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Kas girdėt ?
Tvėrėsi kompanija kuri 

dyrbs oraiaivus ir atlikinės 
kelone isz Bostono in Najorka 
ir adgal. Isz pradžios vež už- 
dyka, kad persitikryti, kiek 
keleiviu sprandus nusisuks. 
Dėkui už loska ir už tokia 
kelone

Isz Amerikos.
Mahanoy City, Pa Diena 31 Liepos (July) 1908
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Metas XXI

Tam žmogui gyvent lyuks- 
ma buna jagu kožna karta 
gauna ižsigert.

Jagu ne gersi, 
Tai broluk ludesi.

Reike gert kadai dyrba ge
rai, juk žmogus turi maitele iž 
sigert priesz ejnant in darba; 
po darbui reike gert kad galė
tu geriau valgyt; subatoje rei
ke pasigert, o nedeloje užvir- 
szyt, kad ne butu nuobodu. 
Jagu nori ylgai ant svieto gy- 

vuot,
Reike niekad ne ižsipagiriot.

Maitele, juk žmogus apsige
nąs buna ir drąsesnis, juk ir 
maskolius sako:

Kak' pijan, 
To kapitan,“ 

A kak vytrezvisia, 
I svini boisia.

Laimingiausi girtuoklei! ru 
pesczius užmirszta ir ant kiau
lių pavirsta.

Sunku atrnyti katrie szymet 
iszlaimea ar demokratai, ar re
pu blikonai, ar Bryauas ar -Taf 
tas atsisės ant prezidentines 
kėdės. Vieni sako, jog dange 
lis demokratu perejo in szali 
republikonu, kiti velei kad re 
publikonai stojosi demokra
tais.- Jagu demokratai iszlai- 
mes viskas atpigs,- ir uždarbei 
bus maži; o jagu republikonai 
laimes, viskas pabrangs ir už 
darbei bus dydesni. Apart tu 
dvieju partijų, turime da sočia 
listus ir probiszius. Na ir tie- 
jei gerus laikus prižada: socia
listai rojų ant žemes prižada- 
be piningu bus galema viską 
pirkt; probiszei-gi nori isznai- 
kyti alkoholiu, ba tada jagu 
ne reikes sunkei dyrbt, tai ne 
dulkiu gerkleje ne atsiras, ir 
ne reikes su guzute dulkiu 
plaut, o su alum ižsiskalaut. 
Dievaž gerus laikus turėsime,

Jagu sveiki sulauksime!

Ne trukus svietas pasidarys 
didesnis, Komendantas Rober 
tas Peary ne senei nusidavi 
in kelone, žiemiu szali, mieiyje 
atidengymo sziaurinio beguno.

Kada užeitinejo ant laivo 
“Roosevelt”, turėjo vilti, jog 
tikrai dasieks viduri žiemiu 
szalies. Iszplauki isz pristovos 
isz Sydnei, Najoje Škotijoje. 
Ant laivo buvo iszkelta ameri 
konine karūna. Turi da ir ki
ta laiva “Erie”, tas turi ant 
saves 10 tonu dydžuvio mėsos 
(veloribo). Abudu laivai turi 
visus užkaborius pridėtus ang 
limi.

Komendantas Perry pafodi 
dydeli džiaugsma isz tos kelo- 
nes, nes galėjo be jokios kiti- 
tęs kelaut, o da ir su pinin
gais, katrų nesigailėjo priete- 
lei.
Kelausime visi in nauja svietą, 
O ten bus del visu vjeta!

Ant pardavimo.
Antanas Sakalauckas par

duoda visa “Botling” bizni su 
geriausioms ir naujausioms raa 
szinomis. Biznis gerai eina, 
nes’jis nori iszvažiuoti, tad 
parduoda sena ir gerai iszdirb 
ta bizni. Kas norėtu pirkti te
gul atsiszaukia pas: A. Saka
lauckas, 112 N. Emerick St., 
Shenandoah, Pa,

Darbas del tiikstancziu.
St. Paul, Minn.- Soo gele 

žinkelis pajieszko 7 tukstan- 
ežiu vyru prie darbo antfarmu 
Minnesota ir North Dakota 
valstijiose. Mokestis nog §2 
lyg $4 ant dienos su visu užei 
laikymu.

— Scranton, Pa. Bellevue 
kasikla anglies katra buvo sus 
tojus per keletą nedeliu vėl 
pradėjo dirbti ir 800 darbiniu 
ku grižo prie darbo. Panede 
Ii sustojo Sloan ir Taylor ka 
siklos ant keletos nedeliu idant 
padaryti reikalingus pataisini 
mus apie kasiklas.

Puikus palicmonas
Najorke poliemonas teip bai 

sei sumuszi tūla motere, jog 
toji in antra diena numiri. 
Kas buvo priežastis sumuszimo 
-ne žine. Poliemonas tupi už 
grotu.

Ar ne puikus tarnas tvar 
kos?

Paszventiniinas
Lenku vyskupo

Chicago- Seredoje, pralotai, 
kuningai ir svietiezkos ypatos 
isz visu szaliu amerikos pri 
buvo in czionais ant paszven 
tinimo naujo lenkiszko vieku- 
po Povilo Petro Rhodes, pirmu 
tinio lenkiszko viskupo ame- 
rike, Ceremonija buvo labai 
i zkelminga e vakare -buvo 
milžiniszka paroda.

PRISUNSTA.
Brooklyn, N. Y.
Liepos 28ta 1908

Guodotas p. D. T.Boczkauskas
Pasitikiu kad prijimsite ma 

no “Congragulacije” Sukaktu 
visu XX dvideszimts metu 
“Saules”?-ir jusu nenuilstanti 
darbsztuma labo Lietuvystes 
s u senovyezka raszyba- kurs 
musu prosenei mums paliko! 
Bet sulenkeje Intelegentai, in 
davė ant juoko musu nesubren 
dusiems Tautos gaivintojems: 
“Czeku ir slavonu” kalbu bei 
raszybos akcentus. “Garbes 
vertas p. Boczkauskas, kad to 
ne priėmei” Lietuviu tauta ne 
parėjo isz Slavonu tautu ?

Vėlinu sukaktuviu 50 auk
sinio vainiko ir nenuilstanezio 
darbavimosi delei Lietuvystes! 
Acziu užparemima manias- be 
jusiu bueze vargingame padeji 
me su pagarba del savo priete 
liaus p. Boczkausko. J. M. B,

Pas l'otogrnl'ista-

— Asz noretau turėt paveik 
da mano nebaszninko viro <

Fotogr:-Labai gerai, tai 
poni tegul man prisiuucze pa
tiem fatografije.

Naszle: Mano viras nieką 
dos nesifotografavo, nes tai nie 
ko ne kenke asz atneeziu jio 
legitimacina kningele, tai joje 
apraszita kaip jisai iszrodo.

Advokatas in ta, kuri nore 
je apgint.

— Žmogau, papildei didžiau 
se žudinsta, - užmueze tęva ir 
motina, ir kaip asz tave galu 
gint ir ka pasakit?

Piktadaris. Dauggalis ponas 
piaszikite sudžiu idant susimi 
lėtu ant likusio sieratelo.

— Ne bueziuok manias Ado 
mai, ba tavo barzba labai du 
ria.

— Tai nieko brangiause, 
juk ir rože turi savo dagius.

ISZ BOSUOS, LIE- 
TUVOS IR LEN

KIJOS.
Pavogė $10 000.

Tiraspol-Gauja nepažinsta- 
mu vyru užpuolė ant kasie 
riaus geležinkelio stacijos ir 
paimdami 40 tukstaneziu dole 
riu pasislėpė.
Francijios prezidentas 

pas eara.
Rėvai- Panedeli pribuvo in 

czionais Francijos prezidentas 
Fellcris kur buvo iszkelmingai 
prijimtas per pati Rusijos cara 
Prezidentas perbuvo tik dvi 
dienas Rusijoje ir vėl iszkela- 
vo adgal in Franci ja.
Statomieji namai

sugriuvo
Peterburge sienos begrinda 

mos užspaude nemaž darbinin 
ku, nespejusiuju iszbegti ir 
perlauže pirmojo gyvenimo lu 
bas. Už keliu valandų isztcn 
ge tik isztraukti i-z po, gru
mentu 7 žmones sunkiai su
žeistus. Paaiszkejo, kad dar 5 
žmones guli užversti, bet nega 
Įima buvo ju jieszkoti, nes vi
sos namu sienos pasirodė nes 
tipriai stovinezios, tai reikėjo 
pirm jas paremti. Sugriuvo 
namai septinta nuo ryto, o pas 
kutini darbininką pasisekė tik 
kita diena puse septintos atkas 
ti. Suprantama, kad likusius 
ilgiau užverstus visus negyvus 
isztrauke.

Namai buvo statomi gvardi
jos pulko vachmistru szeimy- 
nos.

Javu užderejimas:
Pagal žinių surinktu vi'eti 

nios administracijos javu užde 
rejimas Biiželio men. 1 d. 
sziaip iezrode:

Vilniaus gubernijoje žiemi 
niai javai gana gerai, iszrodo 
tik Vilniaus Dienos ir Asjme 
nu pavietuose. Jau praecziau 
užderėjo jie Vileikos ir Szven 
tienu pav., o pusėtinai Lidos 
ir Traku. Vasa rojus visoje 
gubernijoje gerai auga, tik 
Szentienu pav. kiek prastesnis.

Kauno gub. žieminiai javai 
visur gerai iszrodo vasarojus 
dar geriau.

Gardeno gub. visi javai ne 
blogi.

Szmaradavosdvarenetoli Ku 
preliekiu Panevėžiopav. Liepos 
6 d. rengiamas lietuviu vaka 
ra®. Artistai mylėtojai žada su 
loezti komedijeles “Musu gera 
sis” ir “Nepadėjus nėr ko kas 
ti.” Paskui dainininku choras 
ketina dainuoti kelias tautisz 
kas dainas. Spektakliui pasibai 
gus bus szokiai.

Cukrus atpigs.
Finansų ministerija ketina 

leisti dar szimet cukru parda 
vineti monopoliuose tokimis 
kainomis, kokios yra mokomos 
tiesiai isz fabriku perkant.

Vagyste.
Troptu prižiūrėtojas davė po 

licijai žinoti, apie nuolat’papil 
doma vygyste. Viso labo isz 
Nemunu ir Neriu plaukancziu 
troptu szimet pavogta kokius 
du szimtu egliniu ir puszyniu 
rastu. Nuostuolis apskaitomas 
300 rubliu. Policija bekrezda 
ma surado 27 rasztus, kurie 
troptu prižiūrėtojas pripažino 
už pavogtus isz tropu.

Pasimokys.
Isz priežasties, paskutiniojo 

nelaimingo atsitikimo kasyklo 
se Rusijos pietuose, vaisbos ir 
pramones ministerija iszsiunte 
tris inžinierius: Baumana, Bo 
kija ir Skoczinski in užsieni, 
pasimokyti gelbėti darbinin
kus laike nelaimingo atsikimo.

Permainos vyskupijos 
kunigu tarpe.

Kunig. S. Riicziunas, Krio 
kalaukio klebonas, atsisakė 
nuo vietos Jo vieton paskir 
tas kun. Dailide, Seinų semina 
rijos, prokuratorius; kunigas 
Žemaitis, Sintautų kamendo 
rius paskirtas seminarijos pro 
kuratoriumi: kun. Anastraus- 
kas, Szakiu yikaras, perkeltas 
in Sintautus vikaru; kun. A. 
Civinskas paskirtas Szakiu vi 
karu; kun. Juozas Dailide, 
Augsztosios Panemunes vika 
ras paskirtas Kolaku klebonu.

Darbininku stokus
Buk Szauliuose trūksta dar 

bininku. Ten vyras gali mies 
te lengvai užsidirbti nuo puses 
rublio lig rubliui kasdien.

— Maskvoje užmusztas alaus 
fadriko direktorius. Ji užmu 
sze to paties fabriko darbiniu 
kas už tai. kad tas direktorius 
atstatė ji nuo darbo.

— 2,700,059. 1905 metais 
Rusijoj, kaip parodo statistika, 
straikavo daugiau, kaip pustre 
ežio milijono darbininku. Žino 
ma, jei reikia straikuoti, tai gy 
venimas nekoksiisz džiaugsmo 
nebadausi: matyt, kad vargas 
prispyrė juos tai daryti.

Užpuolimas ant pacztos
Tiflisas. Netoli nuo Tifliso 

piktadariai užpuolė ir apiple 
sz,e pacztą Užmn°z‘as na'-zt 'j 
jonas, sužeista vežejes ir kitas 
pacztalijonas. Isz piktadariu 
vienas užmusztas ir 3 suimti. 
Iszyiso atimta 20.000 rub.

Kalvarijos parapijos 
sueiga.

(Suv. gub.). birželio 26 d. 
buvo suszaukta parapijos su 
eiga aptarti statymą kleboni 
jos ir taisymą bažnyczios Žmo 
niu susirinko in du szimtu, bet 
reikėjo pasak instatyma 5 ez'm 
tu, todėl sueiga buvo nepilna, 
bet užteko ir tu, kad patemy 
ti žmonių upa. Teip atėjus 
“burgomistrui” ir paaiezkinus, 
kokiam reikalui szaukiama su 
eiga, tuoj prasidėjo susirinku 
siu murmėjimas. Teip, vieni 
kalbėjo, kad statant koplyczia 
be pasigailėjimo buvo aikvoja 
mi pinigai ir kad neduota jo 
kios atskaitos; antri gi reke, 
kad kol nebus investa bažny 
ežioje tvarka, neduosią nei vie 
no skatiko jos tapymui ir pata 
re, kad pati valdžia padidintu 
vartus. Mat reikalui atsitikus 
galėtu investi visa “pulką” ka 
reiviu, kaip tai ji padare 1906 
metais per Marijos vardo atlai 
dus Antra sueiga paskirta lie 
pos m. 5 diena.

Isz visu szalu
Nuskendo laivas.

Hong, Kong, Kinuose-'Lai 
ko szturmo ant mariu, katra te 
sesi per dvi adynas tapo nūs- 
kandytas Kiniszkas garlaivis 
Ying King ir 300 pajsžieriu 

ra žuvo.

8 Valandos darbo
Anglija.- Anglių parlamen 

tas priėmė instatyma sutrura 
pinti darbo laika iki 8 valandų 
tiems darbininkams, kurie dir 
ba kasyklose.

Nori panaikinti mirties 
% bausme.

