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Kas girdėt ? Isz Amerikos
Geri laikai

Norint meluose Suvienituose 
Steituose visur bedarbe ir su n 
kus laikai prakeikti trustinin 
kai turi savo naguose trusta vai 
gomu tavoru ir kas kaitas pa 
kelinejo. Ir teip, Kansas City,

Taft’as ant prezidento, 
Sherman vice-prezidentu

Republikonni aprinko virsz-mi- 
netus vyrus usz kandidatus

ISZ BOSUOS, LIE- 
TUVOS IB LEN

KIJOS.Jau no keletos metu palokai 
storojosi api lenką vyskupą. 
Buvo daug prieszinibiu isz sza 
lies airiniu vyskupu, bet da
bar szitomi dienomi popiežinis 
delegatas Washington?, aplai 
ki uominacije ant vyskupo del
Kuningo Povilo C. Rhode Missouri, kur yra dydžiausios 
Lanko prabaszcziaus isz South mesinyczios Amerikoje,-savi- 
Chicago, Ill., kuris pabaigi se nykai mesinycziu yelei pateli 
minarije St. Francis Wis 1894 
(keturioleka metu kuningu) 
o 11 metu yra prabaszczium 
South Chicage.

Teip, Lankai jau gavo vys 
kūpa sufragana Chicagoje, pa 
reis kaleina ir del Lietuviu.

Chicago- Ant Republikoni 
nes Nacionaliezkos konvenc jos 
katra atsibuvinejo szitam mies 
te, tapo iezrinktas William H.

mokesti diena 15 June ant sva 
ro pabrangino 3 centus. Ar
gi tai ne rakalei, teip sunkiuo
se laikuose pakelineti preke 
maisto ?

Dn—kart Nedtlini* laTkraiitifl

SAULE
r», tai hienatinh iaaibasztib, thru libtdwiszias ait iwmo 
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Metas XXI

Ant cielo svieto neyra geros. 
Vieszpatystes pasisziausziusios 
ant vieno kitos lauke progos, 
kad galėtu ar užklupt ar atsi- 
spirt.

Anarkirtai ne tinginiauje ir 
prie mažiausios progos bombas 
panaudoję. Ne galemabutu su 
rast tokio kampelio, kureme 
rastųsi tika vietele.

Rusijoje velei sugrižineje 
senovės suspauda ir dabar da 
didesne vale turi žemskei ir 
žandarai ant žmonių, negu pir 
mai!

Eksplozija dinamito.
Scranton, Pa - Per eksplozi 

a dinamito raudojamo prie 
pataisinirao geležinkelio, pen 
ki italijonai tapo ant vietos už 
muszti.

j

Sudegė dirbtuve iužiiju
Tamaqua, Pa.- Petnyczios 

vakara sudege dydele dirbtu 
ve inžaju ir maizineriju nau 
dojamu prie kasikiu. Bledies 
buvo padaryta ant 200 tuks 
taneziu doleriu ir ap’e du ezim 
tu vyru liko be darbo.

Oakland, C'ol. susitveri ežio 
nais draugyste susidedanti isz 
katalikiniu kuningu, protesto 
ninin pastorių, ir židiszku ra
binu, kad užbėgt paleistuvystei- 
terp jaunumenes. Juk tai bu 
tu dydelis laikas, ydant dvasisz 
ki visokiu iszpažinimu užsiym 
tu tuom ne žiūrėdami ant skir 
tumo tikeymo.

Koralus anglijęs Edvardas 
aplaiki unara (czina) admirolo 
rusiszkos flotos. Kokios flo- 
tos? Ar tosios kuria Japonai 
paskandino priesz kelis metus? 
Ka maczije, ne didele tai szlo- 
ve del anglijos karalaus aplai 
kyti unara admirolo flotos su 
sidedantes isz keliu senudežiu.

Nubausta per motina, ate 
me sau gyvastia.

Scranton. Pa. 20 June.-He- 
Iena Urban 17 metu senumo, 
neklausidama savo motinos ej- 
davo in “dancing school”, nes 
atėjus taji vakara vėlai nusida 
ve ant atsilsio. Ant. rytojaus 
motina nubaudė savo nepaklus 
na dukriuke o toji isz sarma
tos nusidavė ant angszto ii-zge 
re bonkute truciznos ir in ady 
na laiko numirė baisiosia kau
ki se.

Tėvas Helenos nog kokio 
tai laiko serga ir randasi lovo 
je, nes per smerti savo dūk 
terš, gal ne iszliks gyvas. Ur 
bonus laiko karezema Old For 
ge, ne toli czionaie.

WILLIAM H. TAFT.
Taft isz Ohio valstijos kaipo Re 
pųblikoninis kandidatas ant pre 
zidento Su v. Valstijų, o James 
S. Sherman isz New Voiko ta 
po aprinktas kandidatu ant vi- 
ce-prezidento. Delegatai isz 
pradžios norėjo aprinkti prezi
dentą Roosevelta kaipo kandi 
data bet tas atsisakė būti kan 
didatu antru kartu.

(sz visu szalu

Kvailiu nereike, set, patis pa 
sirodo. Palokai vieni kitais ne 
apsileidže teip pat ir Lietuvei. 
Jagu vienas uždeda koki bizni 
tuojau ir daugiau pradeda atsi 
rast- ypatingai kareczemu. Ne 
persenei palokai sugalvavo
pastatyt stovyla del. Tado
Kosciuszkaus Washingtone, na 
ir jau ne trukus bus 
tas. Dabartės visuose 
niuose miestuose vieni 
tus ne apsileidže stato
pal del Tado Kosciuszkaus 

®pomnikus. Kad tai uždestine 
tu- kninginus po vardu Kos
ciuszkaus, tai dydesne nauda 
turėtu o ir pigiau kasztuotu, 
negu tokis stovylae.

Vaikai užtroszko skrinioje
Fall River. Priesz ne senei 

dingo dvejetas vaiku Juozas 8 
metu ir Andriukas 5 metu 
Beanderiukai. Radu juodu skri 
moję negyvus, kuriedu nenore 
o eit in mokykla ir in skrynia 

pasislepi. Tame antvožas užsi 
kirto ir abudu vaikai užtrosz
ko.

pastaty 
dydes- 
už ki-
napra-

Dydeli fabrikai lyks už
daryti.

Great Falls Mont. Ilutos va 
rio prigulinti prie draugoves 
Almahgomated Coper Com 
pany pagal pagarsinimo nus
tos darbai ant dvieju menesiu. 
Tokiu spasabu 5 tukstanezei 
žmonių ne teks darbo. Darbai 
prie geležKeliu terp Great 
Falls ir Helena teipos-gi nūs 
tos.

Popiežius paskirs 16 nauju 
kardinolu Rugsėjo menesije, 
tarpe ju bus ir du isz Anieri 
kos.

Anglių kasiklos priguliu- 
ežios prie Readingo kompanijos 
dirba tris įr keturis dienas ant 
sanyaites, Lehigh Valles kom
panijos o ir ne prigulinczios 
kasiklos dirba visas dienas.

Ant raudos, mesinyczia 
(buezerne.)

Minersville, Pa. 26 Wood 
str. yra ant raudos buezerne 
terp Lietuviu ir Paloku kur 
geras biznis darosi. Atsiszauki 
te ant adreso: (to 51)

Mr. Lud Sowinski,
Minersville, Pa

Nuniuszi mokeste.
Leominster, Mass. Czionaiti 

niam fakrike szuku ir kitokiu 
uždarbiu raginiu ir kaulyniu. 
Numuszi mokesti po §1.25 ant 
dienos.

O kad daugybe žmonių ran 
dasi, tai daugiau ant dienos ne 
mokes, kaip po 75 centus. O 
priesz seniau tame fabrike mo 
kejo ant dienos no §2.00 lig 
$2 25.

Sukilėliu uumalszliiimas.
Konstantinopolis- Turku 

laikraszcziai apskelbė paties 
Samoso kunigaikszczio of ei ja 
liezkai prisiųsta telegrama. Ji 
praneeze, jog kunigaikszczio ru 
mai buvo sukilėliu apgulti. 
Kariumene rumus ginanti at 
musze sukilėlius, pati jokiu 
nuostoliu nepakėlusi. Turku 
atplaukusi kariumene, iszlipla 
ma iszgarlaiviu buvo priversta 
taipo-gi szaudyties su sukilę 
lias. Turku garlaiviu artilerija 
iszblaezke sukilėlius, kariume 
ne apėmė Vati ir netolimus 
kalnelius.

Sukilėliu vadovas Sofulis 
pats visa sala apvažiavo, rag’n 
damas žmones kilti priesz gu 
bernatori, kurs sumindes žmo 
niu teises

Sukilėliu puse laike visi žan 
darai kart su savo af ceriais ir 
policijos tarnu dalis.

Sufuhs su savo pagelbininku 
Chadžidaki jau dviejus metus 
atgal eme žadinti žmones piie 
to sukilimo.

Bet kunigaikszczio raminan 
tie atsiszaukimas in savo paval 
dinius Sofuliso pasikėsinimą 
pergalėjo. Isz visu pusiu gauna 
kunigaiksztis isztikimybes ir 
dėkingumo iszreiezkimus.

Reuf-paszos telegrama skel 
bia teipo-gi apie tvarkossugr i 
žinima ir apie didele intekme, 
kuria turėjo sultono insikiezy 
mas.

Paskubinkite nusipirkt 
labai puiku isztorje po vardu:

KAPITONAS VELNES.
PRIETIKIAI C IRANO DeRERGERAC.

Eksplozija ant laivo.
Philadelphia- Prie vyrai ta 

po užmuszti o keletą kitu pa 
žeistu kada pasidarė eksplozi 
ja “fajerverku’' ant tavorino 
laivo Arcadia kuris ka tik bu 
vo atplaukiąs isz Europae.

Verte lui FracDilsiko 
Kl'N. DR. M. JUODTSZ1US.

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

D. T. Boczkauskas, 
Mahauoy City, Pa. 

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

Kalėjimuose.
Jekaterinoslavas.- Guberna 

torius paaiszkino baisuji atsiti 
kima, buvusi balandžio 29 d , 
kuomet buvo vienas kalėjimo 
sargas sužeistas, o 29 kaliniai 
užmusztair 31 sužeista.

Gubernatorius sakosi žinojęs 
iszanksto apie kaliniu pasiren 
girna bėgti, ir tai žinojęs su vi 
somis smulkmenomis, jog kali 
niai turi bomba pasitaisė, turi 
sprogstamosios medžiagos, re 
veiverius Laikrasztis ‘ Južna- 
ja Žalia” klausia: Kodėl tuo
met nebuvo padaryta kratos 
tarp kaliniu?- o jei buvo ir 
nieko nerasta- tai kam yra ti 
ke tokie kalėjimo tarnai- ku 
rie beveik tuszcziuose kalėji 
mo kambariuose, ir papras 
eziausiuose kaliniu drabužiuo 
se nemoka jieszkoti, nemoka 
rasti bombos nei skrynutes su 
sprogstamaja medžiaga, nei re 
veiveriu. Visa tai surado jie- 
tik po baisios kaliniu ekerdy 
nes. Toks pasielgimas su kali 
niais, tai arba nedovanojamas 
neapsižiūrėjimas- arba žiauriu 
mas, kuriam ir vardo nebėra ’.

Tik tie kaliniai užliko gyvi, 
kurie už krosnies spėjo paeis 
lepti, arba kurie, apsimetė ne 
begyvi, puolė ant žemes. Tu 
tarpe butą ir paprastųjų ir po 
litifzkuju. , *-

Javai.
Pagal žinių isz statistiszko 

komiteto, žiemeniniu javu lau 
kai Vilniaus gubernijoje gana 
gerai iszrodo tiK Vilniaus ir 
Dzisnos pavietuose; Kauno gu 
bernijoje visur pusėtinai iszro 
do, Gardino gub, tik viename 
Sokolo paviete gerai, kituose 
visuose labai nuo ezalczio yra 
nukenteje.

Vasarojus jau visur iszdi- 
ges.

Nuo darbo nustatymas.
Už gegužio pirmos dienos 

szventima nemaž darbininku 
tapo pavaryta isz Peterburgo 
fabriku. Tilmanso taboko fa 
brika buvo pavarusi pusantro 
szimto darbininku Dauguma 
tapo atgal priimta.

Kalėjimuose.
Peterburgo kalėjimuose: 

“Krėstu” prasidėjo nauju kale 
jimo taisyklių pildymą’. Isz 
atnesztuju kaliniams valgomu 
ju daiktu buvo priimami vien 
arbata ir cukrus. Pas kalėji
mą susirinl o virsz szimtas žmo 
niu. Juju daugumas nežinojo 
apie naujas taisykles, vienok 
katėjimo užveizdos atsisakė 
priimti atnesztnosius daiktas.

Kaliniai, ' protestuodami 
priesz tokius naujus invedimus 
atsiease ta diena iszeiti pasi 
vaikezczioti.

Pakorimas.
Vyriausysie karo teismas už 

tvirtino Charkovo gubernijos 
5 valetiecziu pasmerkimą, 
Korimui už vogimą 1 rubl. 
kap.

Iszeivyste.
Ant Irkutsko stoties isz prie 

žasties geležkelio suirimo prisi 
rinko lig 56 tukstaneziu iszei 
Viu. Prasidėjo'jie limpamomis 
ligomis sirgti.

Szventojo paveikslo pra 
žuvimas

Peterburge isz Dievo prisike 
limo cerkves prapuolė Szvento 
jo paveikslas (ikouo’s) dideles 
vertes.

Pasiniai imas
Gegužio 25 d. pirma syki 

kaliniams “Krest’o” kalėjimo 
Peterburge buvo leidžiama su 
savo artimiausiom giminėmis 
pasimatyt.

Žemes pirkimas.
V ilstiecziu draugija Voly 

nijos gubernijoje pirko valstie 
ežiu bankui tarpininkaujant 

žemes deszimtiniu po 
už deszimtine.

Isz Lietuvos

pa
75

Sniegas.
Gegužio 24 diena Peterbur 

ge primigo. Ilga laika sniegas 
gulėjo ant stogu szilimos rode 
tik du laipsniu. Tokiu ezalczio 
priežastis yra dideli vėtra siau 
czianti isz pat Europos vidų- 
dūrio. Sprendžiama, jog toks 
szaltis drauge su sniegu gali 
tverti kokias deszimtis dienu.

2.30
146’ o rubliu
Ind žiu, jog tas pats valstie 1 
ežiu bankas metus atgal ta pat ' 
žemo buvo apkainojes 80 rub. I 
dešimtine. Pakelti žemes kai- ! 
na buvo atėjės paliepimas isz 
Peterburgo.

Vtul is kazoku nužudytas. ,
Uralsk, 20 June,- Jenerolas ] 

Korovkin, komendantas pulko 
kazoku czionais, likos nužudy
ta r nežinomas ypatas. Žu i 
dytojai szove in Koroskina i 
per / nga kada tas skaitė kas i 
dieu uia raportą. i

Dvase žiidinto,jaus.
Slavkovas.- Tomis dienomis 

apie 11 adyna naktije trukiu I 
isz Sisnovo atvažiavo in ežio 1 
nais he kokis tai Voitykovskis ! 
isz C zenstakavos. Kėlės nog : 
stačias vede per kapines kata 
li'kiezKas. Ponas V. ne galeda 
mas pasamdyti vežimą turėjo 
ejti pekszczias. Kada praeitine 
nėjo pro kapines, iszgirdo deja 
vina. Nusistebėjas sutojo ir 
klausė. Tada isz tam sumos 
nakties iezejo kokis tai pavi 
dalas baltuosią rubuosia pa 
siredes ir ėjo tiesiog ant mu
so pakeleivingo, kuris nutir
po isz baimes ir negalėjo ne pa 
sijudint isz vietos ir vos galėjo 
paklaust: “Ko reikalauji paku 
tavojanezia dvase?” dvase atsa 
ke: “iszganimo”. Po tam “dva 
se’’ prisiartino prie V. ir pra 
dėjo iezkratinet kiezeniue teip 
kaip tai paprasti žndintojei te 
biriam,laike daro. Pakol ponas 
V. galėjo atsipeikėt isz dyvo 
“dyase” dingo tamsumoje nak 
ties paymdama su savim 30 
rubliu ir auksini ziegoreli, Po 
nae V, yra tikrai persitikriniae 
jog tai isz tikrųjų buvo dva 
se(?)

