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Metas XXI

Kas girdėt ? Isz Amerikos.Teip, dvasiszkas vadovas 
Kat. Sus. teip kaip ir iszmes- 
tas.- Prezidentas pats atsisaki 

Jagu Lietuvei numes junga 0 “vadovas” tapo teip kaip isz 
no savo sprandu, tai puikiau | kikytas. Dabar niekas dau- 
stoves už visus kitus ateivius,!giau ne pasilieka padaryti, 
° jagu ne praaugsztys C'zekus, kaip tiktai iszriakt atstovus ir 
tai susilygus su jeiseis. Chica- paskirt vieta del susivaževimo 
goję Czekai turi savo sales del jr padaryti gala tom visom 
teatru kožnoje szalyje miesto, |kludem. Kongresą tuojaus su
turi savo kromus savo bankas szaukt po Naujam Metui, tai
ir tt. ir tt. Lietuvei piningu 
turi, iez Lietuviu Amerikonai 
bizni daro su pagelba lietuvisz
ku piningu milioniereis pasto
je. O ar teip turi būti!

Tankiause ir tos paezios 
draugystes turi kelis tukstan- 
ežius padėtus banke isz kuriu 
jokios naudos ne turi, tiktai 
anglikai. Na ar tai gerai teip? 
Ar ne butu geriau, kad už tuo 
sius piningus pirktu narna, pa
darytu pora sztoru ir paranda- 
votu del savo draugo, bueze- 
riaus, ar grosernyko. Ar-gi 
ne turėtu dydesne nauda isz 
to, negu kad piningai guli 
banke?

Tiek to, prabėgo keloleka 
meteliu ant tuszczio! Dyngo 
lietuviszko turtelio ant keliu 
szimtu tukstaneziu, nes yra 
viltis, jog tiejei dingusiejei pi
ningai lig sziol galėjo ne vie
nam atidaryti akis ta padaryta 
blede, szimtaropai atlygys. 
Ant tuszczio burnos ne auszy- 

kime,
Skaitykime ir ka skaitome 

apsvarstykime.

Kol dusze kūne, dyrbkime 
ranku ne nuleiskime dorai elg 
kimes daugiau nieko ne geis
kime. Musu kuningai turi vis 
ka padėt in szali o ymtis už 
pataisymo butes savo tautie- 
ežiu. Turi būti prieteleis savo 
žmonijos. Visas neapikantas 
in szali padėt- visus lygybėje 
milet.- Žodžiu, turi būti prie
teleis del gyvųjų, tolesni trau
ki o ateinanti gyvenimą palik- 
tik paežiam Dievui. Kada žmo 
nis gerai darys, peklos durie 
užsidarie. Juk Cristusas aisz- 
kei pasaki del Farizeju, kada 
Jiojo užklausė: Rabine, ka 
reike daryt, kad dusze ižga- 
nyt, tai atšaki: Darykite ge
rai. Teip, teip, kaip gerai da 
rysime tai pekla isznaikysime 
ir da ant žemes Karalyste dan 
gaus padarysime.

Tiktai tada Lietuveis save va 
dyeime,

Kaip savo bažnyczes pasieta- 
tyeime, 

Ar szitaises atimsime!
Tada ir savo vyskupus turė

sime
Po jungu “patriku” ne pri

gulėsime!
Kuningus gerus turime, 

Tiktai juosius guodokime, 
Tada Lietuviu vardas augsztai 

stovės,
Ba Lietuveis vadytis gales. 

Pradekime,
Ne snauskime!

jau Seimas ne bus 1909 mete 
reikalingas, yra tai Kataliki- 
nis Sus. ir tuom žinoma ne
kas, tiktai Guod. Kuningai 
užsiims, ba tai Katalikiszkas. 
Organas atsakaneziauses yra 
“Katalykas ’, su kuruom reike 
kontrakta padaryti mažiause 
ant penkių metu, nes tas iaik- 
rasztis ne pavidejo vietos del 
talpinimo prisiunstu rasztu 
no kuopu. Ponas Milukas tu
rės tada malszu gyvenimą ir 
daugiau laiko teip dydeleje 
parapijoje.

atsakymai.

Vienas isz Luzernes pavieto 
raižo jog fenais susira=ze 14 
meitelukai ir 9 Kiaule?, ir ba
dai vžlejo pirszlyetee cfci. 
Yra tai puikus užmanymas tik 
tai da reikalingu priimti ezta- 
mo mulu tai vis bus dvi tau
tos: Ketur kojų iszmintinga su 
dvikojeis beproezeis.

Trumpi Telegramai.
§ Parižius. - Pereita meta 

franeuzai surukę tabako vertes 
už $100.000.000 kaatneszeran 
dui grino pelno kaipo padotku 
$75.000 000

§ Limogues, Francijoje- Su 
eimuszimas pasažieiinio treino 
su tavoriniu, tunelije, 15 ypa
tų tapo užmuizti o 30 pažeis 
tu.

§ Williamsport,’ Va. - Nau
jas tiltas per upe Potomac su
griuvo, užmuszdamas 4 darbi 
ninkus ir pažeisdamas 14.

§ Chcago.- Mete 1908 ežio 
nais likos papildinta 156 žu- 
dinstos o 24 likos neiiztirine- 
tos.

§ Rimas- Rusieztas ambasa 
dorius Nikalojus V Muraieff 
numyre czionais ant apopleksi 
josa

§ Harrisburg. - Danielius 
Drawbougli iizrado spasaba 
padirbimo z:egoreliaus kurie 
ketina kaeztuot tik 20 centu.

§ Tamp co Mexico. - Isz 
priežasties atgijimo czionaiti 
nio vulkano daug žmonių pra 
žuvo ir keli kaimai suvis ap
leisti.

§ Pottsville, Pa. - W. S. 
Leib. republikoniszkas Chair
man apskundė už apsmeižima 
Harry Zerby, Iccnininka lai 
kraszezio ‘Pottsville Republi 
can” ant $10 000.

Skaitykite gazietas kokios 
yra,

O tuom tauta augsztin kyla.
Viena gazieta, kad ir ijje 

butu dydžiause ne užganadyje 
žmonijos,- juom gazietu dau
giau, tuom geriau. Kada ga
zieta turi gera pasivedima, tai 
ijosios verte pasikelineje. Ne 
vienas mėgsta gazietas peikt k a 
vot ir iszradineti visokias klai
das. Broluk! jagu tav pilvo 
ne skauda ne dejuok. O ant 
galo, ne prisidejei ne vienu 
centu prie iždavystes, tai ne 
nosies ne kiszk.

Skaityk, 
Tilek,

Ir Dieva mylėk,

Kuningas ne pryms 
centu kolektoje.

Wilkes-Barre, Pa. - Szv 
Marijos, airisziu bažuyczioje, 
prabasezius Me Andrew apgar 
sino laike pamokslo: “tiejei 
žmonis, kurie ne gali inmest in 
gurbeli daugiau kaip centą, 
reikalauja jiu daugiau ne kaip 
bažnycze.” Tvirtina tasai je 
gamastelis jog žmonių centu 
ne reikalauje nes mažiausia 
privalo inirest in gurbą pen
kis centus o jago kas po ežiai 
nedeliai inmestu centą, tai jam 
sugražins.

Atėmė sau gyvastia už 
merga.

Wilkes-Barre, Pa. - Nusi- 
mynes, jog jojo m'lema ne pri 
eme jojo szirdies, Andrius Bol 
niežas isz Georgetown, iezpiez 
kino sav smegenis per iezszo- 
vima isz revolverio, jog net pu 
ee pakauszio nulėkė. Bolniszas 
kalbėjo savo draugams jog jo
jo milema turėjo aki ant tur 
tingesnio jaunikio ir su juom 
ketino viruotys o jam niekas 
daugiau ne pasiliko kaip at
imt sav gyvasti.

Dovanos plauke in 
užmari.

New York. - Iszplaukenti 
laivai isz czionais m Europa 
iszveže Kalėdų dovanu suvir- 
szum 75,000 pakeliu. Ant lai 
vo St Louie radosi 3,497 pacz- 
tiniu maiszu su dovanomis, ka 
iszsiunte gyventojai m Europa 
del savo gyminiu ir milincziu 
ypatų.

Atsiskyrimai terp poru 
auga

Was hington, D. C.- Suv. 
Vast- pripuola ant kožnos 12 
poros vienas atsiskyrimas. Ne 
norėtumėm ir tai tyket, nes 
statistika aiszkei tai parodo. 
Pagal tajl surasza tai Suv. 
Valst. nog laiko 1887 lig 1907 
metui apeipaeziavo 12 634,644 
poru o atsiskyrė m taji laika 
945,625. Daugiausia atsiskiry- 
mu buvo terp turtingesnių po 
ru.

Papilde pat-žudinsta-
Hartford, Conn.- Cz’onais 

atėmė sav gyvasti Jonas Du- 
drevėzius per nuryima truc’z 
nos. Buvo tai dorus ir mal 
ezus žmogeli?, nes ant nelaimes 
papratęs prie girtavimo ir tai 
jin atvede prie tokios emertie?. 
Turėjo 38 metus paliko paeze 
ir 17 metu aunu.

50 užsitrucino per sūri
Philadelj Ira.- Penkes de- 

szirnts ypatų užsitiucino per 
suvalgima supuvusio sūrio. 
Mat, ne kurie sztorninkai turė
dami daugybe sūrio ant ran 
kos pastanavijo parduot pigei. 
Daugiausia isz užtrucintu bu
vo italijona’, kurie sūri kone 
už dyka gavo ir pasidarė sav 
iez to purima.

Teisybe, jog “pigia mėsa ezu 
nis ėda” Visi randasi dideliam 
pavojuje o kaip rodos tai aez- 
tuonios ypatos numirs.

Isz pirszto padare nosi.
Paterson, N. J.- Komelių- 

ezas Snyder, kuriam atpuvo 
per liga nosie ir suvis atpuolė 
tomis dienomis aplaike nauja. 
Daktarai nupjovė jam dideji 
pirszta nog kaireses rankos ir 
prisiuvo ant veido ir ezendien 
žmogel's yra sveikas ir kvepuo 
je dabar per pirezta kuris pui 
Kei prigijo ir suvis ne galima 
pažint jog jojo noeispadaryta 
iez pirszto. Daktarai ketina 
taja operae je padaryt ant ki
tu benosiu.

Dideles Prakalbos

Vakarinio szono “Lietuvisz 
kas Politikos Klubas” Parengs 
prakalbas ir deklamacijre, ku
rios atsibus 20-ta d. Gruodžio, 
ant Music Hali, 213 Lt c'tawa 
nna Ave. Scranton, Pa. Svetai 
ne atsidarie 7-ta valanda vaka 
re. Kalbetojei bus garsiausi iez 
Sh snandoah ir Wilkes- Barre, 
Pa. Tarpe kalbu deklemavos 
ir grajins ant fartapijono jau
nos mergaites. Užkviecziam vi 
sus lietuvius ir Lietuvaites isz 
vietinio miesto ir iez aplinki
nė miesteliu. Komitetas.

Inženga visiems dykai.

-*6 DARBAS DEL VISU. 0-
Anierlkas yra luoeas aklipaa del visu o telp-gl i 
•- tavlae, kam tav sunkei dirbt ir jokio pelno !b. 
Donetiiret; jago tik už $30. oo gali iezeimoF/t bar* 
to ristee, goraa amatas po visa svietai •’ėgo nori 
dažlnot kaip gali lezslmokyt barberiafea tai ra
ižyk tuojaus. Kalbame vieosia Ueževluosia.

NOSSOKOFF’S BARBER SCHOOL, 
1405 PENN AVENUE PITIBBUBG, FA,

35,000 nuiiiirszta o 2,000 
000 buna pažeisti per 

meta.
Washington, D. C- Pagal 

Bureu of Labor tai per meta 
laiko Suvienituosia Valstijosia 
buna užmusztu visokiuosia dar 
buosia 35 tuketanezei ypatų o 
du milijonai aplaiko visokius 
pažeidymus. Daugiausie buna 
pažeistu fabrikuosią plieno ir 
geležie?, teip-gi ant geležinke 
lio. kaeiklosia ir per elektri 
ka, o tai vis in trauki tik 
vieno meto. Dabar ketina už- 
vist provas apsaugojent dar 
bininkus nog emerties ir viso 
kiu nelaimiu.

Didele gerove Suv. Valst.
Pagal sekretorių Wilsona 

isz agrikulturiezko departa
mento Washington, tai Suv. 
Valstijuose szimet yra nepa
prasta gerove vieosia szakosia 
vertelgyetes o labiause ant 
ūkio, kaipo tai: Mete 1908 su 
rinko Lrmerei 167,000,000 bu 
iželiu kruopu veities $86.000. 
000; 30,000,000 rugiu verties 
$22.000 000; 23,000,000 bu
izelių ryžiu verties $18 000 000 
275.000000 buszeliu bulviu 
verties $19.000 000, o jago 
tuos visus piningus iszdalytu 
tai kožnam gyventojui pripul 
tu po $100.

Cukriniu buroku ir lendres 
surinko už $94,000.000. Taba 
ko už $700 090 000. Mielių už 
$4.000 000 Jevu už $620.000 • 
000. Galvijei atnesze $800.000 
000. Isz visztu ir kitokiu 
paukezez u $600,000,000. Kor- 
nu už $1 615.000.000’ arba 
2 643.000,000. Bovelnos už 
$621 000 000. Suvienituosia 
Valstijosia randasi 6,100,000 
ukiu.

Kasztai užlaikymo rando.
Washington, D. C. - Metas 

1908 buvo brangus del Suv. 
Valst. idant jin užlaikyt, kasz 
tuodamas $824,408,948 01. To 
ji milžiniezka suma dalinasi 
ant sekaneziu daliu. Užlaiky
mas stubos provu $13.178,175 
95; valdže užpildanti $415. 
510; skarhczius $190.890,645- 
11: departamentas vajuos 
$234.093.150.19; departamen
tas flotos $350 170 387,99: vi 
dūriniu reikalu $200,532,151- 
08: pacztas $1.711.040.40; ukys 
tęs $18 917 626; teieingystes 
$9 890 020; arba isz viso §824 
408.948.01.

Kiek aplaike balsu kandi 
datai ant prezidento. 
New York.- Pagal rande 

viezfea skaitliu tai kožnas isz 
sekar ežiu kandidatu ant prezi 
dento Suv. Valst. aplaike se- 
kancziue balsus; Republikanu 
7.637,676. Demoxratu 6.393 
182. Socialistai 448 453. Pra- 
hibition 241, 252 Indepenpunt 
83,186. Populistai 33,871 So 
cial-labor 15,421 arba isz viso 
aplaike visi kandidatai 14,852 
239 balsu.

Kietos anglis pasibaigs už 
84 metu.

Scranton Pa.- William Grif 
f th žinomas api anglių ir kasi 
klu reikalus tvirtina jog kie
tos anglis pssiba'gs už 84 me
tu. Kalba jisai tolaus jog mete 
1905 likos iszkasta tu juodu 
deimantu 2,229,201,650. tonu 
o jago teip tolaus bus tai mete 
1992 suvis iszei baigs.

Pranaszavimas ant 
1909 meto.

Pagal profesoriaus Rap
hael Anglijos garsin- 

giausio astrologo

January.- Bėdos ir vargai 
ant visos pasaulės, visokios li
gos ir smertis. Daug turtu 
dings o vienas iez milijonierių 
atims sav gyvasti.

February.- Francije ir Vo 
kietije eusikivirezinsuž Afrika 
o visos Europines vieszpatistee 
yms dahbae kartje. Pereiszka 
Szaka norės nužudint. Baisi 
ugnis pakils Japonijoi.

March.- Tame menesije 
bus gilukie del jaunavedž u o 
gymimas ženklivai pasididins 
Pasikėlimas Indijoi prieezaie 
Angliję daug ženklyvu ypatų 
bus nužudinto“. B nei nelaime 
atsitiks Suv. Valst. ant gele 
žinkelio kuriame daugybe žmo 
niu pražūva.

April - Revolucijepakile Ro 
sijoi kelios ženklivesnes ypatos 
pražuvę iez ranku anarkietu. 
Kaimuoczei pasikels prieezais 
randa ir užklups ant Moskvoe. 
Terp žmonių o rando pakib 
kruvinos musztinee. Žieminio 
beguno ne atras. Didelis paša- 
žierihis laivas dings ant ma 
nu.

