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Kas girdėt ? SAUGOKITĖS VAGIU!
Tai bent paroti! szposeli.

Hazleton, Pa. - Kazimieias 
Henry (?) paeinantis isz Vii 
niaus gubernijos katras prarijo 
dydeli stalini peili, rodindamas 
tavo draugams szposa numirė 
lygonbutye kur daktarai buvo 
iszemia peili isz pilvo, o kad 
peilis buvo perpjovias vidurius 
užntrucino kraujas ir szpoeinin 
kas nebegalejo iszsigydinti. 
Henry buvo biskutuka uzsi 
traukias kada rode peretatima. 
Priesz tai jisai keletą eiklu bu 
vo prarijąs peili ir pasekmin
gai vis iszimdavo, bet szita 
karta nepasiseke nebagui ge 
rai praryti peili, katra ant tik 
ruju praryjo ir nusmuko m 
vidurius.

Eksplozija parako 
užniusze (levinis.

Tacoma, Wash - Magazinas 
parako naudojamas per North 
Western Improvement kompa 
nijos mieste Cleelum eksploda 
vojo ir devini darbininkai ka 
trie radosi arti mage žinos tapo 
užmuezti.

Pamėto kuningiste.
Brooklyn, N. Y.- Kuningas 

Thomae J. Mulvey isz Sz. Ed 
vardo parapijos, apleido taja 
parapija ir pamėtė kuningiste. 
Gromatoje kuri nusiuntė pas 
viskupa McDonell, kuningas 
paduoda priežastį pametino ku 
ningistes usz tai kad jis suvisai 
ncpnatuja prie popiežiaus isz 
tarimo kas-link modernizmo ir 
kitu dogmatiszku mokinimu, 
todėl pagal savžines yra pri 
verstas pamesti kuningiste.

Anglies ant 4‘JO metu.
Washingtonae-M. R. Camp 

bell Suv. Valst. geologiszkas 
inžinieris iszrokavo kad Penn 
sylvanijos valstijoje dar randa 
ei 110 bilijoniu tonu neiezkas 
to minkeztos o 17 bilijonu to 
nu kietuesios anglies. Pagal jo 
iszrokavimo, jaigu bus iezkaso 
ma tiek anglies kiek buvo pe
reita meta iszkasoma, tai liku 
eis anglis užims 490 m. idant 
ja iszkasti.

Trumpi Telegramai.
§ Dayton, Ohio.- Clyde Z ir 

20 m. senumo ir Walteris 
Kowitz 14 m. senumo vaikai 
tapo užmuezti per žaiba ant 
ukes arti Vandalia miestelio,

§ Warsaw, Ind.- Szeszios 
ypatos tapo užmuszti kada pa 
sažierinis treinae užvažiavo ant 
ju automobilio katram nelai 
mingi važiavo.

Saugokis piktumo!
Piktumas kenke gražumui, 

kalba priežodis ir tame yra 
daug teisybes, ba subjaurina 
veidą, priduodamas jai aeztru 
ir nemiela pavidala. Ne gana 
to, piktumas kenke teip-gievei 
katai ir tai labai. Ypatos nega 
linezioe ant eavia susivaldyt, 
kenezia konia nuolatos ant vidų 
riu ant nesutrovejimo, mažiau 
siae daigtas juos erzina. Buvo 
ateitikymai jog toki piktumai 
buvo priežaste staigos emerties. 
Kada žmogus yra piktas, laike 
tokio piktumo mielina kitaip 
ne kaip kada yra apsimalszi 
mae, tai ir ne karta kada apsi- 
malezinime neg piktumo, ne 
karta griaudinames už savo 
staigumą. Atsiminkim ka ra 
ezo Rasztas Szv.: “Tegul sau 
le ne užejna ant piktumo ta
vo”.- Jago kam sunku apmal 
szyt piktumą, tegul payma stik 
la vandens in burna ir laiko 
pakol piktumas ne perejna; ap 
malszins tave ir apsaugos nog 
žodžiu, kuriuos ne privalai isz 
tart. Labiause velinam tai te 
vams idant ant savia apmal 
szintu ir užlaikytu szalta krau 
ja laiKe staigaus užpikymo.

Skelbe ne kurie laikrasz 
czei, jog laikai pradeda taisy- 
tys ir jau fabrikai judinusi. 
Gali but, jog mažuose miestuo 
se sziek tiek pasitarsi, bet dy- 
deluose miestuose da vis ne 
yra gerove,- tukstanczei žmo
nių badauje.

Vienok yra viltis jog užeis 
geri laikai- darbu ir uždarbiu 
atsiras, tiktai dabar trukdo isz 
rankai prezidento.
Ka Dievas ant svieto leidže, 

Tai to ne apleidže.
Ir tankiause bedarbeir sziek 

ti laikai eina žmonims ant ge
ro, ba katras laike badarbes 
pamato varga, tasai ateiteje 
stojesi paezedum žmogum, ba 
dažino po kam svaras kva- 
rabu.'

Vienoje apigardoje likosi 
iszmetyti laiszkelei po ant gal 
viu “D r a u gai ir D r a u- 
g e s!”- Mat užszaukdino. jog 
pribus garsingas draugas X.X. 
ne senei pribuvęs isz S. (nakti- 
gonykas 18 metu gyv-plau- 
keis apaugias) Na ir turėjo 
prakalbas api lygybe visu-tur 
ežiu su varguoleis. Tauzijo 
kaip ploznas, del susirinkusiu 
žiopliu. Kalbėtojas tauzijo ne 
szi ne ta, o terp to, kad jin 
gaspadine ant burdo už dyka 
ne taiki, ba ne turėjo už kuom 
užmokėt ir ant pagalės iszvari, 
kaip nuejas ant farmos atsigu
li ir kad farmeris nuvijo no sa 
vo farmos, jog ir antras farma 
ris nugujo, o trecziam farme- 
riui inkali davi! Po visam nusi 
davi in savo kvatiera, kur jau 
buvo už kvatiera insiskolinias 
keletą doleriu, na ir tas garsiu 
gas socialistas revolucionieriu 
vagis ir tt. iszrades proga nu 
glemži no savo gaspadoriu 33 
dol.

Tokiu latru ne mažai privi
so A menke ir jagu in kur pri 
bus, o ne turės paludinimo po
pieru no kokios partijos, tai te 
gul czionaitinei socialystai su 
szunimi užpjudo, kad ne dary 
tu sarmatos del socialines par
tijos, ba viena apsiterszus avis 
ciela pulkeli aptersze.

Tokius latrelius niekados ne 
siuns už agitatorius in Amen- 
ka ne sočiai demokratai nv re- 
volucionierei ne anarkistai, o 
ne in savo partije ne priims. 
Tiejei-gi, kur parengineje to 
kias prakalbas garsytas per to 
kius bloznus, tai neturi proto 
ne tiek kiek perekle viszta.

Jus-gi socialistai, jagu nori
te būti socialistais, tai ymkite 
paveizda no prūsiniu socialis
tu, o ne no byle valkatų vagiu 
ir piktadariu.

Japonu Priežodis
Japonu yra priežodis tokis: 

“Katsute kabutono o simeru” 
ka ženklyna lietu viezkai: 
ingalejas, “pridrutykie geriau 
kelmą ant galvos,” To 
priežodžio senovės Japonije ir 
dabar laikosi. Po szitai praeju 
sei karei japonine ministerija 
pareikalavo ydant visi aficie- 
rai prisilenktu reikale neatbu 
tinos vaiskavos permainos ant 
pamato kareiv ezko dasekimo 
Ta apezaukyma ir permaina 
priemi ir jau ženklyvai per 
maim. Permaini suvis drabu
žius vaiskavus. Dabar vaiskas 
ne turi jokiu blizgucziu. Da 
bar drabužis žylas bežibarcziu 
papuoszu ir knypkiu. Ne se 
nei atsibuvo manevrai, ant ku 
riu emi dalybas 50 tuketaneziu 
Žalnierių tai tik buvo vaiekavi 
agentai isz kitu vieazpatyecziu, 
dydelei stebėjosi isz naujo spa 
šabo kariavimo, api kuriais at 
mainas da tik dabar Europoje 
pradėjo mislit. Artilerije suvis 
lykosi permainyta. O kas ki 
szasi flotos, tai teip lykosi per 
dirbta, ydant 1915 mete Japo 
nije turėtu 38 dydžiausius lai 
vus, ne skaitant daugybes tor 
pidiniu laivelui ir po vandeni 
niu boteliu. Jau szedien japo 
nine flota yra labai drūta.

Ymant ant apsvarstymo, jog 
Japonije dabar turi 20 korpu 
su vaisko ir da nuolatos daugi 
na, gali daleidinet jog Japoni 
je prijaueze ant vainos ir tai 
trumpoje ateiteje.

Vieszinykas daug Japoni 
joi p. Nemirovicz-Danczenko, 
raszinykas daug numananti1-, 
daleidineje. jog Japonije suvis 
ne turės vainos su Ameriku, 
nes norės užklupt ant Rusijos, 
kure gerai pažinsta ir no ku 
rios gali užimti daug žemes. 
Japonus dydelei sujudino nu 
tartis dirbimo geležkelio 
amurko ir Japonijoi atvireira 
ezo jog priesz Rosije reike būti

Vienas isz slidžiu augsztes 
nio sudo New Yorke nedavi 
anierikoniniu popieru, del to, 
jog ne ižsižadejo girtavimo. 
Jagu teip visi sudžei darytu, 
tai savo laike visi girtuoklei 
isznyktu.

Kaip girdėt isz gazietu, tai 
atidari keloleka fabriku Suv. 
Steituose. Ar kasžin isztikro 
ižsipildys pranaszavimai He- 
arsto, kuris pasaki, jog repub- 
likonai atidarys visus fabiikus 
ir tukstantei darbinyku aplai- 
kys darbus. Ketina ne atbūti- 
nai aprint Tafta prezidentu 
Suv. Steitu.

Ne reike teip labai rupytis 
su darbais, ne trukus atsiras 
tiek, jog bus stekas darbiny
ku. Szitose dienose randas 
Suv. Steitu iždavi kontraktus 
ant pristatymo tavoru, teipo- 
gi ant užpirkimo prietaisu ir 
medegos del visokiu departa
mentu randavu, teipo-gi ant 
statymo 200 randavu muryniu 
namu visose szalysia szios že
mes ir ant to mierio randas 
paskyrė ant kart 250 milijo
nu doleriu. Kaip rodos szita 
pradže rando pajudys vertei- 
gyste ir prekyste ir tukstan 
czei žmonių gaus užsiėmimą.

Republikouai baisei bijosi 
kad Bryanas, demokratinis 
kandidatas, ne numusztu aksy 
žios no užrubežiniu tavoru, 
per ka amerikonine vertelgys- 
te turėtu nupult. Nori Taftas 
prigelbet, kuris prižadėjo ap
saugot akcyze, o kuris priesz 
nominacije prižadėjo.

Garsingas rasztinykas gra
fas Tolitoj apgarsino del cielo 
svieto, kas dedasi Rusijoje, 
jog gauje randava virves ne 
paleidže korime gyventoju. 
Nori jisai, kad ir jin uždarytu 
in kaleyma, nes ylgiau ne gali 
tuju baisybių slėpti.

Yra tai apmi&lytas spasabas 
per augsztesne klasa ydant 
baust nekaltus prasižengėlius 
su vyrve ir kulkomi.

Žudinimas nekaltu atsibūvi- 
neje priesz diena. Apart ate 
mimo gyvastes, kožna viena 
baisei kankina, kad iszkvost 
su turturom to, ko kankinis ne 
žino.

Tuju visu kaukiu ne gali 
czion apraszyt, ka iszrodi gra
fas Tolstoi ir cielam svietui 
apgarsino.

Ant galo tas garsingas rasz
tinykas daduoda:

“Visi revolucionierei, bom- 
bierei ir žudintojei ne gali bū
ti sulyginti su kvailybių kri- 
minaliszku darbu, kokiu ran
das dasileidže”.

Tolstojus tolaus davedžioje 
szita, jog teip revolucionierei 
kaipo ir randas rusijos laikosi 
tojo paties kelio ir naudoje vie 
nota spasaba, ir jagu užeina 
kokia skirtumą, tai toji yra ant 
naudos revolucionieriu.

Isz Amerikos. Gaisras
Gyventojai Kribaicziu so 

džiaus (netoli Szauliu) iszva 
žiavo in Sziaulius in turga. 
Tuotarpu sodžiuje isztiko ug 
nis. Visas sodžius sudrge nes 
nebuvo kam gesinti.

Uždarys 50 monopoliu.
Kijevo gub. pradėjus vale 

tiecziam drąsiai reikalauti, 
vyriausybe sutiko uždaryti 50 
degtines monopoliu.

Kaip tai butu gerai kad ir 
kitur valstiecziai taip darytu!

Darbininkai laimėjo.
Peterburgas.- 300 darbinio 

ku padavė teisman viena fabri 
ka ita, reikalaudami užmokėti 
j'tmsuž sekmadienius, kuriais 
jie dirbo prieszais 1897 metu 
instatymus. Ta byla buvo nu 
ėjusi net in pati senata, kuris 
pripažino, kad darbiniku rei 
kal.lvimas yra teisingas. Dar 
binikai dabar ir pareikalavo, 
kad butu jiems užmokėta už 
visus sekmadienius, kuriuose 
jie dirbo per deszimti metu. 
Dar liniukai iszlosze byla,

i Durnos darbai.
Pęr visa treciosios Durnos 

gyvavimą iki birželio m. 18 
dienos vyriausybes ineszta 591 
sumanymas; Duma peržiurėjo, 
priėmė ir atidavė Tarybai svar 
styti 132 sumanymu; isz tu 
caras patvirtino jau 90; 10 su 
manymu ministerial atsiėmė 
a'gal; Durnos Komisijos peržiu 
rojo it turi paruoezusios pra 
uccoiiiiuc irto Buiuauymns 
294 sumanymus Komisijos tebe 
svarsto ar da žada svarstyti. 
Beto, Durno peržiurėjo ikiszio 
lai 32 samati isz valstybes biu 
džeto 1908- tiems metams.
Vėl karalių pasimatymas.

Vokieczm karalius (kaizeris) 
ketinąs biiželiom. pabaigoj ar 
ba liepos pradžioj atvykti Ru 
sijon pasimatytit su musu caru. 
Kada jis atvyks ir kur juodu 
susitiks-nera tikros žinios. Ke 
hones tikslu esą santaikos 
dalykai.

Peterburgas. Vidaus reikalu 
ministerija nutarusi persekioti 
eqcijalistu tautininku partija. 
Peterburgo žandarmerija jau 
sznipinejusi, kas pridera prie 
tos partijos, jau keletą kratų. 
Žydu nepriims in kariu 

mene.
Vilniaus apygardos kariu 

menes vadasiszleidespaliepima 
surinkti invairias žinias apie 
žydus kareivius ir kokias jie 
pildo tarnybos priedermes, kad 
paskui butu galima pakelti 
Valstybes Durnoje klausima 
apie pratzalinima žydu isz ka- 
riumenes, kaipo netinkaneziu 
prie ezito amato.

Piknikas! Piknikas.
Dr. Sz. Ludviko Mahanoy 

City, Pa parengi dedeli pikniką 
diena 15 Augusto, kuiis atai 
bus ant Pleasant Hill,- gale 
miesto.

Prasidės po nabažanstvai su 
paroda per miestą.

Inženga ant platformes 25c 
Bus dydelis susirinkimas, nes 
pribus sveczei isz visu szaliu!

Visi bus puikei priimti ir 
szoks net viskas dundės, ba 
bus puiki muzike!

Nuoszirdžei užpraszo, 
Komitetas.

Ant pardavimo.
Maža aptieka Lawrence. 

