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Kas girdėt ?
Užsiraszykite sau la kraszti 

po vardu “Ežia" iszeina Vilnių 
je Dyrstelekite ant apgarsini 
mo.

Kožnas prisijuoks in vales. 
Ir susilaikyti ne gales.

Jagu visas szventes szvensi, 
Veselijosi ir kriksztynas kelsi, 
Tai niekad žmogeli gero ant 

svieto ne turėsi.

Jagu norime savo varda pa- 
kialt, turime lietuviszku pa 
pratimu atsižadėt. Pirmiause 
gyrtavimo, paskui musztyniu 
ir kaziravimo. Reike skaityti 
laikraszczius visokius ir knin 
gas. Sunku yra darbinykui ke 
lis laikraszczius užlaikyt, tai 
gali keli susitart ir tegul kož 
nas kitoki užsiraszo. Kada ko 
ki laika žmogus skaito ir su 
visais susipažino, tada žino ka 
tras yra geriauses ir smagiau- 
sės ir toki turi del saves užsyra 
szyti ir skaityti.
Kad ir ant galvos atsistosyme, 
Tai be skaitymo ne pasikelsy-

me. x 
Drabužis puikus nieko negi-

Inoje, 
Jagu tamsunelys kaip paik- 

szas plovoje:

Api bieduiokelius niekas nesi 
rūpina,

Norint juju ant svieto yra ga
na

Tiejei, kurie bute vargszu tai
so,

Apj «avevsiivia.ne jisiao_ į-

Szitai ka sako 
p. Rynkeviezius isz 

Park Place (Trentono, Pa)
Priesz meta atsilanki in re 

Įdakcije “Saules” p. Rynkevi 
ežius isz Trentono ne toli no 
Mahanoy City, su reikalu. 
Žmogelis labai blogai iszrodi: 
buvo pasibaigias, pajuodias, 
akys dydeles, sunkei kvepuoje 
ir ant paklausymo per redakto 
ri kaskenke? Atšaki:

— Jau Boczkauckeli turė
siu kelaut ar angina svieto ar 
in Lietuva! Nupuolau uo paje 
gu, mainosia dirbt ne galiu, 
turiu kelis szimtelius,- turėsiu 
važuot in Lietuva norint nu
mirt. Gidžiausi kone pas visus 
daktarus nieko ue gelbėjo.

Mislinau, jog p. Rynkevi
ezius ir iszkeliavo in Lietuva, 
o oze priesz nesenei ateina in 
offisa redakcijos, lyg jis lyg 
ne jis! Teip, buvo jis ir tuo 
jaus tarė: Susimildamas ponas 
Boczkauske, asz noriu sudėti 
padekavone del daktaro p. 
Blažejevskio kuris Dievejduok 
Jiam sveikata ižgyde, jog ro 
dos antru kartu užgymiau ant 
svieto.

Ir teisybe: Szedien p. Ryn. 
iszrodo kitaip, negu priesz ke 
lėta menesiu. Veidas pylnas, 
skaistus,! akis, lynkemos^ bal
sas kitokia, gali valgyt ir mie 
got.

Ne mislykite, jog tai yra 
melas ar kad inpraszyti per 
daktara, czion patalpiname. 
Ne, tai padarėme del labo pa
liegusiu, ydant eitu pas savo 
daktara-teisinga o ne pas kit 
tanezius, kuri e api “polande- 
rius” maž ka apstoję. O kad iž 
gydė iž sunkiu lygu Iždaveje 
“Saules’’ ir p. Rinkevycziu isz 
Trentono, tai visi žino.

D. T. Boczkauckas.

Iszejo iž spaudas trijų daliu 
kningele po vardu: “Sziupinis 
puikiu Skaitymu”-1, 2 ir 3 da 
lis kasztuoje tiktai 3o centai, 
turi trijose kningeles 152 pus 
lapius.

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

Kapitoną Veloe, 
Kryžokai;

Dainoriu, Vaidelota ir 
Tris dalys szupinio.

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

Gera proga-
Kas norėtu prisidėt už pusi 

ninka prie saliuno. Tegul atsi 
szauke ant adreso:

Mr. John Sinkevicz,
56 Randai St., 

Providence R. L
Saliunas labai gerioja vieto- 

ja ir geras traktas, jog vienam 
yra sunku laikyti ir pritarnau 
ti kostameriams. (2.8 °1)

Del visu gero.
Konia no pats Kalėdų 

kvaraba inlyndo in mane. 
Miegot lovoje ne biskio ne ga 
Įėjau tiktai sėdėdamas ant 
kėdės ir ant pagalos pradėjo 
kojos tinti ir tinimas ėjo augsz 
tin. Jau mislinau bus f a r b ei 
d i k 1 a c k i s. Ymu daktara 
anglyka, tas kaip ir visi 
iž geresniu daktaru apibarszki 
no apspaudi, užraszi gyduoles. 
Teisybe, biski pamaczino, nes 
teip kaip ir nieko. O ka, jau 
ne jaunyste, gal ir reik kelaut 
pas Abroma, nes noras gyvas 
tęs meilus kožnam, pamėginau 
paimt jauna daktara p. Blaže- 
jevski, su taje misle, jog tegul 
musu tautietis užbaigė o ne ko 
kis anglykas. Ir žiūrėkite kas 
isz to stojosi: Daktaras Blaže 
jevskis pribuvo isz Shenan
doah in Mahanoju in aptieka 
p. Kazuno, kur du kartu ant 
nedel os atsilanko, atsilanki 
ir pas mane. Apžiurėjo, davė 
savp instrukcijes, užraszi lie- 
karstvos, na ir no pirmutine at 
silankymo jaueziau palengvini 
ma. Lyga buvo “po d ag r a” 
no nuolatinio sedeymo ir tai 
prie to darbo sėdžiu api 24 mė 
tai. Lyga buvo baisi ir pavoyn 
ga ir tykrai myslinau. jog rei
kės atsisveikitu su drukarne, 
su Taradaiku, su Baltruvienie 
ir visais skaitytojais. Pirmiau 
se dėkui Dievui, o paskui dak
tarui Blažejevskiui, szedien es 
miu sveikas ir drūtas kaip 
krienas ir daug lengvesnis ba 
jagu ne tekau 20 svaru tai jau 
garbe Dievui, ba da pasilyko 
216 svar.

Asz tai garsinu tikra teisy 
be, ydant visi lygonei atsilan
kytu pas Daktara p. Blažejevs 
ki o gerai iszkirs.

D. T. Boczkauskas,

Szymet derlingas metas, far- 
merei padarys ne mažai piuin 
gu, kad tiktai valos nuvalyti 
paselius.-Tai vis malone Die 
vo, ba kad ir darbai su mažės, 
tai pas taimerius užsiėmimą 
turės!
Katra Dievas ant svieto leidže.

Ta niekados ne apleidže.

NAUJA KNYGA 

IstorijeSzventa 
Seno Ir Naujo Instatlmo su Paveikslais.

Yra tai pirmutine knyga lietuviszki 
su teip puikeis paveikslais, padirbto! 
per europinus artistus. Puiki popieti 
Aiszkus drukas. Didelo formato.

Kožnas gėrėsis katras taja knygr 
nusipirks. . Norint daug kaszto anl 
iszdavistes tosios knygos padėjome 
vienok pastanavijom 
labai pigei parduot pnnfi
ba tiktai už . . . UUlIlU

Teipos-gi turime visokiu dvasiszku 
svietiszku ir istorinu knygų kurio 
kataloga gausite dykai. Adresą vokite 
“6aulė’’ Mahanoy fitou

Isz Amerikos.
Pirma karta prakalbėjo 

savo gyvastį.
Buffalo, N. Y. 6 June- 

Franciszka Mūra, kuri ne gale 
jo prakalbėt ne žodelio savo 
gyvasti, nustebėjo visa savo 
szeimina prie vakarienes, ka
da isztare angliszkoje kalboje 
“duonos”. Franciszka turi vos 
deszimts metu ir gyme senam 
krajui.

Milžiniszkas užkalbinimas 
geležiniu sztangu.

Pittsburg, Pa., 6 June.- Plie 
ninis truatas United States 
Steel Corporation aplaike už 
kalbinima nog Rueiszko rando 
ant padirbimo geležiniu sztan 
gu del Sibirsko kelio. Kon 
traktas isznesza ant 1,000,000 
tonu verties $25,000,000. Mat 
rusiezkas randas isz pradžios 
dėjo niekesnes sztangas ant mi 
neto geležinkelio, norėdama to 
kiu budu užezedint kaszta, nes 
persikanojo jog sztangos yra 
niekai, per ka užkalbino ge 
resne Ameryke. Padirbimas 
sztangu užims du metus- dar 
bas jau pradėtas.

Susiduri elektrikinei ka
rai.

Annapolis, Md.- Penkioli
ka ypatų tapo užmuszti ir tiek 
pažkistu, kada du elektrikinei- 
karai ant Baltimore, Washing 
ton ir Annapolis geležinkelio 
susidūrė praeita Petnyczios 
nakti. Priežastis nelaimes neži 
noma.

Eksplozija aut vajauuo 
laivo.

Los Angeles, Gal.- Per eks 
plozija garinio katilo ant ame 
rikoniezko vajauno laivo Ten- 
nesee, septini laivorei tapo už 
muszti o szeszi kiti maž- dau 
glaus sužeisti. Laivas mažai ka 
buvo sugadytas.

Geras nutarimas
Pittsburg, Pa - Ant metinio 

seimo Prus-Kataliku Draugys 
ežiu, buvo vien balsei nutarta 
Kad salunuose butu uždrausta 
viens kitam “fundyti” ir ta pa 
pratimą visai isznykinti ka 
dangi toksai papratimas yra 
priežastim daug neblaivyscziu.

Dar vis bėgaisz Amerikos.
Bedarbei stovint “it siena", 

iszeiviai be perstojo bėga isz 
Amerikos. Ant vieno atkėliau 
janezio iszvažiuoja tris žmones. 
Nuo balandžio 17 ligi 24 d. 
iszvažiavo 227,761 (190fm. tuo 
•pat laiku 75,345), betvyko gi 
104.831 (pernai 392.239)žmo 
nes.

PUIKEI APDARUOS

MALDA KNIGOS
Vo.4701 Aukso Altorius ekuritiit 

apdaru, apkaustitos ir auksinti kn 
sztai, apwalais kaupais. $1.O( 

¥o. 4705 Mažas Naujus A ukso AI 
torius skoriniu apdariu, apkausti 
tos ir auksuoti krasztai su apwala.ii 
kampais . . . $1.(M

No.4702 Auikso Altorius szagriiw 
skaroje apdacitos, apwali kampai 
aaksinti kraaetai, lavai puikai įse 
marginta iu auksinėms kwietkonw 
labai puiki kningele $1.26

Vo.4703 Aukso Altorius minkszti 
apdarai, auksinti krasztai ir apwali 
kampai, auksuotas križius, paraaza* 
ir puikei iszmarginta , $1.5#

No.4700 Aukso Altorius apdarits 
bu baltais aloniaus kaulais, puikus 
abrozelia laz oeluloidos, 8 sidabrini 
medalikais «n>lenougeliu, auksinį

Kalėjimuose.
Latviu dienrasztis ‘ Latvija’ 

raszo, kad Rygos centralinia- 
me kalėjime pastaruoju laiku 
sėdi iezviso apie 1500 visokiu 
politiszku ir kriminaliezku ka 
liniti. Politiszku kaliniu skai 
ežius esąs 247 žmones, pasmerk 
tu arestantu rotosna- 580 žmo 
nes, o tokiu kaliniu kurie sėdi 
dar be teismo yra- 531 žm., 
adminietrativiszkai pasmerktu 
yra 37 žm , o pasmerktu tvirto 
ven- 5 žmones. Apart to dar 
kaliniu tarpe yra apie 100 mo 
teru isz kuriu didesne dalis po 
litiszku prasikaltėliu.
Permainos kunigu tarpe.

Kun. Ruseckas, Slavikų vi 
karas, r kun. Szeszkeviczius, 
V’ei/.'h vikaras,- sumainyti 
vietomis. Kun. Sakeviczius 
paskirti s vikaru in Vilkaviez 
ki. Kun. Justinas Strzeleckis, 
Cekiszkio klebonas, perkeltas 
in Betygala altaristų, kun. Pet 
ras Lebioba. Velykių f ii.— in 
Czekiszki kleb ' kun. Praneisz 
kus Tiszkeviczius, Vabalninko 
kam.,- in Velykius fil. Pieve 
nu f iii jMistas Lukaszeviczius- 
in Zlilį! inu fdija.

Pakitėjuje mirė a. a. kun. 
Jurgis Dervinskas 28 metu.

Straikas.
Kercze.- Sustraikavo taba 

ko fabrikas Mesaksudi darbi 
ninkai; fabriką uždengta, dar 
bininka atstatyti. Darbininku 
su fabrikantu sutaikinti, atvy 
ko fabriku inspektorius.

Bomba.
Tiflisas.- Butan pirklio Ter 

- Abramovo, kuris kelis sy 
kius gavo grasinanezius laisz 
kus su reikalavimu pinigu, 
mesta bomba, iszdaužyta etik 
lai; suimta tris.
Japonai pirkliai Rusijoj

Odesa.- Dz Jokagamos atvy 
ko stambiųjų firmų atstovai, 
kurie ketina uždėti Odesoje di 
dele prekių, ypacz arbatžolių, 
sankrova.

Gydyties nevalia!...
Valdžia uždraudė žydame- 

ligonims vasara atvažiuoti Kau 
kazo miesteliuosna minerali
niu vandeniu gerti.

“Serga tėvas, žmona, vienin 
telis vaikas. Užsienin važiuoti 
nėra isz ko arba negalima, o 
važiuoti Rusu sveika vietesna- 
neleidžiama. Sveikata ezia-J 
pat, rodosi, bet mylimas tau 
žmogus.turi nykti ir žūti, nes 
valstybe draudžia jam pasveik 
ti! Tai jei jau neleidžiama gy 
dyties, bene galima butu kaip 
-nore uždrausti ir sirgti ? Tas 
bent butu kur-kas žmoniez 
kiau”!

Užpuolimas.
Tiflisas.- Vietinis general

gubernatorius iezeiunte in kai 
ma Vedžeti netoli Tiflieo kazo 
ku buri, nes buvo praneszta 
buk ten apsigyveno su visa sa 
vo gauja žinomas žmogžudie 
Milli—Szbili. Piktadariai pama 
te kazokus, pradėjo in juos 
szaudyti isz mauzeru, užmusz 
tas sargybinis ir lengvai sužeis 
tas vienas kazokas. Lz pikta 
dariu užmuszta 8 ir sunkiai 
sužeista 2. Kiti piktadariai pa 
eielepe, tarpe ju ir patsai gau 
jos vadas.
Anglijos karalius Rosijoje

Anglijos karalius Edvardas, 
su karaliene ir Kuningaiksztie 
na Viktorija apleido Londoną 
ir kelauja in Rosi ja ir szedien 
(Utarninke) pribus m Rusijos 
miestą Rėvai kur juos pasitiks 
pate caras. Rusijos caras keti
na rudenije atlankyti Anglijos 
kaialiu.

