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Metas XXI

Kas girdėt ?!lsz Amerikos.
Teip ketina anglekasen dyrbt 

gerai,- kietose ir minksztose, 
o tai iž dvieju priežascziu: 
priesz žiema ir priesz ketinan
ti būti straika, kuris ar bus ar 
ne bus, bet savininkai kasyk
lų ant to rengėsi. Darbininkai 
turi ant to teipo-gi prisirengt, 
ba, zopostas- ne nopostas.

Ar bus ar nebus straikas, 
bet nieko ne kenks, kaip žmo 
gus ant straiko prisirengs.

Turkije davė konstitucije 
del savo žmonių rengėsi ir Ki
nai ir Japonai ir Persai, o kas- 
žin, ar ir Rusije to ne pada
rys?- Duokie Dieve. Jagu vi 
sose europinėse vieszpatystese 
su žmonių rodą viską daro, tai 
kodėl Rusijoje teip ne gali 
būti?

Czionais Amerike daug ge
resnis gyvenimas negu Lietuvo 
je, kur žmonelei kencze sus- 
pauda isz visu szaliu. Kencze 
no valdžios, kencze neisztek- 
hu. Dyrba sunkei be atsilsio, 
nes tas darbas vos isztenka ant 
užlaikymo gyvastes. Czionais 
Amerike daug-daug geresnis 
gyvenimas, jegu katras moka 
gyvent o ir ne tingi. Ant ne
laimes retai katras moka už
laikyti paczeduma! Dirba po 
teisybei, nes dirba ne del sa
ves, tiktai del kitu.

Jagu laikraszczius skaitytu, 
Tai gyvent mokėtu ir paczedu 

ma užlaikytu.

Ir “Saule’’ sulaikėme del ke 
lėtos, bet jau konia visi velei 
užsiraszi ir prenumerata atnau 
jino- ir velei sveiki skaito o 
ir puiku kalendori ant Kalė
dų aplaikys, o kalendori labai 
puiku, su daugeliu akyvu ži
nių ir istorijų.,

“Saule’’ naujauses žines tal
pina,

No pribuvusiu valkatų gyna.

Milemas Redaktoriau!
No daug metu skaicziau 

“Saule”, ta gazieta kuri mane 
ramino ir stiprino. Per kelis 
metus ėjo ant mano vardo ir 
regularnei už gazieta mokėjau. 
Paskui nustojau ennas, ba lai
kiau vyrus ant burdo, tai visi 
laikraszczei ateitinejo o ir 
“Saule’’, kuria skaicziau už 
dyka kaip ir visus kitus laik
raszczius, o vienok man ne vie 
nas teip ne limpa prie szirdies 
kaip gazieta “Saule”. Tai gi 
dabar, kada mano burdingie- 
rei prasiretino ir kitur nusida- 
vi ant darba, asz norint ne jo- 
kis turczius, vienok sukrapsz- 
tęs 2 ir puse dolerio prisiun- 
ežiu su nedrąsą praszidamas 
velei prisiuntimo “Saules,” o 
kurios labai ižsiylgau.
Su didžiause guodone, 

Motiejus Aranauskas.

Jagu gazieta “Saule” lykosi 
sutaikyta, tai ne redakcijoj kai 
te. Teip turi būti, nes yra no 
valdžios pacztines prisakyta, 
jog be piningu ne vale gazieta 
siuntinėti, o žinoma ir tas, jog 
“sauso niekas ne klauso ’. To
sios regulos turi laikytis visi 
iždavejei. Kas nori skaityt, tas 
turi ta regula teipo-gi užtai- 
kyt ir ant ižduotojaus ne ru- 
got, jagu gazieta sulaiko.

Kaip tai butu gražu,
Kad Susivienijimai sueitu in 

viena abu.

Ant pardavimo
Biznis su arkleis;- Du ar 

klei, riginas, Spring wagon ir 
anglinis vežimas. Pnek tam 
pleszkes darbines ir del rigino. 
Dasižinokite po adresu. (02, oi) 

Mr. John Kuckel, 
215 E. Center St.

Shenandoah, Pa.

Gyvas tavoras.
San Francisco, Cal.- Ne tru 

kus prasidės prova priesz kup- 
ežiu gyvo tavoro Enriki Nille 
te, kuris atveži iez Fiancuzijoe 
jauna mergaite Margareta Pais 
su ir atidavi in narna paleistu 
vystės Chicago, o paskui in 
San Francisco. Yra tai praeižen 
gymae papuolantis lig 5 metu 
kaleymo ir 5.000 dol nusztruo 
pavimo Speeialinei agentai emi 
gratiszkoe komisijos pradėjo 
San Franciece iminet in naga 
prekejus gyvu tavoru, kurie 
turi savo organizacijes povardu 
“Protective League”, kuri turi 
savoezakas visuose didesniuose 
miestuose rytu ir vakaru szali 
šia.

Baisi musztine
Springfield, Ill,- Petnyczios 

nakti ezitam mieste atsibuvo 
smarki musztine tarpe baltųjų 
ir n'geriu, katroje vienas ni 
gėris tapo pakartas o keturi 
baltoji tapo užmuszti ir apie 
40 maždaugiaus pažeisti Musz 
tine pasibaigė tik tada, kada 
pribuvo valstijos vaiskss 
ir sumabzino maisztyninkus. 
Priežastis musztines yra buk 
tūlas nigeris ineigavo in stuba 
ir už puolė a.it Mabel Hallam 
kur likos atrastas ir pakartas 
per 1 altuoius. Baltiejei potarn 
apsiginklavo nuėjo in dali mies 
ta apgyventa nigereis ir pradėjo 
szaudyt ir muszti kitus nekal
tus nigerus. Baltiejei teipgi tu 
degino 26 nigeriu grinezias. Po 
licija nesztant eumahz’nti pasi 
kelelius, pribuvo in pagialba 
valstijos vaiskas ir su didelu 
ergeliu apmalezino maieztinin 
kus.
Užmusze nepraszyta sve 

ežia.
Nanticoke, Pa.- Mueztineje 

arti szito miesto, ant lauko, 
Mikas Poplevekis, 36 m. senu 
mo tapo užmusztas o Jonas 
Groblevskis 40 m.senumo tapo 
mirtinai sudurtas peileis.

Apie 50 Lietuviu (?) iszejo 
ant lauko kur vienas isz ju bu 
vo iszkelias biluka iez priežas 
ties jo gimtuves. In trumpa 
laika pribuvo penki nepraezy 
ti vyrai ir stengėsi prie ju ba 
luko prisidėti. Buvo j’ems 
liepta atsitraukti, ka ne note 
jo padaryti, iez ko prasidėjo 
musztine, su užmuezimu Pop- 
levskio ir keleto baisiai su 
musztu.

Policija suėmė keturis Mill- 
eagnekius brolius ir Kaži Tei- 
menula ir nugabeno juos in ka 
Įėjima, policija jeszko ir kitus 
ka eme dalybas musztineje.

Szun-gribai užmusze du.
Rochester, N. Y.- Harry 

Jarrell isz Baltimores ir jio 
svaine Lillian Jarrell esą negy 
vi o jioeios vyras ir motina ran 
dasi blogam padėjime nog vai- 
gimo ezun-gribiu Praeita nede 
lia kada vaikszcziojo po Du 
ranparka prisirinko daugybe tu 
gribu katruos parnesze namon, 
iszvyre ir aut vakarienes sma
giai ju pavalgė. In trumpa lai 
ka po tam visi apsirgo. Ta pa
ti vakara Jarrell mire o Ket 
verge mirė jo svaine. Likusio 
kaip daktarai sako, gal pa
sveiks.

Tik 2 dienas szia ncdele.
Visos kaaiklos Readingo 

kompanijos vėl pradėjo szva 
kiai dirbti. Dabar buvo apgar 
sinta kad kasiklos dirbs tik 2 
dienas szia nedela tai yia 
Utarninke ir Sredoje. Lehigh 
Valles kompanijos kasiklos ir 
szvakai dirba, praeita nidela 
iszdirbo tik 2 dienas, szia nede 
la nežine kiek dienu dirbs.

Nužudino sunu ir dukterc
Los Angeles, C.-d.-Padukias 

isz priežasties perdaug relygi- 
jos II J. Dufiy, 60 m. senumo 
žmogus užpuolė ir užmusze su 
kirviu suaugusi sunu ir duktė 
re, po tam su britva perpjovė 
sau gerkle, bet daktarai sako 
kad pasveiks. Dufty nog kele 
to! dienu adgalos jau turėjo 
svaiguli galvo bet niekas 
szlekto apie jin nemislino. Ke 
lėta nedelu priesz tai Dufty nu 
sipirko lota ant kapiniu šaky 
damas kad reikalauja ji del sa 
vep, sunaus ir dukters, jie teip 
gi nupirk r sau graba ir davė 
ant kapinu pastatyti tris ant 
grabius su savo ir vaiku para 
szais.

Ne szposuok su meszka
Los Angeles, Gal fornia, 

karczemoje, gerai užeigere eav 
stalorie o nusidavęs in tvarta, 
susitiko fenais su meszka, ku 
ris nepakurstytae nieko pikto 
niekam ne dare. Nes girtuokliu 
užsinorėjo paarzint meszka sti 
taboka, o kad priverstinai jam 
inkiszo tabaka in nosi, tasai 
pagreibes ezmutoriu in glebe, 
apdraskė baieei veidair kitiaip 
pažeido.

Vos gyva szmutoriu nuvežė 
in ligonbuti, kur po teisybei 
iszsigidino isz savo žaidulu, 
nes ženklus nunesz in graba, 
kaipo paminklą nog meezkoe.

Sumuszi du.
Boston, Mass.- Vladas Pap

ke lankas, priesz kuri stojo du 
drutuolei kad galetis su juom 
imtis tai abudu suveli kaip 
szylta vilna. Su pirmutiniu 
Papke du kartus susiremi ir 
teip suteezkino, jog ne paveli 
no toliau galetis. Antras tuo 
jaus sukniubo. Pasirodi, jog 
Papke yra drucziausiu vyru 
koki lig sziol buvo.

Rusinai mažinasi.
Terp Rusinu Amerike jau 

susitveri “ueprigulmi nga bažny 
ežia”. Najorke kaip girdėt jau 
nupirko cerkve už 80 tukstan 
ežiu dvi Intaisys mokykla del 
dvasizko mokslo ant kumngu 
R-ktoriumbus Ivau Ardan, 
buvusio rusiszkas kuningas. 
Cze velei daug Rusinu stojiosi 
provoelaunais, Ne dyvai ba ir 
Rusinus norėjo apipleszinet ai 
rinei vyskupai.

Antras Kardinolas del 
Anicriko.

Daeina žine iez Rymo, jog 
ant artimiausio Najorkinis ar- 
civiskupas Farley, kurie vieezi 
nosį Rymia aplaikys gadnaste 
kardinolo.

ATSAKYMAI.

Ant klausymo p. K. M. iez 
Hazletono kas davė žine api 
“cicihkus” tai daneazi p. K. 
Mata. o ne K. Mark.

KOZNAS RASZO GROMATAS.
Bet jago nori raszit gromata ant puikiau 

sios popieros kokios lig szioi da ne esi ma
tes, tai pargabenk sau tuziną su kopertom 
tik už 40/ 05/ ir $1.50 busi užganadytas o 
ir tas džiaugsis kuris nog tavias gromata 
aplaikys.

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

Pris|unsk 25/. o apiaikysi surinkimą 
•Abrozelu su maldelėm, lietuviškoje kalboje

Labai puikus. Adressas:
D. T. BOCZKAUCKAS, 

MAHANOY CITY, PA.

Reikalingas-
Jaunas sztant vyras, del par

davimo lotu. Lietuvis mokan 
tie ir angelskai. Turiu apie 300 
geru lotu arti dydeliu kasikiu 
Readingo kompanijos, persi
duos už maža preke ant lengvo 
iezmokesczio. Atsiszaukyte pas

Robert B. Gray, M. D.
221 Pike St,

Port Carbon, Pa.

ISZ BOSUOS, LIE
TUVOS IR LEN

KIJOS.
Javu užderejimas 

Lietuvoj
Vilniaus gub. javai viduti

niai. Trakupav. rugiai szen- 
I ten pradėti miežiai geltonuo
ja, žirniai anksztise. Suvalkų 
gub. nuo Simno ligi Vilkavisz- 
kio visi javai kuopuikiausi. To 
liau lig'Panemunes vidutiniszki 
Tokie-pat ir Kauno gub. nuo 
Jurbarko ligi Sziauliu. Žara 
su pav., pakurizyj vasarojus 
blogas: tankiai avižos plaukia, 
linai žydi sprindžio augeztyje.

Kas bus Vilimus vyskupui.
Kai-kurie laikraszcziai pra 

neeza, buk Rusu valdžia bu 
vus pastaeziusi popiežių sziuos 
kunigus, kaipo tinkamus būti 
Vilniaus vyskupo pavaduotoju 
(vikaru) kun. V. Erdmanas 
kun. V. Kliuczinskisirkun. K. 
Baiko, kuriu tcczi :us Rymas ne 
užtvirtinęs kaipo nemokancziu 
lietuviu kalbos, praneeza, jog 
jau nutarta apostaliszkuojii vi 
karu paskirti Minsko džiakona 
kun. Kazimiera Michalkevi- 
cziu.

I’aszol w duruki.
Caras Mikalojus iždave 

priesz kėlės dienas reskriptą 
dėkingumo Didelėm Kumng. 
Mikalojui Mikalojevicziui už 
gera pildymą prezidentystes 
Rodoje Apgy Ullllv TilUUC.MJ | 
ir paliuosavo jin no to dinsto, 
del to, jog ketina užstot peikia 
timas tiesu.

Praszalinimas kun. Mikalo
jaus yra iszrodytos kritikos Du 
moję per pasiuntinį Guczkova 
diena 9 June laike peržiūrėji
mo iždo departamente vainos. 
Kalbėtojas tada ezarpei užklu 
po ant didžio kun. Mikalo 
jaus, tikrydamas, jog jis buvo 
pirmutiniu, katras perizkadijo 
reorganizacijoje armijos. Pa- 
siuntinis Guczkovas pareikala 
vo savo kalboje praszalinimo 
isz armijos visu dydeliu ku- 
ningaikszcziu, Kurie kaipo iez 
carines gimines ne buna bausti 
pagal ystatus vaiskavus.

Praszalinimas kun. Mikalo
jaus geriause duodami suprast 
apie intekme Durnos ant augsz 
cziausiu reikalu vieszpatyetes.

Kalboje savo pasiuntinys 
Guczkovas apskundė keturis 
kuningaikszcziue. Isz tuja 
dydis kun, Sergiuszae Mikalo- 
jeviez, inepektoiis generalinis 
artilerijos teipos gi padekavo 
je už dinsta, nes da ne gauna 
atetaukoe. Kaip rodos ne tru 
kus like praszalynti kun. Pet 
ras Mikalojevicz inspektorius 
eaperu kun. Konstantinas, po 
kurio užžiurs yra vysos vaiska 
vos mokyklos. Vienas po ki 
tam aplaikines atstaukas.

Ateiteje visi vaiskavi planai 
reorganizacijos armijoje bus 
po prižiūra ministerio vainos.

Suėmimai
Suvalkų gub.- Paskutiniu 

laiku policija pradėjo daryti 
daugybe kratų ir imti žmones. 
Iszpiadžiu eme tik viena-kita 
krikszczioni, žydus gi pradėjo 
imti visais būriais. Teip, Vii 
kaviezky liko suimta 20 žmo 
niu, o Kalvarijoj ir Suvalkuos 
po 10.

