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XXI Metas

Kas girdėt ? Ateivyste isz Europos konia 
suvis nustojo. Mat gauna gro- 
matas czionais, jog sunku su 
gavinfu darbu, tai ir nesireuge 
in czion. Ir gerai daro, ba ja
gu ir namieje sėdės tai darbo 
ir vargo ne turės.

Szeip darbai czionais prade 
da eiti ir ne trukus velei vis 
kas sugryž in senovybe.

Londonas.- In czionais pri 
buvo Francijos prezidentas M. 
Fallieres paeisveczucti pas An 
^lijos karalių Edvardą. Prezi 
dentas buvo labai iszkelmingai

Kada amerikonai ižsimuszi 
isz po jungo Angliku, savo 
randa pastanavijo ir aprinko 
sau prezidentą Jurgi Washing 
tona, sudėjo konstytucije, tada 
ir teisingyete vieszpatavo. Ja 
gu gi szedien vienas isz prezi 
dentu atsikeltu, ir dyrsteletu 
kaip žmonis pasielgė ir vieni 
kitus enge,- turtingi apsieina 
su biedniokeleis, tai velei gul
tu in graba. Jagu Europoje, 
ciesorei ir karalei despotiszkai 
valdo, tai Amerike da daugiau 
kencze. Kencze darbininkai 
no darbaviu, kencze tarnai vi 
šokiuose užvedimuose. O ne vi 
si api tai žinb, jog kuningai no 
tuju kanteymu buna luoši? 
O ne! Kuningai daug-labai 
daug kencze! Kencze no tu 
paežiu savo žmonių- ■ para- 
pijonu o ir no byle supuvu
sios bobos! Ant pagalos ken
cze ir no savo valdžios.- no 
vyskupu kurie ne paiso ant 
tykybes, despotiszkai apsieiti 
neje su kuningais už niek lai 
kydami Juosius ir atėjūnus, 
ypatinai “polanderius". Iszti 
kro czionais labiau yra skriav 
džemi “polanderei” no vysku 
pu,- bežionines veisles, negu 
katalykai Rosijoje! Czionais 
prakeiktas gadumas cziutaba 
kiu prigavingu spasabu užgre 
binejo musu bažnyczes o ir mu 
su kuningus persekioje ypatin 
gai tuosius, ka yra mylenii no 
savo parapijonu, ne klausdami 
parapijonu, ne iszrodydami 
priežaseziu, liepe kuningui 
kraustytis isz geriausiu parapi 
ju! kad padaryti vieta del sa
vo s o k e r i u! Teip kaip Ru 
sijoje, jagu katras isz vyrszinin 
ku yra geras del visu, tai ran
das be jokios priežastes perke 
lineje in tolyma szali,o del ko? 
del to jog yra “zaylijatelnyi”. 
Teip ir czionais patiikines veis 
les vyskupai daro.

Czionais turi pasikelt visi 
Lietuvei priesz tokia szunybe 
ir atimti už raszus no’savo baž 
nycziu, teip kaip padare .Scran 
ton Lietuvei Ne reike ranku 
nuleist ir ne apsileist, ba czio
nais eina api gerbūvi visu ir 
numest no sprandu junga mu 
su nevidonu.

Dabar yra puiki proga ir 
paimti paveizda no tu dvieju 
dydžiausiu parapijų Shenan 
doah’o ir Mahanoy City kaip 
pasirodi airiszis del Lietuviu 
ir-del dvieju Kuningu, kurie 
daug storones padėjo parapijo 
se.

Ne apsileiskime, 
Teisybes jeszkokime.
Tada busime vyrai, 

Ir tada bus del visu gerai.

Lietuvei puikei stovėtu, 
Jagu solidariszkai, gyventu; 

Jagu savo biznierius szelptu, 
Ir vieni kitiems gerai velytu.

Iszejo iž spaudas trijų daliu 
kningele po vardu: “Sziupinis 
puikiu Skaitymu” 1, 2 ir 3 da 
lis kasztuoje tiktai 3 5 centai, 
turi trijose kningeles 152 puo 
lapei.

O jagu kas prisiuns tris do 
leriu°, aplaikys szitaiskningas:

Kapitoną Velne, 
Kryžiokus; 
Dainoriu ir

Tris dalys szupinio.
Tas terminas paskyrtas ant 

vieno menesio Junio. Kas isz 
to ne naudos, ir ne nusipirKs, 
tuju puikiu kningu tai dydele 
klaida turės ir po laik gailėsis.

Pajieszkau.
Sau darbo prie kriaueziaus. 

Kas norėtu, tegul man duoda 
žine:

Mr. F. Chass
643 May St 
Waukegan, I’ll.

Kasikius dirbs gerui igi 
1909- Ketina sukraut 
10.000.000 tonu ang 
lies antzoposties.

. Port Clinton, Pa.- 27 geg. - 
Anglekase' skaitluje 140,000 
vyru ketina turetie gera užsie 
mima be sutrukdimo dienos ja 
go nieko ne bus jokios perszka 
dos pagal kompanijų planus. 
Sutartis, kuri buvo padaryta 
ant trijų metu terp kompanijų 
o anglekaeiu pasiba’gs Apri 
lauš 1-ma 1909 m. o kompani 
jos geidžia idant lig tam lai
kui sukrauti 10,000,000 tonu 
visokiu anglių; tikėdamiesi 
straiko.

Tebiriam laike mažai randa 
si kietųjų anglių marketuose. 
Po teisybei turi sukrovė ma 
žesnio gatunko anglies, nes ka 
da fabrikai visi pradės dirbt, 
tai in trumpa laika iezsibaige.

Kompanijos da nesusitarė 
ant padarinio naujos sutarties 
su darbinykais, o darbinykai 
ne pristos ant sumažinimo mo- 
kesties, nes kompanijos tvirti 
no jog nespasabas yra padidint 
mokesti, per tai, jog iezkasi- 
mas anglies daug daugiau kasz 
tuoje ne kaip kitados. -

Upių užliejimas.
Dallas, Texas- Iszsiliejusi 

isz krantu upiu Texas ir Okla 
homa valstijose padirbo daug 
bledies ir tukstaneziai gyvento 
ju randasi be pastoges. Lyg 
ežiam laikui yra tikrai žinoma 
kad 19 ypatų tapo nuskandy- 
ta. Mieste Fort Worth septini 
pražuvo o 5 tukstaneziai randa 
ei be pastoges ir25 szimtai aviu 
tapo nuskandyti.

K u ui ngas nudurtas su 
peilu.

Salisbury, Mo.- Prie akiu 
keturiu szimtu parapijonu, ku 
ningas Joseph F. Lubeley pra 
baezczius St. Joseph’s Katali- 
kiszkos bažnyczios, likos du 
kartus indurtas su peilu per 
ūkininką Jos. Schuette katras 
ant kart stojosi pakvaites ir 
nežinojo ka dares. Kuningas 
dar randasi blogam padėjime 
o ūkininkas tapo nugabentas 
in beproeziu narna.

Sumažinta mokesti1.
Fall River, Mass.- Buvo ap 

garsinta kad taps sumažinta 
mokestis ant 17.94 procentą 
maž-ans, del 5 tukstaneziu dar 
bininku isz Fall River geležies 
fabriku, kuriu czionais randa 

si penkios.

Isz Amerikos.
Kompanijos Pasirengia 

ant straiko. ir

Užpuolimas ant kamine 
nes.

Tiflisas.- Nakti, laike An 
szeronsko pulko manevru, ne 
toli Vladikavkazo, 12 szautn 
vais apsiginklavusiu raitu pik
tadariu, pasinaudoję nakties 
tamsumu, užjojo antrosios pul 
ko rotos užpakaliu ir pradėjo 
szaudyti, sužeidė viena kareivi. 
Karumenes vadas insake sry 
ties general- gubernatoriui 
tuojaus gi pasigauti priemo 
niu piktadariu susekimui. Ge 
rolas Koliubakinas paėmė dvi- 
rotas kareiviu ir kazoku buri 
su kuriais leisis jieszkoti pikta 
dariu; pradeda tyrinėti tas da 
lykas.

Permainos kuningu tarpe
Kun. Justinas Streleckis, 

Czekiezkio klebonas, perkel 
tas in Betygale altaristų, kun. 
Petras Lebioda, Velykių f d. in 
Czesiezki klebonu, kun > Pran 
ciszkus Tiezkeviczus, Vabalnin 
ko kam. in Velykius fili jai 
Plevenu f iii jahstas Lukaszevi 

ežius in Zliubinu fdija.
Pakruojuje mirė a.a. kun- 

Jurgis Dervinskas 28 metu. 
Kun. Miseviczius perkeltas isz 
Pasviontuo in Bielaezeva, ka 
mendorium.

Atimtnju bažnycziu graži 
n i m as.

Ministeriu taryba nusp’feix1 - 
ei ir caras Balandžio 23 diena 
ta nusprendimą patvirtinę, kad 
bažnyczios ir ju turtai gali su 
gražinomi eztai kokiu budu.

(1 Praszymai gražinti katali 
ku tikėjimo valdyboms bažny 
ežias ir ju turtus, esanezius da 
bar vyriausybe žinioje, gali bu 
ti iezpildyti tik teises keliu, 
bet pirma vieoko reikalinga 
yra, kad ministeriu taryba su
tiktu,

(2 Praszymai gražinti katali 
ku tikėjimo valdyboms bažny 
ežias ir ju turtus, esanezius da 
bar staczatiku tikėjimo žinybos 
žinioje, pridera tik nuo caro, 
kuriam ministeriu taiyba pa 
duoda savo nusprendimą pat 
virtinti.

ISZ BOSUOS, LIE. 
TUVOS IR LEN

KIJOS.
Mirties bausmes statist! 

ka.
Rusu laikrasžtis “Pravo” pra 

nesza kad laike 20 menesiu 
pasmerkta miriop 1700 žmo 
niu, tai iszeina kas menesis po 
90 žmonių, arba po 3 žmones 
kas diena. Laike trijų mene 
siu ežiais metais pasmerkta mi 
riop 766 žmones; bet nubaus 
ta mirtimi tiktai 267 žmones. 
Per visa treeziosios V. Durnos 
gyvavimo laika sulyginant su 
antraja V. Duma, mirties baus 
mes pasididino ant 35$.

Naujas sumanymas.
Teisiu ministens inesze in 

V. Durna projektą apie iezlai 
du padidinimą 1908 m. nauju 
kalėjimu statymui 1,700,000 
rubliu.

Mokyklų uždengimas.
Varezavos general- guberna 

toriui Skalonui paliepus visoje 
gubernijoje uždengtos visos 
privatines mokyklos, kuriose 
buvo mokinama lenkiszkai.

Pirmoji marijavitu baž 
nyczia.

Varszava-. Buvo pirmosios 
marijavitu bažnyczios paszyen 
tinimas; susirinko apie 20,000 
žmonių.

Kova su cholera.
Tula.- Gubernatoriui pirmi 

ninkaujant, buvo antrasis pasi 
kalbėjimas apie kova su chole 
ra, jei ji pasirodytu: tame pasi 
kalbejime dalyvavo žemiecziu 
ir miesto instaigu atstovai, o 
teip-pat geležkeliu ir daktaru 
atstovai. Pripažinta reikalin 
gu praezyti vyriausybes suteik 
ti 2.000,000 rb., kad už tuos pi 
nigus galima butu aprūpinti 
gubernijos gyventojus sveiku 
vandeniu; iszdirbta teip-pat ir 
kitos priemones kovai su cho 
lera.

Kijevas.- Keliu apskritis pa 
sigauna priemonių kovai su 
cholera: jau paskyrė 25,600rb. 
daktaru užlaikymui ir keturiu 
ligonbueziu instaisymui.

Kruvinos skaitlines.
Sanvaitinis laikrasžtis ‘‘Pra 

vo” suvede žinias apie karo teis 
mu veikimą.

“Nuo to laiko, kada prade 
jo veikti Rusijoje karo teis 
mai, ligi paskutiniu dienu, tai 
bus apie 20 menesiu, pakarta 
ir suezaudyta apie 1700 žmo 
niu, isz ko in menesi isz puola 
apie 90 žmones. Labai daug 
buvo smerkiama miriop rudeni 
1900 m. invedus ežiuos teismus 
Laike rinkimu in antraja du 
ma ir antiajai durnai legyvuo 
jant korimu ir szaudymu akai 
ežius buvo labai sumažeja.- 
Antraja durna iszvaikus ir pa 
keitus banko savo teismus pa 
prastais kariszkais, vėl karia 
muju ir szaudomuju ekaiezius 
didinas. Treeziosios durnos gy 
vavimas netik jo nesumažino, 
bet dargi padidino”..

Taigi Rusijoje jau 1 metai 
ir menesiai kas diena karaima 
ar suszaudoma 3 žmones.

Gimnazijos uždengimas.
Baku miesto virezininkas už 

denge vietine vyru gimnazija 
už tai, kad mokiniai gimnazi 
joje ezaude kas diena in sienas 
ir lubas.

Kaliniu skaiczius Rusijos 
kalėjimuose.

Pagal teisdarystes minister 
jos žinias, 1906 m. kaliniu 
skaiczius Rusijos kalėjimuose 
buvo- 111,000 žmonių o 1908 
m. snvirszum 167.000 žmonių.

Kalėjimu mažai.
Vyriausioji kalėjimu valdy 

ba inneeze in Valet. Duma pro 
jekta, kuriame nurodo, kad 
būtinai yra reikalinga padidin 
ti pinigai kalėjimu statymui. 
Be to dar, projekte yra nuro 
dyta, kad visose Rusijos kale 
jimuose yra iezvito tiktai 107, 
138 vietos, o kaliniu ekaiezius 
nuo Kovo 1 dienos 1908 m. pa 
sididino lig 167,830 žmonių. 
O kaikuriuose kalėjimuose, ka 
liniu skaiczius siekia virsz nor 
mos: Kijevo kalėjime yra 690 
vietų, o kaliniu skaiczius šie 
kia virsz 2,207 žmonių. Ode 
sos kalėjime 804 vietos, o kali 
niu yra 1,610 žmonių. Kaleji 
mams pastaruoju laiku nusam 
dyta yra daugybe dirbtuvių, 
fabriku, mokyklos namu ir t. 
t., o kalėjimai teip prikimszti, 
kad daugelis kaliniu guli kale 
jimu kondoruose.

