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Metas XXI

Kas girdėt ?
Sausuma privercze žmonis 

straikuot. Nustoję darbai an- 
glekasese, geležiniuose fabri
kuose. Štokas vandenio dyde- 
lis ypatingai Skulkino pavie
te, Pa. jog vandeni reike pirkt 
no farmeriu. Girrios ir krūmai 
visur dega ir dydele blede da
ro. Gal ne trukus užeis lauke- 
mas lietutis prigirdis žeme ir 
troksztanczius žmonelius.

Isz Amerikos.

Kaip tiktai vanduo atsiras, 
tai ir fabrikai sujudės, kožnas 
darbeli gaus o da ir darbiny- 
ku štokuos. Dydesniuose mies 
tuose žmonelei badauje ir dyde 
Ii varga kencze. Turc'zei yra 
Kurtus ir spangi ant dejavimo 
varguoliu, bet pareis galas ir 
ant juju!

Kada Lietuvoje buvo už
drausta spauda, tai gabeno 
kningas ir laikraszczius isz 
Prusu; skaiti kožnas, katras 
sugriebi koki laikraszti, sze- 
dien-gi, kada spauda lykosi 
sugrąžytą ir turi visokiu skai-. 
tymu ne paiso api skaitima. Se 
ni žmonelei dusauje ir susiki- 
szia sznabžda api isztvirkyma 
ežios gadynes jaunumenes,' api 
nupuolyma doiybes ir atszaly- 
ma tikybeje. Dydele atmaina 
užstojo visame ir ne tiktai Lie 
tuvoje, nes ir ant cielo svieto o 
ir puslaukiniose szalysia gero 
ne yra.

No kurie eayiūykai angleka 
sykiu tikrina, jog ir po iszeju- 
šiam kontraktui bus tokia pati 
mokestis del mainieriu, kokia 
yra dabar ir jog ne bus jokios 
atmainos.

Nepaprastas atidengimas
New York, Sep. 16.- Komi, 

tetas centraliezkos Urnos isz 
ezauke Najorke didele sencaci 
je apgarsindami, jog prie staty 
tuo tilto per upe East River in 
Blackwells Island dingo suvir 
szum 35 darbininkai o labjau- 
se “skepsu” o prie statymo til
to Manliatan ne vieno ne pra 
žuvo.

Komitetas tvirtina buk 
miestiszki inspektorei nori už 
slept nelaimes smerties kas 
jems ir nusiduoda, ba už “skep 
sus” neyra kam užsiymt, o už 
prigulinczius in unia darbiniu 
kus, unija labai rūpinasi ir pn 
žiuri.

Tas pats ir prie pataisymo 
doku Chelsea, ketino dingtie 
15 darbininku “sk(psu”api 
kuriuos svietas suvis nieko ne 
žino.

Ameryke gyvastis pigus o ir 
niekam ne rupi gyvastis žmo
gaus, kur dingo ir kaip.

Jaunikis arcsztavotas
Gilberton, Pa. Sep.15.- Fe

liksas Daukev:cz parvažiavęs 
namon su veseiliniu pulku isz 
bažnyczios likos pasitiktas per 
koneztabeli James Manley isz 
Shenandoah, kurie paemiae 
jauniki isz karietos nugabeno 
in Shenandori pas vaita Ramo 
naiti už suvadžiojima Onos Do 
movicz isz WillianTTeun. žr 
noma, jog veeeile ne galėjo 
trauktis be jaunikio, per tai 
pastate kaucije ir prova likos 
nueiuneta in Pottsvilles Buda.

Musztine terp moterių o 
kirmėlės.

St Louis, Mo. Sep. 16.- Di 
dele barszkante kirmėlė radosi 
name F. II. Jordan, 5034 Gar
field avė. kukiuoje ant grindų. 
Kirmėlė buvo tik api pėda to 
lumo nog kūdikio eedirczio 
ant grindų, kurie isztraukinejo 
rankutes in kirmėlė. Tame m 
ėjo motina ir su klikemu mete 
si ant kirmėlės, kuri ka tik ke 
tino ant josios szokt Ne ture 

dama kitokio ginklo, pagriebė 
karszta vandeni nog pecziaus. 
Adbego kaiminka ant riksmo, 
kuri turėjo ilga špilka rankoje.

Laike kada Jordiene apezu- 
tino žalti, kaiminka indure ke 
lis kartus eu špilka. Jordiene 
paėmus antra puodą vandens 
apliejo kirmėlė o kaiminka pri 
myne bu koja galva žalczio, 
užmuezdama ant vietos.

Naudingas iszradymas.
Philadelphia, Pa. Sep. 16.- 

Ant susivažiavimo inžinierių 
czionaia, likos perstatitas per 
viena inžinierių iszradimas isz 
kurio turės milžiniszka nauda 
gyventoje! Pennsylvanijos o ir 
užczedins milijonus doleriu.

Iszradimas yra, tai spasabas 
sunaudojimo teip vadinamo 
“anglies dorto” kuriu nailži- 
niszki kalnai randasi kone kož 
uam mieste valstijoj Pennsylva 
nijos Su tuom iszradimu ga 
les taji dcrta kurint pecziuo- 
šia, katiluosia ant laivu, maezi 
nu ir t. t. žodžiu tarent dorta 
gaus už diaa nes tik už parve 
žima turės užmokėt.

Eksplozijos
Sedalia, Mo.- Trūkis pri 

pydytas paraku, ekeplodavojo 
prie geležinkelio stac'jos ir dvi 
leka ypatų tapo užmuszti ka 
radosi arti trūkio.

— McAllester, Okla - Ketu 
ri vyrai tapo užmuszti o 25 pa 
žeistu kada ekeplodavojo ma 
gazinas parako Samples No. I 
kasikloje anglies.

Skaitant naujenas isz Lietu
vos, daugiaus ne galima rasti 
kaip tik apie baisu patrauki 
ma musu lietuviu prie gėrimo. 
Paskutinius piningus prage- 
rineja o prie skaitimo ir 
apsiszvietimo, szalinasi. Laik 
raszcziai lietuvoje iszei 
nanti, vos gali užsilaikyti 
ir jaigu teip tolaus trauksis tai 
beabejones ir tie turės trnm 
pam laike žūti. Kada neturėjo 
spaudos laisves, tada visi pas 
lapcziai griebėsi prie skaitymo, 
o dar kada yra visiems vale 
skaityti, ir pasirodžius keletą 
laikraszczru, mažai, labai ma 
žai, tokiu randasi ka isz tos 
geradejistes naudojasi.

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 stebuklaePreke250

6. Szakinas, nedoras židas,
pu.kus apraszimas XVIII am- 
žiuja. Preke 500

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

ATSAKYMAI.

p. J. W. I z Montanos Ne- 
garsinime, ba tas dalykas teip 
iszrodo, kaip kad kate pirktie 
maisze. Atvažuok brolau 
in Pennsylvania o iszsipikuosi 
ant kožno pirezto po. deszimts.

Studentas norėjo nuszaut 
kunigą.

Detroit, Mich, Sep. 17.- J. 
Zboralskis, 19 metu senumo 
paejnantis isz Buffalo, N. Y. 
likos aresztavotas už užsikei 
seyma ant gyvasties kuningo 
Buchaczkausko, perdetinio len 
kiszkos seminarijos

Zboralskis mokinosi semina 
rijoi, nes egzaminą ne iždave 
ir ne aplaike diplomo ir tuom 
labai susirūpino.

Kada sugrižo namon, badai 
iszsitare priesz savo draugus, 
jog kun. Buchaczkauska nu 
szaus, o už vakar kun. Buchacz 
kauskas aplaike telegrama 
idant saugotusi Zboralskio, ja 
go kada su juom suejs.

Tomis dienomis staigai ine 
jo Zboralskis in kancelarije 
kun. Buchaczkausko szaukda 
mas:

— Reikalauju iždayimo sa 
vo diplomo?

Kancelerijoi radosi tame 
laike keli profesorei ir žinojo 
api visa atsitikyma. Tuojaus 
suėmė Zboralski, o kada poli 
cije pribuvo padare ant jo kra 
ta ir rado už provinta revolve 
ri. Ant užklausimo ar teisybe 
jog norėjo kuninga perszaut 
atsake jog pats sau norėjo gy 
vasti atymt, jago ne butu ap 
laikės diploma.

Atrado motina su 7 vai 
kais mirstancziais badu

Wilkes-Barre, Pa.-Polic'ja 
atrado Mrs. Augusta Savoke 
niene su savo T mažais varnais 
mirstanczius nog bado, grin- 
czioje Luzernes miestelije. 
Miestiszka priežiūra biednuju 
paėmė visus po savo apglobs 
ir iszgialbejo nog smert. Bied- 
nos naszles vyras tapo kasikio 
je užmusztas ir nog to laiko 
kente dydeli varga kadangi 
pats tautiecziai o ir bažnyczia 
prie katros prigulėjo atsake 
duoti jiai pa’zialpa,

Auksines rodos 
del motinu.

Geros ir naudingos rodos 
nuolatos ras priėmimą pas ge 
rus žmonis. Tikymee, jog ir szi 
tas rodąs pryime ezirdingai ku 
rias ne užmirez. Sztai muso 
trumpos rodos api auginimą 
vaiku:

1) . Pripratinėk vaikus no 
mažumes prie gero paklusnu 
mo.

2) Sujur g užsirustinima su 
szirdingumu. Tegul vaikai ta 
vo supranta, jog noii matyt isz 
pildintv, ta ka jiems prisakei.

3) . Jago paliepei ka padaryt 
kūdikiui, paiodyk jam kaip 
tavo paliepima tuii iszpildyt, 
o temink gerai idant jin iazpil 
dintu gerai.

4) .Nubausk vaikus, jago isz 
pasieziauezimo ne nori tavias 
klausyt; nes ne bausk laike už 
siruetinimo ir pravardžiavimo.

5) . Temyk ant to gerai, i 
dant vaikai tau nemeluotu ar 
ba apgaudinėtu.

6) . O labjause sergek, idant 
neužeidavinetu su niekszaie 
vaikais, ba greicziause iszmoke 
ta visokiu nieku ir bjauru pa 
pratimu.

Gardus pienas.
Kokis tai apasztalas prieszin 

gas svaiginancziu genmu (tem 
perencae) turėjo ne senei pra 
kalbas vienoje lietųviszkoje 
apigardoje api gėrimus. Kalbe 
jo ilgai ir garsei su tokiu karsz 
ežiu; jog papraeze stiklą pie 
no. Kokis tai szmutoriue pri 
pilias puse stiklo pieno o kita 
puse pripilė su geru sznapsupa 
davė kalbėtojui. Tasai paraga 
vo truputi o po tam iezgere vie 
nu kvapu paszauke garsei:

— Didysis karaliau, kur 
randasi tasai tvartas, kuriame 
randasi karve, kuri duoda to 
ki pieną?

ISZ BOSUOS, LIK 
TUVOS IR LEN

KIJOS.
Pakartųjų kapai.

Arti Saratovo, ten kur su ve 
žarna isz miesto sziukszles, pur 
vus ir visokius neszvariimue, 
susirinko keletas vaikucziu ir 
pradėjo tuose purvuose kirme 
liu bejieezkant, kasinėtis. Vie 
noje vietoje, pakasė pušie arszi 
no gilumon, užtiko maisza, pa 
triuke už maiszo - sunkus, ne 
pisiduoda. Perpjovė, o gi isz 
szgaeczio led neapmire. Tame 

maisze - žmogaus kūnas. Jie 
in miestą - žmonėms pasakyti. 
Žmones bėgti in ta vieta. Susi 
rinko žmonių in 2 tukstaneziu. 
Erne kasti ir iszkase toje vieto 
je 5 žmonių lavonus. Visi jie 
buvo maiszuose sukiszti, o kiek 
vienam ant kaklo virve užner 
ta. Tik vienas grabe gulėjo. 
Isztrauke juos isz maiezu, isze- 
me ir ta viena iez grabo, mato 
- laibai blogai apvilkti, o vie
nas tai dagi vižuose-visi valstie 
ežiai ir tiek. Pasirodė, kad tai 
jie buvo, karo teismui nuspren 
dus, nužudyti.

Vaiko nubaudimas
Papile (Sziauliu pav.) Pas

kutiniuose dienuose gegužes 
vaikas 7-8 metu amž:aus pade 
ge savo tėvo skiepą. Tėvas nore 
damas ar pabarti, ar atpratinti 
savo eunu nuo panasziu darbu 
nubaudė jin tokiu budu: apri- 
szes sziauaais vaiko ranka, už
degė sziaudus. Sziaudai degda 
tni taip apsvilino ranka, kad 
vaikas gali likti ubagu.

Nelaime aut geležiukelo.
Aleksandravae.- Tomis die 

nomis api puse dvilekos nakli, 
iszszokdama isz trūkio, puolė 
po ratais 28 metu motere Vik 
rauckiene. Kūnas nelaimingos 
buvo baisei sumankiotas, ka 
da isz po ratu jaja iszgavo ge 
ležinkelio tarnai.

Apipleszimas.
Kaunas.- In narna pulkau 

ninko Dackevicziu, Stankunuo 
se, paviete Kovenskam, insiga 
vo penki apsiginklavę pleszi- 
kai. Pareikalavo piningu, o 
kad p. Dackeviczius buvo res 
gantis ir gulėjo lovoje, liepe 
paszaukt savo ekanoma, kuris 
per jojo paliepima padavė ple 
szikams szeszis szimtus rubliu 
Pleszikai prasiezalino po ižge 
rimur bonkos arielkos už svei 
kata ligonio.

Tiltai tilteliai.
Jeigu kaimuose blogi tiltai, 

tai nėr ko ne stebėtis, bet kad 
tokiame Vilniuje tiltai ir tilte 
liai neprižiūrimi, tai matau rei 
kala atkreipti akis in tiltus tu, 
kam jie turi rūpėti. Vaikezczio 
jant Vilniaus gatvėmis labai 
reikia būti atsargiu, nes nesyk1 
einant vienu galu tiltelio atsi- 
sveri, inkrinti in purvyną, o su 
kitu galu rasto gauni per gal
va. Tai matydami praeiviai 
vieni juokiasi, kiti verkia, o 
tilteliai vis toki pasilieka. Ana 
diena viena ponia, skubinda 
tnaei insesti konkan, inkiszo in 
tiltelio skyle koja. Sustojo 
konka, subėgo žmonių pulkas 
o ta ponia, kai ugnie psiaudo- 
navue, jokiu budu kojos isz 
skyles neieztraukia. Visi subė
gę taria, ka daryti. Vieni buvo 
nutarė atneezti kirvi ir apie ko 
ja iszkirsti didesne skyle. Nu 
bėgus vienam jieezkoti kirvio, 
kiti gudresni, atriszo kamaezo 
raiszczius ir, pirma ieztraukue 
koja, itz'rauke isz tiltelio eky 
les kamaeza... kuriuo apave ko 
ja ir sėdus ant konkos nuva
žiavo. Tiltelyje skyle pasiliko.

kiek naujoku ims kariu 
menen ?

Sziae 1908 m. paims kariu- 
menen Vilniaus gub. 6245 
žmones, Kauno gub. 5637, Gar 
dino gub. 6889.

Javu derėjimas
Vilniaus, Kauno gub. ir Gar 

dino gubernijose javai uždere-1 
je vidutiniszkai. Szieno pripiau 
ta esą mažiau, negu pernai, ko 
kiu treczdaliu. Miežiai ir avi
žos- apigeri. Bulbes taip-pat 
nei szio nei to užderėjusios. Tik 
Vilniaus gubernijoje vietose, 

kur kalniau, nebuvimas lie 
taus pakenkęs vasarojui. Žir
niai slėniuose gražus užaugę, 
kalvose- vidutiniszki.

Vaisiu visur pakaktiniai už 
augę. Agrestal dėlto apiblogia 
esą. Bet už tai vyszniu, avie 
ežiui žemuogių, slyvų apecziai 
uždereje.

Kai-kurioee vietose Vil
niaus gubernijoje buvę ežemis 
pasodinta rugiu. Labai nusise 
kės derlius.

Cholera užmusze 64 in 24 
adynas.

