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Kas girdėt ?
Del ko Lietuvei ir Lankai 

ne turi gero vardo pas dvasisz 
ka valdže? Del to, jog per sa 
vo perstatikus yra labai apjuo 
dyti priesz ta valdže, kaipo 
tamsunai, girtuoklei, anarkis- 
tai, socialistai ir tt. ir tt. Jagu 
turi koki reikalą pas ta vai 
dže, tai ir kad butu teisingiau 
si, buna ant tuszczio. Ne eina 
del tos valdžios api yžganima 
tuju paklydusiu 'anarkistu, so 
cialistu, bedieviu kad juosius 
ižganyt, tiktai apsieina kaip 
su gyvuleis. Kada arklys ve 
ža, tai visas pajėgas isznaudo 
je su pagelba botago, o kada 
suvis pajėgu ne tenka, kada 
užmusza ir da negyvam kaili 
lupa.

Ar-gi jau ne atsiras antras 
Majžieszius, katras lietuviszka 
tauta atluosuos no tosios bege 
diszkos nevalos?

Ir Lietuvoje ne kitaip deda 
si.- Ir tenais valdže carine su 
pagelba vadovu trukdo no ap 
siszvietimo, o prakilnesnius tie 
jei vadovai ižduoda valdžei. 
Kencze vienas už visus, o visi 
už viena.

Per toki pasielgyma dvasisz 
kos valdžios, szedien apszvies 
tesnes vieszpatystes iždavi ka 
re del dvasiszkijos: Francuzi 
joje, Iszpanijoje o net ir tani 
šioji Italije teip inirszus, jog 
jokis dvasiszkas ne gali ne ant 
gatves pasirodit. Ylgai vaito 
jo po jungu nelaisvės, kol ne 
atsirado Majžieszius ypatoja 

Garybaldo, kuris iszluosavo 
isz nevalos Faraona. O su Fi 
lipinais kas dėjosi per daugeli 
metu? Buvo pmslaukineis lig 
laikui, kol Anierikas ne ape 
mi. Buvo po botagu kloszto 
riu. kankino nebagelius ir ka 
norėjo tai su jeiseis dare, o vis 
‘‘Ad majorem Dei gloriam”! 
Apszvieta ne turėjo vietos. 
Szedien po valdže Ameriko už 
savo kankes aplaiki dangiszka 
ramuma ir stojosi dydžiauseis 
nevidonais zokoninku.

Ir tarpe Lietuviu gal trum 
pame laike atsiras Majžeszei, 
kurie atluosuos nelaimingus 
vargszus isz po valdžios Farao 
nu, Neronu, Tybenuszu ir ki 
tu, o tada tin Lietuvei kve 
puoš luosybe kokia yra duota 
czionais del visu kitu tautu.

Teip, rudeninei iszrankai 
ant prezidento artinasi. Turi
me du kandidatus, republiko- 
nini ir demokratini, kitu pjirti 
ju kandidatai mus ne apeina. 
Jagu bus iszrinktas demokra
tas ant prezidento, tai gero ne 
gali tikėtis, nes da Clevelando 
randai ne užmirszti. Demokra 
tai gali prižadinėti aukso kal
nus, nes kas isz to, kad ne 
sztant prižadeymu iszpildyt. 
Už republikonu laiku turėjo
me ir turime aukso laikus, o 
jagu republikonai iszlaimes, 
tai aukso laikai uszžydes.

Kam kas duos baisa mums 
ne doto, kožnas turi isznokusi 
protą ir yra susipažinias su po 
litika, tai tegul teip daro kaip 
iszmano. Tegul savo balso ne 
parduoda už stiklą alaus.- Ja
gu kas alų davines, tai gert, o 
savo daryt.

Gazieta “Saule” naujauses 
žinės paduoda, ir smagiause 
skaityt. Teip visi sako.

“Saule” iszleidžem del žmo 
niu ne del saves.

Jagu isz beitainio apszvieta 
semsi,

Tai broliuk su visu apjeksi.

Del kelolekos gazieta “Sau
le” lykosi sulaikyta, nes ne r t 
nauyno prenumerata. Kaip 
prisivns užmokesti velei aplai- 
kys. Už tai ne privalo niekas 
pykt, ba to pacztine valdže rei 
kalauje.

O yelei, ne vieno laikas pasi 
baigė, persikėle in kitur ar ir 
in Lietuva iszvaževo ne (laves 
žinios in radakcije gazieta kiti 
skaito uždyka, o api užmokes
ti ne nemislina.

Amerike niekas nieko už dy 
ka ne duoda.

Paskutiniuose laikuose pra
dėjo sirguluot ir muso lietuvai 
tęs ant medžiokles vyru. Ne 
galėdamos surast czionais ka 
geresnio, iszvažuoje, “ant vaka 
ciju” in kitas aplinkines, kur 
stengėsi visom pajėgom sugaut 
vyrus- ant pavidalo ameriko 
niszko.

O gal tai ir ne szlektas spa- 
sabas!

Tada apsiszviesime, 
Kaip laikraszczius szelpsime 
Ir ka daugiause skaitysime.

Ne vienas raszo ir užmena, 
api kasditninia gazieta, Ir mes 
ta pati sakome ir gal rizikuotu 
me, kad galėtume pasitikėt 
ant atsakanczio skaitlaus ekai 
tytoju. Reiketu ant to kapita
lo rnažiause 15 tukstancziu do 
lerio, o kas ant tiek'gali rizi
kuoti Tiejei ka turėtu pinin
gus, ne galėtu, jagu api druko 
ryste ne nusimano, tai in puse 
meto stokytu, o tiejei ka su
pranta api drukoryste, ne turi 
centeliu o ir vos kyepuoje.

Ne del Lietuviu kasdienine 
gazieta. “Vilniaus Žinios’’ isz- 
eitineje Lietuvoje, Vilniuje, o 
vos kvepuoje, teip pat ir Ame 
rise butu su kasdienine ga
zieta.

Tiktai Slovakai su Rusinais 
turi czionais kasdienines gazie 
tas ir turi gera pasekme, o del 
to, jog tiejei paniekiti per mus 
augszcziau stovi už Lietuvius 
norint vėliau atsirado Ame- 
rike.

Apverktinas yra gyvenimas 
Lietuviu ant szitos aszaru pa 
kalnes.

Po Skulkino pavietą vaikio 
j esi “džentelmenai” kurie pa- 
jeszko 25 jaunas merginas nog 
10 lig 20 metu idant pristotu 
prie teatro. Ant gilukio mažai 
tokiu atsiras, ka prisiraszis. 
Nes gerai butu idant policije 
m tai insikisztu. Sergėki- 
tęs! nes tai szetonai avies kai- 
lije, kurie prikalbinėję jaunas 
merginas ir iszveža jais in di
desnius miestus parduodimi 
jais del kupeziu kurie andlavo 
je “gyvu tavoru” in namus pa 
leistuviu.

Spaustuvėje “Saules” likosi 
atspaudintos szios kningos:
1. “Irlanda arba nekaltybe

suspausta”.
“Robertas Velnes”.
Medėjus. Preke 250
2. Kajimas.
Drūtas Petras
Jonas Nuogalis. Preke 250
3. Valdamieris.
Bedalis. Preke 250
4. Valukas isz girrios.
Ant nemuno. Preke 250
5. Ragana, tikras atsitikimas. 
Kelauninka Joną.
Vaikinas ir stebuklasPreke250
6. Szakinas, nedoras židas,
puikus apraszimas XVIII am- 
žiuja. Preke 500

7. Ištarije apie Patoga kara 
laite Magelona duktere kara
liaus isz Neapoliaus ir apie 
Kareivi Petra grafa. Preke 250
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Metas XXI

Isz Amerikos.
Faperosai užmusze jauna 

vaikina.
Norristown, Pa.- Per daug 

rūkymas paperoeu užmusze 
Williama Scofield 22 m. senu 
mo vaisina, katras per diena 
surūkydavo su virezum 15 pa 
keliu tu grabiniu vinueziu.
Du vyrai užmusze

savo paezes.
Mellen, Wis. 1 Sept.- Fra 

nas Cramer, užmusze savo pa- 
cze o po tam atkreipė ginklą 
ant savias. Szuvis atplesze ko 
ne visa pakauezi ir dali veido 
Numirė in trys adynas laiko Ii 
gonbutije. Szuvis teip-gi atple 
eze pakauezi prezei kuri ant 
vietos numirė

— Port Huron, M cli. Pana 
ezue atsitikymas likos ifzpildy 
tas per kapitoną James Naeh, 
kuris nuszove ant emert savo 
pteze ant uliezios Mat kapito
nas plaukdamas ant laivo, ne 
būdavo namie kone per mene 
si laiko o pati naudodama isz 
progos turėjo prielaidini su ku 
riuom perleidinejo visas dienas 
Žinoma vyras užtiko isz nety 
cz’u- ir smertis nelabai mote 
rei.
Vagiu urvą užtikta 

per policije
New York, 2 Sep.- Policije 

czionais areiz’avojo dvileka 
vaikinu ir jauna patogia motere 
už vedima visokiu zobovu už- 
draudžencziu per prova. Mote
re yra žinoma Kaipo patogia 
‘ Nellie Sliney”. Likos paetaty 
ta po kaucija $1.000 Vaikinai 
susiunkdavo pas jaja ant losz’ 
mu isz kaziru ir kitokiu nieku 
dejiezeziu. Po perklaueimui, 
vaikinai likos paleisti ant luo 
sybes o motere uždare. Yra jiji 
nužiūrėta už vagysta visokiu 
tavoru iž didelu kromu.

Ženklas ant dangaus
Evanston, Ind. 2 Sept.- Czio 

nais gyventoje! regejo nepa 
prasta regėjimą ant dangaus 
Szviesioj naktije apie puse de 
szimtos valandos davėsi reget 
ezviesa ant dangaus po tam ve 
la suteme ir pasirodė ezvieszios 
žvaigždes o vyduri galima bu
vo aiszkei matyt du menulius 
o terpju kardai Regėjimas bu 
vo matytas kone per 40 sekun 
du. Giventojei tvirtina jog tai 
yra tiisybe ir ezimtai taji rege 
j:ma užtvirtina.

Apsiverto valtis,
7 nuskendo

Deer Lie, Me.- Septintos 
ypatos ezeszios moteres ir vie 
nas vyras, nuskendo kada val
tis ant katro nelaimingi plau 
ke tapo apverstas ir sudaužiu 
tas per vilui ant Penobscot 
Bay, praeita Utarninka popiet. 
Kiti tris vyrai turėjo gyluki 
iszdgialbeti.
Darbas del 5,000 vyru ne 

gauna darbininku.
Pittsburg, Pa.- Agentai dar 

bininku bjure Pittsburge ir ki 
tuose miestuose vakaru daliju 
Peunsylvanijoje, gavo žinia 
kad kompanijos dirbtuvių koK 
so reikalauja 5 tukstancziu 
darbininku,-katrų agentai ne 
gali pristatyti. Agentai dar 
stengsis atgabenti adgal isz 
Europos 5 tukstanczius ateiviu 
prie to darbo, katrie laike be
darbes iszkelavo in savo tevy 
nes,
Czolgoszo brolis kaleyine.

Sharon, Pa, 3 Sept.- Jonas 
Czolgoszas brolis žudintojaus 
prezidento Mikinlejaus, likos 
patalpintas m kaleyma ant Iri 
ju menesiu czionais. PoFc’je 
tvirtina buk Czolgoszas yra ne 
pilno proto.

Ne visada užsimoka būti 
teisingu

Asbury Park, N. Y. 2 Sept. 
Kokia tai motere pamėtė masz 
nele su ISO doleriu. Toje pa 
ežioje dienoje rado kokie tai 
abivatelus Jonas Knarkiąs 82 
dolerius ir norėjo sugražint pi
ningus moterei, mielindamas, 
jog tai gal josio. Vienok spvars 
tias dalika gerai, ne atydave 
jai piningas, būdamas toje nuo 
moneje jog motere jiu nužiuręs 
api likusius. Po keliu nedeliu 
saužine jam liepe piningus aty 
duot, ka ir padare. Nes persi 
kanojo, jog jojo pirmutinia 
mislie buvo teisinga, ba motere 
jin apskundė už prieisavima Ir 
kušiu piningu, mielindama jog 
visus rado o jai tik sugražino 82 
dolerus. Kad teisingas žmogus 
butu ne atydavias surastu pi 
ningu, butu paguodotu ir ne 
nužiurinetu jin kaiminai kaip 
tai szendien ant jojo sznairuo 
je. Amerikonai tai navatni 
žmonis.
700žmonių aplaikis darbu

North Tonawanda, N. A’ 3 
Sept.- American Distrcr 
Steam Heating Co- pradėjo 
czionais statyt keturis milžinisz 
kus fabrikus. Suvirezum septi 
ni ezimtai žmonių aplaikys už 
siemima net lig ateinancz’am 
metui.
keliaus su Rozcveltu ant 

medžiokles-
New York, 3 Sept -Su pre

zidentu Rozeveltn pasirengi 
keliaut ant medžiokles in 
Afrik a ir Dr. W. S. Reinford, 
buvusia episkopoliuis pašto 
rius, garsingas medėjus, kurie 
jau ne viena laukini žveri pa 
dėjo Koloradoje, Kanadoje ir 
Afiyke.
Iszveže kūdiki ir 82.460.

Chicago. 3 Sep = Mrs. Anna 
Ludwig isz Sauth Chicago, 
netikėdama bankams insiuvo 
piningas in paduezkaite savo 
kudykio. Du burdingierei ku 
rie radosi pas jaja, praeze 
idant jiems pavėlintu iezvežt 
kudyki in parka. Kada bur 
dingierei ne sugrįžo po ko 
kiam tai laikui, Ludwtgiene 
pradėjo nerimaut. Po keliu va 
du policije surado kūdiki par 
ke nes burdingieriu ne pinin 
gu paduszkaiteje ne buvo.

Isz visu szalu

Sultonas keliaus in 
Berlina.

Konetantinopolus.- Turkisz 
kas sultonas rengėsi pribūti in 
Berlina o ir in kitas Europines 
vieszpatystes kaip tai kiti mo 
narkai daro. Ketina Kelione 
atbut, kaip tik Turkijoi trupu 
ti apsimal-zins gyventoje!.

Audra su ledais Galicijoje.
Galicija-Szia vasara keliuo 

se apskrieziuose siautė baisi 
audra su ledais. Laukuose vis 
kas iezmuezta. Rugiu ukinin 
kai negaus ne grūdelio. Vien 
tiktai apie Krokavo miestą 
žmones turės nuostoliu apie mi 
lijona rubliu.

Turkija.
I z vieko matyti, kad turkai 

pralenks Rusija: jie turės daug 
geresne konstitec ja, negu ru 
sai. Sultonas ir daugumas di 
desniuju valdininku žada būti 
tikrais konstitucijos szalinin 
kais o kurie raukosi prieezkons 
titucijia, tai jaunaturkiai reika 

rlauja ju atsistatydinimo. Jau 
^aaturkiu balso turi klausyti ir 
’valdžia. Teip, dabartiniai mi 
Misteriai pasiezalino nuo vietos, 
ir jau iszrinkti kiti. Jaunatur 
kiai buvo pareikalavę, kad di 
desnieji valdininkai, kurie yra 
lai:g prisiplesze pin’gu iszžrno 
aiu, sugriž’ntu valstybes iszdui 
Ir tas buvo iezklaueyta. Valdi 
ninkai, turėjo atiduoti užgrob 
uju pinigu dali. Sultonas 
>ats rūpinasi naujosios tvarkos 

ftivykdymu. Net pinigu neina 
ža davė naujo parlemento pas 
tatymui. Gal jis dėlto pasidarė 
toks laisves ezalininkas, kad 
pasklido gandas kad jaunatur 
kiai žada savo sultoną numesti 
nuo sosto, o jo vietoje kita už 
dėti-Rinkimai jau prasidėjo 
nuo rugpjuczio 1 (14) d. Rink 
ti gali kiekvienas, kuris turi 
21 metus, o iszrinktu būti, ku 
ris turi 30 metu. Tik reikia, 
kad jis mokėtu raszyti. Vienas 
atstovas renkama nuo 50.000 
žmonių. Visi užsieniniai laik 
raszcziai be jokiu kliueziu eina 
in Turkija. Žodžiu, turkai su 
silauke brangiu laisves dienu.

Visi konstitucijos
Isz Egipto pranesza, kad ir 

ten žmones subrazde reikalauti 
konstitucijos.

Pakutavojanczios dvasios 
palocinje irancuziszko- 

ministerio.
Parižius. 2 Sept - Francijoi 

ne labai kada atsitinka idant 
dvasios pakutavotu, bet tomis 
dienomis palociuje de Flore, 
atsilankė dvase.

