūselis iez gaileetes 
savo vaiku, nusidavias namon 
pasikorė savo kambarį.

Persija.
Persijos kurdu užpuolimai 

ant Rusijos pasienio sodžiaus 
gyventoju ir kareiviu, apie ka 
raezeme nesiliauna. Girdetiee, 
kad renkasi dideli kur du bu 
nai buk žadantieji ineiveržti 
Rusijos pasienio gilumon. Ru 
eu valdžios atsiuntė savo pasie 
nin generolą Snarski su gana 
skaitlingai kariumene; jam pa 
vesta iezvaryti ir nubausti kar 
du.

Per valdžia nebegali ju sulai 
kyti, Beto spaudžiama insiver 
žusiu iez Turkijos kurdu, ku 
rie degina sodžius ir miestelius 
ima belaisven moterieir vaikus, 
o vyrus pjauna ji nebežiūri Ru 
sijos neeikisza in Rusu kova 
su Persijos kurdais. Lz Tur 
ku gi puses gresia jai nema 
žae pavojus. Pasienis apgyven 
ta kurdu, kurie iezvien eina su 
Turku kurdais. Persai begyve 
na miestuose, sodžiuose gi 
vieszpatauja turku intekme ir 
Kalba. Jau viena Persu provin 
cija- Azerbeidžano gpventojai 
apskelbė, kad jie atsiskiria 
nuo Persijos; galima laukti, 
kad jie susidės su Turkais, ku 
riems j:e artimi kalba, budu ir 
Persu neapykanta.

Pasikėlimus Afganu.
Teheranas, 4 June.- Daejo 

in czionais žine, buk 700 gerai 
apsiginklavusiu afganu ineiga 
vo ant rubežiaue persiszko ir 
paėmė miestą Regan, 180 mi 
liu nog Kermano.

Du amerikonai nužuilinti
Manilla, June.- Henrikis 

Yokis inžinierius ir jojo drau 
gas likos tenaie dienomis nužu 
dinti per paeikelelus morosue 
laike migio. Morosai likos su 
ymti per amerikiecziu ir pakai
ti ant artimiausios ezakos.

M tise.
Visiezkai žinoma ir daug 

kenkeneziu vabalu yra muse, 
o tasai, kuris žmonis nog jo 
bios iezvalnytu, padantu di 
džiauee geradejiete, ba kaip 
daveda geriausi mokytojai, tai 
muse yra priežaste visokiu Ii 
gu kaipo juju platintoja.

Muse, kaipo gaivalas, maiti 
naši arsziausiais supuvusiais 
daigiais ir givuleleis kuriu 
akis žmogaus ne yra mierije 
pamatinio.

Muse labai greitai prasipla 
tina per tai ir sunku jaja yra 
isznaikyt. Muse sudeda api 
80 kiauezu, o jago tik puse ju 
ju iszeipere ir iizdcoi isz sa 
vias pata tee, tai jau antroji 
pakaleneje pasididins ant 3.- 
200. Vesdamas tolaus taja ro 
kunda, daejsim ezesztam paka 
lenije lig aeztuoniu miliardu 
ir 192 milijonu. Tasai ekaitlis 
žinoma daug susimažina, ba 
muse dingsta kariavime su dau 
geleis savo neprieteleis, iez ku 
riu didžiausiais yra paukszczei 
ir eztamas vieno gribelio no ku 
no milijonai mušiu krinta 
kas vasara.

Pavojingiauee muse yra, teip 
vadinama auksine, kuri sudeda 
savo kiauszinius žmogiezkam 
kūne ir visokiose žaiduluosia, 
nog kuriu da daugiau žmogus 
kenezia, Miegancziams inlen 
da in ausis, ir nosi, o karsztuo 
šia sklipuoeia buna tankei 
priežaste, uždegimo smegenų, 
kraujatekio o ir emerties. Tan 
kei atsitinka, jog girta žmogų 
muses užkando ant smert.

Persi platimas visokiu užkre 
ezeneziu Pgu kaipo rauples, 
szkarlatina, audra, kuriu mu 
sės yra priežaste. Kojos muses 
iezneezioje visokias bakterijee 
po žmonije ir nog to užeikre- 
czem.

Norint lipinsiu popiera, dek 
trucizna viskas tai ant niek, 
nes mušiu neiaznaikinsim. 
Karszcziuoeia sklipuoeia auga 
augele žinoma kaipo “Ricinue 
communis” kuria sėja prieez 
namus o kuriuos muses ne ken 
ežia.

Galite patis suprast ant ko
kio pavojaus esame ieztalyti, 
jago pavėlinsite musėms sesti 
ant jtiso valgiu ir duoda jiems 
praeiplatyt. Naikykyte muses, 
visom pajėgom!

Paskubinkite nusipirkt 
labai puike isztorje po vardu:

KAPITONAS VELNES.
PRIETIKIAI C IRANO DeBERGERAC.

Verte* !■> FracailRiko
KI N. DR. M. JUODYSZ1US.

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 
“Mouey Order” kuri nupirkite 
ant pacztc, in prasta gromata 
indekite ir prisūnskit.

Isz Lietuvos.
Viekszniai.

(Sziauliu pavieto). Sztai dar 
viena auka neatsargumo su 
ezautuvu, apie devinta valan 
da vakare. Viekseniu stotyje 
nusiezove dvylikos metu vai 
kas, vyresniojo prie stoties dar 
bimnko V. sunns. Apie ta va 
landa vaikas bėgiojo palei na 
mus, kur buvo ant sargybo8 
‘ strielocznikai”. Ta diena ant 
sargybos buvo vyresnis velionio 
brolis Broliui nejutus, vaikas 
nubėgo namo ir ten iszgavee 
iez nžpeczkio szautuva, prade 
jo žaisti juom.. Szautuvas isz 
szove. Vaikas tapo užmusztas. 
Dabar apylinkei eina invairios 
kalbos vieni sako buk vyresnis 
netyczia nuezovės broli, kiti— 
gi, buk vaikas pats nusiezoyes. 
Bet sziaip ar teip ten atsitiko, 
tas atsitikimas parodo, jog su 
ezautuvu kiekvienas turi apsi 
eiti atsargai.

Adutiszkis.
(Szvenczioniu pav.) Adutiez 

kio miestelio ūkininkai pernai 
met buvo nutarė iezsiskiretyti 
in viensėdžius. Matininkai jau 
suskaldė visus laukus. Balan 
džio 19 d. galutinam lezsiekirs 
tymui suszaukta buvo in vale 
cziaus raeztine miestelenu suei 
ga, in kuria atvyko ir žemes 
tvarkomosios komisijos narys. 
Ta dienas reikalingas sueigai 
ūkininko skaitlius nesueirinko 
o susirinkę ant rytojaus, nei iez 
ežio ne iez to, eme ir visai atsi
sakė nuo savo užmanymo. Ze 
mes tvarko mosios komisijos 
narys teip ir žemiecziu virszi 
ninkas tvirtino kad dalijanti,em 
eiems bus duodama pagelba: 
po 25 kelmus girios ir 82 rub 
liu ant valako (cz'a valakas 16 
deezimtiniu) visai dovanai.

Adutiezkio miestelis gana iii 
delie: daug’au 50 valaku; lau
kai tolimi: galan lauko keturi 
vlarstai. Jau ir reike mies 
telenams iszsidalyti in vieneed 
žiue, bet matyti, gaiba jiems 
ekirtiesi su aludemie, kuriose 
kone kas vakaras prasėdi ligi 
puenakeziu, o kai kada ir ve 
vereys užgieda namo begriž 
tant.

Lnzdija
(Suv. gub.) Gegužes 14 d., 

apie 4 vai. po pietų, buvo ežia 
pirma syki smarki perkūnija ir 
Papecziu sodžiuje trenke in vie 
na ūkininko narna ir užmusze 
dvi moteriezke : F. KalinausKie 
ne, 66 m , ir Ona Labenskiute, 
14 m. amžiaus.

Adutiszkis.
(Szvenczionu pav.) Adutisz 

kyje yra statoma nauja murinę 
bažnyčia. Begriaunant senąją, 
Gegužes 1 d ., griuvo raezta 
vones ir drauge su jomis nu 
griuvo nuo pat virszaus devyni 
vietiniai darbininkai-parapijo 
nie. Du isz ju yra sunkiai su
žeisti, 3 sunkiai ir 2 lengvai 
užsigavo, o 2 iszliko visai svei 
ki. Sužeistųjų gyvybes nepao 
joje.

Senapile.
Darbininkai kasantieji akme 

nius sustreikavo kadangi nebu 
vo iszpildytas ju reikalavimas 
pakelti alga. Jie ežia gauna 50 
kap. in diena už darba. Zinia 
kad isz 50 kap. prie dabarti 
niu brangenybių sunku darbi 
ninkui iszmieti. Bate gvveni- 
mas privertė darbininkus reika 
lauti didesnes algos (65 kap 
vieton 50 k ) Reikalavimas ne 
buvo iszpildytas ir darbininkai 
turėjo straikuoti, nes kito budo 
pagerinti savo padėjimą nebe 
ra. Bet pas straikuojaneziue 
darbininkus nebuvo vienybes 
ir etraikas buvo pralaimėtas. 
Szie pralaimėtas streikas pamo 
Lys darbininkus, kita karta 
ant greitųjų nestraikuoti.

Vieksznei.
(Szauliu pav.). Kuo- kuo, 

o aludemis mes galime paeigir 
ti mažne kiekvienuose namuose 
yra alude. Biauria iezyeizda 
turi Viekezniai turgaus dienose 
- visur matyti girti ir girtos 
(musu moteriezkes nenori būti 
blogesnes už vyrus), visur gir 
dėti barniai, koliojimai gudisz 
kais žodžiais. Tokiomis dieno 
mis už miestelio neiszeisi, nes 
ant keliu sutiksi vežimus pil 
nue girtu, kurie sveikina praei 
vius “gerais žodžiais’*. O ežia 
aludes vis aiyja ir auga, kaip 
grybai po lietaus eu jomis gi 
kartu didinas ir nelaimingųjų 
atsitikimu eka'cziue. Laike ka 
ledu gavo gala nuo girtuoklia
vimo vienas iez vietiniu žmonin 
dabar gi-dar viena degtines au 
ka nuvažiavo in Žibiku ezven 
toriu, kur vežami ka “be kuni 
go” mirezta.

Valstietis S. iez Mažeikiu nu 
yeže kokiae ten moleriszkes in 
Viekszniue ir ežia nuėjo in 
“reetorana” ai ielkeles iezgerti. 
Bematant atsirado bieziuliai, 
žinomi Viekszniu girtuokliai, 
ir girtuoliavo sau lig vėlos 
nakties. Trcczioj valandoj ra
do ezita žmogų gulinti ant gat 
ves apalpusi ir kasžin iezkur 
pradėjo eiti kalbos, kad jie in 
vežimą lipdamas nukrito. Bu
vo pa°zauktae felezerie, bet iez 
gelbėti žmogaus, nepasiseke. 
Prieez pati jo mirimą buvo 
pakvieetss ii daktaras, kuris 
pasakė, kad jie mirezta-fflrtfur; 
degtines, bet nuo eu eidaužy 
mo. “Sekcija” patvirtino dak 
taro žodžiue-nelaimingo galva 
buvo praeprogusi. S. paliko 
jauna žmona ir vaikus. Tarp » 
žmonių eina gandas buk S. bu 
vo užmueztae bet tas neisztirta 
žmones sūkuriais jis gere buvo 
paezaukti ant “doproso”, bet 
nesuimti. (

Ežys Linksmybe Ežys!
— Jonai! kotu teip ezen 

dien linksmas?
— O, kad tu žinotum ir tu 

butum linksmas!
— Na, o kas? Pasakyk?
— O-gi uszsiraeziau iez Vii 

niaus paezaipoe, pajuokos ir 
pakalboe laikrašti “Eži”, pra 
dėjau skaityti, kaip ėmiau 
juoktis, kai ėmiau kvatoti, iez 
girde subėgo kaimynai ir tie 

eme juokais raitytis. Vos szeip 
teipnueiraminome, bėt pasiliko 
me linksmais ir emagaie, ko 
kiaie dar niekad nebuvome.

— Susimildamas, Jonukai, 
duok ir man paskaityti ta 
“Ežį ’ aez ir savo paezei paskai 
tysiu, kuri per dienas ir nak 
tie susiraukus kai velyku pet 
nycze.

— Malonei duoeze, bet ma
no kaimynai besivaržydami vi 
eai' sudraskė, o naujas nume 
ris tik už nedėlios ateis.

— Susimiltame pasakyk. 
Jonuti, kaip map gauti tas 
“Ežys”?

