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Didesni apgarsinimai už coli būna daug 
pigiau.

Daugiau kaip 
30 metus iszmegintas!

Dr. RICHTERO 
wisam swietul žinomas 

“ANKER” (Inkarinis) 
PAIN EXPELLER.

yra geriausia gyduole nuo

Rbeumatizmo, 
Neuralgijos, Sausgėlos, 
Sirenų Skaudėjimo ir lt. 

ir wisokia Rheumatiszku 
skaudėjimu.

az 26c. ir 50c. pas wisus 
aptiekorius arba, pas 

L F. A4. Richter & Co.
k. 215 Pearl Street.

New York.

Ant asztuntosnedėlios po Sekminu
Ewang. pagal szw. Luk pank. 16.

Ana meta pasakė Ježus sa 
wo mokitinems ta priliginima: 

'Buwo wienas turtingas žmo
gus, kurs turėjo uživeizdetoja, 
o tas buwo jam apskustas, buk 
iszgaiszines jo geribes. O pa- 
wadino ji ir tarė jiam: Ka tai 
girdžiu apie tawe? ataduok ta 

‘‘vo užweizdejima skaitliu, nes 
jau nebegalesi užweizdcii. Ir 
tarė uživeidetojas pats sawije: 
ka darisiu, nes mano Wiesz- 
pats atima no manės užweizde 
jima? Kasti negaliu, ubagauti 
gedžius. Žinau, ka darisiu, 
idant, kad busiu atstumtas no 
užweizdejimo, priimtu mane 
in sawo namus. Suwadines ta
da po wiena sawo Wieszpaczio 
skolininkus, tare pirmam- 
Kiek" esi kaltas mano Wieszpa 
ežiui? O jis atsake: Szimta ali 
wo kodžiu. Ir tarė jam: Imk 
sawo užrasza, o greitai sėskis, 
paraszik: Penkis deszimtis. 
Paskui tarė kitam: O tu kiek 
esį.kaltas? Kurs tarė szimta 
saiku kwieeziu! Ir tarė jam: 
Imk sawo raszta, o paraszik; 
Aszluonias deszimts. Ir pagire 
Wieszpats nedoribes užweide- 
toja, dėlto kad iszmintingai 
padare nes szio amžiaus sunūs 
ira sawo bildu gudresni už 
szwiesibes sūnūs. O asz juras 
sakau; Darikite sau prietelius 
isz nedoribes mamonos, idaut, 
kad pawargsite, priimtu jus 
in amžinus giwenimus.

Isz kur (Ilgo valdžios ir 
ar j u reikia klausiti?

Trumpas npniislijinuis Majne 
rio Kataliko.

Mat dabar straikuojant, e- I 
sant daug luošo laiko ėmiau 1 
tankiaus isz giliaus swarstiti * 
wisokius klausimus ir sawo 
nuomonei per “Saule”noriu su . 
teikti sawo sandarbininkams, 
Tarp kitu klausimu parėjo 
man in galwa, isz kur atsira
do wisokios waldžios ir ar rei 
kia ju klausiti ?

Szedien tarp žmonių susilpne 
jusiu tikiboje labjausiai plati
nasi ta nuomone, kad wisi 
žmones, girdi, esą ligus, tai 
žmonėms nereikia klausiti jo
kiu waldžiu. Waldžia, wiriau 
sibe, tai, girdi, reikalinga ir 
naudinga esanti patiems tiktai 
waldonams ir juju szelpejams 
wisokios weisles mažesniems 
waldininkams, nes jie isz to tu 
ri gera peną ir minkszla giwe 
nima, - o žmonėms esanti ble- 
dingą, nes suwaržanta ju lino- 
sa walia ir daug piningu isz 
žmonių aut sawo užsilajkimo

iszlupanti. Gerai, - nieks to 
negina, kad žmones akiweisdo i 
je prigimties ir Diewo-wisi ira 
ligus.
Bet paklausiu, ar ligus wisi 
sawo paszaukimu, dwasios ir : 
kimo pajiegomis, mokslu ? Ar 
gali būti wisuomene, imkim, 
susidedanti isz wienu sziau- 
ežiu, ar kitokiu pramonininku 
wienokio paszaukimo. Ir wel, 
ar gal wiens sau žmogus wis- 
ka pagaminti, ko tiktai jis pa 
uoretu ? Žinoma, kad ne. Wiens 
wiena “bizni” darba gerai nu- 
wokia, moka, ir weikia, o kits 
kita ir t. t. . . .

Ir tuo, mat, pamatome kiek 
wiena žmonių draugija suside 
danezia isz wisokios weisles ne 
ligiu narbininku. Ir juom ko
kia draugija ira pilnesne, tobu 
lingesne, juom labjaus mato
me ja iszkerojusia in wisokias 
darbininku szakas. Ale tai da 
nieko. Žmones da galėtu be 
waldžiu apsiejti, kad jie butu 
isz pat prigimimo in sawo pa
szaukimo darba taip linkę, 
kaip, imkim, bitis linkusios 
ira in linkima medaus, waszko 
- prie ko jas pati prigim tis 
spiria ir tuom jas užganėdi
na.

Žmogaus-gi prigimimas ira 
wisai skirtingas, ji galima pri 
lenkti prie wieno, ar kito dar
bo; ji reikia mokinti, lawinti 
ir juom kas tinkamesnis iszsi- 
randa in koki-uors darba, 
juom jis trokszta, ir teisingai, 
ilulocmo JAlinz* nuo Ir.iLia
žmonių ir geresnio buwio. Isz 

. to, mat, kila kiekwienoje drau 
■ g'j°Je laipsniawimai ju buwi- 

je. O jogei kiekwienas žmogus 
trokszta wis laimes, isz-pat 
prigimimo weržesi jis in gėrės 
ni buwi, - nors ta newisi wie- 
naip supranta, per tai kila da 
didesnes keblumas žmonėse ir 
kowa už buwi. Kad ta kowa 
už buwi gimditu wien tiktai 
teisinga konkurencija produk 
vijoje iszdarbiu, - tai da ir ta- 
sik žmones galėtu be waldžiu 
apsieiti; bet žmogus teip smar 
kiai werziasi in geresni buwi, 
kad newians tiesog užmirszta 
toje kowoje už buwi didžiau 1 
sios prigimties įstatus ir nepai 
so ant nieko, malonedams 
wien pagerinti sawo buwi; per 
ta berubežine žmogaus sawi- 
meile, egoisma gema žmonėse 
wisokios weisles prasikaltimai 
atneszanti kitiems draugijos sa 
nariams apwerktinas bledis. 
Idant suteikti kowoje už buwi 
draugijai reikalinga twarka, 
užbėgti wisokiems prasikalti
mams pawieniu žmonių,reika
linga ira tam tikra priežiūra, 
wiriausibe, waldžia, kuri pra
sikaltėlius prigulineziai suture 
tu, suwalditu ir bledingus 
draugijos sąnarius isz ju tar
po praszalintu. Tai, mat, kam 
reikalinga ira kiekwiena wal 
džia;

Žmogaus prigimimas per 
daug ira suiręs, - kaip mums 
Rasztas Szwentas pranesza, 
isz priežasties pirmagimio mu
su pirmatewiu nusidėjimo, ku 
rio apwerktinos pasekmes ten 
ka ir kiekwienam žmogui da 
jam tikt gemant; - taigi sakau 
žmogiszkas prigimimas per 
daug ira sužeistas, kad kokia- 
nors draugija susidedanti isz 
daugiaus sąnariu galėtu ra
miai giwenti, be tam tikros 
priežiūros, be organizacijos, 
be tiesu, be waldžios. Istorija, 
žmonių gimines nusidawimai 
mums aiszkiai parodo, kad ne 
buwo ir nėr tautos, draugijos, 
kuri giwentu ba kokio-nors 
tiesu liszio, - ar tai raszitu, ar 
tai giwenimo inproeziais pri
imtu. Nėr abejones, kad pir- 
mieje žmones augo teip-gi po

priežiūra sawo tewu: kiekwie
noje szeiminoje tewas buwo 
wisu galwa ir slidžia, ilgainiu 
ta tewo szeiminiszka waldžia 
iszsiwiste in waldžia kunin- 
gaiksztiszka, karaliszka ir cie- 
coriszko, žinoma, didinantes ir 
platinantes kokiai-nors gimi
nei, o ipacz wienai giminiai . 
apweikiant ir suwaldant kitas 
aplinkines kaiminiszkas gimi
nes.

Isz to ka wirsz pasakiau, 
kiekwienas supras, kad wal- 
džia žmogui ira reikalinga ir 
kad jos teikia klausiti.

Szwentas Powilos Apaszta- 
las sako: Kiekwiena duszia 
tegul bus paduota augsztes- 
neras wiriausibems. ISes neira 
wiriausibes, wien tiktai nuo 
Diewo, o kurios ira Diewo ira 
istatitos.

Dėlto kas prieszinasi wiriau 
sibei, prieszinasi Diewo instati 
mui. O kurie prieszinasi, tie 
sau prapulti randa, nes wires- 
nieje ira ne dėlto, kad reiktu 
bijotis gero darbo, bet pikto.

O nori nesibijoti wiriausi- 
sibos: gerai darik. O jeigu pik 
tai darisi-bijok; nes ne be 
priežastes karda neszioja. “O 
Dwasia szwentoji per lupas 
Psalmisto sako:” Per mane, 
keraliai ^karaliauja, o perdėti' 
niai nusprendžia teisibe ?

Žinoma, kiekwienos draugi
jos įstatai turi nepriesztarauti 
wirszesniems įstatams, tai ira 
prisakimams prigimtes ir Die
wo, Juk ir tas uolus Auaszta 
las Szw. Powilas nors wisur 
ir wisada saugojo wisokius Ri 
mo Ciecoristes įstatus ir groma 
toje raszitoje pas Romos kriksz 
ezionis wirsz priwestais žo
džiais ragino wisus, kad wal- 
džiu kliiusitu, - teeziaus, kad 
Rimo waldžios pareikalawo 
nuo jo,kad atsižadėtu Kristaus 
ir Bemokintu daugiaus Jo war 
de, - tai ežia jis drąsiai wal- 
džioms pasiprieszino, sakidams 
kad reikia labjaus klausiti 
Diewo, nekaip žmonių, už ka 
ji Rimo ciecorius Neronas ap- 
sudijo ant smerties.

Jis tapo nužuditas drauge su 
szw. Petru Apasztalu Romoje. 
29 diena men. Junijgos. G3 me
tuos, Kristui gimus. Delto-tai 
ta diena bažniezia apwaiksz- 
ezioja ju szwente.

mas tosios milžiniszkos knin- 
gos, ir kas dabar prisiims 
$2.00 aplajkis wisus penkis to 
mus ir tuojaus iszsiunsime įvie 
na kninga I ir II tomo, witno 
storoje kningoje per pacztl ir 
patis kasztus apmokėsime. 
Kada toji istorije bus pabiig- 
.ta, taj kasztuos $3.00. Usz tat 
pasiskubinkite prisiunst užno 
keste už taje kninga, taj nifc 
iszsiuasime tuojaus I ir li to- 
mus wienoje kningoje, taj kol 
perskajtisite taj bus ir anj-ri 
gatawa.

Pasiskubinkite del sawei ta 
je pujke kninga uszkalbiiti, 
ba tiktaj 3 tukstanezius apgu
diname, o katras bus pirmisĮ 
uis tas gilukningesnis.

Prisimena ir taj, jog toji 
torije ira atspaudinta wisuise 
liežuwiuose.

jsz
>a-

P. Kazis Juozapawiczius 
Pequanock, Conn, sudeda 
dekawone p. Rinkewiczhj, 
Agentuj usz pardawima g^’os 
szipkortes ir del wisu Lieu 
wiu welina tame rejkale si Ie
tis pas p. Rinkewicziu.

Nusiunskite 10 markiupo 
1 centą o aplajkisite ant siu- 
pelo gražiu popierių del ra m
ino gromatu api szeszis sajite 
ir aplajkisitė kataloga už 
ka. Paskubinkite. Adre

Mr Geo. J. Baronas, 
1002 S. 2nd. Str.

Philadelphia, Pa.

siaunaktu walkiojesi, taj next 
waj, jagu ir jiojo paežiui 
pats daro.

Szimtaj gromatu atejna isz 
Ameriko su padekawone del 
p. Kazuno, lietuwiszko aptie- 
koriaus, o kurias ne spasabas 
wisas in “Saule” patalpinti, 
szitaj:

A. Stupinkewiczius dekawo 
je usz sutajsima plaucziu, ku
rie jau pradėjo treszti, p. Ka- 
ztinas ižgidi.

Sim. Alėta, dekawoje p. Ka 
zunuj už ižgidima sausgėlos 
isz abieju kojų, kurios buwo 
nndžiuwia kaip stiebelej, sze
dien jau be laždos wajkszczio- 
je ir jau kūnu apaugo.

Jok. Wilukas, dekawoje 
usz ižgidima szirdies, kuri nuo 
latos drebėjo.

Mrs. Magge Lusieni, tapo 
ižgidita su giduolem p. Kazu
no, no priepuolo ir kaltūno o 
ir nemigos.

Ir daug kitu ligoniu ižgijo 
no naudojimo giduolu p. Ka
zuno.

Muso priwalumu ira parodi 
ti kele del žmonijos ir kajp pi 
gum kasztu gali kožnas iszsi- 
gidinti su p. Kazuno giduo
lem.

Be to, wienas raszo: “Ne ži
nojau, kas do welnes mano 
widuruose sėdėjo, taj kajp tik 
parsitraukiau trejankos no p. 
Kazuno, uszpiliau su kworta 
brandes ir pradėjau rite ir 
priesz pietus gerti po stikleli, 
taj in freeze diena widurej pa 
sitajsi, stojausi smagus ir ka 
tiktaj suwalgau, Viską widu
rej priima ir dabar swejkas 
kajp krienas ir pati geriau mi 
Ii negu pirmaj, ba ne girdi sa
wo wiro dejawimd.

Szaukitesi wisi ligonėj prie

ant

KAS GIRDĖT?

, . • • l "i »; • rAu/.uirw ii:>- huuuai' iouii » si ■Jau jagu majnerej isziajkl1
du menesius, taj turi da lauki
ir ne pasiduoti, ba jagu pasį Ponas Ch- Brum’as, del wi- 
duotu kompanijoj, taj tejįsu Įtinstamas, adwokatas ira
kajp junga saw ant kaklo us:9 
sidetu. Kiek iszlajki, taj ja 
tiek nesites, ba cze ne tiek e; 
na api majnierius ir kompanj 
jes kiek ejna api ciela Ameij 
ko laba. -------- -------

Su gražumu daugiau gdi 
lajmeti, negu su priwerta; gf-s 
dinimas nugąsdins bajslus o 
narsius padaro sziauszais.

Taj jau wiena kningeli, po 
wardu “Giwenimaj Szwentu- 
j u”, wiskupo Woloncziausko 
likosi szejp tejp padarita. 
Kningeli mažiuke, werte kelo- 
lekos centu- Ir da wiena 
“Kniga Dawatku” nes da ne 
pabajgta. Taj už pora tukstan 
ežiu doleriu,katruos žmonis su 
dėjo, bus wiskas.

Anglekasines kompanijas 
ko tiktai no piktumo ne truks 
ta, jog darbininkaj malszej tu 
noje. Oho! Jagu tiktaj kur 
darbininkaj pakeltu majszale, 
tada turėtu džiaugsmą ir su 
wajsku žmonis ganubintu.

Buwo kitados lajkaj, kada 
latrus ant križiaus kabino; sze 
dien laba j tankej kabina kri- 
žius ant latru....

Pirmas ir antras tomas isto- 
riję “Križioku” jau pabajgta 
ir kninga gatawa.

Bus taj didžiause kninga 
lietuwiszkoje literatūroje, - 
didesni negu “Biblije”.

Jau daugelis skajtitoju usz- 
praszi taje kninga, jog kajp 
bus gatawa, kad užlajkiti 
kninga Križioku. Dabar tęs 
apgarsiname del paguodotu 
skaiitoju ir del wisu Lietuwiu 
idant iszlajko saw uszsiraszitu 
taje pujke milžiniszka kninga, 
kuri susidės suwirszm isz 1.300 
puslapiu, digto formato aisz- 
kej ir gražej atspaudinta, - su 
dwiem pujkejs abroželejs pa- 
wejkslu autoriaus Sinkewi- 
cziaus ir musztine po Grun- 
waldu, kuris perstato Vitauta 
su sawo wajsku teszkinanti 
Križioku s.

Ira taj labaj brangus iszdawi

Numiri meszka mesk ir dū
das. Dingo manažeris dingo 
wiskas.

“Tewines” drukarne parga
benta isz Filadelfijos in She
nandoah, likosi perkelta in 
sztebeli kur lauks geresniu laj 
ku. O ka, Waloncziausko rasz- 
taj jau iszejo (usz 2000) wisi 
katrie sudėjo piningus ira už- 
ganadinti, taj ir drukarne ne- 
rej kalinga. Tegul sztebelije 
pusta ir rūdiję juk taj žmonių 
turtas - wisi sudėjo, taj kam 
ga j Ietis.

Jau Lietuwej ant tiek ingi- 
jo praktiko, jog bile paszleme 
kaj ne prigriebs juju. Lig szol 
kas nenorėjo taj ne prigawo ir 
tiejej wisi piningaj, kokius 
lig szol sudėjo, taj wis ne at- 
neszi mažiausios naudos del 
wisuomenes, tiktaj pateko del 
kėlu szpiclu.

ant republikoninio tikieto in 
kongresą.

P. Brumas, turėjo prakalba 
uarninke Mahanojuje, kalbe- 
jonujkej api rejkalus darbi 
nin u. P. Brumas jau buwo 
kong-esmanu priesz 5 metus 
ir dag giaro padare del ame- 

1 rikomiu darbininku. Jis taj 
1 spiresiiriesz kongresą, kad 

ne butu inlejdineti in czion 
Kinczikl, kurie jagu butu 
wale prihti, tai usz pamesti- 
nius pininas butu dirbia sun 
kiaušius da1USi JJS taj perkal 
bėjo wisus s,ntinius ir Jiam 
priguli dėka į gerbuwi darbi 
ninku. Ponas rūmas hijko la 
baj darbininkilgaii įr gupran 
ta darbininku r]ra)us.

Kada parejs dpa rinkimo, 
taj wisi o wist dUęiIue baisa 
del p. Brunio ant publikoni- 
nio tikieto. }

Už lajku p. Briu katla jį 
saj buwo Washiug,e kon- 
gresmauu, buwo hibiw.,: »„.• 
kaj, o kas tiktaj turejkokj 
rejkala, taj ka notejsitause 
wiska iszpildi ir kožua Lana 
dino.

Poną Bruma wisi Lietoj 
geraj pažinsta, kaipo gera 0 
wininka, szwiesu žmogų ir \ 
lanku del kožno Lietuwio.

Wisi duosime
del p. Brunio,ba wertas isz 
so szalies parėmimo!

USZ DIKA IN
ATLANTIC CITY

Jago atminsi kiek randasi 
szebelbonu stikliniam sude lan 
ge Ilagebucho aptiekoje, taj 

aplajkisi už dika tikieta in 
ATLANTIC CITY.

Atminimas pasibajgs 19 Aug. 
Su kožnu stiklu sodes, galėsi 

wiena karta mint.

Kas prisiimti “Money Or
der” isz New Britain ant 
$125? Gromatos ne paraszi.

