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Kas girdėt ?
Užsiraszinekite gazieta “Sau 

le”, jagu norite daug naujenu 
dažinoti. Musu skaitytoje! ga
lėtu prikalbyt po pora skaity
toju, ba kuom daugiau skaity
toju, tuom geriau del iždayys- 
tęs. Ne užmirszkite.

Bus geri laikai, jau kaip kur 
net stokas darbinyku, ypatin
gai virszutiniuose fabrikuose. 
Mat daugybe žmonių iszkela- 
vo in Europa, tai ir. pritruko 
darbinyku.

Ateivyste isz užmarės ženk- 
]yvai sumažėjo, teip, jog služe 
lai emigratinei Najorkeisz Ellis 
Island ne turi ka veikt. La- 
biause sumažėjo ateivyste isz 
Japonijos ir Rusijos. Iszviso 
menesije sėjos (June) pribuvo 
31.947 ateiviu, o praeita meta 
tame paczeme laike 154.734 
ypatų. Dabar tame laike pri
buvo isz Rusijos, paloku, lie
tuviu, maskolių ir žydu vos 
6.202, tai matote ant kiek atei 
vyste sumažėjo.

Traukije szesziu menesiu 
(No Naujo meto) pribuvo in 
Amerika 192.656, o praeita 
meta tame laike 734.952.

Teip, ženklyv’ai susimažino 
ateivyste, o kiek iszkelayo in 
Europa? Per tai stokas dabar 
darbinyku.

Geri laikai užžydes, 
Kožnas darba turės,

Ne vienas ne dejuos 
Ir darbo ne jeszkos.

Ant to teip iszrodo, tiktai 
ar ant ylgai, ne žine, bet kož 
nas tini būti paczedus, opacze 
durnas yra geriausiu prietelum 
laike bedarbes.

Ne viena karta prasergejom, 
ydant kožnas pasirupytu ame- 
rikonines popieras ir jog pa
reis tokis laikas, kad ne priimi 
nes in fabrikus ne ukesiu. Na 
ir jau tas pradeda iszsipildit. 
Ne senei pasklido žinia per te 
legrafa, jog api Pittsburga 
trumpame laike sudundės visi 
fabrikai ir jog pareikalaus 10 
tukstancziu darbinyku. Vie
nok toji žine del “polanderiu" 
ne yra džiaugsminga. Isz to 
paties Pittsburgo danesza jog 
firma “The II. C. Frick Coke 
Co’’, apgarsino, jog tiktai pri
iminės darbinykus tokius, kat 
rie yra ukesais Suv. Steitu, ar 
no daugelio metu apsigyvenia 
S teituose.

Jagu tokis daneszimas butu 
teisybe, tai butu dydelis smū
gis del Lietuviu ii Lenku. Dy 
dėsni dalis darbinyku fabri 
kuose, ypatingai Ryt" szalije, 
tai tiktai pribuvę ant uždarbiu 
kurie uždyrbia kiek piningu, 
kelauje adgal in Europa o to
kie niekados ne pamislina pa
sirūpinti amerikonines popie
ras.

Kitokios rodos ne yra, kaip 
tiktai, pasirupyti ka greicziau 
se pirmutines ukesiszkas popie 
ras, o tiejei, ka jau turi pirmu 
tines tegul iszsijima antras po
pieras.

Juk tas nieko ne kenke, ja 
gu katrie turi popieras ukesisz 
kas, sugryžia in savo tevynia. 
Tegul to nesibijo, teip gali su 
grižti, kaip ir tiejei, katrie ne 
turi popieru. Tegul kožnas pa 
sirupina popieras!

Jagu teip daro “II. C. Frick 
Coke Co” tai ir kiti fabrikan
tai ne uores priiminėt darbiny 
ku katrie ne yra ukeseis szios 
žemes.

Laikai taisosi! Visos gazie- 
tos teip skelbe, jog pradeda 
fabiikai judytis. O vienok yra 
žmonių, kurie bada ir varga 
neiszpasakyta kencze. Najor- 
ke tūlas darbinykas pravarde 
Milleris pasidari sav smerti 
per pasikorimą, priesz tai už
smaugiąs savo pacze ir trejetą 
vaiku. Milleris nenorėjo ydant 
pasiliktu pati su vaikais varge, 
dasileido to darbo.

Ne turėjo jis darbo suvirsz 
meta, o kada viską pabaigi- 
ir gyvaste užbaigi.

Tokios tai tokeles dedasi 
Amerikoje, garsingoje szalije. 
Vieni plauke turtuose ir lebau 
je, o kiti isz vargo žudo savo 
pacze ir vaikus, aut pagalos 
sav gyvaste atima.

Ne turėjo boba bėdos nusipir
ko parsziuka,

Teip kaip lietuviszka' Organi- 
zacije insileido M...ka.

Rodos musu skaitytoje! mo
ka kožnas raszyt, vienok ar 
tingi ar ne nori api szi ta para 
sziti, o gal gaila poros centu 
ant stempukes. Kodėl teip 
yra?

Ne tingėkite o ka daugiause 
naujenu prisiunskite,- api dar 
bus ir koKi tiejei darbai?
Jagu naujenu nepriduosite, 

Tai ir nieko naujo ne dažino- 
site.

Mes DuBojaus Lietuvei, 
ateliepem m visus lietuviszkus 
kuningus, jeigu kur randasi 
lietuviszkas kuningas be vietos 
ar ne senei isz tevines pnbuvias 
meldžiame pas mus pribūti. 
Czionais apigarda daili ir lie 
tuviu didelis būrelis ir aplin
kines peczes Lietuveis apgiven 
tos. Turi czionais nusipirkia di 
dele salia pavidale bažn-czioe. 
viskss yra iszmoketa. Tai jei
gu kur rastųsi guodotinas ku 
nigas, teikitės ateiszaiikti, ant 
adreso. (f9 o;)

Mr. Pet. Stepanauckas, 
804 Washington Ave.

Du Bois Pa.

PRISUNSTA.
Isz progos sukaktuviu 20 

metu iždavyste “Saules”, vėli
nu gucdotinam redaktoriui vi
sokiu laimiu ir sulaukimo da 
penkesdeszimto jubilejaus iždą 
vystės. “Saule” yra del visu 
suprantama.

Pasilieku su velijimais del 
Redakcijos ir del visu darbi
nyku. Wl. R.

Jagu sanarei Kat. Susi, ne ap
sižiuręs,

Tai Susivieniymas netrukus 
subyrės.

Kandidatas ant demokrati
nio prezidento Suv. Steitu Wi 
lliamas Jennings Bryan, per 
daug pradeda užsidavineti su 
nigereis. Tas ne labai patinka 
baltiems szahninkams, del ku
riu rodosi, jog Bryanas per 
daug prižadineje del juoda- 
skuriu.

Ne padyvas, kožnas visaip 
mėtosi, kad tik aplaikyti dau
giau baisu. Juk ir republiko- 
ninis kandidatas Taftas su dy- 
dėlių noru pavadytu “juodžu- 
kus’’ “mylemais abivateleis” 
jagu tik žinotu, jog tiejei ati
duos del jiojo savo baisus.

Vis paskui.
Rusijoj per penkerius me 

tus, nuo 1900 iki 1904, nup’rk 
ta isz kitu krasztu fabrikantu 
už 318 milijonu su virszum rub 
liu prekių. Iszekaitliavus pasi 
rodo, jog kasmet už tuos pini 
gus butu galeje iszmisti pusket 
virto milijono darbininku, jei 
gu jie butu padirbę Rusijoj 
tuos visus daiktus. Bet kas 
pirks rusu prekes (tavoms), 
kad užsienyje daug geriau ir 
pigiau dirba?

Isz Amerikos*
New Yorkas prapuls.
York, Pa - Garsingas prana 

ezas Lee J. Spangler, kurio 
pranaezai keletą kartu teisingi 
iszsipylde, ežiomis dienomis 
iezkelavo in New Yorka pra 
sergėti tenaitinius gyventojus 
apie prapulti tojo miesto. Ji
sai ragins juos kad ka grei- 
cziauee apleisti taja miestą 
priesz jo sunaikinimą. Prana 
szas sako kad pabaiga svieto 
ateis Gruodžio menesije o New 
Yorkas bus sunaikintas trum 
pam laike.

Karsztis Chlcage.
Nog praeitos Nedėlios lyg 

Ketvergo, tai yra per 5 die 
nas, vietzpatavo dydelis karsz 
tis Ch'cage. Traukija tu 5 die 
nu 12 ypatų tapo užmusztu o 
57 užgauti per karezti.

Užmusztas kasikloje.
Shenandoah, Pa.- Petras 

Stanaitis senas gyventojas szi 
to miesto, inpuole in “man
way” Mapel Hill kasikiuose, 
ir kada likos atrastas, buvo 
jau be gyvasties. Nabasznin 
kas paliko paezia ir 2 vaiku.

Atydari nauju tuneli.
Plnladelphia-Ketverge tapo 

atydarytas tunelis po Philadel 
phijos miestą. Tame tunelije 
eis eletrikinei karai. Tuneli 
pradėjo kasti 1903 mete, yra 
7| milu ylgio ir jio iszkasimas 
kasztavo 20 milijonu doleriu.

458 mažiaus salunu
Ohio valstijoje

Columbus, Ohio- Sziame 
laike Ohios valstijoje randasi 
458 salunu mažiaus negu bu 
vo 1 d. Sausio szio meto. Dau 
gėluose miestuose žmones nu 
balsavo kad visai nebebūtu ea 
lunu o dydesnuoee miestuose 
padidino preke laisnu nog 
$350 lyg $1,000 todėl daugy 
be saluninku negalėdami už 
dirbti ne ant laisnu buvo pri 
versti uždaryti arba pamesti ea 
lunus.

Norėjo iszneszt in 
padanges stritkari.

Scrantcn, Pa, 31 July.- 
Franciszkus Llczevicz isz Car
bondale, likos czionais aresz 
tavotu po nužiurejimui buk 
jisai padėjo kelis szmotus dy 
namito ant sztangu elektriki 
nio kelio. Ulszeviczus norėjo 
iszneszt in padanges eletriki- 
ni strit-kari kuris ne užilgio 
ketino pribut su kone szimtu 
ypatų.

Sugrįžo su turtu.
Seattle, Wash., 1 Aug.- Va 

kar pribuvo in czionais Jonas 
Oleson, jaunas da žmogus, pri 
buvo isz Alaskos, kur perbuvo 
pusantro meto o isz kur atveže 
su savim 200 tukstancziu dole 
riu.

Jaunas Oleson nusidavė in 
Alaska, jeėzkot aukso, kur po 
sunkiu pareigu užtyko gisla 
aukso, kurio in ketures mene 
sius pririnko suvirszum du 
ezimtus tukstancziu doleriu, 
vargo dangau ne kens savo gy 
venime.

Geras spasabas.
Navatna spasaba iezrado 

vienas žmogelis isz Utah ant 
iazbaidinymo lapių. Sztai už 
riszo ant kaklo gaidžio maža 
varpeli o tasai vaikezezioda 
mas po kiemą skambino nuo 
latos. Tąsąs spasabas badai ke 
tina būti labai naudingas, ba 
nog to laiko ne viena lape ne 
pasirodė arti vieztinyczios ir 
nepražuvo. Verta pabandyt.

ISZ BOSUOS, LIU 
TU VOS IR LEN

KIJOS.
Valgomųjų daiktu pabraii 

ginimas.
Paskutiniu laiku Kaune la 

bai pabrango visi valgomieji 
daiktai, todėl miesto valdyba 
pasirūpino, kad butu paskir 
tos visiems valgomiemsiems 
daiktams kainos ir tas kainas 
19 Birželio patvirtino. Nusta 
tant kainas buvo žiūrėta in tas 
kainas kurias padavė krominin 
kai- pardavėjai ir in tai, ko 
kios kainos priimtos artimiau 
eiuose miestuose Czerkasu jau 
ežiu geriausia mesa- 24 k. ava 
ras, blogesnes 18-14 k. Vieti
niu galviju: 16-12 kapeikų 
svaras.

Verezienos svaras- 12 kapei
kų. Kaune padėtos kainos 
dviems ar trimis kapeikomis 
brangesnes, negu Vilniuje ir 
Grodne.
Kaliniai stengėsi pabėgti.

Voronežas.-Vakare kaliniai 
-katoržninkai iszlaužegeležines 
kalėjimo duris; nuginklavo ir 
sužeidė ir su ginklais rankose 
prieszinoei atbėgusiai polici
jai ir kareiviams. Bemahzyda 
mi kareiviai (ar policija) 4 ka
linius užmusze, o viena sužei
dė. Pas kalinius rasta 2 brau 
ningu ir atimtas nuo užveizdos 
revolveris; kaliniai nuraminti

Baisi audra
Borisovas.- Vakar vakare 

Borisovo paviete isztiko baisi 
audra su lietumi ir krusza (le 
dais) In 60 viorstu iszrauti ezak 
nu medžiai; didele krusza vi 
siszkai sunaikino javus ir žole 
pievose; nukentojo gyvuliai ir 
paukezeziai. l’aaiezkejo, kad 
tik 6 sodžiaus nuo audros nu 
kentėjo 3000 žmonių.

Vėlei atidarys mokyklas
Priesz keloleka Dienu Var 

szave ir kitose vietose, jog vi 
sos uždarytos mokyklos lenkisz 
kos bus ne trukus yelei atida 
rytos.

§ Archangelsko sodžiuje, 
Chereono gub. valstietis Fer 
žiuchas papiove keturis savo 
mažus vaikus. Užmuszeja aresz 
tavo.

Juokingas teismas.
Peterburge vienas namu ea 

vininkas buvo paduotas m teis 
ma Kovo menesi už nenuvaly 
ma sniego nuo kiemo. Teismas 
buvo gegužes menesi, kuomet 
jau sniego niekur nebebuvo. 
Dabar birželio menesi, jis gavo 
isz teismo raezta, kad butu kuo 
greieziaueia iszvežtas sniegas 
ant lauko!

Turbut tam teisėjui gal va per 
ezalo, nes dabar ir už pinigus 
neberastum Peterburge snie
go-

Nepaprasta szviesa
Berlyne, Kopenhagene ir ki

tuose Vakarienes Europos 
miestuose, iezdalies ir Rusijoj, 
birželio 17 d. nakti buvo maty 
ties ant dangaus kažin- kokia 
szviesa. Tokios szviesos da nie 
kas nėra mates; dagi moksli 
ninkai nežino, isz kur ji pasiro 
de.

Ir vėl nelaime.
Peterburgas. Kavalerijos ka 

zarmese inlužo lubos ir užmu- 
sze 12 darbininku. Kalta esan
ti vyresnybe, kuri, nors ma 
cziusi pavoju, bet nepasirupi 
misi savo laiku jo praszalinti.

Caro malone.
Kijevas.- Caras dovanojo vi 

sieros tiems, kuriuos teismas 
buvo pabaudes už žydu sker 
dynes.

Isz Lietuvos.
J’anevežis-

Birželio 21 d. ap;e 10| vai. 
diena darbininkai taisė rams 
ežius duobėje, isz kurios eme 
bažnyczios mūrijimui smiltis 
žemes; dnode buvo gili Petrui 
Mikolacukui paliepė meisteris 
Rylius, davaryti kylius, “kad 
drucziau turetuei ramseziai. Jis 
nenorėjo klausyt, nes buvo 
paojiga ir galėjo, kaip bežiū
rint pajudinus duobes krautus 
užvirst žemėmis; tccziau ka 
darysi, neisi, - meisteris už
pyks, ir to menko uždardio, 70 
k p., neteksi -Jam betaisant 
spruko lenta, szulas virto, kar
tu ir žemes. Mikolaucka nžniu- 
sze mirop;P. Morauckui kojas 
pusėtinai sutrenkė. Kas gi kai 
tas! Aiszkina visaip: vieni sa 
ko-Rylius'kiti:-ko, girdi’ jis 
Mikolatickas ten liūdės galo 
jieszkoti; kad buvo nuo Dievo 
taip skrita’ tai ir užmusze.
A. a. Mikolauckas paliko žmo 
na su trejata mažu vaikeliu ir 
ketvirtu kūdikiu vistykluose. 
Ka vyras užsidirbdavo, tuomi 
diena dienon maitinosi, Dabar 
gi liko be maitintojaus tai pa
ežiai dienai nebeturi ko vai 
gyt, moteriszkei užsidirbti nė
ra kur, o kad ir butu, negali 
iszeiti, nes tik dai po mažam. 
Apverktinas jos padėjimas! 
Kan. kum Mikola Kvadarauc- 
kas, kada ta moterie raudoda
ma, skundėsi susirinkusiems 
žmonėms apie savo vargus, be
das, nekantriai suszuko “nerau 
dok, nesirūpink! graba duosim 
pakavosim. O kuomet ji verk
dama tuoliau tese ir kalbėjo, 
jog ir sziandien nesą kuo pa 
valgydint mažulėliu. Ant to, 
vėl nuraminimas: „Nu, nu. pa 
kęsk sziandien. neklapatink ir 
be to užimtos musu galvos,,..