Nakties laike staigai galima 
girdėt barszkejima lenciūgu ir 
dejavimus; stalai, kėdės ir sze- 
pos su knygoms buna iszvers 
tos ir muszima kumreziu ant 
stalo duodasi girdėt ir jaust.

Ministeris Millies- Lacroix 
paliepė daryt slapta isztirine 
jima tuju naktiniu atsilanky 
mu dvasios, nes nieko ne gale 
jo isztirinet. Tada likos pa 
szauktas spiritualistas (susiži 
Dantys su dvasiom) o perjojo 
stengima likos priežaste dasek- 
ta.

Sztai ka jjsai kalba: “Perei 
ta meta vienas isz ra'ztininku 
tam bijure, isz rupeeczio jog ne 
aplaike dinsta pas ministeri,iez 
pnežaeties užvideymo vieno 
isz savo prieteiiu, atėmė sau gy 
vast’; sudedamas kalte ant prie 
telio ir paliko gromata kuriuo 
je aprasze priežaste atėmimo 
sau gyvaste. Nog tosios dienos 
dvase jojo ateidavo kas naktiin 
bjura ministerio. Kada kalti 
ninkas iszgirdo raportą spiritu 
alioto, puolė in dideli nerimas 
ti ir ant ritojaus atėmė sau gi 
vasti pasikardamas.

ISZ ROSIJOS, LI E. 
TUVOS IR LEN

KIJOS.
“Nebijau' policijos!.”
Tetiuezu mieste policija už 

musze 60 metu seni, pirklį Szi- 
tuchina užtai, kad jie driso pa 
sakyti; “Nebijau policijos!” 
Jis nieko niekam nebuvo nusi 
dejes ir isztare tuos žodžius 
prie miestsargiu akiu. Szie, isz 
girde tuos žodžius, nuvede seni 
in policija ir eme muezti, kad 
invaryti baime. Muszdamisake: 
“Dabar tai bijosi policijos! ’ 
Situchinas praeze pasigailėti, 
paleisti bet niekas jo neklause: 
mokė, kaip bijoti policijos. 
Prie muszimo buvo ir vyrės 
nis vienas valdininkas, bet ir 
jis neužstojo. Baisiai eumuezta 
seniuką inmete in szaltaja, kad 
da daugiau “pasimokytu”. Isz 
girde apie tai, atbėgo jo tris 
eunus gelbėti tėvo. Daug da 
jie prisilakstę ir prisiprasze, 
kol iszleido ju tęva. Daktaras 
apžiurėjo seniuką ir rado su 
laužytus tris szonkaulius. Po 
trijų dienu seniukas pasimirė., 
už “nebijojimą policijos”.

Vaikai padavė muszikus in 
teismą, bet ar gaus ka-sunku 
pasakyti, nors jiems ir prižade 
jo kaltininkusnubausti.

Kaliniu badavimas.
Visuose 4 Kutaiso miesto 

kalėjimuose kaliniai badauja. 
Gyventojai bijo, kad kaliniai 
nesusirgtu sziltine bei cholera.

Kiek per trejus metus] 
staeziatikiu perėjo in 

kataliku tikėjimą
Misijonieriu susivažiavimas 

Kijeve surinko žinias kad 
1905, 1906 ir 1907 metus pere 
jo isz staeziatikiu in kataliku 
tikėjimą Lenkijoj, Lietuvoj ir 
kitose vietose 167.863 žmones. 
Misioneriai labai susirupine 
tokiu apreiszkimu ir žada kuo 
smarkiausiai kovoti priesz tai. 
In pagelba žinoma kvies poli 
cija. Gera tikėjimo laisve!

Žinios apie marijavitus
Marijavitai jau pradėjo, 

kaip žinom, laikyti Miszias lie 
tuviszkai; Kaune tos miszios 
laikomos kasdien 7 vai. ryte. 
Tecziaus, kaip jie patis sako, 
pasekėju turi nedaug (tarp lie 
tuviu)- du kunigu (Tulaba ir 
Grinkevicziu) ir kelis ezimtus 
žmonių. Marijavitai jieszkosi 
dabar lietuviu kalbos žinovu, 
kurie padėtu jiems gerai iszvers 
ti Miežiu knygas.
Gairas vaiku prieglaudoj.

Voskresensko sodžiuj (neto
li Maskvos) vaiku prieglaudoje 
isztiko gaisras. Iszsiaiezkino, 
kad gaisra padare du prieglau 
dos vaikai: mat, juodu pasivo 
ge nuo prižiūrėtojos auksini 
laikrodi ir norėdami užslėpti 
prasikaltima, padege prieglau 
dos butą.
Gerbiamas ir milimas tė

vas.
Ribinsko mieste yra vaiku 

prieglauda. Tos prieglaudos 
globėjas ir mylimas tėvas ponas 
Makarov’as, 95 metu amžiaus 
žmogus.

Jis turi žmona ir priaugusiu 
vaiku. Jis generolas ir vyrės- 
niasai gubernijos gydytojas. Ji 
visi myli ir gerbia. Savo prie 
glaudoje jis tikras tėvas: reta 
diena nenunesza mergytėms 
cukrainių. Dabar tos prieglau
dos globėjas esąs Petersburge. 
Jam iszvažiavus isz Ribinsko 
sztai kar iezejo aikszten: vienuo 
lika mergycziu kokios asztuo 
neriu metu praradusios savo ne 
kaltybe. Senis generolas jas vi 
sas iezžagines Dabar Ribinsko 
tardytojas telegrifaves Peter 
burgan, kad policija jin suim
tu ir atvežtu Ribinskan.

Perdirbinėjo senas 
markes.

Maskva. Sznipai suseke žmo 
niu kuopa, kuri užsiėmė senu 
markiu valymų. Szi kuopa per 
paskutiniu du menesiu suspėjo 
iszleisti suvirezum ezeezie mili
jonus nuvalytu markiu nuo 5 
kap. ligi 1 rub. vertes, Isz senu 
markiu in naujas perdirbimu 
užsiimdavo Varszavoj, o par. 
davinedavo Maskvoj. Suimta: 
Maskvos pacztoe valdininkas; 
ž Maskvoe'pirkliu ir 2 ju san
krovų užveizdu; du pirkinėju- 
siu Peterburge senas markes; 
2 moteres ir 30 Varszavos žydu.

Baisi audra.
Geodosijoj (krime) buvo pa 

kilusi baisi audra. Vienam so 
džiuje vejas nuplesze stogus, 
nudraskė langus ir duris, isz 
vartė tvoras. Po orą skraidė 
iszrauti su szaknimis medžiai, 
lentos sziaudai ir kiti daiktai. 
Pagal sodžių buvo audra. Ve 
jas isztaszke visa vandeni, o 
žuvis iezkele lig pat debesiu. 
Nuostoliu esą padaryta dau 
giau kaip apie 300 tukstancziu 
rubliu.
Nepaprastas regėjimas.

Diena 1 Liepos apie antra 
adyna po piet, terp Žarų o Zag 
lembio perslinko debesie baltu 
ju peteliszkiu lekeneziu in 
sziaurus. Debesie peteliszkiu 
buvo keliu viarstu ilgas. Ta
sai nepaprastas regėjimas bu 
vo panaezus in nupuolanti snie 
ga-

Cze tai rusiszkai
Kastramoje už Viborgo at 

siszaukimo sėdi kalėjime ketu 
ri pirmosios Durnos atstovai. 
Jie sėdi visi vienam kambary. 
Dabar jie gavo isz Peterburgo 
teismo rumu paaiszkinima, 
kad jiems reiksią sėdėti ne tris 
menesius, kaip teismas nūs 
prende, bet keturis nes jie, gir 
di, sėdi ne skinum po viena 
kaip Petetburge. O tuo tarpu 
jiems negeriau sėdėti, kaip ki 
tur: mažas kambarys blogas 
valgymas ir t. t. Kad jiems 
duotu kiekvienam po kambari, 
jie dagi apsidžiaugtu.

§ Poltava.- Pas viena pirk 
Ii vagis atėjo vogti. Pirklio 
pati iezsigando ir isz iszgasczio 
numirė.

§ Magiliavas.- Magiliavo 
mieste buvo labai didelis lie 
tus. Visas miestas paskendo 
vandenyje. Žmones važinėjo 
gatvėmis eldijomis. Esą labai 
daug nuostoliu.

Linu derėjimas.
Vilniaus, Dysnos ir Szven 

czioniu pavietuose pavasario 
szalcziai ir liepos kaitros pada 
te tat jog linai visai sumenkę 
je. Tel-ziu, Ukmergės ir Rasei 
niu pa v. esą geri.

Naujas plentas
Aiigszcziausiai patvirtinta 

užimti, atlyginant pinigais, su 
virszum 5 deszimtines žemes 
tarp Gargždžių ir Kuliu mies 
teliu (Kauno g.) plentui intai 
syti; beto, pusantros su virszum 
deszimtines,-keliui pataisyti 
isz Vendžiagalos in Kauna...

Užtvirtintas vyskupijos 
valdytoju.

Isz Peterburgo telegrafuota 
kad M:chalkev;czius jau yra 
užtvirtintas Vilniaus vyskupi 
jos valdytoju.

Vaidai.
Latviu laikraszcziai labai 

pjaunasi su vokiecziu. Vokie- 
ežiai nori jodinėti latviu spran 
dais ir vieszpatauti ant ju kaip 
buvo ligsziol o szie nenori pasi 
duoti ir kaskart eina stipryn. 
Isz to ir vaidai.
Caras ketina atsilankyt in 

Lenkija.
Petereburgas, 1 Sept.- Ca 

ras ant tikrųjų atsilankys in 
Lenkija szi rudeni. Ketina ji
sai atplaukt ant laivo m Gdans 
ka o po tam geležinkeliu per 
Foruniu in Aleksandrava o isz 
tenais m Spala, kur ims dali 
bas dideloje medžioklėje.

Lavonas pas žinuna.
Lodžei.- Ant uliezios Targa 

vos gyvenime czionaitinio žinu 
no Karelo Gitnero, policije at 
rado lavona moteries Wladis- 
laves Janlienes, kuri buvo nu 
eidavus pas jin ant iszburimo 
ir namon jau nesugryžo. Gitne 
ris paemes kojas po pažaste isz 
dūme ne žine kur.
Užpuolimas per žudintoju.

Varezavae - Kokis tai pus
bernis užklupo ant Jono Kali- 
naucko, duodamas' jam m pil 
va su peiliu, jog net žarnos isz 
ėjo laukan. Nudurtas likos nu 
gabentas in ligonbuti. Kali- 
nauckas ka tik buvo nuvedės 
kompanije in Czenetakava ir 
buvo sugryžiae namon. Priežae 
tis užklupimo yra nežinomas.

Baisus atsitikimas-
Bielsko sodžiuje, Jenise 

apskr, ir gub. (Sibire), pasiute 
ezunes apriejo daug galvijo. 
Sodiecziai, pastebeje galviju h 
ga (gal ir nesuprato kuo galvi 
jai serga) ir bijodami, kad ne
pastiptu galvijai, papjovė juos 
ir pradėjo valgyti ju mėsa. 
Nuo to apsirgo sodžiuje 27 
szeimynoe.

Užmuszimai ir plcszimai.
Pagal oficialiszku žinių, 

nuo liepos iki rugpjuczio Ru 
sijoj invairiu valdininku nuken 
tėjo 29) užmuszta-15, sužeista 
14); sziaip’žmoniu-27, užmuez 
ta-6, eužeista-21).

Dideliu pleszimu buvo in 
134, 21 r. 29 k., iszpleszta mo
nopoliu in 355 r , smulkiu atsi 
tiko in 14,.446 r. Iszviso už 18. 
222 r. 29 k.

Naujas iszradimas.
Pernai metais kalnu inži 

nieris Omecinskis iezrado, kaip 
galima didžiausias bombas sva^ 
dyti toliau, negu armotomis. 
Kai-kurios priežastis privertė 
iszradeja slėpti tai ligsziol. Da 
bar gi iszradejas apskelbė rusu 
laikraszcziuose api savo iszradi 
ma, tecziaus kokiu budu teip 
toli galima metyti bombas jie 
niekam nesako, laiko paslapty 
je, nes tai iszradejo paslaptis 
esanti.

Konradas Pruszlnskis.
j" Nesenei Lenkijoje pasimi 

re 60 metu lenkas, didis darbo 
žmonių miletojas ir szvietejas 
Konradas Pruszlnskis. Jo te 
vas buvo iszeiunstas m Sibirą 
už 1863 metu maiszta. Drau 
ge su tėvu ir jis Sibire kanki 
nosį. Pagrįžęs in savo tevine, 
pradėjo be paliovos darbuotis 
tarp žmonių, norėdamas juos 
apszviesti. Ilga laika leido žmo 
neras ekiremaji laikraiezti “Ga 
zeta Swiįtfczna” (Szventadie 
nio laikrasztis) ir szeip iszlei 
do daug knygucziu jo paties 
paraižytu labai suprantamai ir 
visiems prieinamai lenku kai 
ba. Jie suprato, kad sunkiau
siai kartais esti žmogų iezmo 
kyti skaityti ir raszyti ypacz 
jeigu nėra geru elementorių ir 
kitu tam tikru knygų. Taigi 
jis ilga laika darbavosi ir gal 
vojo kaip paraszius toki ele 
mentoriu, isz kurio kiekvie- 
man galima butu greit ir leng 
vai iszmokti skaityti ir raszy 
ti. Pagalios jam pasisekė toki 
elementorių paraszyti isz kurio 
ieztikro greit ir lengvai gali 
ma iszmokti skaityti ir rasziti. 
Tas elementorius ir kitos jo 
knygeles daugelije szimtu tuks 
taneziu po visa Lenkija prasi 
platino ir daugelis kas isz ju 
iszsimokino skaityti ir raszyti, 
daug kas isz ju pamate pir
mus szviesos spindulius....

Dabar lenkai, žinoma tie, 
kurie žmonių reikalais rūpina 
si, mano insteigti jo vardo 
ūkio mokykla, jo geru darbu 
paminėjimui.

Kad teip daugiau tokiu Pru 
szinskiu atsirastu!

Popieriniai pinigai.
Valstybes bankas paliepė 

prirengti 1909 metams popieri 
niu trirubliniu-57 milijonus. 
5 rubliniu-100 milijonu 25 rub 
liniu-150 milijonu, 100-rubli 
niu-300 milijonu, 500 rubli 
niu 300 milijonu; visos pinigu 
prirengimo iszlaidos sieks 1, 
219,500 rub. 1908 metuosą 
szios iszlaidos buvo 1,510,000 
rub.

Javu užderejinias.
Vitebsko gub.- Žieminiai 

javai užderėjo gerai, vasarojus 
daug blogiau. Geriausiai paau 
go rugiai ir miežiai. Dvarinin 
ku javai geriau derejo, negu 
valstiecziu.

Pajieszkau tinkanezio vyro 
in sztora, kuris turėtu nor po
ra szimtu doreliu prisidėt ar 
daugiau. Praszau atsiszaukti 
ant adreso: (52, o-į)

Mr. A. J. Zillinsky,
266 Shrewsbury, St. 

Worcester, Mass.



tTO-KART NEDELimS LAiKKRASZTIS

Iszejna kas Utarninka ir Petnlczet*

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 AN! METO................................... fl,00
ANGLIJĘ............... ...............     7 sb
PTUSU8..........................—.............. ............. 7 mr
tiOSSU E.....—..........................  81,50

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

AMEBIIE......... ...............................................  83,00
BOSSIJE.................................... ......... glj50
ANGLIJOJ......................................................  io Bh

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

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

Pradžioje Rugsejos menesije 
1889 mete iszsirengiau eu pa 
czia in Czenetakava, ant atpus 
ko. Ant tojo atpusko suvažiuo 
je žmonių iez visu szaliu. Isz 
Lublino pastanavijom ejti 
pekszti in Czenstakava ant to 
sios stebuklingos vietos.

Pas mano tėvus susipažinau 
su vienu Vokiecziu isz Ligin 
caus, kuris czionais buvo pri 
verstas pasilikt kėlės dienas o 
vadinosi (Millerie, dasižinojas 
apie muso kelione, geide eiti 
su mumis, idant atiduot ezlove 
Szv. Panelei ant szviesaus kai 
no.

Kelionėje apsakinėjo mums 
Milleris, jog kitados buvo pra- 
teutonu, nes tik keli metai kaip 
pasiliko Kataliku.