May.- Daug laivu sudegs 
ant mariu. Vienas isz Angliez 
ku vajaunu laivu turės didele 
nelaime. Terp Bižuyczios o 
Francuziszko rando pakils ne 
supratimai ir papildinimas 
ezventvagyscziu. Suv. Valst. už 
dės akciza ant atvaž'.uojancziu 
grofu kurie jeezkoe sav milio- 
nieriszku paežiu. Prezidentas 
Roozeyeltae bus didelėm pa 
vojuje Afrike laike medžio 
klės-

June.-Neramybe terp žmo 
niu; musztinee badas ir visiez 
kas vargas. Pakėlimas vainos 
Europoje. Prasižengimai prie 
ezaie tejeingysta pasididins. 
Vienas iez garsingiausių dak 

tarų pąpildys žudinsta-
July.- Kerezinimas vainos: 

Angliję sukuopins visa savo 
flota. Vienas iiz milijonierių 
tame menesije numirs. Vokieti 
joi bus drebeymas žemes ir 
didelis pavojus ciesoriui.

August,- Uždereymas bus 
geras. Vieszpttavimrfe žudins 
ežiu ir visokiu ligų. Ugnis 
kerezina miestui San. Fran 
Cisco. Vienas iez Pittsburga 
milijonierių pabėgs su paeziuo 
ta motere.

September.- Dideli straika 
darbininku o mieste Ch;cago 
iez tos priežasties bus didelis 
eumiszimae. Dideles nelaimes 
ant geležinkeliu ir straikai. 
Jauniejie tegul ta menesi nesi 
pacziuoje. Vokiecziu Keiseris 
jaus kvailavima.

Oc’ober.- Penszkas Szahae 
bus užkluptas per anarchistus. 
Didelele apgavistes ant viso 
svieto, Garsingas politikierius 
nuszaus redaktorių o pakori 
mai atsibus pietinėje daliję 
Suvienituju Valstijų. Daugelis 
teatru sudegs. Terp Karūnavo 
tu gaivu daug sirgs pavoynga 
liga.

November.- Terp europiniu 
vieezpatiscziu pastos neapikau 
ta. Sukatu liga vieszpataue 
daugeluoeia vietosią Terp 
Suv. Valst, o Japonu vela pa 
kils pasikėlimai ir kaip tik iez 
eieaugos nog vainos.

Decsmber.-Ženklivu ypatų 
apsipaeziavimas. Didele eke 
plozije kaeiklosia ir drebey 
mas žemes žiemiu- vakaru da 
liję Suv. Valstijų diena 23, 
Auetr je, Indije ir Afrika tu
rės svarbius atsitikymus.

Lee J. Spanglar iez York 
Pa pranaszauje jog miestas Na 
jorkae dinge nog pasaulės ir 
inpulsin mares. Didele sausu 
ma vieszpataue po visa eklipa. 
Mete 1909 bus pabaiga svie 
to.

Arabi Pasha iez Egipto pra 
naezauje jog Suv. Valet, par 
muez Kanada ir priskirs prie 
savo sklypo

Kas žin ar lo*"—" 
visi pranl

ISZ BOSUOS, LIE? 
TUVOS IR LEN* 

KIJOS.
§ Minieteįiu taryba nutarė 

paduoti Durnai peržiureti ir 
užtvirtinti instatyma kad butu 
padidinta alga parubežio kariu 
menes apicieriame, daktarams 
ir felezeriams.

§ Aetrachaniue.- Kaspijos 
juros staigu pradėjo užszalti, 
atsirado daugybe lycziu. Paki 
les smarkus vejas nunesze 100 
žuvininku in juras. Juos isz 
gelbėti pasikirta 1609 rubliu.

§ Maskvoj vienas policistas, 
nusiėmęs nuo sienos savo revol 
veri, atsikreipė prie draugo po 
licistu ir sakydamas: “Sudiev 
draugai”, ezove sau kakton. 
Jie tuoj ant vietos mirė.

§ Kaukazas. Vienas Kau 
kažo general- gubernatorius 
praneeze ministeriui Stolipinui 
kad daugelis Kaukazo žmogžu 
džiu ir plesziku, padare Kau 
kaze pleszimue, paskui eina 
policijon tarnauti. Tas gene 
ral-gubernatorius praeze mi- 
nisterio, kad szie lieptu visus 
policijoj tarnaujanezius kauka 
ziecziue pertikrinti, ar neatsi
ras tarp ju buvueiuju pleszi- 
ku.

§ Kievo cukraus fabrikan
tas Epezteinas praneeze vai 
džiai, kad eziemet iez užsienio 
slaptai pergabenta per rubežiu 
300 tukstaneziu pudu cukraus 
už kuri, žinoma, akezyzes ne 
buvo mokėta.

§ Kazaniaue czinauninkai, 
kurie pristatydavo kariumenei 
maista ir visus reikalingus 
daiktus, niekeno nebuvo pri 
žiūrimi ir kontroliuojami. To 
del tie czinauninkai jau nuo 
senovės vogdavo valdžios tur 
tus ir pinigus. Tecziau sužino
jo apie tuos vogimus augeztes- 
nioji valdžia ir, niekam nieko 
nesakant, paskyrė tam tikra 
komisija, kuri peržiuretu tu 
czėauninku darbus. Komisija, 
betinnedama ju darbus, surado 
kad tie czinauninkai pavogė 
valdžios turtu daug milijonu 
rubliu. Deszimte czinauninku 
ir du vyresniuoju apic’:eriu už 
tais vagystes jau paduoti teis 
man.

§ Amūro gen.- gubernato 
rius padavė valdžiai sumany
mą, kad tie valetiecziai, kurie 
atkeliave Sibiran negali ten 
apsigyventi, butu perkeliami 
apsigyvenimui in Sachalino, ea 
la, ton, žinoma dalin kurios 
japonai per paekutinia kara ne 
suspėjo nuo rusu užgriebti
Kupczius gyvojo tavoro.

Krokavae.- Czionaitine po 
licije areeztavojo koki tai Sėli 
ga Fudemberga, 20 metu senu 
mo žideli iez SoKolovo, guber
nijos lubelekos, kuris surinki 
nėjo merginas iez Krokavo ir 
iszeiuntinejo jaises in Argenti
na. Paskutiniuoeia dienuosia 
Fudembergas su savo prižadeji 
maie jog gaus turtingus vyrus, 
euvilojo dvi siuveczkae isz Kro 
kavo ir ketino eiunsti m Ar
gentina, nes pakol galėjo isz- 
pildyt savo mienue, policije 
dažinojue apie jojo ezelmistae 
areeztavojo “kupeziu” o po 
elieetvai nusiuntė jin in pavie- 
tava kaleyma.
Sudegino visa savo turtą

Petersburgas.- Milionierie 
Peteroffoe liepe isztraukt visa 
savo turtą iez banku prieez nu 
mirimą o eudejae visas bumaez 
kas m puodą liepe sudegint, 
po tam paezaukee savo gimines 
parode sudeginta turta-tik pe
lenus J

Duma pripažinsta dirva 
laivininkams.

Petersburg - Duma padare 
svarbu nuiprendima reikale 
dirvų.- Dave pavelinima mi 
nieterini eKarbcziaus idant už 
rubežije $250.000.000,isz tojo 
skaitlaus ejs $150.000.000 ant 
užmokeyme skolos reikalu gas 
padoryeeziu mužiku.

Kaip yra žinoma tai didės 
ne dalie ūkininku veda gaspa 
doryeta ant randavo tos dirvos 
nog gminos o po kokiam laiku 
turi jaises apleist ir atyduoti 
in kitas rankas.

Sztai, iez priežasties tojo ap 
veiktino padeymo vieszpatau 
je ant ukiu didelis vargas ir 
neparedkas norinte mužikai 
norėtu pagerint savo ukes bet 
žino jog už kokio laiko turės 
jaises apleist ir suvis api page 
rinima nesirūpina.

Idant tam užbėgti durna ape 
svarstė, jog gmino dirva kuri 
randasi ant randos pas viena 
mužiką per laika 24 metu turi 
būti atyduota tokiam ant loc- 
nastie arba kitaip kalbant iez 
randauninku padaryti juos loc 
nininkais dirvos ant kuriuos 
gaepadoravo per 24 metus.

Naujus rusiszkas pasko 
lininius.

Petersburg. - Duma nue 
prende užtraukimą naujos sko 
los sumoje $225,000,000 kuri 
liks užtraukta Panžiuje už ku
ria turės mokėt 4į procentą.

§ Rostovo kalėjime 6 kali
niai užpuolė kalėjimo sargus, 
atėmė nuo ju ginklus, suriezo 
juos, perlipo per siena ir paei 
leido bėgti. Kareiviai juos pa
mate ezove: viena užmueze, o 
kiti suspėjo pabėgti.

§ Poltavos kalėjime susirgo 
karsztlige (eziltine) 50 kaliniu.

§ Odesa.- Keli iszgere aficie 
riai, sustoję gatvėj, pradėjo 
garsiai juokauti. Prie ju prie 
jo policistas ir pareikalavo, 
kad jie nerekautu. Kai-kurie 
aficieriai nutilo, vienas gi pa
reikalavo, kad policistas ati
duotu jiems garbe (czeeti). 
Policistas ae tik kad neatidavė 
garbes, bet pjadejo ezvilpti, 
kita policista pagalbon ezauk- 
damae. Atbėgės Kitas policie 
tas iszemes braumnga grasino 
aficieriame, kad szaus. Jeigu 
jie nepasitrauks. Aficieriai, 
iszsitrauke kardus, irgi grasino 
policistame. Tada vienas iez 
policietu ezove in afieierius ir 
du ju užmueze, o treczia eziaip 
praievi, sunkiai sužeidė. Ode
sos aficieriai baisiai pasipikti
nę iez tokiu policietu darbu. 
Tuodu policietu kurie užmueze 
afieierius, žadama atiduoti ka
ro teismui, vadinasi ketinama 
juodu nužudyti.

§ Kislovodske žmogžudžiai 
Užpjovė visa vieno kazoko 
szeimyna. Žmogžudžiai neeuim 
n.
Faaugsztinimas biskupu.
Petereburgae.- Cariezkae uka 

kas apgarsina, buk plockaus 
biekupae kun. Wunkauckae 
likos paaukiztintae ant arcibie 
kupo mohylewekio; kun. Novo 
vieskae ant biekupo plocko. Pe 
tereburge kun. Cieplakae ant 
biekupo sufragano archidieee- 
žios mohyl ewekoe o adminis
tratoriaus archidiecezios mo 
hylowekos kun. Denisevicziu 
ant biekupo “in partibus”.

KOZNAS RASZO GROMATAS.
Bet jago nori raszit gromata ant puikiau 

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

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

PrisĮunsk 25/. o aplaikysi surinkimą

Isz Lietuvos,
Pasvalys.

(Panev. pav.) Kai-kurieme 
ūkininkams, norintiems skirs- 
tyties vienasedžiais, pareikala
vus spalio 13 d. buvo atvažia
vęs matininkas, kuris tam tiks 
lui apsvarstyti suezauke ukinin 
ku sueiga. Sueigon buvo už
kviesta 130 ūkininku, eusirin 
ko gi tik 90, kuriu puse nore 
jo skirstyties vienasedžiais, 
kiti gi buvo prieezingi tam. 
Susirinkusieji tecziau nieko 
galutinai nenutare, nes nie- 
ka;p ne galėjo tarp eaves susi
tarti. Reikėtų paevaliecziam 
per žiema susitarti tarp eaves 
geruoju ir pavasariop iszsi- 
skirstyti vienasedžiais.

Kapcziamiestis.
(Seinų pav.) Buvo ežia vir- 

szaiezio rinkimai. Dauguma 
balsu liko iezrinktas J. Ban- 
kieta. Tas nepatiko dvarinin
kui Murauskui, vietiniam kle
bonui ir keliems žydams. Jie 
nusiuntė paaiszkinima virezi- 
ninkui, jog iszrinktasis J. Bau 
kieta turi permažai turto, kad 
būti virezaiezė. Virezininkas 
prisiuntė paliepima suezauki 
kita sueiga. I-z antro sykio vi 
sas valeezius vėl iszrinko ta 
pati virezaiti. Ir pats iszrink 
tasie prižadėjo darodyti, jog 
jie turi užtektinai turto. Virezi 
ninkas viską euraezee, prižadė
jo, gerai dalyka isztyres, su- 
izaukti treczia sueiga. Pamaty 
eime, kas paims viražu ar po
nai ar mužikai.

Maletai.
( Viln, gub ). Aplinkiniai 

žmones lietuviai ir visi lietu- 
viezkai kalba, bet valecziuje, 
mokykloje lietuviszkiai neižgir 
si ne žodžio, vis rusiszkai. Nors 
valdžia ir leido mokyties lietu 
viu kalbos, bet musu mokyk
loj niekas jos neiezguldo. Czia 
kelti patie valetiecziai, jie turi 
pilna teise per sueiga pareika
lauti kad mokytojas butu lie
tuvis.

Valscziaus teismas pas mus, 
kaip ir tankiausia Lietuvoje, 
paperkamas. Kas duoda ky- 
szius ar magaryczias- to ir vir
ažus. Sudžios teisinasi, kad jie 
“tiesiok” isz žmonių ranku 
kysziu neima. Tam yra tarpi
ninkai- žydeliai. Jeigu nori 
“iezgraiti dielu” turi pirmiaus 
pakalbėti su jais, pavaiezinti 
juos- tada viekas bus geiai.- 
Starszina turime lietuvi žmogų 
blaivu, apeiezvietuei, teisinga. 
Tik kažin delko paskutiniu 
laiku pradėjo be pasigailėjimo 
lupti nuo žmonių mokeecziue. 
Szie metai valetiecziame labai 
sunkus. Priseina duona pirkti 
nes jievai prastai teužderejo; 
dabar jau rugiu pūras 3 rub. 
20 kap. Prie tokio brangumo 
sunku ir mokeseziue sumokėti. 
Bet starezina nežiūri nieko, jei 
kas neužmoka, tai už menk
nieki parduoda priegalvius, 
gyvulius, “•’ztropuoja”, ezalto- 
jon tupdo, Žmones jau nerims 
ta.

Czedasu valscz.
(Ežer. ap.) Musu valscziaus 

žmones, gyvendami netoli Kur 
ezo ima pavyzdi nuo latviu ir 
pradeda ekyrstyties in vienase- 
džius. Kol kas iezsidalijo: Gi- 
noeziai Užubaliai, Griszkenai, 
Naujasode. Naujasodyj kilo 
vaidai ir buyo paszauktas ant
stolis, uredninkae ir sargybi
niai. Kuo tai pasibaigs- neži 
ma. Czia žeme matoja matiniu 
kas Bankevskis. Jis labai ko- 
lioja žmones ir tycziojasi iez 
lietuviu kalbos. Žmones labai 
įuo pasipiktinę.



KAIP NABASZN1NKES DUSZIA VIAKSZCZIOJO,
KA SAKO APIE MARIUTE MISZKINIUTE.

— Tai tiktai matymas- už 
ginczino Jokūbas- kada ma- 
niszke taip persigando, kad 
buvo krecziama kaip drugio 
ir keikėsi maczius Petroeziene 
baltuose marezkiniuoee ir su 
baltu veidu.

— Tai taip sau matymas ir 
daugiau nieko- paantrino Miez 
kinis.
Kaip vėl pasirodė Petroszie 

nes duszia.
Per visa kita nedelia Arklį 

neja api nieką daugiau nekal
bėtu, kaip tik apie tai, kad 
Petrosziene vaiksczioja ir 
žmones baugina. Labai ma 
žai buvo tokiu žmonių, ku
rie netikėjo, kad duszia 
po smerties vaikscziotu. Kož 
nas tada sau atsimindamas vi
sokius girdėtus pasakojimus 
apie baimes, kožnas pas Joku- 
bięne klausinėjo apie ta atsiti
kima, kaip tai butu su nebasz 
ninko duszia. Jokubiene kož 
naru pasakojo apie susitikima 
su duszia, pridedama dar, kad 
kaip nebaezninke gulėjo gra
be, o ji atėjo poterius sukalbę 
ti už jos duszia, tai mate, kad 
lavonas pamaži sukrutėjo. Ale 
tada mielino, kad tas jai tik 
taip akyse pasirodė, o dabar 
juK persitikrino, kad isztikro 
taip buvo.

Taip visi klausėsi ir visi ti 
kejo, kad Petroeziene po smer- 
ties vaiksczioja. Vienilabai no 
retu pamatyti duszia kaip ji 
iezrodo; Kiti tapgi žingeidus 
ja pamatyti ir paklausti kaip 
tai jai ant ano svieto, kur ji 
paskirta, ir ko nori, kadvaiksz 
czioja: Ar žmones bauginti, ar 
gal jieszko sau kokios pagel- 
bos? Buvo ir tokiu, katrie sa
ke atvirai, kad velytu sau du 
ežios niekur nesutikti, ba labai 
jos persigastu.

