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Metas XXI

Kas girdėt ?
Jokiu spasabu ne gali daži- 

noti teisybes api darbus angle 
kasese Pennsylvanijei. Atei
nanti Readingo Co. vos per 
dvi nedeles iždirbo 6 dienas tai 
prie tokios brangenybes del 
nekuriu bus knapu: Randos 
brangios, mesute da brangesne 
o ir viskas pabrango ir da 
vis brangsta.

Kaip girdėt, tai po nedelei 
visos anglekases ne dyrbs, kas 
do priežastis, tai ne žine. Cze 
velei vienas isz supredentu ižsi 
tari, jog ateinanti menesi Lie 
pos, dyrbs ant nedelos po dvi 
dienas per kelis menesius. Ži 
nome ir tai, jog kada buna isz 
rankai prezidento tada gero 
ne buna.- Kaip rodos tai ir 
tebyris prezidentas Roosevel- 
tas, atsieaki no kandidatūros 
ir pavedi Taftui- ir tas aplai 
ki nominacije. Bet kada ateis 
1912 metas tai be abejones vi 
si apszauks p. Roosevellta pre 
zidentu. Teip bus ne kitaip.

Szimet kaip rodos demokra 
tiszkas prezidentas bus iszrink 
tas o tcom yra p. \V. Bryan, 
kuris jau no daugelio mi tu storo 
jesi būti prezidentu. Už demo 
kratiniu laiku ne gali gero ti
kėtis. ba republikonu rankose 
kone visi fabrikai ir turtas, tai 
tiejei viską antkerszto darytu. 
Juk jau butu dydelis laikas 
duot ir del Demokratu virezu 
nes jau szmotas laiko praėjo 
no demokratinio prezidentą 
vimo p. Clevelando,

Linksma ir smagu žmogui, 
katras bedirdamas sunkei pra 
sigyvena, o tai per paczeduma. 
Kožnas vargszas dasilaukias 
gerbūvio o pamydamas api 
praeite, jau tas mokes gyvent 
ir naudot isz vaisiu savo pro- 
cios; cze velei katras be procios 
stojesi turtingu,- apima po te 
vu ūkia ar koki bizni ka tėvas- 
per savo storone sukuopino, 
greitai prabicuoje ir stojesi 
ubagu.

Teip pat einasi ir su dar
bais: Geri laikai, del visu ge
rai, ir tiktai del iezleidunu ne 
daro skirtumus- ba kaip yra, 
tai kartai, Kaip neyra tai ken 
tai!

Kada po ylgu szlektu laiku 
po bedarbei, pradeda eiti ge
ryn, tada visi lynksmi! Links 
ini darbinykai, lynksmi biznie 
rei, lynksmi ir visi.

Szedien api ateiti visaip žmo 
nelei mena: jog bus bedarbe, 
bus badas, bus vargas ir tt. .

Ant svieto del darbininku 
visur ne kitaip,- vienetai, tik 
tai po kitokiom iszlygom.

Užbėgt vargui ir badui yra 
neatbūtinai reikagas paczedu- 
mas. Kaip paezedumo ne bus, 
skurdą visada bus.

Jagu gaspadoris turi pilnus 
aruodus kletije, tas nesibijo 
badmeczio, teip pat, jagu dar 
binykas turi zoposteli kiszeni 
je, tasai bedarbes nesibijo.

Kaip rodos ateiteje ne bus 
niekur parapiniu vaidu, nes 
keletas lietuviszku parapijų 
turėjo isz malones airiniu pra- 
geltsmegeniu. ne reikalingu 
triubeliu: Szedien ir kuningai 
persitikrino jog ir Jiejei ant 
lygios yra su savo parapijo 
nais. Dabar visur, kur tiktai 
yra būrelis Lietuviu, ne mysli 
na api statymą bažnyczios, nes 
api pastatyma sales kuri atsa 
kytu visiems, reikalams. To- 
ke sale bus del susiiinkimu 
del teatru, del patalpinimo 
kningino ir tt. Apaczioje gale 
tu būti sztorai o virszuje del 
viso labo.

Katrie ne turite pylnu po- 
pieru, ne angelskai ne mokate, 
tai pasirūpinkite norint pirmas 
popieras gaut ir prigulus an
gelskai mokytis, nes be to, 
bus sunkus czionais gyveni
mas. Bus invales laiko; jagu 
darbai susimažins, o tada vieto 
je valkiotis, užsiymti mokslu. 
Ne užmirszkite api tai.

Amerikas yra valna vieszpa 
tyste, žmogus ne yra subrakly 
tas turi luoša norą. Czionais 
ne yra prive stas pirkinei byle 
koki daigta viename krome, 
arba yminet viena daktara ir 
tt. Teip pat niekas ne gali pri 
verst kad su tikimiszkais rei
kalais: su kriksztu, szlubu, už 
pirkt miszes už numirėli turi 
nusidavinet in paskyrta para- 
piję O ne! to ne gali niekas 
žmogų priverst, kur nori ten 
kriksztije, kur nori, ten vincze 
vojesi, tiktai byle turi laisnus 
iž sūdo - Vale byle kuningui 
kriksztit spaviedot ir tt o Ve
lei, vale žmogui nusidavinet 
pas ta kuninga, katra myli o 
ne pas bile koki pusgalvi su- 
gadytos konduitos, ir kuri 
kožnas niekina.

Skaitykite visus laikvasz 
ežius, nes visi geri ir žmogui 
nauda atnesza, bet ir api “Sau 
le” gazieta ne užmirszkite ku 
ri 20 metu szviecze be persto 
yrao.

Su pradže Liepos baigėsi 
pusmetis, katrie esate už pu 
se metu užsimokeja, meldže 
me prenumerata atnauit, nes 
norime kningas suda vadyt, 
o katrie tuojaus ne prisiuns, 
ne prisiunsime, del to, jog 
naujos tiesos iszduotos per 
pacztini departamentu Was- 
hingtone ne pavėlina siuntinėti 
gazietos be piningu.

No antro pusmeczio talpysi 
me dedelei užimante istorije 
kuri kožna skaitytoju užims. 
Ne pamirszkite!

O kuom žmogus darbinio 
kas, laike bedarbes gali už 
simti, ar nuolatos gulėt? ar po 
strytus slankiot? Ar kareze 
mose sėdėt?

Tegul kožnas laikosi namie, 
Ir užsiima skaitimu.

Isz Amerikos.
Kasiklos sustos

ant 10 dienu.
Kaip duodasi girdėt tai visos 

Readingo kasiklos sustos dirbt 
ant 10 dienu, tai yra nog Pet 
nyczios (szedien) lyg 6 d. Lie 
pos. Yra teipgi sakyta kad 
Lehigh Vallee kompanijos 
kasiklos dirbs tik tris dienas 
ateinanezia eanvaite.
40 szeiininu be pastoges.

Port Chester, N. Y.- Ugnis 
sunaikino visa eile namu pada 
rydama bledies ant 500 tuks 
taneziu doleriu ir palikdama 
40 ezeiminu be pastoges.

Ex prezidentas
Cleveland as mire.

Princeton, N. J. - Buvusia 
Suy. Valstijų prezidentas, Gro 
ver Cleveland, mire ant 8:40 
ad. Seredos ryta, po ylga vydu 
rinia lyga. Grover Cleveland 
gimė miestelije Caldwell, N. 
Y. 1837 mete. Buvo guberna 
torium New York valstijos 
1882 m, po tam 1984 m. tapo 
iszrinktas per demokratus pre 
zidentu Su v. Valst. Tolaus 
1888 m. vėl buvo kandidatas 
ant prezidento bet tapo sumusz 
tas per republikoniui kandida 
ta Ben. Herrisona, bet in ketu 
lis metus 1892 m. po tam, 
vėl antru kartu buvo iszrink 
tas prezidentu per demokra 
tus, kas parodo kad Cleveland 
buvo du kartu prezidentu Su v. 
Valstijų. Paliko paezia ir kele 
ta vaiku.

Isz visu szalu
Gimė antras

kuningaiksztis
Madrid, Iszpanijoje-lezpani 

jos karaliene Viktorijia pagim 
de antras sūnūs praeita Pane 
delio nakti. Pirmutinis ju su 
nūs gimė 10 d. Mojaus 1907 
mete.

Rinkimai Belgijoje
Belgijn.- Neseniai buvo rin 

kimai parlamentan; rinko tik 
tai dali atstovu. Klerikaline 
parlamento didžiuma, kuri 
dar 1902 m. buvo stipresne už 
visa ppoz:c ja 26 balsais pas 
kui jau 12, dabar jau tiktai 8 
balsais. Per ežiuos rinkimus 
daugiausiai laimėjo socijal-de 
mokratai, kurie givo 5 naujus 
atstovus. Pirmeiviu laikrasz 
ežiai tikisiu, kad neužilgo 
grius Belgijoj klerikalu galy 
be.

Daug kiniecziu nuskendo
Hong Kong, Kinuose- Mies 

tas Unchow randasi užlietas 
isz priežasties pasikėlimo van 
dens isz Fu upes. Gyventoje! 
randasi ant stogu savo namu. 
Daugybe kiniecziu nuskendo, 
bet kiek ju pražuvo dar neži 
ne.

Rosijos reikalavimai nog 
Persijos.

Persija. Rusu valdžia parei 
kalavo nuo Persu iezpildyti 
ežiuos jos reikalavimus: 1) at 
lyginti už nuostolius kurios 
persu plesziku gaujos yra pa 
dariusios pasienio gyvento 
jams 1907 ir 1908 m., būtent 
užmokėti 48 tukst. rubliu: 2) 
nubausti kaltininkus- pleszi 
kus; 3) sugražinti pavogtus 
pas rusus -kareivius ezaudyk 
les; 4) iszduoti pabėgėlius isz 
Rusijos; 5) sugražinti iezlai 
das, kurias Rusu valdžia yra 
padėjusi baudžiamojo būrio 
inrengimui. Ant to trumpai 
bet aiezkiai atsake Persu vai 
džia “Rusai” (baudžiamasis bu 
rys) sudegino .587 namus su 
naiKino 3 kaimus užmusze 54 
žmones ir pasiėmė pinigais 350 
tukst. rubliu. Anglu laikrasz 
ežiai priduria, kad Persu per 
lamentas lab ii yra inpykes ant 
rusu, kurie kardu ir ugnim 
ženklino savo buvimą Persu 
pasienyj.

Sudege 300 namu.
Three Riven, Quebec Kana 

doje.- Suvirezum 300 namu, 
tarpe j i daugybe dydeliu kro 
mu tapo sudeginti per ugni 
katras prasidėjo tvarte. Ble 
dies buvo padaryta ant suvir 
szum vieno milijono doleriu.

Riauszes ant Samoso salos
Samoso sala pusiau liisva 

szalis: Turku valdžia tepaski 
ria graika kunigaikszti ir gau 
na nuo gyventoju (ju yra 60 
tuketaneziu) metine duokle sa 
los laisves turi prižiūrėti Ru 
su, Anglu ir Prancūzu valsty 
bes. Telegramose pranesztosios 
riau.-zes sziaip kilo. Kunigaiez 
tis atsisakė suszaukti žmonni 
atstovus ir bijodamas kad jie 
patis neiuvažiuotu, pareikala 
vo nuo Turku valdžios talkon 
sau kariumenee. Turkai, žino 
ma, noriai ineikiezo in Samoso 
reikalus, o gyventojai pamate 
tame pasikėsinimą prieez ju 
konstitucija ir nutarė neinleis 
ti Turku kariumenee. Tada ir 
kilo kruvini susirėmimai. Sa 
mosifcziar nori, kad ju nesuti 
kimus su kunigaikezeziu isz 
ri’ztu valstybiu-globej u vai 
džioe, o ne tykojanti ant Šamo 
se nepriklausomybes Turku 
valdžia.

ISZ ROSIJOS, LIE< 
TUVOS IR LEN

KIJOS.
Gaisras.

Darbėnuose (Teleziu pav.) 
trecziadieni priesz szesztini su 
dege puse darbenu miestelio 
Galeras pakilo isz szpitoles ku 
teliu ir iszdege visas miestelio 
vidurie. Daug gerybes sudege, 
dege visos didelios sankrovos. 
Daug daigtu iezneeztu isz ug 
niee iszvoge, nes nebuvo kam 
sergėti. Darbeniezkiu vyniage 
siu ezvirkezle sugedo, tik isz 
Palangos atvykuseji ugnegesia', 
su savo ezvirkezle istenge toli 
meeni ugnies plėtojimąsi sulai 
kyti.

Karo nebus.
“Rus” raszo,kad dabar jau 

drąsiai galima sakyti, jog karo 
su Turkija, bent fziioet, nebu 
šia. Teisybe,
“Matydami, kiek paskutiniais 

menesiais vežama Kaukazan 
armotu ir kitu karui reikalingu 
daiktu, žmones netiki valdžios 
raminimui ir laukia karo. In 
kurdu judėjimą jie žiuri kaipo 
in turku kariumenee pirmuosius 
žingsnius.Tecziaus nėra abe 
jones, kad karo nebus. 
Turku sultonas užtikrina Rusu 
valdžia, kad jisai nesirengiąs 
m kara ir tgm tikslui užkvietė 
Rusu afieienus Turkijai atvyK 
ti pamatyti, jog tat teisybe. 
Rusu valdžia iszsiunte keletą 
af eteriu, kuriuos turkai sutiko 
su didele iszkilme”.

Neiszgydomoji liga.
Kalbos Dūmoje atkreipė 

visu atydžia in Rusu laivyną. 
Net valdžios apgynėjas “Novo 
je Vremia” pripažįsta, jog 
dabartinis laivynas niekam 
netikės.

