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ilt ne gali, 
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om Europos banko į 
ba Prūsiniu agentu, 
dienu, o 23-ia diena

•ejcziausiu iajwu. 
ta. Del sudėjimo in 
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)dame Money Orderius del Suw. Will 
la j. Mokame procentą ant sudėti

te? ant visokiu lajwlnlu kompanija Ir 
i preke ka ir glaunam of tise, pagali

na arba lotai atsUzauM. tn manooifln
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alime jum pagialbet.
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AR NORI KAD^
ALNOS USZZIALW
du. ar niežuli iazberimua visokiu pantai 
UNDZA Kcalp Specialiu, kursterp win Iii 

io giduolt ins tukeranczej žmonių ūuittij 
duokite ar raszikite Ganai rodą DlKU

ot no pawoingu ligų.
ajke lekcijų Bellevue Hospitals Nededu 
., džiova. kosulį sloga, kitan, brankiu, 
gautas ligas, su azej inlajsa “OrauolZli 

minuse per Dr. Yeo, paskiau kiti daklanįft 
er garsingus daktarus kad ligonėj genta 
įsukių trucziznu geriamose giduolese karti 
logaua organizma. Tajgi kad ko? n'hjlta 
as ligas majuose pra^zulins wisa prisiaekd 
ausi kožnam name, su jei wiena gili lapt 
isz t uotu i /duot dnk’aram po kelis siista 
a taj iszslunslme DYKAJ wisus aprteuM 
,r raszikite po adresu:

, Chemist
El’KLYN. N „IV YOBKCHI

DR. J. C OHM.
kis daktaras, kuris ilgesni laika savo girai* I 
no 15 metu ir didžiausiuose Europos lipai I 

VViedniaus ir Warszawos medicinos akadeniji I 
sraszto. O kad gidem tukatanalos ie:ea I 
asekme. Ui esam ir dabar pasirengs IsigiditlA I 
at savo gi visti ? Ar norit I ut sveikais pet sis I 
k? O dėlto nelaukit llgiaus,bet gidikitespuid 
:zia jusu kentejlmus.
>rn, paeinanczlom no iszdykumo arba utaikretist 
el'kos pas daktarus ir jos neradot, tada ■noria 
u Ligoniui iszduosim tejsinga kontrakta,hiia 
. atlankome.

iszgidome:
lino ligas, BeumaUima, Moterių silpnlbe*. 1*1 
rn ligas. Tep-gl Walki ilgas, Ligas kraaja,lib 
T> m n gi dome Oda Ir Slaptas Ilgai ablejli 1W» 
itajaom Ir gabenam įsa Europos dovanai.

& DR. J. COHEN,
ūdos priėmimo:
| Markeli Building.

No 9 la rito Igl 8 vakare.

Connellsville, Pa.
| 142 P1TTSBVBG STR. COB- AFFU
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. LAMU 
oo xxxxxxxxxwoooouxwoooooo', I 
'irktie pigiu dajgtu, nes poli 

trajku wela pabrangs.... Į 
'urime daugibe visokiu vėžiniu' I 
. del vajku,kurios turime kantai I 
rduot. Wiskas muso sztore injl
mažinta kone

PUSE PREKES 
fisoki naminėj rakandaj,karpeml 
peczej. Tejpos-gi turime pecaijl 

z antros rankos kone nauji. 
xjccoooooo oooocxwooooaoocow} 
■d Guinan, 
St. Mahanoy City, ftlj 
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AASZINO&

įge, 309, 311,313 Seventh Strrii | 
siville, /

And. Muckewicz

T l>u-Kurt IV’ctlellnifl lAlktasztlB

I -« Mills- t

I
Ira tai wienatinis taikraszfs, tikrai Lietuwiszkas ant swieto, T 

kuris iszejna du kartu ant nedėlios. * ♦
KASZTUOJE ANT METO $2,50. |

J AGO KAS RASŽO GROMATA IN REDISTE TEGUL UŽDEDA J J TOKI ADR ES A: X
| D. T. BOGZKAUSKAS, I
I 520 & 522 W SOUTH Al. MAHANOY CITY, PA. I 

t t
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ENTERED AT THE MAHANOY 
PITY, PA., POST OFFICE, AS SE
COND CLASS MAIL MATTER.
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I Colis wiena karta............................. 50c
I Colis tris karius.*........................... $1,00
į Colis ant trijų menesiu....... .........  $4,00
1 Colis ant meto............................ $15,00

Didesni apgarsinimai už coli buna daug
- pigiau.

Daugiau kaip
30 metus iszmeęintas!

Dr. RICHTERO 
wisam swietui žinomas 

ANKER” (Inkarinis)!
PAIN EXPELLER.

yra geriausia gyduole nuo

Rbeumatizmo,
Neuralgijos, Sausgėlos, 
Sirenų Skaudėjimo ir it.

ir wisokia Rheumatiszku 
skaudėjimu.

už 26c. ir 5Gc. pas wisus 
aptiekorius arba pas

F. A?. Richter & Co.
215 Pearl Street, 

New York.

REPUBLIKONINIS TIKIETAS.

KAS GIRDĖT?
Užbajgimas didelo straj- 

ko anglinio, taj priguli dėka 
prezidentuj Rooseveltaj, api 
kaį net jiojo prieszej-isz ki 
tos partijos (demokrataj) ne tu 
ri ka sakiti, ipacz pagirti, dė
ta žmonije supranta darbszu- 
ma prez. Koosevelto. Jagu ne 
jis, taj strajkas ne grejtaj bu
tu užbajgtas. Didele garbe nu- 
pelni prezidentas Rooseveltas!

Ir ne tiktaj Amerike insigar 
sėjo prezidentas nes ir užrube- 
žeje. Tokiu spasabu didi kare 
su kapitalu likosi užbajgta. 
Garbe Dievu j!

Priesz apsipaeziavima kož- 
nas viras mislina, jog sawo isz 
rinktąją mergina gera] pažinsta 
ir daseki ijosos budo, - nes 
ant nelajmes welaus pereiti- 
Krina, jog turėjo klajdia nuo-
monia.

t THE SEMI-WEEKLY

SAULĖJ-(SOT) 4-
The only Lithuanian Paper in the World published Semi

Weekly. Has a larger circulation than any 
other Paper of it’s kind.

♦ Appenrlng Every Tuesday ntid 1'ridny. ♦

Subscription $2.50 per year.
Represents the interests of nearly 150,000 Lithuanians residing in 

the United States.

First Clare AdvertLing Medium. Terma given on application.

Mahanoy City, Pa. Diena 24 Spalio (October) 1002
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Metas XV

Ant Gubernatoriaus 
SAMUEL W. I ENNYPACKER.

Ant Vice Gubernatoriaus 
ISAAJ M. BROWN.

Ant K<>ngresmnno 
GEORGE R I’aITERSON.
Ant cenatoro 30 to Pisiv k1 o 

DANIEL J. THOMAS.
1 Ant Pawittiwo Advokato 

CAARLES E BERGER. • '
Ant Frokuratorious 
SAMUEL GORE.

Ant Pawietawo Kasierinus 
FRANK C. PALMER. ‘

Ant Elarko Sūdo.
ISAAC BALL
Ant Rekorderi i

PAUL HOUCK.
Ant Regibterio 

THOMAS S. HERB.
Ant Komisijom riti 

FRANK R: KANTNER, 
HORACE REBER.

Ant Kasikiu Inspektorių
P. C. FENTON, ir Ch. J. PRICE:

Ant Biednujii Direktorių 
FRED. AHRENSFIELD (3 metu) 

HARRY KkNTNER (nepab. term'.)
Ant Legi.-latnros 1 mo Disl/iklo 

CHARLES P \LMER
Ant Legislatures 2-tro Distrikto' 

ALFRED L. GARNER.
Ant legislatures 3-czio ULtrikto 

WALLA'E SITTLER.
Ant Lfgi luturos 4-to Distrikto 

CHARLES A SNYDER. 
WESLEY ( RONE.

JOHN WOODWARD.

Tasaj strajkas daug pinin
gu isz kiszeniaus darbininku 
isztrauki, nes to ne rejke gaj- 
Ietis ba taj užmokėjo už mok
slą. Dabar žmonis dažinojo, 
jog paezeduma? ira labaj rej- 
kalingas. Ne w-enas dawi žodi 
(?) ir prisieki, jog pininga cze 
dis ir nustos girtuoklauti. Die 
we duok drutibe!

SPRINGFIELD, ILL. Oct. IS 1902 

Pasarga del Liuteronu Lietuwiu.
Amerike giwenantejei Liu

teronai Lietuvei priwalo at- 
sargeis būti ir neduoties sawe 
nog kuningo B. Laužemio pri- 
sig'audinti, kuris dabar isz Pru 
su iu Brooklyn’a pribuwo ir 
sawe gazietose apsigarsino Liu 
teronams Lietuwiams. Kunin
gas Laužemis ira netikras 
parakas tarp musu Liuteronu 
Amerike, nes jis ira kalwinisz 
ko iszpažininio, o tikt wirszu- 
tiniszkai dauguma dalikuosi 
persistato Liuteronu. Lodei 
brolei Lietuwei neužsiimkit 
wisai su Kun. Laužemiu, neda 
bokit ant jo wirszutiniu dali
kli, idant jus pertai saw Am
žinti tlusziii.j iszkada neužsi 
trauktume!. Laikikit ka .turėt 
kad nieks jusu wainika ne
imtu.

Jagu brolei Lietuwei pla- 
eziau, apie B. Laužemi dasiži- 
noti norėtu, tai tegul raszo ant 
žemiau paduoto adreso.

Petras Drignaits, -
Concordia College,

Springfield, Ill.
(68 oi)

Swietas wiska wiruj dowa 
nos ir klajdas jiojo užmirsz, - 
moterej nieko ne dovanos.

Ant 23-czios nedėlios po Sekminių.
Ewang. pagal szw Mat. parsk. 0.

Ana meta Jėzui kali ant nn 
nioms, szitai wienas kunin- 
gaiksztis atėjo prie Jo ir nulen 
ke priesz Ji galva tardamas: 
Wieszpate, mano dugte dabar 
numirė, bet ateik, uždek ant 
jos sawo ranka, o giwes. O ke 
les Jėzus ėjo paskui jo ir Jo 
mokitinei' O szitai moteriszke, 
kuri kentėjo par dwileka me
tu kraujo plūdimą priėjo isz 
užpakalio ir dasilitejo Jo rubu 
krautos. Nes kalbėjo sawije: 
Jei tiktai dasilitesiu Jo rubu, 
busiu sweika.cO Jėzus atsigre 
žes ir regėdamas ja, tarė: Tu
rėk vilti, duktė, tawo tikeji 
mas tawe sweika padare. Ir ta 
po sweika moteriszke nuo 
anos walandoL O kad atėjo 
Jėzus in kuningaikszczio na
mus, iszwido wamzdiniukus ir 
minias betrenkianezias, tarė: 
Pasitraukkite, nes nemire raer 
gaite, bet miegta. Ir tieziojosi 
isz Jo. O kad buwo iszwarita 
minia, inejo ir turėjo jos ran
ka. Ir kėlės mergaite. Ir pas
klido tas garsas po wisa aua 
žeme.

Atšalimai.

Garsingas chirurgas profeso 
ris Lorenz isz VViedniaus (Aus 
trijos) pribuwo in Ghicaga ant 
uszkwietimo niilionieriaus Ar- 
mouro, idant padaritu aperaci 
je jiojo dukterej, kuri turėjo 
liga kaule kiraksznese. Usz 
taj parejkalawo 75.000 dole
riu. Wienok tasaj garsingas 
profesoris tokia paeze operaci- 
je padalė 7 mergajtem biednu 
tewu - suwis uždika. - Mato- 
maj 75 tukstanezej užmokėjo 
ir už biedniokelus, o terp ku 
riu buwo wiena inergajti polo 
kajte. Geras wiras tasaj ponas 
profesoris.

Ira daug mažiau moterių mi 
lineziu sawo wirus, negu mote 
riu milincziu sawo wirus.

Moterej greit nubosta wiras, 
Norint del ijosos buna gana 

szcziras.

Iszmintingas mislina ir tili, 
o kwa]las nieko nemislina li
ne tili.

P. Jno. G... isz ( levelando Biblijos r.e tu 
rime.

D- m Del. isz Thomas. Tamiitsj <jna ga^ 
zieta - nu twerk wagi, ka i zima gi zitta.

IETUWISZKA
ENKISZKA BANKA

Dabar naujas paprotis atsi
rado, o tas paprotis paejna no 
XVII szimtmeczio. Kajp jau 
padaro sutartuwes ant apsip'o 
rawimo, taj, jaunikis sawo mi- 
leniaj duoda žiedą, o toji ant 
atniajnos duoda nawatna rak
tuką, kuri jaunikis neszioje 
prie lenciugido no ziegorelans 
ir labaj sergsti tojo raktelo no 
szirdies sawo milemosios.

Strajkas Pasibajgi!
Darbininkaj lajmejo,

Darbininkaj ne duokite 
balso del kapitalistu.
Dulkite lik bakus del dari įninku. * 

Socialistu Partiie 
ira tejįios-gi lekia jau partije, kajp ir wisoe 
kitos: Republikonine, dem< kratine, prubi- 
sziu ir tt.
Szitaj kandidataj ant socialisz- 

ko tikieto:
Socialist Parly Ticket, Pa.. 1902- 
For Governor, J. W. Slayton, Union Carpen

ter, New Castle.
For Lieut. Gov., J. Mablon Barnes, Union 

Cigar Maker, Philadelphia.
For Sec. of Internal Affairs, Harry C. 

Gould, Union Printer, Erie.
SCHUYLKiLLCOŪNTY TICKET- 

Fur Ccngrrs’, T. J. Lannon, Union Miner, 
Mahanoy Twp.

For Senator, 30th Senaturial District, M. E. 
Doyle, Shenandoah.

For Pro pntenary, Martin J. Lyn h, Maha
noy City.

For Trea.'urer, David J. Davis, Union Mi
ner, Shenandcah.

For Cleik of the Courts, Corr.elius J. Terry 
Union Miner, Silver Bro< k

For Recorder, John J. Dougherty, Union 
Miner, Coal Dale.

For Register, Terrence E. Clark, Union 
Trolleyn nn, N. Manin im.

For Com mist-soners, Alex. Lindsey, Union 
Miner, Tamaqua; John J. Phillip“, 

Union Miner Mahanoy ( ity.
For Mine inspectors, Daniel Skenth. Union 

Miner, Rahn Twp.; John J. Davis 
Union Miner, Mahanoy City.

For Director of the Poor, 3 year term, Geor
ge R. Barron, Union Miner, Seek 1 year 

term, Corm liūs F. Foley, Union Bar
ber, Pottsville.

LEGISLATIVE TICKET.
1st Dist, Adolph P. Tabor Shenandoah.
2nd Dist., Frank Dewey, Union Miner, 

Ashland.
3rd Dist., John Gildea, Union Miner, 

Coal Dale.
4th Dist., Jonh J. Campbell, Union Miner, 

St. Clair; Anthony Stravimkey, Union
Miner, Minersville; Julius Keller, 

Union Bewery Worker, 
Pottsville.

Nesibajsekite socialistu, ne
ini taj wilkaj, tik tie patis 
žmonis - ne pribuwia isz kur 
kitur - isz Afriko ar isz kai- 
tnukijos. Tas ira rejkalinga 
politikoje ir del labo darbines 
wisuomenes tas ira rejkalingu. 
Szedien kapitalas tejp iasi- 
wieszpatawo, jog net wieszpa- 
tistes priesz kapitalistus tupine 
je, taj ka ženklina biednas 
žmogelis! Socialistaj ira taj isz 
lotiniszka “Draugije” arba su- 
eiriszimas žmonijos.

UŽDĖTA 
1888 
METE.

Kapitala ingalejo, 
O kad malszej uszsilajki, 
Prigulinczes tiesas aplajki! 
Lajke strajko iszmoko žmo

nelėj paczedžej giwenti, turi 
dabar ir ant tolaus tejp uszsi- 
lajkiti.

Isz Wilkes-Barre, Pa Ricie 
rej draugistes IILczio tvardo 
nusiunti piningu $24.76 in In
diana, kuriuos sukalektawojo 
del strajkieriu.

Siunczeme piningus in wisas 
dalis swieto grejtaj, saugej ir 
pigej; in Lietuwa in 14 dienu. 
Szifkortes parduodam antgrej 
cziausiu szifu. Adresawokite:

Kol dabar žmonelėj po szi- 
tuom strajkuj atsigriebs, taj 
tiek menesiu duruos, kiek 
strajkawo.

Paczedžej uszsilajkikite,

In Bellows Falls, Vt ira rej 
kalingas lietuwiszkas kunin
gas, ba ten uszsideda nauja pa 
rapije.

Guodotini Kningelej tejksis 
susirasziti ant adreso:

S. MACK, 
212 1-st St. Sub. St 8 

ELIZABETH. N. J.

Diewo swejkatos praszikite, 
In karczema nesilankikite, 

Ir “Saule1' skajtikite.

Mr. W. Dombrowski,
37 Center Str. N. Wolpole, 

Bellows Falls, Vt.

Prezidentas Rooseveltas už- 
ganedijo wisa amerikoniszka 
wisuomene sawo iszrinkimu 
komisijos arbitraciszkos, kuri 
apsudis gincza tarp sawininku 
kasikiu kietos anglies, o darbi 
ninku anglekasiu. Užganedijo 
abi szalis kowojanezias tarp 
sawes; be to gal niekad butu 
nesusitaike, nes ne wiena, ne 
antra szalis pasiduot nenorėjo, 
o tas suteikinėjo dideli warga 
patiems darbininkams, suteiki 
nėjo nuotrotas sawininkams 
kasikiu kietos anglies, suteiki
nėjo nepatinkamibias ir sunki 
nibias wisai žmonijai. Sudas 
sutaikimo be abejones iszduos 
sawo nutarimą toki, isz kurio 
bus wisi užganėdinti, nes nuta 
rimas, tikrai galema prieszlaik 
sakit žinant isz kokiu žmonių 
jis susideda, bus teisingas ir in 
teligentnas.

Prezidentas Rooseveltas rink 
damas sąnarius in ta arbitrą- 
ciszka komisija wisai nesikie- 
rawino jokioms pazwelgom po 
litiszkoms, o tik paisejo ant 
pajieglunio, charakterio ir san 
žiniszkumo žmogaus kuri ren
ka in sąnarius to sūdo, kuris 
turi iszriszti teip swarbu klau
sima.

Pažiūrėkime dabar kokie wi 
rai tapo iszrinkti in ta arbitrą 
ciszka snda, kokiems wirams 
tapo pawestas dalikas sutaikęs 
ant atlikimo.

WilSOn’llS, Jenerolas brigą 
dos emeritas kariunieniszįkas, 
buwes jis wirszininku korpu 
so inžinierių, todėl kaipo tok
sai turi didi patirima kwestijo 
ee, kokias sūdąs tur’ iszriskti 
po inžwelgiu tekniszku. Ira 
tai žmogus iszmintingas ir san 
žiniszkas.

Edgar Clark’ns, esą aug.-z 
cziausiu wirszininku susiwieni 
jiino konduktorių geležkeli- 
mu. Studijawojes giliai kwe- 
stijas socijaliszkas. Prasigarse- 
jes esą wienog daugiau kaipo 
wadowas darbininkiszkas, ne
gu sosiologas. Kaipo wadowas 
susiwieni jiino kondnk toriu, 
neabejotinai tufi simpatija ir 
link susiwienijimo anglekasiu: 
bet ant to prezidentas Roose
veltas nežiūrėjo wisai. Iszrinkc 
Clark’a t'k del to, jog esą so
ciologu.

T. 11. Watkins’aS wed e 
prekiste anglimimis per dauge 
Ii metu, todėl kaipo tokis pa
žinsta gerai sanligas ir . wisa 
padėjimą apirubiuos antracito 
(kietos anglies), todėl ir likos 
iszrinktas in komisija, kaipo 
žmogus sanžiniszkas ir žinan
tis wisa padėjimą daliko.

Edvardas W. Parker, bu 
wusis pats anglekasiu ir inži
nierium maininiu, o weliaus 
statistu geologiszkam bjure 
Suwienitu Walstiju, o podraug 
ir redaktorium angliszko lai- 
kraszezio “Engineering and 
Mining Journal” ir kaipo to
kis wisuomet turėjo prietikius 
su sawininkais kasikiu-

Gray sudžia, likos iszrink
tas isz dalies pagal noru sawi
ninku kasikiu. Kompanijos no 
rejo būtinai turėti sąnariu tri
bunolo gadijanezio sudžia susi 
wienijinio isz ritinio distrikto- 
Sudžia Gray giwena Delewa- 
re’j o ne Penusylvanijoj, o 
kompanijos norėtu turėt sli
džia komisijoj arbitraeiszkoj 
isz Pensylvanijos, bet sudžia 
Gray ira tiesdariu sanrisziniu 
isz ritinio apirubio pensilwa- 
niszko. Teipgi sziame dalike 
prezidentas Rooseveltas, newos 
užgana padare norams kompa 
niju, bet žiūrint isz kitos pu- 
ses-newisiszkai. Matomai pre
zidentas Rooseveltas esą tos 
nuomones, jog sudžia isz sanri 
ežio baronu angliniu, arba aisz 
kiaus pasakius priklausantis

susiwienijimui sawininku ang- 
lekasiklu, laikitu anų szali ir 
gwoltiti turėtu eanžine - arba- 
gi pagaditu saw politiszka ka- 
rijera (kilimą).