Bedarbe Rygoje.
Latviu laikraezcziai raszo, 

kad bedarbe pastaruoju laiku 
Rygoje, kas karta vis didinasi 
ir bedarbiu darbininku skai 
ežius esąs labai didelis.

ISZ BOSUOS, LTE< 
TUVOS IB LEN

KIJOS, r--- «■——
Tilo epidemija

Pastaruoju laiku tifo epide 
mija Smolenske labai žymiai 
platinosi. Tifu pasimirė neT 
pats gubernijinis gydytojas 
Smirnovas. Epidemija teip 
pat yra prasiplatinusi ir guber 
nijiniame kalėjime.

Miszkas dega.
Laikraezcziai raszo, kad Si 

bire nuo pat Tomsko ligi Kras 
nojarsko, dega miszkai. Jokiu 
priemonių gaisro gesinimui vie 
tiniai gyventojai nesigriebia. 
Drama Ekaterinoslavo ka 

lejime
Balandžio 29 d., apie 12 vai 

diena, Eka’erinoelavo guberni 
jiniame kalėjime sprogo born 
ba. Buvusi gi tuo laiku kie 
me No. 10 kameros kaliniai, 
kurie buvo iszleisti pasi 
vaikszczioti, pradėjo bėgti in 
visas puses; stovintieji ant ear 
gybos kareiviai pradėjo in 
juos szaudyti. Vienas isz kali 
niu, pasmerktas karo- apakti 
ežio teismu miriop, iszszove 
isz “brauningo” in kalėjimo 
prižiūrėtoja Azarova, o kiti ka 
liniai iezlakste in visas puses; 
du isz kaliniu užlipo ant kaleji 
mo stogo ir pradėjo szaudyti 
in kareivius, fuotarpu pribu
vo kariumene ir paleido ke
letą szuviu in beganezius kali" 
nius. Tuomet isz kaikurij 
kamerų kaliniai pradėjo szau 
dyti in kareivius, tada karei 
viai pradėjo szaudyti in kame 
ras, kur pasirodė daugybe už 
musztu ir sužeistu. Iszviso už 
musztu buvo 29 kaliniai, o su 
žeistu 30. Ant kalėjimo stogo 
rasta dar du užmusztu isz ku 
riu vienas J. Nagornyj buvo 
pasmerktas miriop. O kalinys, 
kuria pirmutinis pradėjo ezau 
dyti isz “brauningo”, buvo 
pervertas penkiomis kulkomis, 
ir visa laika laikėsi ant kojų 
ir szaude, tiktai szeezta kul 
ka, kuri pataikė jam in aki, 
nudėjo jin ant vietos Kuo 
met viekas jau buvo nura 
mnta kalėjime padare krata 
ir rado kamerose dar dvi visai 
gatavas bombas. Krata kaleji 
me tęsęsi ligi pat 7 vai. vaka 
ro ir per ta laika iezkrete tik 
tai 18 kamerų. Ilga laika kitu 
kamerų kaliniai, neineileido 
kalėjimo vyriausybes daryti 
pas save krata ir szaude in ka 
reiviue, tiktai po keletą, visos 
kareiviu rotos szuviu, kalėjime 
viskas nurimo.
Mirties bausmių statis

tika.
Rusu laikrasztie “Pravo” 

praneeza, kad per visa kares 
stovio laika buvo pasmerkta 
miriop: Lenkijoje 124 žmones, 
Kijevo gub.- 86 žm., Mažgudi 
joje- 71 žm., Pabaltijos krasz 
te- 68 žm., Pietų-Vakaru 
kraszte-60 žm., Pietu Rusijoje 
(apart Odesos ir Chersonskos 
gub.)- 58 žm., Odesoje-52 žm.

Sąžines laisve.
Cholmsko rusu dvasiszkija 

padavė sinodui praszyma, kad 
leistu pagristi in staeziatikiu 
tikėjimą tiems unijotams, ku 
rie pastaraisiais metais parėjo 
in kataliku tikėjimą. Po draug 
su tuomi praszo teip-pat kad 
butu uždrausta staeziatikiaros 
pereiti in koki nore kita tikeji 
ma, be tam tikro gubernato 
riaue arba staeziatikiu dvasiez 
kijoe leidimo.

Tvanas.
Krasnojarskas.- Emeeiske 

tvanas: užlieta du treczdaliu 
miesto; nelaimiu su žmonėmis 
nebuvo.

Isz Lietuvos.
Radviliszkis

Didžiojoj Petnyczioj, ant 
turgaus sargybinis Ivan Vas; 
liev prikibo prie ūkininko 
Brazaiczio isz Karczemu eod 
žiaus, buk jo kvorta maža, ir 
nuvarė ji pas antstoli. Instu 
mes Brazaiti, in kanceliarija ear 
gybinie eme ji muszti. Gerai ap 
daužės visai nekalta žmogų, ear 
gybinisiszmieravokvorta Kvor 
ta parode ne kiek nemažesne 
už valdiszksja(skarbava). Tur 
but Brazaitis nemokėjo gerai 
apseiti su sargybiniu. Vertėtu 
Radviliszkenams susiprasti ir 
neduoti tokios didelioe valios 
sargybiniame.

Kvietkai.
(Zarasu pav.). Mažas Kviet 

ku miestelis stovi gana gražioj 
vietoj ant-pat Nemunėlio 
upes kranto. Žmones ežia ne 
turtingi, nedaug teturi žemes. 
Iki sziol gyveno kaimuose; da 
bar jau pradeda kaikurie sod 
žiai tarties apie skiretymasi in 
vienasedžiue. Bet daugumas bi 
josi: esą bus neramu gyventi 
atsiskyrus nuo kaimynu. O ro 
dos vertėtu būti drąsesniais, 
nes ežia pat Kurszas, nuo kurio 
galima turėti pavyzdis gėrės 
nio gyvenimo vienas ėdžiuose.

Sziaip žmones ežia gana ap 
siszfficte Daugumas skaito laik 
raszezius. Kaip matyt, skaity 
me laikraszcziu kvietkiecziai 
neatsiliko nuo kitu kampeliu 
Lietuvos.

Pereita žiema kvietkiecziai 
buvo sumanė pastatyti per iz’a 
vasara nauja murine mokykla. 
Paskyrė pinigus ir iszdirbo 
pliaua, bet statymą del in vai 
riu kliueziu atidėjo ligi kitos 
vasaros. O nauja mokykla ežia 
labai reikalinga, nes senoji bai 
gia puti ir labai maža. Pir 
miaus, mokytojaujant rusams, 
mokyklos užtekdavo, nes ja 
telankė kokios 40-50 vaiku; 
dabar gi prie lietuviu mokyk 
la visuomet persipildo. Teip, 
pereita žiema mokinosi 100 
vaiku; o butu buvę daug dau 
giau, nes del vietos stokos mo 
kytojae neprieme 20 vaiku.

Neužilgo Kvietkuose bus 
•ūrszaiczio rinkimai. Kaip gir 
Sieti, kai-kune jau nuo seniai 
girdo rinkikus degtine ir alų 
ežiu.

Salocziai
(Pan. pav.). Saločiu mieste 

lis neperdidelis. Yra monopolis 
2 aludes ir koke desetkas elap 
tu smukliu. Žmones ežia labai 
geria 1907 m. isz vietinio mo 
nopolio iszgerta degtines už 14 
tukstaneziu rubliu. O žmones 
dejuoja, kad pinigu nėra neturi 
už ka laisraszcziu iszsiraszyti. 
Kad tai nors dvideszimtaja 
dali tu pinigu, kuriuos per me 
tus prageria, laikraszcziams 
paskirtu, tai visi galėtu prisi 
skaityti ir dar pinigu liktu.

Lazdijai
(Seinų ap. Suv. g.). Szito 

valscziaus žmones visai neeusi 
prate. Pirmeiviu laikraszcziu 
nepeina ne vienas; klerikalu 
(kunigu) laikraezcziai teipgi 
menkai prasiplatinę; knygų- 
ežiu niekur nepamatysi; drau 
gijos jokios nėra. Visam tam 
priežastį tame kad nėra hetu 
viii inteligentu.

Jau nekalbant apie politisz 
kaji susipratimą, dar ir tautiez 
kai žmones nesusipratę.

Miestelyje, kur tikt pasisuk 
si, ten alude. Ūkininkai dau 
giausia mažalaukiai, žeme blo’ 
ga-

K i bartai.
(Suv. g ) Ties Kybartu (Vir 

balio) stotimi sudaužė galva 
nieko nekaltam kareiviui kol 
atėjo gydytojas, daug kraujo 
nubėgo ir ligonis gali pasimirti. 
Suimta tris piktadariai: du Pra 
puoleniu ir J. Grigalius, tikra 
eais kaltininkas. Prapuoleniai 
nore nemusze, bet ir negyne. 
Visi tris jauni vyrai.

Suvalkai.
Keli pirkliai padavė praažy 

ma, kad butu leista važinėti 
automobiliais iez Suvalkų in 
Marijampole ir Seinus. Jeigu 
butu leista, tai nor vasara butu 
gerai tiems miestams sužinoti, 
nes automobilis važiuoja teip 
greitai, kaip traukinys; iez 
Seinų in Marijampole butu 
galima nuvažuoti per 4 valan 
das.

Radviliszkis.
Kauliniu sodžiaus ūkininkai 

sumanė iezeiskiretyti in vienase 
džius. Jie nutarė susirinkti Ba 
landžio 5 d. ir galutinai viską 
aptarti. Kas neatvyktu turės 
užmokėti 25 rb. pabaudos. Su 
sirinko mažne visi. Susirinku 
šieji padare nutarimą ir, nusiun 
te ji užtvirtinti Balandžio 15 d. 
pasirasze.

Žiromu sodžius jau iezsiskirs 
te. Žmones labai džiaugiasi. 
Sako, dabar du kartu tiek gali 
gyvuliu laikyti ir ūki geriau 
vesti. Kaip g idėti, niekas nesi 
gaili isžeidalineš.

SENOVEJEJANKYNES.
Joki neožmiausi laukiniai 

žvėrys nekankina gyvo daigto 
teip baisiai, kaip žmogus kan
kina žmogų. Tik dirstelkim in 
tuos baisuosius, “vidurinius 
amžius”, kada žmones da tike 
jo, jog kankinant prasikaltę 
Ii, galima nubaidyti kitus nuo 
prasikaltimu. Tu laiku inetaty 
muose, paveizdan, buvo tokios 
tiesos: jei žmogus papilde žmo 
žudyste- virink ji gyva alieju
je! Jei jis buvo neisztikimas 
savo karalui- nutraukyk jam 
eanari po sąnario!

Nubausk visus prasikaltę 
liūs teip baisiai, kad jau tik 
del vieno baisumo niekas dau 
giau neiezdristu prasikalsti!

Teip neseniai su virszum 100 
metu Anglijoje mirtimi baus 
davo už 160 visokiu prasikal 
timu.

Vienok dabar svietas yra 
persitikrinęs, kad žudymas ar 
ba kankinimas prasikaltėliu 
mažai kiek, arba visai nesulai 
ko kitu nuo to, kad nepildyti 
tuos paežius prasikaltimus ir 
dėlto dabar apezviestesnes sza- 
lys siunezia kriminalistus in 
kalėjimus ne dėlto, kad juos 
nubausti, tik kad apsaugoti 
nuo ju kitus, ramius žmones

Bet pažiūrėkime, kokias 
baisybes padildydavo žmones 
senoveje, “vardan tiesos ir tei 
sybes” kankindami prasikaltę 
liūs.

Anglijoje priellenry’o VIII 
virimas gyvo žmogaus aliejuje, 
buvo instatymiszkas nubaudi 
mas.

Bet baisiausioji kankyne bu 
vo- suslėgimas žmogaus iki 
mirties. Prasikaltėli nugaben
davo nuogu, paguldydavo 
auksztieninka ir sukraudavo 
jam ant krutinės kaip galint 
daugiau svyros. Teip suslogin- 
ta, laikydavo per dienu dienas 
kol jis nenumirdayo, tik duo 
darni kas antra diena vandene 
ir blogos duonos. Hulle ir Ha 
lifase svetimoteriauninkame 
nukirsdavo galva.

Vokiecziai turėjo nužudy 
mo būda, vadinama “Yssrow

Buczkis”. Prasikaltėli pagul 
dydavo ant grindų priesziis 
milžiniszka stovykla moterisz 
kės su ieztieetomis rankomis, 
prikaltomis vinių, su asztrium 
jieezmu atikiszusiu nuo jos kru 
tines. Ta motenezkes stovyla 
povaliai slinko prie prasikaltė
lio, apsikabindavo pilnomis 
vinių rankomis ir antgalo, per 
durdavo jamezirdi atsikiszusm 
iez jos krutinės jiee zmu.

Senoveje buvo teipgi papro 
tye prasikaltėli užmuszti akme 
nimis. Iszvesdavo ji isz miesto 
arba kaimo ir paskui in sunez 
ta ir paguldyta ant žemes visi 
mesdavo akmenimis, kolie ne 
užmuszdavo. Teip buvo nukau 
kintae szv. Steponas, "pirmasis 
Krikezczioniu kankintinis.

Priesz Kristaus užgimimą, 
buvo labai madoje “kryžiavo 
jimas”. Vartodavo dvejopus 
kryžius: “Romos kryžių” arba 
kryžių paveizdon raides X. 
Kaltininką pririszdavo prie 
kryžiaus diržais arba perkal 
davo vinie per rankas ir kojas, 
-teip, kaip nužudė Kristų. To 
kia bausme buvo paskirta ko 
pikeziausiems prasikaltėliams 
ir buvo laikoma už labiausiai 
nužeminanezia.

Neronae, Romos ciesorius, 
ypatingai kankidamae krikez 
czionie, daugeli isz ju nukry 
žiavojo. Kitus apsiudino m 
žvėrių kailius ir inmeedavo'pas 
liutus. Kitus priversdavo im 
tis su laukiniais žvėrimis, susi _ 
rinkus daugeliui tukstaneziu 
piliecziu pasigėrėti tokioms im 
tyneme.

Deginimas ant laužo buvo 
visuose amžiuose. Nerono lai 
kuose nekarta miestą apszvies- 
davo laužai, ant kuriu degiu 
davo kriszkszczionis. Vėliaus 
katalikai, ingave galybe, de 
gindavo ant laužu “eretikus” 
ir “raganas”.

Pas senovės graikus buvo 
paprotys prasikaltėlius nunuo 
dinti, privereziant ji pati isz 
gerti nuodus Teip jie nunuo- 
dino visiems žinoma filozofa 
Sohrata.