Taip praslinko visa nedelia. 
Nekuri laika vienok niekas 
niekur duezios nesutiko ir ne 
mate, norint kožnas apie ja 
mielino. Mielino taipgi apie 
Petroszienee duszia ir Mariute 
Miezkiniute, tiktai ji taip kaip 
ir jos tėvas netikėjo, kad po 
žmogaus smerties galėtu du- 
ežia jo vaikezczioti.

Nedelioje Miezkinis su savo 
paczia iszejo pas Jokūbus, o 
Mariute paliko viena na
mie.

— O ka ?-pamielino eau- 
kad taip persirengus už bai
dysią ir eiti pabauginti Alena. 
Alena, sako, gera mergaite, 
kad baidyklių nesibijo! Bet 
kas tau! Asz isz jos akiu pa 
žinstu, kad bijosi. Žingeidu 
man, ar ji bijotus, ar ne? E*, 
kas tas, pabandysiu!- pasakė 
garsiai eau Mariute.

Taigi ilgai nieko negalvoda 
ma, ant rubu užsivilko ilgais 
baltais marezkiniaie, su k r ei 
da pabaltino czeverykue, ant 
galvos užsidėjo balta skepetai 
te ir pasižiurėjo in zerkola. 
Baime, tikra baidykla, kaip 
duezia Petroszienee, tiktai vei
das truputėli raudonas, o ežia 
reikia, kad butu iszbales... O 
kam-gi butu kreida?

Taigi patrynė biekeli krei 
doe, iezbaltino veidą ir pasižiu 
rejo in zerkoleli. Mažko pati 
nepersigaudo. Juk tai tokia pa 
ti baidykis, apie kuria visi tik 
ezneka. Alena turi persigasti 
kad kažin kas butu!- mielina 
eau viena Mariute;- o kaip 
nusigąs, tai tada turėsiu daug 
juoko: o matai, pasakyeiu- 
tai tu manes Mariutės persi- 
gandai, o ka jau sakyti apie 
tikra baidykla! Gal Alena įuž- 
pyks?... Ale ne, ji gera mer 
gaite supranta juokavimus.

Pasižiurėjo Mariute dar sy
ki in zerkoleli, nusijuokė, ieze 
jo isz pirkios, uždare paskui 
save durie ir nuėjo.
Lauke buvo szalta. Menuo lai 

kas nuo laiko iszlyzdavo isz po 
debesiu ir tada pasidarydavo 
ant kiemo szviesn taip kaip die 
na ale tuojaus vėl slėpėsi ir ta 
dasute mdavo. Mariute nėjo tie 
siok per kaima ba galėjo daug 
Žmonių sutiku o to nenore.

jo; priegto bile kokie szuva jos 
nepažines galėjo užpulti ir in 
kasti. Tai-gi sumanė eiti aplin 
kui: pirmiausia Aržuolaiczio 
užkluoniu, potam pasukti prie 
szulinio, o tenai po kairei prie 
tvoros ir senu gluosniu ir tuo- 
jaus bus netoli Alenos. Menuo 
kaip sykis už debesiu, pasida
rė tamsu. Mariute tad be bai
mes perejo jau puse kelio. Jau 
buvo prie ezuliaio, pasuko po 
kairei Visai 'ameu, tyku nie. 
ko negirdeti, tiktai sniegas pa 
maželi po kojom girgžda. Tuo 
jaus menuo vėl pasirodė: pasi
darė szviesn. Mariute pasižiu
rėjo prieszai save ir sustojo 
kaip inkasta.... Tiesiog in ja 
už kokiu tik penkias deizimtis 
žingsniu balta moteriezke, 
aukezta, slenka pamaži vis ar- 
czau ir ar cziau prie jos. Ma 
riute nori rėkti- negali; nori 
bėgti- isz vietos negali pasiju
dinti: norėtu baidykla peržeg
noti, kad isznyktu- rankos ne 
gale pakelti.. O moteriezke ei
na ir eita .. Tuotarpu pakele 
galva, pažiurėjo in Mariute ir 
tuojau sustojo, nei nepaeijudi- 

na. Prieszai ja stovi persigan 
dusirbe žado Mariute; nori pa 
klausti, kodueziareikalaujabet 
nei vieno žodžio negali pasaky 
ti nei rankos peižeguojimui pa 
kelti. Tik jos ezirdis be persto 
jimo plaka, kaip kojų musza... 
O Dieve Dieve! Jėzus, Marija 
Juozapai! gelbėkite mane na- 
laimiga- pamielino Mariute ir 
parpuolė ant smego.

Urnai juodas debesys užden 
ge menesi, pasidarė visai tam
su. Mariute pasižiurėjo priesz 
save; nieko nematyti. Pasikėlė 
persižegnojo ir koveikiausia 
nudume namo.

Parbėgus namo Mariute ko 
greicziausia nusirenge nusi 
prausė iszbaltinta veidą, nusz 
luoste czeverykus vienu žodžiu 
visai persirede kaipo bijodama 
idaut baidykla pas ja in pirkia 
neateitu ir nepažintu jos.

Apie ta baidykla nuolatos 
mielino. Sene Petroeziene jai 
nuolatos akyse stovėjo. Mariu
tei rodėsi, kad ja mate ant sie
nos ant duriu visur kur tik ap 
siverte. Ji pravers akie, nieko 
nemato, bet kaip tik suspės už 
merkti tuojaus jos akyse stovi 
Petrosziene. Tai-gi Mariute 
vėl akie trina žegnojasi žiuri ir 
nieko nemato.

— Tfu!- pamislino sau-pra 
pulk, pražūk per szventa kry 
žiu!-ir tuojaus dadure: ‘Am
žina atsilsi tegul jai ezviecz'a.”

Potam Mariutei atėjo mintis 
in galva kad sukalbėti Pote 
rius už Petroszienee duszia.

Tai-gi tuojaus atsiklaupė 
sukalbėjo vienus poterius, pas 
kui tris potam paėmus in ran
kas knygele, atkalbėjo malde
les už mirusiu duszias. Tas vis 
kas ja sziek tiek suramino; jau 
nemate prieszai save Petroszie 
nes ir tada kada ir akis už mer 
ke.

Mariute dabar eau atsiminė, 
jog neužilgo pareis tėvai na 
mo: taigi užkure krosni ir pra 
dėjo trusties apie vakariene. Ir 
norinte buvo smagi ir gabi mtr 
gaite prie darbo, ale sziandie 
jai visoks darbas isz ranku kri 
to. Ir taip virdama kosze, pir 
miausia puodan pr pyle drus 
kes ale tuojaus suprato ir savo 
ta klaida pataisė; potam vietoj 
nusunkti iezvirusias bulves ko 
nenueunke koszes, ant galo pri 
piauste cibuliu ir su mete puo 
dukan su druska vietoj dėti in 
bulves... Vienok prie darbo 
Mariute truputėli prasiblaivė, 
prasimankszte. Perstojo misli 
nūs apie baidyklas. Netrukus 
vakariene iszvire ir parėjo tė
vukai: po vakarienei visi pasi
meldė nuėjo gulti.

Mariute užmigo, bet miega 
turėjo labai neramu. Ba sztai 
jai sapnuojasi, kad semia van
deni isz szulinio, žiuri, kad 
szulnyj plaukioja Alena. Ma 
riute nori ja isztraukti, iszgel 
bėjo, nori paklausti, kokiu bu 
du szulinin inpuole, prisižiūri,

o ežia ne Alena, tiktai Petro
sziene, sena, sausa tiktai vieni 
kaulai ir skūra, stovi priesz ja, 
nutveria jai už rankos ir sako: 
Gerai, kad mane isztraukei, ne 
galėjau jokiu budu isz tenai 
iszlipti. Atėjau pas tave, kad 
tau parodyti, kaip a=z dabar 
gyvenu ir kaip man dabar ge 
riau būti.” Mariute nori isz- 
trukti, nori bėgti, o Petroezie
ne dar tvireziau spaudžia jai 
ranka savo kaulėta ir szalta 
kaip ledas ranka ir szaukia: 
Eik, eik, eik!.

— Leisk mane!- suriko per 
miega Mariute ir tuojaus isz 
budo,

— O kas tave taip laike ?- 
Klausia juokdamoe motina.

Bet Mariutei nebuvo juoko. 
Jai galva labai skaudėjo, jau 
te koki tai sunkuma ir buvo 
kaip drugio krecz'ama.Žodžiu 
sakant- Mariute atsikėlė kaip 
nuo kryžiaus nuimta. Vienok 
netrukus galva perstojo skan 
dejas ir yisoke szaltie perejo 
Mariutei pasidarė geriau, tik 
tai buvo sueirupinuei.

Miszkiniene nužvelgė, kad 
Mariute prie darbo jau visai 
negieda, kaip tai visados būda 
vo, ir ko tai liūdna. Ta'gi jos 
ir paklausė:

— Kas tau yra Mariute 
kad tu tokia markatna?

— Et, niekas!- atsake Ma 
riute.

— Ir nieko sziandie nedai
nuoji... gal tu sergi? Nuo ko 
Dieve ap-augok.

— Ne, motinėlė!
— O kas tau sapnavosi, 

kad rytmetyj surikai ?- klausė 
toliau motina.

— Visai pamirszau.
— O gal tu vakar vakare 

pamirszai poterius atkalbėti, 
tai tau ir sapnavosi visokį niek 
niekiai ?

— Ne nepamir^zau- atsake 
Mariute- man taip kas sap 
navosi, ale neatsimenu kas.

— Dievas tikėjimas sapnas 
niekis,- užbaigė Miezkiniene.- 
Kaip žmogus jaunas tai jam 
ir sapnuojesi visokį niekai, 
man dabar tai jau niekas nie 
kad nesieapnuoja.
Mariutės liūdnumas ir paltu 

ta
Prisiartino gavėnia. Mariu 

te pamažu pamirsza apie tai 
kaip norėjo pabauginti Alena 
ir kaip pati iszsigando. Tiktai 
kai Kada o labiausia diena 
temstant, jai urnai prisiminda
vo Petroeziene tokia pati kaip 
kad matepiie szulinio. Tada 
Mariute atsimindavo visa atsi 
tikima pasidarydavo jai szalta 
bet greitai vėl eusiprazdavo kai 
bedavo dvasioje “Amžina at 
eilei” ir visokia baime ieznyk 
davo Nors tas atsitikdavo la
bai retai vienok Mariute būda 
vo visada liūdna ir mažai kai 
banti.

— Kodėl musu mergiezezia 
liūdna?- sznekejo Miszkiniene 
in savo vyra ,

— Na, o delko jau turi but 
linksma? jnk dabar gavėnia 
szventa. O atsimeni kaip kuni 
gelis nedelioj per pamokslą 
eake, dabar reikia apmislyti 
Pono Dievo Muka. Mergaite 
turbūt klebono žodžius szirdin 
ineidejo ir viekas.

— Ale man rodosi kad jai 
yra kas kitas— atsake Miszki 
niene. __

— O kas jai butu? paklau 
se Miszkinie.

— Ar-gi asz žinau taip tik
tai mielinau- atsake.

Mariute isztikruju ne nuo 
pamokslo buvo liūdna kaip 
mielino Miszkinie, nes ir priesz 
pamokslą jau ne buvo links 
ma. Nuo paminėto vakaro 
kada Alena norėjo iszgazdinti, 
jau nesijuoke mažai ka daina 
vo kibą tik “Graudus verks
mus” bažnyczioje. Ir kožia- 
mate kad ji kenezia didelius 
rupescziue, kad jos veidas bu
vo persimainęs.

Taip viskas nusitraukė iki 
Didžejiai nedeTai kurioje Ma 
riute, kaip paprastai, turėjo ei 
tie spaviednes. Priesz spavied 
ni dare sumenes rokunda atsi 
mine tuojaus kaip ji persirenge 
už baidykla ir pamislino sau 
jog tai gali but didelis griekas 
kad ja taip Ponas Dievas tada 
ant karszto darbo pabaudė. Jai 
buvo labai žingeidu ka Kunin 
gas ant to pasakys, Ir norinte 
jai buvo didele sarmata prie 
vieoko prisipažinti, bet ka da 
rysi ant spaviednies žmogus 
turi viską tikrai iszpažinti.

(Tolinus bus.)

O jus nelabos, 
Girtuokles bobos!

Ar jau isz proto iezejote, 
Ar-gi jau girtuoklaut ne pa- 

silausite?
Dzievaž, ant etrito puldinėję, 
Kaip namon girta sugrižineje;

Ir da atsigulus ant lonezes 
szposus varinėje.

Vaikai stebedamiesi žiuri ant 
manos,

Ne iszmano, kas cze do kome
dijos, 

Burdingierei parėjo ir žiurėjo, 
Kas sukruvino, mieiuke neži

nojo!
Dviejose vietose galva pra- 

muszta, 
Cze vaikine kraujei teszka!

Vyras klausė:
Kur tav duszule galva pra- 

musze?
Nugi grįždama in skiepą in 

rioglinau.
Kakta in skiepą nuskriodžiau. 

Ir teip kasdien buna, 
Jog net kitos virt valgi pri- 

buna.
• w *

Ilgas plaukas, 
Trumpas protas.

Ne viena kvaile in ezion at 
važuoje,

Na ir su vyreleie bujoję;
Ne vienas ir paezuotis pri

žada,
Da ir ant kendžiu po kelis cen 

tus duoda.
Paveda ta kvaile del szpiclaus 

dusze ir kuna, 
Ir kas isz to viso buna?

Kada jau ta meile pereina ru- 
beži doros,

Szpiclius ne turi kitokios ro
dos, 

Palieka mergina aprupyta, 
O pats leidžesi in apigarda 

kyta.
Teip dabar Najorko steite at

sitiko,
Aptaisios grinorkele, pabėgo 

o įjaje paliko.
Tai mat, mergele, Amerikas, 

Milemasis pabėgo, o ar ims 
dabar tave kitas?

Ne senei mandravai, 
Už tai užmokėti gavai. 
Man labai tavęs gaila 

Kad ant tiek buvai kvaila.
* * *

Ten kur užkaborije Pennsyl 
vanijos, 

Yra kelos bobos nedoros;
Vakarais po strytus begioje, 
Ant sgyo vyro ir vaiku ned- 

boję.
Viena isz tokiu padaužų, 

Prasiszalino no vaiku mažu, 
In sveczius pas viena nuėjo, 
Api szeszta adyna stubeleje 

užsirakino,
Ka ten dari, tai kožnas gal 

žino.
Bosas gana in duris barszkino, 

Kad boba namon eitu kai 
bino;

Bet duriu, ne atidarė; 
Ba butu abudu lauka iszvare. 

Kada antra adyna atėjo, 
Vaikinas duris atidari, pats 

iszejo;
Ir savo panenka iszleido.
Ta tuojaus namon nubėgo, 

Prie duriu pribėgo,

BALATONO EŽERAS
Apisaka Vengriszku Kainiocziu.

Terp dideles Ilgumos gulėjo 
maža sodyba. Lendre apdeng
tas namelis, apsiaubtas aplin
kui darželiu ant galo stovi 
tvartai del gyvuliu ir aviu. Vi
sur gali matyt szvaruma ir ge
ra gaspadoravima.

Yra tai sodyba žinomo ant 
visos aplinkines kaimuoezio 
Balato, kuriuo pasisziauszimas 
ir kieta szirdis buvo ne užken- 
cziama visiems gyventojams.

Czionais perleidinejo savo 
gyvasti su vienatine savo dūk- 
tere Juluke, kuria visi laike 
už teisingiausia, ir patogiau
sia, su liūdnom akutėms ir ap
degusiu nog saules veideliu. 
Buvo jiji aniolu apglobeju 
namo ir žmogaus.

Padarita skriauda per rustu 
apsiejima tėvo, jiji gerumu 
savo pataikė ižgidyt mokėjo.

Tarnai ir darbininkai mile- 
jo jaja visi. Gezą, piemuo, kai 
nuotis, kuris kitados buvo už 
berną pas Balata; tasai jaja 
garbino ir szlovino.

Ne tankei galėjo Gezą mati- 
tys su savo milema, ba gyveno 
jisai tris valandas kelio nog 
gyvenimo Balato ir kaip kada 
tik galėjo su jaja vakarais ke
lis žodelius pasikalbėt, ba se
nis nenoringai žiurėjo ant to 
sueymo.

Kitados viskas buvo kitaip. 
Du metai adgalios, kada rado
si aut tarnystos pas Julukes 
tęva, nes senis praszalino jin, 
kada paregėjo meile savo dūk 
terš del jauno vaikyno.