Spalding’us, wiskupas isz 
Peorijos, likosi iszrinktas in 
komisija pagal noru paežiu 
anglekasiu, darbininku, kuriu 
esti tikru prieteliumi. Jis wi
suomet prilaiko szali waringu 
ir skriaustu žmonių, kuomi di
deliai prasigarsejo ir darbinin 
kai dideliai džiaugiasi, kad 
tarp sąnariu komisijos gadiji- 
mo randasi ir ju tikras priete- 
lis, wiskupas labdaringas ir 
szwiesus žmogus.

Caroll Do Weigh t’us, ko. 
misoris darbininkiszkas ir uni- 
jetis, bus sekretoriumi gadiji- 
mo komisijos, arba arbitracisz 
ko sūdo. Jis labai naudinga 
bus toj komisijoj, kaipo iszai- 
szkintojas sudui iwairiu pai
niu kwestiju. Isz paliepimo 
prezidento isztire jis padėjimą 
apirubiuoše kietos anglies.

Prezidentas Rooseveltas 
nors daugiaus laike szali dar- 
bininkiszka atlikinėdamas ta 
augszcziau perstatita jio dar
bą wienog neužgawo ir kitos 
szalies, sawo padawadijiruu ne 
nuskriaudė ne wienos puses. 
(Veikalas komisijos arbitracisz 
kos neuszsibaigs tuojaus, bet 
straikieriai sugrižszta in darba 
su wilczia, jog sūdąs gadijimo 
pripažins jiems ta, ko reikalą- 
wo usz ka atlikinėjo teip sun
kė kowa.

Katrie dabar naujej uszsira-- 
szis gazieta “Saule” ir pilnaj 
uszsimokes, taj skajtisime ter
miną no Naujo Meto lig kito 
N. Meta. Tiktaj del naujej usz 
sirasziusiu, ir pilnaj uszsimoke 
jusiu, o tuos du menesius Lap 
kriti ir Gruodi,' skajtis uždika 
ir da aplajkis pujku kalendo- 
ri ant Kalėdų. Ar-gi taj da 
kas gali ko daugiau rejkalau- 
ti ? - Ar-gi kitos iždavvistes 
sztant toki pujku prezenta pa- 
dariti. (w N ’°l)

Draugistes Szw. Kazimierio 
isz Baltimores M. D. prisiunti 
in Redakcije “Saules” $25 
ir p. Petras S. Polnekis $2.50 
isz wiso $27.50. Piningaj likosi 
sudėti del paszelpimo komite
to.

Atkreipėme atida musu skaj 
titoju ant P. C. Fentou’o isz 
West Mahanoy townshipo, ku 
ris ira pasidawes kandidatu 
ant Jpspektoriaus kasikiu (Mi 
ne inspector). Ponas Fenton’as 
pasiszwente kariaut drauge su 
anglekasejs lajke strajko, no- 
rints turėdamas labaj gera 
dinsta. Jisaj turėjo labaj swar 
bu dinsta žinoma kaipo formo 
nas kasikiu po Lehigh Val
les kompanije, kada straj
kas likos iszszauktas wirszinin 
kaj kasikiu paliepė jiam toki 
darba dirbt, kokis ant jiojo 
dinsto ne iszpuole, o grejeziau 
ne kaip iszpildint paliepiam

kompanijos, ir nužemint dar
bininku organizacije pameti 
sawo dinsta, o tuojaus ir kiti 
bosaj ėjo jojo pėdoms. Szen- 
dien neturėdamas užsiėmimo, 
jiojo atejtis ira rankuose dar
bininku už kuriuos gerbuwi 
pamėtė sawo gera darba. Ar 
dabartės tieje darbininkaj už 
kuriuos tejp narsej pasiauka- 
wo atmins jiji dienoj rinkimu 
ant “Inspector of Mines”? Ti; 
kimes jog bus aprinktas be jo 
kios abejones.

IMBRIKAS.
Gražus pamokinimas.

Green Bay, Wis. 22 Spal. - 
Fred Hamilton Jr., sunns 
ezionaitinio wirszininko pacz- 
to, papilde patžudisten szuwiu 
isz rewolwerio.

Ant stalo patžudis paliko 
laiszka ant kurio paraszes 
priesz papildinia patžudistes 
sziuos žodžius: “Sztai galas 
wargingo giwenimo. Apsergs- 
eziu wisus jaunus, idant butu 
teisingi ir dorus ir tegul nemis 
lija jog •‘sportas”(didžiawima- 
sis) ira užduotia giwenimo. 
Patžudis paliko gražu pamoki 
nima, gaila tik jog tosios mis- 
lis perwelai jam in galwa ate 
jo, kadangi jau negalėjo pats 
gi went pagal sawo pažiūru. 
Morganas užgniaužo sawo saoja.

New York, 21 Spal. - Pier- 
pontas J. Morgan’as, garsin
gas milijonieris ir tewas trustu 
nedawe ne wieno cento in ka
sa walstijinio komiteto repu- 
blikoniszko ant politiszkos ko 
wos. Republikonam wisai atsa 
ke sawo paszelpos ir nutarė wi 
sai neduot republikonam sawo 
paspirties. Priežastis to jio el
gimosi ira kersztas republiko
nam usz ju norus sunaikint 
trustus ir bledingas korporaci
jas.

Pagimdo I I dwineliu.
St. Paul Minn., 21 Spal. - 

Nepaprastina malonia Diewisz 
ka likos apdowanotas nekokis 
James Weir’as isz Boone La. 
Ira jisai tewu wienuolika dwi
neliu. Moteris jio pagimdė isz 
wiso 22 kūdikius; wienuolika 
mergaieziu ir wienuolika wai- 
ku. Wiriausios dwi dukte
ris isztekejo usz wiru bro
liu, kurie teipgi dwinueziai. 
Dukteris Weir’o isztekejusios 
usz wiru su»ilauke teip-pat po 
divinuezius. Puikus waisingu- 
mas!

Armija bus sumažinta.
Washington D. C., 22 Spal.

- Depėrtametas kares Suwieni 
tu Walstiju Amerikos iszdawe 
padawadijitna, idant kariurai 
ne taptų sumažinta iki instati- 
mu paskirtam skaitliuj, t. i. 
idant Suwienitos Walstijos ne 
laikitu didesnes kariumines, 
kaip tik toki skaitli, koki da- 
leidžia laikit instatimai szios 
szalies. Dabar kariumine ame
rikoniszka susideda isz 67,000 
Žalnierių, o konstitucija liepia 
laikit tik 39,600.

Negeros deszimtsdolerines.
Washington, D. C., 23 Spal.

- Depertamente skarbeziaus 
Suwienitu Walstiju, likos ati
dengta negeros 10 dolerines 
popieros (banknotai). Ira tai 
litografiszkos produkcijos, su
lipintos isz dwieju plonu po- 
pieru, tarp kuriu randasi szil- 
kiniai siulialiai. Negeros 10- 
dolerines popieros turi padėta 
meta padirbimo 1901. Padirb
to0 teip gerai, kad sunku pate 
miti jog tai negeros.

Ugnis Chicago.
Chicago, Sp. 22 - Dwilika 

ipatos kaip žiu omą, pražuvo 
o 17 ne randa, cukriniam fa
brike prigulineziame prie Corn 
Products kompanijos ant W. 
Taylor uli. kuri užsidegė pe 
rejta nakti. Bledes padare ant 
$400,000. Teip pažejstu ran 
dasi daug Lietuwiu ir lenku.

Po Strajkuj!
Anglekasej Nusprendė 

Sugrizt prie Darbo.
■

Wilkes-Barre, Spal. 21. Ant konvencijos Unijos 
Angle-Kasiu kuri prasidėjo Panedelije užsibajge 
Utarninke su linksma žinia jog delegataj nutarė 
sugrįžt in darba Ketverge, už tat ir ivel viskas net 
braszka apie kasikius, kajp ir priesz strajka.

Kajp tik žinia atėjo isz Wilkes-Barre jog nutarė 
delegataj sugrįžt in darba tuoj žmones isz to džiaug
smo su pagialba muzikes turėjo milžiniszkas parodas 
szaukdami “Hurra for Michell.”

Strajkas prasidėjo Mojaus 12-to ir traukėsi 5 
menesius ir 10 dienu; buvo didžiausias ir ilgiau
sias strajkas už visus kitus. Kompanijos kajp ir 
patis darbininkaj, džiaugėsi isz tokios pabajgos, 
džiaugėsi ir visuomene nes turės anglių velei ir ne- 
rejkalaus bijoti szalczio.

Komisijie kuri susideda iszszesziu garsingu vinį 
iszrinkta del padarinio sutajkos tarp Unijos o kom
panijos turės savo pirma mitinga 24-to szio menesio 
ir persitrauks kokios tris nedelias kol savo užduoti 
atliks.

ISZ WISŪ SZALIŪ.
Philipiniecziai gali būti 

savredingais.
Washington, D. C., 22 Sp. - 

Ministerija kares aplaike kopi 
ja kalbos gubernatoriaus Taf- 
to. Kalboja sawo gubernato- 
ris Taft’as duoda eziabuwiams 
philipiniecziams suprasti, jog 
kuomet atejs tokis laikas, 
kada patis philipiniecziai ga
les gerai suprasti kaip butu ge 
riau ar kad philipiniszkos sa
los prigulėtu waldžiai Suwie
nitu Walstiju Amerikos, ar 
kad butu atskira neprigulmiu- 
ga republika, kada gales patis 
ta dalika gerai apswarstiti ir 
turės atsakanezius wirus, ku
riem gales valdžia salų pa- 
west, tai Suwienitos Walstijos 
atsitrauks isz ten, ir jokiu prie 
kabiu neturės.

Waldžia Suwienitu Walsti
ju todėl, girdi, paėmė in sawo 
apgloba philipiniszkas salas, 
idant Bhilipinieczius apszwiest 
ir padarit juos tinkamais wal- 
ditis patis sawimi. Apsiszwie- 
tus philipiniecziams atsakam 
ežiai gales patis perkirpt klau 
sima, ar turėt wisiszka nepri- 
gulmisten ir sawredisten, ar 
būti po apgloba redo Suwieni 
tu Walstiju kaip antai Austrą 
lija ir Kanadas esti po apglo
ba Anglijos.

Asz wienog manau - kalba 
toliaus Taftas, jog bendriszkas 
sanriszis Philipinu su Suw. 
Waist, busią amžinu. But gali 
jog pirma gentkarte, o gal net 
antra isznoks teip kad gales 
reditis patis sawimi, bet szian- 
dien da negalema žinot kada 
tokis laikas atejs.

Apgaviste po skraistelia 
tiki bos.

Topeka, Kas. 23 Spal. - Se 
-natoris Burton’as kuris nese- 
nei sugrižo no hawaisku sain 
kalba apie isznaudojima ame- 
rikoniszku misijonieriu, platin 
toju mokslo Kristaus, tenbu- 
wiu. Misijonieriai amerikonisz 
ki isz Bostono ir kitu wietu, 
kurie nusidawe ant salų mo
kinti tenaitinius žmones kriksz 
ezionibes, pardawineja tam
siems giwentojams tikietus ir 
paszpartus in dangų, bei mai
no tuos ant dirwoa ir kitokiu 
turtu.

Taigi apasztalai! , . .

Irlundijoj gramo revola- 
ciju

Dublin, 21 Spal. - Pagal 
daneszimui in czionais isz pie
tiniu ir vakariniu szaliu, Ir- 
landijoi revoliucija gali pa
kilt kožnoj valandoj. Sąna
riai tautiszko susivienijimo Ir 
laudu apsiginklavę atsakan- 
cziai ir iszsilavine tobulai vai 
dime ginklu. Isz Amerikos ap 
laikita usztikrinima kas link 
finansiszkos ir ginkliszkos pa- 
gelboe, tai ira, kad Liaudai (ai 
risziai) Amerikos teipgi dar
buojas apie savo tautistes ir 
tevines reikalus ir karte kili
mo kokiu pasikėlimu pasiren
gė esą szelpti savo tautieczius 
piningais ir ginklais, idant at- 
siliuosuotisz po angliszkos vai 
džios.

-------------------------- aft
Trumpi Telegramaj.

Chicago, Ill. Sp. 22 - Laj
ke musztines salune 313 Ful
ton ui. isz priežasties, anglinio 
strajko ir socializmo Charles 
Wulff likos su pejlu ant smert 
perdurtas, o du kiti tapo teip
gi perdurti su pejlejs.

§ Grosesbeck, Tex. Sp. 21 
- D. Thomason, Robert ir 
William Rutherford likos už- 
muszti musztineje tarp dvie
ju szejminu isz nemokėjimo 
randas isz savo stubos.

§ Hempstead Tex. Sp. 23- 
Du nigerej likos iszvesti isz 
kalėjimo per dideli pulką žmo 
niu ir pakarti ant glaunos uli- 
ežios.

§ Harrisburg, Pa. 23 - Du 
darbininkaj tapo užmuszti o 
du pažejsti lajke nupuolimo 
nog augszto tilto ant PennsyL 
vanijos geležkello.

Kur bun a
Andrius Kajauskns, isz Sejnu paw. Berzi 

uikugmi. Palazdiju kajmo, tegul ateiszauke 
ant adreso:
Mra. Juzefą Bartikieui, Scofield, U tas h.

Jonas Tamosziunas mano szwogeris, tegul 
aUiszauke ant adreso;

M. N. Keturasis.
Cle Elum. Wash.

Asz Ona Martinkaitiene, pajieszkau sawo 
wira Joną Martinkaiti, keli metaj adgaloe 
jis giweno Milwauke, o dabar nažinau knr, 
]dgu kas žinote taj du kite žine ant szito ad 
reso:

Ona Marlinkaitiene, 
770 St. Clair St. Cleveland, Ohio.

Juozas ir Kazimieras Macziulei, isz Kau 
nogub. Eziaulu paw. Kurszenu para, wie
nas 10 kitas 4 m e taj Amer. Duokite žine ant 
adreso:

Mr. Peter Norkiewicz, [98 °1]
Box 158 Lincoln, Me.

Mano Szwogens, Wiktoras Ezwejaha isz 
Kauno gub. Rasėjnu paw. SziHniku kajmo 
giweno Bridgeport, Conn, maloningaj pra 
szau, tegul ar jis pats ar kas kitas JanerZa 
ant adreso: °1]

Mr. Tadeusz Twerkus, 
5202 Sherman Str, Chicago I IL
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NAUJAS
Katalogas Kningu.

Maldų Kningos;
Anlului Sargaa, — iabaj paranki kuingeU bi 

daugvlu maldų rejkalingiaueiu, eu ražanczeji 
“Kvlejs Kruvinoje“ arba stačiom “Gfliudžeji 
Wetkamaj“ ir tt. pujkej apdarltn . . . 50c

Baisa? Rulandelcn, — arba mažas szaltlnls 
pujkej npdurlta eu apkal. kumpąją ir kabuti 

. i.2l
. 50o 
. C5c 
. 76c.
$1.00 

. GOc.
Pagerintos GlcMnlu Knlngce.-Kurios brangiau 

eli»f Giesmes Dievuj uut Garbed ir Prueu Kara* 
lleteje e-untiemn Lietuvninkas ant duezloa 
iszganimo, po draugo eu maldų knitigomls ku 
riuos* no tiktnj eenoe, bet ir naujinę Kalbue ran
damos ira. Del Lietuviu Evangvilku ir Lutero- 
nu. Apdaritoe in ekura, etom] zalatintoe en 
dviem ka titem pujkaus daroo .... 2.00

En-ngelIJus ant nedelu ir vi.«u envenczlu ieztl* 
eu metu . . . . .... .............................. 50c.

Tiui’.'i.i* Kalckiimas—pagal L guldlma kun. 
. Plla^uiickio eu nekureje naudi ::»].■• prldvjiinaje 

k/t-iz.’u >je ............. ................................. ’T" 86c.
Gin.-nimus J*zgaiiiiojauM-svieto Wieszpatie« 

mut*o.jexaue (.‘Jiriataus..............................75c.

U niiovER-ar a danglszkos pldikloe del žmogaus 
ka.-ztuoje . :..............................................1.00

“Maldo W.nJcIkellN .................................. 25c.
GnrxsK—apie l-ajsilies dienos sūdo ir kankinlmaj 

p.agarlnej.............................................. 50c.
kamzes IVIeBZp. J* zsns—arba dlevobajmingl ap* 

.mlalijitnaj apie Kanczla Jėzaus Clrrletaue del 
kiekv ienos dienos par isztieu gaveno . . 35c. 

Glneulr.imi— pale.jmlnto Klemenso .
M isų motu GfvenlmoJ Szncntujn—susideda isz 

szeeziu dldelu kningu. Ne apdarita . .
KatcklzniaJ......................................................
Kantlczka — . . ...
Kninga giesmių—arba kantlczka
Graudus WcrkRmaJ— ....

Eaaxtuoje .......................................
Mažus Aukso Altorelh —....................

„ „ žalai, lapaj bu apkallm.
„ n žala lupa] In skūra apda.
„ „ bu ezurgenu apdarltl .
ti f, eu abruzelejs aut apdar.

35c.

2.00 
15c. 
1.00 
75c. 
15c.

. 250.
10c.

Del zobowos.
Morallstka Kabala—eu Salamono dobc .
UguldluiaR RMpnu— j

Del losziiito teatru:
LobzowcnaJ -laboj pujkl drama isz aplinkines 

Lrokawo wiena l.ningeli 10 Centu o 12 kningelu 
del cielo teatro ....

UlborokaJ.—Drama 4 aktuose
Naminis Plcperls—juokinga drama, 

'•.tidenglme . ...

1.00. 
25c. 

wlenama 
10c.

Walkijozai Siberijos
Isz Uszraszu Keliauniko po Siberija.

20c. 
50c. 
25o
25c. 
25*

Istorijos, Aki won intorljOR—...................................
Nevaloje pnn Maoroc— . « .
Markas ir Aurcllanan— . . <
HelnlsikaR Malūnui— . • , .
Tris yralkijoiaj • .
6AWIZROLAS DIDIS KLASTOIUS
WAJMKELIS ISZ C-lu GRAŽIU ISTORIJŲ.

1. Uszkereli I’llsknj — 2. Apie žida Icku Pa- 
pleku — 3. Utzkejkta Pana • 4. MUžikns ii 
welpea — 5. Krlaiiczt'iis raginis — fl. Senaf 
•zuo ir jio locDininkca . 3->c.

SZIUriNIS. — 1- Neatmink WIeszpatle ant nitui 
dėjimu muso — 2. Senam malunia — 3. I’aeaki 
apie senovės žmonių einerti — 1. Wesojlc Ski 
landžiu — 5. Apshvcdimas Motiejau? — d- Aulu 
apkalbėjimo. — Tcjpoegi daugelis euietiezku i 
juokingu pawejkslu.

LIETUWISZKAS DAJNORirS - Arba susirinki 
ma3 ’.Vieokiu Dainų. . • . 5Uc

i’rls apisakos,—apie Piningoj gaUvazudžej. - 
Ražanczius ižgellnti no emertiea..—Apie Sz 
Krictupa . . . .' 15c

Kajp inglt piningus—ir turtą 25c
l’rlcJglauM'M Mokslas—Angliszko liežiunio b 

paglalboa kito . . l.Oi
Tuksiantis naktų Ir n iena—AraMszkos Istorijon 

o talpina?! tosios pasakos eunuti* . . $1.0i
Llctunlszkas Pasakot!s— . . l.f:
Muso Pasakos—................................................. 75c
Linksma IVnlanda—ISPfl meto, dideli eusiut: 

kninga, talpina f-av. ije: du lieka ilgu ir pnjkii 
istorijų; pujklu palaku trumpu ir Ilgu, wis< 
kiu dajnu ir cjlu euwirsz 00, apie irt pamokina' 
ežiu szmotelu ; 2U akiu u szmutelu; 5 moraliezk 
azmotelcj daugi e n kokiu pawejkslu, i 
mažaj juokingu pa?akajcziu 

Kasztuoje toji kninga tiktaj
PamokslaJ—gražiu žmonių per K. Totorių . 
Dūkte mariu— ....
1 Žlblhtajte bažnlrzh'Je - 2 Sugertuves trati 

8 Alute duktė kutilngajkszczio Kerniaus 
4 Bokeztas aut Dago. . . . .

Malu nūs arlrrlcji'.....................................
1 Istorljc Worgdlcnes, — 2 Mejle kudi'-.ii 

8 Patninejiniaj Wladim. Solow io'.vo . . .
1 NcuJmol.ruias Žiedas— 2 M< hizlnaa p 

latorije r.«<

Tej
i pa”u:

imu ant

Szk.plle-lu
.Mnlulikn »l
Ražancziu vv

kubiniu gii
poroe d.rtei

Graninlcziu 1
t dul. u?. p<

Pavejkeklej Motinos Dlewo Ir Szw. Juozapo -
WIeszp. Jėzaus ir tt. isz purteleno, laboj .
pagal visokia preke; tejpopgl Ir sudelcj dc
szwento wandenio ka prie duriu arba ant sienų;
paeika: Inoje.

LIktorej stiklinėj ir walinrj la -aj pigus u#, por.
kasztuoje...............................................

