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Kas girdėt ?
Jagu Lietuvoje rugoje žmo

nis ant dydelio suspaudymo, 
tai jau net pervirszina taje 
rugeste. Dabar daug lengviau, 
negu buvo priesz 86 metu, ka
da žmonys kaip malszus avine 
lei iszrodi priesz vylkus- mas
kolius. Atmaina dydele ir žmo 
nise, ir drabužuose ir valdžio
je. Pirma ne buvo vale cypte- 
let ant valdžios nieko, szedien 
duoda pypyru ir valdžei o ir 
carines ypatos ne aplenkė. 
Katrie Lietuvei sugryžta in sa 
vo szali, pergyvenia Amerike 
pora deeetku metu, tai ne gali 
atsistebėt tai permainai. Svie
tas ir žmonis mainosi o po 
draug ir visi paproczei mai
nosi.

Da vis gero ne girdėti,- da 
Vis žmonelei varguoje, vienok 
kaip visi sako, jog bus geri 
laikai, ar republikonai, ar de
mokratai laimes, tai vis geri 
laikai užeis- bus darbu- bus 
ir piningu.

Edisonas kalba, jog po page 
rinimui oriniu laivu, galėsime 
nulėkt per visa svietą in nede- 
lia laiko. Nes praszome te 
mint, jog Edisonas kalba “po 
pagerinimui’, o lig tam laikui 
turime labai toli.... Del mus 
iszteks keliavimas geležinke
liu ir laivais.

Kulpmonte, Pa., Užsidėjo 
draugyste Cityeins ir pribuvęs 
in Mahanoju p. Saveikis apste 
lavo koustitucijes drukarneje 
“Saules”. Jau pora nedeliu 
praėjo, kaip konstitucijos gata 
vos, o niekas ne pribuna atim
ti. Kas tai?

Kokis tai kalbėtojas ant su 
sirinkimo temperencu, pats pri 
pažino ir darodinejo idant ka- 
nogreicziausia palautu gere vi 
su minksztu gėrimu (temperen 
cu) kuriuose randasi daug mor 
finos ir kitu truciznu. Žino 
ma! Gerkite arielka ir alų. 
Whats the diff!

Neiszpasakitinai sansa.
Washington, D. C. - Visam 

Amerike vieszpatauje neiezpa- 
eakityna sausuma isz priežas
ties ne buvimo lietaus.

Miestuosia sustojo darba fa
brikuosią isz priežasties štoko 
vandenio. Jevai iždžtusta 
Pennsylvanijoi ir New York.

Tukstanczei žmonių diena 
ir nakti kariauna prieszais de- 
ganezes gires ir krumus. Ug
nis girrine kainuosią Adiron
dack padaro kas diena ant $1,- 
000,000. Ugnis apėmė 50,000 
margu girrios.

Miestuosia Ilazleton, Bethle 
ham, Sunbury, Shenandoah ir 
žodžiu tarnet visur, miesto pru 
dai iždžiuvo ir tik kėlės ady- 
nas ant dienos paleidže vande
ni.

Programas Socialines 
partijos Amerike.

nio, kaip 1 ir puse dienos ant 
nedelos.

c) Kad fabrikuose ir dirb
tuvėse bulu geresnis paredkas 
ir prižiūra.

d) Per nedaleidyma prie 
darbo vaiku lig 16 metu.

e) Per užginyma gabenimo 
isz eteito in eteita iždarbiu per 
vaikus kelininkus ir isz kito-1 
kiu fabriku ne turincziu pri
žiuro?.

8) - Per nukelyma randavo 
geradeyngumo ir užvadavimo 
-tosios priesz lygas, štokui dar
bo, iszduccziu, netinkumo 
prie darbo senatvės ir mirties.

9) - Pastanavijimas mokes- 
>zio liekanų po mirusiam pa
gal palikta turtą ap.zacavota.

Daug metu praeis, kol to
sios gyrrios užaugs, ka dabar 
trumpame laike czionais Ame 
rike iždegi, Kas uždegi? Vie 
ni sako isz maszinos ant gelež- 
kelio, kiti, jog tai vaiku dar
bas,- o velei visi tikrina, jog 
medejei uždegi, kurie medžio
dami ugni sukuria ir no tos ug 
lies užsidegi.

Amerike to ne paiso, pustije 
girres, knisa žeme, kur tik jau 
cze ka toki toje žemeje ižkni 
sa. Ar-gi tai ne puikus gaspa 
doravimas ?

Amerika vadina “naujas 
svietas”, nes tas naujas svietas 

' greicziau savo vertes ne teks, 
negu Azije- seniause dalys 
svieto už visas kitas dales.

Ne gana, jog milionierei szi 
czion isznaudoje žeme ir darbi 
nykus, jau lenda ir in Europi
nes yieszpatystes ypatingai in 
Rusije, kur daugybe brangeny 
bes randasi Uraliui, Balkonuo 
se ir kituose kalnuose randasi 
ne judyti skarbai.

Philadelphioj randaviszkam 
banke randasi gatavu piningu 
suvirszum 300 milijonu dole 
riu. O Amerike vargas ir ba 
das___ Nėr dyvu, jog sočia
listai zurza.

Isz Londono daejna žinios, 
jog isz pradžių ne žinojo ka pa 
daryt su iszkastu deimantu ku 
ris svėrė pusantro svaro, isz 
deimantiniu kasikiu Afrike. 
Szkada, kad pas mus nepa 
klausė!

Tasai deimantas yra vertas 
du ir puse milijono doleriu.

Isz Amerikos
Kase

Velei atsirado pranaszas, ka 
apgarsino, jog pasirodis ko 
meta Halleya, kuri ketina tik
rai susimuszt su musu žeme ir 
ta sumusz aut smulkmenų. 
Tasai kometas pasirodineje 
kas 75 metai ir ateinanti me
ta, pjutes menesije pradės ar
tintis prie žemes. Tegul nu- 
puolineje ka greicziause, o pa- 
matis, jog per 75 metus dyde
le atmaina ant žemes užėjo.

Ar tiejei Susivienijimai abu 
du lietuviszki, api 2 lenkiszki 
ir Slavokinis, daug naudos del 
žmonyjos atnesza. Ne! lenkisz 
ka “Zviązko” dyngo keli de- 
setKai tukstancziu o lietuvisz- 
ku ne gali dingkt nes kiek 
ateina, tiek iszeina. O slovaku 
Spolkąs per puiku (!) gaspado 
ravima, in ketverti milijonu 
dol. pradangino.

Juk jago czionais ka uždės- 
tineje, tai tiejei uždetojei ne 
del visuomenes labo, tiktai del 
savo iocno labo uždeda,

Api tai visi žino, jog teip 
yra o ne kitaip.

16 mili

kitados 
trusto 

Corp.”

douhc kitiems - 
pats inpuole.

Tyrone, Pa. - Laike kriksz- 
tinu pasidarė czionais musztine 
kuriuoje Andrius Martinas nu 
dure peilu Joną Neslerocka. 
Ne gana to Andrius prikrovęs 
k'szenius su dinamitu nusida
vė prie namo kuriame atsibūvi 
nėjo krikeztinoe, pakiszo kelio- 
lyka ezmotu ir uždegė. Nes ir 
dinamitas kiezenuosia eksploda 
vojo iszneezdamas Andriuką in 
padanges su dutze ir su kunu. 
Da ne svgrižo.

Naujas karabinas
Washington, D. C. - Vienai 

isz czionaitiniu techniku iszra 
do nauja karabinu su kurios 
pagelba galima ant 900 mas 
tu mestieszrapnelussverenczius 
23 uncijes. Tiejei szrapnelei, 
kada puola aut žmonių ar že 
mes, eksplodavoje aplinkinėje 
ant 120 pėdu. Jago tasai iszra 
dimas butu tikrai tuom kaip 
iszradejas tvirtina tai butu iez 
tikrųjų baisus ginklas. Kožnae 
Žalnierius galėtu ezeszis tokius 
azrapnelus neezti savo krep 
eziuje.

Padidinta alga zecerenis.
Washington;,? - Visi staty 

tojei Įdaru ant maszino, ran 
daviszkoje drukarneje, prade 
dant nog 1 d. Oktobeno ap 
laikys 1C0. vyrszaus ant ady 
nos, už ka ju mokestis pasidi 
dins nog $4 lyg $4.80 ant die 
nos.

Motere 30 metu senumo 
New Yorke apskundė 88 metu 
senumo senuką ant $50,000 
už tai jog ne norėjo su jaja pa 
ožiuotis ant duoto žodžio. O 
kad tasai senelis yra milijonie 
num, per tai galime numanyt, 
kaip didelis žaidulis szirdije 
pastojo tosios moteries. O kad 
ne butu turtingu, tai ne butu 
jin skundus. Žinomas daigtas.

Suvadžiotas meileje - 
pasikorė.

Edwardsville, Pa. - Albert 
Skaraskey, 23 metu senumo pa 
sikore arti czionais su pagialbi 
d rato. Kiezemuje pasikorelio 
rado sekante gromatele: “Ap
leidžiu szi svietą ir ejnu in ge 
resni.” Mat, Skaroskis buvo in 
eimilejas in mergina, kuri ne 
priėmė jojo meiles ir badai isz 
tos priežastes papilde pat žu 
dinsta per pasikorimą.

Padovanojo savo vaikams 
SI 6000.000-

Pittsburg, Pa.- Milijonieris 
William II Singer laike savo 
“auksinio szliubo” ant atmin
ties apdovanojo kožoa iez savo 
ketvertą vaiku po $4.000.000. 
Alba isz viso iždalino 
jonu doleriu.

Senas Singeris buvo 
direktorium plieninio 
“United States Steel
kuriame turi dalibas iszneszan- 
ežius ant milijonu doleriu. j

Žveriszkas apsicymas 1
moezekos 1

Laport, Minn.- Worints visi (
žinome jog moezekos ne ku 
riuos yra nemilaszirdingo? del 
likusiu sierateliu po pirmai 
motinai bet szitoji perviezina 
visas kiek lig sziol buvo kada i 
girdėt. <

Mrs. Jennie Schneiderhoff, 1 
ne kentus keturiu metu dukriu į 
kės likusi?, po pirmai paezei i 
Schneideihoffo, kada tasai isz 
ėjo ant ukes dirbt, toji iez pik- i 
tumo sumueze teip balsei mer 
gaite, jog gulėjo per kėlės ady : 
nas be žado. Ne gana to, iez 
lauže nebagelei abi kojas ir 
ranka. Tėvas sugrįžęs namon 
klausė kur Onuka, o moezeka 
pasakė, buk iezsiunte pas teta, 
Nesugrižue in koki laika pra
dėjo tėvas jeszkot ir rado tvąr 
te gulinte, pridengta sziaudais. 
Tuojaus nugabeno m ligonbu- 
te, kur badai už kokio laiko 
pasveiks. Schneiderhoffas slap 
tingai pardavės savo ūke, pa 
mete velniezka moezeka, kuria 
ezrifas iszmete laukan iez grin 
ežios.

Geras gilukia.
Roanoke, Va. - D. J. Blan

kenship, ūkininkas isz Bed 
ford pavieto, pribuv o czionais 
ant licitacijos daigtu, kuriuos

■ Noifolk * Western geležinke-
■ lis pardavinėjo. Ant licitacijos 
1 pastate pakeli, kuriame radosi

senos drapanos Žalnieriaus. 
Blankemh pas pirko drapanas 
už $6.50.

Iszviniojas drapanas rado 
terp kitu daliku, kelnese kieze 
niuje ezimta doleriu aukse, po 
ra deimantimiu auskaru ir du 
brangius žiedus.

Tesinga bausme.
New York. - Czionais per 

ilga laika ubagavo su kūdikiu 
židelka, kurios vyra? dirbo 
kas dien ir uždirbdavo tris do 
lerius ant dienos o priek tam 
turėjo daug piningu padėtu tri 
jose bankosia. Kada likos 
aresztavota ir pastatyta priesz 
sudžia, likos nubausta ant 
$500 piningais. Virokas buvo 
labai teisingas, ba žinome, jog 
židas ne mėgsta sugražint ne 
skatiko kada karta jau gauna 
in savo rankas. Givaltu 
daug, nes židelis turėjo 
me užmokėt

buvo 
baus

“Saule” ne priguli prie jo 
klos partijos ir už politika jo 
kiu kyeziu neyma už agitacije 
ir pritarnavima katrai nebūt 
partijei.

Prie republik mines ir demo 
kratines partijos etoje prie 
ežiu metiniu iezranku ir sociali 
ne partije. Ateiezaukime m 
savo partnerius socialinius at
kreipė pažvelga ant trustu, 
kurie dasieki bailaus iszirie- 
teymo ir kurie szedien paskiri- 
neje prekes ant vieko: duonos 
mėsos ir cukeraue, anglių, naf 
tos ir drabužio, o ir net ant 
grabu del darbinyku. Daveda,* 10)-Mokesti no aleigo?. 
tolaus, jog darbine klaea Suv. 
Steituose, ne gali tikėtis jokio ( 
pagerinimo savo daleles no fa- j 
brikantu ir kapitalistu, ne no 
glaunu politicznu partijų, nes 
tosios partijos vra tiktai del ( 
tureziu. Republikonai randije j 
teip ylgai, tai tik ta partije 
yra atsakanti už tebirius ezlek- 
tus laikus. Republikonai yra , 
priežaste to knzio, republikonu 
randai inetumi in varga darbi , 
nykus.

Sziczion talpiname, sociali? i 
tu programa nes ne del visu j 
yra žinomi keiseymai eocialys 
tu, ydant skaitytoje! “Saules” 
persitikrytu ir pažintu taje 
partije Czionais nesikalba api 
tuosius “cicilikus” vagius tik- , 
tai api socialistus, tokius, kaip 
republikonai ir demokratai.

lleikalaujeme:
Reikalaujeme ant tu pėdu 

no rando pagelbos del neturiu- 
cz'u darbo, per dirbimą keliu, 
kanalu sodinama iszmdkytu 
girriu, pataisimo nederlyngu 
dyrvu ir per pradeyma viso
kiu naudyngu darbu visuome
niniu. Visi darbinykai prie dar 
bo privalo būti priimami per 
randa ir dienos darbas bus 
paskyrtas 8niu adynu ir mo 
kestis per unije pastanavitas. 
Randas privalo teipos-gi pas- 
kolinet del Steitu ir gminų be 
paluku del pradeymo tokiu 
darbu; o ir turi szelpti darbi 
nes organizacijes, del davimo 
paezelpos savo sanariam, bu- 
nantiem be darbo. (Tokiu spa- 
šabu atsirastu daug bedarbiu 
Prideczkas zecerkos.) o teip— 
gi privalo panaudot ipasaba 
koki turi savo galybėje, ydant 
sumažyti varga terp darbiny- 
ku per priežaste nerangumo 
kapitalinio systemo.

Programas Socialistu. (1)
1- Savastis rando: geležke- 

liu, telegrafu, telifonu, latvy- 
nes ir visu kitu spasabu komu
nikacijos o ir visos žemes.

2- Paimt in randa visas pra
mogas ir dydelius užvedimus, 
no tureziu per kuriuos ne gali

i mažesni per juosius eit in kon- 
kurencije.

1 3-Paimti ant savastes visuo 
menes kasyklas anglies akmen 

' laužės, naftos szaltinius gy 
i rres, motorus vandeninius ir tt.

4- Gyrrios isznaikytos turi 
būti moksliszkai užveistos ir 
balos nudžiovytos. Nudžiovi- 
tos ir pagerytos dyrvos turi

i prigulėti ne del kompanijų,'tik 
i tai del visu.

5- Luosybe spaudos kalbos 
ir susirinkimu, teip kaip kons
titucija gvarantuoje.

6- Tykybe bus palaikyta už 
privatiszaa daigta-nes tai rei
kalas ypatiszkos saužines.