Nes persiskyrimas jaunuju 
ne prigialbejo nieko Balatui, 
vietoje užgesimo meiles, tai da 
daugiau užsidegė. Tykei ir 
liūdnai iszpildineje Juluke sa
vo kasdienini užsiėmimą be 
jokio sznabždejimo, iszmetine- 
jimo niekad ne rugojo. Pane 
sze viską kantrei, toje vilteje 
jog atejs valanda kuri sujungs 
jaja su josios mileinu, juk ge
riems žmoni m turi būti gerai 
ant žemes, mislino sav Julu
ke.

Nes Gezą buvo kitokios nuo 
mones ir ne teip lengva buvo 
atsiskyrt su savo milema. Isz 
pradžių ėjo szeip teip, nes pe
rejo menesei ir metai, jau an
tras baigėsi; užsidegimas eme 
virszu ant iszminties. Atejti- 
nėjo tankei, kas kart tankiau, 
o laikais ir naktimis, paslapta.

Du kart tiek kentėjo vargin 
ga mergaite, už jin ir už save. 
Namie nuolatine viesulą, kada 
tėvas dasižinodavo api buvimą 
Gezo. Kartus iszmetinejimai, 
kerszinimai pilesi kaip ledai; 
kožna praleista valandėlė sal
dumo su savo milemu persi
mainė ant kentejimo.

Ir teip praejtinejo laikas, 
liūdnos valandos.

Atėjo vilije Užgimimo Viesz 
pats. Užsiniaukes inejo senis 
in grinezia szaukdamas užsirus 
tinias:

— Julia!
Mergaite sėdėjo kampelije 

ir meldėsi. Ant tėvo balso pa- 
kylo, padėjo ražaneziu ant sta
lo ir atsake drasei:

— Ka tėvas paliepė?
— Paregėjau raiteli jojenti 

pro czionais, kuriame pažinau 
Gezą!

Mergaite persigandus sudrė
bėjo.

♦ * *
Barszkyti pradėjo, ne atidaro; 
O vyras susimaiszias ne žinoka 

daro.
Turi sav valgi pagamyt, 

Vaikus nurengkt, suguldyt. 
Tai toje apigardoje bobos vi

sos teip daro, 
(r kas bus isz juju ant galo?

Asz ir jaunesne buvau, 
Paszelumo ne mažai turėjau, 

Nes savo vyro ir vaiku ne ap- 
leidinejau.

Prie juju kaip kate prie pelu- 
ku sėdėjau.

O jus vaikueziu ne žiūrite, 
Grinczes ne apvalote, 
Po lovomi szaszlavos, 

Kuriu ne judinate niekados. 
Turbut cziukem pasiliksite, 

Cziukems ir nustipsite.

Daktaras ® WINTERS
HO W. Oak SJ^ Shenandoah, Pi.

• '-4. . . .
Mydo visokias lygas akio.’ .Pritaiko akulo 
rius ir gvarantuqja juos liukancziuma. D. 
Winter, per 5 metus mokinosi pas ganiu 
gus profeaoruū ylga laiku Pk Įladeipbjja

rodos perkūnu trenktas. Ant 
slenksczio gule lavonas Julu- 
kes, toliaue nog josios Gezas, 
kuris isz nusiminimo prie 
-lenk ežio pasikorė.

Nog tos dienos visi nog jojo 
prasiszalino. B irnai ne mergos 
ne norėjo p iš likt pas jin ant 
tarnystos. Ne s-.rado ne vie 
nos ezirdies, kuri turėtu ant j > 
jo susimilejima; visi juom nie
kino. Pats vienas apleistas per 
visus, su szuninis ir savo gyvu 
leis vede apleista gyvenimą.

Užėjo vasara; viskas pradė
jo žydėt ir žiluot; visur kuopi 
nosi žmonis idant apdirbinet 
žeme. Tiktai Balatas pasiliko 
pats ir apleistas. Isz ryto isz- 
varidavo gyvulue ant lauko, 
vakare pargarydavo namon.

Metas po metui teip suvejo, 
ant galo visi puiki Ilguma gu
lėjo rodos numirus.

Viena karta, o buvo tai 
karszta diena, Balatas sn ave
lėms buvo ant lauko, kada už- 
sineszinejo ant lietaus. Juodi 
deletei uždengė visa dangų, 
vejas staugė o perkūnai ir žai 
bai judino žeme.

Su pasiutimu ir keiksmu pa 
kylo nog žemes ir vijo kagrei 
cziause savo kaimene namo.

Lietus jau puolė kaip isz 
ceberio, su didele nebegale 
vos galėjo sulaikyt avej. Kas 
kart daugiau plake su botagu 
žvėrelius. Ne gialbejo ne bota
gas ne keiksmai, o norinte pra 
dėjo metint akmena’e, tai vis 
jam ne buvo da greitai.

Szturmae kas kart daugiau 
pasididino. Senis vela pasilen 
ke idant pakialt akmen’, nes 
rodos buvo priaugės prie že

Senis Balatas ka tik buvo 
iszejas isz tvarto, kada Jule 
praslinko pro duris. Balatas 
buvo tvirtas jeg paregėjo mi
lema savo dukters Gezą, Pu
todamas isz piktumo szoko pas 
kui szeszeli ir su visom pajė
gom kirto su kirvuku in galva 
nekeneziamai sav aukai. Kyks 
mas davėsi girdėt tamsumoje 
nakties. Jule puolė ne gyva 
prie kojų savo tėvo.... Nes 
tai jaja tėvas užmusze o ne 
Gezą.

— Prakeiktas latre! dabar 
mano narna palikei malszume! 
suriko senis ir sugrižo adgal 
m savo kambari.

Kada jau pradėjo dienytis 
o bernai nusidavinejo m tvar
tą, surado ant žemes lavona 
Julukes.

Baisus riksmai bernu ir 
verksmai slūginiu pabudino ee 
ni isz miego. Su keiksmu ant 
lupu iszpuole isz savo kamba 
no, nes tuojaus puolė adbulas

D-ro pasekme gydime specijaliszku ligų
Yra usztikriiita ant to, jog pasekmes kaipo Speeijalistas gydy 

me tuju ligų yra isz tikros ir ligos praktikos, o 
nes isz knygų iszsmetos.

Dr. ALEKSANDRO O’MALLEY.

no darbo. Be operacijos

1 1 spasabas yra tai praktika per visa savo amsziu gydmc-
I • tuju ligų ir per tikra szinast visokiu moksliszku spasabu
II naudojimo per ji. Jisai atiduoda savo taiuysta del
I. jusu, kuris per 25 metu datpre, su pasikalbėjimu už 

dyka pas save asadiszkai ar per paczta, o jo ofisuose
11 randasi viskrs ant važinimo jusu ligų, be mažiausio 
11 k asz t o ant jnsu naudos.

" RUPTURA.
* ’ Ar tai tikra ar tuomlaikine, arba vandenine, gydau
I) ant visados be naudojimo peilio,skaudėjimo ar atsitraukimo no

" NEDVO-VITAL LIGOS.
Nuo padūkimo jaunystoje, persidirbimo ir isztekejimo, kurie sunaikina daugybe 

11 žmonių ant viso gyvatezio gydau ant visados. Kraujas, nervos ir visi sanariai isz■ 
. . gyduolių ar operacijų,
,, UŽSLĖPTOS LIGOS
. . Kurios tankiai yra užsikemsza, o tik duodasi pažint per kraujo, inkstuose ir 

kituose. Dr. O’Malley X-ray ir kitos itaisosgreitai parodo liga priezasti.
VERIKOŠELE.

Yra tai liga, ka gislos užsikemsza su juodu kiauju privatiszkose dalyose kūno, 
11 per ka pastoja gislose kieti guzai ir neduoda del nuturos atlikti savo pareikalavimu, 
i( iszgydau ant visados be bjaustymo, riszmo ar skausmo. Visos nervos buna drūtos 
?ir sveioos, o vyriszkumas vela buna sugražintas.

I’risiusk pacztine marke už 2/. o aplaikysi 
Daktariszka knygute su abrozelais už dyka.

? Dr. O’Malley, Wilkes-Barre, Pa.
Czia raszorna ir kalbama lietuviszkai ir lenkiszkai.

P. V. OBiECUNAS,
12 4. CARSON ST. S. S. PITTS3U5SS, PSH.
Firrna Lietuviszha Banha 

SU KAPITULŲ $75,000,08 
8UORGAN1ZAVOTA IR CZERTE- 

RUOTA KAIPO

ALL NATIONS DEPOSIT BANK 
(VISU TAUTU BANKA)

ORGANIZATORIUS TOS BANDOS IRA
P. 'P. OBI EC OMAS.

Muso tunka ira tai viena isz tvlrczlauslo Buria. Valet., czerteraota, esiot! po kontroia 
Valstijos rando ir per tai pilnai utsltikiama. Priima piningus dal uAahaacdljmo ir moka ket
virta procentą. Parduoda laivakorton ant geriausiu linijų ir oIudohH pkulnguc In 
svieto. Padaro daviernastis atlikimui visokiu reikalu su valdžia MsefcoSjos. Iszmajao vtao 
klus piningus ant Amorfkonlezkv arba kitokiu. Darn apeergeymue nn ugnies ant vtau TieItTiu 
Ir t.t. Piningus del paczedinlmo galit prlsiunst oaeztlulu Money Or^er arba EiymOi o 
tuojauj bus iezslunstoB bankaros knlngutea. Kreipkitės risi Pas gera Zlnuma del Ltr«o 
vi P. ▼. OBIECUNA, o busit apgsergeti no visokiu apgaviku.

mes ir nesidavė ne paeijadint 
isz vietos. Akmuo da dargiau 
užpikino jin. Užkeikė ir pra 
dėjo da davg’au, s'engesi pa- 
k’alt ir kasė rankomis jog net 
kraujus tiszkejo iez pirsztu. 
Ant galo pasisekė jam iszluo 
suot akmeni; senis suėmė visas 
pajėgas ir isztrauke akmeni it z 
žemes. Nes su juom isz skyles 
isztn-zko szuliuis vandens, ku 
ris pavidale kirmėlės mėtėsi 
ant persigandusio ir begacczio 
senio.

Ant niek B datas gynėsi 
prieszais vilnys kurie paskui 
jin bego, daeieke j^n paymda- 
mi su savim.

Vanduo užbėgo visa liguma 
kaip tik galėjai ake pasiekt ir 
teip pastojo, platus ežeras. I-zi 
Balato, pasiliko t k jojo vai
das ir ežeras ‘ B ilatou” kuri
žmonis pramynė.

— Kas vakaras galumoi eže 
ro, prisižiūrint ilgaus galima 
pareget baltai galvas aviu o 
terp juju koki tai szeszeli; dva 
šia Balato, kurie už bausme ir 
kieta savo ezirdi, amžinai turi 
laike viesuloe ganyt priesz sa
ve nelaiminga kaimene aviu.

KUR BUNA.
Juozas Sabalauckas isz Vilniaus 

gub. Traku pav. Valkiuiku par. so’ 
džiaus Puczkarnes. Praszau atsiszauk 
ti ant adreso.

Mr. Jos Baris
3410 U. st So Omaha Neb.

Mano draugas Petras Brazauckas, 
antri metai Am«rike, paeina isz Kau 
no gub. Rase:niu pav. Szidlavos 
miestelio. Praszau atsiszaukti antad
reso:

Mr, K. Mikszis, 
1022—8 th st. Waukegan, I’ll

Mano brolis Simonas Nevalia ar
ba Newman paeina isz Suwalku gub. 
Praszau kagreieziause atsiszaukti 
ant adreso:

Me. Geo. Nevulis
196 New York avė. Aewark N. J.

Mano brolis Franciszkus Probisza
iez Kauno gub, Raseinių pav. Kons
tantinov© volost, apie 5 metai Ameri 
ke dirba mainosia Plymouth Pa. 
Praszau atsiszaukti ant adreso:

(1° TOS) 
Mr. F. Prabish

Melrose Pork 111.

Mano sesuva Agota Vulickiene, 5 
metai adgal given© Edney, o dabar 
nežinau kur. Praszau atsiszaukti ant 
adreso; (gQI °»)

Mr. P, Mažeika,
662 N. Taunton, St. Georgetown, 

Wilkes Barre, Pa.

Mano draugas Stanislovas Vaikis* 
viozius isz Suvalkų gub. Seinų pav. 
gmino Leipunu sodžiaus Druskinike, 
liu, tris metai kaip Amerike. Tegul j 
atsiszauke ant adreso: Qjjj o;)

Mr. Adolf. Urban
208 Race Ave, Cheveland, Ohio.

I

NUPIRK pulke koiugele dovanu ANT KALĖDŲ!
“Puikiausios Alaldakninges ant swieto 1

No 4700 (kaip paveikslas parodo) ira tai pui-l 
kiauše už visos, bu puikum križelu vidurije ap
daru, vardas knlngutes “Aukso Altorėlis". Ira' 
tai puiklause apdaryta kningute ant svieto. Ne 
kurie parduoda jaja už $2 ir §3 muso preke $1,50

No 4 701 Aukso Altorėlis, skuriniu apdaru, ap- 
kaustinei, auksuoti ir apvalus kraeztai..... $1,00

No 4703 Aukso Altorėlis mlnksztoje skuroje 
apdarita...........................................  $1,25 $1,50

No 4700 Aukso Altorėlis apdarita su baltais! 
kaulais, puikus abrožells isz cellulaido, 3 sidabri 
nei medalikal ant lenciugelu, auksuoti krasztai, 
labai pulki kningele..-........................ $1,50

Mažas naujas aukso altorėlis.................. 50
Aniolas Sargas, druezei apdarita In franeuzini 

juoda audeklą............................................. 50
Aniolas Sargas minksztl apdarita in skūra, su 1 

apvalals kampais, auksuoti krasztai, visos rejka- 
lingos maldos, geriause už visas kitas....... 75

No, 4706 TIKTAI SL50
l’uikiausc KN1GUTE ant svieto

KAS DABAR PIRKS MALDAKNINGES APLAIKIS SU KOZNA PUIKES MA- 
KSZTIS DIKAI IR PUIKU ATIDAROMA AUKSINI ABROZELI DIKAI 
KAIPO DOVANA ANT KALĖDŲ PRIE KOZNOS KNINGELES. GAUSITE TIK 
pas D. T. BOCZKAUSKA, iviahanoy sity, paT

BISCHOFFS BANKiO HORSEĮ
Uždėta 184? m. (BANKA BISCHOFF’O.) UždeU 1848 m.

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

Pinigus iszmarnome vėsu krasztu svieto pagal dieninio kurso, 
Baukoje savo visados laikome daug pinigu del iszmai- 
nymo.

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

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

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

Paszportus pastorojame del keliaujančiu i kn.pi.
Daviernastis padarome pigiai ir kitas visas rajentaliszkas po- 

pieras, už žema preke. Sukolektavojima daliu atliekame 
knoUdsingiausiai.
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l( PER LAISZKA AR ASABISZKAI ATSISZAUKITE ANT ADRESO:

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

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

----------------------------------------- —-

Garsingiausias ant visi svietą Ir žinomas gertw- 
ses specialistas kronlszks ir azsisenejusiu liga_ _ _ _ 9

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

dyme visokiu žmogyszku silpnybių. Iszgyde tukstancrw 
Žmonin isz navoyngu ligų, kurie su džiaugsmu garsina 
varda DR. kOLEK ir gyre savo pažinstamiems vadin- ’ 
darni ijn Samaritona tebirio laiko.

Jojo rodos yra už dyka,—kožnee ijam szirdingai de>*» j 
voje. DR. kOLER gydo visas ligas pasekmingai o f
uzsisenejuses ligas inkstu ir rumatizmo, užsiszaluimt j

voe, noeiee, gerkles, pilvo ir žarnų; parku, iszberimu, niežimo, epilepsije, senu ro- 
nn ir visas ligas paejnanczee isz kraujo. Gydo su geriausiu pasisekimu A'Oicrltl 
Ligas o ipacz uzsisenejtįsias ligas GUMBO. Turi didžiausia atyda ant visokiu 
□žkrecziamu ir Privatiszku Ligų [ar tai paejnancziu no tėvu] kaipo: sifilis, nii- 
trotymas virink u pajėgu, veisei pat-naikynimo ir L L gydo greitai ir pasekmingai. 
Ne rejke sarmatintis nes gidintis ganogreieziausia, nes apsileidimas atnesae dides
ni pavoju ateiteje. Rejke žinot, jog vienas atsilankimas pas gidintoiu ženklina 
daugiau ne kaip dvideszimte iaiszku raszytu per ligoni. DR. KOLER kalba lie
tu visikai ir lenkiszkai ir pats duoda ligoniams rodą, be pagialboe dumocziaui, 
kurie randasi konia pas kozn daktara mieste Pittsburgia.

