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Kas girdėt ?
Ant užpraszimo federalinio 

rando Washingtone, pribus pa 
baigoje szito menesio Augusto 
in Amerika suprantanti žinu- 
nai ir inžinierei kasikiu isz 
Anglijos, Vokietijos ir Belgi
jos. Jiejei užsiimines czionai 
tinese kasiklose, ypatingai ang 
liu, yms ir patis dalybas prie 
dirbimo anglių ir mokys kaip 
saugotis no pavojaus ir gyvas- 
te apsisaugo!. Anglijoje Vo
kietijoje ir Belgijoje, turi dru 
kuotus pamokinimus, kaip ap 
sieitinet mainose ir kaip iszsi 
saugot nelaimes ir smerties, ir 
del to tėnaitinese kasiklose la
bai retai nelaime atsitinka. O 
kas dedasi Suy. Steituose tai 
net szirpulei yma! Dažiuros isz 
szalies rando federalinio sto- 
kuoje ir toji yra priežastis, jog 
kasyklose keturis syk dingsta 
daugiau anglesiu, negu europi 
nese kasyklose. Praeita meta 
dingo 3,200 anglekasiu, tai 
yra daugiau 1 200 negu kituo
se praėjusiuose metuose. O 
Gruodije isz priežasties kaplio 
zijos kasyklose anglinėse din
go 700 žmonių.

Komisije europiniu vieszpa- 
tyseziu užtruks Amerikoje api 
6 nedeles ir atlankys kasyklas: 
Ulinojuje, Pennsylyanijoje, 
Wyoming, Colorado, Alaba- 
mo, West Virg'nijoi ir Ohio.

Diena 3 Novemberio balsuo
sime,

Del naujo prezidento Tafto 
baisa duosime,

Kur ten Najorke užgimė ku 
dikis be smegenų na ir yra gy
vas. Tai ne dyvai Amerike 
gali būti garsum ir be sniege 

(nis, kaip turime viena toki be
smegeni o apsiszaukes, jog 
Szyaicarijoi dvileka klasu isz- 
ėjo.

Butu ne proszali, ydant She 
nandorio parapijonai tuosius 
visus protestus, perdėtu ant an 
gel-ko liežuvio, ir pakisztu 
vyskupui, ydant per dvejus 
akulorius prisižiūrėto, kaip 
myli Reverenda Miluką, prote 
gavota per ta vyskupą - Na 
ir tas reverendas ant tiek da 
puczesi, jog nori, priesz visus 
pūstis ir ant savo pastatyt!

Už menesi Augusta, “Links 
ma Valanda" talpina savija 
dvi Istorijas: Apie Patoga Ma 
gelona duktere Karaliaus isz 
Neapoliaus ir apie kareivi Pe
tra Grafa. Labai puiki istori
ja, kas norėtu ta Istorija nu 
sipirkt, kasztuoja 25 centai.

Ir antra Istorija po vardu: 
Nuszauto atsiminimai. Tikras 
atsitikimas isz laiku Rusiszkos 
Revoliucijos.

Maliaiioy City, Fa Diena 11 Rugpjutis (August) 1908

Isz Amerikos
kompanijos rengėsi ant 

straiko.
Isz priežasties jog kontrak 

tai kompanijų anglekasiu su 
unija iszsibaigs 1 d. Aprilaue 
ateinaneziam mete, kompani 
jos dar pradės krauti angli ant 
zoposto. Praeita straika kom 
panijos turėjo sukrauta suvir 
szum 10 milijonu tonu anglies 
dar pradedant nog ateinanezio 
menesio kompanijos ketina 
per rudeni ir žema sukrauti da 
daugiaus anglies negu turėjo 
laike praeitu straiku. Todėl 
kasiklos pradės neužilgo dirb 
ti pylna laika ir teip dirbs lyg 
1 d. Aprilaus, tuom laik ir dar 
bininkai tegul neužmirszta tu 
reti zoposti nore po keletą de 
setku doleriu idant galėtu ūžti 
laikyt straiko laike, ba jaigu 
kompanijos isz laik apie save 
rūpinasi todėl darbininkai da 
daugiaus turi pąūet apie save, 
ba jaigu ir užeitu straisa- 
nieks netztant pasakyti kaip 
ilgai tasai straikas gal trauktis.

Eksplozija boilerio 
užmusze devynis

York, Pa.- Dėvint vyrai ta
po ant kart užmuszti o tuzinas 
kitu tapo maž- daugiaus pa 
žeisti kada truko dydelis gari 
nis boileris York Rolling Mill 
dirbtuvėje. Eksplozija padare 
bledes ant daug tukstaneziu 
doleriu. Dirbtuve tapo sunai 
kinta o eksplozija sujudino vi 
sa miestą.

isz visu szalu

ISZ BOSUOS, LIE 
TU VOS IR LEN

KIJOS.
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I
 SAULE

BA TAI WTINATIN1B DAAIBAIZTII, TIKRAI IIRTVWHZKAS ART RWIRTO 
KUBU IRZEANA RU KA1TV A*T RIltLRR.

XASZTUOJE ANT METO $2,50.Raszint gromata in Rediste uždekit azitoki adresai
I D. T. Boczkauskas,
I 520 & 522 W. South Al. Mahanoy City, Fa.

Metas XXI

Gere gerai Lietuvei, 
Nes da geriau Pruselei.

Daktarai prūsuose jau dase 
ke, jog numirszta daugybe 
žmonių no alkoholinio gerymo 
ir teip: 1906 mete numirė no 
svaigulio 1016.

1905 numirė 1508 -1904 me 
te 1001. Daugiause numirszta 
fabrikuose ir kur daugiause vi 
šokiu vertelgų, kaip padekime: 
Berline, Poczdame, Dyseldor- 
fe, Opojiujt ir kitose vietosią 
ženklivu yra tas, jog ant szim 
to moterių pripuola 11 ir da 
tokiu, ka ne turėjo 30 metu.

Kad ten Baltruviene, butu, 
Gal nustotu, kaip kaili iszko- 

cziotu.

ATSAKYMAI

In Hazleton, Pa.- p. Kaz, 
Ma.... Jau api tokius ‘ cieili- 
kus” buvo paminėta, kas tai 
per pauksztelei ir kaip turi 
amerikoninei Lietuvei tokiu 
bomu saugotis, Gromata pono 
yra gera- teisinga, bet antru 
kartu api tai ne užsimoka mi 
net. Praszome daugiau nauje- 
neliu prisiunst.

iska.

Ant to biedno Reverendo 
Miluko visi o visi pasikėlė, ne 
vet ir jiojo confratrai isz Lu- 
zernes pavieto pasikėlė labai 
riebu protestą patai pyta laik 
rasztije “Katalikas" No. 32 o 
sziteip raszo:

“Protestas.”
Liepos 2 dien. 1908 m. Pitts 
tone lietuviu R. K. kleboni
joje atsiliko lietuviu kunin 
gu susirinkimas, kureme bu 
vo kalbėta api kun. A. Mi
luko bledinga intekme in 
Sus. Liet. R. K. Amerikoje, 
po ilgesnio pasznekesio tapo 
nutarta:
Protestuoti priesz kun. Mi

luką tolesni dalyvavima S. 
L. R. K. A. Seimuose; priesz 
netikusi Susivienijimo orga
na “Žvaigždes" vedima ir 
priesz kun. Miluką pasielgy 
mus, kurstymus ir t. t. kurie 
kenke S. L. R. K. A. ir ne 
tik užstoję Susivienijimo au 
gimui už akiu, bet Susivie
nijimą ardo.

Todėl meldžiame, kad Ame 
rikos lietuviu kataliku visuo 
mene, ypacz kunigai, pritar
tu szitam protestui ir padė
tu mums atsikratyti musu vi 
suose reikaluose nuo tokiu 
asmenų, kurie kenke musu 
katalikiszkom instatoms 
ypacz Sus. L. R. K. A.

Pasiraszia. Kun. A. Kaupas. 
Kun, M. Pankauskas. 
Kun. A. Szaulinskas. 
Kun. J. Kassakaitis. 
Kun. V. Vizgirda.

* I-z Kanados danesza, jog 
kvieczei ezymet labai užderėjo 
o ir abelnai pasakius visi jevai. 
Szymet bus daugiau visko, ne
gu praėjusi meta,

Tai ir gerai, nes ir duonute 
bus pigesne.

* Isz Londino ateina žine, 
jog manevrai angliszkos flotos 
ant sziauriniu mariu labai nuai 
davi ir net visas svietas stebisi. 
Szitai darimeginimus su nau 
jeis povandenineis laivais, ir 
labai pasiseki. Povandeninei 
laivelei po vandeniu padari 
500 miliu. lig szol ne buvo gir 
dėta ant svieto.

* Viena isz moterių didelei 
piilanki progresui, davineje ro 
da savo draugėm, idant nusto 
tu virt valgi ir kad vaiku ne 
bevytu, o turės tuom vyrai už 
simineti. Juk jau turimejokiu 
bobų ka vyrai viską dirba.- 
skalbe prosina, verda ir vai
kus apžiūrinėje.

Ilgas plaukas, 
Trumpas protas.

Nusigando dvasiu.
Clrcago, 111.-Namas po nu 

miriu 181 ant 23 ul'czios daro 
dydeli ergeli savininkui namo 
ir del randinyku.

Atsilankineje nematomas 
svcczes isz “ano svieto ’.

Asztuoni poliemonai ir tris 
slaptinei kad nutvert “dvase" 
ant karezto darbo.

O buvo tai sztarkus vyrai, 
kaip patis save praminė na ir 
szendien tokeis juosius žmonis 
vadina- ant juoko, o kurie juo 
kesi iž gyventoju tojo namo. 
Ant 7 ad., vakare, kada “nar 
sunai ” susirinkia sėdėjo, ant 
kart sustojo tris ziegorei, sta
las pate pradėjo judėt, žingsnei 
davėsi girde!’, juodas szeszelis 
perplauki ant oro.

“Narsunai” pabalo, o plau
kai pasitziaueze no baimes. Pa 
sidare sumiszimas ir musu “nar 
sunai” pabėgo. Priesz savo 
valdže prisieki, ka mati ir ka 
girdėjo.

Kas diena ant 7 adi. tas de 
dasi. Mat, priežastis yra tokia: 
prierz kelis menesius numiri 
tame name api ta adyna vie 
nas isz randoriu, tėvas tebyres 
bosienes tojo namo.

Sunai numirusio prie kūno 
tėvo isz priežastes testamento 
ir kaip rodos ir kumeztes pa 
naudojo, no ko parverti liktori 
su žvakia ir užsidegi marszki 
nei ant negyvėlio.

No to laiko dyaee metavojo 
(pakutavoje)....

Jau dvi szeiminos isz to na 
mo iszeikrauste.

Policije labai yra užimta 
tuom ir yra tosios atidos, jog 
tai szposeiei gyvųjų dvasiu, ku 
rios nieko nebijos. Bet. jagii 
vaidinimai ne užstos tai 
bus priežastis dasekta, kas 
kilis szposus varinėja.

vie
to

NAUJA KNYGA

Seno Ir Naujo Instatlmo su Paveikslais.

Yra tai pirmutine knyga lietuviszkk 
au teip puikeie paveikslais, padirbto! 
per europinus artistus. Puiki popier» 
Aiszkus drukas. Didelo formato.

Kožnas gėrėsis katras taja knygr 
nusipirks. Nonnt daug kaszto anl 
iszdavistas tosios knygos padėjome 
vienok pastanavijom

pard“o‘ 50 cento
Teipos-gi turime visokiu dvasiszku 

svietiszku ir istorinu knygų kuriu 
kataloga gausite dykai. Adresavokfa 
*fiaule7’ Mahan^y Clįy, Bi.

1500 muszesi už darba.
Camden, N. J.- Policija 

turėjo daug ergelio sumalezinti 
apie 15 szimtu vyru kurie 
atsiszauke ant apgarsinimo 
iezduota per J. Campbell dirb 
tuve, kurie reikalavo 400 
vyriu prie darbo, o kad reikalą 
vo tik senus darbininkus ka 
Beniaus dirbo dirbtuvėje, sztai 
pasidarė musztine tarpe j:e>z 
kaneziu darbo, ant ko pribu 
vo policija ir iszvaike susirin 
kusius vyrus. Daugybe tapo 
maždaugiaus pažeisti: Kom
panija priėmė tik senus dar
bininkus.

Nelaime kasikloje.
Saarbrucken, Prusnose - 

Per ek’plozija gazo kf s kloję 
anglių Dodweiler dvileka vyru 
tapo užmuszti o asztuoni mir 
t'nai suže'eti. Negyvėliai jau 
iszimti isz kasiklos, katra ir bu 
vo labu panaikinta.

Anglijos karalius 
Vokietijoje.

Cronberg. Vokietijoje -Ang 
lijos karalius Edvardas pribu
vo m Vokietija 6 ad. Utarnin 
ko ryta ir pasitiko ji ant staci 
jos Kaiseris. Abudu pasibnezia 
vo, sėdo in automobiliu ir nu 
važiavo in paloci kur perbuvia 
lyg 11 ad. nakti, Anglijos, 
karalius atsisveikino ir grižo 
adgal in Anglija.
Straikas ant geležinkelio

Lidnejus (Australijoj). Sus 
traikavo geležinkeliu tarnai 
Ant gatvių buvo susirėmimai. 
Kareiviai užpuolė domonstran 
tuojanezia žmonių minia, kuri 
akmenimis mėtydama, prasieza 
lino.
Žadėjo užmuszti karalių.
Belgija. Nora valdžia ginasi’ 

teeziau laikraszoziai pranesza, 
jog suimta keletas žmon'u ku‘ 
rie buk žadėjo užmuszti Belgu 
karalių.

Lietuvei Argentinoje.
Argentina (Pietų Amerikoj) 

Tolimoje Pietų Amerikoje 
Argentinos republikos mieste 
—Korbodoje yra insikurasi lie 
tuviu kataliku draugija. Per 
Dievo kūno szvente, kuri tuose 
krasztuose labai iszkilmingai 
yra visu apvaikezcziojama, pir 
ma karta Korbodos’lietuviai at 
skiru buriu, savo velava neszi- 
m, vaiksztinejo drauge su ki 
tais po miestą isz vienos bažny 
ežios in kita.

Užsibaigė straikas.
Szvedija. Valstybes sost’nej 

Stokgolme darbdaviai buvo nu 
tarė paleisti nuo darbo visus 
sustraikavusius darbininkus. 
Valdžiai in tat insikiszus, buvo 
iszrinkta darbininku ir darb 
daviu komisija, kuri iszdirbo 
darbo sąlygas; ant sziu sąlygų 
api puse sutiko ir straikas pati 
baigė.

Caras leido vokiecziu kariu- 
menes puriui, kurs susideda 
iez 10 oficeriu ir 78 kareiviu, 
keliauti per Rusija in Chinu 
žeme. Vokiecziai savo kelione 
pradės (rugpiuezio 4 d. Jie žada 
keliauti per Virbaliu, Tula, 
Sizrani, Irkutską ir Charbiua 
in Kuan-czen-dzi ir m Kiao- 
Czao.

Lietuvi mokykis angliszkai; 
kalbėti, raszyti ir skaityti. Jei 
gu tamsta mokėsi angliszkai 
kalbėti, tai gali darba geresni 
gauti ir tapti turtingu. Asz^isz 
mokinsiu kožna viena in trum 
pa laika Angliszkai kalbėti, 
raszyti ir skaititi, lengvu budu.

