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Metas XXI

REPUBLIKONAI

Kas girdėt ?
Republikonai iszlaimejo, 

Taftas aprinktas, demokratai 
dingo su savo kandidatu.

Gal dabar po vibaru viskas 
pasitaisys ir darbas eis visoje 
pilnybėje. Su pavasarineis 
straikais, nežine kaip bus, bet 
kGp girdėt darbinykai ne la 
K. Šori straikuot o ir anglinei 
f .„.ii taikysis ant anglekasiu 
isz ^aliu. Žodžiu sakant, strai- 
kai ne gali būti, o da, jagu 
Europoje ne butu malszu. Ba 
kada Europoje užstoję maisza 
tis, tada Amerike geriausi lai 
kai buna.

Ne yra tvarkos, 
Terp lietuviszkos tautos!

Lietuvei tikrai savo gerbūvi 
pataisytu,

Jagu kožnoje parapijoje san
dara užlaikytu.

Per szita meta labai daug 
Lietuvei dažinojo savo gyveni
me, czionais Amerike ir daug 
labai daug kasztavo toji žinys 
ta, ba net szimtus tukstancziu!

Dažinojo kaip parapijes 
tvert, ir kaip bažnyczes užlai
kyti. Kur tiktai girdėt, visur 
žmonis baisei pasikelia ant 
neteisingystes dvasiszku per- 
detiniu, ir jog ne apeina del 
juju dusziu ižganymas, tiktai 
tu dusziu kruvina proee! 
Trumpame laike, kaip rodos 
visi stosis neprigulmingais no 
cziutabakiu, bažnyczes turės 
o kuningu pribus isz Lietuvos 
tiek kiek reikes.

Ir Kat. Susivienijimas subi
ręs jagu sunarei ne apsižiuręs.

Kaip Lietuvei tikrai pabus, 
Tada atmaina dydele bus.

Priesz keloleka metu, politi 
ka turėjo dydele intekme ant 
geru ir blogu laiku. Szedien 
yra kitaip, tas prie to neprigu
li. Szedien styrins politikos 
yra rankose turcziu ir ka tie 
nori, tai ta daro, o kada pasi 
taiko ant svieto, isz ko buna 
nauda del miliomeriu, tai tie- 
jei ne paiso ant renkimu, ba 
renkimai atsibus pagal ju no
rą, o tuom laik ne nori paleist 
iszranku progos gero laimo. 
Darbai eis gerai.

Teip kaip per pora praėju
siu metu, teip ir szimet, pasta 
navijome no szito menesio Spa 
lio (October) del visu nauju 
skaitytoju, žinoma katrie pil
nai užsimoka $2.50 siunst ga- 
zieta “Saule’’ tuojaus, o skaity 
sis laikas no Naujo Meto, o 
lig Naujo meto skaitys už dy
ka. Jagu gi užsimokės dabar 
$3.00, tai gaus ir Linksma Wa 
landa, bet ne no dabar tiktai 
no Naujo Meto 1909.

Jagu geri laikai užeina, va
karai ylginasi, tai davadnas 
žmogus be skaitymo ne gali 
būti. Jagu del vieno sunku 
tris dolerius padaryti, tegul 
dviese susideda ir parsitraukė 
sav gazieta “Saule”. Praszome 
musu skaitytoju ydant pasaky 
trimete del tu, katrie da ne tu 
ri užsiraszia gazietos, ydant 
isz tosios progos pasinaudotu.

!!! Dilgeles !!!
Kas nežino “Dilgeles” tegul 

atsiunczia už 10^ markiu tai 
gaus viena numeri (jaga esi 
“Saule” skaitytojum) yra tai, 
pirmutinis lietuviu satyros ir 
juokiu laikrasztis. E na syki 
ant menesio. Ka ztuoja $1.00 
ant meto o 50^ pusei metu. 
Adresavokite:

“Dilgeles” 
1815 E. Moyamensing Avė.
(6 Dec) Philadelphia Pa

Isz Amerikos.
Senas rakai is-

Santa Fe, Cal.- Senas raka 
lis, 60 metu senumo, bankieris 
R. H. Pierce isz Olamo Gordo 
ant kuriuo puolė nužiureymas 
jog sužagejo dvi mergaites 14 
ir 16 metu senumo isz prieglau 
dos neregiu, kur buvo virsziny 
ku tosios prieglaudos. Senas 
rakalis prijausdamas jog jojo 
dalbas iždduos, prasiszalino 
in nežinomas szales, palikda 
mas paczia ir kelis suaugusius 
vaikus. Polic je karsztai yra 
ant pedsakiu.

Slaptinga žudinsta.
Wilkes-Barre, Pa.- Po 

dvieju dienu pajeszkojimo 
per steito policija, rado ežio 
nais nužudita jauna vyra Hen 
ryką Slovenska ne toli Hills
dale, kuris pereita pstnyczia, 
kada svgrižinejo namon su sa 
vo užmokeete per girna, neži
nomi žudintojai užmusze atym 
darni užmokesti. Sliectva trau
kėsi ir kelios ypatoe yra nužiu 
reyme.

Kaip tu man teip asz tau
Chicago - Ne senei pribuvo 

in czionais kokie tai Brodzins- 
kas isz E ropos ir ne poylgam 
insimilejo in seserį Vengline- 
kio. .Nelaime jojo, jog mer
ginai nepasidabojo jaunikis ir 
ne nežiūrėjo ant jojo, o jisai 
teip prilipo prie josios jog bro 
lis buvo priverstas jin areszta- 
vot. Atkerezinimas yra saldus, 
per tai Brodzinekas apskundė 
Venglincki, jog tasai pabėgo 

isz lusiszko kaleymo,- Veng- 
linckaeantto nenustojo, nes 
pasakė priesz sudže, jog Bro 
dzinekas užmusze Rosijoi du 
žandarus ir prasiszalino in 
Amerika. Dabar abudu yra 
uždariti, o viekas butu gerai 
idant ne toji nelaiminga meile.

Biauri s kūpi boba.
New York.- Kone visi gir

dėjo api sena milionierka Rus 
eel Bige. Josios turtą apskaito 
euvirezum ant 65.000.000 dole
riu. Sztti tomis dienomis toji 
skupi boba nupirko say dyvo- 
na m laika 30 meto, in savo 
pakaju, ir labai verke gailau 
damasi jog iždave penkioleka 
doleriu. Nog daugeli metu gy
vena senam apipluzusiam na
me o norints jau turi 80 metu 
nes ne žino ka turi padaryt su 
savo milijonais. Suvis kitokie 
buvo josios nebaszninkas vyras 
kuris in laika savo gyvenimo 
iždalino ant visokiu mielaezir 
dingu mieriu euvirezum 25 mi
lijonus doleriu.

Milžiniszki surinkyinai 
aut ukiu. .

Bangor, Me.- Isz czionais 
iszveže ant geležinkelio Ban
gor & Arooetock 75 vagonus 
prikrautais bulvėmis kuriu 
verte iszneeze ant $28 000. Vi 
sam truki radosi 38.000 busze- 
liti bulviu.

Gaineboro, Manitoba.- Par
tneris E Burke euriuko nog 
savo ukes euvirezum 60,000 
buezeliu kviecziu kurie yra 
puikiausiais ant svieto. Suvir 
tzim 25,000 buezeliu nuvežė 
in Winnepeg ant jomarko ir 
pardavė gerai. Tasai milžiniez 
kae uždereyraae paėjo nog jo 
jo ukee.

Topeka, Kane.- Usininkai 
eteite Kansas reikalauje 6000 
darbininku del surinkimo kor 
nu tnojaus. Už taji darba 
moka nog 3 lig 5 centu uz 
buszeli ir burda. Žmogus 
gali uždirbt nog $2 lig 3 ant 
dienos. Kone visoeia dalise va 
karu ūkininkai jeezko žmonių 
prie darbo.

l’rielaidinis užmusze vy
ra savo numiletojos

Detroit, Mich.- Važnycze 
Jonas Kurka prisipažino poli- 
cijei prie nužudinimo savo bro 
luno Antano Szulco kurio 
kuna eurado ant szaszlavu už- 
miestije. Kurka laike meilin
gus susineezimue su SzuTrene 
ir abudu padanavijo praeza 
lint jin. Api pueia keturiu isz 
ryto Kursas su kirviu už
davė kelio’ka yj u kada 
Szulcas miegojo o p> ti būnan
ti antram kamlarije girdėjo 
kožna ypa. Po tam abudu lez- 
trauke lavona už kojų inmete 
in vežimą užpylė pelenais ir 
iszveže in užmiesti kur liko- 
surastas per vaikus Kurkas 
buvo ant burdo jas Szu'cie.
Milžiniszku paroda katuli 

ku.
Boston Mass.- I-z priežasties 

szimtmetiniu eukaktuviu atra
dimo Katalikiszkos diecezijos 
Bostone atsibuvo czionais mil 
žimszka paroda. Suvirszum 
40,000 tukstancziu vyru eme 
dalibas parodoje o kurie susi- 
važiavo isz penkių pavietu 
prie dalibu szimto kapeliju. 
Apvaikszcziojime eme dalibas 
187 kuningai ir keli pralotai 
katalikiszkos bažnyczios.

Iszpiluintas sapnas
Chicago.- Marijei Dan szkie 

nei isz po No. 160 Maxwell 
uli. prisisapnavo jog jiosios 
keturiu metu sūnelis kuris ap- 
siEZiitino per inpuohma in kati 
la verdanežio vandens numirė 
ligonbutije. Ant rytojaus nusi
davė baisei susirupinus motina 
in ligonbati ir ant užklausimo 
api sveikata savo kūdikio Ii 
kos a|znaiminfa [jog kudykis 
numirė taja paczia adyna ku
rioje sapnavo. Nelaiminga 
raotyna isz gailesezio apalpo.

Nelaimes kasiklosia.
— Juozas Balonis isz Buck 

Mountain 31 metu, likos pa
žeistas in koja per virve Buck 
Mountain kasikloje.

— Chae. Giuskoski, 30 me
tu, puolė in manve būdamas 
pažeistu ant galvos Black Dia
mond kasiklosia Mt. Carmel.

— Jonas Soboleski, 14 me
tu isz Shenandorio puolė bre- 
kerije ir nusilaužė sau koja. 
Shenandoih City, kasiklosia.

— Jonas Miblis isz Szenado 
rio 25 metu senumo, likos sun
kei pažeistas Redingo kasikio 
je'per nupuolimą paramų.

— Juozas Gobrowskis 45 
metu, isz Shenandorio likos 
užmusztas Kehley Run kasik- 
losią per nupuolimą augliu. 
Jojo pagialbininkas Martin 
Ražis likos baisei pažeistas ir 
badai isz to neiszliks.

— Jonas Curran, inspekto 
rius kasikiu 18 tam distrikte, 
danesza jog per menesi Octo
ber 3 anglekasei likos užmusz 
ti o 3 pažeisti. M. J. Brenan 
isz 19-to distrikto daneeza jog 
2 likos užmuszti jojo apskriti.

REPUBLIKONAI ISZUIMEJO
Iszrinktas Republikoninis Prezidentas. Beveik Visi 

Kiti Republikoninei Kandidatai Likos Iszrinkti,

James S. Sherman
IR VICE-PR EZIDENTAS.

William H. Taft 
ISZRINKTAS PREZIDENTAS

Kaip jau visiems yra žinoma 
kad Utarninke po visa Ameri 
ka buvo rinkimai naujo Suv. 
Valst. prezidento ir vice-pre- 
zidento. R-?publikoninis kap 
didatas William H Taft tapo 
iszrinktas prezidentu o James 
S. Sherman ant vice-preziden 
to. Po visa Amerike beveik vi 
ei republikoninei kandidatai 
tapo iszrinkti.

Diena 4-ta Morcziaus yra 
paskirta diena instojimo naujo 
prezidento arba pasibaigimas 
Roosevelto termino.

Repuhkonai aplaike 309 
elektoriezku balsu arba 127 
daugiaus už demokratus.

Apricž rinkimo naujo prezi
dento buvo teipgi rinkimai 
d ingy be gubernatorių ir kito- 
k -u valstijos uredniku ir pagal 
p įskutiniu atskaitų parodo 
k^d beveik visi republikonisz- 
ki kandidatai tapo iszrinkti.

-.“Kiek socialistai szita karta 
ap-laike balsu tai da nežine o 
ir ne bus galima žinoti už ko
kios nedėlios laiko, bet yra sa
kyta ka jie nemažinus kaip 
lį milijonu balsu aplaike.

— New Yorko valstijoje ta

ninis gubematoris Hughes, 
katras aplaike 150 tukstancziu 
balsu virszaus už demokratini 
gubernatori.

Negalimu daigtu.
Ant rytojaus po szliubui atej 

na pas kuninga jauna nuotaka 
l.bai nubudus ir susirupi- 
nūs.

— Na ir ka mano vaikeli?
— Ach jegamasteli argi ne 

galėtum permainyti ta ka va
kar pasakei.

— O kas tokio?
— Sztai jegamastis pasakė 

vakar savo kalboje ant mano 
szliubo jog tokia yra vale Die
vo idant pati pamestu motina 
ir eitu paskui vyra. Tęva ir 
motyna pamteziau nes paskui 
vyra, vaiksztinet tai yra uegali 
mu daigtu ba yra gromatne 
sziu po kaimus.

RINKIMAI
Schuylkill’o Paviete

Pagal paskutinios atskaitos 
kas-link rinkimu praeita Utar 
mnka, parodo kad fz’tie kan
didatai tapo iszrinkti:

— A. B. Garner Republi 
koninis kandidatas ant kon- 
gresmono isz Aszlando tapo 
iszrinktas aplaikydamas 2000 
balsu daugiaus nž Lee, demo
kratą.

Hon. Charley N. Brumm, 
Iszrinktas Sudžia

— C. N. Brummas republi 
konas tapo iszrinktas ant su
džiaus. Jis gavo 1500 daugiaus 
balsu už Schalka.

— Lyons ant District attor
ney gavo 1350 daugiaus balsu 
negu demokratas.

— Reese ant Prothonotary 
3100 vyrszaus.

— Palmer ant kasieriaus 
5100 vyrszaus.

— MeElhenny ant Clerk of 
the Courts 3000 daugiaus.

— Herb ant Registerio 1100 
vyrszaus.

— Bailey ant Rekorderiaus 
1800 vyrszaus.

— Garner komisoris 1500 
vyrszaus.

— Crone komisoris 13500 
virszaus.

— Boyle komisoris 800 
virszaus.

— Brownmille direktoris 
biednuju 1200 vyrsziaus.

— Heine direktoris biednu
ju 1100 vyrszaus.

Sztai parodo kad visi re
publikonai tapo iszrinkti.

Demokratai ir bravorninkai 
drauge su Lietuveis labai sun
kei dirbo ir stengėsi iszrinkti 
savo kandidatus bet ant gilu- 
kio tapo iszrinkti tie kandida
tai ka iezmintingesniems žmo- 
niems patiko.

Dabar turėsime gerai aud
žia ir pavietavus uredninkus 
kurie teisingai stengsis su vi
sais lygei apsieit’, ne paisant 
ar esi bravorninkas ar biednas 
darbin’nkas. Ura!

[SZ ROSIJOS, LIE. 
TUVOS IR LEN

KIJOS.
ą Ivanovo- Voznesenske 

tiek daug iszkrito sniego, kad 
net telefonai ir telegrafai nuo 
to sugedo.

§ Kijeve viena mokytoja 
turėjo būti pakarta. Bet ji ga
vo iszkur tai nuodu ir nusi- 
nuodyjo. Buvo dar tris miriop 
nuteigtieji nusinuodyje, bet 
juos iszžyde ir tuojaus pakorė.