Peterburgas- Traukija vie 
nos dienos arba 24 adynas pa 
ežiam Peterburgo mieste 14 
diena szio menesio apsirgo ant 
choleros 256 ypatų, isz to skait 
lauš 64 numirė ta paezia die 
na. Kolera Rusijoje vis smar 
kini nlatinasL Vien tik nėr 8 
dienas, nuo 1 iki 8 Kvgpju 
ežio, visoje Rusijoje kolera su 
sirgo 1,145 žmones kuriu mirė 
517. Daugiausiai serga Astra 
kaniaus ir Saratovo gubernijo 
se. Abelnai imant kolera, iki 
sziam laikui, daugiausiai prasi 
platinus tolimose nuo mus sza 
lyse pietų ir rytu Rusijoje. Ži 
noma, kurkolera platinasi, ten 
daugybe daktaru suvažiavo, 
intaisyta daugybe ligonbueziu, 
kurie tam tik ir yra; kad gydy 
ti juose kolera serganezius. 
Daktarai, kaip galint, “kovo 
ja” su kolera, nori ja ant yie 
tos užgniaužti, kad ji daugiau 
nesiplatintu. Bet tas nelengvas 
daiktas, nes ten žmones dar la 
bai tamsus, gyvena dažnai la 
bai ne ezvariai, apsileidę, dakta 
rams ne tik kad nieko nepade 
da, bet dažnai ir ju patarimu 
neklauso. O kolerai to tik ir 
reikia.

Statistika akrutu Lenkijo 
je ir Lietuvoje.

Profesoris Jespoy paskuti 
niuose numeruose gazietoje 
“Warez. Dnievnik” pagarsino 
api akrutu statistika. Tame isz 
rodime Lzaiszkyta, jog per lai 
ka 25 metu tarnavo vaiske iez 
Lietuvos ir Lenkijos, iszviso 
1,511,686 tame skai'.luje Len 
ku 1,250,548, Lietuviu 72.296. 
Rusijonu 88 432, Vokiecziu 
75,071, žydu 125 225. Totorių 
ir čigonu 115.

§ Krakove iez vieno didelio 
fabriko atstatyta daug darbi 
ninku už tai, kad neseniai kas 
tai užmusze tos fabrikos direk 
toriu.

§ Piatigorsko (Kaukazas) 
kalėjime rasta 280 atsiszauki 
mu ir spausdinimuj prietaisu.

§ Kijeve sudege didelis me 
džiu sandelis. Nuostolio in 100 
tukstaneziu rubliu.

§ Raepopinskos stanicoje 
(Kazoku szalis) apipleszta 2 
turtingi prekejai. Pas viena pa 
imta 38, o pas kita 16 tukstan 
ežiu rubliu.

§ Minske sudege geležkelio 
sandeliai. Nuostoliu daugiau 
dvieju milijonu rubliu.

Isz Lietuvos.
Kairiai.

(Szvuliuap) Musu apylin 
kės žmoneliai nesenai iszsipra 
ezs sau nuo Vyskupo kunigą. 
In musu bažnyczia dal ar at 
keltas kun Staneli”, kuris kai 
-kuriais savo pasielgimais sta 
ežiai-žmones skriaudžia.

Jis reikalauja nuo savo para 
pijonu, kad jie jam iszdirbtu 
žeme. Ir jiegu kuris nepaklau 
so, tai ta žada iszpeikti isz 
sakyklos.

Kun. Stanelis in visus betur 
ežiu žiuri kaipo in tinginius ir 
girtuokliui; pii m dvieju sanvai 
ežiu pasakė pamokslą, kad visi 
beturcziai atsiradę tik iez gir 
tuoklystes ir tinginystes!

Panemunėlis
(Ežerenu ap.) kunigas L 

Budrikes iszpeike per pamoks 
la pirmeiviu laikraszczius. 
Knygutes, kurias, sake kuni 
gas, norėsit skaityti, atneszkit 
pirma pas mane-asz, peržiurę 
jes, pasakysiu, ar galima jas 
skaityti ar ne. Ragino tėvus 
prižiūrėti savo vaikus kad nie 
kas neskaitytu bedieviezku 
rasztu, Jai ju tėvu nepaklausy 
tu, jam reika praneszti, o jei ir 
jo nepaklausysia, tai tam esanti 
svieti-zkoji vyriausybe?

Koks tai skirtumai tarp a.a. 
kun. Kateles ir dabartinio 
musu kningo. Tasai vis ’ ragin 
davo kuodaugiausia skaityti o 
mifoaai Vkiiza.Qi nori 
gazdina!

Bartininkai
(Vilk, ap.). Praėjusiais 

metais musu valeeziuje per 
sueiga buvo nutarta panaikinti 
degtines pardavinejima. Nutar 
ti pasisekė, eet iszpildytr tai 
toligražu. Pardavinėja degtine 
kaip ir seniaus. Ir sztai Kokios, 
pasekmes. Per Žolines atlai 
dus keli vaikinai tnip prisigėrė 
taludeje, kad sugavę nepažįsta 
ma žmogų, smarkiai apdaužė. 
Gerai, kad žmogelis da suspėjo 
pasislėpti: butu gal ir nebesu 
grižes isz atlaidų. Tai ka daro 
degi ine!

Kalvarija.
(Telsz. ap.) Pas mus nieko 

ypatingo ners. Miestelyja 
yra vartotoju dragijos sankro 
va kuri sziap taip laikosi, bet 
monopolis, traktieris ir dvi alų 
dės turisi puikiai, nors miestelis 
ir mažas. Del traktierio atiden 
gimo buvo suszaukta sueiga; 
pyru buvo klausta, ar jie nori, 
kad butu traktieris; vyrai 
nesutiko, bet traktireis jau 
atsirado ir nevienai prisigėrės 
jau sau kakta prasimusze. Asz 
nesuprantu, kam ežia da klaus 
ties vyru sutikimo ir juos gai 
ezinti, jeigu ju noro neklati 
soma. Abelnai,girtuokliavimas 
pas mus gerokai prasiplatinęs. 
Musu klebonas kun. J. Pet- 
rauckas uyiecze parapijoms 
prie blaivybes bet pasisekimo 
didelio neturi.

Kvetkai
(Zarasu pav). Paskutiniame 

laike kai-kune isz Kvietku 
jaunuomenes reta nedeldieni 
pareina namon su czielomis 
galvomis. Kaip tik pasibaigia 
miszparas, tai tuoj iszgirsti 
miestelyje riksmą. Iszeini pa 
žiūrėti ir matai, kaip berniukai 
nusitvėrė peilius bei akmenis 
vaiko viens kita po miestelio 
daržus. Ypacz baisi musztyne 
isztiko nedelioj 10 rugpiuezio. 
Biauru buvo žiūrėti in tris jau 
nūs, gražius vaikinus, visus 
kruvinus, susipjauszcziusius 
sau rankas ir viedus. Priežae 
ežia mueztyniu buna daugiau
sia dagtine.

Salos.
(Ukmergės ap.). Pas mus 

girtuokliavimas da nesimažina. 
Daug tamsuoliu skubiai ir no 
riai nesza savo sunkiai uždirbta 
skatiką ar tai Kamajų smukle 
sen, ar tai Salų slaptosen kar 
czemosen, kuriu yra ežia nema 
ža. Vyrai! laikas jau mesti 
degtine, laikas jau mums pa 
tiems rupinties degtines panai 
kinimu nes policija vistiek 
mesirupina ir nieko nedaro, 
nore geriausiai žino kurdegtine 
slaptai laikoma.

Salocziai.
(Panev. ap ). Musu parapijos 

kaipai prie Salocziu miestelio 
labai perpildinti. Kaskarta ka 
sant duobe, draskyti du, tris 
ir daugiau karstu (grabu), 
kurie kartais metus arba da 
mažiau teguleje žemese. Baisu 
pažiūrėti kita karta kad atly 
džiąme nabaszninka, nes mato 
me sudraskytus da nesupuvu 
sius karstus iszblaszkitue na 
baezninku kaulus ir galvas su 
visais plaukais. Nors ir meta in 
kapa tuos kaulus, bet visgi 
pasilieka daug ant virszaus. 
Tai iszrodo labai negražiai.

Kapu sutvarkymu, reiketu 
patiems pasirūpinti, nes klebo 
nas, statydamas nauja klebo 
nija neturi laiko. Ka pasida 
rysi. O kapai labai seni ir naži 
Juos buvo truputin praplati 
nes klebonas Arlauckas (teip 
20 metu atgl), o dabar vėl rei 
ketu.

1 r uar yra -v i ciur-i mtrerr para 
pijoniu negiažus paprotys: 
mes negalim gražiai papuoszti 
savo kapu, nes atsiranda tokie 
žmones, kurie iszrauna pasodi- 
tus kvietkus ir parsinesza na
mo.

Raniužiai.
(Salocziu par. Pan. ap ) Ra 

mužiu sodžius mažai žmonis 
gyvena vidutiniszkai, bet apsi 
szviefe nekaip. Ypacz ramužie 
ežiai nesirūpina savo vaiku ap 
ezvietimu. Vaikai per visa žie 
ma, nors nieko nevaikai, bet te 
vai neleidžia ju in mokslą. Be 
dykinėdami ji prie visokį neu 
gražiu darbu ir papratimu 
Žiūrėk vaikai teber da piemens 
o jau moka kortoti ir degtine 
gerti. Prisigėrė tankiarpakelia 
ir musztynes, o ju draustie nie 
kas labai nedraudžia kartais 
net pagiria.

Tvereczius.
(Szvenczioniu ap. Viln. g.) 

Musu žmones dar labai tamsus 
ir laikraszcziu mažai kas tes
kaito. Ateina po keletą laik
raszcziu egzempliorių. Yra vie 
nas ar du ir lenku laikraszcziu 
skaitytoju- Kaip ir visur, žmo
nes mėgsta “baltake traukti, 
nežiūrint, kad kunigai nuolat 
draudžia girtuokliauti ir dagi 
kalbina lietuviu laikraszczius 
skaityti. Apie Duma mažai kas 
težina ir tekalba. Mat nieką 
gero nuo jcs nesitiki ir nelau 
kia. Apie pirma dvi Durnas 
daug rūpindavosi ir kabėdavo. 
Daugiausia kalda ir žino apie 
Bulota. Ž;no apie tai, kad Pu- 
riszkeviczius tik skandalus ke 
lia ir “už valdžia stoja. Mums 
lietuviams Duma nieko gero 
nepadariusi. Treji metai atgal 
cz;a užbaigė statyti gražia mu
ro bažnyczia. Prie to darbo 
daugiausia prisidėjo kun. Slap 
szinskii. Musu valeeziuje yra 
mokykla, kurioje mokina ru 
sai lietuviai. Lietuviszkai ne 
mokina ir niekas nesusipranta 
pareikalauti, kad mokykloje 
butu lietuviszkai mokinama 
Lietuviszkai, girdi, ir nemie 
gali iszmokti, o tenai mokyklo 
je tegul rusiszkai mokasi. Vale 
tiecziai daugiausia mažažemiai. 
Žeme nebloga. Žmones gyve 
na vidutiniszkai.
Daugiaus ant 4 to puslapio.

Isz visu szalu
Turku naujas

Feldceicli meisteris.
Konstantinopolis.- Penkta 

sai Sultono sūnūs princas Ab
dul- Rachimeffendi paskirtas 
virezininku naujai insteigtos 
artillerijos valdybos. Ta žinia 
sutiko džiaugsmingi žmonių 
jausmai. Būrys žmonių prin
cą lydėjo iki Ildižo. Nau 
jas turku armijos feldceich- 
meisteris turi vos 16 metu.
Armija iszbadejusiu darbi 

nyku.
Glasgow, Angliję,- Czionais 

susirinko prieszais rotuže 16,- 
000 darbininku be darbo mels 
darni miestiszkos rodos paszel- 
pos. Randas prižadėjo pa- 
gialba.

Liverpool.- Suvirszuro 10 
tukstaneziu darbininku randa
si be užsiėmimo. Miestas pra
dėjo rinkt piningus ant suszel- 
pimo iszbadejusiu darbininku.

Essen, Vokietije.- Policije 
iszvaikino straikuojerczius 
anglekasius kasikloje Wanne. 
Deszimts straikieriu aplaike 
k’rtimus nog szobliu.

Turkija.
Ne visur Turkijoje lengvai 

pasisekė investi konstitucija. 
Tolimose Azijos Turkijos vie 
tose atsirado tokie gubeinato 
riai ir kariumenes vadai kurie 
budu nenorėjo konstitucijos 
pripažinti, kad ir buvo ji jau 
turkiai ne tokie vyrai, kad ii 
gai su tokiais geradariais dere 
tęs. Pasiuntė ten savo žmones 
ir liepe tuos užsispirelius suim
ti. Kalbama, kad jie jau suim 
ti.

Tik nereikia perdaug ir jau 
naturkius garbinti. Turi ir jie 
savo raguczius. Tai jie tik už 
politiszkaja laisve taip smar 
kiai ir gudriai kovoja. Mede 
giszkuju (ekonomiszkuju) žmo 
niu padėjimu jie bent tuotarpu 
niekiek nesirūpina ir labai 
abejotina ar kuomet nors ru 
pinsis. Sztai kad ir toks atsiti 
kimas. Konstitucijai apgarsi 
nūs tuojau Konstantinopolio 
darbininkai pareikalavo sau 
algų padidinimo, geresnio su 
jais apsiejimo ir t. t. Bet jau 
naturkiu komitetas tuojau 
prispire darbininkus dirbti, 
uždraudė jiems reikalauti 
didesnio užmokesnio ir tik lie 
pe darbdaviams geriau su jais 
apsieitii.

§ Rumunijos valstybėje, ku
rios rubežiai sueina su Turki 
jos rubežiais, apgarsinus Tur
kijoje konstitucija, valdžia la
bai pradėjo persekioti socijalis 
tus. Suėmė daugybe darbiniu 
ku,kemsza juosiu kalėjimus ir 
baisai juos ten kankina Mat 
tvarka Rumunijoje biaus, vals 
tiecziai ir darbininkai baisiai-- 
prispausti, visa žeme ponu ran 
koše. Taigi Rumunijos valdžia 
bijo, kad prislėgtieji nesusiltu 
ir nepareikalautu geresniosios 
tvarkos.

§ Persijos szachui vis dar 
nesiseka savo pavaldinius nu- 
malszinti. Taurizo revoliucijo 
nieriai puikei apsiginklavo, ap 
kasė visa miestą volais pastate 
armotas. Szacho kariumene bi
jo arti Taurizo ir pasirodyti. 
O ežia pareina žinios ir iszkitu 
Persijos vietų, kad žmones ir 
kitur, prisižiureje Taurizo 
revoliucijomeriams irgi vėl 
pradeda galvas kelti. Dagi pa
ežiuose szacho rūmuose viena 
rvta surado daugibe visur iez 
mėtytu atsiszaukimu kuriuse 
raezoma, kad szachui busią 
blogai. Szachas iszsigandes ir 
nežino ka ir nedaryti, ypacz 
kad jam kol kas piningu pri
truko o kites valstijos irgi, . 
matyt, tuotarpu bent, jam ju 
neduoda. O ežia ir tarp paežiu 
konstitucijos prieszu prasidėjo 
nesutikimai. Vieni kitiems už 
vidi turtu ir garbes. Rusu pul 
kininkams Liachovas beveik 
su visais persu juodaezitncziais 
susipiko.