Reikalauk tai szendien infor 
maciju uždika, kaip galima isz 
mokti angliszkai, per paczta, 
kalbėti ir raszyti Pridedamas 
už 8 centus stempu adresuok, 
teip: (89 oj)

W. Jerominas
917-33rdstr. Clrcago III.

Telsziai visiszkai iszdege.
Mintauja Liepos (24) d grei : 

tuoju traukiniu in Tel-ztus isz i 
siustą ugniagesiai. In Telsziue ; 
isz Liepojaus iszsiusta karei ' 
viu dvi roti, nes laike gaisro ' 
ten prasidėjo pleazimai. Pagal 
gautus liepos (25) d. prane 1 
szimtis, Telszziai visiškai iszde 1 
ge; pasiliko tik keli namai.

Vėl kolera
A drachanis.- Prasidėjus cho 

len epidemijai apsirgo 13 ir 
nunįre 7 žmones. Miesto apy 
gaivoje negirdeti choleros.

Valdžia apskelbė, kad 
Astrachanias ir Ssratovo gub 
ernijai, Volgos upei nuo 
Astrachaniaus ligi Samaros, 
Samaros gud. Samaros ir Mi
kola jevo pavietams. Simbirsko 
gub. Sizraniaus pav. ir pa 
ežiam Samaros miestui gresia 
pavojus nuo koleros.

* Javu užderejimas.
P.i|i'.kalniai Javai kai kuriuo 

oe geriau įtaisytuose labai gra 
žus Sodžiuose gi blogesni; ru 
giai idaugiausia vidutiniai, va 
sandus kiek geresnis. Kune- 
ne-1 urie valstiecziai tik dabar 
bullies kaupia. Szienauti pie
vas ir plauti dobilus jau ba’gia 
Dobilai nei szio nei to, szieno 
nedidžia. Szita sanvaite prade 
da jau rugius pjauti. Sodnuose 
nėra vaisiu; vietomis ir lapai 
kirmeliu iszesti.

§ Mirė Aleksandra Montvi 
las, buvusia Ukmergės bajoru 
vadovas 63 m. amžyj.

Velivos szventymas.
Vienam Stauropolia guber

nijos sodžiuje juodaszimtziai 
užsinorėjo cirkveje paszventy- 
ti savo vėliava. Valstiecziai 
pamate juos su vėliava prie 
cerkves per pamaldas, neineilei 
do in vidų. Juodaszimczie už 
pyko ant ju ir puolė prie poli• 
c'jos, praszydami užtarimo. 
Bet ir policija nieko nepadare 
su valstieczais jie užstojo duris 
ir neleido. Tada juodaezim- 
ežiai pareikalavo, kad szven 
tikas valstieczius prikalbėtu 
nusileisti, bet szis atsisakė pil
dyti ju norą, teisindamasis, 
kad veiliavos szventinimas 
nieko bendro neturis su jo prie 
dermėmis. įnirtę juodaezim 
cž:ai ezaukesi vyresnybes pa 
gelbos. Auksztesnieji vyresny
be, žinoma, tokiam juodaezim 
ežiu sumanymui pritarė ir atva 
žiavus ant rytojaus isz Stauro 
polio, areeztavo keletą valstie 
ežiu. Juodaszimcziai reikalavo 
nubausti ir ezventika (popa), 
nes ir jis nenorejes padėti pa-. 
szVentiti ju vėliavos.

Bailinas nupuola apie 
Varszava.

Trys vokiezki aficiirai, kurie 
nusileido su balu'nu 5 diena szi 
to menesio pietų ezaleje apie 
Varszava, likosi suimti, kaip 
tik iezejo isz baluno. Žandarai 
paemi aficierius ir baluna.

Zobobaningi žydai.
Isz Olkuezo, Lenkijos raszo, 

jog tenaie labai prasiplatino ly 
ga tymu. Susirinko žydai ant 
rodos ir nusprendi laikiti nusi 
dėjimus žydu miestelije. Tame 
tyksle paskyrė keloleKa jaunu 
žyduku, kurie pradėjo užpuoli 
net visas žydelkas kurios sunkei 
nusidėjo, katros ne neszioje pa 
ruku, teipogi ir ant jaunu žy 
du katrie skuta barzdas. "Nu 
sidejelus” ant nusidėjėliu meta 
akmenais. Pol’cije jau in tai in 
sikiezu, nes fanatiszki žydpalai 
kei ne nustoję savo darbo. Ar
gi tai ne tamsybe smirdeliu?

Szvenczioniu pav. Javu 
derėjimas.

Pavasaris ir vasara nebuvo 
tike javams ir žolei augti. No
rint jau rugiapjūte, bet duona 
vis tebera brangi- pudu ru 
gra 1 r. 20 k.- 1 r. 30 k. Ru 
giai užaugo retucziai, žemi, ma 
žomis varpomis. Smiltynuose 
dar geresni, bet sunkiose, szal 
tose žemese vietomis visai pra 
puolė. Vasarojus anuo metu vi 
sai buvo sustojęs augti. Užeje 
eziltesni orai ir lietai eziek-tiek 
pataisė; jeigu teip ilgiau pabu 
tu, gal visai atsigautu. Daržai 
nekokie, labiausiai agurkai, ro 
peles ir kiti. Sodai stovi dyki, 
-iszdauže pavasary vejai ir kir 
meles iezede. Pievos labai plo 
nai težele, kai-kur nėra ko nei 
piauna. Szieno vos puse, kaip 
kiti- met, teturėsime.

Miszkuose ligeziol nėra nei 
uogu, nei grybu; isz ju gerai 
metais turėdavome nemaža pas 
pilti, Visa musu viltis-vėliau 
sėtieji vasarojai ir bulbea. Jei 
gu dar bulbes padaretu, 
vis jau susiverstumem: 
mums gangreit kasmet 
duonos atstoja.

Vėl tas pats.
Juzovka Neseniai 

kojepražuvo kasyklose 270dar 
bininku; daįiar vėl sprogo ga 
zas ir užmusze 3 darbininkus. 
Kitus tris sunkiai sužeidė.

Grafas Tolstoi protestuoja
Grafas Tolstoi nusiunti pro 

testa in angelskas gazietas, ku 
reme skundžtsi priesz civilizuo 
ta svietą ant rusiszko rando, 
kuris persekioje jiojo rasžtus 
ir konfiskuoje juosius ir ne 
kaltus žmonis kankina kurie 
skaito jiojo rasztus, vietoje nu 
baust jin pati. Pa] stojus da 
duoda, jog plunksnos isz ran 
kos ne padės ir raszys tolaus 
nes nori iszpildyti norą Die
vo.

Isz Lietuvos

tad
jos

puse

JtlZOV
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no

Apsergsti randas.
Mimsterije užrubežiniu 

kalu aplaiki isz Kanados, 
tenaitinio rando persergejima,
ydant žmonis in fenais ne kelau 
tu, isz priežastes štoko darbo, 
tiktai merginos- tarnaites gale 
tu turėt užsiėmimą ant farmu 
o ir turtingesni ūkininkai, ku
rie turėtu invales piningu ant 
pirkimo farmu. Kanadoje ne 
yra suvis darbo prie geležke 
liu ir kitokiu darbu.

Baisi gyvuliu liga.
Vilniaus, Dysnos ir Szven 

czioniu apskrieziuose vietomis 
galvijai serga pragaro raupais. 
Gubernijos veterinaru valdyba 
kad ežia liga sulaikius pradėjo 
cziepyti valstiecziu galvijus 
tam tikrais eziepais.

Vileikos gi ir Aszmenoe 
apskrieziuose sirgineja galvijai 
sznerviu ir nagu liga.

Viena ir antra liga labai 
limpamos, ypacz daug galviju 
žudo pragaro raupai.

Naujos mokyklos.
Rudeni Vilniaus liaudies 

mokyklų valdyba žadanti 
inkurti invairiuose gubernijos 
vietose 60 nauju mokyklų.

Paskubinkite nusipirkt 
labai puike isztorje po vardu:

KAPITONAS VELNES.
PRIETIKIAI C IRANO DeBERGERAC.

Verte Imi Fracoilsiko 
KUN. DR. M. JI ODYSZ1UB.

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

D. T. Boczkauskas, 
Mahanoy City, Pa. 

į-gf Piningus $2 siuskite Re- 
gistrayotoja gromatoje, ar per 
“Money Order” kuri nupirkite 
ant pacztc, in prasta gromata 
hidėlute ir prisunskit.

Sodelio sodžius,
(Pan. pav., Stumbriszkiu 

valscz ). Sodelyj 12 “uezast- 
ku”; keli ūkininkai jau pasida 
liję.

Mokykla insteigta dar 1865 
m. Kol rusai mokė, bebuvo Ii 
gi 40 mokiniu, nuo rudens gi 
1906 m., paskyrus lietuvi, ju 
lankosi ligi 70. Mokinasi ir 
mergaites.

Pernai ir szimet norėta buvo 
surengt vakaras. Jaunimas su 
dideliu noru mokinosi pas vie 
tini mokytoja dainų ir rolu.
Vakarai ne invyko: vis buvo 

atsakoma “nerazreszajetsia”.
Raseiniai.

Per szv. Joną Raseiniuose 
esti kaemet ūkio paroda. In 
paroda priveda arkliu, karvių, 
atveža visokiu ūkio padaru, 
maszinu, ranku darbu, audeklu 
ir t. t. Szimet žmonių privažia 
vo daugiau, negu kituose me 
tuose. Paroda steigiame tam, 
kad inkvepti sodiecziams norą 
auginti geresnes veisles arklius 
ir karves, kad audėjos, prisi 
žiūrėjusios, kaip kitu audžia 
ma, paezios iszmoktu geriau ir 
dailiau austi, žodžiu, kad prisi 
dėtu prie kraezto kultūros pa 
kėlimo. Tuo tarpu, ypacz 
sziemet, daro visiszkai kitonisz 
ka ispudi kad viskas iezeina 
atžagariai. Ta liudija da irtai, 
kad paroda kasmet eina men 
kyn ir mažyn. Kiti sako, Kad 
paroda mažėja dėlto, kad ji 
kasmet daroma, kad permetus 
nieko negalima nei užauginti, 
nei padaryti. Man rodos, kad 
to nepasisekimo priežastie yra 
kita: ta paroda steigiama ne 
valstiecziams, bet dvarinin 
kame. Isz visu ju darbu ir pa
sielgimu teip ir matyt, kad 
valstiecziu gerove dvarinin 
kams mažiausia terūpi.

Antra parodos diena dalijo 
dovanas. Dovanoms dalyti bu 
vo paskirta dvylika, o poneliai 
susirinko tik apie treczia, taip 
kad jau terado labai maža 
žmonių, laukiau ežiu dovanu: 
beveik tuezczia paroda. Nors 
patruk juokais! Da didesnis 
juokas buvo iez musu bajoru 
szviesumo. Lietuvoje gimė, 
Lietuvoje auga, o nemoka 
lietuviezka-kalba, kaip kokie 
tunguzai. Prisejus kalbėti su 
žmonėmis lietuviszkai, jie neži 
nojo, kaip lietuviszkai ezakes 
maieza“, o kuomet vienas iszsi 
žiojo, norėdamas isztarti keletą 
žodžiu lietuviszkai, tai taip pa 
sake, kad visi turėjo griebties 
už pilvu.

Apskritai, lietuviu kalbos 
niekur nebuvo girdeties. Tuoj 
matyt, kad ta paroda insteigta 
ne valstiecziams, bet dvarinin 
kams.

Stanislavavos dvaras.
(Kauno pav.) Nemune nusken 

do 16 metu vaikinas Meriakn 
ir mokytoja, studento Stepulio 
žmona, kuri mėgino jin iszgel- 
beti.

Telsziai.
(Kauno gub.) Iszvieo iszde

ge į mieto, 5 tukstaneziai gy 
ventoju, daugiausiai žydu, ne 
beturi kur dėtis. Prasiplati
nus gandui apie padeginima, 
aresztuota 3 intariamieji. Mies
to valdyba praszo leisti paskirti 
padegėliams 2,400 rub. isz žy
du maitinimo kapitolo ir 1,500 
rub- isz krikszczioniu kap. Vi 
cegubernatorius isz savo puses 
palaiko szi piv.szyma-

Vileika.
(Vilniaus gub ) Liepos (25) 

d. Sinelnikovo fabrike iszejus 
darbininkams, pakrito siena. 
Nuosotolio apie 50 tukstaneziu 
lubliu.

trie 
nega 
erne 

savo

Szkirsnemiine.
(Ras. pav ) liepos 11 d., per 

szv. Petra grįžtant isz Jurbar 
ko Antanas Sabas, 19 metu 
vaikinas, užėjo pas viena ūki 
ninka vandens atsigerti. Tuo 
tarpu Pamituvio kaimo ir gi 
jaunas vaikinas, uszpuole ant 
jo ir drožė peiliu staeziai in 
sprandą. A. S. tuojau ir persi- 
kyre su sziuo pasauliu. Velio 
nis buvo rimtas vaikinas peszty 
nese niekad nedalyvavo. Prie
žastimi tokio bjauraus atsitiki
mo buvo degtine. Gerkite 
skirsnemuniecziai ta “rojaus 
skystimėli”, tai greieziau su 
sziuo pasauliu persiskirsite!

Užmuszejas Ž. ta paezia die 
na tapo suimtas ir in Taroges 
kalėjimą inkisztas.

Batakiai.
(Kauno apskr.). Batakių 

miestelis netoli nuo Eiriogalos. 
Jis labai nedidelis, tėra viena 
bažnytėlė, prie jos keli name 
liai ir krutuvele. Neseniai pas 
krautuvininką buvo ateje du 
vyrai, kurie pasisakė esą siuva 
muju maizinu agentai. Iszsis 
kirsczius žmonėms isz miestelio, 
jie pasisakė moka dirbti pini 
gus. Vienas tarė: “Aez buvau 
Prūsuose prie karaliaus ir dir
bau pinigus; duok mumsszim- 
ta rubliu, tai mes tau atmuszim 
kelias tokias szimtines”. Krau 
tuvinikas atsake teturis 
rublius ir daugiau duoti 
lis. “Pinigu dirbėjai” 
dereties; reikalaudami už
darba vis mažiau ir mažiau. 
Antgalo jie sutiko ir už tris 
rublius, bet krautuvininkas, 
pamatęs kad jau žmones atsi 
kele ir kad visiszkai iszauszo, 
nebedave nei tu trijų rubliu.

Bijodami, kad ju kas nesu 
gautu, jie iszs'dangino isz mies 
telio. Paskui'jie nuėjo in pa- 
miszke pas neturtinga žmogų 
ir iezviliojo isz jo deszimti 
rubliu.

Saugokitės tokiu “pinigu 
dirbėju” ir nesiduokit apsigau 
ti visokiems valkatoms!