Pram/izija.Sziomisdienomis 
prancuz atsovu rūmas ineeze 
sumanymą visai panaikinti 
mirties bĮuisme ir reikia tike 
ties, kad tas sumanymas greit 
pavirs in-tatyrau, nes prancūzu 
visuomene labai nekenezia tos 
barbarizmo laiku liekanos. 
Politiszkaju prasikaltėliu mir 
lies bausme jau seniai nebe 
baudžiama ir nėr tokio insta- 
tymo, bet vagius arba žmogžu 
džius ’ fu labai retai: taip, 
Paryžiuj neivienam žmogui 
neali.u’i gyvybes per 10 metu 
(Rusijoj kasdien po deezimti!) 
Prancūzu prezidentas Faljeras 
yra didelis mirties bausmes 
prieszas ir nesutiko atimti gy 
vybes nei vienam blogiausiam 
žmogui, kol jie prezidentauja.

iiirliili 1 iUioinCi.ionierei.
Turkija.- Turkai pradeda 

jau. kilti. Atsirado ir tarp ju 
žmones, kuriems rupi geresnis 
valstybes sutvarkymas. 200 
žmonių, kareiviu ir aficeriu pa 
sigriebe 150 ezautuvu ir para 
ko, iszbego in kalnus. Tas isz 
bėgimas turis politiszka tikslą. 
Pabėgėliu valdžia jieszkanti.

Isz Lietuvos,

Zitlas in žida.

— Leibe, kas tai pisztalie 
tas ?

— Tai ira jauna puszka.
— O kas tai armota?
— Tai bobuti pieztalieto, o 

motina putzkos.

Kokia ira skirtumo tarp mo 
teres o kates?

Tokie: Motere savo uodega 
(no szlebes) nesza rankoje, o 
kate kavoje po savim.

Vienas isz pasažieriu inneezi 
in vagona labai dideli punguli 
ir diada ant lantinos ties vie 
nos ponios galva, o toji paezau 
ki.

— O, pone! juk kaip tas 
pungulis man ant galvos nu 
puls.

— Ne bijok poni jame nesi 
randa tokio daigto, kad susi 
musztu....

Pnszvitinis
Musu teisėjai valscziuje teis

mo diena pasitaiso sau traktie 
nu: prisinesza alaus, degtines 
iazeigeria gerai, o paskui per 
teismą, sueede prie stalo snau 
džia. Be abejones, teisybe esti 
to, kas daugiau magarycziu 
state.

Žmogelis nuskriaustas eina 
in vahcziu jieszkoti teisybes, 
bet ežia randa dar didesne 
skriauda ir pasipiktinimą.

Gražiszkiai ,
(Vik. apskr). 1907 metais 

per valsr.ziaus sueiga vyrai nu 
tarė uždaryti visas aludes ir 
monopoli. Vasario 23 d. ju nu 
tarimas buvo užtvirtintas ir 
aludes su monopoliu uždary
tos. Bet neilgai tas tęsęsi. 
Aludžiu savininkai sugalvojo 
kreipties prie policjos ir jiesz 
koti ju užtarimo. Ir neapsiga 
vo jie! Policija labai prielanki 
tokiems norams ir darbams: ji 
tuoj liepe vėl atydaryt aludes 
ir monopoli. Žmones dabar 
vėl girtuokliauja, kaip girtuo
kliavo.

Ar ne geda, Gražiskiecziai 
mums savo nutarimus mindžio 
ti po kojų?

Veisėjai.
(Sjinu ap.) Szitas vabezius 

yra grynai lietuviszkas, iszsky 
rus keletą žmonių. Apszvieti- 
nfas ežia, kaip ir kituose Dzū
kijos pakraszcziuose stovi la
bai žemai; niekas da ligsziol 
nereikalavo, kad mokykloj vai 
kus mokytu liatuviszkai. Yra 
cz'a neseniai atsiustas, caisejas 
kuris nemoka lietuviszkai. Po 
teismo kiti žmoneliai nežino, 
ar jie nubausti, ar iezteisiti.

Katinas.
Szimet Kauno Dvasiezkaja 

Seminarija baigė 34 klierikai.

Vieszintos.
Czia daug apgyvendinta nuo 

senu laiku rueu-sentikiu. Yra 
ju net keli sodžiai. Santikiai 
ju su žmonėmis būdavo neko
kie. Isz ju daugiausia iszeida- 
vo arkliavagiu, del to tarp vai 
stieczir. ir ežiu paskutiniųjų ei 
davo tuomet pykos, kartais gi 
ir miisztynes. Laisvių dienomis 
pradėjo vieni ir kiti labiau 
tarp saves susiprasti. Neatuili 
ko nuo benbruju sujudimu ir 
sentikiai- Turėjo ir jie savo 
“oratorius”. Nuo to būtent lai
ko pakilo ir ju politiszkasis 
bent gi pasidarė jie dideliais 
vietines administracijos prie 
szaie. Teip, ezi pavasari jie pri 
mueze beveik negyvai Vieszin 
tu slaptaji agenta (sznipa). Bu 
vo del to suimta isz ju apie 12 
žmonių. Daugumas turėjo at 
re lėti po 3 menesius kalėjimo. 
Dabar jie iszirde labai ant sar 
gybiniu. Sargybiniai czia - 
daugiausia rusai, atgabenti isz 
Gilo gubernijos Sentikiai pa 
sirenge juos gyvus isz czia “isz 
esti”. Tuo tarpu jie tik davinė
ja visur praszymus: isprauni- 
kui, gubernatoriui, ministeriui 
Beto kalbina tuomet lietuvius 
valstieczius, kad ir jie palaiky 
tu juos -ir gi padvainetu skun
dus ir praszymus ant sargybi 
niu.

l’er Petrines.
Antakalnyje, mugos laike, 

degtinėlė nemaž žmonelių in 
szaltaja nuvede o viena dagi 
ligonbutyje paguldė. Vienoje 
aludėje girtuokliu būrys isz 
daužė langus, sulaužė visus 
baldus, sukule indus, iszvoge 
200 rubliu. Užgavo keletą žmo 
niu, gal butu ir užmueze, jei 
tik nebūtu suspeje iezlaketyti 
ir pasislėpti. Policija suspėjo 
kolaastik tris in ezaltata nu 
gabenti.

O vieszbuczio “Europa” tar
nas ir koke fabrikos darbinin
kas, girti būdami, taip viens in 
kita inkibo, kad kaip policija 
juos perskyrė abudu prisiėjo 
prie gydytoju gabenti. Vienam 
užteko tik žaizdas užraisziuojus, 
o kitas buvo taip smarkiai 
peiliu subadytas, kad kaipo 
suhkiai sužeistąjį prisiejoSz- 
to Jokūbo ligonbutojie pagul 
dyti.

Tuose paekutiniose muszty- 
nese dalyvavo ir daugiau gir
tųjų.

§ Medeikiu sodžiuje (Kau 
no gub. Panevėžio apskr.) szi
met birželio 2 diena buvo su 
gubernatoriaus leidimu ireng 
tas spektaklis. Tuotarpu atvy 
ko du anstoliu ir su jais sargy 
biniu būrys. Kurezo antstolis 
su pasigeruseis sargybiniais 
eme be jokios piiežastiee musz 
ti viena žmogų, kuri baisiai su 
kruvino, paskui bauginti ir 
kitus.

Biržų antstolis Levikovas 
ramiai in visa ta žiurėjo, Žmo 
nems pasiskundus gubernato 
riui-anetolis liko nubaustas 
septyniomis dienomis kares 
areszte.

§ Seda (Telsziu apskr.).Per 
visa birželio menesi buvo czia 
atsiustas akiu gydytojas su pa 
gelbininkais; gydė visus dykai 
be užmokesnio. Žmones giria, 
kad dauguma pagydes. Nuo 
liepos pradžios persikels gydy 
tojas in Silele (Raseinių ap.) 
ir gydys ten žmones kiaura lie 
pos menesi. Sedoje žmonių 
pliudimas buvo didelis; per 
diena arti 200 būdavo.

Szinionis.
(Ukm. apskr.). Atsiskyrus 

Szimoniu bažnycziai nuo Ku 
piszKio parapijos, žmonėms 
labiau parupo savo parapijos 
reikalai. Pasididino parapija, 
iszirado daugiau gyvesniu ir 
prauaszesniu žmonių. Krustere 
jo ir czia kiek, užsistnvejes ir 

j persistovejes, kaip ju apylenkiu 
balos, Szimoniccziu, gyveni 
mae. Pueterejo sveikesne “sro 
ve”: ne isz laikraszcziuir “kure 
etytoju” kilusi, bet paties gy 
venimo, jo dienos reikalu pa 
gimdyta. Senoji parapijos 
tvarka daugeliui eme nebetikti. 
“Tvarka” gi buvo tokia, pa
rapijos reikalus, visa“pinigiez 
kaja puse” žinojo ir tvarkė 
vienas kunigas. Žmones nežino 
jo ne kur, ne kam, leidžiami 
parapijos pinigai; jie žinojo 
tik viena pareiga-duoti ir 
duoti tik pinigus ir kitas 
sunkenybes neszti. Senosios 
“brostvininku” (taip czia va 
dinama parapijos “savyvaldos” 
instaiga) valdžios neliko ne 
szeszelio. Užsilikęs dar prie 
bažnyczios vadinamas! “mar- 
ezalka”-pasencs nebeprigirdis 
žmogus,-buvo tik jos tolimu 
atgarsiu, bereikalingu papuo- 
szalu. Savyvalda’buvo dėlto 
gyvas reikalas. Be jos žmonių 
neinsitikejiraas savo kunigui 
vis didinosi. Atsirandantieji 
nauji reikalai iszeząukdavo vis 
naujas ir naujas rinkliavas. 
Visu atminime dar buvo senų
jų kunigu laikai (Dambraucko 
ir kitu), kada tokiu rinkliavų 
beveik nebūdavo, kada bažny 
ežios reikalai buvo pakakinami 
isz paprastojo pelno, del 
Szimoniu visiszkai nemažo. 
Girdėti buvo vispkm kalbu, 
kaltinimu... Ir vienas iszejimas 
isz tu visu nesusipratimu buvo 
ineteigimas parapijos komiteto 
(“brostvininku”), kurie kartu 
su kunigu tvarkytu parapijos 
reikalus, žinotu jos pelną, isz 
laidas ir t. t. Turėjo tatai su 
prasti patsai kunigas ir su 
griauti iszaugusiaja tarp jo ir 
žmonių siena, bet jos netik ne 
griovė, dargi... parėmė... Du 
kartu kalbėjosi su juo žmones. 
Pirmaji-dar žiema. Kun:gas 
buvo besutinkąs iszeirinkti 
“brostvininkus”. Dziroreikalas 
del keistodalyko: “neeusidere 
jo”. Atlaidams (kunigams- 
evecziams priimti) žmones aky 
re 150 rub., kunigas reikalavo 
daugiau. Taip ir iezsiskyre. 
Negeriau iszejo n antraji kar 
ta dabar. Vietoje rimtai kalbėti 
apie reikalą, kunigas eme 
tyczioties isz atėjusiųjų, vienam 
kitam prikaiezioti tai ezi, kita, 
ant galo užmėtė piktai ant sta
lo apyskaitų knygas, lyg del 
ju butu ateja žmones.

Taip ir liko “po senovės”.
Ar žmones nusileis, ar dar 

aiszkiau ir staeziau pastatys 
savo reikalavimus, pagyveei 
me-pamatysime.

Trostcnai.
(Gardeno gubern., Baltsto- 

gio pav.) Birželio 29 d, t. y. 
Szvento Petro diena apie 3- 
czia valanda po pietų užside 
geKrainovo kaimasisz papiero 
su rūkymo priežasties. Tas kai 
masjra tik tris viorstus tolumo 
nuo Trostenu miestelio, kurs 
turi szvirkszle gaisrui gesinti, 
bet mieetelenai nepaskubo 
kaimo gelbėti ir tame suplesz 
kejo apie 20 triobu.

Nukertėjusiems padegliam 
reiketu apskusti teismui ugnia 
gesius kad žinotu kita syki 
geriaus pildyti savo priederme.

Daugiaus ant 4-to puslapio,

KA PADARE DUMA?
Birželio 28 d. pasibaigė Ro 

sijos pirma treczios Durnos se 
sija (posėdžiai). Dabar Durna 
susirinks tik rudeny spalio 15 
d. Czia noroms-nenoroms kila 
klausimas, ka gi ta Durna nu 
veike. Juk ji dirbo beveik asz 
tonis menesius ir galėjo daug 
-daug ka nuveikti, ji turėjo 
pilnai pasinaudoti, nors ir la 
bai siauromis teisėmis, bet vis 
gi teisėmis, kad nors kiek pa
lengvinti valetiecziu ir darbi 
ninku gyvenimą. Na, ir kaip ji 
rūpinosi ju būvio pagerinimu? 
Galima staeziai pasakyti- nie 
ko ju naudai nepadaro. Ta tu 
r pripažinti net ir prielankiau 
šieji szios Durnos szalininkai.

Žemes klausima“, kaip buvęs 
teip ir tebera visai neiszrisztae 
ir veltui nekantriai laukia jo 
iszriezimo valstiecziai. Nege 
riau stovi darbininku klausi 
mas. Durnos komisija vos 8-10 
kartu tebuvo susirinkusi ji 
varstyti. Policijos ir visokiu 
valdininku sauvale kaip siau 
tusi, taip tebesiauezia. Teisiu 
go teismo vietoj- vieezpatauja 
ministerio peliepimae ir abel 
nai vyriausybes nuožiūra. Ypa 
tos nepaliecziamybe ir žodžio 
laisve tėra pripažinta tik tiems 
kurie trokszta gražinti senus 
laikus, kitaip Sakant, juoda 
szimeziams. Tiesos gi žodžio 
tarti nevalia: už tai laukia Sibi 
ras, kalėjimas ir pinigiszkoji 
bausme. Žodžiu viekas, ka pra 
szalinti taip visi troszko, pui 
kiai sau bujoja ir nėra vilties, 
kad greitai butu kitaip.

Tai ka gi Duma padare? O! 
ji daug ka padare! Ji patvirti 
na begales visokiu instatymu, 
instatymeliu, nuo kuriu žmo 
nems nei szilta nei szalta, ji 
prižiūrėjo ir priėmė biudžetą, 
būtent vardu visos tautos leido 
pleszti nuo darbo žmonių nepa 
keliamus mokeeczius, leido ap 
versti tuos pinigus žmonių 
spaudimui įrengimui, leido tęs 
ti geležkelius, kad biurokratai 
ir piniguocziai galėtu papildy- 
dyti jau pratusztejusiais kisze- 
neis Pagalios negalima nepažy 
meti paskutiniojo Dūmos nuta 
tarinio, kad 87 miestuose rei 
ika insteigti sznipu, skyrius, 
knrie, girdi, turėtu rupinties 
uvagiu ir pleeziku gaudym. 
Kaip Rusijos sznipai gaudo va 
gius ir pleszikus, žino kiekvie 
nas isz musu. Sznipu skyria- 
tai vagiu lizdai, kaip tai pasi 
rode Kijeve ir Maskvoje pra
dėjus vyriausybei tyrinėti tu 
skyrių veikimą. Ir visgi tre 
czioji Durna rado reikalingu 
driveisti ju dar dauginu ir pini 
gu atsirado tam dalykui, nerei 
kejo guosties. Mat sznipu sky
riai- tai ne mokyklos, kurioms 
niekad ir jokiu budu vyriau 
eybe, o dabar ir trieczioji Du
rna negali.

