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Kas girdėt ?
Tankei gauname gromatas 

kuriose praezo “Tūkstantis ir 
viena naktų”, nes ne galėjome 
užganadit praszancziu ir kone 
lig paskutines iszleidome. Ka 
daryt, pastanavijome trecziu 
kartu ižduot “Tūkstantis ir 
viena naktų”. O kad kožnas 
taje kninga turėtu ir ne bran- 
gei pareitu, pastanavijome tai 
pyt in “Linksma Valanda” 
ant 1909 meto.-

Katrie norite taje kninga 
turėt tai prie gazietos “Sau
les” užsiraszykite ir Linksma 
Valanda” tai už 3 dol. gausite 
gazieta ir “L. V. ’ Tai suvis 
pigei- kaip uždyka.

Iszlaiko duodame žineydant 
ne vilkitu niekas ir ne rugotu, 
kad nežinojo. Jagu kas ne lai
ko gazietos “Saules” o norėtu 
tiktai. “L.V.” užsiraszyt, tai 
turi prisiunst už ciela meta 
$1.50.

Pasirūpinkite priesz laika 
užsiraszyt ir užsimok, ba turi
me užvest naujas kningas ir 
kad žinotume kiek susiraszys 
skaitytoju. Meldžeme skaity
toju “Saules”, ydant kožnas 
no saves pasirūpintu nauja 
skaitytoju, o mes kuom norint 
atsilyginsime.

Diena 3 lapkriczio bus rin
kimai prezidento. Kaip rodos 
Republikonai paims virszu, 
ir-bue aprinktai! p. 'Tnff-na, p 
Bryanas, demokratu kandida
tas, gal ir butu iszlaimejas, 
kad ne butu insispraudias in 
tarpa p. Debs, kandidatas so
cialistu partijos. Da yra pora 
kandidatu, nes api tuosius ne 
yra ka minėt.
Jagu republikonu szali laiky

sime,
Tai gerus laikus turėsime: 

Demokratai laikus pagadytu, 
Dydele bedarbe partrauktu.

Jagu nori būti Dievo priete 
liu, 

Ne kankykie gyvuliu.

Anglekases jau pradeda ge
riau dyrbt. Priesz nedele iž- 
dyrbo nekurios po penkes die 
nas, o kad vandenio butu in- 
vales, tai dyrbtu visas dienas. 
Ir jagu republikonai iszlaimes, 
tai darbai visur dūzgės!

Jagu tav pati ka užmetineje, 
tai nutilek,

O, jagu su kuom in tave meta 
tai begk!

Kokis tai Clayton King isz 
Orient, L. I. del visu savo pa- 
žinstamu davineje rodą, ydant 
naudotu smiltes stambes ir 
teip jis sako:

— Valgyk smiltes: juokis 
isz daktaru; valgyk smiltes 
tris kartus ant dienos, o jausie 
si gerai; valgyk smiltes, szeszis 
kartus ant dienos, o jausiesi 
da geriau.

Yra tai lyg iszjuokymas isz 
Kingo, bet tas gali būti geru 
daigtu. Paimkime visu sztamu 
paukszczius, tiejei kad ir ge- 
riause turi maistą, o be žvi- 
riaus smilcziu ir mažiuku ak
menėliu ne galėtu gyvuoti,- 
teip pat ir ne kurie žverei 
mėgsta kietus daigtus ėst.

Turbut laikai pasitaisė ir 
viekas sugryžta in senovės vė
žės. Sze nedele, kaip girdėt, 
visos kasyklos kietųjų anglių 
pradės dyrbt szeszes dienas 
pylnas. Szlektu laiku ne reike 
bijoti.

Ne trukus Shenandoah'io 
Lietuvei užgiedos Alleluje, ba 
jau troszkymas visu ižsipildis. 
Balsas žmonių, tai baisas Die
vo,- žmonis bažnyczes stato, 
tai ir žmonių norai turi būti 
iszpildyti.

Isz Amerikos.
Persarga del tujų, ka 

ne turi Citizens
Popieras.

Y m kite pnveizda 
isz szito atsitikimo.

Daug kencze ir turi ne ma
žai vargo tiejei, kurie ne turi 
Citizens popieru Visur toki 
žmogų persekiojia, ne gauna 
geru darbu, ne gali užsidėt jo 
kio biznio, ne tuii balso iezrin 
kymuose kandidatu ant urėdu 
ane pasiraezit ant svarbiu po
pieru o labjause ne gali m 
nesz* jokio skundo in suda už 
paczkadavoyma “damage” ja- 
go ne duok Deve jam patyk- 
tu kokia nelaime kaip sekantis 
atsitikymas mums liudyna:

“Mrs. C. A. Sciani tomis 
dienomis apskundė stritkario 
kompanije Pliiladelp lia Ra
pid Transit Co., Philadelj li‘a, 
Pa. už užmuszima savo vyro 
mierije paszkadavoymo ant ke 
liolikos tuketarcziu doleriu. 
Prova nelaimėjo, už tai jog 
“prova Suvienytųjų Steitu 
tvirtina jog ateivys ne turi tie
sos jeezkot paszkadavoymo 
nog ukesu izio sklipo atsitiky- 
me smerties.”

Sciani buvo czionais tik vie
na menesi kada buvo užmusz 
tu. Italijoj pasiliko jojo pati 
laukdama idant jai nrisiunstu 
piningu ant kelio in Amerika. 
Aplaike tris gromatas kuriuo
se kalbėjo vyras, jog jam gerai 
czionais pasiseka ir ne užilgo 
prisiuns jai ezipkorte. Motere 
tikėjosi jog ketvirtoje groma- 
toje aplaikis teip geidžiamos 
szipkortes, nes vietoje geros ži 
nios, aplaike žine api smerti 
savo milemo vyro.

Scianieni pribuvo pati in 
Ameryka už paskolintus pinin 
gus idant isztirynet priežaste 
smerties savo vyro ir kas buvo 
tame kaltas.

Prova likot inneszta prie- 
szais sudžia Audenred. Prova 
nog meto 1858 iszrode kaip 
jau minėjom virezui ir vargin 
ga motere nieko ne aplaike. 
Dabar Scianieni turės sunkei 
dirbti surinkt ant szipkortes ir 
nuplaukt adgalios m savo tęvi 
nia.”

Sztai matote, jog jago czio
nais turite mieri apsigyvent tu 
rite kanecz iezymt Citizens po- 
pieras o jago ne pilnas tai no 
rinte puse kuriuos galite gauti 
tuojaus nog iszlipimo iszlaivo, 
Neužmirezkite api tai idant 
laike kokios nelaimes nerugo- 
tumet jog api tai nežinojot.

Mitinti pacziule.
Newark, N. J.- Marvona 

Sandcose, hz 48 Clover Str. 
likos areeztavota ir patalpinta 
in kaleyma ant 60 dienu, už 
tai jog savo vyrui permusze 
galva su puodu, teip jog ran 
dasi dideliam pavojui numiry- 
me. Žaiduli daktaras susiuvo 
keturiuolika kartu. Toji milin 
ti pacziule badai tankei iszpe 
re kaili savo vyrui. Kada li
kos areeztovota iszsitare priesz 
sudže: “Niekad nesitikėjau, 
idant už teip maža daigteli 
turecziau ateedet 60 dienu, ja
go butau žmogus, tai butau 
žinojus tai butau jam geriau 
davus.”- (Kas do neteisiu- 
gysta!)

Farma tik del moterių-
Sag Harbor, L. L-Užsidė

jo czionais draugyste moterių, 
kurines nupirko farms, ant 
kuriuos dirbs tik motere. Jo
kiam vyrui ne vale bus ateit 

'ant tosios fermos. Nes kiaušy 
mas yra su kuom tos moteris 
užeidavines in meilingas kal
bas?

Mirsztantys senelis 57 
metu, lipsipaeziavo su 

17 metu mergina; 
pasveiko-atsiskyre

Ch'cago,- Sidney Heights, 
57 metu senumo ir senas Žal
nieriuj užsekuravotae gerai ir 
gaunantis didele pencije nog 
rando apsirgo mirtinai. Laike 
l'gos pasipažino su jauna mer
gaite 17 metu senumo pana 
Hattie, prie kuriuos užsidegė 
meile. Toji naudodamasi isz 
progos, stengėsi senelui intikt 
visame; apžiūrinėjo jin laike 
ligos kaip kūdiki ir tarnavimo 
jam ant kožno pareikalavi
mo. Senelis žinodamas jog 
smertis artinasi, o neturėdamas 
kam savo turtą palikt pastana 
vijo su savo geradeyngu aniuo 
lėliu apsipaeziuot. Žinoma mer 
gina tik to lauke, ba norėjo 
apymt jojo turtą. Svodba atsi 
buvo prie lovos jauna pacz’ule 
verke ir nudavinejo gailesti. 
Tuom kart senelis pradėjo pas 
veikt isz rupeetirgumo savo 
geros pacziules o kada pirma 
diena atsikėlė isz lovos ir nuei 
davė pas savo pacziule toji pa
mėtė jin ir nusidavė pas tėvus 
in Jackson, Mich.

Senelis dabar jeszko pereis 
kyrimo, tvirtindamas, jog su 
jojo pasveikymu dingo ir mei 
le jojo jaunos pacziules; insi- 
milejo in jojo turtą o ne in ji 
pati. Priežodis sako: “nonnts 
žmogus senas bet mokinasi 
proto,” nes ne visi tojo priežo 
uzio laiavsi.

50 szeiminu kraustėsi ant 
kart-

Pittsburg, Pa.- Nevatnas 
krauetimas atsibuvo isz Teren- 
tun in Charleroi. Kada Pilte 
burg Plate Glass Co. fabrikas 
eudege ir žmonis radosi be dar
bo, kompanije prižadėjo duot 
darba savo fabrike Charleroi. 
Tada susitarė apie 50 ezeimy 
nu eueidedancziu iez 200 ypa
tų, paėmė dvi barkae, sudėjo 
visus savo naminius rakandus, 
per plauke upe per Mononga 
hela.

Baisus radimas ant 
medžiokles-

Mauch Chunk, Pa.- Rex 
Pry, rasdamaeie ant medžiok
les kalnuose Mount Pisgah, 
užtiko arti “Dead Man’s 
Spring”, gulinti lavona, api 40 
metu senumo. Kaip pasirodė 
tai lavonas buvo vyru, pasirė
dęs in geras drapanas, nieko 
nesirado prie jojo idant daži 
not kuom yra, nes kiszeniuosia 
rado $2 bumaszka ir $1 60 
smulkeis piningais, o prie szo 
no puse bonkutes truciznoe, 
kuria turėjo iezg'art. Korone- 
tie daro slieetva, idant dažinot 
ar numirei s tikrai atėmė sav 
gyvastį ar kas kitas. ,
Muszc savo pucze

kas diena
Pittsburg, Pa. - Mrs. Helen 

Bergman jieszko atsiekirymo 
nog savo vyro už tai 
jog jaja musze kožna diena 
yer devinis menesius ka su 
juom gyveno, Mrs. Bergman 
kalbėjo jog apsipaeziavo su 
vyru 1902 mete ir tuojaus po 
szlubui mueze jia be perstoy- 
mo kožna diena per devinis 
menesius ir buvo priversta su 
juom atsiskyrt.
Tukstanczei sugriž adgal 

in Amerika.
New York.- Kaip emigran

tu virezininkai mena, tai ne už 
ilgio prasidės kelione m Ame
ryka isz visu szaliu Europos. 
Tieje ka iezkebavo in Europa 
jau pradeda sugrįžt, o virezi
ninkai kalba jog lig Naujam 
Metui pribus in pristova Na- 
jorko 35 tukstanczei europis 
ežiu, ba laikai czionais prade
da pasigerint.

Kas buvo kaltas tai be
darbei ir sutrukdinimas 

banku.
Philadel, hia, Pa- Laike 

politikiszkos kalbos, vienas isz 
kalbėtoju tvirtino, jog demo
kratai melavo buk tai prezi
dentas Roo-eveltas.buvo kaltas 
sutrukdinimui banku. Ne 
Rooseveltas, nes tiejei dideli 
turezei Morganas ir Rocke
feller buvo kalti ir tai tycze 
padare teip. Niekas to nesiti
kėjo ba ne buvo ant priežas
ties. Daibo buvo invaleso vis
kas buvo konogeriausiam pa 
redke. Morgenasir Rockefeller 
kurie valdo piningini svieto, 
padare toji sutrukdinima 
idant paskui galėtu iszmetinet 
prezidentui Rooseveltui, jog 
kas tokio atsityko laike jojo 
administracijos. Po tam tiejei 
patis turezei. kurie padare ta 
ergeli vela atvede ant kelio, o 
padare vien tai del to idant 
Visas svietas kalbstu, jog tai 
žmonis su didele ezirdže, kurie 
rūpinasi api gerove žmonių.

Del to tai teip finansistai 
apsiejna ir žmonis vedžioję už 
nosių, nes kožnas darbininkas 
geidžentys geroves Suv. Steit. 
privalo aprinkt prezidentą 
Williama Tafta. Jago republi 
konai dabar ne laimėtu, tai 
ateiteje ne drįstu ne vienas 
prezidentas stot už gerove 
darbininku.

15 sudeginti ant smert
Alpena Mich. Penkiolika 

ypatų tapo sudeginti anLsmert Ketvergo naktį kada oego 
nog ugnies kuris sudegino jiu 
turtus. Nelaimingi žmones 
sudėjo savo daigtus ant -trūkio 
ir važiavo nog deganeziu vietų 
Aut abieju pusiu geležinkelio 
dege girios teip kad nelaimin
gi važiavo tarp ugnies. Maszi- 
nistas norėdamas greieziaus 
pervažiuoti per ugni paleido 
smarkiai inžina. Ant kart 
nuszoko visi trukiai nog 
geležinkel’o ir stojo paežiam 
vidurije ugnies. Nelaimingi ne 
galeji nei in viena nei in kita 
szali bėgti visur liepsna ir to
kiu budu visi pražuvo.

Trumpi Telegramai.
§ Altona, Pa.- Mrs. Frank 

Proch pagimdė treczia pora 
dvinuku m laika keturiumetu. 
Isz viso turi septinis vaikus per 
taji laika.

§ Fort Collins, Colo.- Ak- 
mendaužese Ingleside, explozi- 
je užmueze septinis darbinin 
kus ir pažeisdama 23 kitus.

§ Naristown, Pa.- Laike 
szposu drauges Miss Esther 
Horrocks, uždėjo špilka ant 
kėdės ant kurios atei-edo, ir 
iez to numirė- užeitrucindama 
sav krauja.

§ Clinton, Mass.- Api 145 
studentai isz South Lar caster 
Akademijos, užsitrucino vai 
gindami kornus isz baksuku. 
Bodai visi pasveiks.

§ Minersvile, Pa.- Laike 
musztines czionais Franas 
Szematczek likos mirtinai nu
durtas per Vin. Treboni. Nu
durtas guli Pottsvilles ligon 
būti o kaltininkas kaleyme.

kiek žmonių mirszta ant 
sekundos.

Kaip žinome, tai ant svieto 
randasi 1,500 milijonu žmonių 
o paymkime jago žmogus tik 
gyventu 30 metu, tai in trauki 
30 metu, atsinaujina visi gy
ventojai ežio svieto arba per 
laika 30 metu numirezta 1,500 
milijonu žmonių. Per metus 
numirezta 50 milijonu žmonių,- 
kas diena 137,000, kožna ady- 
na 57,000 o per trauki vienos 
sekundos numirezta tris ypa
tos.

i ISZ BOSUOS, LIE. 

TUVOS IR LEN
KIJOS.

Lietuviu kalba 
bažnycziosia.

