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PROTESTAS
31 Kuopos Susivienijimo 
LR.K.A.MahanoyCity,Pa.

—-- —
Szi protestą Kuopa nutarė 

nusiusti musu Organui 
“Žvaigždei” kadangi isz 
kalno žinodami juogei ne 
talpins ji - paduodant in 
kita laikraszti.

18 d. Spalio sz. m. vietine 
31 Kuopa Sus. L. R K. Ame. 
laike savo bertainini susirinki 
ma, kur susirinkus daugeliui 
sąnariu- visu pirmu buvo 
svarstomi musu Susiv. sziadie- 
nimai nesutikimai. Pasiezneke- 
jimas tarp sąnariu buvo gana 
ilgas ir triukezmingas. Galu- 
gale nutarė visa kuopa vien
balsiai protestuoti.

1- Priesz Kun. Miluko ir 
Kun. Kudirkos sauvaliezka 
bei biurokratiszka valdymą 
musu Susiv. ir per daug dide
li bosavyma Seimuose.

2. - Priesz neteisinga Suspen 
davyma Chicagos atstovu 23 
Seime.—

3. - Priesz melagingus Valu- 
komu bei Borisu užtarineji- 
mus ir paslėpimus blogu ne
kuriu Centro virszininku dar
bu.-

4«- Priesz bereikalinga 
aikvojima musu Sueiyienyji- 
uo pinigu.— • S

Taigi musu kuopa sziuomi 
protestu reikalauja.----

1 Ilant Kun. Milukas su 
Kun, Kudirka nebutu dau- 
giaus renkami Centro Valdy- 
bon- nei Seimo virszininkais- 
nes jie valdo musu Susiv. Sau 
valiszkai ir biurokratiszkai, 
meluodami Organe, juogei 
Seimai yra atliekami- kano- 
puikiausiai ir gražiausiai ir 
juogei Susiv. yrageroi tvarkoi. 
Tas yra neteisybe! Atstovai 
parvažiavę nuo Seimu skun
džiasi, kad negauna laisvai 
iszreikszti savo mislies- nes 
Kun. Milukas duoda baisa 
tik sau prilankiomu ypatoms 
ir ineszimus priimąs ant ap
svarstymo tik jam patinkamus

Sziuos žodžius isztardami 
nei biski nepameluosime, juo
gei atstovai nuo Seimo važiuo
dami namo ne vienas nore ne
garsiai- tai savo szirdyj keikia 
ezimpuoja biurokratiezka Sei 
mu virezininkavyma.—

Taigi ar ežia reikia dar di 
dėsnio Sauvaliezkumo.

2 Reikalaujam atszaukti sus 
penduotue Chcagos atstovus 
nors jus garsinate Organe juo
gei juos euep. teisingai t. y. pa 
eiremdami ant konstitucijos- 
vienok yra klausymas isz kur 
paėjo pradžia to suependavy- 
mo.

Musu atstovas parvažiavęs 
nuo 23 Seimo mums pasakė 
juogei Ch cagoe atstovai ture 
darni daugiaus drąsos ir ener 
gijos už kas met atvyketan- 
ežius atstovus- nesidavė save 
engti, akėti ir už nosių vadžio 
ti.

Per ko ir viekas paeidare. 
Musu kuopa pataria geriaue 
Suspenduoti musu dvasiezko 
Vadovo per daug didele Sau
vale- negu ypatae jieezkan- 
ežias teisybes ir geroves Susi 
vienyjimui.

3 — Reikalaujame, ka to
ki Ponai Valukoniai ir Borisai 
liautųsi mulkinę Sue. Sąnarius 
raezinedami organe korepon 
denc'jae iezteieinanczias prasi 
žengusias Centro Vyriausybes 
ypatas.

4 — Reikalaujam kad musu 
Sus. pinigai nebutu aikvojami

Ir tai del tokiu sliekucziu 
czionaitinei Lietuvei tiki-kai- 
po tikram atstovui no socialis
tu. Jau jagu tokius emisariu- 
szus in czion prisiuntinetu, 
tai jau gero niekas ne susi
lauktu. Gabus vaikiozas neyra 
ka sakyti; o jagu kada aplin
kui svietą apeis, tai pusėtinai 
piningu prisipikuos.

Lietuvei turi biski daugiau 
turėti proto ir pažint tokius 
valkatus. Juk czionais ne Lie 
tuva czionais Amerikas, czion 
žmonis yra daugiau dasekia. 
Turi ir api tai suprast, jog to
kiu varvalu ne siuns socialis
tai in czion - Ne visi katrie 
valkiosi, yra socialystai, ne vi
si su atbula apikakle kunin- 
gai-

Protą turėkite, 
Gerai apsižiūrėkite.