7- Pagerinimas iszlygu dar 
bo, o ypatingai:

i) Per sutrumpinimą dienos 
darbines prilyginant prie dau
ginimo visokiu ma:zinu.

b) Per užtikrinimą kožnam 
darbinykui pasilsio ne mažės-

ISZ ROSIJOS, LIE 
TU VOS IR LEN

KIJOS.

11) Lygybes balsavimo teip 
del vyru, kaipo ir del moterių 
ir tiesos atszaukymo siuntinio.

12) - Numetimas senato.
13) - Ne turi prezidentas 

duot balso ar vienai ar antrai 
szalei.

14- Pata’symas konstituci
jos per dydesne dali balsuojen 
ežiu.

15- Rando rinkimas per 
rydesne dali balsuojancziu. 
Vagų ne butu davado renkime, 
tada antru kartu turėtu būti 
linkta.

16- Rupitys api spasabus 
pagerinimo mokslo ir api svei- 
lata visuomenes.

17- Atskyro tebiriu tiesu 
darbo ir prekystes ir proce tu
ri būti lygybėje su dypartmen- 
fcr.

18- Idant visi sudžios butu 
renkami per žmonije ant trum 
po laiko ir kad juju valdže 
butu aprubežuota.

19- l’rovos turi darytis be 
jokio užmokesezio.

10- Butu dalei-:tas balsavi
mas kožname steite del gy
ventoju katrie perbuvo 90 die
nu tame steite priesz iszran- 
kus.

Kandidatu ant urėdo prezi
dento isz szalies socialistines 
partijos yra Eugeniuszas Deb- 
sas: ant vice-prezidento Ben 
jaminas Ilamford.

Trumpos žinutes.

— Sprinfield, Mase. Jurgis 
Nicholson, czistitojas czebatu, 
likos apvogtu ant $3 325.

— Shamokin, Pa. Isz prie
žasties szirdingo juoko laike 
perstatimo, Maud Hali puolė 
ne gyva.

— Des Moines, lova. James 
Brenton jeezko atsiskyrimo su 
savo paeze, už tai jog toji ne
nori prisiut jam knipkiu m 
kelnes.

— Tonlon, Francije. Laike 
mokslo szaudimo, truko viena 
iez armotu ant francuziszko 
vajauno laiyo Latouche Tie- 
ville 13 laivoriu likos užmusz 
tu o 28 pažeistu.

Svarbi žinute apie auksa.
Keturkampiais colis aukso, 

yra vertas $210; keturkampi- 
ne pėda $362,380 o keturkam- 
pinis mastas butu vertas $9,767 
762- skaitant po $18. už unca. 
Nog prasidėjimo Krikszcz'ony 
bes radusi $427,000,000 aukso 
ant svieto nes laike atradimo 
Ameriko, ant svieto susimaži
no aukso ant $57,000,000. Te- 
biriam laike ant svieto randa
si vertes aukso už deszimtis 
milijonu doleriu - $10,000,000

KOZNAS RASZO GKOMATAS.
Bet■jago nori raszit groniata ant puikiau 

sios popieros kokios lig sziol da ne esi inu 
tęs, tai pargabenk sau tuziną su kopertom 
tik už W 65^ ir $1.50 busi užganadytas o 
ir tas džiaugsis kuris nog tavias gromala 
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.

Parduoda mergaites in I 
paleistuvystes namus 1 

Prancsza kad po Kauno 1 
gub. sukinėjasi agentai, kurie 
inkalbiueja jaunoms mergai ; 
tems, kad jos važiuotu Ameri 
kon, tenai gi jas parduoda in 
paleistuvystes namus.

tildomi statistika,
Szimet Rusijoje viename Ge 

gūžes menesyje iszleista 743 
tukstaneziai su virezum egzem 
plioriu knygucziu apraszan- 
cziu visokiu sztupu karžygisz- 
kus darbus.

Iszkasiniai.
Prie-pat Gedimino kalno, 

kareiviams kasant žeme pama
tams po krautuve pastatyti, isz 
kasta senovės ginklai ir kiti 
indomus daiktai.

Dydelis vejas.
Pagiriai (Ukmerge? pav). 

Nemunaicziuose kilo didelis 
vejas. Kritusi nuo medžio su 
puvusi virszune užmusze ant 
vietos grybaujanezia miszke 
1 9 metu mergaite.

Sugrįžo turtingas isz 
Anieryko-

Wloclawas.- Tomis dieno 
mis atėjo ant paczto czionais 
mietezionis Jonas Grinczius 
ir aplaike aut paduotu kvitu 
12 tukstancziu rubliu. Laike 
pasikalbėjimo su juom, pasiro 
de, jog priesz 14 metu iszkeha 
vo su paeze in Amerika, kur 
abudu dirbdami ir czedindami 
piningus dasibirbo teip ženk' 
livos sumos. Atyažiuodami in 
Wlaclava, paėmė su savim 
tiek, kiek buvo reikalinga ant 
keliones o likusius turėjo kvi 
tuosia kuriuos iszmaine ant 
paczto. J

Žudinsta nežinomos 
ypatos

Vilnius.- Užmiestyje likos 
su rastas nepažinstamas žmogus 
suženklais ant jojo kūno kurie 
duoda suprast žudinsta. Kūnas 
buvo nuogas o kaklas eupaus- 
tas su skepetaite, galvoje ture 
jo skyle. Isztirinejimas paiode, 
buk žudinsta turėjo ludintojus 
nes tame laik nieko sau iez to 
nedare. Elzbieta Bclnuseviczie 
ne pripažino, jog po piet mate 
du vyrus ejnancziosius per 
gire, nes mielino jog vienas ki
ta veda ir vienas iez joju buvo 
girtas, kaip jai nudavė. Nes 
kada Bolnusevcz;ene sugražinę 
jo namon, užtiko toje vietoje 
kur mielino rasti girta, sutiko 
gulinti lavona be drapanų o 
žudintoju su drapanom ir cze- 
batais bėganti prie upes. Mote
re reke pagialbos; subegožmo- 
nes, nes tuom laik žudintojas 
perplauke per upe. Policije ne 
sugavo žudintojaus. Kaip rodos 
tai nužudintas buvo knksz- 
ezienis.

Cholera platinasi " 
Peterburge

Petersburg.-Aziatiszka cho- i 
lera platinasi kas kart daugiau < 
Petersburge ir yra panaszi 
kaip tai buvo mete 1893. Vai- - 
dže ne gali užbėgt prasiplatini ; 
mui; vajauna prova likos visur 
investa ir uždraudė pardavima 
arielkos lig atejnancziam me- 
nesije. Miestiszka rodą paskyrė 
500.000 rubliu ant padidinimo 
ligonbucziu. Kone visos randa 
viezko mokslaines likos pripil- 
dintos ligoneis. Randas invede 
kromus isz kuriu dalins mais
tą del reikalaujencziu pagiel- 
bo=, o ir vaiskavos kuknes 
kuriuose maišia virs ir iszdavi 
nes del vargingesnių gyven 
toju.

Cholera platinasi kas kart 
placziau

Petersburgas,- Cholera chio 
naisnepalaunanes kas kart pla 
naši daugiau. Lavoniczios yra 
pripildytos lavonais kurie guli 
tenais be palaidojimo Devinios 
prižiūrėtojos ligoniu jau numi
rė ant choleros.

Randanbzkas raportas garsi
na, buk nog praeitos subatos 
bg seredai numirė 648 žmones 

o nauju ligų randasi 1872. Už 
miesczio raportai suvisai ne da 
ejna ir api tai miestyszkos vai 
džios nesirūpina. Žmonis kiu- 
poja ant ulieziu, meldže su su
dėtomis rankomis Dievo idant 
praszalitu taja baise pavietre.

Metrapolitas Peteraburgo pa 
liepe žmonėm melstis bažnyczio 
šia, po visas diecezijas.

Vilkai.
Utena- (Ukm. pav.) 

žin kur atsibastė Klaviniu so- 
džiun (2 varstu nno Utenos 
vilkai ir iszpiuve 15 aviu: 10 
negyvai, o 5 pusgyviai, ir 1 
kumelioką. Aveles buvo nesu 
varytos gurbam

Isz ka

isz visu szalu
Cholera ant Filipinų.
Manilla, P. I.- Czionais ir 

prasiplatino cholera terp gy 
ventoju. Lig sziolei septiniole 
ka numirė o trisdeszimts aez 
tuonios ypatos apsirgo. Vienok 
miestiszka valdže ne snaudže 
ir daro visokius stengimus 
idant jai užbėgt.

— Ant amerikoniezko lai 
vo “Sheriden” pasirodė chole 
ra, kuris atplaukė m pristova 
Manila su naujeis rekrutais. 
Po iszneszimui ligonio, laivas 
likos gerai iszrukintas ir rasis 
per tris dienas ant kvarantinos.

— Miestuosia Intramaro ap 
sirgo penkios ypatos Meisic 
13, Tondo 5, Peco 1, Sampo- 
loc 6.

Nubaudė visus 
valstieczius.

Joniszkis (Sziauliu pav.).- 
Antstolis nubaudė visus vals
tieczius už keliu nepataisima. 
Teip Kepelkcziu skyriui yra 
80 ukiu ir daugiau kaip 10 kam 
pininku. Ūkininkus nubaudė 
po 5 rub., o kitus tai net ir po 
10 rub., “kampininkus” gi po 
1 r. Taigi viena Kepeliecziu 
skyrių nubaudė in 400 rub. 
Joniszkio vakcziuje yra 7 sky 
riai. Kitu skyrių valstieczius 
nubaudė po 10 rubliu. Taigi 
dabar suskaitykite, kiek tai Jo 
mszkio antstolis surinks isz 
žmonių pinigu. Zemskas irgi 
nuteisė valstieczius tuos pini 
gus mokėti. Miestelems už gat 
viu netaisyma irgi nubaudė po 
3 ir net po 20 rubliu kiekviena.

Burmistras- žadintojam-
Saville, Iszpanije.- Cztonai- 

tinei laikraszczei clanesza api 
baisės žudinstae burmistro 
miesto Alkaron (provincijoi 
Cuenca) Dr. Tortosa Y. Tor
tas. Laike tyrinėjimo iszsidave 
jog tasai rakalis papilde dovi
nes žudinstas. Užtroszkino sa
vo szvogeri ir svaine, nžtrucino 
savo paczia, sukaneveike jauna 
mergaite užduodamas jai pir
miausia kloroformo o būda 
mas baimėje idant jin ne iž 
duotu, sukapojo nelaiminga ir 
inmete in vandeni. Viena isz 
savo prieteliu apgirdės gerai 
inkiszo jam ilga špilka in sme
genis. Kitas aukas troezkinda- 
vo. Gyventoje! Alkarono teip 
jojo bijojosi, jog niekas ne drį
so daneszt policijei api jojo 
darbus nes policije dasižinojo 
api tai isz netycziu ir taji raka- 
Ii suėmė ant karszto darbo.

Didele ugnis Parižiuje.
Parižius.-Ugnis czionais su

naikino stacije telefonu ir di
džiausia paczta prie Place de 
Victories, sunaikindamas lig 
pamatu. Bledes ugnis padare 
ant 5 milijonu doleriu. Teip gi 
ugnie sunaikino dideli narna 
ant uliezios Saint Danis pada
rymas bledes ant $800,000.
Grafaite pati ūkininko.

Budapeezt, Auetrije.- Czio
nais atsibuvo tomis dienomis 
svodba Henrikos Pokgraczov- 
nos, grafaites su ūkininku Jo
nu Ondrasiku, ūkininku. Gra 
faite turi vos 17 metu ir jau 
nog senei milejosi su Ondrasi- 
ku o kad tėvas buvo prieszin- 
gas juju meilei, grafaite pabė
go pas savo milema ir gyveno 
su juom ant vieros. Grincze 
Ondrasiko radosi tuojaus prie 
palociaus Pongraczovo. Tėvas 
iez piktumo patalpino duktere 
in klosztoriu. Tuom kart tėvas 
numirė, o motina paejnanti ir 
isz prastu žmonių pavėlino ap- 
eiviruot, dukterei su Ondrasi
ku. Dabar-tes Ondraeikiene 
innesze prova, idant adgaut 
turtą nog savo dėdės, kuriam 

i tėvas paliko visa turtą per pik
tumą prieszais savo duktere. 
Badai iszlaimes savo turtą.

Szipkortes pabrango.
Bėrimas. - Czionais atsibu

vo seimas reprezentantu vala- 
kiszku kompanijų szipkorcziu 
ant kurios nutarė pakelt pre
ke ant szipkorcziu igi New 
York. Preke szipkorcziu tuo- 
jaus pabrango ant $10 dau
giau.

Vargas Anglijo!.
Londonas. - Vertalgyetos 

bjuras tomis dienomis apgarsi 
no buk Anglijoje, iszskryrent 
sveiku ir tujų žmonių kurie 
ne turi jokio užsiėmimo, ran
dasi 928 tukstancziu ubaguti- 
kru vargszu kurie tik užsiimi- 
neje ubagavimu. Arglijoi pri
puola vienas ubagas ant 38 
ypatų o Londone kone trigu
bai ju tiek randasi.

Ainerikoniszki laivorei 
pas Popiežių.

Rymas.-Sz. Tėvas Piusas X. 
priyminejo pas save 200 ameri- 
koniszku laivoriu isz laivu 
Maine ir Alabama. Perstatė 
juosius Monsignoris Kennedy. 
Aplaike palaiminima o po tam 
bueziavo in žiedą. Ant galo 
visi suszuko- ant jo garbes: 
“Hip, hip, Hoorah!”

Velnei atsiuntė cholera.
Amoy, Chinai. - Isz priežas

ties numirimo suvirszum 3,000 
žmonių ant choleros, pastojo 
didelis sumiszimas terp žmo
nių, kuriuos suerzino derviszai 
prispirdami žmonių prie davi
mo didesniu auku už numiru
sius. Derviszai paleido terp 
žmonių paskalus buk jeje ma
te keturis velnius mieste, o 
vienas isz ju prakeikė žmonis 
už tai jog žmonis mažai duoda 
auku ant numirusiu savo gi
miniu. Už bausme smertis at
lankys miestą Amoy1 o numi
rėlei supus ant ulieziu nepalai
dodami. Žmonis baieei persi
gando tokiu pranaezavimu, 
nes vis tiek žmonių mirdavo 
kiek ir priesz tai. Aplinkinėse 
Amoy numrie suvirszum tris 
tusktanezei žmonių.

Vėtra sunaikyno visa 
miestą.

Bombay, ladia. -Ant salos 
Inagra vieszpatavo pasiutiszka 
viesulą kuri sunaikino miesteli 
Saint Matthew, skaitant septi- 
.nis szimtus gyventoju suvisai 
likos nog szio svieto iezt,į mti. 
Voskelios ypatos stengas! iszsi- 
gelbėt ant luoteliu.
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^/Ąotipos
In kėlės dienas po tam atė

jo pas Joną vienas isz fabriko 
darbininku, kuris buvo mates 
apgarsinima laikrascziuosia. 
Pasakė jisai, jog pažinojo žmo 
gu, kuris jam karta primine 
laike pasikalbeymo, jog ko 
kiam tai vargingui studentui 
davė 30 rubliu. Tasai žmogus 
buvo didelu niekadeju, kuris 
kožna skatyka praloszdavo ar 
ba pragiardavo.

— Kurjiasi randasi?- pa- 
szauke sueijudinias inžinierius.

— Žinau tik tiek, jog vadi 
nosi Audeklaitis, nes kur da 
bar randasi tai ne žinau. Kaip 
man rodos tai nesiranda jisai 
Europoje. Macziau jin paskuti 
niu kartu tada, kada pakylo 
kare terp Anglijos o Transvae 
lauš ir kalbėjo man, jog ketina 
pasiduot in vaiska. Ant galo 
prie nieko kito ne butu tykias.