Isz Lietuvos.
<- -S' •J-'-’

Majoriszkiu.
(Vilkaviszkio pav ) Pas mus 

nepardavinėjama netik degti 
nes, bet ir alaus. Didžiuma 
musu kaimo degtines ne m bur 
no neima, Žmonee-blaivus. 
Pesztyniu pas mus jau kelin 
tas deszimtmetis nesigirdi; net 
žili seneliai ju nebeatmena. 
Szeimynu turime visame kai 
me, iszimant dvi vokiecziu 23. 
Laikrafzcziu ateidavo priesz 
Kalėdas apie 36 egzemplioriai, 
nemažiau rodos, ir dabar ju 
nardina. Prie draugijų, kurios 
platina apizvietima, priguli ko 
neivisa jaunumene. Ant knygų 
skaito bene visas kaimas, rasit 
iszskyrus viena-kita žmogų.

I’aistre.
(Pan. pav ). Paistres koply 

ežioje Balandžio 23 d. buvo 
szv. Jurgio atlaidai. Kaip ir 
ant visu atlaidų, taip ir ežia 
susirinko nemažas žmonių bu 
rt i|S. Kam ne kam, o musu ber 
uikaras būtinai per atlaidus 
reikia iszmauti anelkeles bei 
aluezio ir paskui pasimuszti. 
Laime, kad dar kur lieka pasi 
muszimu bet tankiausiai pasi 
miiszimas užmuszimu.

Teip ir ežia buvo. Pasigėrė 
va kinai eme jieszkoti priežas 
tie ■ w:szties. Iszsyk užpuolė 
.4 -'•‘iPlPn.-xa*-.kurio nuo 

seni'<18 turėjo pykti. Tai pajų 
tęs to vaikino brolis eme mal 
dauti, innirszusiuju, kad nieko 
jo broliui nedarytu. Tuo tar 
pu taa vaikinas paeislepe. Ka 
daryti? -Inirszusieji jo nesu 
randa. Tuomet jie samane pra 
dėti muszti jo broli,- ta, kuri8 
maldavo broliui nieko nedary 
ti- nes tuomet pasielepelis 
puls brolio gelbėti, o jie tuo 
kart jin primuez. Teip suma 
nes, vienas isz ju rėžę jam szer 
deczninku per galva. Tas ir 
krito, apsipylė kraujais ir ga
tavas Mirtinai užmusze. Tuo 
met jo brolis puolė jo gelbet; 
o piktadariai ir jin eme plakti, 
nežiūrėdami, kad jau viena už 
musze. Teip musze, kad neži 
nia ar iezgis. Užmusztasai Pe 
tras Stumbrys jaunas (30 m ) 
dar žmogus ir visu mylimas, 
kaipo doras žmogus. Užmusze 
jai suimti.

Iglauka-
(Senapiles pav ) Gegužes 7 

d. ugnis sunaikino puse szito 
bažnytkaimio. Padėjimas pa 
degeliu apverktinas: 18 szei 
mynu pasiliko be pastoges ir 
be duonos. Priežastis gaisro
tai nevalymas kamino vieno 
žydo grinezios. Reiketu atsar 
gesniais būti su kaminais, nes 
prie sziaudiniu stogu, jie gali 
daug bledies atneszti.

Ant kiek gi tamsus czinai 
žmones matyt ir to, kad kada 
pernai vietinis klebonas plikai 
binejo visam kaimui insiaisyti 
Ugnei gesinti maszina,-žmones 
tik gardžiai pasijuokė isz to, 
velydami geriaus pasigerti už 
tuos piningus, negu taisyti 
“niekniekius”, nes “su ugnim 
taip bus- kaip Dievas duos”...

Taigi dabar ir pamate savo 
tamsumo vaisus.TBUMPITELEGRAMAI.

§ Yarmouth, N. S. -Dyde 
lis gar-laivas Boston užplaukė 
ir nuskandino maža žuvininku 
laiveli Fame, Trilika žuviniu 
ku nuskendo.

§ Oklahoma City, Okla.- 
Praeita Sereda 26 gyventoje! 
tapo užmuezti per smarkia au 
dra, katra teipgi padare daug 
bledies.

Papilis-
(Zarasu pav.) Balandžio 18 

d. nakti užsidegė dvaro darži 
ne su paszaru ir ūkio padar 
gaiš. Nuostoliai gana dideli: 
sudege vietinio nuomininko 
dvi kuliamosios maszinos ar
pas ir truputis grudu. Daržine 
buvo apdrausta. Gaisro prie 
žastis dar nežinoma.

Szesztakavas.
(Kalvarijos pav ) Szesztaka 

vo apylinkėje iszszuto žiema 
po sniegu rugiai. Daugiau 
kaip puse pagadintos rugiu 
dirvos. • Ypatingai dabartiniu 
laiku pusta, o laikas jau žaliuo 
ti. Kas turi sejes senoviszku 
melinu rugiu, tai to neblogai 

į žaliuoja.
Pernai melini rugiai iszlaike 

szalti, o ezimet nuo gilumos 
ne laiku tirpstanezio sniego su 
szuto.

Sziais metais pasirodė, kad 
melini rugiai naudingesni už 
kitus, geriau viską iszlaiko. 
Todėl patareziau ūkininkams 
ateinanezais metais nesiszalinti 
nuo senoviszku, melinu rugiu.

Kviecziai, pasėti juodžemy 
je, liko sveiki, tad galima lauk 
ti geru. Dobilams ir gi neuž 
kenke sniegas.

Vasarojus sėjamas vėlai- 
apie Gegužes men 21 d. Sziuo 
tarpu laukuose nedirbama, nes 
kasdien lyja. Ar sziaip- ar 
teip vasarojaus sėjimas pavėli
no. Abejojama ar bus kas nors 
isz ežio sėjimo.

Žagare.
(Sziauliu pav.). Balandžio 

23 d. buvo dvarininko Narisz 
kino vardadienis. Nore jo na 
mie nėra, nors jie visuomet gy 
vena Anglijoje, teeziaus dvaru 
administracija iszkilmingai 
szvente ta diena. Dvaro cerk
vėje buvo iszkilmingos pamal
dos, ant kuriu susiejo visi dar 
binininkai, neiszskiriant ne ka 
taliku. GaierininKai privalė bu 
tu formoje, tam tikrais ugnage 
siu apsivilkę. Povisam su visa 
bažnytine iezkilme, su veliavo 
mie atėjo ties pono ru nais ir 
ežia turėjo būti szauta isz pa 
traukos (armotoe). Karta isz 
ezove gerai, bet antra karta 
paraka pilant parakas sprogo 
ir sudegino maezinietui drabu 
žius, nudegino visa veidą, isz 
degino akie. Maszinieto pade 
jejui tik ūsai nusvilo. Dau 
giaus nebeszaude. Isz ežia nu 
ėjo in arklydes, tenai atlaike 
tam tikra pamalda molebna 
vadinama popas paezventino 
arklydes ir arklius, tuom ir 
pasibaigė procesija. Maszinis 
to akis sake daktaras esanczios 
paojuje.

Isz kur koki vaisei paėjo.
Obuolie isz Europos
Citrina “ Italijos.
Agurkas “ Indijos.
Krienai “ Europos.
Avižos! “ Afriko.
Cibulis “ Egipto.

Petruszkos “ Sardinijos 
Gruezes “ Pereios.
Žirnei “ Egipto.
Bulves “ Ameriko.
Ridikai “ Japonijos.
Tabakas “ Ameriko.
Rugei “ Sibenjos.
Aguonos “ Vakaru.

Kiek kasztavo Suvienitu 
ju Valstijų vainos.

Revolucije kasztavo $135, 
193.703. Vaisku likos pristati 
ta 395,064, nog 1775 igi 1783 
m.

Vaina mete 1812 kasztavo 
$107.159,003; vaisko buvo 
471,622.

Meksikoniezka vaina kaezta 
vo $100 000.000 vaisko radosi 
101.282.

Pasikėlimas kasztavo $6.189 
299.900; randaviszko vaisko 
eme dalibas apmalszinime to 
pasikėlimo buvo 2,859,132.

Iszpaniszka vaina kasztavo 
$62.000.000.

Apmalszinimas Kubiecziu 
$35.642.830.

Atsitikymas su 
nebasznyku.

Vienas isz užrubežiniu laik 
raszcziu apraszineje sekanti 
“tikra” atsitikyma, kurie kaip 
žinoma atsityko lezpanijoi.

Mažam kaimelije, kokie tai 
senukas, mirdamas, melde sa
vo nuludusia paezia, idant toji 
jin kanecz palaidotu ant kapi 
niu gimtinam kaimelije. Naez 
le iszpildindama paskutini no 
ja nebaeznyko, nusidavė pas 
naczelnyka geležinkelio, idant 
susitart apie nugabenimą ku 
no.

Naczelnykas perstatinėjo jai 
apie nebegale pervežimo kūno 
ir kaeztus tojo. Bet ir ant to 
atsirado rodą. Naczelnykas ra 
do geresni spasaba nes bran 
gesni. Sztai duos jam ir kun 
duktoriui tiek o nebasznykas 
daeis ant vietos greitai ir giluk 
ningai.

Ir stojosi kaip darodinejo 
naczelnyka1-: pasodino nebasz 
nyka in pirma klaea, kunduk 
toris aplaike paliepima idant 
nieką daugiau ne inleisti in ta 
perskyra.

Per kėlės adynas ėjo viskas 
kanogeriausia niekas ne persz 
kadyno nebasznykui ateilsio. 
Kad sztai ant mažos stacijos, 
kokie pasivelinias pakelevin 
gae- Anglikae, norints kunduk 
toris davinėjo jam visokius 
ženklus idant in taja perskyra 
ne eitu, nes tasai užsikabino už 
vagono kada tasai jau buvo 
begije ir inlipo in pirma per 
ekyra. Greitume užstojo ne 
basznykui ant kojos o su trum 
pu perpraezimu “pardon” no 
rejo ejti toliau. O kad ne isz 
girdo jokio atsiliepimo nog ne 
basznyko, paantrino perpraszi 
ma da garsiau. Ir tuom kartu 
ne iszgirdo nieko: nepažinsta 
mas ane ne krustelėjo.

Tasai apsiejimas nepažinsta 
mo inetume karszta Anglika 
in dideli piktumą o ne galeda 
mas susilaikyt ilgiaus pastūmė 
lengvai nebaeznyka, tuojaus ir 
gailėjosi savo greitumo: sene 
lis puolė nog suolo ant grindų. 
Anglikas paeilenke ir diretele 
jo jam in vejda, Isz jojo lupu 
iszejo rykemae persigandimo, 
priesz save turėjo negyva žmo 
gu-

Szaltas prakaitas iszsispau- 
de jam ant kaktos: mate save 
apkaltinta už žudysią; ezirpu 
lei perejo jam po peczus, kada 
atsiminima sau apie iezpanisz 
kus kankinimus, apie kuriuos 
girdėjo nog jaunu dienu, mis 
tindamas daugiau, atidarė lan 
ga ir iszmete senuką laukan 
pastanavijo iszlipt ant arti 
minusios stacijos ir tokiu spa 
šabu užtrint visas pėdas žudins 
tos paskui save.

Po keliu minutu atėjo kun 
duktorius, perkirto Anglikui 
bilietą, po tam dairėsi in visas 
szales vagono nusistebėjas. Ant 
galo užklausė; -

— Perpraszau pono, ar ne 
radai czionais kito pakelevingo 
szitoje perskyroje?

— Teip- skambėjo malszei 
atsavymas Angliko- radau, 
nes tasai ponas iszsedo ant pas 
kutinės stacijos.

Kas toliaus dėjosi, tai laik 
raszczei ne apraszinejo.

Naujas Adresas 
Jonas Ignotas

46 22-nd St
S S- Pittsburg. Pa

Dideli Krautuve knygų, knygeliu. 
Szkaplieriu, Ražancziu, Abrozeliu, 
gražiausios mados poperiu del gro 
matu, raszimo ir daugybe visokiu 
daiktus dideliami iširinkime. raszida 
mi su klausimu indekit už 2o. marke 
Ii del atsakimo, o tarnausiu ko geriau 
šia daugibei lietuviu žinomas, Jonas. 
Ignotas. (32 o|)

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

Girardville, Pa.- Utarmn 
ke jau sutemus pribuvo naujės 
Prabaszczius Guod. Kun. Pau 
tienius kuri czionaitinei Lietu 
vei priemi su dydeliu džiaugs 
mu ir paroda teip kaip kada 
Vieszpate injodinejo in Jeruzo 
liu: Isz Mah. Plane žalnierei 
Sz. Jurgio Kareivei su puike 
muzike, vietine Draugyste ir 
kone visi Lietuvei dalyvavo 
priėmime savo naujo Prabaez 
eziaus.

Girardvilles Lietuvei yra la 
bai puikus žmonis ir žino ko 
kia privalo būti guodone del 
naujo savo Dvasiszko Tėvo.

Redakcije “Saules” vėlina 
del Guod. Kun. Pautieniaus 
laimingo ir lynksmo gyvenimo 
ant tos naujos vietos. Tikimės, 
jog czionais Lietuvei niekame 
ne užrustye savo prabaszcziaus, 
ypacz saldys gyvenimą.

Bayonne City, N. J.- Dar 
bai eina neizlektai bet pribūvu 
šiam negalima gaut darbo, Da 
tam paežiam mieste da yra dau 
gelis bedarbiu.

— Parafijos reikalai tuom 
syk neszlektai stovi, žinoma 
biedni czeeai, tai ir visi reikalai 
ne eina emarkei, bet su czesu 
bus viekas gerai ir grąžei.

— Yra ir keletas Ciciliku, 
tai .tie vis maiszo reikalus viso 
kius.

— Bobelėm BaltruvieiresTtB - 
reike, ba visos sztant, da ir pa 
kelevingus trepaie su vandeniu 
palidi.

II oi yoke, Mass.- Darbai 
visai elobnai eina, pribuvusiam 
darbo negalima gauti, ba ir 
czionais randasi invales bedar 
biu.

— Lietuviu yra pusėtinas 
būrelis, ale visi ne sutikime gy 
veua. Ba czionais nėra ne baž 
nyczioe ne kuningo, tai per tai 
nėra ne paredko, ir skaitiniais 
visai mažai kas užeijima.

Westville, I’ll.— Darbai ge 
rai eina, ale isz kitur pribūvu 
šiam sunku darba gauti.

— Lietuvei labai nesutikime 
gyvena, butu labai reikalinga 
pakviest Taradaikain sveczius.

Pittston, Pa.- Darbai ei 
na gerai, ale uždarbei ne kas, 
kas turi gerus darbus tai da 
uždirba, o kiti kaip tik iszei 
maitina.

— Baltruviene neužilgo pri 
bus.

Worcester, Mass.- Darbai 
elobnai eina, dirba dvi ir tris 
dienas ant sanvaites ir nežine 
kaip ilgai teip bus, tai ir pri
buvusiam negalima darba gau 
ti.