Teip,- smarkiai veike 
“darbszezioji” Duma ir pada 
re daug. Ne “aniuolu sargu’ 
skaieziu padaugino Geras dova 
nas, baigiant sesija, suteikė Du 
ma nuvargusiai tautai!

Piknikas! Piknikas.
Dr. Sz. Ludviko Mahanoy 

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

Prasidės po nabažanstvai su 
paroda per miestą.

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

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

Nuoszirdžei užpraszo,
Komitetas.
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Dtl-KART NEDELINIS LAIKKRASZTIS

Iszejna kas Utarninka Ir Petniczet »
PRENUMERATA KASZTUOJE: 

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

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

Mėnesinis Rasztas “Linksma Valanda"
AMERIKE ANT METO..................   (1,00
ANGLIJĘ................-................. ...................... 7 Hh
P'UISUS......J...... ..........___ ..............„............ 7 mr
UOSSIJE................................... _........  (1,60

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

............ ................. ...... ..............  (3,00
B0S8IJE......... .. ............................................... (4,50
1NGUJ0J........................................................ io Nb

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

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

^DIEVO ŽMONES^
— Teip, vaikeli, jie mus 

mato ir džiaugias, kad tu ge 
ras, kad mus klausai.

Baudulis buvo laibai darpsz 
tus žmogus; par isztisa savo 
amžių jis sunkiai pas kitus 
dirbo. Neturėdamas mokslo, 
jie vienok buvo labai doras 
žmogus; negere svaiginancziu 
gėrimu ir niekuomet tabako 
neruke, nes žinojo, Kad girtuo 
klybe ir rūkymas neapsakomai 
kenkia žmogaus sveikatai 
Vaikams mirus, jis dažnai 

juos minėjo ir laibai gailėjosi. 
Juodu su Agota dabar visa 
ezirdžia pamylėjo Jonuką ir 
žadėjo jam darže ir pirka už 
raszyti.

Joniukas, paaugės, pradėjo 
mokytis skaityti; ta.ne pade 
jo jam Agota, kuri žiema, 
verpdama pakulas, mokino ji 
raides in žodžius sudėti. Atėjus 
pavasariui,, aeztuonmetis Jone 
lis jau Miiziu maldas skaityti 
mokėjo ir labai didžiavosi baž 
nyczioje knyga laikydamas: na 
mie jie buvo lipeznue ir etenge 
si gerai daryti. Kelia keleiviui 
parodyti, senuti nuo izunu ap 
ginti, silpnai žmonai naszta pa 
ncszeti ir kitus gerus darbus 
padaryti- Jonelis visuomet bu 
vo pasiruoszes: jie neapsako 
mai drovėjosi nuskrausti arba 
gyvuli muszti, kankinti.

— Nemuszk'e, dėduk, ark
lio!- kalbėdavo jis- nes jo gy
venimas, ir beto labai sunkus; 
todėl nevaryk ji, mylimasis!.... 
Neardykit, broliukai, lizdelio, 
nejudinkit mažu paukszteliu!.. 
-praezydavo jis piktu vaiku, 
matydamas, kad jie pauksz 
cziauti eidavo.

Karta Joniukas pamate, kad 
paleistuviai vaikai mueze pus 
gyvi szuni. Buvo tai margas, 
nykae (kudas) szunelis; jo vie 
na koja buvo sulauszta, deszi 
neji ausis kruvina. Nevidonai, 
invije szuni balon, pradėjo ji 
botagais smarkiai kapoti.. At 
eigule bėdžius ant kranto balos 
ir kauke taip gailiai, kad Jo 
niukui net szirdi skaudėjo. Bet 
nevidonai buvo kurti: ju ezir 
d is yt akmuo nejautė nieko.

— Ak, jus bedieviai!-suszu 
ko Jonelis- jus beszirdžiai. 
Kam nelaiminga gyvuli teip 
kankinat? Ar Dievo bausmes 
nesi bijot?!!

Su tokiais vaikais jis paga 
lios nei nesebraudavo; Joniu 
kas turėjo tik viena sėbrą, Jur 
guti; buvo tai .dvaro racziaus 
sūnūs. Joniukas su Jurgucziu 
per dvi žiemas kartu mokinosi 
skaityti ir raszyti. Jurguczio 
tėvas buvo baigės mokykla ir 
mieste amato mokslą gerai isz 
tyres: todėl jie puikiausius ve 
žimus daryti mokėjo. Kiekvie 
na žiema, bedirbdamas savo 
darba, jis mokydavo du ar tris 
vaikus skaityti, raszyti ir skait 
liauti. Joniukas pabaigęs dvy 
lika metu jau gerokai pramo 
kės ir žmonėms laiszkue skaity 
davo ir raszydavo. Viena karta 
jis tarė Agotai:

— Man patinka racziaus 
darbas; laiskite mane pas Jur 
guczio tęva to amato mokyties. 
Aez jau sutvirtejau, todėl kir 
vuku taszyti, rodos, pataikysiu 
Pramokęs amato, aez pinigu 
uždirbsiu ir jums už jusu auk 

' eo szirdi atsimokėsiu; ir pats

duonos turėsiu ir jums nesigai 
lesiu, bet kaipo tikrus tėvus 
szelpsiu.

Ir iszmoko Joniukas amato 
per pirmu du metu jie dirbo 
dovanai; paskui jau jam už 
darba mokėjo. Baigės septynio 
lika metu, jis savo globėju pir 
kioje jau puikiai dirbo veži 
mue. Aplinkiniu kaimu žmo 
nes jo darba urnai pažino ir 
tiktai jo darbo vežimus stenge 
si pirkti.

Agota ir jos vyras jau visa’ 
paseno ir dirbti jau nebegale 
jo; bst prie augintinio jiems la 
bai gerai buvo, nes nieko na 
mie nepristoko. Kariumenen. 
Jono nepaeme, nes jis isztrau- 
ke aukszta bileta Pralobęs tru 
puti, jis pastate nauja medine 
pirkia su seklycz:a, kaminu 
ir ezviesiais langais. Lauka ir 
visa turtą seniai jau jam buvo 
užrasze.

Pagalios Agota visai apsil
po; jau sunku jai buvo namus 
tvarkoje laikyti, karve melžti, 
skalbti, austi, verpti ir virti, 
todėl ji Karta tarė Jonui;

Pasijieszkok, Jonuli, sau 
kur geros paczios, o mums se 
niems marczios ir pagelboH, 
nes jau asz neinstengiu visu 
darbu atlikti; jau, rodos, ir 
mirtis artinasi...

— Tegu tave, tetut, Dievas 
sveika kuoilgiaueiai laiko!- ta 
re Jonas.-Tau sunku, todėl 
sau paczia ir taupadejeja- mar 
ežia asz tuoj rasiu: man patin 
ka Jurguczio sesuo, Onute; tad 
jeigu liepi vesti paczia, tai tik 
tai ja vesiu, nes ji gerai aukle 
ta, ir jus senius mokės gerbti.

Pusei metu praslinkus, Jo
niukas jau turėjo paczia Se 
niai ja marezia vadino, o ji la 
bai, labai senukus gerbe ir nie 
kuomet ju neužrustino.

Jonas dapirko sau nuo kai 
myno tris margus lauko ir paso 
dino ant to lauko daug vaisiaus 
medžiu: knausziu, obuoliu, 
vyszniu, ir slyvų. Seniai meg 
davo sodelio daboti, medelius 
szvariai laikyti, nuo kirminu 
ir samanų juos nuvalyti. Ke 
liems metams praslinkus, so 
das puikiai žaliavo ir daugybe 
gražiu vaisiu ten noko. Szalia 
medžiu 20 aviliu bieziu stove 
jo, nes Jonas ir bitininkybes 
iszmoko. Tarp medžiu augo 
daug puikiu daržovių. Jono 
dvi karvis iszrode puikiai ir ver 
szius nuo ju žmones noriai pirk 
davo.

Karta, bedirbant Jonui veži 
ma, užėjo pas ji senas, silpnas 
žmogus; jo drapanos buvo ap' 
driekusios... Tai buvo Jono de 
de, buvusis Klampabaliu ūki 
ninkas, kurs kitkait ji maža ir 
ligota motina laukan iezyare. 
Jonas ji pažino, nes kartais 
per atlaidus girta matydavo.

— Ar tu pažisti mane, Jo 
nuli?!-paklausė atvykusis;- 
kitkart asz nesąžiningai tavo 
motina ir tave maža laukan isz 
savo namu iszstumiau; dabar 
mare žmones už skolas isz na 
mu iszstume, ir ant senatvės 
turiu elgetauti.

— Seek, dede, užvalgyk pas 
mus ir atsilsėk- tarė- paszelp- 
eiu, kiek galėsiu; bet priimti 
tave ant visados man sunku, 
nes ir mano globėjai, Baudu 
liai, jau labai seni ir vos gyvi, 
o ir paczios tėvai pas mane ant 
senatvės regiausi ateiti. Imk. de 
de, nore penkis rublius ant ke 
lio; bet jeigu reiks, tai ir kita 
karta tave suszelpsiu.

Jonas sulaukė trejato vaiku, 
kurie taipogi buvo “Dievo žmo 
nomis” ir senatvėje ji ezelpe. 
Palaidojęs sayo globėjus ir pa 
ežios tėvus, Jonas ilgai gyveno 
nes nei rukymu, nei girtuokly- 
be sau sveikatos nenuodino. 
Mirdamas, jie paliko vaikams 
pusėtina turtą ir garbes varda.

Boba ėjo in salima alaus, 
O ka? ar vienas i ja ne už gaus?

Boba pas vaita padavi
Sudas ant 7 menesiu kvatiera 

davi-
Cze ir antram teip atsitiko: 
Boba einant alaus patiko, 

Norėjo kadriliu szokt, 
Ta pradėjo staugt;

Tai ir po yisam, 
Tegul buna laikui kitam.

Ka tai bjaurus papratimas 
padaro isz patogus

ir geros moteres.

i iant pamestu ta bjauru pa- 
pratima, nes vis! ai ant niek. 
Ant galo Panikys užrakino eze 
pa ir paėmė rakta pas savia,
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Oliajuje yra tokiu, 
Netikusiu niekszu;

Ka gazietas vaginėję, 
įNo paczto ymineje.

Kaip pagausite, 
Žandus utmuszkite;

Arba pas vaita nutempkite, 
Pusėtinai nubauskite.

• w *

Per džiulaju kriksztynos atsi
buvo,

Ant kuriu daug svieteliu pri
buvo

Geri yalgi ulavojo.
Szoku ir dainavo.

Terp svecziu atsirado du nar- 
sunai,

Kaip po Plevnu dragūnai;
Pradėjo prie visu kabytis, 

Su kulokais grasytis, 
Teip visi susitari, 

Duris atidari
Ir narsunus lauk iszvari!

Dabar kerszina tiejei kucai. 
Jog del visu atlygis gerai;

Geriause padarys, 
Kaip apsimalszys.

Ba kaip kersziti ne palauš, 
Tai pakoeziot gerai gaus;

Kaulus pamankys, 
Proto iszmokys.

Tiek to, tegul buna ir bedarbe, 
Nes kam tas kailys turi būti 

darbe ?
Taigi, isz nuobodumo vieni 

kitiems ne apsileidže,
Be tauriu ir dieliu krauje lei- 

dže.
Ten kur vienoje apigardoje, 
Tai isztikro ne kurie svaigu 

luoje;
Sutemus einant, sulaikineje, 

Kaip kokie pleszikai užklupi 
neje.

Ir paezuoti ne geresni,
Da kone už pavienius arszesni;

Užpuldineje ir ant moterių 
Vakare einaneziu.

Viena toki nusudijo,
Ant keliu menesiu pasodino. 

Piningu ne gali laikyt, 
Turi in banka patai py t, 

Vage vieni no kitu
Ir neszdinasi po szimts velniu, 

Vėjo ne sugaudysi, 
Vagio ne nutversi, 

Nuvažuoje in kitur, 
Ba piningu tur!

Szlektai dedasi terp mus, 
O kas da tolaus bus?

Ir greitai ne apsimalszys, 
Kad tokius rakalus apvaldys.

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

Gydo visokiaa lygas akiu. Prilaiko akulo 
rius ir gvarautuųja juos tinkancziuiua. Dr 
Winters per 5 metus mokinosi pas garain 
gus profttorau ylga laiku Phil&deipb^a

Amerikoniszki cicilikai, 
Tai vagei ir niekszai;

Piningus no tokiu reike ko
vot, 

Ba taikstosi pavogt.
Mat, už laisve kovoje, 

Kol kito paeze neiszkovoje;
Toij vaiku ižsižada, 
Cicilikui atsiduoda;

Ir da vyro payma piningus, 
Pasilieka biednas žmogus;

Su vaikeleis, 
Nebageleis,

Apleistais per motina, 
Ir ka žmogus gali pradėt tada?

Ar tai viruezei gerai, 
Tokie tai ciciliku darbai!

* * *

Donkville, Illinois, 
Ten žmonis juokėsi isz vienus, 

Gudros merginos
O ne labai kam tykusios. 

Ten vyruezei negerai, 
Bobos isztvirkia labai, 
Po karezemas trankosi, 

Užpundyt provijesi.
Kas bus isz tokiu moterių 

Ir isz įju vaiku!?

Kambaris pasiliko tuszczias, 
o visi gizelei iezejo ant lauko 
ant atsilsio po darbui, sededa 
mi po liepa kalbėdami api szi 
ta o ne kurie sau szposavo 
viens isz kito o ponas meie'e.'is 
Panikys atsisido ant įlenks 
ežio su pipkele dantyse. Nes 
szendien ne pipkele jin ne pra 
linksmyno, ba buvo nuludias, 
nusimimas, žiurėjo in viena o 
ant jojo da jauno veido gale 
jai pažint dideli rūpesti.

Isž kuknios duodasi girdėt 
skambėjimas torielku, puodu 
ir kitokiu kukniniu indu, ku 
rie mazgojosi, nes ir czionais 
už ne paylgio nustojo baladoy 
mas; per tai praszau užeit ma 
no mielas skaititojau su ma 
nim ant valandėlės in kuknia 
ba sztai ka tik gaspadyne paty 
ka iszejo per užpakalines du 
ris. Nes ejki saugei ir pakeli 
nek kojas augsztyn, ba visur 
skiedros, kaulai, pelenai, skuti 
mai nog bulviu morkviu ir 
agurku gulėjo Ka no didžiau 
šiam sutikyme viens su kitu 
and grindų; visokį skudurei, 
andarokai, iszmetinti kone ant 
1 ožno grincz’nįo raksnlo Kuk 
moję kone visi^puodelei radosi 
be ausu, blekines sulinkusios, 
ant baltu puodeliu traukėsi 
geltoni sznurai rodos kazokisz 
ki ūsai. Vorai vieszpatavo 
Kampuose spakainai, nesirupin 
davo idant juos kas isz tenais 
ne iszvaris. Nes tilek.... ba ne 
užilgio vela sugriž, Ka toki 
paslėpus nesza po žiurstu. Ej 
me po langu teisybe, norints, 
langai apdengtu dulkėmis, nes 
tiek galima matyt in grinezia, 
kaip paslėpta bonka iszeme isz 
po andaroko.