Atsitikymas su visztoms
Varsžavas.- Ne senei suba 

tos laike likos apgarsinta “be- 
'hamidrrszuosia” jog del iezei- 
saugoymo prieigrudimo pjo- 
vinyczose pnukszczin, tam tik 
rai vietos tik del židu, -vigili 
joi suduos, taja diena mėsinin
kas paukszcziu atsilankys m 
žydu namu.', ir ant vietos pa 
pjaus gaidžius ir vieztas. Taja 
subata, vakare ant uliczios 
Twardos atėjo minėtas pjovi
kas ir papjovė suvirszum 200 
visztu kad staigai pribuvo pa 
siuntinis nog rabino su apzuai 
minimu, jog tasai mėsininkas 
neturi tiesos ne paliepimo pjaut 
visztu ir jog visos papjautos 
vieztos yra niekai ir ne gali 
juos naudot. Ž ne toji iszvere 
perkuniszka baime ant žide 
liu. Vienas isz žideliu mėtėsi 
ant mėsininko ir smarkei jin 
apdaužė. Ant galo mine židu 
apsiaubė mėsininką ir nuvede 
ant sūdo pas labina Perimutra 
Rabinas paregejas priesz narna 
suvirszum du szimtus židn, už
dare priesz juosius duris ir ne 
inleido ne vieta, o suvirszum 
du szimtai viszteliu likos isz 
mestos arba padovanotos del 
krikszczioniu vaigingu kurieta 
ja diena turėjo balių ant židisz 
ko kaszto.

Drova api krizių Ivencuo 
siu.

Paviete Minskom, Lietuvoje 
randasi mažas miestelis Ivea- 
cius, prigulintys prie p'arafijos 
Kameco. Kitados Ivauce buvo 
parafijalna bažoyczia ir klosz 
torius Franciszkonu, o priesz 
bažnyczia stovėjo križius su 
Muka. Keturesdeszimts metu 
adgalios bažnyczia likos užda
ryta ir perdirbta ant cerkves, 
o križiu praszalino. Miestelije 
rodos suvis ne buvo kata 
liku. Nes perėjus 40 metu, 

► taigai likos apgarsinta Ino 
eibe tikeymo; o ir ukazas pa 
velinimas etalimo križiu. Gmi
noje Iveneckoi ir artimuosia 
perszaiskoi didesne dalis gy
ventoju perejo prie kataliksz- 
kos bažnyczios.

Paežiam Ivence pasiliko tik 
tris pravoslavai; popas, tarnas 
cerkves ir paliceiskas dažinre- 
tojas. Žmonis naudodami isz 
luoeybee statimo križiu, vela 
pastate križiu ant senos vietos 
ir aptvėrė. Ant pasiskundim- 
mo popo naczelininkas 5-kto 
apskryczio pavieto Minsko 
nueztrinopavo Stanislova Bu 
roką, Julije Cimachavicziene, 
Ona ir telicije Kruklinskue po 
viena rubliu bausmes nevos už 
pastatima perezkadoe ant ke 
lio pro kuri žmonis ejna: 
apr'cz to naczelninkas pastana 
vijo perkialt križiu nog toe vie 
tos ant szventoriaue.

Diena 3 Liepos 1907, pribu 
vo in Ivenca du 'uredninkai pa 
licejski su ezeszeis apginkluo 
tais kazokais. Sunaikyno darže 
11, iezkose križiu ir perkele 
križiu ant szventoriaue- Vos 
prasiszalino, mieseztonei, kurie 
susirinko skaitlingai, iezkaee 
kryžių ir vela pastate ant 
eenoviszkos vietos.. Policije 
daeižinojus api tai, vela sugrį
žo, nes likos apsiaubti per žmo

nis o policije pradėjo juos isz- 
vaikinet su nagaikom o žmo
nis pradėjo mėtyt akmenais. 
Policije tada paleido szuvius 
in susirinkusius; žmonis ieziie- 
klaide o ant pleciaue pasiliko 
tik lavonas Julijos Mikulskie
nės o teip-gi sunkei pažeisti 
Rozalije Toczkiene Juze Mi 

|kuckiene ir E nilije Adamavi- 
cziene o pažeisti nahaikom 
buvo Julije Cimackevicziene, 
Burbiene ir Siczkauckiene. 
Ant to nepas:baige. Kelis 
mieeczionius paėmė in kaleyma 
ir likos apsodinti už maiszati 
už ka jiems baudino 20 metu 
inaaleyma.

Diena 4 Spalio atsibuvo ant 
juju sūdąs Minske. Sta. Būro 
ka apkabino ant metu in ka 
leyma: Julije Sieczkauckiene 
ant metu, Cimachavicz ene ant 
2 metu, josios duktere paleido 
ant luosybes. Stanislovas Būro 
kas jau persėdėjo 14 menesiu 
kaleyme pakol prova ne iezejo

Tokia tai l uosybe iszpažini 
mo katalikystes Rosijoi...

Užpuolimas ant klebone 
jos.

Grodnas.- Vilkaviezki 12 
apsiginklavusiu pleeziku už
klupo ant klebonijos, suriezo 
tarnus, apdaužė džekona o pae 
me piningus ir brangenybes 
koki papuolė in nagus prasisza 
lino m nežinomas szalis.

Surado ginklus ir bombas.
Vilnius.- Policije jeezkodama 

razbaininku kurie užklupo ant 
trūkio ne toli Bejdenu, padare 
krata Zvežinciui ir aplinkinė
se. Vienam name rado ketures 
bombas, kelis karabinus siste 
mo Mauzero ir krepszi su 500 
patronais.

Užpuolimas ant dvaro.
Nakties laike užpuolė keli 

pleezikai ant dvaro pono 
Kunsztetoro, Kraeenicuosia pa 
viete Lubertauckam. Pleezikai 
ezove isz karabino in Kunezte 
tora pataikindami in veidą ir 
kabia; po tam paėmė du szim- 
tue rubliu pabėgo. PonaRunez 
tetoriu iszveže in b'gonbuti 
Szaritku Lubline.

§ Kercze žmones dar tiek 
tamsus, kad užpuldinėja ligon- 
buezius, kur guli kolera ser
gantieji daužo ir musza vežan 
ežius kolera susirgusius, dak
tarams tai ir praeiti neduoda, 
o keli žuvėjai, sužinoję, kvd 
tarp ju yra keli kolera susirgo 
šieji, paėmė juos laivan, 
kur tai jurese dingo.

§ Isz Mintaujos, Rygos, 
Revelio ir kitu pajūrio miestu 
pranesza, kad rugsėjo 23 d. 
toji didele audra, kuri ir pas 
mus Lietuvoj taip baisiai siau 
te, jurese pridariusi labai 
daug eibių: apvertė kelius bu
riu laivus, nutraukė nuo inka- 
riu uostuose stovinezius garlai 
vius, o jurej pražuvo daugybe 
žuvėju.

§ Tūlos kalėjime vienos ka 
meroe kaliniai insivilioja pas 
save kalėjimo sarga, atėmė 
nuo jo raktus ir ginklus, su
riezo, užlare ji savo kamaroj 
ir pate jau buvo pesirengia 
bėgti. Bet pamate, kad nega
les tai padaryti, sugrįžo atgal 
savo kameron ir užsidarė su 
ginklais rankose, pasakė vir- 
eziuinkui, kad nepasiduosią. 
Tuomet kareiviu būrys ezove 
in juos papliūpa ir szeezis ju 
užmusze.

§ Tris baigusios aukszteeni 
mokslą moterį užsirasze advo
katais ir jau pasiėmė ginti viso 
bias bylas. Daug moterų tiepo 
gi prasze, kad jas teisman 
priimtu, bet valdžia ju neprtji 
ma. O tarp tu moterų yra la 
bai gabiu ir su auksztu moks
lu.

DEMOKRATAI

Valdžia ir Mokyklos.
Peterburgas.- Per revoliu 

cijos meta mokinantiesioji jau
nuomene (studentai) privertė 
valdžia duoti aukeztesniom- 
sioms (un’versitetams) autono
mija . Tas reiszkia, kad uni
versitetuose ir mokslas ir pats 
gyvenimas mažai nuo valdžios 
turėjo priklausyti, valdžia ne
galėjo kieztiee in universitetu 
ir auksztesmuju mokyklų rei
kalus, in tai kaip ten mokina
ma ir mokinamas!, kae moki
nasi ir t. t. Ir valdžia iki sziam 
laikui, nors nevisai, teeziaus 
pildė tai, kas jaunuomenes bu 
vo iezkovota. Bet dabartinis 
ezviesos minister's Szvarcas 
pradėjo varžyti aukeztesniuju 
mokyklų autonomija pradėjo 
perdaug kieztiee in'ju reikalus 
pirmueziausia, kaip apie tai 
jau buvo visur raezyta, liepe 
nepriimti in universitetus tu 
kurie neturi gimnazijos liudi
jimu, žydams labai suvaržė 
universitetan stojimą, moterie 
ir gi liepe pavaryti iez univer- 
s’tetu ir t. t. Taigi studentai 
ir studentes, prasidėjus nau
jiems mokslo metame nutarė 
prieezintiee tokiems ministerio 
Szvarco darbams ir daugelyj 
universitetu ir eziaip auksztes- 
niuju mokyklų nutarė strei
kuoti, vadinasi nesimokyti tol, 
kol valdžia vėl nesugrąžins 
jiems tu teisiu, kurias jie isz- 
gavo. Jau streikuoja Peterbur 
go universitetas ir sziaip be 
veik visos auksztesnioeios mo
kyklos, o atėjo Peterburgan 
žinios, kad ir Maskvos, Kije 
vo, Jurjevo, Karkovo ir kitu 
miestu studentai irgi pradėjo 
streikuoti, arba tik dar rengia
si prie to. Valdžia nori, kad 
mokslas tęstųsi, kaip tęsęsi, 
bet ir studentams nenori nusi
leisti. Tcdel iszleido insakyma 
kad universitetai butu atidary 
ti ir mokslas juos butu iszgul- 
domas, o jeigu studentai spėka 
priesz tai pasiprieszintu tai 
kad policija in tai insikisztu 
ir kaltininkus sueminetu. Pas
kui suimtieji bus baudžiami.

Gavo daugiau iszinanimo.

Bernas milejo sau tankei už
sitraukt. Žinoma ne patyko tai 
jojo gaspadoriui per ka viena 
karta kada bernas vede arklus 
ant gėrimo ir sugrįžo in tvarta 
gaspadorius paszauke:

— Ejkie pagirdykie arklus 
da karta!

Bernas žiopsojosi in gaspa- 
dorių ir iszpradžiu nesuprato 
jojo nes pažinodamas savo gas- 
padoriu gerai padare ka jam 
buvo paliepta. Sugrįžo antra 
karta su arkleis nog saulinio.

— Na ka? ar arklei gere?
— Kur ten juk tai kožnas 

žino jog gyvulei ne gere jago 
ne jaueze troszkimo.

Gaspadorius klausė nusiezip 
sojas o po tam tarė:

— Ymki sav nog juju pa
mokinimą. Atsimyk jog žmo
gus kuris daug gere mažiau 
turi iezmanimo ne kaip galvi- 
jei!

— Nog to laiko bernas ap- 
simalszino gerime ba sarmati- 
nosi stot žemiau akise savo 
gaspadoriaus ne kaip givnlei.
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Priek tam pihiai užsimokeja 
gkaititojei, kas metas aplaiko 
dovaua puiku Kalendori.
ENTERED AT THE MAHANOY CITY 

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

ateidavo žmones isz toli pas 
jia ant rodos.

Petnna susilaikė prie ver 
kenezioe Katriukoe ir tarė lin
guodama galva.

— Verki ir dejuoji nebage- 
le.

— Kaip-gi neverkti kaip 
g'fnedejuot, kad mano Jonu
kas nuskendo.

— Iszeiverk mergele, ateis 
laikas tai ir užmirezi, gaila po 
teisybei vaikino nes yra ir dau 
giau tokiu.

— O ne užmirsziu niekad 
mano Jonuko, mano brangaus 
sakalėlio, gal ir pati netrukus 
nueiduosiu m dugną Nemunė
lio.

— Jagu isz tikro te;p szir- 
dingai ji myli, jog nori pas ji 
eiti in vandeni tai aez žinau to 
ki spaeaba, tai da galėtume' 
jin pamatyt, o gal ir gyvent 
ant ezito svieto.

— O motinėlė man!-paszau- 
ke Katriuka lengdamaei prie 
keliu senukee-Dievas mato, 
viską padarysiu, kat tik gele 
tau ji pamatyt ir ižgelbet tik 
tai pasakik kokiu spasabu ?

— O kad tai padaryti ko
kia tav duosiu rodą, reike 
turėt daug drąsos, ba jagu teip 
nepadarysi, pati dingsi ir ji 
pradangysi-

— Tiktai meldžiama pasa- 
kyk-kalbejo mergina aez vis 
ka padarysiu ka tik liepsi.

— Kaip tik bus jaunas me 
nulis-kalbejo sena Petrina-ei- 
ei prie kraszto Nemumo, apie 
pusiaunakti, iszrink tokia vie
ta kad butu toli no kaimo kad 
nedasiektu žmonių balsas, su
kursi ugnijpakrasztye ir lauk
si. Kaip ateis pusiaunakte, tai 
isz vandenio pradės iszeit sken 
duolei, tu lauk ir nesijudyk 
isz vietos, ka tik pamatysi, ka 
ižgirsi tai ne nusigąsk. Gal kat 
ras isz skenduoliu ateis pas 
tave, pradės kalbėt, tai drasei 
atsakinėk, nesiduok pažint, jog 
ko bijiai, ba dingsi, jagu tau 
pasakys eikie eu manim, tai 
eik, o kaip gausiesi in vieta, 
kur bus tavo Jonukas tai žino
si ka turi padaryt. Matai mer
gele, jog tai ne mažas daigtas, 
o jagu tau rodosi jog neturės 
tiek drąsos, tai veluk pamesk 
ta vyska, ba dingsi.

— Turėsiu drutybe ir dia 
sa- kalbėjo mergina- ir viską 
padarysiu ka sakote.

— Jagu savyje turi tiek pa- 
jiegu, tai duosiu tau ežia dve- 
jes žoles, no vienos atgys sken 
duobs, kaip tik dabpstesi; o 
pneez ta antra žolele tai van
duo priesz tave prasiskirines, 
teip jog bus galemasausa koja 
iszeiti isz vandenio. Ir Petrina 
iszeme isz pluoszteho dvejetą 
szakebu, indejo in enti mergy 
nai, o kada norėjo už žoleles 
padekavot, jau senes prie baž- 
nyczios nebuvo. Katriuka nusz 
luoste sav aszaras ir truputi 
apsimalszinus sugrįžo namon.

Už pora dienu pripuolė jau
no menulio, kaip tiktai žmo 
nya kaime sumigo, Katriuka 
pamaželi iszejo isz stubeles ir 
už kluonem nusidavė in pa 
kraszti Nemuno. Ėjo da gala 
krasztu priduodama sav drąsą, 
net jau kaimas toli pasiliko. 
Aplinkui buvo malszu, menu
lis szviete net blizgėjo gelto 
nos smiltys prie Nemuno.