Žagare.
(Sziauliu pav.) Isz Žagarės, 

kunigams raginant nemaža mal 
dingu moterių pasirižo kelio 
nei in Kalvarija. Viena ju, su
vargusi susirgusi pargrįžusi ap 
silanke pas mane. Užklausta 
kas girdėti Kalvarijoje sztai 
ka papasakojo: Daugybe žmo
nių žuvo. Buvo smertin nus
paustu buvo upelyje besimau
dant prigėrusiu, buvo net už- 
musztu. Du žmonis užmusze 
ezvaicoriai. Viena ant szvento- 
riaus “atpuskus”dalijant szale 
paties kunigo nuspyrė szveico- 
rius kaip spirs, sako in paszirdi 
žmogus ir pakrito nebegyvas 
Kitam (ar kitai) szveicorrus 
kaip davė su buože per smilki- 
ne, ir užmuszo ant vietos nebe- 
atgaivino. Smulkesniu sužeidi 
mu: kaulu sulaužimu, isznari- 
mu ir tolygui buvo labai daug. 
Isz Radvyliszkiu buvo nuvažia 
vusi “kompanija” kunigo 
vedama, Isz tos kompanijos 
kelis~parsivže lavonus, o ke
lius sužeistus ar serganezius. 
Pasakojusioji man vis-tai mo- 
teriszke teip buvo visomis szi- 
tomis baisybėmis perimta 
“ypacz kad prie jos akiu ana 
nelaimingaja szveicoris nuspy
rė jogei visa ka ji pasakojo isz- 
rodo įtikėtina. Bet-gi- norėtų
si iszgirsti nuo paežiu Kalvari
jos szeimininku kad vis tai ne- 
tiesa kad tai ligonio fantazijos 
pramanyta. O jei ir deszimta 
dalis vis to tiesa, tad nejaugi 
tokie atlaidai būtinai reikalau 
ja, žmogiezku auku, nejaugi 
bažnyczios tarnai negali apsiei 
ti be spardymos ir gaivu skal
dymo ?

daugiaus ant ketvirto puslapio



tm-KART NEDELINIS LAIKKRASZTIS

Iszejna kas Utarninka ir Petniczel t
PRENUMERATA KASZTUOJE: 

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

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

Mėnesinis Rasztas “Linksma Valanda" 
AULIUKE ANT METO................ _........  |l,00
ANGLIJĘ...........................  ........ ...... 7 Rb
?1USU8..... ..........-......   —........ ... 7 m r
tfOSSI J E .... ..........   _....... s 1,60

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

AMERIKE....... .........-..... ~......  ...... |3,00
ROSSI J E........ .  -  $4,60
ANGLIJOJ..... .. ................................. .............. 10 sh

Prick tam pilnai užsintokeja 
skaititojei, kas metas aplaiko 
dovana puiku Kalendori.
ENTERED AT TEE MAHANOY CITY 

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

^Nusprendimas Tevo^
Terp yisu kaimuocziu at 

siženklino nog visu gaspado 
rius Jokūbas. Paguodoje jiu 
dvaras, ženkliveenioe ypatos ir 
visas kaimas. Ba po teisybei, 
Jokūbas buvo tikrai apezvies 
tu ir dorum žmogum. Jago sau 
kada norėdavo iszgiart tai tik 
tai ant jeseilos arba krisztinu; 
in karczcma ne ejdavo, tik di- 
delam reikale siunsdavo in 
karczema po arielka kuria nau 
dojo kada to reikalavo, o alų 
pargabendavo sau isz dvaro vi 
sa baczka.

Jago terp kaimuocziu ateida 
vo prie nesupratimo tai atiduo 
davo ponus prendimui Jokūbo, 
o ka jisai pasakydavo, tai tas 
ir turėjo būti Užpildyta ir už 
stodavo terp visu sutikymas, 
rodės nieko neatsitikdavo.

Turėjo jisai tris sūnūs; du 
viresnius patalpino ant gaspa 
doriseziu o vyriausia paliko 
pas savia idant po smert apim 
tu gaspadorysta po savim.

Nes tasai treczias buvo labai 
padykias, nes tėvas tikėjosi, 
jog su laiku pasitaisys, nes su 
laiku tasai pasitaimas ne atėjo 
per ka turėjo jin atyduot už 
berną in dvara. Nes in vieta 
Antanukas pasitaisyt, buvo kas 
dien niekesnis. Padarydamas 
savo ejdavo in ka.czema ir te 
naši ne karta atejdavo pa 
sigerias, o ant jo marku tai 
jau nuolatos sėdėdavo. Szir 
dis tėvo skaudėjo apie to
kius apsiejimus Antanuko ir 
nepavelindavo atejt ne in grin 
ežia. Liepe viresniems sunams 
jin baudyt ir prižadinet, jog 
jam atleis jojo nusidėjimus, 
jog jin apipacziuos ir atyduos 
gaepadonsta idant tik pasitai 
sytu; nes viskas ant niek, kaip 
žirnei ant sienos.

— Pariedavo Antanukas isz 
jomarku ne karta su melinais 
antakeis, kruvinas, su veidu 
apdraskytu ir apliszuszeis dra- 
bužeis o karta net su nu
laužta koja. Viena karta kone 
-likos užmusztas už vogimą 
obuoliu.

Norints buvo niekezas visa 
me ir pesztukas pirmutinis ir 
szposu pilnas, o dvare visi jin 
milejo.

Nes kaip tai žmonis pasako: 
“kuom daugiau in girria yre 
si tuom daugiau medžiu ran 
di”. Antanukas ant tikrųjų 
pradėjo lėbaut o ir patrotino 
loska dvare. Kaita sargai pa 
naktinis užtiko jog rugei susi 
mažindavo kluone ir pastanavi 
jo serget da daugiau. Ne kai 
bėjo niekam apie tai, nes pas 
tanavijo suymt vagi ant karez 
to darbo. Nužiūrėjimas puolė 
ant Antanuko kurie kone nie 
ko ne dirbdavo o tankei pasi 
giardavo, o už ka?

Sergėjo per tai nuolatos ant 
nužiūrėjo Antano. Viena karta 
nakties laike, patemino kaip 
kas tokie pridėjo kopeczias 
prie langelio, atydare jin ir insi 
leido in vydu. Tada kaip se 
nas Žalnierius, sargas pastana 
vijo paymt neprieteliu isz neži 
niu. Patykiai prisiaitino ir at 
stūmė kopeczias antszono, sku 
bindamas in dvara žiburio 
ir pagialboe; apstojo visus lau 
gus ir duris o ant kamandoe 
“ymkite vagi!” jau radosi juju 
rankosia.

Suėmimas vagio pasklido po 

visa kaima. Kada toji žine da 
ėjo prie seno Jokūbo, sudrėbė 
jo, ba prijautinejo, kuom yra 
tasai vagie. Ne apsimilino szir 
dis teviezka, atmine jog tai 
buvo jojo euoue Antanas. Nes 
didelėm gailestije tykei prie 
me taji skausmą, mielindamas 
sau kaip nubaust nelaba aunu 
ir numazgot juoda pletma nog 
savo pravardes.

t Dvarponis dažinojas apie tai 
gailavosi labai, jog teip gero 
tėvo vaikas papilde vagista ko 
kios da niekas visam kaime ne 
dryso padaryt. Pavede ta visa 
atsitikyma in rankas vaito 
idant tasai iezpildytu teisingis 
ta. Paeziuktas vaitas stojo ant 
paženklintos vietos padare 
isztirinejima, suraeze protoko 
la; o kada pasirodė jog Anta 
nas vogė poniszkus jevūe, o 
Bogumilas pirkinėjo nog jo, 
apgudino abudu ant 16 riksz- 
cziu o vyroka savo paliepė 
iezpildyt tuojaus prie akiu pa- 
ezaukto tėvo Antanuko.

Tada inženge senas Joku 
bas ir tarė:

— Darete prova pagal para 
szitas provas, nes atz dabar da 
rysiu pagal teviezka. Pirma su 
dino vaitas, dabar sudie tėvas 
Vaikai mano, imkite ta iezga 
ma ir paguldikyte- ir Antanas 
gulėjo ant suolo laikitas per 
tr'.e sūnūs. Tada senas Jokūbas 
atsegias diržą tarė:

— Antanuk! kalbėk de- 
ezimte prisakymu Dievo.

Antanukas sukalbėjo visus 
prisakymus, o ranka tėvo pra 
dėjo jin plakt, o kada paylso 
vela tare:

— Antanuk! kokis yra ket
virtas prisakymas ?

— “Guodok tęva ir motina 
savo”, atsake Antanas.

— O ar klausei ir guodo 
jai? ir vela pasipilė ypai- ir ve 
la paklausė Jokūbas:

— Antanuk, kokie yra sep 
tintas prieakimae?

— “Ne vogk,” atsake Anta 
nukae.

— O ar užlaikei taji prisa 
kyma? klausinėjo ir plake igi 
trijų kartu. Kada jau pailso 
60- metinis senukas, tarė.

— Juozuk, pirmutinis ma 
no eunau da duok jam 16 
ypu, o tu Jonuk antras mano 
eunau paantryk ta pati.

Juozas ir Jonas 32 ypas isz 
skaitė Antanui.

— O tu Vincuk, kaipo jau
niausias, ne gali pakelinei ran
kos ant viresnio; per tai kaipo 
jauniausias ir mažiausai grieez 
ninkae, atsiklaupk ir melsk 
Dievo idant sueimiletu ant ta 
vo brolio ir atvestu jin ant ge
ro kelio.

Norints Antanėlis tiek aplai 
ke ypu, bet ne neeumurmejo pa 
kilo nog suolo, pabucziavo ko 
jas tėvui ir suspaudė brolue. O 
tėvas tarė:

— Duodu tau aukse dūko 
ta; nee ne vale jin dalypetet tik 
tai laike ligos ir turi eztai tris 
dolerius ant maisto. Eiki in 
svietą, gminas duos tau pasz 
porta o asz isztarnausiu tavo 
nedabaigta la'ka dvare, o nesi 
rodyk man in akye, pakol su 
vis nepaeitaisisi; ba prislegiu 
Vieszpacziui Dievui, jog tave 
užmuszcziau.

Ir po tokiam nusprendimui 
tėvo, iezeiskirte žmonis, Anta
nas aplaike paezparta, iezejo 
in svietą. Jokūbas nuėjo už 
berną m dvara o kaime vela 
buvo tiku; ne buvo girdėt apie 
vagietae, tik maluninkas gavo 
ei in kalėjimą už pirkimą vog 
tu jevu.

* * *

Persimainė daug ant ežio 
evieto, pereimaime ir gyvento 
jai kaimo. Bajjau daug metu 
praėjo, gal dvideszimts, nog 
pradžios muso pasakos. Joku 
bae norints jau paeilenke prie 
žemes bet da eziek tiek laikėsi 
ant kojų. Kas kart mažiau 
kalbėdavo eu eunumie apie An 
tana, o ne karta atsidueiae, kai 
bedavo, ar pamatis j n da kai
ta priesz smert, ir ar pasitaisė 
norints. * < *

— Tegul bus pagarbintas 
Jezusas Kristueae, tarė kokis 
tai žmogus, inejdamae in Joku 
bo grin ežia.

— Ant amžių amžinųjų, at
sake yiei, praezome toliaus.

Ir inejo pribuiezae, nes ne 

galėdamas ilgiau susilaikyt, 
puolė in kojas Jokūbai szauk 
damas:

— Teve, tai sūnūs tavo An 
tanas, nee Antanas kitokie, 
pasitaieias, atgimtas.

Senas tėvas pravirko tarda 
mas:

— Tykiu tau eunau, Dievas 
tau prasikaltimus atleido, jago 
tau pavėlino pakilt iez pikto, 
ir asz tau atleidžiu.

Ir vela Aantanae pabucziavo 
tėvui kojas ir suepausde bro 
liue ir giminias, o buvo verks 
mae ir džiaugsmas didelis. O 
kada viskas apsimalezimo, An 
tanas apzake, jog kaip iezejo 
isz kaimo, pristojo in vaieka 
ir ėjo Dievas žino kur; buvo 
tenais kur paukeczei suezalda 
vo ore, tenais kur kada buvo 
naktie tai ilga nakties o kaip 
diena tai nog szveneziu igi va 
saros, ir buvo tenaie kur tik 
vien vanduo o žemes ne galima 
buvo matyt, ir gavosi tenais 
kur kulkos puolinėjo kaip le 
dai. O norints žmonis krindavo 
kaip muses, bet Dievas jin 
užlaikė gyva ir sveika. Nee 
taja paezia diena kada buvo 
papildias vagyeta, kulka jam 
nutraukė ranka, ta paezia ran 
ka kuria buvo ieztraukiae pir 
ma karta iezpildyt vagista.

O žmonis ateidusia, tarė: 
Teisingas yra sūdąs Dievo, 
greieziau ar valau. Kada užei- 
gidynav, atluoeavo mane nog 
tarnietos nes ne prastu Žalnie
rių, nee viriaueiu fellfebeliu. 
Turiu už tai križiu, dumedalus 
ir du ezimtue rubliu paezedin 
tu pinigu ir dvideezimts rubliu 
ant metu lig smert už mano 
gero tarnieta, kaipo davada jog 
gerai apsiejtinejau.

— Atėjau dabar milemae 
teveli, ta paezia diena kokia 
mane plakei ir tarei: ne rodi 
kys man in akys, pakol suvis 
nepaeitaisyei. Asz teveli suvis 
pasitaisiau ir praezau tavo 
atleidymo.

— Atleidžiu tav, tarė tevae, 
spausdamas Antana, o žmonis 
kalbėjo:

— Dievas yra visogalis, o 
tėvo nusprendimas yra iszmin- 
tingas.

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

Parduoda laivakortes ant visu keliu 
ant vokiszku geriausi! laivu isz ir in 
Europa. Teip-gi siuneze piningus in 
visas dales svietą, ba turiu suneszima 
su visais Europinei^ bankais.
Uipraszo pas save visus tautieczHH 

ir pažinotame V. Lapinsksas

NAUJA KNYGA

Istorija Szventa
Seno Ir Naujo Instatimo su Paveikslais.

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

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

IXKparduo: 50 centu
Teipos-gi turime visokiu dvasiszkn 

svietiszku ir istorinu knygų kuriu 
kataloga gausite dykai. Adresavokit* 
*fiaule ’ Mabanoy City, Ha.

jeigu norit sveikatos ir tvirtumo tai turit los 
jieszkot, pati pas jus neateis. Jeigu valk- 
szczioji nusilpnintas ligos ir nusiminęs, mis- 
lyjamas kad ne isz. ey si, tai tuojaus kreipkis 
prie daktaro B. M. Kės s, o lis padaręs utydu 
ir atsargu egzaminą, visai dykai, pasakys ar 
gali iszgytl ar ne. Mažu nereikės jokio gydy
mo galėsi pats namie iszsigydyti sukrajavora 
žolėm. Daktaras Ross pasakys tau visa teisy
be, ir neims nuo tavęs nei vieno cento. Dr. 
Ross turi suvirsz 22 metu patyrimą nuolatinio 
gydymo, lis yra specijalistu užsenejusiu Ilgu, 
jis iszgydo ligas apie kurias paprasti dakta
rai neturi nei mažiausio numanymo, jis sugra
žino sveikatas szimtam nelaimingu žmonių 
kurie buvo patrotyje vilty iszgyjimo. Gydo su 
didžiause pasekme paslaptingas ligas, nubo
gintus sekios kurie naikina protą ir kunu, 
skilvio, kepenų, kraujo ir odos nesveikumus

DR. B. M. ROSS
167 DEAHBORN STREET

ANT KAMPO MONROE ST.
CHICAGO, ILL.

Užsikeik Eleveitoriuai ant Penkto Floro
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 4. 

Vakarais, iszskyrus Utarninka ir Ketvergiu 
nuo 7 Iki 8- N deĮlotu nuo 10 iki 12 pieta.

Dalibuk vyrai, 
Jau man ne gerai; 

Karsztisdydelis, sunku vežliot, 
Grasziu ne turiu, ne galiu va- 

žuot.
Aptingo ir telegrafistai mano 

Ne raszo pas deczku savo, 
Turbut pavesije tunauje, 

Ar krūmuose uogsuje.
Kad piningu turetau, 

Tai po kėlės kopeikas nusiuns 
tau;

Nes po szimts džiovytu deszru, 
Dalibuk ne turiu!

O cze meisteris susiraukiąs, 
Kaip rodos uksueo pririau- 

kias;
Taradaika duok naujenu, 

O asz dalibuk ne turiu.
Ne žinau ka daryti, 

Turėsiu eit ožkų ganyti;
Kartais pylve ir geguže ku

ku oje,
Tai vėl rodos szunes loję.