Lictuviszkos miszios
Kauno marijavitu koplyczioj 

kasdien laikomos miszios lie 
tuviu ir lenku kalba.

Merginos pavogimas.
Netoli Kiszinevo suturėta 

nežinomi žmones, kurie pasivo 
ge mergina ir reikalavo nuo 
jos giminiu 1000 rub. iizpirki 
mo.

Navatnas atsitikimas 
vagio.

Kijave iasigavo in gyveni 
ma X vagis kada nesirado Icci 
ninko namie, bet ne rado nie 
ko kaip tik apsiredyma locinin 
ko. Turėdamas supliszusias 
dra’panas pastanavijo persire 
dyt. Kada jau buvo visas misi 
rediae, iszgirdo girgždeymarak 
to duryse, o mielindamas, jog 
ponas namo, palindo po lova.

Po gerai valandėlei iszejo 
pribusiąs ir uždare paskui sa 
ve duris. Kaip susirūpino va 
gis, kada ne užtiko drapanų ne
savo ne pavogtu. Antras sve 
czir.e ir buvo vagie ir paemias 
vi-'- a kas papuolė in rankas iez 
ejc. Nelaimingas vagis turėjo 
persedet pakajuje pakol ponas 
nesugrįžo ir ne padavė in ran 
kas policijos,

Cholera platinasi.
Choleros epidemija platina 

si auksztyn Volgos upes pak 
raszcziaie.

Cvricino mieste žmones ser 
ga cholera; Dono kazoku siy 
tyj ir- gi pradeda sirgti.

/Mintauja.- Sugnžueieji 
isz Telsziu praneeza, kad mies 
tas pavirto in griuvėsius, 8 tuks 
taneziai žmonių neteko duonos 
kuria labdariai jiems ateiun 
ežia iez Sziauliu. Maieta ir ki 
tus įeikaliūgus daiktus gana 
sunku pristatyti nes Teleziai 
etovs in 50 varstu nuo geležiu 
keli1 stoties. lezdege visa vais 
oos^’tialii; nuostoliai siekia 
virsz 2 milijonu rub.; insikure 
pagelbos komitetas.

Kunigu permainos
Kun. Balcziunas perkeltas 

isz Szidlavos in Pabirži kam., 
kun. Ignataviczius in Szidlava, 
kun. Domarkas isz Girkalnio 
in Kaltinėnus, kun. Dobužins 
kas iez Kaltinėnų m Josvai
nius.

Kražių bažnyczia 
sugražino

Iez tenais laikraezczei dane 
eza, jog randas prisilenkė ant 
praszimo ^iventoju ir sugra
žino bažnieze ir kloeztori Kra 
žiuose. Po atsitikimui 1896 
mete, randas užgirebe naurita 
bažnieze su kloeztorium. Kra 
žiu oee buvo priesz tai dvi baž 
nyczios: parapine medine ir 
murita prie kloeztoriaus mote 
riu. Ir da seniau buvo da tre 
czes kloeztoris, nes jau szedien 
nesiranda..

Gyventoje! gavia žine api 
sugrąžinimą bažnyczios, dyde 
lei pradžiugo.

Nobažanstva ugnies.
Isz aplinkines Garvolino, 

Lenkijoje, danesza in varszavi 
nia gazieta “Slovo”. api nauja 
pasirodymą naujatikiu. Kai 
muose Guzdir Grabov Koczbvt 
parapijoje, tūla atskala aplin 
kines mariavitu susirinkineje 
ant “pagarbos ugnies” kur yra 
perdetine tūla pabėgus mergi 
na pripažinta už kuningaite. 
Susirinkia kure ugni gįrrioje 
ir dainuodami perszokineje 
per liepsnas.

Lietuvi mokykis angliszkai; 
kalbėti, raszyti ir skaityti. Jei 
gu tamsta mokėsi angliszkai 
kalbėti, tai gali darba geresni 
gauti ir tapti turtingu. Asz iez 
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. Chicago III.

Isz Lietuvos,
Kupiszkis.

(Ukmerg. pav ). Gerai žmo 
nes kalba, .buk greit ateisią to 
kie laikai, kad be policijos ži 
nios negalima busią ir pietų 
pavalgyt, keno didele szei 
myua; nes tokios szeimynos 
pietus galima bus visuo 
met pavadinti neleistu sueirin 
kimu. Bet kad arti to jau ir 
dabar szit Kuosenu sodžiuj 
pas viena ūkininką J. 14 Lie
pos diena buvo didele vaka- 
ruszka. Daug buvo prisirinkę 
jaunimo tiek to paties sodžiaus 
tiek ir evecziu isz toliau. Užsi 
vakaravo ligi geru isznaktu. 
Szit apie valanda treczia atsi 
grūdo Kupiszkio sargybiniai 
su žandaru, apstojo tuos na
mus ir ima daryti krata. Isz 
kratė namu szeimininkus, kai- 
kuriuos ir sveczius apeziupine 
jo, bet rasti nieko nerado. Pas 
kum iszsidangino. Dėlto na 
mu szeimininka iezsiveže. Prie 
progos pasakysiu kelis žo 
džius ir apie paezias vakarusz 
kas, Jos dare labai malonu 
inspudi. Jau vien isz tu vaka 
ruszku matyti, kad kupiszke 
nai žmones apsitrynė moka ir 
pasilinksminti su nauda. Kas 
pasidžiangtina, kad tokiose di 
delese vakaruezkose girtu ne 
buvo matyti. Visi sau elges 
labai padoriai: kas szoko, kas 
dainas dainavo, kas sziaip sau 
BZBekuciiiyvo. Negaliu ut 
minėti dainininku. Vakarusz 
koj pasitaikė būti Kelioms dai 
mninkems ir dainininkams isz 
Kupiezkio bažnytinio choro. 
Jau isz ju dainavimo galima 
spręsti kad viso choro yra ko 
klausyti, jei tik keliems to cho 
ro dainininkams dainuojant su 
pas’geiejimu visi klausėme.

Szauliai.
(Kauno gub ). Liepos 20 d. 

suimta Gubernijos mokytoja 
Jadvyga i Netupskait e. Sėdi 
kalėjimo. Reikalaujama isz jos 
3 tukstaneziu rubliu parankos.

— Tarp Sziauliu ir Kelmes 
(50 varstu) vaikszczioja už 
dengtas automobilius, pavežas 
12 žmonių. Praeinąs viduti 
niszkai kas dvi minu'as varsto. 
Važiavimas žingeidus, malo 
nūs. Mokestis-pirma klesa 2 
rub., antra 1 r. 50 kap.

Szalniai'
(Czipenu vals. Panev. pav.). 

Liepos men. 7 diena szeszta va 
landa po pietų sudege ežia ke 
liolikos ūkininku ir trobelnin 
ku beveik visi trobesiai, ūkio 
padargai, keliu metu linai ir 
net arkliu dvejetas.

Didžioji panemune.
(Zarasu p.) buvo putilpuei 

korespondencija apie tat, jog 
grapiene Krasickiene priversti 
nai liepus savo tarnams valgy 
ti neveieka karve, o nevalgau 
ežius baudžius pinigais, bei 
sausomis kruopomis ir bulbe 
mis. Del szios korespondenci 
jos liko paleista nuo vietos Ma 
rija Gogalaite, kuri tarnavo 
grapiekes sankrovoj. Tuo pa 
ežiu grapiene grasino ir Tek 
lei Augustinavicziukei, prie 
glaudos užveizdetojai, bet szi 
pati atsisakė nuo vietos, Gra 
piene grasino uždarysianti vi 
sas lietuviu spaustuves, korės 
pondenta gi ant metu tyirtuven 
užkiszianti!

Panevėžio pav.
Nuo parodos (nuo gegužes 

men. galo) visoje Panevėžio 
apylinkėje.nebuvo lietaus; va 
sarojus daržai ir augsztesnese 
vietose pievos nuo sausino pra 
žuvo. Szieno nedaug.

Sodelis.
(Stumbriszkio valszcz:aus, 

Panevėžio pav.). Jau nuo per- 
nykezeziu metu ūkininkai ren
gias skirstytis in vienasedžius, 
bet niekaip negali susitarti: tur 
tingesniam gaila iszleisti rubli 
ant persikėlimo, o biednesnis 
neturi už ka bet biednesni la
biau nori iszsiskirti m vienaee- 
džius, bobeles rauda, kad iszsi 
skireczius nebus su kuo nei pa 
pasikalbėt, nei susieiti Didžiau 
šia nelaime kaip sako patis 
Sodeliecziai tai su “dzesenci 
ninkais”, kurie buk tai ju nelei 
džia skirstytis in vienasedžius, 
nes jie naudojasi bendromis 
ganyklomis. Atvaževes žemes 
tvarkomosios komisijos narys 
pasakė, kad sodžius gali iszsi 
skirstyti in vienasedžius, tik 
atidalijęs dali bendrųjų gany
klų “dzesencininkams”. Su 
“dzeeecminkais” susitarti sun 
ku- Bet kai-kurie žmones tiki, 
kad ilgainiui tas net nezgamas 
mazgas bus atmegstas, kad vie 
ni su kitais susitaikys ir gales 
skirstytis in vienasedžius- Tik 
tuomet Sodeliecziai galės liuo 
sai kveptelti.

Skapiszkis.
(Ežerenu paviete). Ir musu 

kampe parupo valstiecziams 
vienasedžiais dalyties. Visa 
apylenke kalba, tariasi, bet da 
lyties tuotarpu dar nedaug kas 
temegtna. Labiausia bijos dau 
gįima< trol-it kėlimo J.-i kas 
n$kti bemiegant perkeltu in 
vienasedžius, kad ne butu jun 
tarnas trobų kėlimo sunkumas 
tai dėlto nonncz’u vienaeedžio 
sen ifzeiti butu nemaža. Bet ir 
tai nevisi tenorėtu. Yra nors, 
kas tiesa, nedaug bet vis tik 
yra ir tokiu kurie apskritai im 
ant prie gyvenimo vienasedžioj 
neturi širdies ir gana. Busią ir 
begalo nuobodu gyventi, ir 
visokiu vagiu baisu ir dar lyg 
persikels! daug vargo pamaty 
si. Sziu pastarųjų ne pavydėti 
nas padėjimas. Jie patis tai 
ne manyti nemano skirstyties 
bet bijo, kad prievarta nejmtu 
skirstyti. Kaip tyczia žmones 
kalba buk, jei kas savo valia 
nesidalysias, tai prievarta imsią 
dalyti. Jiems delei tu kalbu 
reikia vis prisibijoti: “Neduok 
Dieve atsius kazoku arba nors 
sargybiniu, iszskirstys vienase 
džiais ir iezeiei elgetomis (uba
gais)” sako jie. Dėlto atsirado 
ir drąsesniu pradžininku. Pir 
masis ima dalyties Skapiszkio 
miestelis. Vieni, in miesteli 
bežiūrėdami, beveik patis pasi 
renge dalyties, kiti gi garsuo 
jas ir dejuoja Kaip tiems mies 
tiecziams busią bloga vienase 
džiais iezsidalinus. Kas tiesa, 
tai dėlto jiems pradžia nelabai 
viksta. Isz dalies jie patis kalti 
Jie jau szimet buvo noreje in 
savo atmatuotąjį lauko skypa 
tceszla nusivežti ir ingius isise 
ti. Todelei paliko pudima nea 
re ir meszla neveže. Žeme dar 
tebera ligisziolei nesumatuota. 
Skapiszkiecziai labai nepaka 
kinti savo matininku. Juk jau 
isz pat pavasario neva matuo 
jas, o dar ligisziolai nematyti 
matavimo galo. Gerai butu, 
Kad Skabiizkiecziai paduotu 
ant matininko skunda in žeme 
tvarkomąja, komisija, praszy 
darni duoti kita matininka.

Kaunas
Liepos 30 d. priemiesty]' 

Aleksotas sudege Adlero ir 
Rozenbliumo vinių batams 
dirbtuve, Szreidbergo garo ma 
lunas ir 4 namai. Savininkai 
neką tenukenteje nes namai 
buvo apsergeti (asekuruoti); 
sunkus gi tu namu gyventoju 
ir darbininku padėjimas.

Aleksoto ir Preidos
Girias, p. St. Gauronskio- 

apie 3000 margu, plotas,- ka 
riumenes valdžia žadanti isz- 
kirsti, nes tos girios neduodan 
ežios prideraneziai nuo Kauno 
fortu patrankomis szaudyt. P. 
St. Gauronskis džiaugiasi ta ži 
nia, gyventojam-gi liūdna: ku 
ras pabrangs, užsilikusiai ma
žutes gireles vertas užlaužys, 
apie 90 eeryitutiniu valstiecziu 
gal nukentės neteke servitutu. 
Jei p. St Gauronskis ir p. Gau 
ronskiene isztikruju yra musu 
geredejais, tegul pasirūpina 
aplaikyti tas girias nuo isznai- 
kinimo. Tegul juodu parodys, 
kad czionais ne ju noras tas gi 
rias kerta, bet Kauno tvirtoves 
reikalai! Nesinori tikėti, kad 
ta nelaime musu kampui gale 
tu atsitikti. Kad tai tik paska 
las butu!

KNYGOS VERKIA.
Viskas pas mus verkia; ver 

kia žmogus, verkia dvasia, ver 
kia pats gyvenimas ir jo visi 
apsireiszkimai. Verkia pas mus 
szviesa, o ypatingai mokslas ir 
knygos. Mes, verkdami, patis 
nematome ir negirdime, kaip 
verkia tnusn literatūra knygos. 
Isz pat pradžios musu literatū
ros gyvavimo kiekvienas lie 
tuvis su noru stengiasi pažinti 
savo raszta, ir, be abejones, vi 
si prakilnesnieji tikėjusi, kad''"-*;' 
mokslas ir knygos sutiks mu
su tevyneje skardu atbalsi.

Per trumpa laika nuo 1904 
m. pilna Lietuva pridygo kny 
gynu; beveik kieKviename mie 
stelyj galima rasti nors menka 
knygynėli. Tik nelaime-daugu 
mas masto sau, kad tai uždar
biui, geezeftui, o ne žmonių 
apezvietimui uždėti knygynai.

— Taip manydami, žmones 
dažnai nepriduoda jokios ver 
tęs knygynui.

Bet kad tie žmones susipras
tu, tat iszgirstu kaip tos sukrau 
tos ant lentinu, knygos ver 
kia.. Nesijuokite, kad jos ver
kia! Nemanykite, kad poperio 
gabalas verkia.. Ne!! Verkia 
mokslas , apszvietimas. Knyga 
tai inrankis, kurs mus veda m 
geresni ir doresni gyvenimą. 
Knyga mums nurodo musu 
klaidas, musu tamsuma.. O 
mes! mes lengvai sau žengiame 
tolyn, ir., mums rodos, kad 
einame pirmyn., knygosin mus 
nuo augeztu lentynų žiūrėda
mos, dūsauja ir skursta. Jos 
keikia savo sutvertojus, kurie, 
jas gimdydami, užkeikė ju li
kimą gulėti per isztisus metus 
dulkėse.