ADINOS PRIEMIMO:{ 9̂9^^!g,9^NaleJomk

DR. KOLER,
J



BO-KART NEDELINIS LAIKKRASZTIS^

Iszejna kas Utarninka tr Petnicza .
PRENUMERATA KASZTUOJE: 

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

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

Mėnesinis Rasztas "Linksma Valanda"
iMEKIKE AM SETO ~—    81,00 

ANGLIJĘ...................................... .................. ..... 7 sb
SCSI’S.................. ............. ........ .............. ........ 7 mr
tfOSSIJK........~..... —...................-........ .......... fl,50

KAS UŽ8IRA8ZO “SAULE" IR “LINKSMA 
VALANDA" IR PILNAI UŽ MOKA: 

,MEIinE............. — ...  .............. 83,00
BOSS! J E „ ......... _.............. .................. g i,5(j
ANGLIJOJ................................... ........................ lo 8b

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

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

LIETU VISZKOS PASAKOS
Kokiu tenai yra peczenku! 

Mus barezeziu nevalgo. Atėjo 
toj pana pažiūrėt, žiūro, kad 
visokiu peczenku yra, paklau 
ee: Katras teip jus padarėt? 
Atsiliepe jisai, tas durnius: 
Kuogi padarei tokes peczen- 
kas? Jis iszsieme isz kesze 
niaus peili, sako: Tai ezituo. 
Toj pana: Padaryk po mano 
akiu. O jis bruksztelejo in 
stala, kad stovi peczenku. Toj 
pana ]em atsake: Ataduok tu 
man ta peili. Jis atidavė ta 
peiliuką, paskui jin prie karu- 
ežio vėl prirakino. An ryto
jaus an pietų sako jisai: Vy
rai, ar mes negalim atsigert 
visokiu gėrimu ? Ir jie itziieme 
isz kiszeniaus czerkute, stukte
lėjo in stala, ir te stojo visokiu 
gėrimu. Atnesze akmistiiene 
pietus. Ale ji žiūro, kad yra vi 
šokiu gėrimu nuėjo, ji pasakė 
tai panai. Toj pana at -jo, pa 
žiūrėt, kad ji da nemate tokiu 
gėrimu kaip te pas juos yra. Ji 
kiaute: Katras toks meistras? 
Jis atsiliepe, tas dumia e, sa 
ko: Tai asz. Toj pana pas jin 
klausė: Kuo te p tu gali pada 
ryt? Jie iszeieme isz keszeniaus 
ta czerka: Tai eztai, tai asz pa 
darau, Tai sako toj pana: Pa 
daryk po mano akiu. Jie stuk 
telejo in stala stojo da daugiau 
gėrimu visokiu. Tai pana pra 
ezo: Atiduok man ta czeikute. 
Jisai jei atidavė ta czerkute.

Paskui jis susisznekejo su 
jei ženytis, ir jis vadino je in 
savo kraszta. Ale ji turėjo 
daug pinigu, ji su savim viską 
pasiėmė. I-rzkelevo jiedu ir 
randa ta vilką laukent. Tas 
durnius paežere ta vilką, ir ji 
klausė pas ji, kas jis esąs. Ir 
jis atsake jei: Tai mus kraezte 
toki arklei- Sėskim mudu abu 
du ant jo, jis parnesz. Ir atjojo 
pas ta dona, kur tie ezyvokai 
yra. Tas vilkas in ta dumiu 
sako: Padaryk man sukne, ir 
asz busiu pana tas ponas nie 
kad nemate tes panos, tai jie 
nepažins. Aprėdyk mane ir 
nuvesk pas ta poną, ir tam po 
nui liepk neit ketures adynas 
žiūrėt, ba ji niekad nemaczius 
vyro, tai ji nusigąs. Invede 
pas ta poną. Tas ponas uždą 
re stane joje ir iszdave pora 
ežy voku ir koeze. Dabar tas 
durnius ineieodino ta pana, o 
ta vilką paliko tam ponui už 
pana. Tas ponas luktelejes, 
ais jisai pažiūrėt, pravėrė duris 
ir iezleke pana. Tai dabar tas 
vilkas pasivyjo ta dumiu va
žiuojant, insieedo sykiu, ir va 
žiuoje. Sako vilkas: Važiuo 
eim in ta dvara, kur yra tos 
pauki-ztys; tai mane apredyei 
szyvoku ir nuvesi tam ponui. 
Jie, tas durnius, apredee ta 
vilką szyvoku ir nuvede tam 
ponui ir liepe, teip greitai duo 
tu avižų ezyvokui ir teip grei 
tai nevaikezeziot. O tas ponas 
iszdave paukezcziu*. Tas dur 
niue pasiėmęs in koeze in-1 le 
jo, ir važiuoje. N t eina pats 
ponas pažiūrėt szyvoko, atsida 
re atonioe durie, o ezyvokas 
kaip szoko, pareimueze poną, 
iezbego. Pasivyjo ta dumiu ir 
važiuoje sykiu.

Netoli uamu tas durnius vii 
ka iszleido, o tas vilkas pasili 
ko pagiiije. Tas durnius atva 
ževo palej karezema, ir jis ran 
da anuos savo brolius, kur jie 
sykiu iszjoio isz namu tu

paukezeziu jeszkot, Anie ne
kentė to durniaus, jin emete in 
szulini, ir jie paėmė ta pana ir 
tuos paukezczius ir koeze ir 
szyvokus, ir nuvažiavo, jie sau 
namon. Parvaževe pasakojo 
savo tėvui, kad mes radom to- 
kem dyare paukezczius ir szita 
pana ir szitus ezyvokus. Pas 
kui vyriauses brolis sako: Tai 
asz vyriauses sūnūs, ta’ a-z su 
jei ženyeiuo3.

O tas vilkas nepasitikedams 
bėgs jisai žiūrėt. Atbėgo pa
le ta karezema, ale jis pažiuro, 
kad jo tas sėbras szulinije in 
mestas. Klause: Kaip tu da 
bar iszlipsi, kad teip gilei ? Tas 
jem atsake: A-z negaliu iszlip 
ti. Tas vilkas: Tai ezoksiu asz 
pas tave. laszoko pas ta dur 
niu vilkas; sako: Sėsk ant 
many, ir arz szoksiu m 
aukszta. Syki szoko neisz- 
szoko, antra syki szoko ir 
jin if-zneezeifz to szuliio. Ir jis 
jem pasakė: Tu begk namon 
ba tavo pana paims vyriauses 
brolis, jie jau rengese važiuot 
m szliuba. O asz, sako, bėgsiu 
kaip jie važiuos, tai asz insi- 
sukeiu in ai klius, tai asz iszvai 
kyšiu, tai jie negaus teip grei 
tai nuvažiuot. Ir jie pamate ta 
dumiu ir iezvaževo. O tas vii 
kas insisuko, iszyaike ju ark 
liūs, ir jie negavo nuvažiuot. 
Ir tas durnius pasakojo savo 
tėvui, kad Jie mane inmete in 
szulini; tai asz tuos paukezczius 
radau ir daug bėdos turėjau, 
kolik asz sujeszkojau; ir jie no 
ri isz manės ta dabar pana 
atimt. Tėvas atsake; Palauk, 
asz paszaukeiu atgal veselije, 
Ir jis paezauke vyriause eunu. 
Kodėl sziteip tu padarei? O 
toj pana ta dumiu kaip pama
te, tai sako: Tai ezitas mano 
vyras. Ir tėvas apženyjo su 
jei ir dovanojo puse karalys 
tes, ka jis sujeszkojo tuos 
paukezczius, ir jis nieko nema 
te, kaip parvežė tuos paukez- 
ežius, gavo ezviesybe. Ir dabai 
gyvena jeigu nenumirė.

300 Eainu tiktai uz SI 
Su nusiuntimu.

Iždaveme didele kninga daina 
susidedante isz 390 dainų Kninga 
druezei susiūta ir broszuravota. Kai 
nusipirks, ras visokiu dainų isz vist? 
užkaboriu ka dainoja Lietuvoja.

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

Nusipirkite ir burtu kningele su 
pagialba kaziru, o kasztuoja knigek 
▼ kalada kaziru tiktai 25

Veseile.
Senei jau tai buvo. Vienam 

Simno parapijos kaimegyveno 
skerdžius Motiejus. Ilgai jisai 
tenai betarnaudamas, negerda 
ves, nerūkydavęs ir užsidirbta 
skatiką taupdaves. Motiejaus 
butą jaunikio. Kiek metu ture 
jes j’s ne pats nesižinojo, bet 
seni žmones sakydavo, kad jam 
keturios deszimtys pasibaigė.

Tylaus tai žmogaus butą; 
niekuomet nieko neužkabinda 
ve3, nieko neužpykindavee. 
Praueties ir ezukuoties jisai ne 
mėgdavęs- kartais tik szventa 
dienyj nueiprausdaves ir ape- 
ekritu ezepetuku žemyn plau
kus palygindavęs.

Kasdien jie savo laiku kai
mene iszgindavee ir namon par 
gindavę3. Žiemai prasidėjus, 
jam lyg nesmagu darydavosi, 
kad kaimene ganyti negalia. 
Bet kelias dienas pavaikszczio 
jes, tuoj atrasdayes eau darba; 
darydavęs geleamczius ar 
szaukfztue, apmuszdaves klum 
pas vydavęs paneziue ir virves. 
Vyrai ir moters jin labai meg 
davė. Teip ilgai tebfgyvenda 
mas, jieai susitaupęs in pusan 
tro szimto rubliu ir pasidėjęs 
juos pas Buza, maldinga ūki
ninką. Jeigu jin kas užkabin
davęs, tai jie trumpai atsaky- 
davee;-nežinau!

Jau ruduo atėjo. Žmonee-bu 
vo rugius užseje. Karta ezvent 
dienije ezale Bužo kluono su 
eirinko krūvele žmonių: vyrai 
moters ir jaunimas. Tarp ju ir 
Geguczio butą. Kas Geguczio 
nepažįsta ? Jis ir pirszlye ir jo- 
markininkae, ir muzikantas..

— Szimet musu kaime ne 
krikeztynu, ne vestuvių, ne jo
kiu gužynių nebuvo-ekuridee 
Gegutie.

— O kas tam kaltas ?-klau- 
ee Buzas -žinoma, kad tu: ap
tingai m senatve, broleli!- Kit 
kart būdavo, kitaip elgdavaisi 
ir sutaisydavai vestuves kaime 
ar kur kitur apylinkėj.

— Kam ir kas pirszti, kad 
mergos musu kaime dar per- 
jaunos: palūkėkit metus, ant
rus, taip aeitaisysiu.

— O gi kad yra merga ir 
apysene, vestuves galėtu buti- 
tare Tuiniliute, ezeeziolikos 
metu mergaite.

— Gal tu norėtum iezteke 
ti ?- klausė Gegutis-bet dar pa 
lūkėk bent dvejus metus.

— Tai ne aez-atkirto mer 
gina-juk yra, dėduk, musu

kaime merga daugiau nei dvi
gubai senesne už mane! O gi 
gale kaimo Stor-Mare.

— Tiesa ji eake-kalbejo Bu 
zas-Stor-Mare jau nejauna 
merga. Jos tėvai iszmire, bro
liu ir seserų jau nebera. Ji pa
ti saro ezeszmargi aria ir ap- 
sėja; pati kulia ir malkas ker
ta, tai bent boba!

— Kad stora, negraži ir jau 
apysene, kas norės jos imti?- 
kalbejo Gegutis, o žmones^ ir 
niekus apie ja kalba., girdi, 
girdi, vaika palaidojus.

— Ka ežia, kūmai pasakų 
paisai-atsiliepe Žalis, Bužo 
kaimynas, juk žmones dažnai 
ir melus kalba.. Manding gale 
tum jai greitai surasti jauniki.

— Kur ? Ka? užklausė ke
li.

— Ogi musu skerdžius Mo 
tiejus ar ne jaunikis!-paeake 
Žalis jis pinigu turis.

— Tai butu parinkta po
ra!- riktelėjo Ttf niliute,- abu 
bu tokiu nelemtu! Bet dede 
Gegutis kaip pasiseks, tai ir su 
taisys mums vestuves.

— Pamegisim !-tare Gegu- 
tis-rasi ir bus kas isz to.

Gegutis per visa sanvaite 
daug vaiksz’inejo nuo vieno in 
kita daug kalbėjo ir nuotakai 
jauniki, o jaunikiui nuotaka 
gyre.

Stor-Mare džiaugėsi, kad 
jaunikis ir piniguotas ir tylus 
o dar mokas ir geldas ir kul 
tuves dirbti “Taibent vyra tu
rėsiu”, kabejosi sau nuotaka.

Motiejus, kaip visuomet, ty
lėjo: žiurėjo savo kaimenes ir 
beganydamas skaptuku drožė 
szaukstus. J.e sznaiiiai Jžiurejo 
in Geguti ir pyko, kad szisai 
vis taipat jam be galo kalbė
jo.

— Tai ka, ar sutinki ?-klau 
se Gegutis Motiejaus;- Dievas 
duos, vaiku susilauksi. Vaiku 
paauginęs leisi pas žmones ga
nyt, žmones tau prisės linu, pa 
sodis bulviu, o gale metu vai
kai tau parnesz ir alga. Senat 
veje lengviau bus, nes nevieno 
met sveikatos turėsi ir ne visa
da galėsi ganyt ir geldas dirbt 
ateis senatve ar, ne duok Die
ve, liga, tave vaikai prižiuręs 
Tai ka, ar sutinsi, Motie-už- 
ba’ge Gegutie.

— Kaip nori, teip daryk- 
szaltai atrėmė Motiejus ir inei- 
dejes skaptuką kiszenen grei
tai nuvejo parvaryt karves.

Subatos diena reikėjo “jau- 
niemsiems'’ pas kunigą eiti po-

No. 1005 Gvarantytas ant jiegos tiesu apie valgius ir gyduoles 
d. 30-to Birželio 1906 mete.
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Geras Linimentas
Ar temijot, kad jagu iszsinarinima kaulo, a rba bile kokio 
viet- j kur apimtas rumatizmu, jagu intrinsi su

Severos Aliejus 
Sz. Gothardo,

tai tuojaus susimažina skaudėjimas ii- uždegimas— kur 
kiti gyduoles nepagelbejo? Ir priek tam gromatos su 
padekavonems aplaikyti per mus, parodo, kad szitas 
musu Aliejus yra geresnis už kitus teip vadinamos 
linimentus. Preke 500 ir §1.

Kaip geras yra musu linimentas, apie tai raszo p. K. Konevka 
isz Ashley, Pa.

‘‘Praszau priimti mano sz i vilinga padekavone nž prisiuntima
man Severos Aliejaus Sz. Gothardo. Turėjau dydeli skausmo 
koje per koki tai laika, bet po vartojimuj Jtiso linimenta per į 
dienas mano koja visiszkai iszgydo.”

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

Pajėga
ir nauja gyvata galima atgauti del 
susilpnejusio organizmo, teip-gi ir 
visokios netvarkos viduruose pataiso, 
jagu in laika vartuosi

SEVEROS
BITTERI VIDURIAMS

Ypatas susilpnėjusius ant sveikatos ir 
kurie kenezia ant viduriu, datire dy- 
delio palengvinimo jagu per trumpa 
laika iminės musu gyduole regularnai.

Preke 500 ir §1.

Užsiszaldimas 9
Tankiause žiemos laike turime pasi
rūpint kad nedaleist szalczio prie 
saves, idant užbėgti plaucziu lygaj.

SEVEROS
BALSAMAS PLAUCZIAM 

yra gyduole, kuri tikrai palengvina 
kosuli, atnesza palengvinimą skausme 
ir kutenimo gerkles, apima visas vietas 
paimtas szalcziu ir kitom gerkles 
lygoms. Preke 250 ir 500.

Severos Kalendorius ant 1909m. PYKAU 
Aptiekoris duos tau viena visai U* *'"■1

W. F. Severą Co. CEDtWrs

teriu pak/lbeti ir užsakų pa 
duot Stoi^Mare ’r G-’gutis ii 
gai kalbėję Motiejui ir ezau 
keli jin S mnan pas kunigą.

— E kit patys,-tarė ant ga 
lo Motiejus, -man reikia kai
menes žiūrėti.-Tai pasakęs jis 
liepe pieroen’ms varyti kaime 
ne aicziau upes pagirdyti.

— Tai nelemtas žmegus, tai 
pusgalvis! -murmėjo G-gutis- 
Ar žinai, Mariuk, eikiva mudu 
pas kunigą; papasakosiva vie
ką, kaip yra, rasi kunigas ir 
be jo priims užsakus. Tu pote 
rius pakalbėsi, o jisai ta reika 
atliks vestuvių dienoje.

Nuėjo jiedu pas kun’ga ir 
nedeldienije jau pagarsinta 
pirmasis užsakąs.