Jagu naujenu ne prisiusite, 
Tai manes ne tekšite;
Pamatysite, na, na! 
Tegul buna gana. r
* w k-

Vienas sziteip raszo
Ir labai grąžei praszo: 

Taradaikeli susimilek
Taje žinute in gazieta in dek: 

Pas mus Raip atsitiko,
Vienas po szvim gera varda 

paliko,
Pribuvo revolucionieris, 

Isz Lietuvos Ikokis tai Jagis; 
Ne sutvertus daigtus žvogavo, 

Kol visu ne prigavo^ 
Žinoma, piningu ne turėjo.

O dirbti suvis ne uorejo. 
Pas žmonis gerus tupeja, 

Nuolatos ka toki raszinejo. 
Kada vyrai in darba iszejo, 

Revolucionieris skrineles kraus 
tyti pradėjo;

Supikiavo pora szimtu dole 
riu,

Ir in platu svietą iszruniju!
Žinoma ir drabužius gavo, 

Geriausius ižsipikiavo;
Ne užmirszo ir ziegorejo auk

sinio,
Ka paemi vieno vaikino. 

Kada vyrai isz darbo parėjo.
Nusiprausi ir ant virszaus 

užėjo,
Rado skrineles iszkraustytas, 
Ir visas pakompes iszkrestas.

Czion tokiu latru daug atsi
rado,

Ka jau ne viena prigavo;
Turėjo isz Lietuvos karuot, 
Kad no virves ižsisaugot.

* » *
Ciiestere yra būrelis Lietuviu, 

Nes mažai apszviestu;
Laikraszeziu ne skaito

Mat ne turi laiko, 
Per kaziravima, 

Ir girtavima.
Už tat tankei, kada tik sueina, 

Tai gere ir be musztyniu ne 
apsieina.

Gaivos plyszta, 
Kraujei tyszka;

Ant nieko ne paiso,
Net ir drapanas sudrasko.
Užstoję pas vaita skundai, 

Kur užsimoka gerai;
Ne senai buvo kriksztynos, 

Tai užėjo ir musztynes;
Ant riksmo policije atbėgo, 

Ir in cipe nugabeno.
Ten vaitas sutaiki,

No kožno po 8 dol. palaiki. 
Isztikro teip ne daro gyvulei, 

Kaip czionais Lietuvei,

Najorke ne kas, 
Nutilo viskas;

Salunai bankrutina, 
Ne turi gėrynių pirkti už ka, 

Randa ne gali užmokėt, 
Turi pametia viską bėgt.
Ir bobos vyrus pameta, 
Ba jagu gerti papranta, 

Tai be gerymo ne gali būti, 
Turi in kitur runiti.

Vaiku ir vyro ižsižada, 
O kipszui prisižada:

Tai vis vyro kalte visame, 
Gali sakyti ir tame.

Daktaras @ WINTERS
110 W. Oak St, Shenandoah. Pi.

Gydo visokias lygaa akiu. Pritaiko akulo 
cine ir gvarantuqja juoa tinkanciiuma. Dl 
Winters per 5 metUd įuokinoai pae garai p 
4UB profeaorau ylga laiku

Peterburginei Paveikslai.
UIK. BALTA NAKTIS.

Apraszo vienas žalnieris api 
Petersburga ir jo kruteyma.- 
Ne galiu ne skaityt. Liteios 
margsta, ir rodos migla apsi
trauki. Ar tai nuvargymas 
akiu, ar tik teip aptemo? De
du in szali Krylovo skaskas. 
Jau vėlybas vakaras,-vienuolik 
ta adyna. Ne verta žibuti da
ryti- na ir miegti ne galiu .. 
jau no dvejeto nedeliu ne ga
liu miegoti. Oi toji naktine 
szviesa (pažaras) persimuszine 
je per tankiause uždengala 
ant langu; ant nervu tokia 
szviesa kenke o ir miega atimi 
neje. Diena prie saules geriau 
gali užmigti, negu laike^nak- 
tines szviesos Petersburge.

Pasikėliau, užsimecziau plosz 
ežiu, nes buvo vešu lauke ir 
iszeinu ant ulyczios. Leidausi 
ulieze, ant kurios krutu kaip 
diena, tiktai ne teip karszta 
kaip diena, kromai uždaryti, 
ant tretuoru daugybe spacier- 
ninku, prie vartų kuopeles tar 
nu, tarnaieziu ir naminiu sar
gu linksmai kalbancziu.

Puikei iszrodo tame laike 
upe Neva. Plati, banguoje ti 
kai kaip zerkolas blizga no 
szviesos pazarines, ant kurios 
pliuduriuoje ne iždidi botelei, 
valteles, ant kožno priszakio 
žibintaite, kuri spingso kaip 
vilko akis balzgana szviesa. 
Teip slankioje ant vandenio 
no vieno ant kito kraszto isz 
ylgai ir skersai ir inžambei, 
kaip naktinei szviesus vabale- 
lei. Viduriu upes vienoje eilo- 
je slenka tingei ylgos vity- 
nes ir berlinkos priloduotos, 
rodos kad dydžuvei. Prieszais 
ju szniokszcze kaip arklys gar 
laivelis, iez kurio durnas ver- 
czesi kanuoleis ir net pasinėrė 
ligkra'ztu sidabrineme vande 
nije. Kitoje szalyje upes atsi 
muszineje dydeli murai akade 
mijos. Priesz ija, prie pats 
vandenio, du sfinksai isz akme 
nio, pargabenti isz tolymo 
Egipto rodos kad miega ir iap 
nuoje api savo pietines szalies 
tėvynė ir prisižiurineje in ban 
guojente upe.

Szale žali medžei parko, o 
norint gana toli, vienok rodos 
kožna lapeli gali matyt, kožna 
keke žydineziu bezdu. Puiki 
tai regykla ypatingai puikei 
atsimusza muias akademijos 
isz balto murmuro. Ne pertoli 
stovi dvi žybintes no labai se
nu laiku Petro L

Ritu szalije pradėjo raudo- 
nuot, kaipo ženklas priesz te 
key ma saules, mat Petersbur- 
ge o ir gyloje Rusijoje, vasa
ros laike dienos labai ylgos o 
naktes vos keturios adynos. 
Da saules ne buvo matyt, o 
jau ant bokszto Petropavlos- 
kos katedros aniolo sparnai ir 
auksuotas kryžius, katra anio- 
las laiRi, jau blizgėjo augsztu- 
moję.

Sugrįžtu link miesto per 
raylžiniszka tuszta plečiu palo 
eini, kur in akis in puola dy- 
delis stovylas, ant kurio stovi 
rumiszkas vežimas pakinkytas 
szeszeis varineis arkleis. Cze 
velei ant Newskos uliezios slen 
ka mediniu bruku dyružkos. 
Veža kokius naktinius szesze- 
liūs isz naktiniu lebiu; cze ve
lei velkasi moteres visokio am 
žio, su susiriaukszlejusiom szle 
bem, rodos kad sumirkusios 
vysztos, vos kojas pavelka; to
laus prisiglaudžia prie barije- 
ro pora valkatų sznabžda terp 
saves. Laikais isz kokios cu- 
kernes girtas jaunas ponelis, 
su cilinderiu ant galvas sviruo 
je viduriu uliezios, kasžin ka 
tauziję, su raukomi mosuoje 
kaip su sparnais malūno, kol 
ne parpuola sunkei ant bruko. 
Duodasi girdėt spiegentis bai
sas szvilpuko per sarga, tai ve 
lei nutyla, o doružkos leke pas 
kui viena kita.

Krutulys ant ulieziu ne nūs 
toje, tik da dydinasi, ant rotu- 
szinio ziegoriaus rausza trecze 
adyna, tada uždarinėje visas 
restauracijes, kavines ir darže 
liūs. Ne trukus subruzdėjo 
velei miestas; ant ulieziu kuo
pos žmonių garsei klaga. Apr 
juosius nakti baldos praeitinė
je, lynksmai plaukezdami mai- 
szosi drauge vyrai su mergo- 
mi. Tankei mergina szvituoda 
ma parasoliku, numeta praeigi I

ni cilinderi («zilkine skrybėlė) 
no galvos, kuri nusirita toli 
ant uliezios, o iez ko pasikėlė 
dydeli juokai žiopliu. Cze ve 
lei, sznypezcze ir triubina auto 
mobile; o leke, rodos ant gal- 
vatrukio! teip pat karietos 
pekzka ir vežimai tarezka, ir 
arkliu kanopos rodos ugni 
skilę. Cze važnycze gyrtas su 
botagu plaka eumurusi arkly 
kad da greieziau bėgtu. Pone
lis sėdi pusiaugulintie kanete 
leje sa ylga geltona barzda lig 
juostai, dainuoje bl izn'szka 
dainele szale sedinezios merg 
ežes, eu dydele plunksnuota 
skrybėlė ir pusiau gulinti, ir 
toji pereigerus mykia sau po 
nose. Palei ju kojee, skersai 
diruezkos murinas gyrtae, tu>' 
but lekajus tosios poros, varto 
baltas akis ir tas dainuoje, o 
teip ižeižioje, jog rodos burna 
perpbezus no ausies l'g ausies, 
rodos kad jin kas iez kailio lu 
pa. .. .

Ketyerti adynos traukėsi tas 
paeiutiezkas kruteymas, paskui 
pamaži pradeda viskas nūs 
tot, ul czioe tusztinasi, tik kaip 
kur girdėt atbalsys žingsniu su 
siveliousio praeigio, kas valan 
da girdėt uždarineyma bromu, 
vartų ir vartelių. Saule no 
augsztai pyla kareztus spindu
lius ant iszmirusio miesto.

Tykumas dydelie.....
Lztolo girdėt rodos griaus 

mae isz pežemee ir kas kartas 
arinantieie. Isz piiszalynee uh- 
ežios iszlenda dydelie pilnas ve 
žimae, stovi ratai, druezei ap 
kaustyti, dundo, ant bruko, 
arklys sunkei tempe, tar-zke 
bleezkes, priemaigytos misingi 
nem blekutem, paskui antras, 
treczee, deszimtas ir tt. visi 
rausvai malavoti, uždengti su 
baltoms kruvinom paklodem, 
po tom paklodem da garuojen- 
ti szvieže gyvuliu kulezes, ver 
szei eu kadaruojentem galvom 
su perpjautais kaklais liežuvis 
karoję akie kaip stiklines isz 
verstos.

Ant pagaloe, da trauke gly 
tos vežimėliu pakinkytu su 
kudlotaie arklukais vos kojas 
velkanczeie, ant ju sėdi Esto 
nai eumuria, apželia kaip jnju 
krioksi, veža daržove ir pieną 
iez kaimu. Visi nusivilko ant 
rinkaus, kur lauke kupezei ir 
viską no juju nuperka. Užmo
ka menkus piningu o surenka 
tuketaneziue

Tokie tai gyvenimas Peter 
burge. Viena eina gult, kiti 
pradeda kelt ir teip diena po 
dienai velkasi.

ISZEJO ISZ SPAUDOS KNINGA

> SZV. RASZTAS NAUJO ISTATIMO

PARDUODAM PO:
Su kietais apdarais ■ • $2,00
Su puikeis zalntltais apdarais • $2,50

Už prisiuntima per paozta turite dadet 15o prie knigos.

Kninga spaudlnta yra lietuviszkam fitarom.

Adresas Rev. S. Pautienius, Mahanoy City, Pa.
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BiSCHŪFFS BANKING HOUSE
Uždėta 1848 m. (BANKA BISCHOFF’O.) Uždėta 1848 m.

237 Broadway ir 4 Park Place, New York, N. Y.__ — -------- - _____ J
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Pinigus siuneziarne i sena tėvynė kuoatsakaneziausiai, pagal 
dieninio kurso, su kiekvienu isz New Yorko iszplaukian- 
cziu greillaiviu, teip juog i 12 dienu k rajui priimti lieka.

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

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

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

Szipkortes parduodame aut 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 paslorojame del keliaujaneziu i kraju.
Daviernastis padarome pigiai ir kitas visas rajentaliszkas po- 

pieras, už žema proke. Sukolektavojima daliu atliekame 
kuoteisiugi ausiai.
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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.
Nadeloje Banka atidaryta no: 10 igi 12 adynai. Subatoje Igi 8 adynal vakaro. 
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W. TrssJtsuckas,
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

6RABORIUS
520 WEST CENTEft STR., MAHANOY OIH, BL

LAIDOJE KUNU8 NUSIBOSIU, PASAMDO BTG1NU8
DKL PAHIVA^INNIBO, KRAUSTO DAIG^TUB, IK T. T.



LIETUVISZKOS PASAKOS
Kalne, atsiverk!

Jau senei, kaip girioj merga 
uoginedama nutemyjo pulką 
plesziku prie kalvos prieinant: 
“Kalne, atsiverk!’’ Tuojau at 
siyeri, kaip koke plati anga, 
o aniems inejus vėl u'szsidari. 
Szita merga iez baimes krūme 
pasislėpusi, vislab mati ir gir 
dėjo O baime pametus apsie
ini palaukt kol anie vėl iszeie. 
Jei-belaukėnt su syk atsiveri 
kalnas ir visi vyrai tuszti vėl 
iezlindo. Labai but norėjusi, 
žinot, ka tie cze ineszi ir savyje 
pamislyje, tai bene bus suplesz 
ti ekarbai. Ta diena bijojos 
prie tos kalvos prieit, ale po 
tam, tankiau ta pacze vieta 
lankydama kelis kartus anuos 
vyrus ineinant ir iszeinant pa 
mati. O karta ji juos iszgirdo 
jaunuju viena mokinant, kaip 
m kaina ineit reik, ir ka reik 
sakyt, iszeiti norint. O ir paša 
ki tam toki dyvina varda, kuri 
vidui esant reik isztarti. Vis 
lab merga gerai ineitemyjo. 
Pleezikaras paėjus, bandi ir 
ji in kaina inlyst, ir tia atrado 
tokiu brangiu rubu, žemczugu 
aukso ir sidabro ryku, kuriu 
ir dar m savo amžu ne buvo 
macziusi. Jei teip patiko, 
kad, atsigėrėt ne galėdama, ii 
gai cze po stubas vaikszczioje. 
O galiai iszeit norėdama, ne
atsimini kalno varda, minavo 
jo, ale jei ne nykterejo. Turėjo 
pasislėpus laukt, kol anie vėl 
kart atsibasti ir jia varda isz 
girdo. Fotam mažumeli drau 
ge neszdama iszbegus ir ki
tiems pasaki, ka macziusi. 
Rods nuėjo ir kiti, ale vieta 
tuezcze rado. Pleszikai tik tur 
but ka nutemyjo, visa laba bu 
vo jau pagabene.