— U-gi imk, in nedeli po 
pierio gabalėli paraezyk savo 
adreea, iviniok in ta pcpiereli 
viena doleri, idek in koperta, 
užlipink, užraszyk, arba kito, 
geriau mokanezio, papraezyk 
užraezyti ant koperto ezitaip: 
(Russia, Vilno, Antokal V.- 
Gosp. Nol,3. “Ežys”).užlipink 
marke už 5 centus ir imesk in 
pacztos skrynele. O jai bijai, 
kad neprapultu, tai prilipink 
marke už 13 centu, užraszyk 
ant laiezko koperto (Receipt de 
mended), ir nuneezes in paczta 
priduoti kvitą paimk. Tada 
gausi “Eži” nuo pat pradžios 
metu viens numerius ir puiku 
priedą “Naujos davaktu Gad 
zinkos” iszko džiaugsies ir ne 
atsidžiaugsi. Pabandyk.



DU KART NEDELINIS LAIKKRASZTIS

Iszejna kas Utarninka Ir PetniczeC^
PRENUMERATA KASZTUOJE: 

AMERIKE—Ant cielo meto $2,50
ant puses meto 1,25 
ant ketverczio meto 65

EUROPA — Rosije $8,50
Angliję Ir Szkotlje 15 sh 
Prusus 15 mi

Mėnesinis Rasztas "Linksma Valanda"
AMERIKE ANT METO......... ...............  |l,00
ANGLIJĘ.................................—................. ....... 7 sb
P1U8U8................................................................ 7 mr
ROSSI J E..... —---- ---------------- —..................... SI,60

KAS UŽSIRASZO “SAULE” IR “LINKSMA 
VALANDA" IR PILNAI UŽ MOKA:

AMER1XE................ .......... ............. ...................  S3,00
ROSSIJE..... »....... . .......... .. ............. ......... ......... SI,60
ANGLIJOJ..... ~........ .............„........... =............. 10 8b

Priek tam pilnai užsimokeja 
fikaititojei, kas metas aplaiko 
dovana puiku Kaleudori.
ENTERED AT THE MAHANOY CITY 

PA. POST OFFICE, AS SECOND 
CLASS MAIL MATTER. : : ; : ;

Užraszai Kvestoriaus
(Kliosztoriaus Kolektorius)

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

(Tasa.)

— Tokiu budu nei minutoa 
ne galime praleisti!- paezauki 
kunigaiksztis,- “Periculum in 
mora”, pone mylimasis! tai yra 
pavojus....

— Neiszguldinek man Ta- 
mista lotynos,- pertraukiau- 
nes asz suprantu lotyniszkai!

— leztikro? Tai asz da pir 
mutinį matau toki kvestoriu, 
ka moka lotyniszkai.

— O asz pirmuti padlesna 
(giriu užveizda),

— Ir tas tiesa. Na, tegul 
sau... lygus!

— Tiktai stebiuosi, kaip ta 
viską gali paminti: nes net 
tuos paežius žodžius kartoji.

— O, mano geradejau! ne 
buvo tas teip seniai, dar gal 
ne bus trisdeszimts metu; o 
asz pasakodamas ta istoiiįe po 
szimta kartu ir vaikam savo ir 
kitiem, kaip tamista žingei- 
diem, jau iezmokau ja visa ant 
pomieties.

Taigi jau kuningaiksztis ren 
gesi traukti, norint naktie bu 
vo tamsi, kaip ir pereitos.

— Mes su tavim draugel- 
suriko visi susirinkusiejie kar 
czemoj.

— Acziu! nužemintai acziu 
- tare kunigaiksztis,- kad varg 
szo Radzivilo ne apleidžiate. 
Kas su manim, pone mylima
sis, ir asz su juomi. O tie te
nai Filistinai, man ant kerszto, 
nori už muszti mano prieteliu.

Tuom tarpu smarkiai kas 
pabeldė, in durie karczemoe, 
kuri buvo pilna; dėlto žydae 
ir svecziai neinleido, Tada pa 
belde in langa ir garsiai pa- 
szauke:

— Ar yra czionai kuni- 
gaiksztis, kardininkas lietuvisz 
kas?

— Yra, pone mylimasis. O 
kas tamista esi?

— Rupeika, geras tarnas Ju 
su kunigaiksztiszkos mylistos. 
Važiuoju iez Neevižo, ir labai 
svarbujuriu reikalą pas Jusu 
kunigaikeztiezka Mylista.

— Inleist poną pastali- pa 
szauke kuningaiksztis. Pastalis 
Rupeika, garsus galvoczius, 
advokatas tribunaliezkas, gy
vas dar ligsziol, kaip rodos; 
bet surinkęs gera turtą iezsi 
kraustė in Žemaitije ir pirko 
tenai didele savasti. Buvo jisai 
tarnu ir plenipotentu kuni- 
gaikszezio hetmono, ir turėjo 
pas kunigaikszti kardininką 
didele paguodone.

— Tegul bus pagarbintas 
Jėzus Christus- tarė jisai inei 
damas.- Acziu Dievui, kad ku 
nigaikszti sugavau.
į. — Ant amžių amžinųjų po
ne mylimasis! O delko mane 
gaudai? ir isz kur žinojai, kad 
asz czionai ?
į Kunigaiksztis hetmonas, te 
vas Jusu kunigaiksztiszkos 
mylistos, žino kuogeriausiai vi 
sados apie kiekviena žingsni, 
kunigaikszczio; žinojo jisai ge 
rai apie staiga iszvaževima iez 
Baltosios; žinojo visa marsza 
armijos medeju, visas nakvy
nes ir pasiganymus kunigaikez 
ežio paties. Dėlto iszsiunte 
mane czionai, žinodamas kad 
jus kunigaikeztiezka mylista 
liepiai czionai ant saves laukti

medejem.
— Geras hetmonas, pone 

mylimasis, isz mano pono te 
vo, kada turi tokius szmpu- 
kus. Tai jau gal ir tai žinoti, 
kad Volodkoviczius antsmert 
apsūdytas?

— Ne, dar to nežinojau; nei 
kunigaiksztis hetmonas, kada 
važevau isz palociaus, apie tai 
nežinojo. Bet asz ta perma 
cziau: nes pagal ystatus kitaip 
negalėjo stotis.

— Ne galėjo! Negalėjo? 
Taigi asz tame kad kitaip sto 
sis! Na, tai apie ka eina, po
nas pastali ? Kalbėt greitai, 
nes tuojaus sėdu ant arklio!

— Ar negalecziau atsky- 
rium pakalbėti su kunigaiksz 
ežiu.

— Nėr ko gedintis, pone 
pastali! visi czionai prieteliai 
hiusu namo; kalbėk, ka turi! 
Tada pradėjo poryti ponas Ru 
peika priesz kunigaikszti, kai 
po priesz tribunolą. Jau jo 
kalbos paminti ne galiu, norint 
asz ir visi atydžiai jos klausė 
me. Bet ytalpa reikalo buvo 
tokia: kad kunigaiksztis kaipo 
hetmonas, uždraudžia kuni 
gaikszcziui kardininkui mai- 
szytis in ta dalyka; o kaipo te 
vas prisako, kad atsimintu ant 
savo vardo, kad Radzivilai vi 
sados isztikimai tarnavo tevy 
nei; kad tankiai stojo apgyni 
me teisybes ir nekaltybes, bet 
niekados ne gvne tokio iszdy 
kūmo ir prasikaltimo, ant ku 
rio sziurpuliai perima žmogų! 
kad kada kunigaiksztis neda 
leido padidinti tribunoliszka 
sargyba, o Jusu kunigaiksztisz 
ka mylista atmuszei dabar kai 
tininka, kuris užpuolė ant iri 
bunolo, o kuri pats pastatei de 
putatu; tada visa kalte tokio 
darbo puls teip ant sunaus, 
kaip ir ant tėvo; ir visas svie 
tas nužiuręs susikalbėjimo 
abieju su Volodkoviczium del 
iszvaikymo tribunolo, kuria 
me ypacz norime perkratinėti 
kelias Radzivilu provas abejo 
tinos vertes. Žodžiu- Rupeika 
terp isz visu szaliu spaude ku 
nigaikszti, teip jin pertikrinę 
jo, teip trupino, kad kuni 
gaiksztis ant galo impetiezaai 
paszauke:

— Gana, pone mylimasis, 
gana! Duok-gi rodą! del mei 
les Dievo, duokie rodą!

— Rodą trumpa ir gatava, 
ponas kunigaikszti! Palikti 
Minską, gryžti in Nesviža, ap 
raminti tęva.

— Tas negalima, ponas pas 
tali, tas negalima. Teisybe, 
prasikalto Volodkoviczius, ir 
sunkiai nusidėjo; bet ar dėlto 
turi mirti ?

Nieko neužmusze; nuskriaus 
tiem nori atlyginti. Asz Dlus 
kiui auksine nuliesiu ranka. 
Kalte, kaip sakote, priesz viesz 
patyste; tegul kalėjimo boksz 
te metavoja... Bet mirtis, po 
ne mylimasis, mirtis! Nelai 
mingas žmogus! jo visa viltis 
manije! jie mano nuo kudikys 
tęs prietelius!...

Ponas pastali! rodyk kitaip, 
asz tau atidekavosiu! Dievaži, 
atidekavosiu, pone mylimasis.

— Tai gera ezirdis musu ku 
nigaikezczio,- kalbėjo terp sa 
ves tenai susirinkusiejie,-- del 
tokio žmogaus negaila sveika 
ta ir gyvasti iszstatyti!

— Sunki kitokia rodą, po 
nas kunigaikszti,- tarė ponas 
pastalis- ypacz po dekretui.

— Ar negalima butu dabeg 
ti prie Sapiegos?

— Per tris dienas in Bycho 
va ir atgal, tai negalimas daik 
tas. O ant galo ka tas gelbes? 
jisai tribunoliszko dekveto ne 
atmainys; tuom labiaus, kad 
rasze in kunigaikszti hetmona 
per siuntini, kurisai sziryt isz 
važevo isz Nesvižo su rozoliuci 
ja, O joje kunigaiksztis hetmo 
nas užtikrina, kad ginti Volod 
kovicziu nei ne mislija; kad 
kiekviena ardytoja ramybes 
vieszpatystes paskaito už savo 
neprieteliu. Ta pati nurasze ir 
pas vice-marszalka Monkoni, 
kurisai teipgi atsiszauke m ku 
nigaikszti hetmona.

— Tai jau nėra kelio?- už 
klausė kunigaiksztis, žiureda 
mas tiesiok m akis Rupeikai; 
kurisai nuleido akie in žeme 
ir dūmojo. Visi tylėjom...

— Tribunolas, ponas kuni 
gaikszti, savo dekreto atmainy 
ti ne gali. Bet!., bet!...

— Bet galėtu sulaikyt isz 
pildymą dekreto, ant kokio 
laiko, o tada pasirūpinimas 
mylistos karaliszkos...

Ne davė jam pabaigti kuni 
gaiksztis: mėtėsi Rupeikei ant 
kaklo, spaude ji ir bucziavo.

Pone mylimasis! imk, ka no 
ri, bile tiktai apturėti ta su 
spensa. Potam viskas eis leng
viau. Važiuok tuojaus in Mine 
ka.

— Vienok matai, kum 
gaikezti, kad yra dar viena ap 
linkybe, apie kuria man ypa 
tingai reikia apsvarstyti. Kuni 
gaiksztis hetmonas vieszai ap 
reiszke, kad bent kas, kurisai 
tiesiok arba per kita tam reika 
le darytu kokia “influencija” 
vartodamas varda Radzivilu, 
jau daugiaus ne peržengs 
slenkszczio Nesvižo.

— Buk ramus, pone myli 
masis! Jau asz tęva lengvai 
perpraszysiu; ypacz kada vis
kas apsieis be gvolto. O ir ma 
no prietelyste, ponas pastali, 
kaip rodos, teipgi verta atkrei 
pimo atydos.

Ponas Rupeika žinojo tobu
lai, kad geresne saule tekanti 
negu leidžiantis; dėlto, tarė;

— Ka daryti? del malonies 
Jo kunigaiksztiszkos Mylistos 
važiuoju tuojaus in Minską: 
dasieksiu nors nakti arba anks 
ti isz ryto, ir dirbsiu; o kada 
man pasiseks prilenkti Moriko 
ni.

— O jeigu nepasiseks?- už 
klausė kas tai isz susirinkusiu 
ju.

Tas netikėtas atsiszaukimas 
kaip isz pisztalieto pyksztelejo 
in ausis; kunigaiksztis stojo, 
kaip inkastas. Rupeika nulei
do galva, ir visi nutilo.

— Ir tikrai nepasiseks- pri 
dure tas pats pofias,- kada bus 
reikalas su ponu Storasta Mo- 
nkoniu. Asz ji pažystu gerai: 
tai žmogus kietas kai plienas, 
arba geriau sakant, užsispyrės 
kaip ožys.

Tada visos viltys ir kuni 
gaikszezio ir musu iszsyk gavo 
in kakta, ypacz žiūrint ant nu 
siminusio veido Rupeikos.

