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Kas girdėt ?
Gyventoje! Rusijoja jau nie 

kad ne turės gero- ir niekad 
ne pasikelines priesz carinia 
valdže, nes da ant tokiu daig 
tu ne danoko. Jagu ir kada 
kas ketytu pasidaryti, tai da 
ne mažai laiko turi praeit.

Vienatiniu gynklu yra “kan 
trybe”-jigu kantrybes ne bus, 
tai viskas dings.
- Caras teip pat pradeda len
gviau kvėpuot, ba žino, jog 
ne yra jokio pavojaus no 
szalies anarkistu,- ir tokiu 
spasabu sugryž senovės laikai: 
knutas, Sibirius ir kartuves.

Dievas žino ka daro. Jagu 
spaude vargas, tai ne del berei 
kalo, nes ant to nusipelni ir ja 
gu keneze, tai keneze per savo 
kalte. Kada carine valdže da
vė szioki toki paleagvinima, 
tai kas darėsi? Visi apsvaigo- 
visi ant žveiiu pavirto. Pir 
miause invyko bedievyste, o 
su bedievyste ir piktadaryste. 
Kas darosi Lietuvoje ir Lenki 
joje tai net žmogui kūnas 
sziurpszta, kada skaito lai- 
kraszczius. O kas butu, jagu 
tos dvi tautos aplaikytu savo 
tiesas, tai kaip žverti vieni ki 
tus iszpjautu.

Del tamsu nu ne kas kitas,
Tiktai reikalingas knutas,

Kaip jau milemiem skaity
tojam “Saules” žinoma jog 
pacztines tiesos prispirineje, 
ydant kožnas skaitytojas užmo 
ketu už gazieta prieszais. Mes 
nenorėdami turėti nesmagu
mą isz szalies valdžios, turime 
tuojaus ir praneszt musu skai- 
titojams api tai. Meldžeme ne 
vilkint!

Kalendoris ant ateinanezio 
meto galop dyrbasi.

Jau atspaudyta szitos istori
jų kės.

— Dede isz Ameriko.
(istorije)

— Pasaka musu dėdės.
(istorije)

— Pasakėlė api tris moteres 
ir naszle. (eiles.)

— Viena nedele teisybes.
i (istorije)

— Iszgydytas. (istorije)
— Nedoras dede. (istorije)
— Apsigavo., (istorije)
— Ne butu tai žydas (Juo

kas su trimi paveikslais.
— Valkata (istorije.)
— Juokai (su dviem pa

veikslais)
— Karczemoje.
— Pauksztelei Jezuso (api- 

saka senu žmonių.
— Intekme menulio ant vis 

ko.
— Geros rodos.
Intekme senulio ant jevu.
— Navatna permaina (juo 

kai su dviem paveiksleleis).
O da kita tiek prisidės ir 

bns kalendoris ne mažas ir ne 
mažos vertes, o tai bus dovana 
del skaitytoju “Saules”. Musu 
velyimu yra, ydant nauji skai
tytoje! užsimokėtu pylnai 2 
dol. 50 centu, tada aplaikys 
kalendori priesz kalėdas. Ne 
viena iždavyste ne sztant tokia 
dovana padaryti kaip mes, ba 
jagu dovanot, tai dovanot ge
ra daigta.

Daugelis Bulgaru, ne turin- 
ežiu darbo valdže renka isz 
Pennslyvanijos ir siuneze ad 
gal in Europa.

Kaip rodos, tai federaline 
valdže visus tuos katrie ne tu
ri darbo o ir popieru, stums 
adgal in Europa, norint czion 
kelis metus pergyveno.

Id Canada lig sziol gazietos' F!Df|TEQT^Q 
ėjo ant tu paežiu tiesu, kaip B* Ba |j j f g nj 
ir Suvienituose Steituose, vie
nok valdže Su v. Steitu pake 
le mokeste, nž gazieta mokėt 
už 1 centą pacztini ženkleli tai 
ir mes teip pat pakeleme pre
ke gazietos.

In Europa, Azije, Afrika,
Australije ir Canada,
Ant meto $3.50.

“ puses $1.75
“ ketverti .85^
In Suv. Steitus pasilieka se 

noves preke.
Už meta $2.50
Už puse $1 25

Laikrasztis “Katalikas” 10 
num. placzei apraszo api praei 
ta Seimą Sus. Liet. Rym. Kat. 
Am. ir api despotiszka pasiel 
gyma dvasiszko cenoriaus Cze 
api taisės visas liaeas ne talpino 
me nes daug vietos užimtu, tik 
tai indejome protestą atstoviu 
isz keliu kuopu.

Kaip rodos, Susivieniymas 
Kataliku, jagu ne subyrės, tai 
persiskirs ant dvieju daliu, 
kaip stojosi su Susivienijimu 
pirmutiniu

Lietuvei! kasau mislijete? 
ar ylgai duosites vienam despo 
tui už nosių vedžiotis ? Bijoki 
te Dievo! Susitaikite visos 
kuopos ir nusimeskite ta jun 
ga no .prandu ta gadintoju ra 
mybes!

Ghicagos Kuopu Delegatu 
Dalyvavusiu XXIII-cziaui

S.L.R.K.A. Seime
—■—

Kaip jau lietuviu yisuome 
nei žinoma, Chicagos mieste 
Birželio 16 ir 17 d. sz. m. atsi 
buvo Susiv. L;etuviu Rymo 
Kataliku Amer. seimas. To 
kios dideles lietuviu organiza
cijos reikalu apsvartymui rei
kalinga mažiausia 3 4 dienu, 
tuotarpu szitas musu seimas te 
sesi nepilnai pusantros dienos, 
per kuri laika nei deezimtoji 
dalis reikalu neapsvarstyta ir 
manoma ta visa organizeei ja, 
kaipo jos autoritetą, teip ir 
turtą palaikyti vienose rauko 
se ir Susivienijimo sąnariu ne
žinioj Taigi isz to pasirodo, 
kad kuopu sanariai privalanti 
savo leszomis palaikyti Susi 
vienijimo visa’ administracija, 
mokėti taip-pat už organa ir 
pakelti kitokias užlaidas, bet 
tiems sąnariams neleidžiama 
ir tiesiog brutaliezkai draudžia 
ma kontroliuoti savo Iccno tur 
to eikvojimą ir net neeikiszti, 
kaip ne in savuosius reikalus. 
Szia gadyne panaeziai elgiasi 
tik caro bjurokratai, bet ir tie 
paskutiniais laikais kai kada 
turi nusileisti priesz Durnos at 
stovus.

Czia kalbama apie kan. A. 
Miluko biurokratizmą, kurie 
su savo pasielgimu klaidina ir 
isz doro kelio veda lietuvius 
katalikus. Kun. A. Milukas 
jau per keliolika metu Ameri 
kos lietuviams katalikams la
bai daug kenke ir kenkia pir 
myneigo]. Keliais metais priesz 
jisai suskaldė Lietuviu Susi 
vienijimą, kuomet buvo priesz 
tarauta jo biurokratizmui, o 
dabar vėl savo rankosna pa
veržė S. L. R. K. A., isz kurio 
stengiasi tik sau ypatiszka pel 
na turėti ir neprileisti sąnariu 
prie kontroliavimo Susivieniji 
no turto ir jo viso padėjimo. 
Pernai tas pat kun. Milukas 
XXII-me musu Susiviejimo 
seime sauvaliszkai, be kuopu 
atstovu prigulinezio balsavi
mo, iszrinko pats save Susivie 
nijimo dvasiszkuoju vadovu 
net ant poros metu ir paglem 
že, ty. pasisavino virsziausia 
sau valdžia ant visos Susivieni 
jimo, priklausanczia tik vie 
nam Susivienijimo prezidentui, 
kas prieszinasi musu konstitu 
c'jai; taip pat sauvaliszkai, be 
atstovu leidimo, paliko ant isz 
tisu keturiu metu Susivieniji 
teo organu savo locna laikrasz 
ti “Žvaigžde”; primėtė mums 
paskui ant poros metu Susivie 
nijimo prezidentą ir iezdinin 
Ka. Narints tie dalykai mums 
ir paežiam Susivienijimui ligi 
sziam laikui dar perdaug neuž 
kenke, bet czia jau ir taip aisz 
ku, kad toksai sauvaliszkumas 
tinkantis tik nuožmioms tau 
tome, bet anaiptol jau ne lietu 
viu tautai ir ne szios gadynes 
pažangumo dvasiai,

Kun. A. Milukas teip inaivy 
ravės per pastaruosius metus 
nore ne daug, bet vie-gi užken 
ke Susivienijimo augimui, nes 
delei jo tokios politikos pasi
pylė atskyriu kuopu protestai, 
nekurtos kuopos suiro ir atsi
metė nuo Susivienijimo, kitos 
gi da lause su nekantrybe pas 
tarėjo seimo, manydamos, jog 
gal kuopu atstovai bus daleis 
ti p'ie Susivienijimo reikalu 
apsvarstymo. Tacziaus atsto 
vai, kuriu Seiman susivažiavo 
mažiau .30, labai apsiriko, nes

Isz Amerikos.
Grįžta prie darbo.

Yra apgarsinta kad arti pen 
ki tukstaneziai darbininku ku 
rie buvo atstatyti nog darbo 
per Pennsylvanijoi geležinke 
lio kompanijos, tapo adgal pri 
imti ir pristatyti prie savo seno 
viezku užsiėmimu. Bet da tuks 
taneziai randasi be darbo nes 
kompanija turi vilti kad ir tie 
trumpam laike bus adgal pri 
imti, j -vigu laikai pasigerins. 
Nuskandino savo 4Vaikus.

Ida Grove, Iowa- Pati ūki 
ninko Augusto P. ĮJohneon ga 
vo ant kalt sva;guli ir paim 
dama savo keturis vaikus m 
mete ir nuskandino visus szuli 
nije. Po tam pati norėjo ir mes 
lis in szulini bet atbegusie kai 
minai jia iszgelbejo ir padavė 
jia in beproeziu narna.

Nubodo gyventi
Lexington, Ky,-Henry Mil 

Her, 104 metu senumo žmo 
gus, nusibodo jam ylgiaus 
gyventi, paėmė truciznos ir in 
trumpa laika mirė.
Angckasiu unija silpna
Indianapolis, Ind.-Vyrszini 

kai anglekasiu unijos sudarė 
pastanga sudrutint taja unija 
Pennsylvanijos valstyjoje. Oc 
gauizatorei ir pats unyos pre 
zidentas T. L. Lewis pribus 
kita menesi in Pennsylvania 
ir stengsis sudrutint unija. 
Kietųjų anglekasiu randasi 
apie 170 tukstaneziu isz tu 25 
tuks. priklauso prie unijos o 
pylnu užsimokėjusiu m unij i 
randasi vos 18 ar 20 tukstan 
ežiu.

Dydelis katalogas (likai.
Laikrodžiu ir laikrodėliu, 

Phonografu su Lietuviszkom 
dainom ir juokingom pasakom 
ir visokiu nauju iezradimu ku 
riu igi tziam laikui nebuvo gir 
dėt. Prisiunsk 2^ stempom del 
paczto kasztu. (gę o;)

C. Kraucbelun,
427 Broadway 

Brooklyn, N. Y.

Daktaras Blažejauckas
Atvažiuoje in p. Kazuno ap 

lieka Mahanoy City kas utar- 
nike ir petnyt^e no 3 lyg 5 
po pietų.

Kun. Milukas ir szitame seime 
ta pati sauvaliszkai atkartojo 
ir su nekuriais kuopu atstovais 
pasielgs jau ne kaipo Katali 
ku kunigas ir žmogus, bet ar 
sziau kokio geszeftmachsrio, 
kuriam rupi tik ypatiszkas pel 
nas ir puikybe, bet ne lietuviu 
gerove

Guodotini Susivienijimo Lie 
tuviu Rymo Kataliku Ameri 
koje sanariai ir visi kiti Fetu- 
viai katalikai! Mes visi būda 
mi Lietuvoj kentėjome nuo ca 
ro budeliu persekiojimus ir 
daugumas musu del to privalė 
jome savo gimtini kratzta ap 
leisti, tikėdamies czia, laisve j 
szalyj Amerikoj, atrasti sau 
ramesni ir laimingesni gyveni 
ma, laisva bendra organizavi 
mosi, bet kaip dabar pasirodo, 
tai iszeprude isz po kazoku na 
gaikos, patekom po kun. A. 
Miluko kanezium, kurie mus 
plaka dvaeiezkai ir net nueis 
kušti bile kam draudžia. Delei 
kun. A. Miluko kaneziu ne 
vienas musu net desperac'jon 
inknnta ir dvasiszkai serga, o 
juk kožnam musu sielos liki
mas yra brangiausias ir opiau 
sias dalykas. Jaigu mes ir ii 
giau priesz kun. A. Miluką 
žmoniszkai ir vyriszkai neateis 
piršime, tat laikui bėgant mu
su Susivienijimas privalės žlug 
ti ir tuokart nueis vėjais visas 
musu darbas ir ligi sziam lai 
kinis rūpestis.

Mes neturime jokio pykezio 
arba neapykantos priesz kun. 
A. Miluką, kaipo kunigą ir 
žmogų, bet pasmerkiame jo pa 
steigimus ir didi sauvaliszku- 
ma Susivienijimo dalykuose ir 
priesz tai sziuomi vieezai suKe- 
li.-ime protestą visoms kitoms 
kuopoms prisidėti, nes gaila 
mums tokios puikios kataliku 
organizacijos žlugimo.

Kadangi kun. A. Miluką- 
kas po XXIII seimo atidary 
mui beveik pats insiekverbe in 
seimo priemsedžius ir be jokio 
atstovu balsavimo pasiėmė sau 
pagelbininka Susivienijimo sek 
retoriu K. Kruszinska, su ku 
riuorni ir atliko savo seimo “po 
eedžius”.

Kadangi kun. Milukas isz 
pradžių net prieszinoei perei
to seimo protokolą skaityti, 
bet tik paskui atstovams karsz 
tai pareikalavus, patsai proto 
kola perskaitė, kurio skaitymo 
menkai kas suprato.

Kadangi kun. Milukas neku 
riems nariams, pasiprieszinius 
pernykszczio protokolo turi 
niui, neleido kalbėti ir pats vie 
nas protokolą priėmė.

Kadangi kun. A. Milukas 
kuopu inneszimus atsisakė 
skaityti ir tik vėliau atstovams 
pareikalavus perskaitė tik ke 
lis sau patinkamus inneszimus, 
o visus kitus numėtė gurban.

Kadangi kun. Milukas nelei 
do iszrinktai komisijai (^uria 
taipgi pats paskyrė) pervei- 
zeti atsakancz'ai csn‘ro ko
miteto knygas, bet tiktai liepe 
seimo sekretoriui K. Kruszins 
kui pasakyti aplama pinigu in 
plaukimą ir iezlaida per iszti- 
sus metus.

Kadangi be atstovu pritari 
mo. ty. sauvaliszkai baigdavo 
sesijas ir paskirdavo pats vie 
nas tarpses’jini laika.

Kadangi kun. Milukas su
spenduodavo praezanezius bal 
su atstovus ir tai vis darydavo 
sauvaliszkai.