Kada pate sotus, gerai sakyti 
“pakęsk”.

Skuodas
(Teleziu pav.). Birželio 16 J. 

uriadninkas Akmeniejevas pri 
sikabino prie ūkininko Prano 
Paulauskio (isz Ginteliszkio 
valscziaus), kurs atvažiavęs ant 
turgaus buvo apsistojęs pas jo 
namus. Insivedes ji pas save, 
uriad. musze ji su kumeztemis 
veidą, o paskui pasakęs, jog jis 
esąs areeztuotas kaipo vagie, 
vede ji prie antstolio p. Snitko. 
Antstolio neradęs kėlusio nuei 
vede in areiztantskaja; tenai 
su bizunu plake ir dar ketino 
patzaukti sargybinius, bet pas 
kui parsivedė atgalios in savo 
butą. Plateliu žydai, matyda
mi baisu žmogaus muszima, 
norėjo duot uriadn. 15 rub., 
kad ji paleistu, bet ezis nesuti
ko, paskui gi, paemee isz Paul, 
rubliu, paleido. Kadangi dau
gelis žmonių mate ta visa, tai 
Paul, žada ant uriadninko pa 
duoti skunda gubernatoriui ir 
prokurorui.

Krokelaukis
(Kalvarijos ap. Suv. g.). 

Nors aplinkiniai ukinikai ma
žai skaito laikraszcziue ir kny
gutes, bet susipratimas sziek 
-tiek pakilęs. Kožnas laikosi 
savo kalbos; vaikus in prade 
damaja mokykla, kurioj mo 
kytojas lietuvis, pasimokyt lei
džia; valscziaus “ponams” 
skriaust nesiduoda; tarpu saves 
nesivaidija, po teismus nesita- 
so.

Visi gyvena iszsiskirste in 
vienasedžius. Dirbamas maszi- 
nas turi, aria plūgais (to anaip 
tol nėra pas dzukus Seinų 
apskriezio). Gyvena beveik 
visi pasiturineziai, samdmikai 
retai kam reikalingi.

Permaina.
Baseinai.- Lig ežiam laikui 

vieosia gminosia Lietuvei 
isz paliepimo rando kabojo pra 
voslcviezki abrozai, nes dabar, 
kelt vaitai nekuriu gminų, pa 
viete Raseinu, iszmelde isz ran 
do idant galėtu pakabint abro 
žus Szv. Paneles ir Viesz. Je 
zaus m vieta pravoslaviszku.

Užpuolimą.
B’alystok.- Trys žmonis už 

puolė ant f.biikanto Brelo, 
szale jojo kancelerijos ant uli 
ežios Czenstakavos, ezaudami 
Brelu kelis kartus isz revolve 
ru. Ant gilukio ne pataikė. Ke 
Ii perejgei ir pol’c'je pradėjo 
vi;' szaunauczius ir prie pagial 
bos karumenes du i-z jnjti li
kos suymli. Buvo tai jauni ži 
dūkai 18 ir 20 metu senumo 
Pružastis szovimo buvo, jog 
fabiikantas Brelus insteige ga
rini ,3 maszinas in savo f įbrika, 
per ka keliolika darbinyku 11 
kos paszalinti nog darbo.

Kolera
P itersburg, 1 Aug.-Randas 

.-<to ;esi visom pajėgom prasza 
lint ir isznaikyt azyatiszka ko
lei'.", kuri pradėjo prasiplatinę! 
Rosijoi. Toji baisi liga vieszpa 
tauje visuose aplinkinėse sker 
rai upes Volgos, pradedant 
nog Nižnojo Novgorodo lig 
upe no teip-gi ir prietoviniose 
miestuose prie Kaspijsku ma 
riu. Teip-gi pasirodė apskiiti 
je kazoku Dunskuose, nes vai 
dže samtariszka turi vilti jaja 
sulaikyt idant ne-igautu in 
Moskva ir Petersburga. Gidin 
toju sunkei yra gauti, norints 
randas ir paskyrė milžmiszka 
skaitli ant to mierio.

Net juokas. -
Viename Rusijos valecziuje 

buvo szioks juokingas atsitiki- 
kimas. In valscziu atvarė viena 
pamiszusi valstietis Girtas vai 
tas (stamina) liepe inkiezti 
vargsza in szaltaja. Kada atėjo 
sargybinis beprotis atsisėdės, 
insiremes in szonus suriko jam 
rodydamas in vaita: “Paimk ir 
tuojau uždaryk in szaltaja szi- 
ta girta kiaule! Asz ežia esu 
vaitas”. Sargybinis tuojau isz 
pildė beproezio paliepima ir 
kada tikrasai vaitas nenorėjo 
klausyti, tada jie jam ir nagai- 
ka užvažiavo. Tik už keleto 
valandų susirinkę valstiecziai 
paleido isz szaltosios savo vai 
ta. Visi kuone alpo juokais.

Caru apvogė
Peterburgas. Caro žieminiuo 

se rūmuose jo paties knygyne 
pražuvo daug brangiu daiktu: 
medaliu, senu pinigu, žetonu ir 
t. t. Vogta su vieno rumu vai 
dininko žinia. Sako, surasta 
jau keletas prapuolusiu daik 
tu ir daugiau kaltininku. Va 
gis vieton pavogtųjų daiktu 
padėdavo tokius pat daiktus 
isz pigios medžiagos padary 
tus, užtat teip ilgai ir nenu 
tvėrė.

Bakuje užmusztas antstolio 
padėjėjas ir sužeistas apylinkes 
užveizda.

Nelaimingas atsitikymas
Isz Mohylavo danesza api 

liūdna atsitikyma, kokis ateity- 
ko laike atnaujinymo vietines 
bažnyczios katedraliezkos. Prie 
atnauj'nimo bažnyczios lubu Ii 
kos pastatita rueztavone 35 
mastu augsezio ant kurio užėjo 
jaunas artystas-malorius isz 
Warszavos, Leonas Lidaravi- 
czus, nes vos užėjo ant risztavo 
niu koja jam paslido ir puolė 
ant plitiniu grindų, užsimuez- 
damas ant vietos. Jaunas artis
tas vos pabaigė 22 metus ir 
buvo garsingu malorium. Pa 
dabino daug bažnycaiu Varsza 
ve ir aplinKiniuose micsteluose.

Ramygala.
(I’an. apskr.). isz Užkalniu 

sodžiaus Banaityte atvede sa 
vo devynių metu broli in baž- 
nyczia katekizmu pasimokyti. 
Po katekizmu, apie treczia va
landa po pietų ji, nenorėdama 
su savimi brolio vedžioties, pa 
liko ji pas viena žydą, kurpi,o 
pati iszejo su savais reikalais ir 
ilgai užgaiszo. Tuotarpu vai 
kas, nesulaukdamas sesers, 
iszejo . Sugrižuei pas žydą ir 
neberadusi brolio, ji mane 
kad jie parėjės namo. Sugrįžta 
ir mato, kad brolio nėr namie. 
Namiezkiai iszsigande sujudo 
jieszkoti vaiko ir ta paezia 
diena atsidūrė iu Ramygala 
pas žydą, reikalaudami atiduot 
vaika. Žydas, žinoma, gynės, 
kad jis jokio vaiko neturis, 
kad tas vaikas iszejes namo. 
Greit pas žydą susirinko nema 
žas būrelis miestelenu, dau 
giausia moterų, ir nutarė, kad 
vaika žydai papjovė. Susirin 
kueieji spyrė kurpi atduot vai 
ka, nes kitaip jie pradėsią žy 
dus muezti. Žydai iszsigando ir 
eme rinkties. Ta paezia nakti 
jie davė žinia in Krekenava ir 
in Panevėžį, praezydami poli
cijos užtarimo.

Ant rytojaus Ramygaloj 
buvo turgus (muge), ir pri 
sirinko daugybe žmonių. Vale 
tiecziai vaikezeziojo inirte po 
miesteli, nežinodami, ka daryti 
ar ežia muezti žydus ar ežia 
re. Ant galo, bijojo ir polici 
jos, kuri pribuvo jau nuo ry 
to. Daugiausia kurstė priesz 
žydus Adomas Marozas, Kazys 
Valikonis (miestelenai), paskui 
Jonas Rankele isz Rauksztoniu 
sodžiaus ir davatkos Vrubliauc 
kytes, kurios net macziusios 
žydus vaika vedant pjauti. Žy 
dai sako, kad ta-pat dariusios 
ir kelios lietuves mergaites isz 
miestelio, kurios laikraszcziue 
skaito, nors, tiesa pasakius, jos 
skaito tokius laikraszczius, 
kurie negina žydu muezti. Bu 
tu labai negražu!

Apie vidurdieni atvažiavo 
isz Vilpliu sodžiaus valstietis, 
kurie praneeze, jog ju sodžiuje 
yra užklydęs vaikas. Tas vai 
kae ir buvo Benaitytes jieszko 
mas brolis, kuris ejes namo ir 
neatitikės tikrojo kelio. Žydai 
labai nudžiugo, o ant stolis 
isztardee nurodytuosius kurety 
tojus iezvaživo namo. Už savai 
tęs buvo atvažiavęs pate ieprau 
nikas ir isz naujo ieztarde visus 
gudragalvius. Knotas pasi 
baige-ncr žinios. Sako, kad 
žydai reikalauja atiduoti kai 
tininkus in teismą.

Biauru daros, kad tarp so- 
dieczin tebevieszpatauja toks 
tamsumas!

Lapiszkiai.
(Gulbinu v. Pan. ap.). Po 

biržėj buvo atlaidai. Ant ryto 
jaus, grįždamas isz atlaidų, ap 
sinakvojo pas viena ūkininką 
Lapiszkiu sodžiuje ubagas. Ma 
tydamas, jog ezeimininkas isze
jo pas arklius, ubagas atsikėlė 
nakti ir, priėjės prie ezeiminin 
kės, pareikalavo raktu. Szeimi 
ninkei pasisekė ieztrukti ir 
duoti žinia vyrui. Bet kol jis 
parėjo isz arkliu, ubagas iszsi 
dangino isz sodžiaus.

Rokiszkis.
(Ežerenu apskr). Rokiezkio 

valscziaus jau du sodžių iszsi 
skirte m viensėdžius. Jie dabar 
labai džiaugiasi. Kiti sodžiai 
matydami ju laime ir patis e- 
me rupinties ta-pat daryti.

Sziaultai.
Poliicja tvarkdare Sv. Petro 

dienoje pusiau deszimta vai. 
vakare atėjo pas kun. 1. Macį- 
jeveki kapu sargas praneszti,* 
kad ant kataliku kupu susirin

kepolicistai girtuoklaujairkad 
sargui, perspejus szoke ant jo 
muszti paskui klausė pravardes 
kad sustatyti protokolą. Kun. 
Macijevskis, nuėjės persitikrin 
ti, rado ant kapo nesenei palai 
dotos policijos sekretoriaus 
žmones, begerianezius degtine, 
sekretorių Elksejeva, du teip va 
dinamų “rasporežencu ’’(kandi 
datus ant pagelbininko prista- 
vo), sekretorių ir tris mote- 
riszkes Kun. Mac. nenorė
dama su girtais turėti rokundu 
nuėjo pas pristoya, reikalauda 
mas, kad gircuokliaujanczius 
policistus nuo kapu praszalin 
tu. Pristovas iszsiunte savo pa 
gelbininka, idant jis iszpildytu 
kun. Mac, reikalavima. Drau 
ge su pristovo pagelbininku 
ant kapu nuėjo ir kunigas. Bet 
žmones patarė kunigui prasiža 
lint, nes policistai žada ji nu 
szauti. Namo eidamas, kunigas 
užtemijo paskui save sekant 
policijos sekretorių. Taiužžvel 
ges kunigas Mac. in klebonija 
inbego ir greita užsidarė durie. 
Sekretorius ilgai belde m kle 
bonijos duris, visaip szaukda 
mas,-kam, girdi, kunigas užve 
de policija ant policijos. Kaip 
tas pasibaigs- nežinia; tik gir 
dėti, buk policija bijosi, kad 
kun. Mac nesiskųstų guberna 
toriui.

(sz visu szalu
Gaisras isznaikino6 mies

telius.
Szeszi miestelei Kanadoje 

tapo iszdeginti per gaisra ir 
daugybe ypatų pražuvo lieps 
nose. Priežastis" gaisro ateina 
nog deganeziu krumu, katrų 
liepsna daejo prie miesteliu ir 
juos isznaikino. Ugnagesei 
neeztant kovoti su gaisru ir ne 
žine kada taps iszgesintas. 
Vardai iezdegueiu miesteliu 
yra Hosmer. Fernee, Elko, 
Sparwood, Olson ir Cokato. 
Tuketancziai gyventoju randa 
ei be pastoges kenezia dydeli 
neiszpasakyta varga.

Kazokai pleszikai-
Kazokai Persijoje po vadys 

te Rachido Khau insigavo in 
miestą Fabryž ir padari sau 
lebi. Moterių turėjo m valės 
pleezi viską ir naikino. Kre
mus iszpleszi, insigavo in krau 
tuve siuvamu maezinu kožnas 
paemi poviena rnaezina ant 
arklio, o kad buvo per sunkios 
tai pardavi po 25 centus.

Nuskendo 300 kiniecziu.
Kiniszkas garlaivis Ying 

King nuskendo arti Ilong 
Kong o drauge su juom prige
ri 300 kiniecziu. Baisi viesulą 
siuto per dvi adinas.

23 vyrai užgrauti 
kasikloje.

Fernie, B. C.- Dvideszimts 
f ris anglekasiai randasi užgrauti 
Coal Creek kasikloje. Beabejo 
nes jau visi randasi be gyvas
ties.

Tvanas Austrijoje.
Lietus puolantis per keletą 

dienu be perstovio, iszsiliejo 
upes e ir padare daug bledies 
Tyrolijoje Austrijoje. Bukawi 
na ir Zdler distriktuose 
buvo padaryta daugiause ble
dies. Pirmam mieste apie 50 
gyventoju nuskendo o aplin
kui Zeller pražuvo 20 ypatų.

Gyvai palaidoti.
Londone (Anglijoj) buvo 

metinis susirinkimas draugijos, 
kuri statosi sau tikslu daboti, 
kad nebutu laidojami gyvi 
žmones. Daktaras Gedvinas 
praneeze susirinkimui, jog jis 
pats esąs patyręs apie 100 to
kiu atsitikimu, o 290 kartu 
jam pasisekė gyvai laidojamus 
žmones gelbėti.



DU KART NEDEL1NIS LAIKKRASZTIS

Iszejna kas Utarninka ir Petnicz® •
PRENUMERATA KASZTUOJE!

AMER1KE—Ant cielo meto $2,50
ant puses meto 1,25 
ant ketverczio meto 65

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

Mėnesinis Rasztas "Linksma Valanda"
AMEIUKE ANT METO-----—------------  gl,00
ANGLIJĘ.............................. ...... ............. ....... 7 Hh
p «’SI’S......-...............  _........... 7 mr
UOSSIJR.....—................-.......—....... -...........$1,50

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

AMEB1XK.........................-........   $3,00
ROSSI J E ............................. ........................ $4,50
ANGLIJOJ........................................................ lo sb

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

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

LAIŽYTOS.

Vienas jaunas Parižietis, 
kuris tankei kelaudavo in Lon 
dona, idant geriau apsipažint 
su tuom miestu, apsakineje se 
kante historije, kuri jam tenais 
atsityko.

— Paėmiau- kalba- stanci 
je vienoj karezemoi ir visi bu
vom liksmi ir valgėm vienam 
pakajui.

— Diena priesz muso iszva 
žiavima, vaiksztynejau po kie
mą apie penkta adyna vakare, 
kad sztai atjojo kokie tai raitė 
lis, vesdamas arklį priesz sa
ve.