Ali ĮVAŽIUOSI IN T E IVIN E?
Daugelis anglekosiu iszwaiiuoje in sawo, 

tewine dabartiniam lajke. Nea priesz iszwa- 
žiawima, užeikite pas mus nusipirkt kufara 
arba waliza, turime visokiu no 35c Gruber & 
Co. 34—36 E. Centre Str.

BALTRUWIENI.
Diewe duok dangų, mano 

motinėlėj, budawo kajp kur 
papraszidawo ant kriksztinu, 
taj kada uszsitraukdawo kiek 
wiritos, taj tuojaus pradeda- 
wo dajnuoti:

Asz turiu wiroli, ne labaj 
giara, 

Usz stalelo sėdėjo, 
Wis in mane žiurėjo.

Taj dabar atėjo man
misles, kad tejp padainuoti 
szitokia dajnele:

Asz turiu bobele ne labaj 
giara, 

Karczemoje sėdėjo, 
In burdingierius žiurėjo. 
Isztikro tejp ira. Czionajs 

bobeles kipszu priedio. Kas- 
žiu, kajp tiejej burdingierej 
prasiretis, kas tada bus?. . . . 
Liginaj, kajp ponaj Lietuwo 
je po netekimuj baudžewos ne 
mokėjo gaspadorauti, ir insko 
les inlindo, jog net dwaru ne 
teko, tejp ir amerikonines ma
meles ne mokes giwenti be 
burdingieriu.

Szedien, mano rūteles ir baž 
nieziose daugiau wietos, ba 
kajp per strajka biskuti su- 

Jnj jau po penkes in 
wiena suolą sutelpa, o priesz 
strajka, wos tris patilpo. Ba 
taj ne žertas ižgert 50 stiklu 
alaus per diena, taj rejke ant 
tokio cziudo ne mažaj wietos. 
Dabar-tes ba-ba, alueziaus 
nėra! Dabar gali uždajnuoti: 
Da rajbi gajdelej ne užgiedojo 

O kajp tik užgiedojo, 
Szlekts wiras geru stojo.

Tejp. kajp neira geru gribu, 
taj ir lepszes giaros. - Dabar 
ir wiraj geri, kajp alus isz gal 
wu iszgarawo.

Taj da kajp Pennsylvioje 
bobeles, taj gali pawadinti ko 
nia kožna misiu-ke, nes kajp 
Washington© gubernijoje in 
szali Alaskos, taj ne misiukes, 
tiktaj kiaulukes. O swieteli 
wiernas! grineziose, kajp szte- 
beluose, o jau dirstelėti in to
wns, kurose burdingierej guli, 
taj diewaž bajsiau iszrodo, 
kajp Madejaus Iowa pekloje, 
ka iszklota britwom i r adatom 
ne ira bajsesni. Blakes ne die 
nos lajke nesisarmatije manew 
rus atprowineti lowose! Ant 
tokios lowos, gali saw persta
titi, blakių swieta. Taj 
kajp katrie apsipratia, - tie- 
sole in ten isz Lietuwos pribu- : 
wia, taj mislina, jog del wisu 
fre kontri - ir del blakių, nes < 
katrie isz Pensylvanijos in te- 1 

, , najs nukako giluko jeszkoti, sawo balsą ,J ... ° , , ., ,;ai waikine kožna naktį ant mi J . . . . , . jtmajnos ir prie Diewo ir prie 
oszo szauke pagialbos. O ja 
pasako gaspadinej, kodėl 
’’iu ne suwaldo, taj gauna 
sz' pipiru, kokiu dą ne bu 
wovdejas.

A ne ira kur pasidėti, 
’i ant wietos sėdėti, 
Alakems kariauti,

Ba ne kur kwatiera gauti. 
'PaiAzirdeles! o turi už 

guoli Pdį0]. užmoketi ant 1 
menesio įajse3 blakes,ka i 
per nakti .gU kankina, po 1 
kworta kr£ isztekina.

* \
Tejsibi, srug giwenjma8 

lajke strajkQiktaj drf tu>

Sir 
Frederick 
Treves.

DAKTARAI KURIE GIDE EDWARDA VII.
Ant paweikslelio perstatiti paweikslai trijų garsingiausių 

daktaru ir pirmutiniu daktaru Didejei Britanijoj, kurie gid0 
dabar Anglijos karalių Edwarda Vll-ta, o kurie jau baigia 
gidinti jin, nes karalius jau pradeda anttikruju pasweikti.

ka inpratia ingerima.
Szitaj wiena newalninke 

raugalo, net sawo szlubinius 
auksinius žiedus apmajni ant 
alaus, usz kuruos wiras buwo 
užmokėjas 1 5 doleriu, taj usz 

1 5 dol. pardawi, kad tiktaj tu
rėtu usz ka aluczio nusipirkti. 
O kiek taj tokiojbobelu žinau, 
taj net bajsu darosi.

Taj ne szposas ir labaj baj- 
sus dajgtas stotis newalninke 
raugalo! Alus taj iratrucizna! 
Alus patogiause motere pada
ro} tinginiu, miegale, burna 
iszpucze, nosis pasidaro kajp 
batwinis raudonas, burna ir 
lupos storos kajp kumeles snu 
kis. O Jėzau mielauses! net 
man kwapa užima kajp api 
thj npmGlinn. Trumpas aražis 
tokiu kupetų, o kada numirs, 
taj wabalaj ir kirmėlės turės 
pikniką, tik nežine, ar prie 
pasmirdusio kunpalajkio 
kimbs, ba no alkoholaus wisi 
gajwalaj stimpa.

Ar žinote, ka asz da pasaki 
siu, klausikite:

Wienas walnamanis prasima 
ni saluna. Biznisejo po szimts 
pipku. Stowejo abudu su pa- 
cze už baro no rito lig wakaro 
sziokiom ir szwentom dienom. 
In bažnieze ejti ne rejkejo, ba 
walnamanaj irlajko ne turėjo: 
Misiuki per bizni, ne turėjo 
kadaj nusipraust ir in zerkola 
pasižiureti, o in tuko kaip ku 
peta o majtele ir zerkolo ne 
ne turėjo, ba kaip mufinosi in 
saluna, taj zerkolo sukuli. Wie 
na karta in asztuonis menesius 
apsižiūrėjo iszsipagiriojus mi
siuki, jog zerkolo ne turi, nu- . 
pirko czipsztore,usz 9f centus 
dideli zerkola, su neilgiu sti
klu, jog žmogaus weida wi- 
sajp rodi-ir krejwaj akis suso i 
ditos, krejwa nosi, perkreipta 1 
galwa ir tt. Kajp tik toji salų ( 
ninke dirstelėjo in ta zerkola, i 
jog galwa kaip diuas susikrej ■ 
winus, tejp puoli ant aslos 
no iszgasczio ir apmiri. Atsi 
gejwelawo už geros walandos, . 
iszsižadejo alaus ir arielkos ir 
bediewistes; pradėjo waiksz- r 
ezioti in bažnieze ir szedien . 
stojosi dawadniause motere ir 1 
prezidentka draugistes.

Taj mat kokie tropunkaj at ( 
sitinka ant swieto.

Bus gana.

SPECIJALISTA5
WYRISZKU LIGŲ

kuris pasekmingai gydo li- 
gonius, greitai, teisingai ir 

\ tikrai, nes turi 20 metu 
effh M praktikos ir kiekvienam

W ISZGYDYMA UŽTIKRINA,
Į Jeigu turi kokia nors pa- 

slaptinga liga, kraujo už- 
nuodyjima, jeigu esi nu- 
silpnejes ant viso kūno 

ar lytiszku daliu kūno, jeigu turi kita kokia 
nors liga ar kokius kenkimus, tai tuojaus ra- 
szyk arba pats ateik pas visiem žinoma pa
garsėjusi Chicagos specijalista vyriszku ligų 

ūr-B. M. ROSS 
Rooms 1 to 7, 175 S. Clark St. 
kerte Monroe, Chicago, 111- Rodą dykai. 
Ofisas atidarytas kasdien nuo 9 iki 4. Panedelio, 

Seredos. Petnyczlos ir Suimtos vakarais nuo 7 iki 
8:30. Nedaliom nuo 10 iki 1. Galima susiszneke- 
Uo liotuviszkul. Aut atsakymo ludek už 2c muko

ISZ WISE SZALIU.
Szeszi užmuszti, 27 pažeis 

tl.
Lisbon, July 8 - Madrid ek 

spresinis trūkis likos numestas 
no geležinkelio netoli Guar
ds. Wisi wagonai susilaužė. 
Szeszios ipatos užmusztos ir 
28 sužeistu.
Kariinacije atsibus Angus 

te.
London, July 8 - Karai us 

Edwardas bus karunawotas 
terp 11, o 12 diena Augusto. 
Karalus teip grejt perejna per 
sawo liga, kad gales apie ta 
diena karunawotas.

J. B. isz Kenosha, Wis. “Links. W.” trijų 
metu, apdarita kaszluoje $2.50.

Jos. Bil. isz Chicago, Ill. Mikaldos ne tu
rime d ta antra galite gauti, - kasztuoje 2 
dol. ‘

Ona Kazlawskajte, isz Kauno gub. Rasej- 
niu paw. Widukles par. Blislkubiszkiu dwa 
ro, tegul maloninguj ntsisz.iūke aut adreso:

Mr. Jonas Norkus, ('95 oj) 
2224 Tmtin Str. Pittsburg,Fa

Mano pusbrolis Kazimieras Szaulinskas, 
isz Wilniaus gub. Traku paw. Kaszoniu 
kajmo 3 mėtoj Am , giweno Filadelfioj, te
gul atsiszauke ant adreso:

Mr. Anth. Szeszkauckaa, [ 'qq 07] 
51o South Avė. Du Bois, Pa.

Mano szwogeris, Mikolas Janczulis, 3 
mėtoj Amer. Abarausku kajmo, Sejnu paw. 
Lejpunu g niuo, tegul atsiszauke ant adreso:

Mr. Peter Wasl kiewiez,
391 Water Str. Bridgeport, Conn.

Mujka Josiukewiezius, mano brolis, tegul 
atsiszauke ant adreso:

Mr. Antkny Jasiukiewicz,
411 W. Strawberry Al. Shenandoah,Pa.

Franciszkus Patalawiczius, isz Suwalku 
gub. 6 pėdu augszezio, pailgo balto wejdo, 
ant kajrio wejdo turi maža abgama, mažaj 
m< k* angelsknj, saluna wadina “publiku” 
o adinas “stundnjs”, - skribėle sziaudine, 
lenciugclis auksinis. Del mejles Diewo da- 
neszkite ant adreso:

Mr. Jos. Paszauskas,
401 E. J. Str. Sparrows Point, M. D. 

Jisaj da turi pora tetų Brocktone, Mass.
Ne šiepkite ba taj swarbus dalikis.

Matjuoszus Batcius būnantis Amerike 6 
men. pnjeszko brolo sawo Juozo isz kajmo 
Wierunu, wolostes Mereczio pawieto Tra
ku, Gubernijos Wilniaus jau 6 mėtoj giwena 
New York’e arba aplinkinėje, su draugu 
Ambraziejumi Maieinoniu, isz tos paezios 
wietos. Duokit žine:

Maljuoszuj Balčiuj,
7 Washington St. New York City,N.Y*

EK-5KURJIJA IN GETTYSBURG NE- 
DELOJ JULY 13-to.

Philadelphia <& Readingo R. R. turės eks 
kureijia in Gettysburg, nedeioj 13—fo Lie
pos, Preke ekskureija ir Injkas ėjimo trej- 
no is/.:

Preke___
Gilberton $2.45
St. Nicholas $2.45
Mahanoy City $2.40
Buck Mountain $2 40
In Gettysburg pribus

piet Isz Gettysburg sugriž ant 5:30 waka e.

Pigiosekskureijos in Atlantic City diena 
10 ir 24 Liepos ant Phila. Readingo Gele
žinkelio.

Ant augszcziau minėtas dienas taji kompa 
nijepardawines tikietus in Atlantic City, už 
labaj numažinta preke. Tikietaj bus geri sus 
stot Philadelpbijoj per 10 dienu. Dasižino- 
kite ant P. & R. Stacijų spie ėjimą trejnu 
prek e ir 1.1.

Iszejna.
6.02 isz rito.

5 06 ’’ ’’
5.12 ” ”
517 ” ” 

ant 10:40 priesz



KRIŽIOKAI.
-4* IsWrlszkas apraszimas par Henryka Sinkewicziu.4*~ 

IŽGULDE ANT LIETUWISZKO

—. < JONAS B. SMELSTERIS. >

Ant rltbjatis kunltigajktsžtiš daiiilšžltj Repe jietndwiems t 
prisijungti prie jio pulko ii- dalibriuti medžionėje. Jojent wi 1 
sam tuntui in girias ant medžiones, Zbiszkus turėdamas proga i 
kalbėti su jaunu kuningajkszcziu Jamontu, pasinaudojo isz 
jios, pertai patire daug palinksminejenezio jin.

— Iszrengent man vakare, karalių — kalbėjo Jamon
tas in jauna kareiwi — priminiau jiam tawe. O kad buwo 
prie to ir Taczewskis abudu papasakojome, ipacz jisai, kadan 
gi daugiaus žino apie tawe, apiejwisus nusitikimus tawo; ne- 
pamirszo pasakit teipgi, kad galuotiniai Križiokai paėmė in 
nelaiswen tawo dėdžių, Motiejų. Karalius, kursai jau ir teip 
daug rustinensis ant Križioku usz ju piktadaristias,iszklausens 
apsakimo Taczewskio, in szirdens, paszauke: “Ne geru žodžiu 
in jiuos.o ragotinia, ragotiniai” Taczewskis tiezioms dametine 
jo ant ugnies malku ir gimdė szirdije karaliaus didesnėn ant 
Križioku. Todėl karalius'ritmetij, laukent pasiuntiniam kri 
žiokiszkiem prie bromo ant karaliaus, ne nežwilgtelejo ant ju, 
nors tiedu ir lankstėsi ik’ žemiai.

Tu buk tvirtu, kad ir usz tawo dėdžių karalius prispaus 
mistra, nes jau jie jio malones niekad, rasi, neingis, ne neat
sieks sawo siekiu, kas link Didžio Lietuwos kuningajkszczio 
Vitauto.

Teip ramino Zbiszku jaunas kuniugajksztis Jamontas. 
Zbiszkui smagiau buwo jau ant szirdies, o da linksmiau buwo 
jiam po mediiokliai, kadangi jojo drauge su Agnia. Laikia 
mdžioniu wisi turėjo laiswen, sugrižinejo todėl isz giriu poro
mis, o kad neejo jokiai porai apie tai, idant laikitis arti kitos, 
todėl galerna buwo gerai pasikalbėti su tuom su kuo kas jojo.

Agne kuri draugavo kuningajksztieniai Zemawitiemai 
ant medžiones, pasirūpino progos joti atgal su Zbiszkum. Ji 
patirtis jau pirmto no Glawo apie ' nelaiswen pas Križiokus 
Motiejaus, iszprasze kuningajksztienes paraszimo laiszko in 
mistra, o ir patsai pasiuntinis križiokiszkas von Wenden’as sa 
wo laiszke in mistra, kureme daneszinejo anam, kas dedasi 

, Plocke, ant noro kuningajksztienes Aleksandros, aprasze ir 
insmeige I apie ta dalika, jog jaigu nori ingiti bieziulisten karaliszka pri 

walo praszalinti wisas priežastis, kokios karalių rūstino, turi

PA,

AnW

gimosi, mistras prieszinosi inircziai ir pridūrė stebe'inu patai- 
kimu beweik tuos paežius žodžius, kuriuos kituomet kunin
gajksztiene Zemawitiene pasakisiu senam kareiwiui Motiejui 
isz Bogdaneiaus:

— Savuosius palaikote usz nekaltus avinėlius, o n u- 
siszkius usz vilkus, bet tie avinėliai tuos keturis wilkus, ku
rie Jurando duktes pagriebime emen dalibas, nugalavo, o awi 
neliai saw ramiai begiwena.

Negalema buwo to uszgincziti Lenkams, kadangi kalbė
jo teisingaj, bet ant tos teisinben Taczewskis szeip uszklause:

— Teip, betai- nors wienas likos suviliotu ir nužudin- 
tu klastingai? Argi tie kurie likos užmuszti, nemire su kardu 
rankoje prie daugelio liuditoju? Galop paskutinis Zigfridas, 
budelis Jurando, ar ne givvas ir eweikas apliaido Spikawa, 
nedatirens ne mažiausios skriaudos?

Ant to jau mistrasneradonieko tokio,kuom galėtu sumuszti 
sziuos žodžius, ta griniausen teisiben, o kad priegtam iszwi- 
do, jog karalius Jagaila pradeda raukitis ir akis jio žibsoti, 
nutilo norėdamas iszwengti rustibes jio. Nutarta pagalinus 
kad abi szalis iszsiuns pasiuntinis sawo del atėmimo nelais- 
wiu. Isz Lenkijos szalies tapo paskirti ant tokiu pasiuntiniu 
Meszkawickis, Taczewskis ir Zbiszkus isz Bogdaneiaus.

Apie paskirima iu pasiuntinius Zbiszkaus, pasirūpino 
jaunas lietuwiszkas kuningaiksztis Jamontas. Wiliojosi mat 
jis, jog jaigu Zbiszkus bus karaliszku pasiuntiniu weikiau at- 
duos jiam Križiokai jio dedžui, o priegtam linkėjo, idant jau
jas kareiwis turėtu proga matinio križiokiszkos galibes. Ka
ralius praszima sawo prieszalinio kuningajkszczio noriai isz- 
klausė, kadangi jis buwens numiletiniu jio ir wiso karaliszko 
dwaro usz jio geruma,linksmumą,sanjausininguma, patogumą 
ir atvirumo, o priegtam niekad nieko del sawet.s nepraszida 
wo karaliaus, o tik del kitu; tos jio gražios ipatibes suteiki
nėjo jiam dvarponi! ir paties karaliaus meilen ir guodonen. 
Zbiszkusszirdingai dekawojo jiam usz jio gera linkėjimą del 
jio, kadangi džiaugėsi, jog sawo sena dėdžių tikrai atsiims no 
Križioku.

— Taw ne wienas, rasi, užividi, kad szalip, Jio milistos 
karaliaus raudiesi —kalbėjo jiam Zbiszkus — bet tikrai usz- 
sipelnai ant to ir, rasi, wisi linki, idant kuoilgiausiai butumiai 
szalip karaliaus ir sawo gera szirdžia uesiliautumiai tarnawens 
žmonėms; taw karalius usztiki labjausiai o sanjausmingesnes 
szirdies, negut nieks kitas isz wiru nebeturi.

— Būti prie karaliaus gerai — atsake jaunas kunin- 
gajksztukas — wienok asz da linkecziau ir geiseziau su Križio 
kais pasipeszti; kareiwiu būti, ko taw užvidžiu, nes nesiki 
jau turėjai ta smagumą musztis su Križiokais.

Po walandeliai tilejimo dadawe:
— Komturis Toruniaus von Wenden’as pribuwo in 

ezion wakar, o szedieu grižsz atgal, keliausite irjius drauge 
su mistru in Tortini ant nakwiues.