Užsakams iszejus utarninke 
paskirta veetuvos. NuotaKa, 
pasiskerdus parsza, prigamino 
valgio. Degtines tuomet p’gios 
butą, o ant skripkos Gegutis 
dykai grieže. Jau buvo keli 
svecziai ateje, jau jaunimas 

<eme saokti, tik nebuvo matyt 
jaunikio.

— Jaunikis kaimene ganol- 
ruzcziai tarė Buzas, inejes 
Stor-Mares grmezion.

— Gano?!-stebejosi Gegu- 
tis-o kad jie eurugtu!. tikrai 
nelemtas žmogus!

Tai sakydamas Gegutie me
te ekripka ir greitai iezbego in 
laukus Motiejaus jieszkot.

— Ar visai apkvaitai, ar 
ka!-reke Gegutie, pamatęs Mo 
tieju,— juk eziandien tavo ves 
tuvee!

— Taigi eziandie, girdėjau 
kaime visi teip szneka,-murme 
jo Motiejus.

Žinai gerai, tai kokiam ga
lui ežia ganai?! -reke pirezlys

— O kaimene kaip liks be 
manes ?-vel murmėjo kerdžius,

— Tuezczia-joee kaimenes! 
piemens patys paganys! eik, 
nusiprausi truputi, nee jau rei 
kia Simman važiuoti. Buzio ir 
Žalio arkliai jau pakinkyti.

Tai pasėkės, pirezlys liepe 
piemenims ganyti, o pate Mo
tiejų už rankos nueitveres ir 
pas save nusivedęs liepe jam 
praustis ir ezukuotie.

Gegutiene davė kerdžiui bal
tus marszkinius ir paskolino 
apsivilkt naujus vyro kailinius 
Paskui ji su nuotaka ir kito
mis merginomis, kaip evccz'a 
nuvažiava Simnan, o neilgai 
trukus pirezlys eu Bužu ir Ža
liu jauniki atvtže. Vyrai nuė
jo pas vargonininką raszyt ak
to, o Mare tai ezi, tai ta pasa
kojo prie vežimą jaunikiui ir 
labai gyrėsi savo trobele lau 
ku, ir karve, visztomie ir dviem 
avimis.-

Po valandos euraezyfa aktas 
ir pirszlye pargrįžo jsunuju 
bažnyczion vestis.

Priėjės prie vežimo ir ne 
matydamas jaunikio paklausė, 
kur jie pasidėjęs.

— Namon nuejo-tąre nuo
taka,-asz jam gražiai pasako 
jau, o jie užsisuko ir nudūlino.

— Kad jis turugtu! K a jis 
gero padare ?!-ruetavo Gegutis 
ir vežiman eedee nudardėjo vy 
ties jaunikio.

— Ar pasiutai, Motie?- re
ke pirszlye -tu kvaily!., tu be
proti!. Kunigae nuėjo bažny
czion, vargonininkae, užlipo 
ant vargonų, bažnytinis jau 
žvakes užžiebė; aktas suraszy- 
tas ir apmokėta?, o tu, pus
galvi, namon eini- ezirdo pirsz 
lys,-tu kunigą ant juoku sta
tai! Tu manai, kad tau ez's da 
lykae juokais nueis! Ne broly 
ti kaip tave kunigas ir nuota
ka paduos teisman, tai pražus 
ir tavo sutaupinti pinigai ir 
dar patupėsi kokius ,metus 
Kalvarijos klesose! i>

— Tai kam ji... savo turtus 
giria... ar man ju reikia, ar 
ka!... kalbėjo iszs'gandes sker 
džius. -Jeigu ji daugiau to ne 
darys, tai... asz galiu eu tavim 
grižti, bet teismo ir klesu man 
nereikia.

Greitai juodu atvyko bažny 
czion ir klebonas euriezo jau
nuosius neatmezgamu maz 
g“- . .Linksmai szoko jaunimas 
Geguczio namuose, o senieji 
sueede už stalo vieszejosi

Stor -Mare buvo laiminga, 
o Motiejus truputi užvalgęs ir 
nieko negeres slaptai iszsprudo 
isz trobos ir kitam gale kaimo 
kluone saldžai užmigo.

Anksti ryta savo laiku vėl 
lezgine kaimene. Daugel metu 
jieai kerdžiavo, o jo pati ūky
je dirbo viena. Voi žiemos me
tu jisai priprs z tavo prie pa- 
ežios namu ir jau tenai dirbda 
vo geldes, klbtnpes kultuves ir 
szaukeztiis. ,

1906 m. Ksaveras Vanagė
lis. A

A G. GROBL.EZWSKI,
—^s«5avininhas ir FabriKantas«i:ss—

Garsiu “Lenkiszku-Lietuwisku Waistu”
Egiuterro No. 1.
Egiuterro No. 2.
Žmijecznik
Gumbo Lnszai
Meszkos Mostis
Treyanka
Liniment del Waikn*
Giduoles no kosulio 

asztraus
Liepų balsamas no kosulio 

(plaucziu)
Anti-Laxon del vaiku
Proszkai no kirmelu 

vaikams
Proszkai no kirmelu 

suaugusiems
Vanduo del akiu
Giduoles del isztraukimo 
karszczio po nudegimui.
Laszai no kruvinosios 

suaugusiems
No Rumatizmo (naujas bū

das gidimo)
Giduoles sužlebcziojimui 

maisto
Miltai no skaudėjimo 

galvos

Giduoles no skaudėjimo 
dantų

Mostis no prakaitavimo
Geležinis tudnaintojos 

svikato
Giduoles nutildimui vaiku
Giduolis no nuspaudimu 

(Cora Cure)

“Grip-kiur”
Plauka apsaugotojas
Mikelei nuo kepanu 
“Kinder Balsam”
Bobiu laszai 
Rankvaistis no sutrukime 

ranku

DEL VISU 
KENTEJIMU IR SKAUDĖJIMU.

Geriause giduole del skaude-

“Lagodnik” del atluosa- 
vimo vidurius be jokio ska- 

dejimo
Valditojas kraujo
Suramitojas nervu-szirdies

jimo galvos, kataro, pecziu, Giduoles noEkzimo (Rožes 
krutinės, szonosie, rumatizmo pas vaikus)
szalczio, nuralgija ir ntzA-and-Plasterei isz kasztavolu 
ima visokiu vabalukiu. Pomada plaukams

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

vaistas’kokios reskalingos o bastau 10 sik geriau ir pigiau negu pas koki Daktaro 
o jogu vaistai daugiau kasztuos negu $l.C0 tada užmokėsi po aplaikimui vaistu.

Siuncziant gromata indekit marke už 2/. Adresavokite:

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

UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITT, PA.

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

Suvienituju Walstiju De- 
posytoras.

DU PROCENTĄ MOKAM ANT 
SUDĖTU PINYGU ANT LAIKO.

Harrison Ball, Prezidentu, 
M. M. MacMillan, Vice-Preridentwi 
Ira. W. Barnes, Kudjena.

STEFAN ROVNIANEK
318 3-RD AVENUE

Pase bloko teminu no Pittaburglnlo Pacato.

PITTSBURG, . PA.
Didžiausia Lietuviszka kxautuve visokiu 

gėrimu Suv. Vais. Kas tik naudojo muso 
nefalszavotas, nes ezistus vynus ir arielkas, 
tasai ne galėjo atsigėrėt jujn o geriause mic 
ra ir pata.Tiavima tik pas mus apturėjo.

VIENATYNIS LIETUVISZKAS
W. RAŽUOS, • KOTELIS * L0e»IB7K*S.

7 WASHINGTON STREET, NEW YORK CITY.

Jago vaziuojete in tr lkx Ameriko tai gulit gaut Laivakortes pigiau kaip kitur o 
ir viflnfl bankinius reikalus tai ateikyte pas mane, o ir užlaikau visokiu gėrimu 
ir valgio ir nakvyne pigiau kaip kitur. Norėdami kelaut už dyka tai pristatau 
už darbinyka ant laivo. Teip-gi pasirūpina visokiu darbus ir rodą duodu vi
same II o telis randasi ne toli Kaxtcl-Gsrdes. Jago kokis apgavikas norėtu vest 
kitur tai nesiduokit tik ejkit tiesio k pakol daejsil pas mane.

Stefan Rovnianek, 
SS 3-14 Aiimc > Plttstmrg, Pa,

Su Guodone, VINCAS BAŽUKAS.

Kodiel kienti paslapt@i1
Ar esi senu, jaunu arba pašauni- 
ženiu. Mas galem ižgydidi jus.

i Mnsn specjališkumu yra gydimas pri 
vatišku, nervišku ir chronišku ligų, pat 
tyrinėjimas suvirs 20 mintu.

Ta saka mokslą medicinos ira musu 
amžių tyrinėjimas.

Lygas, katros apsijemam ižgyditi, gy
dom galutinai ir uz žema apmokėjimą.

Jannikaitiai, katri kiencia sava jaunu 
dienu klajdos, mas sugrąžinome galutinai 
sveikata.

Virams po 40 miatu amižio, katri jungia 
vyriškumą suniekinima, mas privertam 
smagumą su musu gydimu.

Kraujo užnuodysima, Varicocele, inkštu 
(kidney) ir pūsles ligas, Rheumatizma, 
Neuralgia, pylva ir kepenų ligas, Ilemor- 
rhoidas (piles), Ulcers, pasididinima gė
lės (enlarged glands), ir vysas skutos li
gas, greitai ižgidom.

ATMTXK nias ra^om vysiem paejentoms ing you kalboi ir už.lai- 
J*Ai* Ik? kome didžiausioj slaptybėje.

Mas sutaisom vysus vaistus del musu ligoniu ir siuntamjous ing vysa posvietie.
Rašyk pas mus šendiena apsakidamas kas jums skaudžia ir reidalauk prisiun

tima musu naujausios kuigas, katra siuntiem dykai kožnam katras padous sava 
adresa.

Ton knigoie ira daug illustraciu ir ii ira kejp noumai mokslą del sienų ir 
jaunu, katri kenčia nou vysu vyrišku ligų. Kmga ta apsaka wysokies lygas ix 
kajpe gali jous gyditi noumusie. Rašyk pas :
DR. JOSEPH LISTER CO.,

L. 71 22 Fifth Ave., Chicago, Ill.
Goudotinas Tamista : Aš kienciu noug ligos, katra ira.........................................

(ApraSik liga)
............................ Prašau prisiunsti suvis dykai, jusu knigutie, katra moka kajr 
gyditisie noumosie.

Mana vardas ir pravardie :............... ......... ................... ....................................................

Adresas.—P. O. Statas,

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

Parduoda Szipkortes ant visokiu drueziausiu ir geriauriu tai 
vn. Siuneze piningus in visas dales svieto greieziause ir pi 
giause. Visi tie, kurie per mus siuntė apie tai gerai žino 
Iszduoda dostovierene del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam 
pavesti. Dsl draogysczlu prlstatu pelkes Szarfas, Juostas, Keporss, Karūnas, 
Špilkų kit. Su kokiu nore reikalu kas-link Szipkorcziu, pi 
ninja ir A t. nsikyte paa mane • gausite teisinga atsakyma

muso prekes:
Gera Raudona Arielka 8-.00
Gera Dalia Arielka Ž.oo
Bumas • » ■* 2,oo
Bumas Jamaika ■ « t.oo
Ginas • • • 2 oo
l'uoglno Arielka » • 4r5o
K Ifnincl . - • 2,oo
AnlnetM, smagus gėrimas • 2,oo 
( thtas Hplrllas . • 3,oo
Slivalte • . . - 2,5o
Sllrikite, tikrai Lietu rišiką 4,5o 
Terkellca ... 2,6o 
Terkclica. tikrai Ven^rlsaka 5,oo 
Konlakas . - • 2,5o
Konlakan, Franeuslsskas - 5,oo 
Obuoline Drandy - • 2,00
Blackberry ... l,5o
KoboIIr, gardus gėrimas - 2,5o 
Melinvuoge ... 2,5o
Vissnhrte • ■ 2.6o

AM ERIKONISZKI
Ohio raudonas • •
Ohio baitas—s*ldns _ .
Knlifornl <
Kalifornl, i

08, senas, ruksitas 
_______ , oa ninszkataiu 
Kalifornl, oa maszkalatas

os tokalszkas .
oa (4 metu) Port Wine 
oaKserl Wino . .

_ ______ Job Burgnndy, raudonas 
Viduriams Kartus Vynas . .

Kallfornl. 
Kalifornl 
Kalflbrnl, 
Kallfbrnl

2,5o 8.os 
2,5o 3.oo 
2,6o 8,oo 
5.00 O.oo 
2,5o 8,oo 
5,oo
2.50 3,oo 
2,5o
3.50 4,00 
3,oo 8,50 
5,00 8,oo 
3,00 8,6< 
6,00
3,oo 4,00
5.50 6,00
2.50 8,oo 
2,oo 2.5a 
8,oo gaion 
8,oo galoo 
3,oo gaion

vynai:
81,oo Galonas

1,25 “
1.50 “ 
l,6o ••
1.50 •*
1.76 “
2.00 *•
2,oo **
l,6o “
2.50 8,00

Basslkyte po prekes. Užkalbinimas ant 810,oi 
ir UŽMOKAU EKSPRESĄ Pennsylvania
Ohls Ir Wait Virginia valstijose. Adresas:

užsenėjusias paslatlngas

Ligoniai trokštanti pagalbos 
kreipkitės pas Dr. B, M. Boss 

Jeigu sergi ir negauni 
pageltos, tai nestatyk 
sveikatos pavojui, no- 
Jleszkok daugiau gydy
mų ir neleisk pinigų 
ant nieko, bet tuojaus 
kreipkis pas Dr. 15. M. 
Ross, kuris ntydžlal 
gydydamas per 24 me
tus, paliko geriausiu 
specljalistu Chlcagojo 
pasekmingam gydyme 
Ilgu. Dr. Ross išgydo 
visiSkui kraujo užnuo- 
dyJimtĮ, reumatizmu, 
ligas ir ligas paeinan

čias nuo Jaunystės nesupratimo ir išdykumo; ge- 
llinę kaulų, skaudėjimų ir svaigimų galvos, 
skaudėjimų po krutinę, nugaros ir strėnų; smar
kų plakimų Širdies, užyiuų ausyse, drebėjimų 
kraujo, puinėlinavusins paakius, spuogus ir dė
mes ant veido ar kūno, skaudėjimų gerklėje, už
kietėjimų vidurių, biaurius ir baisius sapnus, sun
kumų kojose, indubusiiis akis, žudimų vyrybės, 
negalėjimų miegoti ar valgyti, trumpų kvėpavi
mų, niežus, odos, inkstų, pūslės, kepenų ir skilvio 
ligas. Jeigu ėsi nuolatai nuvargęs ir greitai puil- 
stantls, baugus, gėdingas, nusiminęs, užsirupines 
ir nustojus vilties ISgyJlmo, nužudęs vyrybg ir 
silpnas lytifikai, užkrėstas liga, 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 nelSgydo- 
mais. Jeigu pats negali pribut, raSyk 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 4. Panedė- 
llo, Seredos, Pėtnyčlos ir Subatos vakarais nuo 
6:30 iki 8:30. N'edėldienials nuo 10 Iki 1. Susikal
bėt gulima lletuvlSkai. lenkiukai ir maskoliSknL

Brooklyn, N,Y.

g PR8F. J. M. BUUM8ZA, 
996-990 Broadway,

TOOOOOOOCOeXSOCOOOOOSOOOO 1)

NAUJAUSIAS 
ISZRADIMAS
BEZM1T0LB0U0I «0l.Ue,

užsilaikymo ir užsikrėtimo teipgi ir nuo 
viduriniu ilgu. Duugumse gauna puczkus 
pleiskanas, slinkimą plauku, plikimą per 
apsileidimą. Gydosi per neateakanczlue 
daktarus ar agentus, kūne tik pinigus isz 
vilioja, o paskui raszote mums, kad eme
te daugybe gyduolu isz ’uvėriu apgaviku 
o pageltos negavote ir sakote, kad. gal ir 
muso gyduoles negelbee. (Taigi meldže- 
me mums darodytl; kokis žmogus likosi 
muso gyduolėmis apgautas.) Turime tu- 
kstancilus oreglnolisika padekavonlu, 
Tegul nors vienas daktaras parodo mums 
tiek padekavonlu, o mes duosime dideli 
atligynlma. Plika gaiva sunku gydyti, jo
go senas ir gaiva žvilga, tai to paaelbetl 
ne galima, bet jago jg^a&a, o turi retus 
plaukus, o ant odos matytis maži plauku- 
czel tai tam galima sotelktlpageiba; piau 
kai neyra grybai—viena diena ne iszdygs. 
Atslsaauklao’lems nueiunslmedyka infoi 
maclja su placziu apraezlmu Mes nešiu*

10,1^ WIENATINI3 
J SALUNAS IR GROSER-SZTORISi

SUGAR NOTCH, PA.
Parduoda Cukru, Kava, Herbata, Mesa 

Miltus ir vyska ta kas ira reikalinga del 
žmogaus. Teipos-gi prie vietos randasi Sa* 
tunas su milžiniszkais stiklais, szaitum alum 
arieikom ir pujkeis cygarais. Priekiam 

parduoda SZIPKORTES 14 
siuneze piningus in visas daled 
svieto grejtai.