Bet ar jie tikėjosi, tverdami 
knygas, kad atiduos jas in pirk 
lio rankas. Ar tikėjosi tu kny 
gu autoriai, sutiksią mus su 
atszalusiomis ezirdimis ir jaus
mais!! Niekados jie nebutu 
rasze kad knygoms butu lem
ta tik dulkes gerti ir kad visuo 
mene vietoje skaityti sviesta ir 
muilą joms viniotu. Pažiūrėk 
me sziandien, koke knygynu 
gyvavimas: visi jie skursta, ir 
nyksta. Žinau gera žmogų, 
kursai paaukavo didelius pini 
gus knygynui; jis, pralaikęs 
knygyną pusantrų metu 
sziandien turi ji- uždengti, nes 
mes knygų neperkame. Geda 
mums, kad pasirodome tokiais 
nesusipratėliais, jog, rodos, 
antra diena kaip gamta iszvy- 
dome.

■ » > • < <—- — X

§ Londone eksplodavojo dy 
delis balonas locnastis T. T. 
Lovelace isz Amerikos, kuris 
ketino pasikelti in padanges. 
Viena mergina ir vyras tapo 
užmuszti ant vietos o daugy 
gybe kitu ypatų kurie radosi 
arti balono tapo maž. daugiaus 
pažeisti.



CH-KART NEDELIHIS LAIKKRASZTIS

Iszejna kas Utarninka ir Petniczel •
PRENUMERATA KASŽTUOJE: 

AMLR1KE—Ant cielo meto $2,50
ant puses meto 1,25 
ant ketverezio meto 65

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

Mėnesinis Rasztas “Linksma Valanda” 
iHERIKK ANT METO..... .....................  81,00
ANOI.IJE...........,.................. ..... ............... ...... 7 ab
P-IOSVS.............................. .................. ............ 7 „,r
tfOSSIJE..... .... ............ ............. ......................81,50

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

AJ1EUIXE........................... .............. ..............  83,00
ROSSI J E.................................... ....................... 84,50
ANGLIJOJ......... .................. ...........................  jo 8h

l’riek tani pilnai užsiniokeja 
skaititojei, kas metas aplaiko 
dovana puiku Kaleudori.
ENTERED AT THE MAHANOY CITY 

PA. POST OFFICE, AS SECOND 
CLASS MAIL MATTER. : : : ; •
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Juokingas atsitiky- 
mas vagone.

LINKSMYBE IR fl 
į) NULUDIMAS. Q

Buvo tai Nedelia-grinczioje 
pono Skiedros, turtingo mies 
czionio, uže kaip katile. Ant 
suolelio prie grinezios sėdėjo 
pati gaspadine su savo kū
moms sznekucziuodama links
mai? keli vyrai buvo apeede 
staleli ant kurio radosi visoki 
gėrimai, prie pecziaus stovėjo 
jaunas vaikinelis žiūrėdamas 
nedrasei in kita kambarį, ku
rio duris buvo pravertos o ant 
skrinios sėdėjo jauna mergaite 
api 20 metu senumo: kuri teip 
-gi kaip kada dirstelėjo su sa 
vo žibineziom akutėm ant 
nedvasaus jaunikio. Buvo tai ' 
duktė ponetvos Skiedrų, kuria ' 
daugiause milejo isz savo 
ketverto vaiku, o josios mile 
mas buvo tai Antanukas Lope 
ta, kuriuo tėvas sztai baigė pa 
sikalbejima su tėvais api Rože. 
Su džiaugsmu ponia Skiedriene 
paszauke prie savias nedrąsu 
Antanuką o ir isz kito kamba
rio Rože, davė savo pavelimima 
ant eusivineziavojimo; nudžiu 
gias Antanas puolė tėvams m 
kojas, o nepoilgam užžibejo ant 
ju pireztu sidabrinei žiedai.

Ant žinios sugertuviu jau
nos poros, suėjo kone visi kai- 
minai pas Skiedrus, o senis pa 
liepe sunui atneszt skripka, 
ant kuriuos nog smerf’es savo 
paezios ne grajino, pradėjo 
strajint prie szokio. Antanukas 
pagriebė savo Rože o kiti jau
nikiai padare ta pati. Prakai 
tas pilesi nog janu poru ir ne 
temimo jog jau senai buvo po 
vienuoliktai. Sztai duris grin- 
ežios atsidarė palengva ir ko 
kis tai graudingas balsas pa 
szauke:

— Ant mei’es Dievo! mano 
milemi kaiminai, linksminky- 
tes truputi tykiau, ba mano 
serganti dukrele ne gali už
migt tokiam riksme.

— Žiūrėkit ko užsimanel- 
sukliko, pasiėmus už szonu 
poni Skiedrene,- ar tai asz ne 
ponia savo grinezioje, idant 
czionai atejtinetum man zurzet 
ir uždraudinet mano grinezioi 
bovintis kaip man patinka?

— Asz ne paliepineju,-atsa 
ke nedristanezai motere, tiktai 
praszau jus ant meiles Dievo ir 
jusu vaiku, idant pavelintumet 
mano dukterei nors truputi 
užmigt: mano eergantei Jadvi- 
gutei.

— Ar girdėjote! kokia tai 
karaliene, tegul užmiega jagu 
jai patinka, juk nes josios 
czionais ant szokio ne szaukiam 
atsiliepe visi susirinkusiejie, 
ekripkos da garsiau atsilepe o 
varginga motere su verksmu 
iezejo per durie.

Vienas balsas tik ne atsilie
pė, vienos lupos nesijuoke isz 
vargo moteries. Buvo tai Juo 
zae, virinusias sūnūs gaspado- 
rietes pamatęs Sruzikiene, 
paeze staloriaus, kuri giveno 
mažoje grinczeleje, atitolinta 
t'ktai per plona siena nog 
gyvenimo jojo tėvu, atmine 
ant kart priežaete josios nulu- 
dimo, o matidamas jog girtavi
mas ant naujo prasidėjo paty- 
kiai iszejo ir nusidavė paskui 
susirupinusia motere. Girgžde 
jimas duriu pabudino motere

nog gilio užsimislinimo, kuri 
sėdėjo pr:e lovos serganezios 
josios milemiausios dukriukes.

— N a, ir ka poni Sruzikie 
ne, ar Juzei ne geriau?- už 
klausė, prisiartiuias jaunas 
žmogus.

— Dirstelek pats ponas 
Juozai,- atsake pusbalaei mo
tere. Akis Juozo akivai apsi 
daire ant gulinezios mergaites 
ant lovos ir aezaros pasirodė 
jojo akyse.

Varginga Juze rodos jau ne 
prigulėję prie szio svieto; gule 
jo be žado kaip numirus.

— Del ko ne paszaukete 
daktaro?

— Lengvai jium ta klaust, 
juk žinai kokiam padėjime 
esame. Mano vyras iszvažiavias 
in Varszava, po sudegimui 
musu, pas savo turtinga dede, 
ir tenais sėdi, ne žinau ne 
su juom darosi. Ka sav 
dirbu, ir ne turiu, o jau 
pardavimo nieko man ne 
liko, kaip tik ta lova ant

irios Juze guli ir tasai abrozas 
Szv. Paneles, kuri iszgialbejau 
isz ugnies. Gal jin nupirksi po 
uas kaimine?

Juozas sieke in kiszeniu o 
iszemes penkis auksinus ateitie 
pe susigriaudinės:

— Ne pardavinekite abiozo 
sztai yra kuom užmokėt dakta 
rui melskitės tiktai in taja Szr; 
Panele o jiji sugrąžys Juzei 
sveikata,- tai kalbidamas grei 
tai atsitolino.

Po jojo atsitolinimui Sruzikie 
ne atsitolino nog dukteres lo 
vos ne ant valandėlės. Po pu 
siau- nakt nutilo kliksmai. 
Ant rytojaus Rože vos atsikėlė 
septinta adyna, szukuodama 
savo plaukus, kada inejo jo 
sios brolis, kuriam rūpėjo liga 
savo kaiminkos, pasakė jai, 
jog gal Juze 
jaus.

— Na, tai 
Rože,-tokia 
mergaite!

— Teip, szkada labai, nes 
ne tik graži nes ir dora mergai 
te, atsake Juozas.

— Gal tu norėtum duot ta 
juoda graba, kuri pereita metqį 
kas tokis užkalbino pas tęva/ 
o po tam ne paėmė ir lig ežiam 
laikui lauke kupeziaus. Nes 
tai ne del Juzės tokis puikue 
grabas, norints gana yra jai ii 
gas nes ne del josios paženklin 
tas tas grabas.

Ir atmine nedora mergina 
jog grabas ne buvo del josios 
paženklintas, ba Juze rodos pri 
sikele isz numirusiu, prie ge 
ros storones daktaro, adgijo 
kaip tasai žiedelis kuris likos 
sumintas, ant dideles linksmy
bes motinos ir tėvo kuris sugri 
žo isz Varszavo, pasilikias tur
tingu po mirusiam dedei, o 
sveika Rože, ant kuriuos svod 
bos kone visas kaimas susirin 
ko, in meta po tam nog dienos 
avo sugertuviu, buvo mirsztan 

te ant tifuso.
Tasai pate grabas apie kuri 

kalbėjo Rože, uždare josios ku 
na ant amžių. Juze verkdama, 
ėjo, paskui josios graba.

Laikas ir darbas sulaikė 
graudumą ir skausmą szirdise 
Rožes tėvu prie galo užgavę 
niu, pasiliko Juozas vyru J u 
szes, kuri ne karta kalbėjo sau: 
“Linksmikites su linksmais o 
verkkite su verkencziais, ne už 
mirszdami laike didžiausios lai 
mes apie nelaimes savo artimo 
Gyvena szendien apsiaubta 
meile ir pagnodone neg visu, 

1 kurie ja pažinsta, dekavodama 
Dievui už savo lain: e priesz ta 
ji pati abroza, priesz kuri mo 

1 tina josios meldėsi idant Pane 
1 le Szvencziausia sugražintu jai 
! sveikata.

ne dagives

szkad a, - 
jauna ir

ryto

atsake 
graži

Teisybes.
Parasze: D. T. B.

Penkios szventbezdei suėjo, 
Ir sziteip terp saves kalbėjo: 
Gerai kad mes ez’onais pen

kios esame,
Tai nors pasisznekesime,
Pirmiause papoteriausime, 

Kėlės maldeles sukalbėsime
Kaip pasakė, 
Teip padare.

Pradėjo Pylvaitiene
Isz visu storiause dediene:

Kas bus sesutes, ne iszmanau, 
Ir kaip bus ne žinau.

Girdėjau, kad Kuzabas mu 
fis isz cze,

Ir tai tikrai, a-be-eze.
Ka mes tada darysime,

Isz kur suraminimą gausime
Per jin malones aplaikinejome
Per jin szventa kvaitulį turė

jome.
Ir stebuklus moka daryti, 

Ir velnius iszvaryti.
Jau kas teisybe, tai teisybe, 

Tas tėvelis turi dydele galybe!
Ne senei no Dievo korteles 

gavo,
Tai del daugelio iždalyno;
Kad laike maldės skaitytu, 
Ir neprietelius jio keikiu.
Ehe, szuns balsai ne eina in 

dangų,
Tegul kaip nori keikt bandų, 

Žinome gerai
Jog ir szventbezdžiu keli tu 

žinai;
Maloniu ne aplaikys, 

Kuzabo jau ne sulaikys. 
O kada in Arkauzus nusibala- 

dos,
In ten pleszkes szventbezdes 

visos.
Vėlinu laimingos kelones del 

visu,
Kreivu, riebiu ir sausu!

atyduos in rankas po- 
ant atejnanczios staci-

stacijos padavė juos iu

Vienam perskiryme vagone 
trecziosjkliasos Prūsuose, kelia 
po du ponai ir jauna poni. Vy 
rai kalbėjosi terp savias o pa
naite žiurėjo per langa.

Nes ne poylgai staigai mote 
re atsikreipė ir atsiliepe ir pir 
miltini poną.

— Ponas, tai ne gražu, kaip 
dristi ka tokio daryt!

Vyrai dirstelėjo vienas ant 
kito, ne suprasdami prie ko ta 
kalba kiszasi. Poni vela žiūre 
jo per langa, o abudu mislino 
jog motere....

Po trumpai valandėlei mote 
re vela apsikreipe in pirmuti
ni, pasakius tuos paežius žo
džius tvikstelėjo per veidą su 
delnu. Dabar jau abejojo jog 
juju drauge keliones yia paik 
sze, nes jiji staezei pasakė jog 
abudu 
licijos 
jos.

Ant
rankas žandaru už nemoralisz- 
ka apsieyma vagone, nes būda 
ma prispirta iszaiszkint pla- 
cziau juju apsieyma, pasakė 
jog tieje ponai jaja gnybė in 
kulszi, ant davado parode ko
ja kur isztikruju buvo melini 
ženklai. f

Sztai atbėga konduktorius 
neszdamas puiku žąsiną kalbe 
damas, jog taji žąsiną veže 
židelis kitoje paskyroje po se- 
dine ir kaip rodos, tai jisai bu 
vo priežaste malinu ženklu ant 
kojales panaites.

Po trumpam iszafszkinimui 
abi szalis susigadino, ponas, 
kuris aplaike per žanda, bbvo 
užtikrintas jog jam už tai«at- 
nagradys ir pakelevingi Vela 
keliavo tolaus, nes daug Ii Aks 
mesni ne kaip pirma,

Zidelis dingo ne žine kur o 
žąsiną paėmė panaite kaipo do 
yana už skriauda.

Kelis metus boba su yyru per
gyveno,

Na ir svaiguli in galva gavo;
Priežastis buvo ta, 

Ne kita:
Kas tokis su kazirom nuturi,

Jog atsiskirs su virti katra 
turi.

Na ir ne senei teip pad ari 
Ijosios kvailumas ijaje iszvari.

Kitam meile prižadėjo 
Savo viro ižsižadejo.

Du vaikelius paemi trijų, 
Dukriuke 2 meiu;

Tasai ijosios adjutantas 42 
metu,

Nuskustas,- be usu.
Ant senyvo iszrodu,

Ba jau žili plaukai pasirodo;
Boba 28 metus turi, 
Ne szlektai iszžiuri; 
Kas kaltas, ne žinau, 
Tiktai tiek pasakau:

Jagu vyras ijosios butu
gus,

Butu apdaužias bobai ragus;
Ant bobos pers pyrsztus žiu 

rejo,
Tai ir sulakui ko norėjo.

stro

Viena boba daug bambadieriu 
ant burdo turėjo,

O tiejei szelmei užmokėti už 
burda ne norėjo;

Ir motere penketą vaikucziu 
turėjo,

Tai ir iszmisti ne galėjo.
Jau kur bambadierai pradeda 

lankytis,
Ten ir bosiene ne gali laiky 

tis.
Bobele su bambadiereis prova 

turėjo,
Nes ir nieko ne iszlaimejo.
Ant galo szeripas babale isz 

stu bu iszvari,
Ir ne žinau, ka tada bobele 

pad ari.

Dievas davė daktarus del tur- 
ežiu.

Sveikata davė del vargszu.

Klaidos jaunystes yra tai lyps- 
nei,

Jeiseis gaunasi augsztin senei.

Kas isz mažo džiaugėsi, 
Tas geriause turisi.

Kas nuolatos meldžesi, 
Ir už szventa turisi, 

Tas ant kvailio iszžiuri, 
Ir sveiko proto ne turi.

Sunkus amatas.
Sudže m vagi:- Asz ne isz 

manau, kaip jus vagei galite ir 
mokate per geležines krotas in 
eilaužt arba per užrakintas du 
ree insigaut.

Vagie: - Tai-gi, ira tai di 
delis daigtae ne teip kaip eu- 
dž’ome, sėdėt prie stalelio, ra 
ezit ir sunkei kapot, žmonis, o 
kad pamėgintumėt musu amato 
tai nieko ne veiktumet. Mes 
jago norime uždirbti ant szmo 
telio duonos, tai turime sunkei 
dirbt, o apie ka ne turite ma
žiausio paemino tiktai, su plun 
ksnele grevežot.