O gal acto atnesze bonkoje? 
nes ne tykiu, ba poni Panikie 
ne pridėjo prie lupu, ir leng 
yai sau isz josios patraukė. Ne 
tai ne actas! tai arielka duoda 
si jaust. Da vięnas gurkeznys 
obonkaf-lik(^fKdeffi m paslap 
ta vieta. Katruka sviruodama 
sugrįžo prie darbo nes ka tik 
patikdavo ant kelio tai vis bu
vo po kojų, ant galo kaip ilga 
puolė ant griudu ir....užmi 
go ant gero.

Prisižiūrėk mielas skaityto 
jau apsiejimuose girtos mote 
res nog kuriuos smarve ariel 
kos atsiduoda o suterszti plan 
kai iszlinde isz po czepcziaus. 
Sztai ir skepeta ne nori laiky 
tis ant pecziu ir nupuola ant 
griudu; ezlebe žemai nude 
ginta kojos nepraustos ir t. t 
Dirstelek ant tuju iszbalu 
siu akiu ant melinu veidu, su 
degusiu lupu iizlžiuve, pajuo
dę ir. .. užklausk pats savi?: 
ar gi tai yra ypata sutverta 
ant pavidalo Dievo?

Nes Katrute buvo kitados 
puiki mergaite. O gerai sau 
atsimenu josios puikias žiban 
bancz'as melinas akutes, nes 
viena priežaste tik turėjo o ta 
ja buvo jog nuolatos turėjo 
papratima ragavimo kožno 
daiglo, ka tik m rankas inpul 
davo. Kas tik radosi szepoje, 
r tai szmotelis sūrio ar piragai 
ežio o ne praleisdavo ne smeto 
na ne arielka. Tėvai nuolatos 
barėsi ant josios nes tankei isz
sikalbedavo visokiom melagys 
tem, sudedama kalte ant kates 
pelu ant slūgines arba szunies. 
Motina tikėjo jai ir tejsindavo 
prieszais žmonis kaip galėda
ma.

Vos Panikys apsisedo kaime 
kaipo meisteris isz miestelio, o 
jau graži Katrute užpuolė jam 
in akis. Buvo tai doras žmo 
gus ir geras darbinykas; tėvai 
ir duktė gerai jin priėmė... 
Nes jago jaunas staloris supra 
to gerai savo amata, tai nieko 
nesuprato api moteres ir juju 
papiatimus, del to stengėsi 
gauti Katruka už paczia, na 
ir ... .

Kada jauna poni apginė loc 
nam name gaspadorysta, isz 
pradžios užsiėmė virimui ir ke 
piniu, o ir apie arielkele ne už 
mirszo norints isz pradžios ne 
tankei bet po tam pradėjo nau 
dot tankiau, teip jog ne karta 
ir pasigerdavo kaip ne dievisz 
kas sutveri mas. Vyras isz pra 
džios visaip prasze ir kerszino

tada Katre parduodavo viską 
isz namu kas davėsi sugriebt, 
ir nesze pas židus idant pripil 
dyt bonka, idant užmuszt ru 
pešti su vyru, kuris apie nuvar 
gusius ir apleistus vaikuczius 
turėjo pate rupintyi.

Jau tikumas visu vieszpata 
vo, jau ir pradėjo temt, kada 
muso meisteris nusiminias atei 
kele nog suolelio iszejo in grin 
ežia. Jau kone suvis sutemo. 
Saugei prisiartino in kukne 
del uždegimo žvakes. Sztai prie 
pecziaus kone ne parpuolė ant 
gulinezio kokio ten kūno. Pa
kol uždege žvake dasiprato kas 
tenais guli. Iszpradžiu supiRo 
baisei; nes apsimalezino tuo 
jaus, skausmas ir susimilejimas 
davėsi matyt ant jojo veido. 
Girdėjo kaip vaikai ėjo ant at- 
šildo o ir gizelei. Greitai užra 
kino duris nog kuknios idant 
vaikai ne galėtu matyt bjau
raus pa vi a'o savo girtos moti 
no’. Niekas apie jaja ne už 
klausė. Vaikai ate'gule, o dar 
bininkai nuėjo ant pastoges: 
Meisteris užrakino visas durie 
o paemias girta paczia, nune- 
sze in lova, o pats ir atsigulė, 
nes ka;p czion užmigt jaigu sau 
žine ne duoda atsilsio o visoki 
paveikslai slinko pro akis: pati 
darbszi, girta, vaikai apleisti, 
gaspadorista eina ant niek, nesi 
ru pindama apie nieką Vargszae 
tasai, paguldė galva ant ne 
sukraitos paduezkoe, aksiverke 
graudžei aszarom dūsaudamas 
gilei. Visada geide ta, kas yia 
gerai ir dorai, dirbo be atsilsio 
kas diena, ir turėjo vilti jog 
per savo rūpestingumą, darb- 
szavima ir dorumą užsitarnaus 
paguodones nog žmonių, o da
bar, paszauke su graudumu: da 
bar esmu prapuolęs, o atsimi- 
nias ant vaiku, net szirdie jam 
pliszo isz skausmo; tokiam ap 
leidyme, neparedke, ka galėjo 
tikėtis, jago teip nuolatos tu 
res papiktinimą prieez akis? 
Dabar teip maži be priglaudos 
motinos, slankioje po visas pa
kampes, o tas^suvis jaja neru- 
pino, kur buvo, ka veike? 
Teip nualindamas, kone per vi 
sa nakti ne užmerkė ne akies. 
Ant rytojaus, Katre iszsipagi- 
rojus, prisipažino prie kaltes 
ir gailėjosi, prižadėjo pasitai 
syt ir dažiuret vaikuczius. Vy
ras pradžiugo prižadėjimu savo 
paczios. Nes... in pora sanvai 
ežiu vela sugrįžo prie savo 
bjaurio papratimo.

Viena diena, jau gerai užsi 
gerus, iszejo atsineszt arielkos, 
iszs'gerus kelioleka gurksz- 
niu nuėjo ant augszto idant 
paslėpt, nes užmirezus uždą- 
ryt durie, paslido koja ir 
no paežio virszaus nupuolė su 
su riksmu žemio., viras ir visa 
szeimina subėgo ant pagialbos 
del nela imingos, nes visa pa 
gialba buvo jau ant niek; nes 
tik užkimezias balsas iezddave 
isz krutinės mirsztanczios.

Nusiminias, nupuolęs ant 
dvasios, pasilenkiąs, ėjo su šie 
rateleme paskui graba paczios 
ir motinos. Dalivaujenti laido 
tuvese ne vienas neprakalbėjo: 
Galas tosios moteries, yra gilu 
ku del tojo nelaimingo vyro ir 
tėvo.- Ir buvouz tikrųjų. Nog 
tojo laiko naujas gyvastis in 
ženge in jin: Akmuo kuiis bu
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Daktariszkoj

KNYGOS

VADOVAS
IN

SVEIKATA

Didžio 208 
puslapiu

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

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

Direktorius Collins NEW YORK Medical Instituto.
VADOVAS IN SVEIKATĄ parašyt a aiškioj kiekvienam suprantančioj kalboje.
TĄ KNYGĄ yra naudinga vyrams ir moterims, seniems ir jauniems, sveikiems o labiauso sergantiems.
ŠITĄ KNYGĄ perskaitys, nelik mokes, kaip būti sveikų, nuo visokių ligų apsisergfl i, bet ir daktariškam mok

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

KAD VADOVAS IN SVEIKATĄ didelė knyga, tik perskaitęs ją, viską 
galėsi atrasti. DOVANAI ja kiekvienas apturės, kuris atsiųs tik 10 centą 
markėms prisinntimo kaštus.

JEI TEIP SERGI, kad be tikrų gerų vaistų ir be SUMANAUS DAKTARO, negali būti išgydytas, tai COLLINS 
N. Y. MEDU AL 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
keikia sveikatai pagelbn, atsišaukus asabiškai ar aprašant (lietuviškai) liga-nesveikumus, per laišką.
I Kad apsiima, tai ir’išgydo: VYRUS ir MOTERIS, senus ir jaunus nuo visokių ligų.
I KAD TAS INSTITUTAS pasekmingai visokias ligas, paprastas, užseuditas ir paslaptas užsikrečiamas išgydo; 
tai liudija pačių gydynių laiškai, palei daleidimų iš daugelio talpiname nors keletu.

Išgydyta nuo už- 
sendintos ligos 
skausmingos mė- 

j nešinės, baltųjų, 
ir dieglių. vidu- 
ruose i r st rėnosę k i- 
Ii daktarai neįsten- 
go išgydyt.

Agnieška Daškeno
New Rockford, N. Dakota.

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

rio mano išgydė nuo abelno nusilp
nėjimo ir jaunystės gyvenime klai
dų nors butų sarmatą apreikš! vi
są buvusį nelaimingumą, bet ve
lydamas dėl brolių slapti nguose at 
likimuose apiuret tykrą išgydimą 
kad kreiptųsi prie jus ir kad viso
kiem be pašaukimo daktarams 
pinigų be naudos numėtytų. Da
bar a* esu sveikas ir drūtas aait 
visų dalių uuno - jus vardą visiem 
garsinsiu taikydamas pagodong.

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

Ilgai sirgias inkstų 
vidurių liga, skaudė 
jimo kojose, ranko
se ir sąnaridt-se plau 
učiu nesvoikumų- 
kosejimu su skrep- 
liavimu.
Išgyditas dėkingas 
ir prisiuntė paveik
slą.

251 Cypres avė.
Juozas Nikelis

Johnstown Pa.

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

The Collins New York Medical Institute
HO. WEST 34 STR. (.»» Breads 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, ruplūtojasie gy din lala Institute.

Ne pabėgs.
Tarnas nubėgo ezaukt pas 

kaimina savo pono daktaro:
— Praszaupona. kagreicziau 

se namon, ba atėjo ligonis.
Dak: - Tuojaus ejnu.
Tar: - Juk ponas gali pa 

baigt graju ir nesiskubink: 
Aez ligom palikau užrakita 
tai ne pabėgs.

Gera priežastis
A.- Kas per viena szita 

poni ?
A=z mat esmių įjosos viru, 

nes mėgink su ijaje in ejt in 
pažinte ir pakalbint ant apsipa 
cziavimo, o jagu ijje ant to 
tiks, tai aiz pasirūpinsiu su 
ijaje atsiskirt....

vo jam ant kelio gyvasties, bu . 
vo jau nustumtas, del to galėjo 
tikėtis geresnes atejties del sa 
yias ir savo vaikeliu!

Ar mažai tokiu nelaimingu 
vyru randasi szioi gadynei ? 
Oj, daug!

Iii savo pati.
— Ach, jau tu ne esi tokiu, 

kokiu buvai priesz apsipaezia 
virta su manim.

— Teieibia turi, tada buvau 
kvailas o dabar turiu protą.

Isz pikninko:
—Ko tu Jurgi te p susirau 

kias?
— O kapo nogiu. Buvau 

ant pikninko, tai net pikta 
po perkūnu.
- Kodėl?
— Kas per pikninkas! Tik. 

tai vienam iszmuszi du dantis, 
o ne vieno ne nuszovi. Tai 
man ne pikninkas!

ISZEJO ISZ SPAUDOS KNINGA

SZV. RASZTAS NAUJO ĮSTATINIO

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

Su kietais apdarais . $8,00
Su puikeis zatatitais apdarais - §2,50

Už prisiuntima per paozta turite dadet M>o prie knigoi.

Kaluga spaudinta yra lįętuvtezkam Htarom.

ibliie?
PARDUODAM PO

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

237 Broadway ir 4 Park Place, New York, N. Y.

B

S 
C 
H 
O

F
S
B
A
N 
K

N
G

.......UŪETUVISZKAS AGENTAS.......
VIKTORAS LAPINSKAS,
KH W. JJabanoy si Mahanoy City, Pa

Parduoda laivakortes ant visu keliu 
ant vok is z Ir u geriausu laivu isz ir in 
Europa. Teip-gi siuneze piningus in 
visas dales svietą, ba turiu suneszima 
su visais Europineis bankais.

Užpraszo pas save visus tautiecziai 
ir patinstama V. Lapinaksas

Daug skepetėlių.
— Kam kumuie ties daug 

duodi savo meigaitei skepetai 
ežiu prie nosies?

— U-gi kumute, gal turės 
dideli varga, tai kad turėtu in 
ka aszaras ezluostit.

Iszenii dantis.
— Begkie Jonuti pasziukt 

Agota, tegul ateina, ba ijos 
jaunikis Petras atėjo.

— Ijje dabar ne gali ateit, 
ba iszeme dantis ir mazgoja.

Britvos tvėrėsi.
Skvajens:- Del kotu latre 

pavogei britva Tamoszui?
— Ba ne turėjau ka valgit, 

o priežodis sako: „Skęstantis 
biitvos giebesi.
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Pinigus siuneziame i sena Ievyne kuoatsakaneziausiai, pagal 
dieninio kurso, so kiekvienu isz New Yorko iszplaukian- 
cziu greillaiviu, teip juog i 12 dienu krajui priimti lieka.

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

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

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

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

Paszportus pastorojame del keliaujaneziu i k raju.
Daviernastis padarome pigiai ir kitas visas rajentaliszkas po- 

pieras, už žema preke. Sukolektavojima daliu atliekame 
kilote Lsingiausiai.
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PER LAISZKA AR ASABISZKAI ATSISZAUKITE ANT ADRESO:

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

NEW YORK, N. Y.
Nedeloje Banka atidaryta no: 10 igl 12 adynal. Subatoje Igl 8 adynal vakare.

W. Traskaucka
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

SRABORIUS
520 WEST CENTER STR., MAHANOY OtW, N.

LAIDOJE KUN08 NUSIBOSIU, PA8AIDO BTG1NU8 __
DKL PAV1VAŽINIISO, KBAUHTO DAIGTUB, IB T. T.