Susilaikė mergina, pririnko 
sausu szakt’, aukure didoka 
ugni, sėdo ir pradėjo pamaže- 
b ka toki mikt, del pridavimo 
sav drąsos. Sztai už valandos 
isz gilumos upes, kur vanduo 
labjausia sukuriavo, tszplauke 
in kraszta su vainiku ant gal
vos isz totorku ir žalumu van 
deninin su geltonais kanapi- 
neis plaukais skenduolius. Bu
vo visas pamelinavias ir net 
drebėjo kaip žmogus drugio 
liga apimtas. Kada iszplauke, 
tai atsisėdo kraszte aut smil
cziu ir dideles savo akys kaip 
stiklas szviesias atkreipė ant 
menulio. Netrukus iszplauke 
antras, paskui ji treczias ir 
ketvirtas ir da daugiau. Visi 
iszejo ant kraszto ir apsėdo 
susikniaube aplinkiui to pir 
mutinio ka 'szplauke. Vargin
gos Katriukos szirdis atszalo, 
prisiartino nebage prie ugnies, 
buvo kaip numirus no bai 
mes.

Sztai tas pirmutinis sken- 
duolys paklausė.

— Ras girdėti pas tavia 
broli ?

— Ugi nieko- atsake pa
klaustas- tiktai vėl viena du- 

(Toliaus bus.)

Isz Padavimo Senovės 
Žmonių.

Apie Skenduolius.
Pasakoja žmones, jog netoli 

Gardeno, prie upes Nemuno, 
buvo kaimas kur da ir szedien, 
pora šlubeliu rogso ir yra ba
la kur stovėjo bažoyczia to 
kaimo. Tame kaime gyveno 
prie motinos Katriuka jauniau 
šia už visas kitas mergynas ta
me kaime, o buvo tai patoga 
mergaite, tikus prie tanciaus 
ir ražaneziaus, norint stubeleje 
buvo viekas prasta, ba tėvas 
jau eenei buvo numiriae, nes 
vienas isz vaikynu butu pae- 
mias Katriuka už motere, nes 
mergaite jau turėjo del saves 
iszsirinkusi viena-Jonuka isz 
to paties kaimo. Jonukas buvo 
neturtingas" nes buvo la
bai patogas ir narsus. Kaip tik 
Jonukas nusidavė ant sugertu- 
viu pas Katriukos motina tai 
su džiaugsmu likos prijimtas; 
veseile ketino atsibūti net už 
keliu nedeliu, del to jog Jonu
kas buvo susiderejas plaukti 
su trioptais in Prusus. Prižade 
jo jisai skubei sugrižt in savo 
szali ir parneszt puikia dova
na del savo merginos; mergy- 
na baisei buvo nubudus kada 
ji palidejo pas Nemuną, o ka
da jau trioptais atsiyrė no 
kraszto, tai rede Katriuka ant 
smilcziu, ilgai ir graudžei ver
kė.

Pradėjo jau kelios nedėlios 
ir jau prisiartinejo diena szy. 
Jokūbo, kurioja tai dienoja 
paprastinai sugrižinejo triop- 
tininkai namon, mergaite labai 
lauke savo milimo. Karta pa
vakare sėdi ant slenksczio sta
bdės mislydama apie savo Jo
nuką, sztai kas tokis ant 
uliezios paszauke:

— Jau sugrįžta musiszkiai! 
Sugrįžta!

Paszoko mergina, o kvėpuo
dama nubėgo link Nemuno, 
ir sztai paregėjo kuopele žmo
nių klupojancziu prie bažny
tėlės ir dekavojareziu Dievui 
už laiminga sugrižima.

— O kur mano Jonukas ?- 
paszauke Katriuka nematant 
savo Joniuko.

— Jonuko?- atsiliepe senas 
Jokūbas nuliudusei ne reges 
jau tavo akys mergele, nus
kendo nabagėlė apie Tilže.

— O! Motina Szvencziau 
šiai- sudejavo Katriuka ir 
puolė aut žemes.

Kožnas dirstelėjo su nubudi
mu ant vargingos- mergaites ir 
pamaži ta kuopele iszeiskirste 
in savo namus kur su diddiu 
džiaugsmu likos priimti.

Katriuka pasiliko viena prie 
bažnyczios, klūpodama ant ve
jos, norėjo melstis už duszia 
nuskendusio, nes isz didelio 
gailesczio prasze Motinos Die
vo, idant ir jia kagreieziauee 
atmintu isz szito svieto. Ilga 
laika teip gailestavo su asza- 
rom ir malda, sztai ir naktie 
užėjo, jog mergina neuesusižiu 
rejo ne nejautė szalto vėjo.Ta
me iezgirdo žingsnius kokius 
už eaves, ateieuko ir mato sena 
Petrins, paeiremusia ant lazde
les, gr žtant iaeu pbioeztebu 
žolinu in savo stubele, ka neto 
Ii bažnyczios stovėjo. Sena Pe 
trira žinoma buvo ant visos ap 
linkines, ar tai kam duot rodą 
ligoja, ar kam nuburt ar žole
les pritaisyt, vieką mokėjo ji

O tu mano varge, 
Kas dėjosi Illiuojuje;

Veseile atsibuvo,
O ve daug svieto pribuvo.

Szoko. ulevojo,
O ir dainavo!

Dvi merginos isz kito mieste
lio pribuvo,

Tai del vyru džiaugsmo buvo! 
Su sportukais sportavo, 

Vos galo ne gavo!
Iszsirinko sav sportukus. 
Ižblyszkusius szpicukus;

Ant kitu ne nežiūrėjo, 
Ba ponaiezius turėjo!

Bet mus vaikinai susitari, 
Duris atidari,

Sportebus ir mergužes lauk 
isz vari.

Merginos vaikinus už ranku 
paemi,

Na ir in kur ten nusivedi.
Ka dare ne sakysiu, 

. Del saves pasiliksiu. 
Tos dvi merginos ant tu spor- 

tebu užklupti,
Del abieju kaili iszlupu.

Kas tokis telefoną pas vaita 
paleido,

Vaitas tuojaus atbėgo, 
Abidvi poras in cipe paso

dino,
Ant bausmes apsudino.

O ka? Ar veseile ne buvo 
gera,

Ar užmirsz Lietuvei kada? 
Asz mislinu, jog tosios merge

les,
Niekad ne norėtu tokios vesei- 

les ?
* * *

Elizabetlio vaikinukai,
Tai kaip kvailokai, 

Ant kampu džika trypė, 
Kaip pamato žmogų einanti 

tai cypė!
Tiek to, paliksiu del Tara 

daiko, 
Tegul jis no kampu nuvaiko;
Kad ant kampu ne stovėtu, 

Žmonių ne užkabinėtu.
Czion primenu api merginas, 

Ir tai konia api visas;
Katros po strytus valkiojesi, 

Terp sayes peszasi!
Per nakti su dresem gatves 

szluoje,
Už vaikinus vienos ant kitu 

loję: 
Szpigomis badosi,

Už žiurkių kabinasi.
Viena nedėlios diena, 

Buvo nuludus ne viena.
Viena kita pradėjo su nagais 

drekit,
Net buvo szlyksztu žiūrėt!

O tai vis už vaikinus, 
Už betuviszkus naktigonykus. 
O ne mažai tuju naktigonyku 

yra,
Ka nori pažint mergyna 

szczira;
Ant merginu nelaimes isz to- 

lymesniu miestu,
Merginu pribuvo ir norėjo 

kad sav vyra rastu, 
Tiejei prie pribuvusiu mėtėsi, 

Kožnas nauja rinkosi.
Czionaitines mergszes tai pa

meti,
Net isz piktumo pasikrati: 
Tuojaus pradėjo landžioti, 

Api pribuvuses merginas szni- 
pineti.

Kur tik pamato, 
Nagus atstato,

In kudlas insikabina, . 
Žiurkes isz kudlu ižgena!

O spiegymas!
O kniaukymas!

Ir teip yra visados, 
Ir szirdeles neturi ne gėdos 

Norint ir žmonis apstoję, 
Josios api tai nedboje, 
O jus ylga-plaukes!

O jus kvailes!
Jagu darbeli turite, 

Tai malszei užsilaikykite
Ir juoku ne darykite.

Begk pas Ragažinsks 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- 
rieika turėtum

Agentas

Columbia
ALAUS
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Garsus Kurdu 
Vadovas.

Lez Konstantinopolio parei- 
nanezios žinios duoda suprasti, 
kad nauja Turkijos valdžia 
visomis sylomis nori už darbo 
tvertis idant taip pagirtam 
kaip ir piktams garse stoviu- 
ežia Ibr him paszui su gvolta 
ta nelemta darbi užgintu ku- 
riomi jis dabar jau ilgus metus 
gyventojus rytines mažosios 
Az'jos galabina.

Ans prispaustasis kurdu va
dovas kurs žmonėms ir valdžiai 
tiek daug darbo padare mato 
nykstanezia save intekme. Szi 
tas maisztiniakas pasisiūlė jau 
pasiduoti ale valdžia per pik
tus patyrimus pagudryta rodos 
noriu i ji su savo vaiku jo tvir 
tyneje Viran szekin užpulti ir 
jo darbams padaryti gala.

Ibrahim pasza yra vyresny 
sis Mdly gimines kuri vasara 
apigardoje Diarbekro o žiemo 
Aleppo ir Žiro aplinkui raba- 
vodama valkiojasi.

Ibrahim pasza yra sūnūs vie 
no garsaus kareivio minėtos 
aukszcziau gimines. Baisiu ky- 
trumu jis panaikino karaliuko 
to kraczto galybe ir nuo to 
laiko j s pasiliko to kraszto 
baime ir iszgastis.

Bet szitas gerai apsirokaves 
baisus pleszikas ir razbainiu- 
kas yra gyvas paveikslas vį 
duramžiuje siaueziusiu riteriu 
buvo daugiaus kaip paprastas 
balamutas kurs kožna proga 
savinos nesirūpindamas apie 
tai kas isz to stosis. Suvog 
ti turtai ir didis skaitlius jo 
pritarėju padare jin galin 
giausiu kurio ir Turkijos gu- 
bernatorai pradėjo bijotis ir 
priesz ji lenktis.

Papirkimais ir auksztsis 
susiriszimais žinojo jis visas 
sunkenybis su vyriausybe y?a- 
sidaraucziis lengvai praszaltn- 
ti o kaipo jis 1900 metuose per 
užtarymą vieno paszos paveli
jimą gavo lengvu raiteliu regi
ments sudaryti ingijo tada jis 
ir urediszkai didesne valnybe 
ir galėjo da labiau smarkau
ti. *

1905 metuose jis turėjo Tur 
kijos vyriausybe taip labai ant 
savo puses kad su savo raiteliu 
regimentu insidrasino net pati 
Konstantinopoli aplankyti. Jis 
tada tapo iszkilmingai priim
tas, eultano darže atsibuvo pa
roda tam razbainiukui. Jo sza 
linikai taipgi gavo auksztus 
pagarbinimus. Jis gavo ypa- 
tiszkas slapto raszto knygas 
idant tiesiog su sultonu susira- 
szyti galėtu. Lz Konstantino
polio iszkeliaudamas paliko 
savo vietininką kaipo kokiai 
monarchas.

Po szito jo iszauksztinimo 
jie dar labiau pradėjo gyvento 
jus rabavoti ir juoi kankyti. 
Keli gubernatorai pratze pas 
kares minister! va:sko priesz 
ji bet minieteris nei atsakyti 
ant praszytnu neatsakydavo. 
Ibr. him paszai ėjo vis nauji 
pagarbinimai isz Konstantino 
polio. Inbauginti gyventojai, 
negaudami nuo valdžios jokios 
pagelbo0, pasiprasze talkon ki 
tas kurdu gimines ir sykiu pra 
dėjo ginkluotis priesz razbai- 
ninka Ibrahim paeze. Grėsė 
pavojus.

Ibrahim pasza panaudojo 
savo susiriszimus su valdžia ir 
tuojaus pasirodė sultono insa- 
kymas kuriame luvo liepta 
visiems kurdams užlaikyti 
pakaju o Ibrahim paszai liepe 
keliauti in Viran Szehm kur 
jisai tuojaus labai drūta tvir- 
tynė pabudavojo. Czia pakasė 
ir s >vo didžiuosius skar 
bus.

Požeminiai urvai tapo iszkas 
t’, slaptos užlandos padarytos 
ir tada visi darbininkai kurie 
tas užlandas pabudavojo be 
jokio sisimylejimo likos nužu 
dyti idant niekas tu paslapcziu 
nepatirtu.

Jo užkastu skarbu vertybe 
siekia in 80 milijonu dole
riu

Tai kokie prajovai Turkijo
je daryta, iszrodo kaip pacaka 
tukstanezio ir vienos nakties.

r
 KATALOGAS
SZTUKD DYKAI

Bus nusiustas kožnam. kuris jo 
pareikalaus prisiusdamas už 2c 
marke. Pamokinantis ir naudin
gas kožnam, Adresas Toksai:

3/ J. TWARDOWSKL Dept A
214 WISCON. St MILWAUKEE, WIS.

Tėvynės fyjeile.

Tėvynė yra tai tasai krasz- 
tas, kuriame užgimeme, su vi
sais to kraszto turtais netik že- 
miszkais, bet labjausia dvasisz 
kais, su ta kalba, kurios mus 
motinos iszmokino, sutais žmo 
nemis, tarp kuriu gyvenome, 
su tuo szv. tikėjimu, kuri 
mums tėvai paliko.

Ar krikszczionis gali mylėti 
savo tėvynė? Ne tiktai gali, 
bet ir turi; nes Ponas Dievas 
ta meile inpyle in szirdis, o 
Kristus ne visu ne praszalino 
jos, bet žodžiu ir darbais pasz- 
ventino ja. Skaityk Evange
lija, o pažinsi, kaip jisai my 
Įėjo savo žmones. Pono Jė
zaus paveikslu nuseke szven- 
tiejei; nors ju meile apima vi
sa svietą, o ypatingai visa baž- 
nyczia, vienok nesiszalina nuo 
broliu ir tos žemes, kuri juos 
pagimdė ir maitino. Dėlto 
szyentiejei isztikimai pildo vi
sas priedermes sulig savo tėvy
nės, dalyvauja jos likimuose, 
szelpia ja varguose esanezia 
savo maldomis, nukreipia nuo 
jos Dievo rūstybe ir iszpraszo 
palaiminima. Pagaliaus ir po 
smerties nesiliauna užtaryti už 
savuosius; del to iszmintingai 
bažnyczia szv. pasielgė, paskir 
dama kožnai tautai szventuo- 
sius isz tos tautos kilusiu ir 
dangiszkus užtarytojus arba 
patronus.

Taigi reikia mylėti tėvynė.
Užsiginti savosios tėvynės, 

tai griekas didis ir nusižengi
mas vienas isz kvailiausiu. Pa- 
mislykite, kaip kvailai ir ne
dorai pasielgtu sūnūs, užsigru 
damas priesz žmones savo mo
tinos! Tokiu savo pasielgimu 
ne garbe jisai aplaikytu, bet 
paniekinimą užsipelnytu aky
se žmonių. Vienok atsiranda 
tokie neprotingi žmones, kurie 
už garbe sau skaito užsiginti 
savosios tėvynės. Jie sako, kad 
tuo savo darbu ir pasielgimu 
save iszauksztina; bet akyse 
žmonių jie tik paniekinimą už 
sipelno- ant galo visai save 
pažemina.