PUIKI SALE DEL MITINGU, SZOKIU Ir W

(r svetin^iau- 
sias priėmimas 
del visu kur ra
kite gardia Arielkele 
Alų ir Cigaru. Teip-gi
<ale del zobovu ir t. t,

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

DOVANAI Temykite gerai! tikrai lietuviška, didele krautuve
V I C I C M C Puikiausių armoniką, skripkų, klornoti|, triubu, koncertinų ii 
" 1 □ 1 D 1Y1 □ daugybė kitokiu muzikališkij instrumontij. Geriausiu dzicgorhį,

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

su puikiausiais apskaitymais ir dainomis—su konvertais tuzinas 25c., 5 tuzinai 
už Šl.oo, 1000 už $6.00. Kas velitų sau ką parsitraukti, tegul prisiunčia už 5o 
markę ir teisingą adresą, o apturės didelį N 3 naują KATALOGĄ DOVANAI 
su 315 aiškių paveikslų ir 1000 visokių naudingų daiktų. Aš gvarantuoju, kad mano 
lavoras pirmos 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 apgarsinimą. 
K. VILKEVICH. 112 Grand st.. Brooklyn, N. Y

Puikiausia 
užeiga 

del Lietuviu!

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

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

lunyku ant pikniku, balu, krikd 
sztynu ahi, porteri, vynus, arietj 
ku ir Lt Pristato in namus alų 
ir porteri bonkutem. Gerimfl] 
pirkti pas Norkeviczi* yra kaiuM



■Į 'VSi " ' /

Žinios Vietines,
— Jau žmonelei lauke Kale I 

du o muso alinei daugybe bu
teliu paezapavo ir pripilinr je 
su geru alum. O tu aliniu yra 
du p Ragažinekas ir p. Norke 
vieziue.

— Ha geri vyrai.
— Slavoko bažnyczioje atsi 

buna 40 adynu nobažanstva 
prie dalibu daug kuningu.

— Andrius Karczowskis Ii 
kos baieei apdegintas St. Nico 
las kasiklosia ir likosi nuga
bentas in Aezlando ligonbuti. 
Antanas Czipinekas prie kaeik 
lu Suffolk aplaike nulaužyma 
kojos per nupuolimą medžio 
isz karo.

-— Nogi dienos Gruodžio 
auglekasiu Umje nutarė nuže
mint ineiraezima lig Kovo 1, 
1909 nog 610 ant 84 ir tai ant 
iszmokeeczio jagu kas ne gale 
tu visko ant kart užmokėt.

— Ne užmirezkite ant Ka 
ledu pasirūpint bonka geros 
arielkos arba aluezio isz krau 
tuves pono Norkevicziaue. Ta- 
voras geras ir skanius.

— Pas p. Valuna 526 W 
Center St. gausite visokiu pui 
kiu apsiavimu ant ezventee. 
Teipgi visokiu roberiu ir cze- 
batu. (poi o})

p. Zig. Karkauskui anglis 
i nkirto biekuti in aki,-nueida- 
vi in Philadelphia pas dakta
rus, isz kur tikisi sugrįžti svei 
ku. Dieve duok kad sveikas 
sugrysztu.

Vyriu ir vaiku siutai ir overkotai ka kitur parduoda po 
810 ir 842 mes parduodam už $7.68

I
; Siutai ir Overkotai kitur parduoda po 816 pas mus tik 810

83 czeverikai po 81.98. Vaiku 81.50 czeverikai po 98c.

75c. sveterei po 48c. $2 skribeles po 98c. 84 kelnes 82.48

Siutai po 85.68 Trumpos kelnaites 19c. Audeklini prie

darbo pirsztines 5c. ir visas kitas tavoras parsiduos pigei.

Vyrsz Puse Milijono TABAKO NAUDOTOJEI draugu* o gausite ° FONOGRAFa" DYKAI

į
r®

Dekavoniu uz geradejlste.
Tas ira prietelis žmoniu-kuris suteikia 

zyrdinga broliszka rodą dyki. Ne susine- 
sz.e su gauje szendienynio vysokio sztamo 
apsigarsyntoju: Jeigu apsergate liga, tai

I atkilę pas savo miesto daktaru.
j Bet jaigu turite liga gedinga-privatyszka, 
tai gal nenorite savo mieste gydintis, o jaigu 
geidi teisingai tapti pagelbėtas, tai bukite Į

! iszmintyngi klauskite patarymo garsingo 
Į Vokyszko Specijalisto kuris sugryžo isz 
, Europos, isztyrias pagerinimo budo gydymą 
vysokiu kroniszku ir odos-skuros lygu, 

' szimtai tukstaneziu pasiliko iszgydintais, 
j kaip-tai jaunu vyru visokios užsikreczemos 
ligos, apriez sziu lygu kaip tai Reumatizmas

Į visoki papnczkai, iszpuolima plauku tintai 
i sustabuinti, nuo drugio-malerijos. Geriause 
isztyrta gyduole nuo atpratimo svaiginn- 
cziu gerimu-gyrtybes, kuris su savo žyne 
prijimsroda, žednas, iszsygydins GYRTIBE 
kurs tiek nelaimiu atsitinka irkruvyna pro- 
ce žūsta ir sveikata. Nebijokie paraszit- 
gromata, sekretai visame užlaikomi, goduo
liu nesiunezeme panevali, kaip kiti jtirnys 
prisiuneze per panevale iszvyliodami paskui 
tini centą nuo jusu, kurs žmogus su szeimyna 
neturi ka valgyti, myslidamas tapti sveiku, 
tai užmoka ant sikio po keletą desetku 
doleriu. Cze visokias rodąs gausite, nie cen
tas nereikes mokėt, galite susiraszite Lie- 
tuviszko kalboje, iszmintingais busite jaigu 
raszisite pas:

BRUNDZA & 00;
(SPECIALISTS)

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

Nėra tai koks instrumentas zalslei, kaip tankei kiti iszdirbejei 
yra papratę duoti kaipo dovana, bet tikrai gera isz kiekvieno 

atžvilgio kalbamoje maszina (fonografas)
Kada panorėjęs jus galite turete namuose 

koncertą d-kai, koncertą dydelu benu arba 
orkestru, dainas geriausu dainoriu, juokingas 
ir užimanezias, visa ta ka tik norėtum iszgirst 
ralima pritaisyt. Paklausk artymiausoj muzi- 
aliszku instrumentu sztore, o apie kalbama ja 

maszina “KING” t Karalius: dažinosi kad ja 
visi pardavinėja po $15.00. Mes norim kad 

jus yuaetumet mums pagarsinti mus Geriausio Tabaka cigaretams ir pipkiai. 
Mes prisiunsim jums visokio tabako po biski. Austriszko, Bosniszko, Heroogiszko o ir 
Rusiszko viso sykiu uz SG jus lengvai ta tabaka galit parduot savo draugams, nes yra 
tai geriausias tabakes koki kur galima gaut. Tabakas yra, tas pats kuri Jus teip noriai 
rūkei Europoj, tabakas Imrl Jus draugai ne mažiau už jus mill. Aplaikes dhh tabaka 
rekumendavok ji savo draugams, duok jiems mus varda iradresa ir tokiu budu padėsi 
mums apsigarsint l'ž tai mes duosim jums VISAI DYKAI mus “KING” fonografa 
Yra tai vienatinele proga gaut dovana. Uz tabaka mes mokos!m $6. Prisiunsk 50/' 
(stempomsl isz kalno o mes iszsiunsim tabaka ir fonografa. Apžiurėjas Jai rasi gerais 
užmokėsi Ekspresmonui likusus 8'5.50 ir pasiliksi juos sau. Piningus sugražinsim kožnam 
kuris bus neužganėdintas. PASARGA: tas dovana- duosim tik teip ilgai kol mes tikrai 
nepersitikrinsim jog mus kompanija yra ganėtinai apgarsinta. Todėl patariam neatideti 
jagu norit gauti mus FONOGRAFA DYKAI. Adresavokite:

EUROPEAN TOBACCO CO.
33 LEONARD STREET. DEP. 72. NEW YORK, N. Y.

Užsispyrias Pasažieris
Juokingas atsitikymas atsi 

buvo ne senei ant elektrikinio 
karo Monachium. Kokiam tai 
paeažieriui vejas nupute skri 
bele neg galvos. Ant praszimo 
pasažieriaus, kunduktorius ne 
sulaikė karo. Pasažierius ne
laukdamas ilgai nutraukė kun 
duktonui skribele ir iszmete 
laukan. Tas pagialbejo, ba 
kunduktorius turėjo sulaikyt 
kara ir abudu nulipo jeszkot 
savo skribeliu. Užsispyrias pa 
eažieris ne sugrįžo adgalios in 
kara o del ko, tai ekaititojas 
pats susipras.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELI!.

Donora, Pa - Kas su lig 
dsrbais, tai iki sziam laikui 
buvo vidutiniszki, bet dabai 
umu laiku darbai dauginasi.

— Didele dirbtuve plieno 
kuri daugiau kaip metus laiko 
ramei eav miegojo. Dabar to
mis dienomis mus tikioji dirb 
tuve pradėjo bildetie, Nog 
7-tos d. szio menesio pradėjo 
imtie darbininkus ir viskas yra 
taisoma staiga, bet jau yra 
tikra žinia kad nog Naujo me
to pilnai pradės dirbti.

— Tai jeigu kas iaz Lietu 
viu ne turėtu darbo tai velieze 
idant in czionaie atvažuotu, o 
žinoma darba gautu, nes da 
czionai yra ir kita didele dirb 
tuve.

— L’etuviu teipgi yra ne 
visai mažai, isz tu atsiranda 
visokiu.

— Parafijoe reikalai szuo 
kartu eina vidutiniszkai.

Camden, Pa - Darbai 
rai eina, bet uždarbei 
kas.

— L’etuviu yra pusėtinas 
būrelis, bet ne sutikime gyve
na.

ge
ne

hz Lietuvos
Szvenczionis-

Lapkriczio 21 d. Szvenczio- 
niu stojyje kunigas marijovitas 
savo bute inreuge n žaneziaus 
giedojimą. Susirinko daugybe 
žmonių. Pas Vilniaus vysku 
pi jos valdytoja nuvažiavo tam 
tikri atstovai mels'i, kad gintu 

(parapija nuo erezijos.
Prusu pasienis

Pasienio sargyba nesenei už 
musze du žmogų; viena ties 
Jokūbavą, antra ties Szupa 
riu Bendika sargybos karei 
viai buvo mtare, kad slaptu 
neszes isz Prusu kontrabanda 
Įnirtę susitiko Bendika gany
klose, szautuvo apsodu mcve 
kakton ir gana.

Biržai.
(Pan. apskr ). Nakczia gin 

kluoti pleezikai užpuolė Medei 
kiu valscziaus raktine. Sudau 
že geležine skryne jie paėmė 
apie 600 r. I z monopolio paė
mė apie 70 rb. degtines iszlais 
ta už 20 rb. "...............
jauni žmones. Visi pasislėpė 
Pol c'ji suėmė apie 20 žmonių 
jaunuomenes.

Ple-zika’ buvo

KATALOGAS H EI BALIUS

Galite gauti kningas szito 
kias Redakcijoja - ‘Saules” Ma 
hanoy City, Pa.

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

Tikri ir ne tikri Szventie- 
jei. .250

Lietuviai!ar gerais keliais 
žeagiame.

Ka-turime veikti-del 
ižganimo. 
Vienakis.

Imtynes Varguoliu su 
ežiais.
lez ko kyla melai.

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

Elizabeth, Pa.- Darbai vi 
sai elobnai eina, teip kaip žmo 
gus tris dienas nevalgias, o 
priesz kaina liptų. Mainos No 
2. Paterson, jau antras mene- 
eis kaip nedirba.

— Lietuviu yra 5 familijos 
pavieniu daugiau, kaip tuzi 
nas, ale daugiausia Itabjonu 
ir Ungaru.

.150 
K. U r

O 
.050 

bago 
.100 
.750

Dilgeliu praneszinias.
Vienas saules skaitytojas 

mums raszo. Macziau “Saules” 
gszietoj apgarsinima kad yra 
toks juoku laikrasztis “Dilge 
les” ale nežinau ar jis eina nr 
ne tai praszau man atsakyto..* 
Dyvai; mums rodosi kad ne 
hutu tokio laikraezczio tai 
“Saule” negarsintu. Dilgele 
eina jau 4-ti metai, o da mat 
ne yisi žino! Kas nor pamatyt, 
teatsiunezia 10 c. stempomis 
tai gaus viena numeri. No. 11 
sziu metu yra ezie svarbesni 
ir ilgesni juokai: Szaltliežuviai 
Musu atstovas, Tai ne senove; 
Isz lietuviszku pudymu: Seni 
pažietami, Bobų politikos ga

lybe. Vaiko beda ir t,t. Paveiks 
lai ezie: Dilgeliu artistas savo 
puikiojoi Dirbtuvėj, Tėvynė 
pavajvj (koze), Nelaimingasis 
karžygys, Prancūzija.- No 12 
tuo iezeis jame yra paveiksią 
ir daug juoku ir juokinguapsa 
kymu, tas numeris turi 16 di 
dėlių puslapiu. Gaunama už 
10 c. Reikalauti greit!

‘Dilgeles”
1815 E.Moyamensing avė.

Philadelphia Pa.

Johnston City, I'll- Lie 
tuviu gana diktas būrelis ir vi 
si labai grąžei apsieina.

— Darbai neperezlektai ei
na ir uždarbei vidutiniszki. 
žmonių be darbo nematit, jei
gu tik katras tingi tai be dar 
bo.

— Diena 11- ta szio mene
sio sustraikavo vienas ezaptas, 
delei negero parako, mainierei 
nori gauti geresni paraka o 
kompanija ne nor duoti, tai 
nežinia kaip ilgai straikuos, o 
žmonelei tuom kartu kėlės 
dienas pasilsės.

— Szitam mieetelije visai 
karezemu ’nėra, o žmonelių 
girtu visada galima matit, o 
per tai kad beveik kožnoi stu- 
boi paelapezia pardavinėja alo 
ir dektine, arba kaip žmones 
vadina Spikizes.

— Nekurtoms moterėlėms 
butu reikalinga Baltruviene.

— Diena 16-ta Lapkr. P 
Volotkevicziene apteikė savo 
vyreli Petra, patogiu ir drutu 
šuneliu, kur antkrikszto szven 
to aplaike du vardus Edmun
das ir Jurgis. Kiikeztu tėvai 
buvo p. Jurgis Poakeviezius 
ir p. Ona Skaržinskiene, prie 
progos buvo ir mažas baliukas 
ant kurio visi grąžei paeilinks 
mino.

Ne pasisekė sugaut.
Kokis tai jenerolas sėdėda

mas prie lango savo pakajui, 
paregėjo praejnant viena afi- 
ciera be szobles. O buvo tai 
peržengymae karumeniszku 
instatu. Paezauke ant ejnan 
ežio sf ciero per Įauga:

— Hej, pone acier, praezau 
pae eave!

Af ciens suprato del ko jin 
jenerolas ezauke. Ne buvo ro
dos. Inejae in prieszpakaju 
paregjo ant sienos kabante vie 
na it z jencrolo szobliu ir grei 
tai jaja prikabino prie ezono, 
inejo be baimes.

— Ponas jenerolas mane 
ezauke?

— Teip...... Norėjau po
no paklaust, ar..........

Ne pabaigė.... aficierie tu
rėjo szoble prie szono!

Po szimts bubnu- paszauke 
susimaiezes jenerolas- kas tai 
yra?

O po tam apsimalszinias tru 
puti dadave:

— Norėjau pono užklaust., 
kaip sveikata pono tėvelio?

— Jagu žinotu, jog ponas 
jenerolas geidže apt jin daži- 
not, tai turėtu isz to dideli 
džiaugsmair garbe. Nes ant 
nelaimes, tai yra negalimu 
daigtu, ba jau dvideezitms me
tu kaip mano tėvas negyvas ir 
silsisi žemeje.