LIETUVISZKOS PASAKOS
Burs ir razbiniiikai

Karta burs su savo moterisz 
ke taisės in miestą keliautie, 
o namus vienus palikt turėjo. 
Juodu tarp save kalbasi, kaip 
reiktu butą del vagiu apserget.
Viens sako szeip kits sako 

teip galiausei vyre užmani, bu 
ta durie drauge paimt. Pati sa 
kanti: “Artu paiks? Alėtai 
ir neszk jes pats, asz nene 
ežiu.” Vyras paernee duris, 
moteriazki kurbeli su maistu 
iezvoži in miestą. Per gire dro 
žent, j'emdviem sutiamo, o ma 
tydami razbaininku pulką 
ateinant pasilipo greit su visu 
in medi ir tie kiutojevis drėbė 
darnu. Anie akaruot po tuoj 
paežiu pasisėda suvogtus pini 
gus tarp eaves dalytisi. O vie 
nas ju su savo kartiniu tia apsi 
szvaietydams aukszty in medi 
padun ir josios kulnį patropy 
je, teip kat kraujas sravėjo. 
Kraujui isz medžo betekant, 
pradėjo razbaininkai tarp save 
kalbėt, kaip tai ant vakaro pra 
deda lyti, o toke graži, ir sau 
lėta dieneli buvusi. Pasižere 
pinigu ir sziokiu daiktu krū
voms pradėjo dalytiei ir vaidy 
tie. O burui virszui be tupint 
ifz baimes užėjo stroke. Neži 
nodams ka veikti, leido per 
szakas. “Ei ta! saki razbainin 
kai, jau pradeda smarkiaus 
lyt, skubinkimesi dalytis, szein 
dar euszlapsim. Dabar ir ji sa 
vo dali pridėt norėdama ty 
ežioms pagavo iszviitus žirnius 
iez kurbule bert, kurine pie 
tume pasėmus buvo. “Dabar 
jau ir pradeda 1 adai krist, sa 
ki anie, kat tik neiužkiltu, per 
kunija!” Virszui’ burs eavajei 
tylomis kaltia: “Asz neiezlai 
kau, paleisiu duris.” O ji gina: 
“Tiktai laikyk! tiktai laikyk!” 
Iez baimes beeisylydams bure 
tiktai pyrst! “Dabar jau perku 
nija giiavjn,” saki jie vis dar 
dalydami ir po visa inbuge. 
Ale aniems perkūniję bemina 
vojant susyk jiktai durį! durr! 
durr! durys isz medže nudur 
dėjo, l’azbaininkai szauki: 
“Dabar žaibas in ta medi in 
trenki,” ir, vislab palike, nubil 
dėjo. Jau būro akys pirmto ži 
buriava tiek pinigu pamaeziu 
see; o dabar iszlipusiu vislab 
eueikauszi ir namo" parėjo, pi 
nigue voe pavilkdami. Teip 

ne bure su viena diena bagots 
pastojo. Paikiai ar buvo durie 
drauge neeztis?

Vokiecziu pradžia.
Nepadyvai, kad Lietuvnin 

kas Vokiecze, nekenezianeskož 
na gimine nor būti visu geriau 
se fzim sviete. Žemaiczei va
dina vokietuką vaidu pati vėl 
ne. Keli Lietuvei apie jo pra 
dže teipo pasakojasi. (Dyvu 
dej praneeziu, kokius -niekus 
jie (zauni) tauszkf). Noaka 
akrutui ant kalno nusiliaidue 
ir visiems gyvuliams isz jo isz 
iszeinant, pribėgo ezuneli besi 
malonedams prie kojų padėjo 
galva ant keliu, laiži ranka. O 
Noaks isz pradžios ne suprato, 
ka jis noris. Potam užjutes jin 
pnetvaras (prytvertines) delei 
kenezianti, atsineezi lotgraszti ir 
priželueyji pasturgali pragre- 
ži. Isz tu skriedlu atsiradę Vo 
kieczei. Seniausiejie da atsime 
ni, savo akimis tai da mate.

O Vokiecziu vardas teip at 
shades. Pirmaji kaita susi 
muiztie norint, isžsiunti Lietu
vininkai szpiega iszfyrinet, kas 
tie nematytiejie per žmones 
esą, ir kuo vardu. Garsas ėjo 
buk anie dideli kaip milžinai 
ir neapvoliotini. O szpiegavo 
jatis buvo isz Klaipediszkiu 
kraszto, kuriu kalba yra ipa- 
siszka, ir kurie nesako kaip ki 
ti Lietuvos žmones: “kūdikis 
verk,” bet: “vaiks bhaun.” 
Jam ipaeze inkalins, ant ju 
augmens dabot. Nutykinęs ma 
žuosius Zaksu vyrus gavo ma 
tyt ir sugryžes peczius pa*rauk 
dams, klausim jautiems dau
ginus nieko neatsaki kaip sa 
vo ipatiszkoi kalboj “voaky- 
tei!” ir lyg pagerindama: 
“Voakyczei!” (t. e. kitu kai 
boj; vaikyczei, valkelei.)

Lz to žodžio visiems ir neno 
nnt juokas kila, ale vardas pa 
gal kitu isztarima “Vokicezei!” 
pasiliko iki szendien.

Ko szunys da
szendien Jieszko.

Kaip veik du szunes susi

beg, tai tuojau kits kitam po 
uodega uosto. O tai todėl. 
Sunkės kovos czese suraszi ka
ralius didžiausio! pnegadi bu 
dams visas savo pasleptines ir 
kur savo skarbus pakasęs, o 
padavi raezta szuniui etroku 
po uodega pakif-zdams, idant 
minau slapczei nunesztu jo su 
nui. Szuo, rods, pasineszi gro 
mata, ale iki szendien ji nėr 
m tikroje ranka parėjusi. Szu 
nye jos da vis zuidami jieszko 
ir kits kitam vis pauodege uos 
to, bene, rasi prie viena, ar 
prie kita je ussuostu buvuse.

Jaunam znikucziui.
Vos diena sulaukusi, senis 

teip kalba, lyg mokindamas: 
“A^z turiu usus, tu turi u.ius, 
jau gali ir pats viens maity 
tis.” Ir emes jin prastojo.

Varnas ir paraks.
Po paraka iszmislyjima var

nas kvarkdamas susiszauki pul 
ka. Po orą skraidydamas su 
skraidydamas sukalbėjo, kaip 
dabar reike iszsisaugotisi no 
parako ir puczku. “Pirmto, 
atšaki siaus Varnius, buvo gali 
no žmogaus pasidabot. Jau isz 
tola matėm, jei vaikins ant že 
mes lenkeei, akmeni arba kni 
peli pasigriebt. O kat ir tai ne 
patemydavom, tai nore girdeda 
vom knipeli birbent ant ar ma 
tydavom akmeni atlekiant ir 
galėdavom pasitraukt. O jei ne 
ir strieloms ezaudavo tai vis bu 
davo galima apeilenkt ir ta juk 
atlekiant isz tolo matėm. Ale 
dabar kytriejei žmones paraka 
susimani taisyt ir prczka pride 
da ir tiktai žybt! burkezt! to 
kiu kaip žirniu eauje, nepaspeji 
palėkt, nežinai nes in koke sza 
Ii szokt. Ka dabar darysim?’ 
-“Beda beda!” kverke varnu 
puiks. Ale jannuju viens, 
daug svietą jau aplekes, pasi 
stojosi, sakydami: “Mes jau- 
niejie geriau mokinti ir dau
ginus matėm. Turim švieti, 
prinokti. Kitkas Jabar ue 
gialbe, tiktai nosies turim tike 
tis, paraka galima užuost iez 
tola!”-Je! teip darysim! nosis 
useuost mokysim.” kliunki vi 
eas varnu puiks. O nuo tos 
dienos jos paraka vis ussuodže 
ir ne prisiledže iez tolo.

Asz vyras.
Žvirblei susilėkė, tarp saves 

czežeje vis pasigirdami: “Asz 
vyras! ’ O kaip pamati katine 
Ii atkiūtinant’ visi suszuko; 
“ Vyrai, lyskim in karklynai” 
ir ne vieno vyra ne buvo ma 
tyt-

Siaus žvirblis mokina jau 
na j i

Karta žvirblis ant lizdo tu 
pėdams mokino savo sunu no 
visokiu smerties priegadu ir no 
žmogaus pasisaugotisi. “Jeigu 
temyji koki vaikino tave pa 
macztusi, o lenkentyszi prie že 
mes, tai labai czeeas epurztelt, 
nes pagriebęs akmeni miate ir 
veik gali patropyt.”-“Ei! klau 
si jaunasis, o kaip tada kad jie 
akmenų delmona prisikrovęs, 
jau ateineez?’-‘,Tu jau kytres 
nis už mane! suczirszki sena 
eis, leke in svietą,” ir pastumi 
ji no lizdo, kad kuleis nudul 
kejo.

Kur trys, tik trys!
Karta žydelis vienas važia 

vo nakties czeso per gire ir, 
privažiavęs tilta, pamati aby- 
pusei du bestovint ir jo berun- 
go o szaizokeli ant antaro, va- 
žiuodams vis iszvien niūki: 
“Kur du, tik du! Kur trys!” 
kol giliukingai pratilpo. Ale 
tuodu žydunetveri. Ka tvers?- 
Tilta stenderei!

PLUKEI APDARUOS

MALDA~KNIGOS
Vo.4701 Aukso Altorius ekurinū 

apdaru, apkauatitoa ir auksinti kr. 
«ztai, apwalaia kampais. $l.Ot 

1o. 4705 Mažus Naujas A ukso Al 
torius akuriniu apdariu, apkausi! 
toa ir auksuoti kraaztai su apwalaii 

kampais , . , $1.(X
*10.4702 AuJmo Altorius szagrim 

B k uroje apd&ritoa, apwali kampai 
auksinti kraaztai, lauai puikai ise 
marginta su auksinama kwietkom* 
labai puiki kningele . $1.2,6

Vo.4703 Aukso Altorius irinksztf 
apdarai, auksinti kraaztai ir apwali 
kampai, auksuotas križius, paraazae 
ir puikei iazmarginta . $1.&$

Mo.4700 Aukso Altorius apdarita 
tu baltais aloniaua kaulais, puikiu 
abrozelis isz oeluloidos, 8 sidabrini 
medalikais u^denougaliu, auksinį 
kraaztąjjBL<ŽažiaM4kL'Mg.td>8

KUR BUNA.
Mano dede Antanas Czesna, pir 

miau giveno Centralia, Pa. turiu svar 
bu reikalą meldžiu atsiszaukti ant 
adreso; (g£ o;)

Mr. Wm. Banionis,
10 Day Ave. Detroit, Mioh

Jonas Rauliczkis 7 nedėlios jau 
kaip iszvaževo isz Hazelton, jis yra 
sužeisti s kasiklose, turi daugmeliniu 
ant burnos ir vienos akies neturi. 
Jeigu kas apie ji žino, tegul kagrei 
cziause danesza ant adreso: (gg oj) 

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

Mano vyras Motiejus Andrukevi 
ežius antri metai kaip Amerikc, paei 
na isz Suvalkų gub. Kalvaryjos pav. 
Krokopolskoe par. Kas duos apie 
ji žine, gausnagrados 5 dol. raszikit 
ant szito adreso: (jg o;)

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

Mano brolis Jonas Szuszis, apie 
2 metu Amerikc, isz Kauno gub. 
Sziauliu pav. kaimo Skeibu. Tegul 
atsiszauke ant adreso:

Mrs. Eleanora Kaszcauskiene
Box 829 Ansonia Conn.

Neškit! tyk, kad nenori.

Bet ne žodžiai o darbai patis 
užsave kalba. Žtnoniu balsas 
-Dievo balsas, yra tai tikra tei 
sybe!

Liepos 9 diena, 08. Wbately, 
Mase.

Asz Kokas Peledis, paraszau 
The Collins New York Medical 
Institutui, kad asz ka gydžiausi 
pas Jumis ir ateiuntetia gyduo 
les per Expressa, tai dabar esu 
labai Jumis dėkingas, kad ma
ne iszgydetia no tos ligos. 
Jumis gerai žinomos, ifz pir 
miau apraezymo; isz ko buvau 
labai suvargęs, o dabar tai esu 
sveikas, kaip kada pirmiau bu 
vau niekad nesirgęs. Tai už ta 
labai'Jumis dekavoju ir aciu. 
Vėlinu kiekvienam kreiptis pas 
Jumis, laike nelaimes ligos, nes 
teisyngas gyduoles duodate ir 
labai gražiai patarnaujate. 
Kožnam vienam ir suteikiate 
protiszka pamokinimą ir kaip 
apseiti. Jumis vėlinu daug žmo 
niu giditi ir teip pasekmingai 
kaip ir mane, kožnas bus 
dėkingas.

Su guodone Rokas Peledis, 
Whately, Mass.

Apsieyinai draugijoje.

Mergaite szesziolekos metu 
ne privalo niekados su vyru 
pati iszeitinet ant balaus ar 
ant teatro be drauges vyresnes 
sesutes ar brolio, o jagu be 
priežiūros, tai ne grąžei iszro- 
do. Jagu jaunos mergaites no
ri eit ant kokios zobovos, tai 
turi ir daugiau jauuumenes ei
ti drauge. Tiktai tada gali eit 
dvieje, jagu jau buna po sutar 
tuviu ant apsiporavimo.

* * *
Mergina ant balaus, ne pri

valo nuolatos szokt su vienu ir 
tuom paežiu uuobrodu.

* » *

Jaunikaitis ne privalo sėst 
ant atloszo kėdės szale mergi
nos.

* * #

Kalbėdamas vyras su senes 
ne motere, turi būti piiesz ija- 
je be skrybėlės del guodones.

« * *

Jagu eina prie stalo valgyt, 
laike balaus, turi moterei pa
duot deszine ranka.

* * *

Jaunai moterei privalo ye- 
lyt laimes ir viso gero ir sal
džiu misliu. Jaunam vyrui ve- 
lijesi laimingo ir ylgo gyveni
mo moterystėje, ar velijesi mei 
les lig smert.

«• * *

Svetimame name vyras ne 
privalo rūkyt cigaro, be pasi- 
vehnimo, vienok turi temiti. 
ar ne kenke durnas del mote
rių.

« * «■

Ypatom sunkioje gaileje (že- 
laboje) ne iszpuola atsilankine 
ti in teatra ne ant publicznu 
zobovu per ciela meta.

NAUJA KNYGA 

IstorijeSzventa 
Seno Ir Naujo Instatinio su Paveikslais.

y ■ k-
Yra tai pirmutine knyga lietuviszka 
su teip pnikeis paveikslais, padirbtos 
per europinus artistus. 1‘uiki popieti 
Aiszkus drukas. Dideio formato.

Kožnas gėrėsis katras taja knygs 
nusipirks. Norint daug kaszto ant 
iszdavistes tosios knygos padėjome 
vienok pastanavijom 
labai pigei parduot K H pnnfii 
ba tiktai už . . . UDIIIU

Teipos-gi turime visokiu dvasiszku 
1 svietiszku ir istorinu knygų kuria 

katalogu gausite dykai.j Adresą vokitv 
i ‘Saule’’ Mahanqy

M®/S

Vyrai, Gana Kentei!
Jeigu norit sveikatos ir .virtumo tai turit los 
jiešzkot, pati pas Jus neateis. Jeigu valk- 
szczioji nusilpnintas ligos ir nusiminęs, mis 
lydumas kad neiszgysi, t:.i tuojaus kreipkis 
prie daktaro |{. M. R< ss, o jis padaręs utydu 
ir atsargu egzaminą, visai dykai, pasakys ar 
gali iszgyti ar ne. Mažu nenukes jokio gydy
mo, galėsi pats namie iszsigydyti su krajavom 
žolėm. Daktaras Ross pasakys tau visa teisy
be. ir neims nuo tavęs nei vieno cento. Dr. 
Boss turisuvirsz 22 metu patyrimu nuolatinio 
gydymo, jis vra specijalistu užsenejusiu ligų, 
jis iszgydo ligas apie kurias paprasti dakta
rai neturi rn-i mažiausio numanymo, jis sugra
žino sveikatas szimtam nelaimingu žmonių 
kurie buvo patrotyje vilty iszgyjimo. Gydo su 
didžiuose pasekme paslaptingas ligas, nubo
gintus sekios kurie naikina protą ir kurni, 
skilvio, kepenų, kraujo ir odos nesveikumus

DR. B. M. ROSS
167 DEAHBORN STREET

ANT KAMPO MONROE ST.