Ponas Milleris teip kalbėjo 
man:

“Kolioleka metu adgalios, 
kada da buvau jaunu žmogum 
ir protestonu, važiavau viena 
diena ekspresiniu trukiu isz 
Lipsko in miestą L. labai syar 
biam reikale kiezantisi mano

Sztai vienas isz jaunu perse
kiotoju su ženklais paleistuvis 
tęs ant veido, matidamas nuola 
tini malszuma zokonykes pa- 
szauke staigai, temidamas jai 
in akie:

— O ar laikais ne pasaky 
(um mum, patogi pobia,|kas ta 
ve prispyrė prie užsidarymo 
klosztorije?

— O kas, paszauke antrasis 
jago nelaiminga meile!

— Atmine mano prietelis? 
atsake pirmasis, pasilenkdamas 
prie zokonykes ir direteleda 
mas jai in akis,- Kaip tai! ar
gi ne atsakai! O tasai nuludi 
mas ir aezaros ar-gi tai ne už 
savo jaunikio ?

Ir isztikruju zokonyke tu 
rejo aszaras akyse. Užpykias 
igi didžiausiam lipsniui, atida- 
nnejau lupas idant nubaust 
emarkuna, kad sztai ateil epe 
seniausias iez eedinčziu ponu:

— Sarmatikys jaunikaiti! 
Ar niekas ne iezmokino tave 
paguodot moteries, drapanų 
ypatos pasiezventueios Dievui 
ir kentejimu savo artimui?

— Mano ponas, ateiliepe 
emarkunas, ne papraties eemu 
klausit tokiu pamokslu.

— Matau tai, jog da tau 
nieks ne pasakė kaip apsiejt 
prie moterių.

— Pamokslu nereikalauju, 
atsake 'susimaiszias, o kad už 
mokėjau už savo vieta kaip ir 
kiti, per tai galiu galbet. Ant 
galo, ypata in kuria kalbėjau 
ne davė po savim suprast ar 
vėlina sau idant toliaus kalbe- 
tau ar euetotau.

Senas ponas vela norėjo ka 
toki atsakyt, nes atsiliepe pui 
kue balsas zokonykes;

— Kanecz sau ponas vėlini, 
kalbėjo idant tau pasakytau 
kaip turi elgtis terp moterių, 
nes atkreipiu ponui atyda, jog 
szimta kartu butu geriau ir do 
riau dirbt ant užlaikimo moti 
nos, kuri pasilieka namie did 
žiausiam varge, ne kaip už pas 
kolintus pinygus važinėt tik 
del to, idant doras moteris ke 
lioneje užpuolinet ir iszjuoki- 
net.

Paraudonavo kaip kraujas, 
o kurie po tam pabalo kai dro 
bule, kalbėdamas nesuprasti 
nais žodžeis su pertraukom:

kupczistos. In vagona, in ku
ri insedau, radosi jau tris seni 
vi pakelevingi. Kundukto 
rius paženklinias mano bilietą, 
ketino jau duris uždaryt, kad 
sztai prisiartino motere, paei 
rėdžius rubais zokonykes ir 
greitai atsisėdo in muso persky 
ra, norints tasai buvo paskirtas 
del vyru. Dasipratom tuojaus, 
jog zokonyke ne rado niekur 
sau vietos, buvo priversta inejt 
in mano perskyra; o ant galo 
ne turėjo laiko pasirinkt sau, 
vietos ba vos inszoko in vago 
na, trūkis judinosi smarkei iez 
vietos.

Ne matidamas niekad arti 
kalatikiezkos Sesers Milaezir 
dystee, tai dabar turėdamas tą
ją proga, dirstelėjau ant josios 
temingai. Buvo tai jauna ir pa 
toga ypata, o josios apsieymas 
davė man suprast, jog buvo ge 
rai iszauginta. Kas mane dau 
giausia apėjo jaunoje zokony- 
keje, tai josios neiszpasakitinas 
nuludimae ir gailestis, akis pa 
raudonavia ir sutinę, per ka pa 
žinau jog nesenei turejo_verkt.

Vagone vieszpatavo tyku 
mas, visi tilejome paguododa 
mi nuludima muso drauges, 
kada ant didesnes stacijos inse 
do in muso perskyra du jauni 
pakelevingi; linksmai užsitrau 
ke.

Atsisėdo prieszais Zokony 
ke ir pradėjo garsia kalba. 
Kalbėjo apie politika, intere 
sus, apsakinėjo sau visokius 
juokus ir 1.1, o laike tosios kai 
bos, prisižiuiinejo nuobrodžei 
zokonykei, iezjuokinejo visaip 
isz Katalikiszkos bažnyczios, 
popiežiaus, drasiezkus, klioez 
torius ir t. t. o nuolatos klausi 
nėjo zokonykes ar tinka su ju 
ju numone.

Jauna zokonyke rodos negir 
dėjo ju visai; ne buvo suvis už 
pykus, nes tik pateminau ant 
josios veido gailavima ir nulu
dima. Pradėjau stebėtis iez to 
sios jaunos, patogios ir kaip 
man nudavė iez augezto gimi 
mo mergaite, kuri galėjo ant 
saviae teip valdytis ir užlaikyt 
anioliezka pakaju.

— Kaip tai poni... iszkur... 
drieti,., mane pažinti... žinai...

— Tuojaus ponas persikano 
ei, jog ne esi man suvis sveti 
mu- kalbėjo malszei jauna zo- 
koninke toliaus- kada ponas 
drauge savo broliu, pralei
dot tėvo turtą padarėte sko
las ir apjuodinejote varda sa
vo mirusio tėvo, o tavo brolis 
paymdamas visa kalte ant ea 
vias prasiszalino in Ameryka, 
tada nelaiminga^o dora tavo 
motina, poni R.- atėjo pas ma 
no tęva bankieri A. jeszkot pa 
gialbos, kurios jai ir ne atsake 
Szendien bankieris A. guli ant 
mirsztanczio patalpo o asz 
mireztu isz skausmo, ar jin už 
tiksiu prie gyvaeczio, ar paspe 
siu pribut prie jojo lovos iez 
giret paskutinius žodžius pa 
laiminimo isz jojo lupu.

Po tu žodžiu apeimalezino 
yagone: jaunikaitis nesenei 
linksmas ir pilnas juoku, ezi- 
dijentie iez visko, sėdėjo dabar 
kaip in akmeni pavirtias, sar 
matinosi pasyjudint, ir atyda 
ryt lupas.

Sztai iszgirdom baisu szvilpi 
ma maezinoe; pasidarė drūtas 
susikulimas ir riksmai visur ir 
tame paežiam laike vagonas 
kuriame sėdėjom iszvirto in 
ezona. Pakylo sumiszimas ne 
apraezantie; skundai, szauks 
mai, dejavimai o ir kaip kur 
keiksmai jog žmogus kone nog 
proto ne iszejo.

Apsimalszinias isz sumisz 
mo, pradėjau jeszkot savo 
draugu keliones. Zokonyke 
kareztai darbszavosi aplinkui 
pažeistus kuriu ant giluko ne 
buvo daug. Iez mano draugu, 
seniausias likos pažeistas m 
ranku o ponas R. kuris teip 
i-zjuokinejo nemilaszirdingai 
zokonyke, likos pažeistas bal
sei in galva.

Trukiu, kuris in dvi adinas 
ketino ejti po susimuszimui in 
L. nuvaževo kone visi pažeisti 
iszskyrent pono R. ba žaidulis 
galvoje buvo labai pavoyngas 
ir reikalavo dideles prižiuręs.

Kada jau ketinau eesti in 
vagona, paregėjau Zokonyke

ejnante in pakaju kur likos pa 
guldytos R.

— Kaip tai? poni ne važuo 
ji m L. paklausiau nusistebe 
jas,- kožna valanda yra bran 
gi, ar ne pribusi už vėlai.

— Ne galiu apleist pažeisto 
pasiliktu pats vienas be priežu 
ros- atsake, o aezaros pasirodė 
akyse, norints gana norėjo 
j los sulaikyt.

— Nes tenais tėvas, o ežio 
nais .. svetimas žmogus; poni 
per daug pasiszventi?!

— Tėvas mano yra apsiaub 
tas didžiausia storone; o sztas 
szitas brolis Kristuao, pats ap
leistas, turėtu pasilikt sveiku 
ir iszmaityt sena motina, kuri 
reikalauje jojo pagialbos. Dak 
taras tvirtino jog tik geras ru 
pestingumas apie jojo sveikata 
jin užlaikys prie gyvaeczio.

— Nes tai paskutinis iru 
kis kokie szendien iezejna; po 
ni tik ryto galėsi pribūti in L.

— Rankoje Dievo randasi 
gyvastis mano tėvo; Dievas ma 
to szirdi mano, žino kaip geid 
žiu rasti prie givasezio del ma 
mas milemiausia ypata ant svie 
to; nes pasiszventinau dažiure 
jimu ligoniu, ir nesiranda dru 
tybes kuri mane nog to mierio 
atkalbėtu.

Tylėdamas, su didele paguo 
done, pasikloniojas priesz taja 
szventa ypata, iezvažiavau la 
bai mislese prasiinkias.

Visam savo gyvasti da ne už 
tykau tokio užmirezimo apie 
eavia, ir del žmogaus kurie ne 
senei isz josios visaip iszjuoki 
nėjo.

Devinta adyna stojau L. ir 
ant rytojaus pradėjau savo in 
teresue. Sugrįžtas velibam lai 
ke in hoteli, peržiurinejau prie 
vakarienes laikra^czius, kone 
visuosia rados žinia apie smer 
ti bankierius A. kuri atėjo 
apie pirma adina nakti. Gai
lėjosi visur smeiti bankieriaus, 
kaip gera prietelu irapglobeja 
pavargusiu.

— Tai duktė tojo gero žmo 
gaus- pamielinau sau- toji nar 
ei zokonyke, ne spėjo pribut in 
laika, idant pryimt paskutini 
atsisveikinimą mirsztanczio te 
vo ir iszgirst jojo paskutinio pa 
laiminimo! Kaip drūta ir galin 
ga turi būti tasai katalikiszkas 
iszpažinimas, kuri duoda dru 
tuma atsisakyt sau karecziau 
siu velinimu del tartanavimo 
savo artimui.

Tosios mielys ne davė man 
atsilsio; pradėjau tirynet kata- 
likiszka tikeyma o in meta lai 
ko po tam atsitikymui pasili 
kau geru kataliku ir szloviny- 
ku Szv. Panneles, už ka dėka 
voju Dievui už atsivertima”.

Ant to pabaigė ponas Mille- 
ris savo apsakyma; abudu eu 
paezia buvo labai susigraudi 
nia, o ant galo pribuvome prie 
galo muso keliones.

Dabai eueijudinom regėjimu 
pamate vokieti, kurie nusižemi 
niae klūpojo su iezkeltoms ran 
kome in aag^zta, priasz etebuk 
linga paveiksią Motinos Szven 
cziausioe Czenstakave.

Juokingas atsitykinias.

Navatuas atsitikymas pati
ko ūkininką Petra Farringeri 
kelionėje isz Enzenrsdorfo in 
Viedniu ant turgo, turėjo nu- 
lipt nog vežimo idant butu 
rakliams lengviau traukt po 
purvina. Kelicneje kokis tai 
kaminszluostis ne norėdamas 
ejti purvinu pasinaudojo isz 
vežimo; užszoko ant užpakalio 
be žiniso ūkininko. Kėlės bu
vo kas kart sunkesnis, jog ant 
galo arklukai suvis sustojo.

Supikias ūkininkas keike 
arklus, muszdamas juos nemie 
iaszirdingai o nuolatos szau
ke: “o kad tave yelnei, ar ej- 
si?" Kamin-szluostis mielinda
mas jog tai kalba yra in jin, 
nuszoko no vežimo tuojaus. 
Ūkininkas mielindamas jog 
tai isztikruju velnias, puolė 
ant žemes ir apalpo. Kamin- 
szluostis dasiprato ko teip ūki 
ninkas nusigando ir tuojaus 
pradėjo jin atgaivinet ir net 
už puse adynos pradėjo kvė
puot.

Kada pribuvo ant jomarko 
prisiegavo jog tikrai buvo ma
tes velnią ir jog nog to laiko 
jau daugiau velniu ne szauki 
laike keiksmo.

Union City ir Naugotukas, 
Tai linksmas miestukas, 

. Tenais vis foniu atsiranda, 
Gere -ir ne vienas gauna in 

sprandą.
Kur girtuoklauje, 

Ten musztynes nepasilauna;
Tiek to, visur teip atsitinka, 
Ypatingai kam alutis patinka. 
Vienas užsiraszi in klubą šutu, 
Kad kriauezius pigei drabuži 

pasiutu;
Siutą laimėjo,

Bet piningu ne turėjo;
Tai vyreli mergina iszpirko, 

Su nauju šutu apvilko,
O gal už piningus toji tner 

gina,
Paims del saves ta vaikina?

O ka, piningu ne gaus, 
Kad ir lig sudnai dienai lauks.

Pigus gaidys, 
O žmogus kvailys.

Nupirko gaidi už centu pen 
kioleka,

Ir in paliemonu rankas gai
dys patenka, * 

Ir kupeziu ir gaidi in cipe pa- 
M sodino,

Kupeziu bjaurei in klampino 
Api 22 dol. suvirsz užmokėjo, 
Ir da daug sarmatos apturėjo. 

Tai tav kakaryku, 
Pasakys ir del kitu; 
Kad pigus gaidys,

Daug ergeliu padarys. •
* * * «,

Veseile atsibuvo, < 
Ant kurios ir nepraszyti pri

buvo;
Žynoma veseile lietuviszka, 

Ne kittautiszka.
Dainavimo buvo invales, 

Jog net buvo girdėti miliu kė
lės;

Vieni stuboje, kiti ant por- 
ežiu klykavo, 

Jog ka tik gargalo negavo!
Ir keli sportai dalyvavo,
Bet laike meslevoe, iszmest 

gavo;
Ant piktumo, piie tvoros sus

tojo,
Klike ir kaip szunes lojo. 

Teip teip, in kur sportelei pri- 
buna,

Tenais jau gero ne buna.

Kriksztynos atsibuvo, 
Daug sveteliu pribuvo; 

Gerymo visokio pargabeno, 
Kokio tik reikalavo.

Geri ir uže už kūdikio svei
kata, 

Guzute, alų, vyną, ant ko kas 
turėjo akvata!

Žinoma, ir be dainavimo ne 
apsiėjo,

Isz pradžios po viena, sztai ir 
visi surgyti pradėjo.

O szirdes ne giedalas,
Tiktai vilku staugalas!

Visoki balsai, 
Ploni, stori ir bosai!

Isztikro net visi kaimynai, 
Buvo supykta labai.
Miegoti ne gab jo,

Net polic'jei daneszt turėjo. 
Polycmonas pribuvo, 

Bet ir tai tvarkos nebuvo. 
Baltai iž stubos iszmeti, 

Tas kitokioj rodos ne mati;
Lauki, ar kokio žmogaus ne 

pamatys,
Katras pravardes pasakys, 

Kožno dainoriaus,
O ir paties gaspadoriaus. 

Žmogų toki rado, katras visus 
iždavi, 

Palicmonas visus pas vaita pa- 
davi,

Ir buvo tas,
Jog kožnas,

Po penkis dolerius užmokėjo, 
O bosas namo net asztuonis 

padėjo.
Tai rots kriksztynos ir klyki

mas, 
Tuom laik bus viskas.

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

Gydo visokias lygas akiu. Prilaiko akulo 
rius i r gvarantuoja juos linkancziuma. D/ 
Winters per 5 metus mokinusi pas ganu) 
wtj3 prvfoaonsk ylga laiku Philadelphia.

Juodaszimtiszkas Lapelis
Dabar kaip visiemss žinoma 

eina smarki kova tarp pirmei 
viu, gmaneziu žmonių reikalus 
ir atžagareiviu, kurie senąją 
užstoja. Ta kova tarp pirmei 
viu ir atžagareiviu visur eina- 
ir laikraszcziuose, ir tarp pa 
vieniu žmonių, ir tarp dragiju. 
Sztai kad ir Suvalkų guberni 
joje. Yra ten tarp kitko pir
meiviu draugija vadinama 
“Šviesa” , kuri ir yra tam, kad 
žmones ezviesti. Veikliausi tos 
draugijos nariai tai Marijam 
poles daktaras Grinius su savo 
žmona ir kiti artimesnieji jiems 
inteligentai ir keli apsiszviete 
ir susipratę valstiecziai. Ant 
juju jau nuo seniai atžagerei- 
viai danti griežia, ir norėtųsi 
jiems vandens lasze juos pas 
kandinti. Bet matyt netaip tas 
lengva. Kad daugiau “Szvieeie 
ežiams” užkenkti, jau seniai 
juos visaip pr e z žmones ter 
szia ir suodina. Bet visi ju dar 
bai iki sziolei buvo niekis, su 
lyginant su tuo, koki tūlas at 
žagareivis-juodaezimtis, o gal 
atžagareiviai - juodaszimcziai 
dabar neseniai padare. Tik pa 
klausykite.