Mass, kur gyvena 76 tuks. žmo 
niu. Preke $700. Ta preke yra 
labai maža. Yra tai gera proga 
Lietuviszkam aptiekoriui, ka 
dangi arti aptiekos randasi dau 
gybe apsigyvenusiu Lietuviu, 
todėl galima vesti gera bizni. 
Nandokytes isz progos. Atsi 
szaukyte in Redakcija “Sau
les”. (69 o;)

ISZ ROSLTOS, LTE.
TUVOS IR LEN

KIJOS.
Nuszovimas kontraband 

ncsziu-
Netoli Tauragės ir Pundala 

vos nuszauti du kontrabandne 
zisai, o Szilinguose vienas. Tai 
jau ne pirmi atsitikimai ežiuo
se metuose.

Automobiliai.
Tarp Liepojaus ir Klaipė

dos nustojo vaikezezioje dėlto, 
kad Rusijos keliai esą netike. 
Tolesniai ketinama kelias teip 
-pat isztaisyti, kaip Vokietijo 
je.

Santaika.
Tarp Peterburgo ir Vatika 

no (popiežiaus rūmai) invyko 
santaika. Sukilę ginezai del 
vyskupo Ropo užbaigti. Po 
piežius sutiko Vilniun paskirti 
vyskupą.

Pas Chinus pramokęs.
Chinai, turėdami labai ma 

žai žemes sulyginus su savo 
kraszto gyventoju skaicziumi, 
yra priversti labai rūpestingai 
savo laukus daboti kad vi 
siems duonos užtektu. Jie ru 
giu, neseja kaip mes. Bet pirm 
paseje, paskui persodina kiek 
viena kelmeli inkasa giliai že 
men ir dar paskui apkasioja, 
kaip tai mes darome su bulbe 
mis.

Pas Chinus pasimokęs, Ka 
ingos gunernijos Koks valdi 
ninkas Morozovas teip pat pa 
dare. Dabar iszrokavo kad isz 
vienos deizimtines žemes gavo 
400 lig 600 pudu rugiu.

Paskaitykime, kiek mes gau 
name isz deszimtines? Dvaruo 
se, kur geriau žeme dirbama, 
džiaugiasi gave 100 pudu javu 
isz deszimtines, o sodžiuose 
dažnai ir puses to nėra.

Musu senovės kapai.
Birželio 4 lig 9 d. Jonui 

Narkevicziui prigulincziam Di 
maicziu dvare, Teltziu parapi 
joje, koke viorstas nuo pavieto 
miesto, žmones žviriu kazda 
mi užtiko senovės kapus. At 
kasė pirm du kaulavonu, prie 
kuriu rado geležinius ir durtu 
vus, viena dideli lanka supin 
ta isz bronzo vielos. Rado dar 
prie kiekvieno po viena molini 
indą (urna), yingiukais apda 
bintą.

Prie kitu szesziu kaullavo 
nu rado bronzines apskritas 
sagtis jiems ant krūtiniu gulin 
ežias. Prie vienos tokios sag 
ties rado dar sveika iszsistove 
jusi drobinio audeklo gabalėli 
ir geležinius peilius. Visus ras 
tuosius dalykus Jonas Norke 
viezia atidavė žinomam Lietu 
vos senovės tyrinėtojui Miko 
lui Brenszteinui.

Vėl badas.
Isz daugelio Rusijos vietų 

pareina nesmagios žinios, kad 
valstiecziai vėl badausia, kad 
szimet javai vėl neužderesia: 
vienur iszdega, kitur neauga, 
trecziur neužsėta, laukai dir 
vonais stovi, arba krusza sunai 
kinusi. Kur badas-ten ir ligos. 
Jau girdeties, kad szen ir ten 
rodaneziosios ligos.

§ Ekaterinoslavas.-Leidžian 
tis darbininkams kasyklon, 
eme griūti žeme. Tris darbi 
ninkai užmuezta ir daug sužeis 
ta.

Isz žydu laikraszczio.
Žydu laikrasztis ‘UnserLe 

ben” raszo, apie Baltstogėje 
pasklydus! ganda, kad vėl yra 
rengiamos skerdynes. Daug 
žydu isz tos priežasties daugi 
nasi in Varszava ir in kitus 
miestus.

(sz visu szalu
25 nuskendo.

Manila, Filipinuose- Mažas 
laivelis plaukentis isz Manilos 
in Corregidor sala tapo sudau 
žintas per vilnis ir 25 pasažie 
rei tapo nuskan lyti tarpe ju ir 
tris amerikonai.

Persijos revolucija.
Persijoje žmones nežino prie 

ko kreiptis dabar, nes valstybe 
je ir valdininku tarpe didžiau 
šia netvarka.

Szachas davė didžiausia va 
lia rusu pulkininkui Liacbo 
vui ir tas daro Tegerane, kas 
tik jam tinka.

Visi ministerial liberalai at 
eistatydino. Naujieji ministe 
riai yra renkami isz laisves 
prieszininku. Szachas kvicczia 
si isz Europos senuosius Jais 
ves prieszininkus, kurie buvo 
iszsiusti, medžiliui reikalai! 
jant.

Medžilio (parliamento) ru 
mai suardyti ligi pamatu. Ka 
reiviai suaugo tik griuvėsius.

Szachas apsiskunde Angli 
jos karaliui, kad jo pasiunti 
nybe slepianti daug Persijos 
sukilėliu. Karalius atsake, kad 
jis ežia nieko blogo nemato.

Tavrize ir gi žmones nerimą 
stauja. Kilo susirėmimai. Yra 
užmuszta 80 žmonių ir daug 
sužeista.

Atvyko dar Tavrizan 300 ka 
reiviu.

Mieste begalo neramu. Ru 
sai labai isziigande, ketina beg 
ti isz mie sto.

Drebėjimas žemes
Tacma, Chile- Smarkus dre 

bejimas žemes atsibuvo provin 
cijose Tacna ir Arica valsty 
beje. Chile pietinėje Ameriko 
ja Daug bledies buvo padary 
ta, bet ant gylukio ne viena 
ypata nepražuvo.

Revoliucija Meksikoje.
Isz Meksikos mažai žinių 

gauname dėlto kad beveik vi 
eur pertraukta susižinojimas. 
Bet isz tu keliu žinių ka mums 
pranesza galime spręsti, jog 
szalis revoliucijos apimta. Pir 
moji telegrama, in New Yorka 
pakliuvusi, pranesza, kad revo 
liucijonieriai (sukilėliai) užė
mė Bieeko miestą. Dabar eina 
žinios isz El-Pazo. Atvažiavu 
šieji ten keleiviai pasakoja, 
kad visi geležinkeliai, kurie in 
fereona veda, iszgriauti.

Tik Meksikos centralinis (vi 
dūrinis) 'geležinkelis pasiliko 
sveikas. Torreone stovi, priei 
ruoszusi in kova kaiiumene. 
Matamoroso miestas revoliuci- 
jonieriais užimtas. Isz paskuti 
niu praneszimu girdėti, kad re 
voliucijonieriai iszpleeze Nue 
va-Leono miesto banka ir iždą 
Jie jau pasirodė Matamoraso 
ir artinasi prie Terreono.

In sziaurines Meksikos vale 
tijae valdžia geležinkeliu pa
siuntė 16 kariumenee trauki 
niu.

> yy
NAUJA KNYGA

IstorijeSzventa
Seno Ir Naujo Instatlmo su Paveikslais.

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

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

bab^tKparduo: 50 centu 
Teipos-gi turime visokiu dvasiszku 

svietiszku ir istorinu knygų kuriu 
kataloga gausite dykai. Adresąvoldte 
'•Saule’’ Mahantį^ Glįfr Jįjfc,

Isz Lietuvos.
Žagare.

(Sziaul. pav). Reibeniu 
sodž. lauko gale pon. Nariezki 
no miszke rado mažuczio vai 
ko lavona pamesta. To eod 
žiaus deezimtininkas pristatė 
sergus po 3 per diena, 4 nakti, 
ant rytojaus padavė Žagarės 
uriadninkui žinia, tas vėl už 
dienos atvažiavo apžiurėjo ir 
pasakė: kad tas vielionis ir su 
putu bet jus turite saugot, kol 
daktaras atvažiuos.

Gegužio 29 d. vakare tems 
tant daktaras atvažiavo, vielio 
ni apžiurėjo ir ten pat pakasė.

Tai kiek sargai iszbudejo ta 
vielioni!

Szakiai.
Musu miestelis yra pragaree 

jas vagimis, apie kuriuos jau 
ne syki buvo raszyta bet to 
kios vagystes, kokia atsitiko 
ežia birželio 20 d., jau seniai 
ezakiecziai negirdejo.

Kožna antradieni ir penkta 
dieni ežia esti turgai. In juos 
atvyksta kelintas žmonių isz 
aplinkines. Dėlto ir sziandien, 
petnyczioje keli Valancunu 
kaimo ūkininkai in Szakius at 
važiavo. Bevažiuojant vieno 
ūkininko sulužo ratas. Jis nue 
jo in kalve rato taisyti, o vėžy 
ma pasiliko ant prekyvietes. 
Buvo jau po 9 ryto vai. Kele 
tas Szakiu vagiu važiuodami 
nro ta vjetn Vn>- 
mas, iszkmke isz jo arklį ir, m 
sikinke in savo ratus nuvažia 
vo tolyn. Arklys, su kuriuo va 
gis. važiavo, negalėjo bėgti su 
pavogtuoju arkliu, todėl vagie 
ji paleido in Augustavo dvaro 
vasarojų, ir slinko su pavogtu 
dar tolyn.

Žmogus, pas kuri pavogė 
arkli neradęs jo pakele triukez 
ma, bet Szakiu policija, ju ne 
eivijo, ir žmogaus arklys, kuris 
prekiavo 140 rubliu, prapuo
lė.

Matote ūkininkai Kad Sza 
kiuos ir diena gali atsitikti va 
gyetes, dėlto atvažiavę, nepali 
kite arkliu ant prekyvietes ar 
ba gatves vienus, o inei vežkite 
m koki-nors gera kiemą, kur 
kaip žinote gal nebus pavogti.

Saloczini.
(Panev. apekr ). Eia ežia ke 

lėtas susipratusiu ūkininku, no 
rineziu iszsikelti in viensėdžius, 
bet juos trukdo tamsesnieji, 
kurie sako:

“Musu tėvai teip giveno, ir 
buvo visko apteke, bus ir 
mums gana.” Laikas mesti se 
na ūkininkavimo būda ir skirs 
tyties isz sodžiaus.

Lygumai-
Biiželio 4 d. sudege netoli 

Szekszcziu dvaro medininkas 
grapo Zubuvo Sarokas, katras 
jau baigė pirkti žeme isz jo 
Sudege gyvenamoji troba ir 
klojimas. Gaisras buvo antroj 
adynoj po pietų. Isz ugnies 
isztrauke tiktai maža skrynele 
ir dar iszgelbejo viena karve, 
antroji gi sudege. Be to sudege 
dar szimtas keli rubliai kurios 
buvo paskolinės brolis isz 
Amerikos pabaigti pirkti žeme. 
Grapas dasižinojes (nes jis da 
bar yra užrubežije) apie 
toki atsitikima, nepanorėjo 
apleisti savo žmogaus, ir pado 
vanojo jam 50 rubliu pinigais 
ir tiek balkiu, kiek reiks nau 
jos trobos ir klojimo pastaty 
mui.

Apšvietimas pas mus stovi 
dar ant žemo lapsnio, bet jau 
rodos žmones ima po biski bus 
ti iszmiego. Lygumuose neee 
niai atkeltasis kamendorius no 
n padaryti knygynėli “Kuriam 
bus dvaeiszkoe ir evįetiezkoe 
knygos”, pagal jo žodžiu. Be 
to jie per pamokslą užgynė 
skaityt žmonieme visas blogas 
knygas ir laikraszczius, bet ko 
kius aiezkiai ne iezreiezke.

Szakyna.
(Sziauliu pav). Nėra turbut 

niekur tokio tamsaus kampe
lio kaip pas mus Szakynoje. 
Czia žmones nedieldienio lau
kia, kaip saules patekant, o su 
lauke kaip tiktai isz, ypatin 
gai jaunuomene, skubiai trau 
kia alaus gerti. Kadangi Sza 
kynoje nėra alines tai, tat isz 
sinesze ant gatves ramiai sau 
lenkia o iszlenke aluti traukia 
tiesiai prie ezventosioe mono
polio degtines paragauti. Nes 
degtine yra geriausias ju vais
tas. Bet pasiūlyk tu jiems lai- 
kraezti, tai tuojau tave iszvadi 
na bedieviu, ciciliKU, parmazo 
nu ir kitais gražiais žodžiais ir 
dar žada apskusti klebonui kam 
sako tie tavo laikraezcziai nau 
dingi,- kad aez turiu atliekama 
skatiką tai nuėjės pas monopo 
Ii, atsigeriu degtines ir tuokart 
jaueziu, kad mano širdie pasi 
linskmina. Teisybe, jiems laik- 
raezczio nei parodyti negalima, 
nes nuo tokio žmogaus, kurs 
laikraszczius skaito jie bėga 
kaip nuo kokio žverio. Degtine 
gi jie geria, kol nepapameta ir 
eina namo, galvoms m triobas 
daužydami. Tecziau jiems ne- 
pavygeta namon pagriežti: par 
virsta kur ant kelio ir miega. 
Atsiranda daug tokiu, kurie, 
radę girta begulint apkrausto 
jo kiszeniue ir jeigu dar randa 
koki skatita, tai pasiima.

Bartininkai.
/XZilt- A Di—--- ----- -1--

czia buvo szv. Petro atlaidai. 
Sueipykus piemenims, vienas 
isz ju, Milunaitukae, apskundė 
kitu savo du draugu sargybi 
niui Dnkovui, kad juodu turiu 
ežiu revolveri. Minetasai sargy 
binis padare pas juodu krata, 
bet revolverio nerado. Tik pas 
viena rado peili ir nuo laikrod 
žioreteželi, ka ir pasiėmė. Mat 
musu policijai ir retežėliai ne
valia turėti.

Tverecziiis.
(Szvencz. apekr.), Anksti ry 

ta birželio m. 10 diena. Tvėrė 
cziuje atsitiko didelis gaisras. 
Sudege 63-ju ūkininku trio- 
tos. Gaisras kilo Naviku sod
žiuje. Sudegus visam sodžių, 
ugnis persikėle in Didžuosius 
Kukuczius tas sodžius irgi vi 
eae sudege. lez Didžiųjų Kuku 
ežiu ugnie perezoko in treczia 
vieta, in Pivoriu sodžių, kur 
sudege 19 triobu. Tie tris sod 
žiai labai arti vienas nuo kito. 
Nuostoliu esą apie 40 tuket. 
rubliu.

Stucziai.
(Tauragnu vale. Zar. p.). 

Neseniai czia buvo toks nelai 
mingas atsitikimas: netoli eže 
ro piemens ganė banda; ker 
džius parėjo pietų. Ganyt liko 
du piemeniu,- vienas dvylikos 
metu kitas ezesziolikoe. Didės 
nysie nuėjo maudyties ežeran 
ir pradėjo rodyti mažesniajam 
“eztukas”: pasinėrė viena kar 
ta ir kita, treczia karta pasine 
res jau nebeiezplauke m pavir 
ežiu. Mažesnysis nesulaukda
mas iezplaukiant, suprato kad 
czia jau nebegerai ir leidosi 
bėgti in sodžių ezaukdamas pa 
gialbos.

Kol subėgo žmones kol su- 
jieszkojo vandenyje prigereli, 
iszejo daugiau valandos. Kaip 
tik isztrauke prigereli isz yan 
dene bobos, stovėdamos ant 
kranto pradėjo rėkti: “Nepri 
leiskit in žeme kūno”!- Ineeze 
marezkae ežeran, ten padėjo 
ant ju lavona ir ieznesze ant 
sausumos stengėsi vis laikyti 
kuna kuoaukezcziauses nuo že 
mes ir vien tik supimu norėjo 
sugražinti nelaimingajam gy
vybe, bet veltas darbas !-supo 
daugiau valandos... neatgaivi 
no.

