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Kas girdėt ?
Darbininkai ketina duoti 

savo balsus del Tafto republi- 
koninio kandidato ir stot 
priesz Gompersa, teip raszo 
darbininkine gazieta “The La
bor World”, iszeinanti Pitts- 
burge. Toji gazieta raszo, jog 
yisi anglekasei, jagu nori, kad 
pataisyti savo bute, turi bal 
suot už Tafta; peike po draug 
prezidentą unijos mainieriu Sa 
mueliu Gompera, kuris ižsitari 
jog balsus darbinyku turi ki- 
szeniuje ir jog gali tuosius 
balsus parduot katram norės, 
o kaip žinoma, pastanavijo jis 
paremineti Bryana. Toji gazie 
ta raszo tolaus, jog jau dyngo 
tiejei laikai, kada žmonis par
davinėjo kaip koki tavora. Isz 
to gali suprast, jog žmonim lie 
pe atidaryti akis ir kožuas pri 
valo darbszaut politikoje. Sze 
dien pasamdyti gerkluoczei vi 
šokiu partijų dyrba už pinin
gus, o tuju partijų priviso in 
vales.

Jagu republikonai iszlaimes, 
Tai darbininkai gerbūvi turės-

____
Jagu žmonis patis save kritika 

votu,
Tai no to sunkei dejuotu. 
Tada naujo lyga atsirastu, 
Ba patis saves ne kenstu.

Lietuvei niekad ne iszlaimes, 
Kol szviesomi akimi ne pra

žuvęs.

Arciviskupas Irelandas lai
ke konsekracijos Kun. Khode, 
Lanko ant vyskupo, ižsitari 
laike prakalbos, jog Prusai dy 
delei nedoreleis pasirodi, jog 
palėkus persekioje invesdida 
mi vokiszka kalba net ir baž- 
nycziose o ir vaikuczius len- 
kiszkus-su pagialba rimbo ver 
cze ant vokiecziu. Buliboy!

Persijos szakas ketina tokes 
paezes reformas užvest, kokios 
yra Rusijoje. Jagu jau nori to 

kias reformas turėt kokios Run 
sijoje, tai tegul prie tokio par 
lamento priskire kėlės sotnes 
kazoku.

Szita praeita utarninka tai 
yra 4 d. pjutės ant adi. 6 rite, 
vietinis prab. Guod. Kun. Ab
romaitis, suriszo mazgu mote 
rystes p. Vladislovą Boczkaus 
ka, sunu Iszduotojaus “Sau
les”, su pana Zuzana Drobny. 
Prie tos progos atsibuvo trum
pa zobovele prie dalybos arty- 
miausiu gyminiu ant kurios 
Guod. Kun. Abromaitis Pra- 
baszczius laike pietų puikioje 
prakalboje sudėjo yeliymus 
del jaunavedžiu.

Apart gyminiu, dalyvavo ir 
darbininkes isz drukarnes 
“Saules” sekretorkos ir kom- 
pazitoikos ir džiaugėsi, jog vie 
na isz juju draugiu - tai yra 
jaunavede likosi pati p. Vlad. 
Boczkausko, kuri no keliu 
metu turėjo užsiėmimą prie 
“Saules”.

Vakare pribuvo lietuvisz- 
kas benas, pagrayno puike se
renada del jaunavedžiu ir ant 
to pasibaigi veseile.

Ant galo prisimena ir tas, 
jog jaunavede, pana Zuzana, 
yra lietuvaite, doraus gyveni
mo mergaite ir už savo doru
mą gavo vyra gera, kokio ir 
del kožnos doros mergaites, 
ypatingai katros turi užsiėmi
mą prie drukarneje “Saules”, 
velijeme.

Prisimena da ir tas, jęg toje 
dienoje 4 pjuczio buvo Isz
duotojaus “S.” diena varduvių 
Sz. Dominiko, tai atsibuvo 
dviguba zobovele, - sunaus 
veseile o tėvo varduves.

Lankai no keliu metu kliu, 
czino pas popieži api vyskupą 
lenkiszka, na ir gavo kimi 
Rhode isz S. Chikago; cze vė
lei Millwaukee Kun. II Guls- 
kis likosi pakeltas ant popieži 
no praloto. Ne yra tai bysku- 
pas, bet vyskupinius rubus ne 
ežioje kaipo kandidatas ant 
vyskupo. Turėkime ir mes 
Lietuvei vilti, jog trumpoje 
ateiteje turėsimo jenerolini vi 
kariusza.

Ant vargingu rusiszku gy
ventoju velei nauje kvaraba 
puola. Ne gana jog turėjo vai 
na su Japonais, kurios ne lai
mėjo. ne gana sziaures vyduri- 
nes, sztai dabar baisiausi s ne
vidonas visus sujudino, o tuom 
yra Cholera, kuri tai lyga dau 
giau žmonių nudes ant vainos.

No pavietres, bado ugnies 
ir vaiuos,- tas viskas užklupo 
ant Rusijos galvos!

Oklahomo Steite gyvena api 
3,000 Indijonu. Tiejei ran 
donskurei norint ne daug juju 
turėjo 20 milijonu akeriu dyr 
vos, su kure ne žinojo ka dary 
ti, nes ne turėjo suvis suprati 
mo apie iždayyste dyrvos. 
Randas Suvienytu Steitu per 
tai paemi no juju 9 milijonus 
akeriu ir surėžys ant farmu, 
kureis padalys terp žmonių, 
o 11 mili. dyrvos da paliko 
del indijonu. Randas už paym 
ta dyrva mokes mokesti pagal 
vertes žemes. Yra tai žeme la 
bai derlinga ir ne trukus api 
iždirbima trinsis szimtai tuk 
stancziu ranku baltųjų gyven 
toju.

Europines gazietos tankei 
isz papratimo mėgsta talpyt 
api katalikines vieszpatystes 
Europoje. O vienok pasakius 
tikra teisybia, tokiu kataliki 
niu vieszpatyscziu ne yra cielo 
je Europoje, o jagu jau kas 
nori pavadyti tai gali pavady 
ti Iszpanije ir Portugalije ka 
talikinem vieezpatystemi no 
rint ir ten galop platinasi dva 
šia netikystos ir masonerije, 
anarkizmas ir Socializmas. Isz 
panijoi ir Portugalijoi platina 
si pervarta ir jau padare dyde 
Ii žingsni, jog jau kesejimai 
ant vieszpacziu labai tankei 
atsitinka.

Francuzije buvo da lig ne 
senei kataliki ne vieszpatyste, 
kada vienok valdže apeini ma 
šonai ir socialistai, tenais kata 
likyste bjauriau yra persekio 
ta negu tarp katalikių, ar terp 
pogonu. Valakai (Italije) ne 
vos tai katalikine žeme, nes da 
bar kataliku bažnycze yra dy 
deleme suspaudime. Valdže 
valakine suspaudi ir aprube 
žiavo ne tiktai kuningus ir 
vyskupus, nes ir no paties po 
piežiaus atemi valdže ir laiko 
popieži kaip kaleyme.

Net ir Austrije, kurios cie 
soris neszioje titolo“Jio A 
p.isztaliszka Tamista” ne yra 
grynai ka alikine, nes ir te
nais masonerije ir socialyzmas 
platinasi ir daugelis pastoje 
protestonais. Tai dabar katras 
vieszpatystes galime valdyti 
už katalikines. O ir tiejei, kat 
rie nevos vadinasi katalykai, 
tai tiK isz vardo vadynasi kata 
lykais.

Seninus ir Vokieczei buvo 
dydeli katalykai kol ne per 
dirbo juosius Martinas Lute 
ris. Szedien Vokieczei skaito 
20 milijonu katalyku o lieku 
šiai protestonai.

Jagu Christusas dabar ant že
mes nužengtu,

Tai no savo inpedžiu daug 
daugiau nukenstu.

Japonai drauge su kultiną 
europine prieini teipo-gi pa- 
pratimą gėrimo alaus ir badai 
teip sriaubė, jog bytina vokie- 
ežius. Ne senei intaisi bravorą 
ant akcijų Dai-Nipon’e su ka
pitalu $2.750 000, tai už puse 
meto užmokėjo akcioniorems, 
po 15 procento pelno. Direk
torei dės da daugiau doleriu 
lig 6 milijouu ir intaisys dyde
li bravorą Korejoi. Te gyvuo
ju progresas!

In kur alus atvandruoje, 
Isz ten dorybe iszrugavoje.

Mes DuBojaua Lietuvei, 
atsliepem m visus lietuviszkus 
kuningus, jeigu kur randasi 
lietuviszkas kuningas be vietos 
ar ne senei isz tevines pribuvias 
meldžiame pas mus pribūti. 
Czionais apigarda daili ir lie 
tuviu didelis būrelis ir aplin
kines pcczes Lietuveis apgiven 
tos. Turi czionais nusipirkta di 
dele salia pavidale bažniezios 
viskas yra išmokėta. Tai jei 
gu kur rastųsi guodotinas kn 
nigas, teikitės ateiszaukti, ant 
adreso. (jig oj)

Mr. Pet. Stepanauckas,
804 Washington Ave 

Du Bois Pa.

Isz Amerikos.
Szinita miltu ant adynos.

Dirbtuves automobilu dar 
pradėjo dirbti naujus automo 
bilius ant 1909 meto. Aut-imo 
biliai galės bėgti szin ta miliu 
ant adynos ir bus naudojami 
vien tik del lenktiniu. Ne vie 
nas nusuks sau sprandą.

8 metu mergaite atbuvo 
ilga kelione.

Benton Harbor, Mich. 6 
Aug. Asztuoniu metu senumo 
mergaite Ida Baeea-h, atbuvo 
kelione po svetimus sklipus 
pati, euvirszum 10 tukstaneziu 
miliu, pakol ne pribuvo pas ea 
voteva. Margaite iezkeliavo isz 
Syrijos, Damaszko ir po ilgai 
kelionei gavosi gilukingai in 
czionai". Moka jijetik kelis 
žodžius argliszlai. Gyme jiji 
Janesville, Vis. nes motina ap 
sirgus ir daktarai liepe jai su
grįžt in Syryja. Nes motina nu 
mirė o tėvas nusiuntė laivakor 
te ant kelio idant pas j n pri
būtu.

Eksplozija kasikloje
Shenandoah, Pa.- Panedelio 

ryta Kn ckerbccker kasikloje 
anglies pasidarė baisi nelaime 
kada eksplodavojo gazas už 
muszdama Petra Drumbinska 
ir Jokūbą Kolika, o keletą ki 
tu tapo maž-daugiaus pažeisti.

— Ludvikas Kospauckae 
teipgi isz Shenandoro, tapo už 
musztas per nupuolimą anglies 
Mapel Hill kasikloje praeita 
Utarninka Naba'-zninkas pa 
liko paezia ir dvejetą vaiku.

Milž i niszkas su naudoj i
mas tabako.

Washington 6 Aug.-' Kiek 
sunaudoję ameiike tabako, pa 
tvirtina fiktae jog pereitam 
mete surukę amerikicczei 55,- 
402,336,113 paperosu Jago 
ameryke rastųsi tik 25 milijo 
n ai gyventoju, tai ant kožno 
pripultu 2 215 paperosu ant 
meto, arba api 7 paperosal ant 
dienos.

Akczyzes ant tabako surin 
ko $251 965,950 arba milijoną 
mažiau ne kaip pereita meta.

O kur tabakas ir pipkes ir 
cigarai o ir tabakas del kram
tymo? Tai vela daejna skaitlis 
ant milijonu doleriu,

ISZ BOSUOS, LIE. 
TU VOS IR LEN.

RIJOS.
Užpuoli pleszikai ant 

rabino.
Varszavines gazietos dane 

sza, jog kaime Volą in namo 
| rabino Joezkaus Newhanso in 
eilauži pleszikai. Rabinas tame 
laike sėdėjo prie vakarienes su 
savo pagelbininku, ir da buvo 
trecze ypata. Plėšiku galėjo 
būti api dvileka: stojo priėmė- 
nioje ir ant trepu, puse jiuju 
inejo in stubs, ir atkiezia revol 
verius, baudi raktu no ezepos. 
Kada rabinas ižsikalbinejo, jog 
ne žino kur, keturi pleszikai 
parverti jin ant žemes, paemi 
peili ir nupjovi jiara viena pei 
sa, kerszidarai užmuszimu jagu 
vilkins. Rabinas atidayi jiems 
tada rakta no szepos, isz ku 
rios plerzikai paemi ziegoreli, 
liktorius, anvirez du szimtus 
sidabriniu kupkeliu, visas Iran 
genybes, 110 rubliu, 4 abligus 
ežerus no geležkelio ir t.t. Pa 
czei rabino iszlupo auskoras 
iš ausu su deimantais. I-zvi 
so paemi ant 2 tukstaneziu vi
sokiu brangenybių, prisaki, 
ydant nesijudytu isz vietos ne 
darydami larumo ir dingo tam 
eybesia nakties.

Popo nusižudimas-
Koyrove (Vladimiro gub.) 

nusižudė popas Viedenskis, 
pis kuri pirm 2 metu buvo su 
dėta 10.000 rub. cerkves pasta 
tymui. Popui nusigalabijus, 
tu pinigu nerado; už tai jo pa 
ežia suėmė.

K įmingu permainos
Kun. M. Lumdis paskirtas 

akmendoriumi in Taurage, Ra 
šeiniu pu v. Kun. J. Laugalie- 
- in Illakius Telsziu pav. Kun. 
V. Vilczinskis- in Panemune 
Ii, Zarasu pav. Kun. P. Mirs 
kis- in Smilgius, Panevėžio 
pav.

Alus pabrango
Vilniaus aludariai pakele 

alaus kaina ant 10 kap. už ki 
bira (viedra).
Didelio Rusu valdininko 

apipleszimas.
Traukinio, ėjusio isz Kelno 

i<i Paiyžių. In pirmos kliaeos 
vagone vienam dideliam Rusu 
valdininkui pavogta maszna su 
do kumentais ir brangenybe 
mis, kainuojaneziomis kelias 
deszimtis tukstaneziu rubliu.

Pamesti kūdikiai.
Mikolojaus stotyje (Maskvo 

je) III kliasos vagone palikta 
dvieju menesiu mergaite ir 3 
menesiu berniukas. In I kliasos 
vagone buvo rasta 3 sanvaieziu 
mergaite. Visi vaikai nusiusti 
in auklėjimo namus.