Užpuolimas aut kleboni 
jos.

Kaime Jaroslave, paviete ra 
donskam, szeezi pleszikat už 
puolė ant klebonijos vietinio 
kuningo Adomo Laskio. Laike 
užpuolimo kuningas priyminejo 
savo broli isz artimu kaimelio. 
Brolis kunigo matydamas jog 
pleszika dasimuszineje prie lan 
gu, norėjo szaut isz pisztalieto 
nes tasai buvo pagadytas ir ne 
iezdave ugnies. Matydami tai 
pleszikai, iszkule langa ir insi 
gavus in vibu sumusze baisei 
broli kuningo, už tai jog nore 
jo gintys ir pradėjo jeszkot pi 
nygu Ant riksmo subėgo kaimi 
nai gaspadorei ir prasidėjo 
m'ifztine su pleszikais. Vienas 
isz plesziku aplaike musztine 
je ypatų sukuolu jog puolė ant 
žemes kaip negyvas. Matldami 
pleszikai jog ne inveiks gaspa 
dorių, paėmė pažeista ir misi 
nesze su savim, paymdami teip 
-gi apie szeezesdeszimts rubliu 
kuriuos buvo paėmė nog ku
ningo.

Kalėjimuose.
Užtiko gilu urvą, iezkasta 

po persiuntimo kalėjimo grin 
dimis. Tame kambaryje buvo 
uždaryta 18 kaliniu. Tardymas 
prasidėjo.

Kurtuvėnai.
(Kauno gub.) Yra czion su 

sipratusiu ūkininku o prie tam 
priveikti visokiais, nuostoliais- 
eme teirauties apie iszsiskirsty 
ma in viensėdžius. Kai-kunu 
kaimu gyventoju dauguma nu 
tare skirstyties in viensėdžius, 
bet ju nuti rimai ir užmanymai, 
turbut, iezeis niekais, daugu 
mas yra tamsuoliu, sakancziuju 
“mano tėvai teip gyveno ir bu 
vo viso-ko apteke, bus ir ma 
no amžiui gana, po mano am
žiaus kaip sau norit” ir t. t. - 
tai toki ir trukdo gera užtnany 
ma. Iszsižadekite tos praeigos, 
kilkite ir szvieskites, nes tik 
per apszvietima pamatysite 
gerove!

Veiveriai.
Suv. gub. Pavasaris apie 

mus sunkus! Labiausia su gyvu 
liais buvo bloga, paszaro daugu 
mas neteko, szalta, ir lietaus ne 
buvo ir 16 Geg , paskui atszilo 
ir prasidėjo lietus. Buvo net 3 
tvanai, didesni negu leidžiant 
sniego, o 25 po pietų 5 vai. 
siautė baisi audra, isz pietų 
link žiemiu, plcczio apie 3 
verstus su viesulą, ledais ir 
griaustiniu; sumaisze laukuo
se viską su žeme ypatingai ru 
gius, ledai iszmusze visus lan 
gus, net seminarijos ir bažny 
ežios uždege Bielskio namus, 
kai-kur ir triobas sulaužė eta 
gus beveik visus apdraskė, o 
laukuose ir paukszczius iszmu 
sze. Rugiai abelnai visur blogi, 
žiema iszszuto po sniegu, tik 
apie 3 liko. Vasarojų daugu 
mas iezejo; kurie nesuspėjo pir 
miau tai dabar ir negalima per 
szlapuma. Sodai jau žydi. 
Nors sunkus laikas, bet Veive 
riuose alines ir monopolis ge 
rai gyvuoja, aluti musu žmone 
liai maukia, kaip vereziai bui 
za (tik ne visi); iszmauke per 
sanvaite suvirszum 100 kibiru. 
Tik tuo ir galima pasigirt. Ap 
ez vietini ai pamaželi platinasi, 
tik tarp jaunuju.

Kaunas.
Randame valdžios 

muose, jog nuo ežiu metu pa 
tvirtinta 6 stipendijos po 60rb. 
kiekviena, skiriamos užsimoke 
jimui už mokslą szesziem netur 
tingesniųjų ir geresniųjų mo 
kiniu Kauno mergaieziu gim 
nazijoje, nepaisant kilmes bet 
tikybos. Pinigus toms stipend! 
joms kasmet skiria Kauno mies 
tas, atiduodamas kas puse metu 
gimnazijos valdybai. Penkios 
isz tu stipendijų vadinasi 
Adomo Mickievicziaus vardu 
ir ineteigtos 50 metu atminimui 
nuo to poeto myrio; szeeztoji 
stipendija Aleksandra Puszki 
no vardu insteigta 100 metu 
sukaktuviu atminimui nuo jo 
gimimo.

initaty

Smilgiai
(Panevėžio pav.). Gegužio 

19 d. tuoj po piet užtraukė 
ant musu didele audra. Debe 
šiai ritosi nuo Rozalino Pusza 
lotan. Isztiko kart ir krusza, 
apimdama savimi 2 lig 3 vars 
tu. Iszkrite ledai buvo vala 
kiszko rieezuczio didumo. Že 
me nuo ju, jau audrai pasibai 
gus, koki pusvalandi balavo. 
Patvoriuose tokie ledu pusnis 
lig vakarui gulėjo.

Daugybe daržyniu ta audra 
apvertė, langu iszdauže, žiemi 
nius javus kai-kur tiesiok su 
žeme sumaisze. Isz tos priežas 
ties vasarojaus sėjimas labai 
pavelaus musu kraezte; kol at 
sės kruezoe ir audros sunaiky 
tue laukus, prieis ir sekmines.

Narbueziai.
(Ukmerge.- pav. Svėdasu 

par.), sudege Narbucziu sod 
žius. Nukentėjusiu nuo gaisro 
ūkininku bus 15. Kai-kuriu 
ūkininku sudege netik visi tro 
besiai, bet ir drapanos, ir ūkio 
padargai; žodžiu sakant, sude 
ge visa, o pasiliko tik drabuže 
lis kuriuo buvo apsivilkę. Nuo 
etoliu bus daugiau kaip 15,000 
rub. Gaisras prasidėjo ukinin 
ko Žemaiczio diendaržyje, ar 
kamaraitėje prie diendaržio. 
Žmones kalba, kad su saszlavo 
mis isz gnnžios turbut buvę isz 
neszta žarijų ir nuo to sudege 
kuone visas sodžius. Tai ateiti 
ko diena apie 10-11 vai. ryta. 
Žmones daugiausiai buvo lau 
ke ir kol subėgo, maža Ka be 
suspėjo iszgelbeti. Ūkininkai 
pasiliko baisiausiame padeji 
me: nei duonos, nei drabužio, 
nei grudu sėkloms.. Viską per 
viena- antra valanda ugnis pa 
verte pelenais!

Žmonelei! žmonelei! Nors 
isz atžvilgio in tokia nelaime, 
kaip gaišias, vertėtu jums skirs 
tities vienasedžiais. Antai per 
neatsarguma vieno žmogaus in 
pelenus pavirto jusu keliu de 
szimtu metu prakaitas ir sua 
kus darbas. Vienasedyje ateiti 
kus tokiai nelaimei, sudegs vie 
no trobesiai, ir kaimynams ne
sunku bus jis suszelpti, o kai 
sudege visas sodžius, keliolika 
ūkininku, jau sunkiau ir kai 
mynams besuszelpti. Reikaltn 
ga paszt-lpa Nni-bueziu ukinin 
karas, nes isztiesu baisus ju pa 
dėjimas!

Jūžintai.
(Zarasu pav.). Musu parapi 

ja lygiai ir valsczius- nedideli. 
Dirvos kalnuotos, smelinai, 
daug ežeru. Miszkai iezgenio 
ti ir kitados turtinga medžiais 
ir graži apielinke apipleszta 
nuo maloniausio vainiko- misz 
ko; jau ir kuro trūksta, reikia 
gabenti toli isz valdiszkos Du 
setu girios. Patsai Jūžintu mies 
telis greieziau paprastas kai 
mas, turis murine bažnyczia, 
valecziaus ra.-ztine, mokykla, 
monopoli, alude, penkes ean 
krovas- tris lietuviu ir dvi žy
du. Prekymecziu (turgu) mies
telyje nebuvo delei netolimu ir 
kiek didelesniu Kamajų, Duse 
tu, Užpalių ir Rokiszkio mies 
teliu, in kuriuos žmones trau 
kia laike raugiu ir sziaip su 
reikalais. Beje, atsibuvo Južin 
tuos keletas atlaidų, laike ku 
riu diktokas žmonių būrys su
sirenka isz apygardos pasimels 
ti ir paprastai, po pamaldų ap 
sisvaigina degtine ar alueziu, 
sviruoja namon. Didžiausi at 
laida szv. Jurgio kartu ir ark 
liu muge; szis “kermosziks” ne 
beapsieina bepesztyniu ir krau 
jo praliejimo. Pažymėtini szv. 
Jurgio atlaidai 1906*m.. kadu 
krito nuo sargybiniu kulipka 
viena- moteriszke, keletas 
kitu žmonių buvo sunkiai su 
žeista. Primisiu taipogi, kada 
musu monopolis buvo daužy 
tas laikais apie tris kartus ir 
paskutinio daužymo kaltiniu 
Kai kalėjime laukia teismo. 
Apygardos ūkininkai lietuviai 
gyvena skurdžiai “ulicziose”, 
neeiskirsto in viensėdžius; beto 
yra keletas dvaru, Kelioleka 
senovės vienasedžiu, keletas 
rusu "poselencu”, kurie szimet 
norėjo kraustyties Sibiran, bet 
valdžia neleido.

Baisiausia musu žmonelių 
sloga tai tamsumas, o girtuok 
lyste tai didžiausias pasilinks 
minimas, geria kuone visi, se 
ni ir jauni, geria ta nektarą be 
tureziai ir pasiturintieji su la 
bai mažomis iszimtomis, geria 
smuklėse, valscziuje, ant gat 
viu ir pas ūkininkus. Tokiu

budu sunku, labai sunku in 
kalbėt žmonėms szitaprakilnes 
ni padaryti. Vienok praslinku 
šieji metai nenuėjo veju. Pas 
žmones kila invairus klausimai 
taiitiezkasis, santikiai su dvari 
ninkais, mokslo ^reikalingumo, 
valdžios varžymo valsticcziu, 
valecziaus ir ja teismo tvarkos 
ir t. t. Taigi nors slegia mus 
sziandien tamsa ir prispaudi 
mas, bet visgi tamsus debesiai 
pradeda skleisties ir viltie nors 
da tolimos ateities glosto nu 
slopinta liaudies ezirdi.

Troszkunai.
(Ukm. pav). Troszkunie- 

ežiai savo monopoliuje kaeme 
tai prageria 12 000 rubliu. Isz 
savo kaimynu subatenu reiktu 
mums imti pavyzdys: ten pleto 
jaei blaivybe ir apezvietimas. 
Troksztame, kad ir szvisteretu 
szviesos spindulys.

Meisztai.
(Naumiesczio pav.). apie 6 

vai. ryta, dar tebemiegant, at 
eibelde Naumiesczio starsza su 
sargybiniu pas Joną Endriuszi 
kratos daryti. Iszkrete visus 
kampelius, jieezkojo ginklu, 
bet nieko ypatingo nerado; tik 
kelias dainų knygeles. Vis del 
to Endruszi iszsivare m Nau 
mieeczio kalėjimą, kuriame jie 
ir dabar tebesedi. Kaltina ji 
už Kuncos nuezovima ir už 
Zyplių giriu sargo ir užyaiz 
dos norėjimą nuszauti. Tai at 
sitiko pereitosios gavėnios me
ti). Teismo dar nebuvo.

Apvuikszcziojiinas.
Jaunuju Lietuviu Politisz 

kas kliubas rengia dideli ap 
vaikezeziojima, kuris atsibus 
28-ta Birželio and Linden 
park Collinsville Ave. E St 
Louie, I’ll. Apvaikszcziojimas 
prasidės ties City Court ir trau 
keis per miestą iki minetui par 
kui. Parkuose atsibus prakal 
bos, dainos, dekliamacijos szo 
kiai ir t. t.

Dalyvaujantiems parodoja 
inžanga m parkus dykai. Pa 
szalinems ypatoms 25 centai. 
Merginome dykai.

Apvaikszcziojimas prasidės 
1 vai. po piet.

Užkviecziame Lietuvius ir 
Lietuvaites kuoskaitlingiausia 
atsilankyti ba da tokio ap- 
vaikszcziojimo czionaie nebuvo.

Komitetas.

Pati matidama jog ijosos vi 
ras nuolatos užimtos skaitiniu, 
tari in jin:

— Asz duszele norėtai! bu 
tie kninga, tai nuolatos butau 
su tavim draugia....

— Asz noretau-ateaki jaus 
lūs viras,- kad tu būtumei 
kalendom, tai kas metas ture 
tau nauja.

Sudžia:- Tu esi apekunetas 
apie vagima visztu. Ar ne tu 
ri kokiu ludintoju ?

Apskupstas:- Ne ponas su
džia Mat asz prie ludintoju 
niekad vieztu ne vagiu.

NAUJA KNYGA

IstorijeSzventa
Seno Ir Naujo Instatlmo su Paveikslais.

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

Kožnas gėrėsis katras taja knyga 
nusipirks. Nonnt daug kaszto ant 
iszdavistes tosios knygos padėjome 
vienok pastanavijom 
labai pigei parduot Fįll pnnfll 
ba tiktai už . . . vU UUIIIU

Teipos-gi turime visokiu dvasiszka 
svietiszku ir istorinu knyga kuriu 
kataloge gausite dykai. AdresąvokiU 
“Saule*’ Mahancyr Oilįfr Bįl



Iszejna kas Utorninka Ir Petniczet a

PRENUMERATA KASZTUOJE: 
AMER1KE—Ant cielo meto $2,50

ant puses meto 1,25 
ant ketverczio meto 65

EUROPA — RosIJe $3,50
Angliję ir Szkotlje 15 sh 
Prusus 15 mi

Mėnesinis Rasztas “Linksma Valanda"
AMEIUKE ANT METO.... —......................  SI,00
ANGLIJĘ--- - ------- -------------------- ---------- 7 Rb
PTUSC8.......................... ~............~........... 7 nir
UOSSIJE.... -................ ~...... —...... 81,50

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

AHERIXE............... ............... ..................... 83,00
ROSSI J E................................. ................... 84,50
ANGLIJOJ.............................. .................... io Bb

Priek tam pilnai užsi mokėja 
skaititojei, kas metas aplaiko 
dovana puiku Kaleudori.
ENTERED AT THE MAHANOY CITY 

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

Užraszai Kvestoriaus
(Kliosztorians Kolektorius)

Pagal J. C. parasze Kun. Dr. M.Juodyszius

(Tasa.)
Nekurie iez ponu bajoru su

ko galvom, nelabai tikėdami 
tai mus ligai! Vienok ant ryto 
jaus “Seseles” kaip pradėjo 
neezti mums “gyduoles”, tai 
pilna vežimą palcziu iszsiuntem 
in kliosztonu.

Del pataisymo mano opini 
jos galvoje Martino papasako 
jau savo padalinima jarubiu,- 
Na, ka tu ant to, Martinai?