Kaip vienas kalba apie 
merginas

Mergina 15m. ir 17m. tai 
jaunas vynas, ka vos pradeda 
putot.

18m., 19m-, ir 20m. szampa- 
nu.

No 20to igi 25to meto, tai 
viuas iszsistovejas.

25to igi 35to tai arbata su 
araku, tiktai reike piszildint, 
kad butu gardu.

No 35to igi 40 tai gira isz o 
buolu.

No 40igi45 stoj“si iezrugoms

Mokslaineje
Pr^fesoris:- Jagu ne turefau 

akiu, ne galetau matit, jagu ne 
turetau ausų, ne galetau girdėt 
o pasikik man Petruk, kas 
butu jagu nosios ne turetau?

Petrukas-- Talpomis profes 
olus ne galetau tabokos zazi 
vot.

Nereike landinet.
Ateina vienas žmogus, pa 

skolninka bausti kad atiduotu
Muzike Reikalinga.

Naminis daktaras.
Kokis tai Vokiety s gydėsi 

per deszimts metu pas visokius 
daktarus, nes ne aplaike jo
kios pagelbos, nusidavė nei
tai pas viena namini dakraa. 
Tasai padavęs ligouui bonku- 
te pripildinta kokiom tai gy
duolėm liepe ligoniui vuostyt.

— Ar geriau ponui?- už
klausė.

— Ne.
— Tai pavuostik da karta. 

O dabar ?
— Nieko ne jaueziu.
— Teip? na tai da karta pa 

vuostik o busi sveikas.
Vokietys pakratė su galva, 

užklausė kiek yra kaltas už gi 
dyma.

— Szimta doleriu.
— Teip daug už tris kartus 

pavuostimo!- szauke, vokietis.
— Juk ponas atgavai savo 

sveikata. Kada iszeisi ant oro, 
pasijusi “all right’’,

— Ar teip?-atsake Vokie
tis.

— Ar matai ponas taja bu
maszka ?

— Matau,
— l’avuostyk ponas.
— Ka ponas darai?
— Pavuostyk da karta.

— Pone, kas tai ženklina?
— Da karta pavuostyk po

nas.
— Ar ponas papaikai ?
— Ar teip? sako vokietys, 

dabar iszejnu dadave paslepda 
mas in keszeniu bumaszka, ka 
da busiu Jauke, bumaszka ra
sis kiszeniuje pono. Gudbaj!

piningus, tardama-:
— Na, szedien paskutini 

karta ateinu mono piningu.
— O dėkui Dievui, jog no 

rint karta gavai protą. Jau se
nei reikėjo teip padarit ir ne 
nuolatos landynet.

Rūpestis.
— Kam tu Filipai teipdaug 

gerti?
— Isz rupesties!- Mat nore 

rupi nuskandinu gerime.
— Kvaraba! kaip rodos ma 

no rupesties ira langvas tai pa 
virtum į Jauke.

Paskubinkite nusipirkt 
labai puike isztorje po vardu:

KAPITONAS VELNES.
PRIETIKIAI C IRANO DeBERGERAC.

Verte lai Fracuzlsiko 
KTX. I»R. M. JIODYSZITS.

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

D. T. Boczkauskas,
Mahanoy City, Pa. 

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

NAUJA KNYGA

Istorije Szventa
Seno Ir Naujo Instatimo su Paveikslais.

Yra tai pirmutine knyga lietuviszki 
9U teip puikeis paveikslais, padirbto; 
per europinius artistus. Puiki popieri 
Aiszkus drukas. Didelo formato.

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

ba^ikt’ai^ p?rdūo; 50 centu
Teipos-gi turime visokiu dvasiszko 

svietiszku ir istorinei knyga kuriu 
katalogu gausite dykai. Adresą voki** 
•Sauls’’ Mahangy Bk.

Vyrai, Gana Kentei!
jeigu norit sveikatos ir 'tvirtumo tai turit los

lydaiu.is kini iieiszgyū, Ui tuojaus kreipkis 
prie daktaro II. M. Kcss, o lis padaręs atydu 
ir atsargu egzamhin, visai dykai, pasakys ar 
gali iszgytl ar ne. Mažu nereikės jokio gydy- 
ni“ galėsi pats namie iszsigydyti su krajavom 
žolėm. Daktaras Ross pasakys tau visa teisy
be, ir neims nuo tavęs nei vieno cento. Dr. 
Ross turi suvirs/. 22 metu patyrimu nuolatinio 
gydymo, lis yra specijalistu užsenejusiu ligų, 
jis iszgyiio figas apie kurias paprasti dūkta 
rai neturi nei mažinusio numanymo, jis sugra
žino sveikatas szimtatn nelaimingu žmonių 
kurie buvo patrotyje vilty iszgyjinio. Gydo su 
didžiuose pasekme paslaptingas ligas, n u bė
gimus sekios kurie naikina protą ir kimu, 
skilvio, kepenų, kraujo ir odos nesveikumus

DR. B. M. ROSS
167 DEAriBORN STREET

ANT KAMPO MONROE ST.
CHICAGO, ILL.

Užsikeik Eleveltorkim ant Penkto Florc
Ofiso valandos: Kasdien nuo 0 Iki 4. 

Vakarais, is’.jkyrus Uturuiuku ir Ketvergu. 
nuo 7 iki a. 5 daliom nuo 10 Iki 12 plutx

1 Mraz°
1 įt WIENATINIS
J SALONAS IR GROSER-SZTORIS

SUGAR NOTCH, PA.
Parduoda Cukru, Kava, Herbai a, Mesa 

Miltus ir vyska ta kas ira reikalinga de1 
žmogaus. Teipos-gi prie vietos randasi Sa
limas su mil/.iniszkaisstiklais, szaltr.m ahim 
arielkom ir pųjkeis cygarais. Pliektam 

parduoda SZIPKORTES ii 
siuneze piningus in visas dalet 
sviei°

PUIKI SALE DEL MITINGU, SZOKIU Ir II.

ir svetingiau- 
sia9 priėmimas 
del visu kur ra
nto gardia Ariv«n.viv 
\iu ir Cigaru. Teip-gi 
-ale del zobovu ir t. t.

K. Konewko

Puikiausia 
užeiga 

del Lietuviu!

98 S. MAIN ST. ASHLEY, PA.

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

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

lunyku ant pikniku, balu, krik- 
sztynu alų, porteri, vynus, ariet* 
ka ir t.L Pristato in namus alų 
ir |x>itcri bonkutem. Gerimaf 
pirkti pas Norkcvicziu yra kauo

— As jum kalbu, jog kož- 
nns tėvas tulii mokyt savu vai 
ku muzikes! Kam? Niy, as jum 
pasakiau!

Teip vienam susirinkime po 
nas Salomonas Groczenmajer, 
Iccninykas didelo fabriko.

— Asz nesimokinau muzi 
kės, ale mano sūnūs Ickus tu 
liejo mokite ghiit ir gedot, ba 
manu Rebeki teip nchejo, ir 
phigulejo jisai phe haugistes 
daini h i povahdu “fehusalem” 
Vienu dienu phes mano vali- 

duves sėdu sav pats nunu-ba 
mano sūnūs buvo dhuiguve 
“fehnzalm”,o Rebeki teatre su 
duktth' m, kad tuojaus as klau 
sau puiki muzike po mano 
langu. A j vaj! pamislinau sav, 
tai gal obivatelei noki man pa 
dahyt pagodone! Nes ksm da 
bill man tai daho del ko ne 
pichma ? Juk senei esmu fabhi 
kantu mieste! Ny gehrau velau 
ne kaip nieko! Laukiau gana 
ilgai pakol muzika phadejo nu 
stot tada iszejau ant balkono 
ir paezaukiau: “Manu poiai! 
Labai jum dekavoju, jog man 
padarėte tokia ihlove. Džiau 
ginosiu jog ne užmirezite api 
mani pi h ka norhiu paihaukt 
“Viivat!” Nes ka tik paeinu 
kiau, kaip ne phades szvilpt, 
juoktis, staugt ir ehaukt: jog 
kvailas židas, skupus del savo 
dahbiuyku o jisai mielina jog 
tai eehenada! Tie shunee! Ny. 
tegul man da siki ateina!- Ue- 
pikes paguldžiausi gult o kada 
pabudau ie lyto iszgirdau hike 
mus ir staugimus kaip kates ir 
sunes. Acha, atėjo vela naane 
ahzint pamielinau ir paėmiau 
stovinti puodą pri lovos, atydi 
hiau langa ir klust! viską isle 
jau tiem šunim ant galvos, o 
tuojaus pasidahe didelis aj! 
vaj! Tada as labai nusidžiau
giau, nes ne poilgam atbėgo 
mano sūnūs kaip pasutus pha 
dėjo ehaukt ir vehkt:

— Uj, tatenke, ka padahei! 
A j, vaj. ka padaliji! Tai mes 
buvom, mes ie “Jehuzalem” 
giedojom tau eehenada ant ta 
vo vahduviu, o tu tem ponam 
padaliji toki eahmata tokiu pas 
kudu! A-jfe! Aj vaj, vaj!’

Dabar sau pamislikyte po 
nai jog tai buvo isztikruju se 
henada! Del to as via sakau, 
jog kožoas tėvas plivaldo 
duot mokit eavoeunu muzikes, 
kad galėtu po tam pažint, kas 
tai yha eehenada o kas yha ka 
ciu muzike! Aj vaj!

Sn kietais apdarais ■ • $2,00
Su puikeis zatatitais apdarais - $2,50

Už priBiantimi per paozta tarite didėt prie Įtaigos, 

Kaluga spaudinta yra ltętuvkzkx>«i Htarom.

- - - - - - - - - - - -

Adresas Rev. S. Pautienius, Mahanoj Cltj, Pa.

ISZEJO ISZ SPAUDOS KNINGA

SZV. RASZTAS NAUJO ISTATIMO
ARBA

Biblijet

PARDUODAM PO:

4* ♦ ♦ ♦ *8* ♦ ♦ #
BISCHOFFS BANKING HOUSE
Uždėta 1848 m. {BANKA BISCHOFF’O.) uždėta ims m.

237 Broadway ir 4 Park Place, New York, N. Y.
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Pinigus siuneziame i sena tėvynė kuoatsakaneziausiai, pagal 
dieninio kurso, su kiekvienu isz New Yorko iszplaukian- 
cziu greitlaiviu, teip juog i 12 dienu krajui priimti lieka.

Pinigus iszmainome visu krosztu svieto pagal dieninio kurso, 
B&nkoje savo visados laikome daug pinigu del iszmai- 
nymo.

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

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

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

Paszportus pastorojame del keliaujaneziu i kraju.
Davicrnastis padarome pigiai ir kitas visas rajentaliszkas po- 

pieras, už žema preke. Sukolektavojim* daliu atliekame 
kuoteisingi ausiai.
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PER LAISZKA AR ASABISZKAI ATSI3ZAUKITE ANT ADRESO:

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

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



LIETU VISZKOS PASAKOS

paliodi. 
eianoji 
katina.
atėjus 

isz

Aksaplaukis ir 
Auksažvaigždi.

Karta buvo karalius, tas ki 
takes, nenorėjo vest, kaip tik 
tai visu gražiause ir mauda 
giause visos savo žemes. O ir 
privelyjo jam toke puike mer
gaite su aukso plaukais kad 
in je žiūrėdama atsigėrėt ne 
galejei. Karalius, jos pamilęs 
je paemi, ale jo eianoji, piktoji 
motyna savo marczios in plen
tą nekenti, ir butu je vei
klaus aplavusi, ne kaip savo 
namuos užkentusi ir ant jos 
tykojo. Po czesa sueilaki jano- 
ji karalieni labai gražu sūneli. 
Sianoji karalieni pribūdama, 
ta suvyscziusi, neva dėjo in 
lopszi, o isz tiesos inmeti in 
skrinele, užvožus dankti pas 
upe nuneezi ir tian an, vandens 
padėjusi, pasroviui 
Ale in lopszi padeje 
pikcziurna suvystyta

Ryta miate szvieso
ant rodynu visi dyvyjose 
to dyvno gauruota kūdikio, o 
iszvysczius eztai! beesas-katins 
Karalieni nežinojo bezliepycze 
tylėjo, bet da veiklaus karalie 
ne apskelbi, neva jin, ragana 
būdama, katina gimdžiusi. 
Antra meta vėl teipjau padari. 
Karalienei dukryte, jauna, gra 
že kaip saules dukterį, sušilau 
kus, kūdikėli ant upes iszne 
szi, o m lopszi padėjo suvys 
cziusi kate. Karalius mažne 
ant savo paczios užpyko, kara 
lieni nusimini ir daugiaus vai 
ku ne sulauki, o visas svietai 
karaliene skelbi per bjaure ra
gana.

Bet ta nakti, kurioj pirmasis 
gimi sūnūs, žmogus, tamsoj 
ant mariu žvejodamas, pragir 
do baisa verkszlianancze vai 
ko. Ant balso prisiirdams 
skrynele pamati pluduruojan 
cze, taje susižejojęs atrado 
maža kūdiky. Prasidžiugęs 
skubinasi ant namu savajei 
rodyt, ir parsineszes klausi: 
“Salyteli! dabar syki atmink, 
ka skrynelei parneszu ?’’ O jei 
atmint negalint pravėręs dank 
ti ir parodi mieganti kūdikėli, 
sakydama: “Tu man kūdiki ne 
dovanojai, dabar asz tau par 
neszu nore rastini." Iszvy 
niodami atrado puikius vys 
tyk lūs bei drobes, o ant 
dugno ir pinigu žiupsneli invy 
niota. Apžvalgė kūdiki, veik 
pamasi tris aukso plaukus už 
ausies ir todėl praminė Auksą 
plaukia ir augina per savo su- 
nu. Ale pinigus ir vystyklus 
skrynioj pakavoje, sakydami: 
“Pinigu mudu nepripalova, 
savo duonele, Dievui dėkui, 
juk turiva ir tam vaikui da 
užteks, geriau jam vislab paka 
vokiva. Kažin ar to jam kar 
tais ne reikea”-

Po metu vėl susižvejojęs par 
gabeno skrynele ir toj atrado 
daile mergaite puikei teip jau 
paradyta ir pinigu dalele; ro 
dėsi pirmoje sesuo ta esanti. 
O atradę tris aukso žvaigždes 
už ausies pramini je Aukso- 
žvaigžde ir sudžiaugsmu 
no.