Anglijoje buvo ypatingas 
stulpas, vadinamas “pillory” 
pastatytas kur arti turgavietes, 
persiskiriantis pusiau, kad bu 
tu galima suimti galva. Tau 
kiai būdavo tokiame stulpe 
dvi kitos skyles, inkiszti abi 
rankas. Perkiszus galva per 
skyle, nekarta prikaldavo au 
sis prie stulpo vinimis. Prie to 
tokio stulpo bausdavo už par 
davima savo szalies, raganyste, 
muszima paezios ir skolas.

Už keikimą ir blevyzgojimą 
prasikaltėliams persmeigdavo 
liežuvi raudonai inkaitintu 11 
deginiu.

Maskolijoje vienas rasztinin 
kas parasze knyga, iszrodan 
ežia valdžios neteisybes. Sndas 
nusprendė, kad autorius turi 
suvalgyti savo knyga. Maekvo 
je ant turgavietes, sukalė 
pliatforma, ant kurios užkėlė 
nelaimingaji autorių ir paskui 
davė jam po viena lapa suval 
gyti visa knyga. Užtruko tris 
vakarus, kolei suvalgė visa 
knyga. Per ta visa laika bude 
lis su “innagiu” plake, kad 
greieziau ir daugiau valgytu. 
Sziandien Amerikoje Roosevel 
tas toki žmogų payadintu “ne 
geistinu ukeeu’’ bet priversti 
ji valgyti savo knyga szian 
dien negalėtu ne Maskolijoje, 
Civilizacija eina pirmyn!

Vienok dar ir sziadien ne vi 
sai ir neyisur panaikinti bar 
bariszki nubaudimai. Skaityto 
jai žino apie baisu kankinima 
politiszkuju kaliniu Rygoje, 
Maskolijoj. Mirties bausme, 
da yra beveik visose vieszpa 
tystese. Maskolijoje, da teip ne 
seniai “mužikus” plakdavo 
ryksztemis. Chinuose dar ir 
sziandien yra barbariszki nu 
baudimai pakabinant prasikal 
telius ant virvių plakant ne 
dremis užkulnius, laužant kojų 
kaulus ir tt.
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Užraszai Kvestoriaus
(Kliosztoriaus Kolektorius)

Pagal J.C. parasze Kim. Dr. M.Juodysziua

(Tąsa.)

— Tai, tai mum pataikė ge 
rasis kinas! jeigu ne butu kai 
vinu, tai padaryczia jin infula- 
tu (pralotas, turintis tiesa ne- 
ezioti vyskupiszka kepure) Oly 
tos.

Ant rytojaus anksti kuni- 
gaikeztis ir visi medėjai, ir nau 
ji pribuveliai prieteliai, vieni 
isz akyvumo, kiti iez gero veli 
jimo, visi eedom’ant arkliu; ir 
teip in pusantro szimto raite
liu traukėm vieszkeliu link 
Minsko, visi gatavi ant vieno 
žodžio kunigaikszczio kad ir 
in ugni szokti. Kunigaiksztis 
leidosi riszezia; ir jau perjo 
jom suvirsz pora myliu; diene 
le pasirodė labai graži; kada 
persergejo kunigaikszti, kad 
arkliai ilsta, ir kad reikia duot 
jiem atsikvėpti.

— Tai nieko!- tarė kum- 
gaiksztis- kas pails, tai pails; 
palei Minską pasiszersim, ir te 
nai iezgirsim nuo Rupeikos; o 
potam.... Vos tai isztaie ku 
nigaiksztis, kad pamatėm le 
kenti prieszai mus nuo Minsko 
raiteli.

Asz pirmiausiai pažinau iez 
tolo musu arkli, o potam Sur 
vintą, drauga mano tarnystoje 
Volodkovicziaus. Jis pamatęs 
mus suspaudė arkli pentinais 
ir už valandėlės priezokes prie 
kunigaikszczio suriko:

— Jau po viskam, kuni 
gaikszti! negyvas.

— Kas? Volodkovicziue? 
Ar pasiutai?! .

— Volodkovicziu! Suszau 
de!

— Jėzus, Marija, Juozupai 
Szventae! Meluoji?

Ne meluoju, ponas kuni
gaikszti! Savo akimi macziau 
lavona; ir dar kareztas kraujas 
tekejo iez krutinės ir isz ausu, 
kada iszlekiau isz Minsko,

— Kada suezaude?
— Sziadien pueiautreczia po 

pusiaunakcziui.
— Gvoltas! gvoltae!- suriko 

kunigaiksztis.
Tegul mane žeme prarija, 

jeigu atz jiem tai dovanosiu! 
Isznaikysiu tuos rakalius!

Paskui mane! kas tiki in 
Dieva!

Ir norėjo paleisti arkli ezuo- 
le; bet sulaikė už brizgilo Sa- 
lagubas.

— Kam dabar, ponas kuni 
gaikszti? Numirusio nepnkel- 
eim.

— Asz ne Szczepanowskis; 
iez numirusiu kelti ne moku; 
bet atkerszinti pataikysiu, ir 
pridirbsiu Piotrovinu! Tegul 
paskui kelia juos, kas nori! 
A! Barabosziai! Leisk maue! 
ba tau paežiam suteezkysiu gal 
va! Ir griebėsi už szobles.

O Salagubas nuszoko nuo 
arklio, ir stojo prieszai, vis lai 
kydamas kunigaikszczio arkli 
už brizgilo.

— Teszkink, kunigaikszti, 
jeigu nori! Geriaus iez manės 
padaryk Piotrovina, arba 
Szczepanoweki, ne kaip Mins
ke turėtum daryti kankyti 
nius!
“ — Ale ant tuszezio in Mins 
ka- tarė Suryintae: nes tenai 
nėra jau nei pono Szczepanows 
kio, nei pono Piotrovino, nei 

jokio deputato: (Reikia žinoti, 
kad Survintas, prastas žemai 
tis vos pasiraszyti mokentis, 
nieko ne žinojo apie stebuklus 
ezv. Stanislovo) nes tuojaue 
po suezaudymui Volodkovi
cziaus iezvažinejo visi, arba tie 
siok sakant, iszbeginejo; net ir 
pate Morikonis iszvaževo in 
Bychova pas kunigaikszti Sa 
piega; o deputatai kožnas in 
savo szali, tiktai nei vienas in- 
szita szali: nes vakar vakare 
pasklydo garsas po miestą, 
kad kunigaiksztis su didele ar 
mija trauki link Minsko del 
atmuszimo Volodkovicziaus; 
ir dėlto in vieta už trijų dienu, 
tai nelaukdami tribunoliezko 
termino, suszaude ji naktij.

Tada kunigaiksztis nusėdo 
nuo arklio, nuleido galva: “Re 
quiem aeternam dona ei Domi 
ne1’- tarė po kelis kartus, ir 
szluoste rankove kiintanczias 
isz akiu aszaras.

Asz verkiau, kaip bobras; o 
Survintas žlembe kaip vaikas. 
Kunigaiksztis vėl sėdo ant ark 
lio, atsuko atgalios ir liepe 
Survintui joti szale saves.

— Papasakok man tamista 
ta visa tragedija,- tare in ji.

— Nėra ka nei pasakot, 
skaiseziai apszviestas kuni
gaikszti pone! užszove, ir po 
viskam,- atsake Survintas verk 
damas.

— Papaikai isz dideles gai- 
leetiee, pone mylimasis.

— O ka?S. A. kunigaiksz 
ti! kaip jisai užpuolė ant tribu 
nolo!...

— Ta viską žinau nuo Bie- 
levicziaus; sakyk tiktai, kas bu 
vo po dekretui?

— Po dekretui? Kaip tik 
jam "perskaitė dekretą kordigar 
doj, tai tuojaue ponas rotmis
tras krajewskis liepe atneszti 
retežius. Volodkovicziue jokiu 
budu nesidavė apkaustyti.

— Esu bajoras- sake; jeigu 
reikia mirti, tai tegul stojas va 
lia Dievo! Ne esu nevat “jur 
victus”: nes ne duota man ne 
laiko, nei apgynejaue. Taigi 
szalin su retežiais! szalin!

Krajewskis perstatinėjo ir 
net perpraszinejo, kad tur isz 
pildyti dekretą tribunolo. Ant 
galo, norint spardėsi, užsidėjo 
vienok jam retežius ant kojų.

Volodkoviczius pamatęs sa
ve surakytu, kareziai pradėjo 
verkti; užlaužė rankas, kad 
net visiem jo pagailo , Pasako 
jo man ta viską prie layono pa 
rucznikas tribunoliezkos sargy 
bos ponas Sielanka.

Paprasze potam nabaszny 
kas Krajewskio, kad jam da 
leistu pasimatyti su kuriuom 
isz savo dvaroku. Tiko ant to 
rotmistras. Atsiuntė in murini 
narna, ir asz tuojaue atbėgau. 
Ai! Dievui žinot, o ne pasako 
ti kunigaikszcziui mano, kas 
su manim darėsi, kada pama 
cziau apkaustyta savo poną! 
Griuvau jam po kojų; ir abu 
du užbaubem dideliu verksmu, 
Sargai, norint tai kareiviai, o 
teipgi verke; nes szirdi pjaus 
te... ir dabar pjausto, skaisz 
ežiai apszviestas kunigaikszti 
pone!

— Ar yra mano brolis po
nas Juozapas ?

— Nėra- atsakiau- pradėjo 
klejoti, iszgirdes apie pono ne 
laime; palikau ji be vilties, nes 
buvau pas jiji.

— Kur Bieleviczius ?- pa
klausė.

— Tuojaus po suėmimui po 
no, nulėkė pas kunigaikszti 
Karoliu Radzivila.

— Tai gerai!- ir ieztyko pri 
dure:- kunigaiksztis Karolius 
manes ne apleis. O ar ne turi 
te jokios isz tenai žinios?

— Nėra jokios ypatingos, 
bet mieste kaip in bubna mu- 
sza, kad kunigaiksztis gal kas 
valanda užpulti su kareiviais 
ir atmuszti poną.

— Tai viltis pas Dievą!- ta 
re blaivydamasis iezvalios. Po 
tam mete ant stalo du raudo 
nuosius ir paszauke:

— Krajewski! liepk atnesz 
ti vyno. Ant rupesties iszger 
siu su mano geru žemaieziu.

Velyczia ponui- atsake Kra 
jewskis- susiprasti, persergsz 
ežiu, kad czionai nėra jokiu 
juoku. Czia netokia rūpestis, 
kuria vyne galima butu prigir 
dyt. Kada geležys ant kojų, 
tada apie Dieva, ne apie žmo 
jes mislyti reikia, ir dėlto veli 
nu ponui paszaugti kunigą ir

iszsispaviedoti.
— Iszeispaviedojau ant Ve 

lyku- atsake sziurkszcziai ma 
no ponas.- Tamista uždėjai 
man retežius; bet atsiras tok 
sai, kuris juos nuims, ir jais 
gal ka kita apžiuręs. Liepk at 
neszti vyno!

— Netiktai, ka negaliu iez 
pildyti to reikalavimo, bet ir 
negaliu ilgiau palikti czionai 
tarna pono. Pone Survintai! 
atsisveikink su savo ponu ir 
iszeik.

— Ponas rotmistre!- tariau 
tada spausdamas jo kelius-su 
simylek, ar tai ne gana, kad 
už toki nieknieki poną mano 
kuris yra ponas isz ponu, kor 
digardoi laikote, kad jam re 
težius uždejote, kad ji smer 
ežiu gąsdinate, idant ji dar ii 
giau teip kankyti? Juk ant ga 
lo ponui Dulskiui pirsztai sugi 
jo, o su Vieszpacziu Dievu 
lengvesnis darbas negu su žmo 
nem. Už nenorėta perkirtima 
kryželio iszmurys bažnyczia 
ponas mano; aeziu Dievui, turi 
isz ko. Dievaž, ponas rotmis
tre! leisk jau mus tamista ant 
liuosybes, ir pats to nesigaile 
si.

— Esi geros szirdies bajo 
ras, ponas Luryinte,- atease 
Krajewskis,- atleisk, galva ne 
prie rodos. Žinok apie tai-dar 
pasakė, imdamas mane už ran 
kos,- kad nei asz sprendžiu 
nei asz apkaustau nei asz szau- 
dau. Tribunolas apsudijo, tri 
bunolas apkaustė, trubunolas 
ir., nutilo Krajewskis, o Vo 
lodkeviezius daba'ge;- ir su- 
szaudys!

Sėdo potam ant suolelio už 
stalo, galva parėmė ant ranku 
ir užsimislijo.

Krajewskis teipgi tylėjo: o 
asz verkiau, kaip vaikas. Ant- 
galo rotmistras paantrino savo 
prisakyma atsisveikinti su po 
nu ir iszsineszti. Tada prisiar 
tinau prie vargszo užsimisliju 
šio; o jisai nepakeldamas gal
vos tarė:

— Likk sveiks! Gal pasima 
tysim ant Jozafato pakalnes!- 
o tykiau pridūrė:- Jeigu "iki 
rytrytui nebus czionai Radzivi 
lo, lek in Nesviža: ba pražu 
siu!

Nežinau, ar Krajowskis tai 
girdėjo; bet asz pabuezevau po 
no keli, ir iszejau, neszdamas 
akmeni ant szirdies.

Mieste buvo paszeles judeji 
mas. Tribunolas dar drueziau 
užsidarė; sargybas visur pasta 
te ir terp vartų ir ant trepu, 
Po gatves ir ant rinkos ponai 
palestrantai, aplikantai, rejen 
tai krūvom vaikszcziojo, galvo 
darni ir pranaszaudami ir teip 
ir sziteip.

Vieni sake-jau po juom! 
Dekretas tribunoliszka! Apelia 
eija tik pas pati Dieva!

Puls kulkute! Kiti vėl szne 
kejo:- Tribunolas su dekretu, 
o Radzivilas su muszkieta! Pa 
matysim tuojaus sveczia, kai 
bėjo.. Jis isztrauks ji isz szito 
kalėjimo; o nuo Radzivilo tai 
jau ne atims nei pats velnias.

Kiti vėl pasakojo, kad už su 
kapojimą kryželio turės peksz 
ežias eiti in Ryma praszyti isz 
riszimo. O kiti vėl, kad turės 
pats save plakti su “diecipli 
na” pas Bernadinus po liampa. 
Teiposgi nekune sznekejo:- 
Disciplinavojo jisai ne viena; 
tegul dabar pats paragauja to 
paties gardumyno!- Bet visi 
žingeidus buvo pabaigos; o be 
veik nei vienas netikėjo, kad 
stosis pagal dekretą.

Kada iszejau isz kordigardos, 
apsiaubė mane didele minia 
ir apipylė klausymais be galo: 
bet man kaipo butu kas kalba 
atemes, galvoj man maiszesi; 
stumdžiau nuo saves visus nei 
žodžios nesakydamas: ir inbe 
gau in bažnyczia Tėvu Bernai- 
dinų, kuri buvo atdara priesz 
Miszparus; daviau doleri ant 
litanijos ir ant “Segueris”, ir 
gulėdamas kryžium klausiau..

(Toliaus bus).

Agentas

Columbia
ALAUS

Vienas mergina parsitrauki, 
Ir ylgai yaikinelis nelauki, 

Apsipacziayo, 
Na ir paeziule gavo. 