(Daugiaus ant 4 puslapio)



MJJCART NEDELINIS LAIKKRASZTIS

Iszejna kas Lltarninka ir Petniczen >,
PRENUMERATA KASZTUOJE:

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

EUROPA — Rosije $8,50
Angliję ir Szkotije 15 sh 
Prusus 15 mi

Mėnesinis Rasztas “Linksma Valanda"
AMERIKE ANT METO............... ......................  fl,00
ANGLIJĘ  .................... .......... ......... 7 sb
I* TUBUS...................    7 mr
UOSSIJE .... ... .... _ ............ SI,60

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

AMERIXE.......... ................ . ........ ......... ...............  S3,00
ROSSIJE................ ...........-....... ......................... SI,50
ANGLIJOJ..... .............................. „.................. . 10 sb

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

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

S1ERATA
APRASZIMAS ISZ TEBIRIO 

ATSITIKIMO.

Perdėjo F. W. S. B.

VI.
Suėjimas.

Kaip diedukas pasakė teip ir 
stojosi, Szimukas likos pay tū
tas in vaiska ir jau ne karta 
pavuoste paraka, o ir likos pa
žeistas in galva. Kada teip gu 
Įėjo viena karta prie ugnies 
abaze pasiremia e ant peties VIa 
do, kurie tai Vilniuje jin prie 
me ant nakvines ir pasakojo 
jam kaip tai jin nužiūrėjo už 
yagyeta Hsjvoszas ir kaip li
kos isz grinczios iszguitas, o 
kada baigė savo apsakyma, 
pertrauke jam jaunas žmogus, 
eztai sedyntie už Vlado.

— Žinai broli! jog mes ta 
ve tada nereikalingai nužiūri- 
nejome, ba dažinojome da ta 
paczia diena, ba mums vaitas 
atvede muso karve. Pavogė ja 
tris Maskolei, kurie no senei 
trankėsi po muso aplinkine.

M boa in Jn V1PT1RS hm 
liuk?- užklausė Szimukas paei 
keldamas nusistebėjas.

— Ne pažinsti mane? es
mių Ignacas sūnūs Hejvoszo.

— Tai tu Ignoteli, ka man 
tada atneszei szmoteli duonos, 
kada mane tavo tėvai iszvare ?

Ir susispaudė abudu szirdin- 
gai kaipo senoviszki priete- 
lei.

— Ejk szen Ignoteli, seski 
czionais prie mamas, džiaugiuo 
siu neiszpasakitinai, jog tave 
czionais matau.

— Tykek man, kalbėjo Ig
notas, mes ne karta gailėjomės, 
jog tave iszvarem,oasz su Maru 
ka nuolatos praszemtevo idant 
tave adgalios parvestu. Ne bū
tumėm tave iszvare isz namu, 
jago ne vagis.

— Ar gyva da tavo bobuke?
— Ne - numirė tuojaus po 

tam.
— O teip visi sveiki ?
— Visi sveiki acziu Dievui.
— O sesute tėvo ar da ne ap 

sivede ?
— Ne, da yra namie.
— Na, na, vaike! ne klausi 

nek api mergas, pertrauke kas 
tokis isz užpakalio. Szimukas 
apsidairęs paregėjo kuninga, 
savo geradeju, paszoko ant Ii 
giu kojų idant pasveikint jin.

Kunygas pribuvo in abaza 
su senum Motiejum idant at
lankyt Szimuka, už kuriuo la
bai bodėjosi. Kada senas Mo
tiejus nuvažiavo pas kunyga 
idant paymt maisto del vaisko, 
liepe pakinkyt ir nuvažiavo 
drauge. Pasisveikino su juom 
kaip tėvas su sunum.

— Na, kaip Szimuti, kaip 
matau tai su tavim ne kas, nes 
kaip man rodos žaidulis nepa- 
voyngas ir ne užilgio pas
veiksi.

— O ka geradejau, viskas 
gerai czionais; žaidulis tuojaus 
iszgis ir vela bus gerai.

Pasikalbėja da kokia valan
dėlė, su senu Motiejum sugri 
žo namon. Abaze buvo viskas 
tyka žalmerei gulėjo prie 
ugnies, tik patyka vaiksztine 
jo aplinkui abaza. Szimukas 
ir atbuvinejo ta vakara patro 
le. Sztai isz tolimo iszgirdo 
žingsnius kurie prisiartino prie 
abazo.

— Stok! kas ejna? paszau-

ke Szimukas.
Ne gavo atsakymo- žingsnej 

artinosi kas kart arcziau.
— Stok!- kas ejna! ba ezau 

siu! paezauke Szimukas gar 
siau.

— Saviszkis- atsake kas to 
kis isz krumu.

Szimukas užeimislino valan 
dele. Balsas buvo jam pažins- 
tarnas, nes ne galėjo atsimint 
kur ir kada jin girdėjo. Žen 
ge pirmin kelis žingsnius ir pa 
regejo iszejnant isz krumu 
maskoliszka saldota su karabi 
nu ant pecziu. Iszpradžiu no 
rejo szaut in pribuisza, nes ta 
sai pastate karabino bagineta 
žemin in žeme, žinojo Szimu 
kas jog ne su neprietelum su 
ejna, tik su prietelum.

— Kas esi do viens? užklau 
se nepažinstamo.

— Saviszkis- teip kaip tu 
broli jaunas- pabėgau isz mas 
koliezko vaisko ir atejnu musz 
tis su jumis.

Szimukas klausė nepažinsta 
mo žodžiu nuąistebejasi Balsas 
nepažinstamo parėjo per jo 
jo szirdi, norints ne buvo ma 
tias veido nepažinstamo, nes 
rodėsi jam, jog jin pažinsta ge 
r ai ir jaute jog szirdis jojo 
linksta prie tojo žmogaus.

— Pasakyk man savo pra 
varde, ir atejk czionais arcziau 
idant asz galetau prisižiuret.

— Esmių Mikola Ratajus, 
tarė nepažinstamas, prisiartin
damas arcziau. Szimukas su 
ryko ant tuju žodžiu szaukda- 
mas:

— Tėvai mielausias, bran
giausias teveli! mesdamasis 
jam m glebi.

Ratajus stovėjo kaip be ža. 
do per valandėlė, nes ir jam 
isz paežiu pradžių buvo balsas 
Szimuko pažinstamas, nes da 
bar teviszka jausla ir kraujas 
pažino savo sunu, Spaudėsi 
viens kita, kaip tik galėjo 
psaust sūnūs tęva, ne matias 
per deezimts metu.

— Milemas sūneli- kalbėjo 
Ratajus, tai iszsipilde mano 
karseziausi velinimai jog esi tar 
nis toje apginime savo tevines.

--  ’tr-g* S“*“J----- -—1-4. 
ar sėdėt už pecziaus kada bro 
lei mano czionais szala- ir slep 
tie kada jieje muszasi.

— O ka tai turi ant kak
tos?

— Gavau maža žaiduli, ka 
da 'gyniaus nog užpuolu die
duką.

— Koki dieduką?
— Koki?- muso. Ar ne ži 

nai tevia, jog tavo tėvas o ma
no diedukas yra gyvas?

— Sunau- ka tu kalbi? Ar 
-gi Dievas daleistu tiek links
mybes ant kart?

— Teip milemas teveli- ry 
to jin paregėsi czionais abaze, 
ba jisai mums pristato maista 
kas dien.

Kalbėdami teyas su sunum 
ne nepajuto kaip laikas bego. 
Tolimoje buvo girdėt žings 
neis kėlu žmonių.

— Ejna mane iszvalnyt i 
permainyt sargyba, kalbėjo 
Szimukas, pridedamas ausi 
prie žemes. Ratajus mėtėsi ant 
žemes, pridėjo ausi ir klausė, o 
po valandėlei nuėmė bagnieta 
nog karabino, insmeige in že 
me ir vela klausė. Szimukas 
žiurėjo in szale girnos. Rodėsi 
jam jog isz girrios iszejna pul 
kas žmonių ejdami in juju 
szale.

— Jėzau Marya! Te ve tai 
Maskolei!

— Szauk! suryko Ratajus.
Ir puolė szuvis isz revolve 

no, kuriuo balsas prasiplatino 
po visa aplinkine.

— Temyk gerai in taja eza 
le isz kur girdėjai, pirmutinius 
žingsnius, gal tai pirmutinei 
sznipukai.

Pasilenkiąs vela prie žemes, 
slinko Ratajus ant pilvo pir 
min. Ne ilgai laukus iszgirdo 
Szimukas ezovi isz tos puses 
in kur buvo nuslinkiae tėvas, 
o po valandėlei suriko drutu 
baisa:

— Szimuk! pas mane1
Perkūnu bzoko Szimukas m 

ta szali ir pamate tęva apsiaub 
ta per kelioleka neprieteliu. 
Prasidėjo ant tikrųjų muszti 
ne. Atbėgo in pagialba savisz 
kei o ne poylgam neprietelei 
turėjo atsitraukt. Szimukas 
dabar pasilenke prie tėvo. Vei 
das jojo buyo szaltas, atsiklau

pias, pridėjo ausi prie jojo lu
pu ir pažino jog da lengvai 
kvepuoje.

— Acziu Dievui už ta', jog 
da jin iszgialbesiu, tarė pats 
in save ir ėmėsi prie pakėlimo 
tėvo. Nes buvo tai sunkus dar 
bas, ba deizines rankos ne gale 
jo pakialt, o czionais reikėjo 
greitai suktis, ba neprietelaus 
kulkos szvilpe kaip bites ap
linkui, ne toli paregėjo stovin 
ti sena Motiejų, kuris prakal
bėjo in jin:

— Ka darai vaike?
— Dieduk gelbek- tai tė

vas!
Senas Motiejus priszoko prie 

gulinezio ant žemes, paėmė 
ant pecziu ir nubėgo m de- 
szine szale girios. Szimta žings 
niu kone nubėgo, ne tardamas 
ne žodelio. Paguldias sūnūs ant 
žemes, nuėjo giliu ir girria iez 
kur sugrįžo tuojaus vesdamas 
arkli pakinkyta in vežimėli 
ant kurios sėdėjo jaunas vaiki 
nukas.

— Pririszk arkli, tarė senis 
ir nuleipk nog vejime, gali 
man truputi prigelbet.

Vaikinelis padare ka jam 
buvo palipta. Uždėjo pažeista 
ant vežimėlio ir apriszo žaidu 
liūs.

— Dabai datruputi palauk
siu, gal surasim kur Szimuka, 
Ka ir jisai buvo pažeistas , ir 
gal tenais kur guli ant lauko. 
Pasilik czionais'prie tėvo, atz 
eisu jojo jeszkot. Ir vela nusi 
davė in girria.

Senukas atradias Szimuka 
ėjo su jeszkot Antana su kuriuo 
pagialba nunesze jin ant veži
mėlio ir paguldė szale tėvo. Po 
tam po valei ėjo szale vežime 
lio per girria in grinezia giriu- 
ninko Heivoszo Vos nuvažiavo 
desetka žingsniu, sutyko ejnan 
ti žmogų senas Motiejus pažino 
jame Heivoeza.

— Kur eini? užklausė Mo 
tiejus ejnanczio.

— Girdėjome ezaudima, ei 
nu in tenais, pažiūrėt kas deda 
dasi su mano sunum.

— Duok dieve idant jin su 
rastum, nes saugokis idant su 
—-no ansitiktum ba ra-, 
kalei girti ir gal tave suterio- 
ti.

— O ka tenais vežate ? už 
klausė, žiūrėdamas ant veži
mo.

— Mano sunu ir anuka ve 
žu pas jus ba ne turiu juos 
kur arcziau nuvežt.

— Važuok su Dievu- tenais 
rasi mano paczia ir duktere, 
kuriuos jus pryjims,- ir nuėjo 
tolaus.

VII.
Knulas ir kartuves.

— Ka-gi ten vežate Motie 
jau? paklausė girrinyke, kada 
vežimėlis insiryto ant kiemo.

— J ūso gimines atvežu in 
sveczius mano Onuk, ne ži
nau, ar turėsit del juju vietos.

— Api patalpimma tai ma 
žas daigtas, nes kasžin kur ran 
dasi mano Ignotelis . Nes ka- 
gi tenais atvežėt?

— Tai mano sūnūs ir anų 
kas.

Mariuką tuom kart ir iszbe- 
go pažiūrėt kas ten do eveczei 
pribuvo, nes persigando baisai 
kada peregejo pažeistus ir vos 
gyvus.

Inneeze pažeistus in grin 
ežia. Apriszo ir apmazgojo pa 
žeistus ir paguldė in lova. Po 
kokiam laikui kada jau prade 
dėjo pasveikinet, iszgirdo yie 
na diena riksmą am kiemo.

— Jėzau! Marija! juk tai 
maskolei atvažiavo.

Su trenksmu m bego gauja 
girtu maskolių o vienas isz ju 
ju ezauke:

— Vot! mietežniki! paszau- 
ke, rodydamas su ranka ant 
Ratajaus ir jojo sunaus.

— Sztai mano gimines, tarė 
Heivoszas, serga da ir ne dary 
kit jiems skriaudos, palikite 
juos.

— Ha, ha! nusijuokė szeto 
niszkai maskolius, serga! o ant 
ko? mes juos iszgidinsim.

Tai kalbėdamas liepe suriszt 
visus o ir moters ir iszvare lau 
kan isz grinczios. Ligoniu pae 
me ant vežimo. Kada jau visi 
radosi ant kelio, kraujegerei 
maskolei uždege grinezia ir 
tvarta o staugdami szetomszkai 
yrėsi in ezale Vilniaus, o už ea 
vo darba likos pagirti per va
da ir da daugiau aplaike vud

kos už savo darba.
In menesi po tam ateitiky 

mui SzimuKo tėvas likospakar 
tas ant kartuvių o Szimuka su 
moterimis iszyare in Sibeįije* 
kur isz požeminiu kasikiu nie 
kad ne iszejo.

Senas Mikola numirė kaime 
Bobasia, kur jau kone visi gi 
Ventoje likos payioti drauge 
su kuningu in Siberije kur var 
gingai pabnge savo gyvenimą 
prie sunkaus darbo kasiklosia.

Ka-gi daugiau turime pri 
myt muso ekaititojams? Tik 
tiek jog Szimukas jau nieką 
dos neparegejo savo tevines, 
ba likos gyvas palaidotas ka 
siklosia isz kur niekas da lig 
sziolei ne turėjo gilukio pa 
bėgt o Mariuką lig smertei 
tankei ejdavo prie skilęs pasi 
kalbėt su juom ir suramint jin 
jiojo vargingam padėjime.

Tokie tai gyvenimas siera 
tos ant szio svieto.

K rome zoboveliu.
— Pasakykie Jonuk, ka tu 

nori?- klausė motina savo su 
nelio.

— Tegul tėtulis pasako- 
kalba Jonukas- asz žinau kad 
tėvulis tokio paties noro kaip 
ir asz.

— Na, tai tu imk arkliuka- 
eako tėvas- o Lizuke yms lele,

— Asz ne noriu arkluko. 
tetuk, tai del vaiku mažu, o 
juk asz tuojaus pabaigus pen 
kis metus, asz noriu ka man 
dresnio.

— Tai paimk kningele su 
abrozeleis, ar..

— Ne, ne, niekam ne tjkia 
tie jei abrozelei paėmus yra na 
mieje daug gražesniu, žinai te 
te tosios fotografijos..

— Tylėk, tai ne del tavęs. 
Rinkis greieziau isz to, ka ežia 
matai.

— Asz noriu ka mandres 
nio Gal..

— Na ka tokio ?
— Asz noriu ka tėtulis turi, 

i.-.*-- ;« danfift.-
— Kvailas esi vaike- tarė 

tėvas susiearmatinias, nes visi 
krome pradėjo juoktis.