— Parapijos reikalai labai 
žemai stovi, ir nežine del ko 
teip yra, kad jau 5 metai skie
pą bažniczios iszmurijo tai teip 
ir stovi, visos pamaldos teipgi 
tenais atsibuna, o augeztin baž 
nitele neina, tai ant to nežinia 
kas yra kaltu ar Kun. Jakeztis 
ar parapijonais, ale dabar pa
žiūrėsime ka mum ateite paro- 
die. Guod. Kun. Jaksztie atei 
sake no prabaszcziaus ir 20-ta 
d. 'Mojaus iezvaževo ir niekas 
nežino in kur. Ale pasakė žmo 
nime kad paliksee kita kunin 
ga da nesenei it z Lietuvos pri 
buvusi ant savo vietos.

Worceeterietis.

Lietuvlszkns Daktaras.
Atvažiuoje in p. Kazuno ap 

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



DU KART NEDELINIS LAIKKRASZTIS

iszejna kas Utarninka ir Petnicze*.
PRENUMERATA KASZTUOJE:

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

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

Mėnesinis Rasztas “Linksma Valanda"
A.MEI11KE ANT METO........ .......................... gi,00
ANGLIJĘ..... .....................  .............. 7 Nh
P TUNUS.............  —........... 7 m r
ROSSI J E.............. ~........-...................... gl,6Q

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

AMERIXE....L................................. ................. $3,00
ROSSI J E...... .................................................... 81,60
ANGLIJOJ....... ................................................ io sh

l’riek tam pilnai užsimokėja 
akaititojei, kas metas aplaiko 
dovana puiku Kaleudori.
ENTERED AT THE MAHANOY CITY 

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

Užraszai Kvestoriaus
(Kliosztoriaus Kolektorius)

Pagal J.C. pai-asza Kun. Dr. M.Juohyszius

(Tasa.)
— Dieve užmokėk tamistai 

geradejiu, kad pas mane atai- 
lankiai- tarė p. Bieleyiczius.

— Tai asz atvežiau gerade 
ja, nes tai navicijuszas (grino- 
riue), nežinojo, kur užsukti; o 
visados pradedu kvesta nuo 
tamistos- atsiliepe Martinas.

— Taigi dekavoju ir tamis 
tai, ponas Martine? apsiavė- 
czuok posenovei: stonioj su ži 
laje ir kereziu, Elijosziu ir Ba 
rabosziu inleisk in žardi; o ta 
mista geradeja meldžiu in grin 
ežia,

Grinczioj radome jauna gas 
padine už staklių; tai duktė 
pono Bielevicziaus.

— Na, Onute!- tarė jei senu 
kas- pridek prie pietų vakar 
nuezauta kiszki (zuiki), nes 
Dievas davė miela sveczia.

O tamista geradejau, szia- 
dren atsilsėk pas mus; nes kad 
ir netoli dar nuvaževai, bet to 
Įima turi priesz save kelia. 
Ant pietų sugryžsz ir mano su 
neliai; tai ir jie prie kojų tamis 
tos nusižemins.

— Acziu- atsakiau- mano 
mylimam geradejui už teip 
szirdinga priėmimą; ir ant atsil 
šio iki ryt rytuj noriai pristo- 
ju, ypacz, kad sziadiena, prie 
malonies Dievo, gera mumis 
suteikė susitikima, apie kuri 
ir papasakojau ponui Bielevi- 
ežiui.

— Važinėjau ir asz kadai- 
šiai- iare- po visa Lietuva, o 
labiausiai'po vojevodyete Mins 
ko, kada buvau dvaroku pas 
poną Volodkevicziu. Dieve 
duok jam dangų, ir amžina at
silsi jo dusziai, gvolfu iez szio 
svieto iszstumtai.

— Ar ne apie ta Volodkevi 
■ ežiu pasakoji, kurie Minske už 

puolė ant tribunolo, ir kuris 
szaude bobas, kaip gegutes?

— Taigi apie ta pati; tiktai 
tas yra melas apie ta szaudyma 
bobų ant medžiu, lyg mum bu 
tu stokave kitokios žvėrienos. 
Haidamakas tai buvo, tiesa; 
bet ir velniszkai latriezki buvo 
tada laikai. Katras buvo dra 
eesnie, žiauresnis pajiegesnis, 
tas ir geresnis; tas turėjo ir dy 
desne paguodone, nes jo labiau 
bijojo. Tacziaus tokiu meiste
riu drąsuoliu tankiai reikalau
davo galingi didžponiai tokiuo 
se dalykuose, ant kuriu patys 
neiezdrysdavo stoti: dėlto ne 
buvo dienos, kad ne iszgirstum 
apie užpuolimus, pleszimue ir 
visokias žudystas.

Volodkeviczius buvo ezali- 
ninku ir kokiu tai tolimu gi 
minaieziu musu Giedriai Ap 
ezviesto pono ir geradejaus 
Kuningaikszczio karoliaus “Po 
ne mylimasis”, kurisai dar gy
venant jojo tėvui kuningaiksz 
ežiui Mikola “Žuvyte ’, hetmo- 
nui, buvo dar tada kardininku 
lietuviszku. Paszelus tai buvo 
galva jaunystėje, pakol putos 
alaus neapsietojo.

Kada būdavo, pradeda ūžti, 
arba geriau sakant, siusti Nes- 
viže, tai “Žuvyte’, liepdavo nu 
kelti tiltus, kad ant palociaus 
ne užpultu. Taigi jeigu kuni- 
gaikeztis arba isz kokio ypa- 
tiezko piktumo, arba tieeiok 
isz savo iszdykumo, norėjo 
kam nors daeiti, tai jau Volod 

keviczius visados stodavo gata 
vas, ir iki jotai iezplldydavo 
mierius ir valia kuningaikez 
ežio, tankiai dar ir savo pride 
damas.

Bet kas areziausiai, kad jau 
nuošė metuose, nes dar neturė
jo tiisdeezimte metu, kada pre 
žuvo, perdaug pavelijo sau už 
liet in smegenine. Tada būda 
vo iez jo fokeai pasiutėlis, kad 
reikėjo arba jam prigelbet, ar
ba bėgti nuo jojo. Nuog paties 
velnio butu nesitravkee. Taigi 
nekarta lakėte naktimi su nuo 
ga ezoble, kaip paezeles po lau 
kue, pelkes ir kapines, iez- 
ezaukdamas numirėlius ir vel
nius ant dvikovos; tiktai kad 
niekados ir niekas ne stojo 
jam ant phaciaue. Tada skun
dėsi Volodkeviczius.

— Kas per nelaime mano! 
Kuningaiksztie Karolius, kad 
tiktai nori, visados muezaei su 
velniais, o asz niekados ne ga
liu primeleti nei vieno!

Taigi pikta dvasia ir prikurs 
te ji priimti deputacija in tri 
bunola ant rusiezkos kadenci 
jos, kuri tada atsibuvo Mine 
ke; prie kurios ir kuningaikez 
tie jin vede ir Radzivilu prįete 
liaie ezelpe ant eeimuku. O ant 
galo kada likos delegatu, gau 
eiai prie kaeztu prisidėjo ir sa 
vo murini narna Minske mums 
ant kvatieros pavede; o iez ar 
tymeeniu dvaru vieko mums 
pristatyti liepe. O prekejam 
atsiuntė asignacija ant vyno 
ir kitokiu gerymu kiek tik 
mums reikėjo.

lezpradžiu ėjo viskas kuoge 
riaueiai! Ponas susiturėjo. Po 
teisybei bankietavojo ir vieszi 
no poniezkai, bet ne siuto ir 
neiszdykavo. Tad ji aprinko 
ir poiždininku tribunolo. Mar 
szalku tribunolo buvo tada Mi 
kola grafas Sapiega, o vice- 
marszalku Mikola Morikonio, 
Storasta poninskas. Bet Sapie 
ga ne atvaževo ant pradžios su 
du; o Volodkeviczius nebuvo 
užganadintas, kad sėdėjo že 
miau Morikonio, kuri pravar 
dževo Italijonu ir svetimtau 
ežiu. Bet ir tas dar butu pere 
jee, nes^ponas Morikonie, temin 
gas sumanus žmogus, leido jo 
žodžius pro ausis. Bet parėjo 
prova kokio tai giminaicz'o 
musu ar prieteliaue Kadzivilo, 
dabar gerai nepamenu, kurioje 
Volodkoviczius norėjo pasta 
tyt ant savo, o tas jam nepaei 
seke; tada sugryžo iez sūdo 
kaip levas insijuezines, ir pra 
dėjo gerti po savam, prakeik 
damas visa vieta, o szaukda 
mas ir iszezaukdamas visus vėl 
niue iez pragaro.

Supratom, kad bus blogai! 
Emem tada malszyt ir melsti 
jin kaip galėdami; viskas ant 
tuszczio. Susirinko gauja, ku 
ri jam gerti ir rėkti padėjo; 
verte ir mus gerti. Per visa 
nakti ir per visa ryta tęsęsi gir 
tuoklevimai ir riksmai. Paga 
lios pavakare renkasi tribūno 
las.

Visi stengėmės sulaikyt jin, 
rtaip galėdami, tai už-skvernu, 
tai už ranku, tai už diržo; asz 
puoliau jam prie kojų, melsda 
mas idant neeitu.

— Kyne eleison!- suriko 
atstumdamas mus nuo saves: 
nes toksai buvo jo priežodis, 
ka kada būdavo didžiausiam 
girtuoklystes pasiutime.- Ei 
siu, norint mane visi velniai 
imtu; eisiu, ir pamokysiu ta 
Italijona Kas asz esu ir kas sto 
vi už manės!

Matomai nabagėlis pasitikę 
jo ant Radziyilo; o Radzivilas 
buvo toli....

Taigi czion ir mes paskui 
jiji. O kada-gi buvo vilija 
Szventes paneles Szvencziau 
sios Gramnycziu, prisiekiau 
ant rytojaus kryžium guleda 
mas ant žemes iszklausyti visu 
Misziu Szventu ant tos intenci 
jos. kad Dievas laimingai duo 
tu mums perleisti ta vakara; 
bet jau ne buvo potam man 
laiko iszpildyti tuos yžadus,

Kada atėjo ant rotuszes, kur 
tribunolas vede savo provas, 
sargyba inleido jin kaipo depu 
tata, norint jau sūdąs buvo 
pradėjęs rodąs; mes pasilikom 
kitam kambaryj prieszai terpu 
paleistros ir ponu aplikantu. 
Vos spėjo Volodkoviczius už 
daryti paskui save duns, kad 
prasidėjo neiszpasakytas triuk 
szmas, barezkinimas szoblem... 

o ant galo staiga atsidarė durie 
ir davėsi girdėt balsas:

— Sargyba! sargyba!
Tada pamatėme savo poną, 

prispausta prie sienos, kuriam 
stengėsi atimti szoble; o jisai 
stumdė visus ir norėjo gautis 
prie duriu.

Tuomu tarp pripuolė kra 
jevskis rotmistras ir komendan 
tas tribunoliszku kareiviu, su 
keliolika savo pagelbininku.

— Kriminolas!- reike iez 
vistr ezaliu. Kraujas tekejo iez 
rankos pono Dluskio, deputa 
to Lidos; o kas dar arsziau, 
ezmotįlis kryželio su nukirsta 
ranka sidabrines mukelee, gu 
Įėjo ant stalo, Pažinau tada, 
kad tiek kartu iszezauktas sze 
tonas, keravojo tada ranka ma 
no pono: nes jisai norėdamas 
daeijirti per etala poną Marko 
ni, kada tas prasitrauke, kirto 
su ezoble per križefi. -

Nutvėrė tada krajeryskis su 
savaisiais Volodkovicziu, bet 
per didele beda nes tai buvo 
žmogus jaunas, drūtas ir užsis 
pyres! butu sukapojęs ir ka 
reiyue, jagu Szvikowskis, teip 
gi deputatas, žmogus pagaree 
jee iez pajiegos savo, ne butu 
iszlupes jam isz ranku szoble 
Kada jau ji teip suėmė isz vi 
eu pusiu ir vede arba geriau 
sakant, neeze panevale, tai vie 
na karta teip atsispyrė terp 
doru, kad net atdverijos braez 
kejo; o jisai iez pasiutimo bau 
be ir putojo, keikdamas ant ko 
svietas stovi visa tribunolą, ir 
ezaukdamas velnius, kad net 
ausys ryto. O! niekados neuž 
mirsiu tos baisios valandos ir 
paties Volodkvicziaus: nes ta
da biivo panaszus in tikra sze 
tona.

— In kalėjimai m kordegar 
da!- suszuko Marikonis,- ir 
apkaustyt prasikaltėli, krimi 
nalista! ir dabot su aeztriais 
szuvias!

Pamacziau, kad tai ne bai 
koa! Nulėkiau tuojau in kva 
tiera; pagriebiau rieszkucziae 
raudonųjų isz stalcziaus pono, 
kuris visados buvo po mano 
raktu, eedau ant arklio, ir lei 
dausi kiek tik jis galėjo inka 
tyt, in Nesviža, jieszkodamas 
kunigaikezezio Karoliaus,- nes 
tik jis vienas galėjo mus isz 
gelbėti.

Už asztuoniu myliu arklys 
krito, laime, kad netoli kareze 
mos. Pirkau nuo žydo kita mo 
kedamas, kiek jis norėjo, ir le 
kiau toliaus. Stojau Nesvižes 
naktije. Prisibeldžiau eziap 
teip in dvareli pažystamo man 
gydytojau: ir dasižmojau, kad 
kunigaikszczios kardininko ne 
ra namieje: medžiojo tada net 
Baltojoj ant meszku.

Taigi vėl permaines arklius, 
leidausi toliaus. Naktis tamsi, 
nors aki iszdurk, o viesulą ba’ 
si pastojo. Iszklydau ir kelio, 
ir turėjau laukti dienos neto 
limam nuo Nesvižo kaimeli: 
O ant rytojau gavės rogutes, 
važevau poteisybei lengviau, 
bet ne teip greitai kaip man 
buvo reikalinga.

Net in szeszfa diena pava 
kare sugavau kunigaikszti, ir 
tai giliose czianykszcziose girio 
se. Kada papasakojau, kas at 
sitiko Minske kunigaiksztis 
lig suakmenėjo?

— Pene mylimasis!- suriko 
po valandėlei.

— Gelbek, ponas kunin 
gaikszti, nes pražus.

— Asz ji iszgelbesiu iez ka 
Įėjimo, norint praeitu atmuszti 
bet nuo nelaimes ne iezgelbe 
siu Jau jis ne tur ko pasilikti 
szitoj ezalij! Tai prasikaltima 
negirdėtas!

Kuningaiksztis tuojaus sn 
szauke medėjus: ir naktije pri 
buvom in Baltaje.