— Vienok, ponas kuni 
gaikszti- atsiliepe pagalios ir 
ponas Salagubas- tegul ponas 
pastalis mėgina, laimes projek 
tas jo yra iszmintingas: nes tik 
tai tokiu budu galima gelbėti 
Volodkovicziu. Tegul važiui' 
ja ir dirba; o mes tuom tarpu 
pasilikim czionai ir lauksim.

— Pakol Volodkovicziu ne 
suszaudys, pone mylimasis, ar
ba pakol kunigaiksztis hetmo 
nas ne atsius užarus, kad mus 
pristatyto in Nesviža! Iszmin 
tinga rodą, nerka sakyt! Ne! 
pone mylimas; tegul ponas pas 
talis važiuoja in Minską ir dir 
ba; bet tegul teipgi žino ponai 
slidžios tribunolo, kad asz ežio 
nai arti! ir kada jo darbas ne 
pasiseks, tada asz savo prade 
siu ir gal pasekmingiau!

Po ilgu rodu ir ginezu stojo 
ant to, kad ponas Rupeika tuo 
jaus iszvaževo in Minską, o 
mes ant rytojaus szvintant isz 
traukėm in Smolevicu girias 
ant medžiokles, kurios daeina 
beveik iki paežiam Minskui; o 
tenai kas valanda turėjo kuni 
gaiksztis gauti žinias isz mies
to.

Potam kožnas snaude, kaip 
galėjo, kunigaiksztis sėdo už 
stalo; padėjo ant stalo kryžium 
rankas, apsikniaubė ant ju ir 
knarkė ant visos grinezios, 
Asz nuėjau in klebonija: nes 
pažinau tenaitini kunigą kai 
viniszka kiną. Jisai ir dabar 
gyvas.

Labai tai geras žmogelis. 
Prikėliau ji, pasakiau, kad 
szvintant iszvažiuojam.

Tai jisai tuojaus apsisuko 
apie pusryczius.

Ir kaip tik pradėjo szvisti, 
atsiuntė in karezema kelis uz 
bonus szutyto "zrazu” kuriuos 
kunigaiksztis valgydamas, atei 
hepe:

(Toliaus bus).

Daktaras WINTERS
110 W. Oik St. Shenandoah. Pi.

Gydo visokias lygas akiu. Pritaiko akulo 
rius ir gvarantuųja juos tinkaneziuma. Dr 
Winters j>er 5 metus mokinosi pas garsiu 
gus profeeorau ylga laiku Philadelpiųje.

Boba namien pasiliko 
Vyras su reikalais nusivilko, 

rejo, boba namien palyko; 
Kaip ylgai buvo, ne žine, 

O kada pareje dviese, tai vai
kine, 

Rado boba ir paliemona, 
Tai bobeles dasiprasit, bus 

gana;
Kaip buvo, kokia zobova, 

Tai man ne galyoja! 
Du vyrai palycmona suteriojo, 

Ir da laukan iszrabautino, 
Tuojaus palycmonu daugiau 

subėgo, 
Prie duriu szturma daleido!

Del trijų Lietuviu davi in kai
li gerai.

i Buvo ryksmo buvo ir aivai! 
Daug nebagelems kasztuos, 

Kol isz to ižsikivinklos.
• * *

Juokas žmogų yma, 
Jagu kada atsimena;

Mat Kauniszkei, 
Tai ne suvalkiszkei!

Nori skirtis no Lietuviu, 
Ir laikytis staezetikiu, 

Nes per praeitas Velykas, 
Atsibuvo susirinkimas, 

Staezetikiu, 
Ir katalykai.

Tai mat vis gražiau, 
Vis poniszkiau!

Turėjo ir gerymu invales, 
Tiktai buvo be dalies.

O kada paliemonai pribuvo, 
Tai ir szuyei girdėti buyo.

In vikada vakare ne ineisi, 
Ba dalibuk su plitgaliu gausi.

Ten kone kožna atjausto, 
Ir pataiso.

Jagu p. Saluninkai ne pasitai
sys,

Tai ko ne mate pamatys.

Du szvogerei karczęjnoje geri. 
Na ir ant pagalos susibari;

Ant žemes sugriuvu, 
O plauku laikia ne paleidu;

Paskui daugiau gyminiu pri
buvo, 

Kaip piktos dvases lesti pra 
dėjo.

Tai mat, kokis ant pecziu gy
venimas, 

Ar-gi norėtu teip gyvent kat 
ras.

Kur ten buvo balius, 
O-gi vireli liejo kraujus! 

Paskui da susiproyojo, 
Tai dzūkelis net 11 dol. užmo 

k ėjo.
* W *

Kaip in žentus eini, 
Tai vienos akies ne tenki;

O kaip naszle ymi; tai abieju 
ne turi.

Boba uszkuri turėjo, 
Gera žmogų, o yienok ne mi 

Įėjo;
Ir toki varga kentėjo, 

Jog bobai intikt ne galėjo.
Vyro skrinele iszmeti, 
In žydo tyarta pastati;

O jau pludymas ne svietiszkas, 
Rodos ne galėtu plūst kitas. 

O kaip plusta, 
Net uždusta:

Asz tavęs tu bieziau ne noriu, 
Suvis ne apstoju!

Asz be tavęs galiu gyvent, 
Tokis ve pakulius, nori po 

naut!
Tu esi del manes ne ponas, 
Tokis kvailys ir bulyones! 

Ir parejas isz darbo, ne turėjo 
kur pasidėti, 

Turėjo eit in kitur burdo jesz 
koti.

Bukite atsarge's su apsipaezia 
vimu,

Ba ne turėsite gero gyvenimu.

Begk pas Ragauskai
Kur begi teip Btaigai?
Ar ta v kas ne gerai?

Gerai man ir smagu!
No Ragažinsko bznap.

selo turiuf
Ir tu kūmai

nestenėtum
Jago tokia a-
rieika turėtum

Agentas

Columbia
ALAUS

M WIN STR.t

Du szimtai svaru.
Laivas “Hetta” susimusze 

ant vyduriu mariu; nuleido 
valteles, nes visos tuojaus din 
go vilnise viena tik pasiliko, 
o joje radosi septimos ypates; 
keturi laiyoriai parueznikas ir 
dyi mergaites, dukteris kapito 
no.

Vejas siuto baisei o stiriny 
kas apszluostydamas nog vei 
do vandeni, kalbėjo pamaezni- 
kui jog viesulą pertrauks da 
dvi adynas.

Buvo tai vienatine luotele 
pasilikusia po puikiam laivui. 
Kuopele iszgialbejusiu žiurėjo 
akyvai ar nepatemins kur že- 
glaus ar pakrasezius žemes.

Per pliszius luoteles pylėsi 
vanduo; viską jauiszmete, kas 
galėtu apsunkit luotete.

— Kantrybes ir narsumo!
Vanduo nuolatos pribuvine- 

jo. Laivorei jau numėtė no sa- 
vias drabužius m mares idant 
palengvyt ir drebėjo nog szal 
ežio.

Pradėjo dienitys kada pa- 
maeznykas iszdave baisa 
džiaugsmo. Vaitelis pagrieb 
ta ant didelio vilnio paszoko 
augsztai in ora, o akys jojo pa 
regejo ne pertoli žeme. Viltis 
užžibe ant visu veidu. Trum
pas buvo džiaugsmas, nes vai 
tis vela prisipylė vandeniu.

— Parucznike- susznabžde- 
jo stirinykas- luotelis ejs ne 
užilgio ant dugno....

— Tylėk!- pertrauke jam 
aficieras.

— Reike isz josios iszmest 
kanecz du szimtus svaru- tarė 
senas laivorius.

— Isz kur ju gausi?
Stirinykas 'ir pamaeznykas 

kalbėjosi terp savias tykei, 
tuom kart laivorei irklavo 
kiek turėjo pajėgu idant ka- 
nogreieziause dasijirt prie že
mes.

Už keliu minutu gal visi 
ejs ant dugno.

— Vienas iss muso turi pa 
siaukaut del apsaugojimo ki 
tu -paszauke stirinykas:

Parueznikas pabalo ir sus
paudė dantis.

— Turi teisybe. Dirstelek 
ant vajku, tai didžiausias skar 
bas kapitono.

— Geras muso kapitonas, 
atydave tau juos po tavo ap- 
glauba parucznike.... esi da
bar juju apglobeju .... Hum. 
... vienas isz muso laivoriu 
Ivonas turi milema kuri lau
ke jojo sugrižimo....

— Ketino susiporuot ka
da sugriž.

— Petras Legol yra teip-gi 
da jaunu....

— Užlaikineje savo motina 
-senele.

— O Jonas?
— Jonas turi paezia ir vai

kus.
— Tokiam laike nėr ka 

daug mislyt. Pavelik man sus 
paust tayo ranka parucznike...

Jaunikaitis pabalo.
— Ne mano senas prietelau; 

negalimas daigtas idant tu pra 
žutum.

— Parucznike.... teip turi 
būti.

— Paliepiu pasilikt. Esmių 
virsziniku karaliszkos laivo 
ristes privalai klausyt manias... 
Pasuk in deszine. . .-.

Stirinykas paklausė, nes po 
trumpai valandėlei vela tare:

— Pavelik man kalbėt pa 
rucznike. . . Esi jaunas, svie
tas. da del tavias Asz esmu se
nas, ir jau nieką ne turiu ant 
szio svieto, visi iszmrie. Lai 
kas trumpas; už deszimts minu 
tu bus už vėlai. Trisdeszimts 
metu dirbau del savo teyines 
ir turu tiesa atsilset. Pavelyk 
man jus visus iszgialbet. Asz 
tenais gilumose mariu rasiu 
daug senu draugu. . ..

Pakilo ir atydave styra in 
rankas paruezniko.

Vilnis jau dasiekinejo krasz 
tus valties.

— Temikyt!- apsaugojo - 
vienas pajudinimas valties, o 
persivers.

Parucznykui rankos drebė
jo-

Senelis persižegnojo ir szo 
ko in mares, kuriuos užsivėrė 
paskui jin kaipo antvožas gra 
bo. Valtis ne tekus sunkenybes 
paszoko in virszu ir greitai lei 
dosi prie kraszto.

Kada pribuvo prie kraszto, 
jszejo isz josios visi; stokayo 
tik- dyieju szimtu sva ru.

Deszimts prisukimu del Ii. 
goniu ant plaucziu

1. Gerekis visados ir visur 
ant szviežio ir czisto oro. O sau 
gokis pagadito oro. O per tai 
nesedekie perskirioje durnu no 
pipkiu ir cigaru, nes geriau 
džiaugkis ant czisto oro idant 
galėtum czistu oru'kvepuot. Di 
džiause nelaime del giventoju 
ankeztose stuboee in kur nein 
eina szyiežesoras! Rnpikis kad 
turėtumei szvare stubele kure 
galėtumei pravedit per atida 
rimą lango. Tolaus turekie rui 
m oga miegstube tankei iez 
siredes maudikis spinduluose 
saules no ko aplaiko žmogus 
elektriką ekuros ir gido kaulo 
ir kūno ligas.

2. Luoša tavo laika paskirt 
pirmiause ant vaikezeziojimo 
o kiek galėdamas in sodus 
ant kalnu ir prie vandeniu. Nu
ėjas m taisės vietas daryk gym 
naetika gilei ir ilgai kvepuo 
damas, tai yra pasirupik gilei 
in save kviepuot, idant czietas 
oras praveditu tavo plauczius 
ka no labjause.

3. Vietoje arielkos, arako, 
alaus, vino, ir 1.1, gerk gera 
czista vandeni, skistimus vai 
siu, arba pieną.

4. Saugokis netiktai asztriu 
gėrimu, nes Ilginai ir valgiu 
asztrei pritaisitu.

5. No rukimo tabako geriau 
se susilaikit visai.

6. Kas diena mazgot su van
deniu visa kuna o norint augsz 
tesne dali ligi juostai ir du bis 
ki žemiau. u

7. Saugokis yisoki u dulkiu 
ir durnu.

8. Netrauk oro per burna, 
tiktai per nosi.

9. Saugokis visokiu kunisz 
ku nuvargimu, kaipo nuvargi 
mo dvasios o labiause lytinu 
su ineezimu.

10. Neturėti piktumo, pasi 
rupik but linksmu ir tikėt in 
geresne ateite.

Jagu ta v'ska dalaikisi, 
lai ir ilgai givensi.

Mažiukei Mariutei rodo nau 
jei užgimusi broleli, o pama 
ežius tari:

— O- je! tokie mažas ir jau 
plikas! Tai bus suvis niekai 
žmogus. . . .

Profesoris:- Juozuk, isz kur 
paeina silkes ?

Waikas:- Ugi no žido.

<%» <$> #
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Biblije
PARDUODAM PO:

Su kietais apdarais • • $2,00
Su puikeis zalatitais apdarais - $2,50

Už prieiuntima per paozta tarfte dadet k5o prie knigoi.

Kninga apgudinta yra ijgtuvtezkxup Htarom.