Tėvynės kalba yra didele, 
brangi Dievo dovana. Ji yra 
graži kaipo visi Dievo darbai. 
Dievas ja mums davė. Tai 
kaip-gi mes ga’ime ja niekin 
ti?! O jei kas musu kalba no
ri isz musu iszpleszti, isznai- 
kinti, tas prieszinasi Dievo va
liai. Teyynes kalboje mes visu 
greieziause, visulengviausia ga 
lime ingyti mokslą, kaip dva 
siszka, taip ir žemiszka, idant 
galėtumėm iszpildyti savo 
priedermes in Dieva ir žmoni
ja. Kaip neprotingai daro tie 
tėvai, kurie savo vaikelius pri 
verezia svetimoje kalboje mo
kytis poteriu ir katekizmo! 
Kokia czia Dievui Garbe, kad 
vaikelis nesuprasdamas kal
bės poterius svetimos kalbos 
žodžiais! Kaip iszaiszkysi jam 
katekizma svetimos kalbos žo
džiais, kuriu jis nesupranta? 
Naudinga daug kalbu mokėti, 
bet melstis reikia tėvynės kal
boje, dėlto kad savoje kalboje 
užvis lengviau iszreikszti Die
vui savo jausmus. Tai-gi my
lėkime savo tėvynė Lietuva!

Juodkai
Mislino .jog tai jiojo.

— Hei misteruk užsisėdai 
ant mano skrybėlės.

— Perpraszau!.. asz misli- 
nau jog lietuviszkoje stuboje 
neguli skrybėlės ant kėdžių, 
ba vis buna ant gaivu, o tiktai 
tada nusiima kada valgo ir 
eina gult.

Teisingai atšaki-
Ėjo kuningas pro maža 

kiaulini piemenei! paklausė 
jio, kiek gauna algos ant meto.

— Tokis mažas kaip asz 
gauna 8 rublius ant meto ir to 
kia maža kiaulaite kaip asz; 
o tokis dydelis kaip jus, tai 
gauna 16 rubliu ir tokia dyde 
le kiaulaite kaip jegamastis.

SODAS SVEIKATOS
SERGANTIEMS ŽYDI!

Jei tau nusibodo landžioti pas visokius daktarpalaikius, varginti save liga ir leisti jei įsisenėti, 
per tu tu daktaru nesumanima ar neturėjimą geri) vaistų, arba jei tau nusibodo nuodintis visokiais 
patentuotais vaistpalaikiais, vynais ar balzamais ir kitais, kurie niekad negali ligos išgydyti, 
kadangi nėra pritaikyti prie ligos budo sergančio, ir ant galo nori būti sveiku ir laimingu, tai 
negaišinęs laiko ant visokių niekų tuojaus kreipkis asabiškai ar laiško aprašydamas savo ligų per 
The Collins New York Medical Institutą į Dr. R. Mielke, kame pasekmi ilgiausiai 
išgydo visokias sunkias ir užsisenejusias ligas, kaip VARU 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 nekuri laika gydę, 
raukas nuleisdaini apleido.

A tcaUrmac Unrroac- Toki" ln"1"’ kad The COLlIXS NEW VORK M™‘AI. INSTITUTAS .ca t o d is. y Lllao IciJgVdo. užlaikomas geriausių diplomatų daktarų spccliallstų; visus ligų apra
šymus su atyda ištiria spocijaliskai, nuo menkiausio iki svarbiausio ligos apsireiškimo bei jos pamato, ir sutaiso 
atsakančius kiekvienam pritaikytus vaistus išgydymui ligos ir silpnybių; nes šitas Institutas užlaiko didžiausių 
Laboratorija 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 ka mokslinčiai ir pavadino tų 

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

padėkavonių, kurio, ateina kasdiena, paduodame čion kelias.

Išgydyta nuo: moteriškos llgoe 
kankynių ir Bkrepilavimų, 

Bkauddjimo Bonuose, sąnariuo
se ir neuralgijos ligos. Jau 
pamatiakai sveika ir viešai pa- 
deka"oja savo paveikslą atsių
sdama.

Mrs. PRANCIŠKA 
ŠKLENAR1ENĖ,

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

AUGŠTAI GUODOJAMA8 DAKTARE!
Jeigu kiti dėkavoja už išgydymą, tai jau mano priderystė teipgi išreikšti 

padėkavonę už išgydymą ilgos, kurią nno manąs kaip Bloginant j kalną nu
kasė, per galybą augšto mokslo ir gerai sutaisytų valetų, kuriuos man pri
siuntė Ir pagal pamokinimus suvartojau. Prieš tai netikėjau, kad per savo 
išdykumą suardytą sveikatą galėčiau dar atgauti. Pirmiausiu jaučiausi didelį 
nusilpnėjimą, telpat v&liau Ir mano inkstai buvo suvytą, drauge ir visus vi- 
dūrinis organizmas buvo sutrąs ir tik kaip lapas rudenlje suvytąe, laukiau 
kada nukristi. Bet kad išskaičiau lalkraštijo apie J ųeų galingą gydymą ir 
grynus valetus, tud atsišaukus ir atsiuntė man vaistus, kuriuos suvartojau 
pagal pamokinimus, sakau kaip kalną nukasė, teip nuo manąs ligą, likausi 
pilnai sveikor. Tad ir dėkavoja už sanžinišką ir gabų išgydymą. Dabar 
jaučiuosi kaip naujai a'gimąs, 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 SMIRNAVICZIA,

1625 Front st., Philadelphia, Pa

Sirgęs per du metu, skaudėji
mu strėnų, krutinėję diegliu, 
plaučių nesveikntno, svaigi
mo ir skaudėjimo galvos, zva- 
nijimo ansise ir abolnu nusil
pnėjimo ant sveikatos. J )3 
dienų pilnai išgy dytas, su pa
dėka'one ir paveiksią, pri
siuntė patalplnt j laikraštį.

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, dispepsijos, nevirinimo, vidurių ligos, užkutijlmo ir skaudėjimo vidu
rių, Šonuose, tuštymuose ir po krutinę. Galvos skaudėjimo, ūžimo ir spiegimo ausyse; kraujo 
nečystumo, išbėrimo spuogais, juodgalvėms ir niežais. Neuralgijos, neurastenijos, reumatizmo, 
skaudėjimo po visų kanų, kaulų sąnarių ir nuo sutinimo, geltligės. Nuo dbelno nusilpnėjimo 
blogų sapnų ir jaunystės išdykumo—sugriovimo sveikatos. Priepuolo, nerviškumo; nuo slaptu 
ligų,—kokio jos vardo ar skyriaus nebūtų.—Pūslės ligos, nemiegojimo, sunkumo ir skausmo 
kojose, rankose ir kitų visokių ligų vyrų kaip ir moterų-, skausmingų, nereguliarišku antdrapar 

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

INSTITUTAS ISZSIUNTINEJA CYDUOLES^X^
Į VISĄ AMERIKĄ, CANADA, EUROPĄ, AZIJĄ, AFRIKĄ ir AUSTRALIJĄ, ANT KOŽNO PAREIKALAVIMO. 

Kurie negalite pribūti asabiškai, tai aprašykite nesveikumus bei ligą lietuvišhai.
KAM SIRGT IR VARGINTI SAVE, JEI LENGVAI GALI BŪTI IŠGYDYTAS, TIK ATSIŠAUKIT, adresuojant:

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

mh Ofiso valandos: iš ryto nno 10 iki 5 po piet. Šventadieniais nuo 10 iki 1.

KUR BUNA.
Mano ezvogeris Kazimieras Urba- 

naviezia ir Steponas Adomaviczia isz 
ta pavasari atvažiavo in Amerika isz 
Rigos. Praszan atshzaukti ant adre
so: (10 gi)

M r. Jno >^iith
Box 105 IIar«ehorne Okla.

Mano pusbrolis^Frantrszkus Szim- 
kus isz Kauno gub. Raseinių pav.Ku 
biliszkiu dvaro. Tegul atsiszauke 
ant adreso: (;o qį)

Mr. T. Pelickis
200 Race Court, Cleveland Ohio.

P. V. O B I E C U N A S,
12 4 CARSON ST. S. S. PJTTSBURa, P».
Firma Uetuviszha

SU KAPITOLU $75,000,&a
8UORGANIZAVOTA IR CZERTE-

RUOTA KAIPO

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
(VISU TAUTU BANKA)

ORGANIZATORIUS TOS BANEOS 1RA

P. V. O Bl EC U H A S.
Muso bunka trr. tai viena iez Ivircziauaiu Suvis. Valet., czertesuota, sabot! po kontroU 

Valetljot* rando Ir per tai pilnai nželciklama. Priima piningas del uAstoBert!jmo ir moka ksi 
▼irta procentą. Parduoda laivakortes aut geriausiu linijų ir eiunotde ptelngue In vtaa* <HQr 
svieto, i’adaro daviernaetls atlikimui visokiu reikalu su waldžla Masbados. lazmajno vtov. 
klue piningus ant Amorfkonlazkv arba kitokiu. Daro apeergeymua no ugnies ant adau doiMu 
ir 1.1. Piningus del paczedlnimo galit prielunst oacztlnln Money Order arba Erprsss Cs o 
tuojaus bus iezsiunatOB bankavoe kningutee. Kreipkitės visi Pąe gena žinoma del vfcau Uwa- 
vi P. V. OB1ECUNA, o buelt apgaergeti no visokis apgaviku.

Mano sesuva Agota Makevioziute 
po vyru Tauruliene. Meldžiu atsi- 
aazaukti ant adreso:

Mr, Lud. Makavicz, 
Box 111, Pccohontas, PU.

Mano puhbrclis Juozas Drulis 
paeina isz Garlevos par. Praszau 
atsiszaukti ant adreso:

Mr. A. Jeukauohai
120 N. Bower st. Shenandoah, Pa.

Mano brolis, Stanislovas Patzke 
vieze, isz Kauno gub, Sziauliu pav. 
Kurszenu par. Skacziu sodžiaus. 
Praszau atsiszaukti ant adreso:

Mr. L. A. Poszkevioz
Box 337 Vandergrift, Pa.

Mano brolis Jonas Laimantavicz isz 
Suvalkų gub. Pjlviszkiu pav, Juod- 
bariszkio kaimo. Pirma giveno Brad
dock, paskui iszvažiavo in Chicago, 
Tegul atsiszauke ant adreso:

Mr. Wm, Laimantav’cz,
Box 120. Me Kces Rocks, Pa.

Mano brolis Mateuszas Kaminskas 
pirma giveno Thomas W.Va, Paeina 
isz Maryanples pav. gmino Mikaliez- 
kic. Praszau atsiszaukti ant adreso:

Mr. A. Kamiusky,
Box 329 Harrisburg Ill.

Mano draugas Franas Radzevi- 
czius isz Suvalkų gub. Naumiesczio 
gmino Sudergu par. kaimo Svaiginu. 
Fraszau atsiszaukti ant adreso,

Mr. F. J. Bacevicz, 
2914 Carson st, S.S,

Pitttburgh Pa.

Mano szvogeris Kostas Subaczius 
isz Vilniaus gub. Traku pav. Kal
viu par. Plackunu kaimo. Paaszau 
atsiszaukti ant adreso:

Mr. Fr. Kostantinovicz.
Frackville Pa,

BISCHOFFS BANKING HOUSE!
237 Broadway ir 4 Park Place, New York, N. Y. 
---------- --------

Uždėta 1848 m. {BANKA BISCHOFF’O.) UždetalSJSm.

B 
1

Pinigus siuneziame i sena tėvynė kuoatsakaucziausiai, pagal 
dieninio kurso, su kiekvienu isz New Yorko iszplaukian-

B 
1

S czin greitlaiviu, teip juog i 12 dienu krajui priimti lieka. S
C Pinigus iszmainome visu krasztu svieto pagal dieninio kurso, C
H Rankoje savo visados laikome daug pinigu del iszmai- H
O nymo. O
F Pinigus priimame ant knygucziu nuo $5 ir duodam procentą. f
S Szipkortes iszsuncziam ant geriausiu garlaiviu del atkeliavimo 

isz Europos, neužlaikydami, ir pirkėjui szipkortes duo- s

B dam žinia, kada jo pasažierius pribus ir ant katro laivo. B
A Szipkortes parduodame ant geriausiu garlaiviu del parva- A
N žiavimo i Europa i? pristatome pasažierius ant laivo
K uždvka, o kas pas mus paraszis, praneszdamas apie savo K
1 atkeliavima ir paduos aiszkiai diena ir adyna, kuriuom 1
N gelžkeliu arba botu isz vietos iszvažiuos tada siusime N
G savo pasiuntinį ant pasitikimo, o tokiu budu aprisaugoe G

nuo gabiu apgaviku. H
O Paszportus pastorojame del keliaujaneziu i kraju. o
U Davicrnastis padarome pigiai ir kitas visas ra j m tai iszkas po- u
s pieras, už žema pieke. Sukolektavojima daliu atliekame s
E kuoteisingi ausiai. E

PER LAISZKA AR ASABISZKAI ATSISZAUKITE ANT ADRESO!

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

NEW YORK, N. Y.
Nedeloje Banka atidaryta no: 10 igi 12 adynal. Subatoje Igl 8 adyaal tikau

390 Dainų tiktai uz $1.
Su misi u utim u.

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

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

Nusipirkite ir burtu kningele m 
pagialba kaziru, o kasztuoja knigelf 
M iLkhuia kaziru tdrtai £> aouiai.

—.~p 1
Garsingiausias ant rise sileto Ir zlriORis Dipt gerta- 

ses specialistas kronlszkt Ir azslsenejuslu Ilgu_ _ _ _ s
DR. KOLER,

Turintys geriaumus diplomus ir 16 metine praktika gi 
dyme visokiu žmogyszku silpnybių. Iszj^yde lukstanezas 
žmonin isz pavoyngu ligų, kurie bu džiaugsmu garsina 
varda DR. KOLER ir gyre savo pažinstamiems vadin- i 
d am i ijn Samaritona tebirio laiko. ‘-r

Jojo rodos yra už dyka,—kožnes ijam szirdingai debv i 
voje. DR. KOLER gydo visas ligas pasekmingai o ; 
uzsisenejuses ligas inkstu ir rumatizmo, užsiszaldima gat |

voe, noęir*, gerkles, pilvo ir žarnų; parku, iszberimu, niežimo, epileptųje. senu ro- 
nu ir vinas liga* paejnapczes isz kraujo. Gydo su geriausiu pasisekimu Moterių I 
Ligas o iparz užsisenejusias ligas GUMBO. Turi didžiausia atyda ant visokiu 
užkrecziamu ir Privatiszku Ligų [ar tai paejnancziu no tėvu] kaipo: sifilis, nu- 
trotymas virisriu pajėgu, veisei pat-naikjrnimo ir LL gydo greitai ir pasekmingai. 
Ne rejke saniiatintis nes gidintis ganogreieziausia, nes apsileidimas atnesae <Hdes 
ni pavoju ateiteje. Rejke žinot, jog vienas atsilankimas ras gidintoju ženklina 
daugiau ne kaip dvideszimts taiszku raszytu per ligoni. DR. KOLER kalba lie- 
luvihzkai ir lenkiszkai ir pats duoda ligoniams rodą, be pagialbos dumoeziaus, 
kurie randasi konia pas kozn daktara inkste l’ittsburgia.

A DI NC S PR IE MIM OI { ™ 'g »

DR. KOLER,



LIETUVISZKOS PASAKOS
Po to ir veselije padare, ap- 

siženyjo j:e. Dabar sulaukė 
kupcziue ir akrentu savo. Va 
žinoję pas vaita žentui užra- 
szyt septynis szimtus akrentu 
pasagos. Jau tėvas i^zleidže 
duktė su žentu važiuot su tai- 
akrentais namo. Parvaževus 
namon, jis paliko pacze akren- 
te pats pabėgo in miestą. Tuo- 
jaus nupirko no vieno didelio 
jenarolo namus su žmonims, su 
rakandais, kas tik priguli m 
gyvenimą. Dabar eme už Įėjo 
ant tscos brangiu daiktu, ir 
ranka po ranka eme už t :cos 
nesze karaliui dovanu, pasiro 
dydams, kad ženotas parvaže 
vo. Karalius pamatęs jo pacze 
ir karaliene davė po penkioli 
ka tukstancziu raudonųjų už- 
pamatyma.