Pasmerkta inirtin.
Poltavos gub. valstieti Joną 

Jarmaka už policisto sužeidimą 
karo teismas pasmerkė pakarti 
A. Bedžanova už aiesztanto už 
muszima. Charkovo karo teis 
mas Udovenka ir Perova pas 
merke pakarti už dvarininko 
sužeidimą ir atemima nuo jo 
22 Tub'iu.
Traktieriai ir valstiecziai

Vilniaus gubernatorius insa 
kės žemiecziu virsziainkams, 
idant jie iszaiszkintu valstie- 
ežiams, kad, jeigu jie nori 
uždaryti eeanezius pas juos 
traktierius arba kitas panašias 
girtuokliavimo instaigas, tat 
tai galima padaryti, tiktai rei 
kia, kad prie tokio tikslo pra 
szymu butu piidedami vals 
tiecziu sueigos nutarimai visai 
panaikinti giruioklybe ir kad 
butu praszoma uždaryt ne ko 
kio vieno žmogaus, bet visos 
tokios instaigos.

Marijavites laidotuves 
katine

Kauno pirma syki vyko 
marijavitu laidotuves; laidojo 
tūlo darbininko marijavito d n k 
teri. Laidoti susirinko virsz 2 
tukstaneziu žmonių, o in ka 
pus atlydėjo arti 500.

Pats pigusis kareivis
Pats pigusis kareivis yra ru 

su kareivis. Jo užlaekymui isz 
eina metams tik 309 rubliai 
taigi dienai neiszeina ne rub
lis. Kitu Europos valstybių 
kareiviai yra kur-kas branges 
m. Szitai Austrijos Kareiviui 
metams iszeina 430 rub.; Vo 
kiei’ios- 557; Prancūzijos- 
59.5. Anglijos kareivis yra vi 
su .angiausis: jam iszleidžia 
valdžia 1.076 rublius metams.

Tai ne juokai.
bet tikra teisybe.

Tas atsitiko neseniai, Rusi 
joj, Teodozijos mieste. Apie 
10 vai. vakare praeiviai pama 
te skubiai per gatves “lekian 
ežius” gaisrininku vežimus, 
žmo iu irgi tekinai skubinosi 
pasali gaisrininkus kurie va 
žiav, in pietine miesto puse, 
kt r n.iugus baisiai raudonavo. 
Tiiįau juo labiau artinosi 
prie “gaisro”, juo toliau jis ma 
tesi. Po keliu valaudu paeiun 
tusio važiavimo pasirodė, jog 
jokio gaisro nebūta, o tiktai 
menesio szviesta.

Peterburgas.
LUpos (21) ik ministeriu ta 

ryba peržiurėjo ir pripažino 
reikalingu in v. durna ineszti 
teisiu minieterio įstatymu su
manymą apie bausmes pakeiti 
ma už svetimo mi-zko ir sziaip 
jau šventimo turto vogimą ir 
gadinimą.

Naujas sumanymas už misz- 
ko kirtima kaltis, kaipo ir už 
paprasta vogimą, t. y. kaltina 
mieji svetimo miszko kirtime 
bus paszaukti atsakomybėn, 
kaipo kriminaliszkieji pratikai 
teFai. kuriems nebus leista 
kaip dabar, bylos sustabdyti, 
apsiėmus, atlyginti padaryta 
skriauda, pinigas ar ta pati 
miszka sugražinti.

Tėvas žvėris.
Archangelseo sodžiuje, Cher 

šono gub , birželo(29) d. valst 
tietis Serdiukas sugrižes vidur 
□ akti namo, nutverekirvi ir in 
szmotelius sukapojo visus savo 
vaikus. Szis žveriazkas pasiel 
girnas pastebeta.tik ant ryto 
jaus. Užmuszejas suimtas Už 
muszimo priežastis, kaip laik 
rasztis “Nik. g»z.” pranesza, 
nežinoma.

Iszžiigiiiimas
Laikraeztis “Golos Jurga” 

pranesza eekanezia bramoiUli- 
janoykoa sodžiuje .šventikas 
Leonidas Sokolovas, iejes in 
zakristijono butą ir, radęs na 
mieje tik viena tarnaite Serafi 
ma Madviedyte, iszžagino ja 
nežiūrint in tai, kad pastaroji 
visomis jiegomis stengėsi nuo 
szventeko atsiginti. Tuo laiku 
in kambarį inejo zakristijonas 
Szventikas iszbego.

Piknikas! Piknikas.
Dr. Sz. Ludviko Mahanoy 

City, Pa parengididelipiknika 
diena 15 Augusto, kuris atei 
bus ant Pleasant Hill,- gale 
miesto.

Prasidės po nabažanstvai su 
paroda per miestą.

Inženga ant platformes 25c. 
Bus dydelis susirinkimas, nes 
pribus sveczei isz visu szaliu!

Visi bus puikei priimti ir 
szoks net viskas dundės, ba 
bus puiki muzike!

Nuoezirdžei užpraszo,
Komitetas.

Isz Lietuvos.
Lankeliszkiai Pnjevonis.

Jau slenka treczias menuo, 
kaip žmones ežia laukia lie 
taus ir negali jo sulaukti Zo 
le vysta ir gelsta, arojus nepa- 
jiegia iszplaukti; kai kur vi
sai nudžiūvęs, žeme suskilus.

Apskritai visame Vilkavisz 
kio apskrityje, o isz dalies ir 
kituose artimuose szimet truko 
ir trūksta lietaus. Vasarojų 
delei tos priežasties iszrodo vi 
sur menkai.

Kurszenai.
(Sziinliu pav.) Viena nakti 

pavogė ežia isz keliu apylenkes 
ukiniku arklius ir karve. Zmo 
nes padėjo spėti ant dvieju se 
niai jau intariamuju žmonių. Ir 
dabar kiti sakosi mate juos 
jojant su pavogtaisiais arkliais. 
Suėjo pas juos daugybe uk> 
ninku, eme tardnti. Vienas ki 
tas turėjos su savimi szautuva, 
pabauginęs kaltinamuosius. 
Szie prisipažinę ir prisižadėjo 
už keliu Hienų pristateti ark 
liūs. Bet praėjo tos kelios 
dienos ir vietoj arkliu, nuskau 
stieji žmones susilaukė.... Kur 
szenu prist o ?o su sargybiniais. 
Prasidėjo po kaimus kratos, 
jieszkoma buvo ginklu, ir galu 
gale suimta 9 valstiecziai. Kai 
tina juos ginkluotame užpuo
lime ko tik ne “eksproprijnci- 
joj”. Matomai, jie teip buvo 
inskusti anų intariamuju vagiu 
Jiems labiau intiketa, kaip 
visos apylenkes valsticcziams. 
Ir jie paliko teisus, suimtieji g’ 
valstiecziai nugabenti in Ma
žeikius.

Telsziai.
(Kauno gub ). Didelis gaiš 

ras. Liepos 8 d. 4 vai. popiet. 
Teleziuose ieztiko didelis gaiš 
įas. Sudege 30 gyvenamųjų 
namu ir 40 sziaip budinku ir 
4 žydu siuagoges. Telezuosna 
atvyko Kauno vice-gubernato 
rius Griazevas.

Kaunas.
Tnsakius policmeisteriui, lie 

pos (18) d. policija suėmė Kau 
ne ant gatvių 70 ubagu 24 
juju, kurie pasirodė esą ne 
kaunieczia’, ta paezia diena bu 
vo inkiszti kalejiman ir bus 
iszsiusti etapu gimimo vietona; 
visi-gi kiti buvo paleisti.

Plunge.
(Telsziu pav). Birželio 12 

d. Plungės parapijoje Plunges 
pristovas su žemsargiais suga 
vo miszkelyj netoli Bukontisz 
kės garsu pleszika Bernotą; ra 
do ji bemieganti. Bernotas no
rėjo pabegti-10 szuviu buvo 
iszszauta pro szali, kad sustotu 
2 ezuviais paszautas in kojas 
apsistojo ir dayes suimti. Vie 
nas isz kunigu buvo nuėjės pri 
kalbinėti Bernotą, kol jo 
žaizdų Kraujas nebuvo dar sus 
• abdytas, kad atliktu spavied 
ni. Gan indomus buvo tas pasi 
kalbėjimas. Bernotas nepripa 
žista savo kaltybes tame, kad 
jis buvo plesziku. Sako: asz 
esu svieto lygintojas. Kiti daug 
turi, o asz nieko, tai ar asz ne 
galiu nuo ju pasiimti savo rei 
kalame.

Nei szis nei tas.
Suskurdes, suvargęs musu 

Lietuvos kraeztas. Grinczios su 
rūkusios: vaikai apdriskę, pur 
vini,neszukuoti gyvuliai blogai 
szeriami, perknte, liesi, kiekvie 
nam ponui ž nones lenkiasi, ran 
kas bneziuoja, vergaut pasiri- 
že.

Žinoma yra, ir pasiturincziu 
ju, kurie kitaip gyvena, bet ne 
apie juos czionai kalbu. Ne 
jieszkosiu musu skurdo szaknu 
nes apie tat kitu daug jau yra 
priraszyta ir sunku butu tat 
viename etraipsnelpi iszgyil

denti. Apsistosiu tiktai ant vie 
no gyvenimo apsireiszkimo, ku 
ris staeziai puola ia akie, spiria 
prie jo apsistoti, užsimastyti. 
Manau apie musu žmonių lan
kymąsi po invariae“ezyenta- 
tas vietas”.

Ar matete kas nors ir kur- 
nors kadataip skaitlingai, o 
dar darbymetee laike ‘szven- 
tas vietas” lankytu, kaip Lietu 
voje. Pradedant nuo pavasario 
ligi rudens, lietuviai atlanko 
netik artimiausius “atpuekus” 
In Vilnių, Czenstakava, Verku 
ir Žemaicziu Kalvarija, Szidla 
va, Alvitą .. kasdien ezimta;s 
lietuviai p’aukte-plaukia. Ku
nigai samdo vagonus, telkdami 
in juoi eodiecziu minias, idant 
“szventae vietas” aplanky 
tu. Viena tik Lietuva valdžiai 
nemažai atlygino nuostolius, 
ka anais metais geležinkeliu 
straikai buvo padare.

O tuo tarpu namie tankiai 
tik seneliai pasilieka,- ir trilau 
Kio ukio pūdymas lieka near
tas, kviccziai, linai...neravėti 
tvoros suirusios ir t. t.

Kas-žin, kad pasiklaustu 
mem sveiko proto, kgs geriau: 
ar, pasilikus namie, ūki geriau 
prižiūrėti, ar per “szyentas vie 
tas ” eit?

Turime pripažinti’ kad ne 
visi kunigą’ prielankiai žiuri 
in szias keliones. Taip, pavyz 
džiai, girdėjau, jog vienas kum 
gae neperseniai labai bare to 
kius keliauninkus ir nenorėjo 
net bažuyczion inleisti: ka jus, 
siko, valkiojates po svietą, na
mu ir vaiku nežiūri!! Taip sa
ko kunigai, kuriems tikrai 
rupi žmonių gerove, kurie tik 
tai permano ju reikalus.

Taigi pamastykime gerokai 
apie tat-gal ir turėjo tiesa a 
nas kunigėlis.

h aunas.
Apie 10 vai. vakare atėjo 

in marijavitu meletuve klieri 
kas. Pasidairęs koplyczioje, 
inejo priesz kambarin ir pasi 
vadines Varszavos dvasiško
sios seminarijos auklėtiniu, ”pa 
eimatyti su marijavitu kunigu. 
Praneezue, jog kunigo dabar 
nebera, klerikas iszreiszke pa 
siprasze manes priimti jin nak 
vynen, prijungdamas, jog ne
turįs Kaune pažinstamu ir at 
važiavęs pasiteirauti, kaip in- 
stoti in dvaeiezkaja marijavitu 
seminarija. Kalbėjo tiktai lie 
tuyiezkai Isz kalbos jau pate- 
mijau silpna kleriko iezeilavini 
ma ir supratau, jog “klerikas” 
persiredžiusi ypata.

Nežiūrint to, asz sutikau ji 
priimti nakvynėn, norėdamas 
isztirti ta visa dalyka Kada 
asz jam užmecziau, jog negrą 
žu meluoti, jis man prisipaži
no, buk esąs Varszavos vysku
po suviklos siuvėju, ir, ežiam 
paskutiniajam leidus taip pasi 
rėdyti atvažiavęs tam tikslui, 
apie kuri man jau aukreziau sa 
kės. Taip jis man sake vienam. 
Visu gi akyse jie vėl tvirtino, 
kad esąs tikru klieriku. Už 
klausus, iszkur paeinąs, paaisz 
kino, buk isz isz Augeztosios 
Panemunes (Senapiles pay. Su 
valku gub.). Tuomet aez paži 
nau jame mergina isz Augszt. 
Panemunes, kuri menesiui at 
gal Kelis eyjdue buvo kažikam 
aplankius musu melstuve. Ji 
aez ir apreiezkiau “klerikui” 
prie susirinkusiuju ir pareika 
lavau, kad jis iezeitu; szis, bis 
ki parausves, kad ir protestuo 
damas apsisukęs iszejo.

Poto asz nusivyjau paskui 
ji (ja?) ir atidaviau in policijos 
II nuovado rankas.

Policijoj jis vis tvirtino, kad 
esąs Kauno, paskui kad Suval 
ku dvasiszkosios seminarijos 
klenku Juozu Grajauekiu, bet

ant galo patirta, jog tai beturte 
tarnaite Zuztnra Poplauekiu 
te isz Augeztosios Panemunes 
paeinanti.

Neiszaiszkinta klausimu: ko 
kiam tikslui jin norėjusi insi 
praszyti nakvynėn ir iszkur ji 
gavo kleriko rubus.

Ar sziaip ar taip, labai ne 
gražu buvo žiūrėti, kaip polici 
ja vede ja per gavės kleriko 
rūbuose.

Snvalku gub. Ramanavas.
(Kalvar. pav). Durpinėje 

prigėrė ukiniko Jankeliūno 
eunus, 11 metu vaikas. Isz tos 
durpines girdydavo gyvulius, 
pripilant su semtuvu vandens 
in gulinti arti jos lovį. Vaikas, 
matyt, semdamas paslydo. 
Užtraukus ji, sako, pulsas dar 
tebeplake, bet atgaivinti nepa 
sieeke, kame kaltas nežinoji
mas, kaip prigeiusi gelbėti 
nuo mirties.

Telsziu paviete.
Parapijose Kretingos, Darbe 

nu Kartenos, Linkimu 26 ir 27 
Birželio naktijj ezalnoe nuviri 
no bulbee žemose vietose ir 
prie smiltinu nuszalde rugius. 
Vargu isz ju kas bebus, taip 

pabalo, kad jau iszrodo plau
tini.