Popiera del ranztmo gromam su pawojk-le!« j ■ Jr 
ejlom už tuziną

biu’o 8uueriu.li ->t.' >lro:r 
' nliulnlu, uu 10 centu Ii. 
riau.

*^Sudzia Pakajaus.-^ 
B. T. tewis, 

—): Skwnjeris :(—
Turedamai rejkalus kajpo 

prowas, perraszimo locnasties, 
pabudinimus ir kitokius dajg- 
tus nugiduokite pas jin.
<nr buvo skwaj’erio May ofisas.
MAUANOY CITY. PA.

NO $5 IGI $40 
-«MAJH1HES MASZINOyS"

i

Ir kitokį rejkalingi prietajfftj ran
dasi pas mus ant pardavrimo. Tej- 
pos-gi pastatom kožna daJeli mn- 
Minos norints kokio padirbimo.

Parduodame pikes, adatas, dilius,
skreperius, skwibsiu, knatu, popi?« 

• ra ii t. L Paodnodam Plonu? o ir 
’ lenus patajwm.

W. MORGAN,
16 N. Main Mahanoy City Pa

del asz, wažiuodamas smarkiai 
trejatu smarkiu arkliu negalė
jau palikti ju toli uszpakalije 
sawens, kadangi ju arkliai bu 
wo menki ir tik po idena pa- 
kinkinti in sunkius wežimus. 
Jau nekarta man rodėsi, jog 
nuo ju atsiskiriau ir nepamati 
siu ju daugiau, ko isztikro 
pats nežinojau delko_ norėjau, 
bet sztai žiūrėk jie welei ar 
prieszais wažiuoja, ar kur pa- 
szaliu. Teip ir priwažiuojant 
man upėn buwau atsiskirens 
nuo ju, bet dabar patemijau, 
jog jie da pirma užwažewo 
ant parwazo, negu asz.

— Kas tai do per žmones ? 
- uszklausiau sawo wažni- 
cziaus.

— Kostiuka su sawo drau
gais! - atsake uszklaustasis.

— Bet kagi asz galiu žinot 
kas tai do per Kostiuka, nepa 
žinodamas wisai tokios pra- 
wardes žmogaus? - klausiau 
antru kartu.

Wienog mano wažniczius 
j tuo kartu nieko neatsake, nes 

ne‘ I anie tris wirai ant isztarto žo
džio mano wažnicziaus “Kos- 

atsikreipe in mudu ir 
klausė, todėl tik mostelėjo su 

_i ir parode man kita

zer-
wan
ant
ma*

L 
Kraujageriai paukszcziai.

3tAU gerokai buwo prite- 
j mus, nes saule jau buwo 

nuėjus ant sawo pasilsio, kuo 
met artinaus! prie prawazo. 
Skardus skambąs waTpelio 
smarkaus mano trejetą sklido 
ore. Netrukus iszwidau platu 
melswa abiusa upes. Aplinki
ne graži; upe tekejo ramiai Il
giai ir tik lengwas wejalis kar 
tas nuo karto raukszlejo 
kelini ligų pawirszi upes 
dens. Pagaliaus stojome 
kranto upes. VVažniczius
ūo nuszoko nuo sawo sedines. 
Parwazas tuotarpu tapo pri- 
dru tintas prie kranto, o waž- 
niezius mano drauge su perwe 
žęju uszstume karieta ant par
wazo ir tuojaus pasijutau be
plaukiant. Parwazas plauke 
palengwele. Asz žiurėjau in 
uszpakali, in kranta, kuri ap
leidome, o kuris nors parwa
zas kaip man rodės palengwe
le plauke, wis mano akise da
rėsi mažesniu, labjaus atitolin
tu ir pagaliaus jau nieko 
galėjau ant jio atskirt akimis, 
nes maeziau tik melswa ilga \ tjuka” 
posmą uszklota wakariniu ru-l].|.n]a(, 
ku (miglomis), Į rauka

Dabar atsikreipiau iu prisza kraszta upes.
ki su noru pažiūrėjimo ar toli Pažiurėjau in tan pusėn ir 
da kitas krantas. Akis mano | iszwidau kranta, kuris wie- 
puole wisupirmu ant parwaro-1 nog buwo da gan’ atokiai nuo 
Iszwidau net dabar, jog autmusu parwazo. Krantas buwo 
jio stowejo netik mano karie- tuszczias ir tiras, kaip irtas 
ta, nes buwo da keli wežimai kuri apleidom. Ant upes lak- 
ir wežimeliai. Ant wieuo isz j ste digtokas buris paukszcziu 
tokiu wežim<-liu tik ant dwieju ' su ilgais smailais sparnais, pa- 
ratu, prastai ir nedailiai pa-1 nesziu m mariu inewas, arba 
dirbto sėdėjo žmogista, kurio- j1 mariu warnas”, kurie su ste „ 
ja pažinau prekeju, arba bent betinu riksmu, kartais su wie- 
teip maniau, kadangi žmogus Į nu sikiu wisi smarkiai nusilei- 
man buwo wisai swetimas, ant dinejo žemin, kad net sparnais 
antro iszwidau tris ipatas, ku 
rios iszžiurejo ant mieszczio- 
niu.

Žmogus, kuri asz palaikine- 
jau usz prekeju turėjo apikak- 
len pasistatens, turbut, idant 
apsaugot kakla nuo wejo, ne
daug asz temijau in jin, kadan

ivisi gerai, bet anaji sunkiausi < 
bausme patiko, nes negana to i 
jog likos uužudintas, bet ir 
sunkias kanezias kenst da tu
rejens, kadangi pirmiausiai nu 
kirsta jam pirsztus,. potam de
ginta su inkaititu geležgaliu, 
o ant galo užmautas ant kuolo 
numirė kaneziose. Teip padari 
ta likos del baimes kitiems.

— Ar pažinsti taji Kostiu
ka?

— Jin wisi ežia gerai pa- 
žinsta! - atsake wežejas. žinau 
asz gerai, jog jis ne be mierio 
pasileido sziandien in kelio
nėn. Apsivarstik tamista dali- 
ka ir man matos, jog jis wel- 
tui ne ivaikitu arkliu, o patis 
matome, jog jis laiko ant 
akies mus. Tai prakeiktas are
lis, kufis medžioja ant patik- 
sziu, tai pawojingas wanagas.

— Kodėl man teip kalbi, 
kokioj prasmėj kalbi?

— Kalbu, nes asz ju bijau. 
Prie ju da maeziau wiena ne- 
pažinstama ir man wira.

— Gal tas, ka gulėjo įveži
me, kuomet persikelinejome 
per upėn ?

— Teip, tas! Rasi ir jis tu
ri būti geru kraujageriu 
pauksztelui, jeigu būdamas 
streiku ir stiprinu wiru negali 
kitokiu darbu uszsiimti.

— Linkecziau tamistai nak 
ežia nevažiuot, o tuoj ant pir
mos stacijos sustot - atiiliepe 
staigai ivažniczius atsikreipda
mas in mane - nes asz atboju 
ju, nes, kaip i 
paskui mumis.

— Jug palikome juos kas 
žinkur, bo jie pawijs mus, o

del meldžiu paklausit! manens 
ir nevažiuok szianakt lobaus, 
isz czionais. Kad reikalai ta^ 
mistos palauks wiena diena ii 
giau, tai nieko nekenkia. Gi- 
wastis locna daugiau įverta, ne 
gu svetimi milijonai. Szioja 
aplinkineja nieks dabar apie 
nieką kita nekalba, kaip tik 
apie iszlaimeta tamistos prowa 
žinomu esą. visiems tas, jog 
patsai tamista weži piningus. 
Kraujageriai paukszcziai ap
leido savo lizdus neabejotinai 
ir tikoja ant tamistos, todėl 
privalai turetis ant sargibosj kaskito. 
ir vengt pavojaus grumojan- 
ežio taw. Jeigu atsidransinsi 
keliaut nakties laike įveik ga
li užmokėt usz ta sawo pasiri- 
sžima netik Kitkuom, bet ir sa 
ivo gnvastia, todėl asz, kaipo 
senas prietelius nelinkiu tamis 
tai visai szianakt judintis isz 
czionais.

Netikėt jio kalbai man ne
buvo-galema, nes pats buwau 
peisitikrinens, jog tie valka
tos seka paskui mane tikoda- 

, mi ant piningu kokius viliojo 
si atimsiant nuo manens, bet 
ir apsinakvot ant stacijos ivi- 

! sai man nebesinorejo.
— Turiu važiuot būtinai - 

tariau jam - negaliu geru pa
tarimu priimt tamistos. Busi 
malonus tamista pasirūpint 
kuoweikiausiai man arkliu.

— Koktu man, jog suturet 
tamistos negaliu, ale jeigu 
pats nesibijai pavojaus”- ne-

jau, jog arklius užlaikisiu.
— Kas tai do per žmones? 

- uszklausiau senelio.
— L'gi kas juos žino? Asz 

nepažiustu, bet prileidžiu, jog 
tai niekai paukszcziai. Turbut 
bus isz miestelio, bet asz nepa 
žinstu. Linkecziau tamistai nak 
ties laike newažuot tolinus, 
nes pawojus grūmoti veikiai 
gali, o nelaime atsitikti tokio 
se aplinkinėse, kaip czionaiti- 
ne, visai greit! Pernakivok ta 
mista pas mane, o rito galėsi 
saw dransiai ivažiuot - diena

ivandeni užgaudavo, tai wel 
su tokiu-pat riksmu kilo 
augsztin.

— Mesaedžiai paukszcziai 
- tare in mane mano ivažni- 
ežius, kuomet musu parwazas 
susilaikė prie kito kranto upes.

Nuivažeivonie nuo pravazo 
gi jame nemaeziau nieko ipa-'j,. (uoj pepiau sawo wažni- 
tingo, kas mane, kaipo kėliau-j cz;uj yvažiuot smarkiai, nes no 
nika apejtu ir užimt galėtu, rejau pirm’negu uszstos nak- 
to.del savo atida atkreipiau jįs dasigaut in miesteli in ku- 
ant trijų jaunu miesezioniv, | rį Wažewau. Kelias ėjo neap- 
kurie wede sawitarpij guvu ž.welgem.a tirunia, todėl ivažni 
pasikalbejima.

Wienas isz ju su užlipinta 
szmoeziuku popieras, ar dro
bes nosia, kas deive man dasi- 
protet, jog turi jan pažeista, 
laike rankose nedideli armoni
ka. Toja ivalandoja, kuomet 
asz atkreipiau ant ju savo ati
da, jis usztrauke kokian ten 
linksmai! dainelen ir pradėjo 
turaivot saw muzikia anuo- 
niko.

Gražu buwo isztikro ir man 
paklausit tos prastos muzikes 
tame liūdname kraszte. Gaidos 
daineles sukergtos su gaido
mis arinoniko sklido po orą, 
kartojamos aidais upes ir tiru- 
liu. Turiu prisipažint kad tas 
aut manens padare inspudi ne 
maža: nejaueziau daugiau nie- 
ir negirdėjau daugiau nieko 
apart tu gaidų muzikes ir dai
nos. Kuomet pakėliau galiva 
ir welei pažiurėjau m tris jau
nus žmones, jau armonikas ti- 
lejo, muzikantas priiminėjo 
nuo sawo draugo czierkelen 
degtines, kurios anas laikėsi 
rankoja ivisa buteli. Treczias 
isz ju, wiras gražios iszweizos, 
placziii pecziu ir placzios kru
tinės, nieko nekalbėjo; gulėjo 
jis įvežimelije ant szono, pare- 
mens galwa ant rankos ir žiu
rėjo priesz sawe akimis, kurio 
se galema buwo iszskaitit, jog 
mislis jio toli kur lekioja, ar 
skrajoja kur padangėmis, nes 
akis jio be paliowos žiurėjo in 
židri dangaus, kaip kadkiorin- 
ežio patirti rubežiu tos begali
nes erdivibe*.

Jau antra diena baigėsi ma 
no wažewimo isz redibos N. . 
IVažiawau įvairiais keliais, : 
nekarta siaurais szuntakiais, 
bet wis, ai- szian ar ten, susitik 
daivau tuos tris žmones, kaip 
ligiai ir tas prekejas beveik i 
nesitraukė isz po mano akiu.

Niekaip negalėjau saw 
iszaiszkint kaip jie galėjo sus 
pet važiuot su manim, negale 
jau niekaip saw iszdet to, ko-

ežius mano paleido arklius zo
vada, kuriu prie to wisai ra
ginti nereikejo, nes trejatui 
smarkiu stipriu sarcziu, karie
ta su dviem žmonėmis wisai 
nebuwo sunki traukt, ipacziai 
ligum keliu.

Tris įvirai su sawo įvežimu 
atsiliko uuo musu. ApsiživeL 
gens mano ivažniczius, matida 
mas, kad esame tik dtnvienu, 
atsiliepe:

— Klausiai tamista, kas tai 
do per žmones tie tris wirai, 
tai dabar atsakiti galiu, jog 
tai teipgi mesavedžiai, arba te 
cziaus kraujageriai pauksz
cziai. Neturi jie ne namu, ne 
twirtos wietos buwimo: kur at 
sibasto, ten ju butine, ten ju 
namai. Pažinsiu asz Kostiuka 
nuo senei, turejens sawo turte
li, bet ar pardawe, ar praszivil 
pe - to tikrai nežinau, o dabar 
trankosi po aplinkinias viso
kiais keliais ir isz to turi pel
ną, todėl keliaiwiams pasitikt 
su jais nelabai ira lemta.

— Tai pleszikai ir žmogžu
džiai? - paszaukiau su neramu 
mu. - Teisiben sakau, jog asz 
juostis tuojaus nužiūrėjau kai
po nedorus žmones.

— Teip, tai žmones piktada 
riai. Jie tik pleszimu keleiviu 
ir giwena. Jeigu ilga laika ne
atsilaiko jiems pasitikt su ko
kiu svetimu keliaiwiu, tai ir 
mums patiems reikia saugotis 
ju. Tegul tik pamato, kad už
miegi, tai arkliai jau ne tawo! 
Wienas wežejas keliauniku, 
gal patsai tamista matiai užli
pinta nosi wieno isz tu trijų 
wiru, tai Kostiuka kuriam we 
žejas perkirto nosi botagu. Pa 
wojingas žmogus tas Kostiu
ka, o da pawojiugesniu buwo, 
turėdamas toki-pat kaip pat
sai, sanbendra, o kuris likos 
užmusztas, kądnn taikstėsi pa- 
ivokt pacztinius arklius.

— Sziteip?
— Ka, ka, ka! - nusijuokė 

wažniczius, - gawo tuomet jie

I5B?

riuos kalbėjo m iszejnanti waž 
niežiu: “Paaakik žmogžu
džiams, idant skubintus!, nes 
jis labai nekantrus”. . . .Neži
nau, ar jis kalbėjo tai wisai j 
neatbodamas, jog asz girdžiu, ] 
ar manidamas, kad miegoda- , 
mas negirdžiu, bet jie isz- , 
sklaistė tuojaus mano miega. 
Supratau dabar, ne be baimes, 
jog ir tie perserginejimai ir su 
turinejimai manens nuo kelia- 
wimo nakties laike, nieko la
bo nereiszkia. Badausi wisai 
ne geram padėjime; tamsi nak 
tis, wisai nežinoma wieta, tos 
keistos pilnos kokios tai slap- 
tibes kalbos tikrai suteikinėjo 
man didi nesmaguma ir bugsz 
tuma.

Atsisėdau wienog prie szil- 
to didelio kakalio ir laukiau 
kas dėsis toliaus.

Netrukus iszgirdau atitolin
ta skamba varpelio, o atbalsis 
darėsi kaskart garsesniu, isz 
ko galėjau suprast, jog kas in

> ežia važiuoja; po nekokiam 
laikui iszgirdau net kleg»jima

. wežimc ratu ir usz walandeles 
įvežimas 

arkliu.

Kiek ir kada sweika ira 
walgiti!

Jau žinote, kokie walgiai 
ira wisu soeziausi ir kokie rei
kia walgiti, norint sawo kuna 
gerai maitinti. Bet sweikatos 
da nebus, jei mes walgisimo 
maistingus ir lengwai basilei- 
džianezius žarnose daiktus; 
mes priwalome da wisuonn-t 
tiek walgiti, kiek reikia musii 
sweikatai: ne perdaug, neper- 
maža, - nes ir perdaug walgi- 
darni ir socziai nepawalgidatni 
kenkiame sawo sweikatai. 
Geriausia walgiti tiek, kiek 
žmogus tikrai nori, arba wal
giti, iki žmogus tikrai alkanas. \ 
.Sergant maža uereikia walgiti 
ir tiktai toki walgiai, kurie len 
gwai pasileidžia ligonio widu 
riuose, - geriausia pienas.

— O kaip tankiai reikia 
i walgiti ?
: Žmogus gali ir siki newalgi 
i ti per diena, bet jei nori jis tu 
i reti dauginus spėkų, tad ture- 
i tu suwalgiti wienu sikiu tiek, 

kiek kiti suwalgo per pusri 
ežius, pietus ir vakariene. Bet 
teip prikimszti pilwa ira ne
sveika, nes viduriams tokiu 
budu užduotame dideli darba, 
kurio jie, neturėdami tiek • 
daug sulcziu, netik neinweik- 
tu, bet da patis galėtu susirg 
ti. Geriausia walgiti bent tris 
kartus per diena, - isz rito, wi 
durdienije ir wakare. Ligonis 
ir maži waikai priwalo walgi
ti taukiaus, - keturis arba 
penkis kartus ir tiktai po ma
žuma.

Kaimuose ūkininkai ira pri
pratę ejti isz rito prie darbo 
nieko newalge. Toksai papro- 
tis ira negeras, nes žmogus ne- 
walges weikiausia pailsta ir 
lengwai gali perszalti. Iszej- 
nant in lauka prie darbo, kiek 
wienas ūkininkas turi iszgerti 
nors stikline pieno ir užkasti 
duonos, - tuomet sulig pusri- 
ežiu jis turės gana spėkų, nors 
butu atsikėlei labai anksti. 
Per pietus reikia walgiti dau
giausia: wienu sikiu suwalgiti 
tiek kiek suvalgome per pus- 
riezius ir vakariene. Tokie 
walgiai, kurie sunkiai pasilei
džia viduriuose, kaip žirniai, 
kopūstai, kiauliena, tiktai per 
pietus tegalima walgiti. Po pie 
tu reikia kokia valanda atsil
sėti, idant walgis nors in žar
nas galėtu pereiti. Pusrieziau- 
jant ir vakarieniaujant ge
riausia ira valgiti: gražuliai, 
koszesu pienu ir duona, arba 
barszcziai su duona, duona su 
sviestu arba kastiniu ir guriu, 
visoks pienas, pienine sriuba 
ir tt.

Kaskart valgant, - ar tai 
bus pietus, ar pusrieziai, ar 
vakariene, - reikia visuomet 
atminti, idant walgis butu 
maiszitas. Ne vienam walgije, 
kaip jau žinome, neira vvisu 
tu maisto daliu, isz kuriu susi
deda musu kraujas ir kūnas, 
nėra visu tu daliu, kurios ira 
reikalingos musu sveikatai ir 
iszlaikimui givasties. Todėl 
reikia valgiti; mesa - su duo
na gražuliais, kosze, bulvėmis, 
morkomis, batviniai, arba su 
kitoms daržovėmis, kiauszi- 
niai ir pienas - nors su duona; 
bulves, gružuliai, kosze, duo
na - su geru pavilgu.

Wisa ka kalbėjau ikisziolei 
apie walghis, tinka tiktai su
augusiems žmonėms ir paau
gusiems waikams. Maži waikai, 
kurie neseniai da nujunkiti 
nuo krūties, kurie vos tiktai 
kelis teturi daneziukus, priwa 
lo maitintis ir tam tikru val
giu. Tokiems mažiems geriau
sias walgis ira pienas bėi ko- ’■ 
szele, wirta piene arba wande- 

i nije su pavilgu. Truputi wi- 
resniems waikams, kurie jau 
turi visus daneziukus, galima 
duoti ir truputis mssos, tiktai 
smulkiai sukapotas ir szauksz- 
telis sutrintu bulviu arba ki
tu kokiu daržovių, vienok 
niekados nereikia duoti kopus 

, tu, agurku, žirniu pupu, pupe 
liu ir sūrio.

Pradėjęs kalbėti apie waiku 
maista, turiu priminti tai, apie 

1 ka tankiai užmirsztate. Laiki- 1 ... i ti vaikeli prie krūties reikia 
daugiausia metus. Motina, lai- ' 
kidama vaikeli prie krūties 
ilgiaus kaip metus, gaiszina 
tiktai savo spėkas, o vaikas 
tuo tarpu neturi naudos. Pie
nas per ilga žindimą paliekti 
skistas, nedaug teturi maisto. 
Žinokite, juog waikams dig- 
sta daneziukai ne krūtims 
žisti.

(Tolaus bus.)

Žjs

.iĮrtte ...
a:.i

rSE E- X* 
aą -r: 

jjjnpu'fcohziE'-’ 89 i» jar

ipfe O 0 -c-
jį'irahi tfjsrųij ir pęej

George miller.
^i^IihtayC&y.Fi

— Ne! - atsakiau - Acziu ] 
jums teweli usz gera linkeji- i 
ma, bet nakwot negaliu, o sku 
hint turiu in paskirta wieta, 
kad nors ir nakeze. Praszau 
parengt man arklius.