Tuojaus po to susiejimo nu
vilko jem gražius drabužius, o 
apvilko prastais drabužeis ko- 
keis jis služboje bnyo. Tada jo 
pati pamate, kad jau prapuolė, 
pradėjo parpuolus verkt Ta 
da karalius sako: Jonuk, da- 
dar turi pasveikint savo sėbrus 
ir, visus vyresniuosiuos. Paė
męs piningu parvežė labai 
daug arielkos ir pastate ant 
pleciaus. Ir paemes pirmutini 
sznapsa neužsveikino kitu, ale 
sake: Sveiks, Jonuk!” ir iszge 
re. Kita pripylęs pradėjo gert 
no mažiausio Žalnieriaus. O 
cze buvo ir krauczei su drabu- 
žeis; kaip tik pradėjo gett 
sznapsa vis auksztyu, ir pradė
jo karalius ezauk*, kad mainy
tu drabužius no praszcziausio 
Žalnieriaus ant kapitono, no 
kapitono ant jenarolo: teip vis 
aukeztyn pastojo vyriausiu je 
narolu prie paties karaliaus. 
Po keliu menesiu apsirgo kara 
liūs smertine liga. Dabar ra- 
ezo Jonukui visa žeme, ir pas 
tajo teip karalium.

Begyvendami ilga czesa, 
klausė pati: Ar tu turi tėvus? 
Jisai sako: Turiu. Siuncze 
pati, kad jis važiuotu parsi
vežt tėvus cze. Paėmė karalius 
su savim vienuolika jenarolo, 
ir jojo raiti pas tėvus. Ale at 
jojus daugel kelio, užjojo in 
viena gire labai didele. Cze 
jie vidurije girios rado karcze- 
ma, czion apsinakvojo. Visi 
jenarolai susėdo su tos karcze- 
mos gaspadoreis grajint kor
toms, o toj karczemoj buvo 
dvylika žmogžudžiu. Ale lai
me karaliaus, kad neejo gra- 
j:nt su jeis; ka'p tik viską pra 
grajino jenarolai, pradėjo bar
tis, tuojaus atidarė skiepą, ir 
visi jenarolai tenais miškam 
bėjo. O karalių0, tai pamate0, 
tik su vienoms kelinėms iszbe- 
go in gire. O jie žinojo, kad 
jau už tos girios jo tėvai gyve 
na, jie ta gire gerai žinojo, ba 
cze ožkas ganė. Parbėgės na 
mo inlindo in kamina ir tuo- 
jaus in pecziu. Tenais nuvar
gęs užmigo pecziuj, Ant ryto
jaus iszeina bobute pecziaus 
kurt, žiuri kad žmogaus kojos. 
Nusigandus atbėgo in grincze, 
szauke savo dieduką, kad aitu 
žiūrėt, kas ten pecziuje do 
žmogus guli. Diedukas iszejo 
Prisikėlė, iezlindo, žiuri diedu 
kas, kad jo sūnūs. Tada pra
dėjo bartis: Szelmi, parbėgai 
iez vaisko, o kaip dažinos, 
kad tu namie, bus bėdos. Ta
da davė in sprandą ir nuvarė 
ožkų ganyt.

Pati, nesulaukdama kara
liaus parvažiuojent, pasiėmus, 
mapas ir daugel vaisko ir veži 
mu. važevo karaliaus jeszkot 
tojo karęzemoje. Dabar ji žiu
ri, kad cze koks drabužis ka 
bo ant sienos. Priėjus pažiurė
jo, kad jos vyro diahužis, ba 
buvo su pravarde ant pamu 
szalo. Tada nus:gindus misly 
kad jau jos vyro nėra. Tuo- 
jaus lieve pagaut tuos vyrus 
tos karczemos. Ale tie vyrai 
turėjo tokes skyles iez skiepo 
in gire ir iszbego visi. Tada 
vienas Žalnierius sako: Ka 
man karaliene duos? tai aez 
tuos žmogžudžius parszauksiu. 
Karaliene atsake: Aez tave 
vyresniu padarysiu. Žalnierius 
iszejes užežvdpe: visi vyrai iez 
girios parėjo. Karaliene eme 
klausinėt, kur tie vyrai, ka cze 
nakvojo. Žmogžudžiai sako: 
Mes užmuszem vienuolika, o 
vyriauses iszbego. Tada žalnie 
rem liepe suszaudyt žmogžu
džius. Paskui ėjo m skiepus,

rado tuos vyrus skiepe negy
vus ir labai daug piningu, dra 
bužiu, arkliu, vežimu vis skie
puose rado. Ir eukinke arklius 
ir vežimus ir karietas supylė 
visa gerybe ir važevo jeszkot 
karaliaus, ba buvo pasiraszius, 
kokem kaime gyvena joe vyro 
tėvai, Atvaževo apstojo vais 
kas grincziuke. Boba parna- 
czius^tiek daug vaisko eme 
rėkt. Paskui eme szaukt, kad 
nerėktu, tik pasakytu kur ka 
ralius. Sako diedukas: Pas 
mus karaliaus ne vieno nėra, 
tik mano eunus perbėgo isz 
vaisko, dabar ana pagirije ož
kas gano. Tuojaus žalnierei 
paėmė karieta nuvaževo par- 
veszt koraliaus. Oszkos pa 
mate toke daugybe vaisko 
in gire nubėgo. O jis pas ugni 
szildesi; žalnierei priklaupda
mi ėjo prie to piemeniei, paė
mė parvežė in ta grincziuke 
Tuojaus padare pirtį, iszprau- 
se apvilko gražeis drabužeis.

O inejes pas tęva klausė: Ar 
pažinsti mane? Sakei, kad asz 
pragėriau tavo pinigus, asz tau 
sakiau, kad asz jau karalius. 
Paskui paemes no paczios do
vanojo tėvui labai daug pinin 
gu, kad galėjo tėvas pirkt di 
deli dvara. Tūp ir Jonukas 
per savo kytrybe stojosi kara 
lium.

Apie karai tunaiti kurs pas 
szetona služyjo ir karalių 

iszgelbejo isz peklos-
Buvo vienas karalius, turėjo 

tris sūnūs. Tie jo sunuai isze
jo in gire ant medžiokles. Du 
sugrįžo namon o vienas pakly
do, vaikszcziojo penkes dienas 
nevalgęs, iszalkei, rūpesti ture 
jo, kaip jis galėtu isz tos dide
les girios iszeit. Ale teip beei
dama per gire pamate lauke vi 
dūri] tos dideles girios, rado te 
mis palocius. Inejes nieko 
nerado, iszvaikszcz’.ojo po vi
sus pakajus, niekur gyvo žmo 
gaus nerado. Atėjės in viena 
pakaju rado stala, ant to stalo 
buvo gert ir valgyt, ko tik no 
rejo. Kaip pavalgė, tuojaus 
vilkas no stalo prapuolė. Cze 
jis bevaikszcziodams sulaukė 
ir vakaro, klauso, kad ateina 
koks žmogus. Klause tas senas 
diedas: Ko tu czion vaiksztine 
ji po mano dvara? Sako kara 
liunaitis: Aez paklydau toje 
girioje: noriu nors služba gaut. 
Atsake tas diedas: Gausi pas 
mane služba; niekur daugiau 
nedirbsi, tiktai pecziu kursi ir 
arkli apczystysi ir malkas atsi 
neszi, o valgyt atėjės rasi vis 
ko tik norėsi an to stalo.

Jie ten bekurdams pecziu, 
klauso, kad kas vakaras par
lėkė tas diedas su liepsna. Vie 
na vakara bieki prigesęs pe- 
ežius buyo, Klauso, kad tas 
jo ponas ka tik parkroke. Ate 
jes pas savo berną klausė: Ko
dėl peczius nelabai kurinasis? 
Aez kaip tik galėjau parlekt. 
Priszokee davė bernui per 
ausi. Teip služba pildė, kaip 
galėjo; eme algos po rubliu 
ant dienos Viena syki prasz- 
nekejo tas jo arklys, sako: 
Aik sze pas mane, ka tau pa
sakysiu. Sukrauk visas mal
kas ant pecziaus ir prikiszk 
pilna pecziu; ir paimk isz sze- 
pos mano kamanas ir balna; 
ir žiūrėk ten rasi buteli su 
vaistais, su toms itzsitepk sau 
plaukus. Kaip iszeitepe, pasi- 
dare plaukai no deimanto, teip 
žibėjo. Paskui užkure gerai 
pecziu, kad net ir ta grincze 
užsidegė. Dabar sako tas ark- 
lys: Paimk iez ezepos zerkola, 
szepeti ir botaga, dabar sėsk 
ant manes ir jok gerai, ba da
bar ugnis gerai kurinasis. Už 
aisedo, jojo, perjojo, su viena 
adyna tris žemes. Tas diedas 
parlėkęs nerado berno, prade 
jo vyt. Arklys sako: Pažiūrėk 
atsisukęs, ar da nematyt to 
velnio. (O tae diedas buvo sze 
tonas) Atsisukęs pažiurėjo, 
sako: Žiūrėk, matyt jau durnas. 
Vėl sako: Jok greita’.” Pnjo 
jes galuti, vėl arklys sako: 
Pažiūrėk dabar, ar da toli.—

(Toliaue bus)

Mėsos Brangumas 
Rosijoje.

Paskutiniuose metuose me
sa taip visur pabrango, kad 
žmones betureziai yra beveik 
priversti apsieiti be mėsos, 
nore žmonėms sunkius darbus 
dirbantiems mesiszkas stiprus 
valgis būtinai yra reikalingas 
eviekatos ir jiegu užlaikymui.

Sunku teeziaus sau iszaisz 
kinti, kodėl mėsa taip pabran
go. Užklausius mėsos pirkliu, 
gauna visi viena ir ta-pati atsa 
kytna: “Viskas pabrango, tai 
ir mesa negali būti pigi”. Mėsos 
pirkliai aiszkina taip ne vien 
sziaip-jau žmonėms, bet toki 
pat atsakyma suteikė jie Rusi 
jos vaiebos ministerijos lai- 
kraszczio redakcijai.

Bet toke meiu pirkliu paaiez 
kinimas isz tikrųjų dar nieko 
neiszaiszkina. Kokiu nors pre
kių pabrangimas gali turėti 
tik dvi priežastis: vieua*fai tu 
prekių stoka, kuriu reikalauja 
ma: antri priežastis gali būti 
per daug didelis kokiu nore 
prekių reikalavimas, kuomet 
rinkose tu prekių tik tiekpat 
pasiliko, kiek ju pirm yra bu 
vus.

Apie meeos stoka Rusijoje 
kol kas ir kalbos būti negali. 
Juk Kirgizu tyrai ir Sibiras, 
tai neiszsemiami dar mėsos tur 
tu szaltiniai. Ir gabenimas isz 
ten gelezkeliais per daug bran 
giai neapseina.

Antra priežastie:- per daug 
didelis reikalavimas- irgi pri
taikintas prie mėsos negali bu 
ti. Statistika rodo, jog papras
tai miesto gyventoju ekaicziue 
pasididina kasmet 4 arba 5 
nuoezimeziais. Tuotarpu 1907 
metuose Peterburge ir Maekvo 
je meeos pardavimas sumažėjo 
12 lig 17 nuoszimcziu. Tai me
tai (1907), kuriuose mėsos kai 
na pradėjo kilti, todėl ir nuro 
do jie aiszkiai, kad žmonėms 
betureziams nustojus mesa var 
toti, nėra ir negali būti per 
daug didelio mėsos reikalavi
mo, yra tik 12 lig 17 nuoszim- 
ežiu mažesnis reikalavimas, to 
delei ir antros priežasties mė
sos pabrangimo nėra. Yra tik 
pirkliu per daug didelis noras 
umu laiku pralobti. Gyvuliu 
pardavejai-ukininkai, žinoda
mi tokias auksztas meios kai
nas irgi iez to naudojasi ir už 
gyvulius irgi ima aukeztu kai
nu reikalauti.

Rusu vaisbos ministerijos 
laikraeztis “Torg.- Prom. 
Gaz.” isztaria tame klausime 
teisinga perspejima: “Jei maie 
tae, labiausiai darbininkam 
reikalingas, lieka jiems priei 
namas tik reta szventadieni- 
kaip tai dabar atsitiko Rusijo
je eu mesa- tai būtinai reikia 
vykinti gyvenime tokias at
mainas, kad senos kainos su
grįžtu

Tik gaila, kad tie žodžiai 
tame laikraeziyje ir pasiliko 
o gyvenime jokio ju vykinimo 
nematome.

Tarytum reiktu miesto du 
moms pradėti rupinties, kokiu 
nors budu mesa atpiginti, nes 
miestu gyventoju didžiausia 
dalie, tai betureziu gyventoju 
eluogsniai, keliautieji baisu 
varga.

Tik musu miesto durnose 
tie vargingiausiu gyventoju 
sluogsniai kol-kas balso uetu 
ri, todelei ir niekas nekliudo 
jiems kol-kas badu stipti.

O badas ir cholera- tai arti 
mos b.cziuoles.

Žmonių apszvietimas

Kara?, invykes 1871 metais 
tarp vokiecziu ir prancūzu, la
biau kaip kuomet nors intiki 
no Europos gyventojams, jog 
dabartiniais laikais tik ta tau
ta tegali laimėti, kuri yra ap 
szviestesne.

In rusu eu japonais kara 
žinovai jau žiurėjo yt in koki 
kvotimą, kure tutejo parodyti, 
katros isz tųdviejų tautu gy. 
ventojai apszviestesni.[ Japonu 
kareivis eu kompasu ir užra- 
szomaja knygute kiszenyje ir 
tomis žiniomis, kuris iszsineeze 
iez sayo mokyklo, visur pasiro 
de apsukrus, sumaningas, veik 
lūs. O rusu karutnene ir kartu 
su ja musu broliai lietuviai už 
savo galveles neiszmiklinimai 
nei mokslo neragavusios, ne, 
mokylos neregėjus, savo ku 
nais iszklojo rolimuju rytu ka 
ro laukus.

Kas karo lauke, taip sakant 
viso pasaulio akyvaizdoje umu 
laiku atsitinka, tas-pat yra vy
kinama kasdien, kas valanda 
viso pasaulio užkampiuose. Ki 
taip ir būti negali.

Gyventoju adszvietimas tai 
ne vien sąlygą be kurios nėra 
galimas jokios tautos dvasios 
iszsipletojimas, bet gyventoju 
apszvietimas tai vienintelis pa 
matas ant kurio tautos te gal 
pastatyti savo valstybių galia.

Kas gi Rusijoje po liūdno 
ir baisaus eu japonais karo yra 
liaudies apszyietimui daroma 
Pinigyno ministeris spalio 1 d. 
inteike valst. tarybai ir valst. 
durnai savo sumanymą apie 
valstybes i-zlaidas 1909 me
tame.

Tarp kitoko matome ten, jog 
žmonių apszvietimai iezlaidos 
ateinantiems metams sumažin
tos 14 milijonu rubliu. Šiemet 
jos sieke 78 milijonu, ateinam 
tiems metame skiriame tik 64 
miljonai rubl.

Ministerie, inteikdamae savo 
gumanyma, daro dar ezitoki 
pastebejima: “dideles iszlaidos 
skiriamos ezalies kultūros rei 
kalame, gresia kiekvienai vals
tybei sunkiomis pasekmėmis, 
todėl eu tomis iszlaidomie, pa
tariu būti atsargiems. Yyacz 
Rusijai, pakėlusiai kara su Ja 
ponais, pakėlusiai savo gyven
toju sumiszimue,- iezlaidos kul 
turoe reikalams reikia dar at
sargiau svarstyti, kaip Kitoms 
valstybėms”.