— Tai tegul buna pipkute!
— O tu Lizuke, imkie lel 

ar teip?
— Ne, ne noriu- tarė dūk- 

liuke- tiktai gal su tuom viru 
ku ka in Joną, musu burdin 
gieri panaszus, tai nors bus 
gražu kaip jis apie lele tupi
nės.

— O gal kita kokia lele?
— O ne, asz noriu ana.
— Vis tiek.
— O ne, mamele, žiūrėk, 

ana panaszi in tave mažai turi 
plauku, o ir tiejei pritaisyti) 
teip kaip tavo.

— Lizuke!- paezauki abu 
du tėvai supykta ir susisarma- 
tinia. Užmokėjo už pirkini ir 
iszejo iez kromo.

Dažinojo.

Mergina in savo jauniki, 
kuri norėjo parodit savo ma 
mai.

— Seekie Jiozuti, tuojau 
mama ateis, labai nori tave 
pamatit.

Sesuki maža tai ižgirdus 
tari:-Tai-gi mama saki, jog 
nori ta kvaili pamatit ka su 
tavim merginasi.

jeigu norit sveikatos ir ivlrtumo tai turit los 
jieszkot, pati pas jus neateis. Jeigu vaik- 
Lzoziojl nusilpnintas ligos ir nusiminęs, mis- 
lydumas k;i(l neiszgysl, ti.l tuojaus kreipkis 
[Tie daktaro B. M. Hess, o ils padaręs atydu 
ir atsargu egzaminą, visai dykai, pasakys ar 
gali iszgyti ar ne. Mažu nereikės jokio gydy
tu'' galėsi pats mintie iszsigydyli su krajavom 
žolėm. Daktaras Ross pasakys tau visa teisy
be, ir neims nuo tavęs nei vieno centp. Dr. 
Ross turi suvirsz 22 metu patyrimą nuolatinio 
gydymo, iis yra specijalistu užsenejusiu ligų, 
jis iszgyuu ligas apie kurias paprasti dakta
rai neturi nei mažiausio numanymo, Jis sugra
žino sveikatas szimtam nelaimingu žmonių 
kurie buvo patrotyje vilty isz.gyjimo. Gydo su 
didžiause pasekme paslaptingas ligas, n ube- 
gimus sekios kurie naikina protą Ir kuna, 
skilvio, kepenų, kraujo ir odos nesveikumus

DR. B. M. ROSS 
167 DEAHBORN STREET 

ANT KAMPO MONROE ST. 
CHICAGO, ILL.

Užsikeik ElcveltorNim ant Penkto Flcrc 
Ofiso valandos: Kasdieu nuo 0 .iki 4. 

Vakarais, iszikyrua Uturninka ir Ketverga 
nuo 7 iki 8. N deltom nuo 10 iki 12 pietų.

Rodos ne kas, 
O tai bjaurus da:gtas.

Motina api 60 metu turi, 
Dukrele naszle nieko nežiūri; 
Na ir žmonių nesisarmatina, 

Varo savo ir gana;
Tos bobos vyras, 
O naszles tėvas,

Ne gali nieko sakyti,
Turi žmogelis tylėti, 

Ba jagu nubaust norėtu, 
Tai no burdingieriu in kaili 

gautu.
Tuno žmogelis kaip po lapu, 

Tili ant paezios ir dukteriu 
darbu;

Ba boba bu dukterimi bosauje. 
Rojaus lynksmybias ragauje. 

Dievas kantrus, bet ne dova
nos,

Už tokius darbus sunkei pa 
koros.

Per Ohio Steita kelaviu, 
Kolumbo mieste susilaikiau; 
Ant Union dypo sustojau, 
Ir tuojaus nakvynes jeszko 

jau.
O ka, in lietuviszka szali nulap 

sėjau,
Ant Karolaus strito apsisto

jau;
Kelis centukus užmokėjau, 
Poniszka nakvyn’a turėjau.

Nakvojau ir da ka pamaeziau, 
O kas buvo neiszmaniau;

Ne teatras ne kas kitas, 
Tuibut velniszkas dalykas.
Vienas vyrelis isz darbo pa

rėjo,
N usiprausi, apsirėdi ir in kar- 

czema nuėjo.
Draugus savo pasveikino, 
Ir boles su kitais graino; 

Ir kas atsitiko?
Sztai jio boba atvyko. 

Rnl.intl-nli rankoje turėjo.
Na ir angelskai prakalbėjo, 

O ne ka szneket mokėjo. 
Rėki kiek gerkle galėjo. 

Ant nieko ne žiurėjo; 
Ejki baster namo!

Ne sėdėk karezemo.
Virelis isz didelio stroko, 
Per langa laukan ižszoko;

O kad palicmonai ne toli sto
vėjo, 

Bėganti pagaut norėjo, 
Tas ant giluko pabėgo, 

Ir namon parbėgo.
Visos moteres ta boba peike, 

Ka nakti valkiojęs! ir vyra 
keike;

Ir ketina su ijaje ne užsidėti, 
Ne jokio žodžio kalbėti.

* * K-

Konektike,- Pequabuke, 
Tenais kone kožna bobuke,

Naktimi valkiojesi, 
Api bode dairosi.

Kad po nogiu nustotu, 
Szuniu ne loditu;

Begedes sarmatos ne turi, 
Ne paiso, jog žmonis žiuri, 
Niekai bobos niekai vyrai,

Api tai žino yisi gerai;
Ne bažnyczios ne reike, 

Vietoi melstis, kožna keike.
Tik tu Dieve susimilk, 
Aba suvis protą atimk!

Yra moterių szcziru,
Ir viru teisiogu-geru. 

Nes suvis mažai,
Oi, ne gerai.

* w *

Ohajuje, pasidari sziteip;
O ne kitaip.

Nuraszi vaikinas in viena api- 
garda,

Pas niergyna gromata, 
Jagu pas jin atvažuotu, 

Tai su ijaje apsipaezuotu:
Vaikinas 18 metu turi, 
Mergina ant 40 iszžiuri;

Atvažavo,
Ka norėjo gavo.
Bet jaunyste, 
Tai durnyste:

In dydele pažinte su ijaje in- 
ėjo,

Na ir ta merguže priverst jin 
norėjo

In suda jin padavi, 
Tas in platu svietą nusidavi;

Mergina lauke, gal kur pa
gaus,

Gal szeip teip vyra gaus.

IR VĖL 100 TUKSTANCZIU 1SZLE1STA
LIETUVIŠ

KOS
Daktariszkos

KNYGOS

VADOVAS
1N

SVEIKATA
Didžio 208 

puslapiu

Nes pirmesnės po 50 tūkstančių laidas; kaip bitės lietuviai išnešiojo — po visų pasaulį knygas.
NAUJA paskutinė 100 tukstančių egz. LAIDA, su daug pridėjimą ir 

Išaiškinimų, apie visokias ligas; kaip būti sveiku, nuo ligų apsisergėt, išsi- 
gydyt ir žingeidžių paslaptybių žmogaus gyvenimo — pripildyta 

Direktorius Collins NEW YORK Medical Instituto.
VADOVAS IN SVEIKATA parašyta aiškioj kiekvienam suprantančioj kalboje.
TA KNYGA yra naudinga vyrams ir moterims, seniems ir jauniems, sveikiems o labiauso sergantiems.
ŠITA KNYGA perskaitęs, netik mokės, kaip būti sveikų, nuo visokių ligų apsisergėt i, bet ir daktariškam mok

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

‘ KAD VADOVAS 1N SVEIKATĄ didelė knyga, tik perskaitęs jų, viską 
galėsi atrasti. DOVANAI ja kiekvienas apturės, kuris atsiųs tik 10 centų 
markėms prisiuntiino kaštus.

JEI TEIP SERGI, kad be tikrų gerų vaistų ir be SUMANAUS DAKTARO, negali būti išgydytas, tai COLLINS 
■ N. Y. MEDICAL INSTITUTAS didžiausias ir seniausias Amerikoj, pasekmingai visokias ligas išgydo, nes jame 

darbuojasi daktarai specialistai ant visokių ligų ir vartoja geriausias, tinkamas gyduoles, pergalėjimui ligos, — su
teikia sveikatai pagelbą, tttsišaukus asabiškai ar aprašant (lietuviškai) ligą-nesveikumus, per laišką.

| Kad apsiima, tai ir’išgydo: VYRUS ir MOTERIS, senus ir jaunus nuo visokių ligų.
* KAD TAS INSTITUTAS pasekmingai visokias ligas, paprastas, užsendįtas ir paslaptas užsikrečiamas išgydo; 

tai liudija pačių gydynių laiškai, palei daleidimų iŠ daugelio talpiname nors keletu.

Išgydyta nuo už- 
sondinlos ligos 
skausmingos mė
nesines, baltųjų, 
ir dieglių, vidu-

Agnieška Daškeno
Now Rockford, N. Dakota.

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

rie mane išgydė nuo abelno nusilp
nėjimo ir jaunystės gyvenime klai
dų nors butų sarmatą apreikšt vi
są buvusį nelaimingumą, bet ve
lydamas dėl brolių slapt inguose ai 
likimuose apturėt tykrą išgydima 
kad kreiptųsi prie jus ir kad viso
kiom be pašaukimo daktarams 
pinigų be naudos nematytų. Da
bar aš esu sveikas ir drūtas ant 
visų dalių Kūno - jus vardą visiem 
garsinsiu laikydamas pagodoiig.

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

Ilgai sirgias inkstų 
vidurių liga, skaudė 
jimo koioso, ranko
se ir san&rf&cse plau 
uciu nesvoikumų- 
kosejimu su skrep-

Išgyditas dėkingas 
ir prisiuntė paveik
slą.

Juozas Nikelis
251 Cypres avė. Johnstown Pa.

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

The Collins New York Medical Institute
140. WEST 14 STR. . NEW YORK N. Y.

Dėlei atsilankančių asabiškai Ofisas adaras kasdien nuo 10 iš ryto iki 5 po piet; šventadieniais nuo 10 iki 1 vai.
Dr. R. MIELKE, ruplntojaeis gydlnluia institute.

Akyvais.
DnLtarac:- Tlcl Vn VOHaB 

nori, idant po smert padarit 
eekcije (pjaustit) kuna?

Ligonis:-Mat asz naretau 
žinot, kokis velnes mano 
viduriuose eedejo.

— Ko Jurgi sėdi teip mai 
szei ?

— Ba ne daug valgiau.
— Ar tu, ne daug valgei! 

Kirtai net auses krutėjo!
— Jau, jau,- kirtau, o ko 

del pilvo ne skauda.

Niekai sviestas
Sudže:- Metei poni savo 

slūginėj puodą su sviestu ant 
gaivos. Ka ant to pasakisi?

Apskundsta:- Ponas su 
džiau, tas sviestas jau buvo 
a jtrus ir kartus....

Ne norėjo nugazdyti.
Lakajus pisiartina ant pirsz 

tu prie savo pono ir sznabžda 
in ause:

— Prafzau pono!
— Ka toki?
— Atėjo motina musu szvie 

sios ponios.
— Tai kodtl ne sakai, jog 

atėjo mano vuoszvi?
— Mat ne norėjau szvies. 

pono nugazdyt.

Ne jio
Sudže in avietka:- klausik! 

ka mielinai, kaip pamate Petra 
traukenti per langa skrinele.

Svietkas:- Asz džiugiausi, 
jog tai buvo ne mano skrine 
Ii...

Ant sorkiu.
— Direktoris rodu vienam 

ponui žvėris prisiartino prie 
kletkoe kurioje buvo dideli 
kirmėlė ir sako. “Cze ira di 
džiause kumele antsvieto, kuri 
ant pusrit nuriję ciila verezi

Ponas prisiartino iržiurinoee 
prikiszes o direktoris tari:

— Neeiaitink labai arti ba 
gali ir poną nurit.

Geriau
— Na, Mariuk, ku< mgereus 

mėgsti, važiuot, ar maszina ar 
laivu ?

— Jagu in szluba, tai veli 
tau karietoje!

ISZEJO ISZ SPAUDOS KNINGA

SZV. RASZTAS NAUJO ĮSTATINIO 4*

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

Už prieiuntim. per paozts turite dad&t 15o prie knigoa.

Kninga spaudinta yra lietuviszkoxn litarom.

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

BISCHOFFS BANKING HOUSEII
Uždėta 1848 m. (BANKA BISCHOFF’O.) uždetaisism.

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

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

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

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

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

Paszportus pastorojame del keliaujaneziu i kraju.
Daviernastis padarome pigiai ir kitas visas rajen tai bakas po- 

pieras, už žema pieke. Sukolektavojima daliu atliekame 
kuole bangiausiai.
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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.

Netleloje Banka atidaryta no: 10 igi 12 adynal. Subatoje igi 8 adynal vakare.

W. Traskaucka
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

6RABORIUS
520 WEST CENTEft STR.. MAHANOY GUY, to.

LAIDOJE KUND8 NUBIRUSIU, PASAMDO BTGINU8 ___ jilMJtlllOClW,
DEL PA81VAŽ1NITMO, KBAUBTt DAIGTUB, IB T. T.



LIETUVISZKOS PASAKOS
Galeli toliaus ir aukso rep

les, o toliaus ir aukso ekrieetu 
va, ir tuodu jis nusileidęs pae

svieto valkūnui duot, kažin 
kas jam buvo inkalbejes, ir 
dar ketvirta darba uždavi, bu 
tent visa kialnore vyną per 
naKti iszgert. “Tai juk dar 
lengvinus, saki szis,.aes kaip

»

mi. Potam gala pažemiu le 
kės, užrnati vyra kurs prie kož 
nos kojos po medi prisiriszes 
keliu bėga kaip druts. Jis 

i klausi: “O kodėl teip begi?”
Ans atsiliepi: “Begu isz liūsta, 
ir idant ne per toli, o ir ne per 
greitai begcze, prie kojų 
po medi prisiriszau.”-“Eiksz 
pas mane! keliausva po svietą, 
vienam per ilgu.” Ans ir pa 
klausė. Po valandos pamati vy
ra ant beržo pasisėdusi ir ta 
begreženti. “O ka tu cze vei 
ki?” paklausi jin abudu. “Ma 
žuma iezalkes uszsikandu mat! 
kelis biaržus prieszpū ežiams 
sukramcziau.’-'Eiksz su ma 
nim, geresni valgi duosiu,” sa 
ki jauniauses. Ir tas paklausė. 
Toliaus leke pamati vyra prie 
ežerą prisigulusi’, o bema
tant ežerą slankanti’. “O 
ka tu cze veiki?"- Je! ieztrusz 
kės būdams mažiumeb atsige 
riu, o to ežero man ne labai už 
teks ir kita dar jieszkotis.” - 
“Eiksz su manim! ’ Ir tas vėl 
paklausė. Teip nuolatai jie pri 
emi in savo laiva vyra, kure 
pasistojęs per ezimta myliu 
ant uodo mierye; antra kure 
prie žemes ausi pridėjęs klau 
sesi auganczes žoles treszkeji 
ma; trrcze, kurs nykszti in bur 
na ineikiezee laiki, idant jam 
ta ieztraukus ne pradėtu szal 
tie rastis’. Tie visi keliavo in 
svietą ir apsistojo prie miesto, 
kuriam' karalius gyvena. Tas 
iezszaukdino kas, jo dukterį 
noris gaut už paczes turės eun 
kius darbus karaliaus užduo 
tus, atlikti. Tai girdėdama 
jauniauseis padūmoję eauje 
laimėti ir klausi savo draugu, 
ar jie neiapeimtu jam piie to 
darba pagelbėt. 1 Ir mielai,” 
visi atsiliepi. “Tai man džiaug 
smas, tai girdint.” Tuojaus 
pas karalių nuėjės pasižadėjo 
darbus iszpildyt, kūrins noris.