Varszavos laikraszeziai pra- 
nesza, jog lietuviu atskiros 
kuopos kreipėsi prie svetimu 
tikybų minesterijos skyriaus, 
reikalaudamos, kad valdžia 
stengtus diplomacijos keliu 
iszgauti iez Rymo pavelijimą 
lietuviu apgyventuose mieste
liuose pamokslus ir giedoji
mus investi lietuviu kalboja ir 
paskirti ten kunigus-iietuviue. 
Be ,!'i lietuviai patis toki-pat 
meh ima inteike popiežiui. 
I-z ministerijos lietuviai kol 
kas okio atsakymo neeusilau 
ke.. ■

Iszkasiniai.
Trje vietoje, kur del viesz- 

kelio iezplatinimo yra dabar 
kasamas Gedimino kalnas, ne
šilta ja darbininkai radę viso
kio idumo akmenines kulkas l- • - •ir sehoves ginklus. Buvo užti
kę i geležines duris, vedan 
czif>‘ in kalno vidurį. Bet nie
kas iagi nepažingeidavo insi- 
tikit b, kas yra už tu duru.

Szin metu javu 
užderejimas

Rddo, jog Rusijai prisieis 
vėl lunkus metus pakelti. Už 
vis praseziau szimet užderėjo 
rugia’, bet kviecziai ir gi kaip —Kur aar mviitkiau. ipm 
vakarine, pietine, vidurine 
Rusija ir Maža rusija nukentė
jo. Truputi gereleeniai rugiai 
ir kviecziai buvo Lenkijoje ir 
Sziaurvakarinese gubernijose. 
Rugiai geri buvo tik Simbirs- 
ko. Kazaniaus, Žemojo Nau- 
gardo, Ufos Lfliandijos ir Ps 
kovo gubernijose.

Avižos ir gi visur nekokios, 
tik miežiais kai-kur giriasi.
Czaikovski paleis ant luo 

sybesuž 825.000 kau
cijos-

Petersburgas.- Patalpintas 
fortecoje Petro ir Povilo per 
deszimts menesiu, Nikalojus 
Czaikovskis, sąnaris organiza
cijos Revolucionieriu, bus pa
leistas ant luosybes, jago sudės 
kaucijos $25.000 gatavais pi
ningais. Diena provos da ne 
paženklinta.

Kelione perkūno.
Varszaviniuose laikraszcziuo 

šia skaitome: Kėlės dienas ad 
galios laike szturmo ant kolo 
nijos Aleksandrovo, piviete 
Petravskam, perkūnas trenke 
in narna kolonisto Gotlibo Bra 
jero, Permuszes stogą, inpuo 
le in pastogia apdegino sziau- 
dus, sudegino fenais stovinti 
feną parasona, inpuole in grin 
cze, kur tame laike sėdėjo Bra 
jeris su savo szeimyna, tenais 
sudegino sauja sziaudu gulin- 
ežius kampe, isz tenais iszleke 
per atydaritas duris in tvarta, 
apibėgo aplinkui po tam iszle
ke ant lauko. Isz szeimynos 
Brajero nieką ne pažeido o ir 
gyvulei tvarte ne aplaike jokio 
sužeidimo o kas svarbiausia, 
namas ne užsidegė, norints ke 
lioneje perkūno po grineze 
sėjo ugnim.

§ Odesos universitetan, kaip 
ir visur Rusijoj, žydu prijima 
tik dfszimfa visu studentu da
li ir tai tik tuos, kurie geriau
siai gimnazija pabaigė. Priim
davo universitetan tik patis 
profesoriai valdžios nesiklaus
dami. Dabar, norint žydui sto
ti universitetan, reikes jam pas 
policija gauti liudijimą, kad 
jis “geras” esąs žmogus. Taigi 
pirmiau tik tie žydai patekdavo 
universitetan, kurie geriausiai 
mokindavosi o dabar gales pa
tekti tik tie, kurie valdžiai
bus geriausi.

Isz Lietuvos,
Kalvarija.

(Suv. gub.) Apie blavybe 
Kalvarijoj nieks neneprasižojo 
ir nežiojasi. Nieke czionai ne
manė ne “laisves laikuos” pa
naikinti girtuoklybe, ne dabar 
niekas nesirūpina ja sumažinti. 
Ka-gi veiktu kalvariszkiai, ne 
gere? Szitie žodžiai tinka ir 
czionykezcziams inteligen 
teliams... Tik bažnyczioj kai- 
kada kyiecziama negerti, ra- 
szyties blavyben o geriaus tuos 
piningus Dievo garbei atiduo
ti Tai ka gi žmones darys: ir 
geria ir Dievui ant garbes duo
da (kaip iezfenka) Apie pasza- 
Įmes blavybes draugijas niekas 
ne sapne nesapnavo. Jaunimas 
neturėdamas nedeliomis ka 
veikt insitraukai geriaopaskui 
daužosi sau pakauszius plytga 
liais. Seniai dėdės ir dedienes 
po karcziameles ir sziaip “ge
rus užkampelius,, mauke Ižo. 
po vandeneli, “pundija” viens 
kitam ir taip “iszpundija” savo 
gyvenimo tikslą. Namon-gi 
parvažiavę daužosi vaikus ka 
nagoja, daro betvarke ir t.t...

Sztai jums Kalvarijos kultu 
ra Auksztai stovi! Ne juokas 
ima bet aszaros bira!

Palaviene.
(Ukm. pav) Nakczia Lavie. 

nyje prigėrė kumele ir vos-vos 
iszsikepurnejo du žmones. Gal 
L;o n. m n nnzi'arr loliiii fnmni nolz U8 ouvo. O ne! Blaivus zmo 
gus tokiam tamsume neprigir 
dytu kumeles. Panasziai gal at 
sitikti tik girtuokiui? Ta diena 
buvo Kupiszkyj priekymetis 
arba “turgus” kaip tankiausiai 
kauniecziai sako ir kaip man 
teko patyrtis tiedu žmogeliai 
(Kumbureviczia iez Dubiszkiu 
ir Bironas isz Skenteriszkiu) 
buvo gerokai insidrože. Va 
žiuojant namo pamėtė da pora 
maiszeliu traezu ir ties paezia 
Palaviene pateko in Lavieni. 
Stebėtina, kaip jiedu taip girti 
iszsikepurnejo iez vandenio. 
Palike kumule ir vežimą La- 
vienyje ir atyike in P. be kepu 
riu, visi szlapi pas Sz. vėl pra 
dėjo gerti. Mat jiem Kupiezkio 
gėrimo dar nepakako Girtuok
liai gere degtine, o ju kumele 
Lavienyje vandeni. Mat jie 
mane, jog kumele atsigers ir 
iezeie. Suprantama jog panaezi 
mintie gali skrajoti tik apsvai 
gusiu galvoj. Ant rytojaus 
rado kumele ifzsiputusia. 
Žmogeliai gi dar visa diena 
degtine raminosi kaip žmones 
sako: “kol nepragere kumeles 
skuroe.”

Užstojo tamsios naktie! 
Saugokitės girtuokliai Palavie 
nes apielinkes! Lavienye netik 
jueu daiktu ir kumeles praris 
bet sulauksite laiko, kuomet 
ir iez jusu kai-kuri priglaus 
prie savo szaltos krutinės.

Varnabude.
(Jievaravo vab. Senap.pav.) 

Vakare likos nuezautae ukinin 
kas Stepanaviczius savo svirne 
kur iezgulejo per 3 dienas ir 
vos rugsėjo 19 diena rado ji 
ten ilinde per stogą, Szeimyna 
mane jog ūkininkas kur iszejo 
ir rakta iezsinesze, bet paeito 
de jog visa ta yra padaręs 
užmuszejas-

Kas užmueze da neeusekta, 
bet spėjama jog tai darbas 
vienos iez mylimųjų kuria 
pamate o kita mane vesti.

Subaczius.
(Ukmerk. pav,). Per sueiga 

valstiecziai nutarė panaikinti 
Subacziaus miestelio monopoli, 
stovinti arti bažnyczios. lezsius 
ta praszymas pas gubernato
rių. Subacziaus parapijoje yra 
tris monopoliai: stotyje mieste
lyje ir Surdegyje.

Piisvalis.
(Panevėžio pav.). Pasvalie- 

ežiai jau tikrai ima rengtiee 
ekirstyties in vienasedžiue nes 
visam kam pabrangus senu 
budu ilgiau gyventi nebegali. 
Ligsziol ūki vedant kiekvienas 
metas treczia dalis visos žemes 
ploto niekas sėti negali gyvu
liams liuobos, nes neesant ge-1 
ros euotarmes, kiti nuganytu 
Taipogi gyvuliai, kasdien už 
dvieju viorstu du sykiu varo
mi, negali ūkininkui jokios 
naudos duoti.

Kaip girdėti nuo Pabiržie 
ežiu ir Salotiecziu tai labai 
džiaugias’ iezeijkyre in viena
sedžiue liko jie dabar daug 
sykiu turtingesai ūkininkai, 
kaip pirm sodžiuose yra buvę.

Gražiszkiai.
(Vilkav. ap.). Jau nuo senai 

Visztyc.zio pacztos valdininkai 
visokiomis szunybemis ateiži 
mejo: tai atiduodavo eudrasky 
tus, o labiausai iez užsienio, 
laiezkue, tai daugelis laiezku ir 
visai dingdavo. Tas dar ir da
bar daroma. Bet to dar negana. 
Sztai kas toj pacztoj atsitiko. 
Szio menesio vidurj Vidginu 
kaimo, Vaitkabaliu vabez. 
Vincas Liutkeviczius nuėjo at
siimti isz pacztos piningus apie 
270 rubliu. Paemes žmogelis 
uždengtus (užpeczetytus) pini
gus, su dž’atigsmu hzjjo lau
kan pasiskaityti ir pasidžiaugti 
Atpleeze... Oi... oi... tai tik be 
o'pinigu\visai nėra.. Sugrižo’ 
pasiskundė, bet ka gausi.. Juk 
atsiimta, paeiraezyta... O reikia 
žinoti, kad tai žmogelis neturtin 
gae. Tuos pinigus jo eunue sun 
kei uždirbės atsiuntė.

Tai pamokinimas, kad, at
siėmęs pinigus, tuojau ežia pat 
prie stalo juos reikia perekai 
tyti, kad visi matytu, arba 
pareiKalauti, kad virezininkas 
pinigus jau atpleeztus paduo
tu.

— Vigreliu kaime sudege 
naszlee Gajauckienes visos trio 
bos ir turtas: gaisro priežastis 
tokia: sūnūs minėtos naszlee 
su kaimynu bandė szautuva, 
taikindami in kluono siena, 
bet savo tikslo nedaeieke iez 
vienos puses, nuėjo bandyti isz 
kitos, o tuom tarpu pataikinti 
in stogą ezuviai savo darba va 
re: kada pamate kad dega- ge 
sinti buvo jau pervelu. Abudu 
kaltininkai sėdi Vilkaviezky.

Ežerenia.
Buvo euszauki viso apskn- 

ežio virszaicz'ai (etarszina) ir 
raeztininkai. Atlikę savo dar
ba, visi gražiai namo iszeiekirs 
te. Pasiliko tik Akmetos vir- 
ezaitis su raeztininku. Jie pri 
riezo savo iezalkueiue arklius 
prie kareziamos tvoros, patis 
inejo in kareziama savo dvasia 
biski “pastiprint” Ir “stiprino 
si” jie nuo 2 valandos vienos 
dienos, per visa nakti, iki 12 
vai. kitos dienos. Pagalios isz- 
neeze juos tartum negyvus ir 
inverte in vežimą iez kur jie 
nuolat virto. Ilgai vežejae ka
mavosi, kad juos vežime sulai
kyti, bet nieko negalėjo padary 
ti. Bet vežejo gudraus butą! 
Jie pagalios susukęs iez eziau- 
du kuraleiezi (griežti), pririszo 
juodu prie vežimo, pats juos 
apeižerge ir iezvažiavo namo. 
O mat turgaus dienos butą. 
Žmonių minia žiurėjo in ta 
vežimą, tartum in kokius dy- 
vus, o žyduku pulkas tai net 
per visa miestą tuos dyvue nu
lydėjo. Visi iez tu dyvu ir so- 
ežiai prisijuokė ir už žiūrėji
mą nieko mokėti nereikejo.

Geda aknietiezkiems, kad 
jie tokius girtuoklius laiko ea 
vo raeztininku ir virszacziu!
(Daugiaus ant 4 to puslaiop)

Isz visu szalu
Nelaime kasiklosia.

Koenigashuette, Prueai.- 
Anglieskaeiklos Kvenigebrube 
užsidegė gazas. Tame laike ra
dosi suvirezum szimtas angle- 
kasiu gilumoje žemes, nes 
gilukningai iezsigavo per kita 
ezafta.

Dvideezimts-tns kitam kam 
bari apmyre nog užtrosz- 
kymo per gaza, nes dvide- 
ezimts iez ju gilukningai iezsi
gavo o tris numirė. Žine api 
nelaime pasklydo kaip žaibas 
po aplinkine, o regeymas ver- 
keneziu moterių buvo baisus, 
nes kada dažinojo jog nelaime 
ne yra teip baisi truputi apsi- 
mahztno ir iszsiskyrete.

Bedarbe Anglijo!.
London.- Pagal telegrafisz- 

kus daneszimus, tai armije 
žmonių be darbo isziiesza ant 
puse milijono Anglijoi, o ypa
tų kuriuos kencze bada ir var-’ 
ga randasi suvirezum pue-asz- 
tunto milijono.

Czionais Suvienituosia Stei- 
tuosia politikierei visokiu par 
tiju rūpinasi iez tokio bedarbio 
padaryt milijonus del eaves ir 
tvirtina, jog jago juju partije 
laimes, bus visam sklype gero 
ve. Tuom kart pasirodo jog 
žmonis kencze bedarbe ar tai 
laike iezranku ar ne.
Vesula užmusze 300 žino-

iimoy, įjaudszaTele
gramai buk baisi viesulą kuri 
perejo per miestą Chang-Chou 
užmueze suvirezum 300 žmo
nių. Szkadoe padare euvirezum 
ant $900.000.
Laivas ant povandenines 

uolos.
Copenhagen.- Rusiszkas pa- 

eažiernis laivas “Korea” kuris 
iezplauke iez New York Sept. 
30 in Rotterdama ir Libava 
užplaukė ant povandenines uo 
los ne toli Middleground. Visi 
pasažierei likos perkelti ant 
kito laivo.
Vaiskas užmusze straikie- 

rius.
Turin, Francije.- Laike su 

miezimo etraikieriu czionais 
likos iszezauktas vaiskae. Ka 
da vaiskas pribuvo, aficierai 
liepe etraikieriams iezsieklai 
dyt, nes tieje atsake ant jojo 
paliepimo su akmenais. Tada 
paliepė ezaut in maisztininkus 
užmuezdami keturiolika ir 
pažeido dvideezimts-keturie.

Brangiauses žiedas.
Yra žinomu daigtu jog mile 

tojai žiedu ne karta užmoka 
daug už juju milemus žiedus. 
Nes ne greit atsiras tokie žmo
gelis kaip vienas isz miešto 
Chicago.

Vienam agradninkui valsti- 
je Massachusetts, užmokėjo ta 
sai žmogelis už gvazdiką, la
bai retaus puikumo dvide- 
ezimts penkis tuketanezius do
leriu.

Kitas vela užmokėjo už la
bai puikia rože $12,000.

Akyvas skupuolus,
Buvo mirusis daraktoris 

Skalskie. Kalbėjo api jin jog 
tai pabaigtas “skupuolus,” ku 
ris per visa nedelia ne payms 
ne ezilto puoduko arbatos. Po 
jojo smertei persitikrino isz jo 
jo testamento, koki buvo pa- 
daris, jog paliko 1.100.000 
markiu turto. Kone viską pa
liko del savo vargingu gimi
niu nes ir užrasze 300.000 
markiu del draugistes moks- 
liszkos vargingams studen
tams Poznaniuje ir 10.000 
del vargezu tame mieste. Cze- 
dino žmogelis per visa savo 
gyvasti idant po smert turėtu 
nauda vargszai.
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Bazylianku Perdetines 
Minske.
(Tasa.)