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

PER LAISZKA AR ASABISZKAI ATSISZAUKITE ANT AORESO:

B Pinigus siuneziame i sena tėvynė kuoatsakaneziausiai, pagal 
dieninio kurso, su kiekvienu isz New Yorko iszplaukian-

B 
1

S ežiu greitlaiviu, teip juog i 12 dienu krajui priimti lieka. S
C Pinigus iszmainome visu krasztu svieto pagal dieninio kurso, C
H Rankoje savo visados laikome daug pinigu del iszmai- H
° nymo. o
F Pinigus priimame ant knygucziu nuo $5 ir duodam procentą. F

s Szipkortes iszsuncziam ant geriausiu garlaiviu del atkeliavimo s

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

Szipkortes parduodame ant geriausiu garlaiviu del parva- A
N N žiavimo i Europa ir pristatome pasažierius ant laivo N
K uždyka, o kas pas mus paraszis, praneszdamas apie savo K
1 atkeliaviina ir paduos aiszkiai diena ir adyna, kuriuom 1
N gelžkeliu arba botu isz vietos iszvažinos tada siusime N
G savo pasiuntini ant pasitikimo, o tokiu budu aptisaugos GI O nuo gabiu apgaviku.

Paszportus pastorojame del keliaujaneziu i kraju.
H 
O

U D avi e r n as tis padarome pigiai ir kitas visas rajentaliszkas po U
s pieras, už žema preke. Sukolektavojima daliu atliekame S

1E1 kuoteisingiausiai. E

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

NEW YORK, N. Y.
Nedeloje Banka atidaryta no: 10 Igl 12 adynal. Sukatoje Igl 8 adynal vakari.
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LIETUVISZKOS PASAKOS
Apie but (‘Įninka kurs 

daktaru pastojo
Viena kart gyveno butelnin 

kas tas turėjo pacze ir greczna 
pulkeli kūdikiu. Jis buvo la
bai vargingas, kad ir da teip 
dirba ir procevojes. Dabar jau 
nežinodamas ka veikti ir kaip 
maitintis pasimislyjo in gire 
važiuot, o malku vogt. Viena 
diena jis pasikinkė savo kuine 
le ir nuvažiavo in gire, ten jis 
savo szlajutes prisikirto teip, 
kad jo kumele vos pavežt ga 
Įėjo, o tas malkas jis nuveže 
in miestą parduot. Kaip jis in 
miestą invažiavo pamate jis 
prie vieno buto ties durpinis to 
blycze kabant, ant kurios to 
kupcziaus kletka buvo užmale 
vota; ties tuo butu jis apsisto 
jo ir vis in ta kletka žiurėjo. 
Kupczus, ji pamatęs cze besto 
vint iszejes klausė jin: “Bure, 
ko tu cze stovi, ko tu nori?’’ 
ButelninkaS ateiliepe: “Aez 
turiu malku parduot,.” Kup 
ozus klausė: Kiek nori?” Ane 
sako: “Aez noriu, eztai, ta to 
blycze.” Kupceue savij nusi 
juoke isz tokio paiko žmogaus 
bei jo papraszyta prekia, ir 
tuojau davė ta toblyczia nuimt 
ir davė ja burui už malkas. 
Szis ta toblycze kaip koki 
didi daikta, namo parsivežė. 
O pati su vaikais tam tarpe na 
mie džiaugėsi; tėvas isz miesto 
parvažiuodama tik ka ant mais 
to parvesz ir kaip jis tik ant 
kiemelio užvažiavo, visi greita, 
isz stubos iszszoko, jeib nu vei 
žirnelio vislab, ka jis parvežė, 
nuimtu ir in stuba inesztu. 
Jiems su tokiu dideliu džiaugs 
mu pri vežimėlio pribėgus, ea 
ke tevs: Na motyn, dabar aez 
gera daikta nusipirkęs parve
žiau: sztai tik žiūrėk ezie tob 
licze.” Pati ta daikta pama 
•czusi, pagavo rėkt ir sako: 
“Jau tu tik visa beprotis esi; 
neturim nei krislą duonos na 
mie, dabar tu parsiveži apra 
szyta medžio stuki; juk tik tau 
reikėjo už malku piningus 
nors pora maceliu rugiu ir 
nore svareli uždaro parvežt.’’ 
Vyriezkis sake: “Tie, motin, 
ir tai gerai, aez visa ko parve 
sziu.” Ant lytojaus jis vėl m 
gire nuvažiavo ir, prisikirtęs 
szlajutes, vėl važiavo in mies 
to. Ulicze važiuodama ir pama 
te viena poną pro langa kaip 
jie savo stuboi szen ir ten 
vaikeztinejo, o da tebturejo sa 
vo ryteermege, jau viea sena, 
apsivilkės ir isz prasta pypkie 
ruKe: jem'ir patiko to poną ta 
sermėga bei tas pypkis, toded 
jie pasiliko ties tuo langu sto 
vet ir vis pro langa in ta poną 
žiurėjo. Bet tas pone buvo 
daktare. Tai pone matydama 
jin cze teip ilgai bestovint ir 
klausė: “Bure, ko tu cze no 
ri?” Jis sako: “Aez turiu mal 
ku parduot.” Pons klausė: 
“Kiek nori?” Bure ateiliepe: 
“Pon, aez noriu tuos tavo tri 
nyczus bei ta pypki.” Daktare 
ta savo jau pasenusio sukidu 
šie ryteermege ir je bei ta py p 
ki burui už jo malkas atdavė. 
Butelninkae tuodu daiktus ga 
ves linksmas namo1 važiavo 
Ale pati su vaikais jau didei 
iszeiilgo tėvo laike mislidami, 
ezendie tėvas tikrai ka nore 
parvažiuojent parvesz ir todėl 
jam parvažuojant visi prieezais 
isz bego.otevae isz tolo priezau 
ke: “Na, motyn’, ale ezendie, 
tai aez rode giliukingae, vei 
koki puiku pypki, ei eztai ko 
kiue trinycziue nuo pono dakta 
ra; tai vieką ezendie laimėjau 
už malkae.” Pati pamacziuei 
tuos niekniekiue ir viea nie 
kam nevertue daiktus, vėl pra 
dėjo rėkt kaip ryKsztems pla 
karna ir sako: “Tu euklyde 
Ii, tu pliuezki tu juk pai
kesnis už pieminati: tai da 
bar parsiveži pypkapalaiki bei 
sena iszdeveta ir iezbezeta ser 
megpalaike; tokie sKara tik 
skudurninkui gerai.” Vyritz 
kie je ramdė ir sake: “Tie, mo 
tyn’, bus viekas gerai tik tu ne 
dejuok.” Butelninkae dabar 
ant toejoblyczee davė užraezyt 
teip; “Viežinaeis ir viegalinga 
šie daktare,” ir primusze ta 
ties savo buto anga; o dabar 
jie ir kasdien daktaro triny 
czeis apsisiautęs, jo pypki užii 
rūkęs, savo etuboj szen ir ten

vaikeztinejo, Ne po ilgu ir pra 
važiuos pons pro ta buteli isz 
viena d vara, kure ne per toli 
nu to butelte gulėjo, o tam po 
nui buvo praezokueie nakti la 
bai brangu eržilą pavogė. 
Pone toki užraeza pamatęs lie 
pe kuc^i erini apsistot ir eit ta 
daktsra iszvadint. Szis žmoge 
lis daktara trinyczeie apsiyil 
kės, basas etubo’ szen ir ten 
vaikeztinejo. Kuczieriue, durie 
praeiveres, labai paklanei mel
de, kad pone daktare teip gers 
butu, o lauka iezeitu. Szis ir 
greitai i’zejo, ir pone, teipjau 
mandagei jin palabinęs, sako: 
“Pon daktar, ma szie praszoku 
eie nakti labai brangu eržilą pa 
vogė, bene tu žinotai, kur buk 
galima jin surast, nes juk aez 
cze skaiczau ant tos toblyczee, 
kad tu esi viežinaeis daktars.” 
Butelninks, czyetai nieką neži
nodama, sako; “Ta eižila gali 
ma surast.” Tai pone jin mel 
de kad jie su juo drauge ya 
žiuotu; bet ezie sake: “Ale asz 
netuiiu eopagu.” Pons tuojau 
pavelyje savo kuczieriui, kad 
ant vieno arklio užsiseetu ir na 
mo jotu ir atneeztu vienus so- 
pagus; neilgai truko, tai buvo 
eopagai cze. Dabar butelninks, 
sopagus apsiavęs, insieeda in 
karieta pas poną ir važiavo 
drauge. Galo važiavus, pone 
klausė: “O kaip, pon’ daktars, 
ar da toli?” Szis sako: “O da.’ 
Potam jie invažiavo, didele gi
re, o vidurij. tos girios stovėjo 
gražus dvare, kuri žmogžu
džiai buvo paeibudavoje. Ne 
toli nuo to dvaro jiems besant 
vėl pone klausė: “O kaip, po 
no daktaro, bene jau cze?” Jis 
sako: “Jo jo, tai cze.” Bile jie 
tikdvara užvažiavo, eržilas tuo 
etalde pagavo žvengt ir pone 
tuo suprato, kad tai jo eržilas. 
Dabar jie tuo inejo in vidų ir 
rado tik vieno apieeni vyra na 
mie; ta j'e emarkei subarė, ir 
jis jiems ta eržilą turėjo grei 
tatiszduot. O teip pons didei 
linksmas pargrįžo ir ta dakta 
ra apstingai vieokeis daiktais 
apdovanojo ir davė ant savo 
kaeztos in ceitngas inetatyti, 
kad cze ir gyven’ daktars tae 
yra visžinae. Dabar ir jo pati 
kuri jin iezkezol užetaun’ bnyo 
krimtusi del jo durna elgimo, 
praeidžugo iez tokiu giliukio. 
Bet neilgai potam, rasi po ke 
liu nedeltu iez kitos karalystes, 
atkeliavo pustas nuo karaliaus 
su maldos gromato, kad bent 
jis butu teip gers ir kaip grei 
cziaueei pustu pas jin atkėliau 
tu; nes jo to karaliaus, vientur 
te duktė smertinai serga, bene 
jie je galėtu iezgydyt. Tas bu 
telninkas, kad ir vėl teipjau 
nuo nieko nežinod.ane, greitai 
pasitaisęs iszkeliavo. O iezka 
kės in ta miestą kur ans kara 
liūs gyvena nuėjės in aptieka. 
nusipirko visokiu liekaretvu 
ir visko su syk, susikrovė in 
skrynute ir potam pas karalių 
nukeliavo. Ak koks cze džaug 
smas buvo bile tas dyvinaeie 
daktars atkeliavo; tai teip kad 
butu pone Dievas pats atkelia 
ves. Dabar karalius jin tuo 
jau nuvede prie savo sergan 
czioe dukters, ir, kaip daktare 
je apžiūrėjęs buvo, klausė jin 
karalius, ar jis mielytu je isz 
gydyt? Daktars sako: “Asz 
mielyju in tris dienas ji bus 
sveika, aez tik iezsimeldžu to 
kie etuba, kur niekas in tris 
dienas netur’ ineit, in ta teine 
eze ligoni, o aez vienas pribu 
eiu.” Kaip tai buvo padaryta, 
tai jis ateineeze savo skrynele 
ir pradėjo visokiu aliejų ir žo 
liu induot nežinodama, ar ge 
rai ar piktai ar galėtu maczyt 
ar ne. Teip jem bedaktaruo 
jent dvi dienas prabėgo, bet 
karalaite da vis tokiejau buvo. 
Trecziaje diena jis jei vėl anka 
ti vieko indave, o ir tai maczyt 
nenorint jie eme je iez lovos su 
gvoltu ir pasodino je ant kra 
sės ezale lango, per kuri in 
puiku soda buvo galima ma 
tyt ir mielyjo, rasi tai msezys.

(Toliaus bus.

Teisinosi.
Sudže;- Usz ka tave atvedi? 
Kaltininkas.- U-gi kad baž 

oiezioje nesimeldžiau.
Sudže:-Tai uez tai nuveda 

pae sudžia?
K - Teip, asz žinau, nes a?z 

laike nobnžanstvoe norėjau ka 
rabona atidarit.

KUR BUNA.
13-ta Gegužio apsivogė pas mane 

Simas Voveris, iszbuves 5 menesius 
ant bardo. 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, kalba 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 oj)

Mr. Z. Dirgėlas
124 Cherry St New York.

Mano brolei, Vincentas, Juozas ir 
Stanislovas Kurpei, paeina, isz Vii 
niaus gub. Traku pav. Praszau ka 
greioziause atsiszaukti ant adreso:

(at °i)
Mr. Ant. Kurpia

110 Pine St. Elizabeth, N. J,

Intekine mėsos ant balso.

Tūlas dainorius (tenoras) 
tankei valgė pagaminta valgi 
kruopas, sūri, ezparagus, ir ge 
re czista vandeni.