“ Laivyno neturime, Jie su 
puves ligi-pat savo ezaknu. 
Jei mei norime ji turėt’, reikia 
viekas ieznat jo statyti, kaip 
du ezimtu metu atgal. Reikia 
viekas pakeisti—ir laivai, ir 
žmones. Tuo tarpu kas pasiro 
do: nors Japonu karas aiezkiai 
parode, kad musu jurininkai, 
ypacz vyriausybe, netiko, visgi 
jiems vėl payedama laivyno 
valdymas”

Katorgos kaliniu 
apsunkinimas

« Vyriausioji kalėjimu valdy 
ba iezsiuntinejo gubernato 
riams ineakyma, kad visi pas 
merktieji katorgon ir leztremi 
man-butinai vilkėtu ansztantu 
rubais Teip-pat visi vyrai ir 
moters, kurie pasmerkti kator 
gon iki gyvos galvos, turi būti 
apkalti geležiniais ant ranku ir 
kojų; vyrai, kurie pasmerktika 
torgonne iki gyvos galvos, turi 
būti apkalti geležiniais tik ant 
kojų, nuogeležiniu galesbutpa 
liuosuoti tik silpnas veikaeziai, 
kurie bus tat pripažinti tam 
tikros komisijos.
General - gubernatoriaus 

insakymas.
Petrokovo general-guberna 

torius iezleides toki insakyma: 
‘Už prasikaltimus vaiku, 
kuriems dar nesukako 17 metu, 
atsako ju tėvai arba globėjai”

Naujieji vyskupai.
Yra žinia, jog tarp Rymo 

ir rusu valdžios invyko suiipra 
timas sulig paskirimo naujuju 
vyskupu: vysKupas Vnukovs 
kis skiriamas in Mogileva; 
pralotas Novoyeiskis Plocko 
vyskupu; Kielcu kanaunikae 
ir Peterburgo dvasiszkosios 
akademijos profesorius Jon. 
Cieplakas Mohilevo pavysku 
piu; pagaliaus pralotas Denise 
viezia vyskupo vietininku, ku 
riam Peterburgas skiriamas 
kaipo gyvenimo vieta.

Vagi užmuszi.
(Prisiunsta del “Saules”)
Suvaiko gub. Seinų pav. 

Veisiju gmi. Kadinu kaimo 
Petras Makulis sūnus Vinco 
Makulaus tai abudu buvo dy 
deli vagei. Sūnūs Petras-vedi 
vogta karve isz savo namo in 
Leipunus pas žydą, o moteriez 
ke vijosi su kirviu ir kada da- 
sivijo, tai tas vag:s taje motere 
bjaurei sumuszi ir su karve to 
lyn bego. Žmonis tame laike 
rad:a motere vos gyva, daeiži 
noje api viską, pasivijo vagi, 
užmusze aut planto, sulaužė 
kojas ir rankas ir kuolą instu 
me.in žiotis o akis iszlupo. Gu 
Įėjo paplentėje 3 dienas, parve 

namon kad kuna palaidot.
Kuningasne pr’.emi ant kapi 
niu tai palaidojo szale kapiniu 
baloje. Pati lykosi prie czeso.

Tokia tai pabaiga vagdaus 
ir piktadario.

Nauja dvarininku 
draugija.

Pietų Rusijos dvarininkai ir 
'.varu nuomininkai esą padavė 

vyriausybei praszyma, kad 
jiems butu leista insteigti drau 
gija, kurios pinigais galima 
butu laikyti skrajojanti polici 
je. Ta policija neleistu vasara 
dvaru daibinikams straikuoti.

Baltstogės skerdynių 
tardymas.

Lzaiszkino, jog per tris 
skerdynių dienas buvo užmusz 
ta: 11 ne žydu ir 73 žydai; su 
žžts'ti 23 krikszczionis ir 83 žy 
da'. Suardyta ir apvogta 111 
namu, 3 fabrikai, 120 krautu 
viu ir 118 gyvenamųjų bustu, 
tame skaieziuje 11 ne žydams 
prigulineziu. Nuostolio buvo 
padaryta virez 400 tuketaneziu 
rubliu.

Urvas kalėjime.
Susekta, jog urvą, apie kuri 

jau minėjome, iezkase Vii 
niaus kalėjime tris kaliniai, 
kuriems tuoj retežius uždėjo 
ir nugabeno in gubernijos ka 
Įėjima.
Du mirties pasmerkimu

Karo apakriezio virez'ninkae 
užtvirtino karo teismo paemer 
kima Urinevicziaus ir Jevalevo 
pakorimui. Vienas pasmerk 
tas už užpuolimą ant urednin 
ko kitas už ginkluota užpuoli 
ma ir pleszima.

Gegužio 26 diena. naktije 
abudu buvo pakarti.
General - gubernatorių 

algos.
General-gubernatoriai gau 

na nevienodas algas. Užvis 
daugiausia gauna Varszavos 
general- gubernatorius Skalo 
nas: jam moka in metus 38 
tukst. rub., Maskvos general
gubernatorius gauna 36 tukst., 
Amūro apskriezio general - 
gub. 30 tukst., Kijevo Vii 
niaus ir Pabaltijos kraszto g 
g. g-iiaipo 24 tukst., Irkuts 
ko- 22 tukst. ir Tyru apskri 
ežio g. g. gauna 18 tukst. Vi 
siems sziems general- guberna 
toriams valdžia kas met iszmo- 
ka 21 tukst. rubliu.
Iszvare visas moteres Isz 

universitetu.
Peterburgas- Isz nežinomos 

priežasties M. Schwartz minis 
teris mokslo, iszvare visas mo 
teres studentkas isz deviniu uni 
versitetu Rusijoje.

ATSAKYMAI.

p. K. B. isz Cuddy, Pa. Ne 
užnmoka talpyti cielos groma 
tos in gazieta, nes daug nereika 
lingai užimtu vietos. O kas ki 
szasi p. W. Dilonis, tai jau visi 
Amerike žino jog jie ne yra 
katalikiniu kuningu ir ne turi 
tiesu laikyti miežiu.

Ko gali sulaukti Lie- 
tuvei su savo bažny- 
cziom ir kunigais.
Bažnyczios lietuviu paj'ego 

mis pastatytos vien kart ir kle 
bonijos, žinome kad airiu vys 
kupams atiduotos, jog lietu 
viszkomis bažnycz:omis vadi 
naši tik ik laikui. Valdžia at 
eiviams iezligas czion inžengi 
mo kas met apsunkina, ateiviai 
lietuv. keleve Amerikon jeigu 
paliaus, czion gimusi ’lit tuvisz 
ka gentkarte susilies su Ameri 
konizmu, kalba tėvu ir prose 
niu paniekins, liksis nei bur 
bulas vandenij czion pražuvę.

Isz czion gimusios jaunume- 
nee lietuviai iezeje kuniguoena, 
taps pakrikdyti tarp airiu in 
dabartines bažnyczias paeodis 
vyskupai kunigus airius, ir 
niekas, pasiprieszinti negales, 
nes bažnyczios yra vyskupu, 
tai ka norės, ta darys, nes jau 
ir dabar teip daro.

Kunigai, isz lietuviu czion 
gimusiu, taps neprieteliai lie 
tuviszku kunigu isz Lietuvos 
atėjusiu, ir sudemoralizuos 
czion pakilusia lietuviszka tau 
ta.

Pražūties lietuviu czion isz 
tautinimo szeezelis, jau aiszkiai 
yra apsireiszkes ne tiktai isz 
puses czion gimusiu lietuvisz 
ku vaiku, bet ir isz puses Lie 
tuvoje gimusiu mus broliu, ku 
rie czion tautyste jau iszranda 
už nereikalinga. Prileiskime 
nuo monevimo lietuviszku soči 
jalisku gimusiu Lietuvoje. Jie 
nors ne visi, mete szalin tautos 
gynima, griebėsi ginti vien dar 
bo žmones nuo skriaudos; tau 
tos gynima ir likimą, jie palie 
ka vėjo papūtoms, niekszu ran 
da ta, kursai stiprei laikosi 
prie tautystes. Valnamaniai, 
yra pneszininkai religijos, bet 
tautystes apginejei, socialistai 
prieszininkai religijos ir tau 
tystes. Su sziuomi, apsireisz 
kės yra silpninimas tautystes 
ne tiktai isz puses lietuviszku 
vaiku czion gimusiu, bet ir isz 
dalies gimusiu broliu Lietuvo 
ie- •

Prispaudimas žmonių musu 
dvases, ir turto, vienokie Mas 
kolijoje ir czion, Maskolijoje 
nuskriaudžia žmones valdžia 
svietiezka, czion ainszka dva- 
siezkija (vyskupai).

Kunigai nore gimė Lietuvo 
je, bet czionai iszvensti ant ku 
nigu, fampa kartaie juodaszim 
cziaie prieez savo draugus isz 
venstue ant kunigu Lietuvoje. 
Prisilaižo prie vyskupu, pae 
kundžia senus kunigus, ir pae 
tato vietosna menkosna senus 
kun, o jaunus padeda in ne 
bias parapijas. Teip buvo Wa- 
terburio klebonui kun. Žebriui 
su kunigu Saurueaicziu, dabar 
kunigams Abromaicziu ir Pau 
tieniu su kun. Miluku.

Matome, kad sziokio krati 
nio priežastim, yra paežiu ku 
nigu jnodaszimcziai demucijan 
tai ir parsidavėliai su savo dva 
se airiszkiem isznarom. Arieziai 
tiktai isz vardo teip vadinasi 
o isz tautiezkumo jie vieiezkai 
jau iezsineria nei vėžiai isz 
luszto.

Pasisekė jiem airiezkiems 
vyskupams suvaryti in savo 
varža lenkus, paskiau lietu 
viue, ir matydami kad ateiviu 
jeib dvasie turiei prie vienybes 
ir tautiezkumo, jie paspendžia 
kilpas susilpninimo kad tautu 
vienybe iszsktaistyti tuomet net 
nemurmes žmones apie tauty
ste, nes pranyks vissas tarpe 
ieznaru airijos.

Aiszkiai paviekslas tikro to 
kio darbo dar pasirodo Scran to 
ne. Kaip tik žmones ateiprovo 
jo turtą savo del sayes jau kuni

gui ir katalikams vyskupas už 
gynė savoje anų žmonių bažny 
ežioje melstis lietuviams kata 
likams daleista lankytis kur 
kas nori bažnycziose "airiszko 
se, kunigams airisziams liepia 
nieko už patarnavimus nuo 
lietuviu ne imti. Na ir jau isz 
sklaistyta Scrantono lietuviu 
parapija, jau žmones nei Grigo 
bites pasklyde po visas bažny 
ežias, ju dalis vėl geidžia likti 
airisziu padonais.

Tokiame atvejij, Scrantono 
lietuviai katalikai pirmutiniai 
susilaukė vyskupo mylistu pa 
krikdymo lietuyiszkos para
pijos.

Ar tiktai ant Scrantono gali 
būti tokia užbaiga?

Gali lengvai ir kitur teip at 
sitikti.

Szenadorio lietuviszkon pa 
rapijon iu brukimas arcivysku 
po Raynio žmonių nekenezema 
kun. Miluką teip pat gali su 
teikti pakrikima lietuviszkos 
parapijos, nes negalimas tai 
daigtas kad arcivyskupas kazo 
kiszku budu galėtu in brukti 
žmonėms nekeneziama, neri
mai taujenti czinovninka.

Žmones sustraikuos, bažny 
czion neis, pinigu, neduos, kun. 
Milukas dokta arcivyskupui 
duot negales nes isz sienų ja 
neiezsunks, pagarsins tuomet 
arcivyskupas, kad lietuviszka 
parapija neagzistuoja.

Girdime kad Szenadorio pa 
rapijonai skundžiasi arcivysku 
pui kad kun. Miluko jie para 
pijonai nenori, bet ar tas pasi
skundimas bus iszklausytu, 
tai parodis ateitis, Arcivysku- 
pae kun. Miluką if z Szenado 
rio atstatydamas, turi save pae 
tatyt eilen klaidu teip, kaip 
pastate primesdama ji Szena- 
dorkežiams vieton seno ir rito 
to kunigo Abromaičzio. Taigi 
sunkus dalykas.

Czionai Amerikoje airiez 
kiems vyskupams katalikai len 
kai ar lietuviai nereikalingi, 
tiktai ju turtai bažnyczios su 
klebonijomis, ir Mokslainems 
gana malonies kuriais veržte 
iszveržia.

Lenkams anuomet vakarine 
se valstijose buvo vyskupai 
iszdave dekretą pražūtingo isz 
tautejimo; jie pagarsino kad 
tiktai aogliezka kalba czion 
reikalinga bažnycziose ir moks 
lainese, senieji sako ateivei tar 
pe czion gimusiu lenku teip 
apsipratę, bet tas buvo da 
per anksti nei vyturiams priesz 
S. Kazim, diena pakilti, lenkai 
stropei tam pasiprieszino, ir ju 
kalba pasiliko po senoviai. 
Lenkam isztautejimas ne teip 
daug gresia kaip lietuviams 
nes jiu yra daug kaimu su 
szimtais Amenko, bet lietuviai 
su sustojimu emigracijos grei 
tai prie tokiu, stovio dalyku, 
pasijus suamerikonizuoti.

Sziadien czionai gimusiu lie 
tuviszku vaiku, maža dalis kai 
ba savo tėvu kalba gerai, jie 
jau tik ževernoja, stubose kai 
ba tarp saves angliszkai. Tai 
gi nuo tokiu negalima tikėtis 
tautos parėmimo, jie toki lietu 
viszki vaikai, jau savo tautos 
visiszkai nežinos.

Prie tokiu aplinkybių, su 
stojimu czion lietuviszku atei 
viu, nustot turės lietuviszka 
gyvybe, prapuls viekas, bažny 
ežios ir liet, kunigije nastruo 
se airiszku satrapu. Petcakas 
lietuvystes ir mus dabartinio 
truso, liks tiktai ant istorijos 
pažymėta krutinės teip, kaip, 
lenkyste senoviszka Prancuzi 
joje. Vanagas.

Isz Lietuvos,
Seuapile.