Pirmiau karalius uždavi su 
jo bėgikais lenktyn bėgt. 
Kas užbegses laimeses. Antry 
tojaus karaliaus begunai cze. 
Szitas pasiunti savo bėgtina, o 
o tas vėl, savo sunkius med 
žius pre kojų prisiriszes, atei 
na. Visi jin klausi, kam tie 
balkei? Atsiliep’: “Je man 
teip patink!” Ale kaip prade 
jo bėgt, szis su balkeis visus 
pralenkęs, kaip Kulys nusirito, 
veik jau jo ne primati. Ilga 
valanda truko, kol karaliaus 
begunai, mieri aplenkė bepar 
bege pasirodi. Su vienu sykiu 
pradėjo kalbėt, ežio, beguno 
su medžeis ne=a tarp anų. O 
teip ir buvo. Tas visiems už 
akiu užbėgės pasimislyjo: 
kam teip skubysiuoe, mažiume 
Ii pasimiegosiu o kialma po 
galvos pasidėjęs primigo. Ale 
nas stebuklingasis etnelczius 
užtiesies jam pokszt! ta kialma 
isz po galvos paezovi, teip kat 
jie isz miego paezokes ir ap?i 
dairės tiktai dar piimiauses 
parbėgo ir visus apibėgo.

Per antra darba uždavi kara 
liūs pasakyt ka 200 (du szim 
tu) myliu atstu esąs ziegoriue 
musza ir rodo. “Tai man rodo 
si tiktai menkas daiktas! ’ 
Jie pasivadinės savodraugu du 
gerai inmokino, ke reike da 
ryt. Viens mati, antras girde 
jo, ir jam tylomis paeznabžde 
jo. Taigi jauniausesie karaliui 
drasei paeaKi: “Tai man dyva’, 
Žirgelius ant 10 red, ale 12 

muszi.” O buvo tiesa, teip ka 
ralius sukalbėjęs buvo.

Per trecze darba uždavi jam 
visa maieta zoposta, pilije? 
esanti in viena nakti suvalgyk 
“Ale tai lengvas darbelis, dau 
giaue nieko, tiktai valgyt. Ale 
koki drauga pasiimt bus vale, 
arba nors tarna?”-“Vale! va 
le!” atsiliepi karalius. Dabai 
jis pasiėmęs biauržu graužėje 
per tarna, kitu3, per draugus 
inejo m valgiu kamara, o kara 
liūs pats užrakino ir sarga pas 
tati, idant nei kokie klasta ne 
sirattu. Jiems inejus pradėjo 
besotis kalbėti: ‘‘Dabar sku
binkitės prisivalgyt pirm ma 
ne’, kat aez pradėsiu, tai ne 
kaulelis ne liKs." O teip jis ir 

- bliudus suvalgi, kad nes szaps 
ne liko visiems ant dyvo. Trys 
darbai buvo jau atlikti, ale ka 
ralius nenorėjo dukteri tokiam

valgyt.” Klialnorej esant, be 
mierinis ragino kožna pirma 
jo gert, kiek valiojai, potam 
ežerus iszmaukiasis ne palik 
sės kat syki prieises. Visi geri 
iki plysztant, potam ežerus isz 
maukiasis kaip pradėjo, niekas 
ne liko, biaržgraužis da ir 
pleczkas bei bosus su visais 
pakajeis sugrauži. Kialnore at 
rado karalius ryte kaip isz 
szluota. Ale savo dukterį ne
norėjo duot. Dauginus darbu 
užduot nežinodami ta vyra nu 
žudyt, ir vakare juos visus su 
klasta invedes in svetlycze 
emes ir užrakino. Tiems cze 
besi liūsta vojent, pradėjo as 
la be galo szilt, Viens ir ki 
tas kojes kilnoję, kol padai 
degt pradėjo, Dūmoje szeip, 
durnoje teip, kas cze butu: o 
mati karalius po geležine asla 
buvo ugni pakurdines, juos gy 
vus iszkepti tykedams. Kaip 
jie tai numani, karszti isz aslas 
kylant, tuojau ans savo nyksz 
ti isz burnos isztrauki ir prade 
jo szal*. kad cypi, ne viens ne 
privali degt.

Antra karalius atsirakinės 
pažiuręs, ar visi jau suspirgę, 
ale nosi inkiszes ir nuszalo. 
Tai buvo jo koravoni.

Dabar galiau pabūgęs savo 
dukteri iszleido už to ateivo, 
o tas linksmai irgi giliukingai 
gyviana. Rasi dar ir szendien 
gyvas.

Isz riizbaniiiku ranku.
Karta žmogus girioj paklydo 

ir beklydinedams gailiai pri 
ėjo butą, vidurije gires pabu 
davota Cze laikėsi razbainin 
kai. Ale jie to nežinojo, bet 
drasei in Imta inžengi, Jam gi 
liukis! ne rado nei viena pleezi 
ku namuose, tiktai viena vie 
nintele eiana bobele, razbainin 
ku vyriausioje motyna. Tai jis 
savo vargus iszpasakoje, o jin 
jo gailėjosi, ir durnoj“, kaip 
ta žmogeli iezlaikyt galėtu. Pa 
valgydinusi, jam teip kai 
bėjo: 1 Atejei ant savo negi 
luko in pleeziku namus, jei 
tie tave už mito, tai taus 
inertia po akiu o jei ir tik ta 
vo pėdas ar prakalta randa, 
tai ju ezunee, kurie kožna vie 
na pėdas atsiaka, be malones 
tave suzuis. Tavo gilukis, kat 
jie dabar ne namie’ ir teip 
veik ne pargryez! Tu tiktai ta 
da te gali isz ju nagu iszkliut, 
jei teip akarot daiai, kaip asz 
tave pamokysiu. Sz'a nakti be 
baimes gali miegot. O rytoj 
ryta anksti atsikėlęs begk tuoj 
taku, kuri tau parodysiu. Ale 
tankei no tako in szalis paėjės 
begiokie kryžių kryžiumie ma 
nes de’ ir gala atgalioj, tada 
skalikai tavo pėdas niekai 
neiatseks. Prieisi potam upeli, 
prie to vėl kryž umis subėgiok 
juo margiau, juo geriaus, ir 
prie lieptu insibriek in vande 
ni ir, upeliu ilga gala pabrides 
galėti eiti savo keliu iki isz gi 
res iszeisi, teip darydama isz 
pleeziku nagu iszsprusi.” Žino 
gelis labai pasidekavojes teip 
ir padari, kaip buvo mokyte. 
Po gire bebėgiodamas uszsitru 
kiną, ir prie upele vos priėjės, 
jau iszgirdo viena ezunu jau 
prie liepto sulojent, kiti rods, 
da po gire begioje pėdu atsekt 
ne žinodami. Žmogus ausimis 
lyjes greit po vandeniu paneri 
ir voa nosi iszkiszes lindoje. 
Jieszkojo, ]ieizkojo ezunee, ir 
paupiu bėgiodami vis pro jin 
prabėgo ale jo ne užjuto, nei 
pėdu neatseki. Ra’zbaininkai 
puetyjoei nieko ne rado, ir gry 
žo szunis szvilpdami namon.

O žmogus aniems paėjus, 
linksmas namon pasprūdo.

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

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

Į Utpraszo pas save visus tautiecziai 
jr patinstama V- Lapinakaat

Prakeiktas girtavimas.
Name vieno biedno žmoge 

lio prasidėjo ugnis o tas buvo 
Prūsuose, o tai tame laike, ka
da tas žmogelio su dviem savo 
draugais sėdėjo toje stuboje 
prie stiklelis. O norint ugnis 
kas kartas platinosi, nesiemi 
greieziau 'gesyt, kol ne ižgeri 
arielka. Kada ant galo szoko 
gelbėti, pasirodi, jog jau buvo 
per vėlai, nes ugnis su pasiu- 
tusę staiga platinosi. Pati tojo 
stubelnyko, kuri buvo laukuo 
se prie kaupimo bulviu, parbe 
go namon, kad gelbet vaikus, 
o kurie kamaraitėje miego nes 
tai dėjosi anksti. Ne galėjo 
nieko padaryti, buvo jau per 
vėlai. Du jau buvo užtroszke 
o trecze apdegusi ir pritroszku 
si vos nevos ižgelbejo, pati 
aplaikius žaidulius.

Tai matote kiek tas prakeik 
tas gyrtavimas padare bledes 
del vienos szeimyneles. Ant 
kožno žyngsnio reike galetys 
su bjaurimi girtavimu.

ka kožnus privalo api ge 
rymus žinoti.

1) Jog svaiginanezuose ge 
rymuese randasi i baisus alko- 
holus.

2) Jog prie tuju gerymu pri 
guli Alus, porteris, vynas vi 
sokis, ruksztus, tamsus, baltas, 
ir saldus, arielka, pigi ir bran 
gi, saldi ir karti, arakas, rū
mas ir koniakas.

3) . Jog daugiause alkoho- 
lauš turi arakas, rūmas, pas
kui arielka, tolaus vynas, o 
mažiause alus.

4) Jog no gerymu asztriu 
greieziau žmogus pasigėrė, ne 
gu no ne asztriu.

5) Jog maži girtuoklei pa
virsta ant dydeliu gyrtuokliu.

6) Jog girtuokli sunku yra 
atpratyt.

7) Jog visi gerymai alkoho 
lynei kenke žmogui.

8) Jog visi žmonys gali ap 
sieiti be alkoholaus.

9) Jog visi alkoholinei nai 
kiną ateinante genkarte.

10) Jog moterems labai ken 
ke girtavimas.

Kare priesz girtiibe
Kare priesz girtavima ne pa 

sibaige ant to, kad parodyti 
svietui ciela baisybe bjaurio 
papratio ir baisybes tuju ge
rymu nes, reike paduot tokius 
gėrimus, ka gali užvaduot ai 
koholiu, o ir ne kenkenezius, 
daug pigesnius ir bile kur ga 
Ii gaut. Ir tas yra teisybe!

Norint praszalyt lyga ne ga 
na yra pažint ja, nes ir reike 
žinot, kokias gyduoles tiaka- 
miausios, atkalbinant no gery- 
mo arielkos, reike ant ijosios 
vietos surast kitoki geryma, 
kad ne butu teip baisus kaip 
arielka ir tt..

Yra du sztamai gerymo ku 
ria gali užvaduot vyną. Viena 
isz tuju gerymu, turi savije ai 
koholiu, bet daug mažiau ne
gu arielkoje ne tiek kenke žmo 
gui kiek alkolinei gerymais.

Ant pirmutinio lypsnio del 
gerymo priguli lengvas alus 
ir vynas su abuoline sode bet 
ne perdaug gert su ciene.

Vynas isz obuoliu ir uogu 
pripažino už genause geryma. 
Kur tiktai užvedi ta geryma, 
ten susimažino gyrtuoklyste. 
Ant prasiplatinimo daug pri
sidėjo pigumas tojo gerymo.

Isz terpo gerymu, ka ne už 
vere alkoholaus o priduoda 
smagumą, tai kava ir arbata, 
kuruos tai gerymus visi paži 
no. Naudoymas kavos su pie
nu labai yra tinkamas maistas 
del prociauninku. Kava ne 
atyma pajėgu, ne kenke svei 
katai, nes buna maistu ir su- 
drutina žmogų. Laike karsz- 
ežiu prie darbo laukuose, ne 
yra geresnio gerymo kaip ka
va.

Teip pat ir arbata tokia pa 
cze veiksme iszvere ant žmo
gaus kaip ir kava.

Kitoki gerymai teip ne nūs 
magina kuna, nes yra audruti 
tinanti. O tokeis yra: pienas 
czekelada ir visoki viralai isz 
vaisiu.

O geriauses gėrimas yra van 
duo. Tiktai gaila, jog gero 
vandenio ne labai kur randasi. 
Tame mierije reike in vandeni 
indet kokio skystimo isz vai 
siu ar atmieszt su medumi. 
Reike saugotis draugu girtuok 
liu, turėt atsakanti užsiėmimą, 
ba tankiause tinginei pavirsta 
ant girtuokliu.

Tankei žmogus turi mysliti 
api vaisus gyrtuoklystes ir jog 
per gyrtybe daug nelaimiu at
sitinka.

(Tolaus bus.)

KUR BUNA.
Jonas Rauliczkis 7 nedėlios jau 

kaip iszvaževo isz Hazelton, jis yra 
sužeistas kasiklose, turi daug meliniu 
ant burnos ir vienos akies neturi. 
Jeigu kas apie ji žino, tegul kagrei 
oziause danesza ant adreso: (gg o;) 

Mr. J. Smith
200 Cranberry Ave. Hazleton, Pa.

Mano vyras Motiejus Andrukevi 
ežius antri metai kaip Amerike, paei 
na isz Suvalkų gub. Kalvaryjos pav. 
Krokopolskos par. Kas duos apie 
ji žine, gausnagrados 5 dol. raszikit 
ant szito adreso:

Mrs. Mary Andrykiavicz
8 Green st. Philadelphia, Pa.

Antanas Kavalauukas isz Suvalkų 
gub. Maryanpoles pav. služijo vaiske 
Peterburge. Praszau atsiszaukti ant 
adreso;

Mr, Jos. Margelis
00 Mirtie st. Grand Rapids, Mich.

390 Dainų tiktai uz SL
Su nusiuntimu.

Iždavemo didele kninga dainų 
Busidedante isz 390 (luinu Kninga 
druezei susiūta ir broszuravota. Kas 
nusipirks, ras visokiu dainų isz visu 
užkaboriu ka dainoja Lietuvoja.

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

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

A. G. GROBLEWSKI,
—ir Fabrihantastf^

Garsiu ‘'Lerikiszlsu-Lietuwisku Waistu”

Nauja , . 
Kninga .

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

Ira taj praktiezniause 
kninga kokios lig sziol 
Lietuwej turėjo. Ira tejp 
sudėta, jog ka tikt; j pri- 
buwias gnnorius isz Lie- 
tuwos gali in trumpa iaj • 
ka pats per saweiszmok- 
ti Angelskaj sriek tiek 
kalbėt.

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

Ant galo, tosios knin- 
gos ira patalpinti klausi- 
maj ir atsakimaj del tuju 
katrie nori imti* Ameri- 
konines pilna, popieraa.

PUIKEI APDARUOS

maldaTknigos
No.4701 Aukso Altorius skurini- 

apdaru, apkaustitos ir auksinti kn 
•ztai, apwalais kampais. $1.0*

No. 4705 Mažas Naujas A ukso Al 
torius skuriniu apdariu, apkausti 
tos ir auksuoti krasztai su apwalai 
kampais . . , $1.0

No.4702 Attikto Altorius szagrim 
skaroje apdftritos, apwali kampai 
auksinti krasztai, lauai puikei isz 
marginta su auksinėms kwietkonu 
labai puiki kningele $1.^1

No.4703 Aukso Altorius trinksėti 
apdarai, auksinti krasztai ir apwaf 
kampai, auksuotas križius, parosze* 
ir puikei iszmarginta . $1.54

No.4700 Aukso Altorius apdari* 
bu baltais sloniaus kaulais, puiku* 
abrozelis isz oeluloidos, 8 sidabrin’ 
medalikaia uit-lenougeliu, aukeir4 
kraBztaiB^lfcjtodjjiuiki kazoke

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

Gydo visokias lygas akiu. Pritaiko akulo 
rius ir gvarantuųja juos tinkaneziuma. D/ 
Winters per 6 metus mokinosi pas garsiu 
^us profesorei* ylga laiku Philadelphia.

: NO $5 IGI $40 i

KATALOGAS

KNYGŲ
Malda k n inges.

Aukso Altorius arba Didis Szaltisnii 
1,000 puslapiu $1.00

Senas ir Naujas Aukso Altorius vi 
bos reikalingos maldos 864 pusią 
piu druezei apdaritos $1.(M

Balsas Balandėlis arba Mažas Szalti 
nis 711 puslapiu. 75«

Garbe Dievui ant Augsztibes 640 
puslapiu. 75o

Mažas Naujas Aukso Altorėlis 1.0( 
Vainikelei mažesni už Altorėlius.

minksztai apdarita ir puikei žala 
tita 50o.