— Tai man užteks!-atsake 
Jonas, džiaugdamasis naujiena 
ir užraeze sav pravarde nepa 
žinstamo, kitados savo gerade 
jaus.

IV.
Dabar guodotinas skaitito 

jau gal keliausi su manim in 
tolima szali Transvaelaus, kur 
atsibuvinejo baisi kare Bauru 
su Anglikais, už neprigulmin 
gysta ir iezsiluosavima isz pa 
jungo Anglijos.

Angliszkam abaze po vado 
vista jenerolo Bullerio, stovi 
prie ugnies jaunas žmogus, 
augeztas, su iszbliszkueiu vei
du. Tai musu senas pažineta 
mas Karolus Audeklaitis, su 
nūs turtingo kupcziaus o dabar 
akvatninkas angliszkam vala
ke. Likias iszguitas antra kai
ta isz teviszko namo, slankio 
ja po didesne dale Europos, 
negalėdamas niekur apla’kyt 
sav jokio nžs’emimo, daejo 
prie didžiausio vargo, ir tada 
inženge m vaika kaipo akvat 
ninkas.

Czionaia rado suvis kitaip, ne 
kaip sau perstatinėjo, tai yra 
baisu varga, ilgus marszus, ba 
da ir nuolatini keiksmą aficie- 
ru. Ant galo viena karta atėjo 
jam ant mieles- “Ko ilgiau tu 
rikentet? Ar-gi ne turu karabi 
na prie ezono, pabaigt ta savo 
varginga gyvenimą. Kulka in 
galva, ir bus po visam!” Jau 
ketino saugyvasti atimt, o pns 
paudes ranka prie krutinės, 
kad eztai pajuto po mandiera 
ka tokio kieto. Buvo tai meda 
likas, kuri jam matina buvo 
uždėjus ant kaklo, kada aplei- 
dinejo narna paskutiniu kar
tu, ir atsimintas ant motinos, 
ne turėjo pajėgu atimt sau gy 
vasczio.

— Ne, ne! ne klausiniu pa 
gundu szetono, nes dalaikysiu 
taji varginga gyvenimą ir pa 
siliksu žmogum. Kada vajna 
pasibaigs, pradėsiu dirbt, pa 
kol negalėsiu sugrįžt in savo 
teviszkia. Tada da karta stosiu 
priesz tęva ir parodysiu, jog 
ne esmių latru, kokiu jisai ma 
ne turėjo... O motin! motin! 
mislis api tave mane iszgialbe 
jo nog smert.
Mielaszirdyste Dievo iszlaime 

jo., szetonas patrotino duezia, 
kuria tikėjosi gauti m savo le 
tenas.

Pradėjo dienitis. Jenerolas 
Boileris iszdave paliepimus 
ant marszo. Staigai nog kalnu 
puolė szimtai szuviu ant neti 
ketu Žalnierių. Isz krumu. 
kalnu, medžiu ir žoždiu tarent 
isz visu pusiu puola szuvei ku
rie naikina glitas angl’szko 
vaisko.

Pasidarė didelis sumiszimas 
terp Žalnierių, nonnts aficierai 
stengėsi visom pajėgom daduot 
narsumo savo vyrams, bet tie 
jie neklausidami nieko, bego 
adgalios, palikdami pažeistus 
draugus ant pleciaus musztines 
Baurai, paneeze dideli ingaleji 
ma taja diena, nepatrotindami 
ne vieno isz saviszkiu.

* * *
Ant rytojaus surinko pažeis 

tus ir užmusztus ir nugabeno 
m ligonbute Kapsztata. Dide 
loję saleje duodasi girdėt nuo 
latinei dejavimai. Sesers miela 
szirdistes ejna nog lovos in lo 
va.

Terp pažeistu, randasi teip- 
gi ir musu Karolus, kuriam 
kulka perdure viena plauti. Po 
keliu dienu karezczio, szendien 
pirma karta atgavo savo isz 
minti. Su nusistebėjimu dairo 
ei aplinkui ir ant artinanteses 
sesers mielaszirdyetes.

— Acziu Dieviu, jog ponas 
atsigaivinai!- ateiliepe sesuo.- 
Baurai gana mielaezirdingai 
apsiėjo su tavim.

— Ach teip, nes man ežio 
nais teip skauda,- ateiliepe Ka 
rolus, pridedamas ranka prie 
krutinę.

— Teip, tenais perejo kul 
ka. Jago butu viena coli , že
miau inejus, tai szendien butu 
mei priekaititas prie negive 
liu.

Karolus sunkei atsiduso.
— Teip, teip, acziu Dievui 

ir mano motinėlei jog szendien 
da esmu gyvas. Po tam apsakė 
seserei visa savo gyvenimą. 
Klause jojo apsakymo su dide 
le atyda.

Po kokiam tai laikui bgo 
nis pradėjo atejtinet prie svei 
katos.

Viena diena, kada jau pra 
dėjo eziek tiek vaikezeziot, vie
nas isz didesniu aficieriu atėjo 
in ligonbuti, kalbėjosi ilgai su 
perdetiniu ligonbutes, o ant 
galo priėjo prie Karolaus.

— Ar ponas vadiniesi Karo
lius Audeklaitis? - užklausė 
ligonio, kurie nusistebėjo labai 
tuom užklausimu’. Aplaikee už 
tvirtinanti atsakima nog jo, afi 
cieris iezemes kokia tai popie 
ra isz mandieriaus tarė;

— Po visiezkam pasveiki
mui, gali ponas engrižt m savo 
teviszkia. Piningai ant kelio
nes guli pas mane. Kokie tai 
ponas klausinėjo api tave pas 
muso konsuli Viedniuje. Te- 
nais dažinosi placziau api ta
vo nepažinetama geradeju.

— Karolus isz predžiu ne 
norėjo tam tikėt, ne galėjo sau 
iezreikszt, kas teip api jin rupi 
nosi. Isz pradžių mielino jog 
gal tai tėvas per praezima mo 
tinos.. Nes ne!., Tai ne galėjo 
būti jojo tėvas, ba tas ne gale 
dažinot api jojo būvi. Kas tai 
galėjo būti, ant to klausimo 
lauže sau galva. Nekantrei lan 
ke tosios valandos, kuriuoje 
gidintojas jam apreiksztu die
na apleidimo ligonbuezio, 
idant kanogreicziause galėtu 
rengtis in kelione .

Kada Karolus gilukningai 
eugrižo in Europa ir ateiszauke 
pas angliszka konsuli Viedniu
je, pasakė jam tenais, jog 
fa=ai, kuris api jin klausi
nėjo, buvo tai ne kokie Jonas 
Krynskie, inžierius, kuris jin 
jeezkojo labai svarbiam reika
le pas save. Karolus jau senei 
buvo užmirszias taja pravarde 
ir net tada dasiprato visko, ka 
da stojo prieszais Kriynska, o 
tasai primine jam, jojo gerade 
ynguma kada jam buvo davės 
30 rubliu kada buvo iezalkiae 
ir vargingu studentu. Dažino- 
jas jog Karolus buvo gerai 
mokintas ir iezizlavintu kup 
czistoje, fabrikantas, uoszvis 
Krynskio, davė jam užsiėmi
mą rasztininko savo fabrike, o 
o kuria su dekingmu Karolus 
prijeme tuojaus.

« » *

Atėjo neužilgio szvente Vely 
ku. Name ponstvos Audeklai 
ežiu nerimastie ir nuludimas. 
Tėvas szeiminos apsirgo pavo-

yngai, jog gidintojai abejojo 
api jojo gyvaete. Buvo jau 
priemias paskutinius sakra
mentus ir paiirenges ant 
smert, nes matyt jog da turojo 
ka toki ant eavžines ir tankei 
sznabždedavo: “ Ach kur-gi 
dabar randasi Karolus?.. Kad 
norinte jin da karta parege- 
cziau priesz smert!’’

Motyna ir sesuo nuolatos mel 
de Dievo idant sūnūs atsivers
tu ir sugrąžytu jin namon ir su 
įtaikintu su tėvu.

Api piet atėjo gromata pas 
motina, kuri josios surūpinta 
^zirdi pralinksmino neiszpasa 
kitu džiaugsmu. Dingusia su 
aus danesza, jog sugrįžta na 
mon ant Veliku, ne kaipo vai 
kata nes kaipo žmogus turintis 
užtikrinta sau būvi ir vieta, 
sugrįžta kaipo atsivertęs griesz 
ninkas, kuris po ilgam blu- 
džiojtmui permaine savo gyve 
nima!..

Po valei prirengė tęva prie 
teip džiaugsmingos žinios, ba 
abejojo idant teip staigi žine 
ne butu pavoynga.

In kėlės adynas po tam pri
buvo Karolus po tėvo pastogia 
Ne galetau mielas skaitytojau 
apsakyt ta džiaugsmingo suey 
mo sūnaus su tėvu, motina ir 
sesere. Buvo tai isztikruju 
džiaugsmingos Velikos!

In kėlės dienas po tam tėvas 
Karolaus persikėle in amžina 
atsilsi. Karolus po smert tėvo 
padaręs paredka turte, eugrižo 
vėla prie savo dinsto ir aplai 
kydavo kas diena didesne pa 
guodone nog savo duondavio.

Jigo skaitytojai norėtu dau 
giau ka tokio dažinot api die 
vobaiminga ezeiminele Karo 
lauš, tai tik tiek pasakau jog 
sesuo Ona inženge in miniszku 
kloeztori kur pasiszvente tar 
nuat lig smert Dievui.

Juodkai
Litras vaikas.

— Del ko moezele tabaka 
in nosį trakia ?

— Mat, mano anūkėli, tai 
ant akiu sveikiau.

— Tai kodėl in akie nepili, 
tiktai in nosi ?..

Da nori-
— Sudžia:- Tai tu velei ga- 

va:ei in mano rankas? Matai 
latre, sedejei kalėjime ir ne 
pasitaisei ?
Vagie:-Azs pasitaisiau, tiktai 
ne daug. Dabar vėlei noru gau 
tie in kalėjimą kad gerai paei- 
laieit.

Nopostis žino, kad kone visur 
mergynos, 

Kramto guma visos; 
Iszsiplerinia burnos, 
Iszrodu kaip durnos.

Kramto ir seiloje, 
Ant cziutabakiu moję; 

Kad Džimai, Maikes prieitu, 
Su joms kalbėtu.

Ba maitele anglikas, 
Tai ne Lietuvis, suvis kas ki

tas!
Wilkes Barre, su keloms mer- 

guczem suėjau, 
Lietuviszkai in ijaises prakal

bėjau,
Tai dzievaž suprast ne galė

jau, 
Norint lietuviszkai kalbėjau.

Pas ijais, ant galvos liežuvis 
ir kuodas,-

Tas pirmutinis daigtas!
O jagu jaunesne už vyro iez 

teka,
Tai in veseile ne eina ir svu ija 

je neszneka- 
Teip apsieina visado*

Senivae merginas.
Taje kvailybe,
Daro tamsybe;

Kad apszvieta turėtu, 
Tai ne beždžionkautu.

Giuispabudi nima.
— Szitai matai dėdulė, jau 

pabaigiau mokslą ir gavau pa 
ludinima, dabar apeipaeziuo- 
siu ....

— Tai teipoe-gi gausi palu 
dinima.

— Kaip tai ? ant ko ?
— U-gi ant kvailo.. .

Karuže moja,
— In kur dabar kūmai nori 

eiti ?
— Asz dabar einu ant kapi 

niu atlaukit kapa mano ne 
baszninkee paezioe....

— Tai nieko, kuomti, ijje 
kitokio mane ne mati už givae 
ties. Po smert noriu pasirodit 
tokiu jau, ba kad ne bufau 
girtu tai ijje mamas ne pažm 
tu,

Peik kitas.
— Einu Juozai ant boles ka 

asz galu kalbėt su mano szo 
kike ?

— Girk ijaje jog ijje graži.
— O jagu ne bus graži ?

Tai visas kitas peikkie.

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

Gerai man ir smagu]
No Ragažinsko sznap. 

selo turiu]
Ir tu kūmai 

nestenetum
Jago tokia a- 
riwka turėtum

Agentas

Columbia
ALAUS

Ant dypo nuėjau, 
Tikieta ižsipirkau, 

In Dekalb, Ill, nuvaževau, 
Ir kaip norėjau, teip^>ada- 

riatu
O kad kelio gerai ne žinojau, 
Sigamoreje isz vagono iezejau;

Visa diena vežiojau, 
Api Lietuvius ne dažinojau.

Jau pamislinau,
Ir in save kalbėjau: 

Tau Baltruviene be dalos, 
Turi gryžti adgalos.

O ka, vakaro sulaukiau, 
Poteriaudama in DeKalba 

nutraukiau;
Stritkari gavau, 

Sėdau ir nuvaževau.
Tame karas sustojo, 

Niekas nesijudino;
Ties tuom daigtu piknykas 

buvo,
Tai daug merginu in kara pri 

buvo;
Mat, kad nesivalkiot, 

Kad nors po gaidžiu in Dakalb 
pribut.

Kada visos suėjo
Ir jau karas važuot pradėjo, 

Asz sav atstui sėdėjau, 
Ir ant visu žiurėjau.
Nugi mano rūteles, 

Nekurios gyrtos mergeles; 
O viena priesz mane sėdėjo, 

Liežuvi iszkiezta tuiejo. 
Tuojaus vemt pradėjo, 

Žmonis net kare sėdėt ne ga
lėjo.

Ir da daugiau tas atsitiko, 
Jog net padeli po sėdynė pa 

liko.
Kada buvo ant 10 to stryto, 

Jau buvo ne toli ryto;
O kada iszlypti reikėjo, 

Kožnas in vales juoku turėjo 
Vaikinas mergina veda,

Ta ne gali paeit, aut stryto 
sėda

O ve, angelskai sznekejo, 
Norint gerai ne mokėjo. 
Mergina sako, aim vos sik, 

Vesk mane namo, ne palik, 
Asz kent vok,

Imk mane už rankos.
Jau toke mergele, 
Ne bus gera palele;

Da blaivi visaip padaro, 
O su girta kas pasidaro?

Del tokiu tėvu.
Verta duot lazdų, 

Jagu dukrelėms vale duoda, 
Jog ant gyrtuoklystei atsi

duoda!
Girtuoklyste nedorybes mo

tina,
Api tai bus gana.

Asztuoiiiu valandų 
dienos darbas.

Tai buvo viena subatos va, 
kara priesz nedelia, kada žmo 
nes po sunkiam darbui biski 
atsilsi.

Vakaras dailus. Ponas Die
vas, kaip ir visados, iezeirenge 
ant žemes paeivaikezezioti, kol 
dangaus bromas buvo neužda 
rytas ir kol ant dangaus žvaigž 
dės neeužiebtoe.

Eidamas viena miesto uly- 
ežia pamate ateinanczia, žmo 
niu minia. Minia tiesiog pas 
Poną Dieva artinosi.

Galima buvo aiškiai pažinti. 
Kad tie žmones eina isz darbo, 
nes jiu rankos ir veidai baisiai 
suodini, o ju žigneniai nuo eun 
kioe procios labai apsunkinti.

— Ko-gi dar reikalaujate 
taip vėlai? - Paklausė pas juos 
PonasTJievas.

— Greicziau negalėjome - 
atsake - Norėtum tavęs, Pone 
Dieve, praezyii, kad visoki dar 
ba ant žemes geriau sutvarky 
turn.