O reikia žinoti, jog Rusijoje 
kultūros reikalams jau dabar 
dusykiu mažiau ekirima, ksip, 
Anglijoje ir Prancūzijoje, pus 
antro sykio mažiau, kaip Aus
trijoje ir Vengrijoje, ir bevek 
tris sykius mažiau, kaip Vokie 
tijoje. O nemokancziu skaityti 
ir raezyti, apskritai imant, viso 
je Rusijos valstybėje iszpuola 
21 žmogus ant 100 gyventoju.

Jei mes suskaitytumem Lie
tuvoje, visus tikrai mokanezius 
skaityti, ne vien isz maldakny 
ges-tai nuoszimtie mokaneziu- 
ju turbut nebutu didesnis.

O gyventoju apezvietimas 
tai vienintelis pamatas, ant ku 
rio viso pasaulio tautos etato 
savo kultūros ruma.

e) ®

Paskubinkite nusipirkt 
labai puike isztorje po vardu:

KAPITONAS VELKES,
PRIETIKIAI C IRAKO DeBERGERAC.

Verte Iii Fracnsisako
KI X. 11R. JI. JL0DTSZIU8.

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

D. T. Boczkauskas,
Mahanoy City, Pa.

Piningus $2 siuskite Re
gistrą votoja gromatoje, ar per 
“Money Order” kuri nupirkite 
ant pacztc, in prasta gromata 
indekite ir prisunekit.

KATALOGAS

ZNYGU
Raida k n i n ges.

Aukse Altorius arba Didis Szaltisnit 
1,000 poslapiu $1.00

Senas ir Naujas Aukso Altorius vi 
sos reikalingos maldos 864 pusią 
piu druozei apdaritos $1.0T

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

Garbe Dievui ant Augsztibes 640 
puslapiu. 76c-

Mažas Naujas Aukso Altorėlis 1.00 
Vainikelei mažesni už Altorėlius, 

minksztai apdarita ir puikei žala 
tita 50o.

Aukso Altorius, in puikia skūra su 
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 panaszus 
in altorėli $1 50

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

Aniolas sargas, druozei apdaryta in 
juoda audimą 50o

Kantiozka apdarita in prūsine juodi 
skūra, puikei iszmarginta $1.00

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

stati mo. 50o.
Gyvenimas Szventuju, Puikei o ii 

apdaryta dydele knyga - $3.00 
Gyvenimas Visu Szventuju — apda

ryta • .

Istorines Kningos.
Akylos Istorijos 20o
Nevaloje pas Maurus 50o-.
Morkus ir Aurelianas 25a
Trys Valk^jozai. 25c
Istoryje apie Septynis mokintus V y

rus 2-Tsz gyvenymo kantrabancz? 
ko 3-Apie karalaiti 4- Baisus Dvj» 
ras 50c

Puiki Istoryje apie Jonasza Korcza- 
ka. 50c.

Sierata, Puikus apraszimas. 25 
Ali-baba ir 40 razbaininku, 20o 
Keturios Istoryjost 1-Žibinti bažny 

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

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

szymo. 25o
Križiokaj puikus apraszymas, didele 

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

nusidėjimo musu. 2 Senam malu 
nia. 3 Pasaka apie senves žmon-iu 
smerti. 4 veseile Skilandžio. 5 Ap 
sivedimas Motiejus. 6-Auka apkal 
bejimo. Teiposgi daugelis svetisz 
ku ir juokingu paveikslu 25o

Lietuviszkas dainorius arba surinka
mas visokiu dainų $1.00

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

Prieigiausiaus Mokslas anglis? ko lie 
žuvio be pagelbos kito, apdari 
ta. $1.00

Lietuviszkas Pasakoris $1.2t 
Musu Pasakos 75o.
Pomokslai gražu žmonių per K. To 
toriu 80o
Duktė Mariu 25
Malūnas Girrioje 85
Istorije Vargdienes, 2 Meile kudi 

kio Paminėjimai Viadim. Sok>vi^ 
yo. 25o

Neužmokamas žiedas 2 Meluzim 
puiki istorije. 50c

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

Gydo visokias lygas akiu. Pritaiko akulo 
ius i r gvarantuąja juos tinkanciiurna. D,» 
Winters per 5 metus mokinosi pas garsiu 
/us profesorois ylga laiku Phihklelpbjjc

STEFAN ROVNIANEK
318 3-RD AVENUE

Pase bloko žemiau no Piltsburglnlo Paėsto.

PITTSBURG, . PA.
Didžiausia Lietuviszka kvautuve visokiu 

gėrimu Suv. Vals. Kas tik naudojo muse 
nefalszavotas, nes czisius vynus ir arielkos, 
tasai ne galėjo atsigėrėt j uju o geriause mi« 
ra ir pata.navima tik pas mus apturėjo.

muso prekes:
$2,00 

2,oo 
2,oo 
4,oo 
2 oo 
4t3o 
2,oo 
2,oo 
3,oo

• 2,6o 
4,6o 
2,fto 
5,oo 
2,6o 
5,oo 
2,oo

Gera Raudona Arielka 
Gera Balta Arielka 
Bumas • • -
Bumas Jamaika • •
Ginas ... 
Uuogine Arielka 
Kitnmel . . •
Anise tas, smagus gėrimas 
Cabitas spiritas 
Šllruitc 
Bllrdte, tikrai Llctuviszka 
Terkellca ... 
Terkcllca. tiki ai Vengrlszka 
Koulakas . 
Eonlakas, Kraneuzlszkas 
Obupllne Brandy • •
Blackberry 
Rosollp, gardas gėrimas 
Mellnvuoge 
Vlazniute ...

AM ERIKON ISZKI 
Ohio raudonas . .
OblobaltaR—saldus 

i, os, senas, roksztaa 
i, os niuszkaUtu

2,5o 
*2,6o 
2,6o 
ft,oo 
2,fto 
6,oo

3,Oi
3,oc 
o,od 
3,oo

3,fto 
3,oo 
ft,oo 
3,oo 
6,oo 
3,oo 
6,fto 
2,5o 
2,oo z.oa 
8,oo galon 
8,oo galoe 
3,oo galoi

6,oo
3,5<
4,6c
6.00
3,oo

vynai:
|l,oo Galonu

Knliforol, 
Kallforni, —__________
KallfornUos muszkatalaa 
Kallforni, oh tokalszkas 
Kallforni os (4 metu) 
Kallforni o» Szerl W1l_ 
Kalifornijos Burgundy, raudonas 
Viduriams Kartus Vynas

) Port Wine 
Ino

l,5o
l,6o
l,5o
3,oo 
2,oo 
l,6o 
2,60 8,oo

Baazlkyte po prekes. Vtkalblnlmas ant $10,o< 
Ir daigiau rŽMOKAM EKSPRESĄ Pennsylvania 
Ohio Ir West Virginia valstijose. Adresas:

Stefan Rovnianek,
19 JaUl Atsūūc > Pittsburg, Pl

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

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

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

Keturios Istorijos apie 1. Doras gy 
venimas 2 Priversta linksmybe. 2 
Varginga žmogaus sunu 4, Apif 
tris uszkeiktas Karaliaus duktė 
res. 25c

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

Dvi istorijos: Apie Sūnūs Malkiaut 
ir Geras Medėjus - - 25c

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

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

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

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

’-.as karia ujf., nog to dingsta. 85c
Lietuviszkas kninginas 1904 

No 4. Jadviga-Geras Sunus-kaip 
gilukis mainosi -Svirp Du GI 
tuoklei. 25k

No 5. Trlanda-Robertas Velnes M* 
dejus. 2fc-

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

No 7. Duktė Starembergo- Baisi le 
torije- Nagrada už mislaszirdyste 
Meile motinos del sunaus 25o

No 8. Musztyne už mergina - Ge 
ratYjingas aria a s • Kas kai
tai

RažanczeL
Paikus Ražanozei, kukinel, juodi b 

melsvi nog 15o. 25,80; 15 da
liu. 40o.
Importąvoti balto kaulo suverti ant 

sidabruoto lenciugelo 30c
Puikaus raudono stiklio, $o. 
Kaulinei druozei padirbti BO. 
Tikro balto marino kaulo ir toksai 

križius ir szirdis 50o.
Tas pats su maksztele $1.25 
Raudono akmens, suverti ant auksi

nio lenciugelio su maksztele $2.50 
Sidabrinei križelei del ražaneziu ar
ba del nesziojimo ant kaspinelo 75o. 
Turime ir brangesniu ražaneziu nog 

$3, $5, $10, $15, $25, $35, irauksz 
ežia u.

Visi ražanozei yra puikei ir druozei 
sunerti o padaryti isz geriausio 

materyoio.
Abrozelei del malda kningu 2 už 5c 

ir lOo.

A G. GROBLEWSKI,
—=S»5avipinRas ir Fabrikantas“^—

Garsiu ‘Tenkiszku-Lietuwisku Waistu”
Eginterro No. 1.
Egiutcrro No. 2.
Žmijecznik
Gumbo Laszai 
Meszkos Mosiis
Treyanka
Liniment del Waiku 
Giduoles no kosulio 

asztraus
Liepų balsamas no kosulio!

(plaucziu)
Anti-Lnxon del vaiku 
Proszkai no kirmclu 

vaikams
Proszkai no kirmclu 

suaugusiems
Vanduo del akiu

DEL VISU 
KENTEJIMU IR SKAUDĖJIMU.

Giduoles del isztraukimo 
karszczio po nudegimui. 
Lnszai no kruvinosios 

suaugusiems 
No Rumatizmo (naujas bu- /-» .

das gidimo) (’eriaus^ giduole del skaude- 
Giduoles sužlebcziojimui jimo galvos, kataro, pecziu, 

maisto krutinės, szonosie, rumatizmo 
Miltai no skaudėjimo szalczio, nuralgija ir nukand- 

&Avos\ima visokiu vabalukiu.

Giduolos no skaudėjimo 
dantų

Mostis no prakaitavimo 
koja

Geležinis sudrutintojos 
sveikatos

Giduoles nutildimui vaiku 
Giduolis no nuspaudimu 

(Com Cure)
“Grip-kiur”
Plauka apsaugotąja* 
Miltelei nuo kepami 
“Kinder Balsam”
Bobru 1 asz ai
Rankvaistis no sutrukime 

ranku
‘‘Lagodnik” del atluosa- 
vimo vidurius be jokio ska- 

dejimo
Valditojas kraujo
Suramitojas nervu-szirdies
Giduoles noEkzimo (Rožes 

pas vaikus) 
Plasterei isz kasztavolu 
Pomada plaukams

PASARGAI Jogu szitu vaistu ne gali gauti pirkt apie save, arba nežinai kokiuta 
reikalingos del tavo ligos, tada apraszik savo liga ir man atsiusk $1.00 o aplaikisi 

vaistas'kokios reskalingos o bus tau 10 sik geriau ir pigiau negu pas koki Daktaro 
° j°&ii vaistai daugiau kasztuos negu $1.CO tada užmokėsi po aplaikimui vaistu.

Siuncziant gromata indekit marke už 2/. Adresavvkite:

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

VIENATYNIS LIETUVISZKAS

so

w, RM5KAS, • HOTELIS * LBcmims.
7 WASHINGTON STREET, NEW YORK CITY.

Jago važiuoiete lb Lr ias Ameriko tai gulH gant Laivakortes pigiau kaip kitur o 
ir visiia bankinius reikalui tai ateikyta pas mane, o ir užlaikau visokiu gėrimu 
ir valgio ir nakvyne pigiau kaip kitur. Norėdami kelaut ųž dyka tai pristatau 
už darbinyka ant laivo. Teip-gi pasirūpinu visokiu darbia ir rodą duodu vi
same II otelis randasi ne toli K astel-G ardės. Jago kokis apgavikas norėtu vest 
kitur tai nesiduokit tik ejkit tiesiok pakol daejsit pas mane.

Su Guodoue, VINCAS BAŽUKAS.

51

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

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

kAIDOJb' KUNC8 NVSIBVSIU, FASAHDO BIG1SCS
BKL rASIVIŽISBIBO, liBACBTt UAlHTt li, IB T. T.

No 9. UszpuoEmas totorių - Baltas 
Vaiduiys • Atmokejimas kunin- 
go. 25o.

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

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

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. 2d
Tikriauses Rabatas su pagialba ka- 

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

lu. 50o
[szguldimas Sapniu 10 o.

Del loszinio Teatru.
Naminis pleperis, juokinga drama 

viename atidengime. 10c
l’opiera del gromatu.

Puikei iszmarginta su kvietkom ir 
puikeis skaitimais 2 už 5c 25o. tuz.

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

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

qž tuz Kopertos lOo tuzinas.

Dtaiktai del Kataliku.
Križelei pastatomi juodi, su zalatita 

mukele 11 coliu augszozio 50o. 
Maži križelei del ražaneziu nog lOo.

lig . $2.50
Krajavi szkapliereisu juostukem 15c 
Karmolitinei szkaplerei 15.
Žvakes nog 15o Lig 40o.

KANTORAS

?

ė f
D. T. BOCZKAUSKAS,

520 <A 522 W. South Al. Mahanoy City, Pa.
Turi Lusinessiuia su wisais Europinei Bankais. Wisi jau ira peraitikrinia, jog 

mnsti pininga) per muso tarpininkista greiesiause nuejna. 
SziimtcLl TuKstanczlu.

Isz w i »u eaaliu Ameriko, per muso rankas siuncaeei kas metas in 
ETTFOPA, LIBTUWA, PRUSUS, ROSI J S, AUSTRIJE,

LENKIJE, ITALUS, IT T, T. IR T. T.

~>99^ NE WIEN0 PININGAI DA NE PRAPUOLĖ. -»99<-

50,000«j™DYKAIpX
PASLAPTINES'}VYRU LYGOS

f Malda Knygos. §

No.l. No.2. No.3. No.4.

Id
RODĄ DYKAL Urėdiškos valandos nuo 9 iki 5; nedaliomis nuo 9 iki 12 ’ 

DR. JOS. LISTER C.
40 Dearborn Street. La. 1 CHICAGO. ILL.. U. S. A,

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

Parduoda Szipkortes ant visokiu^ drueziausiu ir geriauriu lai. 
vu. Siuncze piningus in visas dales svieto greieziause ir pi- 
giause. Visi tie, kurie per mus siuntė apie tai gerai žino. 
Iszduoda dostovierene del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam 
pavesti. Del draagyscziu prisietu pelkes Szertis, Juostas, Kepures, Karūnas, 
Špilkų k L t. Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu, pi- 
ninga Ir k t. raarikyte pas ebam • gausite teisinga atsakyma.

No. 1. Aukso Altorius, in puikia skūra su 
apvalais kampais, 382 puslapiu, - $1.00. 
No- 2. Aukso Altorius, in prūsine juoda 
skūra, su puikiu krizių vidurije apdaro ne 
kurie parduodu jąja už $2. muso preke $1.50 
No.3. Aukso Altorius, in celluloid, puikus 
abrozelis ant a|>daru, puiki kningele, $1.25 
No. 4. Aukso Altorius, in puikia juoda skūra 
ir peria labai puiki kningele, $1.50 
No.5. Aukso Altorius, in puikia skūra su 
apvalais kampais, - - $1.00

No.6. Aukso Altorius, puikei apdaryta su 
auksiniu papuoszimu, $1,25.
No. 7. Aukso Altorius, in morocco skūra $1.50 
No. 8. Aukso Altorius, apdaryta in balta 
kaula, puikus abrozelis isz celluloido, 3 
medalikui ant lenciugehi, - $1.50.