— Nėr ka sakyt- tarė suk 
damas galva- turi ir tamista 
aliejaus galvoj; bet prilygini 
mas tamietos iszminties prie 
Jackaus, iszrodo lygiai, kaip 
tas pyragas Storastos prie pins 
kiniu lasziniu. O pamislyk, ta 
mista, ko labiau reikalinga Ber 
nardinam ?

Tame kerezis pasuko in dva 
reli netoli vieezkelio.

Pas Naszle,
XVIII.

Ant kiemo vos galėjome per 
važuoti per spieczius žasu, an 
ežiu visztu ir indiku.

— Ne buyau czionai nie 
kad,- tarė Martinas,- bet ma 
lyt, kad czionai geia gyvena 
gaspadine. Per puse metu vi 
sas klioeztorice galėtu maity 
tie szitais paukszcziaie. Na, 
duok Dieve tamistai laimin 
gai; o aez apsievecziuosiu ant 
pasiganymo.

Privaževom prie gonku.
Ineidamas in priemene, iez 

girdau plona, bet bieki užki 
muši giedojimą:

“Linksmindama mano beda, 
“Einu sau už diedo”.
Susilaikiau sau truputi del 

aplinkybių iezpratimo. Giedo 
jo toliaue:

“Aez sau naezlele, aez eau 
ponia, 

“Norint užsigersiu, vie ge 
ram stone;

“Linksmindama savo beda. 
“Einu eau už diedo”.
Tuojau supratau, apie ka ei 

na, ir inejau in grineze.
Viduryj stovėjo ilgas stalas 

divanu užtiestas, o už jo sede 
jo ponia, kurios giesme pertrau 
kiau, nutukus ir raudona gera 
deika, eu czepcziuku ant eza- 
lies, su akutėm biski pritem 
tom ir paraudonavuee nose.

— A! kunigas kveetorius 
geradejas! A! ant amžių amži
nųjų!- Ir laikydamasi už eta 
lo, norėjo atsikelti; bet kada 
pakrypo in szali, pribėgo dūk 
te, kuri siuvo prie kito stale
lio, ir prilaikė jaja.

— Szalin pana!-suriko, ate 
tumdama ja,- ar tai aez pati 
ne atsistosiu? kunigas kvesto 
riue gali kaežin ka pamislyt! 
Matai tamista geradejau, kaltu 
nas kaulus laužo; taigi kai ka 
da atima kojas. Seek-gi," ta 
mietą geradejau, eeekie! Turiu 
avina del tamietos, turiu; o 
gal ir du, pažiūrėsim tiktai, 
pamatysim! Beda, sakau ta 
mietai,- be gaepadoriaue na 
mas verkia! Pavuostyeim tabo 
kėlės.- Padaviau savo - Acziu! 
O pana liepk atneezti paludie 
nius: rūkytos meeos, ratacijos, 
ir arielkeles,- ka pavelys tamis 
ta geradejas. Beda, beda mano 
vargingai galvai. Jau trecziu 
kartu likausi naezle.

Palivarkelis nei ežio neito; 
gero yra, yra acziu Dievui. Ir 
tai netiktai iki emęrt, bet ma 
no savastis: nes velionis mano 
pirmas vyras užrasze viską ant 
manes vienos; o tai klumpei 
ar ka duosiu, ar ne, tai kaip 
mano malonis.

Ta viską iszpasakojo neatsi 
dusus geradeika teip, kad asz 
nei vieno žodžio ne galėjau iez 
tarti.

Vienok ęnatomai pailso, ar 
liežiuyelis susipainiojo; nes bis 
ki aptilo.

— Ar tai dukrele geradei 
kos?-abejodamas užklausiau, 
iszgirdes, kad ja klumpe va 
dino.

— O, teip! dukrele, dukre 
le; kas iez to, kad dukrele? 
Apie nieką daugiau ne mieli 
a, kaip tiktai, kad iszteket už 

vyro.
Bet palauke jos mylista, pa 

lauke. Jau aez vis velytau tu 
reti eunu. Iszyažiuotu in avie 
ta, ir niekame ne darytu kliu 
ežiu motinai. O ezita, ar tai 
kas in namus atvažiuoja, ar 
aez pati kur iszvažiuoju, tai 
panaite ant savo ratelio vynio 
ja siūleli, o apie motina suvisai 
ne atmena.

Tuom tarpu atnesze ir palu 
dienius. Atėjo ir dukrele; sto 
jo už motinos nuvargus naba 
gele, bet graži mergaite; ir ne 
nuostebu, kad mislija apie “mo 
teryete”.

— Nėra gaepadoriaue, gera 
dėjau; tai priimk iez ranku 
gaspadines. Asz geriu pobiaki 
ratafijoe. Sveikata!

Dikta stikleli iszverte boba; 
ir pradėjo valgyti kumpi. Ir 
aez sekiau jos povyzdi, norint 
neteip godžiai.

— Praszau, meldžiu, ne po 
niezkai, bet nužemintai...- Ir 
vėl norėjo pasikelti; bet kaltu 
nas vėl jai kojas supainiojo.

— Taigi mano mylimas ge 
radėjau, turėjau jau tris vryue. 
Meldžiu dabar mano taboke 
les. Tamietos geradejaus eu 
“tomka”, o asz primaiezau bis 
ki vyezniu lapu. Turėjau tris 
vyrus.... Szimta metu gerade 
jui!

Kokiu czemerycziu padavė 
man boba, nes pyezkinau iez 
nosies, kaip iez piegtalieto; ir 
in penkis szimtus metu jau 
man velijo.

— Visus tris kuogeriausius. 
Kiek sez priverkiau po kiek 
vienam?! nes kožnas mane my 
Įėjo ir guodoje,

Už pirmo isztekejau jaunu 
tele; dar buvau kūdikiu, sa 
kau tamistai geradejui; bet ir 
j'sai buvo kaip kūdikis, ot sau 
prafzcziokelie; bet kad iez ge 
ros gimines ir turėjo ezita pali 
varkeli, o asz jokio kraiezio! 
tai mane tėvai ir iezleido už 
jojo! o jisai tuojaus užraeze vi 
sa turtą. Potam visados stove 
jo sau prie pecziaus, ir klausė, 
ka aez jam prisakiau; o aez 
vieszpatavau eau kaip ponia.

Deszimte metu teip sau aniuo 
lelie stovėjo prie pecziaus. O 
norint jin kada paetumdavau, 
jeigu jau insipykdavo tas jo ty 
Įėjimas, arba jeigu in ka mai 
szytis namieje, tai paeiklonio 
davo man, pabueziuodavo ran 
ka, ir iezeidavo in savo kvatie- 
ra ant palivarko.

Po tam insigere nebagelis... 
bet tai ne iez mano priežasties! 
ka asz tau kaltas teip jam Die 
vas davė... ir numirė, palikda 
mas ant mano galvos dukteri, 
ezita p’ana. Oi! kiek aez priver 
kiau pojuom! kiek priver 
kiau!... Paragausim ratafijos, 
kunige kvestoriau geradejau, 
po kumpiui,

Tuojaus eau pamielijau, kad 
delei žmonių liežuviu man jau 
nai ilgai naezliauti ne iszpuo 
la. O pasitaikė czionai aplin 
kinej puses amžio “jegamae 
tie”, didelis ekupuolis ir filozo 
fae, bet apezauktae gaepado 
riue; ir kaip pradėjo prie ma 
nes lementis, szirdingai rodyti 
mano gaepadoryetej, o prižadi 
neti aukso kalnus iez ezito pa 
livarko, ir ant galo skolinti 
man po bieki pinigu, ir praezy 
ti mano rankos, teip aez, su 
kalbėjus maldele m Szventa 
Elijosziu, globėja naezliu, 
trokeztaneziu to, “sakramen 
to”, ir nuėjau su juom pae ai 
toriu. Oi! kad aez tada veliuk 
buezia eau koja nusilaužus!

Nes tas ekupuoliue, eensatas 
buvo, teisybe, gaspadorius, bet

dikeziurna, žiaurus, autokratas; 
randijo vienom kuom, o asz tu 
rejau, kaip andai mano praez 
cziokelis stovėti pas pecziu eu 
sudėtom rankom ir klausyt’, 
ka jo myheta prisako ir kaip 
vieszpatauja ant mano gero; ir 
dar verte mane," kad jam užra 
ežyežia.

lai inpuoliau, mano tamis 
ta geradejau! Bet ilgai negale 
jau teip iezlaikyti; pradėjau 
jam atlyginti. Grauže jisai ma 
ne iki gyvam kaului, krimtau 
ir aez ji iki gyvam kaului; ji 
sai slepia pimgue, o asz iszva 
giu ir paimu; jisai sako: mano 
procia! o aez sakau: mano tur 
tae! jisai už lazdos, o aez už 
ezluotoe!

Ir teip sūdo diena namuose! 
Ant galo viena iez didelio pik 
tumo etabutapo ieztiktae (lupa 
ralizuotae); ir numirė nabage 
lis,, . Oi, kiek asz priverkiau!

— Man rodos, geradeika, 
ne buvo ko verkti?

— Taigi! kaip tai? moterys 
tei visaip buna: ir teip, ir ki 
taip Dėlto potam gaila!

Szeszis metelius su juom pra 
gyvenom; ir pati nežinojau, 
ka pradėt po jo mirimui? Vi 
eaip laužiau savo galva.

O ežia kaip iez daleidimo 
Dievo pereina uzaru pulkas 
ir stoja paruczaykae pas mane 
ant kvatieros.

Jaunas, mano geradejau! 
augeztae ant trijų mastu! iez 
Lenkijos, mokytas, visur bu
vęs mano geradejau! Kada bu 
davo apsirengia, o sėda ant ark 
lio, auksas nuo jo varva, mano 
geradejau!

O koke smarkus?! Ko jis ne 
iszdarydavo?

Sunkiausiai būdavo iszlaiky 
ti, kad, kaip pradės metyti žari 
jom akiu savo, tai net szuirpu 
liai eina per visa kuna: Pul 
kas stovėjo nuo ežia apie dvide 
szimts myliu; o jisai czionai už 
sirasze ant kvatieros ir apsisve 
czevo.

O ant pabaigtuvių, kada 11 
gaiš vakarais užsikabindavo, 
teorbanair užgrajindavo ir už 
dainuodavo arba linksma ku 
ranta, arba kokia ludna Ukrai 
nos “Dumka”, tai jau jokiu 
budu negalėjau suvaldyti ezir 
dies savo; ir insimylejau iki 
ausu.

O prieto: “Mano duszelelma 
no aniuoleli!- kalbėdavo jisai 
-neszioeiu tave ant ranku; žve 
rienuke tave maitysiu, o kada 
nuvažiuosim m mano dvarus 
in Lenkija, tai tenai plauksi 
kaip kukulis svieste!

Ir teip, mano mielas gerade 
jau, ėjau paskui szirdi! ėjau 
paskui ezir Ji!, . . ir pataikiau, 
kaip kulka m tvora!

Ant rytojaus po szlubui vėl 
nias ji apsėdo.

Kaip suriks ant manes: “Bo 
ba, duok pinigu!-” Mislijau, 
kad juokavoja, Bet jisai ne juo 
kais reke-Boba, duok pinigu! 
Ar tai aez dykai pardaviau sa 
jaunyste tokiai lusznai?- Ir ne 
ilgai laukus, ifz plesze iez ma 
no ranku raktelius, atidarė štai 
ežiu (o žinojo, kad tenai randa 
si pinigai, nes asz kvaila iez di 
deles meiles iezpažinau jam vie 
ka prieez ezluba), paėmė visa 
uždirži povelioniui užslėpta; ir 
leidosi in pulką.

Maniau, kad jau ir nesugryž. 
Gaila man pasidarė, neteip pi
nigu, kaip jojo nes mislijau 
sau, tai dar jaunas alutis; iez 
sivaikezezioe. Jau rengiausi 
paskui ji in pulką; kad sztai, 
staiga, gryžta! gryžta. Bet pas 
kui ji arkliu, szunu be skai 
cziaus; o kas areziausia, eu 
juom kelioleka isz pulko iszdy 
keliu tokiu kaip jis pats.

Rodėsi, kad namus iezvers 
Užimąs diena ir nakti. Atsira 
do ir skripka; užprasze susiė
dė s,-tada ir ezokiai, ir girtuok 
levimai!. . . O visi kaip ant 
kerszto szukauja; “Pas naezle 
vieko pilna!”

(Toliaue bue).

In viena apigarda nukakau, 
In bažnycze užėjau

Ir dydelus dyvus pamaeziau. 
Žinoma, terp moterių atsisė

dau, 
Poterėli sukalbėjau

Ir iszakyvumu apsidairiau; 
Moteres turėjo skriblius, 

O kaip katros banetus;
O merginos,

Kaip bezdžionkos, 
Plaukai susukti kaip graižąs, 

Vydurije suviniotas autas, 
Ant to graižo lipinėjo bužes, 

Tiesiok pasakius: uteles! 
Marszuoje viena už kitos, 

Baltos, juodos ir žilos.
Ant geltonu plauku ne ma

tyt,
Nes ant juodu, pylna kaip 

aguonu!
O da szuku prismaigyti, 

Ir blekutem padabiti.
Juk tai gražu, kaip graižąs 

ant galvos, 
Tik ne iszmintingos irifergos;

O katra kvailesni, 
Tai turi kuodą didesni.

Iszrodu kaip meszlas isz po 
lapo,

Na ir prie tokio nieko paprato. 
Mergaite turi trileka metu, 

O jau ant galvos su ratu;
Kai peleda iszžiuri, 

O ir proto viso ne turi.
Atsidusau,

Ir paszaukiau;
Dieve mielaszirdingas, 

Kam apteikei tokias vilnas, 
Autu kvailu sutverihiu, 

Aut gaivu lietuviszk'u .mer
ginu!

Ne galėjau žiūrėt, 
Pradėjo aszaros byrėt!

Iž bažnyczios iszejau, 
Nuspjoviau ir atsidusau.

PATĄGON1JĄ.
Pietinėje Amerikoje yra sza 

lis vadinama Patagonija. Pir
miau toji szalis priklausė Isz 
panijai, paskui buvo savysto- 
ve, pagalios, priesz 20 metu, 
ja pasidalino dvi kaimyni vals 
tybi Argentina ir Czili.

Toji szalis nėra dar kaip rei 
kiant, isztirta, musu žmonių 
mažai kas apie ja težino, to
dėl ežia nors trumpai apie ta 
szali paraszysiu.

Rytine Patagonijos dalis- 
tai lygi dykuma, ežia retai te 
pamatysi apdirptus laukus ir 
girias vakarine gi dalis yra kai 
nuota, bet užtai ežia tankiau 
gali sutikti žmones.

Europiecziu ežia maža, Vie 
tiniai gyventojai- indijiecziai 
dar tebera beveik laukiniai. 
Jie negyvena ant vietos, bet 
kaipo čigonai kilnojasi isz vie 
tos in kita. Žemes jie nearia, 
o minta medžiokle. Gyvena 
palapinėse buduosia (padary
tuose isz gyvuliu kailiu. Vie
noje tokioje palapinėje gyvena 
kelios szeimynos. Viduryje bu 
vo padaryta keli skyriai, bet 
visi ineina in vidų pro vienas 
duris. O jeigu vienoje palapi
nėje prisieina sykiu gyventi 
žentui, tuomet daroma dvejas 
duris, nes pro tas duris pro ku 
rias in eina ir iszeina žentas, 
vuoszve ne gali vaiksz czioti. 
Uoszve net negali su savo žen
tu kalbėti ir turi vengti su 
juo susitikt; mat ji turinti pyk 
ti už dukters paemima.