Ilgus metus vaikudu 
namuose pasiliko geroj 
nei būdami ir paūgėjo, 
greicznu buvo kaip karta isz 
svetur parbėgo klausdamu: 
“Tetyt! mamyt! ar tai tiesa? 
Kiti vaikai pasaki mudu ne 
esancziu juma vaiku, bet rasti 
niuku isz vandene sužvejotu?” 
Ka galėjo daryt, turėjo tiesa 
sakyt ir parodi kožnoje skry 
ne ir kas toj buvo kožnam ant 
minavonee. Vislab pasiklausė 
ir apžiurėjo tuoj tari, abudu: 
“Dėkui jum už kavone ir visa 
gera, bet dabar turėsime in 
svietą eit, tėvu pajieezkot ” II 
gai klydinedamu be klausine 
damų galiai pailso vaikszczio 
juse. O patropyjo miesto, tiai 
butu pirkosi ir puiku darža 
taisėsi, kad garsas iszejo per 
visa miestą apie Auksaplau
ki be Auksažvaigžde. O juo 
du ne žinoję tėvams teip ar 
ti esą, nes tai taspats buvo 
miestas, kureme tėvai karalia 
vo. Ir iszg rdo senoji karaliaus 
motyna garsa apie tuodu kudi 
kiu, o ant vardu suprato, kas 
per vieni tie buse; auksuplau 
kus be aukso žvaigždes mai! 
buyo intemyjusi, juodu tuocze 
se vystydama. Dūmoje szeip

augi

žvejo 
kavo

Jau

ir teip, rasi galima juodu kaip 
norius emereziop varyt Paeire 
džius nuėjo ta bezliepycze pas 
tuodu in namus vis salaliežu 
viuo.dama, o ir vislabka pagir 
dama: “Ak koks puikus juma 
butas o ir patys, putyczei! ko 
kie jauni, gražus. Szirdyte! 
norecz matyt ir juma darža. 
Dukryte! girdėjau sakant la
bai puiku esanti.” Tai nuėjus 
veidmaineva: “Ak, koke cze 
grožybi! Mama avate! ar tu 
puikesee kvietkae augini? O 
tu Auksineli! bene visus me 
džius teip dailei ineodinai? Ma 
no yieztyezei! di.lei puikus dar 
želie, ale kad butu prie kožno 
medže kankalelei, kaip tai 
skambėtu !”-“O kur tuos gale 
tumgaut?’ klausi tuojau Auk 
saplaukie. “Žinau tia ant kai 
no pilnas, tiktai viena reike 
pareineezt, tai per aakti privys 
ta visus daržus. Je, kad tuos 
kankalolius turetumeta, mano 
baltutėlei!” Tai pasakius isz- 
tirapino, kaip sausas metas, sa 
savo pažimius, palikdama. Ku 
dikiu du tiesiog m smerties 
nasrus ji siunti,|nes daržas ant 
kalno buvo suraganuotas, o 
kas jeme ilgiaus kaip viena 
vienintele adynele pasiliko, 
daugiau jau neiezeidavo, bet in 
bile viena medi pavirsdavo.

Senajei iszejusi, kalbėjo 
anuodu tarp saves, ka reiktu 
daryt. Auksaplaukis saki: 
“Asz einu parneszt toki skam- 
baleli!”-“Neik! neik! draudi 
siseli, kažin kas tia gsl tau 
tiktisi ?”- “Ne nukalbėsi! Asz 
einu ir gana! baimes ne turiu 
Dieva vardan.’’-“Tai nors grei 
ta sugryžk ir neuszsitrukink!” 
meldi sesele. Anksti ryte paki 
les, iszbego ant kalno priėjo 
puiku darža be kraszto be ga 
lo didi, pasistebės nusidreske 
kankaleliu viena ir neats’griž 
dams bego kaip varoms, no 
kalno ant namu, ir parbėgės 
prie medžio prisabino Antra 
ryta visas daržas skambėjo, 
buvo miela klausytis.

Ta senoji ragana vėl atėjusi 
saldliežuviuoja: ‘ Mano dukry 
te! dabar puikus skambėjimas 
darže! Ale mano geroji! kad 
teip but ežerelije aukso žuve
lių, da butu puikiau mano be- 
landeliO kur galima tas 
gaut?”-“Vel tia ant kalno rasi 
ežerelyje mano jaunutele!” pa
sakius ir iszszvygždino. Ryte 
anksti iszbego auksaplaukis 
ant kalno žuvelių pareineezt, o 
suradęs greit parsiskubina ir 
darže paleido in ežerą. Antra 
ryta viers vanduo kribždejo 
vibždejo pilnas aukso žuvelių, 
tos nareti, blisgedamas, kad 
miete akiu paganyt. Iszgirdusi 
senoji bobpalaiki dyvyjoei, 
kaip galejes gyvs iszliktie ir 
isz to daržo iezeitie, ale' sumis 
lyjo juodu tikrai pražudyt, 
kad ne abu, nors viena.

Trecze karta atėjusi, vėl gy
li anųdviejų puikuju jin darža 
sakydama: “Mano dobilelei! 
Grąžei! labai grąžei! Ale da 
viena daikta reike, tiesos 
pauksztele!”-“O kur tas gauna 
mas?”-‘Szirdužyte! O tenai 
ant tojo kalno užpakalinioj 
stuboj ant kakalio patupyts.” 

, Tai pasakius iszejo savy- 
besijuokdama; tikrai dabar 
vienas tur pradingt. Jei isztur 
savus, tuojau Auksaplaukis sa 
ki: “Ta paukszti turiu turėt 
o kad cze da teip (butu). Se
suo kiek tiktai inmanydama 
nukalbėjo, ale noprosnai 
tra ryta pabudus broli 
draudi: “Minau ne eik! 
teip baugu szirdyje! O 
nakti teip dyyinai del 1 
sapnavau; brolyteli!
džiams likiei namie,-pražūsi!” 
Bet tas, nieko neklausdamas, 
ryte iszbego ant kalno in savo 
negiliuki. Lyg tyczioms jis- 
emes czesa, po darža timpine 
dams, žvalgi medžius be kviet 
kas, potam indylini in butą. 
Ale tia pirmojo, stuboj tokiu 
puikiu dalyku rado kad atsige 
ret ne galėjo antroje puikiau 
siu sidabriniu ir auksiniu ry 
ku, trecziojo vienu moliavoniu 
- ketvirto] puikiausiu drabu 
žiu, penktoj-piningu ir žem- 
cziugu visur norėjo savo akis 
paganyt ir užgaiszo. Ant galo 
parėjės in tikraje stubele, pa 
mati betupint), o pasilipęs jin 
jau tvers,

ANT GRABO
Buvo tai “užduszines” Nie

kas ne pertraukinejo pakajaus 
ant kaiminiszku kapiniu, lapai 
nupuolinejo nog medžiu ir ap 
denginejo grabus kaimuocziu.

Tik vienas isz grabu atsi 
žeuklinejo nog kitu, ba ir ak 
muo aut jojo radosi su stovilu 
jaunos moteries iezkaltas isz mu 
muro. Ant grabo radosi puikus 
bukietas ezviežiu žiedu, matyt, 
ka tik uždėtas, o prie darželio 
pasiremtas ant sztakietu stove 
jojaunas vyrasgileiužiidunkso 
jas, kuris skausmingai temino 
ant grabo, isz ko davėsi su 
parst jog ypata paguldyta ežio 
nais ant amžino atsilsio, buvo 
labai per jin mileta.

Ilgai teip stovėjo, pakol isz 
jojo lupu ne iszejo tykus bal 
sas vos suprastinąs.

“O Marijona. . . Marijona 
del ko mania apleidai?”

Po tam atsisėdo ant suolelio 
ir vela gilei užsimislino savo 
skausme. Ant kart iszgirdo 
žingsnius artinaneziueius prie 
jojo Pakele galva ir paregėjo 
du kaimuoczius ejnancziuosius 
prie grabo, senukas žilas pa 
sireminejo ant senukes kone 
tu paežiu metu. Ėjo tiesiog 
prie puikaus kapo, pasislėpusi 
už stovilo žmogaus gal nepama 
te, ba atsiklaupė abudu pradė
jo graudžei verkt, szaukdami: 

“Mariute tu mano, saulele 
tu ar-gi toksai muso sutiky- 
mas?’’- kalbėjo senukas isz 
traukdamas rankas in stovila 
rodos in gyva ypata.

“Mano tu rožite, ar ant to 
asz tavia iszmaitinau, idant ta
ve inžemele užkastu?..

— Tilek sene. , kalbėjo se 
nukas spausdamas savo drau 
ges galva prie savo krutinės... 
vale Dievo. . džiaugkimes isz 
to jog muso kūdikis ne numirė 
varge, jog numirė laimeje- 
Tiek metu, . tiek metu gyve 
nau ant svieto, dejavo motere, 
ne maeziau kaip iszaugo ir ne 
nepažinojau tos mano vienate 
les.

— Vale Dievo, ne rugok, 
nes melskis in jaja kaipo in 
Aniuola idant galėtumėm nu
mirt laimingai ir iezganimo 
del muso griesznos duszios.- 
Po valei apsimalszino abudu 
senelei, nuszluote aezaras, atsi
kėlė nog žemes o po tam temin 
gai žiurėjo in puiku stovila 
ant grabo savo milemos dūk 
terš, kurios nog kūdikystes 
ne buvo matia,

Žmogus sėdintys ant suole
lio klausė su nusistebėjimu ir 
graudumu seneliu, o po tam su 
didele jauela prisiartino prie 
ju, pasveikino grąžei ir paklau 
se, del ko teip graudinasi ir 
meldžesiant grabo 
ponios.

Jieje persigando 
gum pasirodimui
mo žmogaus, nutilo ir žiurėjo 
vienas ant kito persigandia.

— Kas jus riszo prie josios 
mano geri žmonis, su taja ne 
baeznyke? i

— Tai gal ponas ne czionai 
tinis?- paklausė motere.

— Ne, ne. gera motin, asz 
esmu svetimas, o kad szendien 
yra “Užduszines”, atėjau ant 
grabo pasimelst už duezes nu
mirusiu.

— Ludni buvo tai laikai, 
kurie perskyrė musu nebaszny 
ke, o jago ponas sau vėlini tai 
pasakysiu- atsiliepe senukas.- 
Priesz daugeli, metu, tam kai 
mej kuri ponas matai, dvarpo 
ne buvo didele poni, labai tur 
tinga, bevaike ir naszle gyve 
no puikiam palocije o grinezio 
je, sztai ant galo kaimo, gyve
no du vargingi kaimuoezei, 
nes apnez meiles ne buvo to
je grinezioje, tai buvome asz 
ir sztai mano Magduka. Užėjo 
badas tame kaime, iszmire 
mums isz bado jau trejetas vai 
kuczia o pasiliko mažiausia, 
vos metu senumo Mariuką. Po 
ni isz palociaus buvo geia ir 
milaczirdinga, kiek turėjo pa 
jegu gialbejo savo padonus, 
nes ne g.- Įėjo iszmaityt ir pri 
glaust tiek žmonių, tai kada 
pasirodė svetimi žmonis ėjo pul 
kais su jais, jieszkot geroves 
ir duonos. Mane ir Magduke 

, tiktai skiblinkt! prikalbino, nes kaip czion 
kaip stiklą stukelis ant žemrs traukt in svietą su mažiulele 
nukrito ir pasiliko begalis.

(Toliaus bus.)

muso
ir var-

daug

turtingos

teip etai 
nepažinsta

pradėjo praszyt idant atiduotu 
mem muso Mariuką ant iszau- 
ginimo jai; kalbėjo ilgai; jog 
mergaite keboneje numirs o 
szeip givens vigaduosia ir ap 
laikys gera iszauginima, nes 
daugiausia mums szirdis skau 
dėjo, jog turėjome ant visados 
iszsižadet muso kudykio, ba 
norėjo jai duoti savo pravarde, 
nuarus ir turtą. Ka-gi galėjo
me daryt del laimes muso vien 
turteles, sudėjome poniai pri 
siega, jiji mums davė piningi 
ne pagialba ant kelio ir teip 
Mariuką muso pasiliko dvare, 
o mes valkiodamiesi po svietą 
su skausmu ezirdije, nes tik su 
tuom džiaugsmu, jog 
dukriuke ne turės bado 
g°-

Keliavome teip per
metu, sunkei dirbdami ir kens 
darni varga, o sugrįžt kuom 
neturėjome, ba poteisybei ir ne 
buvo ko sugrįžt, net pereita 
meta vienas isz giminaicziu isz 
muso kaimo pribuvo in Ame- 
i-yka in ta, pati miestą kur nes 
buvome ir divas mums pašoko 
jo. Mariute muso, o poniszkai 
praminta Mary isztekeja už ko 
kio tai pono, likos iszauginto 
kaipo žiedelis ir kaipo žiedelis 
sudžiūvo.

Paėmė jaja už paczia geras 
ponas apie deszimts metu ad 
galios, nes ir jisai jaja ilgai ne 
sidžiauge, numirė muso Mariu
je ir nuėjo paskui savo pryimta 
motina.

Nuludimas ne davė mums 
pasilikt tolaus svetimo: szale 
lei; pardavėm viską ka ture 
jom ir sugrįžom, idant nore isz 
siverkt ant kapo muso kūdikio 
ir padėt savo galvas muso tęvi 
neje. Tokia tai muso pasaka, 
geras, ponia, emertis iszluoea 
vo mus nog duotos prisiegos. 
Dabar lengviau mums ant szir 
d ies, jog galėjau iszsikalbet 
tau, esi svetimas, kelausi in 
platu svietą ir užmirezi apie 
tai ka nog manias girdėjai.

— Ob, ne. . . ne užmireziu- 
paszauke navatnu balsu nepa 
tinstamas- milesiu jus ir pa 
guodoeiu, ba asz esmu vyras to 
sios, kuri jums teip brangi bu
vo. Teisybe kalbete, nonnts 
asz apie jaja nieko nežinojau, 
tykiu jum, tvirtina tai juso 
aszaros ir geros szirdis. Galite 
džiaugtis isz jnso kūdikio. Ma 
riute buvo gera mergaite ir ge 
ra pati, milejau jaja szirdingai 
per ka ir jus teip pat.

Senukai puolė jam in kojas 
o jisai juos pakele nog žemes 
su paguodone pabucziavo abu 
du. Stovėjo teip ilga laika prie 
kapo o ant juju galvos kilo 
dvase tosios, ka uors iszejo isz 
kaiminiszkos grinczios, buvo 
gadna silsėtis pomszkam grabe.

Žentas seneliu laike prie sa- 
vias lig smert ir gailėjosi kada 
silsejosi szale savo Mariukes.

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

Gydo visokias lygas akiu. Pritaiko akulo 
rius ir gvarantuųja juos tinkancziuma. D) 
Winters ]>er 5 metus mokinosi pas garsu 
jus profeKruū ylga laiku Philadelpbij*.

An- 
i vėl 

man 
ežia 

tavęs 
mel-

NO $5 IGI $40 l 
-tgMAJNINES MASŽlN0$£^ V

Ir kitokį rejkakngi prietajiaj na- 
(tai pan mos ant pardavvimo. T«j- 
poėfi priatatom kofna daleli tua- 
aunoe Dorinta kokio padirbimo.

Fardnodame pikes, adatai, d rita, 
^reperius, skwibeue, knatus, popie- 
m ir L L Parduodam Pkoziub o kr 
Kana patajeom.

W. MORGAN, 
IB N. Main Mahanoy City, Pa

ir da be skatiko? Nuėjome ant 
rodos pas ponia in dvare, poni

KUR BUNA.
Mano dede Petrai Sadauskas isz 

Vilniaus gub. Traku par. Varėnos 
volost. Praszau utsiszaukti ant adre- 
o: (Z.9 °1)

Mr. Wm. Kalantn,
105 Bond st., Elizabeth, JS.I

Mano tėvas Bronidovas Kunpike 
vieži ua isz Kauno gub. Raieinu pav. ’ 
kaimo Szveikszcziu 19 metu Amori- 
ke. Praszau atsiszaukti aut adreso: Į

(OL °’)
Mr. V. Kunpikiavicz,

1275 Wilbur St. Scrauton, Pa
Mano brolis Jonas Ramanauskas 

4 metai adgal buvo St Louis, buvo, 
pasidavęs John White, Paeina isz 
Kuuno gub. R išeinu pav. Girkalnio 
par. Praszau atsiszaukti ant adreso:

(0L °’)
Mr. Geo. Kaniauskas,

1312 S. American St.
Philadelphia Pa.

Mano brolis Petras Radžukinas isz 
suvalku gub. beinu pav. gurino Kud- 
renu kaimo Geku. Praszau ateiszauk- 
ti ant adreso:

Mr. A. Radžukinas,
12-10 Bingham St S. S.