Gegužio 24. d. musu bažnyczio 
je buvo nepaprastos apeigos, 
kosiu turbut czionai dar nie 
kados nebuvo: permaldavimas 
Dievo už iszniekinima sakra 
mento Kūno ir Kraujo Jėzaus 
Kristaus, lotyniszkai depija 
tio. Mat prieez Velykas turbut 
Verbų nedeldieni vienas gim 
nazijos mokinys priemes Ko 
munija neprarijo josios, bet 
parsineszes namo kartu su ki 
tais dare su szventenybe ban 
dymus: bade, pjaustė žiureda 
mi, ar eis kraujas isz plotkeles, 
ar neis. Sužinoję apie tai kum 
gai pranesze vyriausybei na ir 
prasidėjo tarp svietiezku ir 
“dukaunu” bjurokratu judeji 
mas, kaltininku jieszkojimas 
ir persekiojimai. Mokiniai bu 
vo ant szveneziu namo iszke 
liave. Dienoje, kada jie ture 
jo sugrįžti. “Šviesos” buvo su 
rengtas vakaras. Tarp kitko 
turėjo būti vadinta komedija 
Musu Gerasis. Nore leidimas 
buvo gautas nuo gubernato 
riaue, bet virszininkas, eida 
mas prietz instatymus, ta vaka 
ra uždraudė, nes jam, kaip da 
bar patyrta, Musu Gerasis mo 
kiniams netinkanti. Virezinin 
kas nepereitikrines, kiek tame 
teisybes, paklau.-e to inskundi 
mo (denuneijacijos) Kapelio 
nas, kun. daktaras Motiejus 
Gustaitis vienam iezeitare, kad 
ta komedija ypacz dabar netin 
kanti Mariampoleje, nes joje 
iszjuokiamas kandidatas in ku 
nigue, o ežia -artinasi laikas, 
kada mokiniai, iszdave ekzami 
nūs, važiuoja in Seinus stoti 
in kunigu seminarija; tad pa 
mate ta komedija gali dar Kas 
ir nuo seminarijos atkristi. 
Czionai, žinoma, pripinta ir 
tai, kad “Šviesa” tvirkinanti 
mokinius, kad per ja platinasi 
bedievybe, kuri, girdi, priveda 
net prie tokiu baisenybių, kaip 
Komunijos iezniekinimas. Dė
lei tokiu tai saprotavimu buvo 
uždraustas “Szviesos” vakaras. 
Tai buvo pirmas delei to daly 
ko naikinimas. Mokiniams su 
važiavus,. persigandusi gimna
zijos valdžia iszgine isz gimna 
zijos 4 mokinius- A' Blaževi- 
ežiu (Seinų praloto brolėną), 
Sajona, Juszka, Užupi; viena 
gi Dailydavicziu gimnazijoje 
paliko, bet kitaip nubaudė. 
Nore pagal priežodi dvieju kai 
liu vienam avinui nelupa, bet 
tiems mokiniams dar reikes ir 
priesz teismą atsakyti, nes 178 
dalis Kriminalinio Kadekso už 
ta prasikaltima baudžia suau
gusius isztremimu in Siberija. 
Apsirūpinus su mokiniais, pra 
dėta daugiau kaltininku jieez- 
koti. Gimnazijos valdžia (di
rektorius, inspektorius, kape
lionai ir kiti mokytojai) mato 
mai nusimano, kad tame tu 
vaiku prasikaltime ir gimnazi 
jos valdžios yra dalis kaltes
nes mokiniu, iszejus sziems isz 
gimnazijos muru, visai nepri
žiūrėta. Kapelionas kun. M. 
Gustaitis per paskutini Žibu
rio delegatu susirinkimą pnsi 
pažino, kad jisai iki sziol per- 
mažai buvo mokiniu dorai dir 
bes; manydamas daugiau atsi 
duoti kėlimui mokiniu doros, 
jisai ir nuo’ Žiburio valdybos 
buvo neatsisakęs. Taigi gimna 
zijos mokytoju dalie jautėsi 
kaltais. Bet toksai jau žmo 
gaus būdas, kad nesinori pa 
ežiam kaltu likti, bet jieezko, 
ant ko kalte nuversti. Kitas 
kaltininkas greitai buvo suras 
tas tai bedieviai, tai “Sz vieša”. 
Jie, girdi, bedievybe platina, 
jie turi ant mokiniu intekme, 
jie esą kalti, kad mokiniai Ko 
munija iszniekino. Ta mintis 
visiems bjurokratams ir dva- 
viszkiemsiems labai patiko ir 
ji girdėt ne tik Mariampoleje, 
bet ir Suvalkuose ir turbut 
Varszavoj ir dar toliau. Szvie 
sos vardas tokiu budu dovanai 
placziai rekliamuojasi ir garsi 
naši. Kada kunigai vede tar 
dyma, kaip tai atsitiko tasai 
Komunijos iszniekinimas, tarp 
kitu dalyku klausinėjo moki 
nio, parsineszusio Komunija, 
ar jisai neužejes priesz tai in 
Grinius.



DU KART NEDELINIS LAIKKRASZTIS

Iszejna kas Utarninka ir Petnicze .
PRENUMERATA KASZTUOJE: 

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

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

Mėnesinis Rasztas "Linksma Valanda”
AMER1KE ANT METO................. —............ S 1,00
ANGLIJĘ.......................... ................................ 7 8b
P'IUSIIS............................................................ 7 mr
UOSSIJE..... ..............................-•........-........... $1,50

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

AMERIKE..... _................. -.......—.....  $3,00
ROSSIJE.....„.............................    84,60
ANGLIJOJ......-......-..........-.........................  10 8b

Priek tam pilnai užsimokeja 
akaititojei, kas metas aplaiko 
dovana puiku Kalendori.
ENTERED AT THE MAHANOY CITY 

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

Užraszai Kvestorians
(Kliosztorians Kolektorius)

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

(Taea.)

Viską kaip grąžtu iezgreže: 
ir piniugelius, ir kumpelius, ir 
arielkele; o mano ponas po- 
rucznikas nei klausyti ne nori 
mano gailavimu. O kas ar 
sziausiai, kad kada ta girta 
gauja iezjojo iez dvarelio tai 
jisai vėl giedojo graudingas 
gražias dumkas, tiktai ne del 
manes, ale del Tereses, mano 
mylimos dukreles...

Ar teip? Sztai asz netikėtai 
panaite inkimszau in klioszto- 
riu mergų Benediktinku Nes- 
viže. Tegul, misliju sau, jau 
asz viena neeziu ta kryžių 
Vieszpaties.

O piie to toki turėjo pavy 
dėjimą, kad kada karta, sugry 
žes 'sz medžiokles, užtiko sve 
eziuojantisi pas mane poną yi 
ce-rejenta ir loszianti su ma 
nim isz marijosziaus, tai pa 
griebe jin už apikakles, iszstu 
me per durie irtrenke nuo gon 
ku su tokiu -smarkumu, kad 
tas nabagėlis vos atsikėlė; o 
ant manes suriko: “Boba! jei
gu myli, tai mylėk tikrai! o 
jei ne myli, tai ezausiu in kak 
ta stacziai!”

O szventa Urezule su drau 
gem savo!

Net mane dabar sziurpuliai 
ima, kaip apie tai pamielinu! 
Paragaukim po laezeli.

— Acziu, [geradeika! ge
riate pavuoetysim tabokelee, 
bet mano: dėlto kad ponioe vėl 
niszkai gmarki.

— Gerai. Mano velionis ant 
ras vyras vuoete taboka; o nuo 
jo ir asz iezmokau; o tae tre 
cziae pagonas tai rūke pipki. 
Ne galėjau su juomi duoti ro 
dos. Isztueztino mano narna, 
suardė gaspadoryete, pavertė 
m latrus ir girtuoklius visa 
dvara; o asz "girtuoklystes kės 
ti ne galiu”.

Ant galo vienok meszka pri 
buvo man in pagelba. Ant me 
džiokles ezove jisai in meezka, 
ir nepataike; o meezka ant jo 
jo; pakol kiti ne pribėgo gel 
beti, nupleeze jam skūra nuo 
galvos iki kojų, sulaužė kau 
lue; ir teip mireztanti atveže 
pas mane; ot dabar lygiai pen 
ki menesiai atgalios. Ach, 
kiek aez priverkiau!

Ne buvo laiko nei gydinto- 
ja paszaukti.

Numirė; ale saviezkai: nes 
norint iezsiepaviedojo ir už 
nuodėmės gailėjosi, tai vienok 
paezaukes mane prie lovos ir 
insmeiges in mane akie, pa- 
ezauke:

— Klaueyk, boba! (norint 
tamista pats matai, kad dar ne 
esu boba) klaueyk, boba! tu 
tuojaue esi už to “Juro”, ku 
nam kad dar ligsziol ne eulau 
žiau kaulu, labai užtai gailiuo 
si, ir nuekriauei Terese (o kas 
jam apie tai galvoj ?); bet pa 
mink, kad ant pirmo jauno at 
mainos menulio) stoeiesiu bai- 
dykla; pusiaunaktije kelsiuosi 
iez grabo, ateisiu pas jue, ir 
abiem galvas nusuksiu.- Ar 
tai gali būti, geradejau, kad ji 
eai stotųsi baidykla? Juk ta- 
mista apie tai geriau gali žino 
ti. Ar numirėliai vaikszczioja 
po svietą? Ar tamieta matei 
nors karta tokia baidykla?

— Ne macziau, geradeika; 
vienok žmones pasakoja, kad 
tae atsitinka. Bet be valios 
Dievo niekas nesistoja. Yra 
ant to gyduole maldose už du- 
ežia.

— A, yra gyduole- pertrau 
ke man ponia kalba,- žinau ir 
asz apie tai, mano geradejau! 
ir ponas vice-rejentae sako, 
kad reikia teip padaryti, idant 
mylimasis ramiai gulėtu žeme 
je, ir ne latrautu teip posmert, 
kaip darydavo gyvas būdamas. 
Reikia atkasti lavona, nukirsti 
jam galva su špatu ir padėti 
in terpkoji, bet teip, kad ran
kom jos nedasiektu. Tada jieg 
eis, jiegeis, pails; ir ne galeda 
mas rankom dasiekti galvos, 
ne atsikels. O jeigu ir di siek 
tu, tai pasiims galva, ir nueis 
savo keliu. Jau jisai ran teip 
karta ir prisisapnavo su iszvers 
tom akimi iez po pažastes.

Kapas žinomas. Tai kaip ro 
diji tamista ?

— Aez geradeikai rodiju su 
visai kitokį būda, ir tikrai 
daug pasesmingesni.

— Klausau garadejau, klau 
sau.

— Sztai duok pirmiausiai 
geradeika ant Misziu Szventu, 
ant exekviju ir ant pavargėliu 
už jo duszia. O kadagį prieez 
mirti jis pate pasakė, kad 
tada stosis baidykla, kada ta- 
mista isznaujo apsivesi su juris 
tu ir per tai nuskriausi Terese 
savo dukteri, tai rodiju kuo 
greicz:aueiai ja iezleieti už vy 
ro ir gera duoti kraiti.

— O kas apie tai kunigui 
kvestoriui galvoj?

Tamieta geradejas, kaipo 
dvasiezka ypata ne privalai in 
tokius dalykus maiezytis, ku 
ne in tamista nepriguli.

— Tai ir po mano avinu- pa 
mielinau*

— Nes asz tiktai norėjau 
apgioti geradeika, kad ant pir 
mo jauno ponas porucznykae 
ne depteltu ant ponioe savo iez 
verstom akimi isz po pažastes.

— Jau mes sau duosime ro 
da be tamistos; o exorcistu ne 
reikalaujam,

Berpyko bobele; ir tikrai 
jau butu nuo manes pabėgus, 
jeigu butu galėjus atsikelti; 
dėlto pamėginus Kelis kartus, 
vėl atsisėdo.

— Žinai ka, geradeika? Ap 
liesim ta reikalą!

— Tegul sau ir teip.- Tuo 
jaus apsiramino, ir iszverte 
stikleli iki dugnai. Tegul sau 
ir teip! O prie to matai, tamis 
ta, kad vice-rejentas tai gudri 
galva: jisai visus ystatus ant 
pirsztu skaito; tai jisai sako, 
kad vieszpatyste neseniai iez 
davė toki statutą, pagal kuri, 
kur yra motina ir duktė, o abi 
nori teketi už vyro, tai duktė 
negali pirmiaus iez teketi už 
motina, ir turi laukti, pakol 
motina ne isztekes.

Stovinti dukrele už kėdės 
mamytes sumykė ieztyku: Oho, 
ho!

— Ko tenai pana myki?- 
paezauke ponia- ko tenai my
ki? Ar mykei, ar ne myksi, o 
teip bus, kaip vieszpatyste no 
n! Kas tai? buntas?

— Na geradeika! asz ne ju
ristas. Su manim reikalas apie 
avinus; taigi apie tai kalbėkim. 
Už tris vyrus tris avinus! o ant 
giliuko su ketvirtu ketvirta!

— Ant giliuKo su ketvirtu!.. 
At, tegul sau! Kas tai? man 
biski nesmagu... tas prakeiktas 
kaltūnas.

Paskutinis stiklelis matomai 
pataikė geradeikai, nes pradė
jo snausti.

— Kaltūnas tas prakeik 
tas!... ir galva ir kojas atima... 
ir teip kas lig marina ... mari 
na.... Ant giliuko su ketvirtu.. 
ketvirta... pana Terese.,. Viesz 
patyste.... Stosis baidykla...

Teip klejodama ir murme 
dama boba padėjo rankas ant 
stalo, ant ranku nulenkė gal
va, ir pradėjo kriokti kaip triu 
ba.

O pana Terese, padekavo 
jus man už gera szirdi ir pa 
prasziue maldeles ant jos inten 
cijos, liepe iszduoti keturis avi 
nūs.

— Na,- tarė senas Marti 
nas, kada iszvaževom už var 
tu,- duok Dieve per amžius tu 
reti reikalą su senom naszlem.

O kada pradėjau pasakot 
jam visa istorija tos kvestos,-

Žinau apie vieką,- pertrauke 
man,- ir daugiau žinau, negu 
tamista ir pati ponia: nes ji to 
ne žino, kad juristas, kuri ji 
prie saves traukia, rytoj, kada 
ji užmigs popiet, iszvežsz pa 
naite ir paims su j aje szliuba. 
Jau indultas gatavas; ir visi 
apie tai žino dvare; bet niekas 
to jai ne pasakys, dėlto kad 
visi nekencz'a bobos.

Kalnas su kalnu ne susieis: 
o žmogus su žmogum susieis; 
taigi ir asz czionai radau gae 
padine, senovės mano kūma, 
kuri man ta viską iszpasakojo 
ir kasziuke musu pakelevinga 
prikimszo kumpiais.

Pas ponas Storasta. 
XVIII.

Vėlyvu vakaru atsivilkom 
in dvara pono Storastos; ir no 
nnt languose palocziaus žibe 
jo, kaip bažnyczioj, velijau vie 
nok ant nakvynes užvažiuoti 
pas ekanoma, o ant rytojaus 
pasiklonioti ponui.

Pažiūrėsim rytoi, pamielinau 
|eau, koksai tai prilyginimas 
ponu Storastų prie ponu voje 
yodu.

Ir pernakvojau smagiai pas 
poną dispozitoriu kurie mane 
priėmė mandagiai ir net szir- 
dingai, kada jam pasakiau, 
kad pribunu czionai ant už 
kvietimo ir paliepimo storas 
tos.

Ant rytojaus anksti, kol da 
palcciui langinycziu ne atida 
re jau asz per pora valandų 
szlemszcziau po visa dvara, pri 
sižiuredamas visam kam, ne 
del kokio iszjieezkojimo, sau 
gok Dieve, bet dėlto, kad atsi 
ezauke szirdije gyvenimas ne 
seniai dvasiszkas.