Didis Szaltinis, 1,000 puslapiu, $1.00 
Senas ir Naujas Aukso Altorius visos reika
lingos maldos, 864 puslapiu, $1.00
Balsas Balandėlis arba Mažas Szaltinis 
711 puslapiu, - - 75/.
Garbe Dievui ant Augsztibes G40 pus. 75/. 
Aniolas Sargas, apdaryta in audeklą, 353 
puslapiu, ----- 50/.

No 9. Aukso Altorius, in celluloid, puikei 
iszmarginta., galima gaute in,- bata, žalia, 
rausva ir szvies-raudona aixlara, $1.00. Aniolas Sargas, apdaryta in skūra apvalais 
Kantiozka, druozei apdarita, - 50,c. kampais, auksuoti krasztai, - 75/.

Adresavokyt teip: “SAULE” Mahanoy City, Pa/.

DOVANAI Temykite gerai! tikrai lietuviška, didele krautuve 
V I Q I F M L^iiikiausii^ armonikų, skripkų, klernetų, triubų, koncertinų ir 
T 1 O 1 E III J daugybė kitokių muzikališkų instrumentų. Goriausių dziegorių, 
B lenciūgų, visokių žiedų, lakotų, špilkų, kolčikų auksinių ir paauk 

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

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

Reikalaujant katalogo paminėkit vardą laikraščio, katrame matėt apgarsini m °-, K. VILKEVICH. 112 Grand st., Brooklyn. N. Y.



Refowich Brol. 'LL™^5.1, | 
Yra žinomas kaipo pygiausias sztoras visam mieste. Dabar ka tik aplaike naujus-H 
žieminius overkotus, siutus, skribeles, czeverykus ir visokius viriszkus apredalus || 

Ateikite peržiureti. Yra tai puikiausias tavoras visam mieste ir pirkdami pas 

mus suczedinsite piningus.
Vyru ir vaiku juodi rausvi ir puikus maiszyto koloro siutai ir overkotai po 4.50 lyg 814. B

Vaikucziu siutai ir overkotai po 98c. ir daugiaus.

Vyru ir vaiku sveterei 43c. lyg 82.50. 81. puiki marszkinaii 63c.

Nepamirszkite vieta, Refowich Brolei, 138 W. Center St., Mahanoy City, Pa.

Teipgi turi sztorus Pottsville ir Hazletone.

Ateikite peržiureti musu trumpus overkotus katruos parduodame nog 810. lyg 814. B

MOKINKIMES PAtSV.
GRAMATIKA angliezkos kalbos mokintis be 
mokintojo (apdaryta) $1.25
VAIKU D R A U G A S arba kaip mokintis 
skaityti ir raezyti be mokintojo, 15C.
NAUJAS BUDAS mokintai raazytl be mokin

tojo IOC.
ARITMETIKA arba kaip mokintis rokundu be 
mokytojo (atidaryta) 35C.
Pinigus eiuakite per Money Order eziuo adresu:
P. M I K O L A I N IS, B O X 62. N E W YORK.

VISAI DYKAI 
Prlslųsk mum porų markių, savo 
tikrų vardų, pravarde ir adresų, o 
mes tainistai nusiųsime No. 3 kata
logą. didžiausių lietuviškoje kalboje, 
61 dideli puslapcl. Jame telpa teisin
ei aprašymai apie suvirš 200 visokių 
kūniškų nesveikumų, vyrų, moterų 
ir vaikų. Išaiškina pradžia, priežas
tį ir pasekmes ligų ir pasako kokias

gyduoles naudoti, kiek jos prekiuoja Ir kur jas 
gauti. Telpa paveikslai Ir prekės visokių nau
jausių electro-gydančių aparatų, Robcrinių 
daiktų, Magiškų aparatų. Brukuojamų ir Ra
šomų Mašinų, Stereoskopų ir jiem Paveikslų, 
Armonikų. Koncertinų. Brltvų ir daugel kito
kių kožnatn reikalingų daiktų. Rašyk tuojaus. 
John I. Bagdžiunas, Propr. Adresuok teip:
JOHN’S SUPPLY HOUSE

24 P1LSEN STATION CH1CAOO. ILL.

Daktaras Blažejauckas
I z Shenandonh atvažiuoje in 
Kas-uno aptieka Mshanoy City 
kas utarnikas ir petnycze no 3 
lyg 5 ad po pietų. Jio ofisas 
Shenando'.h randasi ant banko 
“Shenandoih Trust Co” ant 
kampo Main ir Centtr ulyczin.

Vyrsz Puse Milijono
Dekavoniu uz geradejiste.

Tas ira prietelis žmoniu-kuris suteikia 
zynlinga broliszka rodą dyki. Ne susine- 
sze su gauje szendienynio vysokio sztamo 
ansigarsyutoju: Jeigu apsergate liga, tai 
aikite pas savo miesto daktara.
Bet jaigu turite liga ęedinga-privatyszka, 
tai gal nenorite savo mieste gydiutis, o jaigu 
geidi teisingai tapti pagelbėtas, tai bukite 
iszmintyngi klauskite patarymo garsingo 
Vokyszko Specijalisto kuris sugryžo isz 
Europos, isztyi ias pagerinimo budo gydymą 
vysokiu kroniszku ir odos-skuros lygu, 
szimtai tukstaneziu pasiliko iszzydintais, 
kaistai jaunu vyru visokios užsikreczemos 
ligos, apriez sziu lygu kai p tai Reumatizmas 
visokį papuczkai, iszpuolima plauku urnai 
sustahdinti, nuo dnigio-malerijos. Geriause 
isztyrta gyduole nuo atpratimo svaiginn- 
cziu gerimu-gyrtybes, kuris su savo žyne 
Erijimsroda, zednas, iszsygydins GYRTIBE 

urs tiek nelaimiu atsitinka ir kruvyna pro
te 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, kurs žmogus su szeimyna 
neturi ka valgyti, mvslidamas tapti sveiku, 
tai užmoka ant nikio po keletą desetku 
doleriu. Cze visokias rodąs gausite, nie cen
tas nereikės mokėt, galite susiraszite Lie- 
tuviszko kalboje, iszmintingais busite jaigu 
raszisite pas:

BRUNDZA & 00;
(SFECUUSTS)

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

♦ NO $5 IGI $40 J
! MAJN1NES MASZINOS. i
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Katalogas Dykai!
Reikaliujanti gerų Laikrodėliu, 
Armonikų ir visokių kitokių daiktų, 
tai pas mane galite gauti lietuviško 
kalbo Kataliogą dykai, katrame yra 
visokių daiktų kainos ir ju paveiks
lėliai; ir gausite čia teisingus 
tavorus. Adresuokite:
M. J. DAMIJONAITIS

3141Unlon Ave. Chicago, III.

Žimos Vietines.
■— p. Kazis Kaunas vienas 

isz seniausiu ealiuninku Maha 
nojuje pardavė savo saliuaa 
Jonui Rutkauskui.

— Visokiue,.kalvinius dar
bus neszkite pas musu kalvi p. 
Saba arti Lenkiszkos bažny- 
ežios.

— Po rinkimais vėl galėsi
me per koki laika pasilsėti 
“Musu” kieti demokratai nega 
Ii suprasti kokiu budu jie pra
laimėjo, jie toki drūta vilti tu
rėjo ir mielino kad tikrai ant 
savo pastatys bet eztai pasirodė 
tikru iezmintingu “galybe. Ne 
užsimoka brolicziai pusti pnesz 
veja.

— Ir ant rytojaus lijo.
— Buvo tai labai tamsi die 

na del tu ka pralaimėjo.
— Bravorninku ir ju pagel 

biniku darbas pirmam vorde 
ėjo ant niek.

Tie nebagelei sunkei dirbo 
bet virezu vis negavo. O ir 
daug kitu drąsuoliu darbezavi- 
mae nepasiseke.

— Republikonai virszum.
— Demokratai ant gurbo 

pasiliko.
— Mes jau api tai žinojome 

kad Republikonai iezlaimes.
— Tiejei, katrie už derno- 

kratueįbahavo, tai po kausza 
žalio muilo gavo! Gardu.

— Be abejones geri laikai 
užeis!

— Malianojuje Brumas su- 
musze Schalka ant 20 balsu.

— Visi Republikonai ant 
pavietavo tikieto iezlaimejo p. 
Brummas Sudže ir p. Snider 
senatorium in Harrisburga.

— Oras drėgnas- per szita 
visa menesi bus lietingas lai
kas.

— Ar del tu, katrie davi 
baisa už Republikonus ne dau 
giau turi džiaugsmo, negu tie
jei ka davė del demokratu?

— Poni Alena Norkevicziene 
szita praeita utarnika apteiKi 
savo virei’, Simut’, patogia ir 
drūta dukrelia, Seredoje priemi 
varda ant Kriszto Szventos Flo 
rentines. Knksztu tėvais buvo 
P. Vine. Traskauskas ir poni 
Norvidiene. Dieve sveika au 
gyk ant džiaugsmo tevelems.

— Kokie tai vaikiozae lietu 
tuvis, 14 metu senumo isz rity 
nes szalies miesto, rado ezmote 
Ii nesurusyfo j’garo ant uli- 
ežios ir užsirūki, o no to apsir
go, jog reikėjo ezauktis pagial 
bos daktaro. Snarglis gavo to
ki svaiguli galvoje ir dieglius 
vyduruese jog vos ne numyre. 
Nes pamokinimą turės ant vi
so gyvenimo,- ir del kitu tasai 
atsitikimas prisiduos.

— Skaitykite Refavicziabe 
apgarsinima ezitoj gazietoje.

$2. skribeles už 98^. pas Re 
faviez Brql.

— Hillso kasikloje Seredo 
je popiet tapo užmueztas per 
“tripo” katu Charles King 
dreiverukas 20 m. senumo sū
nūs Mrs. King saluninkes nog 
N. Main uJyczios.

— Seredos ryta buvo vestu
ves p. Juozo Racžio su p. Mag 
deelna Venckiute isz Gilber- 
tono.

- Jagu katras isz pp. biznie 
riu reikalauje teisyngo ir mo
kyto žmogaus, tegul atsiszau 
ke in Redakcije “Saulee”.

(06 o?)

ISZ LIETUVISZKD 
KAIMELU.

SHENANDOAH, PA
— Szalta ir drėgnu.

-— Demokratai laimėjo isz 
deszimfs pusiu.

— Republikonai viražu pae
ini.- Demokratai kaip rodos 
jau niekad ne iszlaimee!

— Da vis vandenio ne turi 
kiek reike.

— Biznei pradės taisytis, o 
bobeles brangei rėdytis.

— Kad tik vandenio butu, 
tai kasyklos dundetu.

— Oras drėgnas daugelis 
kosti. Begkite in lietuviszka 
aptieka p. Kazuno, o kosulei 
begs no žmogaus pasiezokine- 
iami. Sure!

Grand Rapids, Mich
— Darbai eina gerai, geleži 

nuosia fabiikuosia dirba pilna 
laika, ale pribuvusiam sunku 
darba gauti.

— Veseiliu atsibuna kas 
nedele po kėlės.

— 27-ta Octoberio priėmė 
stoną moterystes p. J uozas 
Akemavicze su pana Rozalija 
Svobuke. Dieve laimink jau
navedžius juju linksmam give 
nime ir vaikeliu kaip pupelių

Braddock Pa - Darbai ei
na prastai, žmonių be darbo in 
vales.

— Szeis metais pradėjo ras 
tis C cilikai. Jau sake kėlės 
Prakalbas kokie tai Antanovae 
ir Bagotas, bet klausantiejei 
nieko naujo negauna iezgirstie. 
Reke net ausis spenge ta paeze 
ir ta paeze, ka senei žinome 
be tos pasako’, apie elektriką, 
maszinas, medžius, puodus, cze 
verikus ir t. t. kas niekados 
ne gal būti ir ne bus. Geriaus 
kad nustotu poemavia apie ate 
mima fabiiku, geležinkeliu ir 
kitu turtu.

Rothwell, Scottland-
— Praeita menesi ptie Polu 

kasiklos vienas anglikas papjo 
ve du savo brolius, viena 16 
metu kita 8 metu. Kaip ižgir 
do kad paliemonai buvo jau 
už duru tai jisai iezszoko pei 
langa no antro givenimo ir pa 
bego ale už nedėlios likos su
imtas o ka padaris su juom tai 
da nežine. O sužeistiejei guli 
ligonbutije.

— Lietuviu visai mažai yra 
visi grąžei užsilaiko.

— Darbai ne kaip eina, da 
vis po senovei.

Beloit, W18- Darbai^ ne 
kaip eina, dirba po 5 diena’ 
ant nedėlios.

— Lietuviu yra kelios fami 
Ii jos ir tie visi sutikime gyve
na.

ButaviiiN. Y.- Darbai ei
na gerai. Ale pribuvusiam 
sunku darba gauti.

— Lietuviu vaikinu yra la 
bai padoriu ir keli norėtu ženi 
tis, o kad lietuvaicziu nėra, 
dėlto raezome m gazietas tai 
nekurios Lietuvaites skaity
damas szita, katros nori ženytis 
tegul atvažuoja, o atsakanti 
vyruką gauo.

Del arkliu dekei (Manke
tai) pas Gruberi.

Jau pargabenome žieminiu 
dekiu (blanketu) del arkliu. 
Turime ju visokio pavidalo ir 
kolorio po 850 $1.25 $2 lyg 
$6. Teipgi geru pirsztiniu del 
važnycziaus ir mainieriam,

E. F. Gruber,
34 E. Centre Str.

Mahanoy City, Pa.

Ligoniai trokštanti pagelbos 
Irrnintilae nae Qfi g. Ro S S

Jeigu sergi ir negauni 
pagelbos, tai nestatyk 
sveikatos pavojui, ne- 
jieszkok daugiau gydy
mų ir neleisk pinigų 
ant nieko, bet tuojaus 
kreipkis pas Dr. B. M. 
Ross, kuris atydžiai 
gydydamas per 21 me
tus. paliko geriausiu 
s pec ija list u Čhicagojc 
pasekmingam gydymo 
ligų. Dr. Ross išgydo 
visiškai kraujo ūžimo- 
dyjimų, reumatizmų, 
ligas ir ligas paeinan

čias nuo jaunystės nesupratimo ir išdykumo; gė
limų kaulų, skaudėjimų ir svaigimų galvos, 
skaudėjimų po krutino, nugaros ir strėnų; smar
kų plakimų širdies, užymų ausyse, drebėjimų 
kraujo, pamėlinavuslus paakius, spuogus ir dė
mes ant veido ar kūno, skaudėjimų gerklėje, už
kietėjimų vidurių, biaurius Ir baisius sapnus, sun
kumų kojose, indubusiaa akis, žudimų vyryliės, 
negalėjimų miegoti ar valgyti, trumpų kvėpavi
mų, niežus, odos, inkstų, pūslės, kepenų ir skilvio 
ligas. Jeigu ėsi nuolatai nuvargęs ir greitai pail- 
stantis, baugus, gėdingas, nusiminęs, užsirupines 
ir nustojus vilties Išgyjimo, nužudęs vyrybg ir 
silpnus lytiškai, užkrėstas ilga, turi tankiai šla
pintis dienų ir naktyje, tai kreipkis tuojaus pas 
Dr. B. M. Ross, kuris duos tau teisingų ir gerų 
patarimų visai dykai. Ligoniai keliauja šimtus 
mylių idant pasiduoti gydymui Dr. Ross. nes jis 
išgydo ligonius kuriuos kiti pripažysta neišgydo
mais. Jeigu pats negali pribut, rašyk tuojaus ap
sakydamas savo nesveikumų.