— Senelis uszsimislijo.
— Teiksiesi tamista inejt 

m widu, nes lauke stowet ant 
wesaus oro ne sweika! - atsi
liepe po walandeliai.

— Negaliu priimt tos malo 
nes, kadangi turiu skubint.

— Koktu ir man kad nega
liu užgana padarit tamistos no 
rams; asz netikėdamas aniems 
wirams, arba teeziaus wil’oda- 
uiasis, jog jeigu tamista Iwan 
Siemionowicz tikrai pribusi 
pas mane arkliu, pawiks man j 
tamista suturet nuo pawojin Į 
gos naktines keliones, todėl ] 
paskutinia pora arkliu teipgi 
iszsiuneziau in miesteli, todėl 
būtinai turėsi luktert, jeigu ne 
weliji pernakwot mano namuo 
se, ko linkecziau tamistai nors 
ir neesmu pažinstamu.

Isz tu praneszcziojimu man 
nelaimes nieko gero spėti ne 
buwo galema, ipatingai, kad 
ir patsai buwau persitikrinens, 
jog pawojus gali tikrai grumo 
ti man isz szalies tu walkatu, 
wienog teip twirtai stowejau 
prie sawo užmanimo ir mis- 

[prendimo, kad nieks neinsten- 
ge manens suturėti. Priegtam 
da pradėjo liti smulkus asz- 
trus lietus, oras tikrai kaipo 
rudens laike buwo negražus ii' 
wesus, pagal Siberijos klima-

1 ta. Inejau todėl in butaukinin 
ko, bet wisai ne su mielių ap- 
sinakwojimo ten, o tik idant 

I apsisaugot nuo lietaus ir pa 
sena pažinstama, wirszininka laukt sziltoj stuboj (pakolaik 
stacijos N., sėdausi in wežimė
li ir leidausi tolin.

Nenuilsen, iszsilsejen smar
kus arkliai, bego netingėdami, 
o wažniezius gawens ant “wod 
kos” wisai nesulaikinejo, o da 
ragino prie pasiskubinimo, 
szwilpimn ir pliauszkojirau ba 
tagu, todėl ne nepajutau kaip 
weikiai priwažewom stacija B.

— In kur mane weži ? - usz 
klausiau wažnicziau, matyda
mas, jog* jis wisai nesulaiko 
arkliu priesz stacija’, o pasu- 
kens in szali weža mane uli 
ežia.

— In namus mano pažins- 
tarno draugo, tai amuoliszka 
duszia žmogus, ten ponas rasi 
swetinga priėmimą ir ramu pa 
silsi.

Netrukus wežimelis mano 
susilaikė priesz wartus kiemo, 
o žiūrint ant triobu galėjau su 
prast, jog tai namiai kokio tur 
tingis ūkininko.

Szunims sulojus, pats ūki
ninkas iszejo isz stubos ant 
kiemo in kuri mano wažni- 
ežius pats atsidarens wartus 
tuotarpu inwede arklius, in- 
weždamas podraug ir mane.

IVažniczius prisisweikino 
ūkininką ir apreiszke mieri sa 
wo užwažewimo.

Ūkininkas, senas su baltais, 
kaip sniegas plaukais, laikida 
mas žibinten rankoja, pakele 
ja augsztin, apszwiesdamas 
mane, kuomet nuszokens nuo 
wežimelio pradėjau žengt link 
seneliui, idant pasweikint jin, 
ii- žiurėjo in mane sawo da 
smarkioms akimis mieruoda- 
mas, o potam atsiliepe, paduo
dant man ranka:

— A-a, Iwan Siewiono- 
wicz! - Žmones kalbėjo teisin
gai, kurie wažewo pirma jus 
tamista Siemionowicz. Jie pa
samdė arklius pas mane tam's 
tai ? Uszklansus man ka juo- 
sus apejna “Jonas Siemionolvi 
ežius”, atsake, jog tai apgine- 
jas ir iszlaimetojas prowos Ku 
danowu, kurie skubina wa- 
žiuot in N., bet kad asz nužiu 
rejau juose žmones negerus, 
piningu neėmiau ir prižade-

nes ai duju , t'*“0
manau , jie seka asz padarisiu. Reikia būti

nai pasirūpint ivažnicziaus to
kio viro, ant kurio butu gale
ma pasitikėt ir usztiket. Bet

ant galo, ar jie mane pažinsta, jeiSu Delil,kl saw tamista aPsi
jeigu anot taivens ivilisi ka lai 
mesiant ?

— To asz nežinau, bet gir
dėjau žmones pasakojant, jog 
sziuomi keliu įvažiuos kokis 
tai ivirszininkas ar, kajp pasa
koja, komisorius Kudanoiv’as.

Turbut tie piktadariai, ižga] 
mos pažinsiu mane, pamislijau 
saw. - Teisibe, neesmiu asz 
Kudanoivu, bet buwau apginė 
jum broliu Kudanoivu ir pawi 
ko man prowa laimėt ant nau 
dos ju. Prowa buwo garsi o 
Kudanoivai pažinstami visoj 
aplinkinėj. Wežu su savimi 
dideli skaitliu piningu ant(ap- 
mokojin o ju skolų. Laikas bu 
wo trumpas, nes iki paskirtam 
laikui buwo jau tik kelios die 
nos. Nors ta darba priderėjo 
ne man atlikti, bet praszitas 
neatsisakiau ir pats pasirižau 
jin atlikti. Wažiuot su pinin
gais visados nelabai patinka
ma, ipacz tokiose szalise, kaip 
antai Siberija, kur visokiu 
piktadariu nelinksta. Waže- 
ivau diena ir nakti ir nekarta 
del sutrumpinimo kelio iszsuk 
daivau isz trakto ir wažewau 
szunkeliais, o wienog, kaip 
jau augszcziau minėjau tie tris 
žmones vis man buwo mato
mais, arba kaip kad kraujage 
riai paukszcziai skrajojo ir su
ko aplink sawo papena. Da
bar asz net nudžiugau, jog per 
sikelus mums upėn paiviko 
man atsiskirt nuo ju, o buvau 
beveik wisai tivirtu, jog jie 
musu nepaivijs ir asz su jieis 
pirm, negu daivažiuosiu mies
teli N., nepasitiksiu.

Kalbant mano įvežejui apie 
paivojinguma įvažiuojant nak
ties laike, wisai neatbojau ir 
beiveik paiseti ant jio patari
mu nenorėjau,kadangi niekaip 
nenorėjau in tai tikėti, jog su 
jieis galema da pasitikti. Wie
nog atsigrįžau in uszpakali ir 
kaip kad norėdamas da sawo 
nuomonen sutivirtint pažiurė
jau iszilgai platkelio. Nusiste
bėjau isztikro o.net ir szurpu- 
lis perejo per wisa mano ku
na; nors buwo jau gan’ tam
su, iozividau nedideliame at- 
seziuj nuo sawens ivažiuojan 
ežius paskui tuos tris virus ir 
prekeju ant sawo dwiraezio.

II
Biesiszkas pirsztas.

Ant paczto, arba stacijos 
N., in kur pribuvau gan vė
lai turėjau susilaikit, kadangi 
ten neradau arkliu, kuriais ga 
lema man butu toliaus ivažiuo 
ti. Susikrimtau iszpradžiu, ka
dangi man bnwo skubu at
siekt wieta mano keliones.

— Ak, brangus tamista, Jo 
nai Siemionawicz - paszauke 
wirszininkas paczto in mane - 
jau senei tamista pažinsiu, to-

nakwot ant szios stacijos duo
du taw piieteliszka rodą, idant 
nuo stacijos B. bent newažiuo 
tumiai toliaus, o apsinakwotu- 
miai tenaisgi.

-— Kodėl?
— Todėl, kad ten, arba nuo 1 

ten da pawojingesnis kelias; 
aplinkine wisai neapgiwenta, 
nes tik tiruliais ir giriomis ej- 
na kelias,iwalkijozu ten buti
ne ir kawones. . . .

Arkliai netrukus stojo 
priesz duris stacijos parengti 
in kelionėn. Asz negaiszinda 
mas laiko atsisweikinau sawo Į

negausiu arkliu.
Inejens in butą da karta pa 

prasziau, idant pasirūpintu 
man arkliu, kaip galema, kuo 
weikiausiai.

— Tamista Jonai Siemiono 
wicz! - atsake man senelis ūki 
ninkas - tamista sawnoriai stu 
miesi in nelaimes glebi.

Mano wažniczius, kuris at- 
weže mane in namus to seno 
ūkininko, teipgi patarinėjo, 
idant szianakt toliau nekėliau- 
cziau, bet kad asz ne wieno 
isz ju wisai paklausit nenore 
jau, jiedu pradėjo kalbėtis 
tarp sewens. Nežinau ka jiedu 
kalbėjo, nes kalbėjo patilomis, 
ir tik girdėjau kelis kartus isz 
tarima wisai man nepažinsta- 
mu prawardžiu, o galop ir 
tarp sawens susiginezijo usz 
k a toki.

Tas wiskas nesmagu inspu- 
di ant manens dare; buwau 
tikrai inerzintas todėl da kar 
ta pareikalawau arkliu.

— Gerai - atsake wažni- 
ežius su kokiu tai nenoru - ej- 
siu in kaimu pajieszkot arkliu, 
gal ir rasiu.

— Ar negalima butu kuo- 
weikiausiai? - raginau wažni- 
ežiu - pasirūpink, o busiu 
jums labai dėkingu.

Senas ūkininkas tikrai bu
wo neitžganedintas isz tokio 
mano besiprieszinimo ir bump 
telejo:

— Ar tamista Siemiono- 
wicz nežinai seno musu rusisz 
ko priežodžio: aTisze jiedesz, 
dalsze budecs!” Tik prider ta
mistai apsiginkluot kantribia.

W.ažniczius pradėjo rengtis 
ejt in kaima jieszkot arkliu pa 
sisamdit, nes su tais, su koriais 
mane in ežia atweže wažiuot 
usz jokius piningus nenorėjo 
tikt. x

Man besėdint ant suolo prie 
stalo, tuotarpu, nuwargimas 
ir sziluma pradėjo surenginet 
man miega, kurio jokiu budo 
nuo sawens nustumt negalėjau, 
akis tartum sawnoriai merkė
si. Bucziau isztikro gal užmi 
gens, jeigu nebueziau iszgir- 
dens žodžiu seno ūkininko, ku

in kiemą inwažewo 
pakinkintas trejatu 
Asz pasiemens sawo pakele- 
wingus szikszninius krepszius 
iszejau laukan, palidetas senio, 
'kinis nesze rankoj žibinten, 
į idant apszwiest man kelia.

Dabar lauke pras buwo bis- 
ki prasigiedrinens, ant dan
gaus sumarginto gumuliais de 
besiu, kurie smarkiai slinko 

jin szali girios, kaip kad nore- 
i darni pasislėpt ten kur užgirij 
į nuo žiauraus wejo, žibėjo knr- 
nekur mirganezia szwiesa 

Į žwaigždutes. Nors wejas buwo 
' žiaurus ir szaltas, asz wisai ne 
jaueziau szalczio, nes mano 
mislis buwo kitkuom užimtos. I

Szwiesa žibintes daleido 
man matiti nauja mano wažni 
edu, kuris ketino mane weszt 
nuo stacijos B. iki N.

Buwo tai žmogus didelio 
ūgio, storas, petingas. Weidas 

, iszreiszkinejo twirtuma jio spe 
. ku fiziszku, bet galima teipgi 

buwo patemiti ant jio blaiwu- 
, Ima ir iszmintinguma. Nežiu- 

j rint ant jio nenormaliszkos 
į.jiszweizos kūno, galema buwo 

. maniti, jog duszia jame szwel- 
ni, gera ir prisipažint reikia, 
jog tuojaus pajaueziau simpa
tija link jio, nors wisai nepaži 
nojau jio. Pažiurejens temin- 
giau ant. jio kuniszkos iszžiu- 
ros, pamislijau, ar nebutu ge
riau, kad su juomi newažiuot 
wisai, o teeziaus pasilikt ant 
nakwines pas ūkininką, bet 
toji mislis smarkiai pralėkė 
pro mano galwa ir jios wieta 
užėmė welei senoji mislis, ku
ri pnweistinai stūmė mane in 
tolimesnen kelionėn.

Inlipau in wežima atsisėdau, 
apeziuopiau rewolweri, ar ran 
dasi sawo wietoj ir paliepiau 
wažnicziui wažiuot.

J udinomes.
— Prawažiuok pro ta 

ta smarkiai! - paszauke 
ninkas in wažnicziu. - Zinai 
kur?" . . .

wie- 
ūki-

— Žinau! - atsake szis ir 
suszwilpe ant arkliu, inostele- 
jens botagu. Arkliai paklus
nus. sawo walditojui leidosi 
smarkiai. VVažiuojant mums 
per kaima da inacziau mažus 
žiburėlius languose žemu šlu
beliu.

Arkliai bego smarkia risz- 
ežia todėl galema buwo misliti 
man, jog digta gala kelio nu- 
ivažeivome iki koiaik auszrine 
usztekejo. Man pasidarė lig ra 
miau, ipacz kada pradėjo te
kėt auszra ir skaitrintis teip 
kad netrukus jau galerna bu
wo matit atitolintus daigtus.

(Tolaus bus.)

Tikrai pirma Lietuti iszka 
^KARCZIMA.^ 
ARBASZAUCKA8.

Utlajkuu eztviežia ir gnrdu ah 
Eet ,8Z Stalupionu Ellu Porteri 

Įt/JI Isz geriausiu Dranorn, geriausi 
De^ltnel, o ir au wisoklomh 2ol< 

mia Tejpoagl kwepaneziu Clean 
az Rusijoa Ir Turkijos, Ir Ctkandnlas etowl pei 
<isa diena ant stalo tajposgi duodu Lietuwemi 
■visokea rudas ir ne iajtneje kiek galedamai 
paglalbatu tik ne pamirazkit szio numuro.
1851 S. 2-nl STR. PHILADELPHIA. PA

S.

Lictuwiszkiis Daktaras

Norėdami daeiekti kokioi 
J’j, rodos wisoki<5se ligose ad- 

resawokite:
328 FEDE1I11. S*ril. (Tirpė S. 3-o» Ir 4-toe oil.

Prieszajs Parka,
PHILADELPHIA, PA.
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ir kada sweika ira 
walgiti!

žinote, kokie wnlgui j 
u socziausi ir kokie rei- | 
Igiti, norint sawo kuna į 
maitinti. Bet sweikatot j 

us, jei mes walgisime ‘ 
igus ir lengwai basilei- 
zius žarnose daiktus; 
awalome da wisuonut 
algiti, kiek reikia musu 
itai: ne perdaug, ne per- 
- nes ir perdaug walgi- 
ir soeziai nepawalgidami 
ame sawo sweikatai. 
usia walgiti tiek, kiek 
us tikrai nori, arba wal- 
ki žmogus tikrai alkanas. > 
int maža nereikia walgiti 
tai toki walgiai,kurie len 
pasileidžia ligonio widu 

e, - geriausia pienas.
O kaip tankiai reikia 

i ti ?
nogus gali ir eiki newalgi 
ir diena, bet jei nori jis ta 
dauginus spėkų, tad ture 
iwalgiti wienu sikiu tiek, 
: kiti suwalgo per pusti 
s, pietus ir wakariene. Bet 
pi ikimszti pilwa ira ne- 

ika, nes widuriams tokiu 
tu užduotume dideli darbi 
io jie, neturėdami tiek | 
g sulcziu, netik neinweik- Į 
bet da pariš galėtu susirj I 
Geriausia walgiti bent tris į 
tus per diena, -isz rito,iri 
■dienije ir wakare. Ligonis 
naži waikai priwalo walgi- 
taukiaus, - keturis arta 
įkiš kartus ii’ tiktai po mi
na.
Kaimuose ūkininkai irapri- 
ite ejti isz rito prie dariu 
■ko newalge. Toksai papro- 
ira negeras, ues žmogus te 

ilges weikiausiA pailsta ii 
igwai gali perszalti. Iszej- 
nt iri lauka prie darbo, kiek 
.enas ūkininkas turi iszgerti 
>rs stikline pieno ir užkasti 
ienos, tuomet sulig pusti 
iu jis turės į ana spėkų, non 
utu atsikėlei labai anksti 
er pietus reikia walgiti dau 
įausia: wienu sikiu suivalgiti 
ek kiek suwalgome per pa
ežius ir wakariene. Toki 
■algiai, kurie sunkiai patilti 
žia widuriuose, kaip žirniai, 
topustai, kiauliena, tiktai pa 
lietus tegalima walgiti. Popie 
:u reikia kokia walanda atsi
dėti, idant walgis nors in žu 
aas galėtu pereiti. Pusriczias- 
ant ir wakarieniaujant {t- 
■iausia ira walgiti: gružuliai, 
kosze su pienu ir duona, ark 
barszeziai su duona, duona n 
swiestu arba kastiniu ir snra

PAS mane gausite wisokiv 
auksiniu dajgtu: ziego 

riu ir ziegorelus, del wiru ii 
moterių, tejpos-gi wisokiu 
sidabriniu, wisokiu špilkų, sa- 
gucziu, lenciugeliu ant wiso- 
kios prekes, labaj pigej; žiedu 
wisokiu: szlubaunu ir tejp 
pujkiu žiedu del wiru ir mote
rių, bronzoletos ant rankos 
lenciugelej ant kaklo, auskaros 
wisokio pa widalo. Szitaj ma
no prekes:

Auksinėj ziegorelej gwaran- 
riti ant 20 metu isz geriausio 
fabriko no $16 ir tolau.
Sidabrinėj ziegorelej su El
gin widurejs, gwarantiti ant

KRIZĖMS
Pawejkslelis isz szios gailines muso 

giwenimo.

Ant lubu laiwo tuszczia. 
Žmones keliaujantie susislėpė 
in widu ir warginti nepatinka 
mibemis ir mariu ligomis, lau
kia susimilejimo Diewiszko, 
laukia apsimalszinimo audros 
ir nutikimo bangu, arba misi-

6 metu parduodam no $9 11 _raminimo insuptu wejo juiiu.
daužomas | lenkt tewatolau.

Atejkite wisi o persitikrinsite, 
jog wiskas tejsing*j ir pigej 
parsiduoda.

GEORGE M1LLĖR,
taale Krebs Aptiekos.Mahanoy City, Pa

JUOZAS JURKSZAJTKS
LIETUWISZKAS KRIAUCZIUS

227 W. Centre, Mahanoy City, Pa

J?1 Pasiuwr. geriausius siu 
tus no $12 ir daugiau 

(W Siuwa ir drabužius del 
LJA wisokiu wajskaws 
fcįjtS draundecziu.

LIETUWISZKA SWETAJNE

PETRO PL IKAJCZIO,
S3 POLK ST. — NEWARK. N. J.

Ira taj gera use užejga del Lietuwin, kur 
gali pasibeti ir atsigerti gardaus alaus ii 
geros arielkeles. Kožnas datire swetingo 
prijūiitno ir w i saro e gera rodą. Tejposgi 
siuncze piningus in Lietuwa, labaj grejtaj ir 
iejungaj. Rem kite sawo tautieti pažiurtam* 
let te’.singifites. I-XJ-27

-HU0Z0 MUCKAJCZ1CU
Lietuwiszkas Salunar

412 W. Mahanoy St.
MAHANOY CITY, PA.

Ten gali gaut szalto alaus, 
wisokiu a rijiku. Ira taj geriau 
se užejga del Lietuwin.

Ruski. Prūsinėj ir Tvirkinę]
OI H J

PAS

PETr.A NAWICKA,
601 W. Mahar.oy St. Mahanoy City

wisoks pienas, pienine erinis i 
ir tt.

Kaskart valgant, - ar n į 
bus pietus, ar pusricziai, s E 
wakariene, - reikia wisuonut |; 
atminti, idant walgis tab į 
maiszitas. Ne wienam walgijt t 
kaip jau žinome, neira f 
tu maisto daliu, isz kuriasi* į- 
deda musu kraujas ir kuns, į 

[nėra wisu tu daliu, kilnosiu i 
reikalingos musu sweikatai i įį 
iszlaikimui giwasties. Todd : 
reikia walgiti: mesa - su duo- g 
na gražuliais, kosze, bulwemk | 
morkomis, batwiniai, urban f 
kitoms daržowemis, kiauri- | 
niai ir pienas - nors su du# 
bulwes, gražuliai, kosze, d» | 
na - su geru pawilgu.

Wiea ka kalbėjau ikiaida Į 
apie walgiti s, tinka tiktai a- į 
augusiems žmonėms ir pair 
gusiems waikams. Maži waikii. . 
kurie neseniai da nujunkin : 

j nuo krūties, kurie wos tikto | 
kelis teturi dancziukus, print I 
lo maitintis ir tam tikru ml | 
giu. Tokiems mažiems gerta r 

1 sias walgis ira pienas bei ti į 
■ szele, wirta piene arba wandt į 

nije su pawilgu. Truputi ri | 
resniems waikams, kurie J* : 
turi wisus dancziukus, galis1 | 
duoti ir truputis mėsos, tikti1 
smulkiai sukapotas ir siuita 
telis sutrintu buriviu arta k 
tu kokiu daržowiu, nieta 
niekados nereikia duoti koĮ* 
tu, agurku, žirniu pupa,p? 
liu ir sūrio.