Nes tai ne teip lengva, kaip 
kam rodosi, iszvaryt isz galvos 
senuosius paproczius ir palinki 
mus, Kožnam karte ateinauji 
na pagunda, kaip atkritimas 
po ligai, prieszai kuria viena 
tine pagelba tai malonia Dievo 
tvirtinanti žmogų jo geruose 
pastanavijimuose. Taigi acziu 
Dievui, ne ilgai džiaugiausi 
tuo noru: o žingeidumas be 
blogu mielių ir mieriu ne yra 
man rodos nuodėmė: tuomla- 
biau, kad tame dvare pasi 
džiaugti ir ant kiekvieno žings 
nio už gera paveizda Dievui 
dekavoti galima buvo.

Žmonių czionai kaip skrus 
dynas; bet visur taika, pared 
kas ir parankumae.

l’as poną vojevoda garsu, 
triukszminga, juokinga, links 
ma, net poniezkai; nes turtin 
gai ir gausiai; bet dvase asztru 
mas ir nevieados taika ir ramy 
be. O ežia viskas kaip laikrodi 
je, kiekvienas žiuri savo, ne 
iez baimes, tik isz noro; kožno 
veidas linksmas, sutikimas ter 
pu visu; o pas mus būdavo 
dvare pono vojevodos, aez kai 
po marezalka kas rytas turėjau 
sūdyti naktimis apsieimus tar 
nu, ir kaneziuku suvesti juos 
in sutikima.

— Czia, pamislinau sau- na 
mas senlenkiszkos dorybes ir 
santaikos.

— O kas czia gyvena?- pak 
laueiau berno stoviuezio prie 
stonios, rodydamas in viena pri 
budavone.

— Czia vieni gracijalistai 
(gyvenanti iez malonies pono), 
seni tarnai, ar ne tarnai; vis 
tiek, bile geri žmones, tai ir tu 
ri iki smert del eaves duona,

— O toj kitoj pribūdavo 
nej? •

— Oho! tenai ponai reziden 
tai iez augsztoe gimines. Jie yi 
eados kambariuose pono, ir 
savo arklius ezeria poniszku 
paezaru. Yra tenai teip gi kam 
bariai del svecziu niekados, 
acziu Dievui, netuezti.

— O toj treczioj, ilgiau 
šioj ?

— O toj treczioj.. tai pama 
tas. Matai tamieta, kad jau 
isz kamino rūksta. Tenai gyve 
na musu ponas marezalka ir 
musu maitytojas ponas szepo 
nūs. Tenai virtuve ir visi pa 
lociaus tarnai tenai ir benas.

(Toliaus bus).

Vieno draugas isz Clevelando 
važiavo, 

Ir pas ta dranga užvaževo;
Užėjo abudu in saluna, 

Kur Lietuvis buna,
Cze pavasaris užėjo, 

O da szlekti laikai ne praėjo. 
Pora menesiu Clevelande pra

sidėjo, 
Na ir darbo ne turėjo.

Turėjo apleisti, 
Ir in mainas traukti. 
In Ohaju užvaževo, 

Bet ir czion nieko ne naudojo;
Pora pažinstamu ant strito 

rado,
In lietuviszka karezema užėjo, 
Kur daugybe bomu paregėjo;

A pi bara stovėjo 
Kožnas po szmoteli rūkytos sil 

kės turėjo,.
Kada svetima žmogų paregėjo, 

Džiaugsma turėjo;
Mielino alaus užtrytuo«.

O kada nieko ne naudojo 
Kožnas visaip lojo;

Su silkių galvom metity pra
dėjo, <

Ba kitaip ne mokėjo. 
Žmogelis prie duriu stojo 

Ir koloti pradėjo.
Tai mat pasielgymas, 

Szinkoriaus priėmimas. 
Jagu kada in kur nusiduosite, 

Tai karezemas lenkkite;
Ba apsiriksite

Ir su sylkemi gausite;,.
Ir kuloku ne pavidi isz visu 

szaliu, * 
Mėtosi ant keleiviu.

Jau viruezei su tokia kareze
ma, 

Tai jau gana!
Kaip darbas gerai eina.

Tada kad ir vargo gana, 
Girtuoklauje ir visada! 

Kur girtuoklei tai jau gana; 
Ne rasi doraus ne viena, 

■n* * *

Pas palokus veseile buvo, 
In kur Lietuvei pribuna: 
O palokelei gerai mylėjo, 

Gert ir valgyt ne pavydėjo.
Lietuvei ne czedijo 

Valgi ir geri kiek tik norėjo. 
Ant galo nakeze namon ėjo, 

Bet visi susmuki: ir ant uli- 
czios gulėjo,

Kada tt-ip gulėjo, 
Szunias atbegia ant jiuju liejo; 
Tai laiži vėmalus no veido, 
Vienas kitara ne apsileido.

Tai mat, norint jau vyrai seni, 
Bet girtuoklei kvaili; 
Mieros geryme ne turi.

Ne ant vaisiu gyrtybes ne 
žiuri.

Tai Konektike buvo, 
Kur teip atsibuvo.

X- * *

Terp Lietuviu, 
Turime daug kvailiu: 

Kurie sarmatinasi būti Lietu- 
veis, 

O nori būti angbkais.
Viena toki Illinojuje užtikau, 

O kad gerai prisižiūrėjau, 
Tai supratau, jog verszio pro 

ta turėjo,
O gal protas ižgaravo, ba pli

ke žibėjo.
Kad mandras, tai mandras! 
O kad jin kur ten galas! 

Burdingbosis no burdo pavari, 
Ir da gerai kaili iždari.

Dabar pas sena prūse gyvena, 
Tuszcze jio, bus gana.

* * *

Kas bizni užs’deda, turi bizni 
prižiūrėti,

O ne karezemoje diena ir nak 
ti sėdėti.

Jau tas ne ylgai Vižuos, 
Ba viską prabicuos.

Daktaras ® WINTERS
110 W. 0»k St. Shenandoah. Pa.

Gydo visokias lygas akiu. Pritaiko akulo 
rius ir gvarantuąja juos tinkaneziuma. Dr 
Winters per 5 metus mokinosi pas gande 
gus profesoraii ylga laiku Philadelpb^e

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

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

Uipraszo pas save visus tautiečius 
ir pažinataius V- Lapinaksas

Statistikos žinos apie 
svarbesniąsias pa
saulės vieszpatijas

Kinai
Yra Despotiszkoji imperija 

Svarbesnieji miestai: Pekinas 
1 mil. 600 tukst. gyventoju, 
Siaugtan 1 milijonas Kanton 
900 tukst. gyv. Kinai užima 
ploti 9.969.950 ketvirtainiu, 
viorstu. In viena ketvirtaini 
viorsto žmonų- 33. Kareivijos 
turi taikos laiku 50-60 tukst. 
Laivija susideda-isz 6 karisz
kuju laivu, in kuriuos telpa 
18 tukst. tonu. Biudžetas 1901 
metais- 138 mil. rubliu. Sko 
los turejo.-666 mil. rb.

Norvegija
Yra Konstitucijine karalija. 

Svarb. miestai: Kristi j t ni ja 
229 tukst. gyventojų, Bergen 
72 tukst., Drontgeim 38 tukst. 
gyv. Norvegija • užima ploti 
282.468 ketvirtainiu viorstu. 
In viena tukst. viorsta žmonių 
8. Kareivijos turi taikos lai
ku 30-tukst. ir 51 tukst. milici 
jos Kariszkuju laivu 5, telpa 
in juos 15 tukst. tonu. Biudže 
tas 1905-06 m. sieke 52 mil. 
rub, Skolos 1904 m. turėjo 
131 mil. rubliu.

Olandija arba
Niderlandai-

Konstitucijine karalija. 
Svarb. miestai: Amsterdamas 
551 tukst. gyv., Roterdamas 
370 tukst. gyv., Gaga 218 
tukst. gyv. Olandija užima 
ploti 80. 147 ketvirtainiu
viorstu. Olandijos kolonijos- 
1.796 272 kt. v. In viera ket 
virtaini viorstu žmonių- 186. 
Kareivijos taikos laiku 34 
tukst. karo laiku 75 tukst. Ka 
riszkuju laivu 17. in juos tel
pa 67 tukst. tonu Biudžetas 
1906 m. sieke 141 mil. rub. 
Moka skaityti isz 100 90 žmo
nių.

Persija.
Yra Konstitucijine monarki 

ja (monarkas vadinamas sza- 
chu ). Svarb. miestai: Tegera- 
nas 280 tukst. gyv. Persija už 
ima ploti 1.445 881 kt. v.
Žmonių in viena ktv. v, isz- 
puola (> Kareivijos taikos lai
ku turi 24 tukst., karo laiku- 
50 tukst. Kaiiszkuju laivu ne
ra. Biudžetas 1904-5 m. sieke 
14 mil. rub. Skolos 1905 m 
turėjo 33 mil. rubliu.

Portugalija.
Yra konstitucijine karalija. 

Svarb. miestai: Lisabonas 357 
tukst. gyventoju. Oporto 172 
tukst. gyv. Komra 18 tukst. 
gyv. Portugalija užima ploti 
81.617 ketv. viorstu. Portuga 
lijos kolonijos 1 885 367 ktv. 
v. viena ktv. v. žmonių- 69. 
Kareivijos turi taikos laiku 
30 tukst karo laiku 175 tuks. 
Kariszkuju laivu 6, in juos 
telpa 14 tukst. tonu. Biudže
tas 1905 06 m sieke 101 mil.
rb. Skolos-Imilijarda 622 riiil. 
rubliu. Isz 100 moka skaityti 
20.

Bosija.
Yra “Saioderžavijos” impe 

rija. Svarb. miestai: Peterbur 
gas 1.452.000 gyventoju, Mas 
kva 1.359.000, Varszava 638 
tukst. gyventoju. Bosija užima 
ploti 19.140.200 ketvirtainiu 
viorstu. In viena ktv. viorsta 
iszpuola gyventoju 8 Kareivi 
jos taikos laiku turi 970 tjiks. 
karo laiku 4 milijonus. Karisz 
kuju laivu turi 30, in juos tel 
pa 302 tukst. tonu. Biudžetas 
1906 m. sieke 2 milijardu 20 
milijonu rubliu. Skolos 1906 
m. turėjo 8 milijardus. 609 
milijonus rubliu. Isz 100 žmo- 
diu moka skaityti 21.

NAUJA KNYGA

Istorije Szventa
Seno ir Naujo Instatimo su Paveikslais.

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

Kožnas gėrėsis katras taja knygi 
nusipirks. Norint daug kaszto ant 
iszdavistes tosios knygos padėjome 
vienok pastanavijom
labai pigai parduot Cfl Pfilltll 
ba tiktai už . . . VOIIIU

Teipos-gi turime visokiu dvasiszku 
avietiszku it istorinu knygų kurio 
kataloga gausite dykai. Adresavokite 
“fiaole ’ Mabanqy Ba*

IR VĖL 100 TUKSTANCZIU ISZLEISTA
LIETUVIŠ

KOS
Daktariszkos

KNYGOS

VADOVAS 
IN 

SVEIKATA

Didžio 208 
puslapiu

Nes pirmesnės po 50 tukstančią laidas; kaip bitės lietuviai išnešiojo — po visą pasaulį knygas.
NAUJA p.iskiitinč 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.
YADOVAS IN SVEIKATA parašyta aiškioj kiekvienam suprantančioj kalboje.
TĄ KNYGĄ yra naudinga vyrams ir moterims, seniems ir jauniems, sveikiems o labiause sergantiems.
ŠITA KNYGĄ perskaitęs, netik mokės, kaip būti sveiką, nuo visokią ligą apsisorg< ii, bet ir daktariškam mok

slo apsišvies, o ir žiiio.d kur ir*kaip iššigydyt sergantis. ,;Vad. in Sveikatą* ‘ apart mokslišku išaiškinimą, net su pa
veikslais parodo, subudavojimo žmogaus visas paslaptybes, lygei plačiai aprašyta vyrą ir moterų lytiškas gyvenimas 
iš abieją pusią, kaip darosi ir kaip būti laimingu.

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

.11*31 TEIP SERGI, kad be tikrą geru vaistą ir be SUMANAUS DAKTARO, negali būt i išgydytas, tai COLLINS 
N. Y. MEDICAL INSTITUTAS didžiausia.s*ir seniausias Amerikoj, pasekmingai visokias ligas išgydo, nes jame 
darbuojasi daktarai specialistai ant. visokiu ligą ir vartoja geriausias, tinkamas gyduoles, pergalėjimui ligos, — su
teikia sveikatai pagelba, atsišaukus asabiskai ar aprašant (lietuviškai) ligą-nesveikumus, per laišką.

Kad apsiima, tai ir'išgydos VYKUS ir MOTERIS, senus ir jaunus nuo visokią ligą.
KAD TAS INSTITUTAS pasekmingai visokias ligas, paprastas, iižsendįtas ir paslaptas užsikrečiamas išgydo; 

tai liudija pačią gydynią laiškai, palei dalcidinią iŠ daugelio talpiname nors keletą.

Išgydyta nuo už- 
sendintos ligos 
skausmingos mė
nesinės, baltąją, 
ir dieglią, vidu- 
ruose ir stn-nosę ki
ti daktarai neįsten
gė išgydyt.

Agnieška Daškene
New Rockford, N. Dakota.

Mylimas Dr. SPECIALISTAS.
Dėkingas esu už vaisius, ku

rio mano išgydo nuo abclno nusilp
nėjimo ir jaunystes gyvenimo klai
du nors butą sarmata apreikš! vi
są buvusį n ola i m ii. gumą, bet ve
lydamas dėl brolią.slaptinguose ai 
likimuose apturi*! t y lirą išgydima 
kad kreiptąsi prie jus ir kad viso
kiom be pašaukimo daktarams 
pinigą be naudos nemclylą. Da
bar aš psu sveikas ir drūtas ant 
visą daliu Mino - jus vardą visiem

■ garsinsiu miKydainas pagodong.
S. A. Kardulis

I 719 OTallon st. St. Louis, Mo,

Ilgai sirgtas inkstą 
vidurią liga, skaudė 
jimo koioso, ranko
se ir sąnariuose plau 
učiu nosvoikumą- 
kosejimu su skrep- 
liavimu.
Išgyditas dėkingas 
ir prisiuntė paveik
slą.

Juozas Nikelis
251 Cypres avė. Johnstown Pa.