Sztai paskutiniai-' laikais Su 
valku gubernijoje szventadie 
teis bažnytkiemiuoie nežinomu 
žmonių platinama juodaezim 
tiszkas lapelis, kuriame biau 
riausiu budu tersziami virszmi 
neti žmones, “Šviesos” draugi 
ja ir abelnai pirmeiviai ir pir 
meiviu laikraszcziai. Viso szie 
lapelio neepauedisime, nes per 
ligos ir perbjaurus. Tas lapelis 
buk raszytas, kokio tai tėvo 
pratzczioko, kurio vaikas, pa 
tekes terp geru ir doru”vai kinu 
in Marijampolės gimnazija, vi 
sai isztvirko. Bet kad tas lape
lis visai ne tėvo raszytas, tai 
parodo kad tėvas apie savo
vaika niekad nekalbės teip, 
kaip tame lapely paraezyta:

Ant velyku vėl parkialiavo 
eu Eaujonis begediezkom kny 
gom, bet jau tikras judoezius 
ir bedievis.

Iszleidau in gimnazija nekal 
ta gražu kaip kvie kelia savo 
kūdikėli, o inkialie metus Mari 
jampoles mokeliuyczioj pavir 
to in gyva velnią.

Pasakykite, geri žmones, ar 
atsiras koks dots eziek tiek do 
ras tivas, kuris s ivo sunu teip 
vadintu ?

Pirmutine priežastis, toliaus 
sakoma tame lapely, iszdikymo 
ir isztvirkymo mokytiniu Mari 
jompoles gimmazijos, tai gady 
nimas ir valdymas musu vaiku 
gydytoju p. Grynium ir jojo 
meterei p. Giymuviene-Abudu 
bedievei, kurie pastate sau tik 
sla visa L'etuvos jaunmene, 
visus mokitinius vesti in bedie 
vyste ir paleistuvyste. Tikrai 
tai velnyezkas Darbas!

Ir lezvardijes dar daugeli isz 
žimesniu ‘ezviesiecziu’ inteligen 
tu ir valstiecziu, vadina, juos 
“isztvyrkeliais,” “ bernukais, 
kurie taip ez-ka, kaip jiji (->u 
prask Gnniuvieni ) jiems kvai 
lei grieže.”

O pata daktaras Grenius tai 
girdi, per valanda pasivaikez 
cziojee po izventoriu eu ko 
kiu tai vaikinu, iszmokines j>, 
kai Dievo nesą ir padaręs ji 
“ciliku” (■'uprask soc jalistu), 
kurie, paskui vaikszcziojes po 
dvarus tarp bernu -ir “sugynk 
lais užpuldyneje ukinykus, 
kur pajunta pinigus”. Tas vai 
kynas, “tai tiktai vienas paveik 
sielis, isz szimto mokytiniu p. 
Griniaus.

Ar gali būti da didesne 
judoezyste, kaip ezie ž >džiai!..,

Apiedaklaiiene Griniuviene 
tame lapely daugiausia prikal 
beta I-zvadinta jia “pilna vėl 
niezkos puikybe', veidmaine, 
isztvyrkus, begede”.. kuri 
“platyna tarpu jaunumėnes 
galvyiszkus darbus”-taieo va 
karus, kuriuose “dr.ro ezokius 
gymanazyetu su paleistuvėms” 
ir t. t. ir t. t

O yra ir tokiu vietų kuriu 
mes jokiu budu perspausdinti 
negalime, nes tai butu geda 
priesz musu skaitytojus. O 
sztai kas ten pasakyta ir apie 
pirmeiviu laikraszczius:

, .Gana perskaityti kelis 
numerus, Ūkininko, Žarijos

Mrs. PRANCIŠKA
ŠKLENAR1ENĖ.

(moteris Jono)
Ronte No 2,B. (>5, Ceresco, Neb

l’rles tai netikėjau, kad per savo

Dabai

ItrJj r ront st., Philadelphia, Pa

New York

JOHN PAULINIS,
Fayette Co , Orient, l'a.

P. V. O B I E C U N A S,
12 4 CARSON ST. S. S. PtTTSaU®*, P*.

SODAS SVEIKATOS
SERGANTIEMS ŽYDI!

Jei tau nusibodo landžioti pas visokius daktarpalaikins, varginti savo liga ir leisti jei įsisenėti, 
per tu tu daktaru nesumaninia ar neturejima geru vaistų, arba jei tau nusibodo nuodintis visokiais 
patentuotais vaistpalaikiais, vynais ar balzamais ir kitais, kurie niekad negali ligos išgydyti, 
kadangi nėra pritaikyti prie ligos budo sergančio, ir ant galo nori būti sveiku ir laimingu, tai 
negaišinęs laiko ant visokių niekų tuojaus kreipkis asabiškai ar laiške aprašydamas savo ligų per 
The Collins New York Medical Institutą Į Dr. R. Mielke, kame pasekmingiausiai 
išgydo visokias sunkias ir užsisenejusias ligas, kaip VYRU teip MOTERŲ ir VAIKU, kožnas 
kas čion kreipiasi, dūkavoja už išgydimų ir buna sveikas ir linksmas.

Daugumas stebisi, klausdami, kokiu budu su tokia gera pasekme 
visokias ligas išgydoma čionai, nuo kuriu kiti daktarai nekurį laika gydę 
rankas nuteigdami apleido.

Ą Į.ą-U..rnnc I mrm- Tokln hu'1"’ kad Tl,e C0LllNS NEW Y0KK MEDICAL INSTITUTAS /AlSaKymaS ICDgVaS. užlaikomas geriausių diplomatų daktarų speciinlistų; visus ligiį apra
šymus su atyda ištiria spccijaliskai, nuo menkiausio iki svarbiausio ligos apsireiškimo bei jos pamato, ir sutaiso 
atsakančius kiekvienam prilaikytus vaistus išgydymui ligos ir silpnybių; nes šitas Institutas užlaiko didžiausių 
Laboratorijų vaistų iš viso svieto šalių, tarp kuriu daugelis yra pačių daktarų išrasta, kurių niekur kitur negalima 
gauti. Užtai išgydyme ligų nė joks daktaras nė kitas institutas negali lygintis, per kų mokslinčiai ir pavadino tų 

Collins N. Y. M. Inst. SODU SVEIKATOS!
Kad iš to žydinčio sodno daugiausia apdovanoja sergančius sveikata, tai aiškiai matyt iš daugybės 

padėkavonių, kurios ateina kasdiejia, paduodame čion kelias.
AUGŠTAI GUODOJAMAS DAKTAREI

Jeigu kiti dėkavoja už išgydymų, tai jau mano prideryetė telpgl išreikšti 
padėkavonų už Išgydymų ligos, ’kurių nuo manus kaip sloginanti kalnų nu
kasė, per galybę angšto mokslo ir gerai sutaisytų vaistų, kuriuos man prl-

gydyta nuo: moteriškos ligos 
kankynių ir skrepllaviinų, 

nkauddjlmo šonuose, eųnariuo 
ae ir neuralgijos ligos. .Inu 
pamatlškal sveika ir viešai pa- 
deka-ojo savo paveikslų atsių
sdama.

siuntė ir pagal pamokinimus suvartojau.
išdykumų suardytų sveikatų galėčiau dar atgauti. Pirmiausia jaučiausi dideij 
nusilpnėjimų, teipat vėliau ir mano inkstai buvo ■avytę, drauge ir viens vi
durinis organizmas buvo suiręs ir tik kaip lapas rudenije suvytęs, lankiau 
kada nukristi. Bet kad išskaičiau laikraštlje apie J ubu galingų gydymų ir 
grynus vaistus, tad atslšaukns ir atsiuntė man vaistus, kūrinos suvartojau 
pagal pamokinimus, sakau kaip kalnų nukasė, teip nuo manęs Ugų, likausi 
pilnai sveikas. Tad ir dėkavoju už sanžlnlškų ir gabų išgydymų.
jaučiuosi kaip naujai a‘gimęs, linksmos ir sveikas, o tai visiems broliams 
lietuviams pranešu, idant kreiptus! prie Jus gydytis laike nelaimės ilgos.

Pasilieku dėkingas ir visada garsinsiu Jubu garbingų vardų, 
JONAS SMIRNAV1CZ1A,

sirgęs per du metu, ekaudėjl- 
strėnų, krutinėję diegliu, 

plaučių nesveikumo, svaigi
mo ir skaudėjimo galvos, zva- 
nljimo ausise ir abelno nusil
pnėjimo ant sveikatos. Į 13 
dienų pilnai išgydytas, su pa- 
dėkavone ir paveikslų, pri
siuntė patalplnt i lalkraštf.

SKAITYTOJAU! Jei Tave vargina žemiau paminėtos ligos, nesendink, neatideliok, bet atsišauk, o galėsi būti išgydytas kaip ir kiti nuo: 

kosulio, kataro, plaučių nesveikumo, dusulio, trumpo ir sunkaus kvėpavimo, kepenų 
ir inkstų {kidneys} ligos, dispepsijos, nevirinimo, vidurių ligos, užkietėjinlg ir skaudėjimo vidu
rių, Šonuose, tušt ymuose t r po krutinę. Galvos skaudėj tmo, ūžimo ir spiegimo ausyse J kraujo 
neČystumo, išbėrimo sgruogais, juodgalvėms ir niežais. Neuralgijos, neurastenijos, reumatizmo, 
skaudėjimo po visų kūnų, kaulų sunarnu ir nuo sutinimo, geltligės. Nuo abelno nusilpnėjimo 
blogų sapnų ir jaunystės išdykumo—sugriovimo sveikatos. Priepuolo, nerviškumo^ nuo slaptų 

 

ligų,—kokio jos vardo ar skyriaus nebūtų.—~Pūslės ligos, nemiegojimo, sunkumo ir skausmo 
kojose, rankose ir kitų visokių ligų vyt'ų kaip ir moterų*, skausmingų, n ei'e guli avišku antdrapar 

niu ir baltųjų, arba kurios tik ligos varginimui žmonių užpuola.

>^^TAS INSTITUTAS ISZSIUNTINEJA GYDUOLES^^
Į VISĄ AMERIKĄ, CANADA, EUROPĄ, AZIJĄ, AFRIKĄ ir AUSTRALIJĄ, ANT KOŽNO PAREIKALAVIMO. 
Kurie negalite pribūti asabiškai, tai aprašykite nesveikumus bei ligą lietuvišhai.
KAM SIRGT IR VARGINTI SAVE, JEI LENGVAI GALI BŪTI IŠGYDYTAS, TIK ATS1ŠAUKIT, adresuojant:

The Collins New York Medical Institute <lnc)

140 W. 34 st. (arti Broadway)
Ofiso valandos: iš ryto nuo 10 iki 5 po piet. Šventadieniais nuo 10 iki 1.

myli. Juju rasztai, tai tikra 
neapkanta ir iezjuokyma savo 
broliu Lietuviu-Neapkencze 
savo broliu L etuviu, del ta 
kad jie krykezezionis-katali 
kai, kad laikosi senovės papro 
cziu-Budami pats bedieveis pus 
galve:s norėtu ir visiems Lie
tuviams tikyntieme uždėti ant 
gaivu, savo kvaila skribelaite 
bedievystes.

Ir ka-gi pagaliaus to lapelo 
raszytojas ar raezytojn nori- 
pak'ausite? O gi kad tėvai ne 
leistu savo vaiku m Marijam-' 
poles gimnazija, kuryra “Szvie 
sos” valdyba, kur gyvena dak 
taras Grinius ir kiti inteligen 
tai-pirmeiviai, kur atsilanko 
susipratę valstiecz ai, o pit 
daktara. Grinių boikotuoti. 
Mokinius, girdi, reikia perkelti 
iii Vilnų, Kauna, Sziauliur, 
Vilkaviizki ii kitur. Supranta 
ma kodėl: ten nėra tiek inteli 
gentu-pirmeiviu.

Tai toks yra tas lapelis Ji 
bjaurus ir purvinas, bet plati 
na ji tuotarpu dar atsargiai ir 
slapta, kad nesužinotu žmones 
kas ji parasze ir iezleido Juo 
das darbas szviesos bijo! Ii 
rusu juoda-z:mcziai iez pra
džios labai nedrąsiai savo dar 
bus dare bet paskui insidraei 
no. Insidrasis ir mueiszkiai. 
Toks jau dabar praėjo laikas, 
bet prieis jiems ir galas.

STEFAN ROVNIANEK
318 3-RD AVENUE 

Pone bloko žemiau no PilUtburglnlo Vacate-

PITTSBURG, . PA.
Didžiausia Lietuviszka k\ autuve visokiu 

gėrimu Su v. Vals. Kas (ik naudojo muso 
Defalszavotas, nes czisais vynus ir arielkas, 
tasai ne galėjo atsigėrėt juju <» geriuuse uiit 
ra ir pata.navinia tik pas mus apturėjo.

muso prekes:
Gera Raudona Arielka S-.oo 2,5o S.o#
Gera Balta Arielka 2.00 2,6o 3.oc
Rūmas - - - 2,oo 2,5o 3-oe
Rūmas Jamaika • « 4.oo 5.oo (>.oo
Ginas - • • 2 oo 2,fto 3,«c
Vnoglno Arielka * • 4.»o ft.oo
Klnmiel - ■ • 2,oo 2,5o 3,oi
Anhetas, NinagUH gerimaN ■ 2,oo 2,5o 
(’tMas spiritas . • 3,00 3.5o t.oo
Šlifai te • - • • 2,5o 3,00 3.5o
Sllvsite, tikrai Licturlszka 4,tio 5,oo 
Terkellca - - • 2,5o 8,oo 3,5<
Terkellca. tlkial Vengriszka 5,00 0,00 
Koniakuu . - • 2,5o 3,«o 4,oc
Konlakas, Franeuzlszkas • 5,oo 5,.’>o 6.ou 
Obuoline Brandy • • 2,oo 2,5o 3,oo
Blackberry - • • l,5o 2,oo 2,5o
Rosolh, gardus gėrimas • 2,5o 3,oo union
Mellntuogo ... ž,5o 3,oo galon 
Vlkzniūte ... 2,6o 3,oo galot

AM ERI KON ISZKI VYNAI:
Ohio raudonas . . 8>-<»o Galonai
Ohio bahaR-snldus
KnUfornlIos, senas, ruksztas
Kalifornijos muszkatalas
Kalifornijos muszkalalaa
Kalifornijos tokalszkas
Kalifornijos (i įlietu) Port Wine
Kalifornijos Nzcrl U inc
KaHfbruLjos Burgundy, raudonas
Viduriams Karlus Vynas . .

1.50 “ 
l,6o “
1.50 M
1,76 ••
2,oo *•
2,oo “
1.50 “ 
2,uo 3,no

Baszikyte po prekes. Vžkalblnimas ant $10,o< 
. , , , ir dadglan CŽMOK AM EKSPRESĄ Penus) h aulo

ir Vilniaus Zmiu. O tuoj’au ga- | Ohio ir West Virginia raistuose. Adresas: 

Įima pereitikryti, ko ižaimoki Į Stefan Rovnianek, 
no musu mokitiųei ir ka jie Aimic * Pittsburg, Pi.

Pirma LietuviszKa BairHa
SU KAPITULŲ $75,000,00

8UORGAN1ZAVOTA IR CZERTE- 
RUOTA KAIPO

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
(VISU TAUTU BANKA)

ORGANIZATORIUS TOS BANF.Ofl IRA

P. V. OBIECUNAS.
Muso tanka lrr> tai rlena isz tvirczlauslu Buria. Valst., czerteroota, 

Valstijos rando ir per tai pilnai ažslllkluma. Priima piningos del uAelose 
Tirta procentą. Parduoda laivakortes ant geriausiu linijų Ir siunofrfa piain^ue ta rfeae d»5> 
□rieto. Padaro davlernastis atlikimui visokiu reikalu eu waldžla IszmaJ&o rlao.
kius piningus ant AmorfkonlazkD arba kitokiu. Daro apsergeymua no tųynbse ant vieu dedtou 
Ir 1.1. Piningus del paezedinimo galit prlelunet vacztinlu Money GrAer arba Expreea Oo. 9 
tuojau^ bus iszslunstos bankavos kningutee. Kreipkitės visi Pas gera žinoma del rhm TMta- 
vi P. V. OB1ECUNA, o busit apgsergetl no visokiu apgaviku.