IszSzauliu pavieto. Berže 
nu grafas-

Nore baudžiava Lietuvoje 
jau seniai panaikinta, bet kai- 
kurie musu ponai dar negal 
atgusti nuo senu papratimu. 
Sztai vienas paveikslėlis. Grapo 
Czapekio dvare Bersenuose 
(Szauliu paviete) grapiene lie 
pe arkliniu! ganyti arklius žve 
ryne. Sužinojo apie ta ganyma 
grapas, pasiezauke in raeztine 
arklini Golnbinski ir griausti 
nio balsu užklausė, kas paveli 
jo ganyti žvėryne. Žmogelis 
nespėjo iszeižioti, kaip szis 
geležine pireztine eme žandus 
taszkyti, o kad sukruvintas par 
virto ir eme graibyt, kojas, l u 
cziuot, kad perpraezyti,-grapas 
suspardė su kojom ir pusgyvi 
iszmete laukan tycziodamas, 
kad gal dabar eit skustis kur 
nori. Žmogelis iezgulejo pora 
nedeliu ir dabar nore ir gano 
vėl arklius, bet skundžias, kad 
ezone esą kaulai aplaužyti, nes 
baisiai gelia.

Skusties niekur neejo, abejo
dama ar “padarys ka tokiam 
magnatui”, o pralaimėjus byla 
amžina ubagyste, nes pinigu 
uždirbtu grapas už kelius me 
tue neužmoka, o ežia reiktu 
iezeižadeti ir vienatinio paeila 
ko-paeodintu bulbeleu.

Kita žmogų, furmona, už ko 
kia ten kalte užsimojo rėžt su 
lazda, bet szis pabėgo, grasiu 
damas kerszysias, o grapas isz 
revolverio szove in ji du kartu, 
tik nepataikė.- Pirmiau nevie 
na lazda sulužo ant “karnų” 
nugaros, bet dabar užsipuola 
tik lėtesnius, nes kiti nema 
loniai ima tureties. Grapas 
užtai kaltina apszvietima 
(emancypacye chlopow) ir 
nekenezia musu laikraszcziu, 
eetoju tokio nepaklusnumo. 
Nebegaledamas muszties, pasi 
gauna nors rėksmu, net baisu 
ir kiaušy ties; darbinikai slaps 
tosi po paszalius, kai nuo per 
kūno. Ir geriausi darbininkai 
ežia perstoją “ezczyrai” dirbti, 
nes ponas be reikalo rėkia ir 
algų nemoka. Dvaras baigia 
griūti; be polociaus ir korie- 
tinyczios, visi budinkai be sto 
gu, be langu.
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Po svetima pastovia.
Viena diena, žiemos laike, 

sugrižine jo Juozas Svirnelis, 
gaspadorius, namo iez miesto 
Szaltis buvo baisus, nes už tai 
snigo druczei. Juozai pnspirine 
jo arklukas prie bėgio idant 
galėtu kanogreicziausia sustot 
namie.

Jau radosi ne toli namu, 
kad sztai paregėjo ka ten gu 
linti grabeje uždengta sniegu. 
Tasai regėjimas pereme jin ne 
iszpasakita jausla, o eavžine 
kalbėjo jam, idant susilaikytu 
kae ten guli. Nes kas apraezys 
nusistebėjimą Juozo, kada pri 
siartinias prie grabee, parege 
jo tenais gulinti žmogų- koki 
tai senuką, kone jau mireztan- 
ti.

— Czionais reike greitos- 
pagelbos tare pats in savia Juo 
zas, ir ne mislindams daug pa 
griebe senuką, paguldė in ro 
ges, apdengė kaliniu ir leidosi 
namon, kiek tik arklei inspejo.

— Kad nors Dievas duotu 
jin atgaivint; jisai da kvepuo- 
je- mislino per kele.

Neužilgio pribuvo namon. 
Pradėjo ne laiminga atgavo- 
net. Po kokiam tai laikui adga 
savo pajiegas irpradejoka toki 
nesuprastino murmėt. Pati Juo 
zo tuom kart virė sriuba, kuri 
sudrutino seneli ženklivai. Nes 
senukas buvo labai apslobias 
ir ne galėjo ne ant kojų stovėt 
per ka turėjo grinczioje Juozo 
pergulet kėlės dienas. Gaspado 
rius su paczia stengėsi visom 
pajiegom idant kanogeriausia 
intikt senukui ir rupinosijapie 
jin kaip tikru tėvu, o kada atėjo 
prie pilnos sveikatos, džiaugs 
was ju buvo didelis. Mielaszir 
dyste del savo artimo juos in- 
vede indžiaugsma.

— Dieve jusu užmokėk,- 
kalbėjo senukas, drebancziu 
balsu, busite geri žmonis jog 
mane gialbejote nog smert ma 
no gyvenimas yra apverktinas 
ir kartus, tai vis geresnis ne 
kaip smertis ant lauko, be ku 
ningo. Palaiminimas Dievo te 
gul vieszpatauje juso name ir 
niekad tegul jisai jus neaplei 

dže, o asz savo kasdieninese 
maldose niekad neužmirsziu.

— Padarėme tik krikszczio 
niszka privaluma- atsake Juo
zas,- nes ka tu seneli ketini da 
ryt ateitoje?

— Ejsiu vela in svietą, nog 
narna, in narna idant maitytis 
nog mielaszirdingu žmonių. 
Asz esmu ubagėliu, ne turiu 
szedien sayo kampelio-dabai- 
ge senukas.

Juozas su paczia dirstelėjo 
viens ant kito viena mislis pe 
rejo per juju szirdi:

— Dėduli- tarė Juozas- Pa 
aiminimas pasilieka su tavim 

pas mus. Pasilik po muso pas 
togia, pakol Dievui patiks.

— Pasilik, pasilik- prasze 
Juoziene- nebusite mums sun 
kenybe, gyvensim drauge; kur 
gi ant senatvės po svietą vaikio 
tumes, o da teip dideluose ezal 
szuosia!

Senukas pakele akie in dan 
gu:

— O mielaszirdingas Dieve! 
paezauke, ir norėjo pult jems 

in kojas, nes jin sulaikė - Die 
vas jum szimtaropai tegul už
moka už juso geras szirdis, nes 
kuom asz jum už tai atitarnau

eiu, juk ne esmių tikiaa prie jo 
kio darbo ?

— Apie nieką nesirūpinki 
te- atsake Juoziene greitai-ser 
gesite ir palinksminesi muso 
vaikuczius kada ejsime ant lau 
ko dirbt.

Ir pasiliko laimingas senu 
kae namuose “Juozu” kur jin 
visi nog to laiko vadino “die
duku” ir laike dideloje poguo 
doneje.

* * *

Viena nedelia po ncszparui 
kada visi buvo apsede aplink 
pecztn, senukas teip pradėjo 
kalbėt istorija savo gyvenimo:

— Buvau sunumi gana tur 
tingo gaepadoriaus kaime X. 
Po smertei tėvu pasilikau loc 
ninyku viso ju turto. Gaspado 
riavau per koki laika pats vie 
nae, matidamas jog be gaepadi 
nes sunku apsieit, paėmiau už 
paczia, dievobaiminga ir darb 
ežia mergina. Dievas mus pa 
laimino maža dunuke nes po 
josios gimimui Visogalis paė
mė man mano milemiamsia pa 
cziule. Ilgai apverkinejau ma 
no paczia, ba tai buvo motere, 
kokiu mažai ant svieto randa 
ei! Nes sunku piieezintis valei 
Dievo. Mano nuomone buvo 
iszaugint mano mažulėlė Jadvi 
gute. Žmonis man rodino idant 
vela apsipaiczuotau, nes man 
ant mielių ne atėjo tai; pir
miausia jog ne norėjau idant 
mano Jadvigute ne turėtu mo- 
czekoe, antras, jog ne galėjau 
užmirezt mano nebaeznikes' 
Ir teip gaepadoriavau pats, pa 
kol duktė mano ne užaugo. 
Geras tai buvo kūdikis, nes 
asz gal prasikaltau per mano 
dideli rūpestingumą jaja ir už 
tai turėjau karczei atpakuta 
vot.

Po tuju žodžiu nuleido gal 
va nuludias. Tikumas vieszpa 
tavo per koki laika, net pakol 
Juoziene ne per trauke užklau 
eimu:

— Na, ir kae toliaue ateiti 
ko, mielas dieduti ?

— Sztai, milejau labai mano 
duktere, stojausi silpnu žino 
gum prieezaie jaja. Ko jiji tik 
geide, asz niekad jai neatsaki 
nejau, ba tai buvo mano viena 
tinie džiaugsmas ir parama se 
natveje. Buvo tai labai mielas 
kūdikis. Geide jaja keli paguo 
doti vaikinai, eunus gaepado 
riu, nes jiji ne vieno ne norė
jo o asz prie nieko ne priverti 
nejau. Mano Jadvigute tada tu 
rejo devinioleka metu, kada 
atėjo in kaima ant urlopo eu 
nūs vienos naszles. Tasai vaiki 
nae man suvis nepatiko, ba 
nuolatos eu savo motina barėsi 
ir kaip kada keikdavo jaja, 
nee ant nelaimes už tai patiko 
mano dukterei. Viena diena 
paprasze manes rankeles mano 
Jadvigutes, o kada pasakiau 
jam jog jisai man ne patinka, 
tai nusijuokė tiktai, o Jadvigu 
te su piktumu paezauke: “ka 
ten daug kalbėt, duosiu ant u- 
saku ir bus veeeile!” _Ir tykau 
ant to. Oj buvo veeeile buvo.. 
nes po veseilei da buvo didės 
nis nuludimae! Ir vėla užsimis 
lino gilei senelis... o niekas 
jam ne drįso jojo mielių per 
traukt.

— Atydaviau jiems visa gas 
padorista,- trauke tolaus senu 
kas- pasilikau pas juos ant los 
kavos duonos, Isz pradžios ne 
galėjau rugot, givenome gana 
laimingai. Jiejei gaspadoravo 
pagal savo iszminti, o aez tik 
dirbau, ba tai vis buvo del ma 
no vaiku. Nee kada paregėjau, 
jog mano žentas lankei atšilau 
ko in karczema, pradėjau jam 
tai iszmetinet, o jisai man lie
pė nesikisztin jojo reikalus. Oj, 
apsiverkiau graudžei. Ateitai 
kydavo jog žentelis in vieta ej 
ti m darba, ejdavo pas žida, pa 
ti jojo, o mano duktė, nevos ej 
davo in kai czema jin jeszkot nee 
jiji paeilidavo prie stiklelio, o 
aez vienas ant ju dirbau. Kas 
griebėsi stiklelio tai jau szeto 
nas jin apipainioja o Dievas 
palauna jin laimint. Teip dėjo 
si ir eu mano vaikais. Gaspado 
rista kas dien pradėjo nupuoli 
net. Po tam sunkei apsirgau, o 
ne buvo kam man paduot ne 
valgio ne stiklo vandens. O! ka 
asz per taja liga iezkente jau! 
Žentas keikdavo mane, dūk 
te apsieidavo su manim arcziau 
kaip su svetimu. Mano Dieve 

kaip tai žmogui szirdis skauda 
kada turi rugot ant savo loc 
nu vaiku! Kada atsikėliau po 
b'gai, buvau iszeemtas ant paji 
gu ir ne tikias prie darbo kaip 
priesz tai. Buvau ant kelio 
mano žentui o duktė mano 
kaip kada mesdavo szmoteli 
duonos kaip szuniui. Viena die 
na sukalbėjas poteri anksti pa 
ėmiau lazda in ranka ir tariau 
in mano vaikus:

— Likite sveiki valkelei, 
jago jum esmių sunkenybe 
tai ejnu, nes atsiminkyte, jog 
Dievas ne laimiu jums už mo 
no krivida!

— Už kokia krivida?- su 
riko žentas pnezokdamas prie 
manias su suspaustoms kumsz 
czioms-ar neduodame tam vai 
gyt? Ejki sau kur nori, jago 
tokie esi užmaczia mes ir be 
tavias apsiejsime, ne užligio 
eugrižszi adgalos!

— Ir nuėjau in svietą, ubą- 
gandams, isz savo tevinee, nog 
savo vaiku!-Ir pravirko eonu 
kas graudžiai. Juozas su^paczia 
atsiduso liūdnai; temino ant 
verkenczio senuko, tai ant 
mažulėliu savo kūdikiu.... ir 
patis pravirko apmislindami 
api savo ateite.

— Szendien jau baigėsi 
treczias metas -baigė senukoe, 
kaip ne regejan savo kaimo, 
ne grinczios ne mano dukters! 
Ejdavau nog namo in narna, 
nog kaimo in kaime, nesis 
kundžiau ani savo vargo, o tai 
kas ir badas suvis pabaltino 
mano plaukus ir pajėgas mano 
atėmė, jog taja diena, paelidiae 
inpuoliauin grabe neturėdamas 
pejegu pats ateikialt daugiau, 
ir butau isztikroju taja diena 
euezaliae ant smert jago Viso 
golis Dievas, ne butu prisiun 
tias tave man ant pagialboe, 
milaszirdingae žmogau, kurie 
mane iezgialbejai nog baisios 
emertiee!

— Sudedam Dievui pade 
kavone-tare Juozas-jog nors 
truputi galėsim apealdyt tavo 
gyvenimą. Pasidaliname tavo 
skausmu isz visos duezios ir 
etengeimes idant pas mus tae 
nieko ne etuokuotu. Oj liūdna 
tai, liūdna ietorije kuria mu 
mis dabar pasakėt!

* * #

Ir giveno doras senukas pas 
Juozus, kurie stengėsi api jojo 
geruma, apsiaubė jin pago 
duone ir meile. Užtatai Dievas 
jiems visame prigialbedavo. 
Nes po kėlu mietu Visogalis 
paėmė in savo galybia senuką. 
Ant emertelno patalo lamino 
geriem gaspadoriame, juju 
vaikeliu ir visai szeiminai. O 
paskutinei žodžei jojo buvo:

— O Dieve milaszirdingae, 
susimilk ant mano vaikeliu, 
ant milemo.i Jalvigute?,- ku
rios jau niekad savo gyveni
me ne matieiu- laimink jiems 
Dieve!

Nuludimas ir verksmas pri 
pildė grinczia Juozu po smer
tei senelio, ba jin szirdingai vi 
si milejo. Aprėdė jin in bal
tus rublis ir paguldė in graba, 
Treczia diena žibėjo žvakes 
prie grabo o ant pagrabo susi 
rinko daugybe žmonių isz viso 
kaimo.

Kada jau ketino užkalt ant 
voža grabo, inejo nematant in 
vidų kokia tai nepažinstama 
ubage. Niekas ant josios nete 
mino, nes jeje prisiarti.io ar 
cziau ir užklausė nedristan 
ežiai etovinezios moteres:

— Kas czionais mirė ?
Motere apsakė jai, jog tai 

kokis svetimas senukas, ej la
mas po syieta apeigiveno pas 
ta gaepadorl.

Žodžei moteries iszvede dide 
le intekme ant ubages. Prisiar 
tino prie grabo, o paregėjus 
kuna numirusio, suriko balsei:

— O Dieve! tai mano teve 
lis!