Gyduolės visada tampa pritaik) tos kiekvienam sergančiam speciališkal — atėjus asabiskai ar laišku atsišau* 
kits. Gyduolės išsiunčiamos, po visą Ameriką ir kitas dalis pasaulės. Slaptybė užlaikoma. Rašant adrisuot:

The Cotlšns New York Medical Institute
UP. WEST 34 SIR. (-ti Broadway) NEW YORK N. Y.

| 1 Dėlei atsilankančią asabiskai Ofisas adaras kasdien nuo 10 iš ryto iki 5 po piet; šventadieniais nuo 10 iki 1 vai.
Dr. R. MIELKE, ruplntojaela gydlnlala Inetitute.

GROMATOS PRISUSTOS
Sugar Notch, Pa d, 22 June 

Garbi Redakcija "Saulei”
Apie mueu miesteli retai ka 

da laikraszcziuose galime nu 
žyelgkt, o kaip kada butu ne 
prcszali, kad kaadanesztu apie 
triūsa ir paeielgyma Lietuviu.

Czionais Lietuvei labai pui 
kei pasielgė ir ne ezlektai gy 
vuoje, daug yra, apie 50 fami 
lijo, kad teip visus supik u t 
isz Athley ir da isz vienos ne 
tolymoe pcczes. Norėjo Lietu 
vei savo bažnycze pastatyt, 
bet per mažas būrelis ir užu 
trauktu ne reikalinga ergeli 
ant savo galvos. Palokai turi 
savo bažnycze ir labai -gera ku 
ninga kuris ir Lietuvius, ne 
niekina ypacz už lygius su pa 
lokais laiko. Ir dabar, praeito 
je Nedeloje lietuviszka drau 
gyste erm dalybas procesijo 
kuom dydelei padabyno pro 
ctsije Kas nedele Lietuvei gir 
di Lažnyczioje evangebje iez 
lupu vietinio prabaezcziaus 
Guod. Kun. Darjerio. kurie vi 
eom pajėgom nori L'etuviame 
tarnauti dvasiszkacse reikaluo 
se. Girdėt, jog intaisys mokyk 
la del lietuviszku vaiku ir pa 
sirupye daraktori L;etuvi ku 
ris mekys lietuvi-zkai, o ir 
pats prabaezcziue ymsis prie 
lietuviszkos kalbos.

Lietuvei su Lenkais kaip 
brolei sutinka ir konia visi leu 
kai moka lietuviezkai, nes dau 
gybe paeina iez Suvalkų guber 
nijoe, teip pat ir Lietuvei susi 
rezga lenkiszkai.

Juk jau seniau butu laikia 
ei isz vien su lenkais, bet buvo 
toki keli, ka ne norėjo susidėt 
Szedien pamatėme jog per ma 
žas būrelis mus yra, padėjome 
ta politika in szali ir susitaikė 
tfkybee reikaluose su palokaie. 
Kita menesi, badai 19 diena 

bus paezventinimas varpo, tai 
ir lietuviszka draugyste ims 
dalybas parodoje ant priemi 
mo vyskupo. Ž >džiu visuose 
l ažmtiniuuse reikaluose ir ap 
vaikezczioymuose la’kyeis .isz 
vien.

Meldžiu pablpyti ta mano 
daneszima, o a»z tankiau szi- 
ta paraszysiu. A x x x.

Dr. J. Fropstep
Specialistas Ahiu Lygas 

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

Ofisas adinas 8 ryte lyg 8:80 vakar.
Ofisas 15 B. Center St.

ISZEJO ISZ SPAUDOS KNINGA

SZV. RASZTAS NAUJO ISTATIMO
ARBA

PARDUODAM PO
Su kietais apdarais ■ • $2,00
Su puikeis zalatltais apdarais - $2,50

Už prisiuntima per paozU turite dadet 15o prie knigos.

Knlnga spaudinta yra lletuvlszkooa litarom.

Adresas Rev. S. Pautienius, Mahanoy City, Pa.

"fe <9?

[BISCHOFFS BANKING HOUSE)
Uždėta 1848 m. {BANKA BISCHOFF’O.) uždėta įsas m.
237 Broadway ir 4 Park Place, New York, N. Y.

V---- .
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Pinigus siuneziame i sena tėvynė kuoatsakaneziau-siai, 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 laikomu daug pinigu del iszmai- 
nymo.

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

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

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

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

pieras, už žema preke. Sukolektavojima daliu atlii kame 
kuole Lsingiausiai.
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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: 10 igl 12 adynal. Subatoje igi 8 adynal vakare.



LIETUVISZKOS PASAKOS
Ilga valanda jis mislino, ka 

daryt ir stovėjo szale angos tos 
skyles gilybes ir bivo visur 
tyka. Bet paskui ant savo sy 
los ir savo lazdos pasitikėda
mas pamaži toliaus ėjo, ir ra 
do daug stubu ir iszdabintu 
svetlyczu ir kamarų ir kelno 
riu, ir tose visokiu ryku. Ga 
liausiai jie rado vieno’ labai 
žerinczo’ svetlyczio tris labai 
mandagias ir gražias mergas, 
kurios buvo karalaites, ir bu 
vo senei vienam karaliui sma
ko pavogtos ir in fzia gilybe 
ingabetos.

Tos mergos, Martyna pama 
czusios, didei nusigando ir ea 
ko jem, kad jis ka gre’cziam- 
iez cze vėl atstotu, szeip jis tu 
resias mirt. Martynas sako: 
“Asz nieko nesibijau, asz esu 
labai diutas: ar matot, sztai 
mano lazda, ta no vieno gele 
žiee, o kad aez su ta vienam 
užtiesiu, tai jis turi ka jaust.’’ 
Anos jem sako: “Tai gal but 
tiesa, ale tu valgei teip drūtas 
bi s , kaip tie, kurie eziczion 
gyvena; ir dabar joe jem papa 
šakojo, kad ta gilybe esanti 
smaku gyvenimai, ir kad neil 
gai trukse, tai vienas parlėk 
sės;isz viso trys Pirmas’s, 
kurs dabar tuo parlėks, tur 
tris galvas, antrasis szeazes, o 
treczesis devynias. Martynas 
da vis tycziojos ant savo eylos; 
tai viena isz tu trijų sako jem: 
“Eik Eze ir pasibandyk su 
sziuo kardu; jis tuojau priėjės 
karda nutvėrė, ale nei judint 
nepajudina. Tai jis didei nusi 
gando ir mislyjo prapuolęs: 
bet ta merga jin privedė prie 
vienos spintos ir davė jem iez 
vienos phczkos gert, ii kas toj 
plczkoj buvb viską-itzgeri, nes 
tai buvo stiprybes vanduo ir 
paskui ji vėl jem liepe ana kar 
da pasibandyt, tai jem dabar 
teip lengvas buvo, kaip plunks 
na. Ale in ta tuszczeje plecz 
ka ta merga inpyle prasto van 
dens. Neilgai truko, tai pir
ma sis smakas, tas trigalvis 
parlėkė. Ale kaip baisingai 

. jis režavojo, svetima žmogų ra 
dės ir.greitai savo karda nore 
jo imt ir Martyna sukapot, ale 
nevalioje no gembes nueika 
bint, tai jie greitai prie plecz 
kos priszoko stiprybes vande 
nigert, ir ta iszgeres buvo da 
silpnesnis. Mailynas jem bege 
riant, karda buvo jau nutveręs 
it, kaip smakas ant jo atsisuko 
tai jis jem su tokiu smarkumu 
kirto, kad su vienu ki.czu vi
sas nusirito ir smakas negyvas 
gulėjo. Dabar tos mergos pra 
sidžugo, kad jie jes bene iszval 
nyses; ir antroji jin privedė 
prie szeezgalvio karda pasiban 
dyt. Ta jis rėdos pakele, ale 
gerai nuvaldyt jis jin ik nega 
Įėjo; tai ji jem isz antros 
pleczkos stiprybes vandeni an
troje smako davė iszgert, ir 
paskui jem tas kardas buvo 
vėl kaip plunksna, Ginta 
pkczka vandenio pripildė. Po 
kokios pora adynu parlėkė ir 
antrasis, ale koki triukezma tas 
padare, kad jie žmogų rado, 
tarei jis susipleszye ir greitai 
priszoko prie savo kardo, kad 
kirst galėtu, ale neinveike nu 
sikabint, tai staiga priszoko 

. prie stiprybes vandene, ale ta 
lezgeres buvo dar daug silpnės 
nis. Martynas tuom tarpe buvo 
karda nusitveręs ir kaip sma
kas no phczkos, atsisuko, kad 
savo karda imtu, tai szis jem 
teip smarkei reže, kad su dviem 
kirczeis visos jo szeszios galvos 
nusirito. Tai buvo nužudytas.

Tos mergos dabar isz džiaug 
smo szokinejo ir sake: “Ak 

— ' kad tu dabar da tik ta dru 
cziaueieji inveiktumei, tai mes 
butumem iszvalnytoe.” Dabar 
treczioji merga, jin privedė 
prie devyngalvio kardo, o ta 
ir jem iez tosios pl< czkos davė 
stiprybes vandeni iszgert o van 
deni in je inpyle, tai jie ta kar 
da vėl kaip į lunkena valde. 
Po kokios adynos iszgirdo ta 
devyngalvi parlekiant su bai 
singu užimu ir ugnies liepsnos 
isz jo nasrų, kaip koki žaibai 
lakstė; jis ir bliovė teip iszgae 
tingai, kad ir tos gilybes apa-

• czes drebėjo ir visi langai 
tarszkejo. Isz to ir Martyna 
didele baime apėmė, kad ir jis 
pradėjo drėbėt; mergos tai ma 
tydamos, jem pasznekejo kad

tik nenusimintu, bet tikrai dra 
sus butu ir visa nepabuktu, jis 
irta inveikeee. Juo arcziaus 
smakas parlėkė, juo tas tnuksz 
mas netrivotinai baisinga pašto 
jo, o Martyna pamatęs, teip 
baisingai ugnimi spjovė, kad 
ir Mertynas visas apžiro, ir ko 
ne akis iszdege. Dabar smakas 
greitai savo karda norėjo, paimt 
ale neinveike nusikabint ir 
bego prie savo pleczkos stipry 
bes vandeni iszgert bet kad to 
je tik prastas vanduo buvo, tai 
j's iszgeres da daug silpuesme 
pastojo. Tam tarpe Martynas 
priszokes jo karda nusikabino 
ir pradėjo jam jo devynes gal 
vas nukirst. Su trims smar- 
keis kiiczeis buvo visas galvas 
nukirstos; ale smakas da gera 
valanda savo kraujuos voliojos 
ir paskui atliko. Dabar dide
lis džiaugsmas stojos tarp tu 
mergų, jos neinmane ka daryt 
jos Martynui rankas ir kojes 
bucziavo ir ji dabar pamylėjo 
r paviesz'jo su skaniauseis vai 

geis ir atnesze jem brangiausiu 
dovanu.

Bet Martynas sako: “Mes 
cze tik nenorim pasilikt kad 
ir labai szlovingai iszžiur’, ei
sim prie angos, mano anuodu 
sėbrai mus auksztyn užtrauks 
nes czion juk tik smaku gy 
venimai.’’ Teip jie nuėjo prie 
angos. Ale visus keturis ne
valiojo anuodu isztraukt, ir 
Martynas tas tris mergas be 
kėlės labai brangius daiktus in 
ta gurbą inkrove kad auksz 
tyn butu isztraukti, o jie pasi 
liko žemai, ten laukdamas, kol 
gurbą vėl žemyn nuleis. Anuo 
du isztraukuse didei nusidyvy 
jo no Martyno bet tris mergos 
ieztraukuse; bet tos mergos fa 
ko kad Martynas da žemai te
besąs, ir xad juodu gurbą vėl 
nuleistu tai Martynas isztrauk 
se. Ale gurbą žemyn beleisda 
mi, sznekejo terp saves kad 
Martynas tikrai geriausiu iez 
visu trijų mergų sau jau bus 
per marcze iszsiskyes o tai 
juodu jem ta pavydėjo. Kaip 
dabar juodu Martyno jau ko 
ne iki puses buvo užtraukusi, 
greitai greitai pasimislijo ta 
diržą perpjaut ir tai padarius 
Martinas padurmu in gilybe 
nudardėjo, bet teip minksztai 
antdugno nupuolė kad butu 
ant plunksnų tropyjes. Teip 
juodu padariusi džiaugės ir da 
bar tas mergas emuse in ana 
dvara nukeliavo, ir gyveno 
cze be jokio rupeeczo.

Bet nabagas Martynas su 
prato veik ta velniszko klasta 
savo sėbru ir nežinojo ka da 
bar pradėt ir kaip isz tos gily 
bes iszeit. Jis iez apmaudo per 
visas stubas ir kamaras ir lan 
dynes perejo bene kur nors ko 
ki gyva sutvėrimą, bet ypaczei 
ana barzdyliu rastu, ale nie 
kur nieko nerado. Po ilgo 
jieezkoji'mo jis vienoj užkaka 
lei rado baizdyliu savo barzda 
besigydant ir tuojau jin už 
barzdos nusitveręs isz užkaka 
les ir dabar jem sako; “Jei tu 
mane isz ežios gilybes gali iez 
gelbet, tai tavo gihukis, bet 
jei ne, tai tu tuojau turi mirt.” 
Barzdylius sako: “Asz tiek sy 
los dabar neturiu tave iszgel- 
bet. bet aez tau parodysiu 
daug naudos ir didžus maisto 
zopoetus, o tai tu galėsi czion 
juk ir tik gerai gyvent tik pa 
lik mane gyva, aez tau vi
saip patarnausiu ir tau, kad 
iezgysiu, labai ant naudos bu 
siu.’’ Martynas, rodos, davėsi 
no barzdyliaus visur iszuvad 
žot ir visko pasirodyt, bet jem 
tis visa czion neramu buvo ir 
pagavo barzdyliu vėl kvarcze 
vot, kad jin iszgabentu szeip 
jis tuo tureses mirt. Barzdylius 
rodos, sake kad jis tai labai 
miel’ daryto, kad jie tik Su
stengtu. Martynas, pilnas tuž 
bos ir nerymasties būdams, la
bai ant jo f u pyko ir sako: ‘Tu 
nevidone! Kur dejai savo šyla 
aez tave vos pergalėjau andai, 
o dabar tu sakai, kad neinsteng 
si mane iezgabent; gerai, tai 
turi stipt, ka p szuo.” Ir, tai 
sakes, dure su savo lazda in že 
me ir padare szauna skyle, o 
in ta skyle jis ingrumde barz 
dyliu ir paskui su lazda vėl 
skyle užgrumde. Teip barzdy 
Hue iezgastinga gala gavo.

(Toliaus bus.)

Klausia sūnelis tėvo.-Teveli, 
kas, tai teatras ant benefit?