— O potam in Marenburga?
Teip in Marepili, nusiszkai pavadinus. — Ir prade

tiezioms — ir kaip jis pats teip ir kiti wirszininkai Zokono i 
kartojo nuolatai Lenkijai; “Kares su jumis, ne su Lietuwa tu 
reti nenorime, bet Žemaitija musu, kadangi mums jia patsai i 
Vitautas ira atidawens. Prižadekit tiktai, kad jio neszelpsite 
o kare apsistos weikiai ir jis nusiramins, nesitikėdamas isz nie 
kur pagelbos; Jaigu prižadėsite mums wien tik ta, ko reika- 
laujeme, o tada galėsime pasikalbėti apie Dobžyniu”.

Wienok rodauninkai karaliszki supraten, kuom blizga 
žodžiai Križioku, suwis netiko ant ju propozicijos. Atsake, 
jog karalius turi augszcziausia waldžia ant Lietuwos, o ne jie 
ir jie neturi tiesos ateminet no Vitauto lietuwiszka sostą, idant 
atiduot jin Skirgailai. Mistras tad kalbejens, kad jaigu tik 
Jagailos waldžiai priklauso sostas Lietuwos, tai turi prisakiti 
sawo wietininkui Vitautui, idant nusiramintu ir atiduotu Že
maitijen Zokonui, nes prieszingam karte Zokonas priwerstas 
bus kariaut prieszais Vitauta iki tolaik, pakol nenuramdis jio 
'r nesugražins saw Žemaitijen;teip ginezas tekinu ejo,negalans 
uszsibaigti. Karalius nenorėdamas ant nieko susitaikiti su 
Križiokais su nekautribia kalbėjo mistrui, jog jaigu Žemaiti
ja butu laiminga po Zokono waldžia, niekados Vitautas neusz 
stotu usz jia, niekados Žemaicziai nepasikeltu. Bet kad Zoko
nas spaudžia nežmoniszkai liaudi, kad elgesi barbariszkai 

’ todėl teisingiste turi stoti apginime skriaustu, nes ir jie negi- 
! wuKai o žmones — kaip szaukia patis — ir jie turi jaus

mus, o Vitautas elgesi wisiszkai teisingai, jaigu gina sawo tau 
, tieežius no nelabu Križioku, todėl jio darbo papeikti suwis ne 
. galema. Tad mistras križiokiszkas matidamas, kad nedaug 
Į laimes, stengėsi nuramdinti rustiben Jagailos, kadangi bijojo 
' jios; nepaisindamas ant murmėjimu, nekuriu didžiuojeneziu- 

siu križiokiszku wirszininku, kuriems nusižeminimo priesz 
Jagailos galiben nesinorėjo, pradėjo su nusižeminimu kalbėti; 
bet kad ir tame nusižeminejime skambėjo nekarta grūmojimas 
paslėptas po rubu szwelniu žodžiu, todėl karalius pastojo ne- 
permeldžemu ir nesudermingu. Antritojaus jau reikėjo kal
bėti apie mažiaus swarbius daliklis, pametus swarbiausius be 
jokiu nutarimu.

Karalius pradėjo szarpiai barti mistra, jog daliaidžia 
konturiams parubežij tureli susineszimus su miszku latrais, 
kurie ant žmonių keliaujeneziu uszpuolineje ir gabena tuosus 
anitms in nelaiswen. Nepamirszo ant darodimo 
savo žodžiu, perstatit mistrui daugeli nelabiseziu 
ku ko uszginczit nebuwo galema, kaip antai: 
wiltwilistia Jurando duktes, potam suwiliojimo 
Ju ando ir nukankinimo jio, kaipo ir jio duktes. 
neižginczijo, bet uszsikeikinejo, kad jis to suwis 
o lada karalius primine jiam ir paemima in nelaiswen per 
bulius von Baden’us Motiejaus isz Bogdaneiaus, reikalauda
ma:, idant butu paliaistu, mistras pradėjo iszmetineti kara
lių, kad ir jis sawo kareiwiu nesuwaldo, kadangi negana to 
kai Vitautas klasta padare, bet ir kareiwiai lenkiszki, kaip 
anai: Motiejus isz Bogdaneiaus, jio brolėnas ir kiti szeip e 
Ženaiczius, pasikelelius, stabmeldžius, o prieszais Križiu nesi 
dnwi kariaut, kuriuos Diewas nubaudė, ant ko ir uszsipelne, j0 jllokti. 
ne wieni pražmvo, o jaunas ir senas pateko in ju wergija ir _
ir iszsipelno ant teisingos, krikszczioniszkos bausm'es. A... (llilu,rl jle uleKO ne 
laines karalius žinojens apie juodwieju siekius ir pertai mokė yjįaufu įr netures 
joir tame dalikia sumuszti teisinga, anot ju, darodima, t 
lagwiau, kad prie jio buwo patsai Zbiszkus, o prie mistro 
ibudu broliai von Baden’ai, kurie pribuwo del tos priežasties 
lad wiliojosi galėsiant czion gabnetis su leukiszkais karei-

. H„j..n„..Jia, l-n T-l Vna
llik padarinio sandaros su karalium, uszprasziti jin ant puo- 
tospas sawe in Toruni, kur butu insteigtos iwairios žaisles ir 
pas'rinksminimai, bet kad neatsieke sawo siekiu, kurie da pa-

* — O po iszpirkimui dėdžiaus Motiejaus, pasiliksite rustiben ir didesnėn neapikanta Jagailo szirdije, nusto
szaiijt (jo Križiokai noru ir linksminimosi.

Zbiszkus pažiurėjo in jia, kaip kad su nusistebėjimu, ka Teisibe, jog kareiwiai ritmeeziais sawitarpi bandė pajie- 
’ J gas, bet-ir tame križiokiszki kareiwiai, kaip pasakens Jomon-

I suwis ne nepamislijo apie tai, ka padaris, iszpirkens isz nelaisvę. ne wjeno jgz ju weidas nepraspingsojo džiaugsmu, kadan- 
wes Motiejų. Pakele dabartės augsztin akis, kaip kad ap- ; n(j wienas n alejeng didžiuotis gawo stiprulnu. p.-ie tos 
swarstans szi klausima, o po walandai atsake: . . , , . • •,T . . . progos Zbiszkus pradejens su von Baden ais kalba apie iszpir— Nežinau da. Ale kaip galiu žinot? Žinau wuriJ. ° , 1 “ , . . . . T , , , . , ,tai, kad kur keliausiu ten ir mano nelaiminga dalis seks p)TklIua ‘ledžinus sawo. Lotaringietis de Lorche as, kursai būda 

i....  nelaiminga,suuki mano dalis, sunkus mano likimas!..... mas grown, ponu turtingu ir žmogus dideliai žimus, prieszino
Sakens kad jos! Dėdžių iszpirksiu, o potam, negut in Lietuwa ir ten tariyutiki staeziai mokėjimui piningu Zbiszkaus del Arnoldo, bet jau 

Vitautui kareje su Križiokais, kur sawo prižadus greičiau 
! isztesesiu — ir gal pražuwsiu.

Agnes akisia sublizgėjo aszaros ir atsiliepe in jinbalsu, 
kureme skambėjo gailingas praszimas:

— Nedarik to, nežuk, nežuk!
Ir welei nutilo abudu, ir net prisiartinus jiemslnk tau

ru miesto, Zbiszkus nukrėtė no sawens nesmagias karezias 
| mislis ir tarė:

— O jius’— o tu — pasiliksi ezienais prie£unlDga’k- 
sztienes ?

— Ne! Iszsiilgau labai jau broliu ir sąd tewiszkes, 
troksztu grižszti. Wilkutis ir Preslawas, rasi Au senei apsi- 
weden, o kad ir ne, tai juodwieju suwis nebija

— DuosDiewas, kad tawe dėdžius man/pa^*les net iki 
namu. Jis tokiu esąs tawo prieteliumi, kadllam wisiszkai 
gali usztiketi. Tu jio ir neapliaisk.

— Prižadu, kad busiu jiam, kaip ki/ikra dukteria....
Ir apsiwerke, kadangi skausmas ir lipnumas suspaudė

Agne per tuos kelis metus žirniai patarpo,bet atmainė jia 
ne tiek ūgis ir patarpimas, kiek rimtumas, kurio pirma neture 
jo da, kaipo kožna bewiena isz jaunu mergaieziu. Seninus 
kaip wienmarszkine su palaidoms kasoms,raita ant arklio waj 
kesi po miszkus paskui zubrius, galema buwo palaikiti jia usz 
prasta patogen mergaiten isz kaimo, dabartės isz pirmo žvilg
telėjimo galema buwo sprensti, jog tai augszto gimimo pana, 
toki rimtumą galiai matiti ant jios gražaus veido. Zbiszkus 
patemijo teipogi, kad senowes jiosos linksmumas dingo, bet 
tuom mažiau stebėjosi,kadangi žinojo, jogei iji pasiliko be te- 
wu, apskriezia sierata, negu tuo jiosos rimtumu ir svarbumas. 
Iszpradžiu aisžkino saw tai, kad puikus rubai priduoda jiei 
tais ipatibias. Todėl tobdž žiurėjo ant jios auksuoto pla
taus raikszczio ant galwos, kas dare jia tartum karunawota, 
ant balto kaklo papūoszto kelioms eilems puikiu, tikru kare- 
liu, ant jios gražaus žiedro °ijono, brangiai papuoszto, aptem- 
penezio Ilgiai jios augszta, gražeu krūtinėn — ir kalbėjo saw 
duszioje: “Tikra kuningajksztiene”. Bet netrukus pripažino 
kad ne rubai puikus atmainė jia, o tas atmainas jioje pagim
dė kitos priežastis, suprato gerai, kad ir apsiwilkus jiai dabar 
in prasta apsiwilkima,ne teip lengvai paimti galema butu jia, 
kaip kitados.

Ne be užwidos mate teiposgi žiurinezius in jia kareivius, 
o galop patemijo, jog ir Lotaringietis de Lorche’as 
in jia sawo akis ir žiuri kaip kad in “danuosnan paimta”, tas . . - .
Zbiszku užrustino. Patemijo tai ir kuningajksztiene Ona-Da J’a‘s.al .ruscz!al Pnsak,t’ .kollltllria“s paruBežij idant pabals- 
nule, kuri atsižvelgus m tarnaujenti jiei Zbiszku tarė: j pasiJžiaugt) kadangi tvirtai mane, jog mistras padaris tai, nes

— Ar matai poną de Lorche’a! Matomai jis welei insi jiam labai ėjo apie sandara su Jagaila, kuri Zokona galėtu 
milejens, kas pažimu ant jio. , apgaUgOį no baimes ir sunkinibiu, nes praszalintu Vitauta.

Potam atsikreipus in szali Agnes, arba pervedus akimis _ Padariau ka galejau antgreito padariti - kalbėjo 
pro visas panas, tarė: . Ague _ Bet wiliuosiu bus ir to pakaktinai.
. . . T°j' “erg'aa' s« k'"laje priesz wakarienen kalbe-' _ Jaigu uebutu tag weikalas gu taig nedorais weidma-
jai, ira žibinte tarp žuakiu. niais,klasteriais — nenorecziau, kad del musiszko daliko pat-

Zbiszkus jaute, kad kokia tai neiszaiszkinoma gale pri-1 gai karaliug turetu darba; Duwežcziau užmokesti, ir atlikta, 
traukinėje jin prie Agnes,kaip magnitas pritraukineje prie sa-1 bet uegalema jiems suwis usztiketi, inlindus in ju nasrus neesi 
wens plieną, žinojo jog ji ira milinczia u- milema, jaute, kad twjrtUj al. gįwas įszej8i 
geresnes ipatos niekur nerastu, kuri teip tikrai sanjaustu su J. suprantu — atsake Avne
jiuom, kad nejokia szirdis neturi tiek sawije gerumo,sangailio! _ Jhlg dafteg wiglab gl]pran(ate - usztemijo jaunas
kiek randasi merginos szirdije kad tik su jiaje, kaip kad su I kareiwig. _ Pak0] giwensiu, ne nenustosiu jumsdekingu būti, 
sawo geriausia sesutia nori dantis szirdies jausmais. Wienok 
ta wakara negalėjo su jiaje kalbėti, o tai dėlto, kad tarnavo 
kuningajksztieniai ir dainininkai per isztisa laika puotos dai
navo ir muzike teip garsiai uže, kad ir sedintie szale wienas 
kito, turėdavo prisilenkus garsiai kalbėti, idant klausitojas 
girdėtu. Ponios pirma pasikėlė no stalu, negu virai, kurie 
mėgo, ir seke paproti, sėdėti prie stalu iki galui puotų,besibo 
winant taurėmis.

Drauge su kuningaiksztienia turėjo ejti ir Agne, todėl 
tik linktelėjo Zbiszkui su galwa, nusiszipsojo meiliai in jin ir 
nuėjo. v

Weliba jau nakezia sugrižinejo Zbiszkus su de Lorche’u 
drauge su sawo ginklą nesziais in vieszbuti no puotos. Per 
valanda ėjo tiledami, abudu praskinden mislisia, galop, pri- tarituiu usžrikiaiisėn ’tikame'ošzime miszko; galop Agne atsi- 
siartinant jiems link wieszbuezio de Lorche’as atsiliepe in sa- liepe welei:

Agne pakele ant jio sawo gražias akis ir lig szipsodama- 
si, paklausė:

— Kodelgi nevadini mauens “tu ? Jug esame pažinsta 
mais no senai.

—■ Nežinau! — atsake Zbiszkus. Nelemta man, kasžin 
kodėl, teip jumis vadinti, kadangi jius jau netoji pati Agne, 
kuria pažinojau Zgoželicuos, o iszžiurit, nei....

Ir pertrauke, negalėdamas atrasti to su kuom galėtu jia 
suligintjO ji tuotarpu atsake:

— Teip netoji, nes man jau keli metai daugiaus.... Jug
ir asz rupeseziu praliaidusi.... nes, žinai esmių naszlaite.

— Žinau, teisibe, kad ir tewo netekote, kurio dusziai 
teszwieezia amžina szwiesibe.

Per nekoki laika joje tiledami, abudu pasineren mislisia,

wo ginklaneszi wokiszkai, o szis tare in Zbiszku leukiszkai:

— Gerai!
Tuomet Lotaringietis pakalbėjo ka tokio in ginklaneszi dangi iki sziolaik atsidawusiu būdams gailaseziai, nubudimui 

szipsodamasis, po kam szis tarė:
— Ponas mano norėtu pasiklaust pas jumis ponia, ar 

toji pana su kuriaje Jiusu milista, kalbėjot priesz wakarienen 
žemiszka, mirsztanti buites,argi tikrai esaaniuolu iszdangaus?

— Pasakik sawo ponui — atsake Zbiszkus — jog asz kui. 
stebiuosiu,kad jiam wisos iszžiuri aniuolais. ! 
in Lietuwa, in Wilniu, idant regeti grąžais Lietuwaitias, po
tam isz tos priežasties geide in Plocka, ezia szedien norėjo su i 
kareiwiu Taczewskiu gahnetis, ar musztis usz kokia ten Ag
nieszka, o dabar jau garbina kita. Argi pas jin tokis tik 
twirtumas, ar tik tokis kareiwiszkas tikėjimas?

Apsakius žodžius Zbiszkaus ginklanesziui, del Lotaringie' 
ežio, de Lorche’as tarė:

— Teisiben kalbi! Neira pas mane twirtumonetiketi 
negabu! Rasi,ne kareiwiszku pentinu nevertas esmių neszioti. 
Kas link panos Agnieszkos— teisibe, padarens esmių priža
dus amžinos isztikimistes jiei, ir gal isztwersiu, bet ar nesuju 
dinsiu tawens, apsakimu, kaip ji blogai su manim apsiėjo 
Czersko pibj.

Ir atsidusens sunkiai, tuotarpu, kuomet jio ginklaneszis 
apsakinėjo jio žodžius Zbiszkui, žiurėjo in žvaigždėta dangų 
ant kurio jau Rituosią baltavo auszra. Apsakius skidane- 
sziui, pradėjo welei:

— Pasakė man, kad nevidonu jios ira tūlas burtinin
kas, bokszte miszkuosia givenantis, kursai kas metas isziunti- 
neje smaka, idant praritu jia, o ermis kas met artinasi link 
muru czerskos pilies, ir jaigu jia nužvelgtu, tikrai praritu. 
Liepe man, idant nužudineziau ermini sutwerima... Ak! su
prask, kada papasakosiu; jaigu stoeziau ant paroditos wietos 
ir smaka nugaluocziau tuomet ji mane priimtu.... Asz su di
džiausiu noru pasirižau iszpilditi jiosos reikalavimus. Sto
jau ant žinomos vietos, in kur smakas atejdawo,buvo tai nak 
ežia, bet iszvidau baisu ermini sutwerima, kuris nedideliame 
atseziuj nepasijudinamai stovėjo; džiaugsmas užliejo duszen 
mano, nes pamislijau: ar pats pražuwsiu, arba amžina garben 
ingisiu saw, iszgelbedamas pana no prarijimo smako. Bet 
kad szokau link erinio, idant perskriosti ana ragotinia... ka-
gi iszwidau kaip nrisliji ? Geda pasakot sztai dideli maisza 
sziaudais prikimszta paguldita ant mediniu, inkaltu in žemep, 
kuoleliu su pritaisita isz wirwiu wuodega!... Supranti ka in

f
 i jau ? Isz sarmatos nentirimdamas, iszszaukiau du tenaitiniu 
areiwiu ant grumes, no kuriu likausiu iugaletu.....Sztai ka

padare man toji, kuria labjaus už wisas kitas ant pasaulės 
garbinau, kuria tik wienatinen norėjau mileti....

Zbiszkus beklausans tos juokingos apisakos, jaigu ne 
szirdgela jaustu sawije, arba jaigu nebutu saugojensis da di
desnėn kartiben suteikti jaunam sawo sandraugui, jsztikruju 
butu prunksztelejns garsiais juokais, todėl atsake rimtai:

— Gal padare tai tik per szposa, gal suwis ne nepamis
lijo, jog tokiu sawo darbu iszjuoks tawe!

— Asz jiai dovanojau — atsake Lotaringietis, — ge
riausi darodima to turi, kad usz jios garben norėjau su karei
wiu Taczewskiu gabnetis, arba ir grumtiesi ant mirties.

— Ne darik to! — atsake da rimcziau Zbiszkus.
— Ar manai, kad giwasti sawo branginu ? Weluk man 

karta mirt, negu wariti toki giwenima, kureme neturiu jokiu 
smagumu o tik wien kartibes ir liūdnumai.

[jiei szirdi.

Antritojaus po medžioniai pribuwj11 Wle®z'jytb kure- 
mia Zbiszkus pasisamdens turėjo kwatib I owalas 1 aczews- 
kis, ir apreiszke jaunam kareiwiui, kai karalius tuojaus po 
Dewintiniu iszsijudins in Racionžka/." susitiks su didžiuo- 
jum mistru, ir kad jis ira priskirtas1 le karaliszko tunto.

Zbiszkus dideliai nudžiugens pi’aneszimu Taczews
kio, kadangi tas prijungimas jio r l,u1'10 karaliszku didžiu
liu netik apsaugojo jin no klastii su"'e^žloJlmo križiokisz- 
ku, bet suteikinėjo ir didelen gi/n-

Nors sziuomkart prie kara/V“6 }V'si d1it?žilĮnai 
wieszpatistes, bet buwo apstus^,18’.° ,u^ ^arP Į°kiu, ku
rie ne tik sawo szalij apsigars'1.- alelr užrubežesia, garbe 
nemaža! Todėl jaunas kareiwl>lr™°Ja "’alandoja isz džiaugs 
mo pamirszo apie sawo nuli/na Sal a8t>J suspausdamas 
Taczewskiui drueziai rank/lksmal kalbeJ°:

— Jums, tamista, n/m k,tam turiu buti dėkingu, 
jums, jums!