Pradėjęs kalbėti apie wsik1 
maista, turiu priminti tai, «Į* 
ka tankiai užmirsztate. Lai“ 
ti waikeli prie krūties reiP 
daugiausia metus. Motina, ta 
kidama waikeli prie kruti* 
ilginus kaip metus, gaiš®8 
tiktai sawo spėkas, o wsita 
tuo tarpu neturi naudos, f* 
nas per ilga žindimą palik“ 
skistas, nedaug teturi uta* 
Žinokite, juog waikams 
eta dancziukai ne kruti* 
žisti.

(Tolaus bus.)

3

>h

>ei

LOl 
ld-

J J
. rietato CIGAKUb in 
wIbur paliiniiR pagili pre
ke. Ponaj Baltininkai 
nriwiilo pas mane ateb 
lankit o posakio wibiem 
jog turiu geriau siua 
cigarus. j. 10 0

SALUNAS DEL MAIKERIU PAS:
STA. DOWIDAJTI, 

601 W. Coal, Shenandoah, Pa.
Alus gardu* ir nuolatos sEwieies, wi*o- 
klos arielkos ir likerej o ir kwepsnti 
cigare j. Kas uiejs toj datirs pųjklaut 
priėmimo.

HEJ LIETUWEJ!^
• GERI APSE UŽEJGA PAS •

PETRA BUBNĮ,
1I8N. 4-th St. Cor. Barry St.

BROOKLYN, N.Y.
ALUTIS PUIKUS. ARTEtKELE GERA. CTGA 
RAJ KWEPENTI. ATSYLANKIKITE W181 C 
NESYGAJLESITES. I-U-9

Jogo nori, idant aplnjkltumej werte 
piningu Ir paiengwlnlma ant: 
ROMATIZMO, SKAUSMĄ GALWOS, 

SKAUSMĄ STRĖNŲ, 
SKAUSMĄ KAULU, 

SKAUSMĄ SPRANDO, 
IR TRAUKULO 

Taj nnejkle in eztora, paa eawo Tautieti ir pare] 
l:alauk ZMIJECNINKO kuris ira padirbtas aptie 
koje dede Groblewskio Plymouth'e Pa. 1’aleL 
gwlns taw kožname karte. Jagu sergi ant:

WIDURIU, KEPENŲ, AE.BA KRAUJO 
pirk EGU1TERONO. 1. prigelbee kožname karte. 
Duodu paranke Ižgldlmo Drugio ir prlepuolo. 
Duodu paranke ižgidlmo no Gripo.

Jagu nori gautle tikros 
Trajankos

fa) prasr.ikte tosios ka Aptlekorla GROBLEWS
KIS sudirba. Ira taj sudirbta Isz wisokiu auguolu 
(r szakniu isz dewlnerlu dallku sudėtos isz 2? 
ikajp taj sako sik po 27) ant swleto gereenee 
frajankos nesl’*-da.

Aptlekoris Dedls Croblewskls kajp jau de) 
<o£no žinoma, Ira wienas garsingiausių Aptleko 
rlus tarp muso tautos czlonau Amerike. Tejposgi 
Ira del kožno žinoma, jog wienas geras aptlekoris 
tino Ir ženklina daugiau kajp 10 daktaru ne žlne 
paglalba del susirgusios žmonijos. Del togi jagu 
kada Jus Dtewas tejktusi dalipetet kokia Ilga, tai 
tuojaus nusiduoklte ant rodos pas jiji. 

ALBERT G. GROBLEWSKI.
Ill Main arba Box HOB, Plymouth, Pa.

tawo

Laiwas dejuoja < 
smalkioms bangomis, tai stie
biasi augsztin, tai neriasi že
miu, tai persikreipia ant szono 
tai welei nugula ant kito, wie 
nog kowoja su induku»iu gai 
walu. Keliaujantiems baimes 
apimtiems rodosi, kad jau, jau 
indukusios wilnis, arba tas bai 
sulingas ermis praris laiwa su 
wisais jame besirandancziais 
žmonėmis, bet ne! Jis smūgius 
bangu <eip smarkiai no sawens 
atmusza kad pabira ore ir ne 
suskaitomus baltus žemcziugi- 
nius laszelius, kurie welei nu
krinta žemin irt sustiprina atej 
nanczia banga, kuria wienog 
ir tas pats likimas patinka, o 
laiwas nors sunkiai, bet wis 
iriasi pirmin.

Baisu! Netir mewos, pauksz 
ežiai mariu, tie draugai laiwo, 
dingo kur, turbūt pabugen 
Smarkios wiesulos. Apimti mil
tina baimia keliaiwiai glau
džiasi wieni prie kitu, ramin- 
damiesi maldomis, bei kalbo
mis.

Tik wienas kapitonas su sa
wo aficieriais ir laiworiais dran 
šiai sawo parejgas pildo. Tie 
dransus wirai smarkiai bėgio
ja po besisupanti laiwa, kabi
nėjasi ant stiebu, taiso' žėglius 
waldo laiwa ir daboja.

Matome wienog ežia žmogų 
kuris wisai jokios tarnistos ne 
pildo, nes sėdi ant suolelio pri 
siglaudens prie storo stiebo ir 
žiuri in begalimas banguojan- 
czias jurias. Sėdi jis nors ne
linksmas, bet wisai ramus, kn 
s iteike jam atkalbėjimas karu 
neles Szwencziausios Marijos 
Panos; dabar jau jis nesibijo 
ir mirio jeigu reikes mirti, ka
dangi atsidawe sawe Apweiz- 
dai Diewo ir globai Marijos 
Panos.

Kas tai do per wienas, rasi 
paklausi mielas skaititojau ? Į 
Matome, jog tai doras žmogus 
arba jaunikaitis, nes matit kad 
da jaunas wisai, nes ūseliai 
gražus da tikka atsižimi, bet 
ūgio gražaus ir patogus wajki 
nas. Taj musu Jonas!

Žiuri jis m bangus kilnojau 
ežias laiwa ir daužanezias jio 
szonus, kurios aptaszkineja 
net ir jin pati, bet jis wisai ne 
apie tai mislija: mislis jio nu
lėkė toli, toli ir ritu szalelen, 
pasiekė net sena kaima, kur, 
tnobu stogai sziaudais dengti, 
kur tarp medžiu szaku cziul- 
ba iwairiais balseliais pauksz- 
teliai, kur stowi sena bažnite 
le su blizganeziu no skaisczios 
saules spinduliu križiumi. Ro
dėsi Jonui buk kuoaiszkiau- 
šiai mato tas mažas ukininkisz 
kas triobasir grinezias, apwai- 
nikuotas žaliais wainikais me 
džiu, ta siaura gatwen papuosz 
ta isz abieju szaliu margais 
darželiais, pilnais iwairiausiu 
žiedu, mato jis duszios sawo 
akimis ir sena pakumpusian 
grinezian, kurioje gimė ir au
go, mintis teipgi duoda jam 
girdėt atbalsius iszejnanezius 
isz kalwiniczios Martinę, ku 
rio jis dabar nemilejo, nes jis 
priwerte atsiskirt no milemos, 
geltonplaukes, gražios Anites, 
kurios jam neapsakomai buwo 
gailu, kadangi mane, jog gal 
daugiau jos'niekad nepareges, 
neiszgirs jios gražaus balselio, 
ne meiliu žodeliu.

Kaip gi, kokiu bodu pateko 
jis ant to laiwo, kuris gabeno 
jin in tolimas nežinomas wisai 
jam szalis?

Priwerte jin keliaut jio wa- 
lia ir žodžiai Martino kalwio, 
kuris pasakens, jog žento nori 
turtingo - o jis buwo betur- 
czium.

Ale usztat rankas turėjo 
sweikas ir stiprian walen. Nūs 
prende apleista sawo gimtini 
kaima nusidawe in miestą, 
idant ten gaut darba kuris 
jiam suteiktu gera pelną. Bū
damas smarkum ir budrum wi 
ru nereikalawo ilgai rūpintis 
apie gawima tinkamo saw dar 
bo. Padirbejens nekoki laika,

kad buwo paezedus, netruko 
surinkt szimteli da ir su kau 
pu.

Pakalbintas draugo, teipgi 
neblogo waikino, leidosi in to 
limesni swieta, kadangi žino- 
j°> j°g 1° tJrio kokio jau dasi 
dirbo permaža da, idant pri-

i milimos Anites 
jvrie atidawimo jam jios usz 
moterį.

Nutarė todėl da nukeliaut 
in Amerika, idant uszsidirbt 
tiek, kad ir kalwis noringai 
atiduotu jam sawo Aniten.

Gailu ir graudu jam labai 
buwo kad iszsirenge in teip to 
Įima szali, isz kur gal nesu- 
grižsz jau, ne neatsisweikinens 
sawo numiletos, bet dare teip 
tik dėlto, idant nesuteikt didės 
nio sopulio sawo numiletai, 
nes gana gerai žinojo apie jio- 
sios meilen, žinojo, jeg žino
dama, kad jis iszkeliauja wi
sai isz tewines, wisai in sweti- 
ma nežinoma kraszta, niekad 
nenusiramintu ir wargiai kada 
liudnaseziai atsispirtu ir nusi
ramintu, nes nepamirszo da jis 
kokis graudus buwo juod wieju 
atsisweikinimas, kuomet jis 
tik gimtini kaima apleidinejo. 
Jau pusantro meto [riejo no 
to juodwieju atsisweikinimo, 
bet atmine saw gana gerai kož 
na jios žodi isztarta tuomet, ir | 
nesziojo juostis giriai paslėptus i 
sawo szirdija. Tuo labjaus-mis 
rijo apie juostis dabar kėliau-1 
damas in tolima paswieti tuo 
aiszkiau mate sawo duszios ( 
akimis ta wieta kur abudu at- 
sisweikinejo prie križiaus usz j 
kaimo; kur ji prižadėjo jam | 
laukt nors ir deszimts metu 
ant jio. Tuonii tik Jonas da sa 
we ramino, nors ir abejone 
dažnai subruzdo jame, kadan
gi pamislijo, jog nors ir ji no
rėtu laukt, bet jeigu tewas usz 
sispirs, tai iji, kaipo gera dūk 
te turės klausit tewo.

Su tokiomis mislimis waže I

UuSW£»MNA\

■llĄrrisbur^

6enJRS.Gob

VeaJAMur 
2* Br/jods.

York

JENEROLAI MILICIJOS.
Ant ilustracijos perstatiti paweikslai jenerolu milicijos, 

kurie buwo iszsiunsti io apigardas kasikiu kietos anglies, 
idant dabotu kasiklas ir kompanija sawasti nuo straikieriu. 
Daliai- kaipo nereikalingi ezionais kraustisis saw atgal in sa
wo butinias.

| JUOKĄJ |
c-į r.    -------- ■xotru.J'

(iis,<4s, Pribuwo in Ame 
rika.

WIENATINIS LIETUWISKAS $ 

__ .HOTELIS^ S
W. RAŽUKA, 7 Washington St. NEW YORK. J

TAGU wažuojete in ir Ibz Amerlko in Lletuwa taj galimo gaut iajwakortea pigiau
I kajp kitur ir w.bub bankinius rojkaliiB atlikt, laj wlaada nusiduokit pas mane, ba 

pigiau kajp wleam New Y’ork’e užlaikiau gėrimus puikius ir walglus bu nakwine. 
niekur tejp pigoj ne gausit. O po daug kurie norite waZluot be mokėjimo piningu už W* 
kelons toj aez dastntau už darbininkus ant ezlr" <— -«»-
galima gautle darbus in wieta o ir rodts galima gautle 
Temiklte mano adreea Liotelis randasi arti Castle Gardes ----- r— 
koke angawlkas norėto weetie kitur taj ne ejklt igi mane dasigausit.

Su guo/Jone WINC kS RAŽUKAS.

'ipu dlkaj. Teipoegi lez mano atfleo 
illniB gautle vvisokluose rejknluoee. 
ietie Gardee — trinant pna mane — jei .. .. %

-f SENIAUSES *-
GROSERSZTORIS IR

SALUNAS

A. Daniszewicziaus
628 & 630 W. Centre St.
MAHANOY CITY, PA.

I s z p i 1 d i t a s p a lie
ji i m a s .

— Žide, szalin su nosių! - 
riktele wienas pakelewingas, 
negalėdamas kęst žido, stowin 
ežio ant kelio.

Židas mažuma pasukęs gala 
nosies in szali, atsake;

I '■ — Ny, wažok dabar pons!

Wiras atsisėdės ritmetije lo- 
woja - Maria, ar jau auszta?

Pati jo: - O tu ar nematai?
Wiras: - Nenoriu akiu at- 

merkt paskui iszsibudinsiu.

M o k i k I o j e .
Daraktorius: - Zose, ar tu 

j kada garni matej ?
Zose; - Ne, ba kadaj tik at 

neszdawo garais mamaj mažių 
ka broleli ar sesuke, taj tewe- 
ris iszwaridawo mus laukan.

Isztejs-.no.
Kuningas: - Taj delko tu 

nedirbi?
Juk jvrocia pasaldina giwa- 

ta! . . .
Žmogus: - Aeh, geradejau! 

Jus tik teip kalbate, o palis in 
taj netikite!

Emigratiszkas komisoris iždą 
we metini skajtli pribuwusiu 
emigrantu in Amerika, jog pe 
rejta meta atkelawo 648,748 
isz to 466,369 buwo wiriszkos 
lltes o 82,374 moteriszkos. 
I.-z Italijos daugiause pribuwo 
178,375. Austrijos 171,9S9. 
Rusijos 107,347. Ir tejp isz wi 
su- Europiniu wieszpatiseziu 
kas metas daugiau iszkelauje 
in czionajs, tik isz Irlandijos 
1423 mažiau atkeliawo perej- 
ta meta negu užperejta, isz Ki 
nu ir mažiau ant 810 atkelawo 
negu užperejta meta, Isz Japo 
nijos pribuwo 14,270. Isz 648,- 
748 kurie pribuwo perejta me 
ta 162,188 nemokėjo raszit ne 
skajtit, ir tik radosi 74,063 ku 
rie buwo iki 14 metu senumo 
4,974 buwo sugražinti adga- 
lios.

LIETUWISZKAS

GRABOBIUS

Ct®.1’.1.1!091 ,r ■z'viežiauai taworaj del walglo 
MiKsj wlsoki kwletlnel ir ruginėj. Meea 

Bzwlella ir ruklnta. Cukrus, Kana, Arbata, 
Railnkos, Gazos Ir tL Kas perka už piningus 
gaua daug pigiau. Alus ir arielka gera jog po 
Ižgerltnul žmogus buna swejkaa kajp žiitvis. 
Pas sawal sena pažįstama o kas karta atslian- 
kts taj to nesigailės 1 neužmlrszklteI

S

Trasiaucta, 

606 W. Center uL
Jaro atra Dlewaa paszauke in sawo rarfra, 

•r«l gimines, arba prletelel nabasaninko naal 
looda pas tolilnga smogu, o ne kur kitur.
Arkle! Rigintbl pulkui

aal Ui geriausiu fabriku, palkel padabint 
medžio. — Frlektam ra speefalnu gra 
ir no buaa jokio* . urbacljos laike eatr- 
I Wink a padar p!gollrgrai*'n*5

I
Giamia Agencije. Miutior.is vumtims

P0W1BAS V. OBIECUNAS,
1118 Carson St. Telephone 309-2 S. S. Pittslim-g, Pa.

Parduoda szipkortta ant,wis(kin kotp 
paniju ir aiunezia piningus in wisas dalis 
ewieto. Tejpofgi parduoda visokias kni« 
gas historines ir nitridą k ui upes. j<uim
jum wajkszezdot pas .iwethniancziu«,jagu 
turi sawo Lietuwi. Remkiie sawinzki. 
T**jposgi insekurawqje wi.-Ais dujgius no 
ugnies nzmajno piningus Busi zktw ir 
pniBiRzkiis ant Amerikonnp.ku. Alims isz 
Lietuwos dalis arba paskolina piningus 
padare Dowiernafti ant wed mo 'prowu 
randawojtmo narna ir 11, tejp kajp kraja 
was lejantas. Jagu katra isz Kastergardes 

J norės grąžint atfcal arba tures kuki erge 
Ii, taj tegul szankesi prie manės o asz 
wisom pajėgom puirupinsiu iszluoanot. 
Szelpkite sawiszki.

Bidžiauso Liotuwiszkn. Agentūra

SZIPKORCZIU Be 
Ir Kantonas Bankinis.

W. IffllKlAWICZIAUS Cent.-cst.Malianoy City, Pi
Parduoda Szif- 

kortes ant wisokiu 
lajwu, drueziausiu 
ir g re j cz iau siu. 
Siiinczesi piningoj 
in wisas dalis swie- 
to grejeziause ir 
pigiause. Iszduoda 
dostowierenes del 
(uju k a nori sawo 
dali Iii tuwoje kam
pawe-ii. \\ i'kns tejsingaj dirbasi.

Tvjpos-gi jogo kur draugiste rejkalauje pujkiu Szarfu 
Špilkų, Juostu, Kepurių, Karimu ir t. t. taj tegul raszo pa 
mane o apiajkis.preke kas ka kasztuoje.

PUJK1AUSES LIETUWISZKAS

jAKIMOOjžo
----- IV1ENATIXIS -----

IALUNAS IR GROSERSZTORIS.
Sugar-Notcli, Pa.

Perduoda (IKRU, iSlVA. HERBATA, MĖSA. 

HILTUS Ir wlaka to kas Ira del iiuograuR rejkw 
Inira. Tcjpos-gl prlcnlctos randami SALUNAS na 
.illžlnlnkalfl stiklais, szallum alum, visokios 
irielkos Ir pujkiu cigaru. O prick tani parduoda 
iZIPKOHTES ir slunczc piningus in visas dalia 
rieto. WISI PAS MRAZa.
* - ■ ■— 1 ~ «

Serialise Užejga del Darbininke

RAGAŽ1NSKA_>■
Gilbertone, Pa.

wo Jonas in ta nauja pasam | S e s z i u metu f i 1 o z o 
f a s .

Kuningas prabaszczius ejda 
mas ant spacierio, pasitiko su 
wajku 6 metu, Powileliu ima 

j jin už rankos, parsiweda in 
klebonije ir dawi jiam ant to- 

• rielkaites awieeziu apibertu su 
cukrum. Wajkas su džiaugsmu

len, Amerika, tokiomis misli-Į 
mis matome jin užimta besedin | 
ti ant laiwo supamo wilnimisl 
j u riu.

kaimu kur 
Anite.
per Joną 
szeiminoja 
nematome

net ir kaime

Prie tos progos kuningas no 
ri duoti wnjkuj pamokinimą,

IV.Anite.
Palikime mes Joną liepiau 

kenti jūrėmis, o grižszkime in 
musu Tewinen, in 
pasiliko jio niileina

Nuo apleidimo 
gimtinio kaimo, 
kai win nieko da 
persimainusio, o
wiskas teip pat kaip Jonas pa 
liko.

Rots, seniems žmonėms gal 
wienas plaukas daugiau ant kajp < 
galwos pražilo, o jauni paavi- 1 
go, bet teiji tas wiskas neži
nių®, kad sunku ir patumiti!

Kaimas wis teip pat stowi 
praskindens žaliumine medžiu 
kaip ir pirma buwo, wis skris
ta da atbalsiai “dan dyn! dan 
dyn!” nors jau neteip dažnai 
ir neteip smarkus, usz kaimo 
gražus laukeliai aukso jawe 
bais liūliuoja, prie kelio ant 
kalweles stowi iuigsztas kri- 
žilis sujiaweikslu kanezios mu 
su Ižganitojaus. Stowi jis isz 
sketenssawo rankas, kaip kad 
laimindamas ramius giwento- 
jus, kaimo, kaip kad apsaugo 
damas wisa kaima no nelai-. 
miu.

Nekarta galerna wakaro lai 
ke matiti po križiumi besimel- 
dženezia szwiesplauken jauna 
patogen mergina. Tai Ona, ar 
ba Anite, kaip paparastinai ja 
wadinta, kadangi negana to, 
jog no tewu sawo buwo mile- 
ta, ale ir no kaiminu wisu, nes 
ant to ji uszsipelne sawo geru 
mu ir padorumu,

Zwilgtersime dabar in pa 
wirszinen jiosos iszweiza. Ma
tome ja patarpusian, gražian 
augsztan, gražaus tiesaus nor- 
maliszko liemenio, skaisti, rau 
dona ant weido, ant kurio ga
lerna buwo wisuomet matiti- 
gerduszuma, meilumą, o wie- 

i ton linksmumo, ka galerna bu 
wo pirma matiti, dabar mato 
me nuolat liudnasti, kurios

> priežasties nieks apart jios wie 
’ nos nežinojo.
, Tolaus bus.

nepadaritum. Nes jagu taw pa 
sitajkitu ejtie pro mano soda, 

jinkisztumej ranka, per twora 
ir nuskiutumej kėlės awietes, 
na ar tau butu tejp gardžios, 

itos ka czion turi ?
— O ne! - tari Powilukas 

tikrindamas.
— Labaj geraj, - tari ku

ningas. — O del ko!
Wajkas: - Ba neimtu su 

cukrum apibarstitos.

Kalnuose szwajca- 
rijos.

Poni, ka atlankinejo kalnus 
Szwajcanjoje, o kuria wadžio 
jo wedikas, uszklausi:

— Ar czion wiraj neatsilan 
kineje niekados ?

Wedikas: - O ne, poniulele 
czion wiau‘neira, o ir ožkos tu 
ri geraj jeszkoti, kol oži usz- 
tinka . . .