Daugybe dideliu ponu ir isz 
suseidijos ir iez toliau pribūvu 
siu kuningaikezcziu, drauge 
medžiojo; kuriem kada kum 
gaikeztis papasakojo, su kokiu 
reikalu atvaževau, ir paklau 
se ju rodos, kiekvienas davė 
Kitokia: vieni sake, kad ta da 
lyka suvisai apleisti ir nesikiez 
ti in ta; kiti vėl rodi jo raezyt 
in Sajiega ir Morikoni ir kitus 
deputatus: kiti, o terpu ju po 
nas Salagubas, niekados neap 
leidžiantis kunigaikezezio, ir 
kaip rodos paties tėvo jiam re 
kemeaduotas, rodijo atsiduoti 
ant ytekmes kunigaikezezio 
hetmano-...

— Rūdijate man visi- atsi 
liepe kunigaiksztis,- kaipo 
szeszkai ir kvailiai! o tamieta- 
tare in Salaguba- genaus tyle 
turn!

(Toliaus bus).

Du kalvei ant yirsz kalves in- 
sigavo,

Dumples dūme, net dvesavo;
Babai pats bosas no virszaus 

nuėjo,
Ir tuodu gizelius teip kaip na

guose turėjo.
Ant galo,

Meisteris no gizeliu in kaili 
gavo.

Vienam’su dažaiu melinai gal
va nudaži,

Ir da terla gerai apdauži.
Gaspadoris palycmona parga

beno,
Užbėgo augsztyn net namas 

sudrėbėjo.
Palycmonui pasidarį 

Kaip tik duris atidarė 
Prilieta alaus ir dažaiu, 
Ir da kitokiu smirdalu!

Ant ritojaus susitaiki ugadas 
padari,

o dol. užmokėjus irdabyro 
baczkute inyari.

In Krebs Oklali|MSąS(gg 
Tankei atsi lankauto svS.Ž’pas 

žmona,
Atsiveža valgiu.

Ir visokiu gerymu!
Per kėlės dienas vieszinasi, 
Kaip du karveles glamonisi.
Aha, ba tai ne byle kokis, 

Dydeliu kėlėsi ir ne žioplys.
Kožna bobele tuki mylėtu, 

Kad tiktai turėtu.
Kvailiu visur atsiranda, 

Tiktai tegul jeszkot pabando.

Du brolei in Wisconsus pri
buvo,

Mat Lietuvoje gyrėsi, jog cici- 
likas buvo,

Ir mat, czionai dirbti ne no
rėjo, 

Ba latrelei tingėjo.
Sargai suseki pleszant vago 

nūs, 
Erne, kas papuoli in nagus 

Kada krata padari, 
Tai pasakyti ne gali!

Vienas už botagus, 
Užmokėjo baudos 103 dole 

rius.
Del tu bažnyczios ne reike, 

O ir kitus keike, 
Kam in bažnyczia eina

10 aut susirinkymu ne užeina.

Dievas yra geras ir atlaidus, 
Lig laik, o buna ir ruštusl 
Tris da Velykų ne taiki, 
Petnyczioje in karezema nu 

trauki.
Apsiėjo labai bjaurei, 

Badai kaip tvarte arklei.
Užtatai po 30 kol. kasztavo, 
Per ka ue kiauszo per Vely 

kas ne ragavo, 
Mat, piningu ne turėjo, 

Tai nusipirkti ne galėjo, 
Cze velei ketino būti atsidary

mas salunu,
O cze vyruti ne byra piningu 

Pas Lietuvos sunu!
Tai vyruezei ir sarmata, 

Ir dydele kaka.

Jus mislinate jog tai szloye, 
Ir dydele garbe, 

Kad moka sukrevezuot,
Ir in gazietas paduot.

Tiktai per mano raukas, 
Jagu nori paduoti kas,

Ineiti gales.
Niekas ne susimilęs, 

O api ka ne vienas tiezuojesi 
Ir da juokėsi.

Jagu snarglys iu kur nulenda, 
O kaip kipszas kitiems in akis 

lenda;
Tai skrepli ant veido uždekite 

Su delnu isztaisykite.
O jagu rodos ne duosite, 

Tai palicmona papraszykite, 
Tuojaus apmalszys, 

Viską permainys, 
Tada, veluk toKia pora vaiku-

ežiu turėt, 
O ne paikszu pylna grineze 

priperet.

RAZBAINYKA^GIRRIOJE.
Kelias vede per girria, buvo 

tai pusiaunaktis, mažos rogutes 
neszanczios ioeninyka | [dvaro 
isz miesto slinko greitai po 
sniegą. Roges inslinko in gir
ria, navatnas nerimastis apėmė 
Ioeninyka dvaro norints pats 
ne galėjo sau iszreikszt,del ko 
papuolė in tokia baime.

— Martinai važiuok grei 
eziau! tare in važnyczia.ATa 
sai klausydamas pono užkirto 
arklius.

Ant kart iszszoko isz tanku 
mines asztuoni vyrai apsigink
lavę kujeis, peileis ir kirveis.

Du užlaikė arklus, du mėtė
si ant važnycziaus du ant po 
no o likusieje greitai ėmėsi aut 
perkratimo rogių ar ne ras ko 
naudingo.

Jau vienas isz ju pakele kir
vi idant kirst ponui in galva, 
kad sztai isz jojo krutinės isze 
jo balsas užsistebejimo:

— Nustokyte! tai mano ge- 
radeyngas ponas kuris man gy
vasti iszgialbejo. Leiskyte jin 
tegul keliauja pakajuje.

Tuojaus likos iszpildyta va 
le vado o jisai pats paszauke 
in poną:

— Guodotinas pone! Tu 
man kitados iszgialbejai gyvas 
ti, o asz tau už tai atsimoku 
per iszgelbejima tavo, duodu 
tau gyvasti už gyvasti. Atsimo 
kejau tau kaip galėjau kitaip 
žudyntojas ne gali tau atsimo 
ket.

Ponas norėjo ka toki ižtart 
nes žodžei užmirė jam ant lu 
pu.

Nukeliavo toliaus neisztar 
damas ne žodi, dekavodamas 
Dievui už ižgialbejima.

* -» *

Zudintojai tuojaus nusidavė 
in savo abaza. Tenais pradėjo 
vienbalsei klausynet Juozo, 
kas tai do ponas ir kaip jisai 
iszgialbejo jam gyvastį.

— Tuojaus jum pasakysiu. 
Bus tai szeszi metai adgalios, 
kaip pas jin buvau už berną 
VTbna karta iszsiunte mane in 
miestą su reikalu, o pats isze- 
jo pasivaikseziot tuom kėlu 
ka ir asz ėjau.

Kėlės vede per laukus, o vie 
noje vietoje, radosi upelukas 
gana gilus. Vos užėjau ant 
tiltelio, kad sztai tas sulūžo ir 
inpuolau in vandeni. Nemoke 
jau plaukt o trumpam laike 
apleido mane pajėgos ir prade 
jau skenst. Tada surykau 
“Gialbekite!"

Taja valandėlė paregėjau 
poną, kuris be užsimislinimo 
szoko in vandeni ir isztrauke 
mane. Už minutėlės daugiau 
butau prigeriąs, su aszaromis 
dekvojau ponui už iszgialbeji- 
ma mano gyvasties po kokiam 
laikui užmirszau apie tai, jog 
esmių dekingiugas jam už isz 
gialbejima mano gyvasties, ir 
pradėjau vest paleistuvinga gy 
vertima jog turėjo mane nog 
darbo atstatyt.

Tada negalėdamas surast 
teip greitai darbo pristojau 
prie juso bandos, bet kalbėda
mas teisybe nubodo jau man 
tasai dalbas ir noringai tyk 
tau idant vela pasilikt tejsin 
gu ir riorum žmogų. Szendien 
kada ant jo užklupote o asz 
jin pažinojau norėjau jam at 
siligytišzgialbeta gyvasti fra- 
sziau jus paleistumėt ant luošy 
bes. Dekavoju jum usz tai 
szirdingai, jog manias paklau
sėte.

Ir czionais užbaigė savo ap
sakymą.

Ant razbainyku iszvere tai 
didele intekme, ba per ilga lai 
ka sėdėjo visi gilei užsimisli- 
nia, ant galo pradėjo viens su 
kitum sznabž.'elis ir rodavo 
tys, ant galo vienas isz juju at 
siliepe.

— Ar žinai ka Juozai kalbe 
jai jog tau razbainiūKysta nu 
bodo, ir mums davėsi gana in 
ženklus pameskime mes ta ne 
dora amata ir pasilikyme do
rais žmonimis. Esame drūtais 
vyrais, tai darbo gausime vi
sur.

— Gerai! gerai! suszuko vi 
si ir pradėjo viens kita suspau 
dinet kaip brolei.

Ant galo paszauke Juozas:- 
“Tykekite man jog szedien 
yra linksmiausia diena mano 
gyvasti, jog nog laiko kada

pristojau in juso kuopa, netu
rėjau niekados atsilsio, niekas 
mane ne suramindavo. Dabar 
turėdamas vilti je Dievuje, jog 
užeis geresnios dienos laimes 
ir linksmybes.

— Dabar klaupkime ir pra 
szikyme palaiminimo nog Die 
vo ant to naujo kelio.

Atsiklaupus visi melde kar- 
sztai Dievo gal pirma karta sa 
vo gyvastije.
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LIETU VISZKOS PASAKOS
Apie kalvi, kurs velnią 

prigavo.
Buvo syki kalvis, kuriam 

iez pirmo labai gerai pasisekė, 
jis bagota pacze vede, o pats 
tikrai gerai dirbo, todėl jis uie 
ka ir nestokavo. Ale po keliu 
metu jie pradėjo baieei gert: 
jie buvo daugiaus karczemo’, 
kai kalvinyczioi ir toli nelio 
ves gert, kol vislab buvo pra 
gėrės. Dabar nieko jau neture 
dams nuėjo in gire ir norėjo 
pasikart, bet jis teip greita 
tam tinkanti medi nerado. O 
kai jie ilgai negalėjo rast, tai 
jie szen be eidamas susitiko 
medinczu tas buvo žalei apsire 
dės, o tai buvo velnias, tas sa
ke: “Kalvi, ko tu cze jieszkai!' 
Kalvis sake: -<Aez jieszkau pri 
tinkanti medi, kad galecziau 
pasikart, o niekaip negaliu 
rast.” Medinczius sako: “Ko
dėl tu nori pasikart ?” Kalvis 
ateiliepe: “Ka veiksiu ilgiaue 
ant svieto, jau nieko netekau, 
girtuoti daugiaus negaliu dirbt 
nenoriu, o žyczyt ir nieke ne 
nor; dabar pati su vaikais, kai 
tur baduot, tai reke ir ezauke 
asz namie negaliu rimt ir no 
riu czon girioi gala pasidaryt,” 
Medinczius vėl sake: “Tai ne 
gerai; ko tau teip tikrai reike 
tu kad tave kas norėtu pagel 
bet?” Kalvis sako: “Ma ezeip 
nieko nereik, kaip tik vie ape 
czei piningu.” Medinczus ea 
ke: “Kad tu ma norėtai pnei 
žadėt, tai asz tau septynis me 
tue tiek pinigu duosiu kiek tu 
tik valiosi suczeraut ir tavo 
kalvei kampe pilna žaka gata 
vu ugnoliu o po septiniu metu 
asz ateisiu ir tave pareigaben 
siu.” Kalvis neilgai pasimiely 
je, jie ta deryba pneme ir kai 
juodu del to buvo sutikę, tai 
medinczius sake: “Dabar imk 
peili, o insipiauk smiliu ir su 
tuo krauju pasiraszik.” Kalvis 
tai padare, ir paskui juodu per 
eiskyre ir kožnae savo keliu 
ėjo. Kalvis namoi parėjės tuo- 

jatiain jvjsua kampus jieezkot 
ar ne kur kokia maszna su pi 
ningaie rastu; ir eztai užkaka 
lei ezaunonkae czerszžakis pil 
nas piningu pastatytas. Tai jie 
didei prasidžugoir pirmucziaue 
nusipirko duonas bei ko szeip 
reikėjo, ir drabužiu kad ne 
reiktu suskurusiems eit; pas 
kui jis pradėjo savo kalve teip 
intaisyt kad su daug gizeliu 
galėtu dirbt, o Žake pilnas 
ugnoliu vis kampe stovėjo. Pas 
kui jis nusipirko daug geležies 
kad nei viens žmogus nepriva
lytu pirkt; ir teip vislab geriu 
geriaueei ineitaisee, vėl kas 
dien karczemoj sėdėjo ir kvor 
tavo bei lėbavo, nes jis pinin 
gu negalėjo niekad prietokt. 
Jo kalvei ėjo darbai labai ge 
rai, jis laike dvylika tikrai 
drutu gizeliu tie diena iez. die 
nos turėjo dirbt, kiek drūti bu 
vo, nes jis jiems davė dideles 
algzs. Ale visas darbe kožnam 
žmogui turėjo but už dysa, 
teip jau ir visa geležie, kiek 
tik kožnam reikėjo, ar but pri 
vežimą, ar pri ezlaju ararkliue 
padkavot ar prie szeip ko, 
viskas už dyka! Tai žmones 
iez labai toli in ta kalve atėjo, 
ir būdavo kasdien kaip turgus, 
metus dirbus ir atjoję trys pui 
kue ponai, tie davė savo ark 
liūs padkavot, o kai buvo pa 
dkavoti, tai tie ponai norėjo 
užmokėt ale gizelei sake: 
“Mes neprivalom nei joki už 
mokesti imt musu mietras 
duoda visiems už dyka dirbt.” 
Bet tie ponai nenorėjo dyka 
ir norėjo su mistru kalbėt ir 
melde, kad mistra atvadintu. 
Gizelei sake: “Musu mistras 
yra karcuemoi, jeijus norint 
su juo’ ka kalbėt, tai turit 
in karczema eit, nes viena 
neklauso. Tie ponai nujo 
jo pri karczemos ir kalvi iszsi 
vadino laukan. Kaip kalvis 
szale butanges iszejo, tai tie po 
nai jin klausė, ka už papadka 
vojima ju trijų arkliu reik! 
Kalvis sake: ‘ Mieli ponai, ma 
no kalvei visi darbai dykai asz 
ir iez jusu nieko nenoriu. Tai 
viens isz tu sake: Kad tu su 
savo kalves darbais teip 
daug žmonėms daug gero da 
rai, tai visi žmones tave garba 
vo’ ir už ta tave meldže ir tau 
visa gera velije, o todėl tu da 
bar tris arba ir keturis daiktus