- Man tik isz dal/“ atsake Ta"-ewskis.
- KuningaikSzti/c?11<’naltlDel,r da"g Prie Priside' 

jo, bet labjausiai dekin™.” tawbutl nius". nmlomngam 
karaliui, kuriam privfum,al, ?uoJaus nueJb Padeka"ot, 
idant nepalaikitu tai sz nedėkinga.

Skirtus III.

J
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1 įas kareiwis manidamas kad to neatbūtinai reikalauje jio 
;arbe, kadangi buwo dawens “žodi” del von Baden’u, kad isz 

' eses sawo prižadejima, prieszinosi newat tam, kad patsai Ar- 
loldas nuliaidinejo preken ir liepe suwis nesiraaiszit in tai 
Lotaringiecziui.

Arnoldas von Baden’as buwo žmogumi gan’ prastu,kuris 
didžiausi ipatibe — bujvo stiprumas ranku ir pecziu, o idos 
tuwo tos, kad buwo rambios iszminties, gobus ant piningu, 
bet, teisiben pasakius, žmogus neblogos, daugiaus teisingisten 
miegantis. Nebuwo jiame križiokiszko klastingo budo, todėl 
ir neužslepens priesz Zbiszku priežastes del kurios nereikalau 
jeno jio piningu wisu, kiek buwo ousiderejen.

—Sandaros karalius su mistru nepadaris — kalbėjo 
— jau tai inspeti nesunku,bet padaris tai, idant iszmainiti 
laiswius; taigi, tu tokiame karte atgausi sawo tewabroli 
wieno skatiko. Asz, matai, noriu bent kiek gauti no tawens 
dejto, kad pas mane czeraslas tuszezias wisuomet, ir nekarta 
buna teip, kad neisztenku netriju goreziu alaus, o be penkių, 
ar szesziu apsiejt negaliu!

Zbiszkus rustinosi ant jio usz tokius žodžius ir atsake 
jiam:

— Moku taw, nes dawiau sawo žodi, o pigiau nenoriu, 
idant žinotumiai, kad mudu esama tiek werti!

Arnoldas su didžiu linksmumu suspaudė jiam ranka, o 
Križiokai ir lenkiszki kareiwiai gire jin usz twirtuma ir iszte- 
sėjimą to, ka pasako, ir kalbėjo:

— Teisingai, nors da jaunas, uszsipelno neszioti juosta 
ir aukso pentinus, nes moka tikrai sawo garben ir teisingisten 
saugoti.

Tuotarpu karalius su mistru tikrai susitaikė iszmainiti 
wergus, prie ko pasirodė stebetini daiktai, apie ka weliaus 
wiskupai ir wirszininkai karaliszki raszinejen laiszkus m po
piežių ir kitus wieszpaezius. Sztai wergai isz Jagailos puses, 
kuriu buwo nemažai,teipjau, bet wisi buwo wirais patarpusie, 
pacziame wieke ir amžij, paimti in nelaiswen parubežinesia 
musztiuesia, kuomet križiokiszki nelaiswiai susidėjo daugiau
siai isz moteriszkiu.... ir waiku pagrieltu naktimis laike ke
lionių, bei uszpuolinejimu ant kaimu. Patsai popiežius at
kreipė ant to daliko sawo atida ir, nors Jonas von Felde, pro 
kuratoris križiokiszkas prie Apasztaliszko sosto stengėsi, kaip 
tik iszgalejo iszteisincti zokoninkus, garsiai iszreiszke sawo 
uszsirustinima ant Zokono, kuri nubarė usz jio nedora elgi 
masi.

Kas link laiswes Motiejaus, mistras su sawo wiriausibia 
prieszinosi paliaidimufjio, kas wienok nebuwo tikribia, o tik 
tai buwo tas prieszinimasis nuduotos, idant priduot dalikui 
didesnėn swarba. Twirtino mistrais, kad kareiwis, kriksz- 
czioniu būdamas usz kowojima prieszais krikszczioniben, prie 
szais Zokona, szelpent stabmeldžius, uszsipelno ant minti
nes bausmes ir pagal teisingistes tur’ būti nubaustas teip. Wel 
tui rodauninkai karaliszki aiszkino jiam priežasti pasielgimo 
abieju kareiwiu ir perstatinėjo grinus darodimus teisingo ei-

Netalimas tai kelias, bet ruksztus del Wokiecziu, ka 
į dangi jie nieko nenaudojo czionais ir su niekuo grižszta, o su 

UKC Vitautu ir neturės smagumo. Kasi, jau jis surinko wisa lietu 
tuo . wjgzka kariuminen ir in Žemaitijen traukia.

— Jaigu tik karalius jin szelps, kils didi kare.
— Duok Diewe, geidžiu to asz kaipo ir wisi kiti czio

nais. Ale nors ir karalius gailėtųsi praliet jurias krikszczio- 
ui.v.ku hmujv ir dideles kares negimditu, tai wis suszelps Vi
tauta piningais ir maistu, o ne be to, kad bent sauja lenkisz- 
ku kareiwiu, kaipo ukwatniuku, pas jin nenujotu.

— Be abejones. Rasi, patsai Zokonas usz tat karaliui 
karen iszduos.

— E, ne! — atsake Jamontas. — Pakol szis mistras gi- O 
wens, nebus to.

Ir turėjo tiesa tame. Zbiszkus pažinojo jau križiokiszka 
mistra no seniau, bet dabar keliaujent drauge su Meszkawic- 
kiu ir Taczewskiu szalip mistro, galėjo geriau pažinti jin. Ir 
tikrai persitikrino, jog mistras Konradas von Jungingen’as 
nebuvo žmogumi apmaudingu ir weidmaniu. Turėjo jis da
riti skriaudas, nes Zokono pamatai buwo tik vienu skriaudos 
turėjo būti klastingu, nes klastas drauge su mistriszkais 
žirniais apturėjo, o no ankstibu metu pripratens buwo palaiki 
neti tas tik usz politiszka gudriben Zokono. Bet bargum nebu 
wens ir baiminosi da kiek teisingistes Diewiszkos, o nega- 
lejens nuramditi puikibes aklos irkarsztu noru tu wirsziain- 
ku Zokono, kurie geide karens su Jagailos galibia, kurie per 
sawo didžiawimasi neinate, kad karszeziawimasis galėtu suteik 
ti Zokomr dideli bledi, o rasi ir prapulti. Konradas von 
Jungengenas, žmogum buwo silpno prigimimo, wienok 
permute gerai, jog da pirma prider sustiprint pajiegas Zokono 
idant rižsztis stoti in grumen su Lenkija ir Lietuwa. Wienok 
nesuprasdami jio komturiai murmėjo ant jio ir nebuwo jio 
redimu užganėdinti; pertai jis galuotiniai pradejens taikintis 
pagal noru tokiu wirszininku. Tolima jau buwo toji gadinę, 
kada esant mistru Zokono Winrichui Kniprode, Zokone wiesz 
patawo paklusnumas ir teisingiste, nes walde jiuom geležine 
ranka mistro. Laikuosia-gi Konrado Walenrodo*) Zokone 
wiskas pradėjo griuwti, silpti, dingo paklusnumas zokoninku 
ipacz komturiu waldžiai,todėl uszstojens po Walenrodui, Kon 
radas von Jungingen’as stengėsi iszpradžiu ramditi karszcziu- 
nūs, stengėsi kaip nors prasisaugot dideles kares, idant isz
wengti nelaimes ir apsaugoti no nuopolio Zokona, todėl ne- 
stebetina, kad ir jis naudojosi bent isz dalies klasta ir nepilde 
wisiszkai teisingistes, ale wienok rūpinosi inwesdinti Zokone 
welei sziokia tokia teisingisten ir twarka, idant sustiprinti pa 
jiegas, idant iszwengti naminiu maisztu, kadangi wisi kaip 
miesezionis teip ir kaimiecziai, o newat ir kuningija mur
mėjo ant komturiu waldžios, ant nelabiseziu anų, kurie 
siege liaudi be mielaszirdistes, apipleszinejo storoms duoklė
mis žmones, arba ir be reikalo jokio atjiomine nekarta no 
žmonių paskutini graszi, iszspausdinejo aszaras, liejo krauja 
teip, kad aplink girdėt buwo galerna wienus waitojimus, rūgo 
nias, matiti warga, o žmones pasirengen buwo dawesti link 
pastarojibes pasikelti prieszais nelabaja komturiu waldžia. 
Jaigu new’at labas Zokono prisakinejo jiems, ipacz Žemaitijoj, 
szwelniau elgtis su žmonėmis, komturiai ir ant to beweik bu
wo nejautrus, kurti ir akli per sawo prigimta žiaurumą ir ne- 
labuma. Konradas Jungingen’as jautėsi jau, nei wažniczius 
kuris waldo inbaigsztitus,smarkius arklius, kuris galop nega
lėdamas iszlaikiti wadeliu ne suwalditi insibegusiu padūku
siu arkliu paliaidžia w-adelias ir atsiduoda waliai likimo. Daž 
nai jaute sawo duszioje szlektus prijautimus, dažnai mislis 
kalbėjo jiam, nei pranaszui, kad pamatai Zokono insteigti isz 
skriaudų žmoniszku n’esa twirtais, kad jaigu pairs pamatas, 
griuws ir Zokonas. (Tolaus bus)

*] Konradas Walenrodns, p^gal senu padawimu (hk litik kningelen: “Konradas Wa- 
lenrodas" Adomo Mickewicziaus) buwens Li etų wi u, kudikisteje paimtu in nelaiswen 
per Križiokus, kur iszaugen, apsiszwietens ir iazsilawinens koreiwisteje. VVarda turejens 
Walterio Stadijono, patirens no sawo tarno Albano, apie sawo paejti, kuris būdamas Wai. 
delotu lietuwiszku paimtu teip-gi in nelaiswen per Keižiskue paslapczia apsakė Walteriui 
kuom jis ira, pabėgo no Križioku. Sugrižjns in sawotewinen, kuria milejo labjaus usz 
wislab, wedens dukterį Keistuczio Aldona ir drauge su Kristucziu ginęs Lietuwa no Kri- 
žioku. Galop matidam is k id Križioku neapgales, apliaido Lietuwa, grižo po priimtu 
wardu Konradą Walenrodo pas Križiokus, apėmė weliaus Z >kono waldžia, idant atmoni 
ti Križit kams, kas ir pnnseke jiam, nes walde teip, kad Z konui paslapczia gamino pra 
pulti. Patire Križiokai wienok kuom esansju mistras ir nusprendė nugaluoti jin. Mire 
jis stebėtina ir staiga mirte 1394.
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““S'mi- wdwkit

,|jw negana, n, 
dusi, nes date 
net, tari" jin į 
walit. kaip ne 

Atsitraukus 
nekarta tuojai 
pram- bnir, 
jio gaidis, angį 
nes ir pakreipė 
safe, angszt'iD 
welgens aplinl 
in Antana, te 
sawo raštingi 
Mrrr-knlak!' 
kelenssawo g 
užgiedojo toki 
mingi balsu, I 
"egliniams 
tiktai szuim 

Wienok da 
paįiegos. nei 
žirniais gnlin 

Tu gali gaut salto alaus, ti savo biezi 
riekiu arižlku. Ira taį geriau | m lltįe j; 
•e užeiga del Lietuwiu.

klZOIOCKAJCZIO>
Lietuwiszkas Silnnif

K* Mabanoy St
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Turi «»wo krautuvėje wis
kin mm: mieiii į

diiMsii ir miopiijlįusį 
Hum niekur tejp pcjkiu , 
W’Wfwatehippvji,

kiiminsi. hi 
nssM&loiseV 
feki sukriu 
ris oteles, 
rille, mažas 
bnka.apskr 
kad balte, 
koma", arte 
Panmelle, 1 
■jo, tet sn a 
tai mokėjo 

Kristi! 
dawo link 
(laivo iu 
i prie tos z 
Įtik traka 

.aeopuse

Antai 
jio, kad 

plika' 
siliaaj 
tribes 
b lo 
ta len 
rėkdą 
tekis 
nešli 
mieli 
pam 
jau 
neti 
geri 
>'g 
kad 
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šūksniu d&jgh-.

rin ir ziegorelus, del wire ir 
ttoteriu, tejpos-gi wisokio 
ridakriiiu, wisokiu špilkų, sa- 
pictiu, leuciugJiu ant iriso- 
uos prekes, labaj pigoj; riedu 
wisokiu: szluliaunu ir tejp 
pujkiu riedu del vriru ir mote
rių, brazdėtos ant raukos 
lenciugelej ant kaklo, auskarus!

1 wisokio pawidalo. Szitaj ma
no prekes:

aiKMej ziegorelej giraran- 
titi ant 20 metu isz geriausio 
fabriko no ir tolau. 
Sidabrinėj ziegorelej su EI- 
Ptt'widurejs, gwarantiti ant 
t metu parduodam no §9 k 
tolau.

Atejkije wisi o persitikrinsite, 
]’? wiskas tejsingaj ir pigej 
Jamidnoila,

GEORGE MILLER, E 
^^“■MatayCity.Pi piki



pridūrė stebe’inu patai- 
iuriuos kituomet kunin- 
:ūam kareiviui Motiejui GYDYKIS NAMIE! Antanas
taltus aninelius, o au
tuos keturis wilkus, ku- 
dalibas, nugalawo, o awi

sakams. kadangi kalbe- 
zewskis szeip uszklause: 
® suviliotu ir nužudin- 
nuszti, nendre su kardu 
op paskutinis Zigfridas, 
jas apliaido Spikaiva,

io,kuom galėtu sumuszti 
o kad priegtam iszwi- 

kitis ir akis jio žibsoti, 
io. Nutarta pagalinus 
o del atėmimo nelais- 
•ti ant tokiu pasiuntiniu 
i isz Bogdanciaus.

Zbiszkaus, pasirūpino 
montas. Wiliojosi mat 
pasiuntiniu weikiau at- 

gtam linkėjo, idant jau- 
iokiszkos galibes. Ka- 
ningajkszczio noriai isz- 
u jio ir wiso karaliszko 
ausininguma, patogun a 
o del sawets nepraszida 
gražios ipatibes suteiki- 
cs meilen ir guodonen. 
jio gera linkėjimą del 

ledžiu tikrai atsiims no

Jeigu esi kankinamas kokia liga, tai jum! 
užsimokės raszyt in Viropotens Co. pirm gydy
mosi kuAitur, nes jie užtikrina visiszka iszgy- 
dyma kožnos ligos kuria priima ant gydymd) 
nž $4.00 ant menesio.

Ar esi nerviszkas, nustojęs vilties irVyrisz* 
kūmo, nusilpuejes, nuvargęs rytmecziais, ne
rangus, greitai pailstantis, gėdingas,nusiminęs, 
neužsitikintis, uespakainas, suerzinantis, bau- , 
gus? Ar turi pra^’a atminti, galvos svaigimą, 
užyma ausyse, szirdies plakimą, paraudonavu
sias, indubusias ir aptemusias akis, pajuodavu- į 
sius paakius, puszkuczius, plemias ar pratruki- 
mus ant kūno, nemoraliszkus sapnus, negam- 
tiszkus dieninius ir naktinius nu begi mus, szal- 
tas dalis kūno, skausmus nugaroje, kryžiuje ir 
po krutinę, sunkuma ant krutinės, puvimą 
gerkles, pūsles ar inkstu liga, varicocele, gleet, 
striktura, syfiliszka kraujo užnuodyjima, arba 
kokia nors privaliszka, nerviszka, skuros, arba 
kroniszka liga? Ar kenti nuo nemigos? Ar eina 
6m?i-ve isz burnos? Ar plaukai slenka? Ar pa
laikius per nakty nusistoja kas szlapume? , 
į eigų teip, tai Viropotens Co., Room io, 43 1 
SVanBurenSt Chicago, Ill., užtikrins jum 

nuoszakny ir visiszka iszgydyma už $4.00 ant 
menesio, jeigu pasirodys jog jusu liga yra isz- 
gydoma. Jus pajausit pagerejima isz pirmos 
dienos, eisit geryn kasdieų, ir neužilgio atsira- 
lit karaliumi terp vyru, ant kūno, proto ir 
Bzirdies. Visokias periszkadas linksmumui ap
sivedusiam gyvenime praszalina. Jokiu gro- 
matu negarsina. Viską užlaiko didžiausioj pa
slapty). Ligonius per gromatas gydo su di- 
džiausią pasekme. Atsilankymas nėra reika
lingas. Jokio paraszonuo ko, ant gromatu ir 
gyduolfti nėra. Gyduoles prisiunezia niekam 
nežinant. Raszydamas indek marke ant pil* 
nos klausimu listos.
1 Atsakanczlaust Ir pigiausi gydynyczi* 
vakaruose. RODĄ DYKAI.
Ofisas atidarytas: nuo 10 ryto Iki 8 vakaro. 

Nedelioms nuo 10 ryto iki 12 pietų.

VIROPOTENS CO.
loom 10,43 L. Vao Buren St. Chicago,III

Isz kaimo Užvejo,

kad szalip, Jio milistos 
szkus — bet tikrai usz- 
t kuoilgiausiai butumiai 
lesiliautumiai tarnawens 
šiai o sanjausmingesnes 
beturi.
atsake jaunas kunin- 

iau ir geiseziau su Križio 
i užwidžiu, nes nesiki 
•ižiokais.

DRAPANŲ SZTORAS
Antano Budrewicziaus
328 W. Cen‘re St. Mahanoy Cit) 

Wisokie sutaj -Ir 
win: ir wajku,’ lej 
pos-gi darbinėj dis 
bužej, wirszntinej ' 

s apatinėj mar- ki < 
apikakles, n a ke'» 
nektaezos ir l.
SKRiBELES .VISOK 

IR KEPURES
Atejkite wisi! o ka 
atejs, taj nupirks p 

jej ir džiaugeis, isz pirkimo

Ruski, Prūsinėj ir Turkinej 
? I G AFL A J

(Venden’as pribuwo in 
keliausite ir jius drauge

pawadinus. — Ir prade

PAS

PET^.A NAWICKA,
601 VI. Mahanoy St. Mahanoy City 

pristato CIGARUS ir 
wibiw salunus pagal pre
ke. P on h j Mtluninkid 
firiwalo pas mane atab 
ankit o poakis wiciem 

jog turiu geriau sius 
cigarus. j. 10 0

ksztus del Wokiecziu, ka 
r su niekuo grižszta, o su 
jau jis surinko wisa lietu 
traukia.

Ips, kils didi kare.
z kaipo ir wisi kiti ežio- 
i praliet jurias krikszczio- 
adrtu, tai wis susze/ps Vi- 
>, kad bent sauja lenkisz- 
s jin nenujotu.
Zokonas usz tat karaliui

SALUNAS DEL MAINERIU PAS:
STA. DOWIDAJTI,

501 W. Coal, Shenandoah, Pa. 
Alus gardui Ir nuolatos szwieies, viso
kios arielkos Ir likerej o ir kwepenll 
dfiraj. Km taj datirs pqjktau 
priėmimo.