1S®FFS BANKING HOUSE!
Uždėta 1848 m. {BANKA BISCHOFF’O.) Uždėta 1848 m.

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

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

Pinigus priimame ant knygucziu nuo $5 ir duodam procentą. 
Szigkortcs 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 adyna, kuriuom 
gelžkeliu arba botu isz vietos iszvažiuos tada siusime 
savo pasiuntini ant pasitikimo, o tokiu budu ajrisaugoe 
nuo gabiu apgaviku.

Paszportus pastorojaine del keliaujaneziu i kraju.
Daviernastis padarome pigiai ir kitas visas rajentaliazkas po- 

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

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

NEW YORK, N. Y.
Nedeloje Banks atidaryta no: 10 igl 12 adynai. Subatoje Igl 8 adyaai vakare.

77V -■ ---------- -

Garsingiausias ant vise sviete Ir žinomas kaipo gtfiM- 
sės specialistas kronlszke Ir azsisenejuslM Ilge____ s

-% DR. KOLER.ik-
Turintys geriausius diplomus ir 16 metine praktika gi 

dyme visokiu žmogyszku silpnybių. Isz^yde tukstanezas 
žmonin isz pavoyngu ligų, kurie su džiaugsmu garsina 
varda DR. KOLEK ir gyre savo pažinstamiems radio- | 
darni ijn Samaritona te būrio laiko.

Jojo rodos yra už dyka,—kožnes ijam szirdingai dek k 1 
vojer DR. KOLER gydo visas ligas pasekmingai o f

uzsisenejuses ligas inkstu ir rumatizmo, užsiszaldima {
vos, nosies, ęerklee, pilvo ir žarnų; parku, iszberimu, niežimo, epilepsije, senu ro- 
nu ir visas ligas paejnanczee isz kraujo. Gydo su geriausiu pasisekimu Moterių V 
Ligas o ipacz užsisenejusias ligas GUMBO. Turi didžiausia atyda ant visokiu 
užkrecziamu ir Privatiszku Ligų [ar tai paejnancziu no tėvu] kaipo: sifilis, nu- 
trotymas virisrku pajėgu, veisei pat-naikynimo ir L L gydo greitai ir pasekmingai. 
Ne rejke sarniatiutis nes gidintis ganogieicziausia, nes apsileidimai atnesae dides
ni pavoju ateitoje. Rejke žinot, jog vienas atsiiankimas pas gidintoju ženklina 
daugiau ne kaip dvideszimts iaiszku raszytu per ligoni. DK. KOLER kalba lie- 
tuviszkai ir lenkiszkai ir pats duoda ligoniams rodą, be pagiaiboe tiumocziaui, 
kurie randasi konia pas kozn daktara inkste Pitts burgi a.

AOINCS priėmimo:{£,’į įs iį ;

DR. KOLER,



LIETUVISZKOS PASAKOS
Jautis pavogtas

Nežinau ne kur, nea kodėl 
žmogui uždavi jauti tycziome, 
iez jungo pavogt ir žadėjo už 
tai daug ezimtu. Jauti antra 
ryta vedėsi žagrėje daug vyru 
O visi buvo inmokyti dabotie, 
kad ne pavogtu. Ans adin- 
ežius ka veika? Etnes nusipir 
ko pora nauju sopagu, tu vie 
na priterszea prie kelio pastati, 
o antraji pliugs toliaus. Ryte 
vyru viens jaucziua bevaryda 
mas pamato nauja sopaga, grei 
tai pribėgės paims ir sztail-pri 
derkts iki virazaus! Ir kiti su 
bego pažiūrėt, kas cie esą jau 
ežius sustabdo ant kelo. Daire 
si, dairėsi, ale sopaga nes viens 
ne norėjo pntvert. Besipuety 
darni kodėl tiktai viens, vis 
vėl pa voži prie jareze ir vede 
si ant lauko. Gala paėjo pama 
ti antra sopaga. Dabar visi su 
puolė griebi sopaga ir pradėjo 
varžytis, kam priklausyees. 
Nieke nepas'davi. Galiai sakas 
viens: “Vyrai! bėgsim lenktyn 
prie to pirmoje, kas ta pirmiai 
pribėgės sugriebs, tam teks ir 
szite!” Teip gerai! pati palike 
bego lenkty už kits kita sopa
ga laimėt. Adinczius isz krū
mą iszlindes, pssivedi jauti, o 
szic sugryže gavo žiopsoti Ja 
ežio baba! 1 Kad tuoj nacelee! 
teip nedabot!”

| Paukszcziu karulius.
Pirm czesu tarp paukszcziu 

ne buvo ne koke davada. Jie 
da neturėjo karaliaus. Tai su 
sitare visi vienadien susileki 
ant dideles, lyges pievos. Cze 
buvo erelis, gandras strazas, 
kurapka gulbe, cze buvo vytu 
rys kielis, žvirblis o ir mažasis 
nyksztuke. Kožnas klausi: 
“Kas bus mus karalium ? Kas 
bus mus karalium?’ Kožnas 
butu mielai norejes karalium 
pastot, ale ne viens nediysa pa 
sakyt: “aez busiu!” Ilgai be 
klausinejent, galia kytrusis 
gandrelis lenktyn lėkt užmani; 
kas aukezcziau iszleks, tas bus 
karalium. Gandras mislyjos 
teip pate laimeees, juk jie ezau 
nei aukeztai mokėt lėkt. Visi 
paukezezei tam ir pritari. Visi 
dabar taisėsi lėkt, kaip jam 
gandriukai su sparnais splez- 
nodami, ne viens ne galėjo cze 
sa prilauki Kad bus lenktyn 
lekta. Gandrui su snapu liepe 
kalt ir tada visiems lektie. 
Ale kad butum ta lėkimą ma 
tęs?! Gandrui pakalus pasike 
Ii kaip debesis, ore lyg insupts 
pasijudino ir sparnu szvilpime 
buvo, kaip užims vėjo senoj 
girioj. Kurapka vis czeikezda 
ma pakilus tik vėl piept! ant 
žemes. Viezta, vos galeli iezle 
kus, kiogedama nugarmėjo, ir, 
sunkei nutūpdama, kone kojes 
iezsisukino. O kiti paukezezei 
prieisilydamiesi leki, kiek tik 
instengi; kožnas trcszka kara 
lium but. Ale daugume iki 
gala ne trivoje. Viens po kita 
pailsę žemyn leidosi. Tik gan
dras be erelis už kits kita vari 
kaip drūti, leki per debesie in 
padanges, kad voe primatyt 
galejei. Ant galo ir gandras 
paileee sparnus palest pradėjo. 
Erelis viens likes kiyksztavo. 
“Aez karalius! Kas mok aukez 
cziau lezlekt kaip asz?”- 
“Aez!” euczirpi nyksztuke, 
aukezcziau erele suspurzedame. 
O isz kur tas atsirado?- Ve! 
tae kytroliue, ereliui beeike 
lent, elapezei s n kojee uszei 
tupės ir cze kiunkioje, pa
kol erebe aukezcziau lėkt neb 
galėjo - Tas, rote, da syk su 
eimdame bandė pralenkt, ale 
nevalioje. Ka nuileelis da vys 
paeileejusi!

Tei mažasis paukeztelie, eu 
klausta visus aplenkdama, ka
ralium pastojo. Ale jie savo 
klastos gededamaeie no to cze 
ea po kfumue landžo, o visi 
paukezezei, jo menk atbūdami 
ezaukia: “Kaialeli! Nykeztu- 
keli!”

Pailgus griūva!
Viena dien tenia katine, iez 

namu iezejee pelinet, po kopus 
tue landžoje, o jam belandžo 
jent kopūstą lape an uodegos 
galo užkrito. Katine iez to nu 
eigandee drūtai pamielyjo: da
bar dangus griūva, reiks bėgt 
ir eme m kojes spirtie. Per kie 
ma bebėgdama ir szuni bety

eant ezale pamatęs, pradėjo 
ezaukt: “begkim! dangus griu 
va! dangus griūva!” Szuo 
klausi: “O kas tau pasaki?” 
Szie atsiliepi: “ma kopuetu tar 
plyees beslenkant jau rundi- 
nokė ekivytae ant uodegos už 
krito.” Szuo persigandee dr.au 
ge bego. Pryvarte gaidi, elie 
ku berankiojant, sutikdami 
ezauki: “begkim! dangus griu 
va!” Gaidys da klausi: “o kas 
jum paeaki ?” Ale katine beg 
damas ats-liepi: “ma jau eki- 
vyts ant uodegos užkrito, tik 
minau ekubinkim!” Ir gaidys 
persigandee eu jiemdviem drau 
ge bego. Ant lauko tie trys 
arkli sutikę ezauki: ’ begkim! 
dangus griūva. ’ Arklys klau 
ei: “o kas jums saki?” Katine 
stroku atsiliepi “ma jou eki- 
vyte an uodegos užkrito.” Ir 
arklys baime ingavee drauge 
bego in g;re. Girioj meezka eu 
tiketzauki: “kur busim? dan 
gue griūva!” Bet ta klausi, o 
kae prasmani?” Katine ateilie 
pi “ma kopūstuose beslankio 
jent skivytis an uodegos užkri 
to.”-“O kaip didelis buvo?” 
klausi meszka - ‘‘Toks kaip 
gaidže sparnas!” Meezka pa 
mokina, “tu, kvaily, tik 
gryžk narnoj tai bene kopūstą 
lape buvo!”-“Je, atsiliepi ka 
tins, mažne ir galbūt tiesa! 
Tai dabar galėsim be baimes 
sugryžt.” Teip visi be reikalą 
susinaravoje, namon parbėgo.

Laume ir kūdikis.
Buvo viena kart žmones lan 

koj eziena grėbti, o merga tu 
rej maža kūdiki. Dabar je 
siuntė pavakare iez lankos na 
mon o ji da kūdiki lankoj tu 
rejo drauge. O kaip ji ėjo na 
mon tai jin užmirezo, o tas ku 
dikis miegoje. O parėjo ir ki 
ti isz lankos vakare, o ir už 
mirsz ta kūdiki lanko. Dabar 
jie atsimena namie būdami, 
Kad tas kudik's palikta yra. 
Dabar ta motyna tur bėgt vėl 
atgal savo kūdiki parsineszt 
Tai ji girdėjo da gero galo bu 
dama, kad viena moteriezke 

į mylavo ta kūdiki; ir ji teip ea 
ke: “Užmigk, užmigk, tu esi 
užmirezte; tavo motynele tave 
užmirezo, ale aez neprastoeiu 
taye aez busiu pas tave motyne 
le ateis.” Tai paskui ji atėjo 
artin nusigandusi pri savo ku 
dikio; tai ji laba vakar sake. 
“Dėkui, jauna mamike! asz 
prikavojau tavo kūdikėli, asz 
ale tau duosiu, ko tau reik.” 
Tai ji jei davė ritinati audima 
o jei sake: “Siūki ta ir dėvėki 
ta, kol gyva, ale tik nemas 
tuok niekados.’’ Dabar jau ta 
gaepsdine mislyje, kad ir ji 
galės tai daryt. Ji ima savo 
kūdiki ir nunesz viena vakara 
in lanka ir jin paliek pri vie 
nos kupetos. Dabar ji girde 
tas kūdikis teip Klykė nes lau 
mes jin muczyje. Dabar ji 
bėgs atgal prie io kūdikio. 
Kaip ji nubeg, tai ji girde szne 
kant prie to kudikie; “Kad 
jau motyna ateis, tai ir moty 
nai teip eis.” Dabar ji priėjusi 
laba vakara sake sle jos nede 
kavojo; pirmiau ji eme mu 
czyt, o paskui “dėkui” sake. 
Tai ji gavo gerai melstis, ale 
ji buvo kaip anglie mėlyna eu 
gnaibyta. Tai jije sirgo ilga 
czesa ir isz to pamire ir jos ku 
dikis.

l’opartei.
Ėjo kaita Jono nakteje 

viens keleivis per krūmą Jo 
aprėdė buvo nudriskęs ir eu 
skares, prieg tam jis nei vieno 
graczio delmone neturėjo. Tam 
eybei užėjus, jis gires tanku 
me paklydo. Jis klydinėjo 
ezen, jie klydinėjo ten, ale tik 
raji taka nesurado. Krumaliu 
ezakos, jam belandžojent, in jo 
pluskas ineivele ir jo barzdos 
gauru palaike, jo veidą eubrai 
Ž3. Prie to viso, negiliuko jam 
kojis puezes ezaknis paeipai- 
nojo ir viena rezgine nusmuk 
ti norėjo Kaip jis pasitupes sa 
vo rysziue m davada pargaben 
ti norėdama jie jau nabage, nei 
vienos rezgines nebrado ale tik 
pajusti galėjo, ne basas esąs. 
Tame pateje akies mirkenej jo 
akys atszvito ir jie ant savo ko 
ju kurpes pamate kaip jes dar 
nebuvo neeziojes; ant jo pin z 
to spindėjo žiede ne nuo misin 
gio, bet no aukso, o ir tikrasis 
kels jam, kaip myglio szuotoj, 
pats pasirodė. Kaip tai galėjo

nusiduoti?- Liuobi žmones pa 
šakotis kad Jono nakteje ant 
ziegoriaue dvylika popartei žie 
dus gauna kuriu szeip nieką 
dos ne gali matyti. Giliukings 
toks žmogus, kurs poparcziu 
žiedus gauti gal! Teip ir anam 
keleiviui, in placziuosiue lapus 
tarp pueziu szakniu Hibridus, 
poparezo žiedas jam prie rez 
ginęs prikibęs buvo. Ale ne 
kožaoj Jono naktelyje popar 
tei žydo o ir ne kožnam ju žie 
du norenezuju szie prikimba. 
Jieszkoti eiti-tai jau povieam 
nemaezys.

Ar tai tik senu bobų pasaka 
asz nežinau!

KUR BUNA.
Mano brolis Jonas Ramanauska 

4 metai adgal buvo St Louis, buvo 
pasidavęs John White, Paeina isz 
Kuuno gub. Baseinu pav. Girkalnio 
par. Praszau atsiszaukti ant adreso:

(ZL °»)
Mr. Geo. Ramauskas,

3534 Wharton st.
Philadelphia Pa

Svarbios žinutes.

Skarbcziukas Sveikatos.
Arba rodą del visu.

Mano brolys Karolius Gasilauskas, 
apie 12 metu Amer. isz Suvalkų 
gub, pav. Seinų, gmi: Wiejaieju pa 
czuotas,per straikas iszvaževo in Ells 
vorth, Pa. isz kur rasze gromata. Te 
gul danesza ant adreso: (76 o;)

Mr. John Gasilauski
323 E. Center St, Shenandoah, Pa,

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, Mich

lligena drabužio.
— Ne sveika yra, laikytis 

mados nes tankei ne tinka svei 
katai. Neszeine yra dydžiausiu 
tironu, o Ko visi konia laikosi. 
Reike net sarmatytis žiūrint 
ant beždžionmergiu, del kuriu 
laikais teip netinka, kaip del 
szunies brauktas.

— Ne sveika yra aukszti 
drabužei arba visokios vystės 
su kuriom dales kūno varžo, 
jog ne kurios merginos ar mo 
teres, kuriu net akis buna 
kaip varles ant virszaus. 
Paczios kvailes save tuom kan 
kiną. Moteres ypatingai nore 
damos būti plonos, kad priesz 
vyrus pasirodyt. O kad kvailu 
kės žinotu, jog tai kenke svei 
katai, kenke ant veisles ir ne 
viena skiresi iž ežio svieto, tai 
visas vystės mestu in ugni. 
We gana j'g paezios motinos 
varžosi, da ir dukrele iez jau
nystes varžo, kad butu plones 
ne, o tuom trukdo begi kraujo, 
isz ko ne ylgai tese ant svieto. 
1 z to, kada pastoje motina isz 
tokios merginos ne turi kuom 
kūdiki penet, o tai no varžimo 
ei.

— Ne sveika yra prispaus 
tas drabužis prie kūno, nes 
trukdo begi kraujo ir ne duo
da kunui garuot.

— Ne sveika neeziot ne pa' 
eant žiemos neeziot vilnonius 
marszkinius apatinius ir tokes 
jau apatines kelnes, nes vylna 
labai trauke iez kūno prakal
ta, i-z to darosi rugsztis o tas 
labai del kūno kenke ir ant 
kvėpavimo ne sveika. Jagu jau 
be vilnoniu apatiniu drabužiu 
ne gali kae apsieit, tai tiek to 
tiktai tegul buna labai reti. O 
geriausi apatinei drabužei iez 
bovelnos.