Pryszaky szviesu, užpnka 
ly, tamsu

Buvo karalius, turėdama la 
bai grąžepacze, kokios ant svie 
to nėra ir ne bus. O ta jam pa 
miri. Gana jieszkojo po visas 
žemes, ale sau antrosios paczios 
ne rado. O jam auga duktė, 
tokejau graži ir daili, kaip 
motyna, tos jis uszsigeidi yest. 
Duktė tai girdėdama, persigan 
do ir nežinoję kaip no tėvo at 
eikratyt. Paklausi savo sena 
je žindinycze, ka cze reiktu 
daryt. Ta mokina, toki dalyka 
užduot, kuri niekam ne galima 
ūzpildyt. Jiedvi eusikalbeju 
eios sutari praszyt pamusztine 
isz visokiu gyyuoliu, kurie tik 
ant žemes randami; jei tiktai 
viena vieninteli teužmirsztu, 
tai turis jei but pakajus. Kara 
liūs trokszdams dukters ir su 
medžiojo, sukacziojo tokius ka 
linine Gana zuje aniedvi, ar 
ne b utu koks gyvas daik 
tas dar užmireztas, nieko ne 
atrado. O karaliaus dukterei 
nykterejo, tiktai pa bėgt, 
tai bus gerai. Savo pamusz 
tine iszvirkszcze apsisiautusi, 
iszbego nakties czeee ir 
nauje klydinedama in tolima 
miestą ir ta karaliaus dvare 
per merga parsisamdi. Sun 
kaus darbo nepratusi pradėjo 
jau pagrįst, o tarpais iszejusi 
in gire savo varga skusdavo 
medžiams, paukszeziams, van 
denimis bei kalnams vis grau 
džei verkdama. Irsztai! pasi 
rodi jei moteriszki, pažadanti 
pagelbėt. Sakanti: “Jei tu no 
ri, kaip papratusi, pasiliusta 
vot tai ateik pae szi iszpuvusi 
medi ir, m jin inlindue, vely 
kis, koke pareda tiktai pamie 
lyji, tai bus cze. O iszsprust 
norėdama, tiktai sakyk : Pry 
szakys szyiesu, užpakalyje 
tamsu. Ale neikados vėliaus 
ne likis, kaip akszczia, iki 
vidurnaktis, gryszk geriaus 
ankszcziau.” Karta karaliaus 
bute dide czesni turint ji savo 
vyriasiiuosius pasiprasziusi nu 
bego pas kiaurąjį medi, velyjos 
drabužius kaip sidabras tvis 
kanczins, ir tuojaus teip buvo 
rėdyta. Lzejus atrado puikiau 
se karieta insisedo ir veik bu 
vo, kur velyjosi. Jei inžengent 
visi pažvilgejo, koks jos didis 
gražumas, o princas vos pama 
tęs, priesz atsiskubindamas, 
tuojau ja sveikina ir ne su vie 
na nekalbėjo, kaip tiktai s i 
je. Tuodu kits kitu ta pati va 
kana paeimego. Ale triumpi 
pirm vidurnaktis ji tyloms par 
važiavo, nieks nežinojo, kur

dingus. Karaliaus sūnūs jos, 
vis iszsilgdams lauki, Jis mel 
di tęva, kaip tiktai inmanyda 
mas, kad vėl apsakytu czesni. 
Tam invelyjusi lauki nepažys 
tamos viesznes, kol sulauki. O 
ta vakara buvo pasirėdžius ru 
bais, kaip sauli tviskanezeis. 
Gana maldi princas, kad ilgiau 
da paliktu vieszeti, ale ji neli 
kos vėliaus kaip iki trijų biar 
tainiu dvylika ir vėl gryžo, 
nes tada buvo žadėjusi prie 
savo darbo but. Princas iszbe 
ges paliepi jos vežimą sulai 
kyt, arba nors pasekt ir dabot 
iez kur esanti. Ji tiktai pasaki; 
“Pryszakyt szviesu, užpakaly 
je tamsu!” ir nieke uesumati 
kur dingo. Vėl kvieti trecze 
karta karalius savo sveczius, 
vėl princas jes lauki vis drobe 
dams, ar ji ir vėl ateisenti. O 
ta vagara velyjos jin rubus, 
ant, kuriu lyg žvaigždes isz 
barstytos. Vėl princas tik su 
je viena kalbėjo, prie jos prise 
dės lyg prineztas. Ir jei pati
ko sėdėt ir kalbetisi, czesas 
prabėgo neteroyjant ir su syk 
iszgirdo ziegoriu dvylika be 
malduojanti. I zpuoli isz palo 
eziaus pultinai, ezoka in veži
mą ir pavažiavo, sakydama: 
“Pryszakyt szviesu, užpakaly 
je tamsu.” O sirokais pamir- 
ezo Žvaigždžiu rubus iszsivilkt 
bet savo kasdieninius viražui 
uezsimetusi namon parbėgo. 
Ta pati vakara princas, savo 
viesznes pasigesdamas, blogai 
apsirgo, buk mirsee. Reikėjo 
jin kavot, o jis kita kavotojo 
ne norėjo, kaip tiktai vien tno 
teriszku. Ir szita paskirta bu 
vo ji kavot, o jei atėjusi jis po 
Visam nusiramdi, jam kalba 
teip rodėsi pažystama, jis neži 
nojo del ko. Kita po to jau 
neprisiliaido, jin vis turėjo 
apie jin but diena bei nakti, 
tai jo szirdelei buvo ramiaus 
O jei didei malonu kavot, ne 
žinant del ko. Miegot negale 
damas, karaliuos sūnūs uszsi- 
mani rasztus skaityt del czeeo 
praleidimo ir pasiunti szita 
merga, kad pasilipus no lenty 
nos priduotu nežinau kokes 
knygas. Jei belipant tvykst! 
žvaigždetaszis apredes princo 
akims pasirodi, isz po apaezios 
prasikises. Tas tuojaus suezu 
ko, paszokes apsikabino je isz 
pažinodama; karalius atbėgės 
džiaugėsi, ir savo vaikams veik 
svodba taigi. O ant tos svod- 
bas ir aez buvau. Cze buvo 
lebi! Pyragus negalėjo su pei 
liu prariekt, vis du vyru pasis 
tojusiu, kaip liautas, pjovi. Ir 
asz parsinesziau dyvu da toke 
rieke ant pecziu, pailsau be 
striunydamas ir parėjės namo 
visam Galbrascziu kiemui per 
dvi nedeles pntekau dalyt, o 
žinai tas kieme ne mažas, my 
les ilgumo, ir puse platuma, 
cielas ezimts gyventoju ir be 
veik tūkstantis žmonių.

Gryžtantis szilingas.
Da ir dabar minavoja Pakai 

nenu vargsza, biedna žmogele, 
duoneles rote pelnancze, ale 
karezemelee graezele niekados 
nedirbaneze. Kitu matei gerent 
prie karezemoe rylevojant jo 
nes kojes, neturėjo juju. Ant 
kele svetima žmogaus sutiktas 
irpaklaustae, ko teip trokeztae, 
saki: “Kaip kitu matau gerent, 
negaliu saves nuvaldyt, ir no 
it cze atsigerti brangvynele ar
ba pyvela, o ne turiu iszko.- 
“Te! imk! iszlesk, kui ir kaip 
tankei noii, ale to pinigele mi 
na ne keisk!” Teip atsakius 
svetimoje, daugiaus jau ne ma 
ti. Acot anot svetimo žmo 
gaus ir nusidavi. Puikaus ezi 
linga nesigailėdamas, tuojaus 
tuojaus ant vietos iszleido, o 
tik ant namu besileidžent to 
pinigele ne pasigedo. Piie del 
mona griebdamas užeziuopi ir 
ir vėl a’radavo, kol jo nekeiti. 
O kaip it zkeiti daugiaus nebe 
rado, negi sulaukioj grysz- 
tau*.

Ubagas.
Židas davė ubagui skatiką o 

tas tarė:
— Tegu) tav Dievas tukstan 

ti kartu ataduoda, tarė ub°gas. 
Žida°: - Ni, ar tai taip daug? 

tai tuietau 6 dol. ir 20 trrezo 
ku, nes ir tai gerai. Vienok ne 
sitikiu idant tavo meldimai ižai 
pildins, da jago tu galėtai isz 
praezit, tai pirma eav itzpraezi 
turn.

Svotai pašnekos tautas
Terp nekuriu tautu svotai pa 

gal juju papratima, buna visaip 
priymineti ir teip:

Pas čigonus, vengruosia, pirą 
gai buna naudojami kaipo mei 
lingos gromatos. Jaunikis pami 
lejas mergina pagal savo szir 
dies velinima, inkepa inpiraga 
pinigą o prie pirmam suėjimui 
atiduoda jai. Jago mergyna 
piraga priyms tai ženklina 
meilus priėmimas o jago tuo
jaus atyduos, tai buna atmes 
tas. Geras tai yra spasabas, ba 
intersas buna greitai užbaigta“.

Pas daugeli tautu, reikalą- 
lauje drūtumo aut gavimo 
paczios. Pas tautas pus-lauki- 
nius, ant pustiniu arabiezku, 
jaunikis payma mergina per 
prievarta kada toji gano kai
mene savo tėvo. Mergina ginasi 
nevos isz visu pajėgu ir naudo 
je visokius ginklus ka tik pa
reina po ranka; lazdas, akmens 
ir pieskos buna naudojami ant 
apsiginimo. Jagu, laike gini- 
mosi pažeis savo užpuola, tai 
aplaiko neiszpaeakitina garbe 
ant viso gyvasezio, jago prie 
szingai jaunikis ingales mergi 
na ir pritrauks jaja prie budos 
josios tėvo, tai teip kaip po 
svodbai.

Eskimosai ne geriau apsiei
na. Nužiūri sav drauge gyveni 
mo, spėkomis payma jaja in 
savo ledini gyvenimą, trauk 
damas jaja už plauku be jokio 
klausimo arba kailinio apie 
dalo.

Už tai pas sztama Po Mi 
dos, vienos isz tautu Birmanu 
totoriszku, svotai atsibuna 
labai poetiszkai. Vyrai vietoje 
kareztu žodžiu, apreiszke savo 
meile per pagialba muzikes. 
Pirmutinėje dienoje kada jau 
prasideda vasara, atsibuna 
didele szvente, ant kuriuos su
sirenka visos merginos kuriuos 
yra tinkamos ant apsivedimo 
Jaunikei atsisedia po medžeis, 
grayna ant savo milemu instru 
mentu.

Mergynos vaikszczioje, klau 
sidamos muzikes. Kada mile- 
ma praejna, jaunikis grayna 
garsiau ir puikiau; jago mile 
ma praejna rodos negirde 
dama jojo muzikes, jaunikas 
Jtrotije vilti gavimo josies, 
nes jago togi prisiartina ar- 
cziau, mesdama jam žiedą 
ant instrumento, tada paszo 
ka ant kojų ir pagriebė jaja 
už rankos nes saugojesi idant 
žiedeli ne numest nog instru
mento.

Ant salos Borneo ir navat 
nas buna papratymas. jaunikis 
norėdamas prisigerint mergi
nai, prigiablesti jai visame jo 
siosužs’emime Jago merginane 
atsako jajo pagialbos ir su nu 
siszipsojimu jin pryima, tads 
nakties laike atejna pas jaja 
Jago tėvai tinkajant juju susi 
ponavimo, tai nuduoda jog mie 
ga ir nebūna prieszingi jojo ai 
silankymui; mergina atsikėlė 
ir pryimineje dovanas nog ss 
vo milemo.

Jago japonezikae noii persi 
tatyt, meta bukietą žiedu ie> 
slivinio medžio in josios karie 
ta kada toji važiuoje ant svod 
bos savo drauges. Jago japo 
naite žiebus iszmeta jam sd 
galos tai ženklas yra atmeti
mo jojo meiles, nes jago prise 
ga prie krutes tai ženklas, jo. 
gali ir ant tolaus savo meile ja 
perstatynet igi apsipaeziavi 
m u i.

Teisinimas vagio
Sudže in vagi :- Del to b s' 

sunkei nukorotu, I a insigavai 
in grineze, kada visi buvo baž 
niezioje ant nob žeustvos.

Vagie: - Juk tai tada geria- 
se vogi! Ar-gi man butu pasi- 
•ekia, jagu butu visi namieje? 
Kagi žmonis tada kalbėtu ? pa 
sak'tu, jog esmių begėdžiu, ja 
go prus akiu imtau.

f\. G. GROBLEWSKI,
—^3.5^vipipRas ir Fabrikantas*^—

Garsiu uLenkiszku-Lietuwisku Waistu”

KUR BUNA.
Mano brolis Juozas Brusokas isz 

luvalkugub. Maryanpales pav. 
Godeliu par. Praszau atsiszaukti ant 
tdreso: (gg o;)

Mr. Chas. Brusokas.
qox 40 Cedar Point, I’ll.

Mano pusbroloi, Polinardas ir Ro
kas Daniotai ir Petras Ramanauskas, 
3 metai adgal giveno Chicago. Visi 
paeina isz Kauno gub. Sziauliu pav 
Kurszenu par. Praszau atsiszaukt 
ant adreso- (99 o t)

Mr. Ig. Norkevicz, 
Oglesby, 111.

Egiuterro No. 1.
Egiuten-o No. 2.
Zmijerznik
Gumbo Lnszai
Meszkos Mostic
Trayenk
Liniment del Waiku
Giduoles no kosulio

asztraus
Liepų balsainas no kosulio 

(plaucziu)
Anti-Laxon del vaiku
Proszkai no kirmelu

vaikams
Proslkai no kirmelu

suaugusiems
Vanduo del akiu

Giduolos no skaudejimk 
dantų

Mostis no prakaitavimo 
kkju

Geležinis sudrutintojos 
sveikatos

Giduoles nutildimui vaiku
Giduolis no nuspaudimu 

(Com Cure)
“Grip-kiur”
Plunka apsaugotojas
Mikelei nuo kepami
“Kinder Balsam”
Bobru laszai
Kankvaistis no sutrukime 

ranku
Giduoles del iszlraiikimo m yioii “Lagodnik” del at luoša*
karszczio po nudegimui. UUL . . . . . . ,. i i/riiTr n mi in Airiuni-■■■■» vimo vidurius be jokio ska-
Laszai no kruvinosios KENTEJIMU IR SKAUDĖJIMU. ‘ dėjimo

suaugusiems . . .... .. ------------- ------------------------- Atgaivitojas kraujoAo Rumatizmo (nauias bu-,, . ,, . . ...dasgidimo) giduole del skaude- Suramitojas nervu-szirdies
Giduoles sužlebe7/ioiiinuij7//,0.f/n/r0s» kataro, pecziu, Giduole no Ekzimo (Rožes 

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

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

reikalingos del tavo ligos, tada aprKszik savo liga ir man atsiusk $1.00 o aplaikisi 
vaistas kokios reskalingos o bus tau 10 sik geriau ir pigiau negu pas koki Daktaro 
o jogu vaistai daugiau kasztuos negu $1.00 tada užmokėsi po aplaikimui vaistu.

Siuneziant gromata nuleki t marke už 2^. Adresavokite:

A. G. Groblewski,
Cor. Elm & Main Strs; s> Plymouth, Pa.

Micrii-
Jurgis: - Po velniu, kas ta 

ve teip in snuki pasveikino, 
jog net visi penki pirsztai ži 
mu?

Petras: - E, tai nieko. Mata 
mano pati liepi kad pirktau 
ijei piisztines ant Main uli- 
ežios, kad žinotau kaip dideles 
tai man uždėjo ženklą ant 
snuk’o.

Mano brolys Karolius Gasilanskas, 
apie 12 metu Amer. isz Suvalkų 
gub, pav. Seinų, gmi: Wiejsieju pa 
czuotas.per straikas iszvaževo in Ells 
vorth, Pa. isz kur rasze gromata. Te 
gul danesza ant. adreso: (76 o;) 

Mr. John Gasilauski
323 E. Center St. Shenandoah, Pa.

Mano dede Antanas Czosna, pir 
miau giveno Centralia, Pa. turiu svar 
bu reikalą meldžiu atsiszaukti ant 
adreso; (gį o,)

Mr. Wm. Banionis,
10 Hay Ave. Detroit, Mich

Gerai pardavė.
Slidžia:- Iszemei iez kisze- 

niaus savo sėbro ziegoreh ir ant 
ritojaus pardavei usz 10 dol. 
Ar tav ne sarmata?