Nieko nesietojo.
Poni, kuri labaj milejo ka

tes, paklausi tarnajtes sugrį
žus isz kelones:

— Na ka, Magduk, asz mis 
linu, jog lajke mano nebuwi- 
mo namieje, geraj szerej mano 
kacziukes ?

— O gi kajp praszau po
nios, tiktaj wiena karta užmir 
szau duoti esti katineliuj.

— O ar niekas jiam neken
ki?

— Niekas! ba sviedi kanar- 
ka ant pusrit, o papūga ant 
piet.

Kningti wisokiu slaptibiu 
ir uszžiidu,

fu swarbi vmžiniinn, poiileia i^z onzehkc 
nut lieluwihzko Hi zuwiu, u k m nu ipii ks □< 
big jie-.

Fii-irkubink le ruijpiikli ir nnu lokiic is?
.s piekes, ba liktoj bZ i ta menesi gnlii

o pabkuj Lili
daug ' rangesni

Kupirkkite ant paczto “Money Order’ 
ir ta indėj i in prasta gromat sinnskre ant. 
adreso: Geo Z. Beilis Sbeuandoab, Fa

o 75 centus +

HotdlS KAZi badziewicziaus,
____ 121 E. Centre St. Shenandoah, Pa.

.Ve UktaJ WietlneJ nes Ir i» kitur prlbuwl lasui 
>n tuja pnjkia n lėta užejna kur datlrs awctlnga 
priėmimo Ir gaui rodą nisame. O kas lublauae 
izaltas alus gardi arlclkeie ir pujkua cigaraj.
Teipos-gi užlaj 
ko Puikus ark
lus ir riginus 
del pasinažine 
lino.

SERGANTIEMS
Gvarantuojame pilna iszgydyma.

Pftsckmingiauslai gydau visokias paslėptas 
ir pavirszim-s ligas, kaip antai ligas sziraies, 
plnticziu, inkstu, pilvo, galvos skaudeiimus, 
silpna atminti, dvasiszka nusilpimą, lytiszkas 
silpnybes, szlcivtima, sutinimą, veži, blykszle 
pas moteris, kraujavimą ir tt., nervu ligas, po
dagra. reumatizmą dusinimą, paralyžių ir tt. 
Praszalinu gumba, gydau gimdymo’ligas, vi
sokius sutinimus etc. Nerviszkas ligas gydau 
su pugelba geriausiu eleklriszku prietaisu.

INytifizliu dnliu liens
Iszgydau per keletą dienli. kraujo už- 

nuodyjitnus, odos ilgas, semens bėgimą, žaiz
das gerklėj ir burnoj, nosyj, akyse ir ausyse, 
netekimą vyriškumo, lycz.iu nusilpnėjimą ir tt. 
gydau kuopasekmingiausiai ir įvaran- 
tiiojli Pilna iszgydyma. Chro< 
niszkos ligos yra mano specia> 
liszklimli. Gyvsidabrio nevartoju. Nuo
dugnus iszegzaminaviinns ligonio ir jo Užgy
dytuos— tai yra mano prideryste. — >

DR. LANDES
Szpitollnis specialistas.

134 E. 24-ta ui., kampas Lexington avė., 
NEW YORK.

Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakare, Nedelioms 
nuo 8 ryto Iki 4 po pietų.

Negalinti asubiszkai atsilankyti, gali para- 
Bzytl laiszka; būtinai reikalaujame pucijento 
Insitlkejimo.

Szneki* visokiose kalbose. Turiu praktika 
Lebanon Bellevue Post Graduate University 
Hospital. Direktorius Mediciuiszko lustituto.

*T*UOJAUS ezale Lehigh Valles dipo po des/.lne! ranka einant in miestą. Taj 
pnjkiaiise ir Bzwarlausia wieta del eweteliu ir labaj paranui dei.tu kurie atkelaua 

in Shenandoah. Pa. Apart wisokiu arielku ir a’aua, turi didele zoposto pargabento isz 
Europos wisokiu winu. cigaru, o tejposgi prilajko wleokius walgiu ir ojsterlue. Pakel 
wingt gali gaut nakwine ir prieteliszka rodą wleaine. Ira taj (vienatine ir pujklauaa 
wieta eielum Shenandoah'e, o kas katra atsilankie, tas pas kitus daugiau ne ejs.

Tejpos-gl parduoda SzlfkortcR ir siunese Piningus in wlsas dalis swleto.

K A N T O R A S 

-B-A-N-K-l-N-I-S-
D. T. BOCZKAUSKAS,

520 Si, S22 W. South Al. Mahanoy City, Pa.
Turi susinožinia su uisaie Europinei^ Bankais. \\ isi j in ira persitikrinta, jog 

K^nnii piningoj per n: ūso tarpinio k irta greicr-iause nuejna 
TuKstanczlu

Tab wisu HRaliu A m e r i k o, per musu rankas snincsosi ka« metas m 
EUUOPA. LIETUWA, PRUSUS, ROSIJE, AUSTRL’E.

LENR1JE 1TALUE, IT T. T IR T T

NE WIEN0 PININGAI DA NE PRAPUOLĖ

EABAI SUMAŽINTOS LAIKRODĖLIUI PREKES.
TEIP ŽEMU PREKIŲ DAR NIEKADOS NEBUVO! Kiekvienas dabar galite turėt laikrodėli.

Mes esamo seninusi laikrodžiu prekejai. ir sziandien szio Inikraszczio skaitytojams smarkiai numažiname prekes ant laikrodėliu, teip kad juuyra 
dabar kifkrbnam prieinamos, ir joki kiti inikrodeliu pardavėjai neinstengia su mumis konkuruoti.

Prie kožno pirkto laikrodėlio pridedame dovanu puiku IHcktns iencMaeli su cameo prie ryriszko, M coliu Lorgnette prie moteriszko laikrodėlio.
No. 1. 14k Dvigubai paauksuotas Hunting luksztal. Ausute užsuka

mas ir nustatomas, vyrlszkas ar mo- 
tcrlszkas. Iszrodo ant > Auksinio laikrodėlio. Gerai akmeniuotu ma-

L szinerlja. nustatomas teisingiausiai parodo hūGvaranciia ant 20 meili.
ka._KlU pardavėjai garsina tokias poSl.30,Musu prįko $2 <jS-

No. 2. 14k Dvigubai paauksuotas nušutę užsukamas ir nustatomas, vy- 
iriszkas ar motcriszkas.Tluiiting. Isz- 

rodo kaip $10.oo auksinis laikrodėlis. Tikra Ameriklszka maszinerija, 
pilnainkmenluotas, nustatomas. Puikiai ura Gvarancila ant 20 metu, 
vlruotas. K netikriausias laiko rodvtojas. Ki-__ , ... ....

ti garsina toki po 81.19. 8-1.75, 84.i)5 ir 85.5d, MllSU preke $3.98.

No. 3 14k Dvigubai paauksuotas s" kn>il“nls papuoszimals, dailiais 
luksztais, puikus laikrodėlis. Ausute 

užsukamas Ir nustatomas, vyrlszkas ar moteriszkas; hunting. Iszrodo 
ant Auksinio laikrodėlio. Tikru Amerikiszkn inuszinerija. su dauge
liu akmenų, nustatomas. Geriausiai laika lui- Gvarancija ant 20 metu.

ko. Kitur parduoda po 8G.5O, 87.25, #8.50 ]>JUSU preke $5.25.

No. 4 14k Dvigubai paauksuotas Su gaubtais pnpuoszimais. iszsodim- 
tas su P< ru Diemantais, Lubinais, etc

Puikus luksztal. Nerasi puikesnio. Ausute užsukamas ir nustatomas, 
vyrlszkas ar moteriszkas, bunting. Iszrodo kaip $M Auksinis laikrodėlis. 
Maszinerija tokia pat kaip No. 3. Kitur to- Gvarancija ant 20 metu. 
kUu parduoda pufe.o, J0.2S MllSU preke $5.75.

No. 5 14k Tikras auksu lietas, Puikiai graviruotas. Ipinting. Ausu- 
to užsukamas ir nustatomas, vynsz- 

kns nr moteriszkas, 2 luksztal storo gryno aukso. Niekados ncnusiszers 
de nenublanks. Iszrodo kaip $co Auksinis laikrodilis, su daugeliu Akme
nų. gn n».i ameriklszka maszinerija. nustato- Gvarancija ant 25 motu.

No. G Tikras 14-k Auksu lietas Luksztnl goriausio dūrio, hunting, nu
šuto užsukamus ir nustatomas, vyrisz- 

kus nr mo'erlszkas, puikiai graviruotas. S luksztal isz extra grvno aukso 
tesės visa amži^ Tikrai Amorlklszka mnszlnorija su naujausiais pageri
nimais. Iszrodokaip$lix> Aidninis laikrodėlis, nustatomus. Puikus isz 
puikiausiu. Nerasi goresnio laiko rodytojo. Gvarancila ant 25 metu, km parduoda po«lS KO. 125 Musu ppeko
Nū. 7 Tikras F.ikdinis, vlrszaus . Ausute užsukamas ir nustato

mas. vyrlszkas ar inotorlszkas. Drūtas ir ge
rai parodo laika, niekados nenublanks. Tikra ameriklszka maszinerija. 
Niist vtonrts kaip reik. Tikrai puikus laikro- Gvarancija ant 5 metu, 
ddis Musu preke už vyriszlca $1.98, mot. $2.98. 
No. J. Naujojo Sidabro laikrodėlis, vyrlszkas ar moteriszkns. tikra* 

vtikiszkojo sidabro laikrodėlis. Au 
šute užsukamas ir nustatomas, pilnai nkiueniuotaa ir su grynais ame i- 
kiszkuls viduriais, niekados nennhianks. Gvarancija ant viso amžiaus. 
Drūtas ir ilgai gali laikyti. Goresnio negali gauti. Kiti panaszlus parduo
da po 15.25, S5"5 ir 80.50. Musu preke $4.50.
No. 9. Grynai Sidabrinis, vyrtazkaa ar moterlszkns, nušutę užsukamas 

ir nustatomas, graviruotas ar lygus. Hunting 
luksztul. Padarytas isz grynai extra kalto sidabro, su tikrais amerikisz- 
kais vidurinis, pilnai akinertluotus. su naujausiais pagerluluials. Yra tai 
viena isz didžiausiu uusu ofortu tame sky- niIIS11 raiunlrrt riujo. Kiti parduoda po 89. 810. 811 1UUSU preke $0.30. 
No. 10 Kalendorinis laikrodėlis, Tik ryriszkas. Parodo valandas die

nas, menesius tr menulio atmainas.
Luksztal isz juodo oxĮduoto plieno, kuri mes gvarantuojamo ant visados. 
Yra tai vienas isz Puikinusiu laikrodėliu, su geriausiais mechanizmais, 
pilnai nkmenluotas. Laika kuoteisingiauslui parodo. Kiti parduoda po 
*10.80,512.60, 515.50 Musu preke $7,50,li>Kuis W.IHF, <nr.ix> * • -------------- «■ - “—“

Mes parduodam tavorus pilnai juos gvarantuodunl. Kam laikrodėlis nepa’iks. nrrns jame kokia ydn,'atmainysime ant kito, av\snpini(ry s sugražinsime. 
i/iciic i Aivonirt titc ciiinotiamvc n n n ant itzegzaminarimo pirm užmokėjimo pinigu, bet ežiu pirkėjas užmoku tik Kxprcso knsztus, o jei 
VlbUb LAIKKUl tLIUb blUNLAlANit L. U. D. ]:dkr<xle)i no tokiu .kokiu mes paduodame, gnl i sugražinti musu kasztais. Jei pinigus pri-

: siunczla kas drauge su orderiu, duodame DOVANAI puiku b nklinl peili ir visus expreso kasztus mes pats apmokame. .
■ PžlP nnnPRIIinTI« Paduok savo pilna adresa, paženklink numeri ir laikrodėlio, koki lūs norite ryriszka nr moteriszka. diduma, ir paduok
į t.sir vnucniuuii. urcje|ttusjo Ej-preso o/?«/.«Kur nėra Ex'VOSO ofiso <«! 8»voorderi Ir pinigus pasiunsk —gistruotoj gromatoj arba iszpirk Mo- 
‘ ney Orderi. Tadu mes luikrodeli ir peili pasiimsim? per paežio užregistruotam pnndclyj. Jeigu jus pirkaite .it syk szeszis vienokio numerio laikro- 
-^„DYKAIS VIENA LAIKRODĖLI j&lkrodelius No. J, taV gausite prie to Į)y. | 
‘ KAI VIENA LAIKRODĖLI No- "■ Niekur nepirk kitur laikrodėlio pirm negu pamatysi muslszkius. Per tai užczcdy«lte daug pinigu. Szios prekes 
? bO visados bus teip žemos, todėl sifnsk orderi ssiandien. _
- Atlas Jewelry Co., 19 metropolitan block, Chicago, III.

(UIOSI RriZTOKIS PAS 
A. M. Margewicziu, 

323 E. Centre, Shenandonh, Pa. 
Szwicži Walgoini Dajgtai kajpo:

Kmjrbata. Cukrus irti 
Teipos gi gali gaut wisokio kwepeuezi 
;al*ako, plonu popierelu ir gatawu gilzu 
paperosama o ir maszinukes dirbimo pa 
perosu. Silkes riebios ir bcltoa iaz 
Europos pargabentos. 3-32-0(

LIETUWISZKAS BUCZERIS
M. KUZMINSKAS,

«l) W. CENTER ST. MAHAMOY CITY

tfetea wisada szwieže: galwiine, werezine, 
twine ir kiauline, DESZROS ir KUMPEJ 
ewiezi ir rukiti pargabenti in garsingiausia 
urrtnieziu. Kas karta atęja,

Tas ne i>elks.

NESIUNS PININGU.
Daug žmonių serga ant poliurijos, kuri 

pasirodo laike miego arba prie nusiszlapi i 
mo, ir jeigu isz te nerigidis, ji neapleis žui® 
gaus kank’nuai. Žmones turinti ta liga ken 
cziabemiaga, galwos skaudėj ima, pilwo už
kietėjimą arba netrowinima nerwi'Zktinin, 
widuriu ir nugaros skaudoj ima ir apsilpo* ji 
ma litiszku kūno daliu. Jeigu b kiliose atsi
tikimuose reikalauji pngelbos, nesiusk pinin 
gu, bet raszik pas mane indedamas murki 
o asz atsiusiu Uu aprarziina užkurio tikini 
iszsigidisi. Adresawok:

JOHN WASEL,
Box657 Iron Mountain S Mieli

P.' Zawadzkis
Gorlauses Lietuwiszkas

BUCZERIS
SUGAR NOTCH, PA.

Turi sawo krautuweje wiso 
kiu mesu: ewiežia ir rakinta. 
Bwarete tejsinga, mesa ka gar
džiausia ir nuopujkiausia. 
Denaru niekur tejp pujkiu ii 
'kasiu ne gsurite kaip phh jin

EGIPTO KARALIENE.

MADAM LIPITZ
WisoJ Pana ulėj Pagarsėjus žiūrėtoja rauku Ir 

iairelkBztoJa migliu.
Jejgu turite koki negerumą, nepauiirezkiU 

krejptig prie szitoB stebuklingos motoriazkea. J: 
paaako justi praejti, dubeni ir atejtl; ji nurode 
pamestus ar pawogtusdajgtus, tejp-gl nežinia kui 
eaanezins draugus. Rodą gausite klekwlenam 
rejke, mejleje, f.eniboee, užsiėmimo rej k aluose Ii 
t. t,
233 W. Huckleberry Alley SHENANDOAH, PA.
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EHIGH VALLEY. Žinios wietines.
Permainita diena May 18 1902.

asazierei wažiuojenti isz Najorko, 
tegul ejna ant dipo ant uliezios; Foot of W. 
23rd. Cortland t arba Derbroeses ulR. Penn- 
sylwanijos fero (laiwelio)
Del Dorincziu waiuot pasazieriniu treinu a 
tejna tame laike ir in taisės wietas: In Penn 
daven Jcuntion, Mauch Chunk, Lehigh- 
Ion, Slatington Catasauqua, Allentown, Beth 
lehem, Easton, Hnzleton, Weaterly, Delano 
ant 7,58, 10,30 isz rito 5,24 popiet
In New York 7.58 10.30 isz rito 5.24 popiet 
In Hazleton*7.58, lO.SQ-jsz rito 5.24 po piet 
In Wilkes-Barre, Tunkhannock, Towanda, 
Ulster, Athens, Waverly,’ir Elmira 10,30 
isz rito 5.24, po piet.
In Rochester, Bjflalo fr westus ant 10,30 
5,24 po piet.
In Scranton 10,30 rite 5,24, po piet.
In Shenandoah, 10,48 užrito*1,13 7,13 popi 
In Raven Run, Centralia, Ml Carmel ir Sha 
mokin 10,48 isz rito 1,13, popiet.
In Sambūri ant kelio Pennsylvanijoe gele 
iinkelio 10,48, isz rito 1,13, po piet.
In Delano 7.58, 10,30, isz rito 5,24,11,15 
popiet.
In Buck Mountain, New Boston, St, Clair 
Pottsville 7,68, 10,30 isz rito 5,24 popiet.

Nedelinis Treinas.
InParkPlace ir Delano 10,08, isz rito 5,24 

po piet,
In Ldfly, Audenried ir Hazleton 9,47 isr 

rito 5,24 po piet
Shenandoah, Raven Run, Centralia Mt 

Oma nel 10,33, isz rito 7,10 po piet.
In Wilkes Barre, Scranton, Pittston, Sayr 

Rochester, Buffalo, ir in kitas szalis Westu 
5,47 isz rito ir 5,24 po piet,
New Yor|tir Philadelphia 9,47 isz rito » 
Mauch Chunk ir Easton, 9,47 isz rito ir 

9,24 po piet.
CHAS. 8. LEE, Gen. Pass. Agt.

'26 Cortlandi Street New York City 
OLLIN H. WILBUR, Gen’r’l. Supt.

26 Cortlandt Street New York City 
A. W. NONNEMEAHER, Div.Pass.Agt

South Bethlehem, Pa

PHILADELPHIA & READING R.R.
Inžajei naudoje kietas anglis per ka ne buna 

snrirdaneziu durnu.

Permainita diena 17.Nov 1901.
-------4-------

1REINAI ISZ EINA ISZ
MAHANOY CITY:

In New York per Philadelphia 2,47, 6,13 
greitu expresu] 8,14, 10,05 priesz piet; 1,02 
,47 6,46 po piet. Nedeloi 2,47 priesz piet 
,02, 3,18, 5,15 po piet.
In New York per Tamaqua 6,13, pr. piel 

1,02, 3,47 po pt. Nedeloi 8,32 pr. pt. 1,02 pt
In Philadelphia ir Reading 2,47.6,13. 814 

10,05 isz rita, 1,02, 3,47, 6,46 po piet. Nede- 
oli 2,47 i. rito ir 1,02 3,i8, ir 5,15. po piet,

In Tamaqua 2,47, fj,13, 8,14, 10,05 i. rito 
1,02, 3,47, 6,46 ir 8,50 po piet. Nedelo 2,47 
8,32 i. rito, 1,92, 5,15. po piet.
Naujas trejnaa inPottBville8,50 perTamaqu

Per trumpa kelia in Frackville, St. Clair 
ir Pottsville 6,24 po piet. Nedeloj 3,18 rite.

In Pottsville per Tamaqua 2,47, 8,14 ir 
10j05 isz rito, 1,0^ 3,47, 8,50 po piet. Nede- 
loj 2,47, 8,32 isz nto, 6,15 po piet.

In Williamsport, Sunberry ir Lewisburg 
8,38, 9,11, 11,47 isz rito 2,20, 7,54 po piet. 
Nedeloj 4 rite, 3,18, 7,54 po piet.

In Ashland, MtCarmel ir Shamokin 4,00 
9,11,11,47 isz rito, 2,20, 6,24, 7,54, 10,20 po 
piet. Nedeloj 4,00, 8,18 isz rito, 3,18, 7,54 
po piet.

InMahanoy Plane 3,38 9,11, ll,47isz rito, 
2,20, 6,24, 7,54, 10,20 po piet, Niedeloj 3,38 
8,18 isz rito, 3,18,7,54 po piet.

In Shenandoah 3,38 9,11, 11,47 isz rito, 
2,20, 6,24, 7.54 10,20 po piet. Nedeloj 3.38 
isz rito.

In Baltimore, Washington, South ir Wes- 
tus ant B. & O. R. R., Read ingo stacijos 
Philadelphia 3,20,7,55, 11,26, isz rito, 3,46, 
5?18, 7,27 po piet. Nedeloj 3,20, 7,55, 11,26 
nte, 3,46, 7,27 po piet.

Apriczto treinai apleidže 24-th ir Chest
nut uliezios tomis dienomis 1,35, 5,41,8,28 
po piet, Nedeloj 1,35, 8,28 po piet.

Trejimj in Mahanoy City,
Iszejna isz Philadelphia ir Reading Ter

minal ant 4,30, 8,36, 10,21 isz rito, 1,36, 4,06 
43,5, 6,36, 11,36 po piet. Nedeloj 4,00, 9,06 
isz rito, 4,06,11,36 po piet. •

Iszqna isz New York per Tamaqua 4,00, 
9,10 isz rito, 1,30, 4,40 popiet. Nedeloj 4,30 
isz rito, 1,00 po piet.