— Pakol szis mistras gi

-4-JU0Z0 MOCKAJCZIO4-
1 Lietu w i szkas Sal un as 

412 ML Mahanoy St.
MAHANOY CITY, PA.

3 pažinojo jau križiokiszka 
»nt drauge su Meszkawic- 
lejo geriau pažinti jin. Ir 
mradas von Jungingen’ąs 
eidmaniu. Turėjo jis da- 
buwo tik wienu skriaudos 
is drauge su mistriszkais 
tu pripratens buwo palaiki 
Zokono. Bet bargum nebu 
gistes Diewiszkos, o nega- 
jarsztu noru tu wirszisin- 
lagailos galibia, kurie per 
•szeziawimasis galėtu suteik 
prapulti. Konradas von 
pno prigimimo, wienok 
sustiprint pajiegas Zokono 

nkija ir Lietuwa. Wienok 
aejo ant jio ir nebuwo jio 
lotiniai pradejens taikintis 
olima jau buwo toji gadinę, 
aui Kniprode, Zokone wiesz 
nes walde jiuom geležine 

ado Walenrodo*) Zokone 
go paklusnumas zokoninku 
stojens po Walenrodui, Kon 
zpradžiu ramditi karszcziu- 
t dideles kares, idant isz- 
įuopolio Zokona, todėl ne- 
; isz dalies klasta ir nepilde 
upinosi inwesdinti Zokone 
twarka, idant sustiprinti pa 
lisztu, kadangi wisi kaip 
o newat ir kuningija niūr
ant nelabiseziu anų, kurie 
pleszinejo storoms duokle- 
kio atjiomine nekarta no 
linejo aszaras, liejo krauja 
ma wienus waitojimus, rūgo 
■engen buwo dawesti link 
lelabaja komturiu waldžia. 
inejo jiems, ipacz Žemaitijoj, 
mturiai ir ant to beweik bu
vo prigimta žiaurumą ir ne- 
i jautėsi jau, nei wažniczius 
s arklius, kuris galop nega- 
-alditi insibegusiu paduku- 
tsiduoda waliai likimo. Daž 
prijautimus, dažnai mislis 

pamatai Zokono insteigti isz 
s, kad jaigu pairs pamatas, 

(Tolaus bus)
□□(rktitik kningelem "Konradas Wa« 
tuviu, kudikistęje paimta in nelaisvėn 
silawiueus korei visteje. Warda turejens 
ino, apie sawo paejti, kuris būdamas Wai. 
>er Keiziskus paslapczia apsakė Walter!ui 
i sawo tewinen, kuria miiejo labjaus usz 
uge su Kristucziu ginęs Lietuwa no Kit
es, apliaido Lietuwa, grižo po priimta 
aeweliaus Z ikono waldiia, idant atmoni 
ip, kad Z .konui paslapczia gamino pra 
mistras ir nusprendė nugaluoti jin. Mire

Prnszome

Ten gali gaut szalto alaus, 
wisokiu a rijiku. Ira taj geriau 
ge ųžejga del Lietuwiu.

P. Zawadzki.'
-Serialises Lietuwisikas

SUGAR NOTCH, PA

Turi sawo krautuweje wise 
kiu mesu: ewiezia ir rub in it 
Bwarste tejeinga, mesa ka gai 
džiausią ir uuopujkiausii 
Deszru niekur tejp pujkiu ■. 
•kanlu n« gausite kajp pas jii

PAS mane gausite wisokii 1 
auksiniu dajgtu: ziego- 

nu ir ziegorelus, del wiru ii 
moteliu, tejposgi wisokiu 
sidabriniu, wisokiu špilkų, sa- 
gucziu, lenciugeliu ant wiso- 
kios prekes, labaj pigej; žiedu 
wisokiu: szlubaunu ir tejp 
pujkiu žiedu del wiru ir mote
rių, bronzoletos ant rankos 
lenciugelej ant kaklo, auskaros 
wisokio pawidalo. Szitaj ma
no prekes:

Auksinėj ziegorelej gwaran- 
titi ant 20 metu isz geriausio 
fabriko no $16 ir tolau. 
Sidabrinėj ziegorelej su El
gin widurejs, gwarantiti ant 
6 metu parduodam no $9 ir 
tolau.

Atejkite wisi o persitikrinsite, 
jog wiskas te j sings, j ir pigej 
parsiduoda.

GEORGE MILLER,
BzaieKrebo Aptieko«.Mahanoy City, Pa

Antaniene nuolat reke sawo 
spiegliniu balsu:

— Matai tu apsirijeli, ma
tai girtuokli, matai, ka taw pa 
dare tawo tas nupenejimasis. 
Girai taw teip, gerai!

Antanas nieko neatsakida- 
wo, tiktai nusiszipsojens mirk 
telejo akimis, nes isz wisu ju- 
nejimu, da tas jiam pasiliko 

j gale nu.
i ■ Didžiausiu smogesiu dabar 
i jio buwo prisiklausineti in kai

* j bas senowes draugu sawo, no 
" kuriu dabar buwo siena atskir 

tas, su kuriais negalėjo atsi
sėst drauge prie stalo, o wiena 
tinis turėjo lowoje gulėti; jai- 
gu pažino balsa keno isz sawo 
ipatingesniu priėteliu, o ipacz 
baisa nekokio ten Celestino, 
tuojaus szauke:

— Ej mauo žente,tai tu ežia 
Celestinai.

O Celestinas Moloiselis, at 
sakinedawo:

— Tai asz, krikszto tewe 
Antanai, asz. Ar jau pasikelsi 
ir gali linksmai bėgioti, nei 
kralikas ?

— Bėgioti da ne? - atšaki- 
dawo Antanas. - Bet da suwis 
nesudžuwau ir riebumas da 
laikosi pas mane.

Netrukus wienok nerimda
mas pats wienas lowoje, susi- 
mislijo sukwiesti sawo bieziuo 
liūs in miegstuben, kadangi 
tas jin labai rūpino, jog jis ne 
gali drauge su anais gerti. Lai 
kais kalbedawo:

— Gailestis 
mane wargina, 
tos priežasties, kad ne galiu 
gerti mano “iszrinktinio gėri
mo” dažnai, nes wis da plauju 
saw gerklen, bet gerti man 
newalia ir tas man suteikiueje 
rūpesti, mano toji..

Tame pasirodė langia galwa 
Antanienės, kuri matidama 
gerenti Antana, reke:

— Neduokit tam girtuok
liui, neduokit tam neprisotin 
tam nedorėliui, jiam niekad 
jau negana, nors jau galas ar
tinasi, nes dabar turiu jin pe- 
net, turiu jin praust, turiu jin 
walit, kaip meitėli koki.

Atsitraukus seniai no lango 
nekarta tuojaus, jaigu langas 
prawiras buwo uszszoko ant 
jio gaidis, augintinis Antanie
nės ir pakreipens su galwa in 
szalis, augsztin ir žemes, apsiž 
welgens aplinkui, pažiurejens 
in Antana, teipgi, arba bare 
sawo rūstingu balsu: “Ku- 
uurrr-kudak!” arba garsiai isz 
kelens sawo gražen krūtinėn 
užgiedojo tokiu garsiu ir rėks
mingu balsu, kad net Antanas 
negalėdamas ir to nubausti, 
tiktai sznairawo ant jio.

Wienok da ir tas be jokios 
pajiegos, nei tikras maiszas su 
žirniais gulintis mokėjo bowi- 

, ti sawo bieziuolius, kurie su 
1 noru lanke Antana, ipacz tris 

kaiminai, kaip antai: Celesti
nas Maloiselis, augsztas sausas 
biski sukripens,kaip kad stuob 
ris obeles, Prosperis Ilorsla- 
ville, mažas su riesta nosukia 
buka,apskriczia ant galo kaip 
kad bulbe, wadinoma “cigon- ' 
koms”, arba sliwa, ir Cezeras 
Paumelle, kuris wisuomet tile 1 
jo, bet su Antanu bowintis ge 

“ rai mokėjo.
Kad stiklai nubodo, prislink 

dawo link lowos stala ir losz- 
dawo in “Domino”. Dažnai 
prie tos zobowos praliaido ne 
tik wakara bet ir nakties didės 
nen pusėn.

Antaniene negalėjo daturet 
to, kad jiosos Antanas, nors 
guli kaip kad kulis lowoje ne 
siliauje da lėbauti, o jaigu kan 
tribes pritruko, mėtėsi link sto 
lo losziku ir sužerus in žiursz 
ta lentutias nuneszdawo saw, 
rėkdama, kad jau gana, jaigu 
tokis niekam netikens kelmas 
nesiliauje su tuom, jaigu da 
mislija apie žaislias, wieton 
pamisliti apie tai, jog mirtis 
jau ant galo nosies tupi, kuri 
netikėtinai nutwers jin usz 
gerkles ir padaris wisam gala; 
jaigu jis da, dikaduonis, kaip 
kad tieziojasi saw begulėda
mas ir erzina biednus žmones, 
kurie wisa diena tur sunkiai 
procewoti. - tas dawesdinejo 
Antanienen lig pasiutiszkam 

i piktumui.

ir liūdnumas 
žente, ne isz

Wienkart, atėmus Antanie- 
niai no ju lentutias su rugoji 
m u ant netikusio Antano, Pros 
peris Horsville, kuomet kiti 
du kaiminai nuliaido g-ilwas, 
jis atsiliepe.

— Klausik, motka!
Boba susilaikė ir su žingei

dumu žiurėjo in kalbanti, no
rėdama girdėti gerai, ka tasai 
pasakis jiai. Tuotarpu Hors
ville trauke toliausi

— Jaigu asz bueziau ant 
jusu wietos, žinote ka padari- 
cziau ? .

Moteriszke da su didesniu 
žingeidumu pradėjo klausiti, 
net kakla isztraukus ir lupas 
prawerus, kad ir dwasawima 
sulaikė, idant wiska gerai gir
dėti, ka pasakis jiei, o jis trau 
ke tolinus:

— Sziltutelis jis, jusu wi- 
ras, kaip peczius, nes ir isz lo
wos suwis nesikele, Žinot ka 
asz padarieziau, idant jis bent 
kiek atsimokėtu usz apžiūrine 
jima jio?....  Ugi pridecziau
kiausziniu po szonu, tegul 
peri.

Moteriszke stowejo stebėda
masi ir žiurėjo in kalbanti, ma 
nidama matomai kad szis isz- 
juokineja jia, bet szis aiszkino 
iszreiszkdamas sawo nuomo 
nen szeip:

— Pridecziau jiam penkis 
kauszus in wiena pažasten, pen 
kis m kita, o be abejones iszpę 
retu wiszeziuku, kuriuos po 
tam nuneszeziau wisztai ant 
auginimo. Algi tai neatnesztu 
tas jums,motka, naudos. Tikė
kit man, asz nesijuokiu o teisi 
ben kalbu.

— Kas-žin, ar nusisektu? - 
atsiliepe moteriszke.

— Kaipgi ne? Kodėl nenu
sisektu? Jug ira padaritos 
tamtikros skrineles, kur sude
da kiauszinius ir garui szildi- 
nant iszsiperi wiszeziukai; kiau 
sziniai reikalauje tik szilumos, 
idant wiszeziukai iszejtu isz ju, 
0 juS Pa3 Antana szilti szo- 
nai..

Antanieniai tas pamokini
mas patiko ir ramiai saw 
nuėjo.

Wienkart in keliais dienas

ba su pilnu žiursstu kiau- 
sziniu ir atsiliepe in sawo 
Antana.

— Szedien patupdžiau ru 
den ant desetko kiausziniu pe 
reti, paimk ir tu kita 
Žiūrėk kad ne wieno 
tumiai.

Antanas pastatens 
nusistebėjimu klausė:

— Ka ? ko nori ?
— Noriu kad peretumiai, 

dikaduoni! - atkirto boba 
szarpiai.

Antanas iszpradžiu juokėsi, 
o kad moteriszke kalbėjo nesz 
posaudama, uszsirustino ir gi- 
nesi, no to, kad in jio minksz- 
tas pažastias dėtu kiauszinius, 
ant iszperejimo.

(Tolaus bus)

desetka.
uesutrin

nkis su

Iszmintingas Stirininkas.
Ant lajwo, ejuanezio isz 

Najorko in Europa, prie rato 
kuris kerawoja lajwa*sėdėjo 
jaunas wajkinas, apie 22 metu 
senumo. Jaunas taj buwo prie 
tokio darbo, nes žinojo ir pere 
jas per lajvvinius mokslus už 
tat ir gawo ta dinsta. Wiena 
karta daugelis žmonių wažia- 
wo ant to lajwo, terp kuriu bu 
wo ir pora kuningu. Wienas 
isz ju priejas prie to wajkino 
tare:

— Praboczik mau už ma
no akiwuma, nes asz ne supran 
tu, kajp taj kompanija galėjo 
toki jauna wira pristatis prie 
tokio didelio uszsiemimo, ka 
galėtu gaut daug senesnis žmo 
gus kurisjira ilgiau prie to dar 
bo dirbtas.

Wajkinas atsake: - Tejp 
ira, mano Guodotinas Kunin- 
ge, o jaigu asz ne suprantu 
apie kerewojima lajwo taj cze 
ne butau.

— Na geraj atsake kunin- 
gas jaigu tu esi gali but prie to 
rato taj parodik man ar gali ta 
lajwa warit atgalios.

Wajkinas tuojau parode 
jiam kajp jis galėjo lajwa 
walditi, in kur norėjo.

— Kuningas isz to wisko 
labaj diwijosi. Bet usz walan- 
deles wajkinas paklausė ku- 
ningo:

— O kas tu per wienas jai
gu tejp tawe apejnu?

— Asz esmių kuningu.
— Tejp asz tuo supratau 

jog esi kuningu, nes kajp ilgai 
tu esi kuningu.

— Apie 23 metus. Atsake 
kuningas.

— Taj ir sawo bizni gana 
geraj supranti. O jaigu tu 
ne sarmatiuajsi apie mauo dar 
ba tejp daug dasižiuoti, taj ir 
asz tawes paklausiu, kaipo tu 
badaraas kuningu, ar moki sa
wo poterius?

— Žinoma moku - atsake 
kuningas.

— Na taj pakalbėk “Tewe 
Musu”

Kuningas pakalbėjo “Tewe 
Musu' Nes wajkinas atsake:

— Labaj gera] - zluaj kal
bėti poterius, nes dabar man 
turėsi pradėt uog pabajgos lig 
pradžios.

— Taj ne galu padarit.
— Mataj tu esi kuningu 

jau 23 metus, asz tiktaj esu 
prie rato puse meto o žinau sa 
wo darba geriau negu tu.

Ne klausk to, api ka ne isz- 
manaj....

Aptiekoja.
— Praszau pono aptieko- 

riaus duoti man szunies tauku 
usz 5 kapejkas.

— O kam taw, gaspador ?
— Duoti | aczej ...

JUO KA J I
Mokikloje.

Daraktoris: Ickuti kam tu 
tuii protą?

Icktis: - Kad galėtum geraj 
andlawoti.

D: - O kam turi atminti?
I. - Kad atminiau, kiek no 

ko mau priguli.

— Žmonis sako, jog kajp 
boba su szunies taukajs isztep 
ti, taj geriau namus sergsti 
ir niekur nesiwalkioje-

Nenori kad žinotu.
Pacztoris: - Ant tos groma- 

tos neira adreso.-
Rekrutas; - Asz ne noriu 

idant wisi žinotu, pas ka ra- 
szau gromata'

NAUtAS

Maldų Kiingos;
Anlolaa SargaH, — labaj paranku knlngell bi 

daugeln nialdti rejkallngausiu, eu ražanczeji 
Kruwinajs“ aria stačiom “Graudžeji 

. . 50c 
azaltlnls 

ir kabute 
. 1.21

. . 506. 

. . 65c.

“Kėlėja
Werksinaj" ir tt. pujkej ipdarlta .

Balsas Balandėles, — rba mažas 
pujkej apdarita su apka. kampajs 
kasztuoje ................................

Ilažas Aukso Altorėlis —..................
„ „ zalat. lapaj si apkalim.
„ „ žala lapaj injkura apda. 
„ su szarganuipdariti . .
„ „ su abrozele/ant apdar.

Pagerintos Glcsnilu Kniigos. -Kurios brangiau 
sius Giesmes Diewuj an Garbes ir l’rusu Kara
liūtėje esantiems Lieruvninkas ant duszios 
tazga.iimo, po drauge sn ualdu kningomis ku 
riuose ne liktaj senos, bet ir naujios Kalbos ran
damos ira. Del Lietuviu Evangeliku ir Lutero- 
nu. Apdaritos io skūra etoraj zalatintos eu 
dviem ka utem pujkaus diruo .... 2.00

Evangelijos, ant nedelu ir *ieu ezveneziu iszti- 
eu metu ..................................................50c.

Trumpas Katekizmas—patai lezguldima kuo. 
Pilakatickio eu nekurejsnaudingajs pridejimajs 
kasztuoje.....................................................25c.

Ginrninms Iszgauitojais—svieto Wieszpatiee
* muso Jėzaus Cbristaus...............................75c.

IVaduvas ar a dangiezkos gidikloe del žmogaus 
kieztuoje................................................... EOO

Maldų IVuJitlkelis ....................................... 25c. i
Garsas apie bajsilies dieno* sūdo ir kankinlmaj 

p ra gari ne j..................................................50c. I
Kanczcs IVleszp. Jėzaus—atba dlevobajmingi ap- 

ml-lijimaj apie Kanczia fezaus Christaus del 
kii-kv ienos dienos par is/tisa gavene . . 35c.

Giwcninias palujminto Klemenso . . . 35c. 
Wlsu metu GlwcniniaJ Sm cnt uju—susideda Ipz

ezv-ziu didelu kningu. Ne apdarita . . 3.00' 
KatcklzimiJ..............................
Kaili iczka—
Knlnga giesmių arba kmticzka
Graudus WerksmoJ -

S 1.00 
. 00c.

Del zobowos.
Moralhzka Ktbala— eu Salomon o noee . .
UguldlmuN Hiipnu— . . . i

Perskajtes Atmink!
KAZUN’0 TRAJANKA prl 

walo rastis kiekvienoj lle- 
tnvlszkoj szejtnlnoj del 
grejto parejkalawimo lajke 
ligos. KAZI NO TRAJAN
KA ira sudėta dabar popie
riniam I aksukije geltono 
kolerio ir pirkdami nuo 
eztorninku visados re j k 
laukit Karuno Trajankos. 
Jejgu negalit gaut pas sawo 
Bztorninka mano Trajan 
ko®, taj prisiunsk monej 
order ant 55 c. o bus pri 
eiunsta per paczta in trum 
pa iajka.
KAM SIRGTI GUMBU, 
SKAUDI J IMU PO KRU

TINĘ.

arba panaszioins ilgoms, 
kada Kazuno Gumbo Ku
ra netik ka apmalszius 
ilga, bet ir praszalins in 
trumpa Iajka. Kasztuoje 
91.00, su rrisiuntimu per 
paczta $1.25 Ir bus grejt prhlunsta GUMBO- KŪRA susideda iez dvieju preparatu 1 onkutoe wajsti 
Ir tablets Gumbo - Kura No 1. taj ira labaj geri wajstaj Moterims po palncu. nes ekaudejima grejf 
apMnbdo. su prlsiunlimu per paezia kasztuoje tik 75c. -^LUKE'S KULI MATH CURE.Ėe- 
Szitae preparatas iru isz banditas ir daug žmonių Ira tazsigi.l.' isz ilgos sirgimo Reumatizmu 
(Jžtikrinii, kad szitae preparatas praeznlins Keumutlznia vartojant per atsakanti Iajka. jeigu bui 
vartojama -ikiu su ENPELLEIt LINIME.NTU praszalins minėtas ligas. Prisiunsk .Money Order ant 
91.50, o bus prisiunsta in trumpa Iajka per paczta Adresuok:

L. M. KAZUNAS, Aptiekorius lo’s- Pi.
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1.00
75c.
15c.

25e.
10c. ■

Del Josziino teatru:
hobtovenoj labaj pajkl drama iez aplinkines

Krukavo viena kntagell 10 centu o 12 knlngelu 
del eielo teatro ....