Ponas Dievas atsisėdo ant 
akmenio szalia ulyczioe ir su
raukė kakta. - Kaip dyviuas 
yra tasai jueu papratimas. Bi 
le kas ant žemes atsitinka, tuo 
jaus prie manes, szaukiates, tuo 
jaus prie manes begate. Nūnai 
ryte mane turbacijo koke teni 
bajoras, klausiamas ar jisai ga 
Ii petnyczioje mėsa valgyti. 
Nes girdi, toj dienoj turi savo 
imieninas.Pasakiau daryk kaip 
tau patinka, tik nelysk man in 
akie, Su tais savo praezymais 
mane tik turbavoja nereikalin 
gai. O rodos man kad asz ant 
žemes padariau geriausia tvar 
ka, geresnes jau ir nereiktu.

Tai pasakė Ponas Dievas.
Vienok vi-i žmones parpuo

lė ant keliu priesz Poną Die 
va ir visi kartu szauke: “Neno 
rime daugia dirbti, kaip tik 
asztuoniae valandas per diena 
norime su savo vaikeliais paei 
bevyti, norime padusuoti szvie 
žiu oru, pasilinksminti su savo 
paczulemie. Norimepaeidžiaug 
ti dailiu ir visokiomis svieto ge 
rybemie, ka tu szita svietą ap 
dovanojai.

— Kas-gi, dievaž, jums 
tuom viekuom naudotis drau 
džia?- užklausė Ponas Dievas.

Tuojaus iezejo i.-z minios 
žmonių fabrikantas, miescz.o 
nis ir kaimo gaepadorius Jis 
pasikloniojo žemai Ponui Die 
vuj ir tarė:

— Negalimas daiktas iszpil 
dyti tu žmonių rekalavimue 
Taip trumpai jiems kas diena 
dirbant, svietas ilgai negalėtu 
būti. Viskas tuojaus griutu.

Ponas Dievas žingeidžiai ant 
ju pužiurejo, o paskui tiems 
ponams tarė:

— Ar tai jus tik trys esate 
tokios nuomones ?

— Visai ne, Pone! - atsake. 
- Tos nuomones yra daugu 
mas. Taipmislina visi, cielas 
pulkas. Mes tryse esame tik ju 
visi delegatai.

— Tai delko-gi -klausė Po 
nas Dievas - neatėjote pas ma 
ne visi, kaip ezitie eztai darbi 
ninkai ?

Jie užsimielino ir tik vienas 
in kita žiūrėjosi. Ant galo at
sake.

— Tie visi kiti neturėjo lai 
ko., vienas norėjo skaityti nau 
dingą kninga.. antras vaiksz 
czioti po miszkue su savo mie 
la.. vienas norėjo eiti teatran, 
kitas ant koncerto., vienas bo 
vinat-i su savo vaikais., vienas 
silsisi sau ant kanapos.’

— Ant to Ponas Dievas pa 
kele ranka ir prasijuokė taip 
ezirdingai. kad visame kraezte 
bažnycziu varpai suskambėjo. 
O paskui atsisuko in darbinin 
kue ir tarė:

— Bukite ramus ir taip da 
rykite, kaip anie daro. Su noiu 
rūme duodu savo palaiminima.

SODAS SVEIKATOS
SERGANTIEMS ŽYDI!

Jei tnu nusibodo landžioti pas visokius daktarpalaikius, varginti save liga ir leisti jei įsisenėti, 
per tu tu daktaru nesumanima ar neturejiuia geru vaistų, arba jei tau nusibodo nuodintis visokiais 
patentuotais vaistpalaikiais, vynais ar balzamais ir kitais, kurio niekad negali ligos išgydyti, 
kadangi nėra pritaikyti prie ligos budo sergančio, ir ant galo nori būti sveiku ir laimingu, tai 
negaišinęs laiko ant visokių niekų tuojaus kreipkis asabiškai ar laiške aprašydamas savo ligų per 
The Collins New York Medical Institutą į Dr. R. Mielke, kame pasckmhigiausiai 
išgydo visokias sunkias ir užsisenejusias ligas, kaip VYRU teip MOTERŲ ir VAIKU, kožnas 
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, 
rankas nuleisdanii apleido.

Atsakvmac lenovac- Toki" b"d"’ k,ld Thc C0LWis NEW Y0RK ’re»iCAL institutas 
rALdaKy lllab icllgvao. užlaikomas geriausių diplomatų dnktnrij specijalistij; visus ligų apra

šymus su atyda ištiria specijališkai, nuo menkiausio iki svarbiausio ligos apsireiškimo bei 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 nė joks daktaras nė kitas institutas negali lygintis, per kų mokslinčiai ir pavadino tų 

Collins N. Y. M. kist. 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 skrepliavlinų, 

skaudėjimo šouuoae, Rąnarlno- 
ee ir neuralgijos Ilgos. Jau 
painatlškal evetka Ir vienai pa- 
dėkavoja buvo paveiksią atsių
sdama.

Mrs. PRANCIŠKA 
ŠKLENAR1ENĖ,

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

AUGŠTAI GUODOJAMAS DAKTARE!
Jeigu kiti dėkavoja už išgydymą, tai jau mano priderystė teipgi Išreikšti 

padėkavonę už Išgydymą Ilgos, kurią nuo manąs kaip sloginant] kalną nu
kasė, per galybę augšto mokslo Ir gerai sutaisytų vaistų, kuriuos man pri
siuntė Ir pagal pamokinimus suvartojau. Prieš tai netikėjau, kad per savo 
išdykumą suardytą sveikatą galėčiau dar atgauti. Pirmiausia jaučiausi didelį 
nusilpnėjimą, teipat vėliau Ir mano Inkstai buvo suvytą, drauge ir visus vi
durinis organizmas buvo suiręs ir tik kaip lapas rudenlje suvytęs, laukiau 
kada nukristi. Bet kad išskaičiau laikraštije apie Jųeų galingą gydymą ir 
grynus vaistus, tad atsišaukus ir atsiuntė man vaistus, kuriuos suvartojau 
pagal pamokinimus, sakau kaip kalną nukasė, teip nuo manęs ligą, likausi 
pilnai sveikas. Tad ir dėkavoja už sanžlnišką ir gabų Išgydymą. Dabar 
jaučiuosi kaip naujai atgimęs, linksmas Ir sveikas, o tai visiems broliams 
lietuviams pranešu, idant kreiptųsi prie Jus gydytis laike nelaimės ligos.

Pasilieku dėkingas Ir visada garsinsiu Jųsų garbingą vardą,
JONAS 8M1RNAVICZIA,

1625 Front et., Philadelphia, Pa

k

Sirgęs per du metu, skaudėji
mu strėnų, krutinėjo diegliu, 
plaučių nesveikumo, svaigi
mo Ir skaudėjimo galvos, zva- 
nljlmo auslse Ir abelno nusil
pnėjimo ant sveikatos. J 13 
dienų pilnai išgydytas, su pa- 
dėkavone ir paveikslą, pri
siuntė patalpini | lalkrastf.

JOHN PAULINIS, 
Fayette Co., Orient, Pa.

SKAITYTOJAU! Jei Tave vargina žemiau paminėtos ligos, nesendink, neatideliok, bet atsišauk, o galėsi būti išgydytas kaip ir kiti nuo: 
kosulio, kataro, plaučių nesveikumo, dusulio, trumpo ir sunkaus kvėpavimo, kepenų 

ir inkstų {kidneys) ligos, disptpsijos, nevirinimo, vidurių ligos, užkietėjimo ir skaudėjimo vidu
rių, Šonuose, tušt tymuose i r po krutinę. Galvos skaudėjimo, ūžimo ir spiegimo ausyse į kraujo 
nečystumo, išbėrimo spuogais, juodgalvėms ir niežais. Neuralgijos, neurastenijos, reumatizmo, 
skaudėjimo po visų kūnų, kaulų sunarnu ir nuo sutinimo, geltligės. Nuo abelno nusilpnėjimo 
blogų sapnų ir jaunystės išdykumo—sugriovimo sveikatos. Priepuolo, nerviškumo; nuo slaptų 
ligų,—kokio jos vardo ar skyriaus nebūtų.—Pūslės ligos, nemiegojimo, sunkumo ir skausmo 
kojose, rankose ir kitų visokių ligų vyrų kaip ir moterų’, skausmingų, nereguliarišku antdrapa- 

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

>^^TAS INSTITUTAS ISZSIUNTINEJA GYDUOLES^^
Į VISĄ AMERIKĄ, CANADĄ, EUROPĄ, AZIJĄ, AFRIKĄ ir AUSTRALIJĄ, ANT KOŽSO PAREIKALAVIMO. 

Kurie negalite pribūti asabiškai, tai aprašykite nesveikumus bei ligą lietuvišhai.
KAM S1IIGT IR VARGINTI SAVE, JEI LENGVAI GALI UUTI IŠGYDYTAS, TIK ATSIŠAŪKIT, adresuojant:

The Collins New York Medical Institute <lnc)
140 W. 34 st., (arti Broadway) New York.
Ofiso valandos: iš ryto nuo 10 iki 5 po piet« Šventadieniais nuo 10 iki 1.

KUR BUNA.
Mano dedes Dominikas ir Petras 

Kandžiai isz Telsziu par. sodžiaus Pa 
ežeriu ir drangai Julijonas Molis isz 
Kalnienu sodžiaus ir Zenona Viszins 
ki isz sodžiaus Pomarkijos, abudu 
Godunavo par. Praszau atsiszaukti 
ant adreso. ;o)

Mr. A. Orlovsky
30 Cuba Pl. Rochester N. Y.

Mano gimines Antanas Ivanauskas 
ir Leopold Prolgauskis. Praszau atsi
szaukti ant adreso:

Mr. Chas, Prolgausky.
Box 80 Farmerburg Ind

Mano draugai Juozas Anglis ir Ka 
tolius Ueonis, abudu isz Kauno gub.1 
Vilkmergės pav, Žeimiu sedriaus. 
abudu praėjusia vasra giveno Phila- 
delphijoi Te atsiszauke ant adreso 

Mr, Tom Žyžis
Box 47. Kingston N.J.

Mano pusesere Tekle Rupsute isz 
Kauno gub. Sziauliu pav. Kurszenu 
miestelio, Tegul ateiszauke ant adre 
so: (6L o,)

Miss A. Cekanauskiutc,
688 -10 th Ave, New York, N, Y.

PUIKEi APD/YRITOS

MALDA KN1GOS
No.4701 Aukso Altorius ekurini. 

Apdaru, apkaustitos ir auksinti kn 
eztai, apwalais kampais. $1.O( 

Mo. 4705 Mažas Naujas A nkso Al 
torius skariniu apdariu, apkausti 
tos ir auksuoti krasztai su apwalaii 
kampais . . . $1.(M

No.4702 Aulso Altorius szagrin* 
skaroje apdaritos, apwali kampai 
auksinti kraeetai, lauai puikui i Be
marginta su auksinėms kwietkoiw 
labai puiki kningele $1.2$

Vo.4703 Aukso Altorius irinkszK 
apdarai, auksinti krasztai ir apwati 
kampai, auksuotas križius, puraazae 
ir puikei iszmarginta

No.4700 Aukso Altorius apdarita 
bu baltais sloniaus kaulais, puikut 
abrozelis isz celuloidos, P- sidabria. 
medalikais &it lenougeliu, auksiml,

NAUJA KNYGA

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

SU KAPITULŲ $75,000,93
8UORGAN1ZAVOTA IR CZERTE-

RUOTA KAIPO

ALL NATIONS DEPOSIT BANĮ
(VISU TAUTU BANhA)

ORGANIZATORIUS TOS BANEOB 1RA

P. V. O0IECUMĄS.
Muso banka Irr, tai viena lez tvlrczlauelu Suvia. Valet., czertenota, esanti po kontroAa 

Valstijos rando ir per tai pilnai ažaiiiktama. Priima piningus del uAaie^edtjmo It moka ket
virta procentą. Parduoda laivakortes ant geriausiu linijų ir aluno«4a pj»lngu« In vtoM dągoe 
svieto. Padaro davlernaetis atlikimo! viaoklu nekalu su waldžla Maatefijoe. lazmajno ri»o. 
klus piningus ant Amarfkonlszku arba kitokiu. Daro apeergeymua no ugnies ant vdeu dečfctu 
ir 1.1. Piningus del paczedlnimo galit prlslunat pacztlnlu Money Orėcr arba Express Oe. t 
tuojauo bus iflzslunstoe bankavoa kningutea. Kreipkltea rial Pas garu žinoma del vfon Ustu- 
vl P. V. OB1ECUNA, o bualt apgaergeti no visokiu apgaviku.

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

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

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

Pinigus priimame antknygucziu 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 
atkeliaviuia ir paduos aiszkiai diena ir adyna, kuriuom 
gelžkeliu arba botu isz vietos iszvažiuos tada siusime 
savo pasiuntini aut pasitikimo, o tokiu budu aprisaugos 
nuo gabiu apgaviku.

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

pietes, už žema preke. Sukolektavojima daliu atliekame 
kuoteisingiausiai.
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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.
Hedeloje Banka atidaryta no: I10 igi 12 adynal. Subatoje Igl 8 adynai vakare.

54-56 N. MAIN str.

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

Gydo visokias lygas akiu. Pritaiko akulo 
rius ir gvarantuQja juos tinkanczhima. D/ 
Winters per 5 metus mokinosi pas gamin 
jus profesorių ylga laiku Philadelphia.

Temylite Lietuviai.
Reikalaujanti yvairių daiktų 
ka*P tai: Laikrodėlių, Žiedų, 

fi®' Britvų, Armonikų, Koncertinų, 
Smuikų, Klornctų, Drukuojamų ir šnekamų ma
šinų, Liot. knygų ir kitokių visokių daiktų. Tai 
visados kreipkitės pas DAMIJONAITI Chicago, 
o iš-čia gausite per pačią lietuviškoje kalboje 
KATALI0G4 No. 7 dykai, katrame yra šimtai 
visokių daiktų paveikslėliai ir jų k a i n o s. (j 
Chicago’s m. nosiunčiu)

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

M. J. DAMIJONAITIS
3256 Union Ave. Chicago, Ui-

Seno Ir Naujo Instatlmo su Paveikslai*.

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

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

parduo: 50 centu
Teipos-gi turime visokiu dvasiszkn 

avietiszku ir istorinu knygų kurk 
katalogu gausite dykai, Adresavote 
‘SaoJe” Mahaa<|y Chįg, Ba-

Garsingiausias ant ilsi svietą Ir žinomas kaip seriali
ses specialistas kronlszkn Ir uzsisenejuslu Ilgs_ _ _ _ s

-a DR. KOLER,
Turintys geriausius diplomus ir 16 metine praktika gi 

dyme visokiu žmogyszku silpnybių. Isz^ęyde iukstanezu 
žmonin isz pavoyngu ligų, kurie su džiaugsmu gandna j 
varda DR. KOLER ir gyre savo pažinstamiema vadin- j 
darni ijn Samaritonu tebirio laiko.

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

vos, nosies, ęerkles, pilvo ir žarnų; parku, iszberimu, niežimo, epile|«ije, senu ro- 
nn ir visas bgas paejnanczes isz kraujo. Gydo su geriausiu pasisekimu Moterių 
Ligas o ipacz užsisenejusias ligas GUMBO. Turi didžiausia atyda ant visokiu 
nžkrecziamu ir Privatiszku Ligų [ar tai paejnancziu no tėvu] kaipo: sifilis, nu- 
trotymas viriszku pajėgu, veisei pat-naikynimo ir LL gydo greitai ir pasekmingai. 
Ne rejke sarmatintis nes gidintis ganogreieziausia, nes apsileid įį w atnesbe dides
ni pavoju ateitoje. Rejke žinot, jog vienas atsilankimas pas gidintoiu ženklina 
daugiau ne kaip dvideszimts iaiszku raszytu per ligoni. DR. KOLER kalba lie
tuviszkai ir lenkiszkai ir pats duoda ligoniams rodą, be pagiaibos dumoeziaus, 
kurie randasi konia pas kozn daktara miesto Pittsburgia.