Iszejna isz New York per Philadelphia
4.30, 8,00, 11,30 isz rito, 1,30, 4,30, 9,00 po 
piet. Nedeloj 4,30 rite, 1,30, 9,25, po piet 
ir 12,15 nakeze.

Iszejna isz Read ingo 1,45, 7,00, 10,08 isz 
rito, 12,15, 4,15, 6,00, 8,26 po piet. Nedeloj 
150,-5,55, 10,53 isz rito, 6,00 po piet.

Iszejna isz Pottsville 2,25, 7,40 isz rito,
12.30, 6,10 po piet. Nedeloj 2,52, 7,05 isz 
rito, 2,05 po piet.

Iszejna isz Tamaqua 3,10, 8,43, 11,23 isz 
rito, 1,49, 5,56, 7,30, 9,57 po piet. Nedeloj 
8,10,7,50 isz rito, 2,50, 7,30 po piet.

Iszejna isz Williamsport 7,20, 10,00 isz 
rito, 12,34, 4,00,11.30 po piet. Ne leloj 10,00 
isz rito, 11.30 po piet.
1 Iszejna isz Shamokin 1,33, 5,00, 7,00, 9,07 

1,53 iszrito, 2,37,5,41 popiet. Nedelej 1,33 
7,15, 11,53 isz rito, 4,00 po piet.

Iszejna isz Mt. Carmel 1,45, 5,16, 7,08, 
9.21 isz rito, 12,02, 2,42, 5,50, 6,15 po piet 
Nedeloj 1,45, 7,25 isz rito, 12,02,4,01 popiet

Iszejna isz Shenandoah 2,10, 5,38, 7,35 isz 
rito, 12,26, 3,09, 6,09. 7,04 po piet.

Trejnaj einanti per Frackville.
Iszejna isz Bear Run Junction in Potts 

ville 8, 10,19 priesz piet, 1,02, 5,10, 6,46 p 
piet. Nedeloj 9,11,11,34 isz rito 3,41 popi

Iszejna isz Mahanoy City in Pottsvill 
ant 6.24, po piet. Nedeloj 3,18 popiet.

Iszejna isz Pottsvilles per Frackville anl 
17 isz rito, 4,27 7 12 po piet.

— Utarninke per paežius 
pietus, suszwilpe braworo 
szwilpine; isz pradžios žmonis 
mielino, jog pasirodi ugnie, o 
cze tuojaus dažinojo, jog straj 
kas pasibajgi. O linksmibi di
dele uszstojo! Ant kožno wej- 
do buwo matitas graudus 
džiaugsmas! Žmonis garmėjo, 
wajkaj klike. Tuojaus wieti- 
nej benaj suskambėjo ir su di 
dele paroda trauke per mies 
ta, o parodoje emi dalibas ir 
ugnagesej.

Tejsibi, taj ne mažas džiaugs 
mas del wisu po tejp ilgaj be
darbėj.

— Seredoje wisi žmonelėj, 
pradėjo szapuoti pikius drilius 
ir kitokius įnagius rej kalingus 
in darba.

— Diewe duok kad kož 
nam darbe sektųsi ir kožnas 
butu linksmas, tiktaj kad no 
girtawimo tejp uszsilajkitu, 
kajp lajke strajko! Tegul straj 
kas no girtawimo niekados ną, 
pasibajge! Ižgerti rejke nes ne 
nusilakti kajp wanta! Žmogus 
pasigeriąs prie wiso pikto ti- 
kias. Girtawimas atima žmo
guj pajiegas ir swejkata stoja 
si niekam ne tikias o ir ubagu, 
ba ciela sawo uždarbi pragė
rė! . .

— Kufaraj, walizos ir inasz 
neles pas Gruber-Co. E. Centre 
Gruber & Co. 34 E. Centre St

— Utarninke in p. Pleczkaj 
ežio saluna, atėjo gauja cziuta 
bakiu norėdami už dika atsi
gerti, bet ne naudojo, ba liko
si ižgujti laukan, norint pada
ri bledes ant 30 dol. Paskuj 
nusiwilko in saluna p. Juozo 
Lukszio, ir pradėjo su 
najs bombardawoti, o kada p. 
Lukszis iszejo laukan, kad ap 
malszinti iždukusia gauja “Pat 
rikli”, tejp wienas patajki su 
akmeniu p. L. tasaj pargriuwo 
ir paskuj da gulinti muszi. 
Pasmirdia “Patrikaj” pabėgo 
ir likosi suaresztawoti. Ant gi 
luko p. Lukszis atsipejkejo ir 
szedien ira sweikas.

— Tas pats ir pas p. Kara- 
szaucka tūli lllillldralcj jesz 
kojo skebsu (?) nes ne rado ir 
turėjo iszsineszdinti.

—-Parduosim per trumpa 
lajka, pleszkes padajlintas su 
nikelu po $9.00. Atejkiti pa
žiūrėt pas Gruberi & Co.

— Taje paezia diena, salti- 
nia p. Jeromino, wienas narsu 
nas suteszkino su buteliu užba 
rini, pujku zerkola, wertes 35 
dol.

— Taj-gi wos strajkas pasi 
bajgi, ir da darbas majuose ne 
prasidėjo, o latriste jau prasi
dėjo.

— Pujkios pleszkes padai- 
linos su misingiu pigej pas 
Gruber & Co.

— Ketwerge wisi nusidawi 
in darba, bet in majnas ne in 
lejdo, - stowejo žalnierej api 
brekeri ir offisa, o taj del to, 
jog da skebsaj nebuwo iszwa- 
riti. Ir geraj padari, ba kad 
butu skebsus usztikia, taj bu
tu giwu ne palikia. - Wisi su
grįžo namon.

akme-

Isz Lietuwiszliu 
Kaimeliu.

ATLANTIC CITY R. R.
Tazejna no Chestnut St.

Atlantic City 
+7.30 A.M. L.

lr South St. Ferries 
Cape May

$10.00 A.M. K. 
f10 45 A.M. E.

+2.00 P.M. E.
+400 P.M. E.
«.00 P.M. E.
•5 W PJW L.
•745 P.M. E.

?5 15 P. M.
Ocean City 
•8.46 A.M. 
+4.15 P.M. 
15.15 P.M.
Sea lala

|$7.M A M. 
18.46 A. M. 
+LU P.M.

•Kasdiena. 9 Ncdellomis. + Sziokiomis dieno 
nia J Per Subway, (b) South uli. 4:00adlm 
(o) South st.;4:15 (e) South St. 5:30 (a) Souf 
St. 1:30. (d) Scutn St. 3:30. (g) dolerines ek 
vkuraijoa.

Tobllczoa ėjimo trukiu smilte gautie offlauoa 
ant 13t’i and Cheatnvt St., Sit Chestnut St., 100 
Chestnut st . tfuti s m h iki st , ;"•« Market Si

Apie daugiau inforraaciflos atsiszalikite pas 
artimiausius agentus Philadelphia & Rea- 
dings t arijos arba adresawokite:
W. A. GARRET,

Gen’l Supt.
Reading Terminal.

EDSON J. WEEK 
Gen’) Pass’r Agt.

Philadelphia.

Paskutinis Terminas
Ligszito menesio.

Da parduosime

3 metu Linksma Walanda 
TIKTAJ UZ $1.

Po tam terminiij knsztuo$3 dol 
m tik1** už Electric Inhaler.

I iYra geriausias, pigiausias ir tik- 
ri ausi as daktaras nuo galvos skau

dėjimo, svaigimo ir ūžimo, slogos ir kosulio. 
Praszalina galvos skaudejima in 5 minutas, 
iszgydo sloga ir kosuly su viena diena, galvos 
svaigina ir užima in 4 dienas. Praszalina juo
duma paakiu. Raszyk pas: M. Tanis, 3220 
go. Morgan St., Chicago, Bl.

SHENANDOAH, PA.
— Kožnas linksmas, 

strajkas pasibajgi.
— Lietuwej bruzda paliti- 

koje.
— Net penki lietuwiszki 

klubaj socialiszki uszsi’dejo!
— Tejp turi būti!
— Jau suwirszum 1.500 su 

nariu klubuose, pujkus skajt- 
lis ir ant sawo pastatis, jagu 
wisi balsuos.

— Diena rinkimo ne toli - 
4 diena lapkriczio, turėsime le 
gislaturoje lietuwi p. Tabara!

— Jagu dabar Lietuwej ne 
pasirūpins sawo tautieti isz- 
rinkti, taj dings kajp rudi f e- 
lukaj! Sure!

— Pradže rejke padariti ir 
p. Tabara iszrinkti!

— Szita praejta utarninka 
kajptiktaj, gawo žinia, jog 
strajkas pasibajgi, dideli links 
mibe mieste pastojo! Suskam
bėjo warpaj, suszwilpi wisi 
brekerej. Tuojaus likosi pri- 
siunsta wajskawa kapelije per 
wi resni ji p. Ruttedge ir isz- 
drauges su strajkerejs padari 
paroda mieste. Antra paroda 
padari Lietuwej su sawo puj- 
kum benu, o emi dalibas keli 
tukstanczej!

ba

Westfield, Mass. - Ruduo 
su lietum, nes jau nustojo liję, 
- dieneles gražios, naktes we- 
sioe.

— Darbaj ne szlektaj ejna, 
nes pribuwusiem sunku darba 
gauti.

— Lietuwiu ira api 27 fa- 
milijos ir pawieniu arti szim- 
tas - 98 wiraj - wisi sutikime 
giwena.

— Nekurtos jaunos misiu- 
kes didelėm jegamastienem sta 
tosi ir nori, idant wirelej 
priesz ijajses klupinėtu.

— “Baltruwieni” pribus, 
taj tada gi wait bus!

Scofield, Utah. - Diena 5 
Spalo, nakti, ant 12 adi. pikta 
darej insigawia in stuba salų- 
ninko, ir užmuszi Antana Bar 
tinika, 29 metu senumo, pa
ėjo isz Suw. gub. Palaszdiju 
gmino, paliko paeze ir 3 waj- 
kelus; mergajte 10 metu, waj- 
ka 5 m. ir 1 meto.

Athens, 111. - Darbaj ge- 
raj ejna ir pribuwusiem ne 
sunku darba gauti, - dirba 
pilna taj k a.

— Moteriukes labaj mėgs
ta spacieruoti ir namu ne vvek 
tuoti. Jau “Baltruwieni” dan 
tis gelanda!

Hazleton, Pa.- Smagus 
oras.

— Lietuwej tikej apsiejna.
— Utarninke atsibuwo di 

dele paroda milicijos, isz wi- 
stir pribuwo žmones pareget, 
nes taj buwo pirmutine, nog 
prasidėjimo strajko.

— Poni Remealy pati skeb 
so tapo pažejsta lajke kepimo 
duonos, kada ant kart eksplo- 
dawojo pecziui parakas kuris 
buwo indetas su buteliu per 
nežinomas ipatas.

— Mieste wieszpataujia 
džiaugsmas isz priežasczio pra 
dėjimo dirbti.

— Henry Miller kuris skeb

> ira iki dabar ir riktuoja su 
žmonėms iszrinktais per wisuo 
mene daliklis tuos, kurie bus 
reikalingi,. pinigu turi ant 

, kiek jau žinau pradžiai sudėti 
i ir bile laike bus pagarsinta 

kad atsibus d i e w m a 1 d i s 
te.

Na tai kaipgi galima in lai- 
■ kraszczius praneszti kad nieko 

nėra arba negirdeti nieko ? tuo 
nes susipikusie su kun. Kati 

. lakiu sako - kad kibą wiskas 
apsiwerstu kojom auksztin, ir 
tada nenor dauginis reikalus 
turėti su juom; tai žinoma tie 
ir kripsta in puse nepriegul- 
mistes, nes sako kitokio kelio 
nėra idant katfisziam bažni- 
czias nepaduoti.

— Straikai kad iszgirsta 
jog baigsis, daugumas iszwaži 
nėjo jau isz Philadelphijos 
mainieriu in sawo wietas, o 
daugumas rengiasi iszwaiiuoti 
kaip galutinai bus užbaigta.

— Rudeniai halei jau drau- 
giseziu prasidėjo, ir bewiaik 
kožnoje sanwaiteje buna po 
wiena balių ir widutinei ant 
ju draugistes užpelno, nes dar 
bai ejna neblogai, tai turi isz 
ko žmones ir balius atlankiti.

Giedoriu draugiste jau pra
dėjo ant lekcijų lankitis profe 
sorium ira p. Smalenskas, o p. 
Dičzkauckas jau czion pietinėj 
daliję mieste prie giedoru drau 
gistes nesilanko su mokinimu.

— Szalije miesto I’hiladel■ 
phijos wadinamoje Richmond I 
teipgi susitwere Giedoru drau ! 
giste. Taigi dabar czion ira lie 
tuwiszki kliobai net 3 ir dwi 
giedoru draugistes.

Klicbas lietuwiszkas Inde 
p e n d e n t South pusėj mies 
to ant 2nd uliezios labai gerai 
tarpsta, skola kokia perkant 
mūra pasidarė pasekmingai at 
moka, ir in pora metu bus už- 
mūra wiskas užmokėta.

lietuwius, nes ir jie stweresi I 
už lietuwiszka bortenderiu lai | 
kimo; pas lietuwius 2 salunin-' 
kus ira bortenderiai lietuwiai Į 
4, o pas židelius 3; mat misli- Į- j “ 1....................................... ' ...... j

sauja nog prasidėjimo strajko, ja žideliai kad lietuwius daug __•___ .- _ TA • ir- i I __ _ L .. ,4* .... iapsipacziawo su Daisy K i pier. 
Priesz szluba Milleris dagirde 
jog bus užkluptas per straj ke- 
rius, paklausė milicijos idant 
jin apsaugotu pakol ne apsipa 
czuos, už tat ir pribuwo in 100 
Žalnierių ir tokiu spasabu ap
sipacziawo.

prie sawes patrauks; žinoma j 
biznis tai biznis.

— Sztorai keli lietuwiszki 
ant South 2nd uliezios ira, 
tie wis tarpe sztoru židiszkti, 
bet lietuwiu nemaž lanko ir ži 
diszkus sztorus, nuo kuriu isz 
tikrųjų nežine kodėl neprasi
lenkia.

Žinoma bizni dsiijįi nori 
teip pat židas kaip ir iietuwis, 
bet kodėl židai niekad nenori 
pirkti pirkini nuo lietuwio 
krikszczionio, o lietuwiai 
skwerbesi pas židelius? Czion 
dide klaida!

j — Wienas buezeris L, tai

Philadelphia, Pa.
“Saulėje” matėm straipsni 

raszita isz Philadelphijos su 
tikromis ‘melagistem, kuriais 
raszant žiūrint wis gi reiketu 
prisilaikiti tikresniu patiiimu.

Raszejas perstambei nupei- giwena tarpe wieuu angliku, 
ke lietuwiszkus kriauezius, tas1 ir biznis gerai sekasi.

— Bizniai wisiem lietuwiam 
sekasi wariti neblogai.

— Philadelphijoje ira ir 
faiįnoriais 3 lietuwiai, du eu- 
kernese, wienas wirwiu fabri
ke.

— Apie link Philadelphia 
kaip seniejie czion sako ira ke 
lėtas bagotu lietuwiu farmeriu 
bet kad tie farmeriai ira czion 

|jau nuo keliu deszimtu metu, 
j o muset paeinanti isz prūsu, 
tai su lietuwiais ne seniai czion 
apsigiwenuseis, nieko bendro 
neturi.

Sziomis dienomis, buwo par 
tijos republikoniszkos parodas 
ant garbes pasidawusio naujo 
kandidato ant gubernatoriaus 
p. Pennypackerio, ir partijos 
szakose toji paroda žinoma ne 
mažai piningu kasztaus.

Rockville, Colo. - Oras 
gražus.

— Darbaj geraj ejna.
— Lietuwiu tiktaj keletas, 

nes grąžoj sutinka ir uszsiimi- 
neje skajtimu, kada kiek laj
ko atlieka.

nupeikimas mažai turintis tik
ra pamata; kriauezei ant kiek 
man suprantama žino kores
pondentą net asabiszkai nors 
gal newisi, ir ju prideriste 
priesz neteisius užmetinejimus 
atsiliepti.

Neprasilenke ir nuo klausi
mo kas link neprigulmingos 
Philadelphijoj ariam lietuwisz 3 
kos twerimo parapijos saki-1 ° 
dams: “kad toji neprigulmin- 
ga parapija neinsikunis, ir 
apie ja jau nieko negirdeti”.

Isz raszto straipsnio to žmo
gaus matiti wiena, ka i jis ira 
patemintoju reikalu tiktai ku
nigo Kaulakio, ir jo szalinin- 
kas; isz antros puses supranta 
ma, kad kas link krutėjimo ne 
prigulmmgos parapijos rengi
mo Plnladelpliijoje wisai net 
isz tolo ne tik kad patemint 
neinstengia, bet ir wienpuois- 
tes per daug laikosi, o wienpu 
«is žmogus retai kada in nepa
tinkama jo nuomonei dalika 
kad ir akiwa tikrai pažiūri, ar 
ba prie jo stowio artinasi to
dėl isz judaneziu dalikli to
kiam wis iszstrodo nejudanti.

Kas isz areziaus parapijos 
tos dalikam jaib prisižiūri, tas 
isz tikrųjų niekados misliti ne 
gali kad Philadelpliijoje ne- 
prigulminga lietuwiszka para
pija neinsikunis, ir jos nebus. 
Czion temijant in lietuwiu 
prieszu kun. Kaulakio nuomo 
nes reik isztarti teisingai kad 
ira tokiu kurie sako: “Taigi 
atsitikimas su kun. Kaulakiu 
ir jo prowa mumi inkiro, tai 
daugiaus kokiu teisibiu o ne 
bažnieziu jokiu nereik, ir ki\d 
pinigus ant wienos dawem, tai 
ant kitos jau jokios neduosi
me, nes tik in bala pinipgus 
su tuoini iszmetome. Antriejie 
tu ira nemažai su wisu noru 
laukia prirengimo neprigul
mingos bažniezios kuningas

Cleveland, Ohio - Ruduo 
gražus.

— Darbaj po biski juda.
— Wesejlu bus net kelos 

ant wieno karto.
— Parapijoje ka nopujkiau 

sės paredkas, o taj del to, jog 
ne nuilsias Guod. Kun. Jan
kausku, praba.zczius wiska 
uszžiuri ir tejsingaj paredka 
wed a!

— Ponas Kasijerius parapi 
jos likosi praszalintas o ant 
wietos jiojo likosi paskirtas 
per wiskupa wiskupines baž- 
niezios kuningas. . .

Northfield, Mass. - Lapaj 
no medžiu krinta, žujkelej juo 
se wolojesi.

— Farmerej api obuolus 
Sznipineje.

Girriose darbaj geraj ejna, 
ba malkos pabrango ir wis 
brangin ejna. - Kirtiką) gau
na po $1 50 ir walgi. Žmone
lėj turi gera uždarbi.

Ten kur Illinojaus guberni
joje,

In wiena apigarda inkiszau 
koje;

Užėjau ant wieno baliaus 
Subatoje,

Ba taje diena prasidėjo o 
pasibajgi Nedeloje.

Oj balus, balus! no dantų ge 
limo,

Kuns atsibuwo del papikti
nimo!

Mergeles buwc nuilsusios, 
Tejp kajp apswajgusios. 
Ir bobeles nusilakusios sede

j°,
O juju wiraj ant to ne žiu

rėjo.
Jau taj balns atlikias,
Ir no čigonu atsiliktas;
Ne žine, ar kadaj pasitajsi?,
Ir isz kwajlumo iszsiblaj- 

wis!

darote,Ne gera j moteres
Jog toki giwenima warote, 

Geriause padaritumete,
Kail girtawimo iszsižadetu- 

mete.
Daugumas moterių, wirus 

prigaudinęje,
Paslapta arielka parneszineje, 

Ir taj kone kas diena tejp 
nusilaka,

Jog jagu ka daro, taj neži
no ka.

Girtawimas motere ant niek 
pawercze,

Smegenes galwoje perwercze, 
Ant wise pikto buna linkus, 
Del wiro ir motina del waj- 

, ku ne tikus.

Senas jaunikis, paezuotis no 
rejo, 

Api jauna mergina tupinėjo.
Per sugertuwes geri kiek no 

rejo,
Per dwi dienas, net du dole 

riu užmokėjo,
Ant galo merginaj pasibaj- 

sėjo,
Ba tik graj'ža no skribliaus 

turėjo.
No merginos eakti gawo, 
Ir werkdamas namon nu- 

wandrawo.
Mat dwieju doleriu gajlejosi, 
Usz tat werke ir galwa kasėsi.

Butu geriau kad tokis pa
siaustų,

No mergužių atsitrauktu' 
Ba taj priguli prie jaunu, 

O ne prie senu.

Wiena misiuki nuėjo pirkt 
mėsos.

Tejp kajp daridawo wisados, 
Nes tiioni tarpu paemi 6 

szimtus piningo, 
Na ir dingo po szimts wilku.

Ir da kito wajkino du szim- 
tus paemi,

Na ir tojo nebago tejp kajp 
pawogi.

Tas dėjosi sausio menesije, 
Lig sziol nežinojo, katroje 

buna szalije;
Wiras biednas dejawb, 

Ba isz niekurapi pacziaa gan 
do ne gawo.