Ant galo po tu visu apverk
tinu Dienu, kada visai nuvar- 
gome ir palikome nubudimo 
suspaustos, Dievas Vieriovki- 
no ezirdi suminkeztino ir mums 
jau nedrausdavo imti nuo 
mieiaszirdingu žmonių almuž- 
na.

Potam po poros menesiu 
(1842) mis aplanke kun. Ka- 
tauskas, Pranciszkonas, gyve
nantis kadetu korpuse, kur 
buvo kataliku kadetu kapelio
nu. Jisai vienas paliko Poloc 
ka po iszvarymui Pranciszko- 
nu ir Bernardinu. Jisai buvo 
parsidavęs sch zmai, Siemiatz- 
kos ir maskolių visu tarnas, 
bet mes apie tai nieko visai 
nežinojome.

Pamaczius katalikbzka ku 
niga szirdis musu apsipuoeze 
viltimi, kad atliksime spavied 
m ir priimsime komunija.

Bet mums labai stebėtina 
susyk pasirodė, kad jisai be- 
davodamas apie dideli mus 
vargs, nenorėjo mus suraminti 
tiktai davė almužna iez duo
nos latziniu ir pinigu, o iezva- 
žinodamas pasižadėjo mus tan
kiau aplankyti.

Tik sztai po keliu dienu vėl 
atvažiavo.

Pamtcziusios j’, tuojaus no
rėjome praszyti apie spavied- 
ne ir komunija slapta, bet jisai 
mums taip atsake:

— Sztai turite dar pinigu ir 
valgio, bit tucm sykiu netik 
del kūno, bet ir del duszios.

Mes kuogreieziausiai viską 
suvalgėme ir aplinkui jo ap
stojome, norėdamos gauti du- 
fzioms valgio. O jis iszeieme 
iez kiezeniaus dvi knygas ir 
taip mums pasakojo:

— Gaila man jusu likimu, 
bet labjau gaila jusu tamsybes. 
Prieezinates, opaezios nežino
te del ko. Juk Szvencziaueias 
Sakran entas ar po vienu pavi
dalu, ar po dviem, tai vis vie
na. Ir dėlto tai Urna, o Loty 
ra, tai vis viena. Ta'gi Unia 
ir pravcslavu tikėjimas labiau 
vis viena.

Tai skaitė it z knygos, kuria 
mums buvo atneezes. O paskui 
taip kalbėjo:

— Kad-gi Unia ir pravotla 
vu tikėjimas yra vis viena, tai
gi Siemiaszkos reikalavimai 
kad po vienu monariha butu 

vienas tikėjimas, yra szveneziau 
ei, o jus pasiutėlės, kad prie- 
szinatee, tai labai nusikalstate 
p rieez Dieva ir jisai jus už tai 
nubaus gana skaudžiai. Asz 
esu jusu tėvas, asz teisus kata 
likae, atz tik noriujusu dueziu 
iszganymo, tikekite man!

Suakmenejome beklau»yda- 
mos tos jo bed:evifzkos kalbos. 
Seserys pažiurėjo m mane. Asz 
atsiliepiau.

— Geradejau kas tave ežia 
atsiuntė?

— Dievas mane atsiunezia 
gelbėti jusu duszias, kurios 
pasiekia jau beveik pekla nuo 
jus besiprieszinimo.

— O tu Judosziau- atsilie
piau- jaigu mes esame pekloje 
tai tu eik in savo dangų!

Ant tu žodžiu jis pakele ant

Apie tai nebuvo jokio tirine 
jimo: rodėsi, kad tas visas at
sitikimas kaip vandenyj pra 
puolė, o paliko tiktai pinigai 
duona ir lasziniai, kuriu nenau 
dojome ir nevalgėme. Nedavė
me net szunims ir žiursems.

Patam po keliu menesiu 
(1843), turbut jam mus ap
skundus. Siemiaszko mus lie 
pe uždaryti kalejiman ir per 
szeszias dienas valgyti silkė
mis; neduota mums nei van
dene, nei duonos. Norėta mus 
troszkuliu priversti, bile tik 
pasiduotumem.

Pirma ir antra diena mums 
vidurius kaip ugnie degino, 
taip kad burnos ir liežuvio 
skūra nusimovė. - Pas mus pa 
girde Jėzaus Kristaus ant kry 
žiaus troszkimae; troezkimas 
musu dusziu iszganymo; eme 
me melstis ir Dievas tuojaue 
ant mueu susimylėjo, nes pas 
kui jau nejautėme nei troezku- 
lio, nei bado.

O kada ant septintos dienos 
atidarė kalėjimą ir mus nuvarė 
ant paprasto sunkaus darbo 
mueu, sargai mielino, kad mes 
delei troszkulio euszokeime in 
ezulini, bet mes isz savo locnoe 
žalios ir ta septinta diena be 
gerymo apsiėjome.

Per tae ezesziae dienas Vie- 
riovkin su dviem popais kas
diena mus lankydavo ir kalbin
davo priimti pravoelavija, o 
jaigu ne, tai žadėjo da labiau 
mus kankinti; vienas popas 
matydamas mus toki tvirtuma 
tikėjime, aptiverke ir daugiau 
pae mus nešt grižo.

O Vieriovkin matydamas 
mue sveikas ir patogas, siuto 
neg"aiVu”ju''d'amu“zJif nei'’§eVi'Ž 
nei valgo, sau sveikos ir rie
bios! Žurek, kibą kožna savy 
je turi velnią, kurie už jas ken 
ežia.

Sekanczia žiema ir pavasari 
(1842-1843) dar sunkiai dirbo 
me Polocke: neregircz:ome 
seserims liepta vilnas kedenti 
irpaneziakas narstyti.

III.
Iszvarymas m Medliol.- Ka

lėjimas, Kanczios ir musu 
pabėgimas.

Gale pavasario 1843 m. ant 
kiemo užgirdome kareivius, o 
kada mus išvesta isz kalėjimo- 
sesuo Vayrzyckiute pamaczius 
palei bromą gulineziue, suezu- 
ko linksmai: pre-z mue kelias 
tiesiasi, sztai mums bransale 
tai! Apkaustyta mus, kaip pa
prastai del keliones, ir suriezta 
vie’po dvi užranku ir kojų: 
aklas su regeneziomis da sziek 
tiek, ligotas su sveikomis ir 
tarp iezvaryta. Mislinome, kad 
jau dabar in Liberija. Užgiedo 
jome, Dievo garbei prie ezv. 
Mikolo Archamolo, idant mus 
laimingai toje kelionėje vestu. 
Ant paramo, kuriuo mue per 
Dvinos upe pergabenta, Vie 
riovkin aplinkui mus neramiai 
bėginėjo, pilnevodamae, kad 
mes katra in upe neszoktumem 
Sesuo Vavrzecka tai matydama 
neiszkentus tai e jam:

— Koksai tu durnas! Ar-gi 
Dvina yra dangus, kad in ana 
turėtumėm szokti ?

Persikėlus per Dvina, Vie 
riovkin mus atidavė maekolisz 
kam cf<cierui, kuris mus su di 
desnia sargyba vede!

Paskui kožna pora ėjo keturi 
kareiviai su begnietais, taip 
kaip ir per senesnius mueu mar 
ezavimus. Po deezimt ar dvy 
likos dienu mus atvaryta in 
Miadziol, in miesteli, Minsko gu 
bernijos, kur buvome atiduo
tos dazarni protopopo Danilos 
Skripino, perdetinio czrenicu, 
kuriu gyveno labai daug paini 
tame nuo Karmelitu klioezto- 
riuje.

Mue pamaczius susibėgo vi
sos czern’cos sykiu su popu 
Skripinu ir in mus taip kalbė
jo:

O kokios riebios kokios pa

togios, ai' taip jus kankinta ?- 
Dėkui Deyui turime tarnaites 
turime tarnaites! ir plojo su 
rankom.

Taigi tuojaue mue paimta 
tarnauti czeinicoms ir dirbti 
kobjauriausius darbus.

Tame klioeztorije kaip ant 
savo nelaimes atradome du 
biednus pametusius savo tikoji 
ma. Tai buvo Vaeiliauckas ir 
Kamarauskas, abudu zokonin- 
kai Bizilianai kurie mum- 
padare daug nelaimiu. Kada 
mes plaudavome bielizna jie 
nuo mue bielizna vogdavo ir 
lezmainydavo ant degtinee ku
ria kas diena maukdavo. Už 
psvrgta-gi bielizna mue czer 
nicos muszdavo.

Dvi su gereenem ezirdim 
maekolaitee, kurine tik-ka isz 
Peterburgo novicijatan buvo 
iszkeliavueios matydamos ne
dora czernicu su mumis apsie
jimą ir dasižinojueios apie pra 
leistas kancz’as, negalėjo to 
visko matyti ir tuojaus ’ezke 
liavo sakydamos Skripincvui: 
ežia ne monaetyr.us bet Siberi 
ja mes eugrbzime namo o jus 
Dievas vietiek nubaus.

Mu-zta mue potam už tai kad 
tos geros duszios negalėjo tame 
klicsztorije gyventi. Labjaueia 
persekiojo seteri Vavrzeka 
kuri su iszvažiavusiom prancū
ziškai tznekedavosi ir jom isz- 
pasakojo visus musu kentej'- 
mue.

Rudeni tai paežiais 1843 me 
teis atvažiavo Siemiasko bet ta 
syki pae mus neatėjo tik liepe 
paszaukti Vavrzeckiute ir ma 
ne ir kada mes paėji nuėjom, 
tai pradėjo mue Lenkiszkai 
kalbėti ir gundyti atsimesti tik 
ro tikėjimo sakydamas:

— Kas jums iez to prieszin- 
gurno? Sztai kiek jus jau pra
žuvo! Ar negeriau jume butu 
pasinaudoti ciesoriaus malonė
mis ir paskui gauti nuo D.evo 
nagrada! Sztai matote nekalti 
vaikeliai; atiduosiu jusu anio- 
litzkai globai ju duezeles ir 
sztai dovana gatava (rodyda
mas koki tai nezuli gulinti 
ant stalo) tik primkite pravos

Jufi tu jau persitikrinai at- 
eakiau-kad ne baisu mums del 
Kristaus Kentėti del Jo gyve 
name ir del jio rmerti norime 
ir tik jam Vienam tarnausime, 
bet ne kokiom ten kacapkem.

Tada viena isz czernicu atei 
szauke:

— J oe prakeiktos jos pra
keiktos.

Siemiaszka pagraUno ant 
musu ryksztemis.

— To mee ir reikalaujame- 
atsake sesuo Vavrzyckiute.

Tada Siemiaezko in ja atsi
suko ir tarė:

— Geda darai savo verkiau 
ežiai giminei kad taip labai 
priesziniesi ir prapuldai savo 
pusią.

— Kam tu kalbi apie du 
ežia? Jau tu pate esi pekloje 
ir iez peklos ateini!

— Kaip tu gali mane va 
dinti“tu”? paklauee tuojaus 
S:en ia-zko.

— Tu ne vertas nei tokio 
žodžio, nes “tu” mes vadiname 
pati Dieva,paveikslan sakome: 
D.eve, tu mielaszirdingae, kad 
užla'kai toki apostatai....

Ant tu žodžiu užgimė czer
nicu didelis riksmas, o Sie
miaezko m mus suriko:

— Szalin eikite, kales duk
terys !

Taigi kad mus už toki drą
sumą pabausti, Siemiatzko iez 
mielino mums barbariezka 
smerti. Liepe mus miestelio 
Miadziol ažeran nuskandyti 
(1843).

Po perskaitymui Siemiaezko 
prisakymo, aprengta mus mai- 
sziniais tik su viena Užsiūta 
rankove idant su rankom ne 
butu galema nieko daiyti: 
užnerta ant kaklu storas vir
ves apart aklu, ir taip mus nu 
varyta per miesteli in ažera 
Būriai žydelkaicziu ir kitu 
vaiku paskui mus bego, isz- 
pradžių juokdamiesi, o paskui 
verkdami.

Ant kraszto ažero lauke mue 
luotai: m luotus susėdo po du 
budeliu kožnan ir po viena kie 
ravatoja. Tarpe budeliu buvo 
ir tie atsimetėliai. Vasil'auskas 
su Kamarausku: szitas paskuti 
nis labai bjauriai su mumis ap 
siejo; abudu buvo girti.

Taigi pradėjo mus traukti 
su virvėm vandenin. Tuotarpu 
Skripin aplinkui mue vaikcz- 
eziodavo ir kalbėdavo: “Priim 
kite tikėjimą, ba jus kaip szu- 
niūkūs nutkardysimt!”

(Toliaus bus).

Wiskonsine, ne senei, Nedeloe 
diena, 

Atsibuvo kriksztynos pae Lie
tuvi viena;

Aluczio ir guzutes invales 
buvo, 

Geri kožnas kiek tik norėjo.
Sveczei suėjo, 

Zobova prasidėjo;
Buvo digtu, 

Ir sudžiovusiu.
O buvo vienas dygtas ir sto- 

manses,
O szirdeles ir edriauees;

Geri ir valgi, 
Valgi ir geri.

Kada valgyti ne galėjo, 
Mat, vietos pylve jau ne tu

rėjo, 
Pradėjo gimnastika daryt, 

Vieni kitiems gaivas skaldyt!
Ir storulis sukrutėjo, 

Vyra viena paemi, 
Už sprando ir laukan iszmeti.

Tas lauke stovėjo
Ir ka toki rankoje turėjo;
Kada tas storulis laukan'isz 

ėjo,
Tas aplaiki skaudu ypa, ko 

nesitikėjo.
Netrukus zemskei pribuvo, 

Nes svecziu jau nebuvo. 
O galybe! kiek in cze žmonių 

pribuvo,
Jog priesz ta narna kaip jo- 

markas buvo.
* * *

Susirinko keli kucai, * 
Lietuviezki vaikinai; įr 

Ir merginos dvi, 
Lustaunos abidvi.

Geri ir per nakti klykavo,

Szposas aktoraus
Garsingas szmutorius Sou

thern nusidavė karta in geleži
ni kroma ir paprasze “Histori 
je Anglijos.”

Mes neparduodame kningu- 
atsake tarnas - cz'onais yra ge 
ležinis kromas.

— Tai man vis tae pats -at
sake Southjrnas, nuduodamas 
jog yra kurezes,- man tai me 
ko neapeinam ar apdirbta in 
skūra ar audeklą.

— Juk czionais ne knm- 
ginas- paezauke garsei tarnas.

— Labai grąžei, praezau su 
viniot ir prieiunst in mano gy
venimą. Noriu padaryt netikė
tina dovana mano geram drau 
gui.

— Mes neturime kningu,- 
reke toliaus tarnas.

— Suviniok ponas teip, 
kaip del savo motyno?. Geriau 
ne reike. Praezau popieros, pa
duosiu ponui savo adresa.

— Nes ar tu ne matai, jog 
mes czionais neparduodame 
kningu.

— Tai gerai, palauksiu- ir 
atsisėdo ant kėdės.

Matidamas tai tarnas nube 
go pas locnininka su žine jog 
krome randasi kokis tai kvai- 
lis

Ko ponas sau reikalanj ? - 
paklausė Southerno locninin- 
kas, prieidamos pas jin su pa 
sikloniojimu.

— Narejau nupirkt pielieze 
penkių coliu ligio- tarė akto 
ris.

— Sztai pone,- tarė kup- 
czius dirstelėdamas ant tarno 
perkuniezkai, jog tam net ezir 
pulei perejo per pi ežius.

Rodos kad svaiguli gavo.
Sztai nedelos ryta, 

Daugiau girtu kucu atsivelka; 
Kliksmai da dydesni užstojo, 

Rodos kad no proto atstojo!
Ne toli deieziu katalyku baž- I1JTV 4.V OCVTVJV, '
Jog net kuningas miežiu lai

kyti ne galėjo.
Baisus staugymas pas girtuok 

liu,
Panaszus in peklos gyvento

jus;
Kada po miežiu pamokslą kal

bėjo,
Tai tiejei gyrtuoklei musztis 

pradėjo.
Sztai policije pribuvo smar- 

kiause paemi,
Ir in lakupa nuvedi. 
Žinoma, vežte nuveži

O veži ne pamaži;
Teip kaip velnes savo motina, 
Užmokėjo (5 dolerius-ir gana! 