Kas girdėt ?
Persergejome ne viena kar

ta per ‘‘Saule” kad saugotus! 
Lietuvei atbėgusiu vagiu nak- 
tigonyku isz Lietuvos, bet tas 
musu prasergeymas buvo bal
su szaukencziu ant pusczios. 
Paskutiniu kartu prasergejo- 
me api Svirski ir randame 
api vagyste Vitoldo Svirskio 
(Gecevicziu). Szitai ka raszo 
“Keleivis” prisiųstoje groma- 
toje p. Jurgis Leponis:- Sztai 
isztrauka.......

Laiszkas in redakcija.
Maloni Redyste!

Malonėkite patalpinti in jus 
garbiamaji laikraszti mano 
pranr szima.

“Asz praneszu Amerikos lie 
tuviu visuomenei, kad pas ma 
ne buvo apsigyvenęs, isz dalies 
jau žinomas, po vardu Vitol- 
das Svirskis (tikra jo pravar
de, ant kiek mums žinoma- 
yra Geceviczia. Red.) Jis pri
sidengęs socijaliito vardu, ke
li menesiai atgal važinėjosi su 
A. Antonovu po Pensilvanija 
su prakalbomis, paskui jiedu 
paleido paskala, kad kėliausia 
“aplink visa svietą”. Bet tas, 

. matyt, nepavyko ir, kaip patis 
sake, pešti turėjo ateiti isz 
Pit.tsburgo, Pa. net in Taun
ton, Mass. A. Antanovas ap
sigyveno pas savo szvogeri, o 
V. Svirskis pradėjo manės 
praszyti, idant jin priiiposiau 
nors'iii .pastoge, nes neturįs ne 
kur gyventi, ne ko valgyti 
Asz, atjausdamas jo kritiszka 
padėjimą priėmiau vardan mei 
les artimo, kaip tėvas tikra sa
vo vaika; neužilgo pampinau 
ir darba. vienok darbas jam 
pasirodė per sunkus ir jis jin 
tuoj pamėtė. Iszbuvo pas ma
ne apie 3 menesius ir netik 
kad uždyka valgė ir gere, bet 
ant galo dar apvogė mane.

25 Rugsėjo iszeme isz skry
nios 95 dolerius pinigais, 8 
auksinius žiedus, du auksiniu 
kryželiu su retežėliais ir auk
suota laikrodėli, ant kurio isz 
vidaus iszgraviruotas mano 
vardas: \George Leponis 1902 
m”. Pasiėmęs augszcziau mi
nėtus daiktus, Svirskis prasi- 
szalino ir, kaip girdėtis, jau 
iszvažiavo in Lietuva. Mam 
padare ant 250 dol. nuostoliu. 
Todėl, jeigu kas jin kur nors 
pažintu, malonėkit jin paduoti 
in policijos rankas, už ka asz 
paskiriu 25 dol. Jis yra 19 
metu senumo, 5 pėdos ir 8 co
liai augszczio, szviesiu plauku 
ir labai liesas; kalba 7 kalbas.

Patarcziau socialistams, kad 
daugiau neduotu kredito ir 
savo vardo tokiems, kurie isz 
Lietuvos neturi jokio paliudi
jimo, kad tikrai yra socijalis 
tais, o ne vagiliais. L. S. S- 
kuopos teingi turi in tai at
kreipti atyda, idant tokie 
Svirskiai ju tarpe negalėtu tu
rėti vietos ir netersztu ju var
do.

Svirskis paeina isz Kauno 
gub., Telsziu pavieto.

Labai bucziau dėkingas, kad 
kiti laikraszcziai malonėtu szi- 
ta žinia perspausdinti.

Jurgis Leponis, 
31 Monroe St.,

Mounton, Mass.

Tiejei visi vaidai terp Susi
vienijimo ir parapijose, tai no
rint žmonims akis atidarys, 
ba ka ne žinojo, tai dabar da- 
žinojo.

Ant Cielo svieto gero neyra. 
Europoje terp didesniu ir ma
žesniu vieszpatyscziu pasikeli 
tasynes. Diplomatai galvuoje 
kaip cze isz tuju tasyniu nau
dotis. Kaip rodos Turkije bus 
iszdraskyta, o Persije paims 
Russije be szuvio.

Jagu priesz užszalant ne pri 
lis, tai butu baisus daigtas. 
Visur darbai sustotu ir ka ta
da daryti? Jau ir szedien dau
gelis anglekasiu szvencze, o 
teip pat ir geležinei fabrikai 
isz štoko anglių. Api