AD1NOS PRIEMIMO:{ 9̂9Ž^jg49^Neddonlk

DR. KOLER,

— ■ -^i.r11 i1 ~i i



LIETU VISZKOS PASAKOS
Apie žuvininko du vaiku

Buvo syki žuvininką“, ir jie 
gaude žuvis ir pagavo viena 
žuyiuke. Ir ta žuviuke praszo 
si jo, kad jie je paleistu. AL 
jis sako: “Aez tave nepalei
siu.” Ir ta žuyiuke sako: “Tu
mane nevalgyk ir tu par- 
neszk namon: du ezmotu 
duok ezuniui kitus du ezmotu 
duok kumelei, kitus du ezmo 
tu duok savo peczei.” Ir jis 
teip padare, davė ezuniui du 
ezmotu, du kumelei, o du savo 
paczei. Ir ta kale atvede du 
szuniukus, abudu kaip vienas, 
o kumele atvede du kumeliu 
kue abudu kaip vienas o pati 
atvede du vaikus, abudu kaip 
vienas. Ir tie vaikai augo, ir 
tie du ezunys ir tie du kūme 
liukai.

Viena syki jojo tie vaikai 
ant savo arkliu ir nujojo m 
viena gire, ir jiedu prijojo vie 
na puszi prie kelio, ir sako 
vienas, kitam: “Pjaukim abu 
du in ta medi tai žinosim mu 
du, kaip kas yra”. Ir kits sa 
ko: “Tai kaip bus vienas re 
žis iapiautas ir bus kraujeis 
apsiliejes, tai žinosim, kad jau 
to gyvo nėra,” Ir jiedu jojo 
Vienas nujojo per gire, o an 
tras keliu.

Ir tas, katras per gire jojo, 
užjojo in viena grincziuke, ra 
do sziaucziu. Ir jis jo klausė, 
kodėl teip liūdnas. Ir tas sziau 
ežius jem sako: 1 Už tai, kad 
karaliaus dukteri veda smakui 
praryt.” Ir tas sziauczius buvo 
labai biednas, davė jem vaka 
rienes. Pavalgė ir atsigulė. Lz 
ryto atsikėlė ir nujojo pas ta 
akmena, kur smakas iezlenda. 
Ir žiuri, kad atlydi su karu 
nom ta karaliaus dukteri. At 
veže ir paleido ir nuvažiavo 
namo. Ale tas kuczierius to- 
liaus payaževes sustojo ir ž uri 
kas te darysis. Ii ta karaliaus 
duktė tam žuvininko vaikui 
sako: “Gana jau mane vienos, 
da ir tave praris.’’ Ale tas žu
vininko vaikas sako: “Atsi 
trauk in ezali.” Ir ta karaliaus 
duktė atsitraukė, o j;s atsieto 

• jo netoli to akmeno ir stoyi.
Žiuri, iezlenda smakas su devy 
niom galvom. Ir tas smakas 
sako: “Tai durni, da ir kita 
raita ant arklio atleido.” O tas 
vaikinas sako: “Užteks tau 
mane vieno.” Ir tas smakas sa 
ko: “Da tu nori su manim im 
tie?” Ir jis nulipo nuo arklio, 
ir jie pradėjo. Ėmėsi, emeei 
ir tas smakas inmusze in žeme 
ta vaikina iki keliu. Tas vaiki 
nae greit iezlindo iez žemes, ir 
vėl ėmėsi, ėmėsi, ir tas ezuva 
ima ir arklys, ir jo inmueze

■ vuodega. Ir tas smakas sako: 
“Paeileekim biekuti.1' Ir jie 
pasilsėjo ir tas ezuva ir arklys, 
ir vėl pradėjo imtis. Ir ėmėsi, 
ėmėsi ir smakas inmueze ta vai 
kina in žeme iki juostai. Ir tas 
vaikinas greit iezszoko, ėmėsi, 
ir inmueze ta Bmaka in žeme 
iki pusei, ir nukirto jem eze- 
szee galvas. Ir pradėjo vėl im 
tie. Ir tas smakas ta vaikina 
isz visos syloe mueze ir inmu 
Bze in žeme iki pažadu. Irtas 
vaikinas greit if z=zoko isz že
mes, ir vėl pradėjo imtis. Erne 
si, ėmėsi, ir tas vaikinas inmu 
sze emaka iki netoli galvos ir 
nukirto tris galvas. Jau sma 
kas ir negyvas. Ir jis ieztrau 
ke itz tu gaivu visus liežuvius 
ir sudėjo numarus in liežuvius 
ir in galvas ir tuos liežuvius 
jis nusinesze. Ir sako tai mer 
gai: “Tai asz ateisiu kitus me
tus tai, mudu ženysimes.” Ir 
jie je'paleido. Ji nuėjo pas ta 
kuczeriu ir ineisedo in karieta. 
O tas kuczeriue pasiėmė tais 
visas devynee galvas ir paisive 
že namon pas karalių. Ir ku
czeriue jei sako: ‘Kad tu man 
pasižadėsi, kad tu mano busi, 
tai atz tave neužmutziu; o jei 

nepasižadesi, tai asz tave užmu 
ežiu. Vis tiep bus, kad tave 
nuvede smakui praryt, tai ir 
asz tave galiu užmuszt.” Ir ji 
jem pasižadėjo. Ir nuėjo pas 
karalių, ir sako kuczeiius ka 
liui; “Asz tavo dukteri iszgel 
bėjau no smako. A“z ėmiaus', 
ėmiausi ir nukirtau visas devy 
nes galvas. Tai mudu žsnyei- 
mes.” Ir karalius rako in ta 
kuczeriu: “Galėsi ženytis.” 
Ale ta merga nenon-jo su juo

ženytis ir sako: “Palauk da 
metus tai mudu ženysimes.”

O tas žuvininko vaikas nujo 
jo pas ta sziaucziu ir užėjo pas 
ji. Ale jiedu neturėjo ka vai 
gyt. Ir jie pririezo tam ezuniui 
kasze ir nusiuntė pas karaliaus 
dukteri. Ta duktė karaliaus 
pridėjo tam szuniui peczenku 
vyno, pyrago, ir tas ezuva nu 
bego pas savo gaspadoriu. Ir 
jis nūriszo ta kasze no kaklo 
ir pasidėjo ant stalo. Pasival 
ge abudu sa sziauczium. Ir an 
rytojaus nujojo pas karalių ir 
inejo in ta pakaju ir atsisėdo 
ant krėslo. O ta karaliaus 
duktė prasidžiugo, kad jos jau 
nikis atėjo. Ir jije karaliui sa 
ko. “Tai ne kuczeriue mane isz 
gelbėjo, ale svitas vaikinas ir 
euezauke karalius svodba ir tas 
vaikinas klausė pas viena jene 
rola, kaip tai yra, kad jis iszgel 
bėjo ezita pana tai žiūrėsim kat 
ras lezgelbejo. Ir klausė to je- 
nerolo. “Ar kožnas gyvas daik 
tas turi liežuvius?” Ir tas jenero 
las sako: “O kaip! kožnas gy 
vas daiktas turi liežuvius.” Ir 
tas kuczerius atneeze tais devy 
nes galvas. Ir tas žuvininko 
vaikas atneeze tuos devynis lie 
žuvius, ir visi tiko in tais gal 
vas. Karalius davė nužudyt ta 
kuczeriu. Nuvede in lauka ke 
turis jauczius prikinkė ir jin 
sudraskė. O ta žuvininko vai 
ka apženyjo su tai karaliaus 
duktere.

Syki tas žuvininko vaikas 
jojo in gire aut medžiokles. 
Sutiko ragana, Ir ta ragana, 
sako: “Ponuti bijau, tavo szu- 
nies, inkas.” Ir ta ragana sa 
ko: “Te rykszcziuke suduok 
ezuniui.” Ir jie paemes rykez 
ežiuke uždavė szuniui, Szuva 
pavirto in akmena. Ta ragana 
sudavė jem ir jo arliui, ir jie 
pavirto m akmenų0. Lauke, 
lauke ta karaliaus duktė nesu 
lauke.

Syki jojo jo brolis ir nujojo 
pas ta puszi ir pamate kad jo 
brolio rėžis kraujeis apsipylęs, 
ir jis nusigando labai kad 
jau jo brolio ne r. Ir jis nujojo 
pas ta karalių, ir pamate kara
liaus duktė, kad jau jie parjo 
je ir labai eme džiaugtis; ale ji 
nepažino, kad tai jo brolis Ant 
rytojaus jojo in ta gire jieez- 
kot brolio. O ta karaliaus dūk 
te jo nenori leist. “Ne eik, 
ne eik ba tu vėl prapulei.” 
Ale jie bet jojo ir nujojo in ta 
gire. Ir sutiko ta ragana. Ta 
ragana sako: “Ponuti bijau, bi 
jau, inkas mane tavo ezuva.” 
O jis sako. “Tu bijei? Mano 
broli isz svieto iszvarei, ir ma 
ne nori iezvaryti. Žiūrėk, kad 
man broli sujeezkotum” Ir ta 
ragana jem sujeezkojo broli: 
davė su rykszcziuke in akme 
na, ir atsistojo brolis ir arklys 
ir ezuva. Ir joje jiedu per gire. 
Ir jis nujojo pas savo pseze, 
r jiedu gyveno labai grąžei ir 
dabar gyvena jei nenumirė.

★Žvaigždžiu neap
sakomas tolumas.

Vasario mėnesyj 1901 me 
tais sziaurinee dangaus daly 
je staiga pasirodė žvaigždute, 
kuri juo toliu, ėjo ezviesyn ir 
szvieeyn. In tris dienas ji jau 
buvo tiek pat skaisti, kaip pate 
Sirijus (taip vadinas artimiau
sioji ir szviesiausioji žvaigžde). 
Staigi žvaigždes permaina, 
kuria žmones patemijo tik 
1901 metais, ifztikro ieztiko 
pirm trijų su virezum ezimtu 
metu. Szios “naujosios” žvaigž 
dės atstumas nuo žemes taip 
neapsakomai didis, kad szvie 
sai prisireikė net trijų ezimtu 
su virezum metu, kad pasiekti 
žeme.

Daugumas mano, kad dangų 
je galima matyti begalo daug 
Žvaigždžiu. Bet tas netiesa,- vi 
sos žvaigždes, kurias žmones 
gali matyti be tam tikru prie 
taisu-teleskopu yra suskaity 
tos ir suraezytos, ju ekaiezius 
visam danguje nesiekia net sep 
tyniu tukstaneziu.

Žinomas daiktas, kad geriau 
siu teleskopu galima matyti 
Žvaigždžiu milijonus, bet pa
prastai, be jokiu prietaisu nie 
kas daugiau dvieju tukstaneziu 
isz sykio negali matyti. Viena 
del to tas iszeina, kad žmogus 
mato isz sykio tik, “virszutine” 
dangaus dali, antra,- kad ties 
horizontu (Horizontu vadinasi 
vieta, kurioje žeme tarytum su 
silieja su dangumi ) oi as yra 
mažiau permatomas, negu ties 
zenitu (taip vadinas pati viražu 
tine dangaus dalis, ji yra tie
siai ant staezio žmogaus gal 
vos) Del pirmosios priežasties 
“žūsta” pusketvirtos, del an 
trosios-pusaotros tukstantiee 
žvaigždžių, ir tokiu budu isz 
septynių tukstaneziu paprastai 
matomu Žvaigždžiu “lieka’ tik 
du tukstanezei.

Koks gi nuo musu žvaigž 
džiu tolumas? Ogi jis taip ne 
paprastai didis, kad jo negali
ma ifzreikezti nei myliomis, 
nei kitais kokiais vartojamais 
mastais, nos vis tiek gautume 
me tokias didžias skaitlines,

Apie karaliaus tris sūnūs-
Syki buvo karalius turėjo 

trie eunue. Du buvo kytri, o 
trrezee jauniausee durnas. O 
tas karalius labai sirgo. Ir jis 
norėjo, kad jam parneeztu to 
ke pauKezti. Tai kad jis ižgirs 
jios balea, tai jis bus sveikas.

Viena tyki jojo vyriauses su 
nūs karaliaus parneezt tos 
paukeztes. Ir jie jojo daug ke 
lio, piijojo karezema ir iezgir 
do, toj karezemoj labai grąžei 
grej'je. Ir jie inejo in ta kar 
czema ir rado tris žmonis. Ir 
he žmonys jem liepe ait gra- 
jint koitom. Ir jie atsisėdo gra 
jino prae’grajino, visus pinin 
gus ir savo drabužius. Ir tie 
žmonys jin nuvarė pecziaue 
kurt.” Te buvopekla. Lauke 
karalius, neeulauke savo su 
naue.

Kits sūnūs praizosi tėvo 
kad jin leistu parneezt tos 
paukeztes. Tėvas sake jem: 
‘Prapuolė anas sūnūs ir tu 
prapuls1.’’ Ale bet jie iezejo 
‘ Užsisėdo ant savo arkl o ir jo 
jo parneezt paukeztes. Prijojo 
ta karezema ir in ta karezema 
ir inejo m ta karezema ir atsi 
eedo grajint. Grajino, pras’gra 
jino savo drabužius ir savo pi 
nigue ir arkli, ir jin nuvarė 
pas broli pecziaus kurt.

(Tolinus bue.)

kuriu musu protas nėra inpra 
tęs suprasti Kad parodyti 
Žvaigždžiu atstumas varto
jama net tam tikras mas
tas, Szis mastas yra lygus 
tolumui, kiek per isztisus me 
tus ezvieeos spindulis pereina. 
Koke tai didis plotas, kiekvie 
nas gali suprasti, jeigu pasaky 
ti, kad szvieea per viena sekun 
da pereina tris ezimtus tukstan 
ežiu varstu,-tai suvisu ne nie 
kai! Sulyginamai su kitu 
Žvaigždžiu tolumu, saule tai 

dar suvisu arti nuo musu, nes 
jos szvieea pasiekia mus per 8 
su virezum minutap,-vie tai ne 
metai. Jeigu saule vienu aki 
mirksniu užgestu, tai mes dar 
galėtumėme ja matyti visas aez 
tuoniae minutas.

Skaiscziaiisioji žvaigžde Si 
rijus atstu nuo musu aeztuo 
niais ezviesiniais metais (taip 
vadisime plota kuri ezviesa per 
metus pereina). Arkturas dvi 
deszimt“ keturiais, Sziaurine 
žvaigžde fzeezioe deszimtis to
kiais pat metais. Bet yra ir toli 
meeniu žvaigždžių,-yra dar 
tarp paprastai matomu 
Žvaigždžiu tokiu tolimu, ku 
riu Bzvieea pasiekia mus tik 
per tris tuketanezius metu, 
o tarp per teleskopą matomu 
Žvaigždžiu yra ir tokiu, ku 
riu szvieea mus pasiekia per 
tris net deszimti tuketareziu 
metu. Beto, dar galima manyti 
kad pasaulyje yra ir tokiu 
szviesiu ir didžiu žvaigždžių, 
kurios ir per didžiausius ir ge 
riauB teleskopus negalima ma 
tyti. Kiek tatai reikalaujama 
metu, kad ju szyiesos spindu 
lei mus pasiektu?!