Pittsburg, Pa,

Pajieszkau apsivedimui, Naszles, 
be vaiku arba merginos, no 30 iki 35 
metu senumo. Asu esu naszlis, Atsi 
szaukit ant szito adreso: (^g o;)

Mr, M. Gustaitis,
37 Berlin St. Chicago, 1’11.

Pajieszkau apsivedimui merginos 
no 19 iki 25 metu senumo. Asz esu 
jaunas vaikinas 25 metu senumo* 
Praszau atsiszaukti ant adriso:

(19 °l) 
Mr. S. J. Lietuvis,

Box 66* Eureka, Cal

Mano brolis Juozas Brusokas isz 
Suvalku gub. Maryanpales pav. 
Gudeliu par. Praszau atsiszaukti aut 
adreso: (gg o^)

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

Mano pusbrolei, 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 ot)

Mr, Ig. Norkevicz, 
Oglesby, 111.

A.G. GROBLEWSKI,
—=s.5avinipl\as ir Fabrikantas*^—

Garsiu “Lenkkzku-Lietuwisku Waistu”
Egiuterro No. 1.
Egiuterro No. 2.
Zinijeez.niK
Gumbo Laszai
Meszkos Mosiie
Trayenk
Liniment del Waiku 
Gidnoles no kosulio 

asztrans
Liepų balsamas no kosulio 

(plaucziu) 
Anti-Laxon del vaiku 
Proszkai no kirmelu 

vaikams
Pros]kai no kirmelu 

suaugusiems
Vanduo del akiu

Giduolos no skaudejimk 
dantų

Mastis no prakaitavimo 
kkju

Geležinis sudrutintojos 
sveikatos

Giduoles nutildimui vaiku
Giduolis no nuspaudimu

(Com Cure)
“Grip-kiiir”
Plauka apsaugotojas 
Miltelei nuo kepami 
“Kinder Balsam”
Bobm laszai
Bankvaistis no sutrukime

ranku

*

Giduoles del isziraukimo nr. u.... “Lagodnik” del alluosa-
karszezio ih> nudegimui. ’luu .
Laszai .u, kruvinosios KENTEJIMU IR SKAUDĖJIMU. V,!’"’ “ ■' d°ejimo

suaugusiems ,. . ------------- - -------------------- Atgaivitojas kraujo
No Kumatizmo (nau as bu-. •»»»»» , .. ■ . „<las gidimo) (lCriail8C giduole del skaude- Suramitojas nervu-szinlies 
Giduoles siižleū-ziojiinni-''""’ nalvos, katara, peeziu. Giduole no Ekzimo (Rožes 

maisto krutinės, szonosie, sumatizmo pas vaikus)
Miltai no skaudėjimo szalezio, nuralgija ir nukeind- Plosterei isz kosztavolu 

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

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

Siuneziant gromata indekit marke už 2f. Adresavokite:

A. G. Groblewski,
Cor. Elm & Main Strs; 0 Plymouth, Pa.

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

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

zduoda dostovierene del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam 
pavesti. Del draugyseziu pristatau pelkes Szartas, Juostas, Kepures, Karūnas, 
Špilkas ii t t. Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu, pi
ningu b t t rassikyte pas rauw • gausite teisinga atsakyma

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

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

Mano dede Antanas Czesnn, pir 
miau giveno Centralia, Pa. turiu svar 
bu reikalą meldžiu atsiszaukti ant 
adreso; (g£ o>)

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

Mano draugas Juozas Skraczius isz 
Suvalku gub. Vilkaviszkio pav. gmi 
no ir kaimo Pajevonio. Praszau atsi- 
szaukti ant adreso : (gg o;

Mr. Jno. Gutauckas,
Box 48 Silver Lane, Conn

Mano brolis Antanas Kieielaucka 
isz Kauno gub. ir pav, kaimo Raudo 
nenu. Tegul kagreieziause atsiszau 
ke ant adreso: (gg oj]

Mr. Geo. Kisielauokas,
216 Front St., Elizabeth, 1N. J

Mano draugas Adomas Budginas 
isz Kauno gub. Raseinių pav. Kalti 
nenu par. sodžiaus l,auminu, pirma 
giveno Mahanoy City, Praszau atsi 
szaukti ant adreso: [gg 04)

Mr. Paul Dargia
Box 636 Bridgeville, Pa.

Kazimieras £alnieraitis, paeina isz 
Suvalku gub. no Krosnos, apie 6 pe 
du aukszezio, rauplėtas, biskisulindę 
ir szleivas, pergivenes ilga laika 
gpriug Valley, Jaigu kas žino kur 
jis yra, praszau duoti man žine:

(89 °1) 
Mr. M. M. Zupkowski

Spring Valley, I’ll.

PUFKEI APDAR1TOS

MALDA KN1GOS
No.4701 Aukso Altorius skurinh

Apdaru, apkaustitos ir auksinti krt 
aztai, apwalais kampais. Jį] .of 

Io. 4705 Mažas Naujas Aukso Ah 
torius sknriniu apdariu, apkaustė 
tos ir aukseoti krasztai su apwala.it 
kampais . . , §1.00

No.4702 AhAso Altorius szagrina 
skaroje apdaritos, apwali kampai, 
auksinti knaeetai, lavai puikei isz* 
marginta bu auksinėms kwietkoms 
labai puiki kningele .$1.25 

No.4703 Aukso Altorius minkszti 
apdarai, auksinti krasztai ir apwali 
kampai, auksuotas križius, paraazae 
ir puikei isz.marginta $!.&$

No.4700 Aukso Altorius apdariu 
bu baltais aloniaus kaulais, puikus 
abrozelis isz oeluloidos, 8 sidabrid 
medalikate Mdbtlenougeliu, auksinį 
kraixUXh

------ -TT

Garsingiausias ant ilsi šileli Ir žinomas kaipe gerlM- 
ses specialistas kroniszku Ir izslsenejoslu Ilgi- - - - - - - s

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

dyme visokiu žmogynku silpnybių. Iszgyde lukstanczos 
žmonin isz ^avoyngu ligų, kurie su džiaugsmu garsina 
varda DR. JCOLEK ir gyre savo patinstamiems vadin
dami ijn Samaritonn tebirio laiko.

Jojo rodos yra už dyka,—kožnes ijam szirdingai dek*>- 
y voje. DR. KOLER gydo visas ligas pasekmingai o 

užsisenejuses ligas inkstu ir rumatizuio, užsiszaldima fat
vos, nosies, gerkles, pitvo ir žarnų; parku, iszberimu, niežimo, epilepsije, senu ro- 
nu ir visas ligas paejnanczee isz kraujo. Gydo su geriausiu pasisekimu Moterių 
Ligas o ipacz uzsisenejusias ligas GUMBO. Turi didžiausia atyda ant visokiu 
užkrecziamu ir Privatiszku Ligų [ar tai paejnancziu no tėvu] kaipo: sifilis, mą- 
trotymas vtriszku pajėgu, veisei pat-naikynimo ir LL gydo greitai ir pasekmingai. 
Ne rejke sarmatintis nes gidintis ganogieicziausia, nes apsileidimas atnešite dides
ni pavoju ateiteje. Rejke žinot, jog vienas atsilankimas pas gidintoju ženklina 
daugiau ne kaip dvideszimts iaiszku raszytu per ligoni. DR. KOLER kalba lie- 
tuviszkai ir lenkiszkai ir jjats duoda ligoniams rodą, be pagiaibos thimoeziaus, 
kurie randasi konia pas kozn daktara mieste Pittsburgia.

. .. . ..f No 9 isz rito igi 9 vakare.ADINOS PRIĖMIMO, y g igi 4 po pjet Nemielomis.

DR. KOLER, 6A4 PENN AVENUE, 
F I 1 T S ■ U R G. R *.
---------- -----—- ------------

D. T. BOCZKAUSKAS,
520 & 522 W. South Al. Mahanoy City, Pa.
Turi cuainesaimH su wisais Europinei^ Bankais. Wisijau ira persitikrioia, jog 

nmnMi piningaj |>er muso tarpiniokista greiesiause nnejna.
Szirntai TuLišLSteLiiciaiTi

Tas iriau szalin A m e r i k o, per muao rankas siuneseai kas metas in 
EUROPA, LIETUWA, PRUSUS, ROSIJS, AUSTRIJE, 

LENKIJE, ITALUE, IT T, T. IR T. T.
NE WIEN0 PININGAI DA NE PRAPUOLĖ.

Kožnas Lašas Vertas Dolerio 
raSo musu kostumerls. kuriam Joki daktarai na- 
polbėjo—bet musų pyduolės sugražino Jam sveiku
tę. Jos. Schnarsky i9 Ilelulman, Wis., ra8o:^,‘*A8 
vienę butelį Jau sunaudojau ir Jaučiuosi sveiku. 
Ta gyduolė yra gera, šį butelį kę prisiusite, tui 
duosiu savo draugui. AA Jūsų gyduole pagarsinsiu 
laikraStyJ.” Fraiias Rudzenis, Forest Port, N. Y. 
rašo: “Aplalkes gyduoles suvartojau; Jos buvo 
gana painačlivos ir dėkavoju labai už geras gy
duoles. V'-linu ir kitiems kreiptis pas tamistus*'. 
Kožnę dienų apturime šimtus tam panašių la'škų 
nuo kostuinerių. Jeigu nesijauti sveiku arba ser^l. 
tai nelauk ilgluu, prisiųsk mum porų markių, savo 
t ikrų vardų, pravardę ir adresų o mes tomistai nu
siusime No. 3 katallogų, didžiausių lietuviškoje 
kalboje,Gi dideli puslapei. Jame telpa teisingi ap
rašymai apie suviri 200 visokių kūniškų nesveiku
mų. vyrų, moterų ir vaikų. Išaiškina pradžių, 
priežastį ir pasekmes ligų ir pasako kokias gyduo
les naudoti, kiek jos kaštuoja ir kurjns gauti. Tel
pa paveikslai ir prekės visokių naujausių electro- 
gydančių aparatų, Roberinių daiktų, Magiškų 
aparatų. Brukuojamų ir Rašomų Mašinų, Steroo- 
skopų ir jiem Paveikslų, Armonikų. Koncertinų, 
liritvų ir daugel kitokių kožnam reikalingų 
daiktų. Nelauk, rašyk šendien, dabar, tuojaus.

ADRESUOK TEIP "*‘
JOHN’S SUPPLY HOUSE
P1LSEN STATION. CHICAGO, ILL

P. V. O B I E C U N A S,
‘12 i CARSON ST. S. S. PITTSBUWO, P*.

j Pirrna Lietuviszka
SU KAPITOLU $75,000,88

8UORGANIZAVOTA IR CZERT®-
RUOTA KAIPO

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
(VISU TAUTU BANKA)

ORGANIZATORIUS TOS RANKOS IKA

P. V. OBIECUNAS.
Muso banka irn tai viena iez tvlrcziaualu Suvis. Valet., czerteeeofca, eekotl po kontrote 

'Valstijos rando ir per tai pilnai užsllikiuma. Priima piningus del uAak»et?ijm0 ir maka ket 
t virta procentą. Parduoda laivakortes ant geriausiu linijų ir slunook ptalngua '.ii Hm 
svieto. Padaro daviernaetis atlikimui visokiu rūkalų su waldzta MntrfroĮĮĮon. Iszmajao vtko. 

! kius piningus ant Amerikoniszku arba kitokiu. Daro apsergeymus no itales ant Vtau daftta 
ir 1.1. Piningus del paezedinimo galit prieiunst pacztinlu Money Gnter arba Express O». o 
tuojauo bus iszelunstoe bankavos knlngutes. Krelpkites vlel Pas gera žrtnoma del vhm UvCu- 
vl P. V. OBiECUNA, o busit apgBergetl no visokiu apgaviku.

DOVANAI Temykite gerai! tikrai lietuviška, didele krautuvė
V I C I C M Q Puikiausių armoniką, skripkų, klornotų» triubų, koncortiniį ir
V 1 □ 1 L 1"1 D daugybe kitokių muzikališkų instrumentų. Geriausių dziegoritį, 

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 litarų, adresams pečėčių, gramatikų 
mokintis angliškos kalbos, žodynų, istoriškų ir maldų knygų kokių 
tik randasi lietuviškoj kalboj, gražių popiorų dėl rašymo gromatų

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

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

Nauja . . 
Kninga .

PO wardu;
“PRIEJGIAUSES 
MOKSEAS 
ANGLISZKO
LIEZUWIO BE
PAGIALBOS KITO.”

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

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

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

STEFAN ROVNIANEK
310 3-RD AVENUE

Puse bloko žemiau no Pitteburglnlo Paeito.

PITTSBURG, . PA.
Didžiausia Lietuviszka kxautuve visokiu 

gėrimu Suv. Vals. Kas tik naudojo muso 
nefalszavotas, nes czistus vynus ir ariefkas, 
tasai ne galėjo atsigėrėt juju o geriause mie 
ra ir pata.-navima tik pas mus apturėjo.

muso prekes:
Gera Raudona Arielka |2,oo
Gera Balta Arielka 2,oo
Bumas - ■ 2,oo
Bumas Jamaika ■ » 4,oo
Ginai • • • 2 oo
Tnoglne Arielka * ■ 4r6o
Klftimel . . • 2,oo
Anicetai, imagus gerintas • 2«oo 
(kištas spiritas . - 8>oo
Slitafta • . . . 2,6o
Sliv&ltc, tikrai Lietuviszka 4,5o
TerRelica ... 2,5o
Terkelica. tikrai Yengrlnka 6,oo
Koniakas ... 2,6o
Kofiiakas, Franeuzlszkas > 6,oo
Obuoline Brandy - - 2,oo
Blackberry ... j,5o
Boiolįi, gardus gėrimas • 2,5o
Melfn'uoge ... 2,50
Vlsznitfta * - - 2,5o

A M E RI KO N ISZ KI 
Oblo raudonas . .
Qhfo baltas—saldus • 
Knllforni, os, senas, ruksitneKnllfbrnl, os, senas, ruasu 
Kalifornf, os niuMkiilatas 
KalifbtnUos įbuBikatalas 
Kalifofni,bs tokaisikas

(4 nM>tu) Port Wine 
_Sveri Wino 

Kallfijruljos Burgundy, raudonas 
Viduriams Kartus Vynas

KalinTrnl 
Kallfori)l

2,6o 3,oe
2, fio 3.00 
2,6o 3,oo 
5,00 0,oo 
2,5o 3,00 
5,oo
2.50 3,00 
2,00
3, (>o 4,oo 
3,00 3,5o 
5,00 6,00 
3,00 3,5« 
0,oo
3,oo 4,oo
5.50 0,ou
2.50 8,00 
2,00 2.5o 
8,00 gaiou 
3,oo galon 
3,oo galoa

vynai: 
• l,oo Galonai 

1,25 “
>,5o “ 
Mo •• 
!,6o •* 
lr75 •• 
2,oo “ 
2,oo •• 
>,5o “
2,5o 8,00

Bamikyta po grekes. Užkalbinimas ant JlO,o< 
ir dadf |au UŽMOKĄS EKSPRESĄ Pennsylvania 
Ohio ir West Virginia valstijose. Adresas:

Stefan Rovnianek, 
iS &ii Avenue • Pittsburg, Pa,

Begk pas Ragažins'ka J
Kur begi teip staigai? 
Ar tav kas ne gerai?