Su ikdami sveczius arba pra 
dedami kokia szvente indijie
cziai pirma dainuoja atsisukę 
in rytus, o paskui priima, arba 
pradeda savo apeigas,- ežia 
jau tokia mada.

Patagonijos indijiecziai dar 
bo dirbti nemėgsta. Jie, kiip 
turi ko valgyti, visi buna sa

Kožna pusgalvį visados, 
Neszioje dydele žiurke ant gal 

vos;
O katra kvailesni.

Tos ir žiurke dydesni. 
Grąžei tokia žiurkini iszrodo.

Kaip kur pasirodo: 
Terluke maža, graižąs ant gal 

vos, 
Iszrodo suvis ant pelėdos.

Tai vis gražu,
Ir visada del uteliu;

Ir graiža pirsztu ne ta! pys, 
Ne krapsztys ir ne kasys.

O kad uteliu atsiginti, 
Reike visokius spasabus me- 

gyati;
Pati maeziau, kaip tabaka min 

kino,
Uteles žiurkėje vieszino;
Reike su galva palinguoti, 

Ir su aszaromi dejuoti.
Ir tai ne jaunu dienu 

Ne apsieina be žiurkių.
O bienos pusgalves, 
O spangos tuszgalves! 

Motinos ižsižiojo žiuri, 
Gėrisi, jog dukra žiurke turi.

O tu ne iszmanus motin, 
Ar vis džiaugsiesi? Kasžin.

Reike sziek tiek galva pada 
byti,

Bet ne autus in plautus tai 
pyti.

Massacziužes gubernijoje, 
Apigardoje vienoje,

Naszlys noreje veseile pada 
ryti,

Svetimo bobele paveržti,
Bet svoeze su sztuota pers

kyrė,
Ir net pas vaita atsidūrė.

Ir toji svodba 700 doleriu kasz 
tavo,

Nes ne bobos ne gavo. 
O kad viską apraszyt, 

Reike daug laiko sugaiszyt.

irTeFido tukstancziu įsileista
LIETUVIŠ

KOS
Daktariszkos

KNYGOS
Nes pirmesnes po 50 tukstančiij laidas; kaip bitės lietuviai Išnešiojo — po visą pasaulį knygas.

NAUJA paskutinė 100 tūkstančių egz. LAIDA, su daug pridėjimų ir 
Išaiškinimų, apie visokias ligas; kaip būti sveiku, nuo ligų apsisergėt, išsi- 
gydyt ir žingeidžių paslaptybių žmogaus gyvenimo — pripildyta

Direktorius Collins NEW YORK Medical Instituto.
VADOVAS IN SVEIKATĄ parašyta aiškioj kiekvienam suprantančioj kalboje.
TA KNYGA yra naudinga vyrams ir moterims, seniems ir jauniems, sveikiems o labiause sergantiems.
ŠITA KNYG A perskaitęs, nelik mokės, kaip būti sveikų, nuo visokių ligų apsisorgėli, bet ir daktariškam mok

slo apsišvies, o ir žinosi kur ir kaip išsigydyt sergantis. „Vadfin Sveikata' ‘ apart moksliškų išaiškinimų, net su pa- 
,veikslais parodo, subudavojimo žmogaus visas paslaptybes, lygei plačiai aprašyta vyrų ir moterų- lytiškas gyvenimas 
iš abiejų pusių, kaip darosi ir kaip būti laimingu.

" KAD VADOVAS IN SVEIKATĄ didelė knyga, tik perskaitęs jų, viską 
galėsi atrasti. DOVANAI ja kiekvienas apturės, kuris atsiųs tik 10 centų 
markėms prisiuntimo kaštus.

JEI TEIP SERGI, kad bo tikrų gerų vaistų ir bo SUMANAUS DAKTARO, negali būti išgydytas, tai COLLINS 
N. Y. MEDICAL INSTITUTAS didžiausias ir seniausias Amerikoj, pasekmingai visokias ligas išgydo, nes jame 
darbuojasi daktarai specialistai ant visokių ligų ir vartoja geriausias, tinkamas gyduoles, pergalėjimui ligos, — su
teikia sveikatai pagalba, atsišaukus asabiškai ar aprašant (lietuviškai) ligą-nesveikumus, per laišku.

Kad apsiima, tai i r’išgydo: VYRUS ir MOTERIS, senus ir jaunus nuo visokių ligų.
KAI) TAS INSTITUTAS pasekmingai visokias ligas, paprastas, užsendįtas ir paslaptis užsikrečiamas išgydo; 

tai liudija pačių gydynių laiškai, palei daleidima iš daugelio talpiname nors keletu.

Išgydyta nuo už- 
sendintos ligos 
skausmingos mė
nesinės, baltųjų, 
ir dieglių, vidu- 
ruose ir strėnosę ki
ti daktarai neįsten
gė išgydyt.

Agnieška Daškene
New Rockford, N. Dakota.

Mylimas Dr. SPECIALIST AS.
Dėkingas esu už vaistus, ku

rie mane išgydė nuo abelno nusilp
nėjimo ir jaunystės gyvenime klai
dų nors butų sarmatą apreikšt vi
są buvusį nelaimingumą, bet ve
lydamas dėl brolių slaptinguose at 
likimuose apturėt lyk ra isgydima 
kad kreiptųsi prie jus ir kad viso
kiem be pašaukimo daktarams 
pinigų be naudos nematytų. Da
bar aš esu sveikas ir drūtas ant 
visų dalių i<uno - jus vardą visiem 
garsinsiu laikydamas pagodong.

S. A. Kardulis
719 O'Fallon st. St. Louis, Mo,

Ilgai sirgias inkstų 
vidurių liga, skaudė 
jimo kojose, ranko
se irsanaritczse plau 
učiu nesveikumų- 
kosejimu su skrep
lio vi m u.
Išgyditas dėkingas 
ir prisiuntė paveik
slą.

Juozas Nikelis
251 Cypres avė. Johnstown Pa.

Gyduolės visada tampa pritaikytos kiekvienam sergančiam speciališkai — atėjus asabiškai ar laišku atsišau
kus. Gyduolės išsiunčiamos, po visų Amerikiį ir kitas dalis pasaulės. Slaptybė užlaikoma. Rašant adrisuot:

The Collins New York Medical Institute
140. WEST 44 STR. <-« NEW YORK -N. Y.

Dėlei atsilankančių asabiškai Ofisas adams kasdien nuo 10 iš ryto iki 5 po piej; šventadieniais nuo 10 iki 1 vai. 
Dr. R. MIELKE, ruplntojaels gy din lala institute.

Dainų tiktai uz $1.
Su nusiuntimu.

Iždaveme didele kninga dainų 
eusidedante isz 390 dainų Kninga 
druezei susinta ir broszuravota. Kaa 
nusipirks, ras visokiu dainų isz visu 
užkaboriu ka datuoja Lietuvoja.

Nusipirkite o turėsite dainelu, 
Per ciela meta ant -isu dienelu.

Nusipirkite ir burtu kningole su 
pagialba kaziru, o kasztuoja knigeld 
ir kalada kaziru tiktai 25 centai.

..... lietuviszkas agentas.....
VIKTORAS LAPINSKAS, 
501 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 
bu visais Europineis bankais.

1
Uipraszo pas save visus tautieczius 

ir pažinstams V. Lapinskuos

vo palapinėse, o kai netenka, 
tai vėl eina medžioti. Užmu- 
eze koki gyvuli, tuoj nuima 
kaili, ant vietos sukapoja, pri 
valgo, paskui geresne dali par 
sinesza, o kita palieka. Gar
džiausias j u smagurys, tai gy 
vulio plaucziai ir kepenis; jie 
už'musze gyvuli dar szilta iszi- 
ma plauczius ir žalius pasida 
žydami kraujuose valgo.

Patagonijos indijiecziai turi 
szvente vadinama Kamaruka 
Toji szvente paprastai tęsiasi 
tris dienas ir tris naktis."

Pirmutine diena visi atsike 
lia labai anksti ir pradeda 
ruoszties. Saulei tekant, mo
ters atsikreipusios in rytus 
liūdnai gieda. Paskui at 
vedama keturis arklius: du 
szyvu ir du bėru. Ant tu ark
liu užsėda du vyrukai ir dvi 
mergynos ir jie paskui vadovai! 
ja per visa szvente. Pirmiau
sia, gaudo piktąją dvasia. 
Tam tikslui iszj ja in laukus 
ir mosuoja ilgomis lazdomis, 
prie kuriu galu buvo pritaisy
tos vėliavos. Kiti visi vyrai jo 
ja paskui, jodami rėkauja, mo 
suoja, rankomis, ploja delnais, 
pagalios susmeigia savo velia 
vas in žeme. Toje vietoje pra
sideda szokiai. Moters paduo 
da vyrams pieno arba degtines 
jie sėdėdami ant arkliu iszke 
lia gėrimą auksztyn truputi nu 
lieja gerosioms ir piktosioms. 
Paskui papjovė karves bei ku 
nieles kepa ant vietos ir valgo. 
Teip prasideda szvente.

Prisivalgė ligi soties, indi jie 
ežiai pradeda szokius: szoka 
vyrai su moterimis, ir szoka 
dar ugnyje, kuris daugiau sy 
kiu gali inszokti in ugni, tasai 
yra laikomas narsesniu ir ga
lingesniu. Per szokius yra lei
džiama v'soki bęgediszki dar
bai nes laukiniai tame nemato 
jokio pikto. Per tas tris even- 
ežiu dienas indijeicziai yra tik 
rai laukiniai.

Dabar tosios visokios lauki
niu apeigos pradeda nykti: 
daugumas priima krikszcziony 
be ir apsigyvenę ant vietų pra 
deda dirbti žeme. Krikszczio- 
nybe Patagonijoje platina ka 
taliku misijonieriai kunigai, 
ypatingai Patagonijos apszvie 
timu pastaruoju laiku uoliai 
rūpinasi szvento Pranciszkaus 
Salezijo misijonieriai, įsteig
tieji kunigo Jono Bosko 1875 
metais. Ir nors ne nuo seniai 
pradėjo lankyties misijonieriai 
toje tolimoje szalyje, bet kata 
liku tikėjimas jau daug turi 
savo iszpažintoju.

KUR BUNA
Mano pusbrolis Jurgis Banonis isz 

Suvalkų gub. Kvitiszkio gmino Cze 
savos praszau atsiszaukti ant adreso:

(i? 011
Mrs. M. Karpavicziene

53 Harrison St Worcester Mass.

Mano brolis Jonas Zilinokas isz 
Vilniaus gub. Traku pav. Kruvnio 
volost. 6 metai Amerike. Praszau 
atsiszaukti ant adreso: (j-g oj)

Mr. Banis Zilinokas
Erving, Mas®.

Mano brolis Aleksandras Benedik 
taviezius, api 10 metu Amerike Paei 
na isz Kauno gub. Raseinių pavieto, 
ne pticzuotas, tegul atsiszauke ant 
adreso: (gę o;)

Mr. Thomas Bencdiktovioz,
525 W. Spruce St.

Mahanoy City, Pa.

Mano draugai Jonas ir Adomas 
Kiarszei ir Jacantas Jevanaviozius 
isz Vilniaus gub. Traku pav. Vareno9 
volost, kaimo Geraites. Praszau aki 
szaukti ant adreso:

Mr. V. Uregonis
15s Millburry St Worcester Mass.

Mano dede Jonas Andruszisisz 
Suvalku gub. Maryanpoles pav. Gar 
lavos par. ir draugas Antanas Jaku 
ezionis. Praszau atsiszaukti ant adre 
so:

Mr. A. Kazlauokaa
59 Greenpoint Ave 

Blissville L. L N. Y.

Mano pusbrolis Stanislovas Szimai 
tis isz Kauno gub. Raseinių pav. kai 
mo Šimėnu, meldžiu atsiszaukti ant 
adreso:

Mr. Fr. Valentin
41 Mitchell st. Pittston, Pa.

Mano draugas Jonas Adgalainis 
isz Kauno gub. Raseinių pav. Szim 
kaieziu vai. kaimo Akmeniszkiu, Pra 
szau atsiszaukti ant adreso:

Mr. Jos. Ruksztelis
Wanamie, Pa.

Mano brolis Motiejus Malžinskas, 
tegul atsiszauke ant adreso.

Mr. Wm. Malžioski
Indiana Harbor, Ind.

NAUJAUSIAS 
ISZRADIMAS
DERMATOLOGIJOS MOKSLE.

Daugybe odos Ilgu paejna no neezvaraue 
užHltstkymo ir užsikrėtimo telpgl Ir nuo 
viduriniu ligų. Daugumas gauna puczkus 
pleiskanas, slinkimą plauku, plikimą per 
apsileidimą. Gydosi per neatsakanczlue 
daktarus ar agentus, kūne tik pinigus isz 
vilioja, o paskui ruszote mums, kad eme- 
te daugybe gyduolu isz invairiu apgaviku 
o pagelbos negavote ir sakote, kad. gai ir 
muso gyduoles negelbės. (Taigi meldže- 
me mums darodytl; kokis žmogus likosi 
muso gyduolėmis apgautas.) Turime tu- 
kstancr.luH oregliiallHiku padekavonlu. 
Tegul nors vienas daktaras parodo mums 
tiek padekavonlu, o mes duokime dideli 
atligynima. Plika galva sunku gydyti, ja- 
go senas ir gaiva žvilga, tai to pagelbsti 
ne galima, bet jago jaunas, o turi retus 
plaukus, o ant odos matytis maži plauku* 
czel tai tam gallma^suteiktlpagelba; plau 
kai neyra grybai viena diena ne Iszdygs. 
AUis/aukiantiems nusiunelmedyka hifor 
macija eu piaeziu apraszimu. Mes nesiū
lėme prisispyrę savo gyduolu, teisingasis 
daktaras to ne vienas ne daro. Kae nori 
pendtlkrlnt tegul raszo pae mue. Adresas

PROF. J. M. BRUNŪZA,
DM BROADWAY ST., 

BROOKLYN, N. Y.
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ISZEJO ISZ SPAUDOS KNINGA

SZV. RASZTAS NAUJO ISTATIMO
------A R B A------

PARDUODAM PO:
Su kietais apdarais • • §2,00
Su puikeis zalatitais apdarais - §2,50

Už prisiuntima per paozta turite dadet 15o prie knigos.

Kninga spaudlnta yra lietuviszkom litarom.

Adresas Rev. S. Pautienius, Mahanoy City, Pa.
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BISCHOFFS BANKING HOUSE
Uždėta 18-18 m. (BANKA BISCHOFF’O.) UždeU 1»18 m.

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

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

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

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

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

Paszportus pastorojame del keliaujančiu i kraju.
Dai icrnastis padarome pigiai ir kitas visas rajentaliszkas po- 

pieras, už žema pieke. Sukolektavojima daliu atliekame 
kuoteisingiausiai.
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PER LAISZKA AR ASABISZKAI ATSISZAUKITE ANT ADRESO:

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

NEW YORK, N. Y.
Nedeloje Banka atidaryta no: ID igi 12 adynal. Subatoje Igl 8 adynai vakare.

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

6RABOR1US
520 WEST CENTER STR., MAHANOY CITY, M.