Kadangi kun. Milukas be 
atstovu žodžio pats paskyrė 
sau patinkamus asmenis cent
ro komitetan ir juos užtvirtino 
o centro sekretorių net ant dve 
ju metu, priesz ka buvo protes 
tuojama.

Kad i ngi atstovu nesiklausęs 
seimą uždare ir papeikė Ch'ca 
gos koupu ir kitu atstovus, 
kurie prieszinoei jo biurokra 
tizmui.

Todėl protestuojame priesz 
toki nelegaliszka seimo vedi 
ma ir mes, žemiau pasiraszusie 
ji, kaipo kuopu atstovai, buvu 
šieji minėtame “seime” privers 
tinai pas kun. A. Miluką reika 
lau jame.

1) . Pagarsinti per organa 
’Žv.” Susivienijimo iždo at 
skaita, pradėjus nuo XXII eei 
mo iki XXXIII seimui ir teip 
kiek per ta laika inplauke pi
nigu ir kiek iszmoketa: posmer 
tinii- už orgona ir kitokiems 
reikalams. Vaiku skyriaus in 
pi - j’kos ir iszlaidos turbut pa 
garsinta skyrium.

2) Paaiszkinti, kame yra tie 
pusdoleriai, korius szeimynu 
eana iai už organa moka, o or 
gano negauna ?

3) . Paaiszkinti, delko neisz 
dt -t.as raportas apie 500 dol., 
paaukuotu pereitame seime ee 
sei •. s ?

Paaiszkinti, delko kun. 
lipikai nupirkimui dovanos 
viaįJn 100 dol. iszleista 135 
dol. t

5-j Paaiszkinti, delko kun. 
A, Milukas nei pats nei kitam 
neleido se'me skaityti visu kuo 
pu inneezipiu, o ypatingai in 
neszfteo driiug. Sz. Petro ir Po 
vilo Isz Elizabeth, N. J ir ki 
tu, kuriuose buvo raszoma apie 
dnbsįtini organa ?

6). Paaiszkinti galop per or
gana, delko kun. A, M-lukas 
taip sauvaliszkai vede seimą 
ir su kokiu tikslu ta dare?

Pasiraszo atstovai:
K. K. Pečius, 99 kuopos,

K. Stulga, 85 kuopos,
Stan. Marcinkevicze, 85 kuo 

pos (Virsziausio teismo narys),
A, Saldukas, 85 kuopas,

Jonas Szerpetys, 85 kuopos, 
V. Viszcziulis, 85 kuopos,

A. Radomskis, 100 kuopos, 
J. A. Jauksztis, 100 kuopos, 
Alex. J. Lemont, 101 kuo

pos (atstoyas isz Pa.).
M. Vabalas, Szv. Mikolo 

Ark. parap. atstovas.
J. M. Tananevicze, 15 kuo 

pos,
B. Januszauskas, 99 kuopos 

sekretorius.
P. S. Kiti lietuviu laikrasz 

ežiai malones atkartoti ta pro
testą.

Isz visu szalu
Nelaime ant geležinkelio.

Bombay, -Indyoje-Penkioli 
ka pasažier'u tapo užmusztu o 
270 pažeistu kada susidūrė 
pasažierinis treinas su tavo 
rineis vagonais,ant Bombay ir 
Parola geležinkelio. Dvileka 
vagonu likos sudeginti.

Musztine su revolucijonie 
reis.

Keletą szimtu Mexikoniszku 
revolucjonieriu užpuolė ant 
La Vacas mestelio. Jie buvo 
pasitikti per Mexikoniszka 
vaiska kurie szove in revolu 
cjonierius užmuszdami isz ju 
penkiolika. Isz vaisko szalies 
niekas nepražuvo.

KOŽNAS RASZO GROMATAS.

Bet jago nori raszit gromata ant puikiau 
si os popieros kokios lig sziot da ne esi ma
tes, tai pargabenk sau tuziną su kopertom 
tik už 40/ 05/ ir $1.50 busi užganadytas o 
ir tas džiaugsis kuris nog tavias gromata 
aplaikys.

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

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

Labai puikus. A dress as:
D. T. BOCZKAUCKAS,

MAHANOY CITY, PA.

ISZ BOSUOS, LIE. 
TUVOS IR LEN

KIJOS.
Mokinimo uždraudimas.

Užleistas Varszavoje aplin 
krasztis, draudžiantis lenkams 
mokytojams mokyti istorijos 
ir geografijos. Apie szimta 
lenku mokytoju nustos dabar 
vietos.
Tikrieji rusai katalikai.
Niekas ligsziol dar nežino, 

jog yra ir katalikai prigulintie 
ji prie tikrųjų rusu sąjungos. 
Keli Kataliku- vqkiecziu sod 
žiai yra in ta sąjungą insiraeze 
o Kazaniuje tai net tikrųjų ru 
su sąjungos, pirmininkas yra 
katalikas, lenkas, universiteto 
profeeoriuB Vladislovas Žales 
kis.
Zemstvų insteigimas Lie 

tuvoje.
Valstybes Taryba daugumu 

balsu nusprendusi, kad ir Lie 
tuvoje ir Mažarusijoje reikalin 
ga esą inateigti tokios-pat 
zemstvos, kaip ir Rusijoje.

Naujas Aplinkrasztis
Žmonių szvietimo ministeris 

iszleido nauja aplinkraszti, ku 
riame nurodė, kas baigusitiju 
vidurines mokyklas turi teise 
instoti in un iversiteta, ir kiek 
studentu isz viso gali būti pni 
mama. Suhg to aplinkraszczio 
teises tos yra labai susiaurin 
tos. Taip ko kito ten yra pa
minėta, kad moters visai netu 
ri teieee lankyti universitetus. 
Iki sziol josbudavo priimamos, 
kaipo liuosos klausytojos, t.y. 
joms buvo leista tomis teisėms 
naudoties, kokias universitetas 
duoda vyrame. Dabar ir tas 
jau buvo panaikinta.

ludomus insakymas.
Vidaus reikalu ministerija, 

pranesze apezvietimo minister’! 
jai, kad kiek jai esą žinoma, 
kai-kurios mokyklos daro eke 
kursijas in svarbesniuosius 
miestus, praneszdamos tik vie 
tinei valdžiai, o nepraszyda 
mos tam tikro leidimo. Beto 
mokslo instaigos pasiremia ap 
szvietimo ministerijos insaky 
mn, kad organizuojant moki 
niu ekskursija gana tik esą 
praneszti iszanksto apie tai vie 
tinei valdžiai nurodant kiek 
ekskursantu ir apsilankymo 
vietas. Vidaus reikalu miniete 
rija, pasiremdama paminėtai 
aiais nurodymais paaiszkina, 
kad tarp mokiniu ekekurean 
tu esą, taip- pat ir žydo, o 
kaip žinoma, žydams užginta 
kai-kuriuose miestuose netik 
apsigyventi, bet ir laikinai pa 
būti, todėl praszo kad apszvie 
timo ministerija insakytu mo 
kyklu virszininkams visuomet 
praszyti leidimo, jeigu tik keti 
narna lankyti vietos žydams 
užgintos, jei toj ekskursijoj 
yra mokiniu-žydu.

Apszvietimo ministerija m 
sake jau mokyklų globėjams 
pildyti vidaus reikalu miniete 
rijos ineakyma.

Naujas Adresas 
Jonas Ignotas 

46-22-nd St
S. S. Pittsburg. Pa

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

Fanuos ir Turtai!
Randasi New Yorko Steite Lietu- 

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

Isž Lietuvos,
V.

Kupiszkis.
(Ukm. pav ). Musu policija 

subruzdo jieszkoti kaltininku, 
kurie iszplesze Viibaliszkiu 
valecziaus kasa. Tuojau atva 
žiavo pavieto vireziumko pa 
siustas valdininkas. Prasidėjo 
medžiokle. Važiuoja kur tik už 
eimano, kaltus ar ne kaltus kre 
czia, aresztuoja, cypen tupdo, 
nesigaili nei nagaiku. Bekraty 
darni ir saves neužmirezta: jei 
gu pakliūva kokiuvalgomuju 
daiktu, tai jau nepaliks.

Dabar žem. virszininkae in 
sake Kupiezkio valeeziui kas 
diena parūpinti po penkis ve 
žimus sargybiniame važiuoti; 
kita diena niekas niekur neva 
žiuoja, o tu czia žmogus ir gai 
szuok per diena su gyvuliais. 
Delei to dalyko valecziaus rink 
tiniai Balandžio 30 d. suszau 
ke rinktiniu sueiga. Žem. vir 
ezininko insakymo sueiga vie 
nu balsu atėmė, aiszkindama, 
jog, užlaikydami krasa, valstie 
ežiai negali dar arklius davine 
ti. Bet nieko tai negelbėjo. Se 
niunai dar ir dabar bėginėja 
po kiemus.

Balandžio 29 d pol'cija kre 
te Drulenu sodžiuje D. Indre 
Ii ir J. Cereezka. Nažinia, ko 
jieszkojo. Nerado nieko.

Gegužio 2 d., policija parsi 
vežusi isz Gudžaliu viena vaiki 
na,pradėjo ji kankinti; nutvėrė 
už plauku ir parmetė ji ant že
mes, eme spardyti kojomis, 
reikalaudami, kad iezduotu sa 
vo draugus. Nelaimingasis 
vaikinas norėjo pabėgti, bet 
sargybinis pavijo ji ir jau no 
rejo kirsti kardu.. Laime dar 
kad buto savininkas Juzevi 
ežius juos sulaikė.

Reikia dar pasakyti, kad ket 
virtadieniaie ingese sargybiniai 
perdaug szeimininkauja, kapo 
darni nekaltus žmones ir gyvu 
line.

Versziai.
Dar niekur žmonis nebuvo 

mate “cicilietu” žingeidavo 
juos pamatyti, o jau musu so
džiuje susiiinkdavome, skaity
davome, kalbėdavom, už ka 
kai-kurie ingijome “bedieviu” 
vardus. Tuomet ir Sintautų 
“jaunukas” nepanorėjo rinkt 
nuo musu kalėdų.

Nuo to laiko esame ypatin 
goję globoje tu, kam tas daly 
kas rupi.

Paskutiniu laiku ypacz sar 
gybiniai mus “globia” ir-daž- 
nai aplanko,

Jau buvau raezes apie kratų 
eile, padarytu pirmiaus. Da 
bar nebus pro szali paminėjus, 
kad priesz keletą dienu atvy
ko czionai Naumieeczio ir Siu 
tautu sargybiniai ir ilgai krėtė 
pas J. Rijacka, bet pas jin nie 
ko neatrado. Pas Kutą nuo 
dirbusio ten siuvėjo atėmė ke
letą ezautuviu Pas L Rajacka 
Szakiu sargybiniai vėliaus j iesz 
kojo kokio-tai P. bet nesura
do. ,

Isz pirmadienio in antradie 
m naktyje gegužio 18 d. aplan 
ke Žemaitiene 4 vyrai, gerai 
inkausze ir, ezvaietydami nagai 
komis neva “secijal-demokra 
tu” vardu pareikalavo 500 rub 
liu, arba neturint pinigu, isz 
duot veikselius. Kadangi Ž e 
užsiginė nemokanti pasiraezy 
ti, tai vyrai pasitenkino atimu 
ezimu lempos, isz kurios ieztisz 
krs žibalas suliejo pataline ir 
padare nuoetuolio 50 rubliu su 
virezum. Dave laiko keletą 
eanva:cztu iszduoti jeme vekse
li pas notara iezsineezino.
Daugaius ant ketvirto puslapio

Nemandagus Arcivyskupo 
Ryan Darbas.

Pamate laikrascziuose apie 
permainas lietuviezku kunigu 
Kun. Abromaiczio, Kun. Pau- 
tienians ir k. Miluko žines, tu 
rime truktele pecziais pasaky 
ti: Kibą arcivyskupas del se 
natves ant proto susilpnėjo.

Kada lakstėme nei in vuode 
gas in kirpti, lindom in akis 
žmonėms kad duotu pinigus 
ant bažnycziu statymo, tai da 
bar j'amatome ka katfieziai, 
tie (vėžiai iezsineria isz savo 
kiavalu musu tautai su pagel 
ba famulusu daro.

Kada žmones patyrė kunigo 
negerumą, susukimą sudėtu 
pinigu praszo kunigą prasza 
lint, tai vyskupas spardosi, ji 
eai nenori žmonių balso kiaušy 
ti. Prieszingai, kad žmones su 
savo probaszczium sutinka, gra 
žei sugyvena, tai vyskupas 
jiems ji rauja ezalin, o duoda 
toki korio niekas kensti neno 
ri. Teip padare arcivyskupas 
Ryan lietuviams kunigams ir 
parapijoname Szenadorio ir 
Mi Hanojaus.

Mat, szenadorie kad iszetate 
katedra ir palocius tai gera rim 
ta kunigą iszima, o su policija 
invezdina kita Ar gine sergan 
ežio žmogaus darbas.

Maiaieriai Szenadorio, ar 
ant to palenkia galvas tylės? 
Mielijama kad ne. Kils audros, 
ir galu gale, gali susitverti stip 
ri pirma Nežalczna 
Lietuviezka parapi
ja Szenadorija. Kito 
atsikratimo nuo a iri sa
kos samoderžavij'os 
juk nėra. Tegul atsidaro dabar 
žmonių akis, kad niekur dau 
giaue nor nestatytu kaffieziam 
katedrų irpolociu tuomet nerei 
kės su jeie niaųtis. Vyskupas, 
mielija, kad jie ponas ant žmo 
niu dvasee ir turto, ant kaulu 
ir mėsos. Ar tik nepasipurtie 
priesz toki norą? bet kas isz 
to? Jis jau ne arcivyskupas tei 
sybee žiūrintis iezsirodo bet 
katali kiszkoe doros griovėjos, 
todėl ir meile tarpe atėjimu 
kunigu ir parapijonu griauja, 
primesdamas per savo pamazo 
tus klapcziue.

Kodėl tokie nesiverž, kad ir 
per razbaju in kito iezdyrbta 
gera dirva, nes aukso obuolis 
Szenadorie.

Žmonėms, ausis nuleisti ir 
tokiems pasiduoti, niekad ne 
galima, bet ir provotis su mih 
jonierium nėra lengva; jis tik 
tai to pat suiruso Szenadorio 
kun. Lenarkevicziaus piningus 
pagrobtus kad ant provos pa 
dės, tai žmones turės kruvinai 
uždirbtus centus mesti teip 
pat in provos nastrus. Straika 
padaryti iszvisu visiems, kad 
ane vieno lietuvio koja nepas 
tovetu ten kur policija, vede y 
pata neapkeneziama žmonių jo 
kio cento neduoti ne algos, ne 
ant miežiu, ne už szlubus ar pa 
grabus ir 1.1, žodžiu sakant su 
stoti visai pildyti, ka pirmiaus 
pildyta; tegul žiūrėdamas in 
muru sienas ten gyvena ir 
szventapetres mokesti Ryanui 
moka, neiti in bažnyczia, ne su 
jokiais reikalais bažnytiniais 
kad ir trejie metus, geriaue 
tuezczia bažnyczia tegul pely 
ja, negu nekeneziama žmogų 
ezerti ir save skriaust duotis.

Lietuviezki visi laikraezcziai 
koki jie nebūk kad užtartu už 
nuskriaudima duodant žmo 
nems sveikas rodąs ka turi da
ryti.