O dalibuk,- po velniu,
Kiek czionais yra bobų ne 

ez variu!
Tuom laik nutylėsiu, 

Ant kito karto pasiliksiu.
* * *

Juozai, matau kad ne gerai, 
Mokyk mane angelskai? 

Jau keturi metai czion gyvenu 
O ka? szneket angelskai ne ga

liu!
Nugi nusipirk sav klumocziu, 
Tai ir asz kiek pamaezisiu;

Juk jagu moki skaityti, 
Tai pats per save galėsi isz 

mokti ?
Kad dabar su piningais 

knapu,
Tai ir pirkti ne galiu!

Jau pora kartu nusiunst norė
jau

Ir kožna karta pragėriau!
Tai matai, kokis tu kvailys, 

Teip kaip negelys!
Žioau, jog jau no keliu metu 

perki žodyną,
Ir jau pragėrei doleri neviena.

Greicziau tokie kvailys nu
mirs, 

Negu sav knigu nusipirks.
Tokiu kumelioku daug turime, 

Tai ir api juosius žinome.

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

Gerai man ir smagu!
No Kagažinsko sznap.

selo turiu!
Ir taikumai

Dfestcnetum
Jago^tokia a-
rielka turėtum Agentas

Columbia
ALAUS

54-56 N. MAIN stk.

SODAS SVEIKATOS
SERGANTIEMS ŽYDI!

Jei tau nusibodo landžioti pas visokius daktarpalaikius, varginti save liga ir leisti jei įsisenėti, 
per tu tu daktaru nesumanima ar neturejhna geru vaistų, arba jei tau nusibodo nuodintis visokiais 
patentuotais vaistpalaikiais, vynais ar balzamais ir kitais, kurie niekad negali ligos išgydyti, 
kadangi nėra pritaikyti prie ligos budo sergančio, ir ant galo nori būti sveiku ir laimingu, tai 
negaišinęs laiko ant visokių niekų tuojaus kreipkis asabiškai ar laiške aprašydamas savo ligų per 
The Collins New York Medical Institutą į Dr. R. Mielke, kame jmsekmingiausiai 
išgydo visokias sunkias ir užsisenėjusias ligas, kaip VYRU teip MOTERŲ ir VAIKU,, kožnas 
kas čion kreipiasi, dčkavoja už išgydimų ir buna sveikas ir linksmas.

Daugumas stebisi, klausdami, kokiu budu su tokia gera pasekme 
visokias ligas išgydoma čionai, nuo kuriu kiti daktarai nekurį laika gydę, 
rankas nulėkdami apleido.

Atsabvmas 1 • Toki" kad The COLLINS NEW YORK JreDICAL INSTITUTAS/AlSaKy mas lengvas, „žiuikomas geriausių diplomatų ilnktai-ų speciinlistų; visus ligų apra- 
šymu8 su atydn ištiria specĮjališkni, nuo menkiausio iki svarbiausio ligos apsireiškimo bei jos pamato, ir Nutaiso 
atsakančius kiekvienom pritaikytus vaistus išgydymui ligos ir silpnybią; nes šitas Institutas užlaiko didžiausią 
Laboratoriją vaistą iš viso svieto salią, tarp kuriu daugelis yra pačią daktarą išrasta, kurią niekur kitur negalima 
gauti. Užtai išgydyme ligą nė joks daktaras nė kitas institutas negali lygintis, per ką mokslinčiai ir pavadino tą 

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

padėkavonių, kurios ateina kasdiena, paduodame čion kelias.

Išgydyta nuo: moteriškos ligos 
kankynių ir skrepllavimų, 

skaudėjimo šonuose, sąnariuo
se ir neuralgijos ligos. Jau 
pamatlškai sveika ir viešai pa- 
deku"oja savo paveikslą atsių
sdama.

Mrs. PRANCIŠKA 
ŠKLENAR1ENĖ,

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

AUG ŠTAI G UODO.! A M AS DAKTAREI
Jeigu kiti dėkavoja už išgydymą, tai jau mano priderystė telpgi išreikšti 

padėkavonų už išgydymą ligos, kurią nuo manęs kaip sloginant) kalną nu
kasė, per galybę augsto mokslo ir gerai sutaisytų vaistų, kuriuos man pri
siuntė ir pagal pamokinimus suvartojau. Prieš tai netikėjau, kad per savo 
išdykumą suardytą sveikatą galėčiau dar atgauti. Pirmiausia jaučiausi dideli 
nusilpnėjimą, telpat vėliau ir mano inkstai buvo suvytę, drauge ir visus vi
durinis organizmas buvo suiręs ir tik kaip lapas rudenije suvytęs, laukiau 
kada nukristi. Bet kad išskaičiau laikraštija apie Jųsų galingą gydymą ir 
grynus vaistus, tad atsišaukus ir atsiuntė man vaistus, kuriuo? suvartojau 
pagal pamokinimus, sakau kaip kulną nukasė, teip nuo manęs ligą, likausi 
pilnai sv»ikas. Tad ir dėkavoju už eanžlnišką ir gabų išgydymą. Dabur 
jaučiuosi kaip naujai a gimęs, linksmas ir sveikas, o tai visiems broliams 
lietuviams praneša, idant kreiptasi prie Jus gydytis laike nelaimės ligos.

Pasilieku dėkingas ir visada garsinsiu Jųsų garbingą vardą,
JONAS SMIRNAV1CZ1A,

1625 Front st., I’liiladelphia, Pa

ųirgęs por du metu, skaudėji
mu strėnų, krutinėjo diegliu, 
plaučių nesveikumo, svalgl- 
mo i r skaudėjimo galvos, zva- 
nijimo atislse ir abelno nueit* 
pnėjimo ant sveikatos. Į 13 
dienų pilnai išgydytas, su pa- 
dėkavone ir paveikslą pri
siuntė patalplnt j lalkrastf.

JOHN PAULINIS, 
Fayette Co , Orient, Pa.

Apsipacziavinias ant Fili 
pinu.

Terp Filipinų užsiliko lig 
ežiai dienas navatnae paprati
mas apeipaeziavime. Kada dvi
ypatus ketina instot in stoną 
moteristee, nusiduoda juju te 
vai ir pažinstami jeezkot dvie
ju jaunu palminiu medžiu, 
kurie turi būti ligue, to paežio 
augtezio ir augti no per toli 
’ ------- D ---- ir » A . i---w
medžius suranda, nusiduoda 
sužadėtinei paskirtoje dienoje 
su savo tėvais ir pažinetamais. 
Ant duoto ženklo pradeda jau 
na pora lipti ant paltuos. Kada 
gaunasi ant pate virtzaus, iez- 
trauke jaunikis ranka m arti
ma paima ir stengėsi jaja prie 
saves piitraukt. Teip ilgai tai 
daro pakol ne pasiseks jam 
piitraukt paima teip arti, pa 
kol su kakta ne dasieke savo 
milemos kakta, kuri žinoma 
visom pajėgom stengėsi pa
lengvint taji darba tavo mile- 
mui. Jago tai ant galo nusi 
duos, tai viriausias isz pulko 
apszauke jog svodba yia pa 
baigta.

SKAITYTOJAU! Jei Tave vargina žemiau paminėtos ligos, nesendink, noatideliok, bet atsišauk, o galėsi būti išgydytas kaip ir kiti nuo: 

kosulio, kataro, plaučių nesveikumo, dusulio, trumpo ir sunkaus kvėparimo, kepenų 
ir inkstų {kidneys) ligos, dispepsijos, nevirinimo, vidurių ligos, užkietėjimo ir skaudėj into vidu
rių, Šonuose, tuštymuose ir po krutinę. Galvos skaudėjimo, ūžimo ir spiegimo ausyse; kraujo 
neČystumo, išbėrimo spuogais, juodgalvėms ir niežais. Neuralgijos, neurastenijos, reumatizmo, 
skaudėjimope/ visų kūną, kaulų sąnarių ir nuo sutinimo, geltligės. Nuo abelno nusilpnėjimo 
blogų sapnų ir jaunystės išdykumo —sugriemimo sveikatos. Priepuolo, nerviškumo; nuo slaptu 
ligų,—kokio jos vardo ar skyriaus nebūtų.—Pūslės ligos, nemiegojimo, sunkumo ir skausmo 
kojose, rankose ir kitų visokių ligų vyrų kaip ir moterų', skausmingų, nereguliarišku antdrapar 

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

INSTITUTAS ISZSIUNTINEJA GYDUOLES*^
Į VISĄ AMERIKĄ, CANADA. EUROPĄ, AZIJĄ, AFRIKĄ ir AUSTRALIJĄ, ANT KOŽN’O PAREIKALAVIMO. 

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

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

Kas mill savo vaikus, tas 
juos baudže.

Viena motina, kuri gerai ir 
krikezczioniszkai ūzauginosavo 
vaikus, norėjo už koki ten pra
sižengimą nubaust savo sūneli. 
Vaikas labai bijojo nksztes ir 
su aezaromis meile savo moti
no?, idant ta karta jam dova 
notų kalte ir ne mueztu. Tada 
motina pr'vede jin prie abrozo 
“Paskutinio Sodo” kuri ka
bojo ant sienos tarė:

— Žurek vaikeli! Dievas 
kada pareikalaus nog manias, 
idant jam sudetau rokunda iez 
apsieymu tavo, ar kriKszczio- 
niszkai tave isziugiuau. Parei
kalaus nog manias rokundos 
iez tavo gyvenimo, jago per 
tai tave dabar ne nubausiu, 
kaip an: to užsitarnavai, tai 
pati priesz Dieva busiu nu
bausta. Ar-gi norėtum, idant 
tavo motyna kada isz tavo 
priežasties bu u nub justa per 
Dieva ?

— Ne mamite, ne!- atsiliepe 
vaikynelie,- nubausk mane, 
idant tu ne butum nubausta!

Gražus tai priklodas krikez- 
czioniszko iszauginimo vai
ku!

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

Gydo visokias lygas akiu. Pntaiko akulo 
riiiB ir gvarantuqja juos tinkauctiuma. D/ 
Winters per 5 metus mokinosi pas gania 
<u£ profeeoraū ylęa laiku PhilAdelpbąje,

P. V. O B I E C U N A S,
12 4 CARSON ST. S. S. PITTSBUW&, P*.

Siiid'/Jn
Sudžia:- Ar Judintojas esi 

paezuotae-
Budintojai:- Ne, ponas sū

džiau nes mano pati apsivyra- 
vo.

S.:- Praezau ne ezpoeaut 
psszauki suc^a su piktumu.

L.- Asz ne ezpoeauju ponas 
sudžau nes priesz menesi atsis 
Tyriau su psez a. Ijje antra1 
karta paemi vyra o asz da ne 
apsipi czevau su antra boba.

Ne visada
— Ne suprantu, kaip gali 

tekit už ubago ir da ezlubo.
— Ar žinai, jog jie tiktai ta 

da szlubuoje ka ubagavje.

Pas daktara akiu.
— Akės pono brolio buvo 

suvis sveikos, tiktai kaip skai
to, tai viskas dveynasi.

— Biednas žmogus! Bijau 
tiktai, praszau Pono daktaro, 
kad jiam ne kenktu jiojo už
siėmime.

— O kuom brolis pono už
siima?

■— Yra kontrolierių gazau- 
neje.

— O, tokeme karte yra dy- 
delei tinkamu del užvedos. 
Numerei ant gazometeru var- 
tojeneziu gaza dveysis, tai del 
kompanijos bus dydele nauda.

Linksmas
— Ar girdejei, kokia nelai

me atsitiko Buszeliui?
— Na kas.
— Nu-gi mano pati su 

juom pabėgo in Chicagal...

Geras sūnūs.
— Jau tu privalei senei sa

vo mokslą pabaigt.
— Na teip, teveli, nes asz bi 

jojau, ydant mano tėvui kas 
pikto nesistotu no dydelio 
džiaugsmo, jog pabaigiau 
mokslą.

Szys tas
- Pol’cije Maskvoje prie kra

tos vienam krome rado vietoje 
paslėptu girglu, n do ameriko 
niszka drukavojamo maszinu 
ke ir ėja paėmė kaipo davada 
prasikaltimo 1< crn nko kro 
tuo. Žinoma jog maezinukes 
prie dru T avojamo rankosia 
gero revolncijonieriaus galėtu 
teip-gi būti - geru ginklu 
szripe maskoliezka junga.

Firrrja J-ietuviszha Satyra 
SU KAPITULŲ $75,000,09 

8UORGAN1ZAVOTA IR CZERTE- 
RUOTA KAIPO

ALL'hAIIUNS UtPUSIT
(VISU TAUTU BANKA)

ORGANIZATORIUS TOS BANF.O-9 1ILA
P. V. OBIECUMAS

Bi
lai uA«Joca#ljnio ir

Muso banka irn tai viena isz t' 
ValstIJop rando ir per tai pilnai ažsi 
virta procentą. Parduoda falvakort ____________ > r,r„
svieto. Padaro davlernaatla atlikimui vieoklu Mkahi eu wa!džla Ikb^bq vteo.
kius piningus ant Amorfkoniezki’ arba kitokiu. Daro apeergeymua no ugnies ant Hsu dtttta 
ir 1.1. Plnlngua del paczedlnlmo Ralit prlslunat pacztlnlu Money Qrier arba Exprew O» v 
tuojauo bus iBzelunstos bankavos knlnęutea. Kreipkite vlel Pas Mnoma del ’♦eu Ltota- 
rl F. ▼. OBIECUNA, o buelt apgeergetl no visokiu apgaviku.

Aschoffs backing house?
Uždėta 1848 m. (BANKA BISCHOFF’O.) uždėta įsas m.

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

Pinigus iszmainome visu krasztu svieto pagal dieninio kurao, 
liaukoje savo visados laikome daug pinigu del išmai
nymo.

Pinigus priimame antknygucziu nuo $5 ir ducJam procentą. 
Szipkortes iszsuncziam ant geriausiu garlaiviu del atkeliavimo 

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

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

Paszportus pastorojame del keliaujancziu i kraju.
Daviernastis padarome pigiai ir kitas visas rajentaliszkas po- 

pieras, už žema pteke. Sukoiektavojima daliu atliekame 
kuoteisingiausiai.
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PER LAISZKA AR ASABISZKAI ATSI3ZAUKITE ANT ADRESO!

BISCHOFF’S BANKING HOUSE,
237 BROADWAY <t 4 PARK PLACE,

NEW YORK, N. Y.
Hedeloje Banka atidaryta no: 10 Igi 12 adynal. Subatoje Igl 8 adynal vikaro.
---------------------- -' ““ail



LIETUVISZKOS PASAKOS
Ir ažiukas jem sako: Szerk 

man szita gaid1, tai asz josiu 
pas merga. Ir diedukas nueze 
re ta gaidi, ir išjojo pas ta 
af cera, ir jem sake: Na da
bar duok man savo dukteri. 
Ir aficeras jem sake: Ka da 
bar tau reike pasogos ? Ir jis 
sake: Kccze ir pora arkliu ir 
pilna koeze piningu. Ir tas af.- 
cieras pripylė pilna koeze pi
ningu, ir pora arkliu pakinkė 
ir užsodino ant tu piningu ta 
merga. Ir jiedu važiuoje na
mon, ir ažiukas jei sako: Kad 
nori, tai gali ait pas savo tęva, 
o kad nori, tai važiuok su ma
nim. Ta merga jem sako: Asz 
aisiu pas savo tęva Ir nuėjo 
ji pas savo tęva. O ažiukas 
parvaževo namo. Teip ir vėl 
nujojo pas kita merga, teip ir 
su ana atsijejo. Trecze diena 
nujojo pas trecze merga ir nu 
ėjo pas karalių ir sako: Dabar 
duok man savo dukteri už pa 
oze. Ir karalius klausė jo: Ka 
tūnoti pasogos? Ir ažiukas 
sako: Pilna kccze piningu ir 
pora arkliu. Dave karalius 
jem, ka jie norėjo. Ir važevo 
namo. Parvaževes apsiženyjo 
ir gyveno graži i labai daug 
metu. O diedukas nusipirko 
dvara ir daug lauko ir potam 
gyveno kaip ponas. Turėjo 
daug bbai arkliu ir jaueziu, 
prisisamde mergų, bernu, insi • 
sėjo savo laukus Ir abudu gy 
veno su ažiuku ir potam nu
mirė.