iez musu gali iszeipraszyt, ka 
tu tik nori.” Kalvis sako: 
■‘Kad ma ta vale duodat, tai 
asz norecziau melst, kad tokie 
mace duotumėt, kad asz savo 
ezirdije pamislyju, tas arba 
tas kure pri ugnoliu žaka ma 
no kalvėj prisistos kad jis teip 
ilgai pri jo tur stovot, kai pri 
rakintas kol asz jem pavelysiu 
atstot’. Paskui norecziau melst 
kad kožnae kurs nuo mano 
obelis, kuri tokius gražius 
obuolue neeza, skis, o asz pa
mislyju kad jis kad jis prikib
tu kad jis mio jos negalėtu at 
stot, kol asz ne velyju. O pas- 
kuczaus da; asz namie turiu 
gražie krese, kad vienas ant 
to atsisėstu o asz pamislyju kad 
jis pri jos priliptu kad jie nuo 
jos atsikelt negalėtu kol asz 
jem nevelyju.” Tie ponai jem 
tai vislab pažadėjo ir klausė 
jin: “Ar tai jau viskas?’’ Kai 
vis atsiliepe: “Daugiaus nieką 
nenoriu.” Ale jem ponai liepe 
gerai pasimislyt, bene da ko 
kia daikta atsimintu; jis gale 
tu ezeip po czeso labai gailėtis 
bet kalvis pasiliko ant savo 
mislies kad jem nieko dau 
glaus nereik. Tai tie trys po 
nai nuo jo atstoję ir toliaus ke 
liavo. Bet vienas isz tu trijų bu 
vo apasztals Petras. Kalvis po 
to gere kaip gėrės buvo, ir nei 
valgyt namo’ nėjo, bet turėjo 
jem m karczema nuneszt. 
Teip jem belatravojent prabe 
go tie septyni metai ir atėjo ta 
deina kad jem reikėjo iszke 
liaut. O ir atėjo tas medin 
ežius in kalvi ir klausė gize 
liūs, kur mistras, jis tur szen 
dien su manim keliaut. Gize 
lei sako: “Musu mistras kareze 
mo.” Medinczius norėjo kad 
vienas jin eitu parvadint ale 
szie sako: “Mes neturim czeso 
o mistras musu ir neklauso to 
del eik pats in karczema.” Me 
dinczius ir nuėjo ir rado kalvi 
ten begerent ir berežavojent: 
medinczius prejes prie jo sako 
jem: “Na, tu cze teip elgies be 
jokio rupesczio ar tu nežinai, 
kad szendie tau reik su manim 
drauge eit?” Kalvis sako: “Y. 
tai asz labai gerai žinau ale 
juk tai tik ne toks stroks, asz 
turiu dar savo brangvyna isz 
gert; eik szen ir tau duosiu!” 
Kai buvo brangvyna iezgeruse 
tai ėjo namo’, ir kalvis da tik 
norėjo nuo visu atsisveikint. 
Bet pareinant iez karczemos sa 
ko kalvis: “Ar tu žinai ka, 
mudu galiva juk ir raiti jot, 
delko peszti eisiva?” Anam 
tai patiko, ir kalvis tuo palie 
pi du geriausius arklius iszvest 
ir pabalnot. Bet buvo trumpai 
pirmto lijusi ir buvo labai tiži 
o tuodu arklei nebuvo padka 
votį todėl kalvis medineziui 
sake, kad negalineze nepadka 
votais arkleis joti bet pirma 
reik padkavot; ir kalvis tuo 
pate tikrai greitai eme padka 
voto medineziui paliepė Kad jie 
jemgreitai ugnoliu pnnesztu. 
Ale kaipszitas medinczius kurs 
velnes buvo prie žaka priėjo 
ir su visoms rieskuczoms in ža 
ka ingriebe tai kalvis mielyjo: 
“Ak kas jis prie Žako pasiliktu 
stovėt!” Tai velnies nei iez vie 
tos ir nei pasijudint. Kalvis 
ezauke; “Skubinkis, neszk 
szen ugnoliu, greitai; ale ane 
nei brakezt nuo žaka. Dabar 
kalvis matydamas kad jie jau 
nuo žaka atstot negal, paszau 
ke visus savo gizelius ir pave 
lyje jiems, kad jie ta velne im 
tu mufzt Tai szie, vienas su 
replėms, kitas su kugiu, kitas 
kitas su žerplancze geležie 
ir kaip tik kas kuomi gale 
jo prisigaut; nes ir gizelei 
žinoję kad tai velnies ir kad 
j:s atėjės mistra hzsįgabet. 
Todėl jie muszdami vis ezauke 
“Ar palikei musu mistra?” Isz 
pirmo jie nenorėjo ale kai jie 
jem kone visa mėsa nuo kaulu 
numusze, tai jis pasižadėjo, o 
tai nebuvo gana jis turėjo ir 
prisiekt; tai paskui atėjo mis- 
tras ir jin atvalnyjo.

(Toliaus bus.

Begk pas Ragažinska i 
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Geras pelnas.
Motina dvieju dukterų, ima 

in szale jauna vira ir sznabž 
da:

— Ar ponas nori padarit 
gera nauda del saves?

— Noriu!
— Na: jagu rasi vira del ma 

no viresnes dukteries, tai duo
siu tau usz pacze mano... jau 
nesne.

Tiko ant to.
— Asz ponui paskolinsiu 

szimta doleriu, nes jagu man 
ponus ne ataduosi ant sutarto 
laiko, tai ateisiu in pono stuba 
ir pats sau paimsiu, kas ponui 
brangiauae...

— Ar duodi žodi?
— Duodu!

— Ha, tai ponas paimsi sau 
mano pacze ir penketą vaiku...

Pataiki atsakyt.
Suszauki atetaunus žalnie 

rius ant peržiūros, o kada sto
vėjo gbtoja sustati, jaunas iez 
pulko af cierelis szvaistesi, ir 
teip buvo mandras, jog savia 
rodos už jenaroda laiki.

Vienas isz senivu Žalnierių; 
da biski viresnis, aficierelui 
nepatiko ir piisiartinias usz 
klausė:

— Kuom tu irziiiraineji 
kaip ne būni puikia?

Zalnieries atsako:
— Asz kaip ne bunu pul 

kia, mokinu jaunus vaikinus, 
ka nori iszdavinet egzaminą 
ant af cienu.

Szmutorkii.
Atėjo in sztora jauna mer 

gina su savo bobute ir iszrin 
kus sau ceikioant szlebes klau 
se:

— Ka kasztuoja mastas?
O klaikas smilus ant mer 

gu atšaki:
— Mastas kasztuoja vienas 

pabueziavimas.
— Tai gerai. Praszau duot 

man penkis jardus o mano bo 
buki už mania užmokės.

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

Gydo visokias ly^as akiu. Pritaiko akulo- 
rius ir gvarantuųja juos tinkancuuma. Dz 
Winters |>er 5 metus mokinosi pas garsiu 
^ub profesoroia ylga laiku Philadelphia.

KUR BUNA
Jokūbas Staniskeviczius isz Vii 

niaus gub. Traku pav. Sameliszkiu 
par. kaimo Budeliu. Praszau atsi 
azaukti ant ant dreso :

Mr. M. Nenortas
57 R. R. Avė. Bayome City, N. J.

Mano szvogeris Kazimieras Degu
tis, tegul atsiszauke ant adreso:

°l)
Mr. Ant Rindeika

Goughlas Paik Duoble Run No. 11
Bellshill Scotland.

Mano pusbrolis Augustas Vaiczis 
isz Kauno gub, Raseinių pav. Tau 
rages volost. Kuturio sodžiaus Pra 
szau atsiszaukti ant adreso: (gj oą) 

Mr. Juo. Bartkus
Box 41 Arnold City Pa

QQQ Dainų tiktai uz $1.
www Su nusiuntimu.

Tždaveme didele kninga dainų 
susidedante isz 390 dilinu Kninga 
druezei susinta ir broszuravota. Kas 
nusipirks, ras visokiu dainų isz visu 
užkaboriu ka dainoja Lietuvoja.

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

Nusipirkite ir burtu kningele su 
pagialba kuziru, o kasztuoja knigela 
ir kalada kaziru tiktai 25 centai.

^Albert G. Groblewski,^
- Sawininkas ir Fabrikantas___

Garsiu f‘Lenkiszku=Lietuwiszku Waistu”.

Mano komas, Jonas Valukonis ir 
Juozas Kaeparaviczius, abudu isz Su 
valku gub. Seinų pav. kaimo Lum
biu. Praszau maloningai atsiszaukti 
ant adreso: (gp o;)

Mrs, M Kluczinskiene
Box 182 Duryea, Pa.

Mano brolis Dominikas Rusteika, 
kriauezius. Paeina isz Kauno gub. 
Raseinių pav. Naumieeozio pav. 3 
metaį adgal giveno Philadelphi joi. 
Praszau atsiszaukti ant adreso: (gf o;)

Miss Lud. Rusteikiute
Box 99 Hartshorne, Okla.

13-ta Gegužio apsivogė pas mane 
Simas Voveris, iszbuves 5 menesius 
ant bardo. Pavogė 5 dziegorelius, 3 
žiedus, (vienas buvo su litera J. D.) 
du lenoiugelius, 24 dol. ir eile dra 
panų. Veidas raupuotas, juodbruvas, 
apie 5 pėdu sulinkęs, ant kaklo turi 
randa, kaloa lietuviszkai lenkiszkai 
ir maskoliszkai, sako tarnavo vaiske 
40 metu senumo. Paeina isz Kauno 
gub, Telsziu pav. Laukuvos par, 6 
metus iszbuves Amerike Elizabeth 
N. J. buvo sužeistas ir provojosi su 
kompanija. Kas sugaus, gaus 25 dol, 
nagrados. (gio|)

Mr. Z. Dirgėlas
124 Cherry St New York.

Paskubinkite nusipirkt 
labai puike isztorje po vardu:

KAPITONAS VELNES.
PRIETIKIAI C IRANO DeBERGERAC.

Verte Ini Fracuilttiko 
KUN. bit. M. JUOOYSZIUR.

Pasiskubynkite nusipirkt, o( 
gausite tiktai pas Iždą ve j e 
tosios kningos po adresu:

D. T. Boczkauskas,
Mahanoy City, Pa.

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

Nauja

PO wardu:
“PRIEJGIAUSES 
MOKSLAS
ANGLISZKO 
LIEZUWI0 BE 
PAGIALBOS KITO.’

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

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

Ant galo, tosios knin
gos ira patalpinti klausi
ma j ir atsakimnj del tuju 
katrie nori iintli Ameri- 
konines pilnas popieras.

NAUJA KNYGA

IstorijeSzventa
Seno Ir Naujo Instatimo su Paveikslai*.

Yra tai pirmutine knyga lietuviszks 
au teip puikeia paveikslais, padirbto? 
per europinus artistus. Puiki popieti 
Aiszkus drukas. Didelo formato.

Kožnas gėrėsis katras taja knygf 
nusipirks. Norint daug kaszto ant 
iszdavistes tosios knygos padėjome 
vienok pastanavijom 
labai pigei parduot R A PQntll 
ba tiktai už . . . bulllU

Teipos-gi turime visokiu dvasiszku 
svietiszku ir istorinu knygų kuriu 
kataloga gausite dykai. Adresavokite 
“Saule” Mahanoy City, Ba-

Jei ne Severos vaistai, tai man rodos, kad mano pati sziandien jau butu 
kapuose. Ji dabar yra visai pasveikusi. Jos. Bailey, Box 52. Coinly, O.
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Blood Purifier

AN EXCELLENT AND 
RELIABLE REMEDY

for Eacru. Soflfc
Diitaia. Qvmlc Rtavdng

tai the Pupkis Įeik.

W. F. SEVERĄ CO.
Maka±į Ita* 

CBDAX RAPIDS, • IOWA.

yra puczkai, inksztirai ir kitokie iszberimai veido ir vis0 
kūno. Jei apleisi, tai nesvarus, nusilpęs kraujas gal bus 
priezasezia dedervinių, salt rheum, ir nusilpimo viso orga
nizmo. Vartok,

Severo
Czistitojas Kraujo

tuojaus ir iszsigelbek nuo tu nesmagiu lign.
Kaina to vaisto $1.00}

“Asz sirgau. Gydė mane du daktarai, Iszniegine 
geriausius savo vaistus jie neteko vilties, kad gales mane 
iszgybyti. “Severos Kraujo Valytojo” ir suvartojęs 
dvi bonkas asz visiszkai pasveikau. Asz rodyju ta vaista 
visiems savo draugams.

Jozef Berenda, R. 1, Fair Oaks, Ind.

GRAŽUMAS VEIDO
Kiekviena moteriszke gali turėti gražu veidą: lygu, minkszta kaip aksomas 
jeigu tiktai ji vartos prausianties

Severos daktariszka muilą odai
Jis praszalina visus odos netobulumus, priduoda odai minksztumą ir lyguma, 

suteikai veidams minkszta žibėjimą. Yra tai geriausias muilas prausti kudykius prie 
skutimosi ir geriausias trinkties galva ir plaukus. Kaina 25c.

“Severos Daktariszka“ Muilas tikrai yra daktariszku. Mus ketiniu 
metu sūnelis turėjo labai kieta odų, bet pradėjus ji prausti su muilu, jo pasidarė 
minkszta, szvelni ir lygi.

Jos. Grigerek, Uuionsville, Conn.

Parsiduoda visose Aptiekose. Reikalaukit kad butu Severos.'^SzU 
Daktaro patarimai dovanai.