Szioki paeielgima, koki pada 
ro arcivyskupas teip lietu 
viams kaip ir lenkams, juk tik 
griovimu tikybos, skriaudimu 
nekaltu žmonių galima pava 
dinti. . T. Astramskas.



DU KART NEDELINIS LAIKKRASZTIS

Iszejna kas Utarninka Ir Petnicze .
PRENUMERATA KASZTUOJE: 

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

EUROPA — Rosije $3,50
Angliję ir Szkotlje 15 sh 
Prusus 15 mi

Mėnesinis Rasztas “Linksma Valanda"
AMEKIKE ANT METO..... ............   81,00
ANGLIJĘ....................... .7................................. 7 Hb
MUSUS............................................... ........... 7 rn r
UOSSIJE....................................    $|,50

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

AMEBIXE............................ ............................. 83,00
ROSSIJE........................................ ................... 84,5o
ANGLIJOJ.............................. .........................  io 8b

Priek tam pilnai užsimokoja 
skaititojei, kas metas aplaiko 
dovana puiku Kalendori.
ENTERED AT THE MAHANOY CITY 

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

Užraszai Kvestoriaus
(Kliosztoriaus Kolektorius)

Pagal J.C. parasze Kup. Dr. M. Juodyszitis

(Tasa.) '

Mes stoniniai turime kluone ■ 
gyvenimą. O ketvirtoj pribu- 1 
davonej, toj arcziausioi palo ' 
ciaue, gal jau tamieta klausiai, 
tai pati bobija, Vieszpatie at
leisk sunkius nusidėjimus, my '■ 
limosios ponios, senos ezluikos. 
Nieko ne veikia, tiktai su kuni 1 
gu kapelionu kasdien prie ra- 
žancziais ir adynu stoja regu 
liariszkai in koplyczia, su aku 1 
lioriaus (akiniais ant nosies,) 
Yra tenai ir jaunos; mokinasi, 
o ko? Kas jas ten žino?

O gal tamieta geradejas mu ' 
su stone apžiūrėsi ? Ale sztai ' 
jau ir ponas ant gonku.

— Sveczias in namus, Chris 1 
tus in namus! pasziuke ponas 1 
Storasta, patemijes mane einan 
ti, prie gonku. Acziu tau, ku
nige kvestoriau, kad mano pra . 
szyma teip greitai ir noriai isz 
pildiai.

Tada ir aez atsakiau senten
cija.

— ‘Sveczias neprašytas, 
tankiai buna iezvarytas!’ Bet 
asz pribūdamas ant paliepimo 
szviesaus pono, tikiuosi ir ge 
ro priėmimo.

— Bravo! mokintas! Mar- 
ezalka, eik szian!

— O kada tas tuojaus pasi
rodė, tare in ji:

— Turime sveczia, kuri 
pats vakar užpraeziau. Iki pu 
siaudieniui esu užimtas; užtai 
praezau kunigą kvestoriu pa 
linksmint ir priimti; o ant pie
tų užpraezau jin pas save,

Kas dvaras, tai marszalka; o 
visi vieno kurpalio: kožnas turi 
turėti galva ne del parodos; 
neszioti netiktai ezytai, bet ir 
poniszkai; del garbes savo po 
no turi būti iezmintingu, o 
drauge ivaibum ir apsirokuo 
jancziu, ne koKiu pusgalviu ir 
szvilpiku; turėti drąsą ir Lgu 
ra, ir suprasti gerai, kai kam 
priguli, pagal urėdus ir augsz 
tybes laipsnius. Ž'nojau asz ta 
viską... bet kas? “S:c fata tu 
lerunt”, tai yra “tegul bus va 
lia Dievo!” Ponas] marszalka 
Storastas, rran rodos turėjo vi 
sas tam tikras ypatybes, ir bu 
vo gabus visuose savo privalu 
muose.

Nusiuntė tuojaus in palociu, 
kad atnesztu man kavos, teip 
gi del jo ir ponu rtzidentu, 
kuriu du atėjo pas jin ant pus 
rycziu.

Vienas jaunutelis, dar ma
tyt neseniai isz po mokytojaus 
rykeztes, neapsipratęs su dvaro 
ku budu gyvenimo, nedrąsus 
ir nekemežnas; bet antras tai 
visa burna “žmogus” nes ir fi
gūra ir iszkalba ir linksmu 
mas ir juokingumas; lyginai 
kaip reikia del papuoszimo 
dvaro didelio pono.

Su ponu marszalka matyt 
gyvena gražiam sutikime. Juo 
kavo viens isz kito, prikaiszio- 
darni dvaro mergas, o abudu 
vargszui paetaliui palinkima 
prie panos “horodniczaukos”, 
numylėtos ir augytines ponios 
storastienes.

Raudonavo vargezas vaiki
nas; bet matomai pataikė jam 
in ezirdi: nes negalėjo ir ne 
mokėjo atsikirsti.

— Kūdikis esi, mano myli
mas pastaleli.

— Kalbėjo vyresnis ponas ■ 
rezidentas, turintis titulą ve 
liaunyko: kankiniesi kasdien 
ir džiovini sau galva kepdamas i 
jai e Lomia kokias tai pasakas, : 
pasikalbėjimus, kuriuose szau 
ki in prgdba visus psgonisz 
kus dieva'czius, kuriuose kas 
žodis, tai ‘ Ceveras” ir ‘ Vene - 
ros” ir visa pulką olimpiszku . 
grožybių statai ant parodos. 
Tas labai gražu ir iezmintin 
ga; matyt, kai neseriai poezima 
pabaigia!; bet kad isz to, kad 
geroji Franuse kaip sviete svie 
tu apie tai ne girdėjo, ir to ne 
supranta? O kada esi drauge su 
jaje palociuje, tai stovi i.z'olo; 
lig trijų ne mokėtum suskaity 
ti. Szokant su jaje, tai lig tau 
kas szvino bjitu iu czebatus 
pripilęs. E nam su visu dvaru 
ant pasivaikezeziojitno, vėl tas 
pate: panaites dainuoja, bėgi
nėja, eiauczia; aez senesais o 
drauge su jom pabegineju ir 
padainuoju; o tamista .. Jėzau, 
Vieszpatie mano! eini iszsitie 
tieses ir užsimielines, kaip po 

' nas direktorius paskui vaikus
mokslaines; o apsiniaukęs ir mandagiai mane pasveikino, 
susiraukęs žiūrai ant Franuses,
kaip ant ruksztaus obuolio; o niojo: o prūsas susiraukė: bet 
tai saldi gruszele, mano pasta 
leli! Juk esi vaikas, kaip avie 
te! Kada tave matau ant me 
džiokles, sukru ir linksma, ezo 
kinejanti ant arklio, o liuosy 
be ir linksmumas isz akiu tavo 

. žėri, tai net man miela darosi!
Kodėl teip ne medžioji ir ant 

i szirdeles “horodniczaukos”?
Iszszok! priszok! staiga prie 
josios!... ir bus tavo. Ar netie 

i sa, ponas Sabastijonai ?- tarė 
I in marszalka.

Teip pagal musu būda!
— Būdavo- atsake klonio 

į damasis marszalka.- Kiek turi 
i metu, ponas veliaunyke?

— “Inutilis (Įuestio solvitur 
, silentio” (ant nereikalingo klau 
, symo atsisako tylėjimu)- atsa 
, ke tasai, teipgi Klionodamasis; 
. ir abudu nusijuokė, o asz 
į jais trecziae.

Tiktai ponas pastalelis 
miai sau gere kava.

— O ka, guodotinas mus 
sveczias?- atsiliepe vėl in ma 
ne veliaunykas,- ar jau daug 
surinkai avinu ?

— Bus apie tuzinas, priskai 
tantta, kuri geradejas duosi.

— Bravo! tai kvestoriszkai! 
Bet asz gaspadorystes ne turiu; 
vienok doliens, ar avinas, tai 
ant vieno iszeina; taigi ta tau 
paaukausiu. Už tikrinu, kad 
mano povyzdi seks visi dvaro 
kai, ne skaitant “kontribuci 
jos”, kuria mus' visas bobisz 
kas regimentas isz anos pribu 
davones sudės. Ne kalbu apie 
Dauggali Storasta. Pasakojo ji 
sai mum vakar apie tamistos 
gudru padalinima jarabiu; ir 
be abejones gausiai tave apdo 
vanos. Pasivieszesi czionai, su 
nige kvestoriau, kebas dienas: 
nes tavęs Storasta ne iezleie. 
Acziu Dievui, pas mus kaip 
rojuj: neiszsiilgsi nei savo ce 
les, nei eavo dievmaldystes, 
Koplyczia Sode; kaslien Mi 
szios Szventos, ant kuriu aku 
rat jau skambina.

— Na, tai eisim- tariau;- 
gal da pnspeeiu patarnauti ku 
nigui kapelionui;- ir prispe 
jom dar in laika,

Ant padekavones Dievui už 
laimingai atlikta kelione ponu 
Miszios turėjo Imti laikytos 
giedotos; taigi ir kapelija bu 
vo ant choro; nes tai ne koply 
czia, tiktai tikra bažnytėlė, mu 
rinta gražiai papuoszta: o žmo 
niu, kaip Nedelioj kokioj pa 
rafijoj. Teisybe sake arkliniu 
kas. Kelios bobeles su akulo 
riais, kožna savo balsu trauke 
“Sveika Marija”. O asz kad 
užbaubiau už juju bosu, ber 
nardiniszkai, tai net pakrypo 
bobeles eedyneee ir ats:giyže 
ieztempe savo nusistebėjusius 
akuliorius ant manes. O visi 
po biski szypsiojosi.

Pabaigėm ražancziu. užskam 
bino antru kurtu; inejo ponai 
su vaisueziais ir susėdo in se 
dyne “prezbitenjoj”.

Aprengiau kun, kapeliona 
zekristijoj, kuris mane ant pir 
mos pažinties palaimino, ir 
iszejo su Misziom, o asz su vie 
nu, “gracijalistu” už tarnus.

; Duok Dieve kuoilgiausia 
amži dievobaimingiem ponam, 
o nuopelną pas Vieezpati Die 
va visiem... kaip gražiai ir po

yyzdiezkai atsibuvo dievmal 
dyste!

Po suplikrc’ju atėjo prie pa 
tenos pirmiausiai Szviesus po 
nai Storastai abudu, priėjo vai 
kebai; o potam visas dvaras 
kaip pas dasigrudo.

Tala patemijvu kokia tai fi 
gura 1 vyriszkos lyties”, stoviu 
ežia prie poniszku sėdynių, vo 
kiszkai pasirėdžiusia, iezdžiu 
yud-> ir pageltusio veido, su 
apibarstyta galva ir in užpaka 
ii užverstais plaukais, su szob 
liuke ant dirželio, su pancze 
kom ir czeverykais, su suspaus 
ta skrybėlaitė po pažaste. Isz 
jo mažu beginajancziu akiu po 
visas szalis, rodėsi kas tokio 
katiszko ar szetoniezko, prie 
ko ir drabužis jo labai tiko.

Pamielinau sau, kad tai ture 
jo būti vokiezkas Daktaras; o 
kaipo prusu, paprastai liutero 
nui nei patenos ne davė jam 
kunigas pabuczuoti, o patsai 
nesiepraude prie josios.

Pasukau galva, m:slydamas> 
ko jis czionai?

Po dievmaldystei storastiene

ir ponukai linksmai pasiklo

su

ra

STIKLO FABRIKĄ.

Jau asz ne syki sakiau 
Ir persergejau, 

Ydant in mane ne raszytu, 
Ne pažiustamas, nesikisztu.

Kas ne skaito gaz:etos, 
Tam gazietoje ne yra vietos. 

Jagu ir geriauses žiues butu, 
Tai vis in gurbą nugarmėtu.

ir asz ant jo teip pažiurėjau, 
kad jam net in užkulnius ture- 
jo nueiti; ir nuėjau paskui ku 
niga kapeliona, kuris mane pas 
save užprasze.

Pas kunigą kapeliona teipgi 
kaip koplyczioj; relikvijonu 
apkabinėtos visos sienos, o prie 
kožnos gražiausios 
darbo ranku panų ponios sto 
rastienes, kaip man pasakojo 
kunigas kapelionas. Kambare 
liai du nedideli aut sparno pi
kčiaus, o juose czysta ir tyka, 
kaip zokoninko celei.

Kada jisai drutinosi pusry 
ežiais, asz apžiurėjau visas tas 
szventinybes “bet kad man tas 
prūsas inenigo m galva, tai 
užklausiau.

— Delko, Reverendisime, 
ne daviai patenos tam prusui, 
ka stovėjo prie Storastos sėdy
nės? Tur jisai būti koksai at 
skalūnas, o kaip rodos ežio dva 
ro gydiutojas?

— Oi! nei liuteronas, nei 
kalvinas; bet arszesnis už juos 
visus,- atsake kunigas Joachi 
mas,- nes tai prakeiktas ereti 
kas, bedievis, f-irmazonas; o 
vadina s .ve filozofu ir labai 
iezmintingu žmogum. Tai ne 
prūsas, tiktai franeuzas ir suvi 
sai ne daktaras. Turime czio
nai dsktara labai gera Veng 
ra, O tr.s bedievis ne gydo, tik 
tai nuodija, ir tai ne kuna, bet 
duszia: o kas arsziausiai j iu 
nas ir nekaltas duszias, vaikus 
ponu! nes tai yra neva ju mo 
kytojas franeuziezkos kalbos.

— O delko, Reverendissime 
nepersergeti tu geru ir Dievo 
baimingu ponu apie tokius jo 
bedieviszkus ir bjaurius moks 
lūs ?

Kam ji leidžiat in narna 
Dievo ?

— Ar misliji, mielas kuni 
ge kvestoriau, kad aez ramiai 
žiurau ant tokiu papiktinimu? 
Perkūnais keikiu, aiškinu, 
meldžiu abudu ponu, ir užkeį 
kiu ant i-zganymo duezios, kad 
ta prakeikta žmogų praezalin 
tu nuo vaikeliu savo; bet ant 
nelaimes ezetonas turi ant ežio 
svieto eavo apasztalue; o taisiais 
yra žmones duodantieju papik 
tinimą, pilin szetoniezko pasiu
timo ir svietiezko iezmanymo, 
kuriuomi apkvailina geras ir 
lengvatikincz’as galvas. O! to 
kiu yra daug ir musu ezahje. 
1-zmesti isz savo, randa pas 
mus, ypacz pas didelius ponus 
netiktai prieglauda ir gera gy- 

, venima bet ir paguodone augsz 
tesne už musiszkius iezmintin 

. gus ir dievobaimingus vyrus, 
, kuriu acziu Dievui mus tevy 
, nei ne stokuoj i, 
i (Toliaus bus).

kvietkos

Ten kur Pennsylvanijos užka
bori je, 

Dedasi per bobas tykra bjau
rybe;

Dorybes jokios ne turi, 
Tik kur alus žiuri.

Katra myli, tam ir valgi pa
taiko,

O katras ne fundina, ta ant 
juoko laiko;

Ne gero valgio ne pagamina, 
O ir da bambadieriais pada

bina.
Merginas pas save vadyna, 
Už ka vyrai alų fundina;
Ir juju vyrai nAgali ne ižsi 

žiot,
Ne savo bobai in kaili duot.