— lieji ar yra tenais kasl- 
suriko- atimkyte mano arkli 
ir nuveskite in tvaria.

Tarnas iszbego ir atsake:
— Perpraezom pono,- nes 

a nt nakvines pono ne galime 
priymt, ne pono arklio ne gali 
me patai pint, ba tvarte vietos 
nesiranda o ir name viekas už 
imta.

— Nieko teisingesnio nesi 
randa, atsake pakelevingae,- ži 
nau jog turėtum aplaikyt dova 
nele už savo darba; ne bijok 
mano broluk, bukie tvirtas jog 
iszkelaudamas ryto, ne užmir- 
szu apie tave.

— Nes asz apie tai ne kal
bu, mano ponas, ponas ežio 
naie pribuvai ir nori pasilikt 
ant nakvines, o pas mus ne 
yra vietos ne del pono ane ark 
lio. Turi ponas nusiduot in ki
ta viesznami.

— Suprantu gana gerai ma 
no milemas, juk asz už pe 
cziaus ne iszaugintae? nuolatos 
esmių kelionėje ir žinau viso 
kius papratimus; ne bijok ir 
nieko, nesigailėsi to; iez tavo 
veido matau jog esi geras vi- 
rūkas, nes pasirūpink, idant 
mano arklis turėtu gera pri
glauda.

Paezokiae tai, ėjo tiesiog m 
svetaine, palikdamas arkli ant 
kiemo.

— Matau jog tai kokis kvai 
las kurczias, asz jam kalbu 
idant nusiduotu in kitur, ba 
czionais vietos nesiranda o ji 
sai man kalba apie nagrada.- 
Na, ir ka asz su juo ai kliu 
veiksiu ?

— O ka, turi priymt ir ga 
na,- atsiliepiau in tarna, idant 
už bromo ne iezbegtu, ba ki 
teip būtumei atsakaneziu už 
jin. Matyt jog tasai žmogus 
yra kurczias.

Nusidaviau paskui in svetai 
ne; matau, jog sveczias eina in 
kukne; gaspadine tas paezies 
žodžiais jin pasveikino, jog del 
jo nesirand avietos.

— Tykiu labai, mano poniu 
te,- atsake jei su didele paguo 
ne,- jog teip puikioje svetaine 
je, ne štokuos man vietos. Te 
gul poniute ne triūsia teip ir 
mane neperpraszineje, ba prisi 
pažinstu jog esmių kurczias, 
kad ir su armota iszszautu prie 
mano ausu, tai ne iszgirstau.

Po tam inejna in pakaju, se 
da sau ant kėdės prie pecziaus 
kaip locnam name;

Ejna gaspadine pas savo vy
ra ir pradėjo rodavoiys ka su 
juom daryt?- Ar nogla jin 
czionais atvarė pas mus tąjį 
nuobrodi o ka priek tam kur 
ežias? Ne nori sau ejti, o ka 
mes duosiu jam valgyt? ant 
ko gules?

— Juk ne spasabas jin isz 
mest už duriu,- tarė vyras,- 
duosis jam tas, kas pasiliks 
nog svecziu o ant kėdės persi 
miegos.

Nubėgau pas savo draugus, 
o kada pasakiau jiems visa at 
sitikyma nusijuokem visi szir- 
dingai.

Užskambino ant piet, suejna 
me, pradėjo neszt valgi ant sta 
lo. Kurczias eina paskui slogi 
ne, ir payma paskutinia vieta 
prie stalo be pavelinimo.

Gaspadorius ant jojo užri 
ko.

— Hej, mano ponas, ežio 
nais tik del darinktu svecziu, 
del pono stalas uždangai? at
skirtam pakajuje.

— Nieko, nieko, pone gaspa 
dorian, paeipažinstu ant visko> 
žinau kaip givent su žmonimis 
ant szio svieto. Ant paežio ga 
lo pribuvau ir gale atsisėsiu. 
Praszau pono pavėlink man 
tiek, bile gerai pa valgy tau..

Juokai mus paėmė; jisai vis 
savo trauke:

— Praszau, nesirūpinkite 
apie mane, ne pavėlinsiu ant 
to.

— Ka-gi daryt su kurezium ? 
Turėjome pryimt jin prie sa
vo draugystes.

Padalino valgi; kurczias 
valgė už keturis.

Po piet, kada reikėjo užmo
kėt už valgi, iszeme matznele 
isz keizeniau3, padėjo 60 feni 
gu ant stalo.

— Mano ponai,- tarė paspa 
dorius- daugiau reike iezmo- 
ket.

— Ne, pone gaspador, ne, 
atsako kurczias, ne daryk po 
nas man skriaudos, asz pats 
užmokėsiu... Norints žmogus 
ne pasiredias kaip privalo, 
kaip mane ponai matote, nes 
vienok iezmielatz:rdi8tes Dievo 
atsiras statikas kiszeniuje, Per- 
praszau nužemintai, jog juso 
geradeystes, jog .norite už ma
ne užmokėt, negaliu pryimt.

Sztai atejna slūgine su žva 
ke rankoje, idant paklot lova. 
Paregejas jaja kurczias, atsisto 
jo nog stalo, pasikloniojo yi 
siems ir nuėjo in miegetube, o 
mes da pasilikome pakajuje, 
kone trukdami nog juoku isz 
jojo navatnu apsiejimu, ko
kius tasai žmogus iszdare.

In kėlės minutas inpuole siu 
gine ir szauke in mane:

— Ant meiles Dievo pone, 
begkie kagreieziaueia. Tasai 
žmogus inejo paskui mane in 
pono miegstube ir nusiredo, 
idant atsigult in pono lova; 
ant mano žodžiu ne paiso.

Paszokome yisi tuojau.“ ir 
nubėgome pas jin; nei viskas 
ant niek, duris uždarytos, ne 
galėjome atidaryt.

Juokai paėmė mus vsius; 
asz visaip priesztaraudamas 
ant kureziaus, apsimalszinome 
ir pradėjom klausyt prie du
riu. Kurczias kalbėjo pats in 
savia:

— Kokis i»z manias nelai 
mingas žmogus! ne girdžiu! 
Gal kas iezmus duris! O gal 
mane apipleszt... gal mane nu- 
žudint. o asz to ne iszgirsiu!. . 
Ha, visa nakti ne užmigau, 
žvake neužgesysiu, kad norints 
galecziau gintis ir iezbandisiu 
mano pisztalietus, ^jago kas 
man norėtu padaryt kokia 
skriauda!...

Vienok ne atėjo prie\o; da
viau jam pakaju, o asz persė
dėjau visa nakti ant kėdės.prie 
kaiminelio; graudinausi ant jo 
jo nelaimes.

Ant rytojaus atsikėlė kur 
ežias, liepe pabalnot arklį, o 
užmokėjo tarnui, kas prigulė 
jo, atsisedias ant arklio ir teip 
in mane atsiliepe:

— Perpraszau labai poną, už 
prisieavinima tavo lovos vakar: 
Vienas isz mano prieteliu, ku
riam czionais perejta vakara 
atkalbėjo nakvines, ėjo su ma
nim isz laižibu ant 20 markiu, 
jog czionais jokiu epasabu ne 
gausiu nakvines. Norėdamas 
iszlaimet laižybas, tyczia pasta 
navijau nudavinet kurczias ir 
tai man gerai nusisekė. Supra
tau isz pono kalbos vakar, jog 
ketini ryto keliautie ant laivo; 
turėsiu giluki su tavim tenais 
susitikt ir papraszisiu tave ant 
geru pusrieziu, idant už szlek 
ta tavo nakvinia ant kėdės isz 
nagradyt. Gero ir greito pasi 
malimo'

Po tam užkirtęs arkli, nujo 
jo tolin, o as net pastyriau nog 
nusistebėjimo, kaip jisai gerai 
atlosze ta visa peretati.ua kur 
ežiu.

Vyrai susitari, 
Du bertainiu alaus paemi, 
In laukus nusigabeno, 

Sztai ir bobų atvandravo!
Geri lyg pusiau naktų, 

Už sveikata visu,
Ir nekurie teip nusilesi, 

Jog net susimuszi.
Vaitas teip apsudijo 

Jog visi musztukai po 3 dol 
užmokėjo.

Dvi merginos no uarszczio 
svaiguli gavo,

Jog bjaurei susirupezevo;
Cup lup už plauku, 

Arba tiesiok pasakius už kud- 
lu!

Badai net žiurkes iszpuoli, 
Da ir szedien ant žemes guli...

Ir tai pilnos prilindo,
B u žiu ir glindų!

E, mergeles ne gražu,
Jagu y mates už kuodu;

Jagu musztynia užsiymate!
Tai dzievaž proto ne turite!

Pasitaisykite, 
Kitas peles nusipirkite.

* * *

Prie Najorko, ne didelame 
mieste,

New Jersey Steite, 
Digtas būrelis gyvena Lietu

viu,
Nes terp jin mažai padoru. 

Kas vakars karezemas atlanko, 
Ir niekad del ju ne pakonka;

Sueja raugala trauke, 
O ir guzute mauke. 
Isz kipszo malones, 

Atsiranda ir plovones.
Ne senei musztines atsitiko, 

Per kureis vos gyvastis ne pa
siliko;

Dievo meile buvo, 
Jog pora ne pražuvo.

Kad ne gyrtybe prakeikta, 
Ne butu pjūvy nei vieta!

Ir moterėles puikei apsieina(?) 
Kaip tiktai vyrai in darba isz- 

eina;
In kuopa susibėga, 

Gere, plovoje, net geda!j 
Alų pantukėm neszioje. 
Isz kaleinos ežestavoje.

Ulevoje, kaip už geru laiku, 
Ne paisedamos ant likusiu na- 

mien vaiku!
Dainuoje, 
Plovoje,

Prie vyru kabinasi, 
Kaip szuo priesz vireje laižosi. 
Kaip tolaus buna, nesakysiu, 

Del saves pasilaikisiu, 
Galo ne rasite,

Patis dasiprasite.
Oi virelei ir moterėles, 

Auginate sūnelius ir dukreles; 
Žinote priežodi: Kokie tėvai, 

Tokie ir juju vaikai!
Kas nedele kuningas pamoks

lus garsina,
Puikei mokyna, no pikto gyna. 

Viskas pro'ausis praeina, 
Ant pataisos ne nueina. 
Sunkė pabaiga turėsite,

Kada ant smertelno patalo 
gulsite!

Ne vienas tart žodi ne gales, 
Kada in gerkle smala ir siera 

varves!
Kaivysiesi, 

Tampisiesi,
Vaiku ne prisiszauksi, 
Ne prieteliu ne gausi.

* » #

Jus mano szirdeles,
Kaip Elizabetlio bobeles, 

Teip mėgsta byra,
Jcg gal niekur teip neyra. 

Niekad ne buna gana, 
Gere, o vyrai fundina;

Iszpurpe veidai, 
Nosis iszrodo mėlynai. 

Ne gerai moterėles darote, 
Jagu girtuoklyste varote.

Viską pragerete, 
Ir da fundatorių jeszkote;

O kad ir indijonas užtrytuotu, 
Tai ir tas loska turėtu.

Ba alus, 
Kožuai garus.

Ir vaiku ižsižadetu, 
Kad dinerke alaus gautu.

APIE UBAGA. ’
Mirszta turczius. 1'^ visa 

savo gyvenimą buvo szykeztus, 
kietas, tat surinko didžius tur 
tus.

— Negalima kitaip-kalbejo 
kuomet jam buvo užmetineja- 
mas szykstumas,-gyvenime pi 
nigas yra viekuom.

Ir sztai dabar, kuomet prisi 
artino mirties valanda, maste:

— Turbut ir aname sviete 
pinigas yra viekuom. įteikia 
apsirūpinti, kad paskui netu
rėti bėdos.

Pasiszauke vaikus ir atsisvei 
kindamas su jais, liepe sau 
graban indeti maiezeli su pini
gais.

— Nesigailekite-pr.dure-in 
dekite aukso kodaugiausia.

Ir nakti numirė. -
Vaikai jo norus iszpilde ir 

indejo jam graban kelis tuks- 
tanezius rubliu auksu.

Kuomet sudėti palaikai gra 
ban ir kuomet turczius atsiekė 
ana svietą, prasidėjo paprasti 
formaliezkumai, tirinejimai, už 
razymai in visokias knygas. 
Nagrinėta, kankinta ji per vi
sa diena.

Ir aname sviete randasi teip 
pat kanceliarijos, visokios rasz 
tinęs, policijos stotis irantraszu 
bjurai.

Vos sulaukė vakaro. /Buvo 
alkanas kaip vilkas, o isz troez 
kulio jam rodėsi, kad jau su- 
degses. Rykle iszdžiuyo, lie- 
žiuvis prilipo prie gomurio.

— Pražūsiu !-mane.
Staiga mato bufetą (sznkiu), 

nustatya valgymais ir gerymais 
taip kaip didelėj geležkelio sto 
tyj. Viskas yra, ir užkandžiai 
ir gerelai. Net ant maezinukes 
ten kas kepa. ,

—Na-sako pats sau- galiu 
pats pasigirti. Kaip asz atmi
niau, jog viskas visur tas pat, 
kaip ir pas mus, Ir kaip gerai 
padariau, kad su savimi pasiė
miau pinigus! Dabar ir paval
gysiu ir atsigersiu.

Su džiaugsmu paeziupinejes 
maisziuka su auksu, prisiartina 
prie bufeto.

— Kiek?-užklausia nedrą
siai, rodydamas in blekinuke 
su žuvytėmis.

--Po kapeika-atsako tar 
nas.

— Pigiai-mano turczius.
— Užklausiu dar....

— Sztai, meldžiu, meldžiu! 
-ezaukia turczius ir paduoda 
nauju kapeikų ciela sauja. - 
Tik meldžiu greicziau!

Tarnas pasižiurėjo in pini 
gus ir nusiezypsojo.

— Matau- sako, kad ne 
daug tamsta tenai, ant žemes, 
■szmokai. Imame ne tas kapei 
kas, kokias tamsta pas save tu 
r1, bet tas, kurias tamsta davi 
nėjai svetimoms rankoms. At
mink, tamsta, gal kuomet da 
vei egletai, remei pavargėli?

Turczius nuleido akis ir už 
simaste Niekad nieko nedavęs, 
neszelpes pavargėliu, ne davės 
elgetoms iszmaldu.

Du milžinu tarnu iszvede 
tureziu.

NAUJA KNYGA 

IstorijeSzventa 
Seno Ir Naujo Instatimo su Paveikslais.

Yra tai pirmutine knyga lietu viszks 
su teip puikeis paveikslais, jjadirbtof 
per europinus artistus. Puiki popien 

I Aiszkus drukas. Didelo formato.
Kožnas gėrėsis katras taja knygr 

nusipirks. Norint daug kaszto ant 
iszdavistes tosios knygos padejomt 
vienok pastanavijom 

f.“ Ėį r1“ 50 cento
Teipos-gi turime visokiu dvasiszku 

svietiszku ir istorinu knygų kurio 
katalogu gausite dykai. Adresavokite 
“Saule" Mabaaoy City, B»-

No fl. Uszpuol’maB totorių - Baltai 
Vaiduiye • Atmokejimas kunin- 
go. 25o.

No 10. Jonas Spekulantas. Križiue 
f trie upes visfos- Doras Vaikine- 
is. 25o.

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

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

1001 NAKTŲ- Puikios Arabiszkos
istorijos, $3.00

Del zabovos.
Moroliezka Kabala su Salamono no 

se. 25
Tikriauses Kabalas su pagialba ka- 

žiru 23c.
Burikla 10c.
Dide'is Sapnoris su daugiur paveiks

lu. 50o
[szguldimas Sapniu 10 o.

Del loszinio Teatru.
Naminis pleperis, juokinga drama 

viename atidengime. JOc

Popiera del gromatu.
Puikei iszmarginta su kvietkom ir 

puikeis skaitimais 2 už 5o 25o. tuz. 
Gražesne popiera su auksuotuora 

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

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

už tuz Kopertos 10c tuzinas.

— O tai?- vėl klausia, rody 
damas pirsztu m iszkepta, ga
ruojanti ir ezilta kepeni.

— Taipgi po kapeika- at 
sako tarnas ir czypeosi.

Turcziaus nusistebėjimas 
jam iszrode labai juokingu.

— Tatai jaigu teip, duokite 
man ant torielkaites deszimte 
žuvycziu ir penkis kepenio ga 
balelius.... Ir rasi da..