Tėvas!- Matai, sūneli, tai 
teatras, ant kurio ejna isz g. ra 
dejistos,žiopsais, iž geradejistes 
ir turi girt isz geradeystos 
jagu ir niekam netikins,

Ilotclijc sveczcs in trak 
tierninka:

— Ponas gaspadriau, ka 
tasai szuo teip urzgė. Niekad 
to ne dari.

Traktierninkas.- Matai po 
nas ira tas.

Szeniem pritruko sriubos, tai 
jio dali atidavėme povui, usz 
tai j’s teip urzgė.

Be smegenių.
Ligonis:- Ponas daktare, 

dos kad mano smegenise 
gerai ?

Daktaras:- O ar tamsta 
neszei su savim ?

ru
ne

at

Koki turi liežuvi
Susimil 
pa ežia! 
skauda

— Ponas daktare! 
damas,gelbek mano 
Nuolatos vemie galva 
ir cieia trauko ...

Dakt. O koki turi
— Uj! daktare! ilga ir smai 

lu kaip kazoko sraige.

liežiuvi ?

Tas už dyka.
Groserninkas usztiko sztore 

netikėtai klarka szparkinant 
jio duktere.

Ir klausia supikias:
— Ar tai asz usz tai tav 

moku alga?
— Ne, mister. .. Tas usz di 

ka.

Žydas pabūgo.
Židas laike griausmo valgi 

trepna deszra.
Tame sudundėjo baisus per 

kūnas.
— Židas padėjo deszra ir 

tari:
— Ui, givalt! kam tai tokia 

didelis armideris usz toki maža 
szmoteli deezros.

Ligus savo ponui.
B - Ar žinai Pons,ira tokie 

protingi szunias, jog protu pe 
reina savo poną!

A.- Tai, ve. naujena rots!- 
Asz turiu toki szuni!

Kiek laikiTiszcziu
visam pasaulyj I

Mano pusbrolis Jurgis 
Suvalkų gub. Kvitiszkio 
savos praszau atsiszaukti

Banonia isz 
gmino Cze 

ant adreso: 
(IS oil

Mrs. M. Karpavieziene
53 Harrison St Worcester Mass.

Mano brolis Joną? Cilindras isz 
Vilniaus gub. Traku, pav. Kruvnio 
volosį. metai Amerike. Praszau 
atsiszaukti ant adreso: (j-g oj)

Mr. Banis Žilinokas
Erving, Mas?.

Mano pusbrolis Motiejus Petrulo 
nis isz Suvalkų gub. Marijanpoles 
pav, gmino Balbicriszkio, kaimo Zu 
romi, girdėjau kad givena kur apie 
Baltimore teipgi mano kaimines And 
rius Sėdus. Praszau atsiszaukti ant 
adreso:

Mr. M, Aleksandravicz
29 Workman Ave. Torrington. Conn

Mano tėvas, Vincas Norbantas, 19 
metu kaip Amerike, gyvena Chicago, 
paeina isz Kauno gub. Panevėžio 
pav. Jeszaicziu kaimo. Tegul atsiszau 
ke ant adreso:

Mrs. Jul. Aimaniene
103 Warwick St Newark, N. J.

Iszviso pasau’y 
ežiu: dienraszcziu, 
ežiu, mėnesiniu ir 
giau kaip 70.009. 
ju Amerikoje (21,7 
eiua Prancūzija,
Anglija, Austro Vengrija, llu

ki u- dau- 
I baugiausia 
35) Paskui 

Vokiet ja.

nija ir kitos vieszpatyst

NO $5 IGI $40 
*jM AINIU ES V.ASzIUO >

).

Jurgis Grigonis ir Jurgis Laima| 
lis, pirmiau gyveno Coketon, W. \ a. 
Praszau atsiszaukti ant ^adreso:

Mr. Geo. Vorkevicz
Box 175 Davis, W. Va,

f\. G. GROBLEWSKI,
—^2»5aviniokas ir Fabril\ai?tas«i£s__

Garsiu “Lenkiszku-Lietuwisku Waistu°
Egiuterro No. 1. 
Egiuterro No. 2. 
ŽmijecZDiK 
Gumbo'.Laszai

i

Kazimieras Žilionis isz Vilniaus 
gub. Traku pav.sodžiaus Biozunu. 
Kas apie ji žine, tegul kagreieziause 
duoda žine ant adreso: (jo o^

Mr. Jos. Alukonis
1Q2 Clinton Pkce Yonkers, N. Y.

Mano pusbri lei Jonas Gabris, 5 
motai adgal buvo Colorado! ir Marti 
nas Grjgulis, isz Andreszunu so 
džiaus, pirmiau giveno Baltimore. 
Praszau atsiszaukti ant adreso:

Mr. Ig. Grigutis
800 Rebecca St Allegheny City, Pa.

Paskubinkite nusipirkt 
labai puike isztorje po vardu:

KAPITONAS VELNES.

Ir kitokį re/k alingi prietajsaj ran
dėsi pno mus ant pardawimo. T«j- 
pos-^i pristatom kožna daleli nn- 
■zinos norint® kokio padirbimo.

Pardtxxla m e pikes, adatas, ditk>^ 
^reperiue, skwibsus, knafcM, pojnė
ra, ir t. t. Parduodam Pacair>e o » 

petajsom.

W. MORGAN, 
16 N. Stain MahanoyClty Pa

Kožnas Lašas Vertas Dolerio 
rašo mnstĮ kostumeris, kuriam joki daktarai ne
gelbėjo—bet musų gyduolės sugražino jam sveika
tą. Jos. Scbnnrsky iŠ lieiniman, Wis., rašo:^”A3 

I vieną butelį jau sunaudojau ir jaučiuosi sveiku. 
Į Ta gyduole yra gera. Šį butelį kų prisiusite, tai 

duosiu savo draugui. A3 Jūsų gyduole pagarsinsiu 
laikraštyj.” Frauas Rudzcnis, Forest Port, N. Y. 
rašo: ••Aplaikes gyduoles suvartojau; jos buvo 
gana pamačlivos ir dėkavoju labai už geras gy
duoles. Vėlinu ir kitiems kreiptis pas tomistas”. 
Kožnų dienų apturime šimtus tam panašių laiškų 
nuo kostumerių. Jeigu nesijauti sveiku arba sergi, 
tai nelauk ilgiau, prisiųsk mum p<>rų markių, savo 
tikrų vardų, pravardę ir adresų o mes tamlstai nu
siusimo No. 3 kataliogų, didžiausių lietuviškoje 
kalboje, 64 dideli puslapei. Jame telpa teisingi ap
rašymai apie suvirS 200 visokių kūniškų nesveiku
mų, vyrų, moterų ir vaikų. Išaiškina pradžių, 
priežastį ir pasekmes ligų ir pasako kokias gyduo
les naudoti, kiek jos kaštuoja ir kur jas gauti. Tel
pa paveikslai ir prekės visokių naujausių electro- 
gydančių aparatų, Roberinių daiktų, Magiškų 
aparatų, Brukuojamų ir Rašomų Mašinų, Stereo- 
skopų ir jiem Paveikslų, Armonikų, Koncertinų, 
Britvų ir daugel kitokių kuinam reikalingų 
daiktų. Nelauk, rašyk Sendicn, dabar, tuojaus.

1------ADRESUOK TEIP 1 ■ —

JOHN’S SUPPLY HOUSE
P1LSEN STATION, CHICAGO, 1LI

no M — 
h* WIENATINIS

SALONAS IR GROSER-SZTORIS.
SUGAR NOTCH, PA.

Parduoda Cukru, Kava, Herbata, Mesa 
Milius ir vyska ta kas ira reikalinga del 
žmogaus. Teipos-gi prie vietos randasi Sa
limas su milžiniszkaisstiklais, szaitum alum 
urielkom ir pujkeis cygarais. Pliektam 

parduoda SZIPK0RTJE8 ii 
■ s,uncze piningus in visas dale?

Giduolos no bkandejimk 
dantų

Mostis no prakaitavimo 
kkju

< Jelc/.inis sudrutintojos 
sveikatos

Gidtioles nutiidimui vaiku 
Giduolis no nuspaudimu 

(Corn Cute)
“Grip-kiur”
Planka a į-saugotojas
Miltelei nuo kepanu
“Kinder Balsam”
Bobni laszai #
Rankvaistis no sutrukime 

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

dejimo 
Algaivitoias kraujo

IMI IVUHimiZIIIO III IU|US uu-z. «■ • • ..»«-• -jdu> giditno) ',ertf*use (ji d uote del skaude- Hi rami tujas nervu-szirdies
Giduoles sužlebeziojiiuiii J‘ni° Ouh'os, kataro, pecziu, Gidmde no Ekzimo (Rožes 

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

galvos ima visokiu uabalukiu. Pomada ant plauku
PASARGAI Jagu szitu vaisiu ne gali gauti pirkt apie save, arba nežinai ko kinta 
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 kaszhios negu $1.00 tada užmokėsi po aplaikiniui vaistu.

Siunczinnt gromata indekit marke už 2/. Adresavokite:

I Liiiiinc^it del Waikti"] 
Gidtioles no kosulio 

asztrau*
Liepų balsimas no kosulit 

(plaueziu

vaikams
Proslkai no kirmėtu

suaugusiam
Vanduo del akiu
Giduoles del isztraukimo nr-i oinn
karszczio po nudegimui. UtL VIoU
Laszai no kruvinosios KENTEJIMU IR SKAUDĖJIMU.

suaugusiems
No Rumatizmo (n lujas bu-

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

P. V. OBIECUNAS,
S. S. PITTSaUWA, R*.12 4. CARSON ST.

I

PUIKI SALE DEL MITINGU, SZOKIU Ir tt.

užeiga

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

ite gardi

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

PRIETIKIAI C IRANO DeBERGERAC.

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

D. T. Boczkauskas,
Malianoy City, Pa. 

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

Vyrai, Gana Kentei!
Jeigu norit sveikatos ir .yirtuino tai turit los

lydumas kad neiszgysi, tai tuojaus kreipkis 
priu daktaro B. M. Kcss, o iis padaręs utydu 
Ir atsargu egzaminą, visai dykai, pasakys ar 
gali iszgyti ar ne. Mažu nereikes jokio gydy
mo, gulėsi pats namie Iszsigydyti su krajavoru

Rusa turi suvirs/. 22 metu patyrimu nuolatinio 
*. gydymo. Jis yra spccijulistu užseuejusiu ligų, 

jis iszgyuo figas apie kurias paprasti dūkta-
žino sveikatas sziintiun nelaimingu žmonių 
kurie bnvo patrolyje vilty iszgyjimo. Gydo su 
didžiausi- pasekme puslapi ingus ligas, nulio- 
gimus sekios kurie naikina protą ir kūmų 
skilvio, kepenų, kraujo ir odos nesveikumus

DR. B. M. ROSS
167 DEARBORN STREET

ANT KAMPO MONROE ST.

CHICAGO, ILL.
Užsikeik Elcveltorhm ant Penkto Floro

Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 4. 
Vakarais, iszikyrus Ularninku ir Ketvergiu 
uuo7ik:8. N deliom nuo 10 iki 12 pietų.

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

lunyku aut pikniku, balu, krik- 
sztynu abi, porteri,’ vynus, ariel
ka ir t.L Pristato iii namus abi 
ir porteri bonkutein. Gėrimai 
pirkti pas Norkevicziii yra kano-

^enausi. Sįįūrl Pabam^kilJ

UŽKIETĖJIMAS

Pilvo nesveikumas.

DAKTARO PATARIMAI DAVANAI

5.oo
2,5o 
5,oo 
2,oo

3,00 
3.oo 
3,oo 
G,oo 
3,oo
3,oo
4,oo 
3,5o 
(1,00

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

Gerai man ir smagu]
No Ragažinsko sznap.

selo turiu j
Ir tu kūmai

nestenelum
Jago tokia a- 
rielka turėtum

<ih—KaiauN . •
OR, HCIIUR, rukRZtUN 
or inusžkatalaH . 
on rtiuhzkątaiaa .
or (4 meto) Port Wine 

Szcrl W Ine
or Burgundy,raudonas

“Dėkavoju Ponams už vaistus, kūne teip man pagelbėjo.”.
PRANAS KREFEL, Alix, Ark.

ES

2,r.o 
2,5o 
2.5 o 
5,oo 
2,5o 
5.00

3,oo 
5,oo 
3,oo 
U.oo 
3,oo 
5,5o 
2,50 
•d,oo

ALAUS

54-56 N. MAIN STft.

prekes:
$2,0.0 

2,00 
2,00 
4,00 
2 00 
4. jo 
2,oo 
2,00 
3,00

- & ’ ■ 'į [ I - r '. •

W. F. Seyera Co.

DERMATOL80IJOI MOKSLE,

no neszvaraua

nie mums

DVH BROADWAY 8T., 
BROOKLYN, N. T.

stoka apetito, iszmeliinai, dispepsija, nesumalimas, galvos 
skaudėjimas — tai ženklai kad malimo organai yra netva- 
varkaj, ir kad reikia kanors daryti apsisaugojimui iiuq 
gallncuios kilti kokios ligos. Nėra reikalp kentėti. Pa
mėgink viena tiktai bonkute.

Severos Gyvasties Balsamo
Šitas vaistas yra geriausias ir visu, kurie tik ji vartojo, 
giriamas. Jei nori kaip reikiant būti sveiku, imk tuos va
istus ir vartok pagal užrasza. Sustipris jie malimo organ
us, sugražis apetitą ’ 
audinius. Preke

“Ligos paguldyta iii lova pradėjau vaitoti jusli Gyvasties Bahama. No vienos 
jau bonkutes stovis mano sveikatos pagerėjo ir jau galiu atlikti visokius darbus. 
Dalia antros bonkutes pasidalinau su savo kaimiuka. Ji tei gi prideda padėka Se
veros Gyvasties Baisumui.” ONA STUBLAR, Reading, Pa.

Tavo aptiekorius parduoda Severos vaistus. Neimk kitokiu kaip Severos.

Nesumalimas valgiu dispepsija, 
pilvo skaudėjimas ir kitokios 
ligos pereina greitai, jeigu vartosi 
SEVEROS rūgsti pily it. 
Šitie, pasekmingiausi už visus, 
vaistai sustiprina malimo organus 
panaikina pilvo skaudėjimus ir 
seka pilna pasvėikima.

Preke 50c. ir $1.00.

Inkstu nesveikumas.
Nuo susirinkimo inkstuose ir ke
penyse visokiu ueczistumu pasi
daro rugsztis, kuri pasiekusi 
krauja, pagimdo invairus nesvei
kumus. SEVEROS VAISTAI 
INKSTAMS IR* KEPENIMS 
panaikina visus tuos susirinku
sius neczystuimis. Pamėgink o 
tuojau pajausi pagerejima.