Apie Iris brolius 
ir boba ragana

B ivo trys brolei, ir jojo pa? 
karalių ant vainos. Piijojo 
viena kirczema ir inejo m ta 
karezema. Rado boba ragana. 
Ta boba sako: Asz duosiu 
jum visiem tris mergas, gale 
sit gulėt pas mane. Ir jie per 
gulėjo ir jojo toliau. Pamate 
szale kelio staliuką: tai buvo 
viena duktė tos raganos. Ir 
jauniauses brolis davė su laz
da. staliukas persiskyrė. Au 
vieno stalo buo nuodai, o an 
kitos puses buvo valgis geras 
Jie susėdo, pavalgė ir jojo to
liau. Pamate kita staliuką: 
tai buvo tos rr ganos antra 
duk'e. Ir tas jauniauses bro 
lis musze su lazda, ir persisky
rė staliukas pus’au. Ir jie pa 
valgė ir jojo toliau. Pamate 
freeze staliuką, tai buvo trecze 
duktė tos raganos. Musze jau
niauses brclie ir persiskyrė 
staliukas. Jie pavlage ir jojo 
pas karalių, tarnavo po penkis 
metus. Ir karalius juos palei
do, ir jie jojo namo. Ir ta ra
gana sake: Tu mano tris duk
teris iszyarei, tai asz tave isz 
svieto iszvaiyeiu. Ir jem paša 
ke tas arklys, kad ais smakas 
toks dideli?, viena lupa palei 
debeeus o antra lupa žeme. li
tas jauniauses brolis nujojo 
pas kalvi ir liepe padaryt toki 
dideli ankara, ir nusipirko tris 
baczkutes. Ir kalvis padare 
ankara kad svėrė penkiolika 
pudu. Ir tas brolis užsidėjo ta 
ankara ant pecziu ir stovėjo 
Pamate, kad ateina smakas 
Ir jis tais baczku'.e? inmete in 
gerkle, o su ankaru viena lupa 
prie žemei prikalė. Ir teip jis 
ja (t. y. ta ragana) nužudė. Ir 
jie parjojo namon ir apsiženy- 
jo, ir gyveno ilga laika.

durnius ir parode lankeli. Ir 
brolei pradėjo bartis, davė in 
skūra, ir nujojo toliau. O del
nine lankeli po skvernu pasi
kišęs ir bėga paskui. Ir jie 
bebėgdamas rado plaktuką ir 
vėl ezauke: Vyrai, brole5, ra 
dau! Ir brolei sustojo ir lauke 
ant jo O j’s atbėgės parode 
plaktuką. Brolis sako: Tai ge 
rai bu? nor namie tėvui dalgi 
iszsikalt. Duok man, tai asz 
parnešiu namo. Kitas brolis 
sako: Tu pamesi, tegul velyg 
jisai nešasi. Ir jie nujojo, o 
durnius plaktuką, m keezeniu 
ins:dejo ir bego paskui juos. 
Ale jau buvo ne toli karaliaus 
namai. Ir jis, nub°ges su bro 
leis, brolius paliko ant lau
ko, o jis nubėgo pas ta ka
raliaus dukteri. Ir inbego in 
ta stuba ir atsisėdo. Karaliaus 
duktė sako: Aisim pasiezesta 
vot! Ir jiedu nuėjo in kita ka 
mariuke, ir sako karal-aus 
duktė in durniui Sveiks, bro 
lau. O durnius sako: Žinai 
kad ir man reiks. Ir karaliaus 
duktė sako: Kad dabar lanke 
lis no baczkos nutruktu, tai 
visas alus pasilietu. O durnius 
sako: Aš turiu ir lankeli. O 
karaliaus duktė sako: O kuom 
gi tu užkaltum? O durnius ea 
ke: Asz toriu ir plaktuką. Ir 
karaliaus duktė sako: O kad 
voliuke isz bsczko? iezpultu, 
o mes nerastume, tai visas 
alaus iszbegtu, O jis sako: 
Aš turiu ir voliuke: užkalcze, 
ir nebėgtu. Karaliaus duktė 
nubėgo pas savo karalių ir sa 
ko: Mane peršnekejo, ale asz 
su juo ne noriu ženytis. Ir jie
du nuėjo in soda.Ir tas durnius 
pamatęs pupas, labai gėrėjosi 
Ir karaliau? duktė turėjo su 
j io ženytis, ir apž-iženyjo. O 
karalius jem davė puse savo 
karalystes, gyveno labai grą
žei.

Rodos del merginu
Ne tekekie už vyro del jojo 

piningu: laime moteriszkes ne 
priguli nog piningu tiktai 
meileje.

Ne ejki už papuoszto stulpo 
kuris eportauje priesz apsipa 
cziavima pasiredias su pirezti- 
nem, žibanezei? czeverikaie ir 
žiedai?; geresnis prastas darbi
ninkas paiiredias in melina je- 
ke, ne kaip parėdytas 
nis in auksa.

Ne iszsirink sau už 
pažinstama žmogų, 
apsieymus gerai ne 
ti.

Ne eiki už tokio, kurie do
rai neapsiejoa su savo motina 
arba eesere, ba teip pat 
sieja ir su tavim.

Ne ejki už vyro kurie 
tuoklauje ir kazirninka*,
gėrimas ir kaziros yra sauliniu 
vargo.

Ne ejki už vyro skupuolaue, 
ba rokuotu kožna tavo skati
kėli iezduota ant valgio ir kož
na kruopele- o per ekupima 
pate i-ave ir tave numatytu ba
du.

Nes geriausia iezejt už tokio 
vyro kurie skaito “Saule” ne? 
tuojaus suprasi, jog tai doras 
ir paezedus vyras ir turėsit lai
me visame

■ n'.Hurirkt

dikadtio

vyra ne- 
kuriuo 
pažins-

ap

Mano sesuva Stanislova Paluliųte 
po vyra Jenkauckieoe iez Kauno 
gub. Sziauliu pav. Praszau atsiszauk 
ti ant adreso:

Mr Ant Pululis, 
Box 235 Hartshorne, Okla.

Mano draugas Franoiszkuo Šlovės 
kis pirma gyveno Scranton, Pa. Da
bar nežinau kur. Tegul atsiszauke 
ant adreso! (;o gpj

Mr. Wm. Saunoras
451 Waldo st.
Rumford Falls, Me.

Mano pusbroliai Franciszkus ir 
Nikodemas Statkevycziai. Paeina isz 
Kauno gub. Raseinių pav. Erzvilkes 
par. Praszau atsiszaukti ant adreso: 

Mr. Fr. Parnarauskas
Box 422 Westville I’ll.

gir-
ba

Apie kitraji Jonuką.
Buvo senas diedas ta? turėjo ( 

viena aunu. Jie užaugino vai
ką dideli ir iezle do in vaisku. ' 
Tas vaikas jo mokėjo daug 
ezneku. Viena syki vaiske ėjo 
du aficierai ir tznekejo terp ea 
ve. Ale jis eznekejo ne tai kai 
ba, kaip mes kalbam, ale kito- 
niszka. O tas vaikas to diedo 
mokėjo ir ta kalba. Tie du 
af cerai sznekejo kad pas vie 
na kupcziu yra labai graži 
duktė kad už viena pažiureji- 
ma užmoka szimta tukstancziu 
raudonųjų. O ta? vaikas to 
diedo girdėjo eznekant ir eme 
sakyt: Kad asz turecze szimta 
tukstancziu raudonnju, tai asz 
už pacze sau paitrcze. Tie afi
cierai nuėjo pas karalių ir eme 
skustis apie save, kad tas ir 
tas Žalnierius mumi grubijony 
jo: mes sakėm, kad už viena 
pažiurejima duoda szimta tuks 
rarcziu raudonųjų, o tas žal- 
nierus sake, kad j:s už szimta 
tukstancziu raudonųjų pasiims 
už ptcze. Karalius pasakė 
tiem aficeram. Kad jie teip sa
ko, tai jus man jin paszaukit. 
Atėjo žalneriue pas karalių. 
Klause žalneriaus karalius: 
Tu sakei kad tu ta kupcziaus 
dukteii už pacze paimsi? Žal 
nierius sako: O kaip! asz pa
imsiu: Ale man turi duot tris 
tukstancziu raudonųjų, ba ji 
praezo szimta tukstancziu rau 
donuju už viena pažiurejima. 
O man reike nor ant kelio du 
sztmtu tuketarcziu raudonųjų. 
Dave karalius tii? szimtus tuks 
tancziu raudonųjų ir sake: In 
metus turėsi pareit su pacze.

1 I-zvažiavo maskolius pas ta 
’ kupcziaus dukterį. Nusipirko 

sau gražiu drabužiu. Pasisam 
’ de pas ta kupcziu kvatiera, jem 
; d’ave kupczius kvatera szale ea 
. vo tos duktee, ir suderėjo už ne 
, dele, ka kvatieroj prabus, du 

ezimtu raudonųjų.
(Toliaue bus).

Apie dumiu, katras kara
liaus dukteri persznekejo

Buvo syki trys brole:, ir j e 
iszgirdo, kad yra karaliau? 
duktė, kad, kas je per.-zue- 
ke? je paims už pacze Ir 
du brolei jojo, o jauniause 
paliko namie. Ir tas jau- 
niauses buvo durnas, ir jis 
peszczes bego paskui brolius. 
Ir ji?bebėgdamas rado voliu
ke, ir jie eme szaukt: Palaukit 
broliai, radini r idau. Ir brolei 
sustojo, ir ji? atbėgo ir parode 
jiem ta voliuke. Ir brolei sa
ko: At durnius, tai vis dur 
nius! Mumi tik prigaudineje. 
Ir brolei nujojo ve). O tas dur 
nius ta voliuke in^idejo in ki- 
szeniu, ir vėl jis bėga. B go 
bego, rado lankeli, ir vėl jis 
juos ezauke: Vyrai, brolei, ra 
dini radau. Sustokit, palaukit 
aš jum parodysiu. Ir brolei 
sustojo ir šneka, sako: Jei 
kas ezlektas daikta’, tai mes „.j—,
jem in skūra duosim. Atbėgo aptiekorius nepasikartu.

lAPITOII/S VELKES.
i’RIETiriAI C IR A?. 0 C eEE ROE RAC,

Pnsi>kiil»ynkite nusipirkt, o 
gausiie tiktai pas Iždaveje 
tosios kuiligos po adresu:

D. T. Buczkauskąs,
Mahauoy City, Pa.

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

KATALOGAS
Mano draugai Petras Maroiukai- 

tis Motiejus Melauckas ir Motiejus 
Petruliunas, visi isz Suvalkų 
gmino Balbieriszkio. Meldžiu 
szaukti ant adreso:

Mr. M. Aleksandrovioz
Box 220 Torrington, Conn.

gub. 
atsi-

Mano brolis Antanas Zembliaus 
kas, gyvena kur apie Pittaburga, 
paeina isz Kauno gub. Raseinių pav. 
Skirsnemunės par. Praszau atsiszauk 
ti ant adreso: (;o gg)

Mr. Geo. Zemblauskas
256 Hamilton St. New Haven, Conn.

Percy mas ant katalikistes
Risiszki laikiaszczei Jane- 

eza sekanczsi:
“Būdamas ant ilgos tarnis- 

tos pas cira suvirszum per 2o 
metus general pulkauninkas 
generol adjutantas Konstanti
nas kuoingaikeztis Bielisilsky 
perejo nog pravoslavijoe ant 
katalikistes

‘‘Po teisybe tasai atsitikimas 
ne yra pirmutiniu terp augsz- 
tuju ypatų. Gimines kunin 
gaikecziu: Golicynu, Gagarinu, 
kunigaikszcziute Birjalyka ee 
šuo feldmarszalko rngaletojaus 
Kaukazo, perejo ant katalikis
tes su visa savo szeimyna. Teip 
gi Martynai kuningaikeztiene 
Wolokonska ir r.t. visi buvo 
katalikais o ne kuris yma da- 
libas darbszavime Jėzuitu zo- 
kone prie kuriuo priguli.

“Teta kun. Bialosielskio 
Bieloziereaio garsinga ir patogi 
Zenajda kun. Wolkoekiene, 
gera prietelka ir užtaritoja 
M ckevicz aus ir Puszkino ant 
senatvės ap?igiveno Ryme ir 
priėmė katalikyste.

“Tebirys kandidatas priguli 
prie senoviezkos ezeiminos di 
džiu kuningaikezcziu Ruryko 
Jojo pati yra sesuo narsuno 
turkiškos kares 1878 mete ge
nerolo “baltojo” Skobelewo.
Ž;nom«, jog rusiszki laikrasz- 

czei ne patvirtina tuosius atsi
tikimus ir pakurstineja rusiš
kus perdetinius bažniczios pra
voslavuos idant stengtųsi tame 
užbėgt nes tai daug nužemina 
kalmukiszka tikeyma o ir yra 
baimėje ibant vna aiistokraci- 
je ne pereitu ant katalikisz- 
ko tikėjimo.

Pajieszkau žmonių, kurie paeina 
isz Vabalniku par. Kaunu gub. Jeigu 
givena Brooklyn© New York Hobo
ken Jersey City ar Nework, N. J. 
Tai praszau prisunst savo adresus : 

Mr. J. Nevedosky.
457 Keap st. Brooklyn, N. Y.

Motere augsztoka, api 23 metu 
senumo, plaukai geltoni, antake 
juosvi pylno apskritaus veido, akis 
melsvos ant deszincs rankos gyliau 
yra ženklas juosvas, turi su savim 
vaika 5 metu didokas, plaukai balti 
Boleslovas (Bolukas).- Ir turi vy. 
ra prie saves, da jaunas api 23 me
tu be U‘U barzda da ne auga, plau
kai gelsvi- rudoki ant virszaus turi 
dydeli randa perkirsta su buteliu, 
ant deszines rankos žemiau nykszczio 
turi djdeli randa perkirsta su bute
liu, angelskai bieki moka. Jije mo
ka siut moterem szlebes.-

Kas danesz, kur jiedu buna,
aplaikys 5 dol. no adresanto, o va- 
dynasi: (£g oą)

Mr. Stanislovas Jankowskis,
Buck Mountain, Pa.

tai

NO $5♦ NO $5 IGI $40 |
: MAJNINES MASZINOS. 1

Atsimokėjo Ilgei.
lu aptieka inejna virvius ir 

pareikalavo truciznos.
— Kam tav reike truciz

nos?- užklausė aptiekorius.
— Noriu žiurkes nutruciut
— Ne, to jums ne galiu 

duot, ba galėtum nusitrucit 
pats.

In koki laika nusiuntė aptie 
korius pas virvių del keliu mas 
tu virves, nes tasai liepe siunti 
niui pasakyt, jog ne gali jam 
duoti virvių, ba bijosi, idant

Neatydek ant rytojaus ka 
turi padarit szedieu

Teip tai ir atsityko ir su vie 
na ja'ina mergina, jago butu 
tojo priežodžio paklaueiaua tai 
ezendien butu laibai turtinga o 
priežastie tame buvo tinginys- 
ta ant atraezimo gromatoe. L*a- 
klaudkyt:

Viena mergina, j tu suaugus 
aplaike kelee gromatas nog sa 
vo dedi s, kuiis buvo apsigive 
uias ladijose. Ant gromatų 
mažai temino ir niekad savo 
dedei neatraszidavo ant jojo 
gromatų, nts atydedavo in etai 
ežiuką, ne temindama suvis 
ant adreso.

Ž nomn, “ketino” jam atra 
szit kada norints, nes vis diena 
nog dienos atydedavo raezima 
gromatoe.