Tuojaus vaida padaro 
O ir savo diedą iszvaro.

Tu bažnycze ne eina,
10 centu inžangos pareina,Ba

Ir da sako: veluk ta 10 centu 
pragersim, 

O ne inžangos,’duosim.
O kad įjaises kvaraba, 

Bus api taiįjana.
£

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

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

Užpraszo pas save visus tautiečius 
ir pažinota uis F. Lapinskuos

Szitai vienas žmagelis raszo, 
Api savo vargelius ir praszo: 

Kad iu gazieta patalpycze 
Jio vargeli apgarsycze.

Tryleka meteliu czion per
gyveno,

Na ir susirinkias graszio, pa- 
czuotis užsimano.

Laimingai pradėjo gyventi.
Supirkias dangtelius lengvai 

pradėjo kvėpuoti.
O kaip jau viską turėjo.

Pacziule teip iu jin kalbėjo:
Ar žinai? laikysiva burdingie 

rius,
O norint nauda szioke toke 

bus.
Asz tada turėsiu užsiėmimą 
Ir ne nuobodu gyvenimą;
Per pora metu traukėsi, 

Szeip teip bobele laikėsi.
Kada paskutinei straikai užėjo, 
Mano ramumas naminis nuėjo. 

Visi vyrai iii kitur isznyko.
Tiktai vienas senyvas užsilyko.

Rodos gana davadnas senas 
amerikonas,

Rodos davadnas, o szirdije bal 
vonas.

Isz pradžios mislinau, jog tai 
szventas vyrus,

O cze supratau, jog tai velnes. 
Ehe! jau jis name gaspado- 

rius.
Ir mislmu: kas cze bus.

Asz pradėjau no burdo jin 
varyt,

Jis prie manės prisikabyt; 
Užmuszt mane žadėjo,
Ir jau muszt pradėjo.

Asz žandara paszaukiau, 
Ir vest in koza liepiau;

O ka, mano boba nulapsejo, 
Ta kumeli iszvalnijo.

Vaitas liepi no burdo iszeiti, 
Ir pas kitus nueiti, 

Mane su boba perskyrė 
Ne žinau, ar gerai padare.

O norint ta užbaigt, 
Turiu cze pertraukti

Gana, jog boba su juom velei 
susineszi,

Ir abudu ten kur po velniu 
iszsineszi.

Sav gyvena, 
Ir gana.

Žmogelis dydelei nuludias 
To vysko datyrias!

Asz velei ka pasakyti turiu.
Jog boba isz ratu, 
Ratams smagiau

Teip ir vyrui be bobos leng 
viau.

Geriausius stiklus veidrod- | 
džiams dirbama Sen Gaben o -s 
fabrikoje, Prancūzijoje.

Kiekvienam gali būti indo a 
mu, kaip yra intaisyta stiklo | 
fabriko vyduryje todėl ežia ■ 
nors trumpai bus tai apraszyta. |

Stiklas daroma isz smileziu j 
sumaltu žvyriniu akmenų kai- < 
kiu ir kitu priedu.

Fabrikoje sukasi ratu ratai, ; 
kur trinama smiltis, žvyrius, | 
kalkes; nuo to ore yra labai 
daug dulkiu, kurios labai ken 
kia darbininku sveikatai, to- 

I del darbininkai ant nosies ir 
burnos užsideda tam tikrus 
sietukus, kad dulkes, ueineitu.

Sumaltas smiltis ir žvyrių 
pilama iu tam tikrus katilus 
ir statoma eilėmis in dideles 
krosnie, kur gali tilpti apie 20 
tokiu katilu. Krosnis yra kai 
tinama gazu, inleidžiamu per 
apaezia. Ties kiekvienu katilu 
krosnyje yra atidaroma skyle, 
kad butu matyti, kada sutirpo 
medžiaga. Kuomet krosnis in 
kaista kiek reikiant, in kati
lus metama sudaužyti stiklai, 

’ kalkes smulkus žvyrius, kurie 
isztirpsta. Ir kuomet viskas ka 
tiluose isz tirpsta ir pavirsta 
in skista teszla, tuomet prade- 

j dama lieti stiklo lentas.
Atidaroma krosnis, isztrau 

kiama ilgomis replėmis (pri
taisytomis ant ratu) katila su 
skistimu ir pilama jin ant il
go plataus stalo, apibarstyto 
smulkiausiomis smiltimis. Skis 

1 timui ant stalo iszsiliejus, dar 
bininkai, jin iszlygina sunkiais 
geležiniais volais, o kad stik 
las butu lygesnis, tai priesz pil 
siant ant stalo nugriebiama 
putos. Stiklo storuma nutaiko 
padėtomis po volais geležine 
mis sztangelemis.

Iszlyginus stiklo lenta, ja 
vėl indedama in krosui ir lai 
koma ligi atves, stiklas urnai 
atszaldomas sutruktu. Krosny 
je stiklai auszta kelias dienas.

Iszsimtas isz krosnies veidro 
dines stiklo lentas guldoma 
ant mediniu stalu, kurie yra 
ant asziu. Tie stalai yra teip 
intaisyti, kad stumiami tiesiok 
sukrauja stiklą in yagonus. 
Vagonais stiklo lentas vežama 
m kita dirbtuve, kur juos nusz 
yelnina ir galutinai apdirba. 
Sukrautus tam tikrose vago 
nuošė stiklus isz Sen-Gobeno 
fadrikos vežama in kita fabri 
ka Szamot'o miestelyje, esanti 
už 3 myliu. Czia atgabentasai 
stiklas dar buvo sz urksztus ir 
ne szviesus. Fabrikoje nu- 
szvelnijama ir iszlyginama.

Stiklai pergabenama isz vie
nos vietos in Kita tam tikruose 
vežimėliuose. Rankomis neszti 
labai vengiama, bet kartais 
prireikia. Rankomis neszioti 
yra labai pavojinga- stiklai 3 
sieksniu ilgio, E ploczio, o tik 
tai puses colio ir dar mažiau 
storio labai lengvai luszdami 
gali sužeisti darbininkus. Insi 
pjovimas stiklu negreitai gija 
ir yra pavojingas.

Sen-Goben o fabrikoje dau 
ginusia dirbama stiklai veidro 
džiams, bet ten dirbama ir ki 
toki puikus stikliniai daiktai. 
Toji fabriką yra pastatyta 
1693 metais. Darbininkai yra 
gerai apmokami, kad nuo fa 
brikos uždėjimo dar ten nie
kuomet nebuvo straiko. Did 
žiuma darbininku, turi netoli 
fabi'ikos savo namelius ir dar 
ža, kuri nusipirkti padeda dar 
bininkams fabriko valdyba.

Pa sku ! >i n kite n u si pi rkt 
labai puike isztorje po vardu!

KAPITONAS VELNES.
PRIETIKIAI C IRAKO D eBE RG E R AC.

IR VĖL 100 TUKSTANCZIU ISZLEISTA
LIETUVIS-

Daktariszkos

KNYGOS

VADOVAS
IN

SVEIKATA
Didžio 208 

puslapiu

Nos pirmesnės po 50 tnkstnnčių laidus; kaip bitės lietuviai išnešiojo — po visų pasaulį knygas.
NAUJA paskutinė 100 tu katančių egz. LAIDA, su daug pridėjimų ir 

Išaiškinimų, apie visokias ligas; kaip būti sveiku, nuo ligų npsisergėt, išsi> 
gydyt ir žingeidžių paslaptybių žmogaus gyvenimo — pripildyta 

Direktorius Collins NEW YORK Medical Instituto.
VADOVAS IN SVEIKATA parašyta aiškioj kiekvienam suprantančioj kalboje.
TA KNYGA yra naudingu vyrams ir moterims, seniems ir jauniems, sveikiems o labiauso sergantiems.
ŠITĄ KNYGĄ p. sk liies. nelik mokės, kaip būti sveikų, nuo visokių ligų apsisorgi ti, bet ir daktariškam mok

sle apsišvivs, o ir žinosi kur ir kaip Hsigydyt sergantis. ,, Vad. in Sveikatą* ' apart moksliškų išaiškinimų, net su pa
veikslais parodo, subudavojimo žmogaus visas paslaptybes, lygei plačiai aprašyta vyrų ir moterų lytiškas gyvenimas 
iš abiejų pusių, kaip darosi ir kaip būti laimingu.

K AD VADOVAS IN SVEIKATĄ didelė knyga, tik perskaitęs ją, viską 
galėsi atrasti. DOVANAI ja kiekvienas apturės, kuris atsiųs tik 10 centų 
markėms prisiuntimo kaštus.

JEI TEIP SERGI, kad be tikrų gorų vaisių ir be SUMANAUS DAKTARO, negali būti išgydytas, tai COLLINS 
N. Y. MEDICAL INSTITUTAS didžiausias ir seniausias Amerikoj, pasekmingai visokias ligas išgydo, nes jame 
darbuojasi (laidarai specialistai ant visokių ligų ir vartoja geriausius, tinkamas gyduoles, pergalėjimui ligos, — su
teikia sveikatai pagelba, atsišaukus asabiškai nr aprašant (lietuviškai) liga-nesveikumus, per laišką.

I Kad apsiima, tai ir'išgydo: VYKUS ir MOTERIS, senus ir jaunus nuo visokių ligų.
KAD TAS INSTITUTAS pasekmingai visokias ligas, paprastas, užsenditiis ir paslaptis užsikrečiamas išgydo; 

lai liudija pačių gydynių laiškai, palei daleidimų iš daugelio talpiname nors, keletą.

Išgydyta nuo už- 
sendintos ligos 
skausmingos mė-

Mylimus Dr. SPECIALIST AS.
Dėkingas esu už vaisius, ku

rio mano išgydė nuo abelno nusilp
nėjimo ir jaunystės gyvenimo klai
dų nors butų sarmatą apveiksi vi
sa buvusį nVl.tiniii.gutną, bot vo O

 Ilgai sirgias inkstų 
vidurių liga, skaudė 
jimo k<>iose, rauko- 

i so ir sąnariuose plau' 
uriu nosveikumų- 
kosėjimu su skrep- 
lia vi m u.

z -C / Išgydiias dėkingas 
!\\ \\ fi \ ir prisiuntė paveik

slą.
Juozas Nikelis

251 Cjųires avė. Johnstown Pa.

dieglių.

ki e m be pašaukimo daktarams

arsi tįsių tai Rydamas pagodong.
*S. A. Kardu lis

19,0'Falloii si. Si. Louis, Mo,

Gyduolės visada tiimpn pritaikytos kiekviemun sergančiam speeiališkai — atėjus asabiškai ar laišku atslšan- 
Gyduolės išsiunčiamos, po visa Amerika ir kitus dalis pasaulės. Slaptybė užlaikoma. Rašant adrisnot:

The Collins New York Medical Institute
140. WEST 34 STR. (arti Broadway) NEW YORK N. Y.-

ge išgydyt.
Agnieška Daškeno

New Rockford, N. Dakota.

Df-Iei atsilankančių asabiškai Ofisas atlaras kasdien nuo 10 iš ryto iki •> po plot; šventadieniais nuo 10 iki 1 vai. 
Dr. lt. MIELKE, rupintojaeia gydimais Institute.

Vyrai, Gana Kentei!
Jeigu norit sveikatos ir .virttuno tni turit los 
jieszkot, pati pas jus neateis. Jeigu vaik- 
sz.czioji nusilpnintas ligos ir nusiminęs, mis 
Ivdanias kad neiszgysi, tai tuojaus kreipkis 
prie daktaro B. M. Ros s, o lis pudates atydn 
ir atsargu egzaminą, visai dykai, pasakys ar 
gali iszgyli ar ne. Mažu nereikės jokio gydy
mo galėsi pats namie iszsigydyti su krujavoin 
žolėm. Daktaras Ross pasakys*tau visa teisy
be, ir neims nuo tavęs nei "vieno cento. Dr. 
Ross turi suvirs/. 22 metu patyrimą nuolatinio 
gydymo, Jis yra specijulistu užsenejusiu ilgu, 
jis Iszgydo ligas apie kurias paprasti dakta
rai neturi nei mažiausio numanymo, Jis sugra
žino sveikatas szimtatn nelniniingu žmonių 
t-urie buvo patrotyje vilty iszgyjimo. Gydo su 
didžiause pasekme paslaptingas ligas, nube- 
gimus sekios kurie naikina protą ir kuna, 
skilvio, kepenų, kraujo ir odos nesveikumus

DR. B. M. ROSS
167 DEARBORN STREET

ANT KAMPO MONROE ST.
CHICAGO, ILL.

Užsikeik Eleveltorkiai ant Penkto Florc
Ofiso valandos. Kasdien nuo 9 iki 4. 

Vakarais, isz.kyrus Utarninka ir Ketverga 
nuo 7 i!Y 3 N aeliom nuo 10 iki 12 pietų.

ISZEJO ISZ SPAUDOS KNINGA

SZV. RASZTAS NAUJO ISTAUMO
•"J.------ARBA------

PARDUODAM PO:
Su kietais apdarais • ■ §2,00
Su puikeis zalatitais apdarais ■ §2,50 O

Už prisiuntima per paozta tarife dadet lOo prie knigoa.

Kninga spaudinio yra Hotuvlszkom lltarom.

Adresas Rev. S. Fautienius, Mahinoy City, Pi.

Daktaras ® WINTERS
110 W. Oak St. Shenandoah. Pa.

Gydo visokias lygas akiu. Prilaiko akulo 
rius i r gvarantuoja juos linkancuuiua. D; 
Winters per 5 metus mokinosi pas garsiu 
xue profesorių y Iga laiku Philadelpbjųa.

Verte Im Frueuzkiko 
KTX. Dlt. 31. JI ODISZHS.

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

D. T. Boczkauskas,
Mahanoy City, Pa. 

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

Dr. J. Frorjstep 
Specialistas Ahiu Ly§:as 

Pritaiso ak ulonus. Stiklines akis,
Mano darbas kalba del saves,

Ofisas artinas 8 ryte lyg 8:80 vakaro
Ofisas 15 E. Center St.

Nauja , . 
Kninga .

PO wardu:
“PRIEJGIAUSES 
MOKSLAS
ANGLISZKO
LIEZUWIO BE
PAGIALBOS KITO."

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

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

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

t- ‘-W1 -A

BISCHOFFS BANKING HOUSE 
Uždėta 1848 m. (BANKA BISCHOFF’O.) Uždetel848m. 

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

B 
1

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

B 
1

s ežiu greitlaiviu, teipjuog i 12 dienu krajui priimti lieka. S
c Pinigus išmainome visu krasztu svieto pagal dieninio kurso, C
H Lankoje savo visados laikome daug pinigu del iszmai-
o nvmo. o
F Pinigus priimame ant knygucziu nuo $5 ir duedam procentą. F

S Szipkortes iszsuncziam ant geriausiu garlaiviu del atkeliavimo 
isz Europos, neužlaikydami, ir pirkėjui szipkortes duo- s

B dam žinia, kada jo pasažierius pribus ir ant katro laivo. - B
A Szipkortes parduodame ant geriausiu garlaiviu del parva- A
N žiavitno i Europa ir pristatome pasažierius ant laivo N
K uždyka. o kas pas mus parasz.is, praneszdamas apie savo K
1 atkeliavima ir paduos aiszkiai diena ir ad'yna, kuriuora 1
N gdžkeliu arba botu isz vietos iszvažiuos tada siusime N
G savo pasiuntinį ant pasitikimo, o tokiu budu aprisaugos G

nuo gabiu apgaviku. H
O Pasipurtus -pastorojame del keliaujaneziu i krsju. o
u Darien t is padarome pigiai ir kitas visas mjentaliszkss po- u
s 1 s. už žema pieke. Sukūlėk tavoj ima daliu atliekame s
E kuuteisingiausiai. E

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 igl 8 adynal vakare.