SlberokuJ. -Drama 4 aktuose 
Numinta I’leperta—juokinga drama, 

atidengimo . ...

. 1.00.
25c. 

viename 
. 10c.

-BtC— 

Istorijos. 
Akluos Istorijos— 
N'cwulojc pas Maurus— . ■
Marku* ir Aurcllanas— . ,
HclnlszkaN Malūnas— > . • 
Tris walkljoiaj . • <
Trisptijkios Istorijos— 1 trlanda, arba nekaltitx 

euhpausta, 2 — žmogelis, kuris norėjo ti 
daug piningu, — 3 Kas padari geriau? . . 

frls aplsakos, apie l’iningaj gukvažudžej
ItažancziiiH ižgelbsti no sinerties — Apie 
Kristupą ... ...

latorlje apie Ali Buba —ir 10 razbajnlnku 
KaJ|i inglt piningus—Ir turtą 
PrltJgiiiuscN Mokslas— Angliszko liežiinvio 

pagialboe kito
Tūkstantis naktų Ir wiena—Arabiszkos Istorijos 

o talpinami tosios pasakos eunaus . . $1.0( 
Lietu visikas Pasakorls- . . . 1.21

koli
Hali

kii
rlj< pujklu p

idell susinta 
gu ir pujkll 
ir ilgu, nls< 
Iii pamokinai 
; 5 moraliszk

»kii
■ji knii 
nu 2tu<

es Iranklje 
■mintie — ii

M airi

iri irlje
linas pujk

60c-

Tejpos-gi.
Turime križeiu pastatomu ant etalelo, ir wlsoklv

Ražuncziu visokiu, ant siūlo sunertu, Ir ant draft 
kultiniu gintariniu ir aliwlntu, no 10 centu IR 
poros doleriu ir daugiau.

Granink'zlu balto vaszko po 15 centu už wiena liį 
1 dol. už pora.

I’avcjkslelej Motinos Dievo ir Szw. Juozapo — 
NVieszp. Jėzaus Ir tt. Isz purceleno, labaj gražu* 
pagal visokia preke; tejpoegi Ir sudeh-j de) 
eznento vandenio ka prie duriu arba ant sienos I 
parika' ineje.

Lik torej stiklinėj ir walinej la’ aj pigus už pora 
kasztuoje ...... SSc.

Popiera del raszinio groinatu su pavejkslelcjs ir 
ejloin už tuziną . «>5c

jjnnMOiinuzo
— WIEN atims —

ULUNAS IR GROSERSZmiS.
Sugar-Notcli, Pa.

Parduoda (IKRE, KAWA, IIERBATA, MESA. 
MIETl'S Ir n laka la kas Im del žmogaus rcjka* 
ilnga. Tejpos-gl prie n Idos randaai SALL'NASau 
niIlžInUzkals stiklais, szalluni alum, wiaokloa 
irlclkos Ir pujklu clcraru. O prick tam parduoda 
4ZIPKORTES Ir iluncxe piningus In nlsaa dalia 
wlcto. WISI PAS MRAZA.

Gerianso Vžejga del Darbininke

«^ B. RAGAŽINSKA_>-
Gilbertone, Pa.

tfe tiki o J WletlncJ nen Ir hz kitur pribnwl tegil 
(n tuju pojkla viela užejna kur datirs zwctlngž 
priėmimo Ir gaus rodą visame. O kas lablauve 
'žaliau alus cnrdl arielkoje ir pujkus rlgaraj.
Teipos-gi užlaj 
ko Puikus ark
lus ir piginus 
tlel pasiįvažine-Į 
imo.

*
s? -as> -sis- -sis- -hs- -a?

WIENATINIS LIETUWISKAS

_HOTELIS^
W. RAŽUKA, 7 Washington St. NEW YORK.

TĄGU VBžuojete in Ir hz Ameriką In Lietuva taj palima gaut lajwakortee pigiau 
I kajp kitur ir v.bub bankinius rejkalus atlikt, taj visada nusiduokit pas mane, ba 

pigiau kaip visam New York'e užlaikiau gėrimus puikius ir valgius su nakvine, 
niekur tejp pigoj ne gausit. O po daug kurie norite važiuot be mokėjimo piningu už 
kolone taj asz dastatau už darbininkus ant ezinu dikaj. Teipoegi hz. mano nffiso 
galima gautie darbus in vieta o ir rodąs gali-na gautie visokiuose rejkaluose. 
Temikite mano adreso llotelis randasi arti Castle Gardes — ejnant pas mane — jei 
koks apgavikas norėtu westle kitur taj ne ejkit igi mano daeigauslt.

Su guodone WINTAS RAŽUKAS.

$

e

S
I

LIETUWISZKAS

GRABORIUS

Duokit balsa del

H. K. CHRIST

I s z p i 1 d i p r i s a k i m a.
— Katriuk, begk ant staci

jos ir pažiūrėk ant katros adi- 
nos -iszejna trūkis in Wil- 
niu ?

Katriuka sugrįžta in tris 
adinas, o poni klausė:

— Ka tejp ilgaj wojkej?
— N ugi poni liepej pažiurę 

ti, kadaj trūkis ejs, taj ture 
jau tejp ilgaj laukti.

ff. Manelis,
606 W. Center ui.

Jago atra Dlewas paszauke in aawo garte, 
egul gimines, arba prletelel nobasanlnko nusl 
lueda pas teisinga žmogų, o ne kur kitur.
Arklai Sttant, Rigina,! puikai, 

kai Įsa geriausiu fabriku, pulke! padabint 
medžio, — niektam ra apeclalnu ira 
ir ae buua jokloa cUrbacljos lalkl «Ar- 
I Wiska padar plgollrgralrci*!

(Halina Agencije.

toriu .

kūdikio.

20c.
500.
250 
25c. 
25c.

10c.

Kan t oras IJanhinis.

| P0W1LAS V. OBIECUNAŠ,
| 1118 Carson St. Telephone 309-2 S. S. Pittsburg, Pa

Parduoda fizipkortts ant wisokiu kom 
paniju ir siunezia piningus in wisns dalis 
ewieto. Tęjpopgi parduoda visokias knin 
gas h is tolinės ir ntahlakn inges. Kom 
jum wajkFzeziot pas <jwetimtauczius,jagii 
turi sawo Lietuwi. Reinkite sawiszki. 
Tejposgi insekurawoje wi-ais dajglus no 
ugnies ffizmajno piningus Rusi zkus ir 
prusiszkus ant Amerikoniszku. Alims isz 
Lietuvos dalis arba paskolina piningus 
padare Dowiernasli ant wedimo prown 
randawojrmo narna irtt. tejpkajp kraja 
waa lejantas. Jagu katra isz Kastcrgardes 
uores grąžint atgal arba lures koki erge 
Ii, taj tegul Fzaukesi prie manės o asz 
wisom pajėgom pasirūpinsiu iszluosuot. 
Szelpkite sawiszki.

HEJ LIETUWEJ!^
• iiERursr užžioA ris •

PETKA BUBNĮ,
118 N. 4-th St. Cor. Berry St. 

BROOKLYN, N.Y.
ALUTIS PUJKUS. ARIELKELE GERA. CTGA» 
HAJ KWEPKNTL ATSYtANKEKITE WISI O 
NESTGAJLESITES.

DIKAI 14 puikiu dowanu,' Oato niekad ne buwo! Nieko ne kasztuos 
_______ pažiūrėt tu dajgtu Pujkus tikras Amcrlcan 14 k. luksztaj, wiriszko 
ar mouriszko sajzo su Genujne American widurejs, gwarantintas fu paraszita (jwaravcl- 
įc ant 20 nislu issrodaotis ant $ ■!<) tikro auksinio. Del wisu miletoju pujkaus ziegorelio 
duosime tik per 60 dienu (likaj sekanezias duwanas: Mariu putu pipke werta $1.50, cigar- 
nieže w. 75c. pujkus lenciugelis w. l.oo špilka w. 40c. pora guziku in mankietus w. 40c. 
pora kituguzikeliu w. 25c. 2guzikelus del kalnieriaus w. 50c. pujki špilka w. 75c. Ziego- 
relis bu 14 dowanom per C. O. D. TIK $1.98. su užmokėjimoexpreso. Kur nesiranda ex- 
preso, taj $4.98 turit prisiunst su gromata o kas prisiuns tuojnus piningus, taj prisiunsime 
dowanu pujku j>ejIi. Wicnas zicuorelis (Ūkai su dowanom, jogo parduosi 6. Raszik ar 
nori moteriszka ar wiriszka ziegoreli, o j ago moteri-zka, tai prisiunsim lenciugeli 50 eolu 
ilgio. IZaszik szendien pakol da turime tuju pujkiu dowanu ir ziegoreliu. Adresas- 
ATLAS JEWELRY COMPANY, 19 Metropolitan Block, CHICAGO, ILL.

Tiktai 25c, 
Su szita pe- 

r czeti gali pa- 
ženklint sawo 
kningas, gro- 

tnatae, kalsierelus, marszkinus 
ir t t- Pb® peczeties randasi 
auksine plunksna, alawelis ir 
bonkute atramento. Adresas: 
W. D. BOCZKOWSKI, 

w. Spruce street, 
MAHANOY CITY, PA.

PUJKĮAUSES LIETUtfISZKAS

MotelisKAZ- radz|ew|cz|aus-
121 E. Centre St. Shenandoah, Pa.

^TUOJAUS szale Lehigh Valles dlpo po deszlnei ranka einant in mteeta. Taj 
pujkiause ir azwariauaia vieta del sveteliu ir labaj paranki dol.tu kurie atk-elaua 

in Shenandoah. Pa. Apart visokiu arielku ir alaua, turi didele zoposto pargabento iez 
Europos visokiu v inu, cigaru, o tejpoegi prilajko wisoklus svaigiu ir ojeterius. Pakel 
vingi gali gaut nakvIne Ir prioteliezka rodą visame. Ira taj vienatine Irpujklauso 
vieta cielam Shenandoah‘e, o kas katra atsilankls, tas pas kitus daugiau ne ejs.

Tejpos-gl parduoda StlfkortCB ir sluncic Piningas la wiaas dalis swleto.
Z

Isz Mahanoy City, Pa.
— ANT —

SENATORIAUS 30 DISTRIKK
NESIINS PININGU.

Daug žniorfu serga ant poliurijos, kuri 
pasirodo laile miego arba prie nusiszlapini 
tuo, ir jeigu|sz ta nesigidis, ji neapleis žmo

Kožnas jin gal pažinsta, ira Kontraktoriuu gaus kan k i nisi. Žmones turinti ta liga ken 
ir Btatitoįum brokeriu. eziabemisga galwos skaudejima, pihvo ui-

— ~ *~ kietejima ata netrowinima nerwiszkntua

a it ,ei sou; i: s 11 u BI ’riduriu ir Bsaros ir «i»iipn. j>An SLeNKA PLAUKAS ma litiszku tuno daliu. Jeigu t< Iriuose utsi 
Jeigu teip, tai pamegyk musu naujai iszrastagy- tikimuose Skalauji pageliais, nesiusk pinin 

duole kuri iszczystis galva nuo pleiskanų, s'*1'ir- gu bet rasZt pas mane indedamas murkt tins plauku szaknis. sulaikys ju slinkimą, vieton ° . . .
Užpuolusiu ataugins naujus. Kiekvienam duosi- o asz atsiusti U-u hprarznna isz kurio tikini 
me užtikrinimą, ir Jeigu nepadarys to ka sakome, . . . .. . u i..
tai sugražinsime pinigus. Szita gyduole yra kaip O'2 >gW151. zlresnwok.
del vyru t<ip ir del moterų. Preke 01.oobonkiu IHHN WAQFIGalite prisiųsti ponlertny dolery prastoj gromatoĮ. i vii im »• hull.
the XsiMATod. wi said s-.. 8b:cMo. m Būx657 | ron Mount ain S Mieli

Gardžiau.
Poni in swecze: - Ar ponas 

geri arbata su araku?
Sweczes; - Asz poniute ma

loninga ne mėgstu jokiu gėri
mu su wandeniu. Ižgersiu czis 
to arako.

DU NAUJI AMERIKONISZKO WASKO MAJORAJ.
Majoras Glen. Davis paejnantis isz wait. Connecticut, bu- 

wens kareje ant Kubos,mete 1899 iki 190* tapo iszrinktas gu 
bernatoriu Kubos. Majoras Gen Bates mszesis po Santiago, 
tejposgi lajke musztines terpe pietines irziaurines Amerikos.

BRUKUOJAMOS 
IR RASZOMOS

Raezoma maszlną (type 
writer) turi turėti klok 
vienas žmogus ar priwta 
nas ar kupczlue, nes lajsz 
kas paraszltas su raezoina 
maezina grąžei iezrodo ir 
kiekvienas gali jin perekaj 
Utį. Mes turime raezomu 
maezinu visokiu prekiu 
kajp taj :užS1.00južl.50; 
užP93.50| už fį00| už 
80. 501 už 810.00 irbrange 
galu. Mes tejpgl parduoda 
me visokius taworue, 
angltezkas kningas ir lietu 
viszkas Irlenkiszkas Bi- 
blljas ir Naujus Testamen- 
tui. Bibllju turime daugiau 
kajp ezlmta kalbu. Jeigu

—P* “ ‘ ,, 0. sužavini.«
-____________________ - -

I M ASZ IN OS

Didžiause Lietuwiszka Agentūra

SZIPKORCZIU e*-
Ir Kantonas Bankinis.

W. KIMIA WICZIAUS 2'K,.c.»r.
Parduoda Szif- 

kertes ant wisokiu 
lajwu, drueziausiu 
ir g re jcziausiii. 
Siunczesi piningoj 
in wisas dalis svie
to grejeziause ir 
pigiause. Iszduoda 
dostowierenes del 
tuju ka noi i sawo 
dali lietuwoje kam
pawesti. Wiskas tejsingaj dirbosi.

Tejpos gi jago kur draugiste rejkalauje pujkiu Szarfu 
Špilkų, Juostu, Kepurių, Karunu ir t. t. taj tegul raszo pai 
mane o aplajkis preke kas ka kasztuoje.

Jagu nori, idant aplajkitumej werte tawo 
piningu Ir palengwlnlma ant:
R0MAT1ZM0, SKAUSMA GALWOS,

SKAUSMĄ STBENU, 
SKAUSMA KAUfcU, 

SKAUSMA SPRANDO, 
IB TRAUKULO 

Taj nuejkie In aztora, pas eawo Tautieti Ir pare] 
kniauk ZMIJECXINKO kuris Ira padirbtas aptle 
kojo dede Groblewskio Plymouth’e Pa. Paleo 
gwine taw kožname karte. Jagu eergl ant:

WIDURIU, KEPENŲ, ABBA KRAUJO 
pirk EGUITERON'O. 1. prlgelbes kožname karta. 
Duodu paranke ižgidlmo Drugio Ir prlepuolo. 
Duodu paranke Ižgldlmo no Gripo.

Jagu nori gautie tikros 
Trajankos

Pa) praazlkle tosios ka Aptlekorls GROBLEWS
KIS sudirba. Ira taj sudirbta lez wisokiu auguoiu 
Ir ezakniu isz dewlnerlu dallku sudėtos les 27 
kajp taj sako eik po 27) ant swleto geresnes 

Trajankos neeir^da.
Aptiekoris Dedie Groblewskis kajp jau del 

kožno žinoma, ira wienas garsingiausių Aptieko 
rius tarp muso tautos czlonaie Amerlke. Tejposgi 
ira del kožno žinoma, jog wienas geras aptiekoris 
žino Ir ženklina daugiau kajp 10 daktaru ne žino 
paglalba del euslrgusloe žmonijos. Del togi jagu 
kada Jue Dlewas tejktusl dallpstet kokia Ilga, Ui 
tuojaus nusiduoklte ant rodos pas jiji.

ALBERT G. GROBLEWSKI.
Ill Main St. arba Box 1100, Plymouth, Pa.

Tikrai pirma Lietuwiszka 
-^KARCZIMA4- 

S. ARBASZAUCKAS.
Užlajkau ezwiežia ir gardu alų 

net Isz Stalupienu Eiiu Porteri 
iez geriausiu Bravoru, gerlauee 
Dckltnci, o ir eu wieokiomlB žole 

mie Tejpoegi kwepanczlu Clrsra
laz Rusijos ir Turkijos, Ir Uikandalas stow! pei 
visa diena ant stalo tajposgi duodu Lletuweme 
wleokes rodąs Ir ne lajmoje klek galėdamas 
paglalbatu tik ne pamlrszklt szlo numaro.
1851 8. 2-n4 STR. PHILADELPHIA, PA«

LABAJ PIJKF.J PADARITI 
PAWEJKSLAJ ISZ MAŽO 

NAT DIDELO.
Mano dirbtuvėje dirbtai pavejkalaj tikta! en 

iliejine farba, pastelinėj ir kas nori turėti pujkua 
ir dideli savo pavejksla. taj isz mažukes fotogra 
Ojos, kad ir ant blekcs nutrauktas, mano dirbtu 
aejedirhaai dideli pavojkslaj kokius kas nori eu 
Aisokiu ntiredalu. Ir siunczlu in kraju l>e remi 
pagal gerinus.' apasaba. Turiu mano dirbtuvėje 
portretus Witaudo, Adomo Mlckewiczlaua, 
Ii. Sinkcv-icziaus ir kitokiu dldviru gatavos, kas 
ori gali gauti.
Tnuli.'czej! nesiduokite bile kokiam fUAzerluj 

kurie ne sztant padariti pawejksla kajp rejke. 
I'ukstanczius pavejkslu jau pristaczlau del 
.visokiu ipatu irtas taj ira geriause paranke o ir 
lavininkaj fotografiniu dirbtuvių man darba 
oavedlnoje. Tautieczej szelpkite eavlezki. 
Adresavoklte:

MIKOLA GANO,
182 S. 5-th St. Philadelphia, Pa.

In Skulklno pavietą atsilankau kas tris nedeloa 
r apsirinkau ta joes vietas kuriose priimu o rd 
:ius: Slienandoah'e pas: Cb. Radzevlcziu ir 
Prof. J. Žemajtl,

Mahanoy City paa: Prof. J. Jurgelevlczlu, 
Gllliertono pas: B. Ragažinska, 
Minersville pas: p. Stravinską.

Geriause uszejga
del Lietuwiu pas:

Kaži. ZWINGILA,
5S Hill St. Cleveland, O.