Po aplaikimui treczios gro 
matos, daugiau jau negirdejp 
nog deles. In ezeszis mene 
sius po tam, ’szgirdo, buk jo 
sios giminaitis aplaike milži 
niezka turtą po emertei savo 
dėdės, o jai ne paliko nieko. 
Gal dede suprato jog mergina, 
kuri ne rado tiek la ko aLt 
paraszimo gromatoe jam ne 
galėjo naudotis jojo turtu. Gai 
lavoei lalai nes j^u buvo po 
laikui.

Teip tai paguodoti skaityto
je), jajo ka turite padaryt ^zen 
iien, ne atidekmekit ant ryto 
jaus, ba ir jus galite gailėtis, 
nes jau butu per vėlai, nes toji 
diena jau daugiau ne sugriž.

Ir kitokį rejkalingi prietajsai ran
dasi pas mus ant pardavimo. Teipos 
gi pristatom kožna daleli maszinos 
norint# kokio padirbimo.

Parduodame pikes, adatas, d r i lūs, 
sk reperius, skvibsus, knatus, popie- 
ra ir t. t. Parduodam Peczius o ir 
senus patąjsom.

Wm. Morgan, |
16 N. Main St; Mahanoy City, Pa-j

Malda k 11 i n ges.
Aukse Altorius arba Didis Szaltisnu 

1,000 puslapiu $1.0P
Senas ir Naujas Aukso Altorius vi 

sos reikalingos maldos 864 pusla
piu druozei apdaritos $1.0(

Balsas Balandėlis arba Mažas Szaltrf 
nis 711 puslapiu. 75«-

Garbe Dievui ant Augsztibes 640 
puslapiu. 75c

Mažas Naujas Aukso Altorėlis 1.0( 
Vainikelei mažesni už Altorėlius 

minksztai apdarita ir puikei žala 
tita 50c

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

Aukso Altorius, apdirbtas minkszta 
su auksinais papuoszimais apvalai? 
krasztais $1.50

Aukso Altorius puikei apdaryta si 
auksiniu papuoszimu. $1.2«

Aukso Altorius apdaryta in balta 
kaula puikaus pavydalo. $1.00

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

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

Aniolas sargas, druozei apdaryta in 
juoda audima

Kanticzka apdarita in prūsine 
skūra, puikei iszmarginta

-Kanozia vieszpaties 
G ramius Verksmai 
Stacy jos arba Kalvarija 
Istorija Szventa, Senojo ir Naujo In- 

stati mo. 5 Jo.
Gyvenimas Szventuju. Puikei o ir 

apdaryta dydele knyga - $3.00 
Gyvenimas Visu Szventuju — apda

ryta - .

Istorines Kningos.
Akyvos Istorijos
Nevaloje pas Maurus 
Morkus ir Aurelianas 
Trys Vaiky j ozai.
letoryje apie Septynis mokintus Vy 

rus 2-Isz gyvenymo k-a n t ra b a no z? 
ko 3-Apie karalaiti 4- Baisus Dv^ 
ras 50o

Puiki Istoryje apie Jonasza Korcza 
ka. ”A

Sierata, Puikus ajraszimas.’ 
Ali-baba ir 40 razbaininku, 
Keturios Istoryjosi 1-Žibinti bažny 

taitejo. 2-Sugertuves traukije. 8 
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 senvee žmonių 

smerti. 4 veseile Skilandžio. 5 Ap 
si vedimas Motiejus. 6-Auka apkal 
bejiino, Teiposgi daugelis svetisz 
ku ir juokingu paveikslu 25o 

Lietuviszkas dainorius arba surinky 
mas visokiu dainų $1.0C

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

Prieigiausiaus Mokslas anglis; ko lie 
žuvio be pajTelbos kito, apdari 
ta. $1.00

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

kio Paminėjimai Viadim. Solo vi© 
. yo. 25o

Neužmokamas žiedas 2 Meluzim 
puiki istorije. 50«

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

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

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

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

Vaidelota, apisaka isz pirmutines pik 
meczio, iszimta iuz Lietuviszku už 
lieku, su paveikslais - 50i

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

Dvi istorijos: Apie Neužmokama: 
Žiedas ir apie Drūta Alksini 25t

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

Apie viena kuris norėjo pažini 
baime. Stebuklas. Isz ko sutverti* 
motere.Septines varnos 25c

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

’-.as karia u jf., nog to dingsta. 85o

LietuviszkaR kninginas 1904
No 4. Jadviga-Geras Sunus-kaip k 

gilukis mainosi -Svirp Du GI 
tuoklei. 25n

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

No. S.Prasižengelie - Doras Tim 
kus Jonas Tvardauokas ■ Ugnh 

kaime T. . . 25o
No 7. Duktė Starembergo- Baisi ka 

torije- Nagrada už mislaszirdysta 
Meile motinos del sunaus 2be

No 8. Mueztyne už mergina - Ge 
racVjingas murinas • Kas kjd

Garsiu
Egiutorro No. 1.
Egi Utenu No. 2.
Žmijeczuik
Gumbo Laszai
Meszkos Most is
Treyanka
Liniment del \\ ajku
< tidaoies no kosulio

asztraus
Liepų balsimas no kosulio 

(plaiicziu
Anti-Laxon <lel vaiku
Proszkai no kirmelu

vaikams ,

^•5avinipKas ir Fabrikantas.^—
“Lenkiszku-Lietuwisku Waistu”

DEL VISU 
KENTEJIMU IR SKAUDĖJIMU

.Giduolos no skaudėjimo 
dantų

Mostis no prakaitavimo 
kojų

Geležinis sudrutintojos 
bveikatoe

Giduoles nutildimui vaiku
Giduolis no nuspaudimu 

(Com Cure)
“Grip-kiur”
Plauka ai>saugotojas 
Miltelei nuo kepami 
“Kinder Balsam”
Bobru laszai
Rankvaistis no sutrukime 

ranku
“Lagodnik” del atluosa- 
vimo vidurius be jokio sko- 

dejimo
Valditojas kraujo

. Suramitojas nervu-szirdies

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

suaugusiems
No Rumatizmo (naujas bu-U,_ . . . , , , . .

das gidimo) Gcriausc giduole del skaude-
Giduoles sužlebez.ioji1nuiJ''"0.«oZl;os> Piiziu, Giduoles noF.kzimo (Rožes

maisto krutinės, szonosie, rumafizmo pas vaikus)
Miltai no skaudėjimo szalczio, nuralgija ir nukand- Plasterei isz kasztavolu 

galvos ima visokiu vabalukiu. Pomada plaukams
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 
vaistas'.kokiosreskalihgoso bus tau 10 sik geriau ir pigiau negu pas koki Daktaro 
o jogu vaistai daugiau kasztuos negu $l.C0 tada užmokėsi po aplaikimui vaistu.

Siuncziant gromata indekit marke už 2/. Adresavokite:

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

VIENATYN1S LIETUVISZKAS

50o 
juodi 
$1.00 

25o.
lOo. 
lOo.

Ražanczei.
Puikus Ražanczei, kukinel, juodi ii 

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

sidabruoto lenciugelo 
Puikaus raudono stiklio.
Kaulinei druozei padirbti 
Tikro balto marino kaulo 

križius ir szirdis
Tas pats su maksztele
Raudono akmens, suverti ant auksi

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

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

80s.

io.
ir toksai

' 50o.
$1.25

Visi ražanczei yra puikei ir druozei 
sunerti o padaryti isz geriausio 

materyoio.
Abro želei del malda kniogu 2 už 5c 

ir 10c.

20o 
50o: 
25a 
25o

E^o 
25 

20o

No 0. UszpuoLmaa totorių - Baltai 
Vaidulya - Atmokejimas kunin- 
go. 25o.

No 10. Jonas Spekulantas. Križius 
firie 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. 25c

1001 NAKTŲ- Puikios Arabiszkos 
istorijos, $3.00

Del zobovos.
Moroliszka Kabala su Salamono no 

ee. 25
Tikriauses Kabalas su pagialba ka- 

žiru 23o
Burikla lOo
Dide'is Sapnoris su daugine paveiks 

lu. 50c
[szguldimas Sapniu 10 o.

Del loszimo Teatru.
Naminis pleperis, juokinga drami> 

viename atidengime. J0c

Popiera del gromatų.
Puikei iszmarginta su kvietkom ir 

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

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 uždaromai 
abrazelis vidurije I už lOo. $1 50 

už tuz Kopertos 10c tuzinas

Dtaiktai del Kataliku.
Križelei pastatomi juodi, su zalatita 

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

. ... $2-50
Krajavi szkapliereisu juostukem 15c 
Karmelitinei szkaplerei 15.
žvakes nog 15 o Lig 40o

Malda Knygos. |

No.4.

No. 1. Ankj§ Altorius, in puikia skūra su 
apvalais kampais, 382 puslapiu, - $1.00.-, 
No- 2. Aukso Altorius, in prūsine juodai'

I skūra, su puikiu krizių vidurije apdaro ne 
kurie parduoda jaja už $2. muso preke $1.50 
No 3. Aukso Altorius, in celluloid, puikus 
abrozelis ant apdaru, puiki kningele, $1.25' 
No.-l. Aukso Altorius,iii puikia juoda skūra 
ir peria labai puiki kningele, $1.50 
No.5. Aukso Altorius, iii puikia skūra su 
apvalais kampais, o - $1.00,

No,2. No.3.

No.G. Aukso Altorius, puikei apdaryta su 
auksiniu papuošti mu, - $1.25.
No.7. Aukso Altorius, in inowoco skiira$1.50 
No. 8. Aukso .AJtorius, apdaryta in balta 
kaula, puikus abrozelis isz celluloido, 3 
našiai ik u i ant lenriugelu, - $1.50.
No 9. Aukso Altorius, in celluloid, puikei 
iszmarginta., galima gauto in,- bata, žalia, 
i-ąCbva ir szvies-raudona apdais, $1.00. 
Kanticzka, druezei apdarita, - 50f.

T WASHINGTON STREIT, NEW YORK CITY.

Jago vaziuoiete in ir isz Ameriko tai galit gaat Laivakortes pigiau kaip kitur o 
ir vifinB bankiaiuB reikalai tai ateikyle pas mane, o ir užlaikau visokiu ęerimu 
ir valgio ir nakvyne pigiBu kaip kitur. Norėdami kelaut už dyka tai pristatau 
ož durbinyka ant laivo. Teip-gi pasirūpinu visokiu darbus ir rodą duodu vi
same Hoteiis randasi ne toli Kastel-Gteraes. Jago kokis apgavikas norėtu vest 
kitur tai nesiduokit tik ejkit tiesiok pakol daejsit pas mane.

. Su Guodone, VINCAS RAŽUKAS.

W. Traskaucka
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

6RA3ORIUS
520 WEST CENTER STR., MAHANOY (HR, PA.

LAIDOJE KCNCH NUBIRUSIU, PA8AHDO BYGISU8
I»KL PAU1Y AŽIN1TMO, KRAUSTO DAI&TUB, IB T. T.

KANTORAS

B-ANK-INIS-
D. T. BOCZKAUSKAS, 

520 & 522 W. South Al. Mahanoy City, Pa.
Turi uieineszima nu wisais Europineis Bankais. Wisi jan ira persi tikrini a, jog 

sransti piningaj per muso tarpininkista greieziaaM nnejna.
SzimtSLi Tilksta, nczlu

Isz wiau ctMliu Ameriko, per muso rankas siunčiasi kas melas in
EUFOPA, LIP1UWA, PRUSUS, ROSIJE, AUSTRIJA, 

LENK1JE, ITAL1JE, IT T, T. IR T. T.

-■99- NE WIEN0 PININGAJ DA NE PRAPUOLĖ.

50,000 KNYGELIU DYKALX
PASLAPTINES VYRU LYGOS

>
H .

RODĄ DYKA L Urėdiškos valandos nuo 9 iki 5; nedėllomis nuo 9 iki 12?
DR. JOS. LISTER C.

40 Dearborn Street. La. I CHICAGO, ILL.. U. S. A.

$1.00Didis Šlaitinis, 1,000 puslapiu, 
Senas ir Naujas Aukso Altorius visosreika- 
liilgos maldos, 8G4 puslapiu, $1.00
Balsas Balandėlis arba Mažas Szallinis 
711 puslapiu, - ■ 76/.
Garbe Dievui ant Augsztibes G40 pns. 75/. 
Aniolas Sargas, apdaryta in audeklą, 358 
puslapiu, - - - - 501*.

Aniolas Sargas, apdaryta in skūra apvalai* 
kampais, auksuoti krasztai, - 75/.

AdresavoNy t telx?: “SAULE” Mahanoy City, Pa.

Didžiause Lietu* 
vifizka

AGENTŪRA

233-233 W. CENTER MAHANOY CITY. PA.

Kantoras Bankinis 
ir pardavėte

SZIPKORGZIU
------------——jC.

Parduoda Szipkortes aut visokiu drueziausiu ir geriauriu lai
vu. Sitmcze piningus in visas dales svieto greieziause ir pi- 
giause. Visi tie, kurie per mus siuntė apie tai gerai žino. 
Iszduoda dostovierene del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam 
pavesti. Del draugyseziu pristatau pelkes Szarfas, Juostas, Kepures, Karūnas, 
Splitu k L t. Su kokiu nore reikalu kas-link Szipkorcziu, pi
ninga kr L L nuaakyte pas mane • gausite teisinga atsakymą.

DOVANAI Temykite gerai! tikrai lietuviška, didele krautuve
V I ę I F M P^kiausiij armonikų, skripkų, klarnetų, triubų, koncertinų* ir
Y 1 □ 1 £. 1T1 □ daugybe kitokių muzikaliau instrumentų. Geriausių dziegorių,

t
 lenciūgų, visokių žiedų, lakotų, špilkų, kolčikų auksinių ir paauk

suotų, visokio skyriaus mašinukių dėl drukavojlmo gromatų, pui- 
britvų, albumų portretams, revolverių, Šaudyklių (strielbų), 

kišeninių lempukių, guminių litarų, adresams pečėčių, gramatikų 
mokintis angliškos kalbos, žodynų, istoriškų ir maldų knygų kokių 
tik randasi lietuviškoj kalboj, gražių popierų dėl rašymo gromatų 

su puikiausiais apskaitymais ir dainomis—su konvertais tuzinas 25c.t 5 tuzinai 
už $l.oo, 1000už$0.oo. Kas velitų sau ka parsitraukti, tegul prisiunčia už 5o 
markg ir teisingą adresą, o apturės didelį N 3 nauja KATALOGĄ DOVANAI 
su 315 aiškių paveikslų ir 1000 visokių naudingų daiktų. Aš gvarantuo]u, kad mano 
lavoras pirmos kliasos, o prekės pigesnės kaip kitur? Orderius išsiunčiu greitai 1 visus 
Amerikos ir Kanados kraštas. Perkupčial gali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur.

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



ŽiniosVietines.
— Nog laiko medžiokles 

ant zuikuczin, ne viena isz mu 
su eportmanu patiko nelai 
mes. Po visa pavietą girdėt 
jog tai paezove vienas kitam 
aki, koja tai ranka. Ar ne ge
riau sėdėt namie ?

— Szia nedelia badai Kea- 
dingo kasiklos ketina iszdirbt 
visa nedelia, tai yra szeezes die 
nas. Geri laikai atejna.

— Ne turime ko rugot ant 
muso prudu, kur da lig ežiam 
laikui turime gana vandens, 
nes idant užtikrint ant atei
ties, supredentas Sillimonas 
pradėjo kast nauja prūdą ne 
toli Girard Manor, o kada pru 
das bus pabaigtas, tas tai pin- 
sis savyje 120,000,000 galonu, 
vandens.

— Szia nedelia ant Kaiero 
Opera House atsibuna institu
tas daraktorku publikiniu 
mokslaimu isz viso pavieto 
Skulkino.

■į- Subatoje atsibuvo laido
tuves kūno amž. ate. Antano 
Kulikausko.