Aukso Altorius, in puikia skūra su 
apvalais kampais. Sl.OC

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

Aukso Altorius puikei apdaryta su 
auksiniu papuoszimu. $1.25

Aukso Altorius apdaryta in balta 
kaula puikaus pavydalo. $1.00 

Aukso Altorius, apdarytas in kaulu 
su 3 sidabrineis medalikais. su 
dviem anuoleleis, viražus panaszue 
in altorėli $1.50

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

Aniolas sargas, druezei apdaryta in 
juoda auuima 50o

Kanticzka apdarita in prūsine juodi 
skūra, puikei iszmarginta $1.00

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

statimo. 59o.
Gyvenimas Szventuju, Puikei o ii 

apdaryta dydele knyga - $3.00 
Gyvenimas Visu Szventuju — apda

ryta • - $4)06

Istorines Milingos.
Akylos Istorijos 20o
Nevaloje pas Maurus 50o:
Morkus ir Aurelianas 25a
Trys Vaikyjozai. 25o
Istoryje apie Septynis mokintus Vy

rus 2-Isz gyvenymo kantraba-ocz 
ko 3-Apie karalaiti 4- Baisus I)va 
ras 50c.

Puiki Istoryje apie Jonasza Korcza 
ka.

Sierata, Puikus apraszimae. 25.
Ali-baba ir 40 razbaininiku, 20o
Keturios Istoryjos^ 1-Žibinti bažny

taiteje. 2-Sugertuves traukije. 8 
Alute duktė Kun. Kerniaus, 4 Bok

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

szymo. 25o
Križiokaj puikus apraszymas, didele 

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

nusidėjimo musu. 2 Senam malu 
nia. 3 Pasaka apie senvee žmonių 
smerti. 4 veseile Skilandžio. 5 Ap 
sivedimas Motiejus. 6-Auka apkal 
bejirno. 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 pagalbos kito, apdari 
ta. $1.00

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

kio Paminėjimai Vladim. Solovi©- 
yo. 25o

Neužmokamas žiedas 2 Meluzini
puiki istorije. 50«

hgiuterro ko. 1 
Egiuterro No. 2. 
ZinijeczniK 
(■umbo Laszai 
Meszkos Mostie 
Trayenk
Liniment del Waiku 
((idnoles no kosulio 

asztrans
Liepn balsamasno kosulio 

(plancziii
Anti-Lnxon del vaiku 
Proszkai no kirmėtu 

vaikams
Proslkai no kirmelu 

suaugusiems
Vanduo del akiu

Giduolos no skaudejimk ~ 
n IR 4 f dailiu

Mostis no piakaiiavimo 
kkju

Geležinis sudrutintojos 
sveikatos

(iiduoles niitildimui vaiku
Giduolis no nuspaudimu

(Com Cure)
“Grip-kiur”
Plunka apsaugotojas 
Mikelei nuo kepami 
“Kinder Balsam“
Bobru laszai
Rankvaistis *no sutrukime 

ranku
<Iiduoles del isztraukhno nri moii “Lagodnik” del atluosa-

LXriX,:n±ui- kentejimu ir skaudėjimu.“.. rf,Bbejoki^
suaugusiems ---------------------- ...------------- Atgaivitojas kraujo

. o lum>atir.mi> (na>ųaS'bU) QerĮallac gitfuoie (ie[ skaude- Suramitojas nervu-szinlies 

(Iiduoles sužlebezioiimui-'7"'0 S“'™8’ peniu, Giduole no Ekzimo (Rožes
maisto krutinės, szonosie, sumafizmo pas vaikus)

Miltai no skaudėjimo szalczio, nuralgija ir nukand- Ploslcrei isz kasztavolu 
galvos ima visokiu vabalukiu. Pomada ant plauku

PASARGA" dagu szitu vaistu ne gali gauti pirkt apie save, arba nežinai kokiuta 
reikalingos del tavo ligos, tada apraszik savo liga ir man atsiusk $1.00 o aplaikisi 
vaistas kokios ieškai ingos o bus tau 10 sik geriau ir pigiau negu pas koki Daktara 
o jogu vaistai daugiau kasztuos negu $1.00 tada užmokėsi po aplaikimui vaistu.

Siuncziant gromata indekit marke už 2/. Adresavokite:

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

P. V. OEIECUNAS,
12 4 CARSON ST. S. S. PITTSBO«&, Ml.

Pirma LiefuviszKa
SU KAPITOLU $75,000,88 

8UORGAN1ZAVOTA JR CZERTE- 
RUOTA KAIPO

ALL NATIONS DEPOSIT BANK 
(VISU TAUTU BANkA) 

ORGANIZATORIUS TOS BANKOB IRA

P. V. O B I ECU NAS.
Muso tanka irn tat viena iez tvlrczlauetu Buvle. Valet-, czertemote, eeLnti po kontroia 

Valstijos rando ir per tai pilnai nžeitiklama. Priima piningus del uAstaBetflJmO ir moka ket
virta procentą. Parduoda laivakortes ant geriausiu linijų ir slunotri* ptelngua In vHae dolts 
svieto. Radaro daviernastls atlikimu! visokiu įsikalu bu waldzia l*zmaj«o vkui.
kius piningus ant Amorfkonlszku arba kitokiu. Daro apeergeymua no ugnies ant Man deteeu 
ir t.t. Piningus del paczedlnlmo galit prislunst pacztiniu Money O4er arba Express Oa. p 
tuojauo bue iezelunstos bankavoe kningutea. Krelpkltea visi Pas geni žinoma delvf^u Metu- 
vl P. V. OB1ECUNA, o busit apgsergetl no visokiu apgaviku.

-------$

1 KANTORAS

ė 
ė

BANKINIS-
♦ D. T. BOCZKAUSKAS,
S 520 4 522 W. South Al. Mahanoy City, Pa.
0 Turi busine^zima su wteais Europinėm Bankam. VVmijau ira persitikrini*, jog
t stunsti pininga] [>er mimo tarpininkista greieziause nuejna.

Srairatai Tu.Is.stazn.dzl'ui.
Isz wiiu szaliu A m e r i k 0, per muao rankas si u neseni kas metas in
EUROPA, L1ETUWA, PRUSUS, ROSI J K, AUS'FRIJE,

LENKIJE, ITALU E, IT T, T. IR T. T.

i <9^ NE WIEN0 PININGA! DA NE PRAPUOLĖ. i

-t
Garsingiausias ant risi svietą Ir žinomas kaip gerlaa- 

ses specialistas kronlszku Ir azsisenejuslu Ilgu_ _ _ _ s

-s DR. KOLER.ie-
Turintys geriausius diplomus ir 16 metine praktika gi 

dyme visokiu žmogyszku silpnybių. Iszęyde iukstanczw 
žmonių isz pavoyngu ligų, kurie su džiaugsmu garsina 
varda DR. KOLER ir gyre savo pažinstamiems vadin
dami ijn Samaritonu tebirio laiko.

Jojo rodos yra už dyka,—kožnes ijam szirdingai dek> 
voje. DR. KOLER gydo visas ligas pasekmingai o ♦> 
uzsisenejuses ligas inkstu ir ru m atimi o, užsiszaldima gal

voe, nosies, gerkles, pilvo ir žarna; parku, iszberimu, niežimo, epilepsije, senu ro- 
nu ir visas ligas paejnanczes isz kraujo. Gydo su geriausiu pasisekimu Moterių 
Ligas o ipacz uzsisenejusias ligas GUMBO. Turi didžiausia atyda ant visokiu 
nžkrecziamu ir Privatlszku Ligų [ar tai paejnancziu no tėvu] kaijio: sifilis, nu- 
trotymas viriszku pajėgu, veisei pat-naikynimo ir Lt. gydo greitai ir pasekmingai. 
Ne rejke sarmatintis nes gidintis ganogreieziausia, nes apsileidimas atnešite dides
ni pavoju ateiteje. Rejke žinot, jog vienas atsiiankimas pas gidintoju ženklina 
daugiau ne kaip dvideszimts iaiszku raszytu per ligoni. DR. KOLER kalba lie- 
tuviszkai ir lenkiszkai ir pate duoda ligoniams rodą, be pagiaibos tiumoeziaus, 
kurie randasi konia pas kozn daktara mieste Pitteburgia.

ADI NOS PRIEMIMO: S rito 4 Neddomfa.

DR. KOLER, ^.e??™e™ea:

Ir kitokį re/k alingi prietajtaj ras- 
doai pas mus ant pardawimo. Tej- 

- pos-gi prilįstom kofna daleli nw 
■duos norint* kokio padirbimo.

Parduodame pikes, adatas, ditk>^ 
^reperius, skwibeus, knatus, popie- 

• M ir L t. Parduodam Pacams • ir 
i bobos patajeom.

W. MORGAN, 
j1/Ja11?

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

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

Trys Istorijos apie 1 Paskutinis No
ras. 2 Apie Septiniai brolius. 8 
Apie Varginga Žmogaus sunu ii 
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, apisaka isz pirmutines pus 
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 Alksini 25o

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

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

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

:as kariauju, nog to dingsta. 85o

Lietuviszkas kuingiuas 1904
No 4. Jadviga-Geras Snnus-kaip h 

gilukis mainosi -Svirp Du GI 
tuoklei. 25a ■

No 5. Irlanda-Robertas Velnes M» 
dejus. 2fe-

No. 6.Prasižengelifl - Doras Tiur
kus Jonas Tvardauokas * Ugnto 

kaime T. . . 25a.
No 7. Duktė Stafembergo- Baisi Ik, 

torije- Nagrada už mielaszirdyste 
Meile motinos del tanaus 2be

No 8. Musztyne už mergina - G& 
rattejingas marinas • Kas kai 
tM 26*

Didžiause Lietu- 
viazka

AGENTŪRA
KanUras Bankinis 

ir pardaT7«t«

SZIPKORCZIU

233-23S W. CENTER STR. MAHANOY CITY, PA.

Parduoda Szipkortes ant visokiu drueziausiu ir geriauriu lai
vu. Siuneze piningus in visas dales svieto greieziause ir pi- 
giause. Visi tie, kurie per mus siuntė apie tai gerai žino. 
Iszduoda dostovierene del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam 
pavesti. Del draugysczlu pristitM pelkes Szvfas, Juostas, Kepures, Karūnas, 
Špilkas k L t. Su kokiu nore reikalu kas-link Szipkorcziu, pi- 
ningn Ir t t raarikyte pas masM o gausite teisinga ateakyma.

DOVANAI
VISIEMS

Kožnas Lašas Vertas Dolerio 
rašo musiį kostumeris, kuriam joki daktarai ne
gelbėjo -bet musų gyduolės sugražino jam sveika
ta. Jos. Schnarsky 13 Ilelniman, AVis., rašo:e“A3 
viena butelį jau sunaudojau ir jaučiuosi sveiku. 
Ta gyduolė yra genu Šį butelį k§ prisiusite, tai 
duosiu savo draugui. A3 jūsų gyduole pagarsinsiu 
laikraštyj.” Franas Rudzeuis, Forest Port, N. Y. 
rašo: ‘ Apteikęs gyduoles suvartojau; jos buvo 
gana painačllvoš ir dėkavoju labai už geras gy
duoles. Vėlinu ir kitiems kreiptis pas tamlstus”. 
Kožna dienų apturimo Šimtus tam panašių la'škų 
nuo kostumerių. Jeigu nesijauti sveiku arba sergi, 
tai nelauk ilgiau, prisiųsk mum porų markių, savo 
tikrų vardų, pravardę ir adresų o mes tainistai nu
siusime No. 3 kata Uogų, didžiausių lietuviškoje 
kalboje,(M dideli puslapet 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 kožnain reikalingų 
daiktų. Nelauk, rašyk Sendien, dabar, tuojaus.

■----ADRESUOK TEIP ~
JOHN’S SUPPLY HOUSE 
P1LSEN STATION, CHICAGO, ILL

in0

WIENATINNS
J SALONAS IR GROSER-SŽTOm

SUGAR NOTCH, PA.
Parduoda Cukru, Kava, Herbata, Mesi 

Miltus ir vyska ta kas ira reikalinjg^ nej 
žmogaus. Teipos-gi prie vietos randaąQSa| 
kinas su milžiniszkais stiklais, szaitum^anim 
arielkom ir pujkeis cygarais. Pliektam 

parduoda SZIPKORTBg fit 
siuneze piningus in visas daftĮ 
svieto grejtai.

PUIKI SALE DEL MITINGU, SZOKIU Ir ttl

Puikiausia 
užeiga 

del Lietuviu!
Ir sveti ogiau-, 
sins prieini mas 
del visu kur ra
site gardia Arieikele 
Ala ir Cigaru. Teip-gi \i 
sale del zobovu ir t. t,

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

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

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

lunyku ant pikniku, balu, krik* 
sztynu alų, porteri, vynus, arieH 
ka ir t.L Pristato in namus atu 
ir i>orteri bonkutem. Gerimaj 
pirkti pas Norkeviczii yra ka"nq

Sįįunl ^aban^į^ ]

STEFAN ROVNIANEK
318 3-RD AVENUE

Puse bloko žemiau no Pltteburglnlo Pusto.
PITTSBURG, . PA.

Didžiausia Lietuviszka k\autuve visokiu 
gėrimu Suv. Vals. Kas tik naudojo muso 
nefatszavolas, nes czistus vynus ir ariefkas; 
tasai ne galėjo atsigėrėt juju o geriause mie 
ra ir patamavima tik pas mus apturėjo.

MUSO
Gera Raudona Arielka 
Gera Balta Arielka 
Rūmas - ■
Rūmas Jamaika 
Ginas 
l'noglne Arielka 
Klftiniel • ■
Anlsctas, smagus gėrimas ■ 
Cklfetas spiritas . 
Slitafto
Sliralte, tikrai LfctUTiszka 
Terkellca ...
Terkelica. tikrai Yengrlszka 
Šuntakiu .

ofllakas, Franeuzlstkas 
ObupUno Brandy 
Blackberry 
RosoI(į«, gardus gėrimas 
Melfnvuogo 
V iszhrtfte -

prekes:
$2,oo 2,5o 3,00 

*2,oo 2,Go 3.oq 
2,oo 2,5o 3,oo 
4,oo 6,oo 6,00 
2 oo 2,5o 3,00 
4^5o G,oo 
2,oo 2,6o 3,00 
2/)0 2,5o 
3,oo 3,lio 4,00 

• 2,6o 3,oo 3,50 
4,6o 5,00 6,oo
2.50 3,00 3,5o 
5,00 6,00
2.50 3,oo 4,oo 
5,oo 5,5o 6,ea 
2,oo 2,5o 3,oo
1.50 2,00 2.5«
2.50 8,00 gaion
2.50 3,oo galou 
2,Go 8,oo galou

AM ERIKONISZKI VYNAI!
Oblo raudonas . .
Ohio baltas—saldus . •
Knllfornljos, senas, ruksztia 
Kalifornijos niusZkatalas • 
KblifbrnUos djunzkatalaa • 
Kalifornijos tokaisZkas 
Kallftfrnilos 14 metu) Port Wine 
KalitorijllooStori W(ne 
Kallfbruljos Burgundy, raudonas 
Viduriams Karlus Vynas . .