Rodos tiktai gyvent reikėjo, 
Nes ka? Savo vyro suvis ne 

mylėjo;
Su kitais bėgiojo.

Ant vyro ne žiurėjo.
Beda žmogeli, 

Ka daryti gali?
Klaida dydele padarei, 

Jogtaje nieksza partraukei, 
Szedien ne paezios ne piningu 

r ne turi,
Boba pabėgo vyska paemi.

Badai in kraju sugryžo, 
Atsižadeju .savo vyro, 

O ir piningus paemi visus, 
Jagu turėjo kokius.

Begk pas Ragazinska ;
Kur begi teip staigai?
Ar tav kas ue gerai?

Gerai man ir smagul
No Ragažinsko sznap- 

selo turiu!
Ir tu kūmai

nestenetum
Jago tokia a- 
riėika turėtum

Lekoyanos paviete dvi mergi
nos.

Vaiksztinejo vakarais nuola 
tošį

Na ir kaip girdėt, tai tas isz 
vyks/ 

Jog atnesz dovana garnys!

Sako visi, jog Clevelande yra 
mergynu,

Ka kabynasi prie vaikinu, 
Už tai no Dievo apteiki. 
Garnis dovanele apteiki.
Gerai, gerai szlapnoses, 
Prisiverdate koszes^.

Tai valgykite, 
Ir aluti gerkite.
» » »

Kaip kur, tai mergynos, 
Dydelei protingos;

Jagu kas praszo už svietka 
tai ir stoję,

Ir norint ne maezius, drasei 
ludije.

Žinomo ir da prisiekė ant bib
lijos,

Jog teisyngas ludyimas i jos!
Per tokia grinorka, 
Bausme užsimoka;

Vaikinai to ne dovanos,
Jagu pasiseks, tai in kaili 

duos.

Kaip dabar ne visur dyrba, 
Tai daugjszposu pridyrba;

Ne yra tos dienos,
Kad ne pasilaktu kaip vantos.

Ir ka daro? U-gi muszasi, 
Mėlynus brilius dedasi.

Moteriukes virams ne apsi- 
leidže,

Turi pasigeri, nes to geidže;
Subegia pas viena,

Kada vyru namien neyra, 
Po kelis centus sumeta,

Na ir parsitraukė bertainiuka, 
Gere o paskui susimusza, 

Vienos kitas in lakupa kisza.
Tokiu spasabu vaitai, 

Žuri labai gerai.
•» * *

Conektike mergynos da prisi- 
turi prie piningo,

Tai da ne stokas del tokiu ir 
vaikino;

Taigi du vaikinai turėjo ta 
laime,

Jog dvi merginos ant balaus 
paemi,

Bet kada airiszius pamati
Tai Lietuvius sportelius pa

meti.
Cze velei du sportukai ne tu

rėjo piningu
Ir ne galėjo pirkt tikietu del 

merginu;
Norėjo, kad merginos peksz- 

ežios eitu,
O ne važuotu!

Bet merginos piningu turėjo,
Už save ir tuosius sportelius 

užsimokėjo.
Jau tame Connetike,

O ypatingai Naugotuke;
Juokai ne pasibaigs niekados, 

Pasiliks ant visados.
O kur davgiause Lietuviu, 

Ten ir daugiause juoku.

Daktaras @ WINTERS
110 W. Oak St. Shenandoah. Pi.
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Gydo visokias lygas akiu. Prilaiko akuk 
eitis ir gvarantuqja juos tinkaneziuma. D? 
Winters per 5 metus mokinosi pas garam 
gus profetorau ylga laiku Philadelphia.

NARSUMAS.
Saule jau buvo kone nusilei 

dus. Buvo tai puikus Liepos 
vakaras. Kėlės vedantys isz 
miesto krutėjo darbinykais, 
kurie skubino namon in arti
mus kaimelus, idant nedelia 
perleist terp savo milemu. Terp 
ejnancziu, galima buvo pate 
myt du darbinykus kalbam 
ežius terp savias api labai svar 
bu dalyka. Galima buvo tai 
reget isz juju nuludusiu vejdu.

* * *

Mano pati labai serga- kal
bėjo vienas isz juju-jau nede
lia kaip nieko nežinau kas ten 
dedasi ne aplaikiau jokios ži 
nios. Kraujas mano net susza- 
la gislosia kada pamielinu, jog 
gal.... Nesirupyk Antanai, 
gal tenais nieko pikto neatsity 
ko, ba butu jum davė žinot 
apmalszinrdavo jojo draugas.

— Skubinkim Jonai, ba jau 
suvis suteme ir kone devinta 
adyna. Per girre ejti tai pavo
jingas kėlės; ba ne senei likos 
užkluptas kokis tai ponas ka 
važiavo in miestą -tare Anta 
nas- norėdamas užmirszt api 
sergante paczia. Tykiuosiu jog 
mus ne užpuls, ba ne labai isz 
to ka naudotu, dvi poros dra
panų mažai ka verti, o ant galo 
paskui mus da ejna darbiny- 
kai-atsake Jonas

Kada teip ėjo valandėlė, 
Antanas dirstelejas in deszine 
szali, kur kelei skyrėsi;-, pare
gėjo stulpą ugnies ir kibirksz 
tys kuris augo kas kart didės 
nis ir apszvietinejo visa aplin 
kine. Vienkart paregėjo ugni
ni stulpą ir Jonas ir kiti darbi 
nykai ejnanti paskui juos. Jo 
nas paszauke in Antana:

— Ejme greieziau! tai ug
nis Valaicziuosia gal reikalau 
je pagialbos, ejme.

Antanas ne laitai norėjo 
tikt ant to, atsimindamas api 
sergante paczia namie nes atsi 
mine sau jog gyventojai Valai 
cziuosia rejkalauje didesnes 
pagialbos ne kaip jojo sergan
ti pati po apgloba geros kai- 
minkos ir pasuko in szali de- 
ganezio kaimo.

* * *

Dege grineze ir tvartas ūki 
nyko Baltraus, Kaimuoczej 
prisižiurinejo nuleidę rankas 
perimti bajme ir nežinojo 
kaip ymtis prie gialbinimo. 
Grineze ir tvartas dege kaip 
sziaudai, Baltraus ne buvo na 
mie, o jojo pati paregėjus ug
ni apalpo isz iszgasczio. Api 
gialbinima daigtu ne buvo ne 
ka mislyt, ba ugnis platinosi 
greitai. Moteres mėtėsi gialbet 
Baltruviene. Kada pasisekė 
joms ant galo privest jaja prie 
gyvasezio, pirmutinei josios žo 
džej buvo.

— Kur vajkai? ar iszgialbe 
ti ?

Niekas ne ga'ejo jai ant to 
atsakyt ba didelam sumiszime 
niekam ne atėjo ant mieslies 
apie vaikus. Szauksma nelai
mingos motinos iszgirdo ejnan 
ti Antanas su Jonu.

Antanas iszsigirdes graudin 
ga verksmą Baltruvienės, ne 
mislydamas nieko szoko in de 
ganezia grinezia, o j juodi du
rnai ne davė matyt regėtojams 
ar gavosi laimingai in grinezia 
ar pražuvo ugnije. Užėjo lai 
kas dideles nekantrybes. Visi 
akyvai lauke sugrižimo Anta 
no.

Vos kelos sekundos perslin 
ko, kad isz deganezio namo pa 
sirode apjuodęs žmogus nog 
durnu su dviem vaikais ant 
ranku. Vaikai buvo gyvi, ba 
ugnis da ne insigavo in miegs 
tube kurioje vaikai gulėjo. 
Nes Antanas vos perejo slenge 
ti grinezios kad sztai puolė 
kaip negyvas Visi mėtėsi prie 
jio ir pradėjo liet vandeni ant 
vejdo jojo. Po kokiam tai lai 
kuiatėjo vela prie savias. Tada 
motina iszgialbetu vaiku mete 
si jam in kojas dekavodama, 
nes jisai atsake:

— Didžiause padekavone 
del manias bus, jago pasimelsi 
szczirai už sveikata mano pa- 
ežios, kuri guli lovoje.-Nudžu 
gus motina szirdingai tyko ant 
to, ir atsiklaupus pradėjo mels 
tis.

Ugnis pradėjo mažintis. Ta
da Jonas su Antanu nusidavė 
in savo kaima. Kaimuoczei su

klikstnais nuvede giara szmota 
kelio narsuna kuris iszgialbe 
jo dvi gyvastes nog smert, po 
tam sugrižo vela adgalios.

w # #
Su muszante szirdže prisiaį 

tinio Antanas prie savo grim 
ežios, o prieszais jin iszejo kai 
minką, po kuriuos apgloba 
Antanas buvo palikias savo 
paczia.

Toji paregėjus jin paszauke 
su džiaugsmu

— Garbe Dievui, jog sugriž 
ti Antanai, oj su juso paeze bu 
vo labai szlektai, priesz kelio 
lika adynu mielinom jog neba 
gele atsiskyrs su szuom svietu. 
Buvo ir kunygas. Per kėlės 
paskutinias naktis ne akiu ne 
galėjo užmerkt nes dabar a- 
ežiu Dievui, pasidarė jai ge 
riau ir užmigo nesenei.

— Aeziu Dievu,- paszauke 
Antanas,- Sutvertojas iszklau 
se tikros maldos geradeyngos 

moteries ir iszgydino mano pa 
czia.

Ligone isz tikrųjų turejosi 
geriau o po keliu dienu suvi 
sai pasveiko ir atsikėlė.

Garbe Antano, kokia sau 
užsitarnavo, prasiplatino kaip 
žaibas po visa aplinkinia ir 
nog tojo laiko visi žmonis pa
godoje Antana da daugiau 
kaip priesz tai. Knarf.

Nauja , .
Kninga .

ISZEJO ISZ SPAUDOS KNINGA

SZV. RASZTAS NAUJO ĮSTATINIO

f Biblije 1
JĮ# PARDUODAM PO:

Su kietais apdarais • $2,00
Su puikeis zaiatitais apdarais - §2,50 į"

Už prisiuntima per paozta turite dadet 15o prie knigoa.
Kninga spaudlnta yra liętuviszkom litarom. *

Adresas Rev. S. Pautienius, Mahanoy Cltj, Pi.
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IBISCHUFFS BANKING HŪUSEi
Uždėta 1848 m. (BANKA BISCHOFF’O.) uždėta ims m.

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

PO WARDU:

“PRIEJGIAUSES 
MOKSLAS 
ANGLISZKO
LIEZUWI0 BE
PAGIALBOS KITO.’

Ira taj praktiezniause 
kninga kokios lig sziol 
Lietuwej turėjo. Ira tejp 
sudėta, jog ka tikta j pri- 
buwias gnnorius isz Lie- 
tuwos gali in trumpa laj ■ 
ka pate per saweiszmok- 
ti Angelskaj sriek tiek 
kalbėt.

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

Ant galo, tosios knin- 
gos ira patalpinti klausi- 
maj ir atsakimaj del tu j u 
katrie nori imti* Ameri- 
konines pilnas popierai.
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Pinigus siunčiame i sena tėvynė kuoatsakaneziausiai, pagal 
dieninio kurso, su kiekvienu isz New Yorko iszplaukian- 
cziu greitlaiviu, teip juog i 12 dienu krajui priimti lieka.

Pinigus iszruainome visu krasztu svieto pagal dieninio kurso, 
Bankoje savo visados laikome daug pinigu del iszmai- 
nymo.

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

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

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

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

pieras, už žema pieke. Sukolektavojima daliu atliekame 
kuoteisingiausiai.
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PER LAISZKA AR ASABISZKAI ATSISZAUKITE ANT ADRESO:

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

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

W. Traskauckas,
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

6RABORIUS
520 WEST CENTER STR., MAHANOY 01T-K, M.

LAIDOJE- KŪNUS NUBIBUSIC, PASAMDO BTOINUS
DHL I'ASIVaZINITMO, KBAUSTD DAIOTUB. IB T. T.



LIETUVISZKŪS PASAKOS
Bet kai viskas nenorėjo ma 

czyt, tai daktarui nemaž’ bai 
mes buvo, nes jis buvo paeiža 
dejes, Kad karalaite trecze 
dien’ tur but sveika; tai jis ni 
manydams ka daryt, kone isz 
proto iezejo ir su sykiu prie 
jos priszokes nelemtu dide 
liu balsu suszuko: “Kad 
jau ir niekas nenor maczyt!'” 
Karulaite teip skaudžei nusi 
gando kad ji visa krupterejo 
ir szurpulei jei eje per visa ku 
na, o tam tarpe tik su vienu 
syk’-pukszt- kakle, ir tuo pra 
dėjo pulei su kraujeis isz kak
le per burna teket. Daktare 
dabar matydama kad ji kakle 
skauduli turėjusi, priszokes 
pri jos, kaklo spaudyt, tai da 
daugiaus neczystybes isztekejo 
ir po pora adynu jau jei teip 

— smagu pastoje, kai ji valgyt 
užsigeidė. Dabar daktare džiau 
ges ir greitai iszejes paliepė Ii 
geniui valgyt atneszt. Tai isz 
girdės karalius bei karaliene, 
abu greitai atėjo pažiūrėt; o 
sztai, duktė jau kone visa svei 
ka buvo. Jau dabar pagarbini 
mu nepakeltinai gavo; ale tai 
ne gana karalius jin bagotin 
gai apdovanojo visokeis bran 
geis daiktais, ir daug piningu 
jem davė ir, paskui jin davė 
puikio’ karietoj namo parvežt. 
Tas nusidavimas labai veik isz 
aiplatino in tolimas žemes,ir po 
keliu menesiu tas vis galingasis 
daktarėj vėl gromata isz kitos 
karalystes nuo vieno karaliaus 
gavo, kad jie ka greieziausei pas 
jin nukeliautu, nes jem daug 
piningu buvo pavogė. Dak 
tars dabar jau buvo pralooes. 
tai jie važiavo su savo pakin 
kymu o pakeliui jis eueipirko 
visokiu margu popieru ir vis 
susiuvo, teip kad jau ant galo 
dideles Knygas pasidarė. Jem 
pas ana karalių iszkakus , teip 
jau nemenkas džiaugsmas rado 
ei, ir karalius jem tuo pasako 
je visa savo negiliuki, kad teip 
daug pinigu jem prapuolė ir