DU-KART NEDELINIS LAIKKRASZTIS

Iszejna kas Utarninka ir Petnicze^
PRENUMERATA KASZTUOJE:

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

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

Mėnesinis Rasztas “Linksma Valanda"
AMERIKE ANT METO ______ -.......... SI,00
ANGLIJĘ__ ~__ «___________ _____ ........ 7 Rh
MUSUS....................... .............. ...... ..... .......... 7 mr
tfOSSIJE ................... ...........fl,50

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

AMERIaE .................................................  S3,00
BOSSIJE ............ _............ gi,50
ANGLIJOJ............................  „........... io sh

Pi*iok tani pilnai užsimokeja 
skaititojei, kas metas aplaiko 
dovana puiku Kalendori.
ENTERED AT THE MAHANOY CITY 

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

^TĄotipos
Akyas perstatymas atsibūvi 

nėjo name kupcziaus Audek- 
laiczio, tykam miestelije Pakai 
nin. Tėvas reke ir barėsi savo 
pakajoje,- motyna ir Juze, ge 
ra darbsze ir dievobaiminga, 
vienatine duktė rūstaus tėvo, 
vaikscziojosu užeiaszaravusiom 
akimi; tarnai buvo persigandę 
ir nulude, o darbininkai kro 
me, vienas in kita slaptai ka 
toki eav kalbėjo: “Na szendien 
tai ne noretau būti kailije Ka- 
toliausi”

Kas atsityko?
Ponas Audeklaitis, vienas 

isz turtingiausi kupcziu, buvo 
geras ir rustus tėvas namie, 
bet norints jau penketą vaiku 
iezaugino po savo rustam pri
žiūrėjimui, nes daugiause jin 
surūpino tas ant kuriuo dau 
giause tikėjosi, tai yra nog sa 
vo vienatynio sunaus Karoliaus 
Po teisybei tris vyruotos duk
ters ir jauniausioji Juze atnesz 
davo jam daugiausia linksmy 
in mokslą jam dagriso daug. 
Turėdamas jau dvideszimts 
metu, pavogė tėvo kelioleka 
desetku rubliu ir revolvery 
idant prasiszalint in užrubeži. 
Nes už tai atkentejo nemažai. 
Kada jau pabaigė mokslą, pra 
dėjo prigialbinet tėvui krome 
kuris ketino būti jojo, po da- 
žiurejimui tėvo turėjo diibt. 
Pramokęs tziek tiek tėvo kro 
me, likos isziustas m Viedniu 
idant pramoktu daugiau savo 
amate, nes isztenais likos isz 
guitae. Po kokiam tai laikui 
tėvas mielindamas jog sūnelis 
pasitaisė, vela iezsiunte pas vie 
na isz savo gerai pažinetamu. 
Nes ir tasai prisiuntė jin adga- 
lios su gromata, kuri poną A u 
deklaiti labai surūpino. Atėjo 
laikas vaiekavos tarnystes, ku
ris suvis pagadino sūneli ir 
sugrįžo namon pabaigtu lat 
ru.

Ponas Audeklaitis ne prigulė 
jo prie tu tėvu, kurie žiuri ant 
bjauriu apsieymu savo šuneliu, 
per tai namie atsibuvinejo tan 
kei br rtei ir lykemai. Karelus 
vienok eav isz to nieko ne da
re. Su tėvu nesusitikdavo per 
dienas o kada susitikdavo, tai 
uždėdavo kepure ant galvos ir 
ejdavo ezvilpdamas in miestą. 
Ponas Audeklaitis ėmėsi ant 
kito epasabo, tai yra, jog už 
draudė kožnam idant neekolin 
tu jojo sunui piningus. Už tai 
viena karta parėjo namon be 
yirezutiniu drapanų, kalbeda 
mas jog buvo priverstas juos 
parduot, ba ne buvo jam suvis 
reikalingi.

— Ne žinau ka pradėt,- kai 
bėjo nelaimingas tevae.- Ant 
galo kerszino iszvarimu isz na 

mu, ir kad niekad jame ne pa 
sirodynetu. Norints ne karta 
kalbėjo, bet niekad savo žo 
džiu ne iszpilde, ba tikėjosi jog 
Karolius pasitaisys.

Viena karta stsityko dalikae, 
kuri poną Audeklaiti privedė 
konia prie padūkimo Kardus 
svfalszavojo tėvo pravarde ant 
bankinio czekio ir tokiu spa 
šabu aplaike piningu ant ap 
mokėjimo savo skolų ka buvo 
praloszias isz kaziru. Ant gilu 
kio visas tas interesas davėsi 
apsimalszyt, pakol prova likos

mneszta in suda. Žinoma, jog 
tolimesnis buvimas Karolaus 
namie jau ne galėjo būti užtik 
rintas.

Isz tos tai priežasties, pasida 
re namie barnis ir riksmai apie 
kuriuos priminėm pradžioje 
musu apraszimo.

Kada api piet Kardus atėjo 
ant piet, ponas Audiklaitis ne 
galėjo ilgiaus jau susilaikyt 
isz susigriaudinimo. Ne kalbė
damas nieko, iszeme pundą bu 
maszku isz stalczio padavė sa 
vo niekszui sunui tardamos:

— Sztai tavo dalis, kuria 
butum gavės po mano smertei. 
Daryk su jaja ka nori; jago 
turėsi giluki dasidirbt kokio 
turtelio tai gerai; jago ne, tai 
man tas suvis neapeina Nog 
ežio laiko ne esi mano sunum! 
Neszkis lauk isz mano namo

Žodžius tuosius isztare, kie 
tai, be roilaszirdistes ir graudu 
mo. Padavęs sunui piningus at 
siskirte nog jojo, ne isztaree ne 
žodelio. Iszpradžios Karalus 
sav nieko isz to ne dare, nes 
po laikui apsimalszino ir su 
graudamu paszauke “Tėvai!" 
Ponas Audeklaitis iszgirdo 
szauksma, nes ne apsidairė tik 
parode su pireztu ant duriu, 
idant iszeitu. Karolus gana ge 
rai žinojo tėvo apsieyma ir žino 
jo ka tai ženklina. Tykei iszsi 
neszdino isz pakajaus, o ant ry 
tojaus dingo ne žine kur.

Nog to laiko nutilo riksmai 
ir barneis namuose pono Audė 
klaiczio o užstojo tykumas.

Ponas Audeklaitis nuejas in 
savo pakajeli, iszeme isz štai 
ežio sena knyga. Paėjo jiji isz 
senu laiku, ba da pra-diedu- 
kas joje rasze svarbesnius atsi
tikimus kaipo: užgiminue, krik 
sztus, veseiles, ugnes, ligas 
ir emertis. Buvo tenais irĮKaro 
lauš vardas užraszitas. Prieez 
dvideszimts penkis metus adga 
lios, ponas Audeklaitis su pla- 
kanezia ezirdžia inraezinejo 
varda naujei užgimusio kudi 
kio, dabar turėjo nasledininka 
ir kam palikt savo turtą! 25 
metai jau praslinko nog tojo 
laiko.. Apsigavo tėvo vėlini 
mai, ba vietoje džiaugsmo at nesze sūnūs jam yarga ir ru 
pešti!.. Szendien ponas Audė 
klaitis ir paėmė pluksna ir 
ranka., ir szale vardo sunaus 
paženklino-križeli!.. Karolus 
numirė del jojo, jau ne turėjo 
jin už savo sunu!

Vos tai iszpilde plunksna 
iszpuole jam isz rankos, akis 
užstojo kaip miglom o didele 
aszara nupuolė ant popieroe ir 
ant tos vietos kur paraszi križe 
Ii. Ponas Audeklaitis ne ūžte 
mino to, nes uždengiąs knin 
ga padėjo in savo vieta. Ar-gi 
numinąs vela kada prisikel 
tu

II.
Da niekad teip ne buvo gi 

lukningu Karolus kaip szen 
dien, kada radosi ant uliczios. 
Iszvažiavo da ta pa ežia diena 
in Lvava. Turėjo gana dideli 
skaitlį piningu o priek tam at
sirado ir daugybe prieteliu. Ko 
daugiau jam reikėjo?

Vienakarta kada eugrižinejo 
namon jau gerai užsitraukęs, 
užtiko jauna žmogų stovinti 
prie muro vieno namo o kaip 
jam ifzrode buvo girtas, ba 
sviriavo.

— Ej, prietelau, kaip man 
iszrodo tai ir tu panaszei in 
mane gerai užsitraukei. Žino 
ma vynas geras nes daug jo ne 
galima naudot.

Nepažinstamas nieko jam ne 
atsake, tik žiurėjo persigandęs 
ir užpykęs ant nepažinstamo. 
Prieez Karelu stovėjo jaunas 
žmogus, doraus veido, iezbales 
ir inpuolusiom akimi. Drapa 
nos buvo jau gerai isztrintos 
nes szvarei užlaikitos.

— Jago ponas žinotum del 
ko turėjau pasiremt prie mu 
ro!,. sudejavo drebaneziu bal 
su.

— Galiu das’praet, o gal vy 
nukas buvo per drūtas del ta 
viae;- atsiliepe Karolus.

— Ir tada turime sviruot 
kada eiame iszalkia ir ne gali 
me stot ant kojų,- atsiliepe ne 
pažinstamas.

Dabartės suprato Karolus, 
ka reikėjo myslyt apie vargsza, 
gailėjosi labai savo žodžiu isz 
tartu prieez tai. Su graudumu 
atsiliepe:

— Vargszae! Pratizau tavęs

ne pyk ant manias! Kas tave 
atvede prie tojo'padeymo ? Nes 
czionais ne yra tinkama vieta 
ant pasikalbėjimo. Ejk su ma 
nim in restauracije, tenais atvi 
riau pasikalbėsime eav.

Jaunas vyras nuėjo paskui 
jin, ir liepe paduot jam gera 
vakariene, kuria iszalkias ne 
pažinstamas suvalgė godžiai. 
Pasidrutiniae apsakė savo give 
nimo Hietorije;

(Toliaus bue).

Isz ko oras susideda Nelaimingas žiedas.!

Ir Rode Islandą nukelayau, 
Ulicze nuludus ėjau,

Na ir szirdeles ragana pama 
cziau!

Iszejus isz stubos, stovėjo 
Ir ant einaneziu ūlicze žiurėjo.

Maklakota, 
Kudlota, 

Visa murzina, 
Nusigandau ir gana. 

Sztai keli vyrai užėjo, 
O ta boba in juosius prakal 

bėjo:
Szetite in vidų, pasikalbę 

sime, 
Nors szi-ta ižsigersime.

Vyrai matomai nei sudrėbėjo, 
Su tokia smirdele užsidėt ne 

norėjo.
Ba jagu boba nevala, 

Tai žmogų szliosztumas yma.
Kad kas ant ijosios susimy

lėtu, 
Tankes szukas priteiktu;
Tai nors ižsiszukuotu, 

Gaivalus isz galvos iszvaikytu. 
Visi ija ant juoko laiko, 
Žodžiu kalboje netaiko;

Ba, koks ponas, 
Toks kromas.

Gardere buvo vestuves,
Ir buvome mažai linksmybes; Po szlubui kelos poros susi

tari,
Ir džiaugsma del savęs padari; 

Nusisamdi automobiliu. 
Žinote, vežimą be arkliu.

Mergužes noses savo su stik
lais apginklavo,

Graižus ant guogiu su szukavo.
Ir teip in Fichburga nuva- 

ževo.
Ten užtruko pora valandų
Grįžtant paeini gerymu, 
Viskes, alaus ir vynu;

Vežėjas tankei turėjo sustati, 
Per ka turėjo ir rugoti;

Mat ponai gerymu turėjo,
Tai pavilgyti

Kas dėjosi
gerkles norėjo, 
yažuojent, užty 

lesiu,
ne sakysiu.Api viską

Tiktai tris tropu n Kai atsitiko, 
Su vyrais kaip dedama,

Nes su merguezeme, tai jau 
gana;

Tos jau ne galėjo dalaikyti, 
Ne kaip eit ant reikalo, pra 

szyti,
Tai trys tropunkai atsitiko, 

Jog priliejo ir pri....
O ka turėjo padaryti, 

Jagu ne galėjo susilaikyti?

Hartforto mergynos, 
Tai tikros amerikonkos; 

Kaip eina ant strito, pabaltina 
terla,

Ir da to ne gana.
Užsitaiso kuodus,

Kaip kokius kalpokus;
Ant kampu sustoję,

Ant anglikucziu moję, 
Paskui ant spseieriu trauke, 

O kaip lietuvi pamato, susi 
rauke.

O lietuviszki vaikinai to 
paiso,

Tankei szposelius užtaiso;
Turi juoku isz tokios, 

Naktines valkatos.
Ant apsipaczeyimo tokios : 

y m s,
Kur kitur sav mergina apsi 

links.

ne

Isz visu pusiu žeme yra 
apsiausta storu (liki 300 vars 
tu) oro sluogsniu. Nors mes oro 
negalime matyti ir užuosti bet 
jin galime jausti, kada jisai, 
veju lekia. Oras yra miszinys 
bent keleriu medegu. Mokyti 
žmones gali parodyti, isz ko 
jisai yra sudėtas. Sziam daly 
kui jiems reikalinga stikline, 
vandes indas ir fosforo gaba 
lelis. Jie atsargiai ima fotfora 
pritaiso pavirsziuj vandens 
uždega jin (ne visuomet tas rei 
kalinga daryti, nes fosloras ir 
pats savimi gali orą užsidegti) 
ir urnai užvožia „tuszczia“ eti 
kline teip, kad jos kraeztai 
bent kiek butu vandenyje pasi 
nere. Fosforas ir po stiklines 
smarkiai dega ir leidžia gražius 
baltus durnus. Neilgai trukus 
degimai susimažina ir pagaliaus 
suvisu nustoja: baltieji durnai 
baltais pelenais nusileidžia ant 
vandens pavirsziaus, ir po stik 
lines viekas darosi permatomas, 
rados ten n'eko nėra atsitikę 
Bet ieztikruju ten ivyko didele 
permaina.

Kiekvienas gali pasiklausti, 
kodėl gi po stiklines vandens 
pavirszius p akilo, kodėl ten už 
silikes fosforas jau nebedega.

Mokyti žmones žino daug 
visokiu apeireiezkimu daug vi
sokiu chemiezku, medegu žino 
ir suj e zko ryezi tarp visokiu 
atsitikimu ir del to jie greitai 
surado teisinga aniems klausi 
matus iszriszima.

Sulyg tais iezeins, kad oras 
(jo bvta ir ,,tmzczioje “ stikli 
neje) yra sudėtas tnažu-mažiau 
šia i‘z dvieju atskiru. Viena 
medega paturi degi na, kita g’ 
ne. Dėlto pirmoji ehemiszkai 
usijunga su fosforu ir pavirto 
suvisu nauja sudėtina medega 
baltais pelenais (moksliezkai 
szis daiktas fosforiniu angidri 
du), antroji-liko po stiklines 
nepaliesta,-ji ehemiszkai su 
fosforu susijungti neiezsigale 
jo. Jeigu neiszsaikuoti (isz 
mieruoti) pirmąją ir antraja 
oro dali’ tai iszeina, kad mede 
gos, kuri paturi degimą ir kaip 
žinovai parodo gyvūnu kvėps 
vima, yra ore tik viena o mede 
gos, kuri netinka degimui ir 
kvėpavimai,-keturios tokio?. 
Pirmoji oro dalis vadinas 
rukeztdariu. Chemijos mokslas 
ji ženklina tiesiai viena raide 
O, nes nuo tos raides prasideda 
lotiniszkas szios medegos pava 
dinimas-oxygenium. Antroji 
oro dalis, kuriosesama daugiau 
keturios dalis isz penkiu-irgi 
turi savo pavadinima isz seno 
ves graiku kalbos; ja 
azotu. Toks vardas 
sztai delko’ aptariama medega, 
kaip jau mateme pirma, nepa 
turi degimo, nepalaiko kvepa 
vimo ir abslnai labai sunkiai 
jungiasi su kitais chemiszkais 
kūnais, sziemedega mažai ‘gy 
vastinga“ ir dėlto pavadino ja 
atsakanczia tam žodžiu azotas. 
Bet yra priežastis kitas, del 
kuriu chemija pasiliko ežiam 
kunui kitoniezka varda, isz 
lotynu kalba paeinanti,-nitro 
genium. Dėlto chemijos moks 
luose visuomet ezi kuna žen 
klinama v ena raide N.

Be rukeztdano (O) ir azato 
(X) ore esama ir kitu chemiez
ku medegu. Tarp paprastu 
neeudetinu medegu sul g,pas 
kutiniu metu nurodimaie, ore 
visuomet esama argonas (che 
miszkas ženklas Ar), neonas 
(Ne), kriptonas (Kr) ir kitos in 
jas panaezios. Bet ez’oi viso? 
medegos turi tik mokeliezka 
verte. Be neeudetinu medegu 
esti ore ir sudėtinos, kurios tur’ 
gyvenimo procesuoee( apsireisz 
kimuose) didele verta. Tarp 
tokiu chemiszku medegu yra 
žinomos ruk zti?, kuriu kai-ka 
da ir kaip-kurioj vietoj esame 
daugiau ar maž au. Sziu ruk-z 
ežiu esama daugelis, bet di- 
dž’ause verte turi anglia ruksz 
tis ir azoto rukeztis.