— Ne sveika rėdytis in pa 
czee vylnae, nes prie mažiau 
eioe atmainos gali užsiezaldyti. 
Reike no pat Jaunystes pratitis 
prie ezalczio, tada ne reikalam 
je bijot uže'szaldynio, o kaip 
ezalczio nebijos, tai ne uždegy- 
mo plaucziu ne gaus ir atma’ 
nos oro nepaisęs.

— Ne sveika yra neeziot 
aukezta apsiavima. Ne reike 
paisit ant gražumo czebato ne 
mažumo kojos. Czebatas ir cze 
verykas turi būti ruimingas. 
Tada ne Lūs szalta kojoms ir 
ne turės nuspaudu.

— Ne sveika yra neeziot 
ankezta apikakle (kalniereli) 
jagu kas neezioje toki, tai gau 
na skaudamas akie. Kaklas 
turi būti nesuvereztas, kad ga 
lėtu sukiti galva in ezalie ir ne 
jaustu nieko ant kaklo.

Ne sveika yra skaityt atsigu 
lūs, perka kraujas kuopinasi 
in sniegenas ir akis gadina.

— Ne sveika yra skaityt 
vaikszcziojent ar vagone važuo 
jent. Tae labai kenke akim'.

— Ne sveika yra neezioti 
drabužius nupirktus iez antros 
rankos, no nepažinstamu žmo 
niu. Tokiu pirkinis eenivu 
drabužu užkretineje su viso 
kiom lygom. Jagu jau prisieina 
koki drabuži nupirkt, rt-ike 
gerai iezrukyt eu siera ir kito 
keis msenumais, kad ieznaiky 
ti bakterijee.

— Ne sveika yra davinėti 
del skalbėju skalbt, laike pa- 
vietringu lyge, kurios no viso 
kiu ymineje skalbyma.

Ne nori almužnos-
— Asz neduodu sveikam ai 

mužnos.
— Ar tai ponas nuri, kad 

dėt tavo dvieju centu sav koja 
nusilauztau?

Mano draugas Motiejus Kleiza, te 
gul atsiszauke ant adreso; (;o £g)

Mr. .J. Baszinckas,
10 Hill st, 

Waterbury, Conn

Mano pussesere Veronica Skupei 
kiute, isz Kauno gub. Sziauliu pav. 
I.igamo volost, dvaro Betaicziu, 
apie du metai kaip Amerike, pirmiau 
giveno Philadelphijoi, Praszau atsi 
szaukti ant adreso. (()o

Mr. Kaz. Vaicziulis
686 N. Riverside St. 

Waterbury, Conn.

Kazimieras Miliauckas ir Andrius 
Belckus, abudu isz Szuncku par. 
Zvirgždaicziu kaimo. Praszau atsi
szaukti ant adreso:

Mr. B. Czivinckas.
137 Keap St. Brooklyn, N,Y.

Pajieszkau savo paezios giminiu 
Marijonos Matulaicziutes po viru 
nežinau pravardes, paeina isz Savai 
ku gub. Maryanpoles pav. Kvietisz 
kio gmino, kaimo Bitiku ir Tamo- 
szaus Paulukevioziaue, isz Vaiveriu 
par. kaimo Jodbudžio. Praszau atsi
szaukti ant adreso: (SL °1)

Mr. A. Markauckas
170 Muskugan st.

Grand Rapids, Mich,

Mano pusbrolei, Andrius ir Mikas 
Macudulskai, isz Suvalku gub. Sei 
nu pav. Slabados par. Kaimo Guzi 
liszkiu. Praszau atsiszaukti ant ad 
reso:

Mr. Jno. Cusik
Box 134 Parsons, Pa.

Mano brolis Mikolas Kauseka isz 
Suvalku gub. ir pav. gmino Mocka 
vos, kaimoCirailu. Praszau atsiszauk 
ti ant adreso: o;)

Mr. Ant. Kausikas.
2136 Merriman St. SS,

Pittsburgh, Pa,

Mano tikras brolis Kazis Grabauc- 
kas, isz Kauno gub. Raseinu pav. 
Skaudvilio parap. Ivankeniu kaimo. 
Tegul jis pats ar kas kitas danesza 
apie ji o aplaikys nagrada. Atsiszau 
kyte ant adreso:

Mr. Grabauckas,
412 W. Center, St.

Shenandoah, Pa.

Mano drauge, Adele Balcziuniuke 
pirma giveno Brooklyn N, Y. ir Kas 
tantas Balcziunas girdėjau kad give- 
na kur apie Blisville. Praszau atsi
szaukti ant adreso : (;o ^q)

Mr, Adam Tirva,
c Hilo Farm, 

Shelter Island Ilts, N. Y.

Mano dede Franoiszkus Grusza, 
ir Susiedas Antanas Staneslovioz 
abudu isz Kauno gub. Praszau atsi
szaukti ant adreso: (ot °0

Mr, S. Budviozins,
Box 277. Natrone, Pa.

Mano brolis Kazimieras Mikolai- 
tis isz Suvaiką gub. Vilkaviszkio pav 
Alvito gmino, girtlejau kad jau 2 me 
tai kaip Amerike. Praszau atsiszaukti 
ant adreso: (;o įj)

Mr. Jno. Mikolaitis,
170 Muskegan st, 

Grand Rapids, Mioh.

Mano brolis Gaponas Žebris, apie 
19 metu Amerike, Antanas ir Jurgis 
Babiozkai. Praszau atsiszaukti ant ad 
reso:

Mr. A. ZebroakJ,
Monroe, Wash

Szposas- baisei nubaustas.
Kijave ponas. K. urednin- 

kas /int geležinkelio, po piet 
rukidamas poperosa leido du
rnus savo szuniui kuri laike 
aut keliu, tiesiog in snuki. No 
rints szuo gana spiresi ir du
rnu, bet nieko negialbejo K. 
da daugiau leido szuniui du
rnu. Ant galo ne galėdamas 
ilgiaus dalaikyt szuo norėjo sa 
vo ponui dantimi isztraukt pa 
perosa isz burnos, nes in vieta 
paperose pagriebė už nosies. 
Pajutęs K. skaudejima prisiar 
tino prie zerkolo paregėjo jog 
szuo nukando jam puse no
sies.

* R?ndaviszkam muzeum 
Anglijoi, randasi snvirszum. 
trisdeszimts dvi milios lentiniu 
prikrautos visokiom knygoms.

* Ne galimu daigtu yra sus 
kaityt trilijoną. Jago Adomas 
butu pradejas skaitės nog savo 
sutvėrimo tai butu skaitės per 
9,512 metus. Jago skaititum 
ant minutos po 200 o per ady- 
na 12,000 arba 288,000 per 
diena tai per meta tik suskai
tytum 105,120,000.

* Jago surūkytum po tris ei 
garus ant dienos, tai kasztas 
ir procentas isznesztu per de- 
szimts metu $745,74; per dvi- 
deszimts penkis metus isznesz
tu §3.110.74.

* Auksas gali būti suplak
tas 1.200 kartu plonesnis už 
popiera. Viena unca aukso už 
klotu 140 keturkampines pė
das. Kubiszkas colis po $18 
už unca yra verta $210.

* Laivai adgabena kas me- 
nesis isz Europos 75,000 paša- 
žieriu, geležinkelei visam svie 
te perveža api 145,000,000 pa- 
sažieriu kas menesis.

* Szmotas geležies vertas 
$5. iszdirbtas ant’padkavu bu
tu vertas §10: ant adatų $350; 
ant peiluku $3.285; ant spren- 
žino in ziegoreliu atnesztu 
$250,000.

* Mete 1818 Mercer pavie
te, Pliiladelplnoj, vienai mote- 
riszkei užgimė 10 vaiku in 12 
menesiu- 5 kožna užgimimą. 
Motere numirė po antram pa- 
gimdimui, nes tame laike vela 
užgimė dvinukai, per ka dasi- 
lauke 12 vaiku in 20 menesiu. 
Turėjo ji ji 37 metus kada nu 
mirė.

* Senoje Katedroje Aix-la- 
Cbapelle, randasi sena karū
na, turinti suvirszum tūkstan
ti metu. Aplink taja karūna 
randasi geležinis lankelis, ku
ris ketino būti padirbtas isz vi 
niu su kuriuom Kristusas bu
vo prikaltas ant križiaus.

- Didmaris Spakainas yra 
80 milijonu miliu ilgio; Atlan- 
tikas 40 milijonu; Indyskas 20 
milijonu: Arti kas 5 milijonu. 
Baltiko marios yra <300 miliu 
ilgio; Juoduosios marios 932; 
Raudonosios 1,400 o Baltosios 
450 miliu ilgio. Ilgiausias eže
ras yra Lake Superior, Amery 
ke, turintis 380 miliu ilgio o 
120 miliu ploczio.

* Giliausios kasiklos anglies 
ant svieto randasi Laraberte, 
Belgijoi, turinezios 4,690 pė
du gilumo. Kaip rodos tai 
Pennsylvanijoi yra kone teip 
paežiu gilumo kasikiu kuriuos 
daeina lig tam skaitliui.

* Mete 1908 Afrike, likos 
užmusztu 68,000 sloniu.

* Czistas uždarbis ameriko- 
niszku geležinkeliu 1907 mete 
isznesze ant $840.589.764.

* Jago žmogus turėtu tiek 
pajėgu szokime kiek blusa, tai 
perszoktu per bažnityni boksz 
ta.

* Tik viena pora isz kožno 
tukstanezio dasilauke apvaiksz 
tinet savo auksines vestuves 
(szluba).

NO $5 161 $40 j

MAJNINES MASINOS. !

Juodkai
Nematyt czeveryku-

Mergaitt 12m. in savo moti 
na: - Mama, asz noru ilgos szie 
bes.

— U-gi ana ve, ko usziima 
ni!— tari motina - ugi kas tav 
in galva parėjo?

Mergaiti:- Tai virai nesi 
juoks isz mano sudriskusiu 
czeveriku.

DelĮko ne važuoja.
— Kodėl Joniene ne važuo 

ji pas pati in Ameiika, juk ba 
dai szipkorte prisiunti?

— Tai kaip aez galu važuot 
Jisai prisiunti del manias ir 
del vieno kūdikio, o ne žino 
jog jau turiu trejetą.

Negeria
— Ar daug Jonai ižgeri a 

lauš ?
— Broluk, jau suvis nege 

riu.
— U-gi kas tav pasidari ?
U-gi ne turu usz ka iszsi

giart.

Keikia szvest.
— Motinėlė, tai dabar nede 

lomie ne gandras vaiku ne at 
neszines ?

— Del ko, mano vaikeli?
— Na, ar-gi tai ne ekaiti 

motinėlė apgarsinimo, apie su 
susilaikama nedelomis no visu 
darbo ?

Abudu be noro
— Kaip matau, Jonuk, tai 

tu visai be noro vaikezezioji in 
mokikla.

— Kad motinėlė ir musu da 
raktorius yisai be noro ateina 
m mokikla.

Turi szedien atiduot
Ubagas atejasin sztora:-A- 

fieravokite kiek del ubagėlio!
Klerkas:- Ne turu laiko, 

ateisi rito!
Ubagas:- No Ser, asz rito 

jaus ne lauksu, turi szedien ati 
duot..

PLUKEI APDARUOS

MALDaTKNIGOb
So.4701 Aukso Altorius ekurinv 

Apdaru, apkauatitoa ir auksinti kr. 
iztai, apwalais kampais. $1.O< 

<0. 4705 Mažas Naujas A ukso Ai 
torius sk-ariniu apdariu, apkausi; 
tos ir aukasoti kraaztai su apwalai 
kampais . . . $l.(t

Vo.4702 Aitkso Altorius szagrim 
skaroje apelaritos, apwali kampai 
auksinti kraaztai, lamai puikai ise 
marginta su auksinėms kwietkona 
labai puiki kningele $1.2i 

Vo.4703 Aukso Altorius minksz* 
apdarai, auksinti kraaztai ir apwal 
kampai, auksuotas križius, pagaaza 
ir puikei iszmarginta $1.54 

Vo.4700 Aukso Altorius apdarit 
su baltais sloniaus kaulais, pu&u 
abrozelis isz oeduloidos, 8 sid&bri© 
medalikate Mttdenougeliu, auksio^ 
kriBitaljųkateeAe J*

f\. G. GROBLEWSKI
—^S»5avipiphas ir Fabrikantas^-—

Garsiu ‘Tenkiszku-Lietuwisku Waistu”
Egiuterro No. 1.
Egiuterro No. 2.
Zmijecznik
Gumbo Laszai
Meszkos Mosiie
Tfayenk
Liniment del Waiku 
(i id Holes no kosulio 

asztraus
Liepų balsamas no kosulio 

(plaucziu)
Anti-Lnxon del vaiku
Proszkai no kirmelu 

vaikams
Proslkai no kirmelu 

suaugusiems
Vanduo del akiu

Giduolos noskaudejimk 
dantų

Mostis no prakaitavimo 
klyu

Geležinis sudrutintojos 
sveikatos

Giduoles nutildimni vaiku
Giduolis no nuspaudimu

(Com Cure)
“Grip-kiuP’
Plauką apsaugotojas 
Miltelei nuo kepami 
“Kinder Balsam”
Bobru laszai
Rankvaistis no sutrukime 

ranku
Giduoles del iszlraukimo nr, w|c|| “Lagodnik” del atluosa-
karszezio po nudegimui. ULU ’,QU . ... . . .. .
Laszai no kruvinosios KENTEJIMU IR SKAUDĖJIMU. J įėjimo'

sa.augusiems------------------------ -------------- Atgaivilojas kraujo
No kuniatizino^naujasja^ (įerįail8C gįduole del skaude- Suramitojas nervu-szirdies 
Giduoles sužlebcziojimui-'7"10 Oalvos> ^tara, peeziu, Giduole no Ekzimo (Rožes 

maisto krutinės, szonosie, sumatizmo pas vaikus)
Miltai no skaudėjimo szalczio, nuralgija ir nuA'and-Plostcrei isz kasztavolu 

galvos ima visokiu vabalukiu. U Pomada ant plauku
PASARGAI Jagu szitu vaistu ne gali gauti pirkt apie save, arba nežinai kokiuta 

reikalingos del tavo ligos, tada apraszik savo liga ir man atsiusk $1.00 o aplaikisi 
vaistas kokios reskalingos o bus tau 10 sik geriau ir pigiau negu pas koki Daktaro 
o jogu vaistai daugiau kasztuos negu $1.00 tada užmokėsi po aplaikimui vaistu.

Siuncziant gromata indekit marke už 2/. Adresavokite:

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

VIENATYNIS LIETUVISZKAS

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

Jago važiuokle ia ir isz Ameriko tai guli! gA«t Laivakortes pigiau kaip kitur o 
ir visus bankinius reikalus tai ateikyte pas mane, o ir užtaikau visokiu ęerimu 
ir valgio ir nakvyne pigiau kaip kitnr. Norėdami kelaut už dyka tai pristatau 
už darbinyka ant taivo. Teip-gi pasirūpino visokiu darbus ir rodą duodu vi
same Hoteliz randasi ne toli Kastel-Gsraea. Jago kokis apgavikas norėtu vest 
kitur tai nesiduokit tik ejkit tiesink pakol daejsit pas mane.

Su Guodone, VINCAS KAZUSAS.

- > į -' -

W. Traskauckas,
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

GRABORIUS
520 WEST CENTER STR., MAHANOY CITY, M,

LAIDOJE' KUNCB NUBIRUSIU, PASAMDO BTG1NU8
DKL P AMI VAŽINI YMO, K BAUBTO DAIOTUB, IB T. T.

KANTORAS

D. T. BOCZKAUSKAS,
520 & 522 W. South Al. Mahanoy City, Pa.
Tori Muinttiima sa wiaaii Europineia Bankais. Wist jau ira peraitikrinia, jog 

sransti pining&j per muso tarpininkista greiezianse nnejna.
SzmatSLi TTlRLStSLUOZlU.

Ise w i m swlin Ameriko, per muso rankas biudcmu kas metas in 
EUEOPA, LIETUWA, PRUSUS, ROSIJE, AUSTRIJE, 

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

->99<- NE WIEN0 PININGAI DA NE PRAPUOLĖ. -»9->

SKAITYK “SAULE”

I
I

l

I 
l
I
I

♦ Ir kitoki rej kai ingi prietajsai ran- Į ’ 
o įlaši pas mus ant pardavimo. Teipos ' ► 
’ ’ gi prislatom kožna daleli maszinos < > 
4 ’ norints kokio padirbimo. , ’
< ► Parduodame pikes, adatas, drihis, ' ►
< ’ skreperius, skvibsus, knatus, popie- < ►
< • ra ir t. t. Parduodam Peczius o ir J Į 
<» senus patajsom.
° o

Wm. Morgan, j 
o 16 N. Main St; Mahanoy City, Pa.;; 
?«>>»<*♦<»»**•♦♦♦♦♦♦*♦**♦♦

Paskubinkite nusipirkt 
labai puike isztorje po vardu:

KAPITONAI VELNES,
PRIETIKIAI C IRANO DeBERGERAC.