Užstojo tikumą, visi susirin 
kusieje buvo nusistebėja ir žiu 
rejo ant ubages. Jieje apėmus 
kuna rankomis ezauke:

— O mano teveli, mano te
veli, atleisk man, atleisk, ba 
jau Vieszpats Dievas nubaudė 
mus už tavo skriaudas!

Žmonis apsiaubė motere, o 
kada truputi apsimalszino, pra 
dėjo josios klaust isz kur ir 
kas yra do viena, o jiji užlauž 
dama rankas su verksmu kal
bėjo:

— Oj, turėjau gera tęva, 
nes jin ne mokėjau paguodot. 
Apleido mane negadna, o po 
iszejimui Dievas mane aplei
do. Oj verkiau asz ir graudi- 
nausi po tam, nes ant niek. 
Mano vyras buvo ne geras, 
pragėrė visa turtą aplaikyta po 
tėvu ir numirė baise smereze, 
ba jin arielka sudegino. Žy
dai paėmė likuczius už skolas, 
o asz pasilikau ubage apleista 
nog visu! O mano teveli, teve 
Ii milimiausias!...- Teip verke 
ir priesztaravo sav Jadvigute 
ant laidotuvių savo tėvo p o 
svetima pastogia!

Inleido kuna senelio inže- 
me. Verksmo buvo daug. Ver 
ke Juozai, verke juju vaikai, 
yerke Jadvigair yerke sve
timi.

— Ejki nelaiminga motere 
in muso grinczia- kalbėjo su- 
sigraudinias Juozas in Jadyiga 
ant kapiniu- gal prigialbesi- 
me tav nelaimėje.

— Ateisiu, ateisiu- atsake- 
tik turiu pasimelst ant tėvo ka 
po. Ejkite namon, nepertrau- 
kinekite man prisiverkt ant te 
vo kapo!

Paklausė Juozai, ba paguoda 
vo tf je skausmą dukters, ku
riuos szirdis buvo pripildyta 
ir nusidavė namon.

Nes lauke ant niek įtejimo 
Jailvigos. Ne galedan^josios 
dasilaukt, nuėjo Juozas ant ka 
piniu idant atvest jaja namon 
- nes josios tenais ne buvo. 
Klausinėjo visur, nes aut niek! 
Kassu jaje atsityko? tai tik 
pats Dievas žino. F. B.

Stebuklinga tobliezia.
Senei, labai senei! alingas 

kuningaikeztis pastanayijo pas 
tatyt bažnycze ant garbes Die
vo. Pagal jojo paliepiam nie
kam ne buvo vale prisidėt prie 
statimo norints eu vienu skati 
ku, ba noreje pats pastatyt ir 
drasei priesz žmon:s pasigirt 
jog jisai pats bažnyczia pas
tate.

Atsityko pagal jojo prisaky 
ma! Po keliu metu, stojo baž 
nyczia, kokios lig sziol niekas 
ne buvo mates. Po pabaigimui 
bažnyczios, kuningaikeztis Be 
pe inmuryt didele murmurine 
tobliezia ant kuriuos liepe pa- 
raezit didelom auksinėm lite
rom savo pravarde kaipo vie
natinis fundatorius tosios baž 
nyczios.

Po naktei visi nusistebėjo ne 
mažai kada paregėjo vietoje 
kuningaikszczio vardo, buvo 
vardas pažintamos moteries. 
Kada api tai dažinojo kunin- 
gaikeztis labai perpyko. Lie 
pe isztrint patinstama var
dą o savo ieznaujo paraezyt. 
Nes atejnante nakte vela tas 
pats vardas moteries pasirodė 
ant tobliezioe. Nee ir treczia 
karta parasze varda kunin
gaikszczio, nee ir tuom kartu 
pasirodė valdės nepažinetamoe 
moteres.

Dabar susiprato kunin
gaikeztis, jog tai turi būti vale 
didesnes valdžios, užsistanavi- 
jo, liepe atrast motere kuriuos 
pravarde buvo ant tobliezioe 
ir atvest priesz jin.

Kada persigandus motere 
stojo priesz kuningaikszti, ta
sai tais žodžeis ateiliepe in ja:

— Motere, navatnas daiktas 
ateiko! Praszau tavias vardan 
Dievo, pasakyk man teisybe! 
ar-gi tu nežinojai, joguždraud 
žiau, idant niekas nepris'detu 
Prie statymo bažnyczios?

— Ant tuju žodžiu motere 
puolė in kojas kumogaikseziui 
kalbėdama:

— Atle:ek man kuningaiksz 
ti ir pone mano, nieko priesz 
tavia ne užslėpsiu! Eismiu 
vargeze, sunkia dirbdama, už 
dirbu vos ant užs laikymo. Pa 
czedinau viena skatikėli, nore 
jau jin peaukaut del statimo 
bažnyczios; nes bijodama tavo 
rūstybes, nupirkau už jin ryszi 
szieno ir numccz:au del jau- 
ežio kurie veže akmenie prie 
statymo bažnyczios. Juk ne 
peržengiau tavo prisakymo po 
ne mano?

Kalba vargingos moteries 
labai sujudino kuningaikszti; 
suprato, jog Dievas pažino jo 
sios gerus mieriusir daugiau 
aprubežiavo verte josios afiera 
ne kaip jojo milžiniezka auka.

Kur ne szvari gaspadine, 
Ten ir bute paskutine;

Cze velei, jagu gaipadiue szva 
ri ir jauna, 

Ir da patoga gaua, 
O da senyvas vyras. 
Tai vireli ir ne kas.

Viename p'.eiso tokia porele 
gyvena,

Bet kaip gyvena, tai jau gana!
Per dienas ėdasi, 
Nuolatos muszasi;

O jagu vyras dyrža payma, 
Tada burdingierei gaspadine 

apgina, 
Ir da abeeze,

Bosui in kaili inkrecze!
Kada gaspadine gera pagelba 

turi,
Tada ir savo vyro ne žiuri.

Žmogelis raukosi,
Ir galva kasosi,

Tai teip ant svieto dedami, 
Tokiu tai miseliu randasi;

Ir tai ne mažai, daug, 
Su tokiom bobom szelauk!

Jau ue gerai, 
Mano brangus vyrai! 

U-gi tos bestijos varvales, 
Isztikro kaip kales!

Naktimi su dreiverukais, 
Fricais ir Gotlybukais, 
Per nakti valkiojęs), 

Po tamsės szantes trankosi.!
O galybe!

O motinu kvailybe!
Ar tai teip dukras augynate; 

Kodėl no pikto ne ginate?
Ha! mamyte džiaugėsi, 

Kaip dukiele valkiojesi, 
Su bomais, 

Fricais ir Gatlybais!
Tokios mergeles, 
Tai pasmirdėlės!

Motinai in akis szoka, 
Dirbti nieko ne moka;

O jagu da dantis žibanezius 
turi,

Tai da ižsisziepe ir ant bomu 
žiuri.

Motin! Naudos ne turėsi, 
Jagu dukriukes ne prižiūrėsi;

Jagu iu kaili ne duosi, 
Tai senatvėje randasi. 

* * *

Nugi Juozai, ar jau ne duosi 
kyoteruko,

Ant paniukęs ir byruko? 
Szedien del tavęs kaleina, 
Žinai, kad kitaip ne eina. 

Jau net man no kaziravimo.
Net vaikine nubodo!
Ir užpakali skauda, 

Gal vaikine bus gana.
Kad jau nors syki dirbt pra 

dėtu,
Tai žmogui teip nesibadetu.

Teip keli vyrai kalbėjo,
Ka be darbo sėdėjo,

O laikraszczio jokio ne turėjo, 
Klumpius turėjo nudaužytus, 
Užpakalius kelnių isztrytus; 

Ramumo jokio ne turėjo, 
Nuolatos alų geri ir gulėjo.
Daug tokiu vietų užtikau, 

Ir savo akimi maeziau, 
Kaip api stala sėdėjo, 

Alų geri ir kaziros gulėjo.
Jokios kningos ne gazietos ne 

maeziau,
Ne turėjau ka veikt iszejau.

* * «

Du siluninkai susibari, 
Ir in prova pasidavi;

Svietku vienas ir kitas turėjo, 
Abudu laimėt prova žadėjo.
Piningu ne mažai iszlyko, 

Bet abudu ne laimėjo, vienas 
kaltu pasiliko.

O ar tai reikėjo provotis
Ir po suda taisytis?

Ar žinote jog tai niekai, 
Ponai saluninkai ?... 
Kiszenius atidarėte, 
Juokus padarėte,

Visi dabar ticziuojesi
Ir isz abieju juokėsi.

O kiek tai guzutes ižgirdete 
Ir piningeliu iez metete, 

Ant važineymo, del advokatu, 
Tai net žmogų pakratų!

Laikai suvis blogi,
O cze vaikyne da gi,
In provas pasiduoda, 

Paskutini centą ižduoda!
Tai ne kas, 

Tokis protas.

— Tai brolau ciela nakti ne 
galėjau užmigt, nuolatos man 
buvo ant mielies abligas ka sze 
dien turiu užmokėt.

— Del ko man vakar ne sa 
kei apie tai ?

— Asz ne mielinau, jog 
man galėtum paskolint pinin 
gu.

— E, matai, paskolint tai ne 
nes asz žinau toki spaeaba ant 
ne migos.

ISZEJO ISZ SPAUDOS KNINGA

SZVt RASZTAS NAUJO ISTATIMO

PARDUODAM
$2,00
$2,50

— Tu Onute esi pabažna 
kaip davatka, o kalbi kas die 
na poterius ir ne ūži tikai de 
vinto prieakimo...

— Blusti mano miela: - de 
vintas prisakimas kalba: ne 
geisk moteries artimo tavo! - 
apie virus nemini.

— Už tat deezimtam pasiky 
ja aszkei: “ne jaucz'o, ne asi
lo, ne jokio daigto”.,. o per tai 
ne viro svetimo.

Pasitinka du geri sėbrai, ku 
riedu, nesimatė gera laika

— Na ka, ar vis esi jauni
kiu Mares?

— Jau paloviai! juom būtie.
— Tai ir gerai padarei, ba 

tai kvaila mergina ir tingine, 
tai ne del tavias.

— Teisibe, jau jiosios jauni 
kiu ne esu nes priesz puse me 
tu likaus jiosios vinį...

— Ar žinai Bonifacaj, kaip 
a‘z numirsiu tai apeipaezuok 
su kita, tiktai su bagota.

— Del ko su bagota ?
— Kad galėtum del manias 

puiku križiu pastatit.

— Motin ar tu mėgsti paša 
kas ?

— Mėgstu, dukrele.
— Ar pasakyt.
— Ko J ei ne?
— O ar ne pikei usz tai ?
— Ne.
— Buvau krūmuose, su Jo 

nu, tai jaucziu, kad bus nege
rai. . . .

— Ach, del tavias mano mi 
lemiause ejtau ant galo svieto!

— Jago teip, tai pabūk da 
/iena diena pas mus, -atšaki 
jio milema.

— Ne galiu, ba tikietae ant 
geležinkelio ne bus geras kaip 
da prateszcze viena diena.
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Su kietais apdarais
Su puikeiB zalatitaiB apdarais

Už prisiuntims per paozta turite dadet ISo prie knigos,

Kninga spaudinta yra lletuvifizkoou litarom.

Adresas Rcv. S. Pautienius, Mahanoy City, Pa.

Uždėta 1848 m. (BANKA BISCHOFF’O.) Uždėta 1848 m.

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

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

Pinigus isziuainome visu k r asz t u svieto pagal dieninio kurso, 
Bankoje savo visados laikome daug pinigu del iszmai- 
nymo.

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

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

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

Paszportus pastorojame del keliaujaneziu i k raju.
Daviernastis padarome pigiai ir kitas visas rajentaliszkas po- 

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

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

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

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

GRABORIUS
520 WEST CENTER STR., MAHANOY OIH, PA.

LAIDOJE KUNU8 NUBIRUSIU, PASAMDO RTGINU8 
DEL PAH1WAŽINBIMO, KRAUiiT( DAIGTUB, IB T. T.



LIETUVISZKOS PASAKOS
Žydmerczius.

Parubežei buvo bernas, tas 
daugiau prie žydo parsisamdy 
davo, ir todėl buvo vadinamas 
Žyd-merczius. Viena meta 
jie teip jau szlužyjo prie žydo 
Velyele Szilenuoei. O bederini 
alga ant pigiause, sakas žyds: 
“Notų durniau! Ka nori? 
prie manės turėsi dvi szventi, 
szaba ir nedeldiene.” Subatai 
ateinant .-zis nor szvest, ale 
Velvelis siuneze, jin malku 

kapot: “Juk tau tiktai bus 
geda su žydais szaba szvest!'’ 
fa diena praėjo, Merczius pa 
mislyje, ir rytoj juk pasiezve 
siu. Subatos vakara liepi žy 
d&s Mercziui vežimą gerai pa 
tept, arklius paezert, rytoj ryte 
reikia važiuot in Lazynus in 
Gerlaka maluna. Sakas Mer 
ežius: “Ale man juk rytoj 
szventa!” “Nu! o kaip? juk 
nedirbsi, ant vežimele besėdė
si!” atsiliepi Ve/velis. Teip 
Žydmerczius per nedele nei 
vienos szventos dienos ne ture 
jo. Kad tu pasmirstum!

Ale jis žydeliui atsilygino. 
Anksti už tai guli ir vėlai ke 
Ii, iki karta žydui nepatiko. 
“Atsikelk man rytoj pro gai- 
di!” Rytmetį jau saule veik 
prieszpiecziuosi, o mano Mer
czius nėra. Žydas laukdamas 
keneze, ir pro langa pamate 
ana isz staldo pro mežyno vis 
pasibankusi be atkiūtinant. 
“Mercziau! ar asz tau ne sa
kiau, atsikelk pro gaidį?” 
teip žydas jin tuojaus užniko. 
O ezitas atsiliepi: “Nagi! ar 
ne matei, kiek darba turėjau 
pro gaidi praeit, kad manės 
neužtemytu? Turėjau ilgai
laukt, kol ana man mažuma 
in szali pasitrauki.” Durnavcs, 
durnavee žydas turėjo duotis 
in pakaju. Ka veiks?