$l,oo Galonai 
1,25 “

>,5o “ |
. 1^0 “

I,5o •* 
1,75 “ i
»,oo “ , 2,oo “ 1
>,5o “ 
2,5o 8,oo

Bauikyte po prekes. Užkalbinimas ant $10,oi 
ir dadjjau UŽMOKAU EKSPRESĄ Penns)!ranto| 
Ohio ir West Virginia valstijose. Adresas:

Stefan Rovnianek, 
UC&i-Ainuc * Pittsburg, Pa>

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

Gerai man ir smagu!
No Ragažinsko sznap.

selo turiuj
Ir tu kūmai

nestenetum
Jago tokia a-
rirfka turėtum

Agentas

Columbia
ALAUS

64-56 N. MAIN

Temykite gerai! tikrai lietuviška, didelė krautuvė 
Puikiausiu armoniką, skripkų, klarnetų, triubų, koncertinų ir 
daugybe kitokiu muzikaliskų instrumentų. Goriausių dziogorių, 
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 lompukių, guminių Ii t arų, adresams pečėčių, gramatikų 
mokintis angliškos kalbos, žodynų, istoriškų ir maldų knygų kokių 
tik randasi lietuviškoj kalboj, gražių popierų dėl rašymo gromatų

su puikiausiais apskaitymais ir dainomis — su konvertais tuzinas 25c., 5 tuzinai 
už $l.oo, 1000 už $0.oo. Kas volitų 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 gvaranluoju, kad mano 
tavoras pirmos kliasos, o prekės pigesnės kaip kitur. Orderius išsiunčiu greitai į visus
Amerikos ir Kanados kraštus. Porkupčiai gali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur.

Reikalaujant katalogo paminėkit varda laikraščio, katrame matėt apgarsinimą.
K. V1LKEVICH. 112 Grand st., Brooklyn. N. Y.

NAUJAUSIAS 
ISZRZa.DIM.A§

"v DERMATtHMOlJOS
Dauejbe odos ilgu paejnš no neezvaraus..! 
užsilaikymo ir užafkretiinditelDgUgfouflYi 
viduriniu ilgu. Daugumafeęnuu^CTkns^ < 
pleiskanas, slinkimą plM  ̂JffnnltTer i 
apsileidimą. Gydosi pe?*neateiEafl&affa i 
daktarus ar agentus, kurie tik plnlguąjBU i 
vilioja, o paskui raszotS mums, kad eme- i 
te daugybe gyduolu isz InvalHu apgaviku 
o pagelbos negavote ir sAkete, kad. gal ir i 
muso gyduoles negelbee. ’ (taigi meldiesi 
me mums darodyti; kokie žmogus llkdei A 
muso gyduolėmis apgAutae.) Turime tu-;- 
kstanczlus oreglnallszku padekavoniu. L 
Tegul nors vienas dakt«rBa parodo mume/i 
tiek padekavonlu, o mes duosime dldell')i 
atligynlma. Pilka galva sunku gydyti, ja- ši 
go senas ir galva žvilga, tai to pagelbėti 
ne galima, bet jago jaunaa, o turi retua. 
plaukus, o ant odos matytis maži plauku-* 
czel tai tam galima eutelktlpagelba; plan 
tei neyra grybai—viena diena ne lezaygs. / ( 
Atsismaukiantiems nuslunslmedyka Infor ’1

persitikrini tegul raazo ph« mue. Adreise

PR8F. J. M. BftUNHA,
OW BBOADWAiY 

BX0QKLTN, H. T.



Žinios Vietines.
— -

— Ne kas laikai.
— Viską brangu o ir ran 

dos' brangios.
— Ne trukus, jagu eavinin 

kai randas no namu ne atpigis 
-tJn'suviB randos ne gaus-už dy 

ka žmonelei bus. O ka pada 
rys, jagu iszvaiis? Stubos tuez 
ežios stovės.

— Jau biznierei bedavoja 
suvis biznei nusiszpisavia.

— Katrie turi piningu, tie 
jei laiko sugniaužia, katrie pir 
mai ne turėjo, tai ir maisto 
pritrūksta.

— p. Mikolas Varžinskas 
nupirko galerije fotografavimo 
no p. Geo. Povilaiczio ir to 
lauš ta bizni varys. Ne užmirsz 
kite.

— Szia sanyaita Readingo 
kasiklos dirbs tik trie dienas, 
Utarninke, Seredoje ir Ketver 
ge-

— Malunojuje randasi 3.- 
066 vaikai kurie lanko moks 
laines. Ant, praeito mitingo 
mokslainiu direktorių buvo 
nutarta pasirūpinti daugiaus 
vietos arba statyti da nauja 
mokslaine. Yra sakyta kad pa 
randavos keletą ruim u nau 
joj Lietu viezkoj mokslaineje.

— Dabar kada ezvakiai 
dirba ir viekas brangu, žmo 
nes privalo biekutuka apsimal 
ezinti ir spakainej sėdėt, austo 
ti ant visokiu pikniku ir par 
ku važinėti, ba nežine kas atei
ti je gal užstoti.

— Su revolvereis neira bai- 
ku. Sztai praeita Ketvergo ry
ta viena jauna Lietuvaite pae 
me revolveri ir mielindama kad 
neužprovytae pradėjo traukti 
gaidį, o kad revolverije radosi 
viena kulka, iezsiezove laja kul 
ka, ir pataikė Elzbietai Git 
tings in koja. Isz to pasidarė 
prova bet kaip pasibaigs dar 
nežine.

f Subatoje buvo laidotuves 
p. W. Žerdeeku kūdikio, vai 
kae kuris mirė Ketverge.

— Praeitoje nedeloje, ant 
2 ad. po piet buvo susirinki 
mae visu draugyecziu ir uniju. 
Apie ka, del ko ir kam ? na ži 
nome, nee mes m tokius daig 
tus neeikiszame ir neeikiezi 
me.

— Buvo girdėt kad Šilimo 
no kaeikla ketino sustot ant ko 
kio tai laiko idant padaryti 
reikalingus sutaieinimue apie 
brekeri, bet ant gilukio tas pa 
sirode kad paskalas buvo ne 
teisingas.

— Del visu pažinstamae 
potogrefietas p. Jurgis Povilai 
tie pardavė savo bizni del p. 
Mikolo Waržinekio. Ponas 
Povilaitis ezedien iszkelavo 
atsisveikinti su savo gyminems 
Konektiko steite ir insanvaites 
laika itzplauks iii Lietuva pae 
savo senus tėvelius- Y. M. L. 
L klobas prie katro J. Povilai 
tie prigulėjo ir ženkhvai del jo 
darbavo iszkele Panedeli vaka 
ra puota arba baluka ant klo 
binio sales. Ant baluko radosi 
visi sanarai kurie keletą ady 
nu linksmai praleido laika ir 
su gaileecziu sudėjo kiekvienas 
sąnaris linkėjimus ir laiminga 
.kelione del savo draugo, p. 
Povilaitis tikisi vėl sugržiti in 
amerika už kokio tai laiko.

— Jaigu nori dailiu popie 
riu naujausio gatunko del ra 
szimo gromatu in savo tevine 
ar giminei su visokiom kviet 
kom iszdailita, knigu visokiu 
Dainiu malda knigiu. Abroze 
liu, Ražancziu/szkaplieriu Ab 
rozu ir Apdirbtu Abrozu in vi 
eokius rėmu ir parduoda Ab- 
rezus su rėmais ka pigiause 
ežiom dienom aplaikiau viso
kiu nauju ta voru viską galite 
gaut pae Lietuvi ezale Kopų- 
czineko A. J. Kazlauckas 415 
W. Center St.

ISZ LIETUVISZKB 
KAIMELU.

Grand Rapids, Mich.
— Darbai kaip girdėt, tai 

jau pradeda taisytis, ale pribu 
vueiam sunku darba gauti.

— Lietuviu yra didelis bu 
rys ir merginu invalee, ali 
kaip rodos Baltruviene butu 
neproezali jagu pribūtu.

EsplCll, Fa-Darbai slob 
nai eina ale kaip giidet tai ne 
užilgo pradės geriau dirbti.

— Lietuviu yra didelis bure 
lis, ale ne visi sutikime gyvena 
ir merginom ketino pribūti 
Baltruyiene.

Newark N J - Darbai ro 
doe jau pradėjo biski geriau 
judėti. Žmonių per daug ne 
matyti be darbo.

— 12-ta d, szio menesio, lai 
ke Pikniko Lietuviszkoe Jau 
numenes Klubo, dvi merginos 
eusipiko del vaikino, eme ir 
isz nežinių apsimainė auksi 
niue dantie.

Kova su Džiova
Visos civilizuotos tautos 

viso svieto kovoja su “baltuoju 
maru” arba džiova. Daktarai 
sutinka kad būtinai yra reika 
linga pamokinti žmones apie 
pradinius apsireiezkimue džio 
yoe, idant suteikti iszgale 
kiekvienam, kovoti su liga in 
laika. Isz visu apsireiszkimu 
paminėtu laikraszcziuose pa 
praszcziausias ir patsai pirmas 
yra nužudymas noro valgyti ir 
vėmimas- tankiai nėra žiuri 
mae ir praleidžiamas. Pradek 
tuojaus ežia Trineno Ame 
rikoniszka Eliksyrą Karczio 
jo Vyno imti ir neduok in- 
sivyrauti smarkiausiai ligai. 
Szita vaistas sutaisis vidurius, 
duos stipruma ir pajiega priim 
ti ir gromulioti maista. Ta at 
siekes iszlaimesi kova, ypatin 
gai, jegu pritaikysi prie szito 
gydymosi dar saules szviesa ir 
šviežia orą. Lz to matysi, kaip 
svarbu yra niekuomet nedeti 
niekais “menko” nužudymo 
noro valgyti. Trinerio Ame 
rikoniekasis Eliksyras Karczio 
jo Vyno iszgydis visas ligas 
pilvo. Gaunamas aptiekose. 
Juozapas Trineris, 616-622 So. 
Ashland Ave., Chicago Ill.

Isz Lietuvos.
Paszvintiiiis.

(Sziauliu apskr.) Pae mus 
del neatsargumo su pypke ki 
lo du gaisrai. Birželio m. 10 d. 
Medginu kaime pas ūkininką 
V. Griciuna buvo gedulingi 

pietus. Iszeje svecziai padege 
klojima: sudege klojimas ir 
daržines. Ugnele iszejusi isz 
pypkes. Ant rytojaus isz tos pa 
ežios priežasties Rimdžiunu 
kaimo ūkininko Macziuno su
dege visos trioboe, o kitu kai 
mynu- tik po viena arba po 
dvi.

Meskime pyykes beruke: tai 
ir nelaiminiu mažiau bus ir 
koke skatikas keszeniui liks.

Kupiszkis
(Ukm. pav.). Lebedžiu sod

žiuje nusiszove Jonas Kiaule 
nas Jis buvo kaltinamas (teisin 
gai ar ne- nežinia) už Viiba 
hszkiu valeeziaus kasos iszple 
szima. Jieezkojo jo eargybiniai 
ir ankseziau, nes jis buvo kalti 
namas ir už-kokio tai monopo 
lio pleszima. Slapstymosir kas 
dieninis pavojus privertė žmo 
gui pasidaryti sau gala. Nusi 
szove jie biiželio m. 12 d. pava 
karyje. Vis tai pasekmes gyr 
tuoklybee. Geda kupiezke 
name.

390 Dainų tiktai uz SL
Su nusiuntimu.

Iždaveme didele kninga daina 
suaidedante isz 390 (laimi Rningą 
druezei susiūta ir broszuravota. Kai 
nusipirks, ras visokiu dainų isz visu 
užkaboriu ka dainoja Lietuvoja.

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

Nusipirkite ir burtu kningele su 
pagialba kaziru, o kasztuoja knigeli 
U palada kuziruĮ tjktai įjjj eentai,

i

->8 DARBAS DEL VISU. 6-
Amerikas yra luoeae eklipas del vleu o teip-gi 1 
lel tavlaa, kam tav sunkei dirbt Ir jokio pelno Isz. 
Ooneturet; jago tik už $30.oo gali lezslmokyt bar
te rintes, gerae amatas po visa svietai Jago nori 
dažlnot kaip gali lezslmokyt barberlstss tai ra
ižyk tuojaus. Kalbame vieosla lležuvluosia.

NOSSOKOFF'S BARBĖK SCHOOL, 
1405 PENN AVENUE PHTSBUKG, PA.

— Geriame vieta jai mielini 
pirktie sau ziegoreli gera arba 
lencugeli tai gali gautie pigiau 
se ir geriame tavora ir yra isz 
ko pasirinkte visokiu ziegore 
liu žiedu ka naujausios mados 
pas A. J. Kazlaucka 415 W. 
Center st. teipgi ir pataisau vi 
šokiu ziegoreliu ir su nitavoji 
mus darba padarau kageriauee 
o preke kapigiauee ir greita 
ne pamirezkite vieta.

Daktaras Blažejauckas
Atvažiuoje in p. Kazuno ap 

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

Pranešimas-
Knygų pirkėjams ir perkup 

ežiams, duodame žinoti, kad 
mes viską iszparduoeime už pu 
se prekes. Knygas isz musu 
Katalogo imant kiekvienam 
kostumerui atiduosime už puse 
prekes, popieras gromatoms 38 
gatunku už 650 100 arkuezu 
ir su konvertais. Perkupcziams 
knygas duosime ko ne už 4- ta 
dali tik; o 1,000 popieru už 
$5. Abrozeliai ir altorėliai už 
labai pigias prekes. Adresas:

M. Zukaitis,
227 E. Main St.,
New Britain, Conn

Teipgi parduosime drukavo 
jama presą, ‘ Gordon”. 9x13 
ir litaras jagu reikalausite.

gS“gg]Szltas puikus ziegorells $3.75 
♦ffo Prleluek eavo pravarde ir adrę.
Uy aa o prleiuelm ant pažiūros jago

patiks užmokėk $3.75 lr bus ta- 
vo, gvarantlnam ant 20 metu eu 
moterlezku duodam liga lenctfr 
get! ° HU vlru vlrlszka. Kaezjjr 
ar nori vlrlszka ar moterlezka.
M. C. FARBER. 222. 225 Outturn 1

CHICAGO, I’LL.

Crossets Geriausi
Vyra žemi ir aakezti czeverikai yra 

aug parduodami. Visi vyiai juos 
eikalauja. Mada yra naujausia ir 
puikei iszžiuri ant kojų. Ka daugiaus 
reikaujate. Juodi ir Geltoni.
$3, 850 ir $4 pora, pas:
Common Sense Shoe Store

35 W.Center St.
Mahanoy City Pa.

Eriszkai.
(Ramygalos v. Pan. ap.) 

Musu sodžius gana nemažas, 
yra apie tiisdeszimtis kiemu, 
bet pasitunncziuju ūkininku 
labai nedidelis; tik devynioli
ka deszimtiniu žemes teturi, 
bet, pilnu ukiu visai maža dau 
giausia susiskaldę in dvi arba 
in keturias dalis. Gyvena kru 
voj laukai toli, bet apie iizsis 
kirstyma in viensėdžius erisz 
kiai nesirūpina, nes daugumas 
apie nieko neitzmano.

— Kazio Vates pinigais 
ežia yra pastatyta maža medi
ne bažnyczia, bet praėjo apie 
asztuoni metai nuo jos pasta 
tymo, kol susilaukėm kunigo, 
nee vis mums buvo trukdoma, 
tik ežia žiema vyskupas paaky 
re kun. Balvocziu

— Nore in musu sodžių at 
eina keletas laikraezcziu, bet 
geru skaitytoju, sulyginant ne 
kiek, nee daugumas jaunimo 
labiau mėgsta degtine, negu 
knyga , Nore ežia nėra monopo 
lio, bet degtines galima gauti, 
kiek kas nori nes turim slapta 
ji monopoli, kuri užlaiko K. 
Paipulae. Tas jo negražus ama 
tae labai mums kenkia, musu 
vaikus iezmoko girtuokliauti, 
Vyrai, ar mes ilgai kesime, 
kad jis ir toliau nuodytu eod 
žiu savo degtine? Juk mee ga 
lim užginti.

Dabikine
(Sziauliu apskr,) Nakti bir 

želio m. 21 diena isztiko nepa 
prastai didi audra. Keliose vie 
tose perkūnas sudegino mažis 
triobeles daug medžiu suskal 
de, bet baisiausiai atsitiko gr. 
Zubovo dvare Karsfelde, kur 
griausmas trenke m kute ir už 
musze 54 galvijus, Nežiūrint 
in smarku lietu kūtes dege, ko 
lei viekas viduryje nesudege, 
Gaisro laike perkūnija vis tran 
ke m ugnį.