Godžiai vedžiojo akim po 
kvepiancziue užkandžius, nore 
damas da ka nors daugiau isz 
sirinkti.

Tarnas klausė, bet paduoti 
nesiskubino.

— Pas mus mokama iez- 
aukszto- tarė sausai

— Mokėti? Labai gražu, 
tuojaus.

Turczius iszsieme aukso 
penkrubline,

— Sztai ve!
Tarnas apžiurėjo pinigą.
— Ne- sako- tai ne tokia 

kapeika.
Ir atidavė tureziui pin'ga, 

paskui pi s'szauke savo padeje 
jus. Du milžinu nuvedė tureziu 
szalin.

Nubudo, o paskui intužo.
O tai kur rupeetie! -masto 

pats sau vienas. Kibą jie tik 
vienas kapeikas ima? Stebetini 
daiktai! Reikes iszkeieti.

Skubinasi pas savo eunm ir 
per eapna jiems apsireiszkia.

— Pasiimkite sau auksa. Jis 
man nebreikaliogas. In v eta 
aukso įdekite man kapeikų 
maieziuka: Kitaip _ pražūsiu

Pabūgę vaikai ant rytojaus, 
taip kaip tėvas liepe, padare. 
Iszeme isz grabo maieziuka su 
auksu ir idejo maisziuka su ka 
peikomis.

— Turiu! - suszunka links
mai turczius ir bėga vėl bufe
tam

—Duok tamista valgyti, nes 
baisiai esu iszalkee.

— Pas mus mokaei iszauksz 
to! - taip kaip ir pirmiau sau 
sai atsake bufeto tarnas.

Dtaiktai del Kataliku.
Križelei pastatomi juodi, su zalatiU 

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

lig $2.50
Krajavi szkaplierei su juostukem 15c 
Karmelitinei szkaplerei 15.
Žvakes nog 15o lig 40o.

Ražanczel.
Puikus Ražanozei, kukinei, juodi ii 

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

sidabruoto lenciugelo 80c.
Puikaus raudono stiklio, Vh. 
Kaulinei druezei padirbti 80, 
Tikro balto marino kaulo ir »ksai 

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

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

$3, $5, $10, $15, $25, $35, irauksz 
cziau.

Visi ražanozei yra puikei ir druozei 
sunerti o padaryti isz geriausio 

materyolo.
Abrozelei del malda kniegu 2 už 5o 

ir lOo.

NO $5 161 UU ? 
-sGMAJNlNES MASZIN0<>- V

fr kitokį reikalingi prietajnaj Ba
das pas mta ant pardawimo, T«j- 
po»-gi priutatom kola* dalali aue- 
■QD06 Dorinta kokio padirbimo.

Fardoodame pikes, adatas, diik»^ 
^reperiue, nkwibaua, knatus, popie- 
M ir L L Parduodam Pscxins o ir 
teuos patajsom.

W. MORGAN,
10 N. Main Mahanoy City Pa

IR VĖL 100 TUKSTANCZIU ISZLEISTA
LIETUVIŠ

KOS
Daktariszkos

KNYGOS

VADOVAS 
IN 

SVEIKATA

Didžio 208 
puslapiu

Nes pirmesnės po 50 tukstančiij laidas; kaip bitės lietuviai išnešiojo — po visq pasaulį knygas.
NAUJA pnskutinė 100 tiikstiinčių egz. LAIDA, su daug pridėjimų ir 

Išaiškinimų, apie visokias ligas; kaip būti sveiku, nuo ligų apsisergėt, išsi- 
gydyt ir žingeidžių paslaptybių žmogaus gyvenimo — pripildyta

Direktorius Collins NEW YORK Medical Instituto.
VADOVAS IN SVEIKATĄ parašyta aiškioj kiekvienam suprantančioj kalboje.
TĄ KNYGA yra naudinga vyrams ir moterims, seniems ir jauniems, sveikiems*© labiauso sergantiems.
ŠITĄ KNYGĄ perskaitęs, netik mokės, kaip būti sveikų, nuo visokių ligų apsisorgėt i, bet ir daktariškam mok

slo apsišvies, o ir žinosi kur ir kaip išsigydyt sergantis. ..Vad.'in Sveikata’ ‘ apart moksliškų išaiškinimų, net su pa
veikslais pamilo, subudavojimo žmogaus visas paslaptybes, lygei plačiai aprašyta vyrų ir moterų lytiškas gyvenimas 
iš abiejų pusių, kaip darosi ir kaip būti laimingu.

K AD VADOVAS 1N SVEIKATĄ didelė knyga, tik perskaitęs jų, viską 
galėsi atrasti. DOVANAI ja kiekvienas apturės, kuris atsiųs tik 10 centų 
markėms prisiimtimo kaštus.

| JEI TEIP SERGI, kad bo tikrų gorų vaisių ir bo SUMANAUS DAKTARO, negali būti išgydytas, tai COLLINS 
.N. Y. MEDIUAL INSTITUTAS didžiausias ir seniausias Amerikoj, pasekmingai visokias ligas išgydo, nes jame 
darbuojasi daktarai specialistai ant visokių ligų ir vartoja geriausias, tinkamas gyduoles, pergalėjimui ligos, — su- 
iteikia sveikatai pagelbą, atsišaukus asabiškai ar aprašant (lietuviškai) liga-nesvoikumus, per laiška.
Į Kad apsiima, tai ir’išgydo: VYRUS ir MOTERIS, senus ir jaunus nuo visokių ligų.
I ' KAD TAS INSTI TUTAS pasekininifai visokias ligas, paprastas, užsendįtas ir paslaptas užsikrečiamas išgydo; 
tai liudija pačių gydynių laiškai, palei daleidimų Tš daugelio talpiname nors keletu.

Išgydyta nuo už- 
sendintos ligos 
skausmingos mė
nesinės, baltųjų, 
ir dieglių. vidu- 
ruošė ir st rėnosę ki

lti daktarai ueįsten-
I ge išgydyt.

Agnieška Daškeno
New Rockford, N. Dakota.

Mylimas Dr. SPECIALIST AS. i 
• Dėkingas esu už vaisius, ku

rie mane i^iryde nuo abelno nusilp
nėjimo ir jaunyst'-s gyvenime klai
dų nors butų sarmata apreikš! vi
są buvusį nelaimingumą, bet ve
lydamas d> 1 brolių slapi i ilguose at 
likimuose npturėt tykrą išgydima 
kad kreiptųsi priėjus ir kad viso
kiem be pašaukimo daktarams 
pinigų be naudos nemelytų. Da
bar aš esu sveikas ir drūtas ant 
visų dalių Kimo - jus vardą visiem 
garsinsiu Lainydamas pagodong.

S. A. Kardu lis
719 O’Fallon st. Si. Louis, Mo,

Ilgai sirgias inkstų 
vidurių liga, skaudė 
jimo kojose, ranko
se ir sąnariuose plau 
učiu nesveikumų- 
kosejimu su skrep- 
liavimu.
Išgydilas dėkingas 
ir prisiuntė paveik
slu.

Juozas Nikelis
251 Cypres avė. Johnstown Pa.

Gyduolės visada tampa pritaikytos kiekvienam serganėiam specialiskai — atėjus asabiškai ar laišku atsišau
kus. Gyduolės išsiiinėiamos; po vis:j A.merika ir kitas dalis pasaulės. Slaptybė užlaikoma.* Įlašant adrisuot:

The Collins New York Medical Institute 
140. WEST 34 STR. (arti Broadway) NEW YORK N. V

Dčlei utsilankauėiij asabiškai Ofisas adaras kasdien nuo 10 iš ryto iki 5 po piet; šventadieniais nuo 10 Iki 1 vai. 
Dr. R. MIELKE, ruplntojasio gydinlale Institute.

Juo© kai
Ureduiukus in mužiką:

— O tu pane dobrozeju! tai 
teip tu savo prižadejima ’szpil 
dei! Ketinai man pnsiunst zui 
ki usz paiaszima in Kazenna 
palata o tu dabar man suviene 
prisiuntei!

— Ka? Juk asz net du zui
kius prisiunczeu! atsake muži- 
kas.-Praeita nedele du zuikius 
usztikau kopūstuose ir tuojau? 
liepeu eiti pas poną, o jngo ne 
atėjo tai ne mano kalte.

Prol’esoris in studentuką!
— Asz mislinu jog tu gali 

žinot, Kad Nojus suvalgęs per 
daug vinuogiu’ apsigėrę no ju. 
Tai pasakik ka jis apsvaigęs 
dare ?

Studentukas.- U gi dauži 
puodus ir langus, lauži kėdės ir 
Vitus isz gi inezioe užvare.

P.- Ka?... katu kalbi?.... 
Kas tavo to iszmokino?

S.- Mat praszau pono, mano 
tavas karta pasigeris teipdare:

Gerai atšaki.
— VienaKe poni kuri turėjo 

būda kaip iez ko paszidit, pa 
klausė vieno szlubo kuniugo:

— Kaip “einasi" geradejau?
— Kaip “matai” poni,

Bobų Evodos
— Ar namieje Jonuli mama, 

asz noretau su ija pasimatit.
— Ne ejk norint namieje.
— O del ko ? •
— Tetului davė in kaili jog 

net pabėgo tai ir tav teip bus.

Duktė in tęva:
— Tetuk kas tai ira ragana?
— Tai kur žmones apkeri.
— O ar didele ir kaip iszro

do ?
— Bus teip didele kaip tavo 

motina o ir in ija panaszi.

ISZEJO ISZ SPAUDOS KNINGA

SZV. RASZTAS NAUJO ĮSTATINIO Vi

H
■ 4

PARDUODAM PO
$2,00
$S,50

Sn kietais apdarais
Su puikeis zaiatitais apdarais

Už priBiuntinia per paozta turite dadet 15o prie knigos.

Kaluga spaudlnta yra lletuvlazkom litarom.

Adresas Kev. S. Pailticnius, Mahanoy City, Pa.

BiSCWTS BANKING HOUSE
Uždėta 1848 m. (BANKA BISCHOFF’O.) Uždėta 1848 m.

237 Broadway ir 4 Park Place, New York, N. Y.
-------------- J)

Pinigus si u n ūžiame i sena tėvynė kuoaisakancziausiai, pagal 
dieninio kurso, su kiekvienu isz New Yorko iszplaukian- 
cziu greitlaiviu, teip juog i 12 dienu krajui priimti lieka.

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

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

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

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

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

pieras, už žema pieke. Sukolektavojima daliu atliekame 
kuote bangiausiai.

PER LAISZKA AR ASABISZKAI ATSI3ZAUKITE ANT ADRESO!

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

NEW YORK, N. Y.
Nedeloje Banka atidaryta no: 10 igi 12 adynal. Sukatoje Igi 8 adyna! vakare.

W. TrasNauckas.
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

'Va

Dr. J. Fropstep
Specialistas AKiu Lygas 

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

Ofisas udinas 8 ryte lyg 8:80 vakare

Ofisas 15 E. Center Si.

6RABORIUS
520 WEST CENTER STR., MAHANOY CIT*, M.

tllDlUK KUNCK NUBIRUSIU, UXSASRO RTG1NUS 
OKI. UASlVAŽINatKU, KBAUSTt DAI^TUB. IB T. T.

peretati.ua


LIETUVISZKOS PASAKOS
Žydu pinigėli.

Žydai, keliu gryždamae, pa 
sijuto savo pinigu mabzeli pa 
metes. Tuoj paežiu keliu gryž 
dams ir jieszkodams, pamate 
bura, ant lauko be arent. Ta 
jis už?znekino sakydams: “Ve 
žirnelis krestelejo pinigelei 
ezvaptelejo, o tu radai?” 
Auam nieko neatsakant, žyde 
prikalbėdamas jin mokino: 
“Sakyk: Asz radau! Sakyk! 
"radau! duosiu pueauksini.” 
Tas atsiliepi kaip mokytas: 
“Radau !”-“Nu! o kaip tu ra 
dai ?”-“Vežimelis krestelejo ir 
t. t.”- “Ataduok pinigeliue!”- 
“Kokius?” asz nieko ne žinau.’ 
-“faieievain putnia!’ Juodu 
nuein, o žydelis ponams savo 
atitikima praneszes, berną klau 
einejo: “Vežimėlis krestelejo, 
pinigelei fzvaptelejo, o tu ra
dai!” Sakik radau, Ale tas po 
visas nes žlbt! ne saki. Žy
das jin vadinėsi: ‘ Eikszt 
lauko! ’ Iszejus auksina pri
kibdamas, vėl jin pamoki
no:' “Sakyk, radau!” Biar 
nas lauke teip ir pasaki. 
“Nu! tai eikez in vidų!” žyde 
lis vėl potenuoje; “Vežimėlis 
krestelejo, pinigelei szvaptele 
jo, o tu radai!- Sakyk radau!“ 
Tas vėl ne žodžio. “Eiksz lau 
ka!” vadinas žydelis, ir vėl pi 
nigu bute duodama jin moki
na: “Sakyk: radau!” Ane ta 
da atsiliepe: “Radau.”-Nu! 
tai eikez m vidų pas ponus!’ 
Žydas vėl savo poteri skaito, 
ale biarnas ne žodže neatsilie 
pe.- Ponai supykę abudu isz 
vari klausdami, ko jie atėjo 
žmonių naravoti. Jie gali da
ryt, ka nori. Dabar žydas žmo 
gu viadasi skandint Sakas: 
“Brisk in upe!” Szitas ale ne 
briad”. Ar ne tur jin žydas 
pats in vandeni inbraidinti? 
Žydui briadant pirma, vanduo 
iki kaklo, ežiam tik iki kruti 
tinęs jau žydui ik in noei 
sziam iki pecziu. Prunkszdame 
skubinasi žydas isz vandens, 
kone nesklando, o biarnas isz 
lipo paskui. Dabar žydas ve 
dasi in pirti nutroezkyt, Ale 
peoziu kas kurias? Žydas lie 
pe jam malku surankiot ir pe 
ežiu pakurt, o pats kabinasi, 
ant ardu. Burs szlapiu malke 
liu pasidabojęs davai! rūkyt, 
kad tas ant ardu nutrokszt ga 
lojo. Jie kenti, kol trivoje, du 
modams buk ans ezale pat pe 
cziaue veikiau nutrokez. Ga
liai tiktai paplumpt! žydas 
nuo virszaue nukrito. Vadžio 
je da žmegu ežiai ir tian pri
veiki noredams, paskiau tik 
tai turėjo duotis’ pakaju.

Poniszki grybai
Žydas pasisamdęs žmogų, va 

žiavo in miestą tavoru. Pake 
liui atsistoję arklius szert susi 
kuri ugnele ir ezildesi. Važny 
cze prejes in-gire susirinka sau 
grybu, ir, ant anglių iszsikepes 
valgi. O žydas, panorėjęs gry 
bu vadinos ezi drauge in gire 
ju vietas parodyt, ir pamatęs 
nusonieriue, klausi: “Ui! ko 
del tu szituos gražius raudonus 
grybus tiktai neimi ?”-“Tai po 
niezki grybai!”-“Nu! tu dur 
niau! mislyje ponu geresnis 
snukis, Kaip mano?” sakes žy
das, ir rinkos sau mueomeriu, 
kepi ir valgi. Pavalgius ir jau 
gala važiavo klausi žyde, “Jo
nai, ar tu mane damatai ?” Po 
valandos pagavo ezaukt žyde
lis: ‘Jonai, riszk mane prie ve 
žimaiezio siuntu, siuntu, eit tai 
tau poniezki grybai!

Man ne valtie.
Szventa diena žydelis, per 

kiemus be ezliamezdams, už 
klupo ūkininką jara, nežinau 
ka parduoti. Krikezczionis at 
siliepi: “Szendie! szventa, man 
ne vale apie svietiezkus daly 
kus pasirūpint. Ateik tu kita 
diena! szendien, žydia eik savo 
keliu ”!-“Ui kodėl ne bus vai 
ne? juk tiktai privalai sakyt, 
kiek nori ir pinigus imt,” ir 
tol kalbėjo koj, perkalbėjo 
szventoi dienoi pardavoti; ži 
nai koks žydo būdas, kad jis 
ant ko UFzeikep. Ale burui 
aps’mielijus pikta. Jis apsiim 
žydeliui atlygint. Tam tarpe 
gaspadine atnesze lasziniu, 
burs pasisėdės valgo ir žydą 
ragio artyn slinkt ir imt. “Ui! 
man ne valne lasziniu užval 

gyt,zokans neiatleidž! ’-“Arta 
vo zokans geresnis už maaaji?’ 
saki burs ir, lasziniu stuki pa 
pagriebė“, brauki žydui per 
burna, kat ir dantise da kliu 
va, sakas: “Kat man valne bu 
vo ir tau bus’valne zokona per 
žengt.” Žydas potam jam da 
vi pakaju.