Karta paklausė reporteris:- 
Ar mėsos niekad nevalgai?

— Valgau nes ka mažiause 
atsake tenoras.- Mesa užmusza 
baisa.- Viturei, lakeztingalai 
minta grudeleis ir dėlto gieda 
las ju yra meilus, i’aukszczei- 
gi, maitinatisi mėsa, kaip var 
nos, kuosos ir kitoki turi baisa 
gergždenti.

— Tose szalise-gi, kur žmo 
nes naudoje daug mėsos, kaip 
tai Anglijoje, labai mažai gali 
rast geru balsu, o szalise kur 
mėsos mažai naudoje, kaip Ita 
lijoj yra labai daug geru dai 
noriu.

— JReszke, savo dainų’ mo 
kykloje prisako kanomažiau 
se valgyti mėsos, o visi dideli 
giedorei pradedant no Caruso 
liepe valgyt giedorems piches, 
žirnius, szparagus ir visokius 
daržoves vaisius o mėsos galvi 
jienos ir kiaulienos suvis ne 
valgyt.

Pati.- Parodik man groma 
ta!

- Pats- Kokia gromata?
Pati.- U, priesz mania ne pa 

sislepsi!.. maeziau priesz va 
landa, kaip no manias slepda 
masis skaitei gromata ir net 
apkaitai .... aez nužvelgiau, 
jog tai rasztae moteriszkas. No 
riu matit ta gromata ir turiu 
perskaitit, o tada aez tav, kales 
vaike, parodysiu!

Pats - Te, te prakeikta pa 
sileidele, tai tavo gromata ka 
raszei pas Simona.

390 Dainų liktai uz $1.
Su nusiuntimu.

Iždaveme didele kninga daina 
sasidedante isz 300 dainų Kninga 
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 knigels 
ir kalada kaziru tiktai 25 centai.

^Albert G. Groblewski,^
: _, Sawininkas Ir Fabrikantas _

Garsiu “Lenkiszku=Lietuwiszku Waistu”.
BuraazaB žeminu minėtu waistu, kurios gausi wisnr paw sawo sztorniuka arba pas mano agentą*

Szeszi sak ramentai.
Prefektas gimnazijos, laikia 

iszguldimo mokslo tikybos, 
klausia vieno isz studentu:

— Kiek yra Sakramentu ?
S.- Szeszi.
K— Kaip tai szeszi ?
S.-Pirmai buvo septini, nes 

dabar moterystia priskiri prie 
pakutoe, tai pasiliko szeszi.

Pekline maszina.
Sudžia:- Kuom tas kaltiniu 

kas prasikalto?
Palicmonas;- Pas jin rado 

pekliszka maszina
S.- Ar dinamitą.
P.- Ne, da baisesne.
S.- Na ka toki ?
P.- U-gi baisixeli. ba su jeie 

daugiau žmonių pažeidže, negu 
su dinamintu.

Sveikos.
— Ponas daktare! ar ojsterei 

sveiki?
— Asz mislinu, ba da ne 

paeitaiki Ojsteres gidint.

PLUKEI APDARUOS

MALDA KNIGOS
No.4701 Aukso Altorius skurinh 

apdaru, apkaustitos ir auksinti kn 
eztai, apwalais kaupais. $1.01

Mo. 4705 Mažas Naujas A ukso Al 
torius skuriniu aptlariu, apkausi? 
tos ir auksuoti krasztai su apwalai> 
kampais , v . $1.(M

No.4702 Alekso Altorius szagrim 
skaroje apdaritos, apwali kampai 
auksinti kramtai, lavai puikei ise 
marginta su auksinėms kwietkonsr 
labai puiki kningele . $1.21

No.4703 Aukso Altorius minkszk 
apdarai, auksinti krasztai ir apwali 
kampai, auksuotas križius, paraaza* 
ir puikei iszmarginta $1.M

No.4700 Aukso Altorius apdarita 
su baltais sloniaus kaulais, pnikm 
abrozelis isz oeluloidos, 8 sidabris* 
medalikais ąnt-lenougeliu, auksini 
luraaztdaAlldsai®idki kasįgele &LJ?

KATALOGAS

ENYGU
Malda kninges.

Aukso Altorius arba Didis Szaltisnk 
1,000 puslapiu $1.00

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

Balsas Balandėlis arba Mažas Szalri- 
nis 711 puslapiu. 75a.

Garbe Dievui ant Ąugsztibes 640 
puslapiu. 75o.

Mažas Naujas Aukso Altorėlis 1.00 
Vainikelei mažesni už Altorėlius, 

minksztai apdarita ir puikei žala 
tita 50c.

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

Aukso Altorius, apdirbtas minksztai 
su aukai neis papuoszimais 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 sidabrinėms medalikais. su 
dviem anuoleleis, viražus panaszus 
in altorėli $1.50

Aniolaa 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 audima 50c

Kanticzka apdarita in prūsine juodr 
skūra, puikei iszmarginta $1.00

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

statimo. 59o.
Gyvenimas Szventuju, Puikei o ir 

apdaryta dydele knyga • $3.00 
Gyvenimas Visa Szventuju — apda

ryta - - $4,00

Bgiaterro No. 1 \ >
Hfgiuterro No. ? 
ftmijeoznik 
Gumbo Lasz&i 
Meezkoa Moatit
Trayenke
Liniment del Waikn
Giduolea kO kosulio aaztram
Liepa balaamea bo koaulio (plaaozla) 
Anti-Laxon del vaiką
Proszkal jo kirmelu vaikame
Proask a i bo kirmelu auaugurioma
Vanduo del akio
Giduolea del isztraakimo Inruozio 

po sudegimui.
Laazai no kruvinosios auaugueienu 
No rumatfrmo (naujaa budaa gitiimo) 
Gid. aužleboziojimai maisto 
Miltai no akaudejimo galvos

DEL WISU KENTEJIMU IR SKAUDĖJIMU
Geriausegiduole del Hkaudqjiino 
galwoh, sprando, katara, peeziu, 
krutinės, szbiiosie, rumattemo, 
szalczio, nuralgįja ir nukandiana 
wisokiu wabalnkiu.

G'MaaiiftB durtu
Mostis bo

Gidaolea natildimui va®n I
Gidaolea bo uuipaadlma (ouru cbM|

“Grip-id ar”
Plauką Rpiaagotejxc
Miltelal aao kepau
“Kiad.r Balun 1
Bobra laaiai
Raukvafatit se tafraldmo nuku
“Lagodnik” del atiaoawimo viduriai

be jokio sleaudejimo 
Atgaivitojae kraajo 
Suramitojas nerva-srirdiea 
Giduole no Ekzimo (rožes pee vaikai) 
Plosterei isz kasztavola 
Pomada amt plauką

PASARGA: jagu saitą vaistu ne gali gauti pirkt apie save, arba nežinai kokiu taa reikalingos del tavo Ilgo*, 
tada apraszik savo liga ir man atsiusk $1.00 o aplaikisi vaistas kokios taa reikalingos o bae taa 10 
Bik geriau ėr pigiau negu pas koki daktara o jagu vaistai daugiau kusztuoa negu $1.00 tada užmoked 
po aplidkimu; vaistu. Siunozėant gromata indekii marke už 2o. Adresavokite:

A. G. Groblewski, Į11 Main Street, Plymouth, Pa.
-------~wwwmL ____ ąf-——

/ NAUJAUSIAS
' ISZ RA PI MA $

DERMATOLOGIJOS BOKN-B.

Daugybe odos Ilgu paejna no neezvaraua 
užsilaikymo Ir užsikrėtimo telpgi Ir^nuO 
viduriniu Ilgu. Daugumas gauna pucžkus 
pleiskanas, slinkimą plauku, plikimą nėr 
apsileidimu. Gydosi per neatsakanczlue 
daktarus ar agentus, kurie tik pinigus isz 
vilioja, o paskui raezote mums, kad emo
te daugybe gyduolu isz Invalrlu apgaviku 
o pagetbos negavote ir sakote, kad. gal Ir 
muso gyduoles negelbes. (Taigi nieldže- 
me mums darodyti; kokis žmogus likosi 
muso gyduolėmis apgautas.) Turime tu- 
kstanczlus oreglnaliszku padckuvonlu. 
Tegul nors vienas daktaras parodo mums 
tiek padekavonlu, o mes duosime dideli 
atllgynima. Plika galva sunku gydyti, ja
go senas ir galva žvilga, tai to pagelbetl 
ne galima, bet jago jaunas, o turi retus 
plaukus, o ant odos matytis maži plauka- 
czel tai tam galima suteiktipagelba; ntau 
kai neyra grybai—viena diena ne Iszdygs. 
Atsismaukiantiems nusiunslmedyka Inror 
macija su placzlu apraszlmu. Mes nesiū
lėme firtsispyre savo gyduolu, teisingasis 
daktaras to ne vienas ne daro. Kas nori 
persitikrint tegul raszo pKe mus. Adresas

PROF. J. M. BRUNDZA,
9M BROADWAY ST. 

BROOK L1T5, N. Y.

P. V. OBIECUNAS,
12 4. CARSON ST. S. s. PTTTSBUm, R*.
Pirrpa LJefuviszKa

SU KAPITULŲ $75,000,M
8UORGAN1ZAVOTA 1RCZERTB-

RUOTA KAIPO

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
(VISU TAUTU BANKA)

ORGANIZATORIUS TOS BANKO* IRA
P. V. OBIECUN AS.

Muso banka irn tai viena isz tvirczfausin Burte. Valst., czertentota, estintl po kontrota 
Valstijos rando Ir per tai pilnai užsitikiama. Priima piningus del i^uniftljmCi ir mMa 
virta procentą. Parduoda laivakortes ant geriausiu Unija lx siunoete ptadngue ln ribas drib 
svieto. Padaro davlernastis atlikimui visokiu rt>Ykaiu su valdžia Iizmaflnn
kius piningus ant Amorf konlszku arba kitokiu. Daro apsergeymua no tvojęs ant vtan dribtai 
ir t.t. Piningus del paczedinlmo galit prlsiunst pacztlniu Money Ofter arba Erpre^ 
tuojauo bus iezslunstoe bankavos kningutea. Krelpkitea viel Pas gera žinoma del*riatr fdoto- 
ri P. V. OB1ECUNA, o busit apgsergeti no visokiu apgaviku.

Ražanczeh
Puikus Ražanozei, kukinei, juodi ir 

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

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

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

nio lenciūgėlio su maksztele $2.5,0 
Sidabrinei križelei del ražaneziu ar
ba del nesziojimo ant kaspinelo 75o. 
Turime ir brangesniu ražaneziu nog 

$3, $5, $10, $15, $25, $35, irauksz 
cziau.

Visi ražanozei yra puikei ir druozei 
sunerti o padaryti isz geriausio 

materyoio.
Abrozelti del malda kningu 2 už 5o 

ir lOo.

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

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

. Užpraszo pas save visus tautiečius 
ir pažine ta ui s V. L.apinsl'sas

PASLAPTINES VYRU LYGOS

DA DYKAL

vėl."'" 'r

' L U P'.’-r«tl n#'"“!?,.,\alb»'e-

I rCdi.’kos vs.-udos nuo 9 iki 5; neddioniis nuo 9 ik? 12

DR. JOS. LISTER C.

Atsimyk jog “geriausias ne visados yra geru,” Jago reikalauji paaekmingiausiu, 
ymkie tik SEVERO. A ra tai geriausios ir tikriausios.

Dr. J. Fropstep
Specialistas AKiu L-ygas 

Pritaiso akuloriua. Stiklines akla.
Mano darbas kalba del naves.

Ofisas adinas 8 ryte lyg 8:80 vakare

Ofisas 15 E. Center St.

Europiszkas Iszradimas I
Nesutrovimas 

ir Dispepsya.
Ar po valgiui jauti nesu-a guma? Ar liežuvis aptrauk

tas ir kvapas bjaurus? Ar kenti ant apalpimo ir nevalgio? 
Ar turi skausmą galvos; ruksztu pilvą, atsimuszimas gazo 
o kaip kada vend ? Yra tai ženklai nesutriovimo o gali 
būti gilukningu, jago tave da ne užėmė kroniszka liga va
dinama Dispepsye in savo letenas. Ne vilkink, tiktai 
tuojaus naudokie

Severo Karczias Gyduoles
stebuklingiausios gyduoles ant visokiu ligų pilvo. At- 
nesz tav tuojaus palengvinimą, užasztrins apetitą, pagerins 
visiszkai stovi sveikatos. Preke 50c ir $l,oo.

ANT SUDRUTINIMO IR USZLAIKYMO 
SAVO PLAUKU.