— Refow’cz Brolei 138 W. 
Centes aplaike nauja rudenini 
tavora. Suczedinsite pininga jai 
pas juos pirksi. ()o gę)

— Praeita nedele iždyrbo 
kasyklos 5 dienas, o sze nedele 
ketina dyrbt 6 dienas. Tai ar 
ne gerai?

— Vakarai ylgi, nuobodu 
be skaitymo sėdėt, o jagu akai 
tymu užsiimtu, tai lynksmai 
laika praleistu.

— Oras labai gražus,- ne 
szaltr-kaip vasara, tiktai dyde 
lis stokas lietaus.

— Refow’cz Brol yra py- 
giausias eztoras Mahanojuje 
kur'pirkti siutus ir czeveri- 
kue. (jo 85)

— Lankai in savo bažny- 
ežia nupirko no metodistu ar 
gonus su ezvilpinems. Ne 
brangei užmokėjo.

— Lanku bažnyczioje atlai 
dos 40-adynu,- Prasidėjo Ne 
deloje.

— Szita Nelele vietine kuo 
pa Sus. R. Kat. turėjo savo 
susirinkimą reikale “vadovo” 
Susivienijimo ir vienu balsu 
nutari praszaiyt k. Miluką 
no vadovystes- ir isz dydelio 
skaitlaus sanaiiu, tiktai atsira
do pusantro sąnario (vyras ir 
motere) ka už “dvasiszka vado 
va” galva guldė.

Ne trukus bus paduotas 
protestas priesz despotą vado 
vo.

— Pygus pardavimas vyru 
jaunikaiczui ir vaiku siutu ir 
czeveriku pas Refowicz BroL 
§10 siutai po §6.48. §18 siutai 
po §12. (ęg oj)

Bu salintai imt pardavi
mo.

Kas nori pirkt saluna, tegul 
atsi’zauke pas agenta Colum
bia Brewery p. Ben. Bagažine- 
ka 54 ir 56 N. Main St.

Mahanoy City, Pa.
Labai geri pleieai, o parai 

duoda del to, jog tiejei ka tu
rėjo tuosius ealunus, iezvažuo- 
je in Lietuva: (ęg oj)

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

New Haven, Conn.- Dar
bai eina blogai ir pribuvusiam 
sunku darba gauti.

— Oras labai sausas, lietaus 
mažai.

— Moterėles labai nesuti
kime gyvena., Reiketu Baltru
vienės.

Bridgeport, Conn - Dar
bai slobnai eina.

— Lietuvei malszei užsilai
ko.

— Del merginu pribus Bal 
truviene.

Riverton, 111.- Darbai ei
na gerai ir pribuvusiam ne 
sunku darba gauti. Tiktai 
Szaftas No. 2 biski susimažino 
dirbta, ba pritruko vandenio.

— Lietuvei grąžei užsilai
ko. Dabar kaip jau atvėso tai 
gal ir bobeles nusimalszis.

Farinas! Pirkite Farmas
Dydžiauee lietuviu kolonija 

po vardu “Nauja Lietuviu Ko 
lonija” Michigan valstijoje 
kur jau yra 43 lietuvei pirkę 
farmas. Graži vieta tarpe ete
riu ir upiu, arti turganu mies
tu. Turiu paskires geresnes 
vietas del savo tautiecziu, 8 
farmas su namais ir gera žeme 
po §6 lyg §18. už akeri an*- isz- 
mokeeczio. Norintieji pi kti 
atsiezaukyte po adresu;

Mr, Anton Kiedis, 
Lake County ('A0N Oi) 

Peacock Mich.

Ant pardavimo..
Barber Shop, labai geroi 

vietoi, apgiventa Kietuveis. 
Parsiduoda tiktai daigtai, o ne 
namas. Priežastis pardavimo, 
Savininkas važiuoje in Lietuva. 
Ateiszaukit ant adreso: (jo 88) 

Mr. Jno. Latukas
2130 Peoria Road

Springfield, I’ll.

Tik ant trumpo laiko.
25 arkuezus puikiausios 

popieros ir su konvertais tik 
už 350. Kožna popiera bus 
kitokio apskaitimo. Teipgi 
mes turime daugybe Palangos 
traju-devineru kurias kone vi 
ei žino, kad yra geriausios už 
visas kitas trajankae. Teipat, 
turime daugybe visokiu knin- 
gu lietuviszku ir Lenkiszku, 
visokiu altorėliu, szkaplieru, 
ražancziu ir abrozeliu didele 
me pasirinkime už pigias pre- 
kcs.Reikalaujam musu tavorui 
pardavėju ir duodame gera 
uždarbi.

Kataloga piisiunczeme pri 
siuncziant 40 etempa

M. Zukaitis,
227 E. Main St., 

(ii N0A) New Britain, Ct.

Balius.
Draugyste Szv. Jono Even- 

gelisto isz Hartford, Conn pa
rengė pirma iszkelminga Baliu 
kuris atsibus24-ta diena Spalio 
ant sales po No. 52 Market str.

Balius prasidės no 8-tos vai 
vakare.

Inejimas vyrams 25 centai. 
Moterims ir Panelėms dvkai.

Muzikantai bus pirmos kla- 
sos.

Visus szirdingai uezpraezo.
Komitetas

isz Lietuvoj-
Alotu valscz.

(Ukmerg. ap) Musu vals- 
ežius gana didelis. Turime vals 
cziaus mokykla kurioje moK:- 
naši berniukai ir mergaites, 
mokyktojas lietuvis. Vals- 
cziaus teismo piimiainkas re 
kia patemyt nors yra tikriau
sias lietuvi“, vienok teisme 
vartoja rusiszka kalba. Riezti- 
ninkas ir gi lietuvis-

Skapiszkio valscz
(Ežerenu ap.) Ir Skapiez 

kenai suprato pagalios, kad 
daug patogau gyventi viena- 
sedžiuose negu sodžiuje. Jau 
buvo raszyta, kad skirstosi 
Skapiszkio miestelis. Dabar ir 
kiti sodžiai pradėjo sekt ju pe 
domis. Sztai Ramomezkis (du 
kiemą-) jau iszsidalino. Užuo
džiu sodž. (5 kiemai) taip-pat 
nutarė ir nesitikėdami greit 
sulaukti matininko patis iezsi- 
dalino ir kiekvienas jau sės 
rugius savame plote.

Kauno. 1
Gubernatorius liepe atiduoti 

katalikams kražiu bažnyczia.
Rokiszkio valscz

(Ežerenu ap ), Tszeiekirstyti 
in vienasedžius sutiko szitie so 
džiai: Bauszkiai, Kuosai, Pa- 
gruodžiai, Vižaicziai, Sodeliai 
ir kiti da rengiasi. Ūkininkai 
skundžiasi, kad miszkas trobų 
statymui pabranges.

Raseiniai.
Lepicchovo dvaro valodisz- 

kiu urėdas, sutikės laukuose 
neszina moteriszke maisza žir 
niu, iezszove ir paguldė ja ant 
vietos. Sakas, buk ji sukandu
si jam rankas ir kojas, kada 
jis norėjo atimti maisza.

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

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

Mažas patarnavlnas atne- 
sza dideli vaisi.

Atsiminkyte api tai jog 
mažas patarnavimas atnesza 
tankei didelus vaisus ne kaip 
didžiausios aukos.

Sztai paduodame kėlės pa
veldas:

I- Tamsiam ir troezkinan- 
ežiam kambarį ant ketvirto 
augszczio gulėjo ligonis ser 
gantis nog ilgo laiko.

Nog laiko in laiko atlanky
davo jin daktaras nes isz prie
žastie i vargo rodos daktaro 
nieko ne gialbejo.

“Szviesa saules ir ezviežias 
oras ponui daugiausia reikaliu 
ga kalbėjo daktaras.

Užgirdo tai viena karta 
prietelis ligonio darbininkas 
teip pat kaip ir jisai ir tuojaus 
paeiszvente kas diena ligoni 
isz kevirto augszto nuneszt 
žemin trepais ir pasodindavo 
jin ant saules. Po keliu nede- 
liu ligonis suvis pasveiko o 
daktaras nuolatos kalbėdavo, 
jog privalo būti dtkingu savo 
prietelui o ne jam ba tik jisai 
prisidėjo prie jojo pasveikimo 
padaridamas jam kas dienini 
patarnavima.

II- Paveizda:
Vienas misijonieris sugrįž

tantys isz Afriko gulėjo lovoje 
ant laivo sergantis. Sztai iszgir 
doszaukima: “gialbekite, žmo
gus skensta!” Misijonieris no
rėjo szokti in mares nes misti
no jog jau kas tokis szoko 
pirmam pngialba skenetanezio; 
naktie tamsi ir ar paregės nelai 
minga ?-ti-ip mielindamas inde 
jo in langa savo lempuke nes 
tuojaus iezgirdo ezauksma: 
“aeziu Dievui, jau radome!” 
Kaip-gi nusistebėjo, kada ant 
rytojaus iszgirdo, jog per jojo 
laropuke kuria buvo indejae in 
langs, szviesa puolė per langa 
ant ekestauezio ir per tai prisi 
dėjo prie iszgelbejimo nelaimiu 
go. Mažas tai buvo patarnavi
mas nes vaisei buvo dideli.

III.Paveizda:
Sena motere negalėdama 

savo artimui kitaip intikt isz 
piiežastes ligos ir senatvės 
rinko neg kelio ezmotelius stik 
lo idant basi vaikai neeužeis 
ta šaukėjui- Sztai mažas ir 
lengvas patatnavimas savo 
artimui o teip gi ir paveizda 
kaip galima nog nelaimes ap 
saugot mažulėlės kurie api tai 
suvis ne temina o kiek tai 
aszaru ir kentejimu apsaugojo 
jago butu sav insikirtia koja?

Dievas už toki daibaezim 
taropai užmoka.

Laikas veikti.
be lauky te paskutine laipsnio 

insktu lygos. Darykie ta ka Maha- 
nojaus gyventoje! daro.

UZTRUC1NTAS KRAUJAS
Mes esame VIENATINI SPECIALISTAI 
NEW YORKE. Kitokiu ligų negydomo. 
35tukst. žmonių iszgidome traukijo 20mctii 
Jagu turi vario-kolorio pletmas, puozkas 
ant kūno, iszpuolancztus plaukus, gleivėtas 
lopelius burnoje, skaudanezius kaulus, 
beganezius skaudulus. Mes iszgidoni bai- 
riausus stoviu ligų in 90DIENU GIDIMO. 
Visas opas iszgidomi in 30 DIENU nepai
sant kokiam padėjime. Mes prašaliname 
baisybes parai ižo, aklumą, ar lokomotor- 
ataksijo, visos ka paeina nog užtrucinto 
kraujo. Mes neparduodam czistitoja kraujo 
tr bonkas gvarantiti užtekti ant menesio, 
aiktai iszgidima kaip virsz-pamineta. Mes 
galime pataisyti padėjimą suparalizavotu 
žmonių ir tikrai sustabdom kita jo užpuoli 
Mes PRASZALINAM JO PRIEŽASTĮ. 
Jagu esi iszbandes visus kitus gidimus ir 
tau jau drąsą ira atimta, mes szirdingai pra 
szome kreiptis pas mus, ipatiszka arba per 
gramata:

BERLIN REMEDY CO.
13«7 BROADWAY, Cor. 37-11. Street, 

NEW YORK.

Skaitykite
Refaw.cz Brol. ka tik ap- 

laike naujus rudeninius apredi 
mus ir per 10 dienu turės py. 
gu paidavima §10 ir§12 siutai 
parsiduos po §6 48, o §16 ir 18 
siutai ir kotai nog lietaus per
siduos po §12 68. Daug kito
kio tavoro taipgi už pig 'a pre 
ke. (ęg oj)

Vyrsz Puse Milijono
Dekavoniu uz geradejlste.

Tas ira prietelis žmoniu-kuris suteikia 
zyrdinga broliszka rodą dyki. Ne susine- 

sze su gauje szendienynio vysokio sztamo 
apsigarsyntoju: Jeigu apsergate liga, tai 
aikite pas savo miesto daktaru.
Bet jaigu turite liga pedinga-privatyszka, 
tai gal nenorite savo mieste gydiutis, o jaigu 
geidi teisingai tapti pagelbėtas, tai bukite 
iszmintyngi klauskite patarymo garsingo 
Vokyszko Specijalisto kuris sugryžo isz 
Europos, isztyi ias pagerinimo budo gydymą 
vysokiu kroniszku ir odos-skuros lygu, 
szimtai tukstaneziu pasiliko iszgydintais, 
kaip-tai jaunu vyru visokios užsikreczemos 
ligos, apriczsziu lygu kaip tai Reumatizmas 
visoki papuczkai, iszpuolima plauku ūmai 
sustalnlinti, nuo drugio-malerijos. Geriause 
isztyrta gyduole nuo atpratimo svaiginn- 
cziu genmu-gyrtybes, kuris su savo žyne 
1»rijims rodą, žednas, iszsygydins GYRT1BE 
uirs tiek nelaimiu atsitinka ir kruvyna pro- 

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

BRUNDZA & 00;
(SPECIALISTS)

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

KOŽNAS 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 ' 
tik už 40/ 65/ ir $1.50 busi užganadytas o 1 
ir tas džiaugsis kuris nog tavias gromata 
aplaikys.

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

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

Ant Sudžiaus
Balsuokite už

A.W.Schalck
Duoktie jam baisa. Demokratas

7'
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P,/ NAUJAUSIAS
ISZRADIMAS

X DERMATOLOGUOS MOtttE.
Daugybe odos ligų parjna no naazvarans 
užsilaikymo ir užeikretimo teipgi ir nuo 
viduriniu Ilgu. Daugumas gauna puczkua 
pleiskanas, slinkimą plauku, plikimą per 
apslleidlina. Gydosi per neateakanczlue 
daktarus ar agentus, kurie tik pinigus isz 
vilioja, o paskui raez.ote mums, kad eme- 
te daugybe gyduolu isz ‘.nvairlu apgaviku 
o pageibos negavote Ir sakote, kad. gal ir 
muso gyduoles negelbės. (Taigi meldže- 
me mums darodytl; kokis žmogus likosi 
muso gyduolėmis apgautas.) Turime tu- 
khtancr.lus oreirlnaliRzku padekavonla. 
Tegul nors vienas daktaras parodo mums 
tiek padekavonlu, o mes duosime dideli 
atligynima. Plika galva sunku gydyti, ja
go senas ir galva žvilga, tai to paurlbeti 
ne galima, bet jago jaunas, o turi retus 
plaukus, o ant odos matytis maži plauku- 
cz.el tai tam galima sutelktipagelba; plau 
kai neyra grybai—viena diena ne iszdygs. 
Ateis^auklan'iems nusiunsimedyka inior 
macija su placziu apraszimu. Mes nesiū
lėme prisispyrę savo gyduolu, teisingasis 
dak- aras to ne vienas ne daro. Kas nori 
persitikrini tegul raezo pas mus. Adretaa
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PROF. J. M. 8HUN8ZA,
BROADWAY ST., 

tnteOKLYK, N. T.

Dr. J. Fropstep 
Specialistas AKiu Lygas 

t maišo akulorius. Stiklines akis, 
Mano darbas kalba del saves.

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

Del arkliu čekei (blanke 
tai) pas Gruberi

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

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

Maiianoy City, Pa.

Labai puikus. Adressas:
D. T. BOCZKAUCKAS, 

MAHANOY CITY, PA.

^'lrazo
1 (I I* WIENATINIS
J SALONAS IR GROSER-SZTORIS

SUGAR NOTCH, PA.
Pai.'luotla Cukru, Kava, Herbata, Mesa 

Miltus ir vyska ta kas ira reikalinga de’ 
žmogaus. Teipos-gi prie vietos randasi S& 
tunas su milžiniszkaisstiklais, szaltum alum 
arielkom ir pnjkcis cygaiais. Priekiam 

parduoda SZIPKORTES it 
s*unc2e piningus in visos dalei 
svieto grejtai.

PUIKI SALE DEL MITINGU, SZQKIU ir lt.