Mažne nnpratinau.
Žydas pustyjosi kitam teip 

kalbedams: “Ui! ka asz bueze 
turejes per giara arkli! Jau bu 
vau per 8 dienas nupratines es 
ti, bandžiau ir nupratinti no 
gėrimo. Mažne jau buvau nu 
pratinos emes ir pastipo. Iszka 
da to arkliuko! kad tas ne bu 
tu pagrebenksztelejes!”

Žydas neiszkencze.
Karta tėvas žydu du no 

sztandara ant auksztai pasle 
pi. Ale neiszkiasdami. bardza 
pro langeli iezkiszes, dairėsi ir 
klausi: ar praėjo žandare?“ Ir 
susigriebdama neiezkiasdama 
ir gala nenulaukdamas.

Ar ne matėt Szioki.
Kirkilu žydelis ilga raudo 

na barzda apželes sztandarams 
tuoezes žydus gadinejantiems, 
jau isz tolo buvo pažystame. 
Gana, ka gana, jin vis sucziup 
davo, ir suskriausdavo. O jam 
pikta, vis kromeli prapuldyt. 
In kiemą atėjės guodėsi savo 
beda visiems žmonėms. O ir 
atsirado viens, vardu Sziokis, 
pažadas jam teip pagelbėt, kad 
ne viens sztandarsjo dauginus 
ne pažyses; žinąs žoles, barz 
da pajuodint, kurios niekados 
niekadai ne iszdyls. Žydui 
toks užmanymas labai patiko, 
jie praszi tuojau pabandyt. 
Sziokis iezejes in kaimynus su 
eiviri pilna graszini taureliu 
juoduma ir atneezes žydeliui 
da karszta, sakes: “Dabar jau 
tiktai privalai savo barzda in 
ta torieliu inkiszti ir szaune 
valanda palaikyt, idant gerai 
ineitrauktu, tas juodume po 
tam ne iszdile.”

Teip pasakęs kažikur sudin 
go žinodams, eze buse,- jo juo 
durnynai, buvo karsztas pikis. 
Raudonbarzlis inkiszes ilgai 
laiki, pikis sustingo kaip pa
leido taurieliu, buvo priki 
bes prie smakro. Pradėjo žmo 
nes juoktis, o žydas su tone- 
lium per butus be jieszkodams 
ta žmogų visur klausinėjo, 
“Ar ne matėt Szioki ? ’ Visas 
kiems juoku gavo. Visur atsi 
liepi: “Ne matėm nei szfoki 
nei toki!”-Ar ne turėjo visa 
barzda nupjaut ? Žydas spjau 
di, spaudi, ale potam jin nie 
kas ne pažino.

Žydas be szunes
Žydai po svietą lekiodami, 

ezuni nusikrapsztyt iszmoke, 
ir tune ka biją. Ale vienam 
tik karta strokas užėjo, per bu 
tus kromeli beetriunyjant. Ma 
ma tėvas tureje maža, gialtona 
szuneli, o kytra be galo. Žy
das, ta pamatęs, iszsitari: “Tai! 
toke azunele po visa ne reik bi 
jotis!” Tėvas atsiliepe: “Kad 
ji ant tave užeiundysiu, neatsi- 
gysi!”-“Ui! tai butu szposas! 
Syki uszsiundyk!”- “Dabar, 
žyde, kavokis!” pasaki tėvas, 
o ezuneliui tik žydą parodi ir 
pamerki. Tas kaip ezuvis ant 
žydą puldams jam rots isz pry 
szako nieko ne padari, bet 
apie žydeli vis sukinėjos, kol 
jin inbaugino, norint dviem laz 
doms gynėsi. Žydas inbuges 
vis pamaži atgalio; arzedams 
tol vari, kol jin pas (drožtuvu) 
suolą, ant kiemą stovinti prisi 
vari. Tada greit apibėgės 
drykt! ant, suolą, no suo
lą ant žydo, kroma ir tik 
knabszt! pakaszi. Žyde! dabar 
kur dingsi? Su savo lazdoms 
tas maetiegavo prigaut, negale 
dams, su rankoms bijoję kibt, 
sukinėjosi po kiemą galiausei 
sz&ukdams: “O veimer! O vei 
mer! Nebucziau mislyjes, kad 
toks durnas szunelie!”-“Ar tai 
tau ne sakiau!” saki tėvas juo 
kais.netrivodams.

.......LIETUVISZKAS AGENTAS.......
VIKTORAS LAPINSKAS, 
501 W. Mahanoy st Mahanoy City, Pa

Parduoda laivakortes ant visu keliu 
ant vokiszku geriausu laivu isz ir in 
Europa. Teip-gi siuneze piningus in 
visas dales svietą, ba turiu sunuszima 
bu visais Europineis bankais.

Uipraszo pas save visus tautiecziua 
ir patinstama V. Lapinsksat

Vyrai klausanti 
savo moterėliu.

Buvo tai jau vėlybas laikas 
nakti. Kambarije vieno salų- 
no, didesniame mieste, sėdėjo
me mes septyni abivatelei o vi 
si prigulėjome prie alines liros 
tvos, drutinomesi alueziu po 
dienos karszcziui, o jau buvo
me insivertia po kėlės blauzdy 
nes iu bedugni pylva. Tame 
vienam isz mus atėjo in guoge 
toke mislis.

— Ar žinote vyrai, mes czion 
linksminomės, rodos kad daug 
piningu iszlaimejorae, nes ka 
musu bobos veike namieje? 
Ka ijos mums pagiedos, kada 
sugvyžszime namon po gai
džiu ?!

Pradėjome galvuot ir rodą- 
vot, ant pagalos ta nusprendė- 
me, jog kožnas sugryžias na
mon, viską padarys ka boba 
reikalaus. Ant rytojaus volei 
ketinome sueit ir teisingai pa
sakyt, kaip buvo namieje. Ja- 
gu katras ne iszpildi noru pa- 
ežios, tasai turės del visu pasta 
titi alau“. Visi ant to tiko.

Ant rytojaus isz anksto su 
ejorae visi ant kampo uliezios 
ir ka paregėjome, ugi vienas 
isz musu draugu miega tusz- 
ežioje baczkoje, o knarkė teip 
garsei, kaip triuba arkaniolo 
dienoje sūdo.

— Ka tu cze Juozą idorai ?- 
paszaukeme.

Pabudias aut szauksmo, isz- 
siniurki isz baezkos.

— Tai, ve, ka darau?- Nu
gi iszpildžiau prisakyma ma
no paezios. Vos iu stulia invež 
liuau, tuojaus mane boba pas
veikino žodžeis, jog jagu galė
jau isz pilnos baezkos per c:e- 
la diena traukt, tai dabar ga
liu nakti baczkoje gulėt. Kaip 
matote mano paezios norą isz
pildžiau, o dabar jus sakykite.

— Kaip asz inejau iu stuba 
-pradėjo sakyt. Fran as- rė
žiau su kakta in adverije ir pa 
dariau dydeli triukszma. O pa 
ti atsiliepi.

— Teip, teip, paliudyk vi
sus vaikus, tegul žino, koki 
gyrtuokli tęva turi.

Asz tuojaus pabudinau vi
sus vaikus, tiejei verki ir kly
kė kaip isz kailio lupami, o 
asz turėjau per nakti juos bo- 
vyt. Na ir savo iszpildžiau, 
o dabar tegul kitas pasakoje:

— Asz- pradėjo Vladas- ei 
damas per kukne, pabudžiau 
spinta (szepa), jog net toriel- 
kos ir kitoki sudelei su tersz- 
kejo.

— O tu girtuokly!- paszau 
ki miegstubeje boba,- tuojaus 
vyska sudaužykie.

— Paklusnus ijosios valei, 
iszvercziau szepa tuojaus, o 
bludai, pleczkos, torielkos ir 
puodai iszpuoli su tarszkeymu 
ant aslos ir pasidari pylna asla 
szukiu.

Atėjo kaleina ant Andriaus.
— Asz m stuba ineiuu- kai 

bėjo tasai- uždainavau savo 
paprasta dainele, nes nane bo 
ba puikei pasveikino.

— Ar tu da per mažai su 
girtuoklėms pristaugei. Dai
nuok girtuoklau kiek tavo 
gerkle isznesza.

Iu paėmiau dainų kninga, 
padainavau be pailsio penkio- 
leka dainų, net gerkle'pradėjo 
skaudet ir užkimau; kada pra 
dėjo dienytis, tada užmigau.

— O kaip man atsitaiki,- 
pradejo Jonelis.- Szitai manė 
iszmaiszi isz vakaro teszla del 
piragaieziu, na ir ant patycziu 
pastati su gelda ant aslos kur 
man reikėjo eiti ir asz eidamas 
per stuba su koja pataikiau in 
gelda.

— Girtuoklau prakeiktas, 
gerinus padarysi, kaip ins'lipsi 
in maiszyma.

Ir -inszokau iu gelda, jog 
net maiszymas plupstelejo in 
lubas ir net gelda perskilo.

— Gaila teszlos- paszauk1 
Baltrus,- nes gaila ir mano no 
sies, Inejas in stuba, norėjau 
pamaželi eit ant pirsztu, na ir 
kaip ten po kvarabu griuvau 
kuiupszczes ant aslos,

Cze pati paszauki kaip pa
siutus:

— Voliokis girtuoklau, vo- 
lokis!-Nair sav bjaurei nosi 
sumusziau, žiūrėkite mėlyna 
kaip slyva.

— Teip teip! visi geri, visi 
ižsisukinejote o ar teisybe ar 
ne ka pasakojote. Man suvis 
kitaip ėjosi- ir teip Antanas 
pradėjo:

— O ka, ar turejei kokius 
ergelius? Kalbėk!- paszauki 
visi sykiu.

— Eergeliu na turėjau, ba 
mano bobelka yra gera ir visa 
dos api mane rūpestinga.

Nes ka no manes reikalavo, 
tai ir isz jus ne vienas ne pada 
rytu. Kada sugrįžau namon, 
mano bobele meilei mane pas
veikino saldžei pradėjo fzpo- 
.ui ot.

— O ka teveli- kalbėjo 
szedien turi pusėtinai galvoje; 
sunki tavo galvele ir gerklelė
je troszku. Asz kaip žinoda
ma parūpinau tau pora viedru 
szviežio vandenio; dabar gerk, 
gerk, gerk, kol isz galvos ne 
ižgaruos.

Teip kalbėjo gera paeziule; 
nes kaip cze ant kart ižgert 
du viedrus vandenio? Negale 
jau, ba truktau!

— Tai vaikine praloszei- 
paszauki visi- ir turi dabar vi 
sus pavieszint alum!

Na ir Antanas praloszi.

KUR BUNA.
Mano decle Antanas Czeana, pir 

miau giveno Centralia, Pa. turiu avar 
bu reikalą meldžiu ateiszaukti ant 
adreso; (g^ o;)

Mr. W m, Banionis,
10 Day Ave. Detroit, Mich

Jonas Rauliczkis 7 nedėlios jau 
kaip iszvaževo isz Hazelton, jis yra 
sužeistas kasiklose, turi daug metiniu 
ant burnos ir vienos akies neturi. 
Jeigu kas apie ji žino, tegul kagrei 
oziause danesza ant adreso: (gg o;) 

Mr. J. Smith 
206 Cranberry Ave. Hazleton, Pa.

Mano pusbrolis, Stanislovas Posz 
kiaviezia isz Kauno gub, Sziauliu 
pav. Kurszinu par, pirmiau gyveno 
Boston, Mass. Tegul atsiszauke ant 
adreso:

Mr. Lad, Poszkevicz •
Box 337 Vandergrift Pa,

Jonas Szvaklaucko, isz Suvalku 
gub. Vilkaviszkio pav, Vaitkabalio 
gmino Kregždžių kaimo. Praszau at- 
siszaukti ant adreso: (eg o;)

Mr. Jos. Zatorius
512 N. Looust St Pana, 1*11

Mano szvogerisir VincasCižauckas 
isz Suvalku gub. Griszkabudžio par. 
11 metu kaip Amerike, 3 metai ad- 
gal gyveno Westville. Praszau atai- 
szaukti ant adreso: (gg o;)

Mr. Ant. Jenuszkaitis.
144 Adam St., Newark, N. J.

Jonas Minkauokas isz Vilniaus 
gub* Dvaraliszkiu kaimo. Praszau 
atsiszaukti ant adreso.

Mr. M. Beniavicz 
Sugar Notch, Pa.

----- -----—

PUIKEI APDARITOS

MALDA KNiGOS
No.4701 Aukso Altorius ekurinu 

apdaru, apkaustitos ir auksinti kr. 
eztai, apwalais kaupais. $1.0‘ 

JNo. 4705 Mažas Naujas Aukso Al 
torius skuriniu apdariu, apkausi, 
tos ir auksuoti krasztai su apwalai 
kampais . , , $l,(h

iSo.4702 Aukso Altorius szagrin.
skuroje apdaritos, apvvali kamprf 
auksinti kraaetai, lauai puikei ise 
marginta su auksinėms kwietkou* 
labai puiki kningele . $1.21 

No.4703 Auk^o Altori U S minkszt 
apdarai, auksinti krasztai ir apwal 
kampai, auksuotas križius, puKwzu; 
ir puikei iszmarginta ». $1.5*

No.4700 Aukso Altorius apdariu 
su baltais aloniaus kaulais, puiku, 
abrozelis isz oeluloidos, 8 aidabri» 
medalikais uiVlenougeliu, aukšlį?. 
kraixtaiajW&d^ulki Al

Vyrai, Gana Kentei!
jeigu norit sveikatos ir Ivirtumo tai turit kis 
jieszkot, pati pas jus neateis. Jeigu vaik- 
szczioji nusilpnintas ligos ir nusiminęs, mis- 
ilydamas kad nelszgysi, tai tuojaus kreipkis 
'tirie daktaro B. M. Hess, o Ils padaręs utydu 
ir atsargu egzaminą, visai dykai, pasakys ar 
guli iszgyti ar ne. Mažu nereikės jokio gydy
mu* gulėsi puts namie Iszsigydytl su krajavom 
žolėm. Daktaras Ross pasakys tuu visa teisy
be, ir neims nuo tavęs nei vieno cento. Dr. 
Ross turi suvir.sz 22 metu patyrimu nuolatinio 
gydymo, lis yru specijulistu užsenejuslu Ilgu, 
jis Iszgydo ligas apie kurias paprasti duk*‘ 
Tai neturi nei mažinusio numuuj mu,sugra
žino sveikatas szimtnni nelaim^M“ 2mon|u 
1:urie buvo patrotyjo vilty Gydo su
didžiuose pasekme pu-Mptlngns ligas, nulai- 
gimus sekios kur>= naikina protą ir kunu, 
skilvio, kepeuu, kraujo ir odos nesveikumus

DR. B. M. ROSS
<167 DEAHBORN STREET

ANT KAMPO MONROE 8T.
CHICAGO, ILL.

lJUž>lkeik Eleveltorinn ant Penkto Floro
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 4. 

^Vakarais, iszjkynis Uturuinku ir Ketverga 
BUO 7 ik. 8 N aeliom nuo 10 iki 12 pietų.

---------------------------

390 ^a’nu llzSu nusiuntimu.
Iždaveme didele kninga dainų 

eusidedante isz 300 dainų Kninga 
druezei susinta ir broszuravota. Kas 
nusipirks, ras visokiu dainų isz visu 
užkaboriu ka dainoja Lietuvoja.

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

Nusipirkite ir burtu kningole su 
pagini ba kaziru, o kasztuoja knigele 
ir kalada kaziru tiktai 25 centai

KATALOGAS

ENYGU
Malda kningcR.

Aukso Altorius arba DiiMs Szaltisnii 
1.000 puslapiu $1.00

Senas ir Naujas Aukso Altorius vi 
sos reikalingos maldos 804 pusią 
piu druozei apdaritos $l.(K‘

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

Garbe Dievui ant Augsztibes 610 
puslapiu. 75c.