Kas bent kiek žino geografi 
jo“,’tas irgi žino, kad ten žvaigž 
dės dalinama in dvi ruszif- 
in žva’gždes, kurios isz vietos 
in vieta pereina (planetos: že 
me taipgi planeta),ir in žvaigž 
dės, kurios nej ids, buten 
matomas tarp ju atstumas visuo 
met tas pats tebera (nejudina 
mosios žvaigždes-eaules) Plane 
tu yra ,,nedaug“ jos apie saule 
sukasi. “Nejudinamųjų” žvaig
ždžių skaiczius labai didis: 
ju esama milijonai. Paskutiniu

tronomai -surado viena labai 
žingeidu apsireifzkima, kad ir 
,.nejudinamosios“ žvaigždes ne 
stovi ant vietos bet kiekviena 
bėga savo taku ir bėga smar 
kiu greitumu. Patenka, kad 
nuo Ptolomėjaus laiku (Ptolo 
mejus tai didžiai mokytas seno 
veje vyras, gyveno pirm 17- 
amžiu, sustatė žvaigždžių ma 
pas ir daug kitko yra padaręs) 
žvaigžde Sirijus (8 metais ats
tu nuo musu) perejo in kita vie 
ta,bet sulyginamai nuo eenosioe 
nepertolima, tik per menulio 
plota būtent toki kiek nuo me 
nulio iki žemes. Bet ir toks 
regimai mažas plotas tokioj to 
1 urnoj, kaip Sirijus, reiszkia 
ezimtus tukstanezius milijonu 
varstu. Žinoma'ir kitos žvaigž 
dės, tolimesnes kaip Sirijus, tei 
pogi per 17 amžių perejo did 
žiausius plotus, bet mums tas 
dar sunkiau patemyb, nes jos 
kur kas tolimesnes už S’riju.

Yra toks astronomijos prie 
taieas - [ spektroskopas. Jisai 
aiszkiausiai nurodo, kad ir tos 
žvaigždes, kurios nuo Ptolome 
jaus laiku, taiytum suvisu nei 
iezejo isz eavuju vietų, taipog 
smarkiu greitumu keliauja po 
pasauli. Szis indomu prietai 
sas ne tik nurodo Žvaigždžiu 
greitumą, bet gi ir ta, iez ko 
jos yra sudėtos. Iszeina, kad 
sudėjimas ežiu žvaigždžių toks 
pat, kaip ir musu taules, tik e*u 
dedanezios medegos ne visur 
yra vienokioj tvarkoj, - kaip 
kur jos dar czemiszkai neeurisz 
tos, kai kur chemiszkae veiki 
mae yra jau užsibaigęs, o eziaip 
abelnai szios pastarosios yra ko 
kioj nore vidunr je stadijoje 
(padėjime).

Musiezke saule irgi nestovi 
ant vietos ir ji keliauja greitu 
mu dvideszimts varstu in se
kunda in Herkulio konsteliaci
jos puse, arba teieingiau in vie 
to, kur dabar Vegos esama. 
Par keturias tūkstantis amžių 
mes busime ten, kur dabar Ve 
gabetji tuo laiku suspės iez 
ten praeiezalinti. Tuomet Sziau 
nne žvaigžde bus kita, bet Gri 
žulo Ratai kuriu pavidalas bus 
bent kiek kitoniszkas, taipogi 
liks eziauriu puseje.

Kam iszdavi- 
neti pinigus

Ne atsakantis drabužis ir 
lustaunas gyvenimas žmogui 
darbinykui suvis ne tinka ir 
ne yra atsakaneziu. Iszkloy- 
mas brangeis karpetais, viso- 
ki blizguczei, per virszinis 
valgis visoKiu skanumu, yra 
tai del nepratusio žmogaus, su 
vis nereikalingu daigtu.- Te
gul stuboje buna asla iszklota 
malavotu audimu, o ne su bran 
giu dyvonu (Carpets) ir tai da 
nusamdytoje stuboje, ar tai del 
paezedos svetimos aslos, kad 
mindžiot savo brangu dyyona? 
Juk pats protas rodo, jog tas 
ne yra reikalynga.

O kas kiszasi valgio keptu 
meseliu ir visokiu piragaieziu 
(keiksu)? Ar-gi tai ne zbit 
kai ? Prirencze mėsos, gere sal 
dže kava su keiksais ir tai da 
ne bile kokeis, ant galo da po 
ra kauszu alaus ižsigere. Ar
gi tai ne zbitkas ? Geri barsz 
czei, kopūstai, žirnei su szmo- 
tu mėsos, tas yra geriausiu vai 
giu o ir sveikiausiu! Czedit 
reike ant juodos valandos, ka
da netenka pajėgu ant darbo 
ir uždarbio. Lietuvoje buvo 
prastas valgis, bet sveikesnis, 
negu sziezion Amerike.- Isz 
Lietuvos kada pribuna grino- 
rius ar grinorka, isz rodo kaip 
rubuilei, tegul tik czionais pa
būna koki laika, pasmelsta 
kaip skilvis.

“Maža virykla pastato dyde 
Ii narna”- teip pasaki kitados 
vienas liotelnykas karatui Ka- 
rolui V., kuris pagyre puiku 
ir dydeli narna, o stebėjosi, 
jog virykla suvis maža.

Ne mielykite, jog czionais 
kas nori žmogų badu maryti, 
kad szeimynele badautu. Sau
gok Dieve! Ne! Tiejei, ka isz 
godumo del saves pavidi lig 
valei pavalgyt, cze tiktai sako 
si api eduolius kurie ka uždyr 
ba vyska in pylva sukemsza o

daro invales skoles.
Pagal uždarbi turi žmogus 

taikytis su iždu,- tegul no už
darbio atlieka centą“, ba cen
tas prie cento dedant, susideda 
kapitolas,

Priek tam ne reike nieka
dos atidavinėti pirmybes pui
kiam drabužiui priesz prastes
ni o naudingesni ir smagesni.

Žmogus darbinynkas su ap- 
sirokavimu, paskire atsakau- 
czei piningu ant cielo menesio 
ir persitikrinęs, jog buna m va 
les, teip daro, kad ne dadet 
daugiau, o gera gaspadine, tai 
da no paskirtu piningu užeze- 
dina del kitokiu reikalu, bet 
ne aut kokiu nieku.

Ant galo, daleiskime, pirma 
me mete gaspadorayimo, ar 
tai per uedasekuse motere ar 
ne praktiszkuma pirkime, neži 
nyste, ne iszniano api pngami- 
nima valgio, daigtu in stuba, 
bet iszmiutinga motere trum
pame laike iszsilavina ant ge
ros gaspadines.

Gera gaspadine jau no pat 
pradžios, privalo suprasti, jog
- prie iszmauingo pritaisimo 
valgio, užlaikymas drabužiui 
daigtu naminiu ir tt. gali vis 
ka gerame buvije užlaikyti. 
Supras kokis viralas geriauses 
ir be ko gali apsieiti, kas yra 
del žmogaus sveiku ir maistin 
gu, katras valgis sudrutina. 
Ne laikys savo padeyme ne la 
szo arielkos, ne pirkines viso 
kiu saldumu ne piragaieziu. 
Ne paisęs ant papuosztu bež 
džionbobiu, nesipuosz in viso 
kius blizganezius mezginius ir 
mezginelius, ne pirkines skrib 
lauš už keloleka doleriu su 
brangiom! plunksnom! ne bal 
tis savo bjaurios terlos. Ant 
galo, priesz ka tokia sumigus 
motere baltina savo veidą? Te 
gul kūnas buna kokiu yra, bi 
le duszia balta. Viena kitai už 
vydi drabužio, ir tada kelios 
tokios beždžiones pradeda 
lenktiniuot viena antra, o vis 
su blede vyro darbinyko. Te 
gul moteres szlebe buna drūta
- isz vylnu kad ir butu lyg 
perbrangi, nes laikys kelis me 
tus, ne teip kaip plona-skista 
kaip snarglei, byle szilkine 
kad tik laikytu meta. O neisz 
maneles!

Motinos ne yra paezedžios, 
paczios beždžiankauje, nes ir 
savo dukreles ant beždžionių 
augyna,- ir tai da ant dydes 
niu beždžionių negu juju moti 
nos, ba jau no trilekos metu, 
moka tusztymus varžyt, lupa 
priesz vyrus tampyt, snuki bal 
tit ir krosyt ir guma kramtyt. 
Ar iž tokios pelėdos bus gera 
ir paezedi motere? Ar mokes 
sveika valgi pagamyt, skalbt ir 
iszprosyt? Ne! Ar tokia iszsi; 
sznabždejus, kada stosis mote 
re, saldys sayo vyrui gyvenimą 
ir ar ylgai su juom gyvens?

Api tai žino kožnas, kokis 
gyvenimas, o ir ne vienas plus 
ta ant savo aklybes ir kvaily 
bes jog ne jeszkojo del saves 
paczios, tiktai zobovos!

Su tokia greitai apsidžiaugsi, 
Nes po tam visa gyvenimą 

verksi.
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MAJNINES MASZlNOS.

Ir kitoki rejkalingi prietajsai ran- J ‘
< i dasi pas mus ant pardavimo. Teipos • ►
J J gi pristatom kožna daleli maszinos < ► 
1 norints kokio padirbimo. , Į
<1 Parduodame pikes, adatas, drilus, 1 * 
* Į skreperius, skvibsus, knatus, popie- < ► 
° ra ir L L Parduodam Peczius o ir J [
< > senus patajsom.

Wm. Morgan, ii
!! 16 N. Main St; Mahanoy City, Pa.;;szimtmecziu mokyti žmones-asMa sztoruose ir karezemose pa

Q0R Dainų tiktai uz $1.
W su nusiuntimu.

Iždaveme didele kninga daina 
Busidedante isz 390 dainų Kninga 
druezei susinta ir broszuravota. Kae 
nusipirks, ras visokiu dainų isz visu 
užkaboriu ka dainoja Lietuvoja.

Nusipirkite o turėsite dainelu, 
Per ciela meta ant -isu dieneli!.

Nusipirkite ir burtu kningele si 
pagialba kaziru, o kasztuoja knigeli 
ir kalada kaziru tiktai 25 centai.

KATALOGAS

ZNYGU
Balda kninges.

Aukso Altorius arba Didis Szaltisnit 
1,000 puslapiu $1.00

Senas ir Naujas Aukso Altorius vi 
bos reikalingos maldos 864 pusią 
piu druezei apdaritos $1.0C

Balsas Balandėlis arba Mažas Szalti- 
nis 711 puslapiu. 75e.

Garbe Dievui ant Ąugsztibes 640 
puslapiu. 75o

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

minksztai apdarita ir puikei žala 
tita 50c.

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

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

Aukso Altorius puikei apdaryta su 
auksiniu papuoszimu. $1.25 

Aukso Altorius apdaryta in balta 
kaula puikaus pavydalo, $1.00 

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

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

Aniolas sargas, druezei apdaryta in 
juoda audima 50o

Kanticzka apdarita in prūsine juodi 
skūra, puikei iszmarginta $1.00 

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

statinio. 53o.
Gyvenimas Szventuju. Puikei o ir 

apdaryta dydele knyga - $3.00 
Gyvenimas Visu Szventuju — apda

ryta - - $4,00

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

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

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

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

Vaidelota, apisaka isz pirmutines piM 
meczio, iszimta isz Lietuviszku už- 
lieku, su paveikslais - 50c

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

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

Lletuviszkas Kninginas 1905.
No 1. Kas galėjo tikėtis. Du kelei.

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

No 2. Ura užkeikto. Panaszus Lor. 
renas-Sei-mega mužiko Su kuo n. 

zas kariauja, nog to dingsta. 35o
Lietuviszkas kninginas 1904

No 4. Jadviga-Geras Sunus-kaip ** 
gilukis mainosi -Svirp Du Gi 
tuoklei. 25*.

No 5. Irlanda-Robertas Velnes M* 
dejus. 25$-

No. 6.Prasižengėlis • Doras Tim- 
kus Jonas Tvardauokas - Ugnh 

kaime T. . , 25a.
No 7. Duktė Starembergo- Baisi 1* 

torije- Nagrada už mielaszirdyste 
Meile motinos del sunaus 25e

No 8. Musztyne už mergina - Ge 
raGejingas marinas > Kas kai

No 9. Uszpuollmas totorių • Baltai 
Vaiduiys • Atmokojimas kunin- 
go. 25o.

No 10. Jonas Spekulantas. Križius 
prie upes ▼išloš- Doras Vaikine- 
fis. 25o.

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. 25o 

1001 NAKTŲ- Puikios Arabiszkos 
istorijos, $3.00

Del zobovos.
Moroliszka Kabala su Salamono no 

se. 25
Tikriauses Kabalas su pagialba ka

ziru 23o,
Burikla 10o.
Dide’is Sapnoris su daugibe paveiks

lu. 50o.
[szguldimas Sapniu 10 o.

Del loszimo Teatru.
Naminis pleperis, juokinga drama 

viename atidengime. 10c

Popiera del groniatu.
Puikei iszmarginta su kvietkom ir 

puikeis skaitiniais 2 už 5o 25o. tuz.
Gražesne popiera su auksuotuonj 

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 

qž tuz Kopertos 10c tuzinas.

Dtaiktai del Kataliku.
Križelei pastatomi juodi, su zalatita 

mukele 11 coliu augszozio 50o. 
Maži križelei del ražanoziu nog 10c.

lig $2.50
Krajavi szkapliereisu juostukem 15o 
Karmelitinei S2kaplerei 15.
Žvakes nog 15o lig 40o.

F A. G. GROBLEWSKI,
ir Fabrihaptas^K—

Garsiu ‘Tenkiszku-Lietuwisku Waistu”
Egiuterro No. 1.
Egiuterro No. 2.
Žmijecznik
Gumbo Laszai
Meszkos Mosiie
Traycnk
Liniment del Waiku 34:
Gidnoles no kosulio 

aszlraus
Liepų balsimas no kosulio 

(plaucziu)
Anti-Laxon <lel vaiku
Pmszkai no kirmėtu 

vaikams
Proslkai no kirmelu 

suaugusiems
Vanduo del akiu

Giduolos no skaudejimk 
dantų

Mostis no prakaitavimo 
kkju

Geležinis sudrntintojos 
sveikatos

Giduoles nutildimui vaiku
Giduolis no nuspaudimu ’ 

(Corn Cure)
“Grip-kin r”
Liauka apsaugotojas
Mikelei nuo kepanu .
“Kinder Balsam”
Bobru laszai
RankvaistLs no sutrukime 

ranku
Giduoles del isztraukimo nri Ųici| “Lagodnik” del atluosa-
karszczio po nudegimui. ......., , „ vimo vidurius bejokio ska-
Laszai no kruvinosios KENTEJIMU IR SKAUDĖJIMU. dėjimo

suaugusiems ------------- ------------ ------------- Atgaivitojas kraujo
No iiunatizmoJnaiųaS|bU) cerįaU8e giduole del skaude- Suramitojas nervu-szirdies 

Giduoles sužlebcziojimui77"10 Oalvos, kataro, pecziu, Giduole no Ekzimo (Rožes 
maisto krutinės, szonosie, sumatizmo pas vaikus)

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

PASARGA: Jagu szitu vaistu ne gali gauti pirkt apie save, arba nežinai kokiuta 
reikalingos del tavo ligos, tada apraszik savo liga ir man atsiusk $1.00 o ajdaikisi 
vaistas ^kokios reskalingoso bus tau 10 sik geriau ir pigiau negu pas koki Daktaro 
o jogu vaistai daugiau kasztnos negu $l.C0 tada užmokėsi po aplaikimui vaistu.

Siuncziant gromata indekit marke už 2/. Adresavokite:

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

V1ENATYNIS LIETUVISZKAS

W. RAZBIM, • MOTELIS * L0CHIHYKAS.
7 WASHINGTON STREIT, NEW YORK CITY.

J ago važiuojete in ir isz Ameriko tai gulil gaut Laivakortes pigiau kaip kitur o 
ir visns bankinius reikalas tai ateikyt* pas mane, o ir užtaikau visokiu gėrimu 
ir valgio ir nakvyne pigiau kaip kitur. gorėdami kelaut už dyka tai pristatau 
už darbinyka ant laivo. Teip-gi pasirūpina visokiu darbus ir rodą duoda vi
same lietelis randasi ne toli Kaxtel-Gsrdes. Jago kokis apgavikas norėta vest 
kitur tai nesiduokit tik ejkit tiesio k pakol daejsai pas mane.