W. F. Severą Co. “"‘Jjr

HuraflzaR žemiau minėtu waistu, kurios gausi visur pa« sawo aztominka arba pas mano b^awIm,

Egiuterro No. 1 
ffigiuterro No. ?
Žmijeoznik
Gumbo Labzb!
Meszkos MostU
Trayenka
Liniment del Walks
Giduoles rd kosulio 1 sutra®
Liepų balsamas bo kosulio (plauorfu)
Anti-I.axon del vaiku
ProBzkai ao kirmelu vaikam*
P ros ak ai bo kirmelu suaugusiems
Yaaduo del akiu
Giduoles del isztraukimo barszozio 

po sudegimui.
Lnszal bo kruvinosios suaugasiemja
No Brimatizm© (naujas badas gitiimo)
Grid. Bužleboziojimui maisto
Miltai no skaudėjimo galvos
PASARGA: Jagu Mitu vaistu ne gali gauti pirkt apie save, arba nežinai kokiu tau reikalingos del tavo ligos, 

tada apraszik savo liga ir man atsiusk $1.00 o aplaikisi vaistas kokios tau reikalingos o bui tau 10 
sik geriau ir pigiau negu pas koki (laktara o jagu vaistai daugiau kasztuos negu $1.00 tada užmokėsi 
po aplaikimu: va»tu. Siunozėant gromata indekit marke už 2o. AdresavoWte:

A. G. Groblewski, ID Main Street, Plymouth, Pa.

E

*1
CP

DEL WISU KENTEJIMU IR SKAUDĖJIMU

a 
aS 
£

GHuatun is^hnth^Hio daatn 

Mostis no pj’rfft'tfftavfhro Mh 

G^l e žirnis Budru tfntcijk b <wve‘fkrtBi j
Giduoles nutlldlnrui vnfku j
Gidnolsa bo Buopandima (oora oarlg 
“Grip-kiar”
Plauku apiaugotejXf 
Miltelal buo kapsaa 
“Kinder Balaam *
Bobru laiaal
Rankvahtii ta aatraklmB naka
“Lagodnik” del atluoswlmo vidnrfna 

be jokio skaudėjimo
Atgaivitojaa kraujoGeriause gi.luole del skaudqjinio

galwos, sprando, katara, pecziu, Suramitojas nerva-B^rdla.
krutinės, szonosie, rumatiznio, Gidaole no Kkzimo (rožespas valku*} 
szalczio, nuralgįjn ir nukandima PloBtarai isz kaaztavola 
wisokiu Haballlkill. Pomada ant plauku

NAUJAUSIAS
A ISZRADIMAS
X DERMAT0LB8IJBI MD«t!.

Daugybe odos Ilgu paejna no neszvarana 
u/silaikymo ir užeikretimo telpgl, Irlhuo 
viduriniu ilgu. Daugumas gauna puantus 
plelbkanae, slinkimą plauku, pllkimi per 
apsileidimą. Gydoei per neatsakanczlue 
daktarus ar agentus, kurie tik pinigusiez 
vilioja, o paskui raezote mums, kad eme- 
te daugybe gyduolu iez invalrlu apgaviko 
o pageltos negavote ir sakote, kad. gal ir 
muso gyduoles negelbee. (Taigi meldle- 
memume darodyti; kokie žmogus likosi 
muso gyduolėmis apgautas.) Turime tn- 
katanculuH oreglnailNzka padekuvonln. 
Tegul nors vienas daktaras parodo mums 
tiek padekavoniu, o mes duosime dideli 
atligynlma. Plika galva sunku gydyti, ja
go senas ir galva žvilga, tai to pagelbėti 
ne galima, bet jago jaunas, o turi retus 
plaukus, o ant odos matytis maži plauku- 
czel tai tam galima suteiktlpagelba; plau 
kai neyra grybai viena diena ne lezuyge. 
Atsismaukiantiems nuelunsimedyka infor 
macija su placzlu apraezimu. Mes nesiū
lėme prisispyrę savo gyduolu, teisingasis 
daktaras to ne vienas ne daro. Kas nori 
persitikrini tegul raszo pa's mus. Adresas

PRQF. J. M. BRUNDZA,
OM BROADWAY 8T., 

BROOKLYN, N. Y.

S. S. P1TTSBUW&, Rti.
P. V. O B I E C U N A S

12 4. CARSON ST.

Pirrr>a Lietuvisz^a Bairh*
SU KAPITULŲ $75,000,0®

8UORGANIZAVOTA IR CZER'FB- 
RUOTA KAIPO

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
(VISU TAUTU BANhA)

ORGANIZATORIUS TOS RANKOS IRA

P. V. OBIECUMAS.
Muso banka irn tai viena Iez tvirczlausia Suvis. Valet., czerteroota, eeuntl po kontroia 

Valstijos rando ir per tai pilnai nželtlkiama. Priima piningus del HAnkiBeeHjmO ir moka ket
virta procentą. Parduoda laivakortes ant gerlauelu linijų Ir slunoaH piningus in vfeae 
svieto. Padaro davlernaetls atlikimui visokiu įsikalu su waldžla lazmajao vliao.
kiue piningus ant Amorfkonlezku arba kitokia. Daro apeergeymae no tupdės ant vien daiMa 
It t.t. Piningus del paczedinlmo galit prlsiunst pacztinla Money OtBot arba Eiprssa Oa. o 
tuojaus bus iezeiunetoe bankavos knlngutea. Kreipkltea viei Pas gera Maoma del viso Eteto- 
vl P. ▼. OB1ECUNA, o busit apgeergetl no visokia apgaviku.

PER 
PAČIA 

PASLAPTINES VYRU LYGOS
.......LIETUVISZKAS AGENTAS........
Viktoras Lapinskas,
KOI W. Mahanoy st Mahanoy City, Pa

Parduoda laivakortes ant visu keliu 
ant vokiszku geriausn laivu isz ir in 
Europa. Teip-gi siuneze piningus in 
visas dales svietą, ba turiu suneszima 
su visais Europinei^ bankais.

Uipraszo pas save visus tautieczius 
ir puiinatams V. Lapinskuos

'"“Ji šita '

Urėdiškos valandos nuo 9 iki 5; nedėliotais nuo 9 iki 12.RODĄ DYKAt.
DR. JOS. LISTER C.

io Dearborn Stroot. La. 1 CHICAGO, ILL., U. S. A.

Europiszkas Iszradimas I
ANT SUDRUTINIMO IR USZLAIKYMO 

SAVO PLAUKU.

Aprašyk padeyma savo plauku kokiam da 
bar randasi, nes yra tai svarbiu daliku pa
žinimo ligos. Jago plaukai iszpuolineje ir 
gaivu ian las’1 pleiskenu tai praszau atsiust 
keliolika sausu plauku po iszszukaviinui 
ant isztirinejimo. Jago norite turėti geras 
ir pasekmingas gyduoles tai atsiszaukyte in 
mane o po naudoyniui juju neatbūtinai gau 
syte gerus vaisius. Norėdami dažinot api 
daugiau informacijn prašiau adresuot:
Prof. J. M. Brundza, Specialist 

Broadway & South 8-th Str.
Brooklyn, New York.

AT i net os gyduoles yra tik man paežiam 
žinomos, jokiam k rome juju ne gausyje. 
Visos Informacijos dykai už marke. JŠu 
wimtus tukstąneziu pliku gaivu atei^auke 
pas mane dekavodami man už teįĮfafflįjĮĘie 
geradetyaa.

Dr. J. Fropstep
Specialistas ARiu Uygas 

Pritaiso, akuloriua. Stiklines akla,
Mano darbas kalba del saves.

Ofiaaa adinaa 8 ryte lyg 8:80 vakaro

Ofisas 15 E. Center St.

Garsingiausias ant visa svietą Ir žinomas kal|M seriali
ses specialistas kronlszku Ir azsisenejusiu Ilgu_ _ _ _ s

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

dyme visokiu žmogyszku silpnybių. Iszgyde lukstanezus 
žmonin isz pavoyngu ligų, kurie su džiaugsmu garsina 
varda DR. KOLER ir gyrė savo pažinstamiems vadin
dami ijn Samaritonu tebirio laiko. > |

Jojo rodos yra už dyka,—kožnes ijam szirdingai dote*- 
voje. DR. KOLER gydo visas ligas pasekmingai o 
uzsisenejuses ligas inkstu ir rumatizmo, užsiszaldima fit

vos, nosies, gerkles, pibvo ir žamu; parku, iszberimu, niežimo, epilepsije, senu ro- 
nu ir visas ligas paejnanczee isz kraujo. Gydo su geriausiu pasisekimu Moterių 
Ligas o ipacz uzsisenejusias ligas GUMBO. Turi didžiausia atyda ant visokiu 
užkrecziamu ir Privatiszku Ligų [ar tai paejnancziu no tėvu] kaipo:*sifilis, ni2- 
trotymas viriszku pajėgu, veisei pat-naikynimo ir L L gydo greitai ir pasekmingai. 
Ne rejke sarmatintis nes gi d intis ganogreieziausia, nes apsileidimas atnesae dides
ni pavoju ateiteje. Rejke žinot, jog vienas atsilankimas pas gadintojų ženklina 
daugiau ne kaip dvideszimts laiszku raszytu per ligoni. DR. KOLER kalba lie- 
tuviszkai ir lenkiszkai ir pats duoda ligoniams rodą, be pagialbos tiumoeziaos, 
kurie randasi konia pas kozn d ak ta ra inkste Pittsburgia.

ADINOS PRIEMIMO:{No9i^ritoigi4p^'pi«Nede!OmI*.

D R. KOLER 644 PE*N AVENUE>

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

Didžianse Lietu- 
viszka

AGENTŪRA
NO $5 IGI $40 

-0MAJNINES MASZINO&0*-

Ir kitokį rf/kalingi prietajaaj Ma
das pas mus ant pardawimo. *£•)- 
poe-fi pristatom ko£n* deleli m«- 
adnoe norint* kokio padirbimo.

Parduodame pikes, adatas, drikn, 
Areperioe, akwibeua, knatai popie- 
m ir L L Parduodam Pbgjuūb o ir 
Mene patajsom.

W. MORGAN,

Kantaras Bankinis 
ir pardavyste

SZIPKORCZIU

Parduoda Szipkortes ant visokiu drueziausin ir geriauriu lai
vu. Siuneze piningus in visas dales svieto greieziause ir pi- 
giause. Visi tie, kurie per mus siuntė apie tai gerai žino. 
Iszduoda dostovierene del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam 
pavesti. Del irengfsczlii prlstitn pelkes Sartas, Juostas, Kepures, Karūnas,. 
Špilkų ■ L t. Su kokiu nore reikahi kas-link Szipkorcziu, pi
ninga ir k t. resikyte pas hmm • faaisite teisinga atsakymu.

DOVANAI Temykite gerai! TIKRAI LIETUVFŠKA, DIDELĖ KRAUTUVĖ 
V I S I F M S Puikiau_silĮ armoniką skripkų, klernetų, triubų, koncertimTir 

daugybe kitokiij muzikališki| instrumentu. Geriausių dziogorių, 
lenciūgų, visokių žiedų, lakotų, špilkų, kolčikų auksinių ir paauk
suotų, visokio skyriaus mašinukių del drukavojimo gromatų, pui
kių brilvų, albumų portretams, revolverių, šaudyklių (strielbų), 
kišeninių lompukių, guminių litarų, adresams pečėčių, gramatikų 
mokintis angliškos kalbos, žodynų, istoriškų ir maldų knygų kokių 
tik randasi lietuviškoj kalboj, gražių popiorų dėl rašymo gromatų

su puikiausiais apskaitymais ir dainomis — su konverlais tuzinas 25c., ^5 tuziną i 
už $l.oo, 1000už$0.oo. Kas velitų sau ka parsitraukti, tegul prisiunčia už 5c 
markę ir teisingą adresą, o apturės didelį N 3 naują KATALOGĄ DOVANAI 
su 315 aiškių paveikslų ir 1000 visokių naudingų daiktų. Aš gvarantuoju, kad mano 
tavoras pirmos kliasos, o prekės pigesnės kaip kitur. Orderius išsiunčiu greitai į visus 
Amerikos ir Kanados kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur.

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



Žinios Vietines. Isz knygutes muso Uepor 
terio.

----- Rytoj ‘ Grabu Lankymo 
diena” arba “Decoration Day” 
Kasiklos vargei diibs.

— Tarpe vietiniu salunin- 
ku in vyko nog Panedelio szito 
kia permaina; nog Z'gmanto 
Karkaucko del Juozo Stanke- 
vieziaus, W. T. Beck del D. J, 
Thomas, irnogWm Mathias 
del Howard Burchill.

— Utarninke Guod. Kun. 
Pautieniue pereikeli in Girard
ville, apimt prabaezczyste, kur 
lykosi iszkelmingai ir su dyde 
liu džiaugsmu priimtas.

Daugybe parapijonu susinu 
ko iszleist savo prabaezcziu. 
Vienok visi džiaugėsi jog ne 
toli, o kas geriauee, jog Girard 
villee Lietuvei yra dydelei isz 
mintingi žmonis ir guodos ea 
vo nauja prabaezcziu.

— Oras sziltas ir tankei pa 
lyje-

-j- Panedelije numirė Elzbie 
ta Kapustinskiene, pati žinomo 
del visu pardaviko apsiavimo. 
Nebaszninke po tėvu yra Bra 
zaieziute iez Jakson peczes, pa 
lyko vyra, szeezeta smulkiu 
vaikeliu; isz gyminiu paliko 
Szeezes seseree ir du brolius.

— Utarninke, ant 5 ad. pa-, 
vakare, su dydeliu nuliudymu 
visu parapijonu likosi iezleis- 
tas. Guod. Kun. Pautieniue in 
Girardville. O kad ne toli no 
Mabanojaus, tai karietoje nu
važiavo, ir daugybe Mabanojie 
ežiu nulydėjo net in Girard
ville.

— Praeita eereda nustojo 
mokelas visose angelekose mo 
kykloee, o ant antros adynos 
po piet buvo ant Kajerio sales 
susirinkimas jaunumenee isz 
augeztesniu mokyklų. Buvo 
deklflmacijos, dainos ir muzika 
ant kokio kas instrumento mo 
ka grayt. Terp visu grajotu at 
eižimejo jaunas vaikinukas 15 
metu Mikolas Slavitzkae, su 
nūs ponstvos p. Adomo Sla 
vitzko ir Liudvikos, Slavickie 
nes, duktenes Iždavejaue “Sau 
les’'. Jaunas artistas, Mikole 
lis puikei savo užduote ant 
skripkoe, atliko ir buvo ne ma 
žas ploymae rankom). Trum 
poje areiteje bus szlove del vi 
su Lietuviu Amerike.

Važiuodamas karuko isz Ma 
i hanojaue in Shenadori pereita 
’ subata, sztai ka iszgirdau ir 

macz'au. Kundnktoris kalbėjo 
in viena isz pasižiir.u -ameri 

> kona:
i — Praszau pono, paymkie 

ta krepszi....
, — Katra ?
i — U-gi ta, ka stovi asloj;

prie tavias. Zinai, jog tai ūži 
ma vieta o pasažierei ne gali 
praeit.

— O kas tai mane apeina!
— Kaip tai tave ne apeina! 

Asz turiu žiūrėt paredko!
— Tai žiūrėk paredko!
— Na tai paymk ta krepszi. 

Gali laikit sau ant keliu.
— Ej, duok man ponas pa 

kaju, ne nemielinu ta padaryt.
— Na tai sulaikysiu kara.
— Sulaikyk, jago nori .... 

tai gerai!
Kunduktorius sulaikė kara 

arti Džraksono, ezaukdamas:
— Ar ymsr krepszi ar ne?
— Duok man pakaju po 

szimts velniu, ne ymsiu ir ga
na!

— Ne pavėlinsiu tau tohaue 
važiuot. Praszau paymt krep 
isz karo.