Dabar juodu sukalbėjo ry 
toj tikrai su gaidžeie atsikeli, 
ir katros pragydus pirmiau pa 
buses, turese kita pribudyt ir 
galeses jin nububyt. O kaimy 
nuošė služyjo didei iszdykes 
(paezeles) biarnas isz Jukna- 
ežiu, tas, mergas naravot ketin 
dams, vos žmonėms inmigs isze 
jes ant kiemą plumpt! in savo 
siana sustiru-eje skranda: ka 
kaiyku! kakaryku! kaip gai 
dys pragydo. Visa kiemą gai 
džei pabudę pradėjo giedot. 
Tuoczese da būrai ziegoriu ne 
turėjo. Ne tiktai mergas kėlėsi 
skubindamas!, bet ir Merczius 
pabudęs savo žydeli “prikeli”. 
Taryti lauki žmoneles dienos, 
ales niekaip nesulauki, o žydui 
rodėsi, buk “ilgoji naktie” tai 
esanti. Daugiau jis biarnui ne 
butu liepes su gaidžiu keltis,

dorosi butu genaus tuojau ir 
pietų pavalgyt, lauks toli, 
neszant arba ir namon beei 
nant daug czeso reik. At 
neszk ir pietus.” -ir tie kažin 
kur dingo. Sakas bekram 
tydams: “Butu man daug ge 
riau tuojaus man ir vakarie ne 
padėt, tai potam ne reik su- 
gaiszt iki po saules.” Velvelie 
ni matyt norėdama, kas cze 
tiktai bus padėjo jam ir vaka 
riene. Ir taje Merczius sziksz- 
niniame Žake pakavoje. Beval 
gydama saits klausine, isz tolo: 
‘ Gaspadinele sakyk man syki, 
ka veikia sziczion Szilenuose 
žmones, vakariene pavalgė 
‘Nulka daiys? Ernam gult!.” 
atsiliepi greit žydialka. “Tai 
ir asz eisiu gult, • sakas Mer
czius, vakarienes pasivalges, 
Kaip visi Szilenu žmones.” Tu 
rejo labai maldyt ir pietų ir 
visko žadėt, kol permaldi, kad 
jis ta dien ant lauko iszejo 
art. Teip irgaspadine invaldes 
da geresnes dienas sulaukti. 

Į Ale patalu geru da vis ne ture 
jo. Tai be atsineszes viena va
kara plunksna, žąsies kur pa 
mesta ir pasidėjęs prie kakalo 
ant suolelio ant jos atsiguli 
teip sakydamas: “Asz tik eyKi 
noriu bandyt- kaip ant plunks 
nu gulis.” Ale ryte atsikėlęs 
rąžės dejuodama: “Man tiek 
dyžai, kaip tie ponai plunksnų 
pataluose ieztrivoja? Szianak 
ti tik ant vienos vieninteles 
plunksnos miegojau, o szalau 
be szonus nusigulejau. Kaip 
tie ponai tik po ir ant tiek 
daugel, plunkanti iszkenczia?” 
Žydialka susipratus suteiki 
jam ir patalus.

Ko jam dauginus reikėjo? 
Menka darba, giars valgis, 
itunkeztas patalas!

KUR BUNA.
Mano dede Antanas Czesna, pir 

raiau giveno Centralia, Pa, turiu svar 
bu reikalą meldžiu atsiszaukti ant 
adreso; (g£ oj)

Mr, Wm, Banionis,
10 Day Ave, Detroit, Mioh

Jonas Szvaklauuko, isz Suvalku 
gub. Vilkaviszkio pav, Vaitkabalio 
gmino Kregždžių kaimo. Praszau at- 
siszaukti ant adreso: (gg 01)

Mr. Jos. Zatorius
512 N. Locust St Pana, 1'11

Mano szvogerisir Vincas Uižauekas 
isz Suvalku gub. Griszkabudžio par.
11 metu kaip Amerike, 3 metai ad-
gal gyveno Westville. Praszau atsi- 
szaukti ant adreso: (gg o;)

Mr. Ant. Jenuszkaitis.
144 Adam St., Newark, N. J*

390 Dainų tiktai uz $1.
Su nusiuntimu.

Iždaveme didele kninga daina 
Busidedante isz 390 dainų Kninga 
druezei susiūta ir broszuravota. Kas 
nusipirks, ras visokiu dainų isz visu 
užkaboriu ka dainoja Lietuvoja. 
c Nusipirkite o turėsite dainelu, 

Per ciela meta ant rišu dienelu.
Nusipirkite ir burtu kningele si 

pagialba kaziru, o kasztuoja knigeh 
M* kalada kaziru tiktai 25 centui.

Szmuila Lavas, židas smirde 
lis, gavosi in Afrika, o kada 
su kromu ant kupros ėjo per 
pustine, paregėjo atbėganti 
priesz save, Ieva Smertelnoje 
baimėje meti kroma no kup 
ros, pasire plino ir paezauki,

— Asz ir levas.... Smuila 
Lavas. Tu lavas apie ta turi 
žinot....

Saugokis isz priszakio mergi
nos,

Isz szono traukis no karietos, 
Isz uszpakalio arklio ne lyps

tek
No kvailio tolyn pabegk.

Girti ne vienoki būda turi,
Vieni pasigeria grabeje guli, 

Kiti pasigeria meldžiasi,
Kiti nori gert, tai in szalis dai 

rosi;
Tai velei girtas akis pastato, 
Ir teip deklematiszkai sako: 
Ant svieto viskas tusztybe: 

į r tuszczes butelys tai niekybe!

KATALOGAS

KNYGŲ
Malda Iniinges.

Aakso Altorius arba Didis Szaltisnū 
1,000 puslapiu $1.0C

S.uas ir Naujas Aukso Altorius vi 
sos reikalingos maldos 864 pusią 
piu druezei apdaritos $1.01

Balsas Balandėlis arba Mažas Szulti 
nis 711 puslapiu. 75u.

Garbe Dievui ant Augsztibes 640 
puslapiu. 75o.

Mažas Naujas Aukso Altorėlis l.Ot 
Vainikelei mažesni už Altorėlius.

minksztai apdarita ir puikei žala 
tita 50c.

Aukso Altorius, in puikia skūra su 
apvalais kampais. $1.(X

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

Aukso Altorius puikei apdaryta su 
auksiniu papuoszimu. $1.25

Aukso Altorius apdaryta in balt;.
kaula puikaus pavydalo. $1.01

Aukso Altorius, apdarytas iii kaula 
su 3 sidabrineis medalikais. su 
dviem anuoleleis, viražus panaszus 
in altorėli $1.50

Aniolas sargas, minksztai apdaryta 
in skūra apvalais kampais, auksui* 
ti krasztai, visos reikalingos mal 
dos geriausia už visas kitas 75c.

Aniolas sargas, druezei apdaryta in 
juoda audima 50c

Kanticzka apdarita in prūsine juodi 
skūra, puikei iszmarginta $1.00

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

statimo. 5’)o.
Gyvenimas Szventuju. Puikei o ii 

apdaryta dydele knyga ■ $3.00 
Gyvenimas Visu Szventuju — apda

ryta • . $4,06

No 9. Uszpuol.maj totorių - Baltas
V aiduly b • Atmokejimas kunin- 
go. 25o.

No 10. Jonas Spekulantas. Križius 
fvrie upes visfos - Doras Vaikine- 

is. 25c.
No 11. Vargingas Gyvenimas. Onu 

ka,-Atsitik imas. Gromata prie Mo
tinos Dievo. Juokai. 25c.

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

1001 NAKTŲ- Puikios Arabiszkos 
istorijos, $3.00

Del zobovoB.
Moroliszka Kabala su Salnmono no 

se. 25
Tikriauses Kabalas su pagialba ka 

žiru 25c.
Burikla 10c.
Dide’is Sapnoris su daugine paveiks

lu. 50o
Iszguldimas Sapniu 10 o.

Del loszimo Teatru.
Naminis pleperis, juokinga drama 

viename atidengime. ]0c

Popiera del groniatu.
Puikei iszmarginta su kvietkom ir 

puikeis skaitimais 2 už 5o 25c. tuz.
Gražesne popiera su auksuotuom 

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

Puikiausios popieros ant svieto, la
bai puikei iszmargintos su auksuo 
tom kvietkom, puikus uždaromas 
abrazelis \ idurije 1 už lOo. $1.50 

už tuz Kopertos lOo tuzinas.

Dtaiktai del Kataliku.
Križelei pastatomi juodi, su zalatita 

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

li£ $2.50
Krajavi szkapliereisu juostukem 15o 
Karmelitinei sjkaplerei
Žvakes nog 15 o lig

15.
40o.

Gumbo Laszai

Egiuterro No. 1.
Egiuterro No. 2.

Kožnas Lašas Vertas Dolerio

įlaiktiį.

JOHN’S SUPPLY HOUSE
P1LSEN STATION, CHICAGO. 11.1

-nlO

1 įt WIENATINIS
J SALONAS IR GROSER-SZTORIS.

SUGAR NOTCH, PA.

Parduoda Cukru, Kava, Ilerbata, Mesfl 
Milius ir vyska la kas ira reikalinga de1 
žmogaus. Tvipos-gi prie vietos randasi Sa-

Garsiu
5avipiohas ir Fabrihantasnia

Lenkiszku-Lietuwisku 1
G id uolos no skaudejimk

Mostis no pi
kkju

Trayenk_____  _____
Liniment del Waiku 
(liduoles no kosulio

Liepų balsimas no kosulio 
(plaucziu)

vaikams
Proalkai no k i mielu

• uaiignsiems
Vanduo del akiu
Giduoles del isztrankimo 
karszczio po nudegimui.

Nuaugusiems 
No Rumatizmo (naujas bu-

DEL VISU 
KENTEJIMU IR SKAUDĖJIMU.

sveikatos
Giduoles nutildimui vaiku 
Giduolis no nuspaudimu 

(Com Cura)
“Grip-kiui-”
Plauko apsaugotojo1?
Miltelei nuo kepanu 
“Kinder Balsam”
Bobru laszai
Bankvaistis no sutrukime 

ranktf
“Lagodnik” del atluosa- 
vimo vidurius Jie jokio ska- 

d ėjimo 
Atgaivitojas kraujo

Geriause giduole del skaude- Suramitojas nervu-szirdies 
jimo galvos, katara, pecziu, Giduole no Ekzimo (Rožes 

maisto krutinės, szonosie, sumatizmo pas vaikus)
Miltai no skaudėjimo szalczio, nuralgija ir nukand-¥\wXeve\ isz kasztavolu 

galvos ima visokiu vabalukiu. Pomada ant plauku
PASARGA! Joguszitu vaistu ne gali gauti pirkt apie save, arba nežinai kokiuta 

reikalingos del tavo ligos, tada apraszik savo liga ir man atsiusk $1.00 p aplaikisi 
vaisias kokios reska Ii ligos o bus tau 10 sik geriau ir pigiau negu pas koki Daktaru 
o jogu vaistai daugiau kasztuos negu $1.00 tada užmokėsi po aplaikimui vaistu.

Siuncziant gromata indekit marke už 2/. Adresavokite:

A. G. Groblewski,

Giduoles

Cor. Elm & Main Strs: Plymouth, Pa

P. V. O B I E C U N A S,
S. S. PITTSBLMeO, ML.

jam kaka. Žydą iusivaldes, 
gana geras dienas turėjo mano 
Merczius. Su valgiu tas pate! 
Gerai prisivalgyt niekad ne 
duodavo. Viena vakara paike 
Liaveepaklausė žydialkos:“Ui! 
ka davei Mtrcziui ant vakarie 
nes?” Sakanti: “Nu, ka duo
siu? daviau jam visztos koja!” 
-“Tai duok da ir antra! tėvai 
go!”- Prie tokio valgio nutukt 
gali! Pietus bevalgant nepas 
pėdavo žydialka dunas riekt, 
teip daug Merczius valgydavo. 
O kodėl ir ne? Besigodedama 
baisei nupjaudavo rieke plo 
na, kaip lakezta. Ta biarnas 
tyczioms susilaukęs susiglam 
žes ant sykio in burna insikiez 
davo jeib ji temytu, ale jei ne 
motais!- Padaugėjusi, klausi 
žydialka syki savo kaiminkiu, 
burialku viena, arju biarnai 
tiek riekiu euvelgo. “Ak ne,” 
atšaki toji, “mano biarnas nes 
viena tikrai nevalio.”-“O ka’p 
tai gal but, asz savo jam riekt 
ne paspėja?” alkiausi žydelka. 
“Žiūrėk! asz savo jam nurie 
kiu ot! toke stora rieke, tai 
jis smagiau iszs'žiodamas veje 
daugiau prigauna ir veikiai 
privalgo.’’-“Dėkui už pamoks 
la ir ne priimk už pikta kad 
klausiau, asz su savo biarnu 
ir teip jau padarisiu,” saki 
Velvelieni ir paėjo. O teip 
padarant isz tiesos Merczius 
viena rieke nesuvalgi, ale ir 
buvo rieke! Pavasarije arti rei 
kiant, ;akas Merczius pusry- 
ežius berydama: Gaspadinele! 
galėtum man atneszt ir priesz 
picczius, tai su tais ne reik su 
gaiszt. Atnesze prieszpicczius 
tuos jie suvalgi, Sakas: ‘ Ma-

kaip žydas szovi
Tas pats žydas, matydamas 

kaita szaujant praszesi, pucz 
ko sakydamas: nona bandyt 
Kaip jam užproyyta su atlož 
tu gaidžiu indavi, tai je pride, 
jes teip ir laiki, ale ne dirgi. 
“Žyde! dirgik! Pirszta in lan 
keli inkiszes patrauk!” Ale 
jie ne dirgi sakydama: “Velnes 
gal je padirgin ir ksžint kur 
kulka gal nulėkt, bijausi!’-ir 
neezovi.

kaip žydas stirna szovi
Kitas žydas, tarp krumu ei

damas, pamati stirna skersai 
per kele tykinant. Juoku dei 
pridėjęs savo lazda, kaip koke 
puczke pasaki: pau! ant stir 
nos mierydame. O medinezius 
tame akies mirksnije krūme 
etovedame, pykezt! stirna nu 
szovi. Žydas dumodams ta ezu 
vi isz jo lazdos iezejusi, nusi 
gaudes meti je ant žemes szauk 
dams: “O veimer! 20 metu ta
ve neszioju, o nežinojau, kad 
užprovyta!” Meditczine, be 
puczka isz krūmo iszlindes, 
suriko: “Žyde! stirna paszo- 
vei, apskųsiu!” Žydas vyriau
sybes pabūgęs, lazda paliko ir 
sudingo, kaip nebuvee.

Kur tu žydą prigaus!
Nesakysiu koks būrelis veži 

žydui kviccziu. Bevežant rate 
patryni Žaku viena ir szaunei 
kviccziu iszbiro, pakol patemy 
jo. Kasydama galva durnoje 
szeip ir teip, ka dabar reiktu 
daryt, kaip galėtu žydeli pri 
gaut. Palaukie, sakas, inpileiu 
tuodu szcpeliu in siaura žaka, 
tai iezveižes da pilnas saiks 
esąs, o ans nepatemys, užkir
siu gerai! Teip ir padari. Žy 
dae nusivedęs ant aukszta, lie 
pi Žakus užneizt ir aki vos už 
mėtės klausi, kiek szepeliu tu 
ris ir po k'ek kožnam’ Žake 
esą Bure atsiliepi:“ Visi ža 
kai lygei pripilti, vis po du 
szepeliu.” Neeeikejes iszpili 
žydas visus Žakus ant kru 
vos, o ta viena žaka palikes 
ant psskutines sakas: “Szita 
žaka galėsim dyvu dei pašei
ket.” Ir tropyjo žydas nepilna 
ji žaka, o paseikejes atrado du 
mečiu menkiau?. Nes žodžo ne 
sakydams nutrauki burui pini 
gus mokedams po du ant kož 
na žaka. Būrelis nosi nuleidęs 
tylėjo, oorint jam szauni pa 
trotka Kur tu žydą teip veik 
pr'gauei!