- bene jie žinotu, kur tie pinigai 
,**,’'butu. Daktare atsiliepei “Tai 

menki daiktai, in trie dienas 
asz tuoe pinigus surasiu;” ir 
pratze, kad jem duotu tokie 
stuba, kur jis sau vienas gale 
tu but. Karalius juk ir mielai 
vienam labai gražia ir didele 
etuba davė. Daktare cze vie 
nae bebudams, emeei savo mar 
gasee knygas ir tas vis szen ir 
ten vartė, bei isz vieno kaip 
koke žydas tarmazavo, o tai jie 
dare diena ir nakti. Bet tuos 
pinigus buvo karaliaus trys 
tarnai pavogė; tie iezgirde, 
kad cze toks dyvine daktare 
atėjės, kurs vieką žinąs paga 
vo nerimti, bemielydami, kad 
jie galėtu juos iezraet. Teip 
atėjo trecze naktis, ir daktarui 
buvo labai rūpestingai aplink 
ezirdi, kad jau paskutinis cze 
eae, o da nėr pinigu. Jis buvo 
ketines per nakt' budėt, bene 
kaip nore pinigai atsirastų, o 
anie trys vagys teipjau 
darni, sueisznekejo, po 
ateit po daktara langu 
syt, ar ne ka iezgiretu.
jam po langu bestovint ir ilga 
czesa daugiaus nebegirdint, 
kaip tik daktaro murmeljims, 
tik ziegoriue, skimt musze vie 
na po puse nakties. Daktare 
tik pykszt su ranka in etala ir 
sake: “Tai jau vienas yr.” Tas 
po langu etovedame mielyjo, 
kad ant jo tas “viens” iszsima 
na ir greitai bego pas anuodu 
ir papasakoję, kad daktare ju 
visa vagyste žinąs. Anuodu 
tai nenorėjo vieryt ir antrasis 
atėjo po langu. Tam cze besto 
vint, tik ziegoriue vėl- skimt, 
ekimt-du mueze: daktare vel- 
tik pykszt, pykszt- su ranka 
in stalo ir sako: “Tai dabar 
jau du yr.” Tas vėl
jo kad tai ant jo sakyta: ir par 
bėgės sako: “Jau tikrai, tas vy 
ras vieką žino.” Treczeeis tai 
peipj&u nenoiejo vieryt, o to 
del jie ir turėjo eit po langu ti 
kot. Jam cze bestovint, tik zie 
gorius- skimt, skimt, ekimt- 
trie musze. Daktaras
ranka in stala- tik pykszt, 

1 pykszt- “tai dabar jau, Dievui 
dėkui, trys; dabar jau ir czesas 
gult eit.” Tas po langu, tai isz 
girdės, bego namo’ ir sake 
aniemdviem: “Jau dabar tik 
rai ir aez vieryju, kad jie žin’, 
kad mes piningus turim; na

nėrini 
viena 

ir klau
Pirma

ka dabar darysim ?” Jie grei
tai susitarė pas jin nueit ir vi 
sus piningus jem nuneszt o jin 
labai melst, kad jis juos neisz 
duotu. Kaip jie pas daktara 
atėjo tai jau jis buvo atsigulęs 
tai jie in durie pabarszkino ir 
jis juos pas save inleido. Da 
bar jie jem iszsipažino kad 
jie karaliaus piningus pavogė 
ir visi atsiklaupė jin melde 
kad jis juos tik neiszduotu jie 
dabar tuojau visus pinigus at 
nesz. Daktare jiems tai pažade 
jo ir liepe juos pasiskubint ir 
pinigus atneszt. Dabar jie 
kiek tik drūti, piningus ne 
sze in daktaro etuba iki kol 
viekas buvd, o galiausia ir pi 
ningu skryne atneize. liytme 
tije, daktarui dar bemiegant 
vinas karaliaus tarnu atėjo pa 
maži in daktaro etuba ir pama 
te piningu skryne bestovineze; 
tas greitai engrižee karaliui tai 
pranesze. Tai karalius didėt 
linksmas buvo ir neliepe nei 
viena daugiaus pas daktara in 
eit, kad jin nepabuditu. Kaip 
jau daktaras tikrai gerai isz 
miegojęs buvo, jis atsikėlė ir 
karaliui pamaldavo kad jis 
ateitu. Karalius atėjės rado pi 
nigue kurie buvo pavogti. 
Bet dabar karalius norėjo ži 
not, kas tuos piningus turėjo 
ir kaip tai nusidavė kad pinin 
gai vėl atsirado. Daktare ea 
ko: “Vieezpatie karaliau, tai 
aez tau pasakyt negaliu, tau da 
bar tepakanke bile piningai ai 
siralo;” tai karalius toliaus 
ir neklausinėjo, kad jis ezeip 
ir gana but norejes tuos kora 
vot. Bet dabar jis tam dakta 
rui už tokia geradejyste jižmo 
kejo szaunai piningu ir pado 
vanojo jam gražu dvara. Tai 
jis paskui savo nameli turėjo 
parduot ir tam padovanotam 
dvare gyvent; cze jis daug me 
tu laimingai gyveno ir labai 
paseno ir iki savo savo emer 
ties pasiliko viežinaeis ir vis 
galingasis daktaras.

Apie burn kurs labai 
didis szelinis buvo.

Vienam kieme kurs Vargu 
žels vadiname buvo gvyona 
burs, tas buvo vardu Vyturys 
teip sakant, tiKras palevekas 
buvo, jis niekados savo darbo 
natlikdavo tikram czese; kad 
kiti jo kaimynai pavasarije m 
lauka eidavo ir pradėdavo 
art ir set, tai jis da turėdavo 
bile kur valkiotis, ir visas lau 
kadarynes nu vieno ir no kito 
susikaezuot, o prie darbo prie 
jes jis ir ne isz duezios dirbda 
vo, bei kaip sapnuojame, arba 
snapsodams styrodavo po ii 
gas valandas, ar su pypkepa 
laikiu darba turėjo, ar su 
bile kuo pasizaunydavo. Tai 
jis ir visa pavarga, ir tik vos 
viena jautuką ir viena karvele 
teturėjo; o teip jis arti eidavo 
su arkliu bei su jauczū in vie 
na žagre sukinkytu. Teip jem 
viena diena be arient, vyture 
lei aplink jin ir virszui jo la 
bai linksmai czivyravo, ale 
jem art visai nesiseke, ir jis ea 
vy mislyje. Visi žmones mane 
ant jdoko laiko ir pat vyturei, 
tie niekam neverti daiktai ma 
pakaju neduod, ir teip per 
mier supykęs, eme akmeni ir 
su tuo norėjo viena vyturi už 
muezt, kurs ties jo virszugal 
viu czivyravo. Ale kokie ne 
ganda nusidavė! Tas akmuo 
nupuldams tropyjo ant jauezio 
ir jin in smeiti užmusze. Dabar 
jis priėjės jauezui tvėrė veik už 
ragu, veik už uodegos ir ban 
de jin atkelt, bet nėjo. Jau da 
b ir matydamas savo dvyli 
visa negyva esant szale jo atsi 
stojęs, pradėjo žliumbt ir de 
juot.

(Toliaus bus.

PUIKEI APDARUOS

mibly

vėl su

Isz Lietuvos,
PRISUNSTA.

Szilavota d. 25 gegužio
1908 m.

Gerbiamoji Redakcija “Sau 
les” Melžiu patalpintie in laik 
raszti “Saule” eekanezia žinu 
te.

Szilavotae, Mar. ape. Suv. re 
dybos

Sznipas užpuldinėja ant ra 
mm žmonių.

Pereituose 1907 metuose 
“Vilniaus Žiniose No.200. Lie 
tu vos Dkinike No 48 o teipat 
szuose 1908 metuose” Lietuvos 
Ukinike No. 5 buvo patalpita 
apie juodaszimti eznipa Simona 
Glamba, kuris visoj parapijoj 
ir apigardoja pragarsejes savo 
darbais.

Nakti isz 23 ant 24 Gegužio 
garsusis sznipas Simonas Glam 
ba “szventas stikliorius” kaip 
visi ji vadina su savo draugu 
užpuolė ant ramaus Szilavoto 
ūkininko Jono Marazo. Kada 
saldžei miegojo Marazas virsz 
minėtasis Glamba su savo drau 
gu atviko in ūkia Marazo isz 
pradžių iszmusze viena langa 
ir pareikalavo nog jo 50 rub 
liu. Marazas neturėdamas tiek 
piningu norėjo pasisleptie, bet 
užpuolikai pradėjo szaudit ir 
musztie langus visus ir keti 
no uždegtie jo ūkia kiszdami 
deganezius degtukus prie sto 
go. Marazas lilejo. Tada jie 
per iszmusztus langus pradėjo 
žibit degtukus ir žiūrinėti kur 
esti Marazas. Pamatia ji vie
nam kampe pradėjo szaudit in 
ji-

Matydamas kad yra pavo 
jus jo gyvaecziui jisai pasiuntė 
yaikus pas kaimyną, o (patsai 
juos ir pate sprūdo per durie. 
Bet užpuolikai kirto su rungu 
jam in galva ir pradėjo nežmo 
niezkai muszti. Muezdami jie 
teip sudarė Maraza kat net kau 
lūs jam sutrupino, per ka varg 
sziui reiks be laiko persiskirtie 
su ežiai aezaru pakalne. Pakol 
pribuvo kaimynai. Glamba su 
eavo draugu pasislėpė Tai ko 
kiu geru žmonių yra Szilavote 
Negana sznipinejimo, bet jau 
pradeda užpuldinetie ir ant ge 
ru žmonių Bet pareis laikas ka 
da'-tae sznipas užpuolikas gaus 
užsitarnavusi užmokesti.

Smiltinis.

KUR BUNA.
13-ta Gegužio apsivogė pas mane 

Simas Voveris, 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, kalba lietuviszkai lenkiszkai 
ir maskoliszkai, sako tarnavo vaiske 
40 metu senumo. Paeina isz Kauno 
gub. Telsziu pav. Laukuvos par, G 
metus iszbuves Amerike Elizabeth 
N. J. buvo sužeistas ir provojosi su 
kompanija. Kas sugaus, gaus 25 dol. 
nagrados. (qį ’8ny o))

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:

(9F °1)
Mr. Ant. Kurpia

116 Pine St. Elizabeth, N. J,

Mano brolys Juozas Kronglevi 
.zius, pribuvo in Minersville antru 
kartu graeita meta ir pabuvesjne yl 
gai, nusidavė api New Yorka tegul 
atsiszanke ant adreso:

Mr. Andrius Krongleviozius
Box 45 Giarardville, Pa.

Mano pusbrolis Jonas Milius, pir 
miau giveno Shenandoah, Pa. ir Ma 
rijona Kamiskiute isz Suvalkų gub. 
Iglaukos par. Medžiu atsiszaukti ant 
adreso:

Mr. P, Kazakeviczius
Box 598 Rockford, Ill.

Juozas Jusziaviozius ir\Vincas Pa 
linkaitis isz Suvalkų gub. kaimo ha- 
vinus, Praszau atsiszaukti ant adreso: 

Mr, Ant. Savlis
Box 194 Clinton, Tnd.

Mano brolis Motiejus Kliebauo 
kas, paeina isz Suvalkų gub. ir pav 
gmino Andrejavo, Punoko par. ka1 
mo Trumpolo. Tegul kanogreieziau 
se atsiszauke ant adreso: į Z. F o;)

Mr. Geo. Smith
Box 28 Newton Hook, N. Y

MALDA KNIGOS
^0.4701 Aukso Altorius ekurinh 

Apdaro, apkauatitos ir auksinti kr* 
•ztai, apwalais kampais. $1.0< 

<0. 4705 Mažas Naujas Aukso Al 
torius skuriniu apdariu, ap k a tįsti 
tos ir auksuoti krasztai su apwalaii 
kampais . . . $1.04

>10.4702 Aukso Altorius ezagriiw 
skuroje apdaritoa, apwali kampai, 
auksinti kraaztai, lavai puikei ise- 
mar^inta su auksinėms kwietkoma 
labai puiki kningele . $1.26

Vo.4703 Aukso Altorius minksztf 
apdarai, auksinti krasztai ir apwall 
kampai, auksuotas križius, paraazae 
ir puikei iszmargiota . $1.56

Vo.4700 Aukso Altorius apdariu 
su baltais sloniaus kaulais* pulkui 
abrozelis isz oeluloidos, 8 sidabrini 
medalikais ąmt lenougeliu, auksinį 
krasitzis, jiūįdmuikiftl.aP

Profeeoris:- Paeakik man 
Adomėli, kokie žvėris geriauee 
prieirieza prie žmogus?

— U-gi dieles- ponas profe 
soriau.

--  1
R u pešt i ilgu motina.

Pati in pati, laike didelio 
lietaus;-Tu žiurekie vaiku, ba 
asz turiu savo szlebes uodega 
saugot.

— Tu Onute esi tikru anio 
lu!

— Onuti;-Matai, jagu tu 
retau anioliszkas kantrybes, 
tai su tavim czion ne enapsocze.

Filipiis in Paulu.
F.- Kodėl emei tokia baisia 

paezia?
P.- Tai nieko,, nee geros 

ezirdies ir turi savije geribee 
ekarbus.

F. Gerai? Tai žinaika,liepk 
'szverst...

— U-gi Jonai ketino būtie 
tavo veselka szita panedeli, o 
jau szendien petnycze ir nieko 
ne girdėt?

— Atidėjau ant kito utar 
ninko, ba eubatoje bus pede 
tai turėsiu uszka rigina pesam 
dit in ezltuba važuot..

39Q Dainų liktai uz $1.
Su nusiuntimu.

Tždaveme didele kninga dainų 
susidedante isz 390 (laimi Kninga 
druczei 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 knigela 
ir kalada kaziru^tiktai ^5 centai.

KATALOGAS

KNYGŲ
Malda kninges.

Aukso Altorius arba Didis Szaltisnk 
1,000 puslapi® $1.00

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

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

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 su 
apvalais kampais. $1.00

Aukso Altorius, apdirbtas minksztai 
su auksineis papuoszimais apvalais 
kraeztais $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 medalikais. su 
dviem anuoleleis, 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 75c.

Aniolas sargas, druozei apdaryta in 
juoda audima 50o

Kanticzka apdarita in prūsine juodr 
skūra, puikei iszmargiota $1.00

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

statimo. 5 Do.
Gyvenimas Szventuju, Puikei o ir

apdaryta dydele knyga - $3.00 
Gyvenimas Visu Szventuju — apda

ryta - . į4,t)0

Istorines K n ingos.
Akylos Istorijos 20o
Nevaloje pas Maurus 50o:
Morkus ir Aurelianas 25a
Trys Vaikyjozai. 25c
Istoryje apie Septynis mokintus Vy

rus 2-Isz gyvenymo kantrabaooa? 
ko 8-Apie karalaiti 4- Baisus Dva 
ras 50o.

Puiki Istoryje apie Jonasza Koroza- 
ka • E^c.

Sierata, Puikus apraszimae. 25.
Ali-baba ir 4G razbaininku, 20c.
Keturios Istoryjos*: 1-Žibintl bažny 

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

sztas ant salos Dago. 25c
Abeoela, arba pradže skaitymo ir ra 

szymo. 25o.
Križiokaj puikus apraszymas, didele 

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

nusidėjimo musu. 2 Senam malu 
nia. 3 Pasaka apiesenves žmonių 
smerti. 4 veseile Skilandžio. 5 Ap 
atvedimas Motiejus. 6-Auka apkal 
bejimo. Teiposgi daugelis svetisz- 
ku ir juokingu paveikslu 25c.