Karaliszka gimine Hiszpani 
jos turi nepaprasta žiedą. Už 
laiku karalaus Alfonso XII, 
tėvo tebyrio karalaus, radosi 
ant karaliszko dvaro, patogi 
grafiene Castiglione, apsiaub
ta daugybe szlovintoju terp 
kuriu radosi ir pats karalus. 
Grafiene buvo tvirta jog kara
lus payms jaja eav už paezia. 
Nes karalus apsipaeziavo su 
kuningaikszcziute Mercedes, o 
isz pavidųmo grafiene pastavi- 
j<r atkerszint už tai karalui Al 
fonsui ir viena diena prisiuntė 
jam puiku žiedą su puikiu 
žemeziugu, kuriame radosi tru 
cizna. Karalus aplaikes žiedą, 
parode paezei, kuri juom labai 
gėrėjosi, praszidama karalaus 
idant jai pavėlintu jin nesziot.

Kai alus Alfonsas atydave 
jiai-

Nog tos dienos karaliene 
Mercides pradėjo nupuolinet 
ant sveikatos, ir in kelis mene 
sius numirė.- Žiedas, kuris bu 
yo jai už didelis, nuslydo nog 
apmirusio pirszto; karalus po 
tam dovanojo jin savo bobų- 
kei, karalienei Kristinai, kuri 
po keliu menesiu teip-gi numi 
re. Po tam karalus dovanojo 
žiedą savo seserei Marija dal 
Pinai-, kuri jin tik kėlės die
nas nesziojo ir myre ant ko
kios tai slaptingos ligos.

Po tu visu nelaimiu, kara
lus netikėdamas in perspėji
mus pastavijo pats nesziot žie
dą ir pertraukije 24 adynu nu 
mirė. Karaliene Kristyna, an
tra jojo pati ir netikėdama in 
jokius pėrspejimus, numovė 

: žiedą nog pirszto numirusio 
savo vyro, nes visa szeimyna 

1 pradėjo jaja atkalbinet nog ne 
' sziojimo žiedo, nes idant jin su 
, naikintu.

Karaliene nesutyko aut to, 
nes žiedą pakabino ant kaklo 
patrono Hiszpanijos Szvento 
Jokūbo, kur kaboje lig sziai 
dienai. Žmonis vienok tiki ir 
yra persikanoja jog per taji 
prakeikta žiedą tiek atiku puo 
le negivais ir tai per jojo prie-

riko o Iliszpanijos.

Ant locnos dirvos.

ne

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

vadina 
duodas

Temykite Lietuviai.
Reikalaujanti yvairių daiktų 
kaip tai: Laikrodėlių, Žiedų, 
Britvų, Armonikų, Koncertinų, 

Smuikų, Klornetų, Brukuojamų ir šnekamųma- 
šinu, Liet, knygų ir kitokių visokių daiktų. Tai 
visados kreipkitės pas DAMIJONAITĮ Chicago, 
o iš-čia gausite per pačių lietuviškojo kalboje 
KATAL10GĄ No. 7 dykai, katrame yra šimtai 
visokių daiktų paveikslėliai ir jų k a i n o $. (j 
Chicago’s m. nesiunčiu)

Taipgi čia gaunamas Sim. Daukanto L. I. 
paveikslas, miera 22 x28 colių kaina... .25c 
Perkupčiai gauna nuošimtin. Adressas:

Gydo visokias lygas akiu. Prilaiko akulo 
sius ir gvarantuoja juos linkaiicrimna. Dz ____ r„_. „................ ............ .............
Winters per 5 ipetua mokinosi pas garsia | jy|' j" DAMIJONAITIS 
jus prof^nmyl**laiku Phiia.Wpb^. 3256 Union Avė. Chieago, iii.

SODAS SVEIKAIOS
SERGANTIEMS ŽYDI!

Jei tan nusibodo landžioti pas visokius daktarpnlaikius, varginti save liga ir leisti jei įsisenėti, 
per tu tn daktaru nesumanima ar neturėjimą 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 tuojans kreipkis asabiškai ar laiške aprašydamas savo ligų per 
The Collins New York Medical Institutą į Dr. R. Mielke, kame pasekmingiausiai 
išgydo visokias sunkias ir užsisenėjusias ligas, kaip VYRU teip MOTERŲ ir VAIKU, kožuae 
kas čion kreipiasi, dėkavoja 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, 
raukas nuleisdami apleido.

A KaLvrnac Lnrnrac- T**'" knd T1,e COLLINS NEW YORK MEDICAL INSTITUTAS 
/“kloaKy 11 ido ICllgVciD. užlaikomus geriausių diplomatę (laklarų specijnlistiĮj visus ligų apra

šymus su atyda ištiria specijališkai, nuo menkiausio iki svarbiausio ligos apsireiškimo bet jos pamato, ir sutaiso 
atsakančius kiekvienam pritaikytus 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 nč joks daktaras nė kitas institutas negali lygintis, per kų Hioksllnčiai ir pavadino tų 

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

padėkaronių, kurios ateina kasdiena, paduodame čion kelias.

Išgydyta nuo: moteriškos ligos 
kankynių Ir ekrepllavinių. 

skaudėjimo šonuose, sąnariuo
se Ir neuralgijos ilgos. Jau 
pamatiškal sveika Ir viešai pa- 
dekanoja savo paveikslą atsių
sdama.

Mrs. PRANCIŠKA 
ŠKLENAR1ENĖ,

(moteris Jono)
Ronte No 2,B. 65, Ceresco, Neb

ACUŠTA1 GUODOJAMAS DAKTAREI
Jeigu kiti dėkavoja už išgydymu, tai jau mano prideryetė telpgi iereikatl 

padėkavoną nž išgydymą Ilgos, kurią nuo manąs kaip Bloginantį kalną nu
kasė, per galybę augšto mokslo Ir gerai sutaisytų valetų, kuriuos man pri
siuntė Ir pagal pamokinimus euvartojan. Prieš tai netikėjau, kad per savo 
išdykumą suardytą sveikatą galėčiau dar atgauti. Pirmiausia jaučiausi didelį 
nusilpnėjimą, telpat vėliau Ir mano inkstai buvo suvytą, drauge ir visus vi
durinis organizmas buvo sulrąs Ir tik kaip lapas rudenlje suvytęs, laukiau 
kada nukristi. Bet kad išskaičiau lalkraštije apie Jųsų galingą gydymą Ir 
grynus valetus, tad atsišaukus ir atsiuntė man vaistus, kuriuos suvartojau 
pagal pamokinimus, sakau kaip kalną nukasė, teip nuo manąs Ilgą, likausi 
pilnai sveikas. Tad ir dėkavoju už sanžinlšką ir gabų Išgydymą. Dabar 
jaučiuosi kaip naujai a'gimęs, linksmas ir sveikas, o tai visiems broliams 
lietuviams pranešu, Idant kreiptųsi prie Jus gydytis laike nelaimės Ilgos.

Pasilieku dėkingas Ir visada garsinsiu Jųsų garbingą vardą,
JONAS SMIRNA VICZIA,

1625 Front st., Philadelphia, Pa

■'Irgąa per dn metu, ekandėjl- 
mn strėnų, krutinėję diegliu, 
plaučių nesveikumo, svaigi
mo ir skaudėjimo galvos, zva- 
nljlmo ausioe ir abelno nusil
pnėjimo ant sveikatos. Į 18 
dienų pilnai išgydytas, su pa- 
dėkavone Ir paveikslą, pri
siuntė patalplnt į laikraštį.

JOHN PAULINIS, 
Fayette Co , Orient, Pa.

SKAITYTOJAU! Jei Tave vargina žemiau paminėtos ligos, nesendink, ncatideliok, 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, užkietėjimo ir skaudėjimo vidu
rių, šonuose, tuštymuose ir po krutinę. Galvos skaudėjimo, ūžimo ir spiegimo ausyse; kraujo 
nečystumo, išbėrimo spuogais, juodgalvėms ir niežais. Neuralgijos, neurastenijos, reumatizmo, 
skaudėjimo po visų kūnų, kaul/ų sąnarių ir nuo sutinimo, geltligės. Nuo abelno nusilpnėjimo 
blogų sapnų ir jaunystės išdykumo—sugriovimo sveikatos. Priepuolo, nerviŠkitmo; nuo slaptų 
ligų,—kokio jos vardo ar skyriaus nebūtų.—Pūslės ligos, nemiegojimo, sunkumo ir skausmo 
kojose, rankose ir kitų visokių ligų vyrų kaip ir moterų, skausmingų, nereguliarišku antdrapar 

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

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 ATSIŠAUKIT, adresuojant:

The Collins New York Medical Institute <ln°)
140 W. 34 st., (arti Broadway) New York.

«« Ofiso valandos: iš ryto nuo 10 iki 5 po piot. Šventadieniais nuo 10 iki 1. mm

Sodas Rosijoje

Vienas kuningas pažinsta
mas isz savo geradeyngutno, 
paregėjo viena karta pusberni 
savo sode, nenusigandęs suvi
sai atejnanczio kuningo, užsi
liptas ant medžio valgė slivas. 
Prabaszezius priejas a rėžiau 
klausė jo:

— O ar tu nežinai keno so
de randiesi ir prie ko tiejei me 
džei priguli ?

— Juk žinau gana gerai; 
nes ar prabaszezius mielina, 
jog Dievas tik del jus liepe 
slivoms augt?

Prabaszezius nieko neatsa
kes, pagriebė jin už usu kalbe 
damas:

— Duok man tai, ar tu mis 
lini jog Dievas tiktai del ta- 
vias paliepė ūsams augt?

— Povalei jegamasteli, 
jei ūsai iszaugo ant mano 
vos.

— Labai gerai, mano vaike, 
atsake kuningas, nes ir slivos 
iszaugo ant mano dirvos, asz 
jaises pasodinau ir prižiurine- 
jau, o ne tu.

Pradėjo abudu juoktis, o 
persikanojas pusbernis jog ku 
ningo teisybe, žemai pasi 
kloniojas atsitolino susisarma 
tynias.

tie- 
dir-

Akyvas apskaitymas.
Likos apskaityta, jog jago 

iszduotum po Ig centu ant die 
nos už du stiklus alaus per me 
ta, tai galėtum už tuos pinin
gus nupirkti

Baczka miltu, 50 svaru cu 
kriaus, 12 svaru verszienos 10 
svaru makaronu, 10 kvortų sze 
belbonu, 4 szinkas sverentes 
po 12 svaru, 10 svaru kavos, 
10 svaru razinku, 10 svaru ri- 
žiu, 100 szmoteliu muilo, 3 
kurkas sverenezes po 12 svaru 
10 šmoteliu saleros, 10 svaru 
slivu, 4 tuzinus pomaranezu 
ir 2įszmotus bifsztekio.

O tai viskas už visometini 
skaitli iszduotu deszimtuku 
kas diena už du stiklus alaus!

Gazieta “Ufimskij Krai’’ pri 
dure szltoki juokinga szmoteli 
isz gyvenimo Rusijoje.

Tas buvo gminos sude. Ant 
posėdžio sūdo ateina advoka
tas apskunsto.

— O ko ponas nori?- klau
sė sudžia gminos.

— Asz cze stoju už kaltiny 
ka Wasilaus Antonovo.

— Ar sziteip!- atsako ir ta 
re’in rasztinyka.

— Ivan Ivanovicz juk reike 
tu del visoko duoti rikszcziu 
Vasiliui už toki jiojo darba.

— Reiketu kaili iszpliekt, 
teip prova parodo- atsako pi- 
sorius, paskui vienas sudžia 
kalba in kita:

— Na, tai inkrest in sėdy
nė?- Kiek rykszcziu, kaip mis 
lini, asz mislinu koki desetka?

— E, tai mažai, gal ir du 
desetkus, o ant galo, bene ežio 
nais Vašku plieksime?

— Tegul buna ir dvide
szimts raszyk: apsūdytas ant 
20 rykszcziu.

— Pavelykite ponai,- už
protestavo advokatas.- Juk 
asz da nieko ne sakiau. Da ka 
Įeina del manes kalbėt.

Nes sudžei nedavi jiam kal
bėt.

— Ka cze kalbėt? Juk po
nui Vaskus užmokėjo?

— Na užmokėjo.
— Ir tikai ponas iszvaduot 

jin sude?
— Teip.
— Tai cze ne yra ka szne- 

ket. Anisimov, duokie ryksz- 
tęs.

Advokatas nesijuto, kaip 
ijn patiesi ant aslos ir virokas 
likosi iszpildytas.

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

Gerai man ir smagu| 
No Ragažinsko sznap. 

seto turiu!
Ir tu kūmai

nestenetum
Jago tokia a- 
ridka turėtum

Agentą?

GoMIa
ALAUS 

*4^
54-56 N. MAIN STR

P. V. O B I £ C U N A S,
12 &. CARSON ST. S. S. PITTS BUK®., PA.

Firrrja Liefuviszha
SU KAPITULŲ $75,000,CŠ

SUORGAK1ZAVOTA IR CZEP.TE-
P.UOTA KAIPO

ALL NAW DEPOSIT BANK
(VISU TAUTU ntXRA)

ORGANIZATORIUS TOS BANF.O9 IRA

P. V. OEJIECUMAS.
5!ubo tunka irn tai viena iez tvlrcz.laualn guvia. Valst., czerteruou, eeLntl po kontroia 

Valetljop rando Ir per tai pilnai užslciklains. Priima piningus del užoi&zedljnio Ir mekA te* 
virta procentą. Parduoda laivakorten aut geriausiu linijų Ir sluncsda pts!nj<ū« tn vtoaa ded? 
svieto. Padaro davlernaetle atlikimui visokiu rvlkaiu eu wa!džla Kcifeeif^oB. lazmajuo vi»r. 
kius piningus ant Amor'konlezku arba kitokiu. Daro apsergeymue no ngntoe ant viau daJksu 
ir 1.1. Piningus del paczedlnlmo galit prfelunat pacztlnlu Money Orfier arba Expraas Co-9 
tuojau? buu Iszeiunstoa bankavoo knlngutes. Kreipk 1 lea visi Pas gera žinoma delvLa fdrša- 
vi P. V. OB1ECUNA, o busit apgeergetl no visokiu apgaviku.

BISCHOFFS BANKING HOUSE 
Uždėta 1848 m. {BANKA BISCHOFF’O.) uždeuisism. 
237 Broadway ir 4 Park Place, New York, N. Y.
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Pinigus siuneziame i sena tėvynė kuoatsakaneziausiai, pagal 
dieninio kurso, su kiekvienu isz New Yorko iszplaukian- 
cziu greitlaiviu, teip juog i 12 dienu krajui priimti lieka.

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

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

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

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

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

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

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

NEW YORK, N. Y.

Nedeloje Banka atidaryta no: 10 igi 12 adynai. Subatoje Igl 8 adynal vakare.

Garsingiausias ant ilsi svietą Ir žinomas kilpa ferlan- 
ses specialistas kroniszku ir uzslsenejuslu Ilgo_ _ _ _ 9

DR. KOLER, *-
Turintys tyriausius diplomus ir 16 metine praktika gi 

dyme visokiu žmogystku silpnybių. Iszgyde tuksiančias 
žmonių isz pavoyngu ligų, kurie su džiaugsmu garsina 
varda DR. KOLER. ir gyre savo pažinstamiems vadin
dami ijn Samaritonu tebirio taiko.