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

ORIUS
520 WEST CENTEft STR.. MAHANOY CITY, PA.

LAIDOJE KUNU8 NUBIRUSIU, PASAMDO BTGINU8
DEL PAH1VAŽ1N1TBO, KBAU8TO DAIGTUB, IB T. T.



LIETUVISZKOS PASAKOS
Bet Martynui tas buvimas 

tol gilybei da iszgastingesnis 
pastojo; jis dabar nei jokio 
gyvo daikto aplink save net u 
redamae, o tik iszeit negaleda 
mas, vislab prekeke ir mislyje 
tokiam nusiminime kitaip ne 
bus kaip sau gala pasidaryt 
Teip visokioms mielimis besi 
kankindamas atėjo vėl pas 
tos skyles anga, bet cze teipjau 
tyka buvo; jis jau nežinodama 
ka daryt, emes mete savo lazda 
per ta skyle su tokiu smarku 
mu nuszly, kad ta lazda iszle- 
ke, ne tik iki virszaus bet da 
ir ankštyn in ora, atgal pulda 
ma, jin tropyje nu pult in g i i 
nio smako lizdą ir isztnusze isz 
lizdo jem viena jo jaunikiu 
Tai tas smakas labai supyko 
ir savo jaunikj vėl in lizdą par 
neezes nusileido ta skyle in gi 
lybe, žinot norėdamas, kas jin 
teip nepakajnojes, ir lado Mar 
tyna apaezo. Tai smakas anl 
jo baisingai suduko ir sako: 
“Kam tu ma neduodi pakaju? 
Aez ilgus metus jau cze gyve 
nu, o ma niekados ko pikt’ ne 
nusidavė o dabar tu ma toki 
iszgasti. Martynas jem papasa 
koje, kad jis ir didžoj bėdoj 
esąs ir i=z didelio aprnauda ne 
žinos, ka daryt ir melde srna 
ko, kad jis jin isz tos gilybes 
iszgabentu, jis j:n, kad ne dau 
giaue, nors mesa priszerses. 
Smakas tai apsiėmė ir sake 
Martynui: Užtrauk ant mane 
mesa ir pate atsisek, o kad asz 
lėkdamas nasrus atidarysiu tai 
■na stuki mėsos tuvi duot. Mar 
tynas taigi baczkute mėsos 
ant smako uždėjo ir pate už
sisėdo ir smakas dabar pra
dėjo auksztyu lėkti ir kaid 
veik smakas nasrus atidarė, 
tai Martynas jem stuki me 
sue iszmoge. Ale da nei puse 
kelio nebuvo iszlekes, tai jau 
mėsa buvo suėsta: ir kaip sma 
kas vėl iszsižiojo, o Martynas, 
jem daugiau? duot nieko nega 
Įėjo, tai smakas perpykęs pa
gavo purtytis ir norėjo Marty
na numest, bet jie teip 
in jin insikabino, kad 
mest negalėjo. Tai 
pasižadėjo jin iszneszt
jem daugiaue kaip kita tiek 
mesoe galėtu duot. O Marty
nas užferove ant jo dvi ezau- 
nas baczkas mėsos ir mislyjo 
dabar gerai isztekt; ir užeieedo 
ant jo ir smakas vėl pagavo 
aukeztyn' lėkt; bet retoli nuo 
virezaus jau mesa buvo suėsta 
ir Martynas turėjo sau isz rie 
tu da po stuki mesoe iszsipjaut 
irsrrakuiin nasrus inemogt, 
ir teip jin smakas iki viražu 
isznesze. Ale lanke būdamas 
smoge Martyna aukeztyn, kad 
kone iki debesiu itzleke, kad 
nupuldamas užsimusztu; bet 
ne, jie nupuolė ant žemes, 
kaip m plunksna?, ir nieko ne 

pasižeide.
Dabar jie greitai atsikėlęs 

iezeme isz delmono stikla^ku 
riani jis no anų nužudytoji! 
smaku tauku turėjo, ir aptepe 
su tais savo rietu rona?, nes 
anos trys mergos jem buvo sa
kiusios, kad smaku taukai, 
ant ronos užtepti, tas labai iez 
gydo. O teip ir buvo; kaip 
veik jie tik užtepe, tai tuojaue 
ronos buvo iezgjisioe, kaip 
ka dnei but nebuvo. Paskui 
jis eueijieizkojo savo lazda ir 
ėjo in ana dvara pae savo ka- 
maioti s Iii dvara atėjo j's ir 
rado cze begyvenant d džiau 
šioj linksmybe’ bet nemaža^ 
iezgaetie rados kaip Martynas 
m stuba inženge. Kalvis bei 
szneideris negalėjo nei viena 
žodi kalbėt, bet tos trys mer
gos Martyna gerai pažindamos 
tuojau jin apsikabino ir meiliu 
gai glamonėjo bei bicziavo ir 
džiaugės nemažai, kad savo-isz 
vaduotoji pas save turėjo. Da 
bar ir anuodvieju klaita pasi 
rode, o Martynas juodu abudu 
emes skaudingai supylė ir iez 
to dvaro iszvare, o jis paskui, 
tas visas tris mergas per paczee 
palaikes, pasiliko tam dvaie 
gyvent, kur jam lebai geraipa 
siseke ir ilgai pateko, o po j i 
vaikai ir vaiku vaikai cze gy 
veno, kits, rasi, da tebgyven.
Apie Dailyde

Perkūną arba velnią.
Syki vienas jauns vyruKas in 

dailydes gerai iszsimokines už

vie
pa 
ėjo 
cze

turini 
medi 
užma 
dabar

drūtai 
jis nu- 

smakas 
jei jis

Nusimazgojo rankas.
Daraktoris klausdamas 7 

metu vaiko:
— Ka padari Dievas kada 

sutveri Adoma isz molio?
Waikas:- U gi nusimazgojo 

sau rankas.

Gailinga naszle
— Tai poni dabar viena bu 

ni ?
— Ne Ruvis; auginu siera 

teli....
— Tai labai gražu isz sznlies 

ponios....
Ar vaikas ar tnerg ili?
— Waikas.
— Kaip senas
— Trisdeszimts ketvirto me 

to....

sigeide vandruot. Jam jau ke
lias dienas ėjus, jis pritiko 
na žmogų, o kaip tas tuo 
czu keliu ėjo, tai juodu 
krūvoj, jeib abiem einant
sae ne teip pailgiu. Pakeliui 
tas žmogus dailydei iezeipažino 
kad jis Perkūnas esąs. Teip 
eidami pritiko antra diena da 
viena, o tos takes esąs velnias 
Dabar jie ėjo visi trys ir iszka 
ko in didele gire, kurioi daug 
visokiu žvėrių buvo, bet jio 
nieko valgyt neturėjo. Tai 
sako velnie?: “Aez esu drūtas 
ir greitas asz tuojau parnesziu 
mėsos ir duonos ir ko szeip da 
reiks”. Perkūnas sako: O a«z 
pradėsiu skaudžei žaibuot, 
kad visur viena ugnis bus, 
bei griaut, tai visos žvėrys no 
musu nubėgs.” O dailyde sa 
ke: Asz grąžei iszvirsiu be isz 
kepsiu kas bus parnesžta.” 
Teip susitarė kožnas ir dare ir 
teip apie pora nedeliu po ply 
ku dangum gyveno.

Bet paskui sako dailyde: 
"Ar judu sėbrai žinote ka? 
Mes paeibudavosim gražu bu 
teli, tai galėsim tam gyvent, 
kaip žmones: kam cze 
teip vargei but, kaip 
nei?” Airemdviem toks 
nymas labai patiko, ir
dailyde tik privalė tinkamus 
medžius parodyt, tai anuodu 
nutveruse tuojau isz szaknu 
iszrove ir in paskirta vieta nu
vilko. O kaip jau mielyjo ga 
na, tai jie pradėjo būdavot; 
dailydei tik terūpėjo nvmatuot 
bei nucziekuot, tai anuodu vis 
su nagais nudraskė ii in trum 
pa czesa visa dailus butelis sto 
vėjo ir jie czionai insitaise kas 
gražiau nes dailyde tik priva 
lo pasakyt ko da reik, be pada 
vadyf, kaip tur but. tai anuo
du tuojau tai padare . Paskui 
jie ifz to tuszcziojo gires ple 
ciane, pasidarė dirva, Dailyde 
padare labai smarkia žagre o 
m ta anuodu insikinke ėjo art; 
o tai ėjo ar per kelmus ar per 
szaknis, ar per akmenis. Teip 
jau dailyde ir padare baisės 
dideles ekeczes, ir vėl anuodu 
pasikinkęs akėjo, tai m pora 
dienu jie ta visa plee iu in 
smulkias dulkes buvo sudirbę. 
Žemai jau gana i-zp'nt, ir jie 
tas ineejo bei inaodino, bet dau 
glaus no visu daržovių jie ro 
piu ineodįno.

Kaip dabar jau daržove o 
ypaezei ropes buvo g-rai penu 
gueios, tai jie kožna ryta ras 
davo ezaunei iszvogta, ir nega 
Įėjo žinot, kas ta iszkada butu 
padaręs. O jie susitarė panak 
ti dabot. Pirma nakti ifzejo 
velnias jem besavgojant ir at 
važiavo vagis ir pradėjo ropes 
raut bei in vežimėli kraut. Jie 
greitai priezokes, norėjo ta va 
gi nutvert ir namon pargabent 
ale tas vagie jin teip skaudžei 
suk’rto, kad jis vos gyvaste 
palaike, o su ropėms nuvažia 
vo. Ant rytojau iezejo daily 
de su Ptrkunu pažiūrėt ir ra 
do vėl daug iezvogta, o velnią 
labai subarė. Bet ezis sako, kad 
jem iez vakaro negerai buvo 
o kaip jem bivo pereje, tai ma 
žuma prisnūdęs, o tai tur but 
in tarpa vagie atėjės. Antra 
nakti turėjo Perkūnas eit eau 
got. Bet tam teipjau nusidavė; 
jem vagi nutvert benorint, tas 
vagis jin ir netvietiszkai eupla 
ke, ir Aežimeli ropių prieikro 
vee nuvažiavo. Rytmeiije vėl 
oado didele iszkada padaryta: 
r kaip dailyde Perkūną dėlto 
pabare, tai jie sako, kad jem 
isz vakaro labai danti skaude 
jo, o kaip kiek per ėjo, tai jie 
prisnūdęs, o vagis tam tarpe 
ropes iizvoges. Bet juodu 

' viena nesieako, kad pylos
vo gavuse.

(Tolinus bus.)

Szinutoris knningas.
Wienas no 70 metu pamilejo 

mergina no 17 metu ir nusida 
viin bažnyczekad paimttzluba.

Kuningas apsivilkės in baž 
nitinius rubue pradėjo vest 
jaunikius pas kriksztelnicze. 
O kada stojo, kiausi senas jau 
nikis:

— Ka cze darisime?
— Ach perpraszau-atsako 

kuningas-mislinau jog ponas 
nori kūdiki krikezyt....

Ne gali mylėt
Pats:- Dabar nebagele ma 

tau, jog mane ne mili.
Pati' -kaip aez tave galu 

milet, kad tu ant nakties dir 
bi.„.

20o 
50o: 
25a.
25o.

Edo.
25.

20o.

Gcis’u

Mano dede 
Suvaiko gub. 
azftu atsiszaukti ant adreso:

Mr. .Ino, Maceika
Glen I.yon

ra

Kožnų dienų apturime įimtus tam panašių laiškų

Ale? zkm 
Tiaveuka

tikrų vardų, pravardę iradresųo mes tamist:ii nu
siusimo No. 3 katiiliogų, didžiausių lietuviškoje 
kalboje, GI dideli puslnpel. Jame telpa teisingi ap
rašymai apio stivirš 200 visokių kūniškų nesveiku
mų, vyrų, moterų ir valkų. Išaiškina pradžių,

Adomas Maceika isz 
Kalvarijos pav. Kožuas Lašas Vertas Dolerio 

rašo musų kostnmeris, kuriam joki daktarai ii<-- 
gellxljo—bet musų gyduolės sugražino jam sveika
tų. Jos. Scltnarsky iš Ih-hiiinan, W is., niš<>: ‘A5 
vienų butelį jau sunaudojau ir jaučiuosi sveiku. 
Ta gyduolė yra gera, ši butelį kų pri-iijsiie. tui 
duosiu savo draugui. Aš jūsų gyduole pagarsinsiu 
laikra:tyj.” Franas Rudzcuis, Forest Port, N. Y. 
rašo: “Aplaikcs gyduoles suvartojau; jos buvo

Mano brolis Stanislovus Vitkanc 
isz Vilniaus gub, Traku pav. Varie 
nos par kaimo Babriszkin. Praszan 
atsiszaukti ant adreso:

E. Witkowski
Robyvilloį Ohio.

Mr.
Box 92

Mano brolis Jonas Zilinckas isz 
Vii niaus gub. Traku pav. Kruvnio 
volost. G metai Amerike. Rraszaa 
atsiszaukti ant adreso: (j e oj)

Mr. Banis ZJinckas
Erving, Mass.

Kazimieras Žilionis isz vilniaus 
gub. Traku pav. sodžiaus Biczunu. 
Kas apie ji žine, tegul kagreieziause 
duoda žine ant adreso: (j-e o;

Mr. Jos Alukonis
1Q2 Clinton Place Yonkers, N. Y.

gydančių aparatų. Boilerinių daiktų. Magiškų 
aparatų, Brukuojamų ir Rašomų Mašinų. Sterėo- 
skopų ir jiem Paveikslų. Armonikų. Koncertinų. 
Jlritvų ir dangei kitokių kožn.nn reikalingų 
daiktų. Nelauk, rašyk šendien, dabar, tuojaus.

JOHN’S SUPPLY HOUSE
P1LSEN STATION, CHICAGO, IL1

$ r a z o
NO $5 

-tfMAJrilNES
OiGl $40

MASZIBIO.^

cy garais. Pliektam

Puiki sale del mitingu, szokiu ir it,

P

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

Ir kitokį r^kaKngi pricUjs.’.j rast- 
dofl pw mus a.nt pardanimo. Tej- 
pcs-gii pristatom ko/.|ja daleli 
■zinofl norinta kokio padirbini?).

Pardoodame pikes, adata*, dilius, 
■trepenta, skwibsus, knatus, p-ipie. 
ra ir L L Parduodam Pscuta o ir 
■ąsos patajeom.

W. MORGAN,
t S K. Blaln Mahanoy City Fa

WIENATINIS

SALONAS IR GROSER-SZTORIS.
SUGAR NOTCH, PA.