Mažas Naujas Aukso Altorėlis 1.01' 
Vainikelei mažesni už Altorėlius, 

minksztai apdarita ir puikei žala 
tita 50c.

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

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

Aukso Altorius puikei apdaryta su 
auksiniu papuoszimu. $1.25

Aukso Altorius apdaryta in balta 
kaula puikaus pavydalo. $1.00 

Aukso Altorius, apdarytas in kaula 
su 3 sidabrineis medalikais. su 
dviem anuoleleis, virszus panaszus 
in altorėli §150

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

Aniolas sargas, druozei apdaryta in 
juoda audima 50o

Kanticzka apdarita in prūsine juodį 
skūra, puikei iszmarginta $1.00

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

statinio. 5 )o,
Gyvenimas Szventuju, Puikei o ir

apdaryta dydele knyga - $3.00 
Gyvenimas Visu Szventuju — apda

ryta • - <4,00

Gidiiolos no skaudejinik 
dantų

Mostis no prakaitavimo 
kkju

Geležinis sndrutintojos 
sveikatos

Giduoles nutildimui vaiku
Giduolis no nuspaudimu

(Corn Cure)
“(irip-kinr”
Plauką apsaugotojas 
Mikelei nuo kepami 
“Kinder Balsam'’
Hobi u laszai
Rankvaistis no sutrukime

ranku
Giduoles del isztraiikimo y|$y “Lagodnik” del atluosa-
kai-szcz.io p*> nu< tgimiii. vimo vidurius be jokio ska-
Laszai no kruvinosios KENTEJIMU IR SKAUDĖJIMU. dėjimo

nuaugiįMems ------------ - Atgaivitojas kraujo
N<> kiiniatiziiioGeriausc giduole del skaude- Suramitojas nervu-szirdies
Giduoles sužiebi ziojiniui-,rZMO ■f,o'ros’ pecziu, (iiduole no Ekzimo (Rožes

maisto krutinės, szonosie, sumafizmo pas vaikus)

PASARGAI Jagu szitu vaistu ne gali gauti pirkt apie save, arba nežinai kokiuta 
reikalingos del tavo ligos, tada apraszik savo liga ir man atsiusk $1.00 o aplaikisi 
vaisia* kokios reskalingos o bus tau 10 sik geriau ir pigiau negu pas koki Daktaro 
o jogu vaistai daugiau kasztuos negu $1.00 tada užmokėsi po aplaikimui vaistu.

Siiim ziant gromata indekit marke už 1^. Adresavokite:

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

Istorines K n iii gos.
Akyvos Istorijos 20o
Nevaloje pas Mauras 50o:
Morkus ir Aurelianas 25a
Trys Vaikyjozai. 25o
Istoryje apie Septynis mokintus Vy

rus 2-Isz gyvunymo kantrabaoozė 
ko 3-Apie karalaiti 4- Baisus D«p 
ras 50o.

Puiki Istoryje apie Jonasza Koroza- 
ka. EOo.

Siernta, Puikus apraszimae. 25. 
Ali-baba ir 4G razbaininku, 20o. 
Keturios Istoryjos-: 1-^ibinti bažny 

taiteje. 2-Sugertuves traukije. 3 
Alute duktė Kun. Kerniaus, 4 Bok- 

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

szymo. 25o
Križiokaj puikus apraszymas, didele 

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

nusidėjimo musu. 2 Senam malu 
nia. 3 Pasaka apie senves žmonių

V smerti. 4 veseile Skilandžio. 5 Ap 
sivedimas Motiejus. 6-Auka apkal 
bejimo. Teiposgi daugelis svetisz 
ku ir juokingu paveikslu 25o 

Lietuviszkas dainorius arba surinky 
mas visokiu dainų $1.00

Tris apsisakos, apie Piningai galva 
žudžei-Ražancziaus iszg’elbsti ne 
smerties-Apie Szv. Kristupą 15c 

Prieigiausiaus Mokslasangliszko lie 
žuvio be pagelbos kito, apdari 
ta. $1.00

Lietuviszkas Pasakotis $1.2? 
Musu Pasakos 75o.
Pomokslai gražu žmonių per K. To 
toriu B0o.
Duktė Mariu 25
Malūnas Girrioje 85
Istorija Vargdienes, 2 Meile kudi 

kio Paminėjimai Vladim. Sokivlo 
yo. 25o

Neužmokamas žiedas 2 Meluzinv 
puiki istorije. 50«

į
KANTONAS

D. T. BOCZKAUSKAS,
520 4 522 W. South Al. Mahanoy City, Pa.
Turi busin«szima hu wiaais Europineis Bankais. W iri jau ira persitikrini a, jog 

si u n et i piningaj per muso tarpininkiata greicziauae nnejna.

Isz wi.u HZ«liu A m e r i k o, per muso raukas siuncwffl kas meUa in 
KnnOPA, LIBTVWA, PRUSUS, RUSUS, AUSTRUS, 

LENKUS, ITALUS, [T T, T. JR T. T.
•>89<~ KE WIEN0 PININGAJ DA NE PRAPUOLĖ. -^9<-

----- rrp ---------------------------------------- ------- -

Garsingiausias ant vise sviete Ir žinomas kaip gertee- 
ses specialistas kronlszkti lt szslsenejusiu Ilgu- - - - - - - 9

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

dyme visokiu žmogyszku silpnybių. Iszgyde lukstanczus 
žmonių isz pavoyngu ligų, kurie su džiaugsmu garsina 
varda DR. KOLER ir gyrė savo pažinstamiems vadin- 1 
darni ijn Samaritonu tebirio laiko.

Jojo ročos yra už dyka,—kožnes ijam szinlingai defr* . 
voie, DR. KOLER gydo visas ligas pasekmingai o tk- ‘ 
uzsiscnejuses ligas inkstu ir runatizmo, užsiszaldima g&i

vos, nosies, gerkles, pilvo ir žarnų; parku, iszberimu, niežimo, epilepsije, senu to
nu ir visas ligas pacjnanczes isz kraujo. Gydo su geriausiu pasisekimu Moterių 
Ligas o ipaez nzsisenejusias ligas GUMBO. Turi didžiausia atyda ant visokiu \ 
užkrecziamu ir Privatiszku Ligų [ar tai paejnanceiu no tėvu] kaipo: sifilis, nu- , 
trotymas virisrku pajėgu, veisei pat-naikynimo ir LL gydo greitai ir pasekmingai. ] 
Ne rejke sarmatinlis nes gidintis ganogreieziausia, n.* apsileidimai atnesae dides
ni pavoju ateiteje. Rejke žinot, jog vienas atsilankimas pas gidintoiu ženklina 
daugiau ne kaip dvidcszimts iaiszku raszytu per liguni. DR. KOLER kalba lie- 
tuviszkai ir lenkiszkai ir pats duoda ligoniams rda, be pagialbos thimocziaus, 
kurie randasi konia pas kozn daktara mieste Pittsiurgia.

A DI NOS PRI EM IM o: ifi 4 Nedelomk

DR. KOLER, I

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

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

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

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

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

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

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

Lietuviszkas Kninginas 1005.
No 1. Kas galėjo tikėtis. Du kelei. 

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

No 2. L’ra užkeikto. Panaszn- r-or 
renas Seimega muž’1--' kuon.

':as kariauja, nojr dingsta. 85o

Liefwuszkas kninginas 1904
£fO 4. Jadviga-Geras Snnus-kaip V 

gilukis mainosi -Svirp Du GI 
tuoklei. 25.

No 5. Irlanda-Robertas Velnes Mt 
dėjus. 2fc-

No. 6. Prasižengėlis • Doras Tim 
kus Jonas Tvardauokas • Ugnh 
kaime T. . . 25oi

No 7. Duktė Starembergo- Baisi J«, 
torije- Nagrada už mielaszirdyste, 
Meile motinos de) rudaus 25^*

No 8. Musztyne už mergina - Gt> 
raiVjingas murinas > Kas kab 
tai

f\. G. GROBLEWSKI, 
—^2»5avipinl\as ir FabriKaptas^i—

Garsiu uLenJdsžku-Lietuwisku Waistu”

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

Kožnas Lašas Vertas Dolerio 
rašo musiį kostumerls, kuriam joki daktarai ne
gelbėjo—lM*t musų gyduolės sugražino jam sveika
tų. Jos. Schnarsky 13 Ih iniinau, \Vis., rašoj^’-AS 
vieną butelį jau sunaudojau ir jaučiuosi sveiku. 
Tu gyduole yra gera. Šį butelį kį prisiusite, tai 
duosiu savo draugui. Aš Jūsų gyduole pagarsinsiu 
laikraštyj.” Franas Rudzeiils. Forest Port, N. Y. 
rašo: ‘-Aplalkes gyduoles suvartojau; jos buvo 
gana pamačlivos ir dčkavoju labai už geras gy
duoles. Vėlinu ir kitiems kreiptis pas taiuhtus”. 
Kožnųdlen^ apturime šimtus tam panašių la'^kų 
nuo kostuinerių. Jeigu nesijauti sveiku arba sergi, 
tai nelauk ilginu, prisiųsk inuiu porį markių, savo 
tikrj vardg, pravardę ir adresu o mes tainistai nu
siusimo No. 3 kataliogQ, didžiausiu lietuviškoje 
kalboje,Cl dideli puslapel. Janu* telpa teisingi ap
rašymui apie suvirs 200 visokių kliniškų nesveiku
mų. vyrų, moterų Ir vaikų. Išaiškina pradžią, 
priežastį ir pasekmes ligų ir'p*tsako kokias gyduo
les naudoti, kiek jos kaštuoja ir kur Jas gauti. Tel
pa paveikslai ir prekės visokių naujausių electro- 
gydančių aparatų. Robert n i ų" dulki ų. Magiškų 
aparatų, Brukuojamų ir Rašomų .Mašinų, Stereo- 
skopų ir Jiem Paveikslų. Armonikų. Koncertinų, 
llritvų ir daugel kitokių kožnam reikalingų 
daiktų. Nelauk, rašyk Beodien, dabar, tuojaus.

------------ ADRESUOK TEIP ~~

JOHN’S SUPPLY HOUSE
P1LSEN STATION, CHICAGO, ILL

P. V. OBIECUNAS,
12 4. CARSON ST. S. S. PITTSl“Sl.

WIENATINIjS
J SAUNAS IR GROSER-SZTORlSi

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

Miltus ir vyska ta kas ira reikalinga .^le] 
žmogaus. Teipos-gi prie vietos randai? Sffl 
hmas su milžiniszkais stiklais, szaitum alum 
arielkuiu ir pujkeis cygarais. Priektanj 

parduoda SZIPKOBT?^ U 
siuneze piningus in visas dalei 
svieto grejtai.

PUIKI SALE DEL MITINGU, SZOKIU Ir Ui

Pirrrja I-ietuviszl\a Saiy^a
SU KAPITOLU $75,000,09

8UOKGAN1ZAVOTA IR CZERTE- 
RUOTA KAIPO

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
(VISU TAUTU DARKA)

ORGANIZATORIUS TOS BANKOV IRA

P. V. OB I EC UH as.
Muso banka irn tai vlona taz ivirczlauolui 8uvl«. Valat., czertoroota, eoLQtl po kontraU 

Valetljoe ranCo ir per tai pilnai užeiti klanui. Priima piningua del H^ahgBedtjmO ir moka kM- 
virta procentą. Parduoda laivakortes ant geriausiu linijų ir Biunorfa ptadngue In vtaae 
svieto. Padaro davternaatle atlikimui vlaoiUuirVtkatu au wald7.ia JfaadtefllJoB Iizm*)ao rleo 
klua piningus ant Amorfkonlazku arba kitokiu. Daro apeergeymue no nentee ant vien daiktu 
Ir 1.1. Piningus del paezedinimo galit prlaluust pacztlnlu Money O4er arba ICrpreui 0®. o 
tuojauo bua lazalunetoa bankavoa knlngutea. Kfelpkltoa vlel Paa gera ždnoma delefou tSJtt- 
vi 1’. ▼. OB1ECUNA, o buelt apgaergotl no visokiu apgaviku.

Puikiausia 
užeiga 

del Lietuviu!
fr svetingiau- 
sias priėmimas 
del visu kur ra
kite gardi a Arielką! e \ 
Alų ir Cigaru. Teip-gi N 
salo del zobovu ir t. L

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

i 
f
*

f 
į

ė 1 o

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

PIRMUTINE KRAUTUVE^ISOKIU GERYMU
WHOLESALE.
Pristato visokius gėrimus del sa-i 

lunyku ant pikniku, balu, krik! 
sztynu alų, porteri, vynus, arietj 
ka ir 1.1. Pristato iu namus alų 
ir poi-teri bonkutem. Gėrimai 
pirkti pas Norkcviėziu yra kana!

Szjurįi J/abaui^kit^.

STEFAN ROVNIANEK
318 3-RD AVENUE

Pase bloko žemiau no Plltsburglnlo Paeito.

PITTSBURG, . P.A.
Didžiausia Lietuviszka krautuve visokiu 

gėrimu Suv. Vais. Kas tik naudojo tuuso 
nėfalszavotas, nes czislUB vynus ir arielkos, 
tasaiVe galėjo atsigėrėt j uju o geriause mis 
ra ir patarnavima tik pas mus apturėjo.

muso prekes:
Gera Raudona Arielka $2,00
Gera Balta Arielka *2,00
Bumas - - -• 2,oo
Bumas Jamaika > > 4,00
Ginas - • • 2 00
Uuogine Arielka - - 4,5o
Ktftincl . . • 2,00
Anhetos, Nnragua gėrimas • 2,00 
(t Kita s spiritas . - ft>uo
Sllfafto .... 2,5o 
SllTsfte, tikrai Lietuviszka 4,60 
Terkelica ... 2,60 
Terkelica. tikrai Yengriszka 5,00 
Kouiukau . - - 2,5o
Šoniukas, FraneuziHzkas • l».00 
O.bubline Brandy - - 2,oo
Blackberry ... l.fio
Roko1(r, gardus gorimas ■ 2,5o 
MeltųVuoge ... 2,5o
V Isanitfte • • • • 2,5o

2,fio 3,oe 
2,5o 3.00 
2,6o 3,00 
7>,<jgo G,00
2.60 3,00 
5,00
2.50 3,00 
2.5o
8.60 4,oo 
3,oo 3,7)0 
5,00 G,oo 
3,oo 3,5< 
G,00
3,oo 4,00
5.50 U,00
2.60 3,oo 
2,oo 2.5o 
B,oo K-alon 
3,oo galou 
3,oo galot

233-23S W. CENlCR STR. MAHANOY CITY, PA.

A M E R I KO N ISZ KI VYNAI:
Ohio raudonas . . $1,00 Galonai
Uhfo baltas— saldus . . 1,25 “
Knlįfbruljos, senas, ruksztss l,5o 
Kalifornijos  ̂niusZkatalas . . l,f»p “
KalittrtnMos ifiuHzLstalas . 1,5b •*
Kalifornijos toltaislkas . 1,75 “
KulifdYnljos (.4 ruvtti) Port Wine 55,oo “
Kallforęljo*Szcrl Wino . . 2,oo “
Kaliftiruljos Burgundy, raudonas F,5o **
Viduriams Karlus Vynas . . 2,6o 3,00

Baulkyte po prekes. Užkalbinimas ant $10,o( 
Ir dadjiau UŽflOKASI EKBPBESA Pennsylvanloi 
Ohio ir West Virginia valstijose. Adresas:

Stefan Rovnianek, 
dil-Aienuc • Pittsburg, Pa,

Parduoda Szipkor**8 visokiu drueziausiu ir geriauriu lai
vu. Siuneze pinigus in visas dales svieto greieziause ir pi- 
E’ause. Visi <įle, kurie per mus siuntė apie tai gerai žino.

zduoda do^ovierene del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam 
pavesti. -«l draugyscziu prist.taa patkes Siirfjs, Juostas, Kepures, Karūnas, 
Špilkas t. Su kokiu uore reikalu kas-link Szipkorcziu, pi
ninga K t t raasikyte pus mass e jausite teisinga atsakyma.

Begk pas Ragažinska i

64-56 N. MAIN STB.