Jojo rodos yra už dyka,—kožnes ijam szirdingai dek*> 
voje. DR. KOLER gydo visas ligas pasekmingai o 
uzsisenejuses ligas inkstu ir rumatizmo, užsiszaldima gCtt

vos, nosies, gerkles, pilvo ir žarnų; parku, iszberimu, niežimo, epilepsy e, senu ro
mi ir visas ligas paejnanczes isz kraujo. Gydo su geriausiu pasisekimu Moterių ' 
Ligas o ipa<z uzsiseneiusiae ligas GUMBO. Turi didžiausia atyda ant visokiu 1 
užkrecziamu ir Privatiszku Ligų [ar tai paejnancziu no tėvu] kaipo: sifilis, ni/- 
trotymas viriszku pajėgu, veisei pat-naikynimo ir L L gydo greitai ir pasekmingai. 
Ne rejke sarmatintis nes gidintis ganogreieziausia, nes apsileidimas atnesae dides
ni pavoju ateitoje. Rejke žinot, jog vienas atsilankimas pas gidintoju ženklina 
daugiau ne kaip dvideszimts iaiszku raszytu per ligoni. DR. KOLER kalba lie- 
tuviszkai ir lenkiukai ir pats duoda ligoniams rodą, be pagialbos tiumoezians, 
kurie randasi konia pas kozn daktara miesto Pittsburgia.

A DIN OS P RIE MIM OI { jjo 9 iŠ rito igi 4 J^iri Nrfelomh.

DR. KOLER, I



LIETU VISZKOS PASAKOS
O ji verkdama ėjo per gires 

tais takais, ale netropyjo ne ke 
lio, ne tako. Tai ji vaikezczio 
jo per puse menesio, tai ji prie 
ėjo grincziuke viduryje gi 
rios. Inteina in vidurį: vejes 
sėdi, skaito. Klause jije: 
“Vejei, ar nematėt balto vii 
ko?”- Pucziau diena in nakti, 
ale nemacziau." Dave jei vie 
na czeveryka, kad ji nužengė 
szimta myliu. Nužengė pas 
žvaigžde sako: ‘ Žvaigždele ar 
nematėt balto vilko?’’ Sako: 
“Szviecziau per nakti, ale ne 
macziau.” Dave czeveryka jei, 
kad ji nužengė du ezimtu my 
liu. Nužengė pas mena sako: 
“Meneli, ar nematėt balto vii 
ko?’’ ‘ Žibėjau der nakti nese- 
nei parėjau ale nemacziau.” 
Dave ezeveryka, kad ji nužen
gė keturis szimtus myliu. Nu
žengė pas saule sake: “Saulele 
ar nematėt balto vilko”? Sa
ko: “Macziau, ale tavo baltas 
vilkas rengėsi su kita ženytisJ 
jau jisai turi apsirinkęs sau ki 
ta merga ir pas jin ji pasinga 
voje:” Paskui sako: “Nuženg
si palei stiklini kaina, rasi kai 
ne kalve. Duok kojes ran 
kas apsikaustyt. Ir duok no ke 
turiu sieksniu lencuga nukalt 
Tai tada užlipsi priesz kaina 
ir nusileisi in ta dvara ” Dave 
jei saule czeveryka: kad ji žen 
ge, nužengė penkis rzimtus my 
liu. Dave jei rateli: kad ji sa 
manas verpe, szpuhoj ezilkai. 
Dave jei toki peili, kad 
ji supuvusi medi drožė, o auk 
so skiedros puolė. Davė jai 
szikute kad ji balanike bado, 
o aukso skylikes, Tai ji nužen 
ge an to kalno Nusileido in 
ta dvara. Tai je priėmė lovų 
klot ir apsimazgot. Apsižiurę 
jus visus savo darbus atsisėdo 
su tuo rateliu verpe. Ale ji sa 
vo burnos nerodė apsigobus sa 
vo galva, kad je nepažintu. 
Jos vyras lauke nedėlios, tai 
bus ezliubas su antra pacze. 
Tai ji kaip verpe su tuo rate 
tai tojo antroji merga to pono 
Bako in je: “Bobut, atiduok 
man szita rateli.” Sako; “Jei 
leisi po jaunikio lova szenakt 
pergulet, tai atiduosiu szita ra 
teli tau.” Sako: “Leisiu;” ale 
liepe lekajui nueit in miestą 
pripirkt mrcniau iu gėrimu 
del pono. Nupirko lekajus del 
pono gfrimu ir parneeze. Tai 
toj antra merga davė jem gert 
macam gėrimu ir paguldė in 
loya pergulet. O ji kaip atėjo 
po tai lova, tai pasakojo kaip 
tik no pradžios savo gyveni 
mo kaip jos buvo trys sese 
rys, ji jauniause ir gražiause; 
kaip jieje pažadėjo už balto 
vilko; kaip ėjo in vesebjes, vie 
na buvo antroj abudu buvo 
kaip motina liepe mergom sziu 
ba sudegint, o tas ponaitis iez- 
ėjo su visu szturmu su veju ir 
paliko je viena; kaip dabar ji 
verkdama ėjo jeszkot, priėjo 
veja priėjo žvaigžde, mena; 
kaip nuėjo ir rado saule; kaip 
saule sake, kad mate ale tas 
baltas vilsas jau su kita renge 
gesi ženytis ir davė lencuga 
nusikalt no keturiu sieksniu 
užlipt priesz stiklini kaina; 
kaip tada insileido in ta dva 
ra, ir toj antroji pati leido 
gulėt po jaunikio lova. Ne 
girdėjo baltas vilkas o tie var- 
tauninkai, katrie nemiegojo 

‘per nakti, tai jie girdėjo, ka 
ji sznekejo. Ant rytojaus paša 
ke tam ponui: “Klausykit, ka 
szenakt po jus lova toj bobute 
tiek davg sznekejo.” Tai jisai 
suprato, kad ta jo pirmutine 
pati ji atjieszkojo. Sulaukė ne 
dėlios. Suvaževo visi karalei. 
Sako jisai “Tai dabar kiaušy 
kit, visi karalei, ka asz saky
siu: kad asz paanecziau no 
skrynios rakta dabar daviau 
nauje padaryt ir ta sena radau 
kas žin katras geresnis? ’ Paša 
ke visi karalei: 1 Senas yi-ge- 
resnis, ne kaip naujės.” Jisai 
sako. “Tai mano pirmutine pa 
ti geresne ne kaip antroji.” 
Tai dabar davė paszaukt an 
tra savo merga sako: ‘ Trauki8 
szalin. Atėjo mano pirmutine 
pati. Nemisbjau, kad tai ma
ne ji atjieezkos. Tai dabar ji 
mano o asz jos. O tu traukis, 
grižk pas savo tęva.”

Apie pustelninko szirdi
Kad buvo pustelninkas gi

rioj, ir j sai gyveno urve, jie 
joki gyvenimą neturėjo an vir 
ezaue. Ir pas jin atėjo aniuolas. 
Jem liepe apsiczystit, sako: “A 
teis pas tave Dievas szedien.” 
Tai jie eme iezeiszlave savo 
ta urvą ir iszsibarste žolynais 
ir lauke dievo ateinant. Atėjo 
dievas už dvieju adynu. Sako. 
“Žmogau, ar apsiczystinai ?” 
Sako: 1 Praszau, dieve, aik in 
vidų pažiūrėt, kaip pas mane 
gražu yra.” “Ne, sako, žmo 
gau- ar ka tu apsiszlavei ir iez 
eibaretei žolynais viduri? Ale 
tau reikėjo nueit m bažnycze 
prie kuningo, ifzsiepaviedot vi 
sus savo griekue. Tai dabar tu 
labai sugrie^zyjei: Tai turi eit 
m girre toliau kur yra malku 
prikirsta aktainei, turi pnsi- 
neezt malku ir uezkurt, o ant 
virszaus turi užlipt ir sudegt. 
Tai paskui eudege, tik liko 
ezirdis jo.

Ir an rytojaus aina medin 
ežius pro ta ugnayiete. Jem 
teip pakvipo laba’, sako jisai: 
“Afz yakara vaikezeziojau, ir 
nieko cze nebuvo, ir malkos vi 
sos sukrautos buvo szende atei 
nu, kad ugnis butą, ir teip 
man kvepa.” Jis eme su lazda 
pažarstė: “Kas cze teip kvėpė 
man?” Rado szirdi tai jis paė
mė parneeze namo. Ir jis ture 
jo viena dukterį, tai jis pada 
ve jei, sako: “Duktė mano, iez 
virk man ezirdi szita. O asz 
aisiu in g’re, žinau pankszcziu 
tai asz parneeziu. Tai bus man 
užkandys.” Ta duktė ta szirdi 
verda, ir jei pakvipo: eme pa 
ragavo ir suvalgė. Pareina te 
vis su paukezezeis isz girrios 
ir klausė. “Duktė mano, kur 
padejei ezirdi ?” O ji pasakė: 
“Tėvai, spirginu pakvipo man, 
paragavau ir suvalgiau.” Tai 
pradėjo je tėvas muszt už ta 
ezirdi, sako: ‘ Kad asz tau par 
nesziau ir liepiau iszvirtie, 
kam tu je suvalgei ? ’

IJ2 poros adynu gimė jos eu 
nūs. I-z tos adynos pradėjo jis 
ezneket ir vaikszcziot. Sako: 
“Tėvai mano, pakinkyk ark
lius, reik mumiem važiuot m 
sūdą ba asz girdėjau kad atėjo 
gromata, o jos niekas nepers 
Kaito: tai asz je iezskaitysiu. 
Nuvaževo in euda ir radę visus 
senatus susirinkusius, ta groma 
ta ir ne vienas neperskaito. Sa 
ko: “Leiskit szita vaika. Tai’ 
jie apsiima iszskaityt. Visi tie 
senatos pradėjo ant akiu 
spjaudyt, sako: “Tiek sena
tu susirinkę, o ne vienas ne 
iszskaito tos gromatos dabar 
toks vaikas vystyk luose 
būdamas, ir jis toke groma 
ta iszskaitys.” Tas vaikas 
iszgirdes sako: “Tėvai, grįž
kim namon, ba asz girdžiu kad 
už mariu karalius mirezta. Tai 
man reike ekubint pas jin asz 
jin apsiimu iszgydyt ir no 
smerties atpirkt.” Tai jiedu va 
ževo. Kaip tik iezvaževo už 
savo vartų užvaževo už kalne 
lio. Žiuri, kad vilkas an kelio 
guli. Sako tas senis; “AnuKe 
mano grinžkim atgal, ba vii 
kas guli ant kelio. Paėmė tas 
vaikas isz to tėvo vadeles ir 
važevo. Važmoje toliau. Žiuri, 
kad an kryžakeles du žmones, 
o viena negyva o nuoga kavo 
je. Dabar tas tėvas sako: “Tai 
vei anūke, žiūrėk, kaip cze ka 
voje girtuokli, kad jisai del ea 
ve ne grabo nepąeistoravojo.” 
Ale tas vaikas nieko nesake 
nuvaževo. Važiuoje toliau, žiu 
ri, kad atlydi poną labai gra 
žei, Tai sako tėvas: Anūke 
žiūrėk kaip tas gražiai užsipel 
ne, atlydi eu karūnom, su kry 
žeis, su liktarnom ir su degan- 
ežiom, ale tas vaikasjam nieko 
nesake, nuvaževo. Privaževo 
prie mariu. Žiuri, kad tas vai 
kas, kaip privažo ir važiuoje 
per mares virezum vandens. 
Pradėjo tasai senis rėkt, sako:
Vaike tai nuskesim! Ale tas 

vaikas sako: “Tėvai, lik szioj 
puse o asz vienasaisiu.” Kaip 

tik ėjo ir nuėjo virszum 
vandens. Nuėjo pas kara 
liu. Ž uri, kad tenai-karaliu 
ir daktaru. Teip jie visi da 
ve jem kele daeit pas karalių. 
Jisai intejes in tuos pakajus 
žiuri: kad jau karalius baigs 
mirt. Teip jisai priėjo prie ka 
raliaus, iszsieme pleczkute isz 
po pažastes. Sako; “Vajaunas 
karaliau, praszau pakvėpini 
sz’.to mano vaisto.”

(Toliaus bue.)

KUR BUNA.
Mano brolis Kazimieras Andruszka 

isz Kauno gub. Raseinių pav. Szveksz 
uos miestelio, sodžiaus Kalneliu 
3 metai adgal giveno Pittsburgh. Pa* 
Praszau atsiszaukti ant adreso.

(SL°l) 
Mr. Tad Adruszka

Box 386 Export, Pa,

Mano pusbrolis Stanislovas“Kalet 
va. Praszau kagreieziause atsiszaukti 
ant adreso. (57 ot)

Mr. J. Makarevioz, 
421 N. 6th et. E. St. Louis 111

Mano brolis Mikolas Kauseka isz 
Suvalkų gub. ir pav. gmino Mooka 
vos, kaimo Cirailu. Praszau atsiszauk 
ti ant adreso: oj)

Mr. Ant. Kausikas.
2130 Merriman St. SS.

Pittsburgh, Pa.

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

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

Mano tėvas Mateuszas Stuczka ir 
teta Jieva Valukoniene po tėvu 
Stuezkiute. Paeina isz Suvalkų gub. 
Seiri ju par. Praszau atsiszaukti ant 
adreso: (9^ o;)

Mr. Jurgis Stuczka
34 Taft St. Wilkes-Barre, Pa.

Mano brolis Kazimieras Szvilpa 
isz Kauno gub. Panevėžio pav. so
džiaus Preiczunu. Praszau malonin 
gai atsiszaukti ant adreso: (9^ oj) 

Mr. Ad Szvilpa
428 S. 3rd St. Steubenville Ohio.

Mano brolis Petras Sinauckas isz 
Suvalkų gub. Seinų pav. kaimo Sa 
maszkos pirma giveno Pittstone. 
Piaszau atsiszaukti ant adreso:

Mr. Jno. Sinefski
Box 201 Hartford Ark.

Mano draugas F. Radzeviozivs, 
isz Suvalkų gub. Kibuliu gmi. Pra. 
szau atsiszaukti ant adreso;

Mr. J. F. Bacewicz, 
2914 Cajson st., SS. Pittsburgh, Pa.

Mano pusbrolei Jonas ir Vincas 
Laimuozei isz Vilniaus gub. Traku 
pav. kaimo Gojaus. Praszau malonin 
gai atsiszaukti ant adreso:

Mr. A. Kuczinskas,
298 Bedford Ave, Brooklyn, N. V.

Mano tėvas Franciszkus Saveikis 
isz Suvalkų gub. Seinų pav. Meteliu 
gmino ir par. kaimo Parecenu. Pra 
szau atsiszaukti ant adreso:

Mr. M. Saveikis,
157 Weaver st. Rochester, N. Y.

Mano pusesere Tekle Ruprute isz 
Kauno gub. Sziauliu pav. Kurszenu 
miestelio. Tegul atsiszauke ant adre 
s°: (9LO,)

Mr. Jno. Welus,
6808 -10 th Ave. New York, N. Y.

Delko maža skaitytoju?

Ergelei Patogiausios 
moteres ant svieto.

Ne senei pribuvo in Pary 
žiu Miss Edith Redstone, paei 
nanti isz miestelio Woodstown 
Ohio, kuri ant amerikoninio 
konkurso patogystes likosi pri 
pažinta už “patogiausia mote 
re ant svieto.” Vienas isz pari 
žinių gazietninku, kuris ture 
jo proga pasikalbėt su patogia 
Amerikonka perstato ijaje už 
dydelei nelaiminga del kurios 
gyvenimas pęrsistato pekla. 
Sziteip ijje kalbėjo:

— Tuojaus po apgarsini 
mui api mane popierose kaipo 
patogiause, ne galėjau apsigin 
ti no reporteriu ir fotografistu 
o in menesi po mano apszaukį 
1110 aplaikiau 3.728 gromatu, 
norineziu su manim apsipa 
cziut duugybe telegrafu telefo 
nu o ir kandidatu, pribuvo ka 
persistatinejo del manes, kai 
po kandidatai in stoną mote 
rystes. Terp tu visu buvo: 
džiokerei, czebatyalei, milio 
nierei, Cowboysai, murinai, 
mokinti, amatnykai kupezei ir 
t.t. Jagu visus suraszytau in 
kninga tai butu milžiniszka 
kninga. Mano ypata stojosi 
priežaste daugelio nelaimiu, o 
ne vienas gavo sumaiszyta pro 
ta, už mane muszesi; vyrai pa 
metinejo savo paezias, f jau 
nikaieziai savo merginas. Nie 
kiaušiu del manes už viską bu 
vo tas, jog mano milemasis ma 
ne pameti, kalbėdamas, jog ne 
nori tokios paezios api kuria 
visas svietas turi ant lupu tai 
apsipaeziavo su kita.