Serai man ir smagu]
No Ragažinsko sznap. 

selo turini 
Ir tu kūmai 

nestenetum
Jogo tokia a- 
rirfka turėtum

Agentas

* Columbia
ALAUS

64-66 N. MAIN sift.

PROF. J. M. BRUMZA,

BEHUTMWJBI I8MH.
Daugybe odoa Ilgu paejba no neezvąrąuB 
užeit&fkymo.-lr ijžBfiffetifi(^teiį)t^|j3^Pft 
viduriniu Ilgu. Dauguinse ffiunįypuczkua 
pleiskanas, slinkimą pMTtk^pl«rm>,per 
apalletdlma. Gydosi per'neateAkandzIui 
daktarus ar agentus, kurtė tik pirilguFJĮk 
vilioja, o paskui rifflžotS' mums, kad eme- 
te daugybe gyduolu isz invairlu apgaviku 
o pageibos negavote ir sak<fte, kad. cal ir 
muso gyduoles negelbes. (Taigi meldle- 
me mums darodytl; kokis žmogus likosi 
muso gyduolėmis apgautas.) Turime tu- 
khUncilus oreginallsaku pudekavonlo. 
Tegul uors vienas daktaras parodo mums 
tiek padekavonlu, o mes duosime dideli 
atllgynlma. Plika gaiv^eunku pydyti, ja
go senas ir galva žvilga, tai to pagelbėti 
ne galima, bet jago jaunas, o turi retus 
plaukus, o ant odos matytis maži plauku- 
czel tai tam galima satelktlpagelba; plau 
kai neyra grybai—viena diena ne iezdygs. 
Atsismaukiantiems nuslunsTmedyka infor 
macija su placzlu aprasžlmu. Mes nesiū
lėme prisispyrę savo gyduolu, teisingasis 
dakinras to ne vienas ne daro. Kas nori 
persltlkrlnt tegvi mszo dm mus. Adreėn

apwala.it


Žinios Vietines.
— Szi vakara ant kampo 

Main ir Center ulycziu tarpe 
7 ir 8 ad. L'e’.uviezkas Benas 
turės koncertą.

— Unijos buczerne tapo 
perkelta in Ramaezausko nau
ja narna ant W. Mahanoy ufi 
ežios szale Lietuviszkos Moks- 
laines.

— Jagu Dievulis ne sueimy 
les, tai bus knapu be vandenio.

— Net ir apsikudlojueios bo 
bos ant arkliuku ir r ato tiek 
prisivažinėjo kiek tiktai nore 
jo. o tu sorkiu net be piningu 
prisižiūrėjo.

— Grybai darbe tiktai per 
sausa ne labai dygsta.

-f- Petniczioje, ant ad. puse 
4-tos aisiskyri su szuom svietu 

Vladislovą Czizauskiene, tar 
naite Guod. Kun. Abromaiczio 
Prabaezcziaus, apie 42 metu se 
numo, naezle, amž. ate. nebaez- 
ninke turėjo uždegyma emege 
niu. Szermenos atsibuvo ezite. 
panedeli. Nebaszninke buvo 
doraus gyvenimo ir niekam ne 
insipyko.

Laidotuves kūno nebaez 
ninkes užeiiminejo p. Trae 
kauekas.

— Subatoje buvo ezvente, 
Sz. Motinos Dievo in Dangų e 
mimo, arba kaip paprastai žmo 
nis vadina “Žoline”. Bažny 
ežiose nobažvanetva atsiprovijo 
kaip nedeloje.

— Panedeli 31 ežio menesio 
atsidari publikinee mokelaines. 
Vaikai nerimsta kadangi turi 
tik dvi nedeles vakrcijos.

— Geriauee arklius, kausto 
o ir vieoki kalvinei ir eliesori 
nei darbai dyrbasi p. Sabe kai 
veje.

— Tik dvi dienas mainos 
dyrbs, utarninke ir seredoje.

— Smagus lietukae'praside- 
jo no Panedelio nakties, o ku 
ris buvo labai reikalingas.

— Subatoje ateibuvo pa 
szventinimas nauju kapiniu, 
Slavoku Evangeliku parapijos 
Apie 1 adyna po piet perejo 
per miestą paroda katroj eme 
dalybas ne tik vietines nes ir 
isz kitu artimesniu mieetu sla 
vokiezkoe draugystes.

— Ka ketino būti traukimas 
ziegorelaue diena 15 augusto 
pas P. Aksoną saluneM; hanoy 
City Pa., tai atsided ant dienos 
29 augusto. Tiejei pinigai bus 
ant paezelpos biedniu sieratuku 
po nebaszninkui Matuiszo Na 
vieko. (69 oj)

; Del visu žinios.
' Azpnaiminam Unijos koštu 
meriam, jog Unijos Bnczerne 
perkelta no W.bPine Str„ ant 
512 W. Mshanoy Str., in p. 
Ramaszaucko nauja narna, sza 
le Lietuviezkos mokyklos.

Ir užpraszome atsilankiti vi
su kostumeriu in nauja vieta.
Viekas parsiduoda ka nopi 

ginusia!

Daktarus Blažejauckas
Atvažiuoje in p. Kamno ap 

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

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

SHENANDOAH, PA.
— Štokas vandenio.
— Alaus ne' stekas ir diena 

ir naktį isz kranu bėga- ne su 
laikinėje.

— Partijos reikalai tuom 
laik miega- nes ne trukus pa
bus ir užeis atmaino.

— Grinorelei pradida atsi 
rast bet ne tiek kiek kitais me 
tais.

— Piieapsipr.cziavimo nela
bai ytnasi o tai iž keliu prie- 
žaseziu: Szilta,- stekas etubu,- 
darbai ne kam tikia ir tt.

Fariniligton, III - Darbai 
eina gerai, dirba a dienas kaip 
kada ir 6 dienas, karu duoda 
invales. Ale pribuvusiam isz 
kitur sunku darba gauti.

— Lietuviu yra diktasbu 
rys, kaip girdėt ketina Baltru 
viene pribūti.

kennan, W18.- Darbai pu 
sėtinai eina ir uždarbei geri,

— Lietuviu mažas būrelis 
visi sutikime gyvena.

Wilburton, Okla.- Darbai 
labai gerai eina, net viekas pisz 
ka, dirba kožea diena ir uždar 
bei neblogi. Pribuvusiam ne 
sunku darba gauti.

— Lietuvei ne v-iei malszei 
užsilaiko. 

----- ---------------
Rochester, N. Y.- Czionais 

darbai ne kam tikia kaip gir
dėt tai ketina visi fabrikai ge 
rai dirbt.

— Lietuviu yra pusėtinas 
būrelis ir dvi draugystes susi 
tverusios,- bažnytine ir tautiez 
ka dydžio Kuningaikezczio Ge 
demino.

— Lenkai neprigulmingi tu 
rejo praetoje. N edeloje pasz 
ventinima bažnyczioe. Vysku 
pas Iloduras ir Scrantono 
ezventmo. Daugelis draugye- 
ežiu emi dalyvuma parodo
je o ir draugyste lietu. Dydž 
Ku. Gedimino.

— Merginu yra nemažai ale 
veseiliu negirdėt ne kokia, ja 
gu vyras nori paezia gauti tai 
tegul atvažiuoja in czionais tai 
gales iszsipikuot fain mergina.

Pillltl, 111.- Darbai neblo
gai eina, dirba po 4 ir 5 dienas 
ant nedėlios, ale isz kitur pri 
buvusiam sunku darba gauti.

— L’etuviu yra pusėtinas 
būrelis, ale ne labai sutikime 
gyvena, girdėti kad del bobe 
liu reikalinga Baltruviene.

“Pirmyn”.
Populariszkai mokslisz- 

kas literatiszkas laikrasz- 
tis, iszeina kas ketvertas 
Minersville, Pa.

Iszleidže p. J M Jasiu- 
leviczius ir Co. kasztuoja 
ant 81.50 Adresas.

J. M Jasiulevicziiis.
Box 6. Minersville Pa.

iszgydau ant visa
dos i r greit ai ir pa
sekmingai! PerUNION NATIONAL BANK

MAHANOY CITY, PA.

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

Suvienituju Walstiju De- 
posytoras.

DU PROCENTĄ MOKAM ANT
SUDĖTU PINY6U ANT LAIKO.

BarrisonBįįC. Prežidentas,
Itfr^^^tianz^ico-PreridenUn

Ira. W.Bahieb Ksiij.ua

i Mes Duodam. Plfriin j Mes Duodame
; (Ju T.yelaliu Slempe.

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

po $2.98
” $3.50 ” ” ” $2.98
” $3. Pantaplai . $1.50
” $2.50 ” $1.69

Moterių $3. ” $1.98
” $2.50 ” $1.69
” $2. » $1.25

Mergaicziu $1.75 geltoni, raudoni czeverikai 
ir pantaplai imi $1.19.
Vaiku $1.25 geltoni czeverikucziai ir pan
taplai po 85/.

RUPIURA
pagialba mano ElekIro—Kemiszka 
spasaba. Diržo nereikalaiijet nesziot 
kada pasiliekad iszgidytais!

Patvirtinta per 500 iszgidytu.

Prisiunsk 2/ mar
kėm ai* ilustravo 
los knygutes apie 
Ruptura kuria al
sinusiai dikai.

Dr. OTIalley.
Geriausias gidytojas gidyme Ruptnros Vy
ru, Moterių ir vaiku be peilo ir operacijos. 
158 S. Washington Str. Wilkes-Barre, Pa.

Szitam o Aise kalbasi Lietuviszkai ir Lerr 
kiszkai in kur siunskyl visas gromatas.

George Miller,
ZIEGORNYKAS.

------- -----------------------

ė
Gausyte czionais 
visokio tavoro kaipo: 
Ziegoriu, Ziegorelu, 
Daimantu, Muzikalis- 
zku Instrumentu, 
Lenciugelu, Špilkų. Kožnas 

daigtas gvarantintas pagal už
mokėta preke. Szlubinei žiedai 
isz gryno aukso ir ne brangus, 
kas pirks tavom czionais, tai 
nesigailės.

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

Puse rubliam už paezia.
Žytomire, koke tai jauna 

židelka, ne turėdama smulkiu 
pinigu, paskolino nog savo 
kaimino 50 kapeikų. Ant ryto 
jaws kaiminas primine josios 
virui api skola ir prasze kad 
atyduotu, nes tasai paszauke 
ezposaudamae: “Paymk ma 
no paezia už skola!” ir ant 
ženklo padavė ranka jog sutin 
ka.

Abi židiszkos szeiminos pri
guli prie visokiu formulu 
talmudimiu. O kad augecziau 
minėta atsitikyma girdėjo lu 
dintojei, tai vyrasne turi tiesos 
gyvent su parduota paeze po 
tuom paežiu stogu. O motere, 
kaipo pacziuota, ne gali pasi 
likt paezia perkanezio. Už tai 
turėjo ejti namon pas savo te 
vus pakol viskas neapsimal 
szino.

Vienok perkantys ne nori 
atstot nog savo pirkimo ir nori 
isz to pasinaudot. Erge'is gavo 
ei pas Robiną, Vyras duoda 25 
rublius sperkaneziui idant su
gražintu paezia nes tasai da epi 
resi jog per mažai.

1*er virsz.

Musu apgynėjai.
Be raudonųjų kūneliu musu 

kraujas turi didele daugybe 
baltu kūneliu, yra labai svar 
bus, kadangi j u pareiga yra 
apginti kuna nuo užpludimo 

Jligu peru. Kaip tik ezitie pe 
rai užpuola koki organa, smar 
ki koya terp ju ir szitu mažu 
kūneliu invyksta ir pergale 
priklauso nuo padėjimo krau 
jo. Jei kraujas yra sveikas ir 
stiprus, užpuolimas bus atmusz 
tas be ypates žinojimo ko nors 
apie tai; bet, jei kraujas yra 
menkas, perai laimes. Gamta 
tave sužinodins su padėjimu 
tavo kraujo. Kaip tik jie su 
bloga, tai pastebėsi nenorą vai 
gyti, eilpnej ma, blyszkuma 
pailsuma. Tu reikalausi Trine 
rio Amerikoniszko Eliksyro 
Karcziojo Vyno, kurie veikia 
tiesiog ant gromuliojimo or 
ganu, padarydamas prigimta 
norą valgyti, sveika sugrotu u 
liojima tyra ir gausa krauja, 
stiprius nervus Visose ligose 
szitu organu jis yra vienintelis 
paitikimas vaistas. Gaunamas 
aptiekose. Juozapas Trineris, 
616-622 So. Ashland Avė., 
Chicago, Ill.

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

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

Szjmtai Malianoyaus gy 
ventoju žino ka tai ženkli 

na.
Poni John Robinson nog 4Q5 W. 

Maple Street,sako: “Asz rekamenda 
voja Doans Kidney Pigulkas kaipo 
geriause gyduole neg pecziu ir inks 
tu skaudėjimo. Priesz ju vartojimu 
neiszpasakytai kentėjau okaudejimu 
peczuose ir inkstuose ir nebegalėjau 
nieko pakialt. Mano sesuo labai gar
bino Doans Kidney Pills ir ant galo 
paatanavijau juos pi;bandyti ir nupir 
kau euu baksuka Timms aptiekoje. 
Jie urnai man pagelbėjo, ekauamas 
praaiszalino ir vieiszkai likau svei
ka.

Ant pardavimo visose aptiekose. 
Preke 50c. baksukas. Foster -Milburn 
Co. iaz Buffalo, N. Y. yra pardavejei 
Suv. Valsti juose.

PLHKEI APDARITOS

MALDA KN1GOS
V5,4701 Aukso Altorius skurinv 

apdaru, apkaustitos ir auksinti kr 
sztai, apvvalaia kaupais. įl.O' 

^’o. 4705 Mažas Naujas A ukso Al 
torius akuriniu apdariu, apkausti 
tos ir auksuoti kraaztai su apkalai 
kampais , . , g]

Vo.4702 Aukso Altorius szagrin 
skuroje apdaritos, apwali kampa 
auksinti kraaztai, laoai puikei iae 
marginta su auksinėms kwietkom. 
labai puiki kningede . $1.2į

Vo.4703 Aukso Altorius minkazr 
apdarai, auksinti krasztai ir apwal 
kampai, auksuotas križius, puraazat 
ir puikei iszmarginta . $1.5f

No.4700 Aukso Altorius apdariu 
su baltais sloniaus kaulais, paikut 
abrozelis isz celuloidos, 8 sidabrio 
medalikais aait lenougeliu, auJtsint 
kraMUisdfchBdjpūjid ®l

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

Smuikų, Klcrnctų, brukuojamų ir šnekamų ma
šinų, Liet, knygų ir kitokių visokių daiktų. Tai 
visados kreipkitės pas DAMIJONAITĮ Chicago, 
o iš-čia gausite per pačt^ lietuviškoje kalboje 
KATALIOGį No. 7 dykai, katrame yra šimtai 
visokių daiktų paveikslėliai ir jų k a i n o s. (Į 
Chicago’s m. nesiunčiu)

Teipgi čia gaunamas Sim. Daukanto L. I. 
laveikslas, miera 22 x 28 colių kaina ... 25c 
’erkupčiai gauna nuošimtin. Adressas:

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

vmo ^razo 

1 (į b* WIENATINIS
J SALONAS IR GROSER^SZTORIS.