DOVANAI Temykite gerai! TIKRAI LIETUVIŠKA, DIDELĖ KRAUTUVĖ 
V I Q I C M C I'uikiuusiiĮ armonkiį, skripktį, klernetiį, triubų, koncertini* ir 
’ 1 daugybe kitokių >uzikališkų instrumentų. Goriausių dziegorių,
t lenciūgų, visokių iedų, lakotų, špilkų, kolčikų auksinių ir paauk

suotų, visokio skyiaus mašinukių dėl drukavojjmo gromatų, pui
kių britvų, albunų portretams, revolverių, šaudyklių (strielbų), 
kišeninių lempuki, guminių litarų, adresams pečūčių, gramatikų 
mokintis angliško! k ai bos, žodynų, istoriškų ir maldų knygų kokių 
tik randasi lietu viltoj kalboj, gražių popierų dėl rašymo gromatų 

su puikiausiais apskaitymais ir ainomis — su konvortais tuzinas 25o., 5 tuzinai 
už Sl.oo, 1000 už $6.00. Kas vlitų sau ka parsitraukti, tegul prisiunčia už 5a 
markę ir teisingą adresą, o apturC didelį N 3 naują KATALOGĄ DOVANAI 
«u 315 aiškių paveikslų ir 1000 xsokių naudingų daiktų. Aš gvarantuoju, kad mano 
lavonas pirmos kliasos, o prekės pigesės kaip kitur. Orderius išsiunčiu greitai į visus 
Amerikos ir Kanados kraštus, Pskupčiai gali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur.

Reikalaujant katalogo paminėk varda laikraščio, katrame matėt apgarsinima.
K. VILKEVICH. 112 Grand st., Brooklyn. N. Y.

NAUJAUSIAS 
įSZBADiM>A§

Daugybe odos Ilgu paejna no neszvarąus 
užsilaikymo ir ifZBlkYetl«id. tėfpgf lįJnuO 
viduriniu ilgu, DauguniaS.gąunaJjučzkus 
pleiskanas, slinkimą plam^ffHlanfS-pėr 
apsileidimo. Gydosi pef^neatelkančzios 
daktarus ar agentus, kurie tik pinigusfšz 
vilioja, o paskui raižote mums, kad eme- 
te daugybe gyduolu isz In vairi u apgaviku 
o pagelbos negavote ir sakote, kad. gal Ir 
muso gyduoles negelbee. (Taigi meldžo- 
me mums darodytl; kokis žmogus likosi 
muso gyduolėmis apgautas.) Turime tu- 
kstancr.lus oreglnallszku padėka*onlu. 
Tegul nors vienus daktaras parodo mums 
tiek padekavonlu, o mee duosime dideli 
atllgynlma. Pilka galva sunku gydyti, ja- 
go eonas ir gaiva žvilga, tai to pagelbsti 
ne galima, bet jago jaunas, o turi retus 
plaukus, o ant odos matytis maži plauku- 
czel tai tam galima sutelktipagelba; iilau 
kai neyra grybai—viena diena ne lezdygs. 
Ateisaauklantlęms nuslunslmedyka inror 
macija su placžlu apraszimu. Mes nesiū
lėme prisispyrę savo gyduolu, teisingasis 
daktaras to ne vienas ne daro. Kas nori 
persftikrlnt tegul raszo pas mus. Adreeas

PRflF. J., M. BRBNIZA,
9M BBOADWAT ST., 

U8AOKLTN, N. T.



ŽiniosVietines.
— Lietuvei turi ymti pa 

veizda no Shenandoah, ir jagu 
ne geistinas kuningas ketintu 
apimt bažnycze, tai privalo 
sekti pėdom Shenandoah Lietu 
viu. Ne trukus užeis atmainos.

— Labai butu reikalingas 
lietutis,- per daug sausa ,

— Dyrbo penkes dienas, 
szia nedelia dirbs 4 dienas.

— Žmonelei grąžei užsilai 
ko ir laikysis.

Nori prikti sidabrini ar auk 
eini žiegoreli arba žiego/i tai 
pirkite pas Joną Iszveda Taip 
gi taiso ziegorelius ir ziegorius 
gerai ir.pigiai.

— Ketverge mėnesinis mi 
tingas Y. M, L. I. Klobo. Pri
bukite visi sanarei.

— Praeita menesi kasiklose 
szitam distrikte, tapo užmusz 
ti du anglekasiai o du tapo pa 
žeisti.

Piknikas! Piknikas.
Dr. Sz. Ludviko Mahanoy 

City, Pa parengi dedeli pikniką 
diena 15 Augusto, kuiis atsi 
bus ant Pleasant Iridi,- gale 
miesto.

Prasidės po nabažanstvai su 
paroda per miestą.

Inženga ant platformes 25c. 
Bus dydelis susirinkimas, nes 
pribus sveczei isz visu szaliu!

Visi bus puikei priimti ir 
szoks net viekas dundės, ba 
bus puiki muzike!

Nuoszirdžei užpraszo, 
Komitetas.

ISZ LIETUVISZKB 
KAIMELU.

SHENANDOAH, PA.
— Darbai taisosi.
— Kun. Milukas turi trauk 

tie, teip lauk. “Viltis” garsi
na.

— Lietuvei mahzei ir soli 
dariszkai užsilaiko.

— Biznei ne kam tikia.
— Žmonis, su dvasiezkais 

reikalais nusidavineje in kitas 
parapijes.

— Motinėlės pnžiurekite ea 
vo dukriukes ir ne pavelikite 
vakarais valkiotis.

Great, Neck, N-Y. -Dar 
bai slobnai eina, pribuvusiam 
sunku darba gauti, ba ir ežio 
nais yra invales bedarbu.

— Lietuvei sutikime užsi 
laiko.

Daraktoris:- Hei Biznevicze! 
Pasakik tu man, del ko Jobas 
viso turto ne teko koki turėjo?

— Del to ponas profesoriau 
ka niekad laikraezcziu ne akai 
ti ir juose nesigareino.

Teisybes.
Parasze. D. T. B.

Katrie maž ka žino, 
Daugiause tauszke ant bile su 

siri nkimo.

Teisybe kalbėt in akis,
Tiktai klausys patoga mote, 

ris.

Kada szirdis labai plaka, 
Protas tada nieko neiszplaka.

Turtas kvailiui ant niek, 
Patogumas be dorybes eina 

perniek.

Laivo vežios ant vandenio, 
paukszczio ant oro nepasilieka, 
Teip ir kvailu gyvenimą ant 

žuvies ne lieka.

Dangaus ne reike jeszkot 
kol gyvas esi, 

Jagu geras busi tai ir be jesz 
koymo dangų gausi.

Tiejei geriause gyvena, ka pi 
ningu ne turi,

O ir paskolyti no nieko ne gali

Juom žmogus daugiau moka, 
Su pagiru ne insiszoka.

Vyras niekad ne dažinos api 
būda moteres.

Kol su ijaje ne susinesz.

Akyvos žinutes
api New York.

Kožna sekunda pribana ke 
turi sveczei m New York.

Kas 42 sekundas pribuna 
emigrantas

Kas 52 sekundas paeažieri 
nis trūkis atejoa.

Kas 3 ininutas kas tokio bu 
na areeztavotu.

Kas 7 minutas užgima kudi 
kis

Kas 7 minutas buna laidotu 
ves.

Kas 13 minutu atsibuna yin 
cziavone.

Kas 42 minutas pakyla nau 
jas biznis.

Kas 48 minutas buna ugnis.
Kas 48 minutas pribuna lai 

vas in pristova.
Kas 51 minutas buna pas 

tatytas naujas namas.
Kas 1| adina kas tokie bu

na už musztu.
Kas 8Į> adina pacziuota po 

ra gauna ateiskiryma nog sa- 
vias.

Kas 10 adinu kas tokis ati 
ma sau gyvasti.

Kožna nakti Najorkiszkei 
įszduoda $1,250,000 ant val
giu restauracijosia.

Kožna diena pribuna in 
New York 350 nauju gyven
toju ant apsigivenymo.

PIGUS SIUTAI^390Ba™“«•

Idant padaryt vietos del rudeniniu ir 
žeminiu siutu, cfanie priversti parduot 
visus vasarinus siutus ir kitokius vyru 
ir vaiku apredimus už labai maža pre-
kia. Dabar turite gera proga pirkti 
drabužius už pamestinus piningus, pas

LEO’S DYDELAM SHORE
17 ir 19 W. Center St.

■n—■■■!! m u.. ■■■>■■■ s w i

Pigus Vasarinis Tavoras.

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

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

Nusipirkite ir burtu kningele sv 
pagialba kaziru, o kasztuoja knigek 
ir kalada kaziru tiktai 25 centai

KATALOGAS

ENYGU

Daktaras Blažejauckas
Atvažiuoje in p. Kazuno ap 

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

Mes Duodame OlfYIICt Mes Duodamo 

Tavorinlus Slernpas. | IJLlIu Tavorlnius Slempas

Iszpardavimas.
Visus vasariniu pantapliu ir czeveriku. 
Visas vasarinis apgavimas parsiduos už 
labai numažinta preke* Ateikite jaigu 
norite pasinaudoti isz szitos progos.
Vyriu $4 CrossetU czeverikai.ir panlaplai

po $2.98
” $3.50 ” ” ” $2.98
” $3. Panlaplai $1.50
” $2.50 ” $1.69

Moterių $3. ” $1.98
” $2.50 ” $1.69
” $2. ” $1.25

Mergaicziu $1.75 geltoni, raudoni czeverikai 
ir panlaplai. po $1.19.
Vaiku $1.25 geltoni czeverikueziai ir pan- 
taplai po 85/'.

COMMON SENSE SHOE STORE,
35 W. Centre St; Mahanoy City, Pa.

Paskubinkite nusipirkt 
labai puike' isztorje po vardu:

KAPITONAS VELNES.
PRIETIKIAI CIRANO DeBERGERAC,

Verte lm FraeMlnko 
KCN. DU. M. JIODYSZICS.

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

D. T. Boczkauskas,
Mahanoy City, Pa.

Piningus $2 siuskite Re- 
gistravotoja gromatoje, ar per 
“Money Order” kuri nupirkite 
ant pacztc, in prasta gromata 
indokite ir prieunskit.

Szenadorije ant uliezios 
Metine ir Reide.

M - Žiūrėk, žiūrėk du asi
lai ejna paskui mudvi.

K-Del kotu juodu tiep 
vadini ?

M.- Kad ne butu asilais, tai 
senei mudvi pakalbinta vestųsi 
in buszius.

— O broliti, ana karta rodi 
lietuviszkas komedijantas sztu 
ka, ant Robinsono sales, tai 
nogla žino, kaip jisai paemias 
doleri prapuldi ir paskui rado 
pas mania nosije.

— Tai ne divai, ana mano 
boba paima deezimts doleriu, 
kaip prapuldo, pati ne žino 
kur dingsta.

Atvažiavo seserunaiti isz di 
delo miesto pas savo dede. Ta 
sai apvedinejo mergina po tvar 
tus ir rodi givulus:

— Szita karvaite turi du me 
tus.

— O ant ko dede patinsti ?
— Ant ragu....

Be to ba turi tiktai du 
ragus.

Ant Medžiokles
— Ka dirbi, Kulkaiti! juk 

tu tiesiok taikai in vaika.
— Del to taikau, ba nuola 

tos, kada tik taikiau in zuiki, 
tai valka paszoviau. Kaip tai 
kisiu in vaika, tai gal zuiki 
nuezausiu.

Mrazo10,1* WIENATINIS
J SALONAS IR GROSER-SZTORIS

Jurgis: - Žiūrėk tiktai mo 
tin. tas muso bakurai da no 
žemes ne ataugo o jau imasi už 
arielkos.

Jurgieni: - Tai mat, žiopli, 
vis zaunijęs. Kad jis in tave ne 
panaszus. Dabar snukio le au 
ezinsi ba panaszus ne tiktu isz 
viedo nes ir isz budo kaip isz 
akiu iezluptas.

Amerikos gėralai.
Szita ezilis atžymiai savo 

mėginiu ezaltu gėralu, ypatin 
gai vasaros meta. Veikme ju 
yra ta puti, ka ir panardinimas 
inszilusio žmogaus in ledinio 
szalczio vandeni. Tai yra dide
le ne suomone daryti ta su silp 
nu skilviu. Sveikas protas pa
sakys mums, kad skilvys reika 
lauja pagelbas ir stiprumo 
Kiekvienas per vasaros karsz 
ežius turėtu vartoti Trinerio 
Amerikoniszka Eliksyrą Kar- 
cziojo Vyno, puika ir pilnai 
atsakanti stiprala gromuluoji 
mo organu. Jie užlaikys tave 
pilnoje sveikatoje ir neduos 
tau pastoti suka pavojingu li
gų pilvo n viduriu. Jie duos 
tau sveikata, norą valgyti, ge 
ra gromuliojima, jis užlaikie 
tavo kuna stiprum, tavo isz 
veizda prigimta. Vartok ji vi 
eose negalese pilvo ir viduriu. 
Gaunvmae aptiekose Juhzapae 
Trineris, 616-622 So. Ashland 
avė., Chicago, Ill.

Yra tai tavo inkstai.
Malianojans gyventoja parodo 

kaipjias iszgydint.

Poni Rebeooa Brenner nog 229 
W. Mahanoy St. sako: “Pirma karta 
pradėjau naudoti Doans Inkstu pi 
gulkas apie du metai adgalos, tame 
laike jie iszgyde mane nog skaude 
jimo peozuose per ka labai kentėjau 
dydeli skausmą, Asz tikrai žinojau 
kad tas skausmas paėjo nog inkstu 
ir dagirdau apie geruma Doans 
Kidney Pills, pastanavijau juos pa 
bandyti/ Pirkau baksuka Timm’s ap 
tiekoje, kurie man suteikė palengvi 
nima in praszalino skaudejima.

Ant pardavimo visose aptiekose 
Preke 50c. Foster- Milburn Co. Bu 
falo, N. Y. pardavejei ant Suv, 
Valet.

Reikauj'eme vietos del rudeninio tavorio, tcdel, visas 
vasarinis tavoras bus parduotas už pamestinius piningus.

Turime piukiausiu ceiku del szlubiniu szlebiu
Turime daugybe padarytu apredaliu del moteriszkos 

lytse, visiems patinkami. Turime gatavu apvedimu del 
kūdikiu prie aphiikima krikszta, už labai maža preke.

Pas mus dirba Lietuvaites del juso patarnavimo.

The GLOBĖ Store
I. SUFOWICZ1US, Lociiiuinkas

122 W. Center uli. Mahanoy City, Pa

Malda kninges.
Aukso Altorius arba Didis Szaltisnk 

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

sos reikalingos maldos 864 pusla
piu druozei apdaritos $1.0C

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

Garbe Dievui ant Augsztibes 640 
puslapiu. 75o.

Mažas Naujas Aukso Altorėlis 1.0C 
Vainikelei mažesni už Altorėlius, 

minksztai apdarita ir puikei žala 
tita 50c.

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

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

Aukso Altorius puikei apdaryta su 
auksiniu papuoszimu. $1.25

Aukso Altorius apdaryta in baltu 
kaula puikaus pavydalo. $1.00

Aukso Altorius, apdarytas in kaula 
su 3 sidabrineis medalikais. su 
dviem anuoleleis, viražus panaszus 
in altorėli $1 51

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

Aniolas sargas, druozei apdaryta in 
juoda audima 50c

Kantiozka apdarita in prūsine juodi 
skūra, puikei iszmarginta $1.<K'

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

statimo. 59o.
Gyvenimas Szventuju. Puikei o ir 

apdaryta dydele knyga - $3.00
Gyvenimas Visu Szventuju — apda

ryta - - <4,06

20o 
50o: 
25a 
25o

Istorines Kningos.
Akyvos Istorijos
Nevaloje pas Mauras 
Morkus ir Aureliams 
Trys Vaikyjozai.
Istoryje apie Septynis mokintus Vy

rus 2-Isz gyvenymo kantrabanoa 
ko 3-Apie karalaiti 4- Baisus Dva 
ras 50c.

Puiki Istoryje apie Jonasza Koroza- 
ka. C&L

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

Miltus ir vyska takas ira reikalinga de1 
žmogaus. Teipos-gi prie vietos randasi Sa* 
kinas su milžiniszkaisstiklais, szaltum alum 
arielkom ir pujkeis cygarais. Pliektam 

parduoda SZIPKORTES ii 
siuneze piningus in visas dalei 
svieto grejtaL

PUiKI SALE DEL MITINGU, SZOKIU Ir U.

Puikiausia 
užeiga 

del Lietuviu!