Parduoda < ukru, Kava, Ilerbata, Mesa 
Miltus ir vyska takas ira reikalinga de) 
žmogaus. Teipos-gi prie vietos randasi Sa
unas su milžiniszkuisstiklais szahum alum

a. G. GROBLEWSKI, 
—^.ęaviniphas ir FabriKaptastSi—

I (nkkiku-Lietuwisku Waistu”
< iitluoTos no skaudejimk 

dantų
Mosfs no prakaitavimo 

kkju
Geležinis sudrutintoy s

Giduoles nutilclimiri vaiku 
Giduolis no nuspaudimu

“G rip-k iii r”
Plauku apsaugotojas
Mikelei nuo kepami

Bobru laszai
Rankvaislis no sutrukime 

t ranku
TLagiulnik” del atluosa- 
vimo vidurius be jokio ska- 

dejimo 
Atgaivitojas kraujo

! (icriaiifte ffiduole del skaude- Suramitojas nervu-szirdies 
■ jimo galvos, kataro; pccriu, (;i,|„l,|1. Ekzimo (Rožes 
, krutinės, szonosie, sumafizmo pas vaikus)

Miliai no skaudėjimo '■ azalczio, nuralgija ir hmAozk/-Ploslorei isz kasztavolu 
galvos ima visokiu vabalukiu. Pomada ant plauku 

PASARGA, -laguszitu vaistu negali gauti pirkt apie save, arba nežinai kokiu ta 
reikalingos del tavo ligos, tada apraszik saro liga ir man atsiusk $1.00 o aplaikisi 
vaisia- kokios iv-kalinuos o bus tau 10 sik geriau ir pigiau negu pas koki Daktara

DEL VISU 
KENTEJIMU IR SKAUDĖJIMU.

S.00 tada užmokėsi po aplaikiinui vaistu.

Cor
A. G. Groblewski,

Elm & Main Strs; o Plymouth, Pa.

P. v. O B I E C U N A 3,
12 &. CARSON ST. g. S. PITTSBURS^ P®,
rirroa Lietuviszha Barrtys 

SU KAPITOLU $75,000,00
SU0RGAN1ZAVOTA IR CZERTE- 

RUOTA KAIPO

ALL flATlOiiS DEPOSIT BAIK

Dainų tiktai uz SI
Su nusiuntimu.

Iždaveme didele kninga daina 
susidedante isz 390 dainų Rninga 
druezei susiūta ir broszuravota. Kas 
nusipirks, ras visokiu dainų isz visa 
užkaboriu ka dainoja Lietuvoja.

Nusipirkite o turėsite dainelu, 
Per eiela meta ant -isu dionelu.

Nusipirkite ir burtu kningele su 
pngiallm kaziru, o kasztuoja knigeh 
ir kalada kaziru tiktai 25 centai.

KATALOGAS

KNYtB

Ne suvalgytu
Tėvas viena karta kalbėjo 

savo vaikui visokius priklodus 
o tarp to kalbėjo:

— Matai vaikeli, ne reike 
būti godum. Ant tos paveiz 
dos asz tav duosiu dvi deszras, 
ilgesne ir trumpesne, katra tu 
paimsi ?

— U-gi trumpesne?
— Labai gerai, sūneli, ma 

tau kad supratai mano pamo 
kinimus. O del ko ne imtum 
ylgesnes ?

— B i ne suvalgicze...

Darakoris in stiideiiteliis:
— Kuom insięzlovino Ko 

lumbas ?
. Wisi tili.

Dar.-Kaip tai, ne 
jog atrado Amerika?

Už valandos vienas 
pi:

— Kaip jisai galėjo 
kad tai Amerikas, suvis 
riko ne buvo matias?....

žinote,

atsilie

pažint
Ame

Ražanczel.
Puikus Ražanozei, kukinel, juodi ir 

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

sidabruoto lenciugelo
Puikaus raudono stiklio.
Kaulinei druezei padirbti 
Tikro balto marino kaulo 

križius ir szirdis
Tas pats su maksztele
Raudono akmens, suverti ant auksi

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

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

Visi ražanezei yra puikei ir druezei 
o padaryti isz geriausio

malda kninga 2 už 5c

80c 
1*Jo.

80. 
ir toksai 

50o.
$1.25

sunerti 
oiateryolo. 
Abrozelti del 

ir 10o.

Tai teip!
Kaip kiti daktarai sau liuesai lėbauja ir labui visuomenes 

nesidarbuoja, o vos už paiaszyma keliu žodžiu- recepto ima 
po kelis dolerius tai t’iom paežiu laiku Collins New York 
Medical Instituto gydytojai diena ir nakti darbuojasi, raszo 
knyga?, mokina žmones, kaip būti sveiku, ir tas knygas dova 
nai dalina, ka i t’k žmones nuo l’gu, kaipo didžiausiu nepriete 
liu per apiiszvietima apsigintu Kad geriau atskirti tarnus nuo 
darbszcziu, tai czion iez daugybes padekavomu patalpiname 
originaliszka laiszka apie “ Vadovas in Sveikata”, kuria pa- 
rasze Dr. E C Collins.

Puikiausia ę— 
užeiga y-

lel Lietuviu! ■ J?

P. V. O B I EC U H
Muoo tunka irn tu! viena isz tvireziaunin 8uvl«. Valot., 

Valetljof? rando ir per tai pilnai uželclktama. Priima piningus del uA«k«edljm6 Ir moka ket 
rlrta procentą Parduoda laivak ■ ■ erlaualu Unija'ir aiunoBta ptaingua 1d deila
«v!eto i'ailaro davlernaetie atlikimui vieokiu reikalu pu waldzla Maeb.->®|oa. lazmajno viso, 
kius piningu® ant Amerikonluzku arba kliokia. Daro apoergeymua no ^jnieo ant rlau didirtc 
Irti. PlningUB del paczedlnimo galit priolunat pacztlnlu Money Order arta Expreaa Oa. o 
tnojaua bus i«z?lunetca bankavoe knlngutea. Kreipkltea risi Pas gera žinoma del vf-ju Uotu 
vi F. V. OBIECUNA, o burlt apgeergetl no vluokla apgaviku.

Malda k n i n ges.
Aukso Altorius arba Didis Szaltisnit 

1,000 puslapiu $1.00
Senas ir Naujas Aukso Altorius vi

sos reikalingos maldos 864 pusla
piu druezei apdaritos $1.00 

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

Garbe Dievui ant Augsztibes 640 
puslapiu. 75o.

Mažas Naujas Aukso Altorėlis 1.00 
Vainikelei mažesni už Altorėlius, 

minksztai apdarita ir puikei zala- 
tita 50c.

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

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

Aukso Altorius puikei apdaryta su 
auksiniu papuoszimu. $1.25'

Aukso Altorius apdaryta in balta 
kaula puikaus pavydalo. $1.00 

Aukso Altorius, apdarytas in kaula 
su 3 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 75o, 

Aniolas sargas, druezei apdaryta in 
juoda audima

Kanticzka apdarita in prūsine 
skūra, puikei iszmarginta

Kanczia vieszpaties 
Graudus Verksmai 
Stacyjos arba Kalvarija
Istorija Szventa, Senojo ir Naujo In

statimo. 59o,
Gyvenimas Szventuju, Puikei o ir 

apdaryta dydele knyga - $3.00 
Gyvenimas Visu Szventuju — apda

ryta ■ . $<4,W

50o. 
juode 
$1.00 

25o.
lOo. 
lOo.

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

PIRMUTINE KRAUTUVE VISOKIU GERYMU
WHOLESALE.
lunyku anl pikniku, balių krik- 
sztynu alų, p irteri, vynus, ariel
ka ir 1.1. Pristato in namus uiti 
ir porteri bonkutein. Gėrimai 
pirkti pas Norkevieziu yra kano- 

lerĮauni. Sziurl I’abamlykilJ

STEFAN ROVNIANEK
31S 3-RD AVENUE

Puse bloko žeminu no Plttaburglnlo l’nczto.

PITTSBURG, . PA.
Didžiausia Lietuviszka krautuve visokiu 

gėrimu Suv. Vale. Kas tik naudojo muso 
nefalszavolas, nes ezistus vynus ir aridkas, 
tasai ne galėjo atsigėrėt juju o geriau<e ink 
ra ir patarnavima tik pas mus apturėjo.

prekes:
S 2,oo

MUSO
Gera Raudona Arielka 
Geru Balta Arielka 
RomuH
Ruhihh Jamaika
Ginas
l'aoglnc Arielka
Kiinmel
AnlseLas, smagus gerintus 
('tįstas spiritas 
Sllvaite .... 
SIlT&ltc, tikrai Llctuvlszka 
Terkclica 
Terkellca. tiktai Vcngrlszka 
Koniakas . 
Konlakas, Franenzlstkus 
Obuoline Brandy 
Blackberry ...
Rosolis, gardus gėrimus 
Mclinvuoge ...
Vikznlule ...

AMERIKONISZKI
Ohio raudonas
Ohio baitas- saldus 
Kalifornijos, senu*, rtiksztus 
Kalifornijos muszkat.-ilns 
Kalifornijos m u sz lt atolas 
Kalifornijos tokniszkas 
Kalifornijos (1 nicln) 1‘ort Wine 
Kalifornijos Szerl Ine 
Kaltfbrnijos Burgundy, raudonas 
Viduriams Kurtus Vynas

Raszlkyte po prekes. Užkalbinimas ant glO.oc 
ir dadgiau UŽMOKAM EKSPRESĄ PennsjIvunlo 
Ohio ir West Virginia valstijose. Adresas:

Stefan Rovnianek,
IL8 liti Avenue - Pittsburg, Pa.

3.oo
3,oo

,00

3,00
5,<>0
3,oo 3,r>o

5,oo 
•2,00

(1,00 
3,00 
•2,5o*2,oo

3,oo .....
3,oo iru ton
3,oo galou

$l,oo Galonu1

,oo

NAUJA KNYGA

vmvh t

Seno Ir Naujo Instatimo su Paveikslais.

//^ / I

DERMATOLOOIJOS MOKSLE,

na npazvaraua

pereitikrlnt tegu! raszo pas mus. Adresas

PROF. J. M. BRUNDZA,
098 nito A I) WAT NT

BROOKLYN, N. Y.

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

Gerai man ii smagu!
No liagažinsko tznap.

seio turi u J
Ir tu kuinai

nestenetum
Jago tokia a-
rieika turėtum

Agentas

Columbia
ALAUS

54-56 N. MAIN str

iy g b'^MžpAėT/
PASLAPTINES VYRU LYGOS

-W-
UrSdiskos va.-iidos nuo 9 iki 5; nedegtomis nuo 9 iki 12F.ODA DYKAL

DR. JOS. LISTER C.
CHICAGO. ILL.. U. S. A40 Dea’-'o

Garsingiausias ant visa svietą Ir žinomas kaipo geriau- 
sės specialistas kroniszku ir uzslsenejusiu Ilgu_ _ _ _ e

-S DR. KOLER, ^
Turintys gerinusius diplomus ir Ifi metine praktika gi 

dyme visokiu Žmogyszku silpnybių. Iszgyde iukstanezos 
žmonin isz pavoyngu ligų, kurie su džiaugsmu garsina 
varda DR. KOI Eli ir gyre savo pažinstarniems vadin
dami ijn Samaritonu tebirio laiko.

Jojo rodos yra už dyka,—kožnes ijam szirdingai <lek > 
KOLĘR gydo visas ligas pasekmingai o 

ųzsisenejuses ligasjnkstu ir rumatizmo, užsiszaluima geJ
vos, nosies, gerkles, pilvo ir žarnų; parku, iszberimu, niežimo, epilepsije, senu ro- 
nu ir visas ligas paejnanczes isž kraujo. Gydo su geriausiu pasisekimu Moterių 
Ligas o ipacz uzsisen ėjusi as ligas GUMBO. Turi didžiausia atyda ant visokiu į 
užkrecziamu ir Privatiszku Ligų [ar tai paejnancziu no tėvu] kaipo: sifilis, nn- 
trotyrnas viriszku pajėgu, yeisei pat-naikynimo ir Lt. gydo greitai ir pasekmingai. ' 
Ne rejke sarmatintis nes gidintis ganogreieziausia, nes apsileidimas atnesae dides
ni pavoju ateiteje. Rejke žinot, jog vienas atsilankimas pas gidintoju ženklina 
daugiau ne kaip dvideszimts iaiszku raszytu per ligoni. DR. KOLER kalba lie- 
tuviszkai ir lenkiszkai ir pats duoda ligoniams rodą, be pagiaibos Lluinocziaus, 
kurie randasi konia pas kozn daktara mieste Piltsburgia.

ADINOS PRIEIVIIMO:{xįį!;“”'°!^ vakar«-,. , . , 
(Ino V isz rito igi 4 po piet Nedelomla

DR. KOLER 644 PENN AVENUE, >

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

Didziauso Lietu- 
riszka

AGENTŪRA \
nantoras Bankinis 

ir pardavyste

SZIPKORCZIU

Istorines K n in gos, 
Akytos Istorijos 
Nevaloje pas Maurus 
Morkus ir Aurelianas 
Trys Vaikyjozai.
Istoryje apie Septynis mokintus Vy

rus 2-Isz gyvenymo kantrabanozi 
ko 3-Apie karalaiti 4- Baisus Dva
ras " 50o.

Puiki Istoryje apie Jonasza Korczfl- 
ka.

Sierata, Puikus apraszimas. 
Ali-baba ir 40 razbaininku, 
Keturios Istoryjos-: 1-Žibinti bažny 

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

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

szymo. 25o.
Križiokaj puikus apraszymas, didele 

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

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

Lietuviszkas dainorius arba surinky- 
mas visokiu dainų $1.00

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

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

Lietuviszkas Pasakotis $1.25 
Musu Pasakos 75o,
Pomokslai gražu žmonių per K. To 
toriu 80o.
Duktė Mariu 26
Malūnas Girrioje 85.
Istorije Vargdienes, 2 Meile kūdi

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

Neužmokamas žiedas 2 Meluzina 
puiki istorije. 50»

Parduoda Szipkortcs ant visokiu drucziausiu ir geriauriu lai
vu. Siuncze piningus in visas dales svieto greieziause ir pi- 
giause. Visi tie, kurie per mus siuntė apie tai gerai žino. 
Iszduoda dostovierene del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam 
pavesti. Del draugysczlu pristatau pulkes Szarfas, Juostas, Kepures, Karūnas, 
Špilkas ir L t, Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu, pi
ninga ir t. t. ra.Yzikyte pas msn« o gausite teisinga atsakyma.

Yra tai pirmutine knyga lietuviszks 
m teip puikeis paveikslais, padirbtos 
per europinus artistus. Puiki popiers 
Aiszkus drukas. Didelo formato.