Asz dažinojau, ana, 
Jog kokiam taj mieste giwena, 

Prawarde sawo permajni, 
Ir kajpo mergina pasidawi. 
Szedien gerus lajkus turi, 

Ar gi tokis giwenimas ne buli, 
Ir kajp api tokius dajgtus 

nutileti, 
Ir kajp gali ani taj slėpti?

(Tolaus bus.)

PLAUKAI
Kokiu būdu gailina sulaikytie ju 

slinkimą ir apsisaugotio nuo 
praplikimo.

Priežastis puolimo plauku. Plauku 
szaknys negaudamos atsakanozio peno ir 
drėgnumo, nusilpsta, sudžiūsta ir prie 
mažiausio pabraukimo trūksta palei 
szaknis ir puola. Likusios szaknis netu
rėdamos peno, visai pagenda irisznyks- 
ta ir toj vietoj daugiau plaukai neatau
ga. Jeigu negauna atsakanezios pagelbos 
tai plaukai nuolatai teip nykstu kol gal
va visai nuplinka. Ant syki nuplikusios 
galvos jokios gyduoles plauku neužžel
dins. Kožnas guli apsisaugotie nuo pra
plikimo jeigu tikant laiko griebiasi atsa- 
kanezio budo. Musu naujai iszrastos gy
duoles pasirodė goriausiom ir pasekmin- 
giausiom ant sulaikymo slinkimo plau
ku, sutvirtinimo ju szaknu ir apsaugoji
mo ant visados nuo praplikimo.

Jeigu tau slenka plaukai tai žinok jog 
tai yra blogas ženklas, ir ankszoziau ar 
vėliau j u neteksi. G oi bėk juos kol lai
kas. Daug pliku žmonių randasi, dėlto, 
kad nors ir norėjo apsisaugotie nuo pra
plikimo, bet tada dar nebuvo tokiu gy
duolių. Dabar kožnas gali j u gautie pas 
mus už labai žema preke. Idant pertik- 
rintio žmonis jog musu naujai iszrasta 
gyduole yrivgeriausia ant svieto, kožnas 
katras prisius $1.00, pirmąsyk gaus už 
$5.00 vertes gyduolių. Todėl vyrai, jeigu 
noritieužlaikytiosavoplaukus, tai turite 
proga. Klausdami rodos ir ordoriuodami 
gyduoles padekite szi adresa:

Tbc “ANIMATOR”, 
3305 Auburn avė., Chicago, Ill,

Duokite Balsa del

C. E. BERGER
ANT

Pawietawo Adwokato.
Duokite Balsa del

PrankJ.Noonan 
-ANT- 

Pawietawo Kasieriaus.

Duokite Balsa del

G.R.PATTERSON
ANT

K0NGRESM0N0.

Duokite balsa del

D. J. Thomas
... ant;. ..

SENATARO 30 DISTRIKTO.
Duokite balsa del

T. S. Herb
REGISTERIO.

Balsuokite usz

P. C. FENTON
Inspektoro Kasikiu.

ELEETR1KISZKA JUOSTA, tikriame 
giduole no wiri-zko nusilpnėjimo, nerwitz 
kuino, reumalismu, galwos, nugaros frk lude- 
jimo diegu'io, sirenų. Prisiunsk mums 1 dol 
o mes prisiimsime wiena ant iszbandimo, jaį 
gu nemaczis, sugrazisime piningus.

National

epository 
the United

States.

Banka uždėta 1852 metuose

Kapitalas ir 
priaugimas 
3,500,000 

Dalerla.

KAMPAS FIFTH AVE. & WOOD STR. PITTSBURG, PA.
Mokame treezia procentą no depozitu; procentą galima 

atsiimti kas tris menesai, o piningus kiekwiename lajke be 
jokiu notų. Banka ira po Amerikoniszkos waldžios prie
žiūra ir del to piningaj niekieno prapult ne gali.

Siunczia piningus in wisas dalis swieto 
nes turėdami susineszimutf su _ i__  _ r______
mis, nesikrejpiame prie New Yorko arba Prūsiniu agentu.

dalis swieto geriaus nei kiti, 
didžiausiom Europos banko-

Per mus siunsti piningaj nuejna in 11 dienu, o 23-ia diena 
gauname resitas.
Lajwakortes parduodame aut grejcziausiu lajwu.

Piningus siuncziame ir per telegrama. Del sudėjimo in 
liauka arba iszsiuntimo, piningus galite prisiunst per paczta 

KASZIKITE PAS MUS LIETUWISZKAJ.

PITTSBURG, PA.

UŽDĖTA METE 1887. SUW. WALD. KAM 180 R117,

212 S. CENTRE STR. !; POTTSVILLE, PA.

Parduoda Szipkortes iszmajno piningus ir 1.1.
BANKINIS DEPARTAMENTAS:

Parduodamo bankinius czeklus In wlaaa dalia swieto. Toj. 
pos-gi aiunezeme piningus per paczta in tewine tiesiog la 
namus. Parduodamo Money Orderius del Saw. Wald.
Kanada Ir Mexico dlkaj. Mokame procentą ant sudėta 
piningu.

SZIPKORTES:
Parduodam szipkortes ant wisokiu.itjwiniu kompanija Ir 
tikietus už ta paezia preke ka ir glaunam offiae, pagal te- 
miause preke. v

PARDAWIMAS NAMU:
Ar nori plrktie narna arba lolc.I atal’MnU. in manoofŪM 

PASKOLINIMAS PININGU:
Jago jum rojke'pinlngu ant nupirkimo namo arba ant savo 
locno namo, mes galime jum pagialbet.

Itaszlkite arba atejklt paa

212 South Centro Str. Pottsville, Pa.

Anglekasin

Pakol strajkas tesis wisiems 
anglekasiem ir ju szejminams 
duosu rodą wisuose Ilguose di 
kai no 9 lig 11 isz rito i no 6 
lig 7.30 wakare kožna diena.

Dr. J. H. Hagenbucli, 
OFFICE 101 W. CENTER MAHANOY C1TT, I

AR SLENKA PLAUKAI AR NORI KAD >-
^ ANT PLIKOS GALWOS USZZIALTU?

palwo pleiskanų? Ar turi papuczku dedenvinlu. ar niežuli lazberimua wteoklopuczkif 
wa skauda? Jagu tejp taj szaukis pas Prof. BRUNDZA Scalp Nneclallit, kunterp wiiuirt 

žinomas ir buna didžiaupeme mieste New York, kurs su jo glduokme tukstanczej žmonių pMicebey 
Ir ganai wiaas infortuacijaa DIKA J kajp iszslgidlte, nusiduokite ar raazlkito Ganai radi D IK A J

Swarbiauses būdas apsisaugo! no pawoingu ligų,
Wienas garaingaa daktaras ir profeaoria |rz Evropoa lajke lekcijų Bellevue BoaplUle Medecla<4 
Unlweraitete is/.ajszkino kad ligas gidite kajpo: Dusuli, dzlowa. kosulį sloga, katara, brookitU 
gerkles skaudrima sunkuma po krutinę, no užazakllmo gautas ligas, pu szej intajsa “OronaulZIa 
cam Inhaler” kurs ira padirbta Londone ir wartota pirmiause per Dr. Yeo, paskiau kiti daktarai m 
pasekme wartojo ir in szi szali pateko, ira patemita per garsingus daktarus kad ligonėj gerlart 
giduoles su wisokeis nuodais, inaiezimus kajp tai: ira wisokiu truczlznu geriamose giduoleee kartot 
sugadina apetitą walgio ir abelnaj nusilpnina wisa žmogaus organizma. Tajgi kad kas užlajklti 
minėta intajsa kurs tik kwephnu Hzgidis labjause gautas ligas majnose praszahns wit>a prialweluil 
sistema isz plaucziu ir gerkles. Taigi ta intaisa kad rastųsi kožnam name, su jei wiena gali lazfidlt 
keletas žmonių nerejkalaujant imti kitoniszku ir nekasztuotu Užduot daktaram po kelia azimtup 
dolerius už gidima ligos Kas prisiims aawo gera adresa taj iežsiunsime UTKAJ wisua apranjmift 
kajp rejke wartuoti ir kajp apsigint no Ilgu. Atejkite ar raszlklte po adresu:

J. M. BRUNDZA, Chemist
Broadway 220-222 S. 8-th E.D. BR’KLYN. N W YORK CITY

r

Ira Ui wienatinis b'.ikmszt s 
kuris iszejna du

KASZTUOJE i
JAGO KAS RASZO OEOMAT 

TOKI
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520 4 522 W SOUTH
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UTEBEO AT THE MAHANOY 

PT, PA, POST OFFICE, AS SE- 

IOSD CLASS MAIL MATTER.

—won-—
Ift&iieM hrta....w...... ............... 50c

tris karius........... ................. $1,00
ItY&aat trijų menaiu............. $4,00
|(Visut meto.......................... $15,00
IiW npraininui už coli buna daug

Dariau kaip
SO Ktus Iszmcgtntas!

Dr. RICHTERO
(tisam svietui žinomas ,

(Inkarinis) 
UIN EXPELLER.

yn prLush gyduole nuo 

Rbeumatizmo, 
neuralgijos, Sausgėlos, 
tou Skaudėjimo ir tt. 

irvisokii Rhenmatiszku 
skaudėjimu.

ū 26c. ir 50c. pas wisus 
aj,tiekorius arba pas 

f, A!. Richter &Co.
215 Pearl Street, 

New York.
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Strajkas jau nuėjo, netru- 

hsbusužmirsztas. Tarpinio- 
hj tarp darbininku o kapita- 
lėta Washingtone ižduos sawo 
decizije, o kajp rodos padaris 
tejp,kad bus wilkas satus ir

te
8>

m
si
si
81

WISKAS UŽ $1.00
k A RPHQ Iftbal bjauriai iszrodo ant ranku 

w v jr pagadina Ju dailumą. Atsiusk 
25c o gausi gyduole su kuria tas vislszkai nu* 
gydysi trumpam luikc ir neliks jokio ženklo.
OKpuz, baksuka medegos kuri iszima ko- 

czyscziausial visokias plemias isz dra
panų ir visokiu drabužiu. Koznam reikalinga.

STEBUKLINGAS PAVEIKSLAS 
moteris persimaino in vyra ir vėl atsimaino. 
Tu pats Ir tavo draugai prisikisze žiūrės o ne 
supras kaip tas pasidaro. Kožnas pamatęs ne 
atsidivija irlatižo galva kaip tas jierslmaino. 
Kur tik kas pasisuka suszltu paveikslu, tai 
krūvos apstoja ir vienas per kitu lipa norėda
mi pamatyti. Vertas ?2, bet kožnam nusiusiu 
po viena ant sampelio už 25c.

MAISZA JUOKU nykstanczla boliuke. 
Atidaraiskocziulitike, parodai visiem jog yra 
boliuke, uždarai, atidarai o boliukes jau nėra. 
Gali jaatrastio kito kiszeniuje arba kur tik 
nori. Teipgi kožnam gali duotlc ln rankas del 
peržiūrėjimo, vistiek nesuseks. Labai lengva 
nuveik tie. Preke su aiszkiu pamokinimu 25c.

.T. SMADLWOOD,
1297 S. Spaulding Av. Chicago, III.

DR. J. com.

Europos
Daktarai F'fe- Az Maffi

SPECIALISTAI.
D R. J. 8OUPCOFF.
Tikribe daktari zkam Irztirimegal pasiekt tik tokia daktaras, kuris ilgesni laika BswogiwrniBK 

perleid > ant tirineimu. Musu datirinias giwuoja no 15 metu ir didžiausiuose Europos ligon » 
-žinos Eeamo daktarais, užtwirtintais Berlyno, Wiedniaua ir Warszawos medicinos akademijų 
l'iiriino ,ejp»i palludimus isz kožnos walstioa-azio kraazto. O kad gidem tukatanczlus žmonli 
rujp Menam krajul tejp ir sziezia eu laimingiausia pasekme, tai esam ir dabar pasirengs iazgidit koi> 
na liga, kotik gal palikti žmogų. Ka? ar branginat sawo giwastl? Ar norit 1 ut swelkaisper win 
awo giwenima? Ar miclinat, kad negerai ilgai lauk? O dėlto nelaukit ilgiaua, bet gidlkites pudU 
tarų-, kurie supranta jus kalbu Ir broliszkai prijauezia juau kentejimua.
* ■ Jeigu sergate ligom, paeinaneziom no iszdykuino arba užalkretlmc
A P V i • H Vii IMI H I I j^zkot pagelhob pas daktarus Ir joa neradot, tada neiaarla 
FA f u .L! it I I I IfhlAJi pa.Hznckct apie ta. Llgcuiui iazduoaim tejslnga kontrakta, kad ti 
retu ku >n> mus luikit. Kiekvienoj wietoi ligonius atlankomo.

J.A.Mandura
135 8. MAIN ST.—SHENANDOAH, PA.

Didžiause ir Pigiause Fabrika 

Cigaru : ir: Paperosn 
------ TEJPOS-GI------

Parduoda wisokiaa maldakningea lr rejka 
lingns dajgtus del kataliku. Parduoda tik 
taj del sztorninku ir perloriama. GroniaUu 
ir orderius galite pas mane rassit norinU 
kokiam liežuwi.

Szaltl, DuhuII Neuralgia, Plak Ima szlrdles, Pllwo ligas, Rcumatixma, Moterių sllpnlbes.
ji, Paralyžių, Džloira pradžioj, ir winoklas widaru llgan. Tep-gi W»lku ligas. Ligas kraujo. I«kr 
tu, Nzw. Vito stoki Ir tt. Su didžiausiu atsargumu pidome Oda Ir Slaptas ligas ablejii Ikila 
Užmokcntls labai maža, o gldaolcs, kurias pats sutajiom ir gabenam lai Europos dowanal.

DR. J. SOUPCOFF & DR. J. COIIEN,
Offisaj ir walandos priėmimo:

Markeli Building.
No 0 Isz rito igl 8 wakare.

Connellsville, Pa.
nu rlTTSBVKG STB. COB 1PFU

806 PENN AVE. I 
*»IRMAS AUKSZTAS. PITTSBURG, PA. I

No 10 ryU Igi G nakarc.
i>cJeliomis no 1G Igl 2 po plot. |

DABAR IRA LAIKAS
A H Jeigu esate silpni ant km.1 

▼ R ar lytiszku daliu, teip Jogu*
galite dirbtio ar atliklie vyro pr’ Jcryscziu, jelj-t 
turite skaudejima nugaros i»r kryžiaus, po kruti 
no, sunkuma ant krutinės, svaigimu ir sknudcjl 
ma galvos, drebcjiina kūno, sąnariu skaudėjimu 
geltonas plemias, puvimą ar Tonas gerkle), puoli 
ma plauku, jeigu negalite miegotle, turit rūpės 
ežius, baime, bjaurius sapnus, kraujo užnuodyji 
um, jeigu esate užkrėsti kokia paslaptinga liga 
jeigu iszeina seklu naktyje ar po nusiszlapinimui 
tai tuojaus eikit arba raszykit pus

DR. B. M. ROSS, 
IT'S So. Claris Street

KERTE MOS’ROE ST.
CHICAGO, ILL 

kuris yra nuo visu pripažintas 
užChlcagos pagarsėjusi sped 
Julista ir pusekmlnga gydytoja 

vyriszku. 11IX it
Jo ofiso kuris yra inrengt:.- 

savirsz £20 metu 
randasi konaujausl instrumentai ir olcktrlszkc* 
maszinossu kuriu pagelba darant egzaminus nm 
syk atranda žmogaus liga ir jos pradžia. Teipgi 
prie egzaminavimo naudoja N-rny maszlna varto 
luina dabar per profesorius visuose didžiausiuose 
ligonbueziuose, su kuria galima matylio per vise 
žmogaus kurni. K iii daktaru 1 neiszgydo Jus delti 
kad neturi atsakanezios praktikos ir tani tikru 
instrumentu del atradimo ligos. Daktaras B. M 
BOSS vartoja savo gyduoles Iszrastus laiko 20 
metu pasekmingos praktikos, kurios tukstnn 
ežiam sugražino sveikata ant visados ir padare 
tuos linksmais ir laimingais žmonėmis. RODĄ 

ožnarn duoda DYKAI. Ofisus atidarytas kas 
die n nuo 0 ik i 4. Punedclio, Seredos, IVinyczios 
ir Subatos vakarais nuo 7 Ik 18:30. Ncdellom nuo 
10 ryto iki 1 po pietų.

Pirktie pigiu dajgtu, nes pol 
strajku wela pabrangs.... I 
Turime daugibe wisokiu weiimu-i 

ku del wajku,kurios turime kanecz 
parduot. Wiskas muso sztore ira 
sumažinta kone

PUSE PREKES
Wisoki naminėj rakandaj, karpetaj 
ir peczej. Tejpos-gi turime pecziu 
isz antros rankos kone nauji.

X<XJOOOeOOCKXXX3<XXX3<XX30COOeOCOCOOO coooooocoooocooooo 

| Richard Guinan, 
^201-205 W.Centre St. Mahanoy C i

į MASZ1NOS

Pujklauei Auksuoti atidaromi Altorelej tu 
pawejkslajd Szweutuju labaj pujki dowana pri- 
elunst Kalėdom Preke *25 c. 5 už $1.00 Tejpogi 
turime wieoklu popleru gromatoin rasaltsu wl- 
fold in pawioczewonom Ir kwietkoin in Teweliue 
gimines draugus ir in Milimas mergeles Preke 
už tuziną su konwertajs 26c., 6 tuzlnaj už $l.oo. 
Pardavvikam duodam gera uždarbi. Da turime 
popieru gromatoiu raszit su Auksinėje krasztajs 
ir atidaromom kv ietkom preke 1 už 10c. ir 20c.

A. Zwingilas & Co.UawbsnoUhm,

BRUKUOJAMOS
IR RASZOMOS

Raszoma manzlna (type 
writer) turi turėti klek 
wienas žmogus ar prlwta 
Daa ar kupczlus, nes lajaz 
kas paraszltos su raezoma 
maezina grąžei iszrodo ir 
klekwlenas gali jin perskaj 
tl'.i. Mes turime raezomu 
maezlnu wisokiu prekių 
kajp taj :už$1.00:užl.50; 
ūž 83.60; už 85.001 už 
|G. 601 už $10.00 Irbrange 
aulu. Mes tejpgl parduoda 
me wlsoklus taworus, 
angllpzkas knlngas ir lietu 
wlszkas irlehklėzkaa Bi
blijai ir Naujus Testamen
tus. BĮ iii tj u turime daugiau 
kajp ezlmta kalbu. Jeigu 
kas nori gaut katalloga ar 
ateaklma ant gromatoa turi lodai i už ; uynj- \ \

Globe Mercantile Excfianfee, į09, 311, 313 Seventh Street,

nszka ciehi. Tures būtTužgana 
dititidarbininkaj ir kompani- ' 
jos.- Tures Įbuti, norint ir 
wiena szalis isz dieju butu ne 
uignnadinta, ta] wis strajko 
nebus. Ketina būti, kontrak
te padantas ant trijų metu. 
ApiUnije, kajp girdėti, ne 
bus apswarstineta. Tiek to. ar 
pripažins Unije ar ne, bile 
Įmonėlėj žinos, usz ka dirbs, 
otnom lajk darbininkaj turi 
hjkitis susiriszime.

Ne ira to blogo, kad ant ge 
roneiszejtu. Wiskas apsimal- 
szins ir welej geri lajkaj užejs. 
Apsimalszins wisi! Lajke straj 
ko, buwo pasikelia ir wisokie 
kerszinimaj; Kerszino tūli isz 
strajkeriu del biznierių - del 
sztorninku, saluninku, angle- 
vėžiu, kuningu ir iždavveju ga 
rietu,- eawiejej ant sawtiju 
pasikelinejo. Žinoma, tas dėjo 

ei tiktaj tarp Lietuwiu, ka per 
susirinkimą kajp warnos 
kvarksėjo! - Tarp kitu tautu 
to ne buwo, tiktaj tarp Lietu
wiu! Kerszino ant kuningu, I 
jog kapitalistu szali lajko, ker 
szino ir del gazietos “Saules” 
keli paszletnekaj, buk ne pri 
lanki ira del strajkeriu (!) Ir 
taj tokie szpiclej, ka nebuwo 
skajtitojejs tosios gazietos. 
Skajtitojej “Saules” gali pasa- 
kiti api werte tosios gazietos, 
o ne kokie “progresistaj” 
"Saule” daugiause rūpinasi 
api rejkalus lietuwiu! Talpine 
už dika api wisokius rejkalus 
strajkeiiu, o kada rinko ari 
strajkeriu, taj ne atsisaki d e 
kolektorių. Ižduotojus ne pir 
maj-ne lajkia strajko, ne p' 
etrajkuj, ne pajse ir ne pajse 
antszpiclu zaunijimo, o tej; 
pats ne kuningaj ir kiti. Lieti 
wej turi sawo protą ir mok 
dalikus apswarstinti, o ku 
szpiclej inaimajszo, ar in dra 
giste, ar in rejkalus parapiji 
ariu bile draugiste o ir i 
Unijų, taj ten gero ne bvn 
Api taj žino wisi! Del tok 
szpiclu ne rejkalingi kuni 
gaj, ne rejkalingos doros g 
zietos, - tiktaj rejkalingi tok 
“Kardaj" - Naujos gadin 
ir kitokį priesz katalikis 
ezlamszta]!

Ant tokiu ezpichi zauni 
mo niekas ne priwalo pajset
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