Preke 750 ir $1,25.

CEDAR RAPIDS 
IOWA

Pirrna Lietuviszka
SU KAPITOLU $75,000,06

SUORGANIZAVOTA IR CZERTE- 
RUOTA KAIPO

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
(VISU TAUTU B INKA)

ORGANIZATORIUS TOS BANEOM IRA

P. V. OBI ECU N AS.
Muso bnnka irn tai viena isz tvlrczfaualu Buvle. Valat., ezorteraota, eeuntl po kontrota 

Valstijos rančo ir per tai pilnai užditikluma. Priima piningus del uAakMiedijmč ir moka ket
virta procentą. Parduoda laivakortes ant geriausiu Hnijaj-lr afunowta pfcdngua In vteae daile 
svieto. Padaro davlernaetis atlikimui visokiu reikalu ou vvaldžia MaeM^os. I«z.HM»j«o vWo. 
kiua piningus ant Amorfkoniezku arba kitokiu. Daro apsergeymua no t^juiea ant vlau dttžkkn 
ir 1.1. Piningus del paczedinlmo galit prieiunst pacztlniu Money O4er arba Expreaa 0«. o 
tuojauj bua Iszeiunstos bankavoe kningutea. Kreipkitės vloi Pae gera žinoma delvLffl Meta 
vi P. T. OBIBUUNA, o busit apgsergetl no visokia apgaviku.

PASLAPTINES VYRU LYGOS

RODĄ DYKAI. Urfidiškos valandos nuo 9 iki 5; nedegiomis nuo 9 iki 12.
DR. JOS. LISTER C.

40 Doarborn St root La. > CHICAGO. ILL.. U. S. A.STEFAN ROVNIANEK
318 3-RD AVENUE

Puse bloko žemiau no Piltaburglnio Paeito.

PITTSBURG, . PA.
Didžiausia Lietuviszka k\autuve visokiu 

gėrimu Suv. Vals. Kas tik naudojo muso 
nefalszavotas, nes czistus vynus ir arielka.*;, 
lasai ne galėjo atsigėrėt juju o geriause mie 
ra ir patarnavimą tik pas mus apturėjo.

MUSO 
Gera Raudona Arielka 
Gera Balta Arielka 
Bumus 
Rūmas Jamaika 
Ginaa 
l uogino Arielka 
Klftimel 
Anlsctus, smagus gėrimas 
(’Khtas spiritas 
Kllvalte «... 
Sliralte, tikrai Lietuviszka 
Terkellea 
Terkellea. tikini Yengrlszka 
Konlakua - 
Enniukaa, Francnzlszkas 
Obuoline Brandy 
Blackberry ...
Rosoltp, gardui gėrimas 
Melinvuogo ...
Vikznlutc ...

AM ERIKONISZKI
Ohio raudonas . .
Ubio baltas—saldus 
Knliforni] 
Kaliforni, 
Kalifornijos muszkataia 
Kalifornijos tokalszkas 
Kaliforni .c." v ”
Kaliforni, oo Szeri ...«« 
Kaliftirnljos Sirgai/, . 
Viduriams Kartus Vynas

Raszlkyte po prekes. Užkalbinimas ant $1O,oe 
ir dadglan UŽMOKAU EKSPRESĄ PennsyIvanlo. 
Ohio ir West Virginia valstijose. Adresas:

Stefan Rovnianek,
Isti Aieouc * Pittsburg, Pa.

4,GO 
G.oo 
3,oo

— 2.5o 
2,5o 3.00 galou 
2,5o 3,oo union 
2,5o 3,oo galon

vynai:
$l,oo Galonai 

1,25 “
1.50 “ 
i,r»o “
1.50 •»
1,75 “
2,oo “ 
2,oo “
1.50 “ 
2,6o 3,00

Agentas

Columbia

NAUJAUSIAS 
ISZRADI MAS

Daugybe odoa ilgu paejna____________
užsilaikymo Ir užsikrėtimo teipgi IFnuo 
viduriniu ilgu. Daugumaa gauna pndZkue 
pleiskanas, slinkimą plaukti, plikimą per 
apslleldlma. Gydosi per neatsakanczlūa 
daktarus ar agentus, kurie tik pinlgualaz 
vilioja, o paskui raezote mums, kaa eme- 
te daugyba gyduolu isz invalriu apgaviku 
o pageibos negavote ir sakote, kad. gal ir 

 

muso gyduoles negelbee. (Taigi meldže- 
darodyti; kokis žmogus likosi 

muso gyduolėmis apgautas.) Turi 

 

kstanczlus orcginallszku padekavoniu 
Tegul nors vienas daktaras parodo mums 
tiek padrkavoniu, o mes duosime dideli 
atligynhna. Pilka galva sunku gydyti. ja« 

senas ir gaiva žvilga, tai to paaelbetl 
galima, bet jago jaunas, o turi retus 

plaukus, o ant odos matytis maži plauku- 
czel tai tam galima sutelktlpagelba; plau 
kai neyra grybai—viena diena ne lazayga. 
Atsismaukiantiems nuslunsime dyka Into r 
maclja su placzlu apraszimu. Alės nešiu- 
leme prisispyrę savo gyduolu, teisingasis 
daktaras to ne vienas ne daro. Kaa nori 
persitikrini tegul raszo pas mus. Adresas

PROF. J. M. BRUNBZA,

233-236 W. CENTER STR. MAHANOY CITY, PĄ,

Parduoda Szipkortes ant visokiu drueziausiu ir geriauriu lai
vu. Siuncze piningus in visas dales svieto greieziause ir pi- 
giause. Visi tie, kurie per mus siuntė apie tai gerai žino. 
Lszduoda dostovierene del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam 
pavesti. Del iraugjsczlu pristine pelkes Surfas, Juostas, Kepures, Karūnas, 
Špilkas k L t. Su kokiu nors reikalu kas-Enk Szipkorcziu, pi- 
n ingo Ir t t raarikyte pu maae • gwasite teisinga atsakymo,

DOVANAI Temykite gerai! TIKRAI LIETUVIŠKA, DIDELĖ KRAUTUVĖ
V HI F M Pu*k*ausil! armonikų, skripktį, klernetiį, triubų, koncer(int*ir
V 1 □ 1 £ Hl □ daugybe kitokiiį muzikališkt| instrumonliį. Geriausių dziegorių, 

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

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

Reikalaujant katalogo paminėkit vardą laikraščio, katrame matėt apgarsinimą.1 
tL VILKEVICH. 112 Grand st, Brooklyn, N.Y.



ZiniosVietines.
— Karezta!
— Alutis gardžei gereei.
— Žmonelių invalee, o cze 

raudos namu pasiutiszkai bran 
gios ir da stubu ne gali gauti. 
-Ne ant vietos sėdėt ne in ki 
tur važuot.

— p. Jurgeleviczius, arga 
nista, praeita utarnyka iszke 
lavo ant szeeziu'nedeliu drauge 
su savo pacziule in Lietuva m 
sveczius, pas savo gymines. Lai 
mingos kelones vėliname.

— Panedeli anglekasee ne 
dyrbo- utarninke pradėjo ir 
szedien pabaigi.

— Biznei pamaželi slenka.
— Pede maža tik už 6 die 

nas. Vos ant maisto.
— Sunku butu su szeimyne 

le iszsimaityt. Uogos jau pra 
deda atsirast, tai bus puse be 
dos.

— Refawicz Brol. yra py- 
giauses sztoras visam Ilino
juje.

Darbines mehnos kelnes 390.
puikus marszkinei po 630. 

$10 siutai $6.48. Trumpos kel 
naites 190 ir daug kitokiu py | 
giu pirkiniu. (gg oi)

— Protestaminei kuningai 
ir mokyklų- už žiuretojei atei 
szauki in valdže policijos, del 
ko ne temina ant vaiku, katrie 
slankioje po užkaborius po de 
vintai adynai vakarais.- Jau 
keletas vaiku net lakupe sede 
jo.

— 100 audeklines pireztines 
po 50 pas Refawicz Brol.

(64 oi)
— p. Sabas intaisi kalve. 

Su visokeis darbais nusidavi 
nekite pas savo tautieti ant 
kampo Spruce ir Cattawissa 
uli. Taiso vežimus ir viską kas 
prie kalviszko darbo priguli.

— Refowicz Brol. turi pui
kiausius rusvius siutus visam 
mieste. Ateikyte peržiureti 
priesz pirkimą. (gg oi)

Daktaras Blažejauckas
Atvažiuoje in p. Kai utioap 

tieka I)Lhanoy City kas utar- 
nike ir petnycze no 3 lyg 5 
po pietų.

Crossets Geriausi
Vyru žemi ir'aukszti czeverikai yra 

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

Com mon Sense Shoe Store
35 W. Center St, 

Mahanoy City Pa.
Cirkusas Pottsville.

Szed:en Petnyczioje, pnbu 
vo in Poitsvilla, Buffalo Bills 
Wild West cirkusas ir savo 
būdas pastate Dolan’s Parke, 
Yorkville, Rodys du perstaty 
mus/2adyna popiet ir 8 ad. va 
kare. Inžanga 500. Užsakytos 
kėdės 500 daugiaus.

Verta važuoti pamatyti szita 
cirkusa kadangi yra vienas isz 
dydžiausiu pasauleje.

ISZ LIETUVISZKB 
KAIMELI!.

St Charles, 1’11 - Darbai 
eina vidutiniszkai, ale pnbuvu 
šiam isz kitur sunku darba 
gauti.

— Lietuvei sutikime gyve 
na, tiktai del nekuriu merginu 
butu reikalinga ponia Baltru 
viene.

Racine, Wis - Darbai kas 
diena mažinusi, bet da visai ne 
nustojo. Ž noniu be darbo dau 
gybe.

— Lietuviu gyvena czionai 
vidutiniszkai, vieni laba' sutin 
ka, kiti pusėtinai.

Kewanee, I’ll.- Darbai 
slobnai eina, dirba dvi dienas 
ant sanvaites. Pribuvias isz ki 
tur, visai darbo negali gauti.

— Lietuviu yra didelis bu 
rėtis, isz tu yra visokiu, geru 
ir ne geru. Kaip katriem ir 
Taradaika buna reikalingas.

Steger, 1’11 - Lietuviu ne 
mažas būrelis, ale kiek ju yra 
negalima tikrai inspeti, terpu 
juju vienybe labai silpnai eta- 
vi. Vienas kita neužkenczia, 
jei katras biski apszvieeteenis 
tai tamsunai nori ir ta paekan- 
dyti.

— Darbai da szuom laik, 
vie teip eina, kaip po senovei.

— 138 W. Center ulyczia 
yra numeris Refawicz Brol. dy 
delio sztoro nepamirezkyte nu
mena(gg oi)

R I P A N-S 
tfOBLICZAlTEM, CAKT ARAI 
7Z CMIUAUSE GXDUOLB IbStt.SWO&tta 

A-nt ler.csUtlnlBto witnxlu £b»

— $2 puikus siutai po 980 
pas Refcwicz Brol. (gg 01)

— $2 sziaudines ekribelee po 
980 pas Refawicz Brol. (gg oi)

Ar jie priremia Senatorių 
Penrose-

Teip reikia užklausti kandidatu 
iii Legisliaturu-

Kai-kurie kandidatai in Le 
gislatura, už kuriuos balsuosi 
me Lapkriczio menesije, neat 
sako staezia’, už ka jie laiky 
sis ant Suv. Valstijų Senato 
liaus. Tas yra svarbus daly 
kas, ir mus vientaueziai to tu 
ri neapleisti. Jiems butu nau 
dingą, kad vėl butu iszrinktas 
Suv. Valstijų Senatorius Pen 
rose teip kad jis vėl galėtu už 
juos darbuoties, kaip jie pir 
miau darbavosi, kad pakelti 
ju gerbūvi ir padaryti juos ūke 
sais.

Isz syk reikia suprasti, kadi 
tie kandidatai in Legisliatura, 
kurie balsuos rinkdami Su 
vien. Valstijų Senatorių, kat 
rie atvirai nesisako, kad j:e 
balsuos už Senatorių Penrose 
ir nepnsižada jin prilaikyti, 
turi būti paskaityti už jo prie 
ezus ir mus tautiecziai tegul 
nuo tokiu szalinasi.

Mes pasitikime ant žmonių, 
kurie yra gana teisingi, kad at 
virai iszreiszkia savo nuomo 
nes. Jei kandidatas yra prierz 
Penros’a, jie turi nedvejoda 
mas ta pasakyti, ir jei yra už 
jin, tai teipgi ne turi sleptiee.

Ar sztip ar teip, privalo 
mus viengencziai, kad prieju 
prieina kandidatas in Legislia 
turą, pirmiausiai paklausti, ar 
jis prižadėjęs prilaikyti Sena 
tonu Penros’a. Jeigu jis nėra 
prižadėjęs, mus viengenez’ai 
neprivalo jo priremti. Jie pri 
valo balsuoti už tuos kandida 
tue, kuiie, jei bus iszrinkti, pa 
tys balsuos už Senatorių Pen 
rose, kuris jiems buvo tok’s ge 
ras.

Dydelis katalogas dikai-

Laikrodžiu ir laikrodėliu, 
Phonografu su Lietuviezkom 
dainom ir juokingom pasakom 
ir visokiu nauju iszradimu ku 
riu igi ežiam laikui nebuvo gir 
det. Prisiunek 20etempom del 
paczto kasztu. (gg oi)

C. Krauchelun, 
427 Broadway

Brooklyn, N. Y.

•— $10 melini sarži siutai 
po $6.48 pas Rtfawicz Brol.

• (64 oi)

Ruptura
VYRU, MOTERIŲ IR VAIKU.

DIRŽAI NUMESTI ANT VISADOSI

SZTAI KA KALBA HEV. WM. T. WILLIA.MSAS, 
BCVI sis PASTOBI8 EAST END PRI

MITIVE METHODIST BAŽMCZOS 
WILKES-BARRE, PA.

KOŽNAS RASZO GROMATAS.

Bet j ago nori rasszit gromata ant puikiau 
sios popieros kokios lig szioi da ne esi mu
tes, tai pargabenk sau tuziną su kopertom 
tik už 40,c G5^ ir $1.50 busi užganadytas o 
ir tas džiaugsis kuris nog tavias gromata 
aplaikys.

I 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.