Su Guodone, VINCAS RAŽUKAS.

SKAITYK “SAULE”

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

Parduoda Szipkortes ant visokiu drueziausiu ir geriauriu lai
vu. Siuncze piningus in visas dales svieto greieziause ir pi- 
giause. Visi tie, kurie per mus siuntė apie tai gerai žino. 
Iszduoda dostovierene del tu ka nori savo dali Lietuvoj'e kam 
pavest). Del draūgysczla prisietu pelkes Szarfes, Juostas, Kepures, Karūnas, 
Špilkų k t t- Su kokiu nors'reikalo kas-link Szipkorcziu, pi
ningo ir t. t nusikyte pas masa • gausite teisinga ateakyma.

DOVANAI
VISIEMS

Temykite gerai! tikrai lietuviška, didelė krautuvė 
Puikiausių armonikų, skripkiį, klernetij, triubiį, koncertinų ir 
daugybė kitokių muzikališkų instrumentų. Geriausių dziegorių.

B
 lenciūgų, visokių žiedų, lakotų, špilkų, kolSikų auksinių ir paauk

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

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

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



Žinios Vietines.
— Karezta.
,— Bobų vasara.
— Sausa ir sausa,- ketos 

anglekases da vis ne dirba,
— Biznei be gyva sties,-vos 

kvepuoje.
— Žmonelei nueiminia lyg 

priesz kokia nelaime, o tai vis 
iez štoko lietaus.

— Panedeli ryta nekokie tai 
Joe Skibbett 25 m. senumo 
valkatas isz Gilbertono, inejo 
in Fr. Petrauekio ealuna ant 
313 E. Center ulyczios ir pra 
sze dykai iszsigiarti, ka Osi 
luke, tarnaite nenorėjo duo
ti, ant ko Skibbet pagriebęs 
sunku alini stiklą reže mergi
nai per galva, ta puolė be gy 
vasties ant žemes o valkata iez 
bego iszealuno ir pradėjo bėgti 
in kalnus, bet ant gylukio bu 
vo suimtas per policija ir paso 
dytas in kalėjimą. Valkatas 
mielino kad užmueze motere 
norėjo pasikarti ant petne- 
szu, bet likos atrastas kaban 
tie jau pus- gyvas, kalėjimo 
sargas nupjovė petneezae ii isz 
g'albejo ji nog smert. Galiuke 
kaip daktarai sako, pasveiks.

f Utarninke atsibuvę laido 
tu ves Juozo Mieldažio, 17 metu 
senumo vaikino iez Trentono 
kuris praeita Subata mirė ly 
gonbutije Readinge.

— Trie kaeiklos Vulkanas, 
Buck Mountain ir New Boe 
ton buvo priversti sustoti iez 
priežastiee štoko vandene.

— Aeblando lygonbutije 
sziame laike randasi 165 lygo 
niu. Daktarai dirba diena ir 
nakti idant aprūpinti lygonius.

— Rytoj (Subatoje) žydu 
naujas metas.

+ Po lyga 3 menesiu, miee 
te So. Bethlehem, Pa. mire 
elavoku kuningas Joe. J. Pa 
nok, buvusia prabaecziue ežio 
naitines elavokiezkos parapijos 
apie 10 meneeiu adgaloe.

Unijos meat market.
Ateinanczia Subata parduo

sim už extra nužeminta praisa 
rekanezia meea!
Szviežia szolderi 100 svaras. 
Pork czaps 140 “
Rūkyta Hame 130 “
Rukiti Szolderiai 80 “ 
Geriausia Vereziena 120 “ 
Czukroast 100 “
Rib roast 100 “
Stoikas visokis 12^0 “

512 W. Mahanoy Avė.

Temykite.
Iez priežastiee etoko vandene 

visi neprigulmingi 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 Blažcjauckas
Atvažiuoje in p. Kazuno ap 

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

Dydelis Balus
Kuri parengė lietuviizkae 

Pasilinksminimo Klobas iez 
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 250

Galite gauti knitgas szito 
kias Redakcijoja -'Saules” Ma 
hanoy City, Pa.

Lietuviu Tauta I ir II to
mo. $1.50
Ižganimas Vargdienio. .250
Koks privalo būti vaiku augi 
nimae. .250

Tikri ir ne tikri Szventie- 
jei. -250

Lietuviai! ar gerais keliais 
žengiame. .150

Ka-turime veikti-del muso 
ižganimo. .050
Vienakis. .050

Imtynes Vrrguoliu su bago 
ežiais. .100
Isz ko kyla melai. .750

Kankintojai is Kankintiniai 
už mokslą. 1.00
Dvyniai vagie. .250

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

Nanticoke, Fa.-Darbai ge 
rai eina, dirbi visas dienas ir 
pribuvusiam ne sunku darba 
gauti.

— Lietuviu yra pusėtinai 
visi grąžei užsilaiko.

Batavia, 111 - Sausuma di 
dele, lietaus nėra jau nog Lie 
pos menesio.

— Darbai eina gerai ir pribu 
vias gali gauti darba, ale reike 
žinoti kaip ezneket Angliezkai.

— Lietuvei visi sutikime 
gyvena.

— Poni Poszkiavicziene ap 
teike savo vyreli patogu ir dru 
tu šuneliu, ant krikszto szv. 
aplaike varda Petras. Rriksztu 
tėvais buvo: Juozas Poezkiavi 
ežius ir Poni Yudikauckiene.

— p. Petras Steponavicze 
pirko sau namus ant River 
etr.

— Saluniu czionaie nėra, vi 
sus isznaikino, tai Lietuviu pi 
mngai bus ant pirkimo ko nau 
dingesnio (praporcziu), vietoi 
nuneszt, cziutabakiui ant gėri
mo,

Brooklyn, N Y.- Darbai 
prastai eina. Pribuvusiam in 
vales žmonių be darbo.

— Lietuviu didelis būrys ir 
gerai givuoja. Yra apie de 
szimts lietuviezku organizaci
jų. Teipgi yra czionais susitve 
res klubas po vardu “Liihua 
nian American Citizens Club.’’ 
o ir gerai laikosi, nes tai yra 
geras daigias naujei instojan- 
tiems Sąnariams ba tuojaus pa 
sirupina pirmas Amerikonisz 
kas popieras iezimti.

— Del nekuriu Lietuviu 
butu labai Baltruviene reika
linga, ba per naktis gere, tran 
kos;, o da ir dainuoja net sveti 
mtauczei aimanoja.

W. Franfort, 111- Darbai 
lig sziol labai gerai ėjo nes da. 
bar del štoko vandens darbai 
sumažėjo. Ir uždarbei buvo 
geri, galima buvo uždirbti 
$70. in dvi sanvaites.

— Vaikinai labai grajina 
isz “Pokerio” o ir gerai pralo 
szia.

— Mergina yra tik viena, 
tai kad pnbutu da kelios tai 
gautu po davadna vyruką, o 
ir bagota.

Hartford, Conn- Dirba 
po 3 ir 4 dienas ant sanvaites.

— Lietuviu yra apie 80 fa 
miliju, ir visi grąžei užsilaiko. 
Tiktai nekuriom merginom bu 
tu reikalinga Baltruviene.

(Vyriu, Moterių, Valku)

Yra viena isz paprastu lygu žmonių. Prieža
stis juos yra nog sunkaus <larl><» arba patrū
kimo ir tankei yra pradžia karsstlyges ir kitu 
nesveikumu, palikdama pylva muskulus 
sylpnam padėjime ir iszsikiszius žarnus. 
Yra tai,

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

* JOS GYDIMAS
yra dabar TIKRAI ATSAKANTIS ir 90 
isz 100 ruptura yra iszgydoma. Be peilo, 
be turbaci|os, be operacijos, be patrotinima 
darbo laiko, jiokiu diržiu neteik po tam 
neszioti. Padekavones gromatos nog užga- 
nadinti ir iszgydintu žmonių randasi mano 
ofise. Serganti nog kūdikiu lyg senatve bnuo 
gydinti. [abieju lycziuj.
Atsiunsk 2*’. marke ant knygutes su pavei
kslais. Dykai del visu.

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

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

Darbines pirsztines pas 
Gruberi.

Darbinies pirsztinies geriau 
se pas ji pirkti. Tokias kokias 
mainerei ir dreiverei neszojia 
po 250 500 ir$l. labai druezei 
pasiūtos ir ne greit suplisz. 
Pas Gruberi 34 E. Center St.

George Miller,
ZIEGORNYKAS.

Gausyte czionai 
visokio tavoro kaipo: 

/y’Žy. Ziegoriu, Ziegorelu, 
vK©?.' 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 /Ąiller
113 W. Centre St.

Ar gali žmones rinkli 
sau kunigus?

Tie ciesoriaus Justiniano in 
statymai duravo lyg garsaus 
popiežiaus VII laiku, kurs 10- 
75 metuose visiezkai jucs pa 
naikino, o Popiežių rinkimus 
pavedė kardinolu taryboms, 
vyskupu rinkimus pavede pra 
lotu taryboms ir popiežių pat 
virtinimui, kunigu gi skirimua 
pavede vietiniams vpskupams 
be jokio žmonių dalyvavimo 
rinkimuose.

Visi tie nors ir trumpi priro 
dymai ne isz vėjo paimti, bet 
iez Raszto Szvento, lupu pada 
vimu ir vadovėlio, kuriuos mu 
su kunigija privalo gerai žino 
ti, o dabar ir daugelis žmonių 
vargdieniu visas tas paslaptis 
žinos ir nesiduos save už nosies 
vadžioti.

Nėra ko stebėtis, jog Lenki 
joje daugelis kunigu, teip va 
dinamų “Marijavitu”, reikalau 
ja, idant Rymo-kataliku Baž 
nycziabutu atnaujinta pagal 
Vieezpaties Jėzaus Kristaus 
mokslą, t. y. pagal szventa 
Evangelija. Lygiai reikalauja 
jie, idant butu kuodidžiausis 
ryezys tarp dvasiszkijos ir ti 
kineziuju. Toksai ryezis gali 
ma pasiekti tiktai patiems žmo 
nems renkant sau kunigus, Tei 
sybe, pasakius, dabar, jokio ry 
ežio tarp žmonių ir kunigu nė
ra ir negali būti, nes kunigai, 
būdami visiezkai prigulmin 
gaiš nuo vyskupu, juju palie 
pimus, o ne žmonių reikalavi 
mus, pildo; nors kiekvienas, 
man regis, gali gerai suprasti, 
jog kunigai privalo tarnauti 
žmonėms, o ne vyskupams, ku 
nigai sako pamokslus žmonėm 
o ne vyskupams, tiktai vien 
žmones kunigus ir peni, o ne 
vyskupai, todėl kunigai priva
lo žmonių reikalavimu3, kurie 
nėra prieezingi Vieezpaties Je 
zaus Kristaus mokslui, ir pildy 
ti. Toksai kunigu prigulmingu 
mas vien tikt nuo vyskupu la 
bai kenkia Lietuviams, ypatin 
gai musu laikuose, kada lenko 
manu vyskupu svajojimai viso 
kiais budais stengiasi Lietuviu 
kalba panaikinti ir ja iez baž 
nycziu visiezkai iezvaryti. Nore 
kuogeiiausis kunigas Lietuvis, 
gayes nuo savo vyskupo palie 
pima, panaszu m Vilniaus vys 
kupo fon der Roppo paliepi 
ma, iszleietaji Vasario 9 d. 
ežiu metu po No. 114 kur 
buvo pasakyta: “Nieke isz 
kunigu klebonu neturi tie
sos be santaikos ir raeztinio 
vyskupo paliepimo ne pakeisti 
tvarkos ne kalbos, vartojamos 
pamaldose”, negali iszpildyti 
teisingu Lietuviu reikalavimu 
-sakyti pamokslus ir laikyti 
pridedamaeias pamaldas lietu 
viezkoje kalboje.

Todėl jis, Broliai Lietuvia' 
ir Žemaicziai, pasiremdami 
ant augezcz’au pridurtu žodžiu 
iez Riszto Szvento, lupu pada
vimo ir vadovėlio Vaskoti, tu 
rite tiesa reikalauti nuo savo 
kunigu, kuriuos jus savo kru 
vinu prakaitu penite, idant jie 
noe jusu brangios kalbos ne 
naikintu; o jus Mieliaueieji ku 
nigai Lietuviai, norėdami ea 
vo vargdieniu broliu reikalavi 
mus pakakinti, duokite atsaky 
ma jusu vyskupams pagal szv. 
Povilo Apasztaložodžius:“Nes 
kas kalba svetimoje kalboje, 
tas pate save mokina, o ne žmo 
nes. Jei ateieziau pas jus, bro 
liai, svetimomis kalbomis kai 
bedamas, tai kokia jums nau 
da atneezcziau ? Nes jei mel 
džiuos svetimoje kalboje, tai 
nore mano dvasia meldžiasi, 
bet mano protas pasilieka Le 
vaisiaus. Betbažnyczioje noriu 
penkis žodžius mano protu pa 
sakyt, ’dant ir kitus pamokin 
cziau. negu deszimtie tukstan- 
cziu žodžiu svetimoje kalbo 
je”. (Szv. Povilo I grom. in 
Korintionus persk. XIV); pa 
gal popiežiaus Innccento III 
1215 m. paliepima, kure teip 
skamba: “Kadangi daugelyje 
szaliu tos-paezios vieezpatyetes 
toje-pat vyskupystėje gyvena 
žmones miszriai invairiu kalbu, 
kurie, būdami vieno tikėjimo, 
turi invairias ir paproezius, 
asztriai, idant tokiu vieezpa- 
tyseziu ir vyekupyecziu vysku 
pai atrastu atsakaneziue vyrus, 
kurie pagal paproeziu ir kalbu 
invairuma atliktu jiems pamal 
dae ir suteiktu jiems szv. eak 
ramentus, mokindami juos žo
džiu lygiai ir paveikslu.

(Toliaus bus).

Isz Lietuvos,
«.«---------

Liosanis besiartinant. 
Atėjus rudens laikui, kaip, 

ir kiekvienais metais atsižymi 
musu jaunuomene girtuoklia
vimu. Ypatingai dvideszimt an 
tru metu amžiaus vyrukai (no 
pobrancai) tame girtuokliavi 
me ekeste skenda. Matyti ju 
protas linksta in visas puses , 
tik doras nematyti. Skurdu da 
rosi žiūrint, kaip jie pucziame 
jaunume užnuodija savo nesu 
brendusius smegenis, užmu-

Viszakio Ruda.
(Sen. apsk ) Czioni investi 

prekymrežiai, kuriu labiausia 
geide aliniu savininkai; mat 
pirkdami, ar parduodami žmo 
nes neapeeis be “magarycziu” 
ir vis gi bus ezioks-toks pel 
nae. Szventomie dienomis ežio 
nai uždrausta psrdavineti alų 
ir degtine. Tik laba', labai re 
kia gailėtis, kad tuos savo nu 
tarimus patis valstiecziai ir 
aludžiu savininkai mindžioja, 
nepaisydami nieko.

Per pirmutini perkymeti 
rugpiuczio 18, czionaie vienas

sza protą degtines nuodais. Ir intariamas žmogus užmusze 
taip nuo kareziamos in karcz’a panaszu in saved. Žinoma,
ma traukia peczius surėmė, ma 
nydami, kad jie kokie milžinai 
Sutinkantieji turi nuo tolo iez 
sukti jiems isz kelio. Kitaip 
pasielgusius baugino jie savo 
atmonijimu.