Lietuviszkas dainorius arba surinky- 
mas visokiu dainų $1.00

Tris apsisakos, apie Piningai galva- 
žudžei-Ražanoziaus iszg’elbsti no 
smerties-Apie Szv. Kristupą 15o.

Prieigiausiaus Mokslas angliszko lie
žuvio be pagelbos kito, apdari 

ta. $1.00
Lietuviszkas Pasakoria $1.25 
Musu Pasakos 75o.
Pomokslai gražu žmonių per K. To 
toriu 80o.
Duktė Mariu 25
Malūnas G i trio j s 85.
Istorije Vargdienes, 2 Meile kūdi

kio Paminėjimai Viadim. Sok>vio- 
yo. 25o

Neužmokamas žiedas 2 Meluzins 
puiki istorije. 50«

u

Trys Istorijos apie 1 Ganema sunu 
Abu Ebu. 2. Kuningaikszti Zeina 
Alasnama ir karalių geniusza 3. 
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. 3 
Apie Varginga Žmogaus sunu ii
Razbaininka. 25o

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

Vaidelota, apisaka isz pirmutines pus 
nieczio, iszimta isz Lietnviszku už
lieki], su paveikslais - 50c

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

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

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

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

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

?:as kariauja, nog to dingsta. 35o

Lietuviszkas kuiugiuas 1904
No 4. .Tadviga-Geras Sunus-kaip fe- 

gilukis mainosi -Svirp Du GI 
tuoklei. 25k

No 5. Iri a n da-Robertas Velnes Mt 
dejus. 2fc-

No. 6. Prasižengėlis - Doras Tim 
kus Jonas Tvardauokas - Ugnb 
kaime T. . . 25c

No 7. Duktė Starembergo- Baisi Is. 
torije- Nagrada už mielaszirdyste 
Meile motinos del sūnaus 25c

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

No 9. Uszpuolimas totorių • Baltas 
Vaidulys - Atmokejimas 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. 25c.

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

1001 NAKTŲ- Puikios Arabiszkos 
istorijos, $3.00

Del zobovos.
Moroliszka Kabala su Salamono no

se. 25
Tikriauses Kabalas su pagialba ka

ziru 29c.
Burikla * 10o.
ftide'is Sapnoris su daugibe paveiks

lu. &0o
Iszguldimas Sapniu 10 o.

Del loszimo Teatru.
Naminis pleperis, juokinga dramų 

viename atidengime. 10c
Popiera del gromatu.

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

(gražesne popiera su auksuotuom 
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 10c. $1.50 

až tuz Kopertos 10c tuzinas.

Dtaiktai del Kataliku.
Križelei pastatomi juodi, su zalatita 

mukele 11 coliu augszozio 50o.
Maži križelei del ražanoziu nog 10c. 

lig $2.50
Krajavi szkaplierei su juostukem 15c 
Karmelitinei szkaplerei 15.
Žvakes nog 15o lig 40o.

Ražanczel.
Puikus Ražanozei, kukinei, juodi ii 

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

sidabruoto lenoiugelo 80c.
Puikaus raudono stiklio.
Kaulinei druczei padirbti 10. 
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 ražanoziu nog 

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

Visi ražanozei yra puikei ir druozei 
sunerti o padaryti isz geriausio 

materyolo.
Abrozelti del malda kningu 2 už 5o 

ir 10c.

Paskubinkite nusipirkt 
labai puike isztorj’e po vardu:

KAPITONAS VELNES,
PRIETIKIAI CIRANO DeBERGERAC.

Verte l«i Fracnilsiko 
KUN. 1>H. M. JUODYSZIUN.

Pasiskubynkite nusipirkt, o 
gausite tiktai pas Iždavej'e 
tosios kningos po adresu:

D. T. Boczkauskas, 
Mahanoy City, Pa.

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

NAUJA KNYGA

Istorije Szventa
Seno ir Naujo Instatimo su Paveikslais.

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

Kožnas gėrėsis katras taja knygr 
nusipirks. Norint daug kaszto anl 
iszdavistes tosios knygos padėjome 
vienok pastanavijom 
labai pigei parduot Rfl pfinf|| 
ba tiktai už , U U III U

Teipos-gi turime visokiu dvasiszkn 
svietiszku ir istorinu knygų kuriu 
kataloga gausite dykai. Adresą vokite 
“gaolir Mahancįy (jij^ Įju

^Albert G. Groblewski,^
> -r........... Sawininkas ir Fabrikantas ~

Garsiu “Lenkiszku=Lietuwiszku Waistu’’.
SuraRzaa žemiau minėtu waistu, kurios gausi visur pas sawo sztorninka arba pas mano agentai

Bgiuterro No. 1
Bgiuterro No. ?
žmijeoznik
Gumbo Lasza!
Meszkoa Motrtk
Trayenka
•Liniment del Waiku
G id uolėti ko kosulio asztran
Liepų balsamis no kosulio (plauoziu)
Anti-T.axon del vaiku
Proszkai jo kirmelu vaikami
Proszkai no Wrmelu Nuaugusiems
Vanduo del akiu
Giduoles del isztraukimo barseozio 

po nudegimui.
Lozal ao kruvinosios suaugosiemi 
No ram&tkmo (naujas badas gitiimo) 
GHd, sužleboziojimui maisto 
Miltai no skaudėjimo galvos

DEL WISU KENTEJIMU IR SKAUDĖJIMU

Geriause giduole del skaudėjimo 
gahvos,sprando, katara, pecziu, 
krutinės, szonosie, rumatizmo, 
szalczio, nuralgya ir nukandima 
wisokiu wabalukiu.

GiduetsB Mo-tffcain^a^Tuo davkn 
M ošti s no paTfkaitavfnio
Geležinis BudrutintoJkB.-Bve'fk«t«i
Giduoles nutildimui vaitu
Gidnoles no nuspaudimu (corn coi4| 
“Grip-klm”
Plauku apsaugotejns
Mikelei nuo k e pajau
“Kinder Balsam ’ 
Bobru laižai
Rankvaiatii na lutauHm® nnkn
“Lagodnik” del atluoswimo viduriui 

be jokio ekaodejima
Atgaivitojaa W-aujo
Suramitojas nerra-sricdiei
Giduole no Ekzimo (rožes pas valkos)
Plosterei isz husztavolu
Pomada ant plauku

PASARGA: Jagu saitu vaistu ne gali gauti Pirkt apie save, arba nežinai kokiu tau reikalingos del taro ligos, 
tada apraszik savo liga ir man atsiusk $1.00 o aplaikisi vaistas kokios tau reikalingos o bus ten 10 
slk geriau H’ pigiau negu pas koki daktara o jagu vaistai daugiau kasztuos negu $1.00 tada užmokeri 
po aplaikimu; vaistu. Siunoziani gromata indekit marke už 2o. Adresavolrite:

A. G. Groblewski, Į Į1 Main Street, Plymouth, Pa.
J wdtx.'asseBsxsr ■ ■■■■!............. L»Į!J

......LIETUVISZKAS AGENTAS.......
Viktoras Lapinskas, 
RH \V. Mahanoy st Mahanoy City, Pa

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

ir paiiuHtams V. Lapinskais

Dr. J. Fropstep
Specialistas Akiu Lygas 

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

Ofisas adinas 8 ryte lyg 8:80 vakaro

Ofisas 15 E. Center St.

Europiszkas Iszradimas I
ANT SUDRUTINIMO IR USZLAIKYMO 

SAVO PLAUKU.

\pra.-E'k padeyma savo plauku kokiam da 
bar randasi, iu-s yra tai svarbiu dalikli pa
žinimo ligos. Jago (įlankai iszpuolineje ir 
gaivo ian laši pleiskenu tai praszau atsiust 
keliolika sausu plauku po iszszukavimui 
ant isztirinejimo. .Jago norite turėti geras 
ir pasekiuingas gyduoles tai atsiszaukyte in 
mane o po naudoymui iuju neatbūtinai gan 
syte gerus vaisius. Norėdami dažinpt api 
daugiau informacijų praszau adresuot: 
Prof. J. M. Brundza, Specialist

Broadicay & South 8-th Str,
Brooklyn, New York.

fi^'Minetos gyduoles yra tik man paežiam 
žinomos, jokiam krome juju ne gaiisyle. 
Visos Informacijos dykai už marke. Jau 
vsuitus tukstapeziu .pliku gaivu atsišaukė 
pas mane dekavodami man už tgįfrjĮįfrįel'e 
geradelysa.

NO $5 IGI $40 i 
-3MAJNIWES MASZINO^ J

Ir kitokį r^kalingi prietajiaj zaa* 
dari pas mos ant pardawimo. l’«j- 
pos-fi pristatom kožna daleli m*- 

• azinos norint* kokio padirbimo.
Parduodamo pikes, adatas, diiknį 

^reperius, skwibsus, knatus, popie- 
i M ir 11. Parduodam Pacams o kr 

venos pataisom.

W. MORGAN,
IS R, Malti Mahanoy City,Pa

P. V. O B I E C U N A S,
12 4, CARSON ST.
Pirrpa J-iefuviszKa

SU KAPITULŲ $75,000,03
8UORGAN1ZAVOTA IR CZERTE- 

RUOTA KAIPO

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
(VISU TAUTU DINhA)

ORGANIZATORIUS TOSBANKOB IRA

P. V. O B I ECU HAS.
Muno banka kr. tai viena !bz tvlrcziauain

Valstijos rando ir per tai pilnai užsliikiama. Priima piningus del uAeteBetHjmO ir moka ket
virta procentą. Parduoda laivakortes ant geriausiu linijų Ir Blunofrf* pialngua in dalis 
svieto. Padaro davlernaetls atlikimui visokiu nekalu su waldzla Masko^Jos. Inzmajoo viso, 
klue piningus ant Amorfkonlszku arba kitokiu. Daro apsergeymua no ugnies ant vdou duLbSu 
ir t.t. Piningus del paczedinlmo gaili prlsiunst pacztlnlu Money Or As r arba Express Os. u 
tuojauo bua iszeiunstoB bankavoe knlngutea. Krelpkitea visi Pas gera žinoma delvLni Mefo- 
ri P. V. OBIECUNA, o busit apgeergeti no visokiu apgaviku.

per
a PAČTA

PASLAPTINES VYRU LYGOS

<ftODA DYKAI- Urgdiškos valandos nuo 9 iki 5; nedėtomis nuo 9 iki 12.
DR. JOS. LISTER C.

O Daarhorn Streot La. 1 CHICAGO. ILL.. U. S. A.

Garsingiausias ant du sviete Ir žinomas kslpa seriali
ses specialistas kroniszku Ir uzslsenejusiu Ilgu______9

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

dyme visokiu žmogyszku silpnybių. Iszgyde iukstanczmj 
žmonin isz pavoyngu ligų, kurie su džiaugsmu garsins 
varda DR. KOLEK ir gyre savo pažinstamiems vadin
dami ijn Samaritonu tebirio taiko. C

Jojo rodos yra už dyka,—kožnes ijam szirdingai dek>- 1 
voje. DR. KOLER gydo visas ligas pasekmingai o | 
uzsisenejuses ligas inkstu ir rumatizmo, užsiszaloima g&t 8

vos, nosies, gerkles, pilvo ir žarnų; parku, iszberimu, niežimo, epilepsije, senu ro- į 
nu ir visas ligas paejnanczcs isz kraujo. Gydo su geriausiu pasisekimu Moterių V 
Ligas o ipacz nzsisenejusias ligas GUMBO. Turi didžiausia atyda anl visokiu ' 
užkrecziamu ir Privatiszku L-igu [ar tai paejnancziu no tėvu] kaipo: sifilis, nii- 
trolymas viriszku pajėgu, veisei pat-naikynimo ir Lt gydo greitai ir pasekmingai. 
Ne rejke sannatintis nes gidintis ganogieicziausia, nes apsileidimas atnesse dides
ni pavoju ateiteje. Rejke žinot, jog vienas atsilankimas pas gidintoiu ženklina 
daugiau ne kaip dvideszimts taiszku raszytu per ligoni. DR. KOLElf kalba lie- 
tuviszkai ir lenkiszkai ir pats duoda ligoniams nxla, be pagialbos tiumoeziaus, 
kurie randasi konia pas kozn daktara mieste Pittsburgia.

a 1 ai o d d 1 c as 1 mi ■ J No 9. isz rito igi 9 vakare.ADINOS PRIĖMIMO. |No9isz rito igi 4 po piet Nedelomls.

DR. KOLER, 644 PENN AVENUE, 
PITTSBURG. FA.

DIdžiauso Lietn- 
viszka

AGENTŪRA
Kantoras Bankinis 

ir p*rdavy«t«

SZIPKORGZIU

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

Parduoda Szipkortes ant visokiu drueziausiu ir geriauriu Zai
ru. Siuneze piningus in visas dales svieto greieziause ir pi- 
giause. Visi tie, kurie per mus siuntė apie tai gerai žino. 
Lszduoda dostovierene del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam 
pavesti. Del draugysczlu prlstitau polices Szirfas, Juostas, Kepures, Karūnas, 
SpIUu k L t. Su kokiu .nors reikalu kas-link Szipkorcziu, pi
ningu ■■ t t raanikyte pas mana o gassite teisinga atsakyma.

DOVANAI Temykite gerai! TIKRAI LIETUVIŠKA, DIDELĖ KRAUTUVE
V 1 Q I p M l>u^’aushi armonikų, skripkų, klorneti|, triubų, koncertiniį*ir
V 1 m 1 L lu u daugybe kitokių muzikališkų instrumonti|. Goriausių dziogoriiĮ,

lenciūgų, visokių žiedų, lakotu, špilkų, kolčikų auksinių ir jjaauk- 
suotų, visokio skyriaus mašinukių‘del drukavojimo gromatų, pui- 

ĮlJiyfr kių britvų, albumų portretams, rovolvorių, šaudyklių (strielbų), 
z kišeninių lempukiufc guminių litarų, adresams pečečių, gramatikų

. mokintis angliškos kalbos, žodynų, istoriškų ir maldų knygų kokių 
tik randasi lietuviškoj kalboj, gražių popierų dėl rašymo gromatų 

su puikiausiais apskaitymais ir dainomis—su konvortais tuzinas 25c., 5 tuzinai 
už $l.oo, 1000 uz $6.00. Kas velitų sau ka parsitraukti, tegul prisiunčia už 5c 
markę ir teisinga adresą, o apturės didelį N 3 naują KATALOGĄ DOVANAI 
su 315 aiškių paveikslų ir 1000 vjsokių naudingų daiktų. Aš gvarantuoju, kad mano 
lavoras pirmos kliasos, o prekės pigesnės kaip kitur. Orderius išsiunčiu greitai į visus 
Amerikos ir Kanados kraštus. Perkupfiiai gali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur.

Reikalaujant katalogo paminėkit vardą laikraščio, katrame matėt apgarsinimo.
K. VILKEVICH. 112 Grand st., Brooklyn, N. Y*
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Žinios Vietines.
— Pagal mėnesinio raporto 

kasikiu inspektoriaus Fentono 
parodo kad praeita menesi 
viens anglekasis tapo užmuez 
tas o vienas tapo sužeistas.