GUODOTINAS DR. O’MALLEY:—
Ne galu surast žodžiu aut padėkavones 

už geradeysle kokia aplaike mano duktė 
no iszgidymo jąja isz Ruptures. Septinis 
metus adgalos turėjo ruptura ir mislinau 
jog iszgidysiu jaja su pagialba diržo. Ban
džiau visokius: be pasekmes. Kas diena 
buvo jai arsziau Girdėdamas api juso pa
sekme gidime ruptures, ir būdama per trum 
pa laika po juso apgloba, su džiaugsmu ga 
lu galbet jog likos suvis iszgidyt a ir diižo 
jokio ne neszioje suvirszum metas laiko. 
Szirdingei vėlinu visiems kreiptis pas jus.

P. S.—Galite naudot mano gromata jago 
kada jums bus kada naudinga. W. T. W.

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

PIGIAUSE VIETA 
VISATĄ /Ą1E5TE! 

KUR GALIMA GAUTI VISOKIU

Auksiniu ta-voru pigiau ir geresni 
ne kaip kitur, o ir galima isz 

ko iszsirinkt pagal norą.
Ziegoreliu

auksiniu, sida
briniu ir nikeliniu 
lenciugelu, visokiu 

szlubiniu žie-i 
watch esX du.’ skl1.' 

GO ALL OVER THE WORLD A pKll, 31’- 
moniku, revolveru, špilkų, guziku, 
laketu, bronzoletu ir muzikaliszku 
instrumentu. Tavoras gvarantytas!

Pataisau visokius ziegorelus amerikoniszkus ir 
europinius. Jago nori kad tavo ziegorius gerai ir 
greitai butu pataisytas už pige preke arba jago ki
tus ka toki gerai ne pataiso tai atneszkyte tik pas:

A. J. Kazlaucka,
415 W. Centre St. Mahanoy City.

Dikai! Dikai!
verties Kelnes kurios 
galit dataikyt prie savo 
seuo šuto duosim dikai 
jago piksit vien isz mus

^10 dolerini Suta^
Kuriuos gausyte visokiose koloruosc 
Įlašinti pagal tebiria naujausia mada.

Tiktai Subato, June 27-ta.

PAS LEO,
17-19 W. Center Street.

Yra tai tavo inkstai.
Mahanojaus gyventoja parodo 

kaipjias iszgydint.

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

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

Ne darau skausmo. Ne naudoju peilo.
Ne trukdysiu tave nog darbo. Duosiu 

tav gvarancije jog tave apsyimsiu ižgydint. 
Ne sakau jog galu viską iszgidyt nes neku
ria ruptura ne galima iszgidyt. Ne kasz- 
tuos tav nieko isctirinejimas o jago pryimsiu 
tave gidyt tai ir duodu ant iszmokesczio.

Prisiunsk 2c. marke už knygute 
padabinta paveikslais apie Ruptura

DR. O'MALLEY, h
(SPECIALISTAS) ’J Q

158 S. Washington, Wilkes-Barre, Pa į; =
Sziame offise kalbasi Lietuviszkai ir p-.2.

Lenkiszkai in kur visas gromatas j 
privalote adresavo! i. ips-

Antras offisas 134 Washington av.
Scranton, Pa. (2-nd Floor Bun Tjr- 
Building) kur galima atrasti D-ra ’j . 
O’Malley kas Petnyezia ir Subata į 
kožna nedelia. petny. g.

Geni Proga
Užu ažiausia prekia parei 

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

Adrisas: Už Lietuviszkos 
Bažnyczios ()g o,)

Jonai Pavlaviczius 
637 W. South Al.

Mahanoy City, Pa.

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

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

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

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

Virai bukite iszmintiugi?
NESIDUOKITE SAVES MULKYTi.
Tas i ra prietelis žmoni u-kuris suteikia 

szyrdinga broljszka rodą dyki. Ne susine- 
sze su gauje szendienynio vysokio sztamo 
ap'igarsyntoju: Jeigu apsergate liga, tai 
aikite pas savo miesto daktaru.
Bet jaigu turite liga gedinga-privatyszka, 
tai gal nenorite savo mieste gydintis, o jaigu 
ęeidi teisingai tapti pagelbėtas, tai bukite 
iszmintyngi klauskite patarymo garsingo 
Vokyszko Specijalisto kuris sugryžo isz 
Euro|X)s, isztyrias pagerinimo budo gydymą 
vysokiu kroniszku ir odos-skuros lygu, 
szimtai tukstaneziu pasiliko iszgydintais, 
kai|>-tai jaunu vyru visokios užsikreczemos 
ligos, apriez sziu lygu kaip tai Reumatizmas 
visoki papuczkai, iszpuolima plauku urnai 
sustabdinti, nuo drugio-malerijos. Geriause 
isztyrta gyduole nuo atpratimo svaiginn- 
cziu geriiuii-gyrtybcs, kuris su savo žyne 
prijims rodą, žednas, iszsygydins GYRT1 BE 
kurs tiek nelaimiu atsitinka 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 desetku 
doleriu, (,’ze visokias rodąs gausite, nie cen
tas nereikės mokėt, galite susiraszite Lie- 
tuviszko kalbcje, iszmintingais busite jaigu 
raszisite pas:

K0EN1GSBURG SPECIALISTS,
220 S. Eighth St; Box 106.

Williamsburg-Blyn; New York, N. Y.

$1.00

LIETUVISZKAS KATALIOGAS DOVANAI!
VISOKIŲ žiedų, laikrodėlių, lenciūgėlių, laikrodžių, brltvų, 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 prisiųsdami savo adresų ir už 2 centus markg del pačto 
kaštų, o Katalioga No. 7 gausite dovanai, iš kurio busite aprūpinti 

k gera is - te 1 s i n ga i s daiktais
\\ Vienatine lietuvių prekyste Amerikoje, kurį išsiun
tė ia visokius daiktus apsteluojant per laiškus, į visus 
/ Amerikos ir Canados miestus ir kaimelius. Adressas:

M. J. DAMIJONAITIS,
3250 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILLINOIS.

ssssan®'

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

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

biu visokio koloro ir žemas prekes.

Pas mus dirba Lietuvaites del juso patarnavimo.
The GLOBĖ Store

I. SUP0WICZ1US, Locnininkas.
Dz W. Center uli, Mahanoy City, Pa,

390CainiJ uzV 41 Su nusiuntimu.
Iždaveme didele kninga daina 

Biisidedante isz 390 (laimi Kninga 
druezei susiūta ir broszuravota. Kaa 
nusipirks, ras visokiu dainų isz visu 
užkaboriu ka dainoja Lietuvoja.

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

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

KATALOGAS

KNYGŲ
Balda kninges.

Aukso Altorius arba Didis Szaltisnij 
1,000 puslapiu $1.06

Senas ir Naujas Aukso Altorius vi
sos reikalingos maldos 864 pusla- 

. piu druezei apdaritas $1.00 
Balsas Balandėlis arba Mažas Szalti- 

nis 711 puslapiu. 75a.
Garbe Dievui ant Augsztibes 640 

puslapiu. 75o.
Mažas Naujas Aukso Altorėlis 1.00 
Vainikelei mažesni už Altorėlius, 

minksztai apdarita ir puikai 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.(X)

Aukso Altorius, apdarytas in kaula 
su 3 sidabrinais 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, druezei apdaryta in
juoda audima 50o

Kanticzka apdarita in prūsine juode
skūra, puikei iszmarginta $1.00 

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

state mo. 59o.
Gyvenimas Szventuju, Puikei o ir 

apdaryta dydele knyga • $3.00
Gyvenimas Visu Szventuju — apda

ryta $4,00

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

Viskas yra kanopigiause. Viskas yra nauja tik sena vieta tik'naujas locninykas.

The Bell Clothing Store,
27 WEST CENTER STREET.

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

Vyru ir Vaiku Drapanas,
Czeverikus ir Czebatus,

Tiktai per 10 dienu-
R fowicz 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 
pirkin u. (to 52)

Ant raudos, mesinyczia 
(buezerne.)

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

Mr. Lud. Sowinski, 
Minersville, Pa.

Fanuos ir Turtai!
Randasi New Yorko Steite Lietu- 

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

Raudoni czeverikai
Yra labai daug dar neszojami per 

vaikus ir mergaite?. Dabaipuikei isz 
rodo. Turime teip geltonus ozeveri 
kus, žemi ir aukszti.

Raudoni czeverikai del vaiku 75o 
ir’$l •

Raudoni czeverikai ir pantaflai 
del mergaieziu 1.25 ir 1.50

Geltoni czeverikai ir pantaflai 
del vaiku 75c. ir $1.10.

Geltoni czeverikai ir pantaflai del 
mergaieziu 1.25 ir 1.50 pas:

Common Sense Shoe Store 
35 W.Center St

Mahanoy City, Pa

Ant pardavimo.
Hotel s an septimom fimib 

jom. Raudos atnesza $100 ant 
menesio. Y ra labai gera vieta 
del Lietuvio. Aut Water ir 
Wtggin ulyczios New Ph la 
dely h a. AUi-zaukyte pas;

Chas Melavage,
Contractor (j -i)

St. Clair, Pa.

Nog puses lig czverties dalies žemiau prekes.

Szitam didelam iszpardavime kuris trauksis Į»er 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 $3,60
$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 czeLatus 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 K n ingos.
Akyvos Istorijos 20o
Nevaloje pas Maurus 50o:
Morkus ir Aurelianas 25a
Trys Vaikyjozai. 25c.
Istoryje apie Septynis mokintus Vy

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

Puiki Istoryje apie Jonasza Koroza- 
ka. &0o.

Sierata, Puikus apraszimas. 25. 
Ali baba ir 40 razbaininku, 20o. 
Keturios Istoryjos: 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.(X)
Savizrolas, didis klasteris 25o.
Szupinis. 1 Neatmink Vieszpatie ant 

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

Lietuviszkas dainorius arba surinky- 
mas visokiu dainų $1.00

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

Prieigiausiaus Mokslas angliszko lie
žuvio be pagelbos kito, apdari 
ta. - $1.00

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

kio Paminėjimai Vladim. Sotevio- 
yo. 25o

Neužmokamas žiedas 2 Meluzina 
puiki istorija. 50#

-S DARBAS DEL VISU. 6-
Amorlkaa yru luoeae Akllpnn del vien o telp-gi 1 
'“! Invlut*. kam tav nunkei dirbt ir jokio pelno lex 
ooneturet; jago t Ik už $80.oo gall iezsimokyt bar- 
•• rlat.-H, g'TUH amatas po visa svietą! Jago nori 
L.žinot kaip gall iszeimokyt barberistsa tai ra
ižyk tuojnus. Kalbame viaoelu liežuviuoela.

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

Naujas Adresas 
Jonas Ignotas

46 22-nd St
S. S Pittsburg, 1’a

Dideli Krautuve knygų, knygeliu. 
Szkaplieriu, Ražar.cziu, Abrozeliu, 
gražiausios mados poperiu del gro 
matu, raszimo ir daugybe visokiu 
daiktus dideliami ištrinkime, raszida 
mi su klausimu indekit už 2c. marke 
Ii del atsakiiuo, o tarnausiu ko geriau 
eia daugibei lietuviu žinumas, Jonas. 
Ignotą,. (3g o;)

VIENATYNIS LIETUVISZKAS

W. RAZMAS, * HOTELIS * LOCNINYKAS.
7 WASHINGTON STREET, NEW YORK CITY.

Jago važiuojete in ir isz Ameriko tai gulit gaut Laivakortes pigiau kaip kitur o 
ir visns bankinius reikalus tai ateikyte pas mane, o ir užtaikau visokiu gėrimu 
ir valgio ir nakvyne pigiaa kaip kitur. Norėdami kelaut už dyka lai pristatau 
už darbinyka ant laivo. Teip-gi pasirūpinu visokiu darbus ir rodą duodu vi
same lietelis randasi ne toli K astel-Gardės. Jago kokis apgavikas norėtu vest 
kitur tai nesiduokit tik ejkit tiesink pakol daejsit pas mane.

Su Guodone, VINCAS HAŽUKA8.

George Miller,
ZIEGORNYKAS.

-ooooooo-

Gausyte ezionais visokio tavo 
ro kaipo Ziegoriu, Ziegorelu. 
Daimantu Muzikaliszku ins 
trumentu, < enciugelu, Spilku. 
Kožnas dr.L’tas gvarantintat 
pagal užmok ta preke, Szlubi 
nei žiedai ži, «> ii isz gryuo au 
kso ir ne brangus, kas pirkt- 
.avera cziouais tai nesigailės

George Miller
W. Center Str.

Szitas pulkus zlegorells $3.75 
Prieiusk savo pravarde ir adre. | 
sa o prleiueim ant pažiūros jago 
patiks užmokėk $3 75 ir bus ta- - 
vo, gvarantinam ant 20 metu ea 
moterlezku duodam ilga lendu 1 
geli o su vlru viriszka. Raezik 
ar nori vlriezka ar moteriszka.
M. C. FARBER, 222. 225 Dtirborn Iii 

CHICAGO, I’LL.

UNION NATIONAL BANK
MAHANOY C1TT, PA.

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

Suvienituju Walstiju De- 
posytoras.

' DU PROCENTĄ MOKAM ANT 
SUDĖTU PINYGU ANT LAIKO.

Harrison Ball, Prezidentas,
M. M. MaoMUlan, Vice-PrczidentM 
, s*-.-.-.Ira. W. Bnyie*, Km>įwu.

Negirdetinas 1S- j- 
Iszpardavimas lu UloIlU

1000 mastu perkalaus parduosim Cp 
mąstą tiktai už - - . ūbi
Baltas audeklas kuri niekur ne R p 
gausite pigiau - - - wbi
Visos jekes papuosztos supui- Oi 0Q 
kiom karunkelem po - - vh’*” 

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

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

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

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

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

Trys Istorijos apie 1 Paskutinis No
ras. 2 Apie Septinis brolius. 8 
Apie Varginga Žmogaus sunu iv 
Razbaininka. 25c

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

Vaidelota, npisaka isz pirmutines put 
meczio, iszimta isz Lietuviszku už- 
lieku, su paveikslais - 50o

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

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

Lietuviszkas K n ingiuas 1905.
NTo 1. Kas galėjo tikėtis. Du kelei. 

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

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

':as kariauja, nog te dingsta. 85o
Lietuviszkas kninginas 1904

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

No 5. Irianda-Robertas Velnes Me
dėjus. 2i&-

No. 6.Prasižengėlis - Doras Tim- 
kus Jonas Tvardauckas - Ug.h 
kaime T. . . 25a.

No 7. Duktė Starembergo- Baisi le. 
torije- Nagrada už mielaszirdysts. 
Meile motinos de! sunaus 25o-

No 8. Musztyne už mergina - Go 
rac^šjingas murinas » Kas kai 
tai