Kožnas gėrėsis katras taja knygi 
nusipirks. Norint daug kaszto anl 
iszdavistes. tosios knygos padejomt- 
viepok pastanavijom

parfuot 50 centu
Teipos-gi turime visokiu dvasiszko 

avietiszku ir istorinu knygų kuriu 
kataloga gausite dykai. Adresą vokite 
“Saule” MaX-aiioy Cifcgj Efau

Daugybe odoe ilgu naejna _____________
užsilaikymo Ir užsikrėtimo telpgl ir nuo 
viduriniu Ilgu, Daugumas gauna puczkus 
pleiskanas, slinkimą plauku plikimą per 

tsakunczi 
daktarus ar agentus, kurie tik pinigus Isz 
vilioja, o paskui raszote , kad orna
te daugybe gyduolu isz invairlu apgaviku 
o pagelboe negavote ir sakote, kad. gal ir 
muso ryduoles negelbee. (Taigi meldže- 
me mums darodyti; kokis žmogus likosi 
muso gyduolėmis apgautas.) Turime tu- 
ksUincr.iuR oreglnullszku padehuronlu. 
Tegul nors vienas daktaras parodo mums 
tiek padekavonlu, o įneš duosime dideli 
atligynima. Plika galva sunku gydyti, ja
go senas ir galva žvilga, ral to paaelnetJ 
ne galima, bet jago jaunas, o turi retus 
plaukus, o ant odos matytis maži plauku- 
cz.R tai tam galima sutelklipagelba; plau 
kai neyra grybui—viena diena ne lazdyne. 
Ateisznuklantleins nusiunsimedyka inrur 
nacija su placzlu apraszimu. Mes neriu- 
leme prisiapyre savo gyduolu, teisingasis 
daktaras i<> ne vienas ne daro. Kas neri

DOVANAI Temykite gerai! tikrai lietuviška, didelė krautuvė
V I 2 I I? M C Puikiausių armonikų, skripku, klernoli|, triubiį, koncertinų ir
V 1 O 1 £1 1Y1 d daugybe kitokitj muzik&liškų instrumontiį. Geriausią dziegorių, 

lenciūgų, visokiu žiedtį, lakotų, špilkų, koįčikų auksinių ir paauk 
suotiį, visokio skyriaus mašinukių dėl drukavojimo gromatij, pui-' 
kilį britvu, albumij portretams, rovolvorių, Šaudyklių (striolbų), 
kišeniniiį lompukiiį, guminių litany, adresams pcčėčiiį, gramatiki| 
mokintis angliškos kalbos, žodynu, istoriški| 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 už $6.00. Kas volitų sau ka parsitraukti, tegul prisiunčia už 5o 
markę ir teisingą adresą, o apturės didelį N 8 naują KATALOGĄ DOVANAI 
su 315 aiškių paveikslų ir 1000 visokių naudingų daiktų. Aš gvarantuoju, kad mano 
tavoras pirmos kliasos, o prekės pigesnės kaip kitur. Orderius išsiunčiu greitai į visus 
Amerikos ir Kanados kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur.

Reikalaujant katalogo paminėkit vardą laikraščio, katrame matėt apgarsinima.
K. VILK.EVICH. 112 Grand st., Brooklyn, N. Y«

Galima pasitikėti, kad tokie daktarai ir visokias ligas ge 
riausiai lezgydo.

Trys Istorijos apie 1 Ganoma su nu 
Abu Ebu. 2. Kuningailsszti 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 25o.

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

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

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

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

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

Lletuviszkas Kniuginas 1905.
No 1. Kas galėjo tikėtis. Du kelei. 

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

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

':as kariauja, nog to dingsta. 85o
Lietuviszkas kniuginas 1904

No 4. Jadviga-Geras Sunus-kaip ir 
gilukis mainosi -Svirp Du Gfe 
tuoklei. 25<

No 5. Irlanda-Robertas Velnes Me
dėjus.

No. 6.Prasižengėlis - Doras Tiin
kus Jonas Tvardauckas ■ Ugnb 

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

torije- Nagrada už mielaszirdysta. 
Meile motinos del sunaus 25o>

No 8. Musztyne už mergina - Ge- 
ratYjingas murinas > Kas kai 
tu



ŽiniosVietines.
— Ora? puikus.
— Subatoje, buvo pėdukė 

mažiuke in dvi nedeles už 6- 
szes dienas.

— Subatoje pribuvo isz 
Shenandoah kuopele vaikeliu 
motinos su savo suneleisir dūk 
relem ir czionaitineje lietuvisz 
koje bažnyczioje priėjo in spa 
viede ir priėmė pirma Komu 
mje.

Graudu buvo žiūrėt m ta 
szventa pulkeli.

— Subatoje 4-ta d. Jula 
jaus arba diena nepngulmys 
tęs. Mieste bus dydele paroda. 
Vakare leidines visokius ugnes 
arba “fajervorkas”. Trukezmo 
bus invales.

— Kur daug Lietuviu, ten 
daug vaiku ir ezunu.

-- Vaikai klykauje lig de 
vintai adynai vakare, ezunes 
pradeda no dėvimu lig 12 ad. 
nakti, o suaugia no vidų nak 
tęs pradeda ezumyti gyrtuok 
lei. Api pirma adyna po vidų 
naktei pradeda slampos sugri 
žinet isz kremu ir isz tamsiu 
užkaboriu su sutarszytais kuo
dais.

— Kas bus tevelei isz jus 
vaikeliu? Kokia nauda turėsi 
te isz šuneliu ir dukrelių? Sar 
matai

— p. Szvedaa, balberis, par 
duoda visokius ziegorius ir zie 
gorelius ir visokius auksinius 
daigtue, taipos-gi priima ant 
pataisymo ziegoiius, Ne už 
mirszkite 511 W. Center ui.

— Subatos ryta apie 6:20 
ad. arti Delano nuszoko nog 
relių pasažieiinis treinas ant 
Pennsylvanijos geležinkelio. 
Maszinistas A. V. Raup tapo 
užmueztas, o 20 pasažiežiti ta
po maž daugiaus sužeisti tarpe 
ju ir keturi isz Mahanojauso 
kune esą: Jchn Coyle, Homer 
Bagenstose, Ed. Ilensyl ir 
George Kline.

— 138 W. Center ulyi-zia
yra numeris Refawicz Brol. dy 
delio sztoro nepamirszkyte nu
merio. (gg 0^)

— Buvo sakyta kad visos 
Readingo kasiklos sustos ant 
10 dienu, ant gylukiotas pasiro 
de melas, kadangi szia nedelia 
dirbs dvi dienas.

— Refawicz Brol. parduo 
da viską pygiai, 138 W. Cen
ter St. (sę o,)

— Antanas Jeraminas užsi
dėjo cigariu ir tabako eztora, 
ant 536 W. Center ui.

— Refawicz Brol. yra py- 
giauses sztoras visam Mahano- 
juje.
, Darbines melino? kelnes 390. 
$1 puikus marszkinei po 630. 
$10 siutai $6.48. Trumpos kel 
naites 190 ir daug kitokiu py 
giu pirkiniu. (gg oi)

— 100 audeklines pireztines 
po 50 pas Refawicz Brol.

(69 o})
— p. Sabas intaisi kalve. 

Su visokeis darbais nusidavi 
nekite pas savo tautieti ant 
kampo Spruce ir Cattawissa 
uli. Taiso vežimus ir viską ka- 
prie kalviszko darbo priguli.

— Refowicz Brol. turi pui
kiausius rusvius siutus v-sam 
mieste. Ateikyte peržiureti 
priesz pirkimą. (gg o})

Crossets Geriausi
Vjra žirni ir aukizti czeveiikai yra 

daug parduodam!. Visi vyrai juos 
reikalauja. Mada yra naujausia ir 
puikei iezžiuri ant kojų. Ka daugiaus 
reikaujate. Juodi ir Geltoni.
$3, 850 ir $4 pora, pas:
Common Sense Shoe Store

35 W.Center St.
Mahanoy City Pa.

— $2 puikus siutai po 980 
pas Refowicz Brol. (gg oi)

— $2 sziaudines skribeles po 
980 pas Refawicz Brol. (gg o,)

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

SHENANDOAH, PA.
— Lietvei ne miegokite!
— Subatoje daugybe moti

nu su savo vaikeleis nuaidavi 
m kitas bažnyczias, kad pri 
vest vaikelius in spaviedi ir 
Szvencziausio.

Teip, gerai. Teip pat su viso 
keis dvasiszkais reikalais kož 
nas tegul nusidavineje in Kur 
nori. Jagu kas numirszta, te 
gul miszios ataiprovineje bile 
bažnyczioje, o kūnas tegul ta 
me laike buna namieje. Suvin- 
czevot gali kožnas Kunigas, 
bile tuii sūdo pavelijimą; su 
kriksztais gali in kur nori in 
ten nusiduoti.

— Žmonelei per ta bedarbe 
vieni s nedelos pasilsės ir at 
gaus naujos pajėgas in darba

— Utarninke po piotKeh- 
ley Run kasikloje per nupuo 
Įima anglies tapo užmuszti Ei 
lipas Kazakevicz 45 m. senu 
ir Kazis Strelecki? 30 m. senu 
mo lenkai. Abudu gyvena Tur 
key Run.

Wanamie, Pa- Dirba ka 
siklos tik po 3 dienas ant ne 
dėlios, bet dabar ketina dirbt 
po 4 dienas, ale pribuvusiam 
sunku darba gauti.

— Lietuviu yra invales, o 
ipacz Jaunumenes kuri grąžei 
užsilaiko tik iezskiriant keliu.

— Subatoja 20-ta szio me 
nėšio czionaitinei jaunikaiczei 
per užmanima p. Lankialo tu 
rejo puiku pasivažinejima pas 
Lily Bond ažera kur dailei pa 
pasilinksmino.

— Czionaitine jannumene 
da yra nuveikus del labo br.ž 
niteles kaip tai praeita rudeni 
nupirko puikia mistrancija už 
szimta ir 93 dorelius, ir dauge 
Ii kitokiu daigtu.

Reading, Pa.-Darbai slob 
nai eina teip kaip ir visur neži 
ne kada geriau pradės dirbti.

— Lietuviu yra ne per daug 
ale ir tie terp saves nesutinka.

Springf’ied, 111-Mainu 
darbai visiezkai sumažėjo, ale 
kaip tai Farmerska darba ar 
koki kitokį, tai ne yra sunku 
gauti.'

— Lietuviu yra pusėtinas 
būrelis, visi sutikime gyvena,

— Ar žinote jog muso tau 
tietis Juozas Taczilauckas pa 
siuva geriausius, puikiausius 
ir pigiausius siutus? Jago neži 
note tai užsisteluokite sau siu 
ta, o-gyvena po No. 701 East 
Mason str.

Ant pardavimo.
Namas ant 3 florų po 5 ruji 

mus, ant frunto, sztoras senei 
Lietuviu apgiventas, geroi vie 
toi, pne pat lietuviszkos baž 
nyczios. Priežastie pardavimo, 
jog savininkas važuoja in Lie 
tuva. Dasižinokite ant szito 
adreso: (gg o;)

Mr. J. Kruszas
11 James St.

Waterbury, Conn.

I?z Lietuvoj
Trakai.

Kas daroma delei visiems 
taip reikalingo pinigo, prie ko 
kiu bjauriu prasižengimu gali 
nuvesti tas pinigo noras, aiez 
kiai matoma isz neseniei, gegu 
žio 19 diena, Trakuose nagri 
netos Juozo Diljanio ir Mande 
lio Szabailio bylos. Jaunas 
ūkininko sūnūs Juozas Dilja 
nis ir žydas Szabailis buvo kai 
tinami už pasikesima nunuody 
ti žydą Breitborda. Buvo teip: 
Traku pavieto miest. Namo 
naicziuose gyveno du žydai; 
abudu turėjo savo sankrovas, 
abudu pardavinėjo miltus, ge 
leži ir kitas prekes, abudu var 
žinejoei, kad tik daugiaus prie 
saves pirkėju pritraukus. De 
lei tokiu vaižytiniu tarp abie 
ju krautuvninku nuolatinai ki 
lo barniai, piktis ir net vienas 
kitam žadėjo gala padaryti. 
Vienas isz tu sankrovininku 
Breitbordas, pradėjo miltus 
pardavinėti taip pigiai, kad 
nebuvo netik jokio uždarbio, 
bet ir gerokas nuostolis ant 
kiekvieno pūdo. Žmones pra 
dėjo pirktis tik pas Breitbor 
de. Tuomet nuveiktasai kitas 
sankrovinirikas, Szabailis su 
mano visai praszalinti Bieit 
borda ir prikalba ūkininką 
Diljani pabarstyti duotu jam 
kokiu, ten milteliu ant teiso 
muju valgiu Breitbordo virtu 
vej. Už toki darba ūkininkas 
gauna tris rublius, ir jeigu pa 
siseksias darbas, apturėsiąs dai
nuo Szabailio 47 rub. Milte 
liai tikrai buvo ant kepamo 
sios.žuvies pabarstyti; paraga 
ve kiek tos žuvies, tuoj suser 
ga. Tecziaus nelaimes neatsi 
tiko, nes mažai buvo ragauta. 
Nuo tos žuvies iszdvese tik tris 
kates, kurioms buvo duota esti 
tos žuvies. Pasircdo, kad žu 
ris buvo apibeita nuodais 
(myszjaku). Taip skambėjo 
apkaltinimas.

Patrauktas prie atsakomybes 
Diljani? iszpradžios prisipaži
no, apsakydamas, kad teip vis 
kas ir buvo bet paskui ir teis 
me tvntino, kad prisipažinęs 
taip vien delei to, kad norejes 
Szabaili ikiezti, kad buk buvo 
žadėta už toki jo parodymą ji 
visai paleisti ir t. t. Advokatas 
kurs gynė Diljani, darodinejo, 
jog neeza prirodyta, kad Dilja 
uis butu pabarstęs tu milteliu, 
kad nieks jo nematęs virtuvėj, 
kur turėjo būti tarnaite, kad 
pagaliau? per apsirikimą iszne 
tycziu buvo galima vietoj cu
kraus pabirti tu nuodu ant žu 
vies juo labiaus, kad tu milte 
liu buvo szepoj pas Breitbor 
da, kad ans juos slaptai parda 
vinejes. Ta pati prirodinėjo ir 
Sibailio apgynėjas.

Po ne ilgu taiybu prisieku 
šieji teisėjai innesze nutarimą, 
kad nesą prirodyta, kad kas 
nore butu tuos nuodus pabars 
tęs ir tokiu bildu grūmojo ke 
liolikoe metu katorga, tapo pa 
liuosuoti.

Teisejei pateisino Pamanius,

kad galėjo būti taip, kaip bu 
vo kaltinama, darosi baisu už 
žmogaus gyvenimą, kursai prie 
ežios dienos tvarkos gali but 
parduotas už keletą rubliu.

Sakalu sodžius.
(Panevėžio pav.). Gegužio 

19 d. per pat pietus trenke per 
kūnas in Juozo Mieczio trioba, 
in seklyczia, kur buvo nema
žai žmonių susirinkusiuju mele 
ties, kaip yra paprotis gegužio 
menesi.

Du žmonis liko smarkiai 
tuo trenksmu užgautu: vienas 
dar pate vos gyvas iszejo kitas 
tik už kokios valandos atsiga 
vo, Trioba irgi buvo pradeju 
si degti, bet pietų laike visam 
kam atsitikus, žmones netruko 
užgesinti.

Taurage.
(Raseinių pav.). Praėjusiais 

metais musu miestelyje buvo 
surengta keletas vakarėliu. Bu 
vo susitaisęs ir gana didelis 
choras, kuriame dalyvavo apie 
30 dainininku ir dainininkių. 
Mergaites vaikszcziojo tautisz- 
kuose rūbuose. Tokie vakarė
liai inneszdavo nemaž invairu 
mo in musu kasdienini gyveni
mą.