Kaltinikas: - Ponas sudžia.. 
ponas sudžia ne deszimts ne 
butu gavias.

Geras spasabas.
— Ka tu kumute darai kad 

tavo slūgine teip anksti kele, 
gal budini'?

Ne budinu, pati kele. Mat 
ant tos miegales iezradau spa- 
saba, ba liepeu jaunam buezie- 
riui ant penktos atvežt me<a. 
tai sluginaite norėdama pasida 
bint, kele anKsti ir apsiezvari
ną.

Ruskas priežodis Priesz isz- 
kelevima ant vainos, pasimelsk 

' viena karta: jago in sėdi in lai 
va, pasimelsk du kartu, o 
priesz apsipaezevima, pasi- 

(melsk tris kartus.

Mano draugas Juozas Skraczius isz 
Suvalkų gub. Vilkaviszkio pav. gmi 
no ir kaimo Pajevonio. Praszau atsi
szaukti ant adreso : (99 o^

Mr. .Ino. Gutauokap,
Bpx 48 Silver Lane, Conn

Maro brolis Antanas Kisielaucka 
isz Kauno gub. ir pav, kaimo Raudo 
nenu. Tegul kagreieziause atsiszau 
ke ant adreso: (99 o;"]

Mr. Geo. Kisielauokas,
216 Front St., Elizabeth, M. J

Mano draugas Adomas Budginas 
isz Kauno gub. Raseinių pav. Kalti 
nenu par. sodžiaus i_.auminu, pirma 
giveno Mahanoy City, Praszau atsi 
szaukti ant adreso: C69 °0

Mr. Paul Dargia
Box 036 Bridgeville. Pa.

Kazimieras Zalnieraitis, paeina isz 
Suvaiką gub. no Krosnos, apie 6 pe 
du aukszczio, rauplėtas, biskisulinde 
ir szleivas, pergivenes ilga laika 
gpring Valley, Jaigu kas žino kur 
jis yra, praszau duoti man žine:

(69 °1) 
Mr. M. M. Znpkowski

Spring Valley, I’ll.

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

PASITIKETINAS VAISTAS
Labiausiai pasitiketinu vaistu visuose sukliuvimuose viduriu ir gru- 
muliavimuo organu kaip; Dispepsija, negrumuliavimas, atsirūgimas, 
ledakurnas, vejai ir užkietėjimas, yra

SEVEROS
Bitteris Viduriams
Jis sustiprina silpniausia organizma, sugražina senoviszka sveikata ir yra 
geriausiu sustiprintųjų po ligai. Jis suteikia gera apetitą ir panaikina su- 
rugima viduriu abelna silpnumą. 50c. 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 Kopeohy,
1328 Buffalo Ave; HEGEWISCH, I’LL,

^^1) AKT ARO PATARIMAS DOVANAI.^^

Neuralgija
ir galvos skaudėjimas esti priežasezia smarkaus 
deginanezio skausmo iszilgai kuria nors deszineja 
nervu szaka. Nervai atjauezia labai dideli skau
smą, ir tokiuose atsitikimuose vartok

SEVEROS PLOTKELES
nuo galvos skaudėjimo Ir neuralgijos

kurios suminksztina skausmą ir neturi blogu
pasekmių. Pre^e 25C.

Sustiprintojas
ir užtikimas atbudavotojas seniems, dalikatniems 
ir silpniems žmogoms: neiszsakytai naudingas 
preporatas nuo chroniszko užkietėjimo, tulžies, 
apsunkusiu kepenų ir anemijos, yra

SEVEROS
Gyvasties Baisumas

Be abejones geriausias vaistas nuo tu ligų. 
Kiekvienas jjn giria, kas tik vartojo,
_ ___________ PreKe 25 c.

Parsiduoda ^visose aptiekose - - Reikalaukite “SEVEROS.”

Kožnas Lašas Vertas Dolerio 
rašo musų kostumeris. kuriam joki daktarai ne- 
gclbėjo—l»et musų gyduolės sugražino Jam sveika
tą. Jos. Sclinnrsky Iš Ileiidmaii, Wis., rošo:^"A8 
vieną butelį jau sunaudojau ir jaučiuosi sveiku. 
Ta gyduolė yra gera. Šį butelį kį prisiusite, tai 
duosiu savo draugui. Aš jūsų gyduole pagarsinsiu 
laikraštyj.” Frauas Kudzenis. Forest Port, N. Y. 
rašo: ‘•Aplaikes gyduoles suvartojau; jos buvo 
gana pamarį i vos ir dėkavoju labai už geras gy
duoles. Vėlinu ir kitiems kreiptis pas tomistas". 
Kožnįdieiiį apturime šimtus tam panašių la'Skų 
nuo kostuinerių. Jeigu nesijauti sveiku arba sergi, 
tai nelauk ilgiau, prisiųsk mum porį markių, savo 
tikrį vardę, pravardę ir adresę o mes tomistai nu
siusime No. 3 katallogį, didžiausią lietuviškoje 
kalboje,GI dideli pusbipeL Jame telpa teisingi ap
rašymai apie suvlrš 200 visokių kūniškų nesveiku
mų, vyrų, moterų ir vaikų. Išaiškina pradžią, 
priežastį ir pasekmes ligų ir pasako kokias gyduo
les naudoti, kiek jos kaštuoja ir kur Jas gauti. Tel
pa paveikslai ir prekės visokių naujausių electro- 
gydančių aparatų, Roberinių daiktų, Magiškų 
aparatų, Drukuojamų ir Rašomų Mašinų, Stereo- 
skopų ir jiem Paveikslų. Armonikų, Koncertinų, 
Rritvų ir daugel kitokių kožnam reikalingų 
daiktų. Nelauk, rašyk šendien, dabar, tuojaus.

■■ — ADRESUOK TEIP - — ■-----
JOHN’S SUPPLY HOUSE
P1LSEN STATION, CHICAGO, ILL

^raze
1(1^ WIENATINI-S
J SALONAS IR GR0SER-SZT0R1Š1

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

SUGAR NOTCH, PA.
Parduoda Cukrų, Kava, Herbata, Mesi 

Miltus ir vyska ta kas ira reikalin^ 'ug 
žmogaus. Teipos-gi prie vietos raudami SflS 
kinas su inilžiniszkaia stiklaisrszaltum alino 
arieikom ir pujkeis cygarais. Pliektam 

parduoda SZIPKORtS§ 'it 
siuncze piningus in visas dalei 
svieto grejtai.

PUIKI SALE DEL MITINGU, SZOKIU fr Ui 
-—, .. . ■- -įį

Parduoda Szipkortes ant visokiu drueziausiu ir geriauriu lai
vu. Siuncze piningus in visas dales svieto greieziause ir pi- 
giause. Visi tie, kurie per mus siuntė apie tai gerai žino, 
teduoda dostovierene del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam 
pavesti. Del draugyscziu pristitaa puikes Szarfas, Juostas, Kepures, Karūnas, 
Špilkas k t. t. Su kokiu nore reikalu kas-link Szipkorcziu, pi
ninga ir t. L raaukyte paa mana o gausite teisinga atsakyma
—---------------------------------------------  — ■ • ■ - —------“-s

—- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Garsingiausias ant viso šileli ir žinomas kalpa gerlw- 

sės specialistas kronlszku ir azsisenejusiu Ilgu- - - - - - - s

< DR. KOLER,
Turintys geriausius diplomus ir 16 metine pnktiks gi 

dyme visokiu žmogyssku silpnybių. Iszgyde lukstanczu I 
7. meni n isz pavoyngu ligų, kurie su džiaugsmu gamina 
varda DR. KOLER ir gyre savo patinstamiems vadin
dami ijn Samaritonu tebirio taiko.

Jojo rodos yra už dyka,—kožnes ijarn szirdingai de>> 
voje. DR. KOLER gydo visas ligas pasekmingai o $>- 
užsisenejuses ligas inkstu ir rumatizmo, užsiszaldima f&i

voe, nosies, gerkles, pRvo ir žarna; parku, iszberimu, niežimo, epilepsija senu ro
mi ir visas hgas naejnanczcs isz kraujo. Gydo su geriausiu pasisekimu Moterių 
Ligas o ipacz uzsisenejusias ligas GUMBO. Turi didžiausia atyda ant visokiu į 
užkrecziamu ir Privatiszku Ligų [ar tai paejnancziu no tėvu] kaipo: sifilis, nii- 
trotyinas viriszku pajėgu, veisei pat-naikynimo ir Lt, gydo greitai ir pasekmingai. 
Ne rejke sarmatintis nes gidintis ganogreieziausia, nes apsileidimas atnešite dides
ni pavoju ateiteje. Rejke žinot, jog vienas atsilankimas nas gidintoju ženklina 
daugiau ne kaip dvideszimts iaiszku raszytu per ligoni. Dli. KOLER kalba.lie- 
tuviszkai ir lenkiszkai ir pats duoda ligoniams rodą, be pagialbos tiumoeziaus, 
kurie randasi konia pas kozn daktara mieste Pittsburgia.

. r-, r-, i r-f No 9 isz rito igi 9 vakare.
ADINOS PRIĖMIMO. 9 j-ito jgį 4 po piet Nedelomls.

DR. KOLER,

Puikiausia 
užeiga 

del Lietuviu!
Fr sveti ilgiau
sias priėmimas 
lel visu kur ra- 
-ite gardia Ar 
Aiu ir Cigaru. Teip-gi 
-ale del zobovu ir t. t.

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

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

PIRMUTINE KRAUTUVE VISOKIU GERYMU
WHOLESALE.
Pristato visokius gėrimus del sai 

lunyku ant pikniku, balu, krik! 
sztynu alų, porteri, vynus, aiielj 
ka ir 1.1. Pristato in namus alų 
ir porteri bonkutem. Gėrimai 
pirkti pas Norkevirziu yra kanoj 
^iūrl

-■ -į.. .-3

STEFAN ROVNIANEK
318 3-RD AVENUE

Pone bloko žemiau no Pltwburglnlo Paeito.
PITTSBURG, . PA.

Didžiausia Lietuviszka krautuve visokiu 
gėrimu Suv. Vals. Kas tik naudojo muso 
nefaiszavotas, nes czistus vynus ir aiielkas, 
tasai ne galėjo atsigėrėt j u j n o geriause mie 
ra ir pata-niaGma tik pas mus apturėjo.

muso prekes:
Gera Raudona Arielka (2,00
Gera Balta Arielka 2,00
Bumas . . u 2,00
Rūmas Jamaika ■ 4,00
Ginas - • - 2 00
Uuogine Arielka » • 4r&o
Klftuuel - - * 2,oo
Auluotas, smagus gėrimas - 2/)o 
Cklbtas spiritas • • 3>oo
Slitąįtc .... 2,5o 
SllvaTte, tikrai Lietu visiką 4,5o 
Terkellca - - • 2,5o
Terkcllca. tikrai Vengrlsika 5,00 
Konlakaa . - • 2,5o
KoMakas, Franeuilsxkas • 6,00 
Obobllnc Brandy • • 2,00
Blaėkjjcrry ... l,5o
Rosolfs, gardus gėrimas ■ 2,5o 
MeUųi'uoge ... 2,5o
Vlnnltfte • • • 2,6o

P. V. O B I E C U N A S,
12 A CARSON ST. S. S. FHTTSBUWd,
Pirrpa LiefuviszKa

SU KAPITOLU $75,000,0®
8U0RGANIZAV0TA IR CZERTB-

RUOTA KAIPO

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
(VISU TAUTU DANKA)

ORGANIZATORIUS TOS RANKOS IRA

P. v. O BI ECU N AS.
Muso banka Imtai viena iez tvlrcidauelu Suvis. Valet., czerternota, eeuntl po kontroia 

ValRtiJoe rando ir per tai pilnai užeiti kiama. Priima piningus d ai iutateetžljm6 ir moka ket
virta procentą. Parduoda laivakortes ant geriausiu linijų ir siunosta ptelnguo in Hbm d®kie 
svieto, i’adaro davlernastla atlikimu! vleok!u,rt>1kalu su waldzia MaabeEjoe. IszhmJbo rito, 
klua piningus ant Amorlkonlszku arba kitokiu. Daro apaergeymus no tenise ant vdan datMu 
ir t.t. Piningus del paczedlnlmo galit priaiunat vacztlniu Money O4er arba Express Oa. o 
tuojauj bus lezaiunstos bankavoa knlngutee. Kreipkltea vlei Pae gsra žinoma del vt^a Mote
rį P. ▼. OBIBCUNA, o busit apgsergsti no visokiu apgaviku.

2,5o 
2,5o 
2,6o 
5,00 
2,50 
5,00
2.50 
2,6o
8,5o 
B.oo 
5,00 
3,oo 
6,oo 
3,00

3,oe
3.00
3,oa 
6,00 
3,oa
3,00
4,00
3,5o 
6,oo 
3,6«

4,oo
5.50 6,oo
2.50 3,oo
2,00 2,5o
8,oo gnton
3,oo galon
3,oo galoo

AM ERIKON ISZKI VYNAI:
SI,oo Galonai 

1,25 “
»,5o “ 

. L<>o “
t, 6o ••
1,76 “ 
‘3,oo •• 
2,oo “ 
>,5o *•
2,6o 8,oo

Ohio raudonas . •
Ohio* baltas—saldus . .
Knlifbrnllos, senas, ruksitus 
Kalifornijos mnsikatulas • 
KallfornUos ifiuNzkųtaias . 
Kalifornijos tokalstkas 
Kalifornijos L4 metu) Port Wine 
Kalifornijos Stef 1 Wino . .
Kallf6ruHos Burgundy, raudonas 
Viduriams Kartus "Vynas

Baulk y te po prekes. Užkalbinimas ant 810,o( 
ir dadjjau UŽ MORAM EKSPRESĄ Pennsylvania 
Ohio ir West Virginia valstijose. Adresas:

Stefan Rovnianek,
1ft Lit Aieouc * Pittsburg, Pi,

Be^k pas Rasažinska j
Kur begi teip etaigai?
Aį’tav kas ne gerai?

Gerai man ir smagu!
No Ragttžinsko sznap

sėto turini
Ir tu kuinai

nesterietum
Jago tokia a- 
rielka turėtum

Agentas

i Columbia
ALAUS

S4-S6 N. MAIN SIR.

DOVANA! Temykite gerai! tikrai lietuviška, didele krautuve 
Vi o i r m c Puikiausių armonikų, skripkų, klornotiį, triubų, koncertinų ir 
V 1 □ 1 E iii □ daugybe kitokių muzikališkų instrumentų. Goriausių dziegorių, 

lenciūgų, visokių žiedų, lakotų, špilkų, kolčikų auksinių ir paauk 
suolų, visokio skyriaus mašinukių dėl drukavojimo gromatų, pui
kių britvų, albumų portretams, revolverių, šaudyklių (strielbų), 
kišeninių lempukių, guminių Ii t arų, adresams pečėčių, gramatikų 
mokintis angliškos kalbos, žodynų, istoriškų ir maldų knygų kokių 
tik randasi lietuviškoj kalboj, gražių popierų del rašymo gromatų

su puikiausiais apskaitymais ir dainomis — su konvertais tuzinas 25c., 5 tuzinai 
už Sl.oo, 1000 už $6.00. Kas volitų sau ką parsitraukti, tegul prisiunčia už 5c 
markg’ir teisingą adresą, o apturės didelį N 3 naują KATALOGĄ DOVANĄ! 
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 varda laikraščio, katrame matėt apgarsinimo. 
K. VILKEVICH. 112 Grand st, Brooklyn, N. Y.