Dr. J. Fropstep
Specialistas ARiu L y 5 a s 

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

Ofisas adinas 8 ryte lyg 8:80 vakaro

Ofisas 15 E. Center St.

Jeigu norit sveikatos ir tvirtumo tai turit los 
jieszkol, pati pas Jus neateis. Jeigu vaik- 
szczioji nusilpnintas ligos Ir nusiminęs, mis- 
lydumas kad neiszgysi, tai tuojaus kreipkis 
prie daktaro B. M. Kvss, o ils padaręs atydu 
Ir atsargu egzaminą, visai dykai, pasakys ar 
gali iszgytiar ne. Mažu nereikės jokio gydy
mo giriesi pats namie isz&igydyti su krujavom 
žolėm. Daktaras Boss pasakys tau visa teisy- 
Imi, ir neims nuo tavęs nei vieno cento. Dr. 
Ross turi suvlrsz 22 metu patyrimu nuolatinio 
gydymo, ils yra specijalistu užsenejusiu ligų, 
jis iszgydo ligas apie kūrins paprasti dakta
rai neturi nei mažiausio numanymo, Jis sugra
žino sveikatas szimtatn nelaimingu ž.mpniu 
kurie buvo patrotyjo vilty iszgyjimo. Gydo su 
didžiuose pasekme paslaptingas ligas, u ube- 
gimus sekios kurie naikina protą ir kurnu 
skilvio, kepenų, kraujo ir odos nesveikumus

DR. B. M. ROSS
167 DEAHBOHN STREET

ANT KAMPO MONROE ST.
CHICAGO, ILL.

Užsikeik Eleveltoriuni ant Penkto Flora
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 4. 

Vakarais, isz įkyrus Utaruinka ir Ketvergio 
nuo 7 iki B. N ucliotu nuo 10 iki 12 pietų.

! NO $5 IG! $40 i
I -^NAIKINĘS yASZIH0-A“ V

Ir kitokį rejk alingi prietajuj ra
dosi pne mos ant pard&wimo. Tej- 
poa-fi pristatom kofna daleli ma-

> sdnoe Dorinta kokio padirbimo, 
Pardoodame pikes, adatas, diiknę

Areperiue, skwibsus, knatus, popie- 
i m ir k L Parduodam Pkckius o ir 

KBns petajsom.

W. MORGAN, 
16 E. Main Mahanoy City Pa

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

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

Uipraszo pas save visus tautieczias 
ir paiutstame K Lapinskam

Istorines Kunigus.
Aky\ os Istorijos 20o
Nevaloje pas Maurus 50o
Morkus ir Aurelianas 25o
Trys Vaikyjozai. 25o
Istoryje apie Septynis mokintus V y 

rus 2-Isz gyvenymo kantrabano? 
ko 3-Apie karalaiti 4- Baisus I)v^ 
ras 50o

Puiki Istoryje apie Jonasza Koroza 
ka. ROo

Sierata, PuH<us apraszimae. 25 
Ali baba ir 40 razbaininku, 20o 
Keturios Tstoryjosi 1-Žibinti bažny 

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

sztas ant salos Dago, 25<‘
Abecela, arba pradže skaitymo ir ra 

szymo. 25o
Križiokaj puikus apraszymas, didele 

kninga &1.00
Savizrolas, didis klastoris 25o. 
Szupinis. 1 Neatmink Vieszpatie anl 

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

Lietuviszkas dainorius arba surinky 
mas visokiu dainų $1.01

Tris apsisakos, apie Piningai galva 
žudžei-Ražanuziaus iszgelbsti n< 
smerties-Apie Szv. Kristupą 15c 

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

Lietuviszkas Pasakotis $1.2t 
Musu Pasakos 75o
Pomokslai gražu žmonia per K. To 
toriu BOo
Duktė Mariu 26
Malūnas Girrioje 85
[storije Vargdienes, 2 Meile kudi 

kio Paminėjimai Viadim. Solovi© 
yo. 25o

Neužmokamas žiedas 2 Meluzinr 
puiki istorija. 60«

Trys Istorijos apie 1 Ganema sunn 
Abu Ebu. 2. Ku-ningaikszti 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 ii 
Razbaininka. 25o

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

Vaidelota, apisaka isz pirmutines pin 
meczio, iszimta isz Lietuviszku už- 
lieku, su paveikslais - 50c

Dvi istorijos: Apie Sūnūs Malkiaut 
ir Geras Medėjus - ■ 25c

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

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

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

No 2. Ura užkeikto. Panaszns Lor 
renas-Seimega mužiko Su kuon 

':as kariauja, nog to dingsta. 85c

Lietuviszkas kiiinginas 1904 
No 4. Jadviga-Geras Sunus-kaip it 

gilukis mainosi -Svirp Du Gi 
tuoklei. 2ik

No 5. Irlanda-Robertas Velnes M» 
dėjus. 2fc-

No. 6. Prasižengėlis - Doras Tim 
kus Jonas Tvardauokas • Ugab 
kaime T. . . 25a

No 7. Duktė Starembergo- Baisi 
torije- Nagrada už mielaszirdyste 
Meile motinos del tanaus 25e

No 8. Musztyne už mergina - Ge 
ra<¥jiagas murlaas • Kas kai 
Ui 3ba

Ražanczei.
Puikus Ražanozei, kukineit

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

sidabruoto lenoiugelo 
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. 
Turime ir brangesniu ražaneziu nog

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

Visi ražanozei yra puikei ir druezei 
sunerti o padaryti isz geriausio 

materyoio.
Abrozelti del

ir 10o.

juodi ir

8(k. 
fcki. 
to. 

ir loksai 
50o.

$1.25

malda kningu 2 už 5o

PUIKEI APDARITOS

MALDA KNIGOS
No.4701 Aukso Altorius ekurink 

apdaru, apkaustitos ir auksinti kn 
aztai, apwalais kampais. $l.0« 

Mo. 4705 Mažas Naujas A u k so Al 
torius skuriniu apdariu, apkausti 
tos ir auksuoti krasztai su apwalaii 
kampais . . . $1.01

Vo.4702 Alekso Altorius szagrim 
skuroje apdaritos, apwaii kampai 
auksinti krasztai, lavai puikei isc 
marginta su auksinėms kwietkoir< 
labai puiki kningele .

Vo.4703 Aukso Altorius minkszt 
apdarai, auksinti krasztai ir apwat 
kampai, auksuotas križius, parasza* 
ir puikei iszmarginta .

No.4700 Aukso Altorius apdariu 
bu baltais sloniaus kaulais, puikut 
abrozelis isz oeluloidos, 8 sidabrit: 
medalikais tat lenougeliu, auksini 
kraaztaiB, IslaLpuiki kBįgelH $I

Nauja
Kninga

PO WARDU:

"PRIEJGIAUSES 
MOKSLAS
ANGLISZKO 
LIEZUWI0 BE 
PAGIALBOS KITO.’

Ira taj praktiezniause 
kninga kokios lig sziol 
Lietuwej turėjo. Ira tejp 
sudėta, jog ka tikt; j pri- 
buwias grinorius isz Lie- 
tuwos gali in trumpa laj ■ 
ka pats per sawe iszmok- 
ti Angelskaj sriek tiek 
kalbėt.

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

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

■4DARBAS DEL VISU. 8-
Ąmerlkaa yru luoeae ekllpae del visu o teip-gi 1 
-1 tuvius, kain tuv sunkei dirbt Ir Jokio pelno te.

oonoturet; jugo tik už $30.oo gali iezeimokyt bar- 
<* rletee, geras amatus po visa svietu! Jago nori 
lazinot kaip guli iezeimokyt burberletee tai ra
ižyk tuojaue. Kalbame vleoela liežuviuoeia.

NOSSUKOEF’S BARBER SCHOOL, 
14U5 PENN AVKNUE F1TTSBUKO. PJL

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

Gydo visokias lygas akiu. Prilaiko a kult 
dus ir gvarantuųja juos tinkaccziuma. D; 
Winters j>er b metu* mokinosi pas garsin 
^us profeaorais ylga laiku Phil&dalptųja.

Pliektam

siuneze piningus in visas dalei

PUIKI SALE DEL MITINGU, SZOKIU Ir II.

12 4 CARSON ST.

Pirrna LJetuviszKa
SU KAPITGLU $75,000,09 

8U0KGAN1ZAV0TA IR GZERTB- 
RUOTA KAIPO

ALL NATIONS DEPOSIT BAM

iižoIku

-ite gardia Arielkoje %

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

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

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

hinyku ant pikniku, balu, krik-

ka ir 1.1. Pristato in namus alų
ir porteri bonkutem. Gėrimai 
pirkti pas Norkevicziu yra kano- 

iiyiuusi. Sz.iurl PabaiK^jkiLl

STEFAN ROVNIANEK
318 3-RD AVENUE

Poro bloko žemiau no PitUburglnlo Paėsto.

PITTSBURG, . PA.
Didžiausia Lieturiszka hantuve visokiu 

gėrimu Suv. Vals. Kas tik naudojo iuu.se 
nefalszavolas, nes czistus vynus ir arielkos, 
tasai ne galėjo atsigėrėt jųjų o geriause inie 
ra ir patarnavimo tik pas mus apturėjo.

prekes:
$*2,<>0 

2,oo
a 2,oo

» 4,oo
• 2 oo

MUSO 
Gera Raodona Arielka 
Gera Balu Arielka 
Bumas 
Human Jamaika 
Ginas * ■
l’noglnc Arielka 
KlHiniel
Aiilselaa, smagus gorimas • 
C'khitas spiritas 
Slltaltc • 
SUvmte, tikrai Llctnviszka 
Terkellca ...
Terkellca. tikiai Vcngrlszka 
Kontakua .
Eoiliakas, Franeuzlszkas 
Obuoline Brandjr 
Blackberry 
Kosolls, gardus gėrimas 
Molini uoge ... 
Vlbzuiute . . •

AM ERIKON 1SZKI
Ohio raudonas . .
Uli(o baltas saldus 
KnlįfbrnljoH, senas, ruksztus 
Kalifornijos inusžkatalaa . 
KalifornUos įbuszkaUlas 
Kalifornijos (okaiszkas 
Kalifornijos (4 metu) Port Wine 
KallfornilowKteri Wino 
Kalifornijos Burgundy, raudonas 
Viduriams Kurtus Vynus

Raulkyte po prekes. Uikalbinlmas ant $10,oi 
Ir dadgluu VŽM0KAJ1 EKSPRESĄ Pennsylvania 
Ohio ir West Virginia valstijose. Adresas:

Stefan Rovnianek, 
Hį l-.it Avenue * Pittsburg, Pa.

.00

,5o

6,oo 
*2.to 
r>.oo

•2.5o 
•2,5o 
5,oo 
•2,5o 
5.oo

3,oe 
3.oo 
3,oo 
G.oO
3,oo

3,00

4.oo 
3.5o 
6,oo5,<>o 

3,oo 
6,00 
3,oo 
5,5o 
*2,5o 
2,oo
3,oo trulon 
3,oo khIoii 
3,oo gulov

O.ou 
3,oo

Sl,oo Galonai

l,5o "
1,75 “
‘2,oo “
2,oo “
1.50 “
2.50 3,oo

Besk pas Ragazinska i
Kur begi teip staigai?
A r lav kas ne gerai?

Gerai man ir smagu!
No Raga/.insko sznap.

selo turiu! jl 
Ir tu kūmai

nestenetum
Jago tokia a- i 
rieika turėtum

Agentas

S Columbia
J/ ALAUS

54-56 N. MAIN STR

NAUJAUSIAS 
ĮSZRADIIVIĄSį 
DERMATOLBGjJOI MOKSLE.

K
 10 Ilgu paejna no neezvarauo 
ir užsikrėtimo teipgl Ir nuo 
u. DAugumae gauna nuč2kua 
įlinkima plauku, plikimą per 

Gydoel per neatsakanczlue 
agentus, kurie tik pinigus isz 
•kul raszotė mums, kad emfr 
yduolu isz invalidu apgaviku 
eguvote ir sakote, kad. gal ir 
les negelbes. (Taigi meldže- 
įrodyti; kokis žmogus likosi 
temis apgautas.) Turime tu- 
oreglnallszka padckaronla. 
ienas daktaras parodo mums 
ronlu, o mes duosime dideli 
Plika galva sunku gydyti. ja» 
'aiva žvilga, tai to pugelbetl 
oet Jago jaunas, o turi retus 
nt ūdos matytis maži plauku- 
Iczei lai cam galima suteiktlpagelba; plau 
kai neyra grybui—viena diena ne IszaygB. 
Ateiszaukiuntlems nuslunslinedyka Inior 
macija su placziu apraszimu. Mes nesiū
lėme prisispyrę savo gyduolu, teisingasis 
daktaras to ne vienas ne daro. Kas nori 
pereltikrlnt tegul raszo pas mus. Adresas

PROF. J. M. BRUN0Z4,
0»3 BROADWAY ST., 

BROOKLYN, N. f.

ORGANIZATORIUS TOS RANKOM IRA

P. V. O B I ECU N AS.
Muflo bunka irn tai viena Ihz tvlrcziauein Buvla. Valet., czortwraoda, esanti po kantrai* 

Valetijoe rando Ir par tai pilnai u?.alilklama. Priima piningus (lai uiMOBedlJinO Ir moka ket
virta procentą. Parduoda laivakortes ant geriausiu linijų ir siu n®#* ptodn#no in 
srieto. i’adaro daviernaatla atlikimui vleokiu įsikalu eu wald£ta Mastomos. liMMjDO v4»o. 
kins piningus ant Amor’konlazku arba kitokiu. Daro apoergeymua no n^nieo ant dfrfbtu 
ir 1.1. Plnlnt'ue del paczedluimo galit prieiunat pacztlnlu Money OrAer arba Kxprtav Oo. o 
tuojauu buy laznlunstoe bankavos knlngutea. Kreipkltea visi Pas gera Mnama del tKMi fjtvKa- 
t1 P. T- OBIECIJNA, o bunlt apgsergetl no visokia apgaviku.

SBSSS!