SUGAR NOTCH, PA.
Parduoda Cukru, Kava, JIerbata, Mesa 

Miltus ir vyska takas ira reikalinga de1 
žmogaus. Teipps-gi prie vietos randasi Sa
lonas su milžiniszkaisstiklais, szaltum alum 
urielkom ir pujkeis cygarais. Pliektam 

parduoda SZIPKORTES it 
siuneze piningus in visas dalei 
svieto grejtai.

PUIKI SALE DEL MITINGU, SZOKIU Ir 11.

Puikiausia 
užeiga 

ilol Lietuviu!
ir svetingiau- 
siaa priėmimas 
lel visu kur ra
ito gardia Arielkelo \ 
\tu ir Cigaru. Teip gi \ 
alo tlel zobovu ir t. t.

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

Vyrsz Puse Milijono
Dekavoniu uz geradejiste.

Tas ira prietclis žmoniu-kuris suteikia 
szyrdinga broliszka rodą dyki. Ne susine- 
sze su gauje szendienynio vysokio sztamo 
apsigarsyntoju: Jeigu apsergate liga, tai 
aikite pas savo miesto daktarą.
Bet jaigu turite liga gėdinga-privatyszka, 
tai gal nenorite savo mieste gydiutis, o jaigu 
geidi teisingai tapti pagelbėtas, tai bukite 
iszmintyngi klauskite patarymo garsingo 
Vokysz’ko Speeijalisto kuris sugryžo isz 
Europos, isztyrias pagerinimo budo gydymą 
vysokiu kroniszku ir odos-skuros lygu, 
szimtai tukstaneziu pasiliko iszzydintais, 
kaip-tai jaunu vyru visokios užsikreczemos 
ligos, apriczsziu lygu kaip tai Reumatizmas 
visokį papuczkai, iszpuolima plauku urnai 
suslabdinti, nuo drugio-malerijos. Geriause 
isztyrla gyduole nuo alpratiino svaiginn- 
cziu gerimu-gyrtybes, kuris su savo žyne 
prijims rodą, zednas, iszsygydins GYRT1BE 
kure tiek nelaimiu atsitinku irkruvyna pro- 
ce žūsta ir sveikata. Nebijokie paraszit- 
gromata, sekretai visame užlaikomi, gyduo
lių nesiunezeme panevali, kaip kiti jinnys 
prisiuucze per panevale iszvyliodami paskui 
tini eenta nuo justi, kurs žmogus su szeimyna 
neturi ka valgyti, myslidamas tapti sveiku, 
tai užmoka ant sikio po keletą desetku 
doleriu. Cze visokias rodąs gausite, nie cen
tas nereikes mokėt, galite susiraszite Lie- 
tuviszko kalboje, iszminlingais busite jaigu 
raszisite pas:

BRUNDZA & CO;
(SPECIALISTS)

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

-»6 DARBAS DEL VISU. &-
Amerikai yra Iuopah Rklipae del vipu o tetp-gl 1 
ts! tuviu“, kum tuv eunkoi dirbt ir jokio pelno 1b. 
Ooneturet; juL-.> (Ik už $30.oo gali tezeimoF/t bar- 
o riete“, g.-rne umatae po visa svietą I >'ugo nori 
laz.inot kaip gult i-zeimokyt barberie'^0 tai ra
ižyk tuojauB. Kalbame vlaoelu lležu/luosla.

NOSSOKOEF’S BARBER SCHOOL, 
1405 FENN AVENUE PITTSBURG. FJL

Dr. J. Fropstep
Specialistas AKiu Lygas 

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

Ofisas adinas 8 ryte lyg 8:80 vakari 

Ofisas 15 E. Center St.

Szitas puikus ziegorells $3.75
Prifduek savo pravarde Ir adr®. 
ea o prleluelm ant pažiūros jago 
patiko užmokėk $3.75 Ir bue ta
vo, gvarantinam ant 20 metu su 
moterlszku duodam liga lenclff 
geli o su vlrn vlrlszka. ILaszlk 
ar nori vlrlszka ar moterlszft.
I. C. FARBER, 222. 225 Ourbim 1 

CHICAGO, I’LL.

DIM BROADWAY ST
BROOKLYN, N. Y.

pereitlkrlnt tegul raszo pas mus. Adresas

PROF. J. M. BRUNDZA,

NAUJAUSIAS 
ISZF<ADI MAS
DERMAT0L8GIJQI MOKSLE.

Daugybe odos Ilgu paejna no nesvaraus 
užsilaikymo Ir užsikrėtimu telpgl Wnuo 
viduriniu Ilgu. Daugumas gąunA pucYkus 
pleiskanas, slinkimą plauku, plikimą nėr 
apsfh-idlma. Gydosi per neatsakanczlūa 
daktarus ar agentus, kurie tik pinigus isz 
vilioja, o paskui raszote mums, kad eme- 
te daugybe gyduolu Isz Invalrlu apgaviku 
o pagelbos negavote ir sakote, kad. gai Ir 
muso gyduoles negelbės. (Taigi meldže- 
me mums darodytl; kokis žmogus likosi 
muso gyduolėmis apgautas.) Turime tu- 
katanczliia oreglnalhikuv padekavonlu. 
Tegul nors vienas daktaras parodo mums 
tiek padekavonlu, o mes duosime dideli 
atllgynlma. Plika gaiva'eunku gydyti, ja
go senas Ir gaiva žvilga, tai to paoeloetl 
ne galima, oet jago jaunas, o turi retus 
plaukus, o ant odos matytis maži plauku- 
czei tai tam gailina sutelktipagelba; plau 
kai neyra grybai—vieqa dl&ia ne iszclygs. 
Atsismaukiantiems nuslunslmedyka infor 
macija su placzlu apraezlmu. Mes nesiū
lėme prisispyrę savo gyduolu, teisingasis 
dak- ara- to ne vienas ne daro. Kas nori

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

Gerai man ir smagul 
No Ragažinsko sznap. 

selo turiu!
Ir tu kūmai 

nestenelum
Jago tokia a- 
rielka turėtum

Agentas

Columbia
ALAUS

George /Ąiller
113. W. Cent r? Si.

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

PIRMUTINE KRAUTUVniSOKIulERYMU 
WHOLESALE.

B
 Pristato visokius gėrimus <lel sa- 

lunyku ant pikniku, balu, krik- 
Bztynu alų, porteri, vynus, ariel
ka ir L L Pristato in namus alų 
ir ĮHirteri bonkutenu Gėrimai 

> pirkti pas Norkcvicziu yra kaų>

*^^5
§4-56 N. MAIN STR

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

Gydo visokias lygas akiu. Prilaiko akulo 
aus ir gvarantuoja juos tinkaneziurna. D/ 
Winters per 5 metus mokinosi pas garui n 
^ue profcMruu ylga laiku Philadelphia,

390 tiktai uz SI.
Su nusiuntimu.

Iždaveme didele kninga daina 
Busidodante iaz 3‘JO (luinu Kninga 
druozei aušinta ir broszuravota. Kas 
nusipirks, ras visokiu dainų isz vist? 
užkaboriu ka dainoja Lietuvoja.

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

Nusipirkite ir burtu kningele su 
pagialba kaziru, o kasztuoja knigelr 
ir kalada kaziru tiktai 25 oentsū.

KATALOGAS

KNYGŲ

Pigus Vasarinis Tavoras.
w.............................

Reikaujeme vietos del rudeninio tavorio, tcdel, visas 
vasalinis tavoras bus parduotas už paiuestinius piningus.

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

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

Pas mus dirba Lietuvaites del juso patarnavimo.

The GLOBĖ! Store
1. SUF0W1CZ1US, Locnininkas-

122 W. Center uli, Mahanoy City, Pa.

Pigus Pardavimai....
Mos atydareme pigu pardavima ant szito menesio, ant pirmo 
lubu musu kromo, sus:dedant isz rakandu, karpetu ir drabu
žiu. Bargensai kožna n.edela kolei rasis tavoras.

$1.00

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

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

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

Negirdetinas tr j;
Iszpardavimas 10 ulBOU

■ — ■ --- -
1000 mastu perkalaus parduosim Cp 
mąstą tiktai už - - . UVi
Baltas audeklas kuri niekur ne R p 
gausite pigiau - - -
Visos jekes papuosztos su pui- (N QQ 
kiom karuukelem po - -

Tegul 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.

VIENATYNIS LIETUV1SZKAS
W. RAŽUOS, • MOTELIS • LOCMIMYKAS.

7 WASHINGTON STREIT, NEW YORK CITY.

Jago važiuoiete in ir ias Ajneriko tai gulit gaut Laivakortes pigiau kaip kitur o 
ir viuna bankinius reikalai tai ateikyts pas mane, o ir užlaikau visokiu perimu 
ir valgio ir nakvyne pigiau kaip kitur. Norėdami kelaut už dyka tai pristatau 
už darbinyka ant laivo. Teip-gi pasirūpinu visokiu darbus ir rodą duodu vi
same IIoteli* randasi ne toli Kastei-Gsrdes. Jago kokis apgavikas norėtu vest 
kitur tai nesiduokit tik ęjkit tiesk»k pakol daejsū pas mane.

Bu Guodoae, VINCAS BAŽUKA8.

Malda kninges.
Aukso Altorius arba Didis Szaltisnk

1,000 puslapiu $1.(X1
Senas ir Naujas Aukso Altorius vi 

sos reikalingos maldos 804 pusią 
piu druozei apdaritos $1.0C

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

Garbe Dievui ant Augsztibes 64C 
puslapiu. 75o

Mažas Naujas Aukso Altorėlis 1.0C 
Vainikelei mažesni už Altorėlius.

minksztai apdarita ir puikei žala 
tita 50o.

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

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

Aukso Altorius puikei apdaryta su 
auksiniu papuoszimu. $1.25

Aukso Altorius apdaryta in balta 
kaula puikaus pavydalo. $1.0C

Aukso Altorius, apdarytas in kaula 
su 3 sidabrineis medalikais. su 
dviem anuoleleis, viražus panaszus 
in altorėli $1.51

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

Aniolas sargas, druozei apdaryta in 
juoda audima

Kanticzka apdarita in prūsine 
skūra, puikei iszmarginta

Kanczia vieszpaties
Graudus Verksmai
Stacyjos arba Kalvarija

. 50o 
juodi 
$1.0C

25o 
10c 
10c 

Istorija Szventa, Senojo ir Naujo In 
stati mo. 5 Jo.

Gyvenimas Szventuju. Puikei o ii 
apdaryta dydele knyga - $3.0C 

Gyvenimas Visu Szventuju — apda
ryta - - $4,©€

Istorines K n in gos.
Akylos Istorijos 20o
Nevaloje pas Maurus 50o
Morkus ir Aurelianas 25c
Trys Valkyjozai. 25o
Istoryje apie Septynis mokintus V y 

rus 2-Isz gyvenymo kantraba-noz? 
ko 3-Apie karalaiti 4- Baisus Dva 
ras 50o

Puiki Istoryje apie Jonasza Koroza 
ka. 59o

Sierata, Puikus ajraszimafl. 25 
Ali baba ir 40 razbaininika, 20o 
Keturios Istoryjosi 1-Žibinti bažny

taiteje. 2-Sugertuves traukije. 9 
Alute duktė Kun. 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 seDvee žmonių 
smerti. 4 veseile Skilandžio. 5 Ap 
sivedimas Motiejus. 0-Auka apkal 
bejirno. Teiposgi daugelis svetisz 
ku ir juokingu paveikslu 25o 

Lietuviszkas dainorius arba surinky
mas visokiu dainų $1.0C

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

Prieigiausiuus Mokslas angliszko lie 
žuvio oe pagelbos kito, apdar 
ta. $1.0G

Lietuviszkas Pasakotis $1.2f 
Musu Pasakos 75o
Pamokslai gražu žmonių per K. To 
toriu 80o
Duktė Mariu 25
Malūnas Girrioja 85
Istorije Vargdienes, 2 Meile kudi

kio Paminėjimai Vladim. Soiovio 
yo. 25o

Neužmokamas žiedas 2 Meluzini
puiki istorije. 50a

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

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

Trys Istorijos apie 1 Paskutinis No
ras. 2 Apie Septinis- brolius. 8 
Apie Varginga Žmogaus sunu ii
RazbaininLa. 25o

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

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

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

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

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

Apie viena kuris norėjo pažint 
baime. Stebuklas. ]sz ko sutverta 
motere.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 Sanus-kaip ir 
gilukis mainosi -Svirp Du Gi 
tuoklei. 25*.

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

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

No 7. Duktė Starembergo- Baisi 1*. 
torije- Nagrada už mielaszirdysta 
Meile motinos del aunaus 25o

No 8. Musztyne už mergina - Ge 
racbjingaa ■purfBaa » Kas kai 
fap

No 9. UszpaoF.maa totorio - Baltai 
Vaiduiys - Atmokojimas kunin- 
go. 25o.

No 10. Jonas Spekulantas. Križius 
f>rie upes vielos - Doras Vaikine- 
is. 25o.

No 11. Vargingas Gyvenimas. Onu- 
ka,-Atsitikimas. Gromataprie Mo
tinos Dievo. Juokai. 25o.

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

1001 NAKTŲ- Puikios Arabiszkos 
istorijos, $3.00

Del zobovos.
Moroliszka Kabala su Salamono no 

se. 25
Tikriauses Kabalas su pagialba ka- 

ziru 25o.
Bui-ikla lOo.
Dide’is Sapnoris su daugibe paveiks

lu. 50o.
[szguldimas Sapniu 10 o.

Del loszimo Teatru.
Naminis plepęris, juokinga drama 

viename atidengime. 10g

Popiera del groniatn.
Puikei iszmarginta su kvietkom ir 

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

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

Puikiausios popieros ant svieto, la
bai puikei iszmargintos su auksuo 
tom kvietkom, puikus uždaromas 
abrazelis vidurįje 1 už 10o.’$L50 

už tuz Kopertos 10c tuzinas.
Dtaiktai del Kataliku.

Križelei pastatomi juodi, su zalatita 
mukele 11 coliu augszozio 50c. 

Maži križelei del ražanoziu nog 10c.
lig $2.50

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

Ražanczei.
Paikus Ražanozei, kukinei, juodi ir 

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

sidabruoto lenciugelo 80c.
Puikaus raudono stiklio.
Kaulinei druozei padirbti 10. 
Tikro balto marino kaulo ir toksai 

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

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

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

Visi ražanozei yra puikei ir druozei 
sunerti o padaryti isz geriausio 

materyolo.
Abrozelti del malda kniogu 2 už 5o 

ir lOo. •

Nauja . . 
Kninga .

PO WARDU:

“PRIEJGIAUSES 
MOKSLAS
ANGLISZKO 
LIEZUWIO BE 
PAGIALBOS KITO.’

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

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

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

Paskubinkite nusipirkt 
fabai pnike isztorje po vardu:

KAPITONAI VELNES.
PRIETIKIAI C IRANO DeBERGERAC.

Verte Įsa Fracnilsiko 

KUN. DB. M. JUODYSZ1US.

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

D. T. Boczkauskas,
Mahanoy City, Pa.

Piningus ?2 siuskite Re- 
gistravotoj'a gromatoj’e, ar per 
“Money Order” kuri nupirkite 
ant pacztc, in prasta gromata 
indokite ir prisunskit.
.■ y-y i

NAUJA KNYGA 

IstorijeSzventa 
Seno ir Naujo Instatlmo su Paveikslais.

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

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

parduo; 50 centu
Teipos-gi turime visokiu dvasiszku 

svietiszku ir istorinu knygų kuriu 
kataloga gausite dykai. Adresą vokite 
’•fiaulr’ Mahanoy R*,

Ksiij.ua