Tiejei žodžei suvis sutnusze 
nog krito j ‘nerola ir ne klau
sė daugiau. Af c eras džiaugėsi 
jog teip gilukniugai iszejo isz 
karszto vandenio ir ne užmir 
szo prisikabit ezobles piie szo
no kada iszejtinejo ant uli- 
czios.

Malda kninges.
Aukse Altorius arba Didis Szaltisnū 

1,000 puslapio $1.00
Senas ir Naujas Aukso Altorius vi 

sos reikalingos maldos 864 pusla
piu druozei apdaritos $1.0f

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

Garbe Dievui ant Augsztibes 640 
puslapiu. 75c

Mažas Naujas Aukso Altoielis 1.0C’ 
Vainikelei mažesni už Altorėlius 

minksztai apdarita ir puikei žala 
tita 5Oo.

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

Aukso Altorius, apdirbtas minksztai 
su auksineis papuoszimais apvalai? 
krasztais $1.50

Aukso Altorius puikei apdaryta sc 
auksiniu papuoszimu. $1.25

Aukso Altorius apdaryta in balta 
kaula puikaus pavydalo. $1.0(

Aukso Altorius, apdarytas in kauk 
su 3 sidabrineis medalikais. sl 
dviem anuoleleis, viražus panaszut 
in altorėli $151

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

Aniolas sargas, druozei apdaryta ir 
juoda audima

Kantiozka apdarita in prusihe 
skūra, puikei iszmarginta

Kanczia vieszpaties 
Graudus Verksmai 
Stacyjos arba Kalvarija 
Istorija Szventa, Senojo ir Naujo In 

statimo. 59o.
Gyvenimas Szventuju, Puikei o ii 

apdaryta dydele knyga • $3.0C 
Gyvenimas Visa Szventuja — apda

ryta ■ - r,™

Miller & Riedinger
Duonk-kepel Ir Parduotoje Saldumlniu.

Fabrikantai “Icc Cream” Aprūpina balus 
piknikus, partijas ir 1.1, trumpam laike 

^9KCe“{ Mahanoy City, Pa.

uli-

17 Akmenų “Railroad Zlego- 
ralio ” Patentuotas regu* 
ICIIdi latorie užsukamas 
lez vlrszaus, del moterių ar 
viru, 1S k. Tikro Aukso filed 
'ukeztal Ir iezmarglntae pui* 

kel, gerai laiko laika o 
yra padirbtas del tu, ki 
reikalauje gera laika už 
taikytam vie adoe. Yra 
GVARANTYTAS /NT 2G METU

Mtha 
dyde- 
diena 
priesz

' 50c 
juodi 
*1.0C 

25o 
lOo 
lOo

»,ee

20o
60o
25o 
25c

Istorines Kningos.
Akyvos Istorijos
Nevaloje pas Mantus
Morkus ir Aurelianas
Trys Valkyjozai.
Istoryje apie Septynis mokintus Vy 

rus 2-Isz gyvenymo kantrabancz’ 
ko 3-Apie karalaiti 4- Baisus Dvi 

ras 50o
Puiki Istoryje apie Jonasza Koroza 

Bdc
25 

20o

ka.
Sierata, Puikus af ras’imae.
Ali-baba ir 40 razbaininku, __
Keturios Istoryjo&c 1-Žibinti bažny 

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

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

szymo. 25c
Križiokaj puikus apraszjmas, ctideh 

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

nusidėjimo musu. 2 Senam mali 
nia. 3 Pasaka apie sertves žmonit 
smerti. 4 veseile Skilandžio. 5 Ap 
sivedimas Motiejus. 6-Auka apka) 
bejimo. Teiposgi daugelis svetisz 
ku ir juokingu paveikslu 25o

Lietuviszkas dainorius arba surinky 
mas visokiu dainų $1.(X

Tris apsisakos, apie Piningai galva 
žudžei-Ražanuziaus iszgelbsti n< 
smerties-Apie Szv. Kristupą 15c 

Prieigiausiaus Mokslas anglis? ko lie 
žuvio be pagelbos kito, apdar 
ta. $1.0C

Lietuviszkas Pasakotis $1.21 
Musu Pasakos 75o
Pomokslai gražu žmonių per K. To 
toriu 80o
Duktė Mariu 25
Malūnas Girrioja 85
Istorije Vargdienes, 2 Meile kudi 

kio Paminėjimai Viadim. Sokivic 
yo. 25o

Neužmokamas žiedas 2 Meluzim 
puiki istorije. 50c

PLUKEI APDARUOS

nALDA KNIGOb

Parašomi! ir pirsztines 
ant Kalėdų.

Jaigu duosi dovanas ant 
Kalėdų, kodėl negali duoti ka 
reikalingo, kaipo tai pora 
pireztiniu nedeliniu ar darb 
nu, parasona, kiszenioi peiluka 
ir t. t. Ateikyte pamatyti 
su parosonus nog 500 lyg

Gruber.
34 F. Center st. 

Mahanoy City

mu 
$5.

Pa.

užmokėk $5,75 o jago 
ne pūtike, nemkek ne 
vieno cento. A T M I K 
jog kur kitur turėtum 

Užmokei uz tu ziegorell net $35,00. Su koznu zlifo-
nlu duodam pulku lanclugall DI KAI - Raezlklt ezedien 

EXCKLNIGR WATCH CO..
»01 CENTRAL BANK BLDG. CHICAGO, I’LL.

VO. 4701 Aukso Altorius eknrim- 
.prlaru, apkaustitos ir auksinti kr. 
iztai, apwalais kampais. $1.O> 

io. 4705 Mažas Naujas A ukso A) 
torius ekuriniu apdarin, apkausti 
tos ir auksuoti krasztai su apwalai 
kampais . . . $1 .O*

<0.4702 Aukso Altorius šzagrim 
skurojo apdaritos, apn-ali kampai 
auksinti krasztai, lavai puikei iaz 
marginta su auksinėms kvrietkonv 
labai puiki kningele . $1.2f< 

>0.4703 Aukso Altorius minkszt 
apdarai, auksinti krasztai ir apwal' 
kampai, auksuotas križiua, paraazac 
ir puikei iszmarginta . $1.51

Vo.4700 Aukso Altorius apdarito 
tm baltais sloniaus kaukais, puiku, 
abrozelis isz oeluloidos, 8 aidabria, 
medalikaia aaAlenougeliu, ai 
krazztajįjĮĮea^aulki kuįfsbįs

lind

Kur Žalnierius, ten 
lynksma bus!

Szv. Jugio Kareivei 
noy Plane, Pe, parengi 
Ii balių, o kurs atsibus 
31 December, 1908 m.
Nauja Meta, ant sales Mttzge 
rio. Prasidės ant 6 ad. vakare

Lnženga 250
Da kaip Plėnis stovi, da to 

kio balais nebuvo kokis dabar 
bus. Specialiszki t lektrikinei 
karai vesz daugybe šviežiu.

Isz Statupenu Vokieczei resz 
lietuviszkus szokius. Pribukit 
seni ir jauni, o pamatysite 
kaip atgausite nauje smagumą 
ir sveikata sutinkant Nauji 
kita meta.

Musu paežiu kalte.
Daugel 1 gu ir nelaimiu yru 

pasekmes musu paežiu aps lei
dimo. Sziame metu laike, kada 
žmones tankiau serga nei pa 
prasta, turime yprežiai atear 
gus būti, idant neigauti bg 
per picziu kalte. Rūpinkis 
kad malimo organai tobulai 
veiktu, tai vyrisuūas būdas 
apsisaugojimu) nuo ligo\ Var 
tok Trirero Amerikcniszka 
Elixiro isz Bitter Vyno jeigu 
patemysi, kad valgio noras ne 
ra kaip reikiant, arba jeigu 
jauti kokius apsunkinimus po 
pavalgymzi. Tai suragis visa 
malirr a sistema, pegamis svei 
ka valgio norą ir suteiks kunui 
j ėgos. Yra tai geriausia ir 
saugiausia gyduole visose ekil 
vio ir viduriu negaleee teipgi 
ligose atsiradusiose isz negry
no kraujo ir kūno silpnumo. 
Aptiekoee. Jos. Triner, 616- 
622 So. A-hlanl Ave. Chica
go UI.

PADARYTI MONUS
Knyga, aprašanti kaip padaryti 63 

monus to aparatų ir ypatingo mokslo. 
Prekė 50c. Pinigus’siųst i Money Or.

JONAS ILGAUDAS
3312 S. Halsted St., Chicago.

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

J. T WAR DOWS KI. Dept A 
214 WISCON. St. MILWAUKEE. WIS.

W. TRASKAUCKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

GRABORIUS^

Laidoja kimus numirusiu. Pasamdo 
ryginus ir vežimus del pasivažinėjimo.
Krausto daigtus ir 1.1. Viską atlieka 
ka nogerianse ir puikiause. Su virsz 
minėtais reikalais kreipkities pas jin o 
busite visame užganėdintais.

520 IV. Center St. Mahanoy City

Sztorines Steni pos-
Ar renkate Eztcrinias atempps 

Mes esame vienatinis apsiavimu szto- 
ras mieste ka duoda stempas. Mes 
prigelbetime pripildimi tavo knygų 
te. Galima gauti puikias dovanas už 
jias teipgi parduodame geriausiu- 
apsiavjmus vitam mieste.

Common Sence Shoe Store 
35 W. Centre st. Mahanoy City, Pa.

Gromata ant Kalėdų
Dar yra laikas siunsti gro- 

matas in Tėvynė su linkėji
mais ant Kalėdų Spaustuvėje 
‘‘Saules’’ galima gauti tam tin 
karnų popieru del ratzimo gro 
matu su puikeis apskaitymais 
ir abrozeleie. Tuzinas 250 su 
kopertomis 300 Adreeavokite.

“Saule” (jo pog) 
Mahanoy City, Pa.

Begk pas Ragazinska :
Kur begi teip etaigai?
Ar tav kas ne gerai?

Gerai man ir smagu]
No Raga/.insko sznap.

selo turiu]
Ir tu kūmai

nestenetum
Jago tokia a-
rielka turėtum

Agentas

Columbia
ALAUS

5ZJ.-56 N. MAIN STR
PUIKUS Plono Modelo Ziegorelis
Uždaroma?, puikei i?zmargintae. akeo iezdirbtas 
isz virsziaus užsukoinae. isz 7 akmeniu, vldurel 
arnerikoniezki. Gvarantitas 20 metu, su moterių 
iieiu ar viriezko trutftpu paaukeuotn leneugeliu

S3.75

.ADIES or

ektų reea ir jagu patiko ir iozrodis ant $15 ziego- 
relaus tai užmokėk $3.75 ir paimk pau Raazyk 
ar viriezka ar moteriezka. .11. C. Fa her. 29.

229 Dearborn St. Chicago.

Dr. J. Fropstep
Specialistas Akiu Lygas

Pritaiso akuloriua. Stiklinas akis. 
Mano darbas kalba del saves.

Ofisas adinas 8 ryte lyg 8:80 vakari 
308 E. Centre St.

Pigus czeverikai-
Szventes artinasi todol norime pir 

duoti visa užsilikusi tavora labai pi
giai kaipo tai:
$2.50 Vyru vilnoni czebatai
$1.75 Vaiku “
$1.25 Vaikucziu “

Moterų vilnoniai iszdeti 
kai 75o.
$3 moterių lekerkai po
$3 vyra “ “
Common Senoe Shoe Store,
35 W. Center st. Mahanoy C. Pa.

$1.75
$1.25
•98e

czeveri-

$1 98
$1 98

KLAIDA APGARSINIME
“Saules” Kalendorinje ant 1909m yra 

paduotas Ą puslapinis apgarsinimas apie 
knygas “BaltramiejausNaktis” ir “Raistas” 
Preke tu dvieju knygų turi būti $1.50 o ne 
$1. Todėl steluojant tas abi knygas turite 
nusiunst $1 ir 50c o ne $1. Neužmirszkite.

-i-Ailir KM'L'U
Gausite visokiu auksinu daigtu 
pasG. Miller, 113 W. CenterSt;

Mahanoy City, Pa.

Gausite ezionais viokio tavoro kaipo: 
Daimantu, Ziegorelu, Žiedu, 
Visokiu Szuku, Lencugu, 
Lenciugeliu, Špilkų, Muzi- 
kaliszku Instrumentu ir t t.

Kožnas daigta gvarantintas pagal užmokėta 
preke. Kas pirks ezionais tai nesigailės.

Georqe /Ąilkr
1 13 W. Centru St.

S. J. Rodaviczius,
Vienatimis Lietuviszkas agentas East St. 

Louis, I’ll., ir jos aplinkuje, kuris siunezia 
Iiinigus in visas dalys svieto, parduoda szip 
;ortes ant geriausiu linijų pigiaj ir greitai 

teip kaip kompanijos ofise; parduoda kny
gas, szkaplienus, abrozelius ir t. t. 
Iszdvrba visokius poperius laiszku raszymni 
parduoda tuziną už 25‘‘. 5 už. $1.00.

Pcrkupcziai ir Pedlioriai! Tai yra geriausi 
proga del jusu uždyrbti pinigus priesz Sz- 
ventes Tie laiszkatn popeliai yra tik dar 
naujai iszlaisti ir jie ant tiek gražus, kad 
žmones perka nelyginant kaipsziltns bly
nus. Nemislik ilgai, pasiusk “Money Order” 
sziendien nes ta proga trauksis tik 15 dienu. 
Kas prisius orderi tuojaus bus 40 procentą 
nuskaityta. Laiszkus adresuokite:

S. J, Rodaviczia,
452 Collinsville Ave., E. St. Louis, I’ll.

BALSUOKITE UŽ

w. F. DOCHNEY
Ant Miestiszko Burgiso.

Demokratu Partijos

Ka tik AplaikemeJ®
Visokiu rudeniniu ir žieminiu tavom 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.

Teip-gi turime visokiu blanketu, kaldru, 
plunksnų ir puikiu drapaniu del kūdi
kio in krikszta, gausite geriau ir pigiau pas 
mus pirkti negu kitur. Ateikite peržiureti 
m ūso rudeninius ir žeminius tavoms, o jia 
pas mus pirksite, tai suezedinsite piningus 

Tilt Clollt ( Pas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mahanoy City, Pa.

Vienas geras peczius užteks ant viso amžio 
Gvarantinam kožna pecziu ka 
parduodame.
Visados galima gauti plitas at
grotas kada tik ju reikalausite. 
Nėra turbacijos pataisite pecziu 
jaigu pas mus pirktas.

-iel-z

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

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

125 E. Oak St. 
Mt. Carmel, Pa

Didžiausias 
surinkimas szlubinu 
szlebiu visam mieste.

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

taftoPuikios szlebes 
szilko, satin, kaszmiro 
ii’ t-t. SU atsakanezeis rasite didžiau 
papuoszimais.
Visokiu ceiku ant ku 
dikiu szlebuku turim 
ir gatavu labai paikos Preke- 

harrybTriedberg.
115 W. CENTER STR. MAHANOY CITY.

Kalbame Lietuviszkai, Lenkiszkai, Slavokiszkai, Angliszkai

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

Szilkai dabar 
madojo. Ciza

si szrinkim 
' szilku
kitur
visuose

i ruošė užrnaža

n eigų 
ir tai 

kol

Katalogas Dykai!
rAį u Įi)
Reikalaujanti gėry L a i k r b d ė 1 i u, 
* '' visokiu kitokiu daiktu,
tai pas mane galite gauti lietuviško 

visokių daiktų karnos ir ju paveiks
lėliai; ir gausite čia teisingus 
tavorus. Adresuokite: > •
M. J. DAMIJONAITIS

3141 Union Ave. ' Chicago, III.

VISAI DYKAI 
Prisiiįsk mum porę markių, buvo 
tikrų vardų, pravarde ir adresų, o 
mes tamlstal nusiųsime No. 3 kata
logą, didžiausių liet u viSko io kalboje, 
Gi dideli puslapel. Jame telpa teisin- 
61 aprnSymal apie suvirS 200 visokiu 

uniSxu nesveikumų, vyrų, moterų 
___>r vaikų. ISaiSkina pradžių, priežns- 

^^■■■tįir pasekmes ligų Ir pasako kokias 
gyduoles naudoti, kiek jos prekiuoja ir kur jas 
J;uutL Telpa paveikslai it prekės visokių nou- 
ausiu eleetro-gydančių aparatų. Rotorinių 

daiktų, Maglflkų aparatų. Brukuojamų ir Ra
šomų Malinu, Stercoskopų ir jiem Paveikslų, 
Armonikų, koncertinų, Britvųir daugel kito
kių kožnnm reikalingų daiktų. RoSyktuoiaus. 
Jobu I. Bagdžiunas, Propr. Adresuok teip:

JOHN’S SUPPLY HOUSE
24 PILSEN STATION CHICAGO, ILL.