LAIDOJE KUNU8 NUSIRU8IU, PASAHDO BYGINU8 
DEL PA81VAŽINIYKO, KBAD8T0 DAIOTUB, IB T. T.
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Barzdylius tai iszgirdes prade 
jo visas drėbėt kad visa jo ilgo 
ji barzda krutėjo, ir rėkt bei 
dejuot, kad akmuo galėjo pasi 
gailet, ir sako: “Ak, asz no 
nieko nežinau, asz esiu toks 
viso svieto prastots ir papeik 
tas ir ant juoko laikomas žmo 
gelis ir negaliu tarp svieto pa 
sirodyt; asz atėjau czionai vi
sai isz netyczu, ir nei klyst at
klydau: ak, susimilk ant ma 
nes ir leisk mane in stuba, kad 
tik nore mažumeli, ateiszildy- 
cziau, juk eeu didei sjszales.” 
Martynas, matydamas jin teip 
graudžei dejuojent, mielyjo, 
tas žmogus tik ir yr biednin- 
gas, ir pas'galiejes sako jem: 
“Tai eik m stuba.” Ale barz- 
dylius sako: “Ak, asz teip nu 
vargęs ir teip silpnas, kad asz 
per slenksti negaliu perlipt: 
buk teip gere, inneszk mane in 
vidų.’’-Tai teip, sako Marty
nas tu palaikis daikte, kaip 
asz tave spirsiu, tai tuojaus ta
ve budelis pagriebs, tai busi 
inneszts; jei nori tai eik, o jei 
ne. tai gali gali <-zion dergsot.” 
Ir tai sakes inejo in stuba, nes 
ugnis po puodu jau buvo tam 
tarpe atgeaus ir turėjo sukurs- 
tyt, o ir putas no puodo nu
griebi. Dabar barzdylius sza 
le buto teip raudulingai paga 
vo dejuot ir rėkt ir melst, kad 
Martinas jau negalėdamas ii 
giaus trivot, iez<-jes sako: “Eik 
ezen, tu piktszaezi.” ir czupt 
už barzdos jin ineigabeno in 
stuba ir eznle kakalio pastate, 
jem sakydamas:- “Dabar cze 
stovėk o nei isz vietos neeiju 
dink, ale tzeip dabokis, kaip 
tau eis.” Barzylius vėl pagavo 
melst, kad jin ant suolelio už 
keltu, kad jie galėtu ezale ka
minėlio prie ugnies pasiezil- 
dyt. Martynas jin vėl už barz 
doe nutveręs, užkėlė ant suole
lio. Dabar jis prie ugnies ezil- 
dėsi ir pradėjo prie Martyno 
malonetis jem meilingai ezne 
kedamae ir jo rankas bucziuo 
damas: ale Martynas pradėjo 
juom ik nelabai iezsitiket, ir 
kaip jie jem czupterejo už 
barzdos ir jin uzkeles teip 
trenke in suoleli, kad visi jo 
esnarei pabarezkejo ir tako 
jem: “Jei tu ma da syki tinsi 
in kamina, tai asz tave pro lan 
ga iezdrebsiu, kaip meszla.” 
Valandėlė buvo gerai; paskui 
jis vėl pradėjo melst, kad jem 
Martynas duotu etukeli mėsos, 
jie jau galis badu numirt, Mar 
tynae samti ranko’ turėdama, 
jem iszsitiese, sakydama: “Asz 
tav meeos, ar matai 
Lauk kol iezvirsz, tai 
Be t jie vėl pu gavo 
kad tik nors krielyti 
jau jis vis alpstąs. Martynas 
tam tarpe mėsos stuki isz puo 
do ifzsigtiebes eme rfgaut, 
ar jau minkezta butu, nu 
pjovė ir ežiam kąsni in ran 
ka davo; ale jis vėl ta mesa 
tyczioms davė isz ranku nu 
krist ir dejos, buk jem rankas 
teip drebėjo ir teip nugrubu 
sios da esanczioB, ir labai mel 
de, Kad Martynas jem ta mesa 
paduotu. Tai Martynas baisei 
perpyko ir sako: "Na tu nie 
kam nevertas daikte, ar asz 
tau tarnausiu ?” Ir trempe su 
koje tarsi kakalys sugrius, ir 
nueitveres jem už barzdos pra 
dėjo purtyti ir sako: “Kaip 
asz tave teksziu in siena, tai tu 
suBitikezi kaip snarglys.” Bet 
paskui Martynas tik norėjo ta 
etukeli mesoe nuo žemes atimt 
ir kaip jis no ezaliee in baiz 
dyliu žiūrėdamas lenkes, tai 
barzdylius tik pakabarkezt, 
jem norėjo ant sprando užsika 
bint, ale Martynas labai staiga 
tik czupt, jem už barzdos pirm 
j:s jem da tikrai ant sprando 
užsigavo, ar ne matei, tai cze 
buvo didysis muežis. Ale Mar 
(ynas turėjo visa savo šyla pris 
tatyt, kol j's jin teip toli ap 
veike Kad jis prie savo lazdos 
prisigavo; paskui jis jem suda 
ve ir norėjo jin tuojau užmuszt 
ale teip toli jin neinveike. O 
kad jis nebutu savo lazda su 
griebės tai varge! ji butu invei 
kės su ta lazda ale, tai jis j;n 
sububyjo Martyna melst. O 
kaip jau Martynas numanė, 
kad jau jissylos neteko tai jie 
eme kirvi indeszinerankaokai 
relaikebarzdyliu, iezsineezejin 
lauka o in labai dideli kelmą jis

samti ?
ganei, 
kaulyt, 
duotu,

iszkirto dideli plyszi, o in ply 
ezi jie inepraude barzdyliaus 
ilgaje barzda ir teip jin prie 
kelmo paliko. Bet po to dar 
bo jis greitai savo pietus pras 
teliavo ir paskui atsisėdo pasil 
set, nes jie buvo eu barzdylium 
beeirimavodame labai susikora 
vojes, ale jie tik džiaugėsi jin 
pergalejee ir kad dabar gale- 
see aniemdviem ta nevidoną 1 
parodyt. *

Kalvis eu szneidenu berne 
džiodami ineipasakoje apie 
barzdyliu, kaip jiemdviem ėjo 
ir labai norėjo žinot kaip Mar 1 
tynui eis. Kaip juodu no med- 1 
žiokles parėjo, tai Martynas 
sako jiemdviem: '"Na, dabar 1 
eikezte ezen ir pasivalgykite 
pietį s, prskui atz joms paro
dysiu ta paukezti, kurs judu Ii 
goneis padare; judu ma ezau > 
nūs vyrai, duodatoe no tokio ' 
niekpalaikia pereigalet Dabar 
jie viei susisėdo už stalo ir vai ’ 
ge pietus, o Martynas buvo > 
tikrai skanei iezviree, teip kad 
jie pasigirdami valgė. Paval 
gius sako Martynas: “Dabar 
eime ta barzdyliu pažiūrėt, asz 
jin in gera temnycze indejau 
ir jem tikrai gerai užmokėjau, 
matysime, ar tai jime velnes 
ar ne.” Ale kas nusidavė! 
Jiems pae ta kelmą nuėjus, 
jau barzdyliaue dauginus nebu 
vo: jie buvo teip ilgai dirbės, 
kol jie barzda, kuri buvo in 
spęsta, eau iez szakniu iszsiro- 
ve ir paskui pabėgo, barzda 
plysz j’ paliko Bet buvo ge : 
rai pažint, kur jie buvo ejes 
nes kraujes jem iez barzvietee i 
tur but labai varvėjęs. Tai ezie 
trys eueikalbejo pėdoms nu- ’ 
sekt ik m jo gyvenimą nes jie 
mislyje, kad jie negalįs toli i 
but, ir labai norėjo žinoti kaip i 
pri jo namo iszžiur. Antra i 
dien jie pasikėlė eit ta barzdy 
liu jieezkot, o kraujes, kure isz 
jo buyo tekeje=, jiems buvo ge 
ras vadas. Pakeliui jie tro 
pyjo puiku dvara, per kuri 
barzdylius buvo ėjas ale 
tam dvare nei vieno žmogaus, 
ale ezeip naudos be galo, be 
kraezto buvo; czion jie valan 
da apsidairė ir sznekejo tarp 
saves, kad jie barzdyliu bus su 
rado, tai in ana buteli dau- 
giaus negrinsze, bet tam dvare 
pasilikse gyvet: ir tai perdu
rtoje vėl toliaus keliayo, Bet 
jie da turėjo ilga gala keliaut 
ir parėjo in gire prie vieno 
kalno virszaus buvo didele 
skyle, tai ėjo tiesiog žemyn’, in 
ta buvo barzdylius inejes. Jie 
dabar prie tos skyles atsietojo 
ezeip ale nieko negalėjo daryt. 
Paskui jie pasimielyjo in ta 
dvara vėl sugrįžt ir dideli kur 
ba sueijieezkot bei ilga virve, 
o tada viena iez ju in ta ekyle 
žemyn nuleist. Kaip jie in dva 
ra atėjo, tai kuiba tam tinkan 
ti veik rado, bet virves negale 
jo nei jokios rast. Tai Marty 
nae sako “Ar judu žinote ka? 
Galviju tam dvare yr gana, pa 

' mutzkim kokius aeztuoms jau 
czue, ir iez ju ekuru padary- 

1 kim ilga diržą, tas teipjau lai- 
kaip virve.” Anuodu jem tuo- 

l jau pritarė, o tai Martynas 
1 emee jauezus prie rangu nutve 
i re ir smoge eu tokiu tnacnumu 
* m ezali, kad viei vidurei iszle 

ke, o ekura prie ragu pasili
ko; kalvis dabar turėjo, sure 
žyt, o ezneideris tajagi susint. 
Taip jau daug sieksniu ilgo 
diržo turėdami, nuėjo pas ta 
ekyle, o Martynas, kaip dru- 
cziaueifs eu savo lazda in tas 
ba ineistojo, bet eziuodu jin tu 
rejo pamažėliu žemyn leist. Ale 
tai dirž; s da buvo per trumpas 
ir jie Martyna turėjo isztraukt 
ir vėl m ta dvara eugrinžt ir 
da no pora jauezu ekuru diržą 
pailgint. Teip vėl antra syk’ 
Maityna žemyn leido o dabar 
tas diržas priteko iki dugno 
tos skyles. Bet ant dugno Mar 
tynas iezkakes didei nusidyvy- 
jo, toj gilybe’ tokius szviesius 
ir labai szlovnus gyvenimus 
radee; ale kad czion ir daug 
grožybes buvo, jis tik niek nei 
girdėjo, nei regejo.

(Toliaus bus.)

Fasiinilno.
Sudže:- Delko Petrui 

per nosi?
Apskundstas:- Asz pasimili 

nau; norėjau duot per dantis, 
tai in nosia pataikiau.

davei

Neklausė.
— Tu Onute turi klaust ma 

mos, ar leis tave uez Juozo ar 
ne.

— Tai ve? Ir manias motina 
ne klrusi kaip ženijosi su tėvu

G viekas.
— Kodėl tu Jadviga uszsi 

merkei, kaip tave Maika bu 
czevo.

— O kad gnekas žiūrėt, kaip 
virus merga bucziuoje, o ma 
ma ir liepi ne žiūrėt, kaip bu 
cziuojasi.

Kapitonas in savo sūneli:
— Ar tu sūneli nori 

tokiu kaip asz, -ir matai 
mane žalnierei bijo?

— Ne tetuk,
— Kaip tai ?
— Asz veluk noretau 

mamute, tai ir tu teveli ir visi 
turėtai darit ka asz liepiau.

būtie 
kaip

būtie

Pati in vosgiva vira:
— O kaip tu numirsi, ar 

galėsiu uez kito iszteket?
Wiras.-Kodel ne? Man 

tiek.
Pati.-Asz matau, jog 

kaip uszpikabes kalbi!
W.-0 kas man galvo sveti 

mo žmogaus nelaimi. A=z ne 
girdėsiu kaip jisai būdamas 
su tavim verks....

asz

vis

tu

Smertis geresne.
— Jonai, ar smertis ar dak 

taras griesnis?
— Smertis l-atsaki
— Del ko ?
— Del to: jog kol 

žmogų papjauja, tai 
tus atsilanko, o smertis 
viena karta atsilanko ir 
po žmogui L...

Jonas.

daktaras 
kelis kar 

tiktai 
buna

Iszsktiusnio in garbe.
Ne karta macziau laikraiz'i 

je dekavojant kad gimines ar 
ba esant kur delegatu, eavisz 
ki lietuviai gerai pamilejo ir 
už tai vies’zai dekt.vja, bet 
kaip asz galeczia praleist nepa 
dekavojas, savogeradejams. ku 
rie mane iezgelbejo nuo ligos 
kankiniu o padare sveiku ir 
laimingu.

Jogei vargino mane užsedie 
ta liga, skaudėjimo ir nedirbi 
mo viduriu, kaip sunkus kve 
pavima’, teipat kosulis su ne 
czystais spjaudymais, su vaiksz 
cziojancziais skausmais po ku 
na ir sąnarius, kaip trupumas 
pomietis ir galvos svaigimas, 
abelnas ir lyti.-zkas nusilpneji 
mae, su sekios nubegancziais 
i r blogais sapnais, kas mane 
yis labin naikino puolant svei 
katai.

Nors ir prie keletos daktaru 
gydžiaus, pasirodė veltu; bet 
parūdijus mano draugui, kad 
apraszant liga Dr. Prcfeso- 
riui Collins New York Me
dical Institutui, tai isz ten 
man kaip rasze atsiuntė specia 
liszkai prie ligos silpnybių su 
taisytus, pagal pamokinimus 
ėmiau vaitot, pasijut »u savije 
kova, bet toliaus tuoj sveikes 
nis ir kaip jau suvartojau pas 
kritinius vaistus, pasilikau su 
visai sveikas, per tai esu dekin 
gas, tam garbingam Institutui 
Profesoriui už tikrus vaistus 
ir teisinga daktariszka gydi 
ma.

Už tai iezreikszdaraas pade 
kavone ir pripažįstu tikra tei 
sybe, kad kaip nieks mane ne 
iezgyde, tai Collins Medical 
Institutas, pilnai sugražyno 
man sveikata, dabar ir su mo 
teriezke laimingai gyvenu. Pil 
nas guodones,

M. Paturis.
110. So. Front str.

Wilmington, N. C.

Naginga.
— Juozai, mano paeziuli tai 

naginga motere, viską!....
— Matau, kad naginga ir 

viską padaro, ba ir tavo veidas 
sudrakitas.

Ne turėjo juodyto.
A. - Ar žinai,jog mano plau 

kai in viena nedels pabalo.
B. - Gal turejeikoki rūpesti?
A.- Neliktai juodilo ne te 

kau plaukus kroszit.

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

Gydo visokias lygas akiu. Prilaiko akuk 
rius ir gvaraotuąja juos tinkancuuma. D; 
Winters per 5 metus mokinosi pas gando 
gus profesorais ylga laiku Philadelplųja.

i
NO $5 IGI $40 ž 

-»0MAJNIL1ES ^ASZINOsS^ J

b kitokį reikalingi prietajuj ma- 
dagi pas mm ant pardawimo. Taj- 
poo-gi pristatėm ko/na daleli n»-

> budos norint* kokio padirbimo.
Parduodame pikes, adatas, diiVut, 

^reperius, akwibeos, knatais, popie-
> m ir L L Parduodam P Banns o ir 

senos patajsom.

W MORGAN,
16 N. Malti MahanoyCIty Pa 

MškM***A«***M*****AAM

NAUJA KNYGA

IstorijeSzventa
Seno Ir Naujo Instatimo su Paveikslais.

Yra tai pirmutine knyga lietuviszks 
su teip puikeis paveikslais, padirbto! 
per europinus artistus. Puiki popiera 
Aiszkus drukas. Didelo formato.

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

b.btvjg:lparduo: 50 centu
Teipoa-gi turima visokiu dvasiszku 

svietiszku ir istorinu knygų kuriu 
kataloga gausite dykai. AdresavokfU 
"Saule" Mahancgr Gtty, B».

KATALOGAS

KNYGŲ
Baida kninges.

Aukso Altorius arba Didis Szaltisnk 
1,000 puslapis $1.00

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

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

Garbe Dievui ant Augsztibes 640 
puslapiu. 75o.

Mažas Naujas Aukso Altorėlis 1.00 
Vainikelei mažesni už Altorėlius, 

minksztai apdarita ir puikei žala 
tita 50o.