NAUJAUSIAS 
fSZgiADIM-aS

Daugybe odoe Ilgu paejKa no neezvaraua i 
užsilaikymo Ir VžulffeTImd. telbgLk®u5 ( 
viduriniu Ilgu. Dkugurifėfi gaunLpuWkuB | 
plelekanaa, ellnkIma filaUkTO VllYlSrt-per i 
apelleidlma. Gydosi p^neAtefikanMua 
daktarus ar aircntbe, kūrTe'tlk piulguaTfe < 
vilioja, o paskui rareBtF mums, kad eme- ( 
te daugybe gyduolu isz inValfiu apgaviku ( 
o pagelbos negavote.ir sSkoTe, kad. gal ir i 
muso gyduoles negeibes. (Taigi meldle- ( 
me mums darodyti; kokis žmogus likosi i 
muso gyduolėmis apgautas.) Turimo tu- i 
ImtancBius oroRlnallsiku padckavonlu. i 
Tegul nors vienas daktaras parodo mums i 
tiek padekavonlu, o mee duosime dideli i 
atilgynlma. Plika galv Jsunku pydyti, ja- i 
go senas ir galva žvilga, tol to paaelbetl i 
ne galima, bet jago jaunas, o turi retus 
plaukus, o ant odos matytis maži plauku- 
czel tai tom galima suteiktipagelba; plau 
kai neyra grybai—viena ditStfa'ne lezdyge. 
Atolsaaukiantlfnis nuflfunsiinedyka infor 
maclja su placzlu apraszlmū. Mes nešiu- 
leme prisispyrę savo gyduolu, teisingasis 
daktaras to ne vienas ne daro. Kas ribrl 
persitlkrlnt tegtfl raszb pffs mus. Adrefeas

PROF. J. M. RRUMZA,
OM BROADWAY MU

BS^KLYN, B. T. /



Žinios Vietines. ISZ LIETUVISZKB 
KAIMELU.

Ijz Lietuvoj Penrose ant antro ter-1 
mino.

— Oras puikus, naktys vė
sios,- gerai miegot.

— A tai puikios sorkutes. 
Del lietuviu laba' patinka!

— Geri laikai užeis, tegul 
kožnas naudoje ir piningelius 
kavoje ant zopes o.

— Lehigh Valley kasyklos 
iszdirbo dvi dienas, oReadingo 
ketures. Ne trukus dyrbs pilna 
laika, diena ir nakti. Bus pi 
ningu kaip pelu!

— Italijonai vėl tūri varga. 
Jie gavo žemes ant“liso” nog 
Readingokompanijos, ant kam 
po Pine ir 9-tos ulycziu, kur 
buvo nutarė statyti savo bažny 
ežia. Dabar pabijojo statyti- 
bažnyczia ant “lis” žemes- To
dėl negreitai da turės eavo baž 
nyczia.

— Bizniakai vidutinei eina.
— Lietuviezkas benas turės 

koncertą ateinanti Utarninka, 
ant kampo Main ir Center uly 
ežiu.

Prasidės tarpe 7 ii 8 ad. va
kare. Vertėtu paklausyti. Mu
su benas trumpam laike labai 
pasigerino ir puikiai nugraina.

Garbe jiems už tatai.
— Arklius samdykite no p. 

Juodeszkos ir Marczelonio. Tu 
ri puikius ryginus ir visokius 
vežimus.

— Rytoi szve.de, Dangun 
ėmimo Panos Marijos.

— Geriause pasiuva siutus 
p. Malažinekas ir p. Ražaiti?. 
Dabar laikas steluoti overko 
ežius.

— p. Rynkeviczius visus va 
Barinius siutus parduoda, kad 
pa daryti vieta del žieminiu 
drabužiu.

—Rytoi piknikas Sz. Ludvi 
ko draugystes. Ejsime visi.

Hastings, Pil.-Darbai la 
bai slobnai eina, dirba tik vie 
na diena ant nedėlios.

— Lietuviu familiju yra 
apie 40, o pavieniu koke deset 
kas daugiau, ale ne visi gerai 
prisilaiko.

Amsterdam, N. Y - Di- 
džiause karpetaune kur dirbo 
keli tukstaneziai darbininku, 
sustojo Liepos menesi ir da 
lig sziol stovi ir nėra žinios ka 
da pradės dirbti.

— L etuyei skirstosi m vi 
sas szalis darbu jieszkodami. 
Kiti vėl in Lietuva važuoja.

Union City, Conn - Visos 
R. S. Co. dirbtuves sustojo dir 
be, ant triju sanvaicziu, tai 
žmonelei turi invales laiko 
žvejot, meszkeriot, gribaut ir 
vuogaut. ,

— Lietuvei ne visi malszei 
užsilaiko. Del nekuriu rengėsi 
Taradaika pribūti.

Mus vientaurzini geidžia, kad 
jis vėl butu aprinktas.

Atilos 
neseniai 
žmogus,

Darsuniszkis
(Traku pav.) Pas mus yra 

monopolis, 20 sankroveliu, 4 
aludes ir apie 10 slaptųjų 
smukliu.

Gyventoju kokie du szlmtai 
tame ekaitliuje 30 žydu.

Mosėdis
(Teleziu apskr.). 

sodžiuje pasipjovė 
parėjės isz Amerikos
J. Rankys. Jis tai padare isze 
jes isz proto. Nabaezninkas 
paliko didžiam varge du mažu 
vaiku ir žmona.

— Mosėdyje labai praeipla 
tinęs girtuokliavimas. Knygas 
ir laikraszezius skaitancziuju 
labai maža. Isz laikraszcziu 
daugiausia skaitomas “Lietu 
vos Ūkininkas”.

Czia neivienas sodžius dar 
nei nemane skiretyties m vien
sėdžius, nors ūkininkai gyvena 
nuskurdusiai.

Nashua, N. H - Darbai 
slobnai eina. Pribuvusiam sun 
ku darba gauti,

— Parafijos reikalai gerai 
eina.

— Lietuviu didelis būrys, 
visi grąžei užsilaiko.

Užlaidžiu kaimas.
(Kauno pav.). Valstietis K. 

Puikis užmusze savo broliene 
s u 3 vaikais, kuriu vyriausia 
turėjo vos 5 metus.

PIGUS SIUTAI® 3S0"*.!“Sa

Piknikas! Piknikas.
Dr. Sz. Ludviko Mahanoy 

City, Pa parengi dideli pikniką 
diena 15 Augusto, kuris atsi 
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!

Nuoszirdžei užpraezo,
Komitetas.

Inkerman, Fa - Czionais 
maiuosia per visa Džulaju dir
bo po 3-4 dienas ant nedėlios, 
ale užtat dabar pradedant no 
1-mos d. Augusto visos mai 
nos ir kaip czionaitinei teip ir 
aplinkinei orekerei Penn. Coal 
Co. dirba kožna diena, teip 
kad net viskas piszka per tai 
ne tiktai czionaitiniems ale 
isz kitur pribuvusiems, darba 
gauti nelabai sunku, nore žino 
ma, ne žinia ar ilgai teip bus.

— Ant 200 pavieniu buvo 
czionais apie 10 merginu, kat 
ros lig szio laiko sėdėjo stone 
panistes, ale paskutiniam trum 
pam laike kone visos apsiviria 
vo už tat doros ir gražios mer
ginos szita skaitanczios- atva 
žuodamos in czionais nesigai
lėsite nes gautumėt iezsirinkti 
isz tokio būrelio sau bagota ir 
gera vyra.

Jago pati m savo vira kal
ba: O tu mano dusziti, tu tiep 
grąžei iszrodai, jog rodos kas 
dien esi jaunėmis.- Tai turi 
apie tai žinot gerai, jog da pa 
ti nualina apie jaunesnius.

Vienas gnfue uezpikes 
savo ekamono paszauke su 
tumu:

Mano brangus ekamone, isz 
tikro tu esi panaezus in asila

— To asz no žinau ar pana 
szus in asila, tiktai atz žinau 
t ek, jog jau ne viena kaita 
užvadavau tzvieeiause poną.

ant
pik

Rudenyj yel prasidės politi
ka, ir mus tautiecziai gali ti- 
keties kad politikieriai tuojaus 
padės jieszkotis ju balsu. Vie 
nok priesz balsavima jie turi 
neužmirszti kad ju paezu vei
kalas yra svarbiausias, ir kad 
ju prideryste yra pagerinti sa 
vo padėjimą kaip galint dau
giau balsuojant už tuos žmones 
kurie daugiausia juos remtu 
prasigyventi ir pagerinti būvio 
iszlygas.

Jei jie teip iszmintingai 
balsuos jie turės naudingas pa 
sėkmės, kuriu jokiu kitu budu 
neįgytu, ir mes pasitikime, kad 
jie turės tiek proto teip padary 
ti.

Szioj didej Bennsylvanijos 
valstijoj žmones yra perstatyti 
ypatoje Su v. Valstijų senato
riams. Terminas vieno iez ju 
Senatoriaus Boies Penrose, 
pasibaigė sekanezius metus ir 
sekanti Legisliatura arba vėl ji 
aprinks, arba paskirs kita. Jis 
norėtu vėl butu aprinktas ir 
kiek mums žinia, didžiuma 
žmonių nori jo.

Tie mus vientaueziai, kurie 
temijo jo karjera, ypacz nori, 
kad jis vėl butu aprinktas, nes 
jis per daugeli metu dare 
jiems daug gero ir jie žino, 
kad geresnio žmogaus negaus. 
Tai gi jie balsuos už tuos 
kandidatus m Legisliatura, ku 
rie prisižadėjo prilaikyti Boies 
Penrose ir mus tautiecziai turi 
stropiai daboti, kad ba’suoti 
tik už Penros’o kandidatus.

Vyrsz Puse Milijono
Dekavoniu uz geradejiste.

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

LEO’S DYDELAM SZTŪRE
17 ir 19 W. Center St.

K A N T O R A S

*

0

4

D. T. BOCZKAUSKAS,
520 <k 522 W. South Al. Mahanoy City, Pa.
Turi uusintsKima su wieais Europineis Bankais. Wisi'jau ira |*enritikrinia, jog 

nunsCi pininga] per muso tarpininkista greiesiause nnejna.

Isb wiau ssalin Ameriko, per muso rankas siunemei kas in 
EUROPA, LIETUWA, PRUSUS, BOSIJU, AUSTRU E,

LENK1JE, ITAL1JE, IT T. T. IR T. T.
NE WIEN0 PININGAI DA NE PRAPUOLĖ.

♦

ėĮi

Pigus Vasarinis Tavoras

---------- Su uusiuutimu.
Iždaveme didele kninga daina 

susidedante isz 390 dainų Kninga 
druezei susiūta ir broszuravota. Kaa 
nusipirks, ras visokiu dainų isz viss 
užkaboriu ka dainoja Lietuvoja.

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

Nusipirkite ir burtu kningele su 
pagialba Kaziru, o kasztuoja knigek 
ir kalada kaziru tiktai 25 centai

KATALOGAS

KNYGŲ

Reikaujeme vietos del rudeninio tavorio, tcdel, visas 
vasarinis tavoras bus parduotas už pamestinius piningus.

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

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

Pas mus dirba Lietuvaites del juso patarnavimo.

Malda kninges.
Aukso Altorius arba Didis Szaltisna 

1,000 puslapi® $1.0(1
Senas ir Naujas Aukso Altorius vi 

sos reikalingos maldos 864 pusią 
piu druozei apdaritos $1.0f'

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

Garbe Dievui ant Augsztibes 640 
puslapiu. 75o

Mažas Naujas Aukso Altorėlis 1.0C 
Vainikelei mažesni už Altorėlius, 

minksztai apdarita ir puikei žala 
tita 50c.

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

Aukso Altorius, apdirbtas minksztai 
su auksineis papuoszimais apvalai? 
krasztais $1.50

Aukso Altorius puikei apdaryta su 
auksiniupapuoszimu. $1.25 

Aukso Altorius apdaryta in balta 
kaulu puikaus pavydalo. $1.00 

Aukso Altorius, apdarytas in kaula 
su 3 sidabrinėms medalikais. su 
dviem anuoleleis, viražus panaszus 
in altorėli $1 5C

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

Aniolas sargas, druozei apdaryta in 
juoda audimu

Kanticzka apdarita in prūsine 
skūra, puikei iszmarginta

Kanczia vieszpaties 
Graudus Verksmai 
Stacy jos arba Kalvarija

No 9. UszpaoEmM tetaria - Baltai 
Vaiduiys - Atmokejimas kanin- 
go. 25o.

No 10. Jonas Spekalantas. Križius 
firie upes vielos- Doras Vaikine- 

is. 25o.
No 11. Vargingas Gyvenimas. Onu- 

ka,-Atsitikimas. Gromata prie Mo
linės Dievo. Juokai. 25o.

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

1001 NAKTŲ- Puikios Arabiszkos 
istorijos, $8.00

Dei xobovoB.
Moroliszka Kabala sa Sahmono no 

se. 25
Tikriauses Kabalas so pagialba ka-

ziru ‘ 23c.
Burikla 10c.
Dide’is Sapnoris su dangibe paveiks

lu. 50o.
[szguldimas Sapniu 10 o.

Del loszimo Teatru.
Naminis pleperis, juokinga drama 

viename atidengime. 10c

Popiera del gromatu.
Puikei iszmarginta su kvietkom ir 

puikeis skaitimais 2 už 5c 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 vidurije I už 10c. $1.50 

až tuz Kopertos 10c tuzinas.
Dtaiktai del Kataliku.

Križelei pastatomi juodi, su zalatita 
mukele 11 coliu augszczio 50o. 

Maži križelei del ražaneziu nog 10c.
lię $2.50

Krajavi szkapliereisu juostukem 15c 
Karmelitinei szkaplerei 
Žvakes nog 15o lig

50c 
juodi 
$1.0C 

25o. 
lOo. 
10c. 

Istorija Szventa, Senojo ir Naujo In
stati mo. 59o.

Gyvenimas Szventuju. Puikei o ir

15.
4Oo.

Ražanozei.
Paikus Ražanozei, kukinel, J 

melsvi nog 15o, 25, 80; 15 da
liu.
Importą votį balto kaulo suverti ant 

sidabruoto lenoiugelo 
puikaus raudono stiklio.
Kaulinei druozei padirbti
Tikro balto marino kaulo 

križius ir szirdis

juodi te

40o.

Ant pardavimo ar ant ran 
dos.

Salunas su namu aut dvieju 
familiju. Gera vieta. Biznis 
gerai eina. Savininkas parduo 
da iez priežasties lygos. Turi 
apleisti bizni priesz 1 d. Sep- 
temberio. Daeižinokite po nu.

333-335 E. Pine St.,
Mahanoy City, Pa.

(to 65)

Port Chester, N. Y.-Oras 
czionais labai litingas, daugu 
mas mažu, vaikeliu lig dvejų 
metu labai serga.

— Darbai fabrikuose eina 
pusėtinai lig sziol dirba 5 die
nas, po 8 vai. o subatomis po 
puse dienos. Uždarbei nevie 
noki. Nauju darbininku suvis 
ne piijima, ba yra da tokiu ku 
rie jau ilga czesa nedirbo.

— Netrukus czionais atsi 
ras lietuviezku bomeriu
jau keletas jaunu vaikinu varo 
si ant to dinsto.

— Nekurioms gaspadinems 
netrukus Baltruviene bus rei 
kalinga.

— Lietuvei sutikime gyvena 
teipogi nekurie trauke in Te 
vyne.

ba

Daktaras Blažejauckas
Atvažiuoje in p. Kazuno ap 

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

i Mes Duodame
į T su oriniu e Stempae.