KANTORAS

D. T. BOCZKAUSKAS,
520 <% 522 W. South Al. Mahanoy City, Pa.
Turi ‘UDine^zima su wienie Europinei*) Bankais. Wiei jau ira pendtikrinia, jog 

siu net i piningaj per muso tarpininkista greicaiauso nuejna.

Isz wisu skaliu A m e r i k o, per muso rankas siuncMŪ kas metas in 
EUROPA, LIETUWA, PRUSUS, ROSIJS, AUSTRUS, 

LENKUS, ITALIJE, IT T, T. IR T. T.
■>S9^ NE WIEN0 PININGAI DA NE PRAPUOLĖ.

-----

Garsingiausias ant ilsi silete Ir žinomas kelpe gerlm- 
ses specialistas kronlszku Ir uzsisenejusiu Ilgu----------s

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

dyme visokiu žmogyszku silpnybių. Iszgyde lukstanczaa 
žmonin isz pavoyngu ligų, kurie su džiaugsmu garsina 
varda DR. KOLEK ir gyre savo pažinstamiems vadin- f 
darni ijn Samaritonu tebuio laiko. ‘

Jojo rodos yra už dyka,—kožnes ijam szirdingai d e b Ai
voj e. DR. KOLER gydo visas ligas pasekmingai o 
uzsisenejuses ligas inkstu ir rumatizmo, užsiszaldima gal 

vos, nosies, gerkles, pilvo ir žarnų; parku, iszberimu, niežimo, epilepsije, senu ro- . 
nu ir visas ligas paejnanczes isz kraujo. Gydo su geriausiu pasisekimu Moterių 
Ligas o ipacz uzsisenejusias ligas GUMBO. Turi didžiausia atyda ant visokiu 
užkrecziamu ir Privntlszku Ligų [ar tai paejnancziu no tėvu] kaipo: sifilis, nu- 
trotymas viriszku pajėgu, veisei pat-naikynimo ir Lt, gydo greitai ir pasekmingai. 
Ne rejkc sarmatintis nes gidintis ganogreieziausia, nes apsileidimas atnesae dides
ni pavoju ateileje. Rejke žinot, jog vienas atsilankimas pas gidintoiu ženklina 
daugiau ne kaip dvidcszimts iaiszku raszylu per ligoni. DR. KOLER kalba lie
tu viszkai ir lenkiszkai ir pats duoda ligoniams rodą, be pagini bos thimocziaui, 
kurie randasi konia pas kozn d ak ta ra mieste PitUburgia.

ahimac DDirMiMn*/No rito 9 vakare.ADINOS PRIEMIIV! O. No 9 isz rito igi 4 po piet Nedelomla

DR. KOLER,

Didžiausc Lietu- 
viszka

AGENTŪRA

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

Kautoms (taukinis 
ir pardavyete

SZIPKORCZHĮ

Parduoda Szipkortes ant visokiu drueziausiu ir geriauriu tai. 
vu. Siuneze 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 pristitaa poikes Szartas, Juostas, Kepures, Karūnas, 
Špilkas k L t. Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu, pi
ninga ir t t rasaikyte pas įnašo • gaamite teisinga atsakyma.

DOVANAI Temykite gerai! tikrai lietuviška, didelė krautuvė 
U 1 C I I? M Q Puikiausių armonikų, skripkų, klornetų, triubų, koncertinų ir 
V 1 u 1 L 1’1 m daugybe kitokių muzikaliskų instrumentų. Geriausių dziegorių.

t
 lenciūgų, visokių žiedų, lakotų, špilkų, kolčikų auksinių ir paauk

suotų, visokio skyriaus mašinukių dėl drukavojimo gromatų, pui
kių britvų, albumiį portretams, revolverių, šaudyklių (striolbų), 
kišeninių lompukių, guminių litarų, adresams pečūčių, gramatikų 
mokintis angliškos kalbos, žodynų, istoriškų ir maldų knygų kokių 
tik randasi lietuviškoj kalboj, gražių popierų dėl rašymo aromatų 

su puikiausiais apskaitymais ir dainomis — su konvertais tuzinas 25c., 5 tuzinai 
už $l.oo, 1000 už $6.oo. Kas velitų sau ka parsitraukti, tegul prisiunčia už 5c 

markę ir teisinga adresą, o apturės didelį N 3 naują KATALOGĄ DOVANAI 
su 315 aiškių paveikslų ir 1000 vįsokių naudingų daiktų. Aš gvarantuoju, kad mano 
iavoras 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 varda laikraščio, katrame matėt apgarsinimą. 
K. VILKEVICH. 112 Grand st., Brooklyn, N. Y.



ŽiniosVietines.
— Panedelije, Vavrinaku 

dukriuke api 5 metu ant Cata 
visa uit. iszpuoli per langa no 
antro virszaue ir pažeido koje.

— Utarninke ttJbuvo ves 
tuves p. Vlado Boczkausko, 
sūnaus Ižduotojaus “Saules’’, 
su pana Zuzana Drobny. Kito 
je vietoje placziau apraezyta.

— Ant pardavimo salonas, 
savinykas iszkelauje in Lietu 
va. Geras pleisas ir ne bran 
gei. Dažinokite ant adreso 
428 W. Pine St.

— Jagu norite nusitraukt 
savo paveikslą nueiduokite 
pas p. Varžinska hetuviszka 
fotografista.

— Dydelis stokas lietaus.
— Morejos anlekaees turės 

nustot dirbt, vadenio teip kaip 
ne turi,

— Juozas Ražaitis, pasiuva 
rubus atsakanczei, kokiu kas 
reikalauje, siutus, overkoczius 
ir t. t. darbas buna puikei pa 
darytas ir pagal naujausia neez 
eina. Teipo-gi turi sutverta 
klubą, jagu kas nori siutą ar 
overkoti ant uzmokeiczio, tai 
labai lengvos itzlygos $1.00, 
in dvi nedeles. Jagu pasiseks, 
gali siutą iszgrayt už $1.00 o 
už $20.00, tai tikrai iezlaimi 
siutą.

J. Ražaitis,
308 W. Centre.

Daktaras Blažejauckas
Atvažiuoje in p. Kas-uno ap 

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

I
Mes Duodame Q Z gy* ■ ■ Į Mes Duodame 
Tavorlnlus Slempas. llįLllu Tivorlnlut Slempas

Iszpardavimas.
V isus vasariniu pantapliu ir ezeveriku. 
Visas vasarinis apgavimas parsiduos už 
labai numažinta preke* Ateikite jaigu 
norite pasinaudoti isz szitos progos.
Vyriu $4 Crossetts czeverikai ir pantaplai 

po $2.98

ISZ LIETUVISZKB 
KAIME LU.

Bakcrton, Pa.- Darbai ge 
rai eina, ale pribuvusiam sun
ku darba gauti.

— Lietuviu yra apie 20 fa 
miliju ir du eik tiek pavieniu, 
visi grąžei užsilaiko, tik yaiki• 
nai labai nuludia kad mergi 
nu nėra kad pribūtu koks tuzi 
nas merginu tai tuojaus gautu 
po gražu ir bagota vaikina.

Cuddy, Pa - Darbai puse 
tinai eina, ale uždarbei visai 
menki ir karu visai mažai duo 
da.

— Lietuviu yra apie 30 fa 
miliju, pavieniu pusetinąs bū
rys, tik tai ne labai kam 
tikia, ba guzute ir aluti per 
daug traukia, Taradaika butu 
reikalingas.

•f Julajaus 25 d. likos už 
mueztas Jonas Gausis isz Su
valkų gub. ir pav. gmino Mac 
kavos Puncko par. kaimo Cirai 
lu. Nabasznikae sakėsi kad turi 
du brolius, vienas Scotlande, o 
kitas buna kur apie Pennsylva 
nijos eteite. Kas norėtu dau 
giau dasižinti, tegul ra-zo ant 
szito adieso:

Mr. Jno. Viezniauckas
Box 72 Cuddy, Pa.

Century. W. Va Century 
Coal Co. sustojo dirbia no 29 
toe d. July, ant kokio laiko, 
buk ant menesio arba dauginus 
kaip girdėt pasakojant isz prie 
žasties Elektrikinio Inžajaus 
sugedimo. Todėl praneezu vi 
šiem tautiecziam kad ne važuo 
tu m czionais pakol ne bus vis 
kas eutaisita.

— Lietuvei visi sutikime gy 
vena, nors ju mažai yra.

KATALOGAS |

KNYGŲ
Balda kn inges.

Aukso Altorius arba Didis Szaltisnh 
1,000 puslapiu $1.00

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

Balsas Balandėlis arba Mažas Szalti 
nis 711 puslapiu. 75c.

Garbe Dievui ant Augsztibes &40 
puslapiu. 75o

Mažas Naujas Aukso Altorėlis 1.00 
Vainikelei mažesni už Altorėlius.

minksztai apdarita ir puikei žala 
tita 50o.

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

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 
kaulu puikaus pavydalo. $1.00

Aukso Altorius, apdarytas in kaula 
su 3 sidabrineis medalikais. su 
dviem anuoleleis, viražus panaszus 
in altorėli $1.50

Aniolas sargas, minksztai apdaryta 
in skūra apvalais kampais, aukšlio 
ti krasztai, visos reikalingos mal 
dos geriausia už visas kitas 75c.

Aniolas sargas, druozei apdaryta in 
juoda audimu 50c

Kanticzka apdarita in prūsine juodi 
skūra, puikei iszmarginta $1.00 

Kanczia vieszpaties 2’5o.
Graudus Verksmai 10c.
Stacyjos arba Kalvarija 10c. 
Istorija Szventa, Senojo ir Naujo In 

statimo. 5)o.
Gyvenimas Szventuju, Puikei o ii 

apdaryta dydele knyga - $3.00 
Gyvenimas Visu Szventuju — apda

ryta • • $4,06

KOZNAS RASZO GROM ATAS.
Bet Jago nori roszit gromata ant puikiau 

sios |x>pioros kokios lig sziol <la ne esi mu. 
tęs, tai pargabenk sau tuziną su kopertom 
tik už 40/ 65/ ir $1.50 busi u/.ganadytas o 
ir tas džiaugsis kuris nog tavias groinuta 
aplaikys.

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

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

Labai puikus. Adressas:
D. T. BOCZKAUCKAS, 

MAHANOY CITY, PA.

UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

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

Suvienituju Walstiju De- 
posytoras.

DU PROCENTĄ MOKAM ANT 
SUDĖTU PINYGU ANT LAIKO.

Harrison Ball, Prezidentas, 
ii. M. lUafiUillan, Vice-Pi ezidenUa 
Ira. IK Barnes, Kasijsrb.

Vyrsz Puse Milijono
Dekavonlu uz geradejiste.

” $3.50 ” ” ” $2.98
” $3. Pantaplai $1.50
” $2.50 ” $1.89

Moteliu $3. ” $1.98
” $2.50 ” $1.69
” $2. ” $1.25

Mergaicziu $1.75 geltoni, raudoni czeverikai 
ir pantaplai po $1.19.
Vaiku $1.25 geltoni oze veri kucziai ir pan

taplai po 85/.

COMMON SENSE SHOE STORE,
35 W. Centre St; Mahanoy City, Pa.

Penrose antram iszrinki 
mui.

Mus žmones nori, kad jis vėl 
grįžtu in Suv. Valstijų Semitą.

Žmogus tinkamas nore ure 
dui yra geriausiai saikuojamas 
pagal tai, kiek jie gali padary 
ti gero žmonėms, kuriuos jie 
reprezentuoja. Tokiu budu 
mus vientaucziai sprendžia 
apie kandidatus kurie praszo 
ju balso per rinkimus ir teip 
jie sprendžiaapie Suv. Valstijų 
senatorių Bois Penrose, kuris 
vėl nori būti aprinktas senato 
rium.

W. Franl’ort, 111. Darbai 
anglių kasiklosia eina gerai, 
dirba 5 6 dienas ant nedėlios 
Pribuvusiam isz kitur darbas 
sunku gauti kadangi senųjų 
darbininku yra daugelis be 
darbo, dėlto ne stoja czionai 
važuotie darbo jieszkotie.

— Lietuviu yra apie 18 f i 
miju ir apie tris tuzinai pavie
niu, visi sutikime gyvena.

f 28 ta d. Liepos atsiekite 
su szia pasaulia Jonas Tavras, 
24 metu senumo, neženotae. Pa 
ėjo isz Vilniaus gub. Velionis 
pribuvo in czionais Koyo me 
nesi, padirbės apie pora mene
siu anglių kasiklosia apsirgo 
karsztine teip sunkei kad in 
8-ta diena mirė szpitolei Szv. 
Andriejaus Murpūhboro 1’11 
ka ir tapo tenai palaidotas ant 
katalikiezku kapiniu Velionis 
prigulėjo m L S. A. o teip in 
jokia czionai esanczia paszelpi 
ne draugyste ne prigulėjo. Per 
giveno 4 metus Amerike, ea 
kės turi pusbroli kur nežine 
Jeigu daugiau norėtu kas daži 
noti apie Veloni galite raezit 
ant szito adreso:

Mr. Jos. Alukonis
Box 98 W. Frankfort, 1’11.

Jie žino, ka jis nuyeike per 
piimeenius metus būdamas ta 
me urede. Jie ragino juos ke 
liauti in sza ezali, jis pritarė 
ju apsigyvenimui ežioje valati 
joj, jis suteikė proga jiems su 
rasti darba pakeldamas pramo 
niezkai szia valstija jis viso 
kinis budais stengėsi pagerinti 
ju būvi žiūrėdamas kad jie tu 
retu geresnius uždarbius ir jie 
dare ka galėdamas, kad isz jiu 
padaryti užganėdintus ir lai 
mingus ukesus.

Suprantama, jie nori, kad 
toks žmogus net užimtu ta ure 
da, kuri jis turėjo ir jie gatavi 
ji visai priremti, kad tik jis 
butu iezrinktas

Jeigu jie galėtu stacziai už 
ji balsuoti, jie teip ir padary 
tu, bet jie negali. Inetatymu 
yra teip padaryta, kad Suv. 
Valstijų Senatoriai yra renka 
mi sąnariu Legieliaturos, ir at
einanti Lapkriti muetautiecziai 
balsuos už daugeli Ligieliatu 
ros kandidatu.

BUPTURA S?' 
pagalba mano Elektrų—Kem 
spasaba. Diržo neieikalaujet 
kada pasilickad iszgidytais!

Patvirtinta per 500 iszgid;

Prisiunsk 2/ mar
kėm ant ilustiuvo

Rupimu kuria ai- 
siunsim (likai.

Dr. O’flalley.
Geriausias gidytojas gidyme Rupturos Vy
ru, Moterių ir vaiku be peilo ir operacijos. 
158 S. Washington Str. Wilkes-Barre, Pa.

Szitam oflise kalbasi Lietuviszkai ir Len- 
kiszkai iu kur siuuskyt visas gromatas.