Verte lai Fracnilsiko 
KUN. DB. M. JLODYSZ1U8.

Pasiskubynkite 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 pacztc, in prasta gromata 
Indekite ir prisunskit.

NAUJA KNYGA

Istorijų Szventa
Seno Ir Naujo Instatlmo su Paveikslais.

Yra tai pirmutine knyga lietuviszki 
su teip puikeia paveikslais, padirbto! 
per europinus artistus. Puiki poplew 
Aiszkus drukas. Didelo formato.

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

La»b:Lp?:į p.arduo! 50 centu
Teipos-gi turime visokiu dvasiszku 

jvietiszku ir istorinu knygų kuriu 
kataloga gausite dykai. Adresąvokfa 
MBaulr’ Mahanoy CHg> Bfe

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

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 draagysczlu prlstitu pelkes Szarfas, Juostas, Kepures, Karūnas, 
Špilkų 11 t, Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu, pi
ninga W t L rasrikyte pas mase • gausite teisinga atsakymo.

DOVANAI Temykite gerai! tikrai lietuviška, didelė krautuvė 
U I C I C M C I>uik*aus*li armoniką, skripkų, klernetiį, triubų, koncertinų ir 
V 1 u 1 E 1Y1 □ daugybe kitokiu muzikalifikų instrumentu. Geriausių dziegorių, 

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

su puikiausiais apskaitymais ir dainomis — su konvertais tuzinas 25c., 5 tuzinai 
už $l.oo, 1000 už $0.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 vįsokių naudingų daiktų. Aš gvarantuoju, kad mano 
lavoras pirmos kliasos, o prekės pigesnės kaip kitur. Orderius išsiunčiu greitai į visus 
Amerikos ir Kanados kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur.

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



Žinios Vietines.
~ s._ .

— Naktea vėsios, dienos 
szyltos. O kas bus, kaip užeis 
bobų vasara.

— Darbai szvaki- uždarbei 
maži.

— Kalvinius darbus duoki 
te in dirbtuve p. Sabo

— Bizniakai ženklyvai su 
mažėjo, tiktai da sztormnkai 
nesipeike.

— Mokyklos publikines 
jau ant gero prasidėjo, pir 
mam vorde net per ankezta 
mokykloje, o in kuria dydesnis 
dalis lietuviszku, slavokiniu ir 
lenkiezku atsilankineje.

— Vaiku mokslainini šutai 
po 980 Trumpi Kelnaites po 
190 Czeverikucziai Si pas Re 
fovicz Buol 138 W. Center 
St. (37 to)

— Szi vakara bus extra mi 
tingas Sz. Petro ir Povilo drau 
gyetes, skiepe po bažnyczia. 
Visi sanarei privalo pribūti, 
per paliepima Komiteto.

— Szia nedele Readingo ka 
siklos iszdirbo keturias dienas, 
o ne tris kaip isz pradžios bu 
vo apgarsinta.

— Rtfavicz Brol. eztoras 138 
VV. CenterSt. yra ž’nomas kaip 
pigiausias ir geriausias drapa 
nu ir czevenku eztoras visam 

mite e. Pabandykite pas juos 
pirkti. (fii o))

— Ant susirinkimo mies- 
tiezku koncelmoniu Utarntko 
vakara, tapo aprinktas naujas 
policmonas Patrikas Gaffney.

— Randasi ant pardavimo 
puikus “velvet” karpetai isz 
dvieju dideliu ruimu. Norin 
tieji pirkti atsiszaukite pas 
Daktara P. B. Dunn (gj, oj)

— Kasikiu inspektoriaus ra 
portas parodo kad Augusto 
menesije, szitam distrikte, kasi 
klose pražuvo du vyrai o du 
tapo pažeisti:

— Pirkite czeverikus pas 
Rtfavicz Brol. o suczedinsite 
piningus. (gj, oj)

138 W. Center St.
— Visokiu auksiniu ir si

dabriniu ziegoreliu gausite ge- 
riauee pirkti pas J.Szveda, 511 
W, Center St. Teipgi pataiso 
sugadytus ziegorelius ir ziego 
nūs.

— Refavicz Brol. aplaike 
daugybe vyru ir vaiku drapa
nų ant rudens. Ateikyte juos 
peržiureti. (gi oj)

Daktaras Blažejauckas
Atvažiuoje in p. Kazuno ap 

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

Banku padirbtos pleszkes.
Mes diibam sunkias ir leng 

vas pleszkes ranku darba. Tu 
rime teip-gi ir pigesniu plesz 
kiu. Pleszkes ant poros arkliu 
nog §25 lig §40 pas:

E. Gruber,
34 E. Centtįi' St. Mah. City Pa.

Ant pardavimo salonas.
Antram vorde Mahanoy Ci

ty. Persiduos pigiai. Atsiezau 
kite pas: (gi oj)

J. J. Graham
220 W. Center St., 

Mahanoy City, Pa.

Ant pardavimo.
Puiki 75 akeriu farma, su 

gerais namais, Brandenville, 
6 milios in Shenandoah o 7 mi- 
los in Mahanoju. Dasižinokite 
pas B. Brady, Brandenville ar 
ba raezykite ant adreso:

(n oj)
B. Brady,

R. F. D. No. 2. Ringtown, Pa.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

SHENANDOAH, PA
— Ylgai jieezma bedrožent, 

szuo kepsni nuuesza.
— Darbai ne kam tikia.
— Pedele maža, del pacze 

daus vyro užtenka, nes del lūs 
tauno labai buna trumpa.

— Lietuvei solidariszkume 
užlaiko- ir laikysis.

— Veseilu ne daug- stubu 
stokas.

— Maži valkelei sirgulucje 
o ir mirineje.

— Stokas lietaus,— stokas 
vandenio. Kad da butu stokas 
alaus, tai visi bėgtu in kitur, 
ypatingai Lietuvei, kurie be 
aluko ne galėtu rymt. Sure!

Inkerman, Pa - Paskuti 
niose dienose praeito Augusto 
atsitiko czionai nelaime: Vieni 
tėvai iezsiunte ant dirtbanko sa 
vo dukteri keliolekos metu am 
ž'aus pririnkti anglių, ta nelai 
mei norint, ji rankiodama ang 
lis, užlipo ir ant pat virszaus 
aukszto, o czionais paslido ir 
kartu su dideleis rakais, katrie 
jia prispaudė ir puolė žemiu 
in pakalne kur likos teip sužeis 
ta ir pamelinavus kad in kble 
ta dienu daktariszkos storones, 
nelaiminga mirė, palikdama di 
deleme nubudime neatsargius 
tėvus.

— Prie tos progos yerta pn 
dėti, kad tas atsitikimas gal ne 
paliks be intekmiu ant kitu te 
vu, czionaitiniu gyventoju, kat 
ru daugumas varo savo paczes 
ir vaikus ant durtbanko idant 
prinnkt už dyka anglių, nors 
pirkimas jos ant vietos ne apsi 
eina brangei, vienok lietuvei 
savo mandriu manstimu daejo 
ligi to numanimo kad nors ir 
pigei tas teapeieina, ale kad 
gal be jokiu iszkasztu, tai da 
geriau, ba likusius no to pinin 
gus velik pragerti.

8200. Doreliu.
Nupirks ealuna su laisnais lig 

Mojaus menesio, Sznapsais, Vi 
nais, Cigarais, Baru, Kedem ir 
Stalais, Suviskuo kas tik yra 
raikalinga in bizni. Taipat ge 
ro vieto prieszais dideli fabri
ką. Atsiezaukit aut adreso-

August Yenkauckas, 
333 W. Pratt st.,

Baltimore, Md.

AtilOl Mass.- Darbai szlek 
tai eina. Žmonių be darbo ira 
invales.

— Lietuviu pusėtinas btlre 
lis, visi malszei užsilaiko, tik 
tai nekuriom merginom butu 
reikalinga Baltruviene.

Glenzroivn, O Juo.- Darbai 
gerai eina, dirba kasdiena ir 
uždarbei neszlekti, ale pribūvu 
šiam isz kitur sunku darba gau 
tl.

— Lietuviu yra apie 5 fami 
Ii jos ir apie tiek pavieniu, visi 
dorai užsilaiko.

Benton, 111 - Darbai puse 
tinai kruta, dirba 4 ir 5 dienas 
ant nedėlios.

— Lietuviu ira 15 familiju 
ir apie du tuzinai pavieniu, vi 
si sutikime givena.

Miners Mills, Pa - Dar 
bai prastai eina, pribuvęs ne 
gali gaut darbo, ba yra ir tu 
paežiu invales be darbo,

— Lietuviu pusėtinas bure 
lis, ale ne visi suitkime givena 
vieni kitus visokeis vardais 
prasivardžiuoja.

— Yra susitarus lietuvisz 
ka draugyste po vardu Szv, 
Antano.

Scranton, Pa- Darbai 
prastai eina, ale kaip girdėt no 
pirmo Sept, pradės geriau dirb 
tr.

— Lietuvei maleziau jau gi 
vena, ba n ažiau aluczio ižgere.

Amsterdam, N. Y - Dar 
bai'slobnai eina, didžiause kar 
petaune ka stovėjo 4 nedeles, 
pradėjo dirbti praeita Panede 
Ii, ale nelabai kaip da eina, 
nauju dardiniku visai nepriji- 
ma, tik seni gavo darba ir tie 
ne visi dirba, tik Gardner 
Broom Co. visas dienas dirba.

— Žmonių labai liūdnas pa 
dėjimas, katrie da turi pinin 
gu tai važiuoja in Lietuva, o 
katrie neturi tai jau ir bedavo

— Parafijos reikalai slob 
nai stovi. Bažniczia nauje bai 
ge jau statyti per sterone pra 
baszcziaus Juozo Židanavi- 
cziaus.

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

Gydo visokias lygas akiu. Pritaiko akulo 
ritu ir gvarantuoja juos tinkaacziuma. D/ 
Winters per 5 melus rrokinosi pas ganiu 
žus protonus ylga b»iku Philadrlpbi^

Dr. J. Fropstep
Specialistas Akiu Lygas 

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

Ofisas adinas 8 ryte lyg 8:80 vakar*

Ofisas 15 B. Center St.

Isz Lietuvos,
Notėnai.

(Telsziu pav). Notėnuose 
butu reikalinga pradedamoji 
mokykla. Musu sodoje vaiku 
gali būti apie 100, kuriems žie 
ma reiktu mokyties. Dabar pas 
viena davatka mokinas ant 
maldinės knygos skaityt ligi 12 
vaiku.

Joniszkis
(Kauno g ). Suvirszum tris 

sanvaites (nuo birželio 28 d. li
gi liepos 20) buvo saulegražu 
juostos kaitros. Kai-kuriomis 
dienomisszilumos buvo saulėje 
40 laipsniu. Tokios kaitros be 
galo iszdžiovino žeme ir gniau
žė musu ūkininku dvasia. Tik 
isz vieno daikto buvo nuomai- 
da pievos ir kitos paszaro žoles 
pasisekė taip gražiai suimti, 
kaip niekad. Bet liepos 21 d. 
isztiko lietus, ir lijo kiaura die 
na. Laukai sužaliavo; atsiduso 
lengveliau ir ūkininkai.

Garliava.
(Senapiles pav.). Vietiniai 

aludininkai susitarė pakelti 
virszaus po 1 kap. nuo kiek 
vieno butelio alaus. Žmones, 
ypacz tie kurie iez-igeria, vaik 
szcziojo pojįvisas smukles ir 
dobojo, kad niekam neduotu 
alaus Pas kuriuos rado geriant 
sustatė protekola. Kurie pir- 
miaus nusileis, pamatysime.

Viekszniai.
(Sziauliu pav,). Pabaigoje 

birželio men. Viekszniu dėka 
nas kun. Zaleskis gavo rusisz- 
kai raezyta laiszka, kuriuo 
pareikalauta ginklams pirkt 
500 rub., kuriuos reikėjo pa 
dėti ant kapiniu; už nepadeji 
ma graszyta mirtimi. Pasira 
szes-“Sziauliu revoliucijonei- 
nūs”. Kun. Zaleskis padejes 
paskirtoje vietoje rubline ir 
praneezes policijai, kuri ir 
suėmė pinigu pasiimtu atėjusi 
Vasiliaucka.

Vaduvu dvaras.
(Zarasu apskr). Vaduvu 

dvaro ponas Kazela szimet la 
bai privargino Ažuodžiu sod
žiaus vaistiecziaus. Ažuodu 
visi dar dvergybes laikose nau 
dojosi Kazelos miszku ganyk 
loma. Po paliuosavimo ponas 
uždėjo maža mokesti, o pas
kui invare jin iki 40 rubliu. 
Szimet-gi Kazela uždėjo dar 
10 lubliu. Ažuoduyiai neture 
darni visu pinigu tuojau užmo 
ket, gine tuo laiku po pono 
miszka. Bet sztai gegužes 15 
d. Kazela parsikvietė pristova 
su saigybiniais; sargybiniai 
buvo nusiusta in Ažuodžiu so
džių, kad atvarytu ūkininkus 
su mokoEcziais už ganykla. 
Ūkininkai szrinke savo pasku 
tinius skaitines, sargybiniu va 
romi, atnetze ponui 50 rubliu. 
Bet Kazelai neužteko to: jis 
spyrė užuoduvius pasiraszyti, 
kad mokėti nuo ez u metu po 
50 rub. arba visiszkai nebega 
nyti. Ūkininkai nenoiejo ra- 
szyties. Pristavas err.e gazlinti 
pasodinsiąs juos in kalėjimą. 
Vyrai bijodami Kad nereikėtų 

per darbymete sugaūzti, pasi- 
rasze nuo sziu metu daugiau 
nebeganyti.

Tuo dar ne viskas pasibaigė 
Birželio 14 d. vėl pribuvo sar 
gybiniai in Ažuodžius ir liepe 
užmokėti Kazei ai po 25 rub
lius už tai kad jie ganė po po 
no miszka dar neužmokėjo pi 
nigu. O kadangi vienas ukinin 
kas neturėjo piningu, tai jin 
buvo beveža in kalėjimą; szis, 
norėdamas iszsieukti nuvede 
arkli in kita sodžių užstate ir, 
gavės 25 rublius, iszsiliuosavo.

Pagojai ir Brencziai.
(Pan. ap ). Pagojiecziai skir 

damies perniai in viensėdžius, 
nuskriaudė brenczieczius tokiu 
budu: bus jau daugiau, negu 
40 metu, kaip abu tuodu so
džių turi iezvieno ganyklas; 
dabar pagoj’ecziai iszsiskirsda 
mi atmete brenczieczius ir pri
sisavino visas ganyklas. Bren 
eziecziai buvo juos padavė in 
valecziaus miestą bet nieko ne- 
pesze. Dabar padavė skunda to 
liau. 18 metu atgal pagojie
cziai irgi buvo pasisavinę tas 
ganyklas, bet tada teismas nu 
teise sugražinti ganyklas, ir da 
užmokėti pabaudos Pažiūrėsim 
kas dabar bus.

Kupreliszkial.
(Panev apskr ) Nuo liepos 

1 d. tapo uždengtas pas mue 
monopolis, kuria labai žmo 
neme inlertjo ir del kurio vie 
Ii iai g yventojai turėjo daug 
vargo ir nesmagumu. Reikia 
t'ktai pasidžiaugti tokiu malo 
nu atsitikimu: nors viena gir 
tuoklavimo ir skurdo priežae- 
ežia bus mažiau. Nebema- 
tyt bus szventadieniais gir
tu su visomis pasigėrimo pa 
sėkmėmis. Vienok reikia la
bai abejot, ar neatsiras tiktai 
slaptas pardavinėjimas degli 
nes. Vargu beiszkes kuria žy 
delis neparsivežea isz kitur kad 
neifztroksztu kartais kai kurie 
apsilankantieji pas ji. Vienas 
jau dabar girdėt potruputi par 
davinėja. Geda vienok butu 
tiems kurie eitu dabar pirkti; 
juk visi reikalavom kad nebe 
reikia mums degtines. Iiz ant 
ros puses, galima priversti 
tuos kurie užsiimtu slaptu par 
davinejimu, mesti toki nedora 
amata.