— Ar pasiutai? Ymsiu ne 
savo krepszi idant mane locni- 
nykas apskundetu už vagysta?

— Ar tai ne tavo krepezis?
— Žinoma, kad ne mano.
— O keno?
Iez kampo karuko duodasi 

girdėt balsas lietuvio, gerai 
man pažinetamas, kurie užsiy 
mineje perlorysta:

— Hej mister kundukter! 
dės maj krepezis? A j go in 
Szenadorl

— Tai ko asyle isz pradžios 
ne sakei nieko?.....

— Kam asz turėjau kieztis 
in svetimas kalbas? Juk mis
ter kunduktone kalbejaisi su 
tucm misteriu o ne sumanim.

Kunduktoris paraudonaviae 
kaip burokas spyrė su koja 
krepszi net m kita kampa ka 
ruko ir iszejo ant platformee 
murmėdamas kokius tai nesu 
prastinus žodžius po nosia; 
spjaudamas kelis kartus dide 
lūs “ežiu”. Paeažierei net asza 
ras turėjo akyse iez juoko.

— Taje pacze diena, vaka 
re, lietuviszki aktorei nusidavi 
in New Philadelphije ant pers 
tatimo ir tenaitinems žmonėms 
visame patiko.

Ant pardavimo.
Pinkus fartapijonas ir argo 

nai parsiduos pigiai Dasižino 
kite “Saules” offise arba pas 
Prof Wright 116 E. Pine St.

(fk o;)

-»8 DARBAS ČEL VISU. B-
Amerikos yra luoeas ekllpas del vlau o telp-gl 1 
del tavias, kam tav sunkei dirbt Ir jokio pelno Isz 
Doneturet; jago tik už $30.oo gali lezelmokyt bar
te rlstes, geras amatas po visa svietą! Jago nori 
dažlnot kaip gali Iszsfmokyt barberlstes tai ra
škyk tuojaus. Kalbame vlsosla lležuvluosla.

NOSSOKOFF’S BARBER SCHOOL, 
1405 PENN AVENUE PITTSBURG. PA,

SI1ENAAB0A1I PA.
— Ižganytojae aiezkei paša 

ki m Apaeztalus, kur jus ne 
priims ir jueu mokslo, iezeiki 
te ir skvernus nusikratykite, 
kad ne dulkeles ne paimtu
mėte.

— Lietuvei dydelei eusijudi 
nia ir ne žipe kaip bus ir kaip 
pasibaigs.

— Gavome žinia, jog lietu 
viezkoe bažnyczios durie lyko 
ei atpleeztoe ketvergo ryta ant 
5 ad. rytia. Kaip bus ne žine,

— Kareztie,- alutis gardžei 
gėrėsi.

— Darbai gerai eina- viso 
ee anglekase, kaip ylgai dyrbe, 
ne žine, bet iez laiko savinin 
kai kasyklų ir darbininkai nau 

. doje.- Sunku žinoti, ka ateite 
atnesz.

— Del vaikeliu eerganeziu 
ant vasarines lygos gausite lie 
karėtu p. Kazuno aptiekoje.

— Dydeeneee lygose ezauki 
tęs Daktaro p. Blažejevekio.

M AUKSINIU

, ZIEGORELI!)
ISZDU0SIM DIKAI!
European Tobacco Company isz Neu 
York duos koznam kostumeriui ktirit 
prigialbes jems,platint juju tabaka, 
puiku Auksini Ziegoreli uz kuri zie- 

gornykai yma $23,oo — guaranty tai 
ant dvideszimts metu.

Yra tai Henas Isz geriausiu paslulkiimr 
tovaiN par kokia nėrinis kompanlji, 

czlonaU at Europoje apg-arsiatae tMo.
Mes, pard nodam Austajgok4sz&a, 
BosHiSflka, Herczegoyįja, Wr- 

kis^ka ir Rusis^ka ta»bafea
DEL PAPEROSU IR PIPK‘KJ.

Vsžimelei QQQ Dainų tiktai uz $1.
Su nusiuntimu.

Iždaveme didele kninga daina 
susidedante isz 390 dailiu Rningą —' 
druezei susiūta ir broszuravota. Kas 
nusipirks, ras visokiu dainų isz visu 
užkaboriu ka dainčja Lietuvoja.

Nusipirkite o turėsite dainolu, 
Per ciela meta ant ”isu dienelu.

Nusipirkite ir burtu kningele su 
pagialba kaziru, o kasztuoja knigela 
ir kalada kaziru tiktai 25 centai.

Yra tai tavo inkstai.
Malianojaiis gyventoja parodo 

kaipjias iszgydint.

Poni Rebecca Brenner nog 229 
W. Mahanoy St. sako: “Pirma karia 
pradėjau naudoti Doans Inkstu pi 
gulkas apie du metai adgalos, tame 
laike jie iszgyde mane nog skaude 
jimo peczuose per ka labai kentė jau 
dydeli skausmą, Asz tikrai žinojau 
kad tas skausmas paėjo nog inkstu 
ir dagirdau apie geruma Doans 
Kidney Pills, pastanavij tu juos pa 
bandyti.' Pirkau baksuka Timm's ap 
tiekoje, kurie man suteikė palengvi 
nima in praszalino skaudejima.

Ant pardavimo visose aptiekose 
Preke 50c. Foster- Milburn Co. Bu 
falo, N. Y. pardavejei ant Siiv. 
Valet.

)R RICHTER’

PAINWELLEF
Didelė pagelba nuo dieglių, reumatizmo ir 

skaudėjimo pečiuose, yra Dr. Richlo-’io Pain 
Expel ler, nes palengvina tuoj aus, sumažinant 
uždegimą apimtos dalies.

Tepk ir trink ryte ir vakare, vartok nesigai
lėdamas, idant permirktų oda.

Tuojaus pagelbsti nuo reumatizmo, nusjbru- 
žymo, nikstelėjimo ir ir nudegimo, kaip ir su
stingimo ir nuo neuralgijos.

GaH gaut visose aptiekose po 25c įr 50c.
Žiūrėk, kad butų inkaras ant 
bonkos—tai yra tavo apsauga

F. Ad. Richter & Co.,
-215 Pearl Str.,. New York.

Puiki susidedanti vežimeles §1.50 
Kitoki vežimelei po ■ 5.00
Apdengti geriause skūra po 10.00

Turime daugybe visokiu vežimelu ku
riuos parduosim pigiau ne kaip kitur.

Ateikyte pažiūrėt muso vežimelu ir 
dažinokyte prekes pakol pirksite kur ki
tur. Tos prekes tik aut szio menesio.

DABAR LAIKAS PIRKT F0RNICZUS!

Rinkite Penrose’o vyrus.

Isztirkite, kurie kandidatai in 
Legisliatura prisižadėjo ji pri 

remti.

Mes nežinome, kas bus kitas 
Suvien. Valstijų prezidentas, 
mee nežinosime iki po rinkiniu 
ateinanti Lapkriti Prezidentas 
permaina padaro daug atmai 
nu visoi ezalyj, ir užgauna 
Pennsylvania teip- pat, kaip 
ir kitas valstijas. Mus yiengen 
ežiai tegul to neužmirezta ir te 
gul daboja, kad butu gerove, 
ar vienas, ar kitas bus prezi 
dentas. Vienas svarbus dalykas 
yra daboti, kad mus valstija 
butu gerai reprezentuotu Suv.
Valstijų Senate, ypatoje žmo

nių, kurie pasirodė vertais ir 
ieztikimais sargais reikalu žmo 
niu savo valstijos. Tokiu žmo 
gum yra Suvienytu Senatorių 
Bois Penrose kurio laikas tu0 
jaus iezeibaigs ir kuris yra kan 
didatu ant naujo apnnkimo.

Jeigu mus viengencziai gale 
tu betarpiniai balsuoti, tai bu 
tu lengva ji aprinkti vienok 
yra toks instatymas, kad Su 
vien. Valstijų senatorių iszren 
ka Valstijos legieliatura. Del 
togi mus yientaucziai kurie no 
ri, kad senatorium butu isz 
rinktas Bois Penrose, tegul bal 
suoja per rinkimus^ Lapkrity 
už tuos kandidatus in Legislia 
turą kurie yra prižadėję pnlai 
kyli Senatorių Penrose.

Tarp kanditatura yra, vieni 
kurie už Senatorių Penrose, o 
kiki priesz ji. Mus vientau 
ežiai turi apsižiūrėti ir pirm 
laiko datirti, kurie kandidatai 
yra už Senatorių Penrose. Bal 
suokite už tuos kandidatus,

Givcnimo paslaptis.
Mes visi valgome, idant už 

laikyti save stipruma, bet 
mums nereikia tikėti in tai, 
kad jau daugiau mes valgysi 
me, juo stipresniais busime 
Tas priklauso daugiaus nuo to 
■‘ka” mes valgome, o ne nuo 
■‘kiek1’ valgome. Biskis mai 
tingo maisto padaris mums 
daugiau gero negu didele dau 
gybe nevertu valgiu. Bet bu 
vo atsitikimai, kad pilvas ne 
priims tiek maisto kaip visuo 
met arba atsisako priimti koki 
nors maista visai. Tašyk yra 
laikas imti Trinerio Ameriko 
niszkaji Eliksyrą Kaicziojo 
Vyno, kurie netik privers pil 
va ir jo gromulae prie didesnio 
veiklumo, bet ir sustiprinta szi 
ta organa jo darbui. Vartok 
ezita vaieta trumpa laika ir ta 
vo gvomuliojimo sistema sus 
tipres gana, kad sugromulioti 
vieoki maista ir paversti ji in 
gryna krauja, kurie veikia isz 
dalis stiprupia gauta nuo vai 
gymo, visoms kūno dalims. 
Trinerio Amerikoniszkaeie 
Eliksyras Kaicziojo Vyno ver 
t tu būti vartojamas visose Ii 
gose, kuriu svarbiausias apsi 
reiezkima eyra nužudymas vai 
gurno ir kūno silpnumas. Gau 
namas aptiekose. Juozapas 
Trineris, 616-622 So. Ashland 
Ave. Chicago, Ill.

Rl PTC ROS SPECI ALISTAS.

1880—Daugiau kaip 2Qm.—1908
ASZ PASEKMINGAI GIDŽIAU 

VISOKIO BŪDO

RUPTURA
Tikra Ruptura, 
Netikra Ruptura, 
Vandens Ruptura.

Į« daugiau 12,000 ypatų, o nu maitini nickH 
S nelyginąs gydyme szltos ypalIazkOH Ilgu 
3 klasOH. iNzgjdyti llgoniuj tu I hidlnkyal.

John BiHinges, supredentas Suspu- 
ehanna(Stegnra.ier) Bravoro kompani
jos, Nanticoke, Pa. sako “Asz ingavau 
ruptura nuo sunkaus kelinio ir sunka
us darbo. Pabandžiau kelis gydytojus 
kurie sake, juog mano liga esanti 
neiszgydytina. .Jokia gyduole negelbė
jo. pakol nuėjau pas Daktarą 
O’MHey. Dabar esu sveikas. Neturiu 
skaudėjimu, nei rupi u ros ir su džia
ugsmu praneszu tai kitiems kenezia- 
ntiems. Dadar kas dien sunkiai dirdu 
bravore ir savo diržus mecziau szolin 
ba man ju nereikia”

Pasikalbėjimai ir rodą dykai. Mo- 
kestis'fiebragi. Ant iszmokesbiesgalite 
gauti. Ant pareikalavimo atsiusiu 
kuigute apiaszsnczia-apie ruplmn, 
Dykai už 2/' marke; paraszyk kokia 
nory apie Ruptura, ar Verik'esele.

GUINAN’O SZTORAI,
201 W. Center Str. Maliauoy City.

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

VIENATYNIS LIETUVISZKAS

W, RAZUKAS, • HOTELIS * L0GIM1YKAS.
7 WASHINGTON STREET, NEW YORK CITY.

Jago važiuojete in ir its Ameriko tai gulit gaut Laivakortes pigiau kaip kitur o 
ir viens bankinius reikalus tai ateikyte pas mane, o ir užtaikau visokiu gėrimu 
ir valgio ir nakvyne pigiau kaip kitur. Norėdami kelaut už dyka tai pristatau 
už darbinyka ant laivo. Teip-gi pasirūpinu visokiu darbus ir rodą duodu vi
same Ilotelis randasi ne toli K&stel-Gssraes. Jago kokis apgavikas norėtu 7est 
kitur tai nesiduokit tik ejkit tiesiok pakol daejsit pas mane.

Su Guodone, VINCAS RAŽUKA8.

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

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

TAUTIEČIAI reikalaujanti virš minėtų daiktų, visados kreipkitės pas 
M. J. Damijonaitį prisiiĮSdami savo adresu Ir už 2 centus markg del pačto 
kaštų, o Katalioga No. 7 gausite dovanai, iš kurio busite aprūpinti 
gerais-teisingais daiktais

F85*V) Vienatine lietuvių prekystė Amerikoje, kurį išsiun- 
visokius daiktus apsteiuojant per laiškus, Į visus 

Amerikos ir Canados miestus ir kaimelius. Adressas:
M. J. DAMIJONAITIS,

3250 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILLINOIS.

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

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

KATALOGAS

KNYGŲ
Malda kningos.

Aukso Altorius arba Didis Szaltisni* 
1,000 puslapis $1.(X)

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

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

Garbe Dievui ant Augsztibes 640 
puslapiu. 75o.

Mažas Naujas Aukso Altorėlis 1.00 
Vainikelei mažesni už Altorėlius, 

minksztai apdarita ir puikei zala- 
tita 50o,

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

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

Aukso Altorius puikei apdaryta su 
auksiniu papuoszimu. $1.25

Aukso Altorius apdaryta in balta 
kaula puikaus pavydalo. $1.00 

Aukso Altorius, apdarytas in kaula 
su 3 sidabrineis medalikais. bu 
dviem anuoleleis, viražus panaszus 
in altorėli $150

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

Aniolas sargas, druezei apdaryta in 
juoda audima 50o

Kanticzka apdarita in prūsine juoda 
skūra, puikei iszmarginta $1.00

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

statimo. 50c.
Gyvenimas Szventuju. Puikei o ir 

apdaryta dydele knyga - $3.00 
Gyvenimas Visu Szventuju — apda

ryta • - $4,00

NAUJA KNYGA

Istorije Szventa
Seno Ir Naujo Instatlmo su Paveikslais.

DR. O’MALLEY,
158 S. Washington, Wilkes-Barre, Pa 
Sziame offise kalbasi Lietuviszkai ir 

Lenkiszkai in kur visas grumulas 
privalote adresavoti.