20o
50o
25o
25o

Istorines Kningos.
Akyvos Istorijos
Nevaloje pas Maurus 
Morkus ir Aurelianas 
Trys Vaiky jozai.
Istoryje apie Septynis mokintus V y 

rus 2-Isz gyvenymo kantrabancy 
ko 3-Apie karalaiti 4- Baisus Dvs 
ras 50c

Puiki Istoryje apie Jonasza Korean 
ka.

Sierata, Puikus ajraszimaa.
Ali-baba ir 40 razbaininku,

&0o.
25 

20o 
Keturios Istoryjosi 1-Žibinti bažny 

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

sztas ant salos Dago. 25c
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 žmoni t 
smerti. 4 veseile Skilandžio. 5 Ap 
atvedimas Motiejus. 6-Auka apkal 
bejlmo. 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 ne 
smerties-Apie Szv. Kristupą 15o 

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

Lietuviszkas Pasakoris $1.2f 
Musu Pasakos 75o
Pomokslai gražu žmonių per K. To 
toriu BOo
Duktė Mariu 25
Malūnas Girrioje 85.
Istorije Vargdienes, 2 Meile kudi 

kio Paminėjimai Vladim. Solovio 
yo. 25o

Neužmokamas žiedas 2 Meluzini 
puiki istorije. 50a

Tas ira prictelis žmoniu-kuris suteikia 
szyrdinga broliszka rodą dyki. Ne susine- 
sze su gauje szendienynio vysokio sztaino 
apsigarsyntoju: Jeigu apsergate liga, tai 
aikite pas savo miesto duktara.
Bel jaigu turite liga gėdinga-privatyszka, 
tai gal nenorite savo mieste gydintis, <• jaigu 
geidi teisingai tapti pagelbėtas, tai bukite 
iszmintyngi klauskite palarymo garsingo- 
Vokyszko Specijalisto kuris sugryžo isz 
Europos, isztyrias pagerinimo budo gydymą 
vysokiu kroniszku ir odos-skuros lygu, 
szinitai tukstaneziu pasiliko iszgydintais, 
kaip-tai jaunu vyru visokios užsikreezemos 
ligos, apriczsziu lygti kaip tai Reumatizmas' 
visoki papuezkai, iszpuoliina plauku urnai 
sustabdinti, nuo drugio-malei i jos. Geriause 
isztyrta gyduole nuo atpratinto svaiginn- 
cziu gerimu-gyrtybes, kuris su savo žyne 
prijims rodą, zednas, iszsygydins 11YRT1BE 
kurs tiek nelaimiu atsitinka irkruvyna pro- 
ce žūsta ir sveikata. Nebijokie paraszit- 
gromala, sekretai visame užlaikomi, gyduo
lių nesiitnezcme panevali, kaip kiti juinys 
prisiuneze per panevale iszvyliodami paskui 
tini centą nuo justi, kurs žmogus su szeimyna 
neturi ka valgyli, mvslidatnas tapti sveiku, 
tai užmoka ant sikio po keletą desetku 
doleriu. Cze visokias rodąs gausite, nie cen
tas nereikes mokėt, galite susiraszite Lie- 
tuviszko kalboje, iszniintingais busite jaigu 
raszisite pas:

BRUNDZA & 00;
(SPECIALISTS)

Broadway & So, 81h, Bklyii. New York.

Szltas pulkus zlegorells $3.75 
l’rieiusk eavo pravacde lr adr©. 
ea o prleiueim ant pažiūros jago 
patikę užmokėk $3 75 ir bue ta
vo, gvarantinam ant 20 metu ea 
moterie/k u duodam Uga lendi/ 
geli o eu vlru vlrlezk-a. Raezn 
ar nori vlriezka ar moteriezka.
M. C. FARBER. 222. 225 Otatbirn 1

CHICAGO, I’LL.

Temykite Lietuviai.
Reikalaujanti yvairių daiktų 
kaip tai: Laikrodėlių. Žiedų. 
Britvų, Armonikų. Koncertinų, 

Smuikų, Klornetų, Drukuojamų ir šnekamų ma
šinų, Liet, knygų ir kitokių visokių daiktų. Tai 
visados kreipkitės pas DAMIJONAITĮ Chicago, 
o iš-čia gausite per pačtų lietuviškojo kalboje 
KATALIOGĄ No. 7 dykai, kai raine yra šimtai 
visokių daiktų paveikslėliai ir jų k a i n o s. (į 
Chicago’s m. nesiunčiu)

Teipgi čia gaunamas Daukanto L T. 
paveikslas, miera 22 x 28 colių kaina ... 25c 
Pcrkupčiai gauna nuošimtin. Adrcssas:

M. J. DAMIJONAITIS
3256 Union Ave. Chicago. UI.

Mes norime juos peseigeti. 
kad tie kandidatai prisižadėtu 
prilaikyti Senatorių Penrose 
ir mes patariame, kad jie reika 
Jautu nuo kandidatu tokio pr.' 
žadėjimo.

KIFAN-3
rOBLICZAlTEB, DAKTARAI F&TP 
HZ GBHIAU8E GIDUOLX

Ant 1b z c riet !□ Lx2q wMnrln 1A

George Miller,
ZIEGORNYKAS.

■COCOCQQ-

Gausyte czionais visokio tavo- 
ro kaipo Ziegoriu, Ziegorelu, 
Daimantu Muzikaliszku ins
trumentu, Į enciugelu, Špilkų, 
Kožnas duigtas gvarantintas 
pagal užmok ta preke, Szlubi- 
įei žiedai ži<ii isz gryno au 
kso ir ne brangus, kas pirks 
avcra czionais tai nesigailės

George Miller
W. Center Str,

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

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

Trys Istorijos apie 1 Paskutinis No
ras. 2 Apie Septinis, brolius. 3 
Apie Varginga Žmogaus sunu ii 
Razbaininka. 25c

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

Vaide.lota, apisaka isz pirmutines pus 
meczio, iszimta isz Lietuviszku už- 
lieku, su paveikslais - 50c

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

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

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

Apie viena kuris norėjo pažint 
baime. Stebuklas. ]sz ko sutverta 
motere.Septines varnos 25o.

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

'įas karia d jf., nog to dingsta. 85o

Lietuviszkas kninginas 1904
No 4. Jadviga-Geras Sunus-kaip i* 

gilukis mainosi -Svirp Du Gi 
tuoklei. 2ck

No 5. Irlanda-Robertas Velnes Me 
de j us. 2fc-

No. 6.Prasižengėlis - Doras Tim- 
kus Jonas Tvardauokas ■ Ugah 
kaime T. . . 25o.

No 7. Duktė Starembergo- Baisi Ik- 
torije- Nagrada už mielaszirdyste 
Meile motinos del sunaus 25e

No 8. Musztyne už mergina - Go 
raGejingas njurinas > Kas kai 
taa 26a

17 Akmenų “Railroad Ziego- 
rpllę ” Patentuotus regu- 
ICIIo. latorle užsukamas 
Isz virsz.aus, del moterių ar 
ilru, 18 k. Tikro Aukso filed 
lukeztal Ir iszmargintas pui

kei, gerai laiko laitu o 
yra padirbtas del tu, ki 
reikalauje gera laika už 
laikyt ant vis ados. Yra 
GVAMNHTAS ANT 2G METU 
Tik per U0 dienu slusini 
ant juso adresoaper C. 
O. D. ojrgo potiks tai 
užmokėk $5,76 ojago 
ne patiks, nemkek ne 
vieno cento. AT M IK 
jog kur kitur turėtum

užmokei uz tu ziegorell net $35,00. Su kornu rligo- 
relu duodam pulku lanclugell Dl KAI. Ilaszlkit ezedlen 

EXCELSIOR WATCH CO.,
»01 CENTBAL BANK BLDG. CHICAfiO, I’LL.

Neužginčyjami faktai!
Tai ne paeitu pasigj rimasi, kaip kiti, daktarai apie savę bub- 

nija; vienok štai paties gydinio rašytą žodžiai ir, tik reikia jais 
pasigėrėti, ką rašo dekavojant The COLLINS NEW YORK MEDI- 
CAL IN§TI TU 1 UI; viešai už gerus vaistus ir pasišventimą bei ru- 
lestinginną, labui nesveikųjų. Originališkai laiško.-

Krutancziu Paveikslu

[PIGUS SIUTAIS
Idant padaryt vietos del rudeniniu ir 
žeminiu siutu, esame priversti parduot 
visus vasarinus siutus ir kitokius vyru 
ir vaiku apredimus už labai maža pre- 
kia. Dabar turite gera proga pirkti 
drabužius už pamestinus piningus, pas

LEO’S DYOELAM SZTORE
17 ir 19 W. Center St.

£

c

f f f*
f 
f 
t ft
o

KANTORAS

D. T. BOCZKAUSKAS,
520 & 522 W. South Al. Mahanoy City, Pa.
Turi uiBinetziina su wisais Europineis Bankais. Wist jau ira persitikrinta, jog 

siunsti piningą) per muso tarpininkista greicziauae nuejn*.

Szlmtai Tu.Kstan.czlu
Isz viiu szalin A m e r i k o, per muao rankas BTuncSwi kax metas in 
EUROPA, LIETUWA, PRUSUS, ROSI J E, AUSTRIJE,

LENKUS, ITALUS, IT T. T. IR T. T.

>89^ NE WIEN0 PININGAI DA NE PRAPUOLĖ

f

ftPigus Vasarinis Tavoras
Perstatymas!

BUS RODAMI 3 DIENAS

Augusto 10,11 ir 12,
ANT SALES

Juozo Raišo, Gilberton, Pa.

Reikaujenie vietos del rudeninio tavorio, te del, visas 
vasalinis tavoras bus parduotas už paruestinius piningus.

Turime piukiausiu ceiku del szlubiniu szlebiu
Turime daugybe padarytu apredaliu del moteriszkos 

lytse, visiems patinkami. Turime gatavu apvedimu del 
kūdikiu prie aplaikima krikszta, už labai maža preke.

Pas mus dirba Lietuvaites del juso patarnavimo.

The GLOBE Store
I. STJFOWICZ1U8, Lociiiuiukas-

122 W. Center uli, Maliauoy City, Pa.

Paveikslai yra naujausi, akiu negadyna ir 
aiszkus. Rodinsis visoki: juokingi, api ke
tones, magiszki ir tt. Ateikyt .o nesigailesit.
bianrros suaugusiems 10c. 
liZdllsdi VAIKAMS - - 5 C.

Severos Szeimyniszki Vaistai suteikia vilti, pajiegas ir sveikata 
sergantiems ir keneziantiems visur.

PASITIKETINAS VAISTASa j

Labiausiai pasitiketinu vaistu visuose stiklių vintuose viduriu ir gru- 
inuliaviiDuo organu kaip; Dispepsija, negrumuliaviuras, atsirūgimas, 
ledakumas, vejai ir užkietėjimas, yra /

SEVEROS
BitterisViduriams
Jis sustiprina silpniausia organizma, sugražina senoviszka sveikata ir yra 
geriausiu sustiprintoji! po ligai. Jis suteikia gera apetitą ir panaikina su- 
rugima viduriu abelna silpnumą. Prel\? 5Oc. ir $1.00

“Sziose karsztose dienose asz visai nevalioeziau dirbti, nes mano 
viduriai yra silpni, kad be Severos Biterio Viduriams jie neprimtu 
jokio sunkesnio valgio, nieko nekalbant apie mesa. Vienok pradėjus 
vartoti jusu Biteri Viduriams, jis prigelbsti grumuliavima, bet ir 
sustiprina visa žmogų stebėtinai.”

John Kopechy,
1328 Buffalo Ave; HEGEWISCH, I’LL.

^^DAKTARO PATARIMAS DOVANAI.^^

Meuralqija
ir galvos skaudėjimas esti priežasezia smarkaus 
deginanezio skausmo iszilgai kuria nors deszioeja 
nervu szaka. Nervai atjauezia labai dideli skau
smu, ir tokiuose atsitikimuose vartok

SEVEROS PLOTKELES
nuo g aivos skaudėjimo Ir neuralgijos

kurios suminksztina skausmu ir neturi blogu 
pasekmių. Prehe 25c.

Parsiduoda visose aptiekose -

Sustiprintojas
ir užtikimas atbudavotojns seniems, dalikatniems 
ir silpniems žmogoms: neiszsakytai naudingas 
preporatas nuo clironiszko užkietėjimo, tulžios, 
apsunkusiu kepenų ir anemijos, yra

SEVEROS
Gyvasties Ralsamas

Be abejones geriausias vaistas nuo tu ligų. 
Kiekvienas jjn giria, kas tik vartojo,

PreKe 25c.

- Reikalaukite “SEVEROS.”

Pigus Pardaviinai.... 
Mes atydareme pigu pardavima ant szito menesio, ant pirmo 
lubų musu kromo, sus'dedant isz rakandu, karpetu ir drabu
žiu. Bargensai kožna nedela kolei rasis tavoras.

Sziaudini skribelei - 20c 
50c marszkinei po - 29c 
75c “ “ - 39c
$1 skribeles po - 50c
$2.75 supamos kreses $1.25 
Medini kėdės 50c- Pinti $1 
Vyriu šutai $5. Vaikinu $4 
Parsiduos po už szitas pre
ke tiktai per szita menesi.

G UI NAN’O SZTORAI,
201 W. Center Str. Mahanoy City,

38 E. Center Str. Shenandoah, I’a. 
125 East Oak Str. Mount Carmel,Negirdetinas rlionn Iszpardavimas Id ūlullu

1000 mastu perkalaus parduosim Pp 
mąstą tiktai už - - . Uui
Baltas audeklas kuri niekur ne K p 
gausite pigiau - - - U Ui
Visos jekes papuosztos su pui- (N 
kiom karunkelem po - - OljJu

Tegul niekas jus ue sulaiko uog szito mil- 
žiniszko iszpardavimo.HARRY B. FRIEDBERG.

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

VIENATYNIS LIETUVISZKAS

W. RAŽUOS, • HOTELIS * LOCNIRYKAS.
7 WASHINGTON STREET, NEW YORK CITY.

Jago važiuojete in ir iin Auieriko tai gulit gaut Laivakortes pigiau kaip kitur o 
ir visns bankinius reikalus tai at ei ky te pas mane, o ir užlaikau visokiu gėrimu 
ir valgio ir nakvyne pigiau kaip kitur. Norėdami kelaut už dyka tai pristatau 
už darbinyka aut laivo. Ttip-gi nosini pinu visokiu darbus ir rodą duodu vi
same Hotelis randasi ue toli Kastel-Gsrdes. Jago kokis apgavikas norėtu vest 
kitur tai nesiduokit tik ejkit tiesiok pakol daejsit pas mane.

Su Guodone, VINCAS EAŽI KAS.