— Kuningas J. P. Green vi 
karas airisziu parapijos tapo 
perkeltas in Philadelphia o jio 
vieta užima Kuningas William 
McShain.

— Lietuviezki buczierei pui 
kei laikosi nes gera bizni daro, 
o del to jog gera mėsa ir szyie 
že mesa užlaiko.

— J ago tik po tris dienas 
dirbs anglekases tai ka žmone 
lei veiks? Del mylėtoju skaiti 
mo, ne bus nuobodu tiejei ir 
laike bedarbes turi užsiėmimą 
su kuingomi.

— p. Antanas M’arczelonie, 
629 W. Spruce str. parsamdo 
rigina su pora arkliu del yesei 
liu, szermeniu ir del pasivaži 
neymo. Arklei geri riginas 
puikus. Ne užmirszkite.

— Ponai saluninkai tegul 
saugojesi paslaptiniu eznipuku. 
Szunu ne stokas!

— Ketverge 18-ta ežio me 
nėšio atsibus labai svarbus su 
sinnkimas Y. M. L. I. Klobo, 
kaslink permainimo klobo ant 
paszialpinimo. Kiekvienas sa 
nans kanecz privalo pribūti ir 
duoti savo baisa ant raszto ar 
pristoja ant permainimo ar ne. 
Ant to susirinkimo turi rastis 
visi prigulinti sanarei.

— Paskutine atskaita paro
do kad pirmam vorde radosi
I, 271 vaiku kurie ėjo m moks 
laines. Tarpe ju 667 vaiku ir 
604 mergaicziu.

— 30-ta d. Mojaus, priėmė 
sakramenta moterystes ponas 
Motiejus Zioba su pana Mari 
joną Marcinkevicziute. Dieve 
laimink vieamia.

— Praeitoje Nedeloje buvo 
Sekmines, arba atsiuntimas 
Dvasios Szventos ant Apaszta 
lu ir susirinkusiu tikincziuju, 
bet ne ant susirinkusiu czionai 
tiniu. Czion per susirinkimą 
konin visus apdūmė dvase nes 
ne szventa, tiktai dvase pikta. 
Toki laruma pakeli, kaip gy
ventojai peklos! Tiktai bege- 
džei ir bloznai teip pasielgė 
kada susirenka o ne davadni 
žmonis.

Gerai ruskas priežodis sako: 
Pijan vyspisia, durak nikogda 
(Girtuoklis ižsimiegcs, kvailys 
niekados).

Anglikai norėjo paduot alar- 
ma del ugnagesiu, kad pnbutu 
užgesyti paszelusi karezti su
geltose smegemse.- Sarmata!!

— Labai pigei. Kas nu 
pirks daigtus, gaus ir stuba. 
Dažinokite pas p. Vizgirda, sa 
lune.

— Pigi kelione in Haz- 
letona ir adgalios. isz prie 
žasties parodos Six County Fi 
remens, kuri atsibus June 11, 
Lehigh Valles geležinkelis par 
davines tikietus in Hazletona 
ir adgalos tiktai už 65 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 Lietuviszkas 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, skripku, Armonikų, 
Revolveru Abrozu krajavu 
szkaplieru, Rožancziu teipogi 
pataisau visokius daiktus ziego 
relus ir visokius sunitavojimus 
darba padarau kageriause o 
preke kapigiause. (<jf 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. Atsiezaukite ant adreso: 

(9 T °1) 
Franciszka Zatavackiene

Mt. Carmel Pa.

ISZ LIETUVISZKD 
KAIMELU.

SHENANDOAH PA
— Kas po kuom duobes ka 

sa, pats m jaises inpuola.
— Szia nedele važuos dele

gatai pas arciviekupa su paeku 
tine decizije ir nuvež puikius 
davadus, api kuruos dabar ne 
sigarsina.

— Lietuvei ne nustos jesz 
koja teisybes, kol ne suras. Ir 
turi jeezkot!

— Panedeli ne visos kasyk 
los dyrbo. Mat ir darbinykai 
ne ėjo in darba, ba turėjo 
‘•Green Monday” (Sekmyniu 
panedeli.

— Lietuvei tykei užsilaiko 
o kareztai kruta.

Holyoke, Mass. - Darbai 
poperinuosia vidutinei eina, 
ale pribuvusiam sunku darba 
gauti.

— Lietuviu yra apie 25 fa- 
milijos, o pavieniu daugiau m 
szimta, terp tu yra visokio szta 
mo,

— Moterėlėm Baltruviene 
butu ne proszali, o ka jau mer 
gėlėm tai jau kanecz reiketu,

Bonifacius, Pa.- Darbai 
biski eina gerin, jau pradėjo 
dirbti po 4 dienas ant sanvai- 
tęs.

— Lietuviu mažas būrelis, 
visi grąžei užsilaiko.

Byesville, Ohio.- Lietu 
viu pusėtinas būrys, vyrai da 
biski malsziau užsilaiko, o ka 
moterėles, tai jau negali ne su 
sivaldyt. Butu labai reikalin 
ga Baltruviene.

— Darbai slobnai eina, žmo 
neliu be darbo daugybe vaiksz 
tineja, Pribuvias darbo jiesz 
kot, turi vėl adgal griszt isz 
kur pribuvo.

Jackson, Mich- Darbai 
visai slobnai eina, nekuriosia 
szaposia dirba tik 7 valandas 
ant dienos. Pribuvusiam sun 
ku darba gauti.

— Lietuviu yra tiktai 5 fa 
milijos ir apie 10 pavieniu, vi 
si sutikime gyvena.

Athol, MllSS.- Darbai men 
kai ka eina, pribuvusiam sun 
ku darba gauti,

— Lietuvei visai ant žemo 
laipsnio stovi, skaitiniais ma 
žai te užsijima, didesne dalis 
palinkus ant girtybes ir peszti 
niu.

Hebvetia, Pa.- f Diena 2 
szio menesio, atsiskire su szuom 
svietu Juozas Jurilonis. Pae 
jo isz Suyalku gub. antri me
tai Amenke, 21 metu senumo. 
Jeigu kas norėtu daugiau dasi 
žinoti apie ji, tegul raszo ant 
adreso:

Mr. Mat. Amsen, 
Helwetia, Pa.

Didis draugas 
mus vientaueziu.

Ka gero jiems padare
Senatorius Boies Penrose.

Daugelis mus vientaueziu 
gal da vis butu savo gimtinėj 
szalij, vietoje būti szioj didžioj 
valstijoj, kur jie gerai uždirba 
jei senatorius Boies Penrose 
butu ne drąsinęs immigracija 
in szia szali ir jei jis nebutu 
tiek daug prisidejes prie ežios 
valstijos pakilimo pramoniez 
kai, per ka jie gauna gerus už 
darbius.

Gal jie to nesupranta, ir jie 
teip, tai mes jiems paaiszkinsi 
me, ir parodinsime kaip jie pri 
valo būti dėkingi Senatoriui 
Penrose ir paklausime ju, ar 
jiems nesirodo kad jis užsitar 
nauja ju prilaikymą?

Toksai žmogus, kaip jis yra 
labai naudingas mus viengen 
ežiams. Jis netik kviete juos 
czionais ateiti, bet jis dare vis 
ka, ka tik galėdamas, kada jie 
ežia apsigyveno ir pamate ko 
kia yra valstija Pennsylvania, 
ir kiek czia-progu jiems yra, 
kad tik jie pastotu ukesais.

Per jo pasistengimą dauge 
lis pastojo ukesais ir turi jam 
būti dėkingais už savo gerove.

Senatorius Penrose, kuris 
garbingai atliko savo urėdą, 
vėl nori būti iezrinktas in Suv 
Vailstiju Senata. Sekanczios 
Legisliaturos eanariai turės jin 
aprinkti arba atmesti.’ Mus 
vientaueziai nori vėl jin iszrink 
ti, ir kad ta padaryt1, jie priva 
lo per rinkimus Lapkrityi, 
balsuoti usz tuos kandidatus in 
Legisliatura kurie prisižadėjo 
priremti Senatorių Penrose

'APIE SKAITYMĄ
(KELETAS PASTEBĖJIMU.)

Pirmas ž’ngsais in visa, kas 
dora, gražu ir gera, tai skaity 
mas. Kas linkės prie skaity 
mo, tas jau dažnai szalinas ir 
nuo girtuoklystes ir nuo kitu 
blogu “užeiemimu”.

Kas skaitant, iezpradžiu ro 
dosi nesuprantamu, tas už 3- 4 
menesiu skaitymo darosi aisz- 
kiu. Ypacz sunku iszpradžiu 
tam, kure jau yra kiek užmir 
szes savo kalba, bet ir jam aty 
džiai skaitant ilgainiui skaity 
mas palengvėja.

Atminti visa tat, kas buvo 
perskaityta laikraezcziuose, 
sunku ir neteip jau reikalin 
ga. Skaitant reikia rupintiee, 
kad visi tie klausimai, kurie 
svarstomi juose per metus, pa 
liktu skaitytojui visai aiszkus. 
Gera pagelbininke galėtu būti 
užraszamoji knygele. Jojo rei
kia padaryti daugelis skyrių, 
kiekvienam klausimui tam tik 
rasai. Kas tiktai perskaityta 
apie koki nors klausima, tas ir 
inneszti tinkaman skyriun, pa 
žymėti maž-daug turinys, 
straipsnio vardas ir laiKrasz 
ežio numeris.

Tokiu klausimu gali būti 
labai daug. Kas kokius sau 
klausimus pasižymės, priguli 
nuo to, kas ypacz jam rupi. 
Pavyzdžiui, man jau užeina 
mintin szie “lietuviszkus” klau 
simai: laikraszcziai, ju pakrai 
pa, itekme; užsienio lietuviu 
laikraszcziai; literatūra ir kny 
gos; mokyklos ir mokytojai; 
raszytojai, poetai, dailininkai, 
ju, gyvenimas ir darbai; daile, 
jos augimas, parodos; partijos 
ir ju veikimas; draugijos, ju 
tikslai, veikimas; valstybes 
Durna ir musu reikalai, Lietu 
vos atstovai (lietuviaiir kiti); 
Prusu ir Amerikos lietuviai; 
lietuviai- iszeiviai giliojon Ru 
sijon; bažnyczia, parapija, ku 
nigai; ūkis, pramone amatai, 
sankrovos, vartotoju draugijos 
scena, dainos, artistai pasilinks 
minimai ir vakaruszkos so 
džiui; skaityklos, knygynai ju 
veikimas; valsczius, jo valdyba 
teismas, sueigos; blaivybes 
klausimas; moterų judėjimas; 
moksleiviai, j u gyvenimas, szel 
pimas; lenkai ir musu su jais 
prietikiai; žydai Lietuvoje; 
dvarai, dvaiininkai ir lauko 
darbininkai; žemes klausimai 
vaiku auklėjimo klausimas ir 
t. t.

Jeigu tinkamuose skyriuose 
bus pažymėti netik laikrasz 
ežiu straipsniai, bet ir knygos, 
tai kilus reikalui apsvarstyti 
kuri nors klausima, nebesunku 
peržiureti pažymėtieji straips 
niai ir giliau szis klausimas pa 
imti.

Tokios užratzomosios knyge 
les naudinga turėti netik vos 
pradedantiems laikraszczius 
ir knygas skaityti kuriuo pa 
prastai pas mus vadina pratu 
siais, bet ir jau insiskaitueiems 
Toks skaitymas ilgiau pasilie 
ka

Aez žinau viena ri'szytoja, 
kurs neturi jokiu savu knygų 
Jie turi tiktai apie szimta sto 
ru sąsiuviniu, po viena kiek 
vienam klausimui. Jau apie 
10 metu jie pažymijuoee per 
skaitytus veikalus, nurodyda 
mas net knygų lapus, ir ren 
ka invairiu raezytoju nuomo 
nes ir pažvalgas. Klausimui 
kilus, jisai bėga miesto skaity 
lon ir kitoana ir jieszko pažy 
metu, visados be vargo randas. 
Jo straipsniuose visi klausimai 
placziai ir giliai gvildenami.

Darbinei czeverikai.
Ir ozebatai- Mes ju daugiaue par 

duodam negu kiti sztorai, už tai kad 
tik geriausius užlaikome ir duodame 
jamis maža preke.

Darbinei czeverikai po 1.25 ir 1 50 
$3. “ ozebatai po 2.50
43.5O “ guminei ozebatai 2.87 
$4 00 “ “ “ 3.50

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

35 VV.Center St
Mahanoy City, Pa

KOŽNAS RASZO GROMATAS.
Bet jago nori rasszit gromata ant puikiau 

sios po pi eros kokios lig szio! 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 tavias gromata 
aplaikys.

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

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

Labai puikus. Adressas:
D. T. BOCZKAUCKAS, 

MAHANOY CITY, PA.

■B89EB

LIETUVISZKAS KATALIOGAS DOVANAI!
VISOKIŲ žiedų, laikrodėlių, lenciūgėlių, laikrodžių, brltvų, armonikų, koncertinų, 

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

TAUTIEČIAI reikalaujanti virš minėtų daiktų, visados kreipkitės pus 
M. J. Damijonaitį prislųsdami savo adresų Ir už 2 centus markę del pačio 
kaštų, o Katalioga No. 7 gausite dovanai, iš kurio busite aprūpinti 
gerai s- teisingais daiktais

Vienatinė lietuvių prekystė Amerikoje, kurį išsiun
čia visokius daiktus apsteluojant per laiškus. Į visus 
Amerikos ir Canados miestus ir kaimelius. Adressas:

M. J. DAMIJONAITIS,
3250 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILLINOIS.

Vezimelei=*

Visos 
Mo
terys

Uzprftszom visas moteris kurios geidže 
pasilikt SVEIKOS ir DRŪTOS—pilnos gi- j 
vybes ir moteriszkumo, kaip tai kitados bu _ ir i n f •
vo savo jaunistoje, idant pribūtu pas mane ' K()ŽI13S L3Š3S V61*135 UOlCFlO 
ir pamatini ka mes darom del kitu moterių Į rašo musų kostumeris, kuriam joki daktarai ne
kurtos ir kentėjo ant moteriszkn nesmagumu

Jago jautiesi silpna ir ligūsta, nesisar-' 
matyk nes pribuk be jokios abejones.

Tokie dalikni yra per svarbus ant aty- 
dėjimo ant kito laiko, o pas mus aplaikisy- ra
te geresne PRIŽIŪRA ir gidyma ne kaip 
gautumėte namie no savo daktaro.

Dr. OTlalley.
158 S. Washington Str. Wilkes-Barre, Pa.

Szitam oflise kalbasi Lietuviszkai ir Len* 
kiszkai in kur siunskyt visas gromatas. 
Brandi Office 2. nd Floor Bun Bldg.

134 Washington str. Scranton, Pa. 
kur daktara O'Malley galima matyt kas 

Petnyczia ir Su bala.
Praezonie pasukit kokiame ialkraeztlje 

szita apgarsinimas skaitėt.