Užcjklte wixi l.lctuwcj ant gardaua alucalo Ir 
jeroa arlclkoa. Apart to gausit n Kokia rodą 
rcjkaluoae an do ar apc darbu*. Jagu kaa lai kur 
rlbuslt ne užnilraikll apc anno taniki). g;-j

Daktaro Moreau’o 

taj ir Pennyroyal Pijulkoi 
Saugiausia ir Geriausia

Francuziszka gtdunle moterių

per paeita. Adresas Z>r. Moreau A Co., Brmrff 
Bros*. Bldff. S. Clinton Str. CAioa^o, fU. 
Ant pardawimo pas Ilagenbucha Mah.Clt^



IŠŽ LIETUVOS.
Wirai, sekite szita ma

da! iSzwekszna, Baseinu paw. 
Pas musu wirto nauja “mada”, 
ir dėkui. Diewui, szi Karta di
delei gera. Pradėjo daugelis 
patis mokitis raszit. Mokinas 
jaunikaicziai ir meigaites, ne
pasiduota jiems net ir wisai 
suaugę wirai, atlikę “kantun- 
gas” (liosus) ir waiku būrio te 
wai. Wiens no kito gauna isz- 
raszitas lietuwiszkas literas ir

NERVITA PIGULKOS.
BUOHAŽINA 8WEJKATA, NUSILPNĖJIMAS 

tK PRAŽŪDIMA8 WIR1SZKUM0.
Gido nusilpnėjimą, pražūti i ma sekios, pražu- 
d i mas atminties ir wisas ligas saužagistes 

Ira tai giduoledel ner- 
wu irczistinimo krau
jo. Sugražina borwa 
wejdams ir jaufiista. 
Per paczla 50 c. 6 ba- 
kselei u i $2,50 su gwa- 

N rancije ižgidimu arba

60 
riOULKV

50

isz anų pradeda mokitis. Pra
džia padawe A. P. jau wedes 
žmogus, turis apie30 metu;-jis

(ugražinimu piningu. Raszikit po kninguie-

NERVITA TABLETSueįiMBOM Pak«iu««« fuojaUB pagial-
Gido tejningai Fndudinima drūtumo, weri- 
cocele, paresis, paraližu ir perwirszinis nau
dojimas tabako, opium arba gėrimo. Per pa- 
czta u>.peczetitam baksukije $1,00 arba o 
už $.5,00 su gwarancije ižgidimu in30die- 
nu arba sugrąžinimas piningu. Adresas:

NERVITA MEDICAL CO.,
Clinton & Jackson Stu. CHICAGO. ILL. 
Ant pardawlmo HAGENBUCHO aptiekoj Maha My 
City ir wiiosa Suwieoltuowe Waldlbti Aplietuose

iszmoko rasziti per menka lai
ka, atilsio walandose. Jam at
siuntė R. sawo ranka paraszi- 
tus iszraszns ir reikalawo, kad 
pagal ta iszraszu P. mokitusi 
rasziti, da pridėjo,jog tol neb- 
raszises jam laiszko, kol P. ne 
atraszises jam sawo ranka pir
mas. Nors P. lig tolaik neini- 
wo ne rankoje turejes plunks 
nos, bet netrukus menesiui jau 
nuleido R. tawo ranka raszita 
laiszka. Dabar-gi teip gerai ra 
szo, kad wisi negal atsidiwiti. 
Kiti-gi pamate, kad iszmokti 
rasziti ne teip jau sunku, pa
tis szoko mokitis, ir pasisekė 
jau iszmokinas pora deszim- 
cziu,o mokos gal da koks szim 
tas.

Musu žmones pradeda bus 
ti isz miego, o atsibudusis 
tuojaus pamato, kad reikia 
žmogaus arba maitina labai 
juodai. Ir mus žmones pradeda 
užsiimti prekiste. Kiti isz pre
kystes ne pralobo. Ruzas surin 
kės isz prekystes sziek-tiek pi
nigo, uždėjo sawo plitniczia, o 
Balsis masto net apie uždėji
mą linu werpamosios maszinos 
tikt negal gerai apsiteirauti, 
isz kur ima ira tokios maszinos 
pigiai parsitraukti. Szia žiema 
wel St. Serapinas kartu su Pau 
lauskiu ir Gecziumi pirko no 
Bucewiczienes isz Judrėnų gi
rios už pusantro tukstanczio 
rublu pelnui. Czia pirma kar
ta pirko musu žmones girrios 
pardawimui.

— Pilwiszkiu miestelis (Se- 
napiles paw.) Užgiįventas be- 
weik wienu židu, kurie už
siima wien tik prekiste ir ga
na puikiai jiems klojasi. Mat, 
Pilwiszkiai guli labai geroje 
wietoje—arti geležkelio sta- 
cijosir Prusu sienos. Jawai per 
Pilwiszkiu židu rankas eina 
isz gana placzios apigardos, o 
žąsis eina per ju rankas netik 
isz Lietuwos,bet ir isz Maskoli 
jos. Wiena žasu pirklį Bergmo 
na net patis židai wadina “ža
su karalium”, — mat jis pir- 
mucziausiai pradėjo gabenti 
žąsis in Prusus.

Zidu krautuwiu ira kelios 
deszimtis, tarp ju-gi tik duon
kepiu ira keturi lietuwiai ir 
wisiems neblogai klojasi; ketu 
ri metai atgal duonkepiai bu- 
wo wieni tik židai.

J. Kaczergiaus krautuwe gi 
wuoje jau bene szeszi metai, 
pereita pawasari instengekrau 
tuwe tūlas Januszaitis (Janu- 
sza, Januszewskis) isz Baltru- 
sziu kaimo Griszoabudžio wal 
se. Jisai dwideszimt su wir- 
szum metu pragiweno Angli
joje; ten daug metu laike trak 
tierine bet ne perwirsz jam 
sekasi.

Policijos bicziulis Szuns 
ku wals. (Suw gub.) Uosupio 
kaime giwena ūkininkas M. Ar 
nastauckas kuris patires bile- 
ka prieszinga waldžiai, neuž
laiko slaptibej. Sztai priwesiu 
wiena atsitikima: Pagal sūdo 
nusprendimą turėjo atbut ka
lėjime dwi sanwaites P. Bliu- 
džius isz kaimo Klewines. Bet 
dėlei sawo reikalu P. B. ne 
pribuwo ant insakitos dienos; 
wirszininkas atsiuntė žernskius 
idant pristatitu jin in kalėjimą 
bet P. B. pasislėpė. Teip pra
ėjo du, ar tris menesiai.

Wiena diena nuwejo ing Uo 
supi pas wiena ūkininką atlikt 
koki tai darba. Jam be dir
bant atėjo ūkininkas Matjo- 
szius Arnastauckas ir patires, 
kad P. B' da neatliko kalė
jimo, ta pat diena nuwažiawo 
in miestą ir danasze apie tai 
wirszininkui. Tas paemes žem 
skins atlėkė, kaip akis iszdege 
ale nieko nepaeme, nes P. B. 
gawo apie tai žinia pirmiau, o 
kad ne kas kitas apie tai paša 
ke wirszininkui, tai matit aisz- 
kiai isz to, kad parwažiawes 
dawe žinia wisam kaimui, kad 
apsisergetu, nes busenti krata 
pas wisus.

Tai mat koki policijos bi- 
cziuliai atsiranda musu tar
pe.

Žinios wietines.
— Swietelis nuludias!
— Diewas žino kadaj straj- 

kas pasibajgs.
— Geraj padari tiejej, kat

rie iszwažiawo in kitur dar- 
bauti, ba jau du menesej kajp 
strajkuoje o ne žinia kadaj 
bedarbes bus galas.

Pujkios pleszkes su misingi 
nejs ir nikelinejs papuoszajs 
pas Gruber & Co.

— Melines renka - pilni 
krumaj žmonių.

— Biznej suwisu nustojo - 
wisi bedawoje, o jau ka saki
nuose taj suwis tuszcze.

Kufaraj n Waližos pigiause 
pas Gruberi & Co.

— Mansion Moteli susibeczi 
no wiens agentas su wienu biz 
nieriu ant 825 jog konwencija 
kuri ketina atsibut 17 szio me 
nėšio ne atsibus, nes tas agen
tas twirtina jog gal kompani
jos sutiks su darbininkais 
priesz ta lajka. Diewe duok 
kad tas agentas iszgrajintu 
tuos $25 dol.

—Wisokiu masznelu, sku- 
riniu petneszu ir diržu del bri J 
twu galite gautie pas Gruberi, 
34-36 E. Centre Str.

PATĮS TAJSIKITECZEWER1KUS.
Lajke strnjko galite užczedint keliolika 

centu tajsiniliinir | atis czewerik-is. Turime 
padus no 5 lig 25c už pora teipos-gi pejl is 
plakiukus ir winio. Gruber & Co., 34 E. 
Centre uli.

[sz Lietuwiszku
Kaimeliu.

SHENANDOAH, PA.
Wienas nugriebi, 2 dol. wie 

nos moteres taj kajp norėjo 
west pas kun. prisiejgditi taj 
iždumi in nežinomas szalis..

— Oras gražus, - taukej 
palije.

Žmonelėj uusiminia isz prie 
žastes strajko, - wieni ejna in 
girre meliniu rinkti, kiti kaži- 
ruoje isz “pitro” ir isz kitokiu 
graju, ba piningelu ne turi, o 
ejnikio ant bargo ne nori 
traukti.

— Katrie turi piningu, taj 
sawo bodes szelpe ir lajkosi 
kiek goledami broliszkoje 
mejleje.

— Sztorninkaj ir šaltiniu- 
kaj, padari mitinga ir sutari 
ant bargo ne dawineti.

— Giwentojei Coal uliezibs 
turėjo mitinga ir iszrinko ko 
miteta isz penkių, kad praszi- 
tu konsulio miesto, idant iszde 
tu ta uliezia plitom.

Sparrows Point. Ml). At 
szilo, - darbaj geraj ejna, - 
dirbo kas diena, uždarbej ne 
kokie, nes darbaj lengwi.

New Haven, Conn. Wis- 
kas geraj ejna.

— Oras gražus, dienos szil- 
tos naktimi palije.

— Darbaj dirbtuwese widu 
tinej ejna.

Ira, ir tokiu szapu, ka sto- 
kuoje.

— Lietuwej wisajp gi- 
wuoje.

— Diena 4 july buwo dide 
Jis piknikas, kuri iszkeli Dr. 
Szw. Franciszkaus, ant kurio 
gražej pasielgi ir pujku bizni 
padari.

— Praejta menesi buwo we 
sejle lietuwio su protestonka. 
Diewe padek!

Hudson, Pa. Oras buwo 
wesus, nes jau dabar szilta-

— žmonelėj trauke in kur 
kitur, tiktaj tiejej likosi ka 
gribus sergsti.

— Gajla moteriukių, ba 
grasziu pabajgi, taj aline ga- 
wene uszstojo ir dinerkes suru 
dijo be kabodamos ant wi- 
nies.

Bernice, Pa. Oras drėg
nas, - kas diena palijs.

— Per Julaju swietelis bu
wo linksmas, ba gawo pininge 
liu. Fajerkrekius spragino, net 
wienas anglikas likosi nuszau- 
tas per paloka, o ir wienaj mo 
terej koja paszowi.

— Darbaj da wis po biski 
kruta.

— Melines ant giaro prade
da atsirasti o ir gribaj isz že
mes lenda, tiktaj neira kada 
gribawimu uszsiimti.

— Jau ir merginu pradeda 
atsirasti ir kajp girdėti, taj da 
pora baczku partrauks.

— Nusiduokite wisi aut ge
ro alaus pas p. James Connor 
in Mildred, Pa. Ten wisada 
szaltas alutis ir rasite lietuwisz 
ka gazieta “Saule” pasiskaj- 
titi.

Utica, N. J. Darbaj widu- 
tinej ejna, pribtiwusiem sunku 
ku darba gauti.

— Merginos labaj trokszta 
wiruotis, bet kriaucziukaj prie 
to ne tikia ir suwis ne nori pa 
czuotis.

— Strajkieriu nuolatos pri 
buna.

— Pradėjo lipia kasti, o 
kad maszina per maža, taj ir 
žmonių mažaj rejkalauje.

Kenosha, Wis. Darbas ej
na net uže ir pribuwusiem 
grejt darba duoda.

— Lietnwiu ira pusėtinas 
būrelis , tiktaj ne daug famili 
ju, taj wienoje grinezioje buna 
po 15 mažiause, taj gaspadines 
mažaj pajso api burdingieriu, 
o blakių lowose kajp welniu
pekloje.

— Oras nekas, ba kas die-
na geraj palije-

— Nawatnas dajgtas. Lietu 
win daugibe, o lajkraszcziu 
tejp kajp neira. Biedni sutwe- 
rim a j •_______ _______

Braddock, l’a. Darbaj ge
raj ejna.

— Fabriką Cornegie didi
na, stato du nauju blast-forna 
ce, prie kuriu dirba 150 žmo
nių..

— Tejpos-gi Mc k. O II Co. 
Statis didele fandra, jau kont- 
raktoris dirba su 80 žmonių 
prie iszliginimo duobiu, - dir
ba diena ir nakti. - tuojaus 
pradės muriti pale j Mongoley 
u |e.

— Kokis taj drejweris wa- 
žiawo skersaj geležkeli, tame 
užbėgo pasažierinis trejnas ant 
7 uliezios, pagriebė abudu ark 
lūs ir po wiena koja nulauži 
Paliemonas nuszowi abudu 
arklus. Kajp girdėti, taj ira 
drejwerio kalte.

Wilburton, Ind.Tcr. Dal
ba j biski pasitajse, tiktaj ne 
pilna lajka dirba o ir majuose 
ne ira paredko. Kožna diena, 
kada atejni dirbti, randi užgnu 
wuses, taj ir ne gali uždirbti, 
ba užima lajka iszwalimas 
szlejto.

— Oras gražus, praejta ne 
dele wisas dienas lijo.

Westfield. Mass. Darbaj 
ne szlektaj ejna,

f Diena 4 july nuskendo 
Jonas Wojewoda, 22 metu se
numo. Amerike pergiweno 1 
meta, paėjo isz Kauno gub ir 
to paties pawieto isz Kajmo 
Rugszonu, kur paliko tewelus 
nuludusius. Sziczion-gi Ameri 
ke turi broli Franciszku, du 
pusbrolius ir pussesere.

Szermenos atsibuwo su mi- 
sziom szw. ir kūnas likosi su
dėtas ant katalikiniu kapiniu 
Smut, atm. Jonas buwo doraus 
giwenirao wajkinelis usz tat 
paliko po sawira dideli smut- 
ka..

Tegul diewas duoda dangų.
Frauklyn,“Wash. Dirba

“ Ira dwi partijos Lietu- 
wiu Kauuiszkg ir Suwalkisz- 
kej pribuwusii isz Shenandoah 
taj be palowos ėdasi.

— Pasakikiįe Szeszpirsz- 
cziuj idant su iwetima motere 
ne giwentu, ba netrukus pri
bus “Baltruwimi” taj atskirs. 
Tegul jis atsimena ant sawo 
locnos paeziosir wajku.

Mt. Carinei, Pa. Ne žino
mos ipatos padįjo daug dina
mito po namu James Fitzgi
bbons ir Martino Szook formo 
naj Richardo Kasikio. Dina
mitas eksplodawojo, nunesze 
porezius ir sudaužė wisus lan
gus..

— Kuningas Maciejews- 
kis, lenku parapijos apsirgo 
ant raupiu gaudamas ta liga 
lajke atlankinimo, ipatos ser- 
"antes ant tos ligos.

Scotije (Anglijos).
Oras wesus norint jau 22 

diena June.
— Darbaj visur menki ir 

maži uždarbej, taj ir Lietuwej 
tikiau apsieina, negu praejta 
meta, nes da kajp kada wejo 
padaro.

Sunku isz wainos padariti 
karweli, teip ne gali norėti, 
kad isz Lietuwio butu dawad- 
nas žmogus, o kad da turėtu 
ragus taj wieni kitus užbaditv 
Daugiause pridirba hecu 
Bondvill Parke. ’

— Darbaj prie anglu po že 
me. Tiktaj tas geraj, jog Bond 
vili Parke paliemonas narsus, 
taj kajp lietuwis parwede pa- 
licmona, turi tuojaus tas par- 
wedikas nusamditi karieta del
kaltiniko, nuwežti in pilka 
mūra, kajp koki poną - karie
toje, skundikuj kasztueje 5 szi 
lingaj, kaltininkas tiktaj baus 
me užsimoka, taj biski apstojo 
szaukti palicmona. Usz-tat pa 
licmonas samdo karieta,ba jau 
nusibodo nuolatos wajksztine- 
ti ant paszaukimo Lietnwiu.

Isz Balseles Kaczergieni jau 
trecziu kartu no sawo wiro pa 
bego su Ulewiczium.

■— Karembres bobos lig bis 
ki susiwaldi ir jau wajdu ant 
uliezios riekele, tiktaj Staniene 
sawo pasiutimo nepamęta.

Moteriukes pasitajsikite, ba 
jau rengėsi in kelone “Baltru- 
wieni” su koeziolu jau bad aj 
ir szipkorte nusipirko.

Ant “Tewynes” kopo.
PRISIUNSTA.

Susiwienijimo tautiszko, 
ira pauaszi inredne lenkiszkam 
Narodowam Zwi.-jskm, kur 
žmonėm Ki-ikszczionim pripa
žįsta sawžines luosiben, ir wis 
ka guodoja, kas ira gero ir 
krikszczioniszko, wiska neken 
czia kas ira pikto. Tiek sziuo 
mi tarpu tik man suprantama 
apie abudu(_Susiwienijimus.

Treczioji prisiėjo ant pomie 
ties paminėti Susiwienijima 
Lietnwiu Laisvamaniu.

Tas Susiwienijimas nesza 
užwardi nors nebloga, nes lais 
wai maniti, nesuw.iržitai misi 
tie, žiūrint turi tiesa kožnas 
žmogus, bet isz jo platformos 
ant kiek teko matti, tai ten 
laiswe per kieta, nes gera nors 
geriausiaji kataliku jie wargei 
sawo eilesna priintu, arba 
pirmiau mažu neaplenstu.

Antra, tas Susivienijimas 
ira toji pati inrednekaip ir Te 
wines Miletoju drau'istes tik 
tuorai skiresi, kad labai toli 
wieni no kitu ju mitriai.

Tiek to, tegul lamingai ten 
giwuoja tos inredn-s, o kiek 
asz manau apie jais tiek sa
kau.

Grisztu wel ant Kopo “Te 
wines”. Paminea buwo 
“Žwaigždeje”, kad “Tewine” 
inpuole m letargalik ant wie 
no meto.

kas diena ir uždarbej ne 
szlekti.

— Usz tat ir gere pusetinaj, 
isz ko szinkorej ir sztorninkaj 
turi aukso prisipilia ne mažaj, 
ne rejkalauje wažuot in Alas
ka aukso jeszkoti - in stuba 
atnesza.

Ceiiturei, W. Va. Oras 
sziltas - tankej palije.

— Dirba kas diena ir kas 
pribuua darba gauna, tiktaj 
ne labaj mėgsta dirbti.

— Lietnwiu ira 6 familijos, 
pawieniu in 50.

— Norint karezemu neira 
bet alaus ira inwales, tej prisi 
geria kajp giwulej rimawo- 
jesi.

nauja laikraszti bet ne “Teivi- 
ne” adgidis, susigadis padėtos 
literos ir kiti drukarnes rakan 
dai ir dėlto literos neparduo
damos. *

Czion mislis gema kur pa
dės “Tewines” spaustuweje isz 
laikitas nemažame skaitliuje 
knigas, turbut bus ju žmonėm 
ir pelem, bet saugok Diewe 
kad ne tektų isz didės prižiu- 
ros pelem kninginas tikrasis 
S. L. A. . . .