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

Aukso Altorius, apdirbtas minksztai 
su auksineis papuoszimais apvalaie 
krasztais $1.50.

Aukso Altorius puikei apdaryta su 
auksiniu papuoszimu. $1.25 

Aukso Altorius apdaryta in balta 
kaula puikaus pavydaio. $1.00 

Aukso Altorius, apdarytas iu kaula 
su 3 sidabrineis medalikais. su 
dviem anuoleleis, viražus panaszus 
in altorėli $1-50

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

Aniolas sargas, druozei apdaryta in 
juoda audima

Kanticzka apduritu in prūsine 
skūra, puikei iszmarginta

Kanczia vieszpaties 
Graudus Verksmai 
Stacyjos arba Kalvarija 
Istorija Szventa, Senojo ir Naujo In

statimo. 5')o.
Gyvenimas Szventuju. Puikei o ir 

apdaryta dydele knyga - $3.00
Gyvenimas Visu Szventuju — apda

ryta - - $4,00

Istorines Milingos.
Akyvos Istorijos 
Nevaloje pas Maurus 
Morkus ir Aurelianas 
Trys Valiejijozai.
Istoryje apie Septynis mokintus Vy

rus 2-Isz gyvenymo kantrabanozė 
ko 3-Apie karalaiti 4- Baisus Dvj 
ras 50c.

Puiki Istoryje apie Jonasza Korcza- 
ka.

Sierata, Puikus apraszimas.
Ali-baba ir 40 razbaininka, __
Keturios Istoryjos*: 1-Žibinti bažny 

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

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

szymo. 25o
Križiokaj puikus apraszymas, didele 

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

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

Lietuviszkas dainorius arba surinky 
mas visokiu dainų $1.00

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

Prieigiausidus Mokslasangliszko lie
žuvio be pagelbos kito, apdari 
ta. " $1.00

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

kio Paminėjimai Viadim. SoKovio 
yo. 25o

Neužmokamas žiedas 2 Meluzina 
puiki istorije. 50e

50o 
juodr

25o.
lOo.
lOo.

20o 
50o*. 
25a 
25o

25.
20o

Trys Istorijos apie 1 Ganema su n n 
Abu Ebu. 2. Kuningaikszti Zeinr 
Alasnama ir karalių geniusza 3 
Mieganti pabudusi. 25c

Keturios Istorijos apie: 1 K ai v
Paszku 2 Atsitikimas senam d va 
re. 3 Pasaka apie Geležini vyra. 4 
Apie Smaka ir Nikita 25c 

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

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

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

Dvi istorijos: Apie Simus Malkiam 
ir Geras Medėjus - - 25<

Dvi istorijos: Apie Neužmokamai
Žiedas ir apie Drūta Alksini 25«

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

Apie viena kuris norėjo pažini 
baime. Stebuklas. Isz ko sutverti 
motere.Septinos varnos 25c 

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

’’.as kariauja, nog to dingsta. 35c
Lietuviszkas kniuginas 1901

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

No 5. Irlanda-Robertas Velnes M* 
dejus. 2fc-

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

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

No 8. Musztyne už mergina - Ge 
raiYjingas murinas » Kas kai 
tas 26d

No 9. Uszpuolimas totorių - Baltas 
Vaidulys • Atmokė j imas kunin- 
go, 25o.

No 10. Jonas Spekulantas. Križiue 
prie upes visfos - Doras Vaikine- 
lis. 25o.

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

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

1001 NAKTŲ- Puikios Arabiszkos 
istorijos, $3.00

Del zobovos.
Moroliszka Kabala su Salamono no

se. 25
Tikriauses Kabalas su pagialba ka- 

žiru 23c.
Burikla lOo.
Dide’is Sapnoris su daugibe paveiks

lu. 50o.
Tszguldimas Sapniu 10 o.

Del loszimo Teatru.
Naminis pleperis, juokinga drama 

viename atidengime. 10c

Popiera del gromatu.
Fuikei iszmarginta su kvietkom ir 

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

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

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

qž tuz Kopertos lOo tuzinas.

Dtaiktai del Kataliku.
Križelei pastatomi juodi, su zalatita 

mukele 11 coliu augszozio 50o. 
Maži križelei del ražanoziu nog lOo.

lig $2.50
Krajavi szkapliereisu juostukem 15o 
Karmelitinei szkaplerei 15.
žvakes nog 15o lig 40o.

Ražanczel.
Puikus Ražanozei, kukinei, juodi ir 

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

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

križius ir szirdis
Tas pats su maksztele
Raudono akmens, suverti ant auksi

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

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

Visi ražanozei yra puikei ir druozei 
sunerti o padaryti isz geriausio 

materyoio.
Abrozelei del malda kningu 2 už 5c 

ir lOo.

Kožnas Lašas Vertas Dolerio 
rašo niusiĮ kostumerls, kuriam joki daktarai ne
gelbėjo—bet mustĮ gyduolės sugražino jam sveika
tą. Jos. Schnarsky 13 Ilelniman, Wis., ra3o:^**A3 
vieną butelį jau sunaudojau ir jaučiuosi sveiku. 
Ta gyduolė yra gera. Šį butelį ką prisiusite, tai 
duosiu savo draugui. Aš jūsų gyduole pagarsinsiu 
laikraštyj.” Kranas Rudzenis, Forest Port, N. Y. 
rašo: “Aplaikes gyduoles suvartojau; jog buvo 
gana pamačlivos ir dėkavoju labai už geras gy
duoles. Vėlinu ir kitiems kreiptis pas tamistus”. 
Kožną dieną apturime Šimtus tam panašių laiškų 
nuo kostuinerių. Jeigu nesijauti sveiku arba sergi, 
tai nelauk ilgiui), prisiųsk mum porą markių, savo 
tikrą vardo, pravardę ir adresą o mes tamistaknu- 
siusimo No. 3 kataliogą, didžiausią lietuviškoje 
kalboje, 61 dideli puslapol. Jame telpa teisingi ap
rašymai apie suvirš 200 visokių kūniškų nesveiku
mų. vyrų, moterų ir valkų. Išaiškina pradžią, 
priežastį ir pasekmes ligų ir pasako kokias gyduo
les naudoti, kiek jos kaštuoja ir kur jas gauti. Tel
pa paveikslai ir prekės visokių naujausių clectro- 
gydančių aparatų, Robcrinių daiktų. Magiškų 
aparatų, Brukuojamų ir Rašomų Mašinų, Stereo- 
skopų ir Jiem Paveikslų. Armonikų, Koncertinų, 
Britvų ir daugel kitokių kožnam reikalingų 
daiktų. Nelauk, rašyk šendien, dabar, tuojaus.

— ADRESUOK TEIP ~ ~

JOHN’S SUPPLY HOUSE
PILSEN STATION, CHICAGO, ILL

*' ūmo Wrazo 

1(1^ WIENATINIS
J SALONAS IR GROSER-SZTORIS.

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

Miltus ir vyska takas ira reikalinga del 
žmogaus. Teipos-gi prie vielos randasi Ša
ltinas su milžiniszkaisstiklais, szalti:m alum 
arielkom ir pujkeis cygarais. Priekiam 

parduoda SZIPKORTES ii 
siuncze piningus in visas dale?

Puikiausia 
užeiga 

lel Lietuviu!

80c. 
tįjo. 
to. 

ir Uksai 
50o.

$1.25

Dr. J. Fropstep
Specialistas AKiu Lygas 

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

Ofiaaa adinaa 8 ryte lyg 8:80 vakare

Ofisas 15 E. Center St.

A- G. GROBLEWSKI
—^3.5avipipl^as ir FabrilyaptasiCi__

Lenkiszku-Lietuwisku Waistu'Garsiu
Egiuterro No. 1. 
Egiuterro No. 2. 
Zinijec/.uiK 
Gumbo Laszai 
Meszkos Mostic 
Traycnka

Giduoles no kosulio
asztraib

Liepu Bahamas no kosulio

Giduolos no skaudejimk 
dantų

Mostis no prakaitavimo 
kkju

Geležinis sudrutintojos 
sveikatos

Giduoles mitildimui vaiku
Giduolis no nuspaudimu 

(Corn Cure)
“Grip-kiui-”
Plauka aĮisaugotojas 
Miltelei nuo kepanti 
“Kinder Balsam” 
Bobru laszai
Rankvaistis no sutrukime 

ranku 
“Lagodnik” del atluosa- 
vimo vidurius be jokio ska- 

dejimo
Atgaivitojas kraujo

Proszkai no kirmeln
vaikams

Proslkai no kirmeln
suangnsiems 

Vanduo del akin
Giduoles del isztraukimo nri i/ICII
karszezio p<> nudegimui. 9tL VloU
Laszai 110 kruvinosios KENTEJIMU IR SKAUDĖJIMU, 

suaugusiems
No Rumatizmo (naujas I >u-... . : .

<las gidimo) (jCria“S(‘ nitluolc del skaude- Suramitojas nervu-szirdies 
Giduoles sužlebeziojimui Olivos, katara, peeziu, Gidnole no Ekzimo (Rožes 

maisto krutinės, szonosie, sumafizmo pas vaikus)
Miltai no skaudėjimo szalczio, nuralgija ir nnA'antZ-Plosterei isz kasztavolu 

galvos ima visokiu vabalukiu. Pomada ant plauku 
PASARGAI Jagu szitu 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 reskalingos o bus tau 10 sik geriau ir pigiau negu pas koki Daktaro 
o jogu vaistai daugiau kaszluos negu $1.00 tada užmokėsi po aplaikimui vaistu.

Siuneziant gromata indekit marke už Adresavokite:

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

PUIKI SALE DEL MITINGU, SZOKIU Ir tt,

(r svetingiau- 
lias priėmimas

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

| PER
IPAČTA

PASLAPTINES VYRU LYGOS

P. V. O S I E C U N A S
S. S. PITTSBLHm, RA.12 i CARSON ST.

Pirrrja Liefuviszha Savita
SU KAPITULŲ $75,000,0®

8UOKGAN1ZAVOTA IR CZERTE- 
RUOTA KAIPO

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
(VISU TAUTU BANKA)

ORGANIZATORIUS TOS RANKOS IRA

P. V. OBIECUNAS.
Muao banka Ira tai viena lez Ivlrcziauaiu

Valetljoe rando ir per tai pilnai uželtlkiama. Priima piningus del uA^eetfljmč Ir moka kaį- 
virta procentą. Parduoda laivakortes ant gerlaueiu linijų ir alunorf* ptadngua In rfeae 
svleto. Padaro davternaetle atlikimu! vluoklu reikalu bu saldžia I«zm<jao vtfto.
kfua piningua ant Amorlkonlezku arba kitokiu. Daro apsergeymua no t^jidea ant vdan dtdMa 
Ir 1.1. Piningua del paczedlnlmo galit prislunat pacztlnlu Money Oder arba o
tuojaun bus lazaiunetoe bankavoa kningntea. Krelpkltea vlal Pas gera žinoma delaton Mvtei- 
vl P. Y. OB1KCUNA, o busit apgaergell no visokiu apgaviku.

-ito gnrdia Arielkele
\tu ir Cigaru. Teip-gi 
ale del zobovu ir t. t.

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

PIRMUTINE KRAUTUVE VISOKIU GERYMU
WHOLESALE.

B
 Pristato visokius gėrimus del sa- 

lunyku ant pikniku, balu, krik- 
sztynu aiu, porteri, vynus, ariel
ka ir t.L Pristato in namus atu 

porteri bonkutem. Gėrimai 
pirkti pas Norkevicziu yra kano- 

legauš. haąjjirl Pabam^kiQ

, u- OT®!1 
tiie"19''' n,

Urėdiškos valandos nuo 9 iki 5; nedėtomis nuo 9 iki 12.

STEFAN ROVNIANEK
318 3-RD AVENUE

Puse bloko žemiau no Pltteburginlo Paeito.

PITTSBURG, . PA.
Didžiausia Lietuviszka k\autuve visokiu 

gėrimu Suv. Vals. Kas tik naudojo muso 
nefalszavolas, nes czistus vynus ir ariefkas, 
tasai ne galėjo atsigėrėt joju o geriause mie 
ra ir patarnavimu tik pas mus apturėjo.

MUSO 
Gera Raudona Arielka 
Gera Balta Arielka 
Roman - •
Bumas JamAka 
Ginas - •
Ūuoglne Arielka 
Klfhmel 
Anisetofl, sinarus gėrimas * 
Cth<taH Hplrltas 
Sliralto 
Sliv&Ite, tikrai Llctavlazka 
Terkellca 
Terkellca. tikrai Vengrisika 
Koniakav 
Koniakafl, Erancuziszkaa 
ObuoWnc Brandy - •
Blackberry 
RoroKr, gardui gėrimas 
Melinvuoge 
Vlazuinto ...

prekes:
$2,00 

2,oo 
2,oo 
4,oo 
2 oo 
4,5o 
2,oo 
2,oo 
8,00 
2,5o 
4,5o 
2,5o 
5,oo 
2,50 
5,oo 
2,oo 
1,50

2.5o 
2,50 
5,oo 
2,50 
5,oo

3,oo 
3.oo 
3,oo 
6,oo 
3,oo
3,oo
4,oo 
3,5o 
G,oo 
3,5o
4,oo 
6,oo 
3,oo

8,6o 
3,oo 
5,oo 
3,oo 
6,oo 
3,oo 
5,5o 
2,5o 
2,oo
B,oo galon 
3,oo galon 
3,oo galot)

A M E RI K O N ISZ KI VYNAI:
SI,oo Galonai 

1,25 “
1.50 “ 

. l,6o “
1.50 •*
1,75 “
2,oo “ 
2,oo “ 
>,5o “
2,6o 3,oo

2,5o

Ohio raudonas . •
Ublo baltas—Baldus . .
Knlitomllos, senas, ruksztns 
Kalifornijos mnsžkaUlas . 
KalifornUos rtiuszkqtalas 
Kalifornijos tokaisžkas 
Kalifornijos (4 metu) Port Wine 
KalifornijosSzerl Wine 
Kallfbrtiljos Durgundy, raudonas 
Viduriam)) Kartus "Vynas . •

Raszlkyte po prekes. Vžkalblnlmas ant $10,00 
Irdavau UŽMOKAU EKSPRESĄ PenusyIvaulo. 
Ohio Ir West Virginia valstijose. Adresas:

Stefan Rovnianek,
US> -3^4 Avenue * Pittsburg, Pa.

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

Gerai man ir smagul
No Kagažinsl4> sznap.

selo turiu!
Ir tu kūmai

nestenetum
J ago tokia a-
rielka turėtum

PLUKEI APDARUOS

MALDA KNIGOS

ALAUS

54-56 N. MAIN str

Vyrai, Gana Kentei!
jeigu norit sveikatos Ir tvirtumo tai turit los 
jieszkot, pati pus jus neateis. Jeigu vulk- 
szczioji nusilpnintas ligos ir nusiminęs, inis- 
lydainns kad neiszgysi, Ui tuojaus kreipkis 
Erie daktaro U. M. Ros s, o ils padaręs utydu 

• atsargu egzaminą, visai dykai, pasakys ar 
gali iszgyti ar ne. Mažu nereikes jokio gydj’- 
mr> galėsi pats namie iszsigydyti sukrujavom 
žoiem. Daktaras Ross pasakys tau visa teisy
be, ir neims nuo tavęs nei vieno cento. Dr. 
Ross turisuvirsz 22 metu patyrimą nuolatinio 
gydymo, lis yra specijalistu užsenejusiu ligų, 
jis iszgydo ligas apie kurias paprasti dakta
rui neturi nei mažiausio numanymo, Jis sugra
žino sveikatas szlmtum nelaimingu žmonių 
kurie buvo patrulyje vilty iszgyjlmo. Gydo su 
didžiuuse pasekme paslaptingas Ilgas, nube- 
gimus sekios kurie naikinu protą Ir kūno, 
skilvio, kepenų, kraujo Ir odos nesveikumus

DR. B. M. ROSS
167 DEARBORN STREET

ANT KAMPO MONROE ST.
CHICAGO. ILL.