Daugiaus apie Kuprelisz 
kius nieko indomaus negirdėt: 
gyvenimas labai jau vienodas 
ir labai susmulkejes, Visi už 
sieme lauko darbais. Ilga lai 
ka nebuvo lietaus pertai ir dar 
bai bent kiek krūvon suėjo. 
Szienas suvežtas; pievos szi
met nekaip buvo inželusios. 
Rugiai jau pjaunami, viduti- 
niszki, nors didele giedra neda 
ve grūdams prigulincziai su
augti. Vasarojui su bulbenrs 
taipgi užkenkė sausumas, gal 
pasitaisys po lietui.

Hobiszkis
(Zarasu pav ), Liepom (31) d. 

sudege “Austrijos” vieezbutis, 
monopolis ir ukiui reikalirgu 
įrankiu sankarova. Nuostolio 
19 tuket. rubliu.

Žiobliszkis.
(Zarasu pav.). Tiis tukstan- 

ežiai neturtingu žiobiszkenu 
statosi bažnycz a, kurion parei 
tu dvi tokios parapijos. Kam 
reikia tokios dideles? Perniek, 
daug pinigu.

Jiestrakis.

Darbininkai nori Penrose’

(Vyriu. Moterių, Vaiku)

Yra viena isz paprastu lygu žmonių. Prieža
stis juos yra nog suukaus darbo arba patrū
kimo ir taiikei yra pradžia kai^ztlygcs ir kitu 
nesveikumu, palikdama pylva muskulus 
sylpnam padėjimo ir iszsikiszius žarnus. 
Yra tai,

NE GEIDA
tureli Rup*ura, nes yra labai nepriranku, 
ir kartais buna pavojinga. Nepersenei buvo 
mislinta kad negalima buvo iszgydinti be 
operacijos, bet aeziu del moksliszko atro
dymo.

JOS GYDIMAS

Jie reikalauja kad jis vėl butu 
aprinktas Suv. Valstijų Senato

rium.

jeiNėra nieko itebetino, 
mus tautiecziai gyvenanti dide 
je Pennsylvanijos valstijoje, 
kurie beveik visi yra darbinio 
kais, nori kad bueiancz oe 
Legieliaturos Boios Penrose 
Jie nori kad jis vėl butu aprin 
tas, nes jie nežino, kada jiems 
gali prireikti pagelbos auk- 
sztai stovinczio žmogaus, kad 
gauti teisybe, kurios jie jieszko

Vienas toks at-itikimas bu 
vo per didiji kietosios anglies 
etraika 1902 m , kada 180,000 
darbininku buvo be darbo ir 
kente bada, kad užkariauti tei 
singa mokesti ir atsakanczias 
darbo i=zlygae. Jie butu buvę 
pergalėti ir but priversti dirbti 
už pusbadžio prekes, jei nebu 
tu pasiskubinęs su pagelba Su 
vienytu Valstijų Senatorius 
Penrose ir Suv, Valstijų Sena 
tonus Q isy, kurie yra jau 
miręs. Ir jeigu drauge su 
prezidentu Roosevelt'u ne bu 
tu privertė operatorius žmo 
nitzkai apie'ti/u darbininkais. 
Kaip greitai panaszus reikalas 
gali ateit kti, niekas nežino, vie 
nok mus v:engenczei žino, kad 
Senatorius Penrose yra ju drau 
gas, kad jis juos vėl gelbės, jei 
pareis reikabs, ir dėlto jie no 
ri, kad jie vėl butu aprinktas. 
Jie balsuos už tuos kandidatus 
in Legi-liatura, kure prieižade 
jo jin palaikyti ir jie prikalbi 
nes prie to Kitus darbininkus. 
Jie žino, kaip praeitam laike 
jie gerai dabojo ju reikalus ir 
jie nori, kad svarbiam urede 
butu žmogus, kuriuom jie ga 
lėtu užsitiketi, ir Senatorius 
Penrose yra toksai žmogus.

isz 100 ruptura yra iszgydoma. IJe peilo, 
be turbncijos, be operacijos, be patrotinima 
darbo laiko, jiokiu diržiu neįeik p<> tam 
neszioti. Patlekavones groinatos nog nžga- 
nadinti ir iszgydintu žmonių randasi mano 
ofise. Sergami nog kūdikio lyg senatve bnuo 
gydinti. [abieju Iveziuj.
Atsiunsk 2<'. marke ant knygutes su pavei
kslais. Dykai del visu.

Dr. O’rialley.
158 S. Washington Str. Wilkes-Barre, Pa.

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

Pigus Vasarinis Tavoras
Reikalaujeme vietos del rudeninio tavorio, todėl, visas 

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

lytės, visiems patinkami. Turime gatavu apredimu del 
kūdikiu prie aplaikimo krikszto, už labai maža preke.

Pas mus dirba Lietuvaites del juso patarnavimo.

The GLOBĖ Store
1. SUFOWICZ1US, Locnininkas.

122 W. Center uli, Mahanoy City, Pa.

Vyrsz Puse Milijono
Dekavoniu uz geradejiste.

Tas ira prietelis žmoniu-kuris suteikia 
szyrdinga broliszka rodą dyki. Ne susinę- ' 
sze su gauje szendienynio vysokio sztamo 
apsigarsyntoju: Jeigu apsergate liga, tai , 
aikite pas savo miesto daktara.
Bet jaigu turite liga gedinga-privalyszka, 
tai gal nenorite savo mieste gydintis, o jaigu ' 
geidi teisingai tapti pagelbėtas, tai bukite 
iszmintyngi klauskite patarymo garsingo 
Vokyszko Specijalisto kuris sugry/.o isz 
Europos, isztyrias pagerinimo budo gydymą 
vysokiu kroniszku ir odos-skuros lygu, 
szimtai tukstaneziu pasiliko iszgydintais, 
kaip-tai jaunu vyru visokios užsikreczemos 
ligos, apriczsziu lygu kaip tai Reumatizmas 
visoki papuczkai, iszpuolima plauku urnai 
sustabdinti, nuo drugio-maleiijos. Geriause

Pigiauses Sztoras Naminiu 
Rakandu Visam Mieste.
Mos perkam ta vora del 5 sztoru ir gauname 
pygiau pirkti negu kiti sztorninkai už tatai 

į!parduodame pygiau idant pasmus pirktum.
Ateikyte pamatyti musu pecziu, karpetu 
ir kiijonkes.

prijims rodą, zednas, iszsygydins < f YRT1BE 
kurs tiek nelaimiu atsitinka ir kruvyna pro
ve žūsta ir sveikata. Nebijokie |»araszit- 
gromata, sekretai visame užlaikomi, gyduo
lių nesiunezeme panevali, kaip kili jumys 
prisiuneze ]>er panevale iszvyliodami paskui 
tini centą nuo justi, kurs žmogus su szeimyna 
neturi ka valgyti, myslidamas tapti sveiku, 
tai užmoka ant sikio po keletą desetku 
doleriu. Cze visokias rodąs gausite, nie cen
tas nereikes mokėt, galite susiraszite Lie- 
tuviszko kalboje, iszmintingais busite jaigu 
raszisite pas:

BRUNDZA & CO;
(SPECIALISTS)

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

Iszpintos kėdės po - -75 C. 
Geležines lovos $3.50 
Pinklus misingines lovos $35

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

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

Svarbus atsvėrimas.
Tapo daneezta gerai žino 

mam padirbėjui Triner’o Ame 
rikoniszko El xiro iez Bitter

• į Vyno, jog nekurios dalyse 
j ežios ezalies ypatiezkas taksas 
uždedamas imt minėtos gyduo 

Į les. Jis tuojaus pranesze apie 
j tai valdžiai ir susilaikė atsveri 
I rao, jog Triner’o Amerikonisz 

(Mariamp. p ) Kokiu tai di/ kas El xuas iez Bitter Vyno ir 
paszelusiai drąsu berniukai, Triner’o Angelica Bitter Tonic 
pirm keliu dienu, su revolve- yra abu pripi ž’ntu už gyduo 
ria’s rankose apipleeze Varnu les ir užtai geli būti parduoda 
piu ir Jieetrakio monopolius, ] mu be takso. Mue, žmones tai 
piieme pinigais netoli pustre l jau nuo ilgu metu žino, kadan 
ežio szimto rubliu. Monopolio gi visokiose negalėse malimo or 
knygose pasiraeze, kad tiek iri ganu anos gyduoles visada ge- 
tiek į rieme pinigu “L. S. D”. I 
partijos naudai. Instabu, kad 
ta dalba tuodu berniuku atli 
ko dienos ezviesoje daugeliui 
žmonių matant. Iki kol ju 
pėdsako nesusekta.

Reikalingas.
Jaunas sztant vyras, del par

davimo lotu. Lietuvis mokau 
tis ir angelskai. Turiu apie 300 
geru lotu arti dydeliu kasikiu 
Readingo kompanijos, parai- 
duos už maža preke ant lengvo 
iezmokesczio. Ateiszaukyte pas

Robert B. Gray, M. D.
221 Pike St, 

Port Carbon , Pa.

“Pirmyn”.
Populariszkai niokslisz- 

kas literatiszkas laikrasz- 
tis, iszeina kas ketvergas 
Minersville, Pa.

Iszleidžep. J M Jasiu- 
leviczius ir Co. kasztuoja 
ant meto 81.50 Adresas.

J. M Jasiuleviczius- 
Box (>. Minersville Pa.

UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

tiausiai pagelbėjo. Dirbtuve p. 
Jos. Tnner’ojyra pavyzdys szva 
romo ir žoles bei vynas, varto 
jamiejei gyduol u padiibimui, 
yra kuogeriausi. Vartok Trine 
r’o Amerikoniezka Elixira if z 
Bitter Vyno visada, kada nūs 
tosi valgio noro arba kunisz 
kos jiegoe. Aptiekoee. Jos. Tri 
nėr, 616-622 So. Ashland 
Avė.. Ch cago, III.

K1F A N-3
OHL10Z.A1TJE8, »KAI 
z enuALsz orauoLuS
Aut lezcnlptinlpia witJu.rPa ifa

Jc si IobIž®

Capital Stock 5125,000.00.
Surplus & Profits 5238,000.00.

Suvienituju Walstiju De- 
posytoras.

NAUJAUSIAS 
ISZRADĮMAS
DERMATOLOGUOS MQK5LE.

Daugybe odos Ugu paejna no neszvaraus 
užsilaikymo ir užsikrėtimo teipgi ir nuo 
viduriniu Ilgu. Daugumas gaunA pucžkus 
pleiskanas, slinkimą plauku, plikimą per 
apsileidimą. Gydosi per neatsakaneziue 
daktarus ar agentus, kurie tik pinigus lez 
vilioja, o paskui raezote mums, kad eme- 
te daugybe gyduolu lez InvAlrlu apgaviku 
o pagelbos negavote ir sakote, kad. gal ir 
muso gyduoles negelbee. (Taigi meldže- 
me mums darodyti; kokis žmogus likosi 
muso gyduolėmis apgautas.) Turimo tu- 
kstancz.luR oreginalhzku padekaroniu. 
Tegul nors vienas daktaras parodo mums 
tiek padekavonlu, o mes duosime dideli 
atligynlma. Plika galva sunku gydyti, ja
go penas ir gaiva žvilga, tai to paoelbetl 
ne galima, bet jago jaunas, o turi retus 
plaukus, o ant odos matytis maži plauku- 
czel tai tam galima sutelktlpagelba; plau 
kai neyra grybą!—viena diena ne iszdygs, 
Atsismaukiantiems nusiunslmedyka infor 
macija su placzlu apraszlmu. Mes nesiū
lėme prisispyrę savo gyduolu, teisingasis 
daktaras to ne vienas ne daro. Kas nori 
pereitlkrlnt tegul raszo pas mus. Adresas

PROF. J. M. BRUNDZA,
CM BILDA D WAY ST., 

BROOKLYN, M. Y. /

DU PROCENTĄ MOKAM ANT 
SUDĖTU PINYGU ANT LAIKO.

Harrison Ball, PretWentM, 
M. M. MacMillan, Vice-^feiidenUn 

Ira. IP. Barncs, Kaįij.M.

Temykite Lietuviai.
Reikalaujanti yvairių daiktų 
ka*P *a’: Laikrodėlių, Žiedų. 
Britvų, Armonikų, Koncertinų, 

Smuikų, Klernetų, Brukuojamų ir šnekamų ma
šinų, Liet, knygų ir kitokių visokių daiktų. Tai 
visados kreipkitės pas DAMIJONAITĮ Chicago, 
o iš-čia gausite per pačtų lietuviškoje kalboje 
KATALIOGĄ No. 7 dykai, katrame yra šimtai 
visokių daiktų paveikslėliai ir jų k a i n o s. (J 
Chicago's m. nesiunčiu)

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

M. J. DAMIJONAITIS 
2256 Union Ave. Chicago, Ui.

Szltas puikus ziegorelis $3.75
Prieiuek savo pravarde Ir adre- 
ea o prieiusim ant pažiūros jago 
patiks užmokėk $3.75 ir bus ta
vo, gvarantinam ant 20 metu su 
moteripzku duodam liga lendu 
geli o su vlru vlrlszka. Raszlk 
ar nori viriezka ar moteriszk*.
■. C. FARBER. 222. 225 Dearbsm S

CHICAGO, I’LL.

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

Gerai man ir smagu| 
No Ragažinbko sznap. 

selo turiu J
Ir tu kūmai

nęsteuetum
Jago tokia a- 
rieika turėtum

Agentas

Columbia
ALAUS

S4--56 N. MAIN str

“Kadangi sakyta man apie gyduoles Severos, todėl iszbandžiau jias keletą 
kartu ant visokiu atsitikimuose ir persitikrinau kad jie yra labai geri.

Kaz. Leszkiewicz, 1306 18th. Place, Chicago, I’ll.

George Miller,
ZIEGORNYKAS.

za Gausyte czionai 
visokio tavoro kaipo: 

fife“ ° Ziegoriu, Ziegorelu, 
' Daiinantu, Muzikalia- 

zku Instrumentu, 
Lenciugelu, Špilkų. Kožnas 
daigtas gvarantintas pagal už
mokėta preke. Szlubinei žiedai 
isz gryno aukso ir ne brangus, 
kas pirks tavora czionais, tai 
nesigailės.

George Miller j
113 W. Centre St.

Negirdetinas
Iszpardavimas O ūl u R U

1000 mastu perkalaus parduosim 
mąstą tiktai už - - U Ui
Baltas audeklas kuri niekur ne R p 
gausite pigiau - - - «Ui
Visos jokes papuosztos su pui- 00 
kiom karunkelem po - - vljvu

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

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

Kalbame Lietuviszkai, Lenkiszkai, Slavokiszkai, Angliszkai 
ir Vokiszkai. Atekyte o užezedinsyte pinygus.

SVAIGULEI
Severos Bitteris del Viduriu

Ar kenti ant užpuolimą svaigulio galvoje, su skaudėjimu 
galvos, ne malszum sapnu, ne regularnu miegu, yra tai tikru 
ženklu dyspepsijos.

“Bavau teip susirgęs, kad ant kojų negalėjo stovėti 
nog silpnumo. Apetito visai nebeturejau Po suvarto
jimu 3 bonkas juso Bitteriu del pilvo, apet tas sugrižo 
ir atgavo man sveikata”

Aut, Bryksi, Stanford, Texas.

jagu ja imsi regularnei, sudrutins skilvi ir sutaisis visus vidu
rius, teip kad visi skaudėjimai prasizalins trumpam laike

Preke 50c. ir $1.00-

•>STOMACH<.

BITTERS

W. F. SEVER* CO.

Tiems, kurie kenczia
ant galvos skaudėjimo — viena isz ar- 
sziausiu suopuliu—ras greita palengvi
nimą po vartojima,

ant skaudėjimo ligūsto padėjimo inkstu 
ir kepeniu, privalo turėti sau atyda 
ir imti,

Severos Plotkelei 
nog skaudėjimo galvos ir 

...neuralgijos...
kaip tik užejna skaudėjimas. Tai tru
mpam laike praszalins skaudejima, per 
praszalinima priežastis skaudėjimo

Preke 25c.

Severo? gyduole 
nog Inkstu ir Kepens.

Yra tai gyduole grinu auguliu, visizskai 
nekentauti ir nepavojinga, imti jla ga 
Įima kiekvienam laike.

Preke 75c. ir $1.00-

Juso aptiekoris parduoda SEVEROS gyduoles. Reikalaukite tik SEVEROS. 
Kitokiu neimkite. Daktariszka rodą dykai.

W. F. Severą Co?CE^rDS&