CHICAGO, ILL.
Užsikeik EleveltorUim ant Penkto Floro

Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 4. 
Vakarais, iszskyrus Uturiiinku ir Kelvergu 
nuo 7 iki 8. N deltom nuo 10 iki 12 pie'u.

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 tiktaj pn- 
buwias grmorius isz Lie- 
tuwos gali in trumpa laj - 
ka pats per saweiszmok- 
ti Angelskaj seiek tiek 
kalbėt,

Toji kninga druczej 
apdarita in Francuzim 
raudona ir melina audima 
ir kasztuoje tiktaj 
ir kasztus nusiuntimo mes 
apmokame.

Ant galo, tosios knin- 
gos ira patalpinti klausi
ma j ir atsakimn j del tu j u 
katrie nori imti# Ameri- 
konines pilnas popieras.

Dr. J. Fropstep
Specialistas Ahiu Lygas 

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

Ofisas adinas 8 ryte lyg 8:80 vakar.

Ofisas 15 E. Center St.

,,0,!0''0,'0’t0’I0>t0«0«t0»?o»t0 Ka*o»’.o>to»to«oitonor.o»tor.ono«toito«>.owoi’.o^o«tOMo».oi».oitor.or.oitoRO
K ■J|to»{o,0^olęo^OMOROMOKC)^OROROMOJ{0 Kor.oRor.oRoror.oMor.onoiionoror.onoitotfo^oito^oMoitoito Įį 
*o .... . _____ _____ .. . ______________________________ .. . .

o£-

SS

o

° K k- •

° K K *

°K
o°

°* 
s p.

Pripr ask vartoti SEVEROS VAISTUS kada tik sveikata reikalauja 
sustiprinimo. Ant ju gali visados pasitikėti.

IDEALISZKAS MUILAS
Užlaikymui, iszvalymui ir pagraszinimul odos, veido, makaules, plauku ir 
rauku, yra gydantis, antiseptiszkas, valantis ir visame tinkamas toilete

SEVEROS

Dakiariszkas Muilas Odai
yra geriausias visiems virszuji paminėtiems reikalams. Geriausias muilas prausti 
kūdikius. Vyrams, gerai yra ji vartoti skutanties. Preke to muilo 25<^.

Asz galiu uuošzirdžiai rekomenduoti jus muilą tiems, kurie turi kokia nors odos liga, kaip 
dedervines, iszberimus arba puczkus. Pavartojus justi muilą per 3 ar 4 dienas jisai juos panaikis. 
.Jis padaro oda minkszta kaip aksoma. Ji privalo vartoti visi, kurio tik nor turėti sveika ir gražia 
kompleksija. LOUIS RUDMAN, 312 River St; Aurora, I’ll.

Parsiduoda visose aptiekose Reikalaukite “SEVEROS.”
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Gardus Kvapas
Naudingas preparatas, užsitarnavęs tai, kad ji neatbūtinai reiktu turėti kiekviename 
name, yra

SEVEROS 
ANTISEPSOIi

Iszsiplovus juom burno ir iszgargaliavaus gerkle, kvapas pasidaro malonus ir gardus 
jis iszgydo skaudama gerkle ir panaikindamas baterijas apsaugoja nuo difterijos. 
Teipgi naudingas kaipo antiseptiszkas disiinfektorius. Geriausias iszsiplovimui su 
czirszkynemis. Preke 25^.
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W2 F. SevĮer^Co. ęEDgIDS

Liepų baisumas no kosulio

PaEhn & Main StrsCor. a

3,00 

4,00 
8.50 
C,oo

Puikiausia 
užeiga 

del Lietuviu!

4.00 
d,ou 
B.oo

os tokaiHtkau
__ ( I metu) Port Wino 
owSierl Wino . .
os Burgundy,raudonas

Gidnolos no skandejinik 
dantų

Mestis no prakaitavimo 
kkjn

Geležinis sud nitintojos 
sveikatos

Giduoles nutildimiii vaiku
Giduolis no nuspaudimu

Mesz 
Tray enk

ADRESUOK TEIP

JOHN’S SUPPLY HOUSE
PILSEN STATION, CHICAGO, ILL

suaugusiems
No Rumatizmo (naujas l»u-

K A N T O R A S

bass

ALAUS

54-56 N. MAIN STH.

233-235 W. CENTER STR. MAHANOY CITY, PA,

Ir gvetingiau- 
siaa priėmimas 
del visu kur ra
site gardia Arieikele 
A tu ir Cigaru. Teip-gi 
sale del zobovu ir t. t.

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

K an toras Bankinis 
ir pardavėte

SZIPKORCZIU
—------------------------ — -t.

Didžiause Lietu- 
viazka

AGENTŪRA

DOVANAI Temykite gerai! tikrai lietuviška, didele krautuve
V I C I C M C armonikų, skripkiį, klarnetų, triubi|, koncertini* ir
Y 1 □ 1 E 1Y1 □ daugybe kitokių muzikališkų instrumeutiį. Geriausią dziegoritį, 

lenciugtį, visokitį žiediį, lakotų, špilkų, kolčikų auksinių ir pa&uk 
suolų, visokio skyriaus mašinukių dėl drukavojimo gromatų, pui
kių britvų, albumų portretams, revolverių, šaudyklių (slriolbų), 
kišeninių lempukių, guminių litarų, adresams pečėčių, gramatikų 
mokintis angliškos kalbos, žodynų, istoriškų ir maldų knygų kokių 
tik randasi lietuviškoj kalboj, gražių popiorų dėl rašymo gromatų

su puikiausiais apskaitymais ir dainomis — su konvertais tuzinas 25c., 5 tuzinai 
už $l.oo, 1000 už $6.oo. Kas velitų sau ką parsitraukti, tegul prisiunčia už 5o 
marką ir teisingą adresą, o apturės didelį N 3 naują KATALOGĄ DOVANAI 
su 315 aiškių paveikslų ir 1000 visokių naudingų daiktų. Aš gvarantuoju, kad mano 
tavoras pirmos kliasos, o prekės pigesnės kaip kitur. Orderius išsiunčiu greitai į visus 
Amerikos ir Kanados kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur.

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

Garsingiausias ant ilsi sviete Ir žinomas kaip gtrk«a- 
ses specialistas kronlszku Ir uzsisenejuslu Ilgo_ _ _ _ _ 9

DR. K0LER.il
Turintys geriausius diplomus ir 16 metine praktika gi 

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

Jojo rodos yra už dyka,—kožnes ijam szirdingai delr> 
voje. DR. kOLER gydo visas ligas pasekmingai o <>• 
uzsisenejuses ligas inkstu ir rumatizmo, užsiszaldLiuia įfAi

voe, nosies, gerkles, piivo ir žarnų; parku, iszberimu, niežimo, epilepsije, senu ro- 
nu ir visas ligas pacjnanczes isz kraujo. Gydo su geriausiu pasisekimu Moterių 
Ligas o ipacz uzsisenejusias ligas GUMBO. Turi didžiausia atyda ant visokiu 
užkrecziamu ir Privatlszku Ligų [ar tai paejnancziu no tėvu] kaipo: sifilis, nn- 
trotymas virisrku pajėgu, veisei pat-naikynimo ir L L gydo greitai ir pasekmingai. 
Ne rejke sarmatintis nes gidintis ganogreieziausia, nes apsileidimas atnesae dides
ni pavoju ateiteje. Rejke žinot, jog vienas atsilankimas pas gidintoiu ženklina 
daugiau ne kaip dvideszimts iaiszku raszytu per ligoni. DR. KOLEK kalba lie- 
tuviszkai ir lenkiškai ir pats duoda ligoniams rodą, be pagiaibus thimocziaus, 
kurie randasi konia pas kozn daktara mieste Pittsburgia.

ADINOSPRIEMIMO:{g°^ri£$® Nridomk 

DR. KOLER 644 f,EiyNAVENUE>

DERMATOLBGIJGI 10WLE.

) tau

persitikrlnt tegul r as z o pas

PROF. J. M. BRUNSZA,
IV-I

H. G. GROBLEWSKI
__ i£3»5avipioKas ir Fat>riKapfas<£L—

Garsiu “Lenkissku-Lietuwisku Waistu”
EgiutciTo No. 2.

vaikams
Proslkai no kirmeln 

suaugusiems
Vanduo dvi akiu
Gidiioles del isztraukimo DEL VISU 

KENTEJIMU IR SKAUDĖJIMU.

Planką apsaugotojas 
Miltelei nuo kepami 
“Kinder Balsam” 
Bobru laszai 
Rankvaistis no sutrukime 

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

dejimo 
Atgaivitojas kraujo

Geriause giduolc del skaude- Suramitojas nervu-szirdies 
Giduoles sužl Jn zJo'iinmi-'""0 Oatvos. kataro, pecziu, Giduole no Ekzimo (Rožes 

maistu krutinės, szonosie, sumafizmo pus vaikus)
Miltai no skaudėjimo szalczio, nuralgija ir nukand- Ploslcrei isz kasztavolu 

galvos ima visokiu vabalukiu. Pomada ant plauku
PASARGA! Jagusaitu 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 reskalingos o bus tau 10 sik geriau ir pigiau negu pas koki Daktaro 
g jogu vaistai daugiau kasztuos negu §1.00 tada užmokėsi po aplaikimui vaistu.

Siuucziant gromata indekit marke už 2/. Adresavokite:

A. G. Groblewski,
Plymouth

Kožnas Lašas Vertas Dolerio 
raSo musu kostumeris, kuriam joki daktarai ne- 
L’elbėjo—bet m ūsų gyduolės sugražino jam Rveika- 
tip Jos. Schnarsky 13 Heliiiinnn, Wl»-, rnSot^'A^ 
viena butelį jau sunaudojau ir jaučiuosi sveiku. 
Ta gyduolė yra gira. Šį liūtei) k į prisiusite, (ai 
duosiu savo draugui. AA jūsų gyduole pagarsinsiu 
laikraštyj." Frnnas Budzi-njs, ILti-sI-Port, N. \. 
rašo: ‘-Aplnikea gyduoles suvartojau; J->s buvo 
gana pamaclivos ir dėkuvojil labai už geras gy
duoles. Vėlinu ir kitiems kreiptis pas tomistas". 
Rožinį dieiiį apturime Šimtus tam panašiu la'škų 
nuo kostumiTių. Jeigu nesijauti sveiku nrba s'-rgl. 
tai nelauk ilgiau, prisiųsk mum porį markių, savo 
tikriį vardQ, pravarde iradr.-s:; o mes tamistai nu
siusimo No. 3 kataliogiį, didžiausiu lietuviškoje 
kalboje.Cl dideli pusla|»el. Jame telpa teisingi ap
rašymai apie suvirs 200 visokių kūniškų nesveiku-. 
mų. vyrų, moterų ir vaikų. Išaiškina pradžią, 
priežašt į ir pasekmes ligų ir pasako kokias gyduo
les naudoti, ki<-k jos kaštuoja ir kur Jas gauti. Tel
pa paveikslui ir prekės visokių naujausių eleotro- 
gydancių aparatų. Roberinių daiktu, Slagiškų 
aparatų, Brukuojamų ir Rašomų Mašinų, stereo- 
skopų ir jiem Paveikslų. Armonikų. Kom < rtinų. 
Britvų ir daugel kitokių kožnam reikalingų

^[razo
-t įl WIENATINI.S
J SALUNAS IR GHOSER-SZTORISf

SUGAR NOTCH, PA.
Parduoda Cukm, Kava, Herbata, M^a 

Miltus ir vyska ta kas ira reikaling 
žmogaus. Teipos-gi prie vielos randa 
tunas su milžiniszkaisstiklais, szaltum 
arieikom ir pujkcis cygaraiš. Prii 

parduoda SZIPKORTL^ ..
s,uncze P’MnguB in visas Jal'S 
svieto grejtai.

PUIKI SALE DEL MITINGU, SZOKIU Ir tti

P. V. O B I E C U N A S,
12 4. CARSON ST. S. S. PITTSBUR*, RA.
Firroa Lietuviszka

SU KAPiTOLU $75,000,9®
8U0RGAN1ZAV0TA IR CZERTB-

RU0TA KAIPO

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
(VISU TAUTU BANKA)

ORGANIZATORIUS TOS BANKO* 1KA

P. V. O SI ECU H A S
Muso bunka irn tai viena Iez tvlrcziaueln Burte. Valet., czerternote, eeuotl po kontroia 

Valetljop rando Ir per tai pilnai uželtlkluma. Priima piningus del uAaieaeifljmO ir moka kot 
virta procentą. Parduoda laivakortes ant geriauelu linijų ir eiunowhi ptatngns in v+aae Atike 
svieto. Padaro davternaetle atlikimui visokiu reikalu eu waldzla MsefcoKjo-. Iiz-aiojoo vIbo. 
klue piningus ant Amorfkonlezku arba kitokiu. Daro apeergeymua no ugnies ant visu didirtu 
Ir 1.1. Piningus del paczedinlmo galit prielunst pacztinlu Money Or4er arba Eipreau 0a- o 
tuojauo bus lezelunstos bankavos knlngutee. Kreipkitės visi Pas gera žiaoma delvfju UeKa- 
vl P. ▼. OB1KCUNA, o busit apgsergetl ao visokie apgaviku.

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

V 
t

D. T. BOCZKAUSKAS,
520 A 522 W. South Al. Mahanoy City, Pa.
Turi tiusineezima bu wisais Europinei^ Bankais. Wisijau ira persitikrinia, jog 

siunsti piningaj |>er muso larpininkista greieziause nnejna.

Tsz wiau s žalia A m e r i k o, per muso rankas siunezesi kas metas in 
EUROPA, LIBTUWA, PRUSUS, ROSIJE, AUSTRIJE, 

LENK1JE, 1TAL1JE, IT T, T. IR £. T.

>09^ NE WIENO PININGAI DA NE PRAPUOLĖ. -^89<-

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

lunyku ant pikniku, balu, krikJ 
sztynu aiu, porteri, vynus, aru4< 
ka ir 1.1. Pristato in namus abi 
ir porteri bonkutem. G 

_ pirkti pas Norkcvicziu yra 
lėbaują. Sfrlur! Į*a bandy kitj

Parduoda Szipkortes ant visokiu drueziausiu ir geriauriu lai
vu. Siuncze piningus in visas dales svieto greieziause ir pi- 
giause. Visi tie, kurie per mus siuntė apie tai gerai žino. 
Iszduoda dostovierene del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam 
pavesti. Del draugyseziu prlstitai pelke: Surf as, Juostas, Kepures, Karūnas, 
Špiliu k L t. Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu, pi- 
ninga ir t. t rassikyte pas mana e gausite teisinga atsakyma.