Užsikeik Eleveitoriusi ant Penkto Floro
Ofiso valandos: Kasdien nuo 0 Iki 4. 

Vakarais, Iszskyrus Utarninka Ir K e t v ergu, 
nuo 7 iki B. M. deltom nuo 10 iki 12 pietų.

RODĄ DYKAI.

DR. JOS. LISTER C.
40 Dearborn Street. La. t CHICAGO, ILL.. U. S. A.

Agentas

> Columbia

No. 4701 Aukso Altorius ekurinh 
apdaru, apkaustitos ir auksinti kr» 
•ztai, apwalais kampais. $1.0( 

<0.4705 Mažas Naujas A ukso Al 
torius skuriniu apdariu, apkausi! 
tos ir auksuoti krasztai su apwalai' 

kampais . . . $1 .o<
No.4702 Aukso Altorius ezagrim 

skuroje apdaritos, apwali kampai 
auksinti krasetai, lauai puikei ise 
marginta su auksinėms kwietkonj/ 
labai puiki kaingele $1.21

No.4703 Aukso Altorius minkszt 
apdarai, auksinti krasztai ir apwal’ 
kampai, auksuotas križius, puraaza* 
ir puikei iszmarginta $ 1.54l

No.4700 Aukso Altorius apdarit* 
■u baltais sloniaus kaulais, puikai 
abrozelis isz oeluloidos, 8 sidabriwi 
medalikaip Mitdenougeliu, aulrnin^
krauti

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

Garsingiausias ant vist sviete Ir žinomas kilpt gerlrn- 
ses specialistas kronlszku Ir azsisenejusiu Ilga_ _ _ _ s

DR. KOLER.fc-
Turintys geriausius diplomus ir 16 metine prairti ką gi- 

dyme visokiu žmogyszku silpnybių. Iszgyde tukstanezvs 
žmonin isz pavoyngu ligų, kurie su džiaugsmu garsina 
varda DR. KOLER ir gyre savo pažihstamiems vadin
dami ijn Samaritonu tebirio laiko.

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

▼os, nosies, gerkles, pilvo ir žarnų; parku, iszberimn, niežimo, epilepsije, senu to
nu ir visas ligas paejnanczes isz kraujo. Gydo su geriausiu pasisekimu Moterių 
Ligas o ipacz nzsisenejusias ligas GUMBO. Turi didžiausia atyda ant visokiu 
užkrecziamu ir Privatiszku Ligų [ar tai paejnancziu no tėvu] kaipo: sifilis, nn- 
trotymas viriszku pajėgu, veisei pat-naikynimo ir Lt. gydo greitai ir pasekmingai. 
Ne rejke šarma t intis nes gidintis ganogreieziausia, nes apsileidimas atnesae dides
ni pavoju ateiteje. Rejke žinot, jog vienas atsilankimas pas gidintoju ženklina 
daugiau ne kaip dvideszimts laiszku raszytu per ligoni. DR. KOLER kalba lie- 
tuviszkai ir lenkiszkai ir pats duoda ligoniams rodą, be pagi^bos tiumocaiau*, 
kurie randasi konia pas kozn daktara mieste Pittaburgia.

ADINOS PRIEMIMOllS^^T^IsjSvaUre.
t. IN o y isz nto igi 4 po piet Nedelomla.

DR. KOLER, g7T,p.E™..T,"J“

Didžiause Lietn- 
viszka

AGENTŪRA
Kantonui Bankinis 

ir pardavyste

SZIPKORCZIU

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

zduoda dostovierene del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam 
pavesti. Del triugysczlu pristatau pulkus Szarfas, Juostas, Kepures, Karūnas, 
Špilkas k L t. Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu, pi* 
ninga »11 raaikyte pas iaaa« » gajisite teisinga atsakymo.

DOVANAI Temykite gerai! TIKRAI LIETUVIŠKA, DIDELE KRAUTUVĖ
V I Q I F M Q Puik*aus*ll armonikų, skripkų, klornetų, triubų, konoortim/^ir
V 1 □ 1 E nl D daugybe kitokių muzikališkų instrumontų. Goriausių dziegorių, 

lenciūgų, visokių žiedų, lakotų, špilkų, kolčikų auksinių ir paauk 
suotų, visokio skyriaus mašinukių del drukavojimo gromatų, pui
kių britvų, albumų portretams, revolverių, šaudyklių (strielbų), 
kišeninių lempukių, guminių litarų, adresams pęčėčių, gramatikų 
molyntis angliškos kalbos, žodynų, istoriškų ir maldų knygų kokių 
tik randasi lietuviškoj kalboj, grožių popierų del rašymo gromatų

su puikiausiais apskaitymais ir dainomis—su konvertais tuzinas 25c., 5 tuziną i 
už Sl.oo, 1000 už $6.oo^ Kas volitų sau ką 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 
lavonas 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 apgarsinimu.
K. VILKEVICH. 112 Grand st., Brooklyn, N. Y-



Žinios Vietines.
— Panedeli ne dirbo, dirbs 

Bzedien lig petniczei.
— Ateinanti pede bus suvis 

maža- už 6 dienas gaus pedes.
— Lietuvei tikei pasielgė.- 

Ne szunije.
— Atsiras metynes (uogos) 

tai turės užsiėmimą.
— Seredoje Sz. Jono Kriksz.

- Dienos pradės trumpiu eit.
— 10^ audeklines pirsztines 

po 5^f pas Refawicz Brol.
<66 °})

— Salonuose malezu o ir 
eztoruose ne kas biznei.

— Buczerei nesipeike, no 
rint mesute ženklyvai pabran 
go ir brangsta, bet žmoneles 
senoviszkai mesute rencze.

— No panedelio kas diena 
nobažanstva ir bus lyg ketver 
gui. Dabar devintines,

— Refowicz Brol. turi pui
kiausius rusvius siutus visam 
mieste. Ateikyte peržiureti 
prieez pirkimą. (gg o})

Daktaras Blažejauckas
Atvaživoje in p. Kazuno ap 

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

SHENANDOAH, PA.
— Oras kareztas, ypatingai 

del vieno labai karszta.
— Nedelioje buvo susirinki 

mas parapinis.
— Kožnas prieez smerti 

spardosi o ir kiaule baigdama 
si palaikus skire.

Daug bėdos, 
Ant vieno galvos!

— Teisybe turi virezu gaut.
— Biznei ne szlektai eina, 

tiktai salunuose ne labai.

[SZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

Westfield, Mass.- Darbai 
prastai eina dirba po 3 ir 4 
dienas ant nedėlios, tiktai bo 
tagmes dirba geriau. Pribuvęs 
isz kitur suvis negali darbo 
gauti ba ir czionais žmonių 
yra in vales.

— Lietuviu yra didelis bu 
rys, ale ne visi sutikime gyve 
na. Taradaika rengėsi pribūti 
in sveczius.

Philadelphia, Pa.- Dar 
bai slobnai eina, pribuvusiam 
sunku dalba gauti.

— Lietuvei ne visi sutikime 
gyvena, Bobelėms labai butu 
reikalinga Baltruviene,

— Kefawicz Brol. yra py- 
giauses sztoras visam Mshano 
juje.

Darbines mehnos kelnes39^. 
§1 puikus marszkinei po 63^. 
§10 siutai §6.48. Trumpos kel 
naites 19^ ir daug kitokiu py 
giu pirkiniu. (gę o,)

Crossets Geriausi
Vyru žemi ir aukezti czerikai yra 

daug parduodami. Visi vyrai juos 
reikalauja. Mada yra naujausia ir 
puikei iszžiuri ant koja. Ka daugiaus 
reikaujate. Juodi ir Geltoni.
$3, 850 ir $4 pora, pas:

Common Sense Shoe Store
35 W. Center St.

Mahanoy City Pa.

— §2 puikus siutai po 98^ 
pas Refowicz Brol. (gę oį)

— §2 sziaudines skribeles po 
980 pas Refawicz Brol. (gg o,)

Dydelis katalogas dikai-

PUIKEI APDARUOS

maldaTknigos
No. 4701 Aukso Altorius skurini. 

apdaru, apkaustitos ir auksinti kr. 
sztai, apwalais kampais. $1.O»

No. 4705 Mažas Naujas Aukso Al 
torius skuriniu apdariu, apkausti 
tos ir auksinti krasztai su apwalai- 
kampais . . . $1.«D

No.4702 Aukso Altorius szagriin 
skuroje apdaritos, apwali kampai 
auksinti krasztai, lauai puikei ise 
marginta su auksinėms kwietkom# 
labai puiki kningele . $1.21

No.4703 Aukso Altorius rpjnkszte 
apdarai, auksinti krasztai ir apwali 
kampai, auksuotas križius, paraszae 
ir puikei iszmarginta . $1.5t

No.4700 Aukso Altorius apdariu 
bu baltais sloniaus kaulais, paiku* 
abrozelis isz oeluloidos, 8 aidabris.' 
medalikaia amVlenougeliu, auksink 
kraaztaia, kfibaiqaoilri knis'eta .W

No 9, Uszpuolimas totorių - Baltas 
Vaidulys • Atmokejimas kunin- 
go. 25o.

No 10. Jonas Spekulantas. Križius 
prie upes vielos- Doras Vaikine- 
lis. 25c.

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

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

1001 NAKTŲ- Puikios Arabiszkos 
istorijos, $3.00

Del zobovos.
Moroliszka Kabala su Salamono no

se. 25
Tikriauses Kabalas su pagialba ka- 

ziru 23o.
Burikla 10c.
Dide’is Sapnoris su daugibe paveiks-

Iszguldimas Sapniu 10 o.
Del loszimo Teatru.

Naminis pleperis, juokinga drama 
viename atidengime. 10c

Popiera del gromatu.
Puikei iszmarginta su kvietkom ir 

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

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

Puikiausios popietes ant svieto, la
bai puikei iszmargintos su auksuo 
tom kvietkom, puikus uždaromas 
abrazelis vidurije I už 10c. $1.50 

už tuz Kopertos 10c tuzinas.
Dtaiktai del Kataliku.

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

Maži križelei del ražanoziu nog 10c.
lig $2.50

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

Ražanozei.
Puįkus Ražanozei, kukinei, juodi ir 

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

sidabruoto lenoiugelo 80c.
Puikaus raudono stiklio. ętoo. 
Kaulinei druczei padirbti t0. 
Tikro balto marino kaulo ir toksai 

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

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

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

Visi ražanozei yra puikei ir druczei 
sunerti o padaryti isz geriausio 

materyoio.
Abrozelei del malda kningu 2 už 5o 

ir lOo.

Laikrodžiu ir laikrodėliu, 
Phonografu su Lietuviszkom 
dainom ir juokingom pasakom 
ir visokiu nauju iszradimu ku 
riu igi fziam laikui nebuvo gir 
dėt. Prisiunsk 2^ stempom del 
paczto kasztu. (gg O})

C. Krauchelun, v
427 Broadway 

Brooklyn, N. Y.
— §10 melini sarži siutai

po §6.48 pas Rtiawicz Brol. 
___ _ ___ (6£_oi)

Fanuos ir Turtai!
Randasi New Yorko Steite Lietu- 

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

— 138 W. Center ulyrzia
yra numeris Refawicz Brol. dy 
delio sztoro nepamirezkyte nu
merio. (gę o})

KOŽNAS RASZO 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 40/ 65/ ir $1.50 busi užganadytas o 
ir tas džiaugsis kuris nog tavias gromata 
aplaikys.

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

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

Labai puikus. Adressas:
D. T. BOCZKAUCKAS, 

MAHANOY CITY, PA.

— Refawicz Brol. parduo 
da viską pygiai, 138 W. Cen
ter St. (gg o))

Nauja . . 
Kninga .

PO WARDU:

“PRIEJGIAUSES 
MOKSLAS 
ANGLISZKO 
LIEZUWIO BE 
PAGIALBOS KITO."

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

Toji kninga druczeį 
apdarita in Francuzim 
raudona ir melinaaudima 
ir kasztuoje tiktaj $1 
ir kasztus nusiuntimo mes 
apmokame.

Ant galo, tosios knin- 
gos ira patalpinti klausi- 
maj ir atsakina*! del tuju 
katrie nori imti* Ameri- 
konines pilnas popiera..

APSZVIETIMOfIKALAI.
Sziadien Rusijoje beveik trie 

kartus daugiau yra apszvieti 
mo reikalams eikvojama, kaip 
priesz dvideszimts penkerius 
metus.

Bet toli dar nepakanka tam 
reikalavimui, prie kurio jau 
visos szalies gyventojai priau 
go-

Sodžiaus mokyklos vaiku 
grūste prigrūstos,Jr nebesant 
vietos, nei puse norineziu insto 
ti nėra priimama. Miesto že
mos mokyklos teip-pat jau se 
niai yra per angeztos, kad in 
stengtu sutalpinti tiek vaiku, 
kiek yra mokslo pageidaujam 
ežiu.

Vidurinėse mokyklose, uni
versitetuose ir kitose mokslo 
instaigose vos kelintasis pro 
centas tėra priimamas moks 
lan besiskverbianezio jaunimo. 
Laikraszcziuose kas rudeni ran 
dame szitokius skaieziue: buvo 
kokion mokyklon arba univer 
sitetan paduota 600 praszymu, 
priimta 70-arba paduota 400 
praszymu, vietos tėra tik tris- 
deszimcziai ir kitos tokios žine 
les.

Vos maža visos szalies ap 
szvietimo trokeztanezios jau 
nuomenes yra inleidžiama in 
invairiausios ruezies mokyk
las.

Tuo tarpu visur kila balsai, 
jog trūksta apszviestu žmonių, 
trūksta gydytoju, trūksta viso 
kios ruszies inžinierių, trūksta 
invairiu mokslo szaku žinovu, 
o užvis didžiau žmones paeigen 
da sodžiaus ir viduriniu mo 
kyklu mokytoju.

Apezvietimo ministerija yra 
užversta praszymais ir reikalą 
vimais isz visos szalies, isz visu 
miestu inkurti jiems invairioe 
ruszies mokyklų, duoti jiems 
daugiau mokytoju, leisti page 
rinti mokymo sistema.

Ant visu tu in ministerija 
siuneziamuju gyventoju reika 
lavimu- ta pati ministerija at 
sako szitokiu savo veikimu.

Visu-pirma vidutinėse mo 
kyklose gražina sena kvotimo 
paproti, nors tie kvotimai nie 
kuo neprisideda pr:e vaiku 
dvasiezko iezsipletojimo, o vien 
kankina jaunutes jėgas.

Nuo yieu tu, kurie rengiasi 
in vidutiniu mokyklų mokyto 
jus pareikalavo irgi kokio ypa 
tingo kvotimo, dagi nuo tokiu, 
kurie jau yra baigė universite 
to kursus ir tyczia prisirengė 
prie mokslo iszguldinejimo. 
Suprantamas dalykas, jog toks 
kvotimas pasilieka tuezeziu for 
maliszkumu, vien apsunkinau 
ežiu ir kvoezianezius ir kvo 
ūžiamuosius, nes nuo viduti 
niu mokyklų mokytoju nėra 
reikalaujama jokio ypatingo 
pedagogiszko prisirengimo.

Toliau pasirūpino universite 
tuose sumažinti liuosuju klau 
sytoju skaiezm. Insake stip 
riai daboti žydus, kad ju in ma 
kyklas neineiskverbtu virsz leis 
tojo skaieziaus.