DR. B. M. ROSS 
167 DEARBORN STREET

KAMPO MONROE ST. 5-TU LUBU 
CHICAGO. ILL.

Priima ligonius kasdien nuo 9 iki-1. Panedė- 
lio, Seredos, Pėtnyčios ir Subatos vakarais nuo 
c>:3biki8:30. Nedėldienlals nuolOikil. Susikal
bėt galima lietuviškai, lenkiškai Ir maskoliškai.

kas yra puikiausiu ant 
svietot

Ti k'užklausima apgarsino 
laikraszt’s szved szkas’ Dagens 
Rjheltr” ir prižadėjo nagrada 
tam, kulis geriiuda atsakjs 
aut tojo klausymo. Aplaike 
1025 atsakymu nes ne vienas 
ne patiko laikrascziui tik vie
nas ati-akymas jauno žmogaus, 
kuris prisiuntė toki atsakymo: 
‘Puikiausiu daigtu ant svieto 
yra akys motynos.”

Nagradoe aplaike 500 dole
riu.

PUIKUS Plono Modelo Ziegorells
Uždaromas, puikei i'zmargintas, akeo iezdirbtas 
i.“Z vlrezlaue užeukomas, isz 7 akmeniu, vidurel 
amerlkonipzki. Gvarantitas 20 metu, su moterių 
ilgiu ar virlszko trumpu naauksnctn lencugeliu

Jagu matini tai pirkai. Albiusiui pei U.O.D. per 
ekspresą ir jagu patiks ir lezrodis ant §15 zlego- 
lelaua tai užmokėk §3 75 ir paimk sau Raszyk 
ar vIrlszka ar moteriszka. M. C. Fabcr, 29,

229 DearbornjSt. Chicago.

-»S DARBAS DEL VISU. fr-
Amerikos yra luotas aklinas del vleu o teip-gl i 

tariau, tam »av sunkei dirbt Ir jokio pelno ie.
Com - u rot; jago tik už §30. oo gali iezelmoF/t bar- 
e ri.^r- , gera? amatas po visa svietą! ,T_,go nori 
lažinr>t kaip gali iszeimokyt barberie'.ae tai ra
ižyk tuojaus. Kalbame vlsoela lležv žinosią.

NUSSOKOFF’S BARBER SCHOOL, 
1405 PENN AVENUE PITTSBURG. PA,

Užpraszom visas moteris kurios geidže 
pasilikt SVEIKOS ir DRŪTOS—pilnos gi- 
vybes ir moteriszkumo, kai p tai kitados bu
vo savo jaunistoje, idant pribūtu pas mane 
ir pamatitu ka mes del kitu moterių kurios 
ir kentėjo ant moteriszku nesmagumu.

Jago jautiesi silpna ir ligūsta, nesisar- 
matyk nes pribuk be jokios abejones.

Tokie dalikai yra per svarbus ant aty- 
Jejimo ant kito laiko, o pas mus aptaikisyie 
geresne PRIŽIŪRA ir gidyma ne kaip 
autuniete namie no savo daktaro.

George Miller,
ZIEGORNYKAS.

—---
(ih) Gausytc czionai 

visokio tavoro kaipo: 
Ziegoriu, Ziegorelu, 
Daimantu, Muzikalia- 

zku Instrumentu, 
Lenciugelu, Špilkų. Kožnas 

i daigtas gvarantintas pagal už- 
1 mokėta preke. Szlubinei žiedai 
isz gryno aukso ir ne brangus, 
kas pirks tavora czionais, tai

Farnias! Pirkite Farinas
Dydžiaupe lietusiu kclouiji 

pj vardu “Nauja Lietuviu Ko 
Jonija” Michigan valst joje 
kur jau yra 43 lietuvei pirkę 
firmas. Graži vieta tarpe eže 
riu ir upiu, arti turgauu mies
tu. Turiu paekires geresnes 
vietas del savo tautiecziu, 8 
fermas su namais ir gira žeme 
po §6 lyg §18. už akeri an> iez- 
mokescz o. Noiintieji pi kti 
ateiezaukyte po adresu;

Mr, Anton Kiedis, 
Lake County ( aoxu 0l) 

Per cock M ch.

Ž

i f 4

I
Tr kitoki rejkalingi prietajsai ran- t 
dasi pas mus ant pardavimo. Teij>os ♦ 
gi pri<tatom kožna daleli maszinos a 
norints kokio padirbimo. Z

Parduodame pikes, adatas, drilus, ♦ 
skreperius, skvibsus, knatus, popie- a 
ra ir t. t. Parduodam Peczius o ir I 
senus patajsoni. ♦

Wm. Morgan,16 N. Malo St; Mahanoy City, Pa J

Tik ant trumpo laiko.
25 arkuszus puikiausios 

popieros ir su 1 onvertais tik 
už 35^. Kožoa popiera bus 
kitokio apsksitimo. Teipgi 
mes turime daugybe Palangos 
tr/iju-devineru kurias kone vi
si žino, kad yra geriaus os už 
visis kitas trajanka’. Teipat, 
turime daugybe visokiu knin- 
gu lieiuviezku ir Lenkiszku, 
visokiu altorėliu, tzkaplieru, 
ražareziu ir r.brozeliu didele- 
me pasirinkime už pigias pre- 
k< s.R“ikalaujam musu ta vorui 
pardavėju ir duodame gera 
uždarbi.

Kataloga pr.siurczeme pri- 
siuricziant 40 stempa;

M. Zukaitis,
227 E Main St., 

(it N0A) Britain, Ct.

UZTRUCINTAS KRAUJAS
Mes esame VIENATINI SPECIALISTAI 
NEW YORKE. Kitokiu ligų negydumu. 1 
•lotukst. žmonių ifzgidome traukijo 20mctu j

ant kūno, iszpuolanczius plaukus, gleivėtas

Ka tik Aplaikernel
Visokiu rudeniniu ir žiemini u tav oru del 

moterių, merginiu ir vaiku. Visokiu szilku, 
atlošu ir vilnoniu ceiku del szlebiu ir siutu 
kokiu kas tik nori, ar mastais ar gatavu.
Del merginu kuros eina in pora turim visokiu 
daigtu del szliubo: szilko, atlošo ir visokio 
'vilnonio ceikio su reikalingais papuoszimais 
Turime szliubiniu vainiku ir kvietku.

Jaigu nori turėti
Gera, drūta ir ezilta narna ta- 

atsiszaukie paj Lietuviszka 
kontraktori kuris dirba viso
kius cimentinus, mūrinius ir 
medinius namus o ir kvaibavi 
mo darbus. Labai puikei pas
tato namus kurie vis’ems pa
tinka. (t. f)

Czalis Milev’czius, 
Kontraktorip

St. Clair, Pa

George /Ąiller
113 W. Ceptn? St.

SIaTIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

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

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

Szitam oflise kalbasi Lietuviszkai ir Len- 
kiszkai in kur niunskyt visas pro matas. 
Branch Office 2-nd. Floor Bun Bldg.

134 Washington Str., Scranton, Pa. , 
kur daktaras O’Malley galima matyt kas 

Petnyczia ir Sa bat a.
Prnezome > asakit kokiame Elkrasztije j 

ezita upgareinlma skaitėt.

Suvienituju Walstiju De- 
posytoras.

DU PROCENTĄ MOKAM ANT 
SUDĖTU PINYGU ANT LAIKO.

Harrison Ball, PreridentM, 
M, M. MacMillan, Vice-Prezidentat 
Ira, W, Barnes, Kaaijsci*.

Žiema artinasi. Laikas jau turėti prie rankos szepuke su 
Sereros Gyduolėm.

IVmI oi Ui”. “ 
ijį. '.in.

pneumonia. C'oup.

pmCE Ė9 CENTS 

s, » r šilinei1, 

n.™* -<■'
23cioi»iun«. io«

KOSULIS.
Nesiranda mažiausio reikalo kentiti ant tos lygos arba 

kito nesveikumo plaucziuose, idant aplaikyti greita pagialba’ 
kad kosul-s prasiszalintu, uszteks tik pora kartu paiimti 
gyduole žinoma kaipo:

Sifilis 8ilSMPIlK!iaS.
Turi paiset apie tavo kosuli! Turi paiset kad vaikai tavo 

kosti! Kosulis gal susilpnit visa organizma ir atydaro kelia 
del plaueziu. Gyduoleszita yra labai pasekminga. Ji iszgialbe- 
jo gyvasti dydelio skaitlo žmonių, priek tani yra visai 
nekenkema ir per daug metu yra girema per tuos kurie jia 
vartoja. Preke 25^. ir 50^*.

Poni Marija Czaja, 418 W. Park St., Du Quoin I’ll., raszo:
“Czionais buvo tikra epidemija kosulio, bet musu vaikai buvo nog to apsergeti per vartojimo 

SEVEROS BALSAMA PLAUCZIU. Erne tik 2 kartus ir kosulis dingo. Vaikai kaimino teip turėjo 
kosulį ir nebegalėjo miegoti. Daveu jiems savo Balsamo ir dekavojo man kadju kosulei teip greit dingo” 

Kiekviena szeimina privalo turėti “SEVEROS BALSAMA PLAUCZIAMS” savo name.

Sustingimas Kūno. Dydelis Sudruiintojas.

H-

Nesiranda tokio skausmo dalise 
kūno kurio gre'eziause nepraszalitu.

Severos Aliejus Sz. Gothardo.
Ant sutinimo, iszsisukimo, i sustin
gimo rumatiznio ir neuralgijos- 
neyra geresnes gyduoles. Preke 50^.

Kiekvienam pasitaiko, kad turi imti 
ka nors aut sudrutinimo viso orga 
•izmo. Tokiam atsitikime geriause 
gyduole yrą,

Severos Balsanias Gyvasties.
Pataiso jis padėjimą viso organizmo 
sugražina jaunystes smagumą ir 
sveikata. Labai gera del suraalini 
mo valgio Preke 75^.

Severos gyduoles parsiduoda visose aptiekose. Neimk kitu.
________  Daktariszka rodą dykai.

I W IF* A CEDAR RAPIDS[ • i ■ oEVERA VO- iowa 1

lopelius burnoje, skaudanezins kaulus, 
beganezius skauduhis. Mes iszgidom bai- 
t jaustis stoviu ligų in 90DIENI’ G1DIMO. 
Visas opas iszgidomi in 30 DIENI' nepai-j 
sant kokiam padėjime. ?' 
baisybes parai ižo, akluma, ar lokomotor-i 
ataksija, visos ka paeina nog užtruci 
kraujo. Mes neparduodam czistitoja kraujo ; 
tr bonkas gvarantiti užtekti ant menesio, 
aiktai iszgidima kaip virsz-pamineta. Mes : 
galime pataisyti padėjimą euparalizavotu 
žmonių ir tikrai sustabdom kita jo užpuoli i 
Mes PKASZALINAM .10 PE1EŽASSTI. | 
Jagu esi iszbandes visus kitus gidimus ir 
tau jau drąsą ii-a atimta, mes szirdingai pra 
szome kreiptis pas mns, ipatiszka arba per 
gramata:

Teip-gi turime visokiu blanketu, kaldru, 
plunksnų ir puikiu drapaniu del kudi-

?' arPiXn"“or j krikszta, gausite geriau ir pigiau pas 
^ mus pirkti negu kitur. Ateikite peržiureti 

muso rudeninius ir žeminius tavorus, o jai 
pas mus pirksite, tai suczedinsite piningus

Pas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mahanoy City, Pa.Tilt Ellllt
BERLIN REMEDY CO.

1367 BROADWAY, Cor. 37-th Street, 
NEW YC|RK.

Dr. J. Fropsterp
Specialistas AKiu Lygas

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

Ofisas adinas 8 ryte lyg 8:80 vakari 

308 E. Centre St.

no
1 įį WIENATINIS
J SALONAS IR GROSER-SZTORIS

SUGAR NOTCH, PA.
Pauluoda Cukrų, Kava, Herbata, Mesa 

Miltus ir vyska ta kas ira reikalinga tie1 
žmogaus. Teipos-gi prie vietos rantlasi Sa 
iunas su milžiniszkaisstiklais, szaltum abirr 
arielkom ir pujkeis cygarais. Friektau 

parduoda SZIPKORTES i) 
siuneze piningus in vitas dale* 
svieto grejtai.

PU.KI SALE DEL MITINGU, SZOKIU Ir lt.

Puikiausia 
užeiga v 

lel Lietuviu! ra

Ir svetingiau* 
<ias priėmimas 
lel visu kur ra
itė gardia Arielkoje 
\lu ir Cigaru. Teip-gi 
ale del zobovu ir t. L

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

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

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

lunyku ant pikniku, balu, krik 
sztynu alų, porteri, vynus, ariel
ka ir L L Pristato in namus alų 
ir poiteri bonkutom. Gėrimai 
pirkti pas Norkevicziw yra kano- 

Sziurl PabamiykiU

MOOG

LBW BROADWAY

NAUJAUSIAS 
ISZRADIMAS
BERMATttaOUOI HDKRtE.

Dautrybe odos Ilgu paejna do DMzvaraus 
užsilaikymo Ir užsikrėtimo teipgi Ir nuo 
viduriniu ligų. Daugumas gauna puczkue 
pleiskanas, slinkimą plauku, plikimą p 
apslleldlma. Gydosi per neateakanczl 
daktarus ar agentus, kūne tik pinigus Isz 
vilioja, o paskui raszote mums, kad emo
te daugybe gyduole isz ’.nviiriu apgaviku 
o pagelbos negavote Ir sakote, kad. gal ir 
muso gyduoles negelbes. (Taigi meldle- 

mums darodyti; kokis žmogus likosi 
muso gyduolėmis apgautas.) Turime tu- 
kstancilus oreglnallhiku padckavonlu. 
Tegul nors vienas daktaras parodo mums 
tiek padekavonlu, o mes duosime dideli 
atllgynima. Plika galva sunku gydyti, ja 
go senas ir galva žvilga, tai to pagelbsti 
ne galima, bet jago jaunas, o turi retus 
plaukus, o ant odos matytis maži plauku* 
czei tai tam galima sutelktlpagelba; plau 
kai neyra grybai—viena diena ne iszdygs. 
Atsleaauklan'ieme nualunslmedyka Inror 
maclja su placzlu apraezlmu. Mes nešiu, 
leme prisispyrę savo gyduolu, teisingasis 
daktaras to ne vienas ne daro. Kas nori 
persltlkrint tegul raszo paa mus. Adreeaa

PROF. J. M. IHUNIZL

Vienas geras peczius užteks ant viso amžio
Gvarantinain kožna pecziu ka 
parduodame.
Visados galima gauti plitas at
grotas kada tik ju reikalausite, 

j Nora turbacijos pataisite pecziu 
įjaigu pas mus pirktas.

GUINAN‘S
201 W. Center St. jįį 125 E. Oak St. 
Mahanoy City, Pa, Mt. Carmel, Pa

Šutai su kotais ■ 
del moterių ir 
merginu yra 
ka dabar jus i 
reikalaujate : 
ant ant szito i 
rudens Teipgi | 
turime ilgiu Į 
kotu irparduo : 
sime pigiau į 
negu kitur..

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

Didžiausias 
surinkimas szlubinu 
szlebiu visam mieste.

Ka tik dabar 
aplaikerne ant 
rudens labai 
puiku ceiku 
del szlebu me
linu, rausvu ir 
visokiu kitu 

i puiku koloriu 
I 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 paikos

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

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