Daktarai daugybe prisiun 
cze gromatu su visokiom ro 
dom kaip turiu užlaikyti ma 
no patogumą, jauna iszžiura, 
net ir dva^iszki visokiu iszpaži 
niiiiu nori mane priverst kož 
nas ant savo tikejymo. Raszo 
kningos api mane su visokeis 
skandaleis dedami mano pra 
varde jog stengėsi mane isz 
vogt 47 kartus o api 44 pasi 
dari sau smerti isz priežastes 
mano ypatos.

Tai matote, jog net pato 
gom moterem szlektai ant svie 
to, nes tas patogumas daug 
ergelrtT užduoda.ŽMOGAUS KŪNAS.

Vienur-kitur dairantis, neti 
ketai iszgirsti Lietuvoje kal
bant:

— E, jau dabar tu laikrasz 
ežiu tiek daug priviso, kad ne 
sKaitytoju nebeisztenka!

Taip gali kalbėti žmogus vi 
sai netoli matas. Sulig lietuviu 
daugumo dar laikraszcziu per- 
mažai yra. Visa beda tame, 
kad Lietuvos žmones mažai 
skaito, o dar mažiau iszsiraezo 
laikraszcziu. Yra daug tokiu, 
kurie skaityti norėtu, bet gai 
lisi pinigu už laiKr. mokėti.

Mažai eeant Lietuviu mieste 
lenu ir intebgentu-visas laik 
raszcziu skaitymas ir palaiky
mas lieka ūkininkams ir pa
prastiems rankpelniams- dar
bininkams.

Lietuvos miestelenai ir inteli 
gentai daugiausia svetimtau- 
ežiai arba ir lietuviai papratę 
skaityti svetimtautiszkus laik- 
raszczius, niekaip negali sveti 
muju atsikratyti ir prie savųjų 
priprasti.

Kol lietuviai ir Lietuvoje 
ggvenanti žmones laikraszcz’u 
neskaitys ir neiszsiraezys, tol 
vargas laikrasztininkai raszy- 
tojai ir tol nepakils ant auksz- 
tes’iio laipsno lietuviu laikrasz 
tija.

Panaszuinns

Ne kenki nieko-
Prisiunti valdže keturis bu- 

telus arielkos, kuri buvo nu
žiūrėta, jog turi eavije trucizna 
ir kada laboratorijoje stovėjo 
ant lentinaites,sargas būdamas 
godus ant arielkos visus ketu
ris butelus ieztueztino, o atejas 
vienas isz chemiku paklausi:

— Kasperai! kur dingo 
arielka isz tu ju but ei u ka tai 
prisiunti del ieztirinejimo?

— U-gi sztei tiejei butelei.
— O kur dingo isz ju ariel 

ka ?

Iszmanus gyvulis
X: - Ponas mania prigavai. 

Kaip asz pirkau no pono ark 
Ii, tai sakei, jog tai iszmanus 
gyvulis.

Y; - Ar gal ne tiesa ?
X: - Jau tris kartus pasibai 

di. Kaip tiktai pamato kokia 
motere ant baisikelo važuo 
jent, tuojaus pradeda pardytis.

Y:-Tai matai,ponas. Tai 
ira geriauses davadas, jog ar 
klie iszmanus, O ar da reike di 
desaes baidiklos, kaip bodisž 
kas eztamas ant baisikelo va- 
žuot?

Prie einikio
— Kelinta Juozai adina?
— Jau po gaidžiu.
— Po perkūnu! kaip tas lai 

kas greitai bėga. O pati mane 
lauke su pietumi.

r ahi'’1Yfįh' WIENATINIS
J SALONAS IR GROSER-SZTORIS.

390 Dainų tiktai hz
Su nusiuntittiH.

Iždaveme didele kninga darna 
susidedante isz 390 dainų Kninga 
druezei susinta ir broszuravota. Kae 
nusipirks,, ras visokiu dainų iez vie® 
užkaboriu ka dainoje Lietuvoja,

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

Nusipirkite ir burtu kningele su 
pagialba kaziru, o kasztuoja kuigele 
w kalada kaziru tiktai 25 oentai.

KATALOGAS

KNYGŲ
Balda kningos.

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

Senas ir Naujas Aukso Altorius vi 
sos reikalingos maldos 864 pusią, 
piu druezei andaritos $1.0f‘

Balsas Balandėlis arba Mažas Szaltk 
nis 711 puslapiu. 75a.

Garbe Dievui ant Augsztibes 640 
puslapiu. 75c

Mažas Naujas Aukso Altorėlis l.(X 
Vainikelei mažesni už Altorėlius, 

minksztai apdarita ir puikei žala 
tita 5Oc.

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

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

Aukso Altorius puikei apdaryta su 
auksiniu papuoszimu. $1.25

Aukso Altorius apdaryta in balta
kaula puikaus pavydalo. $1.00 

Aukso Altorius, apdarytas in kaula
su 3 sidabrinėje medalikais. su 
dviem anuoleleis, viražus panaszus 
in altorėli $1.50

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

Aniolas sargas, druezei apdaryta in 
juoda audimu 50o

Kanticzka apdarita in prūsine juodi 
skūra, puikei iszmarginta $1.00

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

statimo. 50o.
Gyvenimas Szventuju. Puikei o ir 

apdaryta dydele knyga • $3.00
Gyvenimas Visu Szventuju — apda

ryta • -

f\. G. GROBLEWSKI,
—=S2.5avininKas ir Fabrikantas^—

Garsiu "Lenkiszku-Lietuwisku Waistu”
Egiuterro No. 1.
Egiuterro No. 2.
Žmijecznik
Gumbo Laszai
Meszkos Mosiie
Trayenk
Liniment del Waiku
Giduoles no kosulio 

asztraus
Liepų balsamas no kosulio 

(piaueziu) 
Anti-Laxon del vaiku 
Proszkai no kirmelu 

vaikams
Proslkai no kirmelu 

suaugusiems
Vanduo del akiu

Giduolos noskaudejimk 
dantų

Mostifi no prakaitavimo 
kkju

Geležinis sudrutintojos 
sveikatos

Giduoles nutildimui vaiku 
Giduolis no nuspaudimu 

(Corn Cure)
“Grip-kiur”<
Plauka apsaugotojas 
Mikelei nuo kepau u 
“Kinder Balsam”
Bobru laszai
Rankvaistis no sutrukime 

, ------------ —— ____ ranku
Giduoles del ištraukimo „r. “Lagodnik” del alluosa-
karszczio po nudegimui. _ b _ .
Laszai no kruvinosios KENTEJIMU IR SKAUDĖJIMU. vim° viduriuB beJ°kdeji^ 

suaugusiems _________ . .... . J
No Rumatizmo (naujas bu-p . j , . tgaivitojas raujo

das gidimo) (jeriaU8e giduole del skaude- Suramitoias nervu-szinhes 
Giduoles sužlebcziojimui'{,,no.fira^'08’ ^atara, pecziu, Giduole no Ekzimo (Rožes 

maisto Krutinės, szonosie, sumafizmo pas vaikus)
Miltai no skaudėjimo szalczio, nuralgija ir nuAand-Plosterei isz kasztavolu 

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

reikalingos del tavo ligas, tada apraszik savo liga ir man atsiusk $1.00 o aplaikisi 
vaistas^kokios i eškai ingos o bus tau 10 sik geriau ir pigiau negu pas koki Daktaru 
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.

VIENATVNiS UETUVISZKAS

7 WASHUYSTOH STREMT, NEW YORK CITY.

ifata te if iaa Amerika ts g| 
khrfta «£fcafe» tai atelkyfa 
nairvfoa pigftui kaip kztor.

J»go važiu, 
ir visna ban 
ir valgio ir , 
az darbinyka aot fcovti. Tgc 
same IIoteS» raodasi netoli __ -o------------v
kitur tai ncsHmfloC tik qkil tiesSok pakoi pas mane.

Bn Guodam, WRCAS EAŽI/SAS.

i k el aut az - .
vfeokiu darbu® Hr rodą Juodu I 
Jkago kokis apgavikas nOxcta Vtfiž j

2r>

Ant viso žmogaus kūno yra 
daugiau negu 2,000,000 skylu 
ežiu, teip vadinamu poru. Sky 
lutes yra pabaiga arba iszbe- 
gis prakaito gyslelių arba inde 
liu. Isz kiekvienos skylutes isz 
sikieza mažas plaukelis; plau
keliu nėra tik ten, kur kūno 
dalis tankiai trinama, paveiz 
dan, ant delnu ir kojų padu. 
Žmogaus grobias arba skeletas 
susideda iez daugiau negu 200 
svarbesniu kaulu. Per žmogaus 
szirdi perbėga kas minuta tiek 
kraujo kiek yra visame žmo 
gaus organizme. Žmogaus plau 
czuose gali tilpti maždaug 320 
kubeszku coliu oro. Atsikve 
piant kiekvienu kartu, žmogus 
inkvepuoia ir iezkvepuoja be 
veik du treezdaliu cz’elos pain 
tęs (pint). Skilvis pagamina 
per diena maždaug apie 9 eva 
rus valgius virinamo skystimo; 
tas riekalingas valgius suvirint 
Žmogaus kūne yra suvirsz 500 
atskiru raumenų, tiek pat yra 
jame nervu ir kraujaindžiu. 
Szirdis sveria nuo 8 iki 12 un 
ciju. Širdis plaka 100,000 kar 
tu kas 24 valandas. Kiekvie 
nas prakaito kanalas yra į co 
lio ilgas; tokiu budu visi Kana 
lai krūvoj yra apie 9 mylias ii 
gio. Paprastas žtr ogus valgo 
ir geria per 5Į, svaru; per me 
tus žmogus inima valgio ir 
gerymo cziela baczka t. y. apie 
2,000 svaru. Žmogus kvėpuoja 
18 kratų vienoje; minutoje; 
žmogus inima kaa valanda per 
visa savo buvimą, gyvavimą 
apie 3,000 kubitzku pėdu oro.

Jurgis:-Tai rots, bostras 
prakeiktas, da no žemes ne atau 
go, o jau imasi už arielkos.

Jo pati; - Tai matai, Jurge 
Ii, dabar nuolatos ne zambiari 
jog vaikai in tave ne panaszus.

NAUJA KNYGA

Istorijų Szventa
Seno Ir Naujo Instatimo su Paveikslais.

Parduoda Cukru, Kava, Herbata, Mesa 
Miltus ir vyska ta kas ira reikalinga de1 
žmogaus. Teipos-gi prie vietos randasi Sa
limas su milžiuiszkaisstiklais, szaltum alum 
ariel k o m ir pujkeis cygarais. Pliektam 

parduoda SZIPKORTES ii 
siuneze piningus in visas dale* 
svieto grejtai.

PUIKI SALE DEL MITINGU, SZOKIU Ir lt.

Ir svetingiau- 
sias priėmimas
• lel visu kur ra
itė gardia Arieikele ' 
\iu ir Cigaru. Teip-gi 
-ale del zobovu ir t. t,

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

Puikiausia 
užeiga 

del Lietuviu!

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

pirmutinTkrautuve visokiu gerymo 
WHOLESALE.

9
 Pristato visokius gėrimus del sa- 

lunyku ant pikniku, balu, krik- 
sztynu alų, porteri, vynus, ariel
ka ir Lt, Pristato in namus alų 
ir porteri bonkutem. Gorimai 
pirkti pas Norkevicziu yra kano- 

SftiAri Paban^ykiiįl

Trys Istorijos apie 1 Ganoma sunu 
Abu Ebu. 2. Kuningaikszti Zeina 
Alasnama ir karalių geniusza 3. 
Mieganti pabudusi, 25o.

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

Trys Istorijos apie 1 Paskutinis No
ras. 2 Apie Septinis- brolius. 3 
2\.pie Varginga Žmogaus sunu ir 
Razbaininka. 25o

Ko4xirivrn lotv/lijvB UjjlU 1, TVOTUS gY’ 
venimas 2 Priversta linksmybe. 3 
Varginga žmogaus sunu 4, Apie 
tris uszkeiktas Karaliaus duktė 
res. 25o.

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

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

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

Lletuviszkas Kninginas 1905
Mo 1. Kas galėjo tikėtis. Du kelei. 

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

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

has kariaujf., nog to dingsta. 35o

Lietuviszkas kninginas 1904
No 4. Jadviga-Geras Snnus-kaip ik 

gilukis mainosi -Svirp Du GI. 
tuoklei. 25k

No 5. Irlanda-Robertas Velnes M* 
dejus.

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

No 7. Duktė Starembergo- Baisi Ir 
torije- Nagrada už mielaszirdysts 
Meile motinos del eunaus 25e

No 8. Musztyne už mergina - G» 
raGejingas murinas * Kas kai 
tM Jbe

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

No 10. Jonas Spekulantas. Križius 
firie upes visfos- Doras Vaikine- 

is. 25o.

♦ gNO $5 IGI $40 t

MAJNINES MASINOS. !

♦ Ir kitoki rejkalingi prietrjsai ran- T 
X dusi pas mus ant pardavimo. Teipos ♦ 
T gi pristatom kožna daleli maszinos X
♦ norints kokio padirbimo. Y
X Parduodame pikes, adatas, drilus, ♦ 
Y skreperius, skvibsus, knatus, popie- X
♦ ra ir t. L Parduodam Peczius o ir Y
X senus patajsom. ♦

: Wm. Morgan, | i *6 N. Main St; Mahanoy City, Pa.| •♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦o*

Yra tai pirmutine knyga lietu viszk* 
su teip puikeis paveikslais, padirbto? 
per europinus artistus. Puiki popien 
Aiszkus drukas. Didelo formato.

Kožnas gėrėsis katras taja knygi 
nusipirks. Norint daug kaszto am 
iszdavistes tosios knygos padejom* 
vienok pastanavijom 
labai pigei parduot R|| pfinfl 
ba tiktai už . . . VU UUIIIU

Teipos-gi turime visokiu dvasiszkn 
svietiszku ir istorinu knygų kuriu 
kataloga gausite dykai. Aaresavoktta 
•Saule7, Maha*(įjr Oijffj jžu

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

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

1001 NAKTŲ- Puikios Arabiszkos 
istorijos, $8.00

Del zobovos.
Moroliszka Kabala su Salamono no 

se. 25
Tikriauses Kabalas sa pagialba ka

ziru 2 5 o.
Burikla 10c.
Dide’is Sapnoris sudauginę paveiks

lu. 50o.
[szguldimas Sapniu 10 o.

Del loszinio Teatru.
Naminis pleęeris, juokinga drama 

viename atidengime. JOc

Popiera del gromatu.
Puikei iszmarginta su kvietkom ir 

puikeis skaitiniais 2 už 5o 25o. tuz.
Gražesne pępiera su auksuotuoju 

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

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

až tuz Kopertos 10c tuzinas.
Dtaiktai del Kataliku.

Križelei pastatomi juodi, su zalatita 
| mukele 11 coliu augszozio 50o. 
! Maži križelei del ražanoziu nog 10c. 
Į li^ $2.50
Krajavi szkapliereisu juostukem 15c

1 Karmelitinei szkaplersi 15.
Žvakes nog 15 o lig 40o.

D. T. BOCZKAUSKAS, 
520 A 522 W. South Al. Mahanoy City, Pa.
Turi uiaiftessima su wisais Europinei^ Bankais. Wisi jau ira persitikrini*, jog 

Brangti piningaj per muso tarpininkista greiesiause nnejna. 
Szimtai TuLl^stanczilTj.

Isz wi.u szalia A m e r i k o, per muso rankas siancMa kaa meUs in
BUrOPA, LIETUWA, PRUSUS, ROSIJB, AUSTR1JB, 

LEXK1JB, 1TAL1JE, IT T, T. IR T- T.

-£9^ NE WIEN0 PININGAI DA NE PRAPUOLĖ.

KANTORAS

I

SKAITYK “SAULE”

233-238 W. CENTER STR. MAHANOY CITY, PA.