Antras offisas 134 Washington av. 
Scranton, Pa. (2-nd Floor Bun 
Building.) kur galima atrasti D-ra 
O’Malley kas Petnyczia ir Subata 
kožua nedelia. petny.

J' Gromatoje primyk jog matei 
szita apgarsinima “Saulėje-”

biu visokio koloro ir žemas prekes.

Pas mus dirba Lietuvaites del juso patarnavimo.
The GLOBE Stoiū

I. SUF0W1CZ1US, Locniuiukas.
1JZ W. Center nli, Maliauoy City, Pa.

Istorines Kningos.
Akylos Istorijos
Nevaloje pas Maurus
Morkus ir Aurelianaa

20o
50o:
25c.
25o.Trys Vaikyjozai.

Istoryje apie Septynis mokintus Vy
rus 2-Isz gyvenymo k-antrabancai 
ko 3-Apie karalaiti 4- Baisus D va-, 
ras 50o.

-PhikįJstoryje apie Jonasza Korcza- 
ka. "■ —B&L

Sierata, Puikus apraszimaa. 25. 
Ali-baba ir 40 razbaininku, 20o. 
Keturios Istoryjost 1-Žibinti bažny- 

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

Kiek randasi laikrascziu 
ant svieto.

Ant viso svieto randasi su 
yirszum visokiu laikraszcziu 
60,000 kurios iezeina sekan 
ežiuose vieszpatistese;

Suvienytuose Valstijosia ir 
Kanadoje 22,898, Vokietijoi 
8,049, Dideloje Britanijoi, 9, 
500j Francijoi 6,681, Japoni
joj 1.000, Italijai 2,757, Aus 
tria- Hungary 2- 958, Azijoi 
iszkirent Japonijos 1,000, Hiez 
panijoi 1,000, Rosijoi 1.000, 
Australijoi 1.000, Graikijoi 
130, Szvaicarijoi 1,005, Holan 
dijoi 980, Belgijoi 956 o kitu 
1.000 Isz tu visu buna spaudo 
mi angliezkoje kalboje.

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

Kožnas gėrėsis katras ta ja knygf 
nusipirks. Norint daug kaszto ant 
iszdavistes tosios knygos padėjome 
vienok pastanavijom 
labai pigei parduot £0 pnnfii 
ba tiktai už . . . vU bUlIlU

Teipos-gi turime visokiu dvasiszkn 
evietiszku ir istorina knygų kariu 
katalogo gausite dykai. AdresavokiV 
“Saule” Mahanoy City, Ha.

"m“ jSzhas puikus ziegorelis $3,75
Prlaiuak eavo pravarde Ir adre
są o prlelueim ant pažiūros jago 
patiks užmokėk $3 75 ir.bus ta
vo, gvorantinam ant 20 metu ęa 
moteriezku duodam Ilga lencijr 
geli o su viru viriezka. Raezik 
ar nori viriezka ar inoterlezka.
M. C. FARBER, 222. 225 Dearborn Sir

CHICAGO, I’LL.

UNION NATIONAL BANK
MAIIANOT LITI. PA.

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

Suvienituju Walstiju De- 
posytoras.

DU PROCENTĄ MOKAM ANT
SUDĖTU PINYGU ANT LAIKOJ

KOŽNAS EASZO GROMATAS.

Bet jago nori rasszit gromata ant puikiau 
sios popieros kokios lig sziol da ne esi ma
tes, tai pargabenk sau tuziną su kopertom 
tik už 10;' 65/ ir $1.50 busi užganadytas o 
ir tas džiaugsis kuris nog tavias gromata 
aplaikys.

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

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

Labai puikus. Adressas:
D. T. BOCZKAUCKAS, 

MAHANOY CITY, PA.

Harrison Ball, Prezidentas, 
A/. M. MacMillan, Vicc-Prczidcntftfj 
Ira. IK Barnes, Kasijorif.

Zinai jog tai geria’uses tabakas ant 
svieto, katras liežuvio ne kanda, duo- Į 
da skaudejima gaivos ar naikyna pil- t 
va kaip tai nekuris padirbtas pigus i 
amerikoniszkas tabakas padaro.

Nbrime idant kožnas europietis ži i 
notų jog muso svarbiause krautuve ' 
randasi New Yorke ir jog jums pris- j 
tatyt juso milenezia tabaka. Per tai Į 
ižduosi’m tukstanezius doleriu idant 
apsigarsyt po visa Amerika ir sekan- 
czeiketinam pradėt:

PIRMUTINEI 2000 YPATŲ K A UŽ- 
ORDERIUOS UŽ $ik00 TABAKO NOG 
MUS, APLAIKYS AUKSINI ZIEGO- 
RELI UŽ DYKA.

Szitas ziegorelis tav nekasztuos ne 
cento nes už muso dovana tikimės jog 
pasakysi savo draugams api muso ta 
baka jago tav patiks ir jog prisiunsi 
mums juju adresus idant žinotu kur 
ateiteje galėtu gera tabaka pirkt.

Tin paraszyk savo pilna adresu ir 
liepk mums prisiunst tav taba
ko už $6,00 ir auksini ziegoreli 
verties $23,00 O mes tav prisiunsim 
sekanezio tabako; austrijokiszko, bo 
sniszko, herezegovnino, turkiszko ir 
rusiszko, isz viso už $6,00 ir tam pa
ežiam pakelije indesim auksini zie
goreli. Prisiunsk 50c raaYkem o li
kusius $5,50 užmokėsi ant ekspresso 
kada persitikrinsi jog tabakas ir zie
gorelis tave užganadino, arba jago 
tuojaus prisiunsi $6,00 per Money 
Order ar Registrąvotoi gromato tai 
mes dadeczko duosim Įtaiku Auksi
ni Lenciūgėli Dikai verties $2,50 
Nebijok siunst mums pinygus tuo
jaus, nes esame atsakanto kompanije 

' ir sugražysim pinygus jago ne busite 
užganadyti. Tik 2000 žiegorelu bus 

I iždalyti tokiu spasabu. Raszik tuo.

EUROPEAN TOBACCO CO.,

STEFAN ROVNIANEK
318 3-RD AVENUE

Pono bloko icuiiau no PitUburglnlo Paczto.

PITTSBURG, . PA.
Didžiausia Lietuviszka kvautuve visokiu 

gėrimu Suv. Vals. Kas tik naudojo muso 
nefalszavota^, nes czistus vynus ir arielkas, 
tasai ne galėjo atsigėrėt jųjų o geriause inie 
ra ir patarnaviina tik pas mus apturėjo.

muso prekes:
Gera Raudona Arielka 
Gera Balto Arielka

Paskubinkite nusipirkt 
labai ptiike isztorje po vardu:

KAPITONAS VELNES.
PRIETIKIAI C IRANO DeBERGERAC.

Vuogine Arielka
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ČtiMas spiritas 
Slltalte
Sllraite, tikrai Lictuvlszka 
Terkellca ... 
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Verto Isz Fracuzlatko
KCN. DR. M. J10DYSZ1VS.

Pasiskubynkite nusipirkt, o 
gausite tiktai pas I ž d a v e j e 
tosios kningos po adresu:

I). T. Boczkauskas,
Mahanoy City, Pa.

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

Lietuvei!
Kas norit 

turėt tikrai 
geriu ir gražiu 
Potografi ju 
arba dydeliu 
Paveikslu ir 
kas norit isžsi- 
mokit ta visa 
darba tegul 
atsiszauke ant 
adreso:

Jos. Szukis, 
[Pholografistas] 

291 W. Center St; 
SHENANDOAH, PA.

Fanuos ir Turtai!
Randasi New York o Steite Lietu- 

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

Darbinei czeverikai.
Ir czebatai- Mes ju daugiaus par 

duodam Legu kiti sztorai, už tai kad 
tik geriausius užlaikome ir duodame 
jumis maža preke.

Darbinei czeverikai po 1.25 ir 1 50 
$3. “ czebatai po 2.50
$3.50 “ guminei czebatai 2.87 
$4 00 “ “ “ 3.50

Pirkite darbinius czebatus ir czeve 
rikus pas mus.
Common Sense Shoe Store

35 W.Center St
Mahanoy City, Pa-

Ant Pardavimo Pigei.
Namas, buvo kitados salų 

nas, su tvartu ant galo loto. 
Ant biznavos ulyczios Miners
ville Atsiszaukite pas:

(61 aunp)
P. Malley

W. Sunberry St 
Minersville, Pa.

♦

KANTORAS

f 00 ėf
D. T. BOCZKAUSKAS,

520 & 522 W. South Al.’ Mahanoy City, Pa.
Turi busine^zima au winaiu Europinėm Bankais. Wmi jau ira penitikrinia, jog 

riunsti piningaj per muso tarpininkiata greicaiauee nnejna.

SzimtGti Tu.K.stebiioizl’UL
Isz w i >u BZalin Ameriko, per muso rankas siunesesi kas metas in 
EUROPA, LIETUWA, PRUSUS, ROSIJE, AUSTRUS, 

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

NE WIEN0 PININGAI DA NE PRAPUOLĖ.

Ohio raudonas
Ohio bal.Us—saldus 
KnllfOfnlJos, senas, ruksztus 
Kalifornijos musikatalas 
KatifOrnUos įbuszkatalas 
Kalifornijos tokalstkas 
Kalifornijos (4 motu) Port Wine 
Kalifornijos Stori W inc 
Kalifornijos Burgundy, raudonas 
Viduriams Kartus Vynas

Baszlkyte po prekes, t'ikalblnlmas ant $10,oi 
ir dadglau CŽMOKAH EKSPRESĄ PenneyIvanlo. 
Ohio ir West Virginia valstijose. Adresas:

Stefan Rovnianek,
UB 3^id Atenuc * Pittsburg, Pa.

PUIKEI APDARUOS

MALDA KN1GOS

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

szymo. 25o.
Križiokaj puikus apraszymas, didele 

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

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

Lietuviszkas dainorius arba surinky- 
mas visokiu dainų $1.00

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

Prieigiausiiius Mokslas angliszko lie
žuvio be paffelbos kito, apdari 
ta. $1.00

Lietuviszkas Pasakotis $1.25 
Musu Pasakos 75o.
Pomokslai gražu žmonių per K. To 
turiu 80o.
Duktė Mariu 25
Malūnas Girnoje 85.
Istorije Vargdienes, 2 Meile kūdi

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

Neužmokamas žiedas 2 Meluzina 
puiki istorije.

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

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

Trys Istorijos apie 1 Paskutinis No
ras. 2 Apie Septinis brolius. 3 
Apie Varginga Žmogaus aunu ir 
Razbaininka. 25o

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

Vaidelota, apisaka isz pirmutines pus 
meozio, iszimta isz Lietuviszku už- 
lieku, su paveikslais - 50o

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

Geltoni czeverikai.
Yra madoje Bzimet ir mes užlaiko 

me j u daugiaus negu kiti sztorai. 
Vyru trumpi czeverikai $2 lyg $3.50 
Moterių “ “ $1.25 lyg $3.00
Geltoni czeverikai del vaiku 75ct. 
lyg $1.25. Ateikite peržiureti musu 
geltonus apgavimus ir suozedinsit 
piningu

Common Sense Shoe Store
35 W.Center St.

Mahanoy City Pa. if 33 Leonard Str. New York.

IT Akmenų “Railroad Ziego- 
rp|k ” Patentuotae regu- 
lullOi latorle užsukamas 
Isz vlrezaus, del moterių ar 
vlru, 18 k. Tikro Aukeo filed 
lukeztal lr lezmarglntas pui

kei, gerai talko laika o 
yra padirbtas del tu, kt 
relkalauje gera laika už 
laikyt ant vis ados. Yra 
GVARARTYTAS ANT 20 METU 
Tik per 60 dienu siuelm 
ant juso adresoaper C. 
O. D. o jrgo potlke tai 
užmokėk $5,75 o jago 
ne patiks, nemkek ne 
vieno cento. A T M I K 
jog kur kitur turėtum 

užmokėt už ta ziegoreli net $35,00. Su koznu zligo- 
rtlu duodam pulku linclugall DIKAI. Raszlklt ezedlen 

EXCKLNIOB WATCH CO.,
»O1 CENTRAL BANK BLDG. CHICAGO, I'LL.

No.4701 Aukso Altorius skurint* 
Apdaru, apkaustitos ir auksinti kn 
gztai, apwalais kampais. 31.01 

’io. 4705 Mažas Naujas A ukso Al 
torius skuriniu apdariu, apkausti 
tos ir auksuoti krasztai su apwalaii 

kampais . . . $1.(K
No.4702 Aukso Altorius szagriui 

skaroje apdaritos, apwali kampai 
Maksinti kraaetai, lauai puikei isz 
marginta su auksinėms kwietkoma 
labai puiki kningele . $1.24

Vo.4703 Aukso Altorius n’inkszts 
apdarai, auksinti krasztai ir apwah 
kampai, auksuotas križius, paraazae 
Ir puikei iszmarginta . $1.5(< 

No.4700 Aukso Altorius apdarita 
ea baltais sloniaus kaulais, puikiu 
abrozelis isz oeluloidos, B šia a b risi

George Miller,
ZIEGORNYKAS.

-oooecoo-

Gausyte czionais visokio tavo- 
ro kaipo Ziegoriu, Žiegorelu, 
Daimautu Muzikaliszku ins
trumentu, . enciugelu, Špilkų, 
Kožnas d, i^tas gvarantintas 
pagal užmo.V ta preke, Szlubi- 
nei žiedai žie ii isz gryno au 
kso ir ne brangus, kas pirks 
.avera czionais tai nesigailės

George Miller
W. Center Str.

Didelis Iszpardavirrjas 
Szlebirjio ZĄaterioIo ir 

/Ąoteri^zKu Žipopu.
Kas ateis gaus didelus ir gerus bargensus.

Diena 14, Szendien !
Baltytas audeklas - 5 centus mastas.
Likusi szmotelei ant szlebiu—(Remnats) 
ir kitoki geri ir pigus daigtai ta diena.
HARRY B. FRIEDBERG,

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

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

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

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

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

>:as kariauju, nog to dingsta. 85o.
lietuviszkas kninginas 1904

No 4. Jadviga-Geras Sunus-kaip ir 
gilukis mainosi -Svirp Du GL 
tuoklei. 25«

No 5. Irlanda-Robertas Velnes Mfr> 
dejus. 2fck-

No. 6.Prasižengėlis - Doras Tini
kus Jonas Tvardauokas - Ugnis 

kaime T. . . 25c,
No 7. Duktė Starembergo- Baisi Is. 

torije- Nagrada už mielaszirdysta. 
Meile motinos del sūnaus 25c

No 8. Musztyne už mergina - Ge- 
ra«Vjingas murinas > Kas kal

te* 25o.

A