Kad mergaieziu vidurinėse 
mokyklose mokslas prasidėtu 
nuo rugpjuczio 15 d. o ne nuo 
rugsėjo 1 d., kaip ligeziol bu 
vo, nore rugpjūtyje paprastai 
dar labai szilta, vaikams eun 
ku yra mokyties ir isz atžvil 
gio poilsio, toks vakaciju su 
trumpinimas negali turėti ge 
ros intekmee ant sveikatos.

Apezvietimo ministerijos tik 
elas yra skleisti žmonėse dva 
eiszka iszeipletojima ir raginti 
prie jo.

Matoma kaip ji ta savo už 
davini iszpildo.

Dideles Dovanos.
Atsiusiu tam labai gražia ir 

naudinga daktariezka kniga 
kas man atsius ne mažiau kaip 
10 adrisu savo pažinstamu.

Ant atsiu ntimo kningos at 
siuskite už 4 cen. markiu. Ad 
riša raszikite:

Z Kazlauskas,
409 East 74th str.

New York City.

Tiktai per 10 dienu.
Rtfowicz Brolei aplaike 

nauju siutu del vyru jaunikiu 
ir vaiku, katruos nupirko už la 
bai pygiu preke, todėl tie siu 
tai bus parduoti per 10 dienu 
už puse prekes, Ateikyte per 
žiūrėti juos. §10 ir $12 siutai 
po $7.68 ir §14 ir $16 siutai po 
§9.68 ir daug kitokiu pygiu 
pirkiniu. (to 52)

KANTORAS

D. T. BOCZKAUSKAS, 
520 & 522 W. South Al. Mahanoy City, Pa.
Turi eusineszitua nu wiaais Europine in Bankais. Wisi jau ira persitikrinia, jog 

siunsti piningaj |>er muso tarpininkista greicriause naejna.
SzilmtSLi Taksta.iiczlu 

Isz w i iii b žalia A m e r i k o, per muso rankas HiuncMbi kas metas in 
EUROPA, LIETUKĄ, PRUSUS, ROSIJE, AUSTRUS, 

LENK1JE, 1TAL1JE, IT T. T. IR T. T.

->69«- NE WIEN0 PININGAJ DA NE PRAPUOLĖ.

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

Aplaikeni
Ka tiktai daugybe visokiu 

Sziaudiniu
-sSKRYBELO
Visokio naujausio pavidalo ir koloro.

Panama Szaudines
skribeles yra muso lange. Teip-gi turime

Szill$ipiu
Puišiu /N eK t aižu.

Turime dideli iszsiriūkimą. Turime kelo-
leka siutu da no pereito iszpardavimo

visokio koloro ir ne brangei.

PAS LEO,
17-19 W. Center Street

Užpraszom visas moteris kurios geidže 
pasilikt SVEIKOS ir DRŪTOS—pilnos gi- 
vybes ir moteriszkuino, kaip tai kitados bu 
vo savo jaimisloje, idant pribūta pas mane 
ir pamatitu ka mes darom del kitu moterių 
kurios ir kentėjo ant moteriszku nesmagumu 

Jago jautiesi silpna ir ligūsta, nesisar- 
matyk nes pribuk be jokios abejones.

Tokie dalikai yra per svarbus ant aty- 
dejimo ant kilo laiko, o pas mus aplaikisy- 
te geresne PRIŽIŪRA ir gidyma ne kaip 
gautumėte namie no savo daktaro.

Dr. OTIalley.
158 S. Washington Str. Wilkes-Barre, Pa, 

Szitam oflise kalbasi Lietuviszkai ir Len- 
kiszkai in kur siunskyt visas gromatas. 
Branch Office 2. nd Floor Bun Bldg.

134 Washington str. Scranton, Pa. 
kur daktara O’Malley galima matyt kas 

Pet ny ežia ir Su bat a.
1’raBzome paeakit kokiame lalkrasztlje 

szita apgarsinimas skaitėt.

Gera Proga
Užmarinusia prekių parai 

duoda Naminei daiktai, daik 
tai yra gražus, tinkami kož 
nam. Kas pirks daiktus, tai ir 
gaus geras Stubas.

Adrisas: Už Lietuviszkos 
Bažnyczios (jg oi)

Jonai Pavlavicziue 
637 W. South Al.

Mahanoy City, Pa

Raudoni czeverikai.
Yra labai daug dar neszojami per 

vaikus ir mergaites. Labai puikei isz 
rodo. Turime teip geltonus ozeveri 
kus, žemi ir aukszti.

Raudoni.czeverikai del vaiku 75o 
ir’$l

Raudoni czeverikai ir pantaflai 
del mergaioziu 1.25 ir 1.50

Geltoni czeverikai ir pantaflai 
del vaiku 75o. ir $1.( 0.

Geltoni czeverikai ir pantaflai del 
mergaioziu 1.25 ir 1.50 pas:

Common Sense Shoe Store 
35 W.Center St

Mahanoy City, Pa.

George Miller,
ZIEGORNYKAS.

■OOOOOOQ-

Gausyte czionais visokio tavo- 
ro kaipo Ziegoriu, Ziegorelu, 
Daimantu Muzikaliszku ins
trumentu, enciugelu, Špilkų, 
Kožnas d; if’tas gvarantintas 
pagal užmok ta preke, Szlubi- 
nei žiedai ži><. ii isz gryno au 
kso ii ne brangus, kas pirks 
.avera czionais tai nesigailės

George Miller
W. Center Str.

Virai bukite iszmintingi?
NESIDUOKITE SAVES MULKYTi.
Tas ira prictclis žmoniu-kuris suteikia 

szyrdinga broliszka rodą dyki. Ne susine- 
sze su gauje szendienynio vysokio sztamo 
aj>«igarsyntojn: Jeigu ajtsergate liga, tai 
aikite |»as savo miesto daktara.
Bet jaigu turite liga gedinga-privatyszka, 
tai gal nenorite savo mieste gydintis, <» jaigu 
geidi teisingai tapti pagelbėtas, tai bukite 
iszmintyngi klauskite patarymo garsingo 
Vokyszko Specijaiisto kuris sngryžo isz 
Enrojios, isztyrias jiagerinimo budo gydymą 
vysokiu kroniszku ir odos-skuros lygu, 
szimtai tukstaneziu pasiliko iszgydintais, 
kaip-tni jaunu vyru visokios užsikreezemos 
ligos, apriez sziu lygu kai p tai Reumatizmas 
visoki papuczkai, iszpuolima plauku urnai 
sustalxlinti, nuo drugio-malerijos. Geriause 
isztyrta gyduole nuo atpratimo svaiginn- 
cziu gerimu-gyrtybes, kuris su savo žyne 
prijims rodą, žednas, iszsygydins G YRTI BE 
kurs tiek nelaimiu atsitinku irkruvyna pro- 
ce žūsta ir sveikata. Nebijokie parasziti 
gromata, sekretai visame užlaikomi, gyduo
lių nesiunezeme panevali, kaip kiti jumys 
prisiuneze per panevale iszvyliodami pasku
tini centą nuo jusu, kurs žmogus su szeimyna 
neturi ka valgyti, myslidamas tapti sveiku, 
tai užmoka ant sikio no keletą desetkn 
doleriu. C’ze visokias rodąs gausite, nie cen
tas nereikės mokėt, galite susiraszite Lie- 
tuviszko kalboje, iszmintingais busite jaigu 
raszisite pas:

KOENIGSBURG SPECIALISTS,
220 S. Eighth St; Box 106.

Williamsburg-Blyn; New York, N. Y.

Ant pardavimo.
Ilotelia eu septimom famili 

jom. Raudos atnesza §100 ant 
menesio. Yra labai gera vieta 
del Lietuvio. Ant Water ir 
Wsggin ulyczios New Phila 
delph'.a. Atsi-zaukyte pas;

Chas Melavage,
Contractor (j -,)

St. Clair, Pa.

Naujas Adresas 
Jonas Ignotas

46 22-nd St
S. S Pittsburg, Pa

Dideli Krautuve knyga, knygeliu. 
Szkaplieriu, Ražanoziu, Abrozeliu, 
gražiausios mados poperiu del gro 
matu, raszimo ir daugybe visokiu 
daiktus dideliami ištrinkime, raszida 
mi su klausimu indekit už 2c. marke 
Ii del atsakimo, o tarnausiu ko geriau 
šia daugiboi lietuviu žinumas, Jonas. 
Ignotas. (sg oi)

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

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

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

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 prislųsdami savo adresų ir už 2 centus markgdel paėto 
' nštų, o Kataliooa No.7 gausite dovanai, iš kurio busite aprūpinti 
erais-teisingais daiktais.

Vienatine lietuvių prekystė Amerikoje, kurĮ išsiun- 
ia visokius daiktus apsteluojant per laiškus, Į visus 

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

3250 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILLINOIS.

Vasarinis Tavoras.
........................................ ‘■'W4

Turime visokiu gatavu apredahi del Moterių, Merginu, Vai
ku szledes del kudykiu in Krikszta ir tt. Pargabe- 

nom visokiu vasariniu Materijolu ant szle- 
biu visokio koloro ir žemas prekes.

Pas mus dirba Lietuvaites del juso patarnavimo.

390 Dainų tiktai uz $1.
Su nusiuntimu.

Iždaveme didele kninga daina 
susidedante isz 390 dainų Kningą 
druczei susiūta ir broszuravota. Kas 
nusipirks, ras visokiu dainų isz vien 
užkaboriu ka dainoja Lietuvoja.

Nusipirkite o tufesite dainelu, 
Per ciela meta ant ”isu dienelu.

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

KATALOGAS

KNYGŲ
Malda kninges.

Aukso Altorius arba Didis Szaltisnit 
1,000 puslapis $1.00

Senas ir Naujas Aukso Altorius vi
sas reikalingos maldos 864 pusla
piu druczei apdaritos $1.00 

Balsas Balandėlis arba Mažas Szalri- 
nis 711 puslapiu. 75a.

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. su 
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 75o.

Aniolas sargas, druczei apdaryta in 
juoda audima 50o.

Kanticzka apdarita-in prūsine juode 
skūra, puikei iszmarginta $1.00 

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

statimo. • 59o,
Gyvenimas' Szventuju. Puikei o ir 

apdaryta dydele knyga - $3.00 
Gyvenimas Visu Szventuju — apda

ryta - - $4,00

The GLOBĖ Store
I. SUPOWICZ1US, Locnininkas.

Lz W. Center uli, Mahanoy City, Pa.

Didelys Atidarymas!
NAUJAS SZTORAS. NAUJI DRABUZEI. NAUJOS PREKES.

Viskas yra kanopigiaji.se. Viskas yra nauja tik sena vieta tikjiaujas locninykas.

The Bell Clothing Store,
27 WEST CENTER STREET.

Isz priežasties pininginio ergelio Nąjorke nekurie fabrikantai turėjo parduot savo tavora 
už painestinus piningus. Nupirkome nog ju už kesz daug drapana kaipo:

Vyru ir Vaiku Drapanas, 
Czeverikus ir Czebatus,

Nog puses lig czverties dalies žemiau prekes.

Szitam didelam iszpardavime kuris trauksis per kėlės dienas galėsit paezedyt piningus. 
Jago paezedisit ant siuto no 3 igi G doleriu tai deszimtuka galit iszduot ant 

karo. Gvarantinam viską arba jums pinygus sugražinsim.
$12,00 siutai tiktai po $b,37 | $5,00 siutai tiktai po $3,C0
$14,00 siutai tiktai po $10,00 Į $8,00 siutai tiktai po 5,75

Viskas yra kanogeriause ir už nužemintas prekes.

CZEVERIKAI IR CZEBATAI
Jago norite gerus czeverikus ar czebatus o ne galite mokėt daug tai ateikite pas mane 

o paezedinsite no 50/ igi $l,oo ant poros. Jago pirksi siutą tai iszprosinsim dikai.

Joe Cohen, 27 W. Center.

Istorines Kningos.
Akyvos Istorijos 20o
Nevaloje pas Maurus 50o:
Morkus ir Aurelianas 25o.
Trys Vaikyjozai. 25o.
Istoryje apie Septynis mokintus V y 

rus 2-Isz gyvenymo kantrabanozi 
ko 3-Apie karalaiti 4- Baisus Dva 
ras 50c.

Puiki Istoryje apie Jonasza Koroza- 
ka. ROo.

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

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

sztas ant salos Dago. 25o
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-Ražanoziaus iszgelbsti no 
smerties-Apie Szv. Kristupą 15o. 

Prieigiausiaus Mokslasangliszko lie
žuvio be pagelbės kito,

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

kio Paminėjimai Vladim. Sotovio 
yo. 25o

Neužmokamas žiedas 2 Meluzina 
puiki istorije. 50«

VIENATYNIS LIETUVISZKAS

W. RAZMAS, * MOTELIS * L8CNINYKAS.
7 WASHINGTON STREET, NEW YORK CITY.

Jago važinojete in ir isz Ameriko tai gulit gaut Laivakortes pigiau kaip kitur o 
ir visus bankinius reikalus tai ateikyte pas mane, o ir užlaikau visokiu gėrimo 
ir valgio ir nakvyne pigiau kaip kitar. Nęredami kelaut už dyka tai pristatau 
už darbinyka ant laivo. Teip-gi pasirūpino visokiu darbus ir rodą duodu vi
same Kotelis randasi ne toli Kastel-Gsrdes. Jago kokis apgavikas norėtu rest 
kitur tai nesiduokit tik ejkit tiesink pakol daejsit pas mane.

Su Guodone, VINCAS RAŽUKAS.

Szitas pulkus ziegorelis $-3.75. 
Prlsiuek savo pravarde ir adre. * 
eaoprlBluBimantnažiuroBjago . 
patiks užmokėk $3.75 ir bus ta* | 
vo, gvarantinam ant 20 metu ea 
moterlezku duodam ihja lenclif ' 
geli o eu viru viriezka. Raszik 
ar uori viriezka ar moterlezka.
■. C. FARBER, 222. 225 Otirbom llr 

CHICAGO, I’LL.

Negirdetinas <r j:...... 
Iszpardavimas lu ū 1311U

UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

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

Suvienituju Walstiju De- 
posytoras.

DU PROCENTĄ MOKAM ANT 
SUDĖTU PINYGU ANT LAIKO.

Harrison Bąli, Prezidentas, 
ii. M; HSŠlHillan, Vice-PfezidentM 
/ra. n\BįrneI, KaSjecis.___

1000 mastu perkalaus parduosim C n 
mąstą tiktai už - - . vui
Baltas audeklas kuri niekur ne R p 
gausite pigiau - - - dUi
Visos t 
kiom karuukelem po

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

HARRY B. FRIEDBERG.

jekes papuosztos supui- 01 0Q 
karuukelem po - . VIjUUJ

115 W. CENTER STR. MAHANOY CITY.
Kalbame LietuvLzkai, Leukiszkai, Slavokiszkai, Angliszkai 
ir Vokiszkai. Atekyte o užczedineyte pinygus.

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

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

Trys Istorijos apie 1 Paskutinis No
ras. 2 Apie Septinis- brolius. 8 
Apie Varginga Žmogaus aunu ir 
Razbaininka. 25o

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

Vaidelota, apisaka isz pirmutines p m 
meozio, iszimta isz Lietuviszku uz
beku, su paveikslais - 50o

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

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

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

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

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

’:as kariauja, nog to dingsta. 85o
Lietuviszkas kningiuas 1904

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

No 5. Irlanda-Robertas Velnes M** 
dejus. 20^-

No. 6.Prasižengelifl - Doras Tim- 
kus Jonas Tvardauokas - Ugah 

kaime T. . , . 25a.
No 7. Duktė Starembergo- Baisi !•, 

torije- Nagrada už mielaszirdysta, 
Meile motinos del ganaus 25o*

No 8. Musztyne už mergina - Ge- 
raflsjingas murinas > Kas kak 
u. 25^
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