Parduoda Szipkortea ant visokiu drueziausiu ir geriauriu tai- 
m. Siuneze piningus in visas dales svieto greieziause ir pi- 
giause. Visi tie, kurie per mus siuntė apie tai gerai žino. 
Iszduoda dostovierene del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam 
pavesti. Del draugysczlu prlstitu pelkes Szarfas, Juostas, Kepures, Karūnas, 
Špilkas k L t. Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu, pi
ninga ir t. L raarikyte pas malte • gwsisite teisinga atsakyma.

DOVANAI Temykite gerai! Tiknu lietuviška, didele krautuve
V 1 I F M Puikiausiu armonikų, skripkų, klernei^, triubų, koncertini* ir
V 1 u 1 L 1*1 J daugybė kitokiu muzikališkų instrumentų. Geriausių dziegorių,

»
 lenciūgų, visokių žiedų, lakotų, špilkų, kolčikų auksuJų ir paauk 

suolų, visokio skyriaus mašinukių dėl drukavojimo gr<ynaių pui
kių britvų, albumų portretams, revolverių, Šaudyklių (strielbų), 
kišeninių lempukių, guminių litarų, adresams peČetių, gramatikų 
mokintis angliškos kalbos, žodynų, istoriškų ir maldų knjgn. kokių 
tik randasi lietuviškoj kalboj, gražių popierų dėl rašymo grom^n 

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

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



ŽmiosVjetines.
— Suvienituju Valstijų 

slapti policijantai jau nog ko 
kio tai laiko eznipineje muso 
paviete api padirbėjus neteisiu 
gu sidabriniu doleriu ir pos- 
doleriu, kurie nog kokio tai 
laiko pasirodė. Detektivai lie 
pe aresztavot ne koki tai Petra 
Bralla nes kada palicijantas 
pribuvo in Szenadori tai 
pauksztis praeiezalino badai in 
Mahanoju.

— Amerikonai, kurie mate 
y y dūri naujos lietuviszkos 
mokslainee ant W. Mahanoy 
uliczios tvirtina, jog tai pui 
kiauše parapine mokslaine ko 
kia randasi aplinkinėse. Pripa 
žinetam jiems teisybe, ba ir 
mes teip kalbam.

— Badai visi kuningai ir 
pastorai susitarė uždraust szo 
kima “Barn Dance” nes tai ne 
pritinka del doros merginos 
pakelinet kojas laike to szo- 
kio. Visi tuom bjaurinusi,-do
ra mergina ne yms dalibu ta
me ezokije.

— Randasi ant pardavimo 
naminei rakandai ir karpetos, 
beveik naujos parsiduos pygiai 
visi drauge ar po viena szmo 
ta. Dasižinokyte po nu: 613 
W. Spruce St. Teipgi geras 
baisikelis. (to įj,).

Darbines pirsztines pas 
Gruberi.

Darbinies pirsztinies geriau 
se pas ji pirkti. Tokias kokias 
mainerei ir dreiverei neszojia 
po 25^ 50^ ir $1. labai druczei 
pasiūtos ir ne greit supliez. 
Pas Gruberi 34 E. Center St.

ISZ LIETUVISZKB , 
KAIMELI!.

Lewiston, Me,- Darbai 
eina vidutinei ir pribuvusiam 
ne sunku darbas gauti.

— Lietuviu mažai yra ir tie 
iezeiskisrte.

— 5-ta d. szito menesio, Ii 
kosi suaresztavotas klobas Lie 
tuviu su Lenkais, už pardavi 
nejima svaiginaneziu gėrimu.

Ar gali žmones rinkti 
sau kunigus?

Detroit, Mieli - Darbai ei
na gerai, vis geriau kaip kilo
sią vietosią. Lietuvei visi dir 
ba ir gerai gyvena, pribuvias 
gali gaut darba jagu turi gera 
prieteli.

— Lietuvei puikei laikosi.

Edwardsville, I'll - Dar 
bai vidutinei. Mainosia dirba 
po penkes dienas ant sanvaites 
ale isz kitur pribuvusiems sun
ku darba gauti.

— Lietuviu penkios farnili- 
jos, visi sutikime gyvena.

— Baltruviene nereikalinga 
tiktai vaikinai bedavoja kad 
lietuviu merginu nėra, jagu isz 
kur pribūtu tai atrastu gera ir 
bagota vaikina.

Steubenville, Ohio - Dal
bai povalei slenka, katrie turi 
gerus darbus, tai tie da užsi 
dirba sziek tiek. Pribuvusiam 
sunku darba gauti.

— Lietuviu yra 14 familiju 
ir tiek pavieniu, yra ir mergi 
nu, tik vyrai sutingia paczuo 
tis.

— Lietuviszkos bažnyczios 
nėra, visi lietuvei eina in Airiu 
bažnyczia.

Isz Lietuvoj-

— Randasi ant pardavimo 
puiki skurine sofka, szepa 
(side-board) ir puikus siutas 
in miegstuba. Parsiduos py 
gei. Atsiszaukyte pas Dakta 
ra P. B. Dunna. (ęj, o;)

Teniykite.
Isz priežasties štoko vandens 

visi neprigulmmgi naudojimai 
vandens, mazgojimas peimen 
tu ir naudojimas guminiu pai 
pu turi butu perstojama. Teip 
gi sugadinti kranai turi būti 
sutaisyti. Per paliepima Maha 
noy City Water Co. (t. f.)

E. S. Siliiman, Supt.

Daktaras Blažejauckas
Atvažiuoje in p. Kazuno ap 

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

Dydelis Balus-
Kuri parengė lietuviizkas 

Pasilinksminimo Klobas isz 
Mahanoy City Pa. ir kuris atsi 
bus Panedelio vakara 28 Sep 
temberio ant Kajero sales. Yra 
tai pirmutinis balius ezimet ir 
kiekviena ypata privalo ateiti 
ir praleist linksma vakara prie 
puikios orkestros. Ateikyte 
visi. Inžanga 25^

Vis Augsztyn ir Augsztyn-
Mes visi bandome lipti 

augsztyn savo draugijiniame 
padėjime ir pasiekti ta, ka pa 
siekia musu kaimynai. Szitoji 
puike yra labai gera, kolei mes 
turime gana iezgales ir stipru 
mo, bet mes matome daugeli 
bandant pereiti savo kaimynus 
tik pavirszutiniu iszyyzdžiu ir 
einant toliau negu jie iszsigali. 
Tas sunaikino ne tik pinigisz- 
kai bet ir aat kūno daugeli vy 
ru ir moterų. Buk atsargus ir 
niekuomet savo kovoje neduok 
savo kunui nusilpnėti. Kaip 
tik pastebėsi, kad negali, pri
imti ir sugromuloti tiek mais 
to, kiek kūnas reikalauja už 
laikymui savo stiprybes, imk 
Trinerio Amerikoniszka Elik 
syra Karcziojo Vyno. Jis pa
dilgins visus organus prie veik 
lumo ir padaiis juos stipriais 
tiek kad atstovėti visokiam 
darbui. Szitas vaistas yra bran 
ginamas visose ligose, neteki
mas noro valgyti ir stiprumo 
yra pastebiamoe. Gaunamas 
aptiekose. Juozapas Trineris, 
616-622 So. Ashland Avė., 
Chicago, Hl-

Ant pardavimo.
Saliunas ant pardavimo su 

namu, arba be namo, dasižino- 
kite ant szito adreso:

Mr. P. Plikaitis, 
144 Adams St. Newark N. J.

Hartford, Ark.- Darbai tri 
josią mainosia labai gerai ei 
na ir darbas nesunku gauti, ba 
jau ir kitos naujos mainos pra 
dėjo dirbti. Kas turi gera dar
ba, tas gali gerai uždirbti.

— Lietuviu yra kelios fami 
lijos visi sutikime gyvena.

— Salunu czionai nėra, 
kožna familija turi savo 
nūs namus.

— Del vienos misiukes
tu labai reikalinga Baltruvie
ne.

tai 
loc

bu

Geras spasabas užezedini 
mo.

Prieez 50 metu, vienam dide 
lam fabryke Ameryke, dirbo 
darbininkas szale savo draugo 
kuris buvo atsidavęs giituok- 
lieta. Kiek kartu jojo draugas 
iszejdavo ant alaus, tai jisai 
tiek atidedavo in szufleda. Per 
5 metus suezedino 521 doleriu. 
Jojo draugas tuom kart pasili 
ko girtuoklium ir inpuole in Ii 
ga. Su tais 521 dolereis prade 
jo bizni ir per laika 20 metu 
daeidirbo 100 tukstaneziu dole 
riti. Ne senei po tam palaidojo 
savo drauga kuris pasiliko di 
džiaueiam varge. Kaip-gi avie 
tas t zendien kitaip stovėtu, ja 
go žmonis ymtu paveisda isz 
szito apraszimo ?

KOZNAS EASZO GEOMATAS.
Bet j ago nori raszit gromata ant puikiau 

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

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

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

Labai puikus. Adressas:
D. T. BOCZKAUCKAS, 

MAHANOY CITY, PA.

“Pirmyn”.
I’opulariszkai moksliš

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

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

J. M Jasiuleviczius-
Box 6. Minersville Pa.

Paskubinkite nusipirkt 
labai puike isztorje po vardu:

KAPITONAS VELNES.
nilETIKIAI C IRANO DeBERGERAC.

Verte Ibi Fracailsiko 
KUN. DB. 3!. JU0DTSZ1U8.

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 
hidekite ir prisunskit.

Užvesta tvarka nepasibaigė 
ne su Apasztalu, ne su pirmų
jų kriszczioniu mirtim. Apie 
tai liudija lupu padavimai. 
Teip Klemensas Rymionis, 
kurs buvo ezv. Petro Apaezta 
lo mokiniu ir to paties Petro 
buvo paszvestas in Rymo vy 
kūpa arba popiežių ir pagal 
Rymo ciesoriaus Trajano palie 
pima buvo apie 100 m. po 
Kristaus Užgimimo Ryme nu
kankintas, savo pirmame rasz 
te iu Korintioaus sako, jog 
vyskupai, kunigai ir dijakonai 
privalo būti skiriami' pagal vi 
sos bažnyczios sutarme (S.S. 
Patrum, qui temporibue Apoe 
tolorum floruerunt, Barnabae, 
Clementis, Hermae, Ignati, 
Polikarpi opera vera et genui 
na ed, Cotelerius.Parisis 1672 
an.).

Szv. Kipinonae Kartaginie 
tis, kurs buvo vyskupu per de 
szimts metu mieste Kartagine 
ir kuris buvo 258 metuose po 
Kristaus Užg. pagal Rymo cie 
soriaus Valenono paliepima 
nukankintas, teip raszo eavo 
38 raszte in kuningus, dijako- 
nus ir žmones: “Dvasiszkuju 
rinkime, mielinusieji broliai, 
mes turime paprotį pirmiau pa 
siteirauti su jumis ir apsvarsty 
ti visuotinoje patarmėje kiek 
vieno budus ir užsitarnavi- 
mus”. Tas pats szv. Kiprionas 
67 eavo raszte vėl sako; “To
dėl reikia stropiai sergėti ir už 
laikyti dieviszka padavima ir 
apasztaliszka parspejima apie 
tai, kas pas mus o lygiai ir vi
suose apskricziuoee užsilaiko, 
idant kunigu iszszventimo pri 
derineziam atlikimui pas tuos 
žmones, kuriems vadovas ski 
riasi, susirinktu teipogi arty 
miausieji to apskriezio vysku 
pai, ir vyskupas butu iezrink- 
tas žmonėms dalyvaujant, ku 
rie kuogeriausiai žino kiekvie 
no gyvenimą ir prisižiūrėjo in 
kiekvieno elgimąsi, (Omnia 
opera e. Cypriani ed. acad. 
litt. caes. Viadobonae 1868- 
1871 an). Kaip matome iez 
augezeziau pridurtu sv. Kiprio 
no 67 raszto žodžiu, net ir vys 
kupai privalė būti žmonių ren 
kami, o apie kunigu rinkimą 
nėra ko ir sakyti.

Toliau Aurelianiszkas V. 
susirinkimas 549 metuose isz 
davė sekancziadeszimta taisyk 
le (kanona), kuria delei jos 
svarbumo privesiu ir lotynisz 
kai: “Ut nulli episeopatum 
praemiis aut comparatione Ii 
ceat adipisc5. Sėd. eum volunta 
te regis juxta eleetionem cleri 
ac plebis, eicut in ant’quis ca 
nonibus tenetur scriptum, a 
metropolitano vėl quem in 
vice sua praemiserit, eum pro 
vincialibus pontifex ccnsecre 
tur". (Idant niekam nesively 
tu gauti vyskupyste dovano 
mis arba pargale. Bet su kara 
liaus valia, sulyg kunigijos ir 
žmonių iezrikimo, kaip yra pa 
raezyta senobinėse taisyklėse, 
metropolito, arba to, kuri jis 
savo paskirs, su apskritiniais- 
vyskupas butu paszvestau). 
(zlcta eoneiliorom Labbei et 
Cossortii 37 volumina. Pansiis 
1644 an. Acta eone liorum 
Manei 23 vol. Florent. 1759 
an ).

Tokios tai buvę, kaip mato 
me, taisykles vyskupus rinkti. 
Dar pridursiu czia kelias iez 
traukas iez vadovėlio, kuri visi 
kunigai labai gerai pažįsta, 
nes jis yra vartojamas Vilniaus 
ir Kauno kataliku dvasiezkoee 
seminarijose. Tae vadovei e lo 
tyniezkai vadinasi “Institutio 
nis historiae ecclesiaeticae novi 
foederie. R. P. Clari Vascoti 
Min. Obe. Reform. Prov. Car 
niolae Leet. Emer. Elitio sex 
ta recognita a Mathia Hiptmair 
e. s. theolog’ae doctore et in ee 
minario episeopali Lincienei 
hietoriae sacrae et juris cononi 
ci profeeeore, Cum approbatio 
ne ordinariatue Vindobonen
et Lincieneis. Vindobouae
1895 an.’’ L’’etuviezkai bus: 
“Bažnyczios istorija naujojoj 
inetatymo. Kl. Vaskoti. Sztsz, 
tae leidimas, peržiuretas M 
Hiptmairo ezv. teologijoe dak 
taro. Viedniue 1895 m”. Virsz 
minėto vadovėlio pirmameto 
me 86 pel. autorius teip raszo.

(Toliaus bue)

Komiliszkis
(Vilniaus pav.). Vietinis 

antstolis nubaudė kunigą už 
procesijos be policijos žinios 
inrengima 100 rub. bausmes. 
Parapijoms surinko tuos pinin 
gus kapeikomis. 2, 3, ir 5-ka 
peikomis ir indave antstoliui 
visa maiszeli (apie 2į pūdo). 
Papykes antstolis iszkoliojo 
kunigą, kuris jam ka-tai atsa 
ke, už ka vėl turi užmokėti 
200 rub. Parapijoms yel renka 
piningus tokiu-pat budu.

Joniszkis
(Sziauliu apekr.) Posupiu 

kaimas skirstosi in viensėdžius. 
Ūkininku yra iszviso tam kai 
me 12. Tris isz ju buvo nenore 
je skirsfyties, važinėjo pas ad
vokatus, in Szauliue, ir Kaune, 
bet nieko negavo, tik liko ju 
laukai nedirbti ir po 
szimtu priklszo.

Anykszcziai.
(Ukmergės ap. ) Liepos 30 

d. isz nakties atrado užmusz 
ta Semeniszkeliu 
Ta diena Anykezcziuose buvo! 
muge, tai jis, susitikęs Justina 
Kilmaucka, užėjo kareziamon 
sizeigeiti,

Bet to gėrimo galo nebuvo. 
Pragerės visus pinigus, Silicons 
užstate ir sava žipona. Matyt ir 
to buvo permaža, nes iezeje, isz 
kareziamos susimueze. Besimu 
sznnt Silickas krito negyvas. 
Laisves dienomis pas mus žmo 
nes buvo bent kiek pamėtė gir 
tuokliauti. Bet dabar vėl tas 
pats.

Laikas butu, aryksz’enai, 
pamesti biauru inpratima! Pa
darykime vahcziuje nutarimą, 
kad degtine butu užginta par
davinėti ne tik monopolyje, 
bet ir po karcziamae!