Kretingoje.
Buvo didelis ga:sra«, kurie 

sunaikinęs 150 triobu,

Sabaczius-
(Pan. pav.) Piiesz sekmines 

priitovas su sargybiniais at 
pytzkejo Gudgaliu sodžiun 
kratos daryti. Dzkreti du 
ukninku, B. ir P., jieszkojo 
ginklu ir nelegali zkos litera 
turos. Krėtė smarkiai iszverte 
daiktus, iszkniso visas pakam 
peš nepaliko nei daiktelio 
neapžiureje. Kuomet atrado 
keletą medžioklei szautuvu ir 
revolveriu, reikalavo parodyti, 
kur yra daugiau ginklu. Bei 
veltui. Ūkininkai neturėjo 
nieko daugiau draudžiamo 
apart szautuvu varnoms bau 
ginti; kad apsiginus nuo ju na 
mimus paukszcziue, arba nak 
ties laike pliupteleri karta- kita, 
gazdinant vagie. Abu ūkininku 
iszsiveže policija su-savimi._B. 
netrukus paleido, P. tebelaiko.

Eina gandas žmonėse, jog 
tai tūlas kaimynas sveczius 
užrodijo ant tuodvieju ukinin 
ku.

Dvilaicziu.
(Zigares vai. Sziauliu pav.) 

1907 m. sodžius padirbo forma 
liszka nutarimą iszskirstyti du 
bas in viensėdžius. Szis nutari 
mas turėjo prasidėti vykdinti 
szimet. Dėlto, kone visi ukinin 
kai jau iszaie ganyklas, susi 
vežu tnedegos trioboms ir t. t. 
Bet, nelaime, tarp sodžiaus lau 
ku driekiasi 2 rėžiu (13 desz.) 
pono Nariszkino žemes. Ūki 
ninkai kart kartemis meldžia 
p. Nariszkino ingaliotinio pri 
imti tas 13 desz. žemes prie sa 
vofolvarko “Liūtei”, bet ant 
visu maldavimu viens ir tai 
pats atsakymas: “Nupirkite 
po 200 rub. už deszimtine, tai 
galesite dalinstie”. Musu žemes 
deszimtine inkainuota 29 rub. 
Mes prispirti, sutiktume ir ke 
liariopai brangiai nupirkti 
kad tik pasiluosuoti isz sod 
žiaus, bet musu nelaime dar 
tuo nesibaigia. Pasakė mums, 
kad, ponui Nariszkinui parva
žiavus isz Anglijos, sz. m. bir
želio 1 d. taps ta žeme parduo
ta; tccziau ir ponas parvažeyo, 
o vis nieKo nedaro.

Dadar jau prisiartsno mesz 
lavežtis sodžius in viensėdžius 
dar neiszdalytas ir vėl metu- 
prisieis dirbti po senovei irnesz 
ti tukstanezius nuostoliu už ta; 
kad ganyklos iezartos, gyvuliu 
neber kur dėti dobilu taip gi 
sodžiuje negalima sėti. Jau ne 
karta kreipemis ir in žem. vir 
szininka ir in tvarkom tja komi 
sija, bet visur gavome atsaky 
ma sulygkite su ponu tai ir ga 
lesite iezsidalinti, o ponas tuo 
tarpu in musu vargus ir nuos 
tolius ir atidžios neatkreipia,! 
lantanam ir nežinomi musu 
vargai. Pats pas save žmonių 
neleidžia, o urėdas galėjo apie 
tai jam užtylėti. .

Visu žiniai.
Sirgau uždegimu gumbo, 

baltosioms, skausmai po visa 
kuna varste, vos galėjau pas 
lankiot. Nors visokius paten
tuotus vynus ir baleamus ge 
riau ir kas tik parūdijo-dakta 
rus aplankiau; nors kiekvienas 
kitokia liga pripažino, bet ne 
iszgyde skaieziau padekavonee 
laikraezly už iszgydyma kaip 
vyru taip ir moterų Dr Collins 
Med. Instituto New Yorke, 
Nors nesitikėjau ar gali mane 
iszgydyti, bet pagal mano men 
ka protą kai aprašiau visus 
nesveikumus bei liga praszant 
rodos ir kad man atsiuntė vaie 
tus su pamokinimais ir atsięmus 
nuo Expreso pradėjau vartj 
ti, tai pora dienu jaucz ausi ne. 
linksmumą vienok greitai tas 
viskas pereimaine ir kasdien 
jai cziaus geiiau. Dabar jau 
esu visai sveika ir laiminga. 
Tai už iezgydyma skaitau sau 
už pareiga, nors esu ir motere 
iszre kszkt padėka už sugraži 
nima sveikatos Dr. Collins 
Med. Inst., kurio niekad neuž 
mirez'u,

L.bai dekavoju už knyga 
“Vadovis in Sveikata”. Ji 
moterims yra labai naudinga 
ir reikalinga.

Petrone Khdas,
35 Norriette St.,

Atlanta, Ga.

Yni tai tavo inkstai.
Mahanojaus gyventoja parodo 

kaipjias iszgydint.
Poni Hebeooa Brenner nog 229 

W. Mahanoy St. sako: “Pirma karta 
pradėjau naudoti Doans Inkstu pi 
gulkas apie du metai adgalos, tame 
laike jie iszgyde mane nog skaude 
jimo peozuose per ka labai kentėjau 
dydeli skausmą, Asz tikrai žinojau 
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 iu praszalino skaudejima.

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

Fanuos ir Turtai!
Randasi New Yorko Steite Lieta* 

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

KOŽNAS KASZO GROMATAS.
Bet jago nori raszit gromata ant puikiau 

sios popieros kokios lig szioi da ne esi ma_ 
les, tai pargabenk sau tuziną su kopertom 
tik už 40/ 65/ ir $1.50 busi užganadytas o 
ir tas džiaugsis kuris nog tavias gromata 
aplaikys.

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

Prisįunsk 25/. o apfaikysi surinkimą 
Abrozelu su maldelėm, lietuviškoje kalboje 

Labai puikus. Adressas:
D. T. BOCZKAUCKAS, 

MAHANOY CITY, PA.

Temykite Lietuviai.
« Hcikalaujanti yvairių daiktų, 

ka'P tai: Laikrodėlių. Žiedų, 
Britvų, Armonikų, Koncertinų, 

Smuikų, Klernetų, Drukuojamų ir šnekamų ma
šinų, Liet, knygų ir kitokių visokių daiktų. Tai 
visados kreipkitės pas DAMIJONAITI Chicago, 
o iš-čia gausite per pačią lietuviškoje kalboje 
KATALIOGi^ No. 7 dykai, katrame yra šimtai 
visokių daiktų paveikslėliai ir jų k a i n o s. (j 
Chicago’s m. nesiunčiu)

Teipgi čia gaunamas Sim. Daukanto L. L 
paveikslas, miera 22 x 28 colių kaina ... 25c 
Perkupčiai gauna nuošimtin. Adressas:

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

Raudoni czeverikai.
Yra labai daug dar neszojnmi per 

vaikus ir n ergaite?. j .tbai paikei isz 
rodo. Turime teip geltonus czeveri 
kus, žemi ir aukszti.

Raudoni czeverikai del vaiku 75c 
ir’§l

Raudoni czeveiikai ir pantaflai 
Jei mergaieziu 1.25 ir 1.50

Geltoni czeverikai ir pantaflai 
del vaiku 75c. ir &1.C0.

Geltoni czeverikai ir pantaflai del 
mergaieziu 1.25 ir 1.50 pas:
Common Sense Shoe Store

35 W.Center St
Mahanoy City, Pa

Dr. J. Fropstep
Specialistas AKiu Lygas 

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

Dfisas adinas 8 ryte lyg 8:80 vakaro
Ofisas 15 E. Center St.

lengvinimas tno- 
jantinis.

RUPTURA Eg.? 
pagialba mano Elektro—Ke 
spasaba. Diržo nereikalanjet 
kada pasiliekad iszgidylais! 

i’ntvirtinta jier 500 iszgid

ios knygines apie

sinusini (likai.

Pi'isitinsk 2/ mar

Dr. OTIalIey.
Geriausias gidytojas gidpue Rnpturos Vy
ru, Moterių ir vaiku be peilo ir operacijos. 
158 S. Washington Str. Wilkes-Barre, Pa,

Szitam offisc kalbasi Lietuviszkai ir Len- 
kiszkai in kur siunskyt visas gromatas.

Vasarinis Tavoras.
......................J;.........................

Tin ime visokiu gatavu apredalu del Moterių, Merginu, Vai
ku szledes del kudykiu in Krikszta ir tt. Pargabe- 

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

Pas mus dirba Lietuvaites del juso patarnavimo.
The GLOBĖ Store

1. SUF0W1CZ1US, Locniniukas.
12z W. Center uli, Mahanoy City, Pa.

VIENATYNIS LIETUVISZKAS

7 WASHINGTON STREET, NEW YORK CITY.

Jago važiuojete in ir ūs Ameriko tai gulit gaut Laivakortes pigiau kaip kitur o 
ir visus bankinius reikalus tai ateikyte pas mane, o ir užtaikau visokiu genmn 
užvalgio ir nakvyne pigiau kaip kitur. Norėdami kelaut už dyka tai pristatau 
už darbinyka ant laivo. Teip-gi nasirupinu visokiu darbus ir rodą duodu vi
same Ilotelis randasi ne toli Kastel-G&rdffl. Jago kokis apgavikas norėtu 7esi 
kitur tai nesiduokit tik ejkit tiesink pakol daejsit pas mane.

Su Guodone, VINCAS RAZUKAS.

PUSE PREKES

Pardavimas
$30,000 Verties vyriu, jaunikaieziu ir vaiku siutu, 

kelinti, czeveriku, skribelu ir visokiu kitu 
apredimu parsiduos tik už puse prekes

Pradedant nog Petnyczios 24-to Liepos
2:30 POPIET. TIK PER 8 DIENAS

Czia yra Kekta Prekių ir Parsiduos tik
už Apgarsipta Pr<?Ke:
$ 8 verties siutai tik po $4 $1 verti es skribeles po 50c.

9 “ “ “ “ 4.50 $2 “ $1
10 “ “ “ “ 5.00 50c. “ marszkines “ 25c.
12 “ “ “ “ 6.00 $1 “ 44 . 44 50c. x
14 “ “ “ “ 7.00 Teip-t,i visoki kiti aprėdiniai
Ki “ “ “ “ 8.00 parsidus tik per 8 dienas už
20 “ “ “ “ 10.00 puse prekes.

LEO’S DYDELIS SZTORAS
17 ir 19 W. Centre Str. 

MAHANOY CITY, PA.

Pigus Pardavimai....
Mes atydarenie pigu pardavima ant szito menesio, ant pirmo 
lubti musu kromo, susMedant isz rakandu, karpetu ir drabu-
žiu. Bargensai kožna nedela kolei rasis tavoras.

$1.00

Sziaudini skribelei - 20c 
50c marszkinei po - 29c 
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 IV. Center Str. Mahanoy City,

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

$35 00 ZIEGORELIS ANT BARGO
— TIKTAI $I|OŪ ANT MENESIŪ per l0 Veneslu 

Didžiauee proga iaz visu. Tieje ziegorelei yra GOLD FILLED puikei iszmarginti 
yra GI ABAN'TITI ANT 2<l METI' nee užteks ant ainžlo. Iszelrlnkie 
sav Elgin, Waltham, Hampden arba Tavannes 
vidurius, visi yra gero iazdirbimo uezeukami isz vlrszaus. l’er ne 
koki laika parduosime tuos puikius ziegoreliue tiktai 1107 17 E n 

verties Nenorime pinygu isz aūpezto siunsl- UoZ. I/.0U
tne per ekspresu Jago pasidabos užmokėk ekspresmonui $7 50 
r kasztue o bus tavo. Likusius $10 užmokėsi in 10 menesiu po $1 

SniX".?;, MES TAV TIKYME N.rolk.l..j.meį. 
kiu parankiu ------- --- ------------------------------------ paeiraeziinu.nee tik
užorderuok ziegoreli su prižadoymu jog užmokėsi. Jago piningus 
užmokėsi isz kalno \lsue tai mes nulelsyme tav jin tiktai už$15 75 
l’er visa tu laika kada moki ant iezmokeaczio, už ziegoreli, jisai 
buna per ta laika tavo locnaate. Atalmyk, jokiu parankiu nenorime. 

EXCELSIOR WATCH CO. ’01 BL1’Negirdetinas <r rijn".. Iszpaidavimas Iu ū181111
1000 mastu perkalaus parduosim Cp 
mąstą tiktai už - - . UUi
Baltas audeklas kuri niekur ne R p 
gausite pigiau - - - ,l*U|
Visos jekes papuosztos su pui- QQ 
kiom karunkelem po - - VU*

Tegul niekas jus ne sulaiko nog szito mil- 
žiniszko iszpardavimo.HARRY B. ■ FRIEDBERG.

115 W. CENTER STR. MAHANOY CITY.
Kalbame Lietuvifezkai, Leukiszkai, Slavokiszkai, Angliszkai 
ir Vokiszkai. Atekyte o užezedinsyte pinygus. ,Jt,

UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

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

Su vi e n i tu j u Wais tiju De-
posytoras.

DU PROCENTĄ MOKAM ANT 
SUDĖTU PINYGU ANT LAIKO.

Harrison Ball, Prezidentas, , 
IU. M. MacMillan, Vice-Prczidenta,
Ira. IP. Barnts, Kasijeūs.

Vyrsz Puse Milijono
Dekavoniu uz geradejiste.

Tas ira prietelis žmoniu-kuris suteikia 
szyrdinga broliszka rodą dyki. Ne stisine- 
sze su gauje szendienynio vysokio sztamo 
apsigarsyntoju: Jeigu apsergate liga, tai 
aikite pas savo miesto daktaro. 
Bet jaigu turite liga gedinga-jnivatyszka, 
tai gal nenorite savo mieste gydmtis, o jaigu 
geidi teisingai tapti pagelbėtas, tai bukite 
iszmintyogi klauskite patarymo garsingo 
Vokyszko Specijalisto kuris sugryžo isz 
Europos, isztyrias pagerinimo budo gydymą 
vysokiu kroniszku ir odos-skuros lygu, 
szimtai tukstaneziu pasiliko iszgydintais, 
kaip-tai jaunu vyru visokios užsikreezemos 
ligos, apriez sziu lygu kaip tai Reumatizmas 
visokį napuczkai, iszpuolima plauku urnai 
sustabdinti, nuo drugio-nialerijos. Geriause 
iszŲ'rta gyduole nuo at pratimo svaiginn- 
cziu gerimu-gyrtybes, kuris su savo žyne 
prijimsroda, žednas, iszsygydins GYKTIBE 
kui^ tiek nelaimiu atsitinka ir kruvyna 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, kure žmogus su szeimyna 
neturi ka valgyti, nušildamas tapti sveiku, 
tai užmoka ant sikio no keletą desetku 
doleriu. Cze visokias rodąs gausite, nie cen
tas nereikes mokėt, galite susiraszite Lie- 
tuviszko kalboje, iszmintingais busite jaigu 
raszisite pas:

BRUNDZA & 00;
(SPECIALISTS)

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

K1F ANS
UBLICZAITES, fiAKTABAI FR1P 
Z (MtiTAL'SE GYDL'ULR DSL

George Miller,
ZIEGORNYKAS.

-ooooooo-

Gausyte cz-ionais visokio tavo- 
ro kaipo Ziegoriu, Ziegorelu, 
Daimautu Muzikaliszku ins
trumentu, i enciugelu, Špilkų, 
Kožnas deigtas gvarantintas 
pagal užmok ta prekė, Szlubi- 
lei žiedai ži<4w isz gryno au
kso ii ne brangus, kas pirks 
.tvora czionais tai nesigailės,

□eorge Miller
W. Center Str.