“Tewine” iszeidinedama pri 
gelbėjo daugel ir “Dirwai” nes 
statiti literos in “Dirwa" til
pusiam dainom nereikejo, jais 
tik iszeme isz “Tewines” su
laužė pagal forma “Dirwos”, 
ir waliai atspaudino in “Dir
wos” kniga, ir atliktas kriu
kis.

Kasztai mat Susiwienijimo 
Lietnwiu Rimo Kataliku isz- 
leidimui “Tewines”, prigelbe- 
jo ir “Dirwai”, nes zeceriai už 
statima dainų užmokestieo 
reikalaut negalėjo, nes «iki už 
mokėjo kasa S. L. R. K. A., o 
p. Stagaras argi už “Dirwa” 
no iszleistoju nieką neeine?

Biznis tai biznis! Biznis 
“Dirwa”, biznis wisi k i r ■ 
w e i i n wienakirwi!

Asz szita raszta raszidams, 
remiausi ant grinu faktu praei 
tęs, ir inisliju kad ka sakau, 
tas stosis ir ateiteje; nors esu I 
senas, bet maž sulauksiu pama 
titi kaip bus, o jaigu mirsiu 
tai matis mano teisibe likusio
je; praejuses kliūtis jau gi wi
si mateme.

Beje - abieju Susiwieniji- 
mu prezidentai nauji, duosis 
matiti, ar neprislinks prie ju 
kokia szmekszta su pakuriti-1 
mais netikuseis?

Duok Diewe pasisekimą, ir 
dwase Szw. kad mokėtu tie 
nauji wadowai apsisaugoti no 
neramiu szmekszlu, ir kad wis 
kas iszejtu abiem Susiwieniji- 
mani ant džiaugsmo ir naudos.

Cziou be to reikia atmiti, 
kad szmeksztas gundanezias 
prie pikto, gali isz dalies pa
justi kiti sanarei komitetuose, 
taigi priwalo stoti kuoweikiau 
sei apginime, idant inrednes 
nepnkreiptu isz tikrųjų wežiu 
i u bala.

Czion isz dalies kad ir po 
laikui, apgailistauti reikia pli- 
szimas S. L. A. in dwi pusi ir 
mirio “Tewines” kuri kliuwo 
in kapus da per jauna, nes bu 
tu kaip žiūrint galėjus da tar
nauti S. L. R- K. ir kitiem 
žmonėm, bet kad literatai ja 
inware in džioiva, galop turėjo 
mirti, tai isz to nesztant buwo 
niekas ižgelbet.

Ant jaunos “Tewines” kapo.
Nesulauksim žaliuojent la

pu.
Guodotinas p. Baczkanskas! 

neatraetei mano raszteliu nie
kad, teiksis ir szita neatmest, 
bet patalpint in “Saule” nes 
asz ji rasziau da per straika 
turėdama laiko, aplinkibes ne- 
iszmislijau, bet seniau isz lai- 
kraszcziu ir pažwalgu, nesilai- 
kidams jokios puses tik teisy
bes.

Tegul Diewas palaimina 
giwuot abiem Susiwienijimam, 
ir “Saulei” teisibe garsinti

Kam gal szis straipsnis ma
no nepatiks, bet asz kitaip ne
galiu kaip tik teisibe pasakiti.

Senas Glowerso Mainieris.-----------------------
Si

Trumpi Telegramoj. Į
&— —

Jau tik negali luti teisibe! 
kas numiręs, tas n-adgija, teip 
ir “Tewine” kad umire, ma
szinos parsiduoda literos pas 
Radžewicziu susidis ir tt. ir tt. 
tai nereik ne saplioti, idant 
kada ners atgitu.

Czion bus teip; maszinu p. 
Stagarui nereikia jis jais turi, 
reikia maszinas prduoti kad 
užėmė wieta nestwetu dikos; 
literų p. Stagaru dabar teip- 
gi nereikia bus adetos pas p. 
Radžeivicziu teijligei kaip ir 
pas p. Stagara; aeisgi laikas, 
baig p. StagarasDawadku Zi 
watus, sustos iszidineti “Dir- 
wa” tad p. Stgaras iszleis

ApieStrąjka
Wilkes Barre - Prezidentas 

Mieželis sugrižo isz New Yor- 
ko kuris kalbėjo ir matėsi su 
II. White sekretorium N. G. 
W. of A. kuris prižadėjo jog 
jiu unija duos pagialba jaigu 
strajkas ilgaj tęstųsi ir jaigu 
ant konweneijos 17 Liepos ne 
gales iszszaukt minksztu ang- 
gliu darbininkus ant straiko 
Bet Michelis nepriėmė da tos 
pagialbos sakidamas, jog da 
tur iszko užsilajkit.

Sekretorius White sako: - 
jaigu iszszauks minksztu ang 
liu darbininkus 17 Liepos taj 
dideliu klajda padaris ba tie 
tur agrimentus padaritus ir 
jaigu darbininkaj agrimenta 
sulaužis taj ir kompanijos ne 
norėtu iszpildint to kas ira ant 
agrimento, batoks agrimentas 
ne turėtu daugiau wertes.

J.A.Mandura
135 S. MAIN ST.—SHENANDOAH, FA 

Didžiause ir Pigiause Fabrike 

Cigaru: ir: Paperosn
-----  TEJPOS-GI-----

Parduoda wisokiaa maldakninges tr 
lingus dajgtua del kataliku. Parduoda tik
taj del sztorninku ir perlonams. Growl»r 
ir orderius galite pas mane raszit norint/ 
kukiam lieiuwi.

STEBUKLAI dyka’
Szis stebuklas yra tai paveikslas vyro kuris per 

Bimainoin motery ir vėl atsimaino. Niekas ne«n. 
pranta kaip tas pasidaro. Katras prisiusOKn 
markėmis ant apmokėjimo prisiuntlmo kasztn 
gaus ta paveikslu dykai unt sampelio. Parsitrauk 
viena o nudyvysl visus savo pažystamus. Raizvk 
tuojaus szendien nes neilgai juos dykai davinėsiu 
ri. Smallwood, 1297 S Spaulding Av. Chlcago,W

LIETUWISZKAS
BALBERIS

T. K W1ETKAUSKAS.
314 W. Centre St. Mahanoy Citj 

Pujkei plaukus kerpa ir 
$an"waj skuta bardzas.

Charles H. Wbltjen,

D

BH5B

Sudzia Pakajaus.^
R. T. Lewi&;

—): Skwajeris :(—
Turedamai rejkalus kajpo 

prowas, perraszimo locnasties. 
pabudinimus ir kitokius dajg- 
tus nusiduokite pas jin.
¥ur buwo skwajerio May ofisas.
MA H ANO Y CITY. PA.

212 S. Centre ule.
Parduoda lajwakortes ant wiso

kiu kompanijų i siuneze piningus in 
wisas dales swieto.

Atima dales isz Austrijos, Prusu 
ir Wokietijos ir padaro rasztus ant 
užraszimo dalies kitiems.

Paskolina piningus del norineziu 
pirktie namus. Parduoda ir rauda 
woje namus. Peržiury sude apie sto- 
wi namo ar nesiranda skolų ir t. t.

Iszraszo Ditus ir kitokes swarbes 
popieras kiszauteses wisokiu rejkalu.

Pottsville, Penn’a.
Yo.56

ettekd It tH tu 

Un. fA. ro? iSTSE. 
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-F SENIAUSES 4-
GROSERSZTORIS IR
... S A L U N A S ...

A. Daniszewicziaus
628 & 630 W. Centre St.
MAHAN0V CITY, PA.

fTJerlatiBl ir szwleMaual taworaj del wnlglo 
MiHaj wiaokl kwietinei ir ruginėj. .Mėsa 

sztvležla ir rukinta. Cukrus, Kana, Arbata, 
Razlnkos, Garas ir tt. Kna perka už piningus 
gaus daug pigiau. Alua ir arielka gera jog po 
Ižgerimui žmogus buna ewejkas kajp žuvie. 
Paa eavva! sena pažįstama o kas karta atsilan- 
kls taj to neelgalles! neužmirszkite!

: GROSERSZTORIS PAS
A. M. Margewicziu,

323 E. Centre, Slienandonh, Pa.

Milhi.Mesa, KawLArbiUCitaiirll 

Teipoe gi gali gaut wisokio kwepeuczii 
tabako, plonu popierelu ir gatawu gilzu 
paperosami o ir maizinukes dirbimo pa 
□erosu. Silkes riebios ir balto* isz 
Europos pargabentos. 3-32-01

LIETUWISZKAS BUCZERIS
M. KUZMIliSKAS,

W. CENTER ST. MAHAMOY CITY

kfeua wisada szwieie: galwiine, werazine, 
twine ir kiauline, DESZROS ir KUMPEJ 
izwiezi ir rukiti pargabenti in garsingiausiv 
n rtaiezin. Kas karta atejs,

Tae ne peiks.

GARSINGOS G1DU0LES
Parduodame ir siuneziamt 

in wisas dalis Amerikos nuc 
wisokiu užsisenejusiu ligų. Ra 
szidami gromatas indekit ui 
20 marke del atsakimo.Tejpo- 
gi turime Kalifornijos giduoliu 
del auginimo plauku irnoslin 
kimo plauku, no plaiaiskanu 
ir no papuoczku.

W. K. SZEMBORSKIS.
44 William St. New Britain,Conn.

DABAR IRA LAJKAS
Pirktie pigiu dajgtu, nes po 
strajkiwela pabrangs. . . .
Turime daugibe wisokiu įvežimu- 

ku del wajku,kurios turime kanecz 
parduot. Wiskas muso sztore ira 
sumažinta kone

PUSE PREKES
Wisoki naminėj rakandaj, karpetaj 
ir peczej. Tejpos-gi turime pecziu 

kisz antros rankos kone nauji.

| Richard Guinan,
1201-205 W. Centre St. MahanoyCity,Pa.

CAR SLENKA PLAUKAI AR NORI KAD 
ANT PLIKOS GALWOS USZZIALTU?

GAL ira palwo pleiskanų? Ar turi papuezku dederwiniu. ar niežuli lezberiinua wiaokiu puczkul 
Gal gahva skauda? .Isgu tejp taj azaukia paa Prof. HlttMtZ A Scalp Specialiai, kure torp wisuHri 

žinomas ir būna didžlauaeme mieste New York, kure bu ju giduukme tukatanezej žmonių paainMJO 
ir gausi v-isa« informacijas DIKAJ kajp iszsigidite, nusiduokite ar raszlkite. Gausi reda DIKAJ

Swarbiauses būdas apsisaugo! no pawoingu ligų.
Wienas garsingas daktaras ir profesorių isz Europos lajke lekcijų Bellevue llospitale MedectiMN 
UniwersTlete iszajsz.klno Kad Ilgas gldtte kHjpo: Dusuli, diliom, kosulį eloira. kataru, bronkktt 
gerkles sknudeima sunkuma po krutinę, no užszaldimo gautas ligas, su szej intajsa “OronanalZis- 
mm Inlialer" kurs ira padirbta Londone ir wartota pirniiauee per Dr. Yeo. paskiau kiti daktarėj su 
pasekme wnrtojo ir in szi szali pateko, ira patemita per garsingus daktarus kad ligonėj geriant 
giduoles su wlsokeis nuodais, mafezimus kajp tai: ira wisokiu trucziznu geriamose giduolese kurios 
sugadina apetitą walgio ir abelnaj nusilpnina wisa žmogaus organizmu. Tajgl kad kas užlajklto 
minėta intajsa kurs tik kwepimu iszgidls labjause gautas ligas niajnose praszalins wisa prisiwehttl 
sistema isz plaucziu Ir gerkles. Taigi ta intajsa kad rastųsi kožnain name, su jei wiena gali iszgidlt 
keletas žmonių nereikalaujant imti kitoniszku Ir nckaeztiiotn Užduot daktaratu po ketle szimtus 
dolerius už gidlma ligos. Kas prisiims sawogera adrosa taj iszsiunsinie DA KAJ wisus apraszimus 
kajp rejke wartuoti ir kajp apsigint no ilgu. Atejkite ar raszikite po adresu:

J. M. BRUNDZA, Chemist.
Bi-oadwiiy 220-222 S. 8-tli E. P. Blt’KLYN. NEW YORK CIT

K A N T O R A S

•B-A-N-K-I-N-l-S-
D. T. BOCZKAUSKAS,

520 A 522 W. South Al. Mahanoy City, Pa.
Turi MiBiiio-ziina su wisais Europi neit Bankam. Wisi jau ira pernitikrinia, jog 

rausti pininga) per numo tarpininkista greiesiauee nuejna.
Szlmtal

Ibz w i .u .žaliu A metiko, per rnuao rankas eiunczeel kas metas in 
eunopz, LIETUWA, PRUSUS, ROSIJE, AUSTRIJB, 

LENKUS. IT A LIJĘ, IT T, T. IR T. T.

NE WIEN0 PININGAI DA NE PRAPUOLĖ. ^98*-

DttšuUi?

Dr.RKWTESO

“ANKERB(btai
PAIN EXPELLER

Rbcumanzino, 
Mgijos. Saespfe 
Sta SMp i ir Tisahi Rleisitski skAadejizs.u ir 56c. pis viss utiekzrizs 1*5 ;

f. At Richter & Ck, 
21-Peui Street, 

Nev York.

Kaip reikia suprasti-1 
wiena waldzia neo D 

wo paeina" ir ar tei 
sibe!

Piesrinis Iiiniemur JitiJ

Straipaelij. neseniai pm 
puriame “Sanleje" nuroili 

ant to, kad žmonių draus 
te'"- tikros priežiūros eb 

tnoti, boti new.- „• 
,., 6 ''‘iriau
diliams ant to, — v 

prigimimas teip ira tinfe 

savimeile, in egoisms, j 

žmogus verždamasis in laii 

smip suprantama nepa 

ant jokiu gamtos ir Dievo 

statu, koriu peržengimas a 

bena skaudžias skriaudas

Pittsburg, Liepos 7 - Mies
te Pittsburge pasidarė labaj 
szilta isz ko jau 6 ipatos likos 
užmusztos saules spinduliais.

New York. ĮJep. 7 - Kokis 
taj ne pažinstamas žmogus, wa 
kar po piet, nuszoko no 
Brooklyno tilto in wandeni. 
Darbininkaj no lajwelio. ku
ris apie ta lajka ėjo po tiltu, 
numėtė jiam wirwe bet tasai 
ne norėjo gelbėtis ir tuojaus 
nuskando.

New York, Liep 8 — Sze- 
dien 8 ipatos numirė nogkarsz 
to oro.

D.iquesne. Pa. - Liep. 9 
Jurgis Dezuka likos užmusz- 
tas, o keturi kiti bajsej sužejs 
ti per eksplozija dinamito ku
ris užsidegė nok karszto farni- 
so.

Penki užmuszti per perkūną
Offerman, Ga.July 8. - Laj 

ke darbo prie statimo ir užtrau 
kimo telegrafiniu dratu, del 
Southern Bell & Tele. Co. uže 
jo szturmas su žajbajs ir per- 
kunajs. Trenke perkūnas in 
darbininkus, užmuszdamas net 
5 ant kart.

J
NO $5 IGI $40 

•SMAJNINES MASZIN0s8<-

< i Ir kitoki rejkalingi prietajaaj ran- 
i Į dasi pas mus ant pardawimo. Tej- 
1 ‘ pos-gi priatatom kožna daleli ma-
< • szinos norints kokio padirbimo.
1 ; P&rduodame pikes, adatoj dtilus, 
Iakreperius, skwibeus, knatus, popie> 

ra ir t. U Parduodam pKCZiue o ir 
senus patajBom.

W. MORGAN,
16 N.Maln Mahanoy City Pa

PIRMUTINE UŽEJGA
De' Wietiniu ir Pribuwusiu in 

MAHANOY CITY, PA.
----- PAS -----

PETKA ŽILINSKĄ,
25 N. MAIN STREET.

Ira taj geriause wieta kur žmogus 
buna pujkei priimtas, wisame gali 
geriause rodą gaut. Kas karta 
užejs tai ilgai ne užmirszta isz 
swetingo priėmimo.

. cY 'National d
Sudėtas Kapit. SI,600,000. 

DEPOSITORY OF THE UNITED STATES.
FOREIGN DEPARTMENT KITADOS WAD1NOS1 MAX. SCIIAMDERG A CO.

COR. FIFTH AVE. & WOOD STR. PITTSBURG, PA.
Iszsiuntinejame piningus in wisas dales, newet mažiaus 

wietas Europoje, kajpo in Rusije, Austrije ir Wengrije mu 
bankiniu paredku.

Galini^ iszsiuntineti piningus per telegrafa del katro siun 
iziasi in pora adinu weluu po atneszimuj tuju pa-s mus.

Katrie turite padėtus musu banke piningus, galite atim 
Kožname karte be dawimo žinios priesz taj.

MIŠO DEPOZITU 1SZNESZA SVWIRSZ 12 MILIJONU DOLERIU.

Parduodame ir perkame užrubežinius piningus, kajpo 
Rtildus, Markes, Guldenus, Koronas, Frankus, Kanadiniusd 
lenus ir tt.

Parduodame Lajwokartes in Europa ir adgal— in Lietuwa i 
isz Lietuwos ant wisu kėlu už pigiausia preke, tejpos-gi pasi 
rūpiname praszpartus Suwienitu Waldibu.

Raszikite pas mus ^visokiuose liežuwiuose o prisiunsime de 
jus rodą ir kopertus. Adresawokite szitejp:

Corner Fifth Ave. & Wood St. Pittsbiu ’ <<?a.

tiems draugijos sanariat 

Per tai reikalinga darosi sai 

mitam tikra tvarka:-de 

nerasi draugijos, tautos le 

statu be už žiūros, be valdi 

Tai, mat, žmogaus prigit 

reikalauja valdžios, turi 

suturėta. Bepiga, kad žma 

pats save prigulincaai, te 

gai suvalditn, suturėtu, 

mala dalis žmonių teisiu 

susivaldo, dėlto reikia žmc 

prižiūrėti, valdžia, mat. sa 

mi, gema del žmonių rami 

ir suvaidino, arba kitai 

kant, valdžia ira žmonių d 

gijos prigimties reikalas.

Tai, mat, driko reikia 

džios klausti, kaipo nuo 

wo paeinanezios. Bet m 

naa, taj girdėjams, gal, 

prigimtis tai ue Dievas, 

asz ant to paklausiu, ar i 

gai mes sakome, jog Di< 

duoda giedra, debesis. Ii 

žemes vaisius kadangi 

viens žmogus sveiko 

mato, kad tai vis pati 

mums suteikia, o vieno 

dedami žmones sakant, Į 

Dievas duodas, mes j 

beproezius nelaikome, 

mesklistamel Ne, nekiri 

isz kur gamta atsirado 

sais savo prietikiais! 

klausimo duos atšakiu: 

kis:" Dievas snt were 

ir žeme ir visus daigt 

mus ir neregimus, - ti 

mokina katekismas, 

philosophia, -ta-pat j 

na sveikas protas, ku 

gamtoje Dievo atspiu 

gale ir iszminti. Del! 

gamtos instataitaiira 

paties Diewo, - o t 

nekiek neklistame, * si 

jog kiekviena valdi 

Dievo paeina, nes vii 

isz-pat prigimimo re 

ira, kas isz gamtos į 
tai nuo Diewo paeini 

ira in kureju ir wie 

visos gamtos.

Andai nerodžiau,