STEFAN ROVNIANEK
318 3-RD AVENUE

Pūro bloko teminu uo PUtaburginlo Paeito.

PITTSBURG, . PA.
Didžiausia T.ietuv.szka krautuve visokiu 

gėrimu Suv. Vals. Kas lik naudojo muso 
nefalszavoias, nes czisais vynus ir arielkos, 
tasai ne galėjo atsigėrėt joju o geriause mie 
ra ir pata.Tiavima tik pas mus apturėjo.

muso prekes:
Gera Raudona Arielka
Gera Balta Arielka
Ruiiiur • •
Rinnan Jamaika • •
Ginas ...
Vuoclne Arielka
Kiaunei . . •
AnlNetuN, RinasuN gerlnian
Ctltitas spiritas . »
Slivnlte
SilvKlte, tikrai Llctuviszka 
Terkellca ...
Trrkellca. tikta! Vengrlnzka 
Konlnknu 
KnoiakuR, FrancuzNzkaR 
Obuoline Brandy 
Blackberry • •
RokoIIr, pnrdua gėrimas 
Mcllnvnoge 
Vkzoiuto •

2,5 o 3,0« 
2,oo 2,6o 3.oo 
2,oo 2,Go 3,oo 
4.oo G.no <t.oo 
2 no 2,Go 3,00 
4.>o G.oo 
2,oo 2,Go 3,00 
2,oo 2,5o 
3,oo 8,5o 4.00 

■ 2,6o 3,00 3,50
4, Go 5,00 (l.oo 
2,Go 3,oo 3,6a 
6,oo 6,00
2,Go 3,oo 4,00
5, <io 6,Go 6,oo 
2,00 2,Go 3,00
1, Go 2,oo 2.5o
2, Go 8,00 galon 
2,5o 3,oo galoa 
2,Go 3,00 galot

Ant District Attorney
Balsuokite už

W. F. Lyons
Isz Shenandoah. Bepublikonas

Reikalinga merginu.
Del iezeimokinimo dirbti 

cygarus §3 ant nedelics 
kada da mokinasi, paskui gera 
mokestis. Darbas ant visados 
Užatvažiavima mes apmokame 
užtikietus. Randa stuboe dykai 
per 6 menesius. Adreeavokyte.

Columbia Cigar Co.
Columbia, Pa. 

arba ateiszaukyte in “Saules’’ 
ofis». (gg o;)

Ant pardavimo.
Saliunas ant pardavimo su 

namu, arba be namo, danžino- 
kite ant szito adreso:

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

sias priėmimas
lel visu kur ra
kite gardia Arieikele \ 
\iu ir Cigaru. Teip-gi 
ale del zobovu ir t. t.

K. Konewko.

Puikiausia
užeiga 

lel Lietuviu!

MCRIKONISZKI VYNAI:
ona* . . $1,00 Galons*
tH-aaldiiR . a 1,25 ••
on, Renns, ruksztDR l,6o
or nitiszkatalaa . l,6o ••
or niuMzkatalaa ■ 1,50
oš tokalszkaa 1,75 ••
o« (1 metnl Tort Wine S,oo
os Szerl U inc 2,oo
or Burgundy, raudonas l,5o ••

A
Ohio rauf 
Ohio bait
Kniiforni.
Kalifoml, 
Kai Horn I- 
Kalifornl. 
Kalirornl. 
Rallforni. 
Kalifornl, 
Viduriams Kartus Vynas . . 2,60 U,oo

Baszlkyte po prekes. Utkalbinlmaa ant $10,oi 
ir dadglan FŽHOKAM EKSPRESĄ Pennsylvania 
Ohio ir West Virginia valstijose. Adresu:

98 S. MAIN ST. ASHLEY, PA

Simonas J. Norkevicz'us, 
408 W. MAHANOY AVE 
MAHANOY CITY, PA.

PIRMUTINE KRAUTUVE VISOKIU GERYMl
WHOLESALE.

9
 Pristato visokius gėrimus del sa- 

lunyku ant pikniku, balu, krik- 
sztynu atu, porteri, vynus, arid 
ka ir t.L Pristato in namus ah: 
ir porteri bonkutem. Gėrimą.’ 
pirkti pas Norkeviczin yra kano- 

Sįjnnl Pabandę kiU

George Miller,
ZIEGORNYKAS.

z®, Gausyte czionai 
visokio tavoro kaipo: 
Ziegoriu, Ziegorelu, 

VfifhT Daimantu, Muzikalis- 
zku Instrumentu, 

Lenciugelu, Špilkų. Kožnas 
daigtas gvarantintas pagal už
mokėta preke. Szlubinei žiedai 
isz gryno aukso ir ne brangus, 
kas pirks tavora czionais, tai 
nesigailės.

George ZĄiller
113 W. Centre St.

Stefan Rovnianek,
33 3-44 Avenue - Pittsburg, Pi.

Katalogas Dykai! ■—-- - - - -- - - - - - -
Reikalaujanti gerų Laikrodėliu, 
Armdnikiį ir visokių kitokių daiktų, 
tai pas mane galite^ gauti lietuviško 
kalbo Kataliogą dykai, katrame yra 
visokių daiktų kainos ir ju paveiks
lėliai ; ir gausite čia t e i s i n g u s 
tavbrus. į Adresuokite:
M. J. DAMIJONAITIS

3141 Union Ave. Chicago, III.

Ant pardavimo.
Barberio szapa, geroj vieto 

je parsiduos pygiai ba locni- 
ninkas turi kita užsiėmimą. 
Atsiezaukyte pas (gg oj)

D. J. Creedon, 
134 W. Center St.

Mahanoy City, Pa.

— Trumpos kelnaites 190 
Audeklines pirsztines50 Vaiku 
czeverikai §1. vyru kelnes 980 
pas Refawicz Brol, pygiausias 
sztoras Mahanojuje. (jo gę)

— Ar matei puikus §12. ir 
§14. juodus siutus Refavicz 
Brol. ju is parduoda po §7.68.

(S8 oi)

Daktaras Blažejauckas 
Lz Shenandoah atvažiuoje in 
Kazuno aptieka Mahanoy City 
kas utarnikas ir petnycze no 3 
lyg 5 ad. po pietų. Jio ofisas 
Shenandoah raudasi ant banko 
“Shenandoah Trust Co” ant 
kampo Main ir Center ulyczin.

Sudzia in Orphans Court
Balsuokite už

W. L. Kramer
Isz Fottsvillcs. Demokratas

Balius! Balius!
Slavokine draugyste Szv. Jo 

no Kriksztitojo-jaunikaicziu 
skyrius num. 60, Katalikinio 
susivienijimo, parengi dydeli- 
balių, ant Kajerio sales, o kuris 
atsibus diena 28 Oktoberio. 
Prasidės ant puse- asztuntos 
vakare.

Inžanga 250.
Muzika pirmos klasos ir pa- 

redkas bus visame užlaikytas.
Szirdingai užpraszo pribut 

ant tos zobovos.

Atsibus Teatrinis persta- 
tinias.

LIETUVISZKAS

TEATRAS
----- 3 AKTUOSE PO VARDU-------

Audra Giedroje
Bus Perstatomas

MAHANOY CITY
Seredosvakara28October

ANT KAJERIO SALES
Bus rodama per Teatraliszka Kuopa 

isz Shenandoah, Pa.
Apart teatro bus deklamacijos dainos 
ir 1.1, o pribuvusi publika bus isz to 
visko užganadyti. Ateikyte visi.

Tikėtas- 150- 250 - 350- 
500- 750.

at Kazunas’ Drug Store. 
Mahanoy City, Pa.

Girardvilleje, Pa. atsibus 
lietuviszkas teatrinis perstaty
mas po vardu “Ponas ir muži
kai”, o tai parengtas ant die
nos 20 Octoberio, ant sales 
Gerard. Prasidės ant ad, pu
se asztuoniu vakare.
Ant naudos Lietuviszkos Para 
pijos.

Teatrini kuopa pribus isz 
Mahanoy City, dydelei iszlavi 
ti aktorei, su puikeis koštu- 
mais. Jau ne vienoje apigardo 
je turėjo perstatima ir visur 
žmonis buyo užganadyti. Susi 
rinkkite ka no skaitlingiause 
ant teip puikaus perstatimo o 
to nesigailesite!

Draugyste Szv. Jurgio Ka
reiviu isz Girardville, Pa. pa
rengė dideli Baliu 29-!a d. 
Spalio, ant sales Antano Ma- 
siaucko, kampo Seken ir Hag 
str.

i

Muz’ke bus labai puiki, 
luženga vyrams 25 centai.

Moterims ir Panelėms dykai.
Džpraszom visus Lietuvius 

ir Lietuvaites vietinius ir isz 
aplinkiniu ant to puikaus Ba
liaus.

Uszpraezo szirdingai, 
Komitetas. (}o gę)

Poni Benj. Haden nog 405 W. 
Spruce ulyczioa, sako; ‘‘Asz ir ma
no vyras naudojome Doan’s Kidney 
pigu Įkas ir nog ju aplaikeme geriau 
se pasekme. Mano vyris pirmiause 
juos naudojo apie 5 metai adgalos 
kada kentėjo ant skaudėjimo stre 
nuošė ir nebegalejo vaikszozioti. 
Trumpas vartojimas juso pigulku 
tuojaus jam pagelbėjo visiszkai. Asz 
pati jias vartojau del atgavimo ener 
gijų ir ambicijos ir jie labai man 
pagelbėjo. Doan’s Kidney Pigulkas 
deki inkstu teip mums pagelbėjo 
kod linksmai velijame jias naudoti 
del kitu.

Ant pardavimo visose aptiekose. 
Preke 50o. baksukas. Foster-Milburn 
Co. isz Buffalo, N. Y. yra pardavejei 
Suv. Valstijuose

Sunkus atsitikimai.
Mes tankiai susitinkame su 

tokiais sunkiais atsitikimas pil 
vo I gu kur ligonis negali 
priimti jokio maisto ir jo vi
duriai nepriima net vaistu. Tai 
tokiuose atsitikimos“, ka Tri- 
nerio Amerikonifzkasts Elik
syras Karcziojo Vyno visuo 
met turi pa.i ekima, kadangi 
kiekvieni v-donai ji lengvai 
priima. Sz'tas Eliksyras spar- 
ežiai gydo karezezuotas plėvės 
viduriu ir duoda stipruma jo 
raumenims. Pilvas tašyk galės 
priimt ir svgromulioti bile ko
ki maista ir pagelbės jo susige 
rimui. Jie yra naudingas viso
se ligose, žarnų ir kraujo ir 
pi ivalo būti vartojamas visose 
atsitikimuose, kur viduriai at
sisako nuo savo paprasto dar 
bo ir rieuose atsitikimuose 
nusilpnėjimo, nerviezkumo žu 
dymo enervijos, nemiegio ezir- 
dies pykimo. Gaunamas aptie
kose. Juozapas Trineris, 616- 
622 South Ashland avė., 
Ch’cago III.

UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

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

Suvienituju Walstiju De~ 
posytoras.

Ant pardavimo.
Stubos ant dv’eju familiju 

po 6 rumus ir geri skiepai, o 
ir dvejos familijos, ant kampo 
po 6 rumue, netoli lietuviez- 
koe bažnycz'os New Philadel
phia, Pa. Ateiezaukite ant ezi- 
to adreso:

Mr. Chas. Melevage,
St. Clair, Pa.

DU PROCENTĄ MOKAM ANT 
SUDĖTU PINYGU ANT LAIKO.

Harrison Ball, Prezidentas, 
M, M. MacMillan, Vice-Prexidentw 
Ira. W. Barnu. Kuijtūi.

Ant pardavimo.
Šluba su lotu geroi vietoi. 

Namas da naujas. Ateiezauki
te ant adreso:

Mrs. B. Yuravicziene, 
Middleport, Pa. (yo 88)

1SZGYD1MTAS
I?z 10-tipe? /Ąetipęs Rupturos

John E. Evens sunkei dirbantys kalvis isz Wapwailopen, Pa.
fabrike parako, apsakinėjo historije kuri užims visus akivus:

“Pcrejoketuri metai Apriltije p. m. kada atsiszaukiau pas daktaru O’Malley 
in Wilkes-Barre, Pa , ba kentėjau ant dubeltavos rupturos, padeymas mano 
buvo pavoyngas o ku didele nebegale vos galėjau baigt savo darba. Gidytojai 
kurie mano priesz tai gydė: jog tai yra didele kvailiste mislint jog ruptura 

duosis iszsigidynt be operacijos [asz esmu prieszingas tokiu operacijų.] 
Po aerskaitimui apgarsinimo liaikrasztije Berwick, Pa., apie gidima rupturos 
per Daktara O’Malley, nusidaviau in olfisa in Wilkes-Barre, Pa., ant rodos 
kur man Dr.O’Malley pasakė jog ižgidins mane isz mano kenteymu, ne norėjau 
in tai intiket. Nes dabar nežinau kaip iszreikszt savo dekinguna už tai, jog 
esmu dabar suvisai sveikas be jokios operacijos. No keturiu metu ne nesziojau 
jokiu diržu— norint gana sunkei dirbu, už ka pirmiause padekavoju Dievui o 
po tam Daktarui O’Malley už jo ižgidima. Jaucziuosiu jog tai yra mano 
privatumu duot nxla kožnam kuris keneze ant rupturos idant nusiduot pas 
Daktara O’Malley. JOHN EVANS, Wapwallopan, Pa.

Dirželei niekad neižgidyns rupturos. Kožnas xyras, motere 
ar kūdikis gali būti ižgydintu nog rupturos(kuilo)be skausmo 
ir perszkados per mano Kemiszka-Elekto Metodą. Asz esmu 
vienatinis specialistas ir galu gvarantyti jog tave iszgydinsu 
isz rupturos. Mano spasabas gidymo rupturos užtikrina 
kožnam ižgydima apie ka szimtai ypatų jau persitikrino 
per ka turi pilna tvirtybia prie manes. Atsiunsk 20. marke o 
gausi knygute su abrozeleis apraszant mano spasaba gidymo 
rupturos. Rodą dikai. Kas ne gali ant kart užmokėt,tai duodu 
ant iszmokescio. Preke užganadidante.

Prisiusk pacztine marke už 2/. o aplaikysi 
Daklariszka knygute su abrozelais už dyka.

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

Szitam offise kalbasi Lietuviszkai ir Lenkiszkai in 
kur visos gromatos turi būtie adresavotos.

Branch offise: 134 Washington Avenue, Scranton, Pa.
Kur Dr. O’Malley galima ma tit kožua petnyezia ir subata.

Dr. Alexander O’Malley
(SPECUUSTAS)

Ka tik Aplaikeme^
Visokiu rudeniniu ir žieminiu tavom del 

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

Teip-gi turime visokiu blauketu, kaldru, 
plunksnų ir puikiu drapaniu del kūdi
kio iu krikszta, gausite geriau ir pigiau pas 
mus pirkti negu kitur. Ateikite peržiureti 
muso rudeninius ir žeminius tavoms, o jai 
pas mus pirksite, tai suczedinsite piningus.

jĮig^Pas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mahanoy City, Pa.

Pigus Namini Rakandai^
Pirkite geriausus rakandus ba tai yra pi
giausi, už tai kad jie visados gerai iszrodo. 
ir labai ilgai neszojasi.

Puikei padirbti sofkos 88 lyg 820
Parlorini rakandai 830 lyg 890
Szepos (sideboards) 812 lyg 850
Mieg-stubos setai §30 lyg 890

Užlaikom daugybe visokiu puiku geležiniu 
lovų, balto, žalo ir molino koloro.

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

V& 125 E. Oak St.
Mt. Carmel, Pa

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

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

Did žiaurias 
surinkimas szlubinu 
szlebiu visam mieste.

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

Puikios szlebes tafto 
szilko, satin, kaszmiro 
ir t-t. su atsakanezeis 
papuoszimais.
Visokiu ceiku ant ku 
dikiu szlebuku turim 
ir gatavu labai paikos

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

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

Refaw.cz