Sceniszki veikalėliai supižin 
davo mus su vieszuoju gyveni 
mu, isz dalies ir su istorija. 
Gražiai padainuotos daineles 
žadindavo musu jausmus, o 
mergaites vainikuotos, tautiez 
kuote rūbuose primindavo pra 
boczius. ju kultūra, ju papro 
ežius.

Dabar virto kiti laikai!... 
Viena mergina jau pardavusi 
tautiszkuosius rubus, kita pas
togėn numetusi... ir kitos besi 
rengianezios ta-pat daryti.

Užklausus, kodėl ju nedevi, 
atsako:

— Tai “c’ciliku” pramany 
m as!

Vakarėliai, spektakliai pra
žuvo. Vyrai-vieni prie kortu 
staliuko praleidžia kiauras 
naktie, kiti gi prie buteliuku.

Tokie tatai laikai pas mus!

Saloczlai.
(Panev, pav.). Balandžio 6 

d. Brencziu sodžiuje pas uk 
ninka Varkolaicziu vietinis u 
rednikas dare krata. Jieszkojo 
slaptos piningu dirbtuves, bet 
rado liktai sena sudegus re 
vol veri.

Balandžio 29 diena Paezko 
niu sodžiuje pas M, Malduti 
antstolis su žandaru kratė. 
Drausto nieko ne rado.

Josvainiai.
(Kauno pav ).Geg. 10 ir 11 

dien. siautė baisi audra ir per 
kunija. Daubaru akoyicoje už 
dege namus ir nutrenkė 18 me 
tu mergaite; Baeeiniucse sude 
gino klojima ir Sviliuose ir gi 
klojima. Nuostuoliai visur ne 
maži.

— $10 melini sarži siutai 
po $6.48 pas Refawicz Brol.

(66 oi)

KANTORAS
Pigus Pardavimai....

į
i

<t>
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D. T. BOCZKAUSKAS, 
520 A 522 W. South Al. Mahanoy City, Pa.
Turi eusineeziiua bu wiaais Europinėm Bankais. Wisi jau ira persi tikri d i a, jog 

Biunsii piningaj ;>er muso tarpininkiata greieziause nuejna.
Szimtal Tukstanczlu

Isz wiiu bzaliu A rn e r i k o, per muso rankas niuncscei kas metas in 
EUROPA, LIETUWA, PRUSUS, ROSI J E, AUSTRIJE, 

LENKIJE, ITALUS, IT T, T. IR f. T.

•>99^ NE WIEN0 PININGAJ DA NE PRAPUOLĖ. -^99^

i

*

Mes atydareme pigu pardavima ant szito meuesio, ant pirmo 
lubu musu kromo, sus dedant isz rakandu, karpetu ir drabu
žiu. Bargeusai kožna nedela kolei rasis tavoras.

$1.00

Sziaudini skribelei - 20c 
50c marszkinei po - 29c 
75c . “ “ - 39c
81 skribeles po - 50c
82.75 supamos kreses 81.25 
Medini kėdes 50c- Pinti 81 
Vyriu šutai 85. Vaikinu 84 
Parsiduos po už szitas pre
ke tiktai per szita menesi.

GUINAN’O SZTORAI,
2(11 W. Center Str. Mahanoy City,

38 E. Center Str. Shenandoah, Pa.
125 East Oak Str. Mount Carine),

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

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

TAUTIEČIAI reikalaujanti virS minėtų daiktų, visados krelpkltes pna 
M. J. Dami)onalt| pristigdami savo adresu ir už 2 centus markg del paėto 
kaStų, o Katalioua No.7 gausite dovanai, iŠ kurio busite aprūpinti 
gerais-teisingais daiktais

Vienatine 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.

NAUJA KNYGA 

IstorijeSzventa 
Seno Ir Naujo Instatlmo su Paveikslais.

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

Kožnas gėrėsis katras taja knygr 
nusipirks. Norint daug kaszto ant 
iszdavistes tosios knygos padėjome 
vienok pastanavijom

parduo: 50 centu
Teipos-gi turime visokiu dvasiszko 

svietiszku ir istorinu knygų kuriu 
kataloga gausite dykai. Adresą vokite 
“Saule Mahanoy Clfo, įbu

> PIGIAUSE VIETA S.
VISAM MIESTE!

KUR GALIMA GAUTI VISOKIU

Auksiniu tayoru pigiau ir geresni 
ne kaip kitur, o ir galima isz 

ko išzsirinkt pagal norą.
Ziegoreliu 

auksiniu, sida
briniu ir nikeliniu 
lenciugelu, visokiu 

szlubiniu žie
du, skri- 
pku, ar

monikų, revolveru, špilkų, guziku, 
laketu, bronzoletu ir muzikaliszku 
instrumentu. Tavoras gvarantytas!

Pataisau visokius ziegorelus amerikoniszkus ir 
europinius. Jago nori kad tavo ziegorius gerai ir 
greitai butu pataisytas už pige preke arba jago ki
tas ka toki gerai ne pataiso tai atneszkyte tik pas:

A. J. Kazlaucka,
415 W. Gentie St, Mahanoy City.

Veizda pirmesne už svel 
kata.

Noras padaryti pinigus yra 
teip gdiai insiszaknijes musu 
žmonise k a 1 jam sveikata ir 
net gyvastis tankiai yra pasz 
vencz ama Mes užmirsztame 
apie savo prcziu kunus pas 
keude savo darbuose ir vaiboje, 
b jodami, kad trumpas pasilsys 
gali suteikti musu užuobegai 
proga iszokt in musu vieta ir 
apipleezti mus ant vaisiaus mu 
su sunkaus darbo. Mes atsisa 
kome nuo gyvenimo smagumu, 
b rbdima be paliovos ir sukon 
cetruodami visa savo minti 
ant musu vaizbos, kol kūnas 
nenulepsta. Nelaimingas pilvas 
paprastai nukenezia baugiau 
šiai; vietoje suteikti jam mai 
tingus maistus mes tankiai 
plakame jin tik stipru svaigalu, 
kol stojameei kankiniais 
negromuliojimo. Sustiprink 
savo skilvi ir vidurius. Trinerio 
Amerikouiszkuoju Eliksyru 
Karcziojo Vyno, kaip tik jie 
nuvargintas, nusilpnintas ir 
sukaukintae Jie iszgydie visas 
karszcziuotas gleives, sustiprins 
raumenis gromuliojimo orga 
nu ir tu galėsi prižiūrėti savo 
vaizbos ir savo kūno. Gauna 
mas aptiekose. Juozapas Trin 
eris,616-622 Ashland avė., Chi

(h A vertes Kelnes kurios
Tk lC galit dataikyt prie savo 

seno šuto duosim dikai 
jago pirksit vien isz mus

i®10 dolerini Siutai
• PAS LBO
17-19 W. Center Street.

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

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

biu visokio koloro ir žemas prekes.

Pas mus dirba Lietuvaites del juso patarnavimo.
Raudoni oze veri kai

Yra labai daug dar nt-szojami per 
vaikus ir mergaites. 1.1baipuikei isz 
rodo. Turime teip geltonus czeveri 
kus, žemi ir aukezti.

Raudoni cztverikai del vaiku 75c 
ir’$l

Raudoni cztverikai ir pantaflai 
del me’gaicziu 1.25 ir 1.50

Geltoni czeverikai ir pantaflai 
del vaiki 75c. ir $1.( 0.

Gelto ii czevtrikai ir pantaflai del 
mergaioziu 1.25 ir 1.50 pas:

Common Sense Shoe Store 
35 W.Center St

Mahanoy City, Pa

Szltas pulkus ziegorelis $3.75 
Priaiuek eavo pravarde lr adre- 
ea o prlelueim ant pažiūros jago 
patiks užmokėk $3 75 ir bus ta
vo, gvarantinain ant 20 metu ęu 
moterlezku duodam ilga lenctu 
geli o bu vlru vlriezka. Raezfk 
ar nori viriezka ar moteriezka.
H. C. FARBER. 222. 225 Dearborn II.

CHICAGO, I’LL.

Tiktai per 10 dienu.
R fowicz Brolei aplaiki 

nauju siutu del vyru jaunikiu 
ir vaiku, katruo? nupirko už la 
bai pygiu preke, todėl tie siu 
tai bu? parduoti per 10 dienu 
už puse prekes. Ateikyte per 
žiūrėti juos. $10 ir $12 siutai 
po $7 68 ir $14 ir $16 siutai po 
$9.68 ir daug kitokiu pygiu 
pirkimu. (to 52)

Virai bukite iszmintingi?
NESIDUOKITE SAVES MULKYTi.

f...................o.......
Tas ira prietelis žmoniu-kuris suteikia 

szyrdinga broliszka rodą dyki. Ne susine- 
sze su gauje szendienynio vysokio sztamo 
ansigarsyntoju: .Jeigu apsergate liga, tai 
aikite pas savo miesto daktara.
Bet jaigu turite liga gedinga-privatyszka, 
tai gal nenorite savo mieste gydintis, '* jaigu 
geidi teisingai tapti pagelbėtas, tai bukite 
iszmintvngi klauskite patarymo garsingo 
Vokyszko Specijalisto kuris sugryžo isz 
Europos, isztyrias pagerinimo budo gydymą 
vysokiu kroniszku ir odos-skuros lygu, 
szimtai tukstaneziu pasiliko iszgydintais, 
kaip-tai jaunu vyru visokios užsikreczemos 
ligos, apries sziu lygu kaip tai Reumatizmas 
visokį papuczkai, iszpuoiima plauku urnai 
sustabdinti, nuo drugio-malerijos. Geriause 
isztyrta gyduole nuo at pratimo svaiginn- 
cziu genmu-gyrtybes, kuris su savo žyne 
prijims rodą, zednas, iszsygydins(xYRTlBE 
kurs tiek nelaimiu atsitinku ir kruvyna pro- 
ce žūsta ir sveikata. Nebijokie parasziti 
gromata, sekretai visame užlaikomi, gyduo
lių nesiunezeme panevali, kaip kili jmnys 
prisiuneze per panevale iszvyliodami pasku
tini centą nuo jusu, kure žmogus su szeimyna 
neturi ka valgyti, mvslidamas tapti sveiku, 
tai užmoka ant sikio |>o keletą desetku 
doleriu. Cze visokias rodąs gausite, nie cen
tas nereikes mokėt, galite susiraszite Lie- 
tuviszko kalboje, isznuntingais busite jaigu 
raszisite pas:

KOENIGSBURG SPECIALISTS,
220 S. Eighth St; Box 106.

Wllllamsburg-Blyn; New York, N. Y.

The GLOBĖ Store
1. SUF0WICZ1US, Locnininkas.

W. Center uli, Mahanoy City, Pa.

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

Viskas yra kanopigianse. Viskas yra nauja tik sena vieta tik'nanjas keninykas.

The Bell Clothing Store,
27 WEST CENTER STREET.

Isz priežasties pininginio ergelio Nąjorke nekurie fabrikantai turėjo parduot savo tavora 
už paincslinus piningus. Nupirkome nog ju už kesz daug drapanų kaipo:

Vyru ir Vaiku Drapanas, 
Czeverikus ir Czebatus,

Tri-pirdis, Fistula ir kitokios Ilgos
sziklnzarnes, teip.gi

Ant pardavimo.
Hotelis ?u ?eptin:om fumil 

jom. Rando? atneeza $100 ant 
mene?io. Yra labai gera vieta 
del Lietuvio. Ant Water ii 
Wrggin ulyczioa New Ph la 
deljh’a. Atsiszaukyte pa?;

Cha? Melavage,
Contractor (j •})

St. Clair, Pa.

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 sugrąžiusiu.
$12,00 siutai tiktai po $b,37 | $5,00 siutai tiktai po $3,C0
$14,00 siutai Liktai 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 mane 

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

Joe Cohen, 27 W. Center.

Ruptura
Yra gydomi kas dien mano ofise per 

mano zmoniszka ir gera 
iszgydima.

UNION NATIONAL BANK
MAHANOT CITI, PA.

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

Suvienituju Walstiju De- 
posytoras.

DU PROCENTĄ MOKAM ANT 
SUDĖTU PINYGU ANT LAIKO.

VIENATYNIS LIETUVISZKAS

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

Jago važiuojete in ir iaz Ameriko tai gulit gaut Laivakortes pigiau kaip kitur o 
ir visos bankinius reikalus tai ateikyte pas mane, o ir užtaikau visokiu ęerimu 
ir valgio ir nakvyne pigiau kaip kitur. Norėdami kelaut už dyka tai pristatau 
už darbinyka ant laivo. Teip-gi pasirūpinu visokiu darbus ir rodą duodu vi
same llotelis randasi ne toli K astel-Gardės. Jago kokis apgavikas norėtu vest 
kitur tai nesiduokit tik ejkit tiesiok pakol daejsit pas mana

Su Guodone, VINCAS RAŽUKAS.

Nieko ne kenke kaip ilgai sergi ant 
Rupiuros ar ligų szikiuzarnes, arba pas 
kiek daktaru buvai ant rodos arba norints 
kiek ncsziojai diržu ar gyduolu naudojai.

Tykrai tai kalbu, jog asz tave galu 
iszgidyt, Ateikyl pas mane ant rodąs, kuria 

duodu dykai arba raszykite po
Illustravola Kningute: No. 1. api Ru

ptura, Kniga K. api tri-pirdi, Kmga M. 
api iszgyditus per mane ligonino.

Dr. O’Halley.
158 S. Washington Str. Wilkes-Barre, Pa.

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

134 Washington s|r. Scranton, Pa. 
kur daktara O’Malley galima matyt kas 

Petnyczia ir Subata.
l’raszome paBakit kokiame lalkraaztljo 

ezlta apgarsinimas skaitėt.

Barruon.įall, PreiMentos, 
M. M. Afg^illan, Vice-PretiilentM 

Ira. IK Bamei, Kftsijeiū.

390 Dainų tiktai uz $1.
Su nusiuntimu.

Iždaveme didele kninga daina 
Busidedante isz 390 (laimi Kninga 
druezei susinta ir broszuravota. Kae 
nusipirks, ras visokiu dainų isz visa 
užkaboriu ka dainoja Lietuvoj’a.

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

Nusipirkite ir burtu kningele su 
pigiai ba kaziru, o kasztuoja k n įgelti 
ir kalada kauru, tiktai ^5 centai.

George Miller,
ZIEGORNYKAS.

-ooooooo-

Gausyte czionais visokio tavo 
ro kaipo Ziegoriu, Ziegorelu, 
Daimantu Muzikaliszku ins 
trumentu, i euciugelu, Špilkų, 
Kožnas di i^tas gvarantintas 
pagal užmok ta preke, Szlubi 
nei žiedai žii - i ii isz gryno au 
kso ir ne brangus, kas pirkt 
.avora czionais tai nesigailės

George Miller
W. Center Str, I

Negirdetinas <r ri:Qnil
Iszpardavimas 10 UlūRlI

1000 mastu perkalaus parduosim Cp 
mąstą tiktai už - - . ūbi
Baltas audeklas kuri niekur ne R p 
gausite pigiau - - -
Visos jekes papuosztos su pui- O| 0Q 
kiom karunkelem po - -

Tegul niekas jus ne sulaiko nog szito mil- 
žiuiszko iszpardavimo.

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

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