Ta gyduolė yra gera, šį butelį kį prisiusite, tai 
duosiu savo draugui. Aš jūsų gyduole pagarsinsiu 
laikraštyj.” Franas Kudzenls, Forest Port, N.’Y. 
.Ašo: ‘-Apteikęs gyduoles suvartojau; jos buvo 
gana pamaėlivos ir il.-ku.voju labai už geras gy
duoles. Vėlinu ir kitiems kreiptis pas tainistas". 
Kožnędienf apturimo Šimtus tam panašių laiškų

tikrų vardų, pravardp Ir adrofiį o mes tnmistal nu
siusime No. 3 katnliogjĮ, didžiausių lietuviškoje 
kalboje,61 dideli puslapei. Jame telpa teisingi ap
rašymai apie suvirš 200 visokių kūniškų nesveiku
mų, vyrų, moterų ir vaikų. Išaiškina pradžią.

pa paveikslai ir prekės visokių naujausių elęctro- 
gydančių aparatų, Robcrinių daiktų. Magiškų 
aparatų, Drukuojamų ir Rašomų Mašinų, Stereo- 
skopų ir jiem Paveikslų. Armonikų. Koncertinų. 
Britvų ir daugel kitokių kožnain reikalingų
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- ADRESUOK TEIP ~

JOHN’S SUPPLY HOUSE
P1LSEN STATION, CHICAGO, ILL

Naujas Adresas
Jonas Ignotas

22-nd St
S S- Pittsburg Pa

Dideli Krautuve knygų, knygeliu. 
Szkaplieriu, Ražancziu, Abrozeliu, 
gražiausios mados poperiu del gro 
matu, raszimo ir daugybe visokiu 
daiktus dideliam! isirinkime. raszida 
mi su klausimu indekit už 2c. marke 
Ii del atsakimo, o tarnausiu ko geriau 
šia daugibei lietuviu žinumas, Jonas. 
Ignotas. (sę» o;)

’s“ Szltas puikus ziegorelis $ 3.75 
PrleiuBk savo pravarde Ir adr®. 
ea o prlsiueim ant pažiūros jago 
patiks užmokėk $3 75 Ir bus ta
vo, gvarantlnain ant 20 metu ęu 
moterlszku duodam ilga lendu 
geli o su viru vlrlszka. Raezlk 
ar nori vlrlszka ar moteriazka.
■ . C. FARBER, 222. 225 Dearborn Str 

CHICAGO, I’LL.

•g?

UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

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

Suvienituju Walstiju 
posy t oras.

De-

DU PROCENTĄ MOKAM ANT 
SUDĖTU PINYGU ANT LAIKO.

Harrison Ball, Prezidentas,
M. M, MacMillan, Vice-Prezidentau
Ira. IF. Barnes, Kasijetii.

Geltoni czeverikai
Yra madoje ezimet ir mes užla'ko 

me j u dauginus negu kiti sztorai. 
Vyru trumpi czeverikai $2 lyg $1.50 
Moterių “ “ $1.25 lyg $3.00
lygtoni czeverikai del vaiku 75ot. 
Gel $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

Pubc bloko žemiau no PltUburglnlo Paeito. 
PITTSBURG, . PA.

Didžiausia Lietuviszka k\autuve visokiu 
gėrimu Suv. Vals. Kas tik naudojo muso 
nefaiszavotas, nes czistus vynus ir arielkos, 
tasai ne galėjo atsigėrėt joju o geriause mie 
ra ir patarnaviina tik pas mus apturėjo.

PREKES:
$2,00 

2,oo 
2,oo 

• 4,oo 
* 2 oo

. 4,5o 
2,oo 
24jo 
3,oo 
2,5o 
4,fio 
2, r. o 
f»,oo 
2,5o 
5,oo 
2,oo 
l,5o 
2,5o 
2,5o 
2,5o

AM ERIKONISZKI VYNAI:
$l,oo Galono* 

1,25 “
l,5o

. 1.5 o 
1,60 
1,75 
9,00 
2,oo 
l,5o 
2,5o

MUSO
Gera Raudona Arielka
Gera Baito Arielka
Bumas
Bumas Jamaika
Ginas - ■
Uuogine Arielka
Klftiinel
Anlsetas, kiiiukuh gėrimas •
CKhtas spiritas
Slltalte
$11 vaite, tikrai Llctuvhzka
Terkelica
Terkellca. tikrai Vengriška
Konlakau
Koniakas, FrancuzlHzkas
Obuoline Brandy
Blackberry
Bosol||i, gardus gėrimas
Mellihuoge
Visznitlto •

2.5o 
2.6o 
2,50 
5,oo 
2,5o 
5.00

3.oo 
8.0d 
3,oo 
6,oo 
3,00
3,00
I.OIl 
8,5o 
6,<>o

3,5o 
3,oo 
5,oo 
3,oo 
6,oo 
3,oo 
5,5o 
2,5o 
2,oo z.< 
3,oo galt.. 
3,oo galon 
3,oo gaion

4,00 
B,oo 
3,oo 
-.s, 
lou

Olito raudonas
Ohio ballaN-BulduB
KallfornlJ|c
Kallfornl, ------ ----------
KallfbrnUoH munzkatalas
Kallfornl oh tokainzkaN
Kallfornl - ------------
Kallforųl,
Kalifbrnl,
Vldarlamk

Baszikyte po prekes. Vikalblnlmas ant $10,o< 
Ir dadglan PŽMOKAM EKSPBE8A Penus) Ivanlo. 
Otelo Ir West Virginia valutŲose. A drenas:

Stefan Rovnianek,
iU 3tI| Aieauc - Pittsburg, Pa.

ab—Baldus . •
on, senas, rukaztus 
oh niuHZkatatas •

on (4 nwln) Port Wine
I, ONBzerl Wino
Jon Burgundy,raudonas 
in Kartus Vynas . • 3,oo

George Miller,
ZIEGORNYKAS.

ooooooo-
Gausyte czionais visokio tavo- 
ro kaipo Ziegoriu, Ziegorelu, 
Daimautu Muzikaliszku ins
trumentu, , enciugelu, Špilkų, 
Kožnas d; ų’tas gvarantintas 
pagal užmok ta preke, Szlubi- 
nei žiedai žii«i ii isz gryno au 
kso ii ne brangus, kas pirks 
avora czionais ta-i nesigailės

George Miller
W. Center Str.

Puiki susidedam! vežimeles $1.50 
Kitokį vežimelei po • 5.00
Apdengti geriause skūra po 10.00

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

Ateikyte pažiūrėt muso vežimeltrir 
dažinokyte prekes pakol pirksite kur ki
tur. Tos prekes tik ant szio menesio.

QQQ Dainų tiktai uz SI.
Su nusiuntimu.

Iždaveme didele kninga daina 
Busidedante isz 390 (laimi Kningą 
druczei susiūta ir broszuravota. Kai 
nusipirks, ras visokiu dainų isz visu 
užkaboriu ka dainoja Lieta voja.

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

Nusipirkite ir burtu k’ningele su 
paginiba kaziru, o kasztuoja knigela 
ir kalada kaziru tiktai 25 centai.

DABAR LAIKAS l’IRKT FORNIC'ZUS!
GUINAN’O SZTORAI,

201 IV. Center Str. Mahanoy City.
38 E. Center Str. Shenandoah, Pa.

125 East Oak Str. Mount Carmel,

VIENATYNIS LIETUVISZKAS

W. RAZMAS, « KOTELIS * L8CNINYKAS.
7 WASHINGTON STREET, NEW YORK CITY.

Jago važiuojete in ir isz Ameriko tai gulit jpsnt Laivakortes pigiau kaip kitur o 
ir visns bankiniai, reikalus tai ateikyte pas mane, o ir užlaikau visokiu gėrimą 
ir valgio ir nakvyne pigiau kaip kitur. Norėdami kelaut už dyka tai pristatau 
□ž darbinyka ant laivo. Teip-gi pasirūpinu visokiu darbus ir rodą duodu vi
same IIotelis randasi ne toli Kastel-Gcrdes. Jago kokis apgavikas norėtu vest 
kitur tai nesiduokit tik ejkit tiesink pakol daejsit pas mane.

Su Guodone, VINCAS BAŽUKAS.

Vasarinis Tavoras.

Lietuvei!
Kas norit 

turėt tikrai
genu ir gražiu 
Fotografijų 
arba dydeliu 
Paveikslu ir 
kas norit isžsi- 
mokit ta visa 
darba tegul 
atsiszauke ant 
adreso:

Jos. Szukis,
[ Phot ogia fistas]

29J . Center St; 
SHENANDOAH, PA,

Ant Pardavimo Pigei.
Namas, buvo kitados salų 

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

(oi 8Utif)
P. Malley

W. Sunberry St 
Minersville, Pa.

Fanuos ir Turtai!
Randasi New Yorko Steite Lietu- 

viszkoi Kolonioj da daugybe farmu 
ne parduotu dt.uk mutu biclu jau 
ežia apsisiedia ir stiprei laikosi. No
rim kad daugiaus musu broliu apsi- 
siestu kurie turi kiek kapitola ant už 
pirkimo sau farmu. Artesnes žines 
gausit pas George Kleek. Poolville 
N. Y. reike indeti už 2 c. marke del 
atsakymo. ųnp)

M ražo
WIF.NATINIS

GROSER-SZTORIS.
PA.

J>"10
J SALUNAS IR

SUGAR NOTCH,
Paul uodą C'ukru, Kava, Herbata, Mess 

Miltus ir vyska ta kas ira reikalinga de) 
žmogaus. Tcipos-gi prie vietos randasi Sa
limas su milžiniszkais stiklais szallian abi m 
arielkom ir pujkeis cygarais. Pliektam 

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

PUIKI SALE DEL MITINGU, SZUKIU Ir lt.

Puikiausia 
užeiga 

lel Lietuviu!
Ir svetingiau- 
■das priėmimas 
lel visu kur ra
itė gardia Arielkele 
Alų ir Cigaru. Teip-gi 
ale del zobovu ir t. t.

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

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

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

Innyku ant pikniku, balu, krik- 
sztynu atu, porteri, vynus, ariel
ka ir Lt. Pristato in namus alų 
ir įMjrteri bonkutem. Gėrimai 
pirkti pas Norkcviczia yra kano-

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

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

Pas mus dilba Lietuvaites del juso patarnavimo.
The GLOBĖ Store

I. SUF0WICZ1US, Eocuininkas-
Uz W. Center uli, Mahanoy City, Pa.

KATALOGAS

KNYGŲ
Malda k iii n ges.

Aukso Altorius arba Didis Szaltisnto 
1,000 puslapiu $1.00

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

BalsaaBalandėlis arba Mažas Szalti- 
nis 711 puslapiu. 75e.

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 su 
apvalais kampais, $1.(M)

Aukso Altorius, apdirbtas minksztai 
su auksincis papuoszimais apvalais 

krasztais $1.50.
Aukso Altorius puikei apdaryta su 

auksiniu papuoszimn. $1.25
Aukso Altorius apdaryta in balta 

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

su 3 eidabrineis medalikais. su 
dviem anuoleleis, viražus panaszus 

in altorėli $1 50
Aniolas sargas, minksztai apdaryta 

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

Aniolas sargas, druczei apdaryta in 
juoda audima 50o

Kanticzka apdarita in prūsine juodi* 
skūra, puikei iszmarginta $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 Visa Szventuja — apda

ryta - - $4,00

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

Viskas yra kanopigianse. Viskas yra nauja tik sena vieta tik naujas locniuykas.

The Bell Clothing Store,
27 WEST CENTER STREET.

Isz priežasties pininginio ergelio Najorke nekurie fabrikantai turėjo parduot savo tavora 
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 G doleriu tai deszimtuka galit iszduot ant 

karo, (ivarantinam viską arba jums pinygus sugražinsim.
$12,00 siutai tiktai po $8,37 | $5,00 siutai tiktai įx> $3,60
$14,00 siutai tiktai po $10,00 | $8,00 siutai tiktai po 5,75

Viskas yra kanogeriause ir už nužemintas prekes.

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

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

Joe Cohen, 27 W. Center.

KANTORAS

L

D. T. BOCZKAUSKAS, 
520 & 522 W. South Al. Mahanoy City, Pa.
Turi eusineaBiuiM su wisais Europinei^ Bankais. Wisi jau ira persitikrinia, jog 

mnsti piningoj per muso tarpininkista greiesianse nnejna. 
Szlmtal TiilsLsteLiiozlTi

Isz wiiu szalin Ameriko, per muso rankas siuncMsi kas melas in 
EUROPA, LIETUWA, PRUSUS, BOSIJĘ, AUSTRIJE, 

LENKU E, ITAL1JE, IT T, T. IR T. T.

^99^ NE WIEN0 PININGAI DA NE PRAPUOLĖ.

Didelis Iszpardavirpas 
Szlebipio /Ąateriolo ir 

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

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

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

Kalbame Lietuviszkai, Leukiszkai, Slavokiszkai, Angliszkai 
ir Vokiszkai. Atekyte o užczedineyte pinygus.

Istorines Milingos.
Akylos Istorijos 20o
Nevaloje pas Maurus 50o:
Morkus ir Aurelianas 25a
Trys Valk^jozai. 25o.
Istoryje apie Septynis mokintas Vy

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

Puiki Istoryje apie Jonasza Koroza* 
ka. BOc.

Sierata, Paikas apraszimas. 25. 
Ali-baba ir 40 razbaininka, 20c,
Keturios Tstoryjos: 1-Žibinti bažny- 

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

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

szymo. 25o.
Križiokaj naikus apraszymas, didele 

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

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

Lietuviszkas dainorius arba surinky- 
mas visokiu dainų $1.00

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

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

Lietuviszkas Pasakoris $1.25 
Musu Pasakos ' , 75o.
Pomokslai grąžo žmonia per K. To 
toriu 80o,
Duktė Maria 25
Malūnas Girriojs 85.
Istorije Vargdienes, 2 Meile kūdi

kio Paminėjimai Viadim. Solovio- 
yo. 25o

Neužmokamas žiedas 2 Meluzina 
puiki istorije, 50«

Trys Istorijos apie 1 Ganema 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 ii 
Razbaininka. 25o

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

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

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

Dvi isterijos: 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 
motere.Septinos varnos 25o. 

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

has kariauja, nog to dingsta. 85o.
Lietuviszkas kninginas 1904

No 4. Jadviga-Geras Sunus-kaip te 
gilukis mainosi -Svirp Du GS? 
tuoklei. 25*

No 5. Irlanda-Robertas Velnes Me
dėjus. 2^-

No. 6.PrasižengeIto - Doras Tiin
kus Jonas Tvardauckas - Ųgah 

kaime T. . . 25c,
No 7. Duktė Starembergo- Baisi Is, 

torije- Nagrada už mielaszirdysta, 
Meile motinos del eunaus 25o*

No 8. Musztyne už mergina - Ge- 
raftejingas murinas » Kas kai
tai 26o.

dt.uk