Toks trukszmas jau pripras 
tas vietiniems gyventojams nes 
kasmet rudens laike jauni vy
rukai savo vyresniu broliu pa 
pratimus atkartoja per kokius 
du menesius laiko, kol pristato 
juosiu kareivija. Tuomet ir 
nemažai pragaiezties padaro vi 
siems, ypacz žydams. Nakties 
laike iszverczia miesteliu tvoras 
iszdaužo langus, iszvartonet di 
delius akmenis ir eenojus) ras
tus) isz vietų. Kiekvienas jau 
nikaitis stengiasi tarytum tik 
parolyti, kad daugiau už kita 
gali pragaiezties padaryti.

Szinuliai.
(24) rugp. Adomas Rym 

džius, darbininkas, parėjės gir 
tas namon ir susibaręs su savo 
žmona ezoves in ja i.-z revolve 
rio, paskui gi pate nusiezove. 
Žmona dar gyva ir viltie, jog 
pagye.

Rokiszkis ir Alotus.

kad tas viskas atsitiko ne per 
ka kita, kaip per degtine. Rug 
piuezio 24 per szv. Baltraus 
atlaidus kasžin-kokie piktada 

hiai ineilauže in vietine kopli 
I tele ir pagriebė sudėtus au 
kome pinigus. Vienas iez j u 

jtu’mtae ir atiduotas m valdžios 
rankas. Turiu oz onai pridėti, 

'kad kai-kurie musu žmones, 
I turi laukinio žmogaus būda 
j taip, vežant suimtaji pei Ru 
d i buvo taip innirsze žmones, 
kad noreje kaltininką ant vie 
tos užmuezti, tik policija juos 
sulaikusi.

(Ežerenu ap.). Czia žmones 
gyvena dideliais sodžiais. So 
džiuje daugiausia esti po 20 
30 Ūkininku. Tokiuose dide 
liuose sodžiuose padėjimas sun 
kus. Kol nueini dirbt i lauko 
galan, nemažaiszeinabrangaus 
laiko. Kai reikia vežti javu3, 
meszla, sziena, privargsta ar 
kliai ir patis darbininkai.

Žemes turi po nedaug, dau 
giausia po 15-20 deszimtiniu. 
Ant to sklypo kartai stovi daug 
triobu, kurios viena nuo kitos 
labai arti. Gaisrui ieztikus gali 
labai daug nukenteti. Mitzkai 
eina mažin brangyn, ir kas 
kart vis daugiau- kerta ir veža 
užsienin.

Salocziai
(Panev. ap.) Pas mus jau 

gana daug atsiiando jaunuome 
nes kuri nori ezvieeties, grie 
biasi skaitymo. Neturėdami 
užtiektinai mokyklų, mokomės 
kaip galėdami, vienas-kita. 
Mes irgi norime prisidėti pi ie 
visuomenes gyvenimo, nors tai 
ir ne visiems patinka.

Paskubinkite nusipirkt 
labai puiku isztorje po vardu:

KAPITONAS VELNES.
PRIETIKIAI C IBAKO DeBERGERAC.

Verte lai Fracuilsiko
KUN. DR. M. JUODYSZ1U8.

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

D. T. Boczkauskas, 
Mahanoy City, Pa. 

JJg?' Piningus $2 siuskite Re
gistrą votoj a gromatoje, ar per 
“Money Order” kuri nupirkite 
am pacztc, in prasta gromata 
indokite ir prisunskit.

TEGUL KANDIDATAI 
PRIS1PAŽ1NSTA.

Balsuokite tik už tuos Le 
gisliaturos kandi Hitus, 
kurie pritaria Senato 

riui Penrose.

Gives svarbia poz!c: ja kaipo 
sąnarys Tautiszkos Komitis 
Republikonu partijos, kad pn 
gelbėti iszrinkti prezidentą 
\Vm. II Tafta Suv. Valstijų 
Senatorius Boies Penrose Penn 
eylvanijos yra dabar užimtas 
prideryicziu to padėjimo ir at 
lieka puisu darba.

Vienok mus vientauezei 
ežioje valstijoje neturi už 
mirezti, kad jis pats yra kan 
di!a‘as naujam aprinkimui. 
Už jin neeibaleuos per rinki 
mus lapkrityj, nei yra tokios 
tiesos, kad Suv. Vaišiju Sena 
torius renka atskyriu valstijiu 
L“gisliaturos, Vienok Legislia 
turosnaiiai kurie balsuos rinki 
me Suv. Valstijų Senatoraue 
bus iszrinkti Lapkrityj per vi 
suomeniezka balsavima, mus 
vientauezai, kurie nori Senato 
riaus Penrose turi rinkti Legis 
liatoriue kurie yra prielankus 
Penrostui.

Agitacija apie rinkimus jau 
prasideda. Kandidatai tuo pra 
dės praezineti balsu, ir prie tos 
progos mes pereergdim mus 
tautiecziue, kad apsižiuretu, 
idant tie kandidatai in Leg's 
liatura, už kuriuos balsuos, pir 
eižr.des prilaikyti Senatorių 
Ptnroee, jeigu jie bus aprinkti, 
bus tokiu kandidatu, kurie 
jieszkos balsu, bet nenorės pa 
sisakyt', už ka jie baliuos ant 
Suv. Valstijų senatoriaus. To 
ki žmones neužsitarnauja jus 
balso. Jums reikalingas teiein 
gas žmogus, kuris gali etaeziai 
pasisakyti, ka j!s mielija, ir 
tik tie užsitarnauja jus baisa 
kurie prisižadės priremti Sena 
toriu Penrose.

Ant pardavimo
Saliunae ant pardavimo su 

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

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

Dr. J. Fropstep
Specialistas AKiu Lygas 

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

Ofisas adinas 8 ryte lyg 8:80 vakars

Ofisas 15 E. Center Si.
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naujo tavoro ant rudens, ir 
susideda isz visokiu naujos 
eeikiu ant szlebiu del mote
rių, merginu ir vaiku. Teip 
gi aplaikeme visokiu rude
niui: apvedimo del moterisz 
ko liczio. Ateikite pamatyti 
musu rudenini tavora.O - - ------------------- --- -- i

KRO<(oMo»to^o«to».o»to«toKO«50Mo«to OROMOXO*. «toito»tor.o»to«toitonog 

LžTPas mus dirba Lietuvaites. ’
122 W. Center Str. J

Mahanoy City, Pa. j
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Tlie tiuli!Pigus Namini Rakandai^
Pirkite geriausus rakandus ba tai yra pi
giausi, už tai kad jie visados gerai iszrodo,
ir labai ilgai neszojasi.

Puikei padirbti sofkos $8 lyg $20
Parlorini rakandai $30 lyg $90
Szepos (sideboards) $12 lyg $50
Mieg-stubos setai B "'1 s"'t5) $30 lyg $90

Užlaikėm daugybe visokiu puiku geležiniu 
levu, balto, žalo ir molino koloro.

GUINAN‘8
201 W. Center St.
Mahanoy City, Pa,

t/L 125 E, Oak St, 
Mt. Carmel, Pa

UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

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

Suvienituju Walstiju De- 
posytoras.

DU PROCENTĄ MOKAU ANT 
SUDĖTU PINYGU ANT LAIKO.

Harrison BaU, PreziJentM, 
H. MrilafMUian,- Vlce-PreddenttB 
Ira. W. Sarnea', kuujliui.

Szltas puikus zlegorells $3.75
Prlaloek eavo pravarde ir adre. 
ea o prlslueim ant pažiūros J ago 
patiks užmokėk $3.75 ir bue ta* 
vo, gvarantinam ant 20 metu su 
moteriezku duodam ilga lencla 
geli o eu vlru viriezka. Haaztk 
ar nori vlriszka ar moterlezki.
■ . C. FARBEI, 222. 225 Oierbim l

CHICAGO, I’LL.

BROADWAY ST
BROOKLYN, N. Y

NAUJAUSIAS 
ISZ RŪPIMĄJĮ
DERMATOL46IJOI MM|M.

Jgu paejna no neazvarana 
užsilaikymo ir tfeefkreUmo. teipgi Jr’ino 
viduriniu Ilgu. Dangumee gaunt pudfkua 
pleiskanas, slinkimą plaukų, pltkimk per 
apaileldlma. Gydoal per neateakaącdua 
daktarus ar agentus, kune tik pinigus įsa 
vilioja, o paekui raezote mums, kademe* 
te daugybe gyduolu lez invaijrtu apgaviku 
o pagelbos negavote ir sakoje, kad. gal ir 
muso gyduoles negelbes. (Taigi meldi e- 
me mums darodyti; kokis žmogus likosi 
muso gyduolėmis apgautas.) Turime tu* 
kstancztuH oreginaliNzku padekavonla. 
Tegul nors vienas daktaras parodo mums 
tiek padekavoniu, o mes duosime dideli 
atiigyni ia. Plika galva sunku gydyti, ja- 

ir gaiva žvilga, tai to paaeloetl

!___________ nt oaoB maiynH mazi ptauKu*
cz.el tai tam galima euteiktlpagelba; j?lau

aelja su placziu apraezt

PROF. J. M. mHZt

ra “Visos juso gyduoles pasirodė pasekmingiausia. Esmių užganadytas isz ju pasekmių.” ra 
g) Jos. F. Hanak, St. Mary’s Seminary, La Porte, Texas. M

j Ar turi skaudejima strenosia? |
Ar esi iszbales ir veidas tavo iszbliszkes? Ar skauda tau koji s? Ar 

nusilpnės? Ar tavo pajėgos yra susilpnėja ir greit pailsti? Ar kenti ant uS 
trumpo kvėpavimo? Jaigu teip, tai beabejones tavo inkstai ar kepens esą ne- gj) 
sveikam padėjime. Tokiąni atsitikime žinok apie tai, jog (®

SEZVE1ROS |

®Gyduoles del Inkstu ir Kepenss j
yra gerause prietelis. Iszbankyt viena buteli ir persikanok. Tikras faktas
kad, buvimas ant szviežio oro ir naudojimas tos gyduoles tikrai praszalins VS 
priežasti lygos. Preke 75f. 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 nesveik urnai 
ir kitos pylvines lygos prasiszalino.

Jau Kasparek, Deweyville, Texas."

Ar Turi Galvos Skaudejima?
Skatidejimas galvos yra beabejones 
kentėjimas užpuolantis ant žmogaus, 
kiek vieno amžiaus.

Severos
Plotkelei nog Galvos 

ir Neuralgijos
atnesza palengvinimą tame ken- 
tejime. Iszgyde jau tukstanezius. 
Pabandyk jias. Dvileka plotkeliu 
baksuke. Preke 25į.

Severos
Balsamas Gyvasties

Naudok ji pagal parasza o trum
pam laike pajusi visiszkai kito
kiu žmogum. Yra tai sudrutintojas 
ir subudavotojas- Preke 75$.

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

___ .• „.-vt

W F. Severą Co. ceoWos

Vyrsz Puse Milijono
Dekaioniu uz geradejiste.

Tas iro prietelis žmoniu-kuris suteikia 
szyrtlinga broliszka rodą dyki. Ne susinė
site su gauje szendienynio vysokio sztamn 
apsigarsyntoju: Jeigu apsergate liga, lai 
aikite pas savo miesto daktaro.
Bet jaigu turite liga gedinga-privatyszka, 
tai gal nenorite savo mieste gydintis, o jaigu 
geidi teisingai tapti pagelbėtas, tai bukite 
iszmintyngi klauskite patarymo garsingo 
Vokyszko Specijalisto kuris sugryžo isz 
Europos, isztyrias pagerinimo budo gydymą 
vysokiu kroniszku ir odos-skuros lygu, 
szimtai tukstaneziu pasiliko iszgydintais, 
kaij>-tai jaunu vyru visokios užsikreczeiuos 
ligos, apriez sziu lygu kaip tai Reumatizmas 
visoki oapuczkai, iszpuolima plauku urnai 
sustabtlinti, nuo drugio-malerijos. Geriause 
isztyrta gyduole nuo atpratimo svaiginn- 
cziu gerimu-gyrlybes, kuris su savo žyne 
Itrijims rodą, žednas, iszsygydins GYRTIBE 
:urs tiek nelaimiu atsitinka irkruvyna pro- 

ee žūsta ir sveikata. Nebijokie paraszit- 
gromata, sekretai visame užlaikomi, gyduo
lių nesiunezeme panevali, kaip kiti jumys 
prisiuneze per panevale iszvyliodami paskui 
tini centą nuo jusu, kure žmogus su szetmyna 
neturi ka valgyti, mvslidamas tapti sveiku, 
tai užmoka ant sikio po keletą desetku 
doleriu. Cze visokias rodąs gausite, nie cen
tas nereikes mokėt, galite susiraszite Lie- 
tuviszko kalboje, iszmintingais busite jaigu 
raszisite pas:

BRUNDZA & CO;
(SPECIALISTS)

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

STEFAN ROVNIANEK
318 3-RD AVENUE

Pane bloko žemiau no PiCteburglnio Pacate.

PITTSBURG, . PA.
Didžiausia Lietuviszka kvantu ve visokia 

gėrimu Suv. Vals. Kas tik naudojo muso 
nefalszavolas, nes czisius vynus ir arielkos, 
tasai ne galėjo atsigėrėt juju o geriause mie 
ra ir pata/uavima tik pas mus apturėjo.

muso prekes:
Gera Raudona Arielka 
Gera Balta Arielka 
Rūmas . . j
Ramas Jamaika ■ •
Ginas - • •
l'uoglno Arielka 
Klfnmel - - ’
Anicetas, smagus gėrimas 
('abitas spiritas 
Slivafto
81ivJto, tikrai Llcturlsaka 
Terkellca
Torkclica. tlkial Vengriška 
Konlakaa • • ■
Korilakas, Francualsikaa 
Obuoline Brandy 
Blackberry 
RosolĮfi, gardus gėrimas 
Meltuvuoge 
V lain iUte

f-’,bo 2,5o 3,oe 
2,oo 2,5o 3.oo 
2,oo )!,6o 3,00 
d.oo 5,oo S,oo 
2 oo 2,5o 8,00 
4r5o 5,oo 
2,oo ,2,5o 3,oo 
2,oo 2,6o 
3,00 8,6o 4,00 

■ 2,6o 8,oo 8,5o
4.50 5,oo 6,00
2.50 8,oo 3,6« 
6,oo 6,oo
2.50 8,00 4,00 
5,00 6,5o 6,oo 
2,00 2,6o 8,oo
1.50 2,00 2.6o
2.50 8,oo galon 
2,6o 8,oo galoo 
2,6o 3,oo galoo

A M E RI KON ISZ KI VYNAI:
Ohio raudonas .
Ohio baltas—saidos
Knllfornl 
Kallfornl, 
Kalifornl 
Kalirorni.

os, senas, ruksitoo 
os mustkatalaa 
os musxLataias 
os tokalstkas

Kallfornl oa (4 metu) Port Wine 
Kallfornl, o» Meri Wino 
Kallfbroljos Burgundy, raudonas 
Viduriams Kartus Tynas . .

• I,oo Galono* 
1,26 “

U5o ** 
. l,6o •• 

1.50 •«
1,76 »•
2,oo •• 
2,oo ••
1.60 *•
2.60 8,oo

Baulk y te po prekes. Užkalbinimas ant 110,04 
irdadflau UŽMOKAU EKSPRESĄ Pennsylvania 
Ohio Ir Wes* Virginia valstijose. Adresas:

Stefan Rovnianek, .
lig Anose - Pittsburg, Pi,

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

Šutai su kotais 
del moterių ir 
merginu yra 
ka dabar jus 
reikalaujate 
ant ant szito 
rudens Teipgi 
turime ilgiu 
kotu ir parduo 
sime pigiau 
negu kitur.

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

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 atsakanezeis 
papuoszimais.
Visokiu ceiku aut ku 
dikiu szlebuku turim 
ir gatavu labai puikos

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

- lis W. CENTER STR. MAHANOY CITY.
Kalbame Lietuviszkai, Lenkiszkai, Slayokiszkai, Anglis?kai ■ -O

! '