Ir svetingiau- 
sias priėmimas 
del visu kur ra
site gardia Arieikele \ 
Aiu ir Cigaru. Teip-gi 
sale del zobovu ir t. t.

K. Kouewko.
90 S. MAIN ST. ASHLEY, PA

Simonas J. Norkeviczius, 
4OQ W. MAHANOY AVĖ. 
MAHANOY__ CITY,__ PA_.

PIRMUTINE KRAUTUVE VISOKIu”gERYMU
WHOLESALE.
Pristato visokius gėrimus del sa- 

lunyku ant pikniku, balu, krik- 
sztynu alų, porteri, vynus, ariel
ka ir t. L Pristato in namus alų 
ir porteri bonkutem. Gėrimai 
pirkti pas Norkeviczin yra kana-

KOZNAS RASZO GROMATAS.
Bet jago nori raszit gromata ant puikiau 

sios popieros kokios lig sziot da ne esi ma
tes, tai pargabenk sau tuziną su kopertom 
lik už 40? 65/ ir $1.50 busi užganadytas o 
ir tas džiaugsis kuris nog tavias gromata 
aplaikys.

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

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

Labai puikus. Ailressas:
D. T. BOCZKAUCKAS, 

MAHANOY (ITY, l'A.

UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

Be jokios opera
cijos ir pavojaus. 
Iszgidyiuas ir pa
lengvinimas tuo- 
jautinis.

RUPTURA O
paginiba mano E lėk iro—Kemiszka 
spasaba. Diržo nereikaluujet nesziot 
kada pasiliekad iszgidytais!

Patvirtini a per 500 iszgidytu.

Prisiunsk 2/ mar
kėm ant i lustra vo 
tos knygutes apie 
Ruptura kuria at- 
siunsim dikai.

Dr. O’Halley.
Geriausias gidytojas gidynie Ruptures Vy
ru, Moterių ir vaiku be j»cilo ir operacijos. 

158 S. Washington Str. Wilkes-Barre, Pa,

KNYGA

IstorijeSzventa
Seno Ir Naujo Instatlmo su Paveikslais.

Yra tai pirmutine knyga lietaviszks 
su teip puikeis paveikslais, padirbta 
per europinus artistus. Puiki popiers 
Aiszkus drukas. Didelo formato,

Kožnas gėrėsis katras taja knygr 
nusipirks. Norint daug kaszto ant 
iszdavistes tosios knygos padėjome 
vienok pastanavijom

p~ 50 centu
Teipos-gi turime visokiu dvasiszkn 

svietiszkn ir istorinu knygų kuriu 
kataloga gausite dykai. Adresavokit* 
‘Saule” Mahanoy CUy, Ba.

Szltas puikus ziegorelis $3.75 
Prleluflk savo pravarde ir adre. 
ea o prlelueim ant. pažiūrosjago 
patiko užmokėk §3.75 Ir bue ta
vo, gvaraminam ant 20 metu ėa 
moterlszku duodam liga lenclfr 
geD o bu viru virlezka. Ilaezjk 
ar nori vlriszka ar moteriezka.
■. C. FARBER. 222. 225 Durborn 1 

CHICAGO, I’LL.

R I F A-N-g
eOJBLICZAlTES, ® AKT AKAI KRJTASlMCSB
72 (.TEKIAUSI GIBUOLX

Ant tBzcatatlnimfi wMariu JbB
Kriftufie. 5c u£ hfįtoali. btalaS
kautnąja ea» kr rarflA

Sžitam ofli.se kalbasi Lietuviszkai ir Len- 
iszkai in kur siunskyt visas groinatas.

&r. J. Fropstep
S fecial istas A hi u Lygas

Pritapo akulorius. Stiklines akis, 
Maio darbas kalba del saves.

Ofisas a"x.na8 8 ryte lyg 8:80 vakari
Ofisas a* E. Center St.

George filler,
ZIEGORNYKAS.

ooooooo-

Gauiyte czionais visokio tavo 
ro kiipo Ziegoriu, Ziegorelu, 
Dainantu Muzikaliszku ins- 
trunentu, < enciugelu, Špilkų, 
Kožias disigtas gvarantintas 
pagit užmoki ta preke, Szlubi- 
nei žedai žiidii isz gryno au
kso r ue brangus, kas pirks 
.avea czionais tai nesigailės.

George Miller
W. Center Str.

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

Suvienituju Walstiju, De- 
posytoras.

DU PROCENTĄ MOKAM ANT
SUDĖTU PINYGU ANT LAIKO.

Harrison Ball, PrczidentM,
M. M.- MągŪillan, Vice-Preiident*.
Ira. IF. ««rne«, Kasijomi.

Vyrsz Puse Milijono
Dekavoniu uz geradejiste.

Tas ira prietelis žniouiu-kuris suteikia 
szyrdinga broliszka rodą dyki. Ne susine- 
sze su gauje szendienynio vysokio sztamo 
apsigarsyntoju: Jeigu apsergate liga^ tai 
aikite pas savo miesto daktara.
Bet jaigu turite liga gedinga-privatyszka, 
tai gal nenorite savo mieste gydintis, o jaigu 
geidi teisingai tapti pagelbėtas, tai bukite 
iszmintyngi klauskite patarymo gai-singo 
Vokyszko Specijalisto kuris sugryžo isz 
Europos, isztyrias pagerinimo budo gydymą 
vysokiu kroniszku ir odos-skuros lygu, 
szimtai tukstaneziu pasiliko iszgydintais, 
kaip-tai jaunu vyru visokios užsikreczemos 
ligos, apriczsziu lygu kaip tai Reumatizmas 
visokį papuczkai, iszpuolima plauku urnai 
suslabdinti, nuo drugio-malerijos. Geriause 
isztyrta gyduole nuo atpratimo svaiginn- 
cziu gerimu-gyrtybes, kuris su savo žyne 
nrijims rodą, zednas, iszsygydins < i Y RT1 BE 
kure tiek nelaimiu atsitinka ir kruvyna pie
ce žūsta ir sveikata. Nebijokie paraszit- 
gromata, sekretai visame užlaikomi, gyduo
lių nesi u n e žeme pauevali, kaip kiti jumys 
prisiuneze |>er panevale iszvyliodami paskui 
tini centą nuo jusu, kurs žmogus su szeinn-na 
neturi ka valgyti, myslidamas tapti sveiku, 
tai užmoka ant sikio po keletą tiesei k u 
dolAiu. Cze visokias rodąs gausite, nie cen
tas nereikės mokėt, galite susirasite Lie- 
tuviszko kalboje, iszmintingais busite jaigu 
raszisite pas:

BRUNDZA & 00;
(SPECIALISTS)

Broa<r«., į sq. 8th, Bkljn. New York.

š emykste
Reikalaujanti yvairiii d a ■>.»,, 
kaip tai: Laikrodėlių. Žiedų. 
Britvų, Armoniką, Koncertinų, 

Smuikų, Klornctų, Drukuojamų ir šnekamų ma
šinų, Liet, knygų ir kitokių visokių daiktų. Tai 
visados kreipkitės pas DAMIJONAITJ Chicago, 
o iš-čia gausite per pačių lietuviškojo kalboje 
KATALIOGį No. 7 dykai, katrame yra šimtai 
visokių daiktų paveikslėliai ir jų k a i n o s. (j 
Chicago’s m. nesiunčiu)

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

M. J. DAMIJONAITIS
2256 Union Ave. Chicago, UI.

Pigus Pardavimai....
Mes atydareme pigu pardavima ant sžito menesio, ant pirmo 
lubu musu kromo, sus dedant isz rakandu, karpetu ir drabu
žiu. Bargensai kožna nedela kolei rasis tavoras.

$1.00

Sziaudini skribelei - 20c 
50c marszkinei po - 29c 
75c “ “ - 39c
$1 skribeles po - 50c
82.75 supamos kreses $1.25 
Medini kėdės 50c- Pinti $1 
Vyriu šutai $5. Vaikinu $4 
Parsiduos po už szitas pre
ke tiktai per szita menesi.

GUINAN’O SZTORAI,
201 W. Center Str. Mahanoy City,

38 E. Center Str. Shenaiidoali, Pa.
125 East Oak.Str. Mount Cannel,

Sierata, Puikus ay raszimas, 25. 
Ali-baba ir 40 ravbaininku, 20o
Keturios Istoryjos-: 1-Žibintb bažny

taiteje. 2-Sugertuves traukije. 3 
Alute duktė Kun. Kerniaus, 4 Bok-

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

szymo. 25o
Križiokaj puikus apraszymas, didele 

kninga $1.00
Savizrolas, didis klasteris 25o
S’Aipinis. 1 Neatmink Vieszpatie ant 

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

Lietuviszkas dainorius arba surinky 
mas visokiu dainų $1.00

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

Prieigiausiuus Mokslasangliszko lie
žuvio be pagelbos kito, apdari 
ta. $1.00

Lietuviszkas Pasakotis $1.25 
Musu Pasakos 75o.
Pomokslai gražu žmonių per K. To 
toriu 80o.
Duktė Maria 25
Malūnas Girrioje 85.
Istorije Vargdienes, 2 Meile kūdi

kio Paminėjimai Vladim. Soiovio 
yo. 25o

Neužmokamas žiedas 2 Melnzim 
puiki istorija, 50«

VIENATYNIS LIETUVISZKAS

W. RAZUXAS, * H O T E L I S * LOCHINYKAS.
7 WASHINGTON STREIT, NEW YORK CITY.

Jago važiuojete in ir its Ameriko tai gulit gaut Laivakortes pigiau kaip kitur o 
ir vifinB bankinius reikalus tai ateikyte pas mane, o ir užlaikau visokiu gėrimu 
ir valgio ir nakvyne pigiau kaip kitur. Norėdami kelaut už dyka tai pristatau 
už darbinyka ant laivo. Teip-gi pasirūpinu visokiu darbus ir ruda duodu vi
same Hoteli* randasi ne toli K astel-Gardės. Jago kokis apgavikas norėtu vest 
kitur tai nesiduokit tik cjkit tiesiok pakol daejsit pas mane.

Su Guoilone, VINCAS KAŽI)KAS.

Negirdetinas -r j:QnĮ. 
Iszpardavimas id 0100b

—--- -

JOGO mastu perkalaus parduosim P p 
mąstą tiktai už - - - U Ui
Baltas audeklas kuri niekur ne K p 
gausite pigiau - - - U Ui
Visos jekes papuosztos supui- CH 
kiom karunkelem po - - tpljuv

Tegul niekas jus ne sulaiko nog szito mil- 
žiniszko iszpardavimo.

HARRY B. FRIEDBERG,
115 W. CENTER STR. MAHANOY CITY.

Kalbame Lietuviszkai, Leukiszkai, Slavokiszkai, Angliszkai 
ir Vokiszkai. Atekyte o užezedinsyte pinygus.

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

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

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

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

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

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

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

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

Apie viena kuris norėjo pažint 
baime. Stebuklas. Isz ko sutverta 
motore.Septinos varnos 25c.

No 2. Ura užkeikto. Panaszus Lor.
renas-Sermega mužiko Su k u on 

:as karia u jf., nog to dingsta. 85c

Lietuviszkas kuiugiuas 1904 
No 4. Jadviga-Geras Sunus-kaip ik ’ 

gilukis mainosi -Svirp Da GI 
tuoklei. 25u

No 5. Irlanda-Robertas Velnes M* 
dėjus. 2fe-

No. 6.Prasižengėlis - Doras Tiro 
kus Jonas Tvardaaokas • Ugnh 
kaime T. . . 25o

No 7. Duktė Starembergo- Baisi 
torije- Nagrada už mielaszirdyste 
Meile motinos del sunaus 25e

No 8. Mus z tynė ož mergina • Ge 
raiVjiagas marinu • Ku kai 
tai *>•

No 9. Uszpaol .mas totoria - Baltai 
Vaiduiys - Atmokojimus kunin- 
go. 25o.

No 10. Jonas Spekulantas. Križius 
f>rie upes vielos-Doras Vaikinė

je. 25o.
No 11. Vargingas Gyvenimas. Onu- 

ka,-Atsitikimas. Gromata prie Mo
tinos Dievo. Juokai. 25o.

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

1001 NAKTŲ- Puikios Arabiszkos 
istorijos, $3.00

Del zobovos.
Moroliszka Kabala su Salamono no 

se. 25
Tikriauses Kabalas sa pagialba ka

ziru 25c.
Burikla 10o.
Dide'is Sapnoris su daugine paveiks

lu. 50o.
Iszguldimas Sapniu 10 o.

Del losziiuo Teatru.
Naminis pleperis, juokinga drama 

viename atidengime. 10c

Popiera del gromatu.
Puikei iszmarginta su kvietkom ir 

puikeis skaitiniais 2 už5o 25o. tuz.
Gražesne popiera su auksuotuom 

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

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

už tuz Kopertos 10c tuzinas.

Dtaiktai del Kataliku.
Križelei pastatomi juodi, su z^latita 

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

lię $2.50
Krajavi szkapliereisu juostukem 15o 
Karmelitinei szkaplerei 15.
Žvakes nog 15 o lig 40o,

Ražanczei.
Puikus Ražanczei, kukinei, juodi if 

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

sidabruoto lenoiugelo 80c.
Puikaus raudono stiklio.
Kaulinei druozei padirbti 80, 
Tikro balto marino kaulo ir toksai 

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

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

$3, $5, $10, $15, $25, $35, irauksz 
cziau.

Visi ražanczei yra puikei ir druezei 
sunerti o padaryti isz geriausio 

materyolo.
A-brozelti del malda kninga 2 až 5o 

ir 10c.

PUIKEI APDARITOS

MALDA~KN!GOS
Vo.4701 Aukso Altorius skurintw 

apdaru, apkaustitos ir auksinti krf 
«ztai, apwalais kaupais. $1.04 

<0. 4705 Mažas Naujas A u k so At 
torius skuriniu apdariu, apkaustė 
tos ir auksuoti krasztai su apwalaii 
kampais . . .

Vo.4702 Aukso Altorius szagrint 
skuroje apdaritos, apwuli kamp&ų 
auksinti krasetai, lauai puikei ise< 
marginta su auksinėms kwietkouaa 
labai puiki kningele $1.2^ 

Vo.4703 Aukso Altorius minksztf 
apdarai, auksinti krasztai ir apwall 
kampai, auksuotas križius, paruazas 
ir puikei iszmarginta . $1.50

No.4700 Aukso Altorius apdarita 
bu baltais sloniaus kaulais, puikuf 
abrozelis isz oeluloidos, 8 sidabriU 
medalikais ant lenougeliu, auksinį 
kriBztrii, iF&sdjpelki tjdjgelo sj.-a

Daktaras ® WINTERS
110 W. Oak St. Shenandoah. Pi.

Gydo visokias lygas akiu. Prilaiko akulo 
*iu6 ir gvarantuqja juos linkancziuma. Dr 
Winters per 5 metus uiokinosi pas gamin 

urofpscraii ylga laiku Phila/iainhįia.

Nauja , . 
Kninga’.

PO WARDU:

“PRIEJGIAUSES 
MOKSLAS
ANGLISZKO
LIEZUWIO BE
PAGIALBOS KITO.’

Ira taj praktiezniause 
kninga kokios lig sziol 
Lietuwej turėjo. Ira tejp 
sudėta, jog ka tikt;.j pri- 
buwias gnnorius isz Lie- 
tuwos gali in trumpa laj- 
ka pats per saweiszmok- 
ti Angelskaj sziek tiek 
kalbėt.

Toji kninga druczej 
apdarita in Francuzini 
raudona ir melina audima 
ir kasztuoje tiktaj $1 
ir kasztus nusiuntimo mes 
apmokame.

Ant galo, tosios knin- 
gos ira patalpinti klausi- 
maj ir atsakimaj del tuju 
katrie nori imti* Ameri- 
konines pilnai popieras.

->9 DARBAS DEL VISU. &-
Amerika, yra luMaa akllpaa del visu o teln-rl 1 
-1 tavias, kam tav sunkei dirbt Ir jokio pelno Is. 
.“."±r"; !*b° 111 ai S3" ““ iLslmSkyt birt 
inll 'i? i P» vlss eriniai Jago nori
dsžliiot kaip gali lezelmokyt bsrberlstaa lai ra. <r.yk tuojaua. Kalbame vlaįala UekuJlSaU;

NOSHUKOFP'S BA11BBK SCHOOL, 
UOS r£NN AVHKUH MTTSBUKQ, PA.

ofli.se