Apraše'k padeyma savo plauku kokiam da 
bar randasi, nes yi-a tai svarbiu tlaliku pa
žinimo ligos. Jago plaukai iszpuolineje ir 
gah’o lan lasi pleiskenu lai praszau atsiust 
keliolika sausu plauku po iszszukavimui 
ant isztirinejimo. Jago norite turėti geras 
ir pasekmingas gyduoles tai atsiszaukyte in 
mane o j>o naudoymui iuju neatbūtinai gau 
syte gerus vaisius. Norėdami dažinot api 
daugiau informacijų praszau adresuot: 
Prof. J. M. Brundza, Specialist

Bro a die ay & South 8-th Str.
Brooklyn, New York.

*&*MinetOB gyduoles yra tik man paežiam 
žinomos, jokiam krome juju ne gausme. 
Visos Informacijos dykai už 2^ marka. Jau 
vi uitus tukstąneziu pliku gaivu atfii^&tĮke 
pas mane dekavodami man už Je&jJ&įpIe 
geradetysa.

Garsingiausias ant rise sviete Ir žinomas kaipe gtrlm- 
ses specialistas kronlszku Ir azsisenejuslu Ilgu_ _ _ _ 9

-a DR. KOLER,*-
Turintys geriausius diplomus ir 16 metine praktika gi- 

dyme visokiu žmogyszku silpnybių. Iszgydę iukstanezas 
žmonin isz pavoyngu ligų, kurie su džiaugsmu garsina 
varda DR. KOLER. ir gyre savo pažinstamiems vadin- / 
darni ijn Samaritonu tebirio laiko. t

Jojo rodos yra už dyka,—kožnes ijam szirdingai dek*- 
voje. DR. KOLER gydo visas ligas pasekmingai o 'ik 
uzsisenejuses ligas inkstu ir rumatizmo, užsiszaldima gat 

▼os, nosies, gerkles, pilvo ir žarnų; parku, iszberimu, niežimo, epilepsije, senu ro- 
nu ir visas ligas paejnanczes isz kraujo. Gydo su geriausiu pasisekimu Moterių 
Ligas o ipacz uzsisenejusias ligas GUMBO. Turi didžiausia atyda ant visokiu 
nžkrecziamu ir Privatiszku Ligų [ar tai paejnancziu no tėvu] kaipo: sitllis, nu- 
trotymas viriszku pajėgu, veisei pat-naikynimo ir Lt. gydo greitai ir pasekmingai. 
Ne rejke sarmatintis nes gidintis ganogreieziausia, nes apsileidimas atnesee dides
ni pavoju ateiteje. Rejke žinot, jog vienas atsilankimas pas gidintoju ženklina 
daugiau ne kaip dvideszimts iaiszku raszytu per ligoni. DK. KOLER kalba lie- 
tuviszkai ir lenkiszkai ir pats duoda ligoniams rodą, be pagialboš tiumoeziaus, 
kurie randasi konia pas kozn daktara mieste Pittsburgia.

ADINOS PRIĖMIMO:^’’įrita ig’^Nridomk

DR. KOLER,

NO $5 IGI $40
-GMAJNINES MASZIN0S&-

AGENTŪRA
“Per tris metus kentėjau nuolatos ant vyduriu ir gidausi pas daugelis daktaru 

nes nieko ne gialbejo, tik tada kada sunaudojau vieua bouka Severas Karcziu Gy- 
duolu vyduriams pajutau palengvinimą ir dabar jaueziu jog suvis busiu ižgydintu- 
o tai deku su pagialba garsingos juso gyduoles.” Frank Novak, Amana, la.

Reikalauk tik Severas. Ne p r i y m i n e k p e d s a k i u.

Dingimas Pajėgu.
Kada kūnas reikalauja sudrutinimo, 
kada reikalauja visiszko pasidrutimo 
SEVERO GYVASTIES BALSA- 
MAS tokiam laike bus geriausiu, yra 
tai nesuliginantis ir adbudavotojas 
gyvasties. Sugražina darbszavima.

Preke 75 cenjai.

Kentėjimas Pecziuose.
Jaga kenti ant skausmo pecziuose tai 
ženklina jog tavo inkstai yra nepa- 
redkia Pradek naudot SEVERO 
GYDUOLE ANT INKSTU IR 
KEPENŲ o skausmas dings. Su- 
drutys kepenas o pasijusi kitokium.

Preke 75c ir $1,25

ZSTParsiduoda visose Aptiekose. Reikalaukit kad butu Severos.*^}# 
Daktaro patarimai dovanai.

CEDAR RAPIDS 
IOWA

Ir kitokį K/kakngi prietajuj r*«- 
daa pas mos ant pardawimo. T«j- 
pos-gi prietatom kofna daleli ma
sono* norint* kokio padirbimo.

Parduodame pikes, adatas, drikuę 
rtreperiue, skwibsus, knatus, popie- 
m ir 11. Parduodam Pkoxiub o ir 
kskm patajeom.

W. MORGAN,

Dldžiauso Lietu- 
viszka

Kantarae Raakinis 
ir pardavyate

SZIPKORCZIU

233-23S W. CENTER STR. MAHANOY CITY, PA.

Parduoda Szipkortes ant visokiu drueziausiu ir geriauriu lai
vu. Siuncze piningus in visas dales svieto greičziause ir pi- 
E’ause. Visi tie, kurie per mus siuntė apie tai gerai žino.

zduoda dostovierene del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam 
pavesti. Del drangysczlu pristatau pelkes Szerfu, Juostas, Kepures, Karūnas, 
Špilkas ■ L t. Su kokiu nore reikalu kas—link Szipkorcziu, pi
ningu v t. t. raadkyte pas flttM • Jwasite teitu ateakyma.

DOVANAI Temykite gerai! tikrai lietuviška, didele krautuve
V I C I C M C Puikiausių armonikų, skripkų, klarnetų, triubų, koncertinų*ir
V 1 O I L 1Y1 O daugybe kitokių muzikaliskų instrumentų. Goriausių dziegorių,
* lenciūgų, visokių žiedų, lakotų, špilkų, kolčikų auksinių ir paauk-

suolų, visokio skyriaus mašinukių ded drukavojimo gromatų, pui- 
kiųbritvų, albumų portretams, revolverių, šaudyklių (strielbų), 

pjįį) kišeninių lempukių, guminių Ii tarų, adresams pečėčių, gramatikų 
mokintis angliškos kalbos, žodynų, istoriškų Ir maldų knygų kokių 

V* tik randasi lietuviškoj kalboj, gražių popierų del rašymo gromatų 
su puikiausiais apskaitymais ir dainomis —su konvortais tuzinas 25c., 5 tuzinai 
už Šl.oo, 1000 už $6.oo. Kas velitų sau ką parsitraukti, tegul prisiunčia už 5o 
marką ir teisingą adresą, o apturės didelį N 3 naują KATALOGĄ DOVANAI 
su 315 aiškių paveikslų ir 1000 vįsokių naudingų daiktų. Aš gvaranluoĮu, kad mana 
lavoras pirmos kllasos, o prekės pigesnės kaip kitur. Orderius išsiunčiu greitai į visus 
Amerikos Ir Kanados kraštus. Perkupčial gali gaut pirki daug pigiau kaip kitur.

Reikalaujant, katalogo paminėkit vardą laikraščio, katrame matėt apgarsinima. 
K. VILKEVICH. 112 Grand at., Brooklyn, N.Y.



Žinios Vietines.
— Dirba vienokei.
— Biznei apstoja salimuose,
— O del ko ? Del to, jog 

namieje gere isz buteliu.
— Utarninke buvo szliubas 

p. Vinco Valincziaus su p. Mi 
kalina Molusziuke. Dieve lai
mink!

— Lietuvei grąžei pasielgė
— Visos Readingo kasiklos 

sustojo dirbt Seredos vakaria 
ir ne dirbs lig panedelui atej- 
nanczia sanvaite. Kaip ne ku
rie mena, tai sustojimas ant tri 
ju dienu ant sanvaites bus in 
vesta per koki tai laika, nes 
kompanije ne turi daug užkal 
binimu ant anglies. Žmonelei 
truputi atsilsės per vasara.

— Lietuviszka mokslaine 
jau ne užilgio pabaigs. Viduri 
je tikrai puikei iszrodo ir gali 
me tikėtis jog bus puikiausia 
parapine mokslaine szioja vale 

tijoje.
— Salunykai, sergekites 

sznipuku, kurie szia nedelia 
valkiosis po czionaitine api 
garda.

— Szita piaeitasereda, New 
Bostono kasyklose api 9 ad 
rytia lykosi užmusztas, per nu 
puolyma akmenio Martinas 
Laukaitis, 32 metu senumo. 
Kūnas lykosi parvežtas namon 
327 W- Bine sfr. Paliko pa- 
cze ir du mažu vaikeliu.

— Readingo kasyklos no 
ketverge nustojo dyrbt,- pane 
delije pradės. Badai koki lai 
ka dyrbs po 3 dienas, nes ne 
turi kur padėt angli.

— Pigi kelione iii llaz- 
letOlia ir adgalios. Isz prie 
žaslies parodos Six County Fi 
remens, kuri atsibus June 11, 
Lehigh Valles geležinkelis par 
davines tikietus in Ilazletona 
ir adgalos tiktai už 55 centus. 
Tikietai geri bus tik ant tosios 
dienos. Naudokitės isz progos.

J. 5-9.
— Pigiause ir geriause vie

ta visam mieste kuriam galite 
gautie visokiu tavoru pas A. 
J. Kazlaucka 415 W Center 
str. Kaip L:etuviszkas ziegoru 
sztoras katram galite gautie vis 
ka pigiau ir geresni tavo 
ra kaip pas svetimtauczius ir 
yra iszko iszsirinktie pagal no 
ra, kaipo ziegoreliu Auksiniu 
sidabriniu Lencugeliu szliubi 
niu žiedu, ekripku, Armonikų, 
Revolveru Abrozu krajavu 
szkaplieru, Rožancziu teipogi 
pataisau visokius daiktus ziego 
relus ir visokius sunitavojimus 
darba padarau kageriause o 
preke kapigiause. (9f o,)

Daktaras Blažejauckas
Atvažiuoje in p. Kazuno ap 

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

Ant pardavimo.
Szeszi lotai, su namais Mt. 

Carmel, Pa. prieszais Lietuvisz 
ka Bažnyczia. Parsiduos pi 
giai. Atsiszaukite ant adreso: 

(91 »1)
Franciszka Zatavackiene 

Mt. Carmel,Pa.

KOŽNAS RASZO GROMATAS.
Bet jago nori rasszit gromata ant puikiau 

sios popieros kokios lig sziol da ne esi ma
tes, tai pargabenk sau tuziną su kopertom 
tik už 40/ 65/ ir $1.50 busi užganadytas o 
ir tas džiaugsis kuris nog tarias gromata 
aplaikys.

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

Prisjunsk 25/. o aplaikysi'surinkimą 
A b rožei u su maldelėm, lietuviškoje kalboje 

Labai puikus. Adressas:
D. T. BOCZKAUCKAS, 

MAHANOY CITY, PA.

ISZ LIETUVISZKO 
KAIMELU.

Dayton, Ohio.-Darbai da 
prastin eina Kaip pirmiau. 
Merginu szapos tabikines dir 
ba po szimte pipkiu ir gerai 
uždirba.

— Lietuvei malszei apsiei 
na ba piningeliu neturi.

■ ------- --------------
Pana, PU. - Darbai elobnai 

eina, arglekaiiklos dirba tik 
po diena ir dvi ant sanvaites, 
pribuvusiam po dideliu vargi’, 
sunku darias gauti.

— Lietuviu yra pusėtinas 
būrelis ir visi malszei užeitai 
ko, ba probyszai iszkasavojo 
guzute ir bavarska tai socialis 
tai ne turi kur baliaus dariti.

E. St Louis, 1’11.- Darbai 
pas mus negeriausiai eina. Da 
bar pradėjo geriau dirbti mesi 
niczios ir geležiniai fabrikai, 
bet randas daug žmonių be 
darbo.

— Žmones cz;a tamsus, bet 
jau pradeda ezviestis. Czionai 
gyvuoja draugystes szv. Juozą 
po, szv. Jurgio, Jaunumenes 
draug. po priegloba szv. Kazi
miero Lietuvos Karalaiczio, 
Jaunuju Lietuviu Politiezkae 
klubas ir t.t.

— 17 d. Geg. buvo czionais 
prakalbos parengtos szv. Kazį 
miero draugystes. Žmonių ne 
daug prisirinko. Kalbėjo yvai 
rus kalbėtojai, buvo dekliama 
cijos ir dainos.

— Szitam miestelije yra ke 
lį lietuviai biznieriai: Viena 
mėsos pardavykle (buczerne) 
Jono Kauszpedo 460 N. 5 th 
St. Vienas duonkepis ir S. J. 
Radavicziaus laivakoicziu n 
piningu siuntimo ofisas po No. 
452 Collinsville Ave. Lietu 
vei ypacz piningu siuntimu 
yra juomi užganadinti nes jisai 
labai greitai ir pigiai siunczia 
pinigus. Teipogi jis užlaiko 
didele krautuve knygų, ezkap 
lieriu, ražancziu, turi savo Icc 
na spaustuve' Patariu visiems 
kreiptis prie jo visokuose reika 
Juose, nes yra žmogus sažiniez 
kas, viską teisingai ir gerai at 
lieka.- Lietuviszku saliunu yra 
ne mažai.

— Labai moterėlėms reike 
tu Baltruvienės, nes labai nesz 
variai užsilaiko: netik ka ne
lanko naudingu susirinkimu ir 
nieko ne skaito, bet ir kitus 
kaip imanidamos persekioja, 
vyrirs o ipacz merginas.

New Philadelphia, Pa.
— Darbai eina gerai, net 

viskas piszka. Pribuvusiam 
isz kitur leberems sunku, dar 
ba gauti, ale mainienams ne 
sunku mokestis vidutiniezka.

— Paraf-jos reikalai eina 
gerai, tik nežinia del ko ezim“t

ir. Richters <
PAINEXPELLEr

Didelė pagelba nuo dieglių. reumat izmo ir 
skaudėjimo peniuose, yra Dr. Richte-’io Pain 
Expellor, nes palengvina tuojaus, sumažinant C
uždegimą apimtos dalios. ižj/HT

Tepk ir trink ryto ir vakare, vartok nesįgai- 
lodamas, idant permirktų oda.

Tuojaus pagelbsti nuo reumatizmo, nusibru- v\Įįw 
žymo, nikstelėjimo ir ir nudegimo, kaip ir su- 
stingimo ir nuo neuralgijos. /fti

Gali gaut visose aptįekose po 25c įr 50c. XI
Žiūrėk, kad butų inkaras ant j 
bonkos—ta» yra tavo apsauga

F. Ad. Richter & Co.,
-215 Pearl Str., New York.

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

Vežimelei=«

George Miller,
ZIEGORNYKAS.

-ooooooa-
Gausyte czionais visokio tavo- 
rn kaipo Ziegoriu, Ziegorelu, 
Daimantų Muzikaliszku ins
trumentu, l enciugelu, Špilkų, 
Kožnas d.ūgtas gvarantintas 
pagal užmokt ta preke, Szlubi- 
nei žiedai žiodai isz gryno au
kso ir ne brangus, kas pirks 
.avora czionais tai nesigailės

George Miller
„ W. Center Str.

bažniezia nepadidina. Pernai 
kuningaa kalektavojo pinin 
gus ant padidinimo, bet lig 
eziol da nieko apie tai negir 
dėt. Butu labai gerai kad pa 
didintu ba suvis maža, negali 
visi žmonis sutilpt. Klebonija 
yra didesne kaip bažniezia.

— pzionai nori užsidėt nau 
ja banka, jau ežerus pardavine 
ja. Szeras kasztuoja 50 dol. 
kada inviks tai da nežinia.

— Diena 27-ta Mojaue, )a 
bai palinksmino czionaitinius 
lietuvius isz Mahanojaus teat 
ras, visi buvo užganadinti, kas 
iszrode ranku plojimas. La 
bjausei ateižimejo’Židai pirkę 
jai ir eeijae pono tarnas Jonas. 
Da pirma eik atsibuvo pas mus 
lietuviszkas Teatras, žmonių 
buvo daugiau 3 szimtai. Teip 
gi lietuviszki muzikantai ir isz 
Mahanojaus grajino labai pui 
kei.

Ant Pardavimo Bigei-
Namas, buvo kitados salų 

nas, su tvartu ant galo loto. 
Ant biznavoe ulyczioe Miners
ville Atsiszaukite pas:

(51 aanp) 
P. Malley

W. Sunberry St 
Minersville, Pa.

MOTINA.
Isz tikro atsitikimo mieste Ashland, 

Pa.

Iszejdamas isz liotelaus apie 
pusiaunakti, sutikau ant uli 
ežios bludžiojante motere, ku 
ria tuojaus pažinojau jog yra 
svetima.

— Praszau pono- prakalbę 
jo in mane senuke- kur kelias 
in szpitole?

— In szpitole einasi tuom 
keliu, nes dabar nakties laike 
tave ne inleis in fenais. . . Ar 
poni sergi- paklausiau.

— Ne, ne asz nes mano su 
nūs fenais guli jau no keturiu 
nedeliu ir raeze, idant atvažiuo 
tau pas jin ant atsisveikinimo, 
ba mirszta, mirezta mano vie 
nutelis. . .

Senuke apsiverke graudžei 
ir po valandėlei, apsimalszi 
nūs truputi, pradėjo man apea 
kinet su aezaromis, kaip tai jo 
sios sūnūs, vienturtis, kuris ją
ją ir keletą broliu ir seserų 
maitina, dirbdamas mainoeia, 
o kada likos pažeistas ir nebuvo 
iszkodaktara paszaukt, likos 
nugabentas in Aszlando szpito 
le, kur jau karta jin buvo at 
lankus pereita nedelia. Rodėsi 
jam, jog truputi geriau, per ka 
liepe jai sugrižt namon. Dabar 
vela ęssze gromata, jog jaueze 
ei menkiau ir kaip rodos ilgai 
ne pagyvens, per tai prasze ma 
nias idant pribueziau kanogrei 
cziauee atsisveikint su juom 
priesz smert.

Kalbėjo greitai, su pertrau 
kimais, verkdama ir drebėdama 
no susigraudinimo ir skausmo.

— Norecziau tuojaus fenais 
nuejt, pas jin, pas mano Jonu 
ka, nes tuojaus, ba numirsiu 
isz skausmo.

— Gal poni pernakvosi ežio 
nais hotelije, lig dienai jau ne 
toli, o apie adina septinta, asz 
tuntą..

— Ne, ne- pertrauke man 
motere-asz turiu tuojaus ejti 
pas Jonuką in szpitole.

Pasidarė man labai blogai 
ant szirdies o szirdi suspaudė 
neapsakita gailestis, juk ir asz 
turiu motina,- per ka iszta

pradėjo muszt su kumezeze m 
bromą.

— Praszau atidaryt! . asz ei 
nu pas savo sunu... Jonukai 
atidaryk. . Jonuk. Brangus ma 
no Jonuk!.

Kaip vėliau dažinojau, tai 
nelaiminga motere likos nuga 
benta in narna paikszu in Har- 
risburga. Knarf.

Žodis seno Žmogaus
Kuomet jaunybe džiaugiasi 

energija, stiprybe ir gyvumu 
tai senas amž's reikia gerbti 
už patyrimą ir konesi vatyvbz 
kurna. Szitas patyrimas tan
kiai yra vertesniu už gauta too

Fanuos ir Turtai!
Randasi New Yorko Steite Lietu- 

viazkoi Kolonioj da dangybe farmu 
ne parduotu dauk muso brolu jau 
ežia apaisiedia ir atiprei laikosi. No
rim kad daugians muau broliu apai- 
aieatu kurie turi kiek kapitula ant už 
pirkimo aau farmu. Arteanea žines 
gausit paa George Kleek. Poolville 
N. Y. reike indeti už 2 o. marke del 
atsakymo. (pg ųnp)

Puiki susidedam! vežimeles §1,50 
Kitokį vežimelei po • 5.00
Apdengti geriaiise skūra po 10.00

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

DABAR LAIKAS PIRKT F0RNICZUS!
GUINAN’O SZTORAI,

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

125 East Oak Str. Mount Carmel,

Yru tai tavo inkstai.
Mahanojaus gyventoja parodo 

kaipjias iszgydint.

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

Ant pardavimo visose aptiekos% 
Preke 50o. Foster- Milburn Co. Bu 
falo, N. Y, pardavejei ant Siiv. 
Valet.

Yra tai naujausios, gražiau
sios apysakos knyga, pergul
dyta isz. angliszkos in Lietuvi
szka kalba. Ji daugiau ka- 
sztuoje, bet dabar parsiduoda 
TIK UŽ VIENA DOLERI.
Netrukus pabrangs, nes lietu
viai ta knyga labai skaito tai 
ne daug liko. Steluojent vel
ke slunstl >1 ui knyga adre
suojant ant iszleistojo vardo:
JOHN NAUJOKAS, 

MA1HSON SQ. BOX ISO. 
NEW Y O R K, N. Y.

Pats iszleistojas ir Redaktorus 
p. Boezkauskas, “Saules“ No. 
30, teip kalba apie kninga 
“Raistas:“ — “Mes nog saves 
vėlinant visiems skaititojams 
nusipirkti ta knyga, o palis 
datirsyte api jos akyvuma.” 
Api gera, visi gerai kalba!

Darbinei czeverikai.
Ir czebatai- Mes ju dauginus 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 “ guminei czebatai 2.87
$4 00 “ “ ♦ “ 3.50

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

riau:
— Nuvažiuosiu su ponia, 

pajimsiu vežimą ir neužilgio 
busim szpitoleje.

Senuke bueziavo man ran 
kas. Po kokiam laikui pribu 
vom priesz szpitole.

Užekambinau ir po ilgam 
laikui ir praszimui, pasisekė 
man iezpraszit tarno idant mus 
inleistu, nes isz pradžios ne no 
rejo, pakol ne pasakiau kas es 
mu per vienas. Senuke bego 
pirma, o asz paskui jaja. Ėjo 
me ilgu kantorium mažai ap 
szviestu. Mano pravadirka in 
puolė in viena isz didelu salų, 
kurioje gulėjo kelioleka ligo 
niu.

Ligoniai pabudo. Senuke sto 
jo ant vydurio sales pastirus.

— Del ko toji lova yra tu 
cze?- užklausė baisum balsu- 
kur Jonukas, kur patalai, kur 
mano Jonukas?!. .

— Jau lavon- name,- tarė 
užsnudias tarnas- szi vakara 
jin isznesze...

— Jėzau!..
— ^Pribėgo prie mažos tus- 

ežios geležines lovos, o po va 
landelei iszbego isz sales, kaip 
papaikus pagriebė mane už 
rankos.

— Veskie ponas mane pas 
Jonuką, pas mano brangu Jo 
nuka, veski mane, fenais, kur 
jisai yra, jisai da in mane pra- 
sznekes...

Ne žinau pats, kaip tai atsi 
tiko, in pora minutu vėliaus 
radomes abudu prie namo kui 
gulėjo nebasznikas. Geležinis 
bromas buvo uždarytas. Senuke

35 W.Center St
Mahanoy City, Fa.

Ekstra mitingas
Szv Juozapo Lietuviezkos, 

parafijos, atsibus mitingas Ba 
nedeli 8 d. Juniaus, vakare 
ant 7 vai. ant Auditorium sa 
les North Main Ave. Scranton, 
Pa. del iszrinkimo komite 
tu, del spsvarslimo ir daneszi 
mo visos proves reikalu para 
fijoe. Braszom kanoskailingiau 
šia susirinkt. (SF °1)

Jonas Apona Prez.
Juozas Kadzauckas Sekr.

QQR Dainų tiktai uz $1.
WVv Su nusiuntimu.

Iždaveme didele kninga dainų 
Busidedante isz 390 dainų Rningą 
druczei susiūta ir broszuravota. Kas 
nusipirks, ras visokiu dainų isz visu 
užkaboriu ka dainoja Lietuvoja.

Nusipirkite o turėsite dainelu, 
Per ciela meta ant "isu dienelu.

Nusipirkite ir burtu kningele su 
pagialba kaziru, o kasztuoja knigela 
ir kalama kaziru tiktai 25 centai.

NAUJA KNYGA

IstorijeSzventa
Seno Ir Naujo Instatimo su Paveikslais.

Yra tai pirmutine knyga lietuviszka 
su teip puikeis paveikslais, padirbtos 
per europinus artistus. Puiki popieti 
Aiszkus drukas. Didelo formato.

'Kožnas gėrėsis katras taja knygf 
nusipirks. Norint daug kaszto anl 
iszdavistes tosios knygos padėjome 
vienok pastanavijom

rduo: 50 centu
Teipos-gi turime visokiu dvasiszkn 

svietiszku ir istorinu knygų kurio 
kataloga gausite dykai. Adresą vokta 
‘Saule’’ Mahanoy Giįfr Ba.

kykloje ir jauniems žmonėms 
visuomet pridera klausyti pa 
tarimo nuo senu žmonių. PaK 
lausykite ka p- Julian Perzyns 
ki, 1417 Germantown Ave., 
Philadelphia, Pa., sako. “Asz 
jau pergyvenau 63 metus ir 
esiu geroje sveikatoje tik pasi 
dekavojt.nt vartojimui nuosze 
ežiu iki aeztuoniu bonku Trine 
rio Amerikoniezko Eliksyro 
Karcziojo Vyno kas metas. 
Tai yra labai geras tonikas, 
kuri asz galiu aažiniszkai pa 
tarti kitiems.” Senas žmogus 
kalba teisybe, nes szitas yra 
gerijausiu tonikų visoeia peri- 
juodosia gyvenimo kur puo
limas kūno stipiybes ir gyvu 
mo yra pastebiamas. Jis pat 
ro kuna eugebiu priimti pakak 
tinai maisto ir padaryti isz jo 
gana gryno kraujo palaikymui 
reikalingo stiprumo. Jis ifzgy 
do ligas pilvo ir viduriu susti 
prina nervus ir raumenis ir 
duoda nauja energija ir ambi 
cija. Gaunamas aptiekose. Jos. 
Trineris, 616-622 So. Ashland 
Ave Chicago, Ill.