STEFAN ROVNIANEK
318 3-RD AVENUE

Pase bloko žemiau no PllUburglnlo l’aczto.

PITTSBURG, . PA.
Didžiausia Lietuviszka krautuve visokiu 

gėrimu Suv. Vals. Kas tik naudojo muso 
nefalszavotas, nes czistus vynus ir arielkas, 
tasai ne galėjo atsigėrėt juju o geriause mis 
ra ir patarnavima tik pas mus apturėjo.

muso prekes:
$'2,oo 

2,oo 
2,oo 
4,oo 
2 oo 
4»’>o 
2,oo 
2.oo 
3.oo

• 2,5o 
4,6o 
2,5o 
5,oo 
2,60 
5,00 
2,oo 
1,60 
2,5o 
2,50 
2,50

AM ERIKON ISZKI VYNAI:
$l,oo Galonu 

1,25 
l,5o

. Mo 
I,5o 
1,75 
2,oo 
2,oo 
l,5o 
2,60

Gera Raudona Arielka 
Gera Balta Arielka 
Romas • • -•
Rūmas Jamaika • »
Ginas ... 
Uuoglne Arielka » 
Klfnmel - - •
AnheUs, smagus gėrimas • 
('abitas uplrltas 
SlKalte 
Sllv&lte, tikrai Lktuvlszka 
TerKellca 
Terfcclica. tikrai Vengrlszka 
Konlakuu . - -
Kofllakus, FraneuzUzkas 
ObuOl(no Brandy 
Blackberry • •
R0801I,<i, gardui gėrimas 
Melląvuoge 
viazuiuto ...

2,r.o 
2,5o 
2,5o 
5.00 
2,5o 
5,00 
2,5o 
•2,5o 
3,5o 
3,00 
5,00 
3,00 
(J.oo 
3,oo 
5,5o 
2,fio ___
2,oo 2.5o 
8,oo gaion 
3,oo galOD 
3,oo galoa

(Hilo raudonam . 
Ohio baltam—aaldns . .
Knlifdruljom, menam, ruksitum 
Kalifornijos niumtkatalam . 
KalirornŪom įbumzltatalam . 
KalifomP: 
Kaiif<5Yni]om 
Rallfornl, " 
Kallfbrulj-., .
Viduriam* Kartum Vynas

Rassikyte po prekes. Užkalbinimas ant $10,oi 
ir dadjdau UŽMOKAU EKSPRESĄ Pennsylvania. 
Ohio ir West Virginia valstijose. Adresam

Stefan Rovnianek,
lift.-&A Aieiiuc • Pittsburg, Pa,

3,00

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

Gerai man irsinagul
No Kagažinsko szuap.

selo turiu|
Ir tu kūmai

nestenetum
Jago tokia a-
rieika turėtum Agentas

i Columbia

NAUJAUSIAS 
ISZ KAD IMĄS

Dausrybe odos Ilgu paejna no neezvaraue 
užsilaikymo Ir uželkretlHiątelpglj ĮrtnuU 
viduriniu ilgu. Daugumas gauna puczkus 
pleiskanas, ellnklma plaiikų’jjllkimi'pėr 
apelleldlma. Gydosi ger” neataakanczlue 
daktarus ar agentue, kurie tik pinlffuiTėz 
vilioja, o paskui raezote mums, kad emo

 

te daugybe gyduolu Isz Inv airiu apgaviku 
pagelbos negavote Ir sakote, kad. gal Ir 

gyduoles ne<?Ql (Taigi meldže- 
me mums darodytl; kokis žmogus likosi 
muso gyduolėmis apgautas.) Tarime to-

Tegul nors vienas daktaras parodo mums 
tiek padekavoniu, o mes duosime xlidell 
atligynlma. Plika galva sunku gydyti, ja
go senas ir galva žvilga, tai to paaelbetl 
ne galima, bet jago jaunas, o turi retus 
plaukus,____________ __________r —
czel tai tam galima sutelktlpagelba; nl 
kai neyra grybai—viena diena ne iszdygs. 

 

Ateisaaukiantlfms nuėiunsfmedyka Inror 
macija su piaczlu apraszlmu. Mes nesiū
lėme prisispyrę savo gyduolu, teisingasis

K0LER.il


Žinios Vietines.—: ■ _ •.
— Ant pardavimo naminei 

daigtai- o kas nupirks ir etų 
has apims. Dažinokite pas Jur 
gi Jakuboni 603 W. Mapple 
Str.

— Darbai pradeda geriau 
eiti.

— Utarninke buvo cirkusae. 
Žiopliu prisirinko ne mažai.

— Oras gražus ir naktimi 
pradeda būti vešu. Ir ne dyvai 
ba, kada jau praeina szv. Ona, 
tai nakti ne buna sziluma.

— Valdykite sayo vaikus, 
ba gero isz jiuju ne bus.

— Po nedelei dirbs penkes 
dienas.-Bėdos ne bus!

— Ir biznei pasitaisys.
— Katrie esate be cento bu 

kite paczedus ir naudokite, isz 
laiko, ba bus niekai laikai, 
kaip demokratai iszlaimes.

— Katriems gazieta sulai 
kyta tai velei užeiraezykite, 
ba žmogus be gazietos kaip 
ezuo be uodegos. Angliszkos 
net dvi kas dienines iszeitineje 
ir viena nedeline o ar ne gali 
Lietuvei būti tokeis?

Daktaras Blažejauckas
Atvažiuoje in p. Kazuno ap 

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

Mus Duodame nj/viiA Mes Duodame 
‘Tavorinius Sfempas. | | PI | J) Tavorlniu* Stempas

Iszpardavimas.
Visus vasariniu pantapliu irczeveriku. 
Visas vasarinis apsaviinas parsiduos už 
labai numažinta preke' Ateikite jaigu 
norite pasinaudoti isz szitos progos.
Vyriu $-1 Crossett s czeverikai ir pantaplai 

po $2.98 
” $3.50 ” ” ” $2.98

” $3. Pantaplai $1.50
” $2.50 ” $1.69

Moterių $3. ” $1.98
” $2.50 ” $1.09
” $2. ” $1.25

Alergaicziu $1.75 geltoni, raudoni czeverikai 
ir pantaplai po $1.19.
Vaiku $1.25 geltoni czcverikucziai ir pan
taplai po 85/.

COMMON SENSE SHOE STORE,
35 W. Centre St; Mahanoy City, Pa.

PUIKEI APDARUOS

MALDATkNIGOS
No.4701 Aukso Altorius ekurink 

apdaru, apkaustitos ir auksinti kr 
sztai, apwalais kaupais. Al.O'

No. 4705 Mažas Naujas A ukso Al 
torius skuriniu apdariu, apkausi 
tos ir auksuoti krasztai su apvalai 
kampais . . $|.f*

No.4702 Aukso Altorius szagriu 
skaroje apdaritos, apwali kampai 
auksinti krasztai, lauai puikei itw 
marginta su auksinėms kwietkora 
labai puiki kningele $1.21

No.4703 Aukso Altorius minkszt 
apdarai, auksinti krasztai ir apw&l 
kampai, auksuotas križius, paraszai 
ir puikei iszmarginta . $1.5f

No.4700 Aukso Altorius apdarit* 
su baltais sloniaus kaulais, puikut 
abrozelis isz oeluloidos, 8 sidabrin. 
medalikais int lenougeliu, auksini 
krasztaJs, laukai® olid rjMjzrIh $1

Szltas pulkus ziegorells $3.75
Prleiuek savo pravarde ir adre. 
ea o prlslusim ant pažiūros jago 
patiks užmokėk $3.75 ir bus ta* 
vo, gvarantinam aut 20 metu su 
moteriezku duodam ilga lenctir 
geli o su viru vlriazka. Kaezrk 
ar nori virlszka ar moterlszka.
I. C. FARBER. 222. 225 Durbirn I

CHICAGO, I’LL.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

SHENAADOAH, PA.
— Jagu Lietuyei politikoje 

druczei laikosi tai ir parapijos 
daigiuose laikosi kaip mūras. 
Szitai kas kiszasi miestiszku 
virszinyku) Policmonu yra: 
Andrius Mnczys 4 metai, Jos. 
Strolis 3 metai; Vine Žokauc 
kas, 3 m. Kaz. Mandalenga 2 
Cliif pol., Luk Valentukevi- 
ežius 1 m. Kaz. Aranoviez 1 
metas,- Klosovskis ašie. Su
per. -no vandenio 2 metai.

Jagu visur teip druczei Lie 
tuvei laikytųsi tai daugiau 
ženklytu negu visi susivieniji 
mai.

-- Darbai taisosi ne trukus 
velei geri laikai už-tos.

Inkerman, Pa.- Darbai 
po ilgo ir gero ėjimo, dabar 
suezlekiavo, nes nuo l-mos d. 
Liepos kaip czionaitinei breke 
rei teip ir visi apielinkinei 
Penn Coal Co. dirba tik 3-4 
dienas ant nedėlios, užtat ne 
tiktai pribuvusiam isz kitur 
ale ir czionaitiniems sunku dar 
ba gauti.

— Lietuviszku familiju yra 
apie 50, pavieniu apie 200, ale 
skaitanęziu laikraszczius tiktai 
keletas, paskutine-gi- didesne 
dalis nieko neskaito ir sako pa 
gal anų “nuomones ’ gazietos 
viską meluoja, pertat jie ge
riau tikia in sapnus, kaip skai 
tit gerus rasztus. Nors visi ži 
no apie ateinanezias straikas 
mainosia, vienok no gėrimo ir 
leidimo ant to daug sunkei už 
dirbtus piningus, nesueilaiko.

Chester, Pa-Darbai biski 
geriau pradėjo eiti. Balvinas 
ne toli no Chesterio pradėjo 
dirbti po 5 dienas ant nedėlios 
ir po biski prijima žmonių 
prie darbo. ,

— 17- ta d. ežio menesio 
pradėjo dirbti Briks Co. prie 
me visus senus darbininkus 
kurie per du menesius visai 
mažai dirbo, dabar dirba pil 
na czesa ir uždarbei neezlekti, 
tik pribuvusiam sunku darba 
gauti. Teip- gi ir Vilnonei fa 
brikai dirba gerai.

Sugar Notch, Pa.- Lietu 
vei malezei užsilaiko.

— Darbai szitame laike ei 
na ne szlektai.

— Mikola Banevicze, sužeis 
tas žmogus mamose, leido bai 
sikeli ant losu ir ketino būti 
traukymas 1 diena rugpjuczio, 
o kad ant tosios dienos Dr. sz 
Petro ir Povilo buvo parengus 
piknyka, tai traukymą baisike 
lio atidėjo ant dienos 5 rugse 
jo, ant sales Reely.

Paskubinkite nusipirkt 
labai puike isztorje po vardu:

KAPITONAS VELNES.
PRIETIKIAI C IRANO DeBERGERAC,

l’risižadejimas' balsu l'en 
rose’ui

Reikalaukit, kad Legisliaturos 
kandidatai pasižadėtu vei ji 

rinkti.

Dabar kad jau prezidento 
nominacijos jau atliktos, valsti 
jos politikieriai gatavi pradėti 
savo darba ir netrukus pas 
mus tautieczius pradės lanky- 
ties politikieriai praszydami 
jus balsu.

Mes norime jums priminti, 
kad urėdas kuris yra svarbiau 
sias, kad tektų atsakaneziam 
žmogui, t. y. urėdas, Suv. Vai 
Senatoriaus. Už kandidatus in 
ta urėdą balsuos per eekanezia 
Legieliaturos sesija ir balsuos 
legisliatoriai, iezrinkti lap 
kriozio menesije.

Dabartinis l’ennsylvanijos 
Suv. Valstijų Senatorius, ku
rio terminas iszsibaige ee 
kanezius metus. Bois Peniose, 
daug metu tarnavo tame urede 
ir jis buvo geras mus žmonėms. 
Jis yra kandidatu naujam 
aprinkimui, ir butu naudinga 
mus žmonėms, jei jis butu 
aprinktas. Mes turime daug 
balsu ir tie balsai svarbus. Mes 
negalime patys už ji balsuoti, 
bet mes galime aprinkti Liges 
liatorius, kurie pi įsižadės už ji 
balsuoti. Deltogi reikia rei 
kalauti kad ateina kandidatas 
legisliatoriaus jieszkodamas 
balsu kad tie kandidatai pri 
žadėtu vėl rinkti Penrose’s. Jie 
turi isztirti, už ka kandidatas 
ketina ir nebalsuoti ne už vie
na, kuris atvirai neprižada pri 
laikyti Penroee’a.

Senatorius Penrose per dau 
gel metu rūpinosi gerove mus 
tautiecziu Pennsylvanijos vals 
tijoje, ir j igu jie sziandien 
turi gerus uždarbius, tai tas 
parodo, kad jo pasidarbavimas 
nenuvejo ant nieku.

iszgydau ant visa
dos ii-greitai ir pa
sekmingai! Per 

pagialba mano Elektra—Kemiszka 
spasaba. Diržo uoreikalaujet nesziot 
kada pasiliekat! iszgidytais!

Patvirtinta per 500 iszgidytu.

RUPTURA

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

Szitam offise kalbasi Lictuviszkai ir Len- 
kiszkai in kur siunskyt visas gromatas.

Nauja . . 
Kninga .

PO WARDU:

“PRIEJGIAUSES 
MOKSLAS 
ANGLISZKO 
LIEZUWIO BE 
PAGIALBOS KITO.”

Ira taj prakticzniause 
kninga kokios lig sziol 
Lietuwej turėjo. Ira tejp 
sudėta, jog ka tikta j pn- 
buwias gnnorius isz Lie- 
tuwos gali in trumpa laj- 
ka pats per saweiszmok- 
ti Angelskaj sriek tiek 
kalbėt.

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

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

Verte lui Fracmlmko
KI N. 1>K. M. JUODTSZ1U8.

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

D. T. Boczkauskas,
Mahanoy City, Pa.

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

17 Akmenų “Railroad Zlego- 
rpljo ” l'alentuotun regu* 
ICIIo, latorle užHukamae 
tnz vtrpzaup, del nioteriu ar 
viru, 1S k. Tikro Aukso filed 
'ukeztal ir lezmargintas put- 

kel, gerai laiko laika o
yra padirbtas del tu, kr 
reikaiauje gera laika už 
laikyt ant vis ados. Yra 
GVARANTYTAS #NT 2Ū METU 
l'ik nėr tiU dienu plūsim 
ant juso adresoaner U. 
o. D. o jrgo potiks tai 
užmokėk $5,75 o jago 
ne patiks, nemkek ne 
vieno cento. A T M Y K 
jog kur kitur turėtum 

užmokėk uz ta ziegoreli net $35,00. Su koznu zlego- 
rilu duodim puiku lenclugell DI K AI ■ Raszlkll szedieu

EXCKLSlOll WATCH CO., 
901 CENTRAL BANK BLDG. CHICAGO, I'LL.