Teverczius-
(Szvenczioniu ap.) czia buvo 

toks atsitikimas Diena apie 1 
vai. Pr. Szu]ga ir dvi mergai
tes E. Czioglyte ir A. Telicze 
nyte norėjo persikelt per upe. 
Jiems bevažiuojant, laivas ap
virto ir E Czioglyte, įkirtus 
iu vaudeni, prigėrė; kitiems 
pasisekė isz plaukti Lavona 
vos prieyakaryj pasisekė su 
tinklu ieztraukti.

Senatorius Penrose ir dar 
binikai.

Kaip jis stengėsi pagerinti ju 
būvi.

Darbininkiszki inetatymai, 
kurie pagerina darbininko bu 
vi ir suteikia jam proga ženg
ti pirmyn, buvo vienu dalyku 
apie kuri Suv. Valstijų Senato 
rms Bois Penrose visados rupi 
noei per visa savo ilga viesza 
arjera. Tokiu budu jis iszrupi- 
no darbininkams daug dalyku 
už kuriuos jie yra jam dėkingi 
ir kurie parodo, jog jie yra 
žmogus, kurie tiki in tai, jog 
reikia ezelpti žmones, kurie 
kasdieniniu darbu užsidirba 
duonos kąsni.

Ir jie visados darbavosi, kad 
sutaikinti ginezus tarp darbi 
ninku ir darbdaviu ir 
abi puses, vietoje vesti pražū
tinga straika, gražumu sutai
kinti.

Mus vientaueziai, kurie dir
ba angliakasyklose, negreitai 
užmirez ka jie nuveikė per di- 

Silicka-idiji etraika 1902 m., kada jis 
prisidėjo prie sutaikymo gražu 
mu, kas iszejo maimeriams ant 
naudos.

Balsuotojai neturi tiesos sta 
ežiai jo naujame iszrinkime, 
bet jie gali i-zrinkti Legisliato 
riue kurie prisižadėjo ji prilai 
kyti.Tie Legisliaturos kandida 
tai bus renkami per Lspkri 
ežio rinkimus, ir mes norėtume 
paraginti mus vientaucziue kad 
jie apsižiuretu dabar, kada agi 
tacija prasideda, jog Legislia- 
turos kandidatai, už kuriuos 
jie ketina balsuoti, butu past 
žadejeprilaikyti Senatorių Pen 
rose ir vėl ji aprinkti.

Dabar laike bedarbiu nusi 
pirkite visu metu “Linksma 
Valanda” dydelos .knygos 12 
coliu ylgio per 9į ploczio, kny 
ga susideda isz 427 ir 417 pus 
lapių.

Pirmo 1899 meto 416 pusla
piu knygoje randasi 12 ylgu 
istorijų, 83 visokiu pasakėlių, 
daugybe dainų ir eilių, geru 
rodu, visoki apraszymai mora- 
liszki ir naudingi pamokini
mai, daugybe juoku, paveikslu 
ir t.t. ir t.t.

Antro 1900 meto knygoje 
427 puslapiu, randasi 18 ylgu 
istorijų, 66 trumpu istorijų, 
daugybe dainų ir eilių, akivu 
žinelių, naminis daktaras, juo-
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Ka tik aplaikeme daugybe 5 
naujo tavoro ant rudens, ir j 
susideda isz visokiu naujos S 
ceikiu ant szlebiu del mote- SO 
riu, merginu ir vaiku. Teip S 
gi aplaikeme visokiu rude- | 
ninu apredimo del moterisz | 
ko liczio. Ateikite pamatyti | 
musu rudenini tavora. g
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ragino , ]£aįi pi-iežodžei ir pamokinimai 

: —ir t.t. ir t.t.
Kiekviena knyga parsiduos 

tik už viena doleri.
Tas kur pirks nesigailės,
Ir skaitymo invales turės.

Kasztus nusiuntimo mes ap
luokam. Raszykite ar pirmo 
ar antro meto knyga reikalau- 
jaujete o skaitymo turėsite per 
visus metus.

paprastu lygu žmonių. I’rieža-

nesveikumu, palikdama pylva muskulus 
sylpnam padėjimo ir iszsikiszius žamus. 
Yra tai,

NE GEIDA
turėti Rup'ura, nes yra labai nepriranku 
ir kartais Dima pavojinga. Nepersenei buvo 
mislinta kad negalima buvo iszgydinti be, 
operacijos, bet aeziu del moksliszko atra- 
dymo.

JOS GYDIMAS
isz 100 ruptura yra iszgydoiua. Be peik*, 
be turbncijos, be operaciios, bepairuiiuima 
darbo laiko, įiokiu diržiti neįeik po tam 
neszioti. I’adekavones gromatos nog užga- 
nadinti ir iszgydintu žmonių randasi mano 
ofise. Serganti n<>g kūdikiu lyg senatve bnuo 
gydinti. [abieju Įvožiu].
Atsiunsk 25’. marke ant knygutes su pavei
kslais. Dykai del visu.

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

Szitaiu oflise kalbasi Lietuviszkai ir Len
kiszkai in kur siunskyt visas gromatas.

Kaip Kriauczio Pasiūta
Musu šutai teip guli ant 
žmogaus, kaip kriaueziu 
pasuti. Nauji puikos ma
dos, gvarantiti ir geriausi 
ka pinigas gal pirkti.

Szita rudeni parduosim 
daugiaus vyru ir moterų 
negu visi kiti sztorai ir 
sugzažinam pinigus jagu 
nepatinka neužganadinti

George Miller,
ZIEGORNYKAS.

Gausyte czionai 
visokio tavoro kaipo: 
Ziegoriu, Ziegorelu, 
Daimantu, 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 fĄilkr
113 Centre St.

Dr. J. Fropstep
Specialistas AKiu Lygas 

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

Dfisas adinas 8 ryte lyg 8:80 vakaro 

Ofisas 15 E. Center St.

“Visos juso gyduoles pasirodė pasekmingiausia. Esmių užganadytas isz ju pasekmių.” 
Jos. F. ITanak, St. Mary’s Seminary, La Borte, Texas.

Ar turi skaudejima slrenosia?
Ar esi iszbales ir veidas tavo iszbliszkes? Ar skauda tau kojas? Ar 

nusilpnės? Ar tavo pajėgos yra susilpnėja ir greit pailsti? Ar kenti ant 
trumpo kvėpavimo ? Jaigu teip, tai beabejones tavo inkstai ar kepens esą ne
sveikam padėjime. Tokiam atsitikime žinok apie tai, jog

^Gyduoles del inkstu ir Kepensi
yra ge’rause prietelis. Iszbankyt viena buteli ir persikanok. Tikras faktas 
kad, buvimas ant szviežio oro ir naudojimas tos gyduoles tikrai praszalins 
priežasti lygos. Preke 75$. ir $1.25.

Juso preperatas: Gyduole del inkstu ir kepens katro sunaudojau viena buteli—teip pa- 
gialbejo kad svaigulis galvoje visiszkai prasiszalino. Juso Baisumas Gyvasties, kuri 
nepersenei naudojau, teipgi daug gerai man pagelbėjo. Visi vidurinei nesveikumai 
ir kitos pylvines lygos prasiszalino.

Jan Kasparek, Deweyville, Texas.”

Ar Turi Galvos Skaudejima?
Skau Įėjimas galvos yra beabejones 
kentėjimas užpuolantis aut žmogaus 
kiek vieno amžiaus.

Severos
Plotkelei nog Galvos 

ir Neuralgijos
atnesza palengvinimą tame ken- 
tejime. Iszgyde jau tukstanezius. 
Pabandyk jias. Dvileka plotkeliu 
Faksu ke. Preke 25$.

Ar Atsakancziai Zlebcziuoji?
Jaigu ne tai, padaryk teip kaip p. 
Kasparek. Pasirūpink pagelbeti 
gamtai darbe. Parsigabenk sau

Severos
Balsamas Gyvasties

Naudok ji pagal parasza o trum
pam laike pajusi visiszkai kito
kiu žmogum. Yra tai sudrutintpjae 
ir subudavotojas- Preke 25$.

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

W. F. Severą Co. CEDAR RAPIDS
IOWA

GUINAN'S
201 W. Center St.

Mahanoy City, Pa

UNION NATIONAL BANK
M AIIA NOT CITY, PA.

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

Suvienituju Walstiju De- 
posytoras.

DU PROCENTĄ MOKAM ANT 
SUDĖTU PINYGU ANT LAIKO.

Harrison Ball, Prezidentas,
M. M. MacMillan, Vice-PrexidentM
Ira. W. Barnes, KasiįsriB.

inoterlezku duodam ilga lenclb 
geli o eu vlru vlrlezka. Raszfk 
ar nori virlazka ar moterlezka.
■ . C. FARBER, 222. 225 Durbira I

CHICAGO, I’LL.

Szitas pulkus ziegorelis $3.75

NAUJAUSIAS 
ISZRADIMAS
DERMATOLBOIJQI MOKSLE.

I
 Daugybe odos Ilgu paejna no nservaraus

užsilaikymo Ir užsikrėtimo teipgi ir nuo 
viduriniu Ilgu. Daugumae gaunkpucZkus 
plelskanaa, slinkimą plauku, pllkimA per 
apsileidimą. Gydosi per neatsakaneziua 
daktarus ar agentus, kurte tik pinigus lez 
vilioja, o paekol raezote mums, kad eme- 
te daugybe gyduolu isz invalrlu apgaviku 
o pagelbos negavote ir sakote, kad. gal ir 
muso gyduoles negelbes. (Taigi meldi©- 
m<* mums darodyti; kokis žmogus likosi 
muso gyduolėmis apgautas.) Turime tu- 
kHtancr.las orcginaliszka padekavonlu. 
Tegul nors vienas daktaras parodo mums 
tiek padekavonlu, o mes duosime dideli 
atligynlms. Plika gaiva sunku gydyti, ja- 
go senas ir galva žvilga, tai to pagelbėt! 
ne galima, bet jago jaunas, o turi retus 
plaukus, o ant odos matytis maži plauku* 
czei tai tam galima sutelktlpa£eiba; plau 
kai neyra grybai—viena diena ne iszdyge.

;S Atsismaukiantiems nuelunslmedyka Infor 
n macija eu placzlu apraszlmu. Mes nealu- 
Q leme prisispyrę savo gyduolu, tetelngaale 
□ daktaras to ne vienas ne daro. Kas nori 
□ persltlkrlnt tegul raszo pas mus. Adreoaa

Q PROF. J, M. 8RUNBZA,
į 9C1» BROAD WAT ST., 
'5 BROOKLYN, N. T.

- Vyrsz Puse Milijono
Dekavoniu uz geradejiste.

Tas ira prietelis žtnoniu-kuris suteikia 
(uj szyrdinga broliszka rodą dyki. Ne susine- 

' sze su gauje szendienynio vysokio sztanio 
V-.k; apsiparsyntoju: Jeigu apsergate liga, tai 
Ma aikite pas savo miesto daktaru.

B<^t jaigu turite liga gedinga-privatyszka, 
k-z ! tai gal nenorite savo mieste gydintis, o jaigu 
4?) geidi teisingai tapti pagelbėtas, tai bukite 

i jszmintyngi klauskite patarymo garsingo
Vokyszko Specijalisto kuris .sugryžo isz 
Euro|XMt, isztyrias pagerinimo budo gydymą 

z-j* vysokiu kroniszku ir odos-skuros lygu, 
Į-.P sziuitai tukstaneziu pasiliko iszgydintais, 
ra kai į >-1 iii jaunu vyru visokios užsikreczemos 
ztn ligos, apriez sziu lygu kaip tai Reumatizmas 
k_z . visoki papuezkai, iszpuolima plauku urnai 
UN ■ sustabdinti, nuo drugio-malerijos. Geriause 
ra i *sztyrta gyduole nuo atpratimo svaiginn- 

; ežiu gerimu-gyrtybes, kuris su savo žyne 
Iv J prijims rodą, žednas, iszsygydins GYRT1BE 
kurs tiek nelaimiu atsitinka irkfuvyna pro- 
ce žūsta ir sveikata. Nebijokie jparaszit- 
gromata, sekretai visame užlaikomi, gyduo- 

3)] j liti nesiunezeme panevali, kaip kiti jumys 
prisiuneze per panevale iszvyliodami paskui 

I® tini centą nuo jusu, kurs žmogus su szeimyna 
ra netur* ka valgyti, myslidamas tapti sveiku, 
En j 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 

ra raszisite pas:

| BRUNDZA & 00;
gįj (SPECIALISTS)

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

Šutai su kotais ( 
del moterių ir 
merginu yra | 
ka dabar jus j 
reikalau j ate 
ant ant szito 
rudens Teipgi 
turime ilgiu 
kotu irparduo 
sime pigiau 
negu kitur.

Turime daug 
visokiu geru - 
blanketu o ir 
kaldru, labai 
pigios 
Blanketai 45c 
vertos 75c.

STEFAN ROVNIANEK 
318 3-RD AVENUE 

Pase bloko tcmlao no PP.toburglnlo Pacite. 

PITTSBURG, . PA.
Didžiausia Lietuviszka k\ autu ve visokiu 

gėrimu Suv. Vals. Kas tik naudojo muso 
nefatszavotas, nes czisius vynus ir arielkas, 
tasai ne galėjo atsigėrėt jųjų o geriause mie 
ra ir pata.navima tik pas mus apturėjo.

prekes:
$2,00 

2,oo 
2,oo 

. 4,oo 
. 2 oo

. - 4,jo

MUSO
Gera Raodona Arielka 
Gera Balta Arielka 
Raman
Human Jamaika 
Ginas
l uogine Arielka
KlAimel • •
Anlsctas, smagnB gerlmaa • I
CbIkUn Npiritan
Sllralte •
Slivdte, tikrai LlctUTiszka 
Terkellca
Terkelica. tlkial Vengrlntka
Konlukav . - ■
Koniakan, Francaxlnikas
Obuoline Brandy
Blackberry ...
RoboIIr, gardai gėrimai
Mellnvuoge ...
V iBiniUte ...

AM ERI KON ISZKI 1 
Ohio raudonas .
Ohio baltas—Baldas . •
Knllfornljos. Nonas, raksima 
Kallfornl on mustkatalas . 
KatlfbrnŪoH maszkatalas .
Kallfornl, os tokaiszkaB
Kallfornl zz 'i ‘ -
Kallfornl, or Stori 
Kallfbrnljc.; ;
Viduriams Karlas Vynas

Rasaikyte po prekes. Vikalbinlmas ant S10,oi 
ir dadglau CŽMOKAM EKSPRESĄ Pennsylvania 
Ohio ir West Virginia valstijose. Adresas:

Stefan Rovnianek,
UB 3^ Aveaac * Plttsimrg, Pt,

9,So

3,60 
5.00 
2,5o 
5,oo

3,oq
3.oo
3,oo 
tf.oo

3,oo

2,5o
s,r.o 
S,6o

3,oo

4,00 
3,50 
6,oo 
3,5<

4,60 
6,00 
3,oo 
2,5a

4.60 3,0
3.60 3,0

vynai:

ob (.4 meto) Port Wine 
c.. SxcrlWlnc
on Bnrgundy, raudonas

1.50 “
1.50 “
1.50 **
1,75 ••
2,oo *• 
2,oo *•
1.50 »•
2.50 3,oO

Didžiausias 
surinkimas szlubinu 
szlebiu visam mieste.

Ka tik dabar 
aplaikeme ant 
rudens labai 
puiku ceiku 
del szlebu me 
linu, rausvu ir 
visokiu kitu 
puiku koloriu 
del kotu jekiu 
ir andaroku

Puikios szlebes tafto 
szilko, satin, kaszmiro 
ir t-t. su atsakanczeis 
papuoszimais.
Visokiu ceiku ant ku 
dikiu szlebuku turim 
ir gatavu labai puikos

Szilkai dabar 
madojo.- Czia 
rasite didžiau
si iszrinkima 
szilku neigu 
kitur ir tai 
visuose kolo- 
ruose už maža 
preke.HARRY B. FRIEDBERG.

115 W. CENTER STR. MAHANOY CITY.
Kalbame Lie tuviszkai, Lenkiszkai, Slayokiszkai, Angliszkai