Naujus Adresas 
Jonas Ignotas 

46 22-nd St
S S- Pittsburg. Pa

Dideli Krautuve knyga, knygeliu. 
Szkaplieriu, Kažancziu, Abrozeliu, 
gražiausios mados poperiu del gro 
matu, raszimo ir daugybe visokiu 
daiktus dideliami ištrinkime, raszida 
mi su klausimu indekit už 2c. marke 
Ii del atsakimo, o tarnausiu ko geriau 
šia daugibei lietuviu žinomas, Jonas. 
Ignotas. (gg o;)

UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

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

Suvienituju Walstiju De- 
posytoras.

DU PROGENIA MOKAM ANT 
SUDĖTU PINYGU ANT LAIKO.

Harrison Ball, Prezidentas, 
M. M. MacMillan, Vice-Prczidentas 
Jra. IF. Barnes, Kasijeri*.

Pajieszkau.
Sau darbo prie kriaueziaus 

Kas norėtu, tegul man duoda 
žine:

Mr. F. Cl i ass
643 May St
Waukegan, I’ll.

Geltoni czeverikai
Yra madoje ezimet ir mes užlaiko 

me j u daugiaus negu kiti sztorai. 
Vyru trumpi czeverikai $2 lyg $3.50 
Moterių “ “ $1.25 lyg $3.00
lygtoni czeverikai del vaiku 75ot. 
G ei $1.25. Ateikite peržiureti musu 
geltonus apsavimus ir suozedinsit 
piningu
Common Sense Shoe Store

35 W. Center St.
Mahanoy City Pa.

STEFAN ROVNIANEK
318 3-RD AVENUE

Pase bloko žemiau no Plttsburglnlo Paeito.

PITTSBURG, . PA.
Didžiausia Lietuviszka kvautuve visokiu 

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

muso prekes:
Gera Raudona Arielka $2,00
Gera Balta Arielka 2,oo
Bumas - - - 2,oo
Kuinas Jamaika • 4,oo
Ginas - • - 2 oo
L'uogine Arielka - * 4.5o
Klfhniel • - * 2,oo
Anlsetas, smagus gėrimas • 2,oo 
Ckhtas spiritas . - 3,oo
»te 2,5o

te, tikrai Lietuviszka 4.5o
Terkellca - - • 2,5o
Terkcllca. tikrai Veugrlszka 5,oo 
Konlakaa . * - 2.6o
Kodiakas, Franeuzlszkas - • 5,oo 
Obuoline Brandy - - 2,oo
Blackberry ... i,fto 
Rosoifs, gardai gorimas - 2,5o
MeUnvuogo ... 2,5o 
VlazhlUte ... 2,5o

2,6o
2.5 o
2,6o
5,oo
2,5o
5.00
2,5o
2.5o

8,oa 
3.ou 
3,oo 
(i.o<,
3,oo
3,oo

3.50 4,oo 
3,oo 3,oo 
5,oo 6,oo 
S.-oo 3,5o 
G,oo
3,oo 4,oo
5.50 6,oo
2.50 3,oo 
2,oo 2,5o 
8,oo galon 
3,oo galui. 
3,oo galon

A M E RI KO N ISZ KI VYNAI:
Ohio raudonas
Ohio baltas-saldus 
Kalifornijos, senas, ruksztus 
Kalifornijos muszkutulas 
Kalifornijos muszkatalaa 
Kalifornijos tokalszkas 
Kallfčrnijos (4 metu) Port Wine 
Raliforpllos Szerl Wluo 
Kallfbrnljoii Burgundy, raudonas 
Viduriams Kartus Vynas

$l,oo Galonai
l’,50 “
1.50 “
l,fio •• 
1,75 “
2,oo “ 
2,oo “ 
l,fio “
2.50 3,oo

Raulkyta po prekes. Užkalbinimas ant $lO,oe 
ir dagiau UŽMOKĄS EKSPRESĄ Pcnnsylvanio. 
Ohio Ir West Virginia valstijose. Adresas:

Stefan Rovnianek, 
a^ l^-Aveouc * . Pittsburg, Pa.

Ruptura
VYRU, MOTERIŲ IR VAIKU. 

DIRŽAI NUMESTI ANT VISADOS!

SZTA1 KA KALBA BEV. WM. T. WILLIAMSAS, 
III VESIS PASTOMS EAST END PRI

MITIVE METHODIST BAŽNICZOS 
WILKES-BARRE, PA.

GUODOTINAS DR. O’MALLEY:—
Ne galu surast žodžiu ant padekavones 

už geradeyste kokia aplaike mano duktė 
no iszgidynio jąja isz Rupturos. Septinis 

I metus ndgalos turėjo ruptura ir mislinau 
jog iszgidv'iu jaja su pagialba diržo. Ban
džiau visokius: be pasekmes. Kas diena 
' buvo jai arsziau < lirdedamas api juso pa
sekme gidime rupturos, ir Imdama per trum 
pa laika po juso apgloba, su džiaugsmu ga 
Iii galbet jog likos suvis iszgidyta ir diržo 
jokio ne neszioje suvirszum metas laiko. 
Szirdingai vėlinu visiems kreiptis pas jus.

P. S.—(ialite naudot mano gromata jago 
kada jums bus kada naudinga. \V. T. \V.

Ne darau skausmo. Ne naudoju^pello.
Ne trukdysiu tave nog darbo. Duosiu 

av gvaraneije jog tave apsyimsiu ižgydint. 
Ne sakau jog galu viską iszgidyt nes neku
ria ruptura negalima iszgidyt. Ne kasz- 
tuos tav nieko isztirinejimas o jago pryimsiu 
tavegidyt tai ir duodu ant iszmokesezio.

Prisiunsk 2c. marke už knygute 
padabinta paveikslais apie 1?upturn

DR. O’MALLEY, į
(SPECIALISTAS) C

158 S. Washington, Wilkes-Barre, Pa = |
Sziame oflise kalbasi Lietuviszkai ir

Lenkiszkai in kur visas gromatas r-~ 
privalote adresavoti. Z 2.

. = HAntras ofllsas 134 H ashington av. .T’įS. 
Scranton, Pa. (2-nd Floor Bun T.’j- 
Building) kur galima atrasti D-ra 2 
O'Malley kas Petnyczia ir Subata į 
kožna nedelia. petny. 1 ©

ENATYNIS LIETUVISZKAS

7 WASHINGTON STREET, NEW YORK ClTY.

Jago važiuojete in ir isz Ameriko tai gulit gaut Laivakortes pigiau kaip kitur o 
ir viens bankinius reikalus tai ateikyte pas mane, o ir užlaikau visokiu ęenmn 
ir valgio ir nakvyne pigiau kaip kitur. Norėdami kelaut už dyka tai pristatau 
už darbinyka ant laivo. Teip-gi pasirūpinu visokiu darbus ir rodą duodu vi
same lietelis randasi ne toli Kastel-Gfirdes. Jago kokis apgavikas norėta 7est 
kitur tai nesiduokit tik ejkit tiesiok pakol daejsit pas mane.

Su Guodone, VINCAS RAŽUKA8.

Vasarinis Tavoras.
Turime visokiu gatavu apredahi del Moterių, Merginu, Vai

ku szledes del kudykiu in Krikszta ir tt. Pargabe- 
nom visokiu vasariniu Materijolu ant szle- 

biu visokio koloro ir žemas prekes. •

Pas mus dirba Lietuvaites del juso patarnavimo.
The GLOBE Store

I. SUF0VY1CZ1US, Locnininkas.
W. Center uli, Mahanoy City, Pa.

Szitas pulkus zlegorells $3.75
ea o prlsiueim ant pažiūros jago 
patiks užmokėk $3 75 ir bus ta
vo, gvsrantinam ant 20 metu eu 
moteriszku duodam ilga lencih 
geli o su viru vlriezka. Kaszik 
ar nori virlezka ar moteriezka.
M. C. FARBER, 222. 225 D(irbo.-n Sir 

CHICAGO, I’LL.

Lietuvei!
Kas norit 

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

Jos. Szukis, 
[Photogra Cistas] 

29} W. Center St; 
SHENANDOAH. PA.

->= DARBAS DEL VISU. &-
Amerika? yra Įuosta eklipaa del vieu o telp-gl 1 

lavina, kam tav sunkei dirbt ir jokio pelno iat 
oonetnret; jago tik už $30.oo gali iazalmokyt bar- 
e rintes, geras amatas no visa svietai Jago nori 
lužinot kaip gali iezeimokyt barberlstss tai ra
ižyk tuojaus. Kalbame viaoala liežuvluosla.

NOSSOKOFF’S BARBER SCHOOL, 
1405 PENN AVENUE PITTSBURG. PA.

S mo ^az° 

WIENATINIS 
J SALUNAS IR GROSER-SZTORIS.

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

Miltus ir vyska la kas ira reikalinga del 
žmogaus. Teipos-gi prie vielos randasi Sa
limas su milžiniszkaiss’tiklais szaltr.m alum 
arielkom ir pujkeis cygarais. Pliektam 

parduoda SZIPKORTES it 
siuneze piningus in visas dalei 
svieto grejtai.

PUIKI SALE DEL MITINGU, SZOKIU ir tt.

Puikiausia 
užeiga 

lel Lietuviu
Ir svetingiau- 
■uas priėmimas 
lel visu kur ra
itė gardia Arielkele 
\lu ir Cigaru. Teip-gi 
ale del zobovu ir t. t.

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

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

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

lunyku ant pikniku, balu, krik- 
sztynu alų, porteri, vynus, ariel
ka ir t.t. Pristato in namus alų 
ir porteri bonkutem. Gėrimai 
plukti pas Norkevicziu yra kauo-

Didelys Atidarymas!
NAUJAS SZTORAS. NAUJI DRABUZEI. NAUJOS PREKES.

Viskas via kanopigianse. Viskas yra nauja tik sena vieta tik naujas locninykas.

The Bell Clothing Store,
27 WEST CENTER STREET.

Isz priežasties pininginio ergelio Najorke nekurie fabrikantai turėjo parduot savo t a vora 
už pamestinus piningus. Nupirkome nog ju už kesz daug drapanų kaipo:

Vyru ir Vaiku Drapanas, 
Czeverikus ir Czebatus,

Nog puses lig czverties dalies žemiau prekes.

Szitam didelam iszpardavime kuris trauksis per kėlės dienas galėsit paezedyt piningus.
Jago paezedisit ant siuto no 3 igi 6 doleriu tai deszimtuka galit iszduot ant 

karo, (ivarantinam viską arba jums pinygus sugražinsim.
$12,00 siutai tiktai po $8,37 | $5.00 siutai tiktai po $3,GO
$14,00 siutai liktai po $10,00 | $8,00 siutai tiktai po 5,75

Viskas yra ksmogerianse ir už nužemintas prekes.

CZEVERIKAI IR CZEBATAI
Jago norite gerus czeverikus ar czebatus o ne galite mokėt daug tai ateikite pas mane 

o paezedinsite no 50/ jgi $l,oo ant poros. Jago pirksi siutą tai iszprosinsim dikai.

Joe Cohen, 27 W. Center.

Turi susinesEima su wisais Europine is Bankais. Wisi jau ira persitikrini a, jog 
siunsti piningaj nėr muso Urpininkista greiezianse nuejna. ( i

Szimtai TvLls_stsLXY.o2;lxi o
Isz wi«u szaliu Ameriko, per muso rankas si u nesėsi kas metas in
EUROPA, LIETUWA, PRUSUS, ROSIJE, AUSTRUS, ((

LENKIJE, 1TAL1JE, IT T, T. IR T. T.

NE WIEN0 PININGAJ DA NE PRAPUOLĖ. -»09<-

KANTORAS

D. T. BOCZKAUSKAS,
520 & 522 W. South Al. Mahanoy City, Pa. 0

Didelis Iszpardavirpas 
Szlebipio /Ąateriolo ir 

/Ąoteri?zl$u Žipopu.
Kas ateis gaus didelus ir gerus bargensus.

Diena 14, Szendien !
Baltytas audeklas - 5 centus mastas.
Likusi szmotelei ant szlebiu—(Remnats) 
ir kitokį geri ir pigus daigtai ta diena. 

HARRY B. FRIEDBERG.
115 W. CENTER STR. MAHANOY CITY.

Kalbame Lietuvihzkai, Leukiszkai, Slavokiszkai, Angliszkai 
ir Vokiszkai. Atekyte o užezedinsyte pinygus.