I?z Lietuvos
Žagare.

(Sziauliu pav). Bandel iu 
sodžiaus ūkininko Eiezmonto 
darbininkai szvente pirmąją 
gegužes. Prie ju pr.sidejo dar 
vienas kitas sodž’aus darbinm 
kas. Tuojaus kilo kalbos, kad 
Eiszmintas invedas naujas 
szventes, noris panaikinti kata 
liku tikėjimą. Tuojaus ant ry 
tojaus Kavalas važiavo pas Ža 
garės kleboną Raczkauska 
akinti Eiszmonta. Ka klebo 
nas patarė, nėra žinios, tik už 
keliu dienu po to būrys Bando 
riti juodaezimcziu, kokie 8 žmo 
nes su kuolais ir pagaliais už 
puolė ant E ezmonto, etne dras 
kyti tvoras ir taikė ji pati nu 
galabyti. Bet E'szmontui pavy 
ko atsiginti suszaunamojo pa 
gelba. Buvo tartum viekas nu 
tile, tik sztai 30 d gegužes at 
važiuoja pas E szmonta Žaga 
res žandaras, urednikas ir de 
szimtininkas kratos daryti. 
Jieszkojo uždraustu raeztu. 
ginklu, bombų ir slaptos epai s 
tuves. 1-zgriozde visus užkam 
piue, iezdraske seklyczios asla, 
iszarde pecziu, bet nieko pikto 
nerado. Mat Kavalae dayes su 
skundės Sziauliu epraunikui, 
buk v>8 tai esą pas E szmonta. 
Nusikamavę, nueipaieze kreti 
kai atvezdino pati Kavaja ir 
prisispirdami liepe vesti paro 
dyti, kur tie ginklai, kur spaus 
tuve. Kavalae nuvede juos in 
jauja, nuvede in daržine, bet 
niekur nieko neradus pasakė: 
“turbut sukavojo”. Tuokart 
policistai inkirto Kavalui de 
ezimt nagaiku, kam jis žinoda 
mas nedave porcijai ankecziau 
žinios, kad Eiszmontas suspe 
jo sueikavoti. Dabar Kavalae 
sikas nebekiszias savo liežuvio 
kur nereikia, kad ir ka žinoda 
mas.

Pradžioje bnželio pas ta pa 
ti Eiezmonta atvažiavo Jonisz- 
kės prietovas ir aprasze- inkai 
navo visa jo judinamąja ir ne
judinama manta. Tat paliepęs 
padaryti Vilniaus general-gu 
bernatorius del 1905 metu su 
miezimu. nors Eiszmontas isz 
patardymo savo laiku buvo 
paliuosuotas. Kokiuo tat tiks 
lu padaryta, jei tik advosatai 
pasakytu.

Ant pardavimo.
Namas ant 3 florų po 5 ruji 

mus, ant fronto, sztoras senei 
lietuviu apgiventas, geroi vie 
toi, prie pat lietu viszkos baž 
nyczios. Priežastis pardavimo, 
jog savininkas važuoja in Lie 
tuva. Dasižinokite ant szito 
adreso: (09 »1)

Mr. J. Kruszas
11 James St.

Waterbury, Conn.
KOŽNAS RASZO GROMATAS.

Bet jago nori įaszil gromata ant puikiau 
sios popieros kokios lig sziol <ia ne esi ma
tes, tai pargabenk sau tuziną su kopertom 
tik už 40,>’ 65/ ir $1.50 busi užganadytas o 
ir tas džiaugsis kuris nog tarias gromata 
aplaikys.

Arba prisunsk $1. oaplaikysi surinkimą 
visokiu popieru viena tuziną.

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

Labai puikus. Adressas:
D. T. BOCZKAUCKAS, 

MAHANOY CITY, PA.

PUSE PREKES

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

kelinu, czeveriku, skribelu irvisokiu kitu 
apredimu parsiduos tik už puse prekes

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

Czia yra Keteta Prekių ir Parsiduos tiK 
už Apgarsipta Pr^Ke:
$ 8 verties siutai tik po $4 $1 verties skribeles po 50c.

9 u u 4.50 $2 “ $1
10 46 66 5.00 50c. “ marszkines “ 25c.
12 u u 66 66 6.00 $1 “ 50c.
14 u u 66 66 7.00 Teip-gi visoki kiti aprėdimai
16 u u 66 66 8.00 parsidus tik per 8 dienas už
20 u u 66 66 10.00 puse preke,®.

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

MAHANOY CITY, PA.

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

UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

390Daillw nzSu nusiuntimu.
Iždavem© didele kninga dainl 

eusidedante isz 390 dainų Rningą 
druczei sustirta ir broszuravota. Kai 
nusipirks, ras visokiu dainų isz vise 
užkaboriu ka dainoja Lietuvoja.

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

Nusipirkite ir burtu kningele sa 
pagialba kaziru, o kasztuoja knigelfl 
»r kalada kaziru tiktai 25 centai.

KATALOGAS

ZNYGU
laida kninges.

Aukso Altorius arba Didis Szaltisnii 
1,000 puslapi® $1.00

Senas ir Naujas Aukso Altorius vi
sos reikalingos maldos 864 pusla
piu druczei apdaritos $1.03 

Balsas Balandėlis arba Mažas Szalti- 
nis 711 puslapiu. / 75«.

Garbe Dievui ant Ąugsztibes 640 
puslapiu. 75c.

Mažas Naujas Aukso Altorėlis 1.00 
Vainikelei mažesni už Altorėlius, 

minksztai apdarita ir puikei zala- 
tita 50o,

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

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

Aukso Altorius puikei apdaryta bu 
auksiniu papuoszimu. $1.25

Aukso Altorius apdaryta in balta 
kaula puikaus pavydalo. $1.00 

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

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

Aniolas sargas, druczei apdaryta in 
juoda audima 50c.

Kanticzka apdarita in prūsine juode 
skūra, puikei iszmarginta $1.00 

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

statimo. 59o.
Gyvenimas Szventuju. Puikei o ir 

apdaryta dydele knyga - $3.00 
Gyvenimas Visu. Szventuju — apda

ryta -

Temykite Lietuviai.
gįfr Reikalaujanti yvaii ių daiktų

kaip tai: Laikrodėlių. Žiedų.
Britvų, Armonikų, Koncertinų, 

Smuikų, Klernefų, Drukuojamų ir šnekamų ma
šinų, Liet, knygų ir kitokių visokių daiktų. Tai 
visados kreipkitės pas DAMIJONAITj Chicago, 
o iš-čia gausite per paėtą lietuviškoje kalboje 
KATALI0G4 No. 7 dykai, katrame yra šimtai 
visokių daiktų paveikslėliai ir jų k a i n o s. (j 
Chicago's m. nesiunčia)

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

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

NAUJA KNYGA

IstorijeSzventa
Seno Ir Naujo Instatimo su Paveikslais.

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

Kožnas gėrėsis katras taja knygr 
nusipirks, Norint daug kaszto ant 
iszdavistes tosios knygos padėjome 
vienok pastanavijom

7duo! 50 centu
Teipos-gi turime visokiu dvasiszku 

svietiszku ir istorinu knygų kuriu 
kataloge gausite dykai. Adresą voklif 
‘Saule’’ Mahan^

K A N T O R A S

D. T. BOCZKAUSKAS, 
520 & 522 W. South Al. Mahanoy City, Pa. 
Turi mj b i net z i iu h bu wisais Europinei^ Bankais. Wi»i jau ira pemitikriniB, jog 

shinBti piningaj |>er muso Urpininkista greicaiaiiM nuejna.
Szimtai T lals-StaiicialTi

Isz riiu szaliu A m e r i k o, per muso rankas sinncaeei kas metas in 
EUROPA, LIETUVA, PRUSUS, ROSIJS, AUSTRIJE,

LENKITE, 1TAL1JE, IT T, T. IR T. T.
NE WIEN0 PININGAI DA NE PRAPUOLĖ. -*99*-

Pigus Vasarinis Tavoras.
Reikaujeme vietos del rudeninio tavorio, tcdel, visas 

vasarinis tavoras bus parduotas už pamestinius piningus.
Turime piukiausiu ceiku del szlubiuiu szlebiu
Turime daugybe padarytu apredaliu del moteriszkos 

lytse, visiems patinkami. Turime gatavu apredimu del 
kūdikiu prie aplaikima krikszta, už labai maža preke.

Pas mus dirba Lietuvaites del juso patarnavimo.

The GLOBĖ Store
I. SUFOWICZ1US, Locniniiikas-

122 W. Center uli,' Mahanoy City, Pa.

$1.00

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

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

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

VIENATYNIS UETUV1SZKAS

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

Jago važiuojete in ir i«s Ameriko tai gulit gaut Laivakortes pigiau kaip kitur o 
ir vis na bankinius reikalus tai ateikyte pas mane, o ir užtaikau visokiu gėrimu 
ir valgio ir nakvyne pigiau kaip kitur. Norėdami kelaut už dyka tai pristatau 
už durbinyka ant laivo. Teip-gi pasirūpinu visokiu darbus ir rodą duodu vi
same Kotelis randasi ne toli K astel-G ardės. -Jago kokis apgavikas norėtu vest 
kitur tai nesiduokit tik ejkit tiesink pakol daejsii pas mane.

Su Guodone, VINCAS RAŽUKA8.

Negirdetinas <r
Iszpardavimas lu ūIBIUI

1000 mastu perkalaus parduosim Cn 
mąstą t iktai už - - U Ui
Baltas audeklas kuri niekur ne R p 
gausite pigiau - - - dbi
Visos jekes papuosztos su pui- Q| QQ 
kiom karunkelem po - - vijų u

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

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

Kalbame Lietuyibzkai, Leukiezkai, Slavokiszkai, Angliazkai 
ir Vokiszkai. Atekyte o užezedinsyte pinygus.

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

Suvienituju Walstiju De- 
posy toras.

DU PROCENTĄ MOKAM ANT 
SUDĖTU PINYGU ANT LAIKO.

Harrison Ball, Prezidentas,
M. JZ. MacMillan, Vicc-Prezidentas ■ - r -%
Ira. W. Barner, KMij.mi,

Vyrsz Puse Milijono
Dekavoniu uz geradejiste.

Tas ira prietelis žmoniu-kuris suteikia 
sžyrdinga broliszka rodą dyki. Ne susine- 
sze su gauje szendienynio vysokio sztamo 
apsigarsyntojn: Jeigu apsergate liga, tai 
aikite pas savo miesto daktaru.
Bet jaigu turite liga gedinga-privatyszka, 
tai gal nenorite savo mieste gydiutis, o jaigu 
geidi teisingai tapti pagelbėtas, tai bukite 
iszmintyngi klauskite patarymo garsingo 
Vokyszko Specijalisto kuris sugryžo isz 
Europos, isztyrias pagerinimo budo gydymą 
vysokiu kroniszku ir odos-skuros lyge, 
szimtai tukstaneziu pasiliko iszgydintais, 
kaip-tai jaunu vyru visokios užsikreezemos 
ligos, apriczsziu lygu kaip tai Reumatizmas 
visokį papuczkai, iszpuoliiua plauku urnai 
sustabdiuti, nuo drngio-malerijos. Geriause 
isztyrta gyduole nuo utpratimo svaiginn- 
eziu gerimu-gyrtybes, kuris su savo žyne 
prijimsroda, zednas, iszsygydins GYRTIBE 
kurs tiek nelaimiu atsitinka ir kruvyna pro
ve žūsta ir sveikata. Nebijokie paraszit- 
gromata, sekretai visame užlaikomi, gyduo
lių nesiunezeme panevali, kaip kiti jumys 
prisinncze per panevale iszvyliodami paskui 
tini centą nuo justi, kurs žmogus su szeimyna 
neturi ka valgyti, mvslidamas tapti sveiku, 
tai užmoka ant sikio po keletą desetku 
doleriu. Cze visokias rodąs gausite, nie cen
tas neieikes mokėt, galite susiraszite Lie- 
tuviszko kalboje, iszmintingais busite jaigu 
raszisite pas:

BRUNDZA & 00;
t SPECIALISTS)

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

K IT A N-S

George Miller,
ZIEGORNYKAS.

-ooooooo-

Gausyte czionais visokio tavo- 
ro kaipo Ziegoriu, Ziegorelu, 
Daimautu Muzikaliszku ins
trumentu, i enciugelu, Špilkų, 
Kožnas dutgtas gvarantintas 
pagal užmok, ta preke, Szlubi- 
■įei žiedai žilsvi isz gryno au
kso ir ne brangus, kas pirks 
avora czionais tai nesigailės

George Miller
W. Center Str.

Istorines Kningos.
Aky y oš Istorijos 20c
Nevaloje pas Maurai 50o:
Morkus ir Aurelianas 25a.
Trys Vaikyjozai. 25a.
Istoryje apie Septynis mokintas Vy« 

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

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

Sierata, Puikus aj raszimaa. 25. 
Ali-baba ir 40 razbaininku, 20o. 
Keturios Istoryjosi 1-Žibinti bažny.

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

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

szymo. 25o.
Križiokaj puikus apraszymas, didele 

kninga $1.00
Savizrolas, didis klastoris 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
bėjimo. Teiposgi daugelis svetisz- 
ku ir juokingu paveikslu 25o.

Lietuviszkas dainorius arba surinky- 
mas visokiu daina $1.00

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

Prieigiausiaus Mokslasangliszko lie
žuvio be pagelbos kito, atdari 

Lietuviszkas Pasakotis $1.25 
. Musu Pasakos 75o.
Pomokslai grąža žmonia per K. To 
toriu 80o,
Duktė Maria 25
Malūnas Girrioje 85.
įstotije Vargdienes, 2 Meile kūdi

kio Paminėjimai Viadim. Soloviw 
yo. 25o

Neužmokamas žiedas 2 Melnzina 
paiki istorija. 50*

Trys Istorijos apie 1 Ganema aunu 
Abu Eb,u. 2. Kuningaikszti Zeina 
Alasnama ir karalių geniusza 8. 
Mieganti pabudusi, 25a.

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

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

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

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

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

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

Lietuviszkas Kninginas 1905.
S[o 1. Kas galėjo tikėtis. Du kelei. 

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

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

\as kariauja, nog to dingsta. 85o
Lietuviszkas kninginas 1904 

No 4. Jadviga-Geras Snnus-kaip Jv 
gilukis mainosi -Svirp Du GL 
tuoklei. 25*

No 5. Irlanda-Robertas Velnes Me
dėjus. 25U-

No. 6.Prasižengėliu • Doras Tiat
kus Jonas Tvardauokas - Ugah 
kaime T. . , 25a,

No 7. Duktė Starembergo- Baisi Ha, 
torije- Nagrada už mielaszirdysta, 
Meile motinos del zunaus 25c-

No 8. Musztyne už mergina - G©- 
rar'bjingas marinas > Kas kaL