PifYIIO I MesDuodarre 
I IclUw I _I,vorlnius

Iszpardavimas.
Visus vasariniu pantapliu ir czeveriku. 
Visas vasarinis apsavimas parsiduos už 
labai numažinta preke Ateikite jaigu 
norite pasinaudoti isz szitos progos. 
Vyriu $4 Crossetts czeverikai ir pantaplai 

po $2.98 
$2.98 
$1.50 
$1.69 
$1.98 
$1.69 
$1.25

Mergaicziu $1.76 geltoni, raudoni czeverikai 
ir pantaplai po $1.19.
Vaiku $1.25 geltoni czeverikucziai ir pan
taplai po 85/.

” $3.50 ”
" $3. Pantaplai
” $2.50

Moterių $3. ”•
” $2.50 ”
” $2. ”

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

UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

Capital Stock $125,000.00.
Surpluš & Profits $238,*000.00.

Suvienituju Walstiju De~ 
posyt'oras.

DU P^pŽENTA MOKAI* ANT 
SUBETŪ PINY6U ANT iM

— Sveikas drūtas Petrai, 
na kaip- ar da esi sveikas?

— Dėkui Dievui esu evti- 
kas ir visi rupesezei no galvos 
nuslinko: Iszleidau dukters 
už viro, paeze palaidojau, tai 
tegul bus Dievui ant garbes- o 
del manes ant sveikatos.

Laidoje nebaszninka ant ka 
piniu, o kas tokis paklausė:

— Ka cze kavoja?
Vienas atsake?
— Tikrai ne žinau, nes 

kaip rodos kavoje ta kas gra
be i ra.

Tas ira priėtelis žinoniu-kuris suteikia 
szyrdinga broliszka rodą dyki. Ne susine- 
sze su gauje szendienynio vysokio sztamo 
apsigarsyntoju: Jeigu apsergate liga, tai 
ai kite pas savo miesto daktara.
Bet jaigu turite liga gėdinga-privatyszka, 
tai gal nenoritesavo mieste gy d mt is, u jaigu 
geidi teisingai tapti pagelbėtas, tai bukite 
iszmintyngi klauskite patarymo garsingo 
Vokyszko Specijalisto kuris sugryžo isz 
Europos, iszlyrias pagerinimo budo gydymą 
vysokiu kroniszku ir odos-skuros lygu, 
szimtai tukstaneziu pasiliko iszzydintais, 
kaip-tai jaunu vyru visokios užsikreczemos 
ligos, apriez sziu lygu kaip tai Reumatizmai 
visoki papuczkai, iszpuolima plauku urnai 
sustabdinti, nuo drugio-maletijos. Geriause 
isztyrta gyduole nuo atpiatimo svaiginn- 
cziu gerimu-gyrtybes, kuris su savo žyne 
prijimsroda, žeilnas, iszsygydins G YRTIBE 
kurs tiek nelaimiu atsitinka ir kruvyna pro- 
ce žūsta ir sveikata. Nebijoki© paraszit- 
gromata, sekretai visame užlaikomi, gyduo
lių nesiunezeme panevali, kaip kiti jumys 
prisiuneze per pnuevale iszvyliodaini paskui 
tini centą nuo jusu, kurs žmogus su szeimyua 
neturi ka valgyti, myslfdamas tapti sveiku, 
tai užmoka ant sikio po keletą desetku 
doleriu. Cze visokias rodąs gausite, nie cen
tas nereikes mokėt,• galite susiraszitėTie- 
tuviszko kalboje, iszmiutingais busite jaigu 
raszisite pas:

BRUNDZA & CO;
(SPECIALISTS)

Broadway & So. 8th, Bklyn. New York.

The GLOBE Store
I. SUFOWICZ1US, Locniiiinkas-

122 W. Center uli, Mahanoy City, Pa.

Pigus Pardavimai....
Mes atydareme pigu pardavima ant szito menesio, ant pirmo 
lubu musu bromo, sus:dedant isz rakandu, karpetu ir drabu
žiu. Bargensai kožna nedela kolei rasis tavoras.

I
Be jokios opera
cijos ir pavojaus. 
Iszgidymas ir pa
lengvinimas tuo- 
jautinis.

RUPTURAIIUI lUIin sėkmingai! per 
pagialba mano Elektro—Kemiszka 
spasaba. Dirž.o nercikalaujet nesziot 
kada pasiliekad iszgidytais!

Patvirtinta per 500 iszgidytu.

Prisiunsk 2<* mar- MIMMttffii 
kem ant ilustravo B 
tos knygutes apie B 
Ruptura kuria at- B 
siunsim įtikai. B

Sztorninkas iii sztorninka.
— Ar tau daktaras hepe 

nuolatos begiotie po kalnus?
— Ne, anksti begu no agen 

to, po piet tuojaus jieszkau to 
kiu ka galetau paskolint pinin 
gu, o apie vakara padarau ro- 
kunda ir tiaukiu in karezema.

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

Szitam oflise kalbasi Lietuviszkai ir Len- 
kiszkai in kur siunskyt visas gromatas.

George Miller,
ZIEGORNYKAS.

’ico^Bfeidentm

K I PANS
•OHI.K’ZAITES, BAKTaRAI MMFA&J5«3B
12. (►EHMURB GliaVOLK D d®)?
Ant lBAcsl:i.loiaQ vHLstlo Ęįį/i* A/W43

erUtiM Sc u?,

yOazo
1 (JI WIENATINIS
J SALUNAS IR GROSER-SZTORIS.

SUGAR NOTCH, PA.
Parduoda Cukru, Kava, Herbata, Mess 

Miltus ir vyska ta kas ira reikalinga de1 
žmogaus. Teipos-gi prie vietos randasi Sa
binas su milžiniszkaisstiklais, szaitum alum 
arielkum ir pujkeis cygarais. Pliektam 

parduoda SZIPKORTES ii 
siuneze piningus in visas dalei 
svieto grejtai.

PUIKI SALE DEL MITINGU, SZDKIU Ir lt.

GaUsyte czionais 
visokio tavoro kaipo: 
Ziegoriu, Ziegorelu, 
Daimantu, Muzikalia- 

zku Instrumentu,
Lenciugelu, Špilkų. Kožnas 
daigtas gvarantintas pagal už
mokėta preke. Szlubinei žiedai 
isz gryno aukso ir ne brangus, 
kas pirks tavora czionais, tai 
nesigailės.

George /Ąiller
113 W. Centre St.

zltas pulkus zlegorells $3.75 
Prisiusk eavo pravarde ir adrp. 
ea o prieluslm ant pažlnroa jago 
patiks užmokėk $5.75 ir bus ta
vo, gvsrantinam ant 20 metu 6a 
moteriszku duodam ligrflencftf 
geli o su viru vlrlezka. Kaszft 
ar nori vlriszka ar moterlezka.
B. C. FARBEB, 222. 225 Durbini'l 

CHICAGO, I’LL.
$1.00

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

apdaryta dydele knyga • $3.00
Gyvenimas Visu Szventaja — apd*-

ryta

0 Istorines Kningos.
Akylos Istorijos 20o
Nevaloje pas Mauras 50o
Morkus ir Aurelianas 25o
Trys Vaikyjozai. 25c
Istoryje apie Septynis mokintus V y

80g. 
^o.
io. 

ir toksai 
50o.

Tas pats su maksztele $1.25
Raudono akmens, suverti ant auksi

nio lepciugelio su maksztele $2.50 
Sidabrinei križelei del ražaneziu ar
ba del n e szioj i mo ant kaspinelo 75o. 
Turime ir brangesniu ražaneziu nog 

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

Visi ražanozei yra puikei ir druozei 
sunerti o padaryti isz geriausio 

materyoio.
Abrozelei del malda kninga 2 až 5o 

ir 10c.

Puikiausia 
užeiga 

del Lietuviu!
Ir svetingiau- 
sias priėmimas 
Jei visu kur ra- ----
-ito gardia Arieikele 1 
Abi ir Cigaru. Teip-gi \ 
salo del zobovu ir t. t,

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

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

KOZNAS RASZO GROMATAS.
Betjago nori raszit gromata ant puikiau 

sios popieros kokios lig sziot tla ne esi ma
tes, tai pargabenk sau tuziną su kopei tom 
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 popiera viena tuziną.

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

Labai puikus. Adreseas:
D. T. BOCZKAUCKAS, 

MAHANOY CITY, PA.

GUINAN’O SZTORAI,
201 IV. Center Str. Mahanoy City,

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

Negirdetinas <r r|:Qnil
Iszpardavimas 10 0181111

PIRMUTINE KRAUTUVE VISOKIU GERYMU
WHOLESALE.

9
 Pristato visokius gėrimus del sa- 

lunyku ant pikniku, balu, krik- 
sztynu alų, porteri, vynus, ariel
ka ir t.L Pristato in namus ahi 
ir porteri bonkutem. Gėrimai 

« . pirkti pas Norkeviczia yra kanpr

Temykite Lietuviai.
Reikalaujanti yvairių daiktų 
kaip lai: Laikrodėlių. Žiedų. 
Brilvų, Armonikų, Koncertinų, 

Smuikų, Klornetų, Brukuojamų ir Šnekamų ma
šinų, Liet, knygų ir kitokių visokių daiktų. Tai 
visados kreipkitės pas DAMIJONAITį Chicago, 
o iš-čia gausite per pačių lietuviškoje kalboje 
KATALIOGį No. 7 dykai, katrame yra šimtai 
visokių daiktų paveikslėliai ir jų k a i n o s. (j 
Chicago’s m. nesiunčiu)

Teipgi čia gaunamas Sim. Daukanto L. L 
paveikslas, miora 22 x 28 colių kaina .. ,25c 
Perkupčiai gauna nuošimtin. Adressas:

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

Dr. J. Frorjstep
Specialistas A h i u Lygas 

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

Ofisas adinas 8 ryte lyg 8:80 vakari
Ofisas 15 E. Center St.

1000 mastu pcrkalaus parduosim C p 
mąstą tiktai už - - U Ui
Baltas audeklas kuri niekur ne E p 
gausite pigiau - - - lIui

Visos jekes papuosztos su pui- 
kiom karunkelem po - - vIjUv

Tfegul niekas jus ne sulaiko nog szito mil- 
žiniszko iszpardavimo.

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

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

17 Akmenų “Railroad Zlego- 
Faile ” Patentuotas regu- 
ICIIdi latorie užsukamas 
Isz vlrszaus, del moterių ar 
vlru, 18 k. Tikro Aukso filed 
luksztal ir iszmarglntas pul

ke!, gerai laiko laika o 
yra padirbtas del tu, kt 
relkaiauje gera laika už 
laikyt ant vis ados. Yra 
GVARMTTTAS ANT 2Ū METU 
Tik per 60 dienu slusim 
ant juso adresoaper C. 
O. D. o jrgo potlks tai 
atmokėk $5,76 o jago 
ne patikę, nemkek ne 
vieno cento. AT M T K 
jog kur kitur turėtam 

u/moket uz tu zlegoreli net $36,00. lu koznu zlito- 
rilu duodam pulku lindugill DI KAI - Raszikit azedlen

EXCBLSIOB WATCH CO.. 
Ml CENTRAL BANK BLDG, CHICAGO, I’LL. 
------------------------------ . . --------------------— j

r VIENATYNIS LIETUVISZKAS

7 WASHINGTON STREET, NEW YORK CITY.

Jago važiuojat* mi ir is Ameriko tai gulit gaat Laivakortes pigiau kaip kitur o 
ir visns banktoiuB reikalus tai ateikyte pas mane, o ir užlaikau visokiu gėrimu 
ir valgio ir nakvyne pigiau kaip kitur. Norėdami kelaut už dyka tai pristatau 
už darbinyka ant isrivo. Teip-gi pasirūpinu visokiu darbus ir rodą duedu vi
same H o telis randasi ne toli Kasted-Gardes. Jago kokis apgavikas norėtu vest 
kitur tai neduokit tik qkit tiesiok'pakol daejsii pas mane.

Bu GaodoM, VINCAS KAŽUKAS.

rus 2-Isz gyvenymo kantrabanoz? 
ko 3-/Xpie karalaiti 4- Baisus Dva 
ras 50o

Puiki Istoryje apie Jonasza Korcza 
ka.

Sierata, Puikus aj raszimae. 
Ali-baba ir 40 razbaininku, 
Keturios Istoryjosi 1-Žibinti bažny 

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

sztas ant salos Dago. 25o
Abeoela, 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 senves žmonių 
smerti. 4 vvseile Skilandžio. 5 Ap 
atvedimas Motiejus. 6-Auka apkal 
bejimo. Teiposgi daugelis svetisz 
ku ir juokingu paveikslu 25o.

Lietuviszkas dainorius arba surinky 
mas visokiu dainų $1.00

Tris apsisakos, apie Piningai galva 
žudžei Ražanuziaus iszgelbsti ne 
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 žmonia per K. To 
toriu 80o
Duktė Maria 25
Malūnas Girrioje 85.
Istorije Vargdienes, 2 Meile kadi

kio Paminėjimai Viadim. Solovio 
yo. 25o

Neužmokamas žiedas 2 Melazin* 
puiki istorije. 50b

&0o
25.

20o

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. 8 
Apie Varginga Žmogaus sunu ii 
Razbaininsa. 25o

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

Vaidelota, apianka isz pirmutines pua 
meczio, iszimta isz Lietuviszku už- 
lieku, su paveikslais - 50o

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

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

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

Apie viena kuria norėjo pažint 
baime. Stebuklas. Isz ko sutverta 
motete.Septinos varnos 25o.

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

\as kariauja, nog to dingsta. 85o
Lietuviszkas kninginas 1904

No 4. Jadviga-Geras Sunus-kaip h 
gillikis mainosi -Svirp Du GI 
tuoklei. 25k

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

No. 6.Prasižengėlis - Doras Tim- 
kus Jonas Tvardauokas - Ugoh 
kaime T. . . 2&o

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

No 8. Musztyne už mergina - Ge 
raGejingaa «?ariB*t > Kas kai 
iaa g5a

Kninga
PO WARDU:

“PRIEJGIAUSES 
MOKSLAS 
ANGLISZKO 
LIEZUWIO BE 
PAGIALBOS KITO.’

Ira taj praktiezmause 
kninga kokios lig sziol 
Lietuwej turėjo. Ira tojp 
sudėta, jog ka tiktu j pn- 
buwiae grinorius isz Lie- 
tuwoe gali in trumpa laj 
ka pats per sawe iszmok- 
ti Angelskaj sziek tiek 
kalbėt.

Toji kninga druczej 
apdarita in Francuzini 
raudona ir melina audima 
ir kasztuoje tikta] $ 1 
ir kasztus nusiuntimo mei 
apmokame.

Ant galo, to»ioB knin 
gos ira patalpinti kiausi- 
maj ir atsakinant del tu j u 
katrie nori imti* Ameri- 
konines pilnu popierai.

PLUKEI APDARUOS

MALDA KNIGOS
Vo.4701 Aukso Altorius skuriuU 

apdaru, apkauetites ir auksinti krt 
eztai, apwalais kampais. $1-01 

<0. 4705 Mažas Naujas A ukso Ak 
torius skatintu apdariu, apkausti 
tos ir auksuoti krasztai su upwalaii 
kampais . . . $1.04

Vo.4702 Aiikso Altorius szagritM 
skuroje apdurtes, apwali kampai,' 
auksinti kraaztai, lavai puikei nw- 
m a r ginta bu auksinėms kwietkomi 
labai puiki kningele . $1.2^

Vo.4703 Aukso Altorius minkszti 
apdarai, auksinti krasztai ir apwall 
kampai, auksuotas križius, paraazaa 
ir puikei iszmarginta $1.5# 

So.4700 Aukso Altorius apdariu 
■a baltais sloniaus kaulais 
abrozelis 
medilika!

szve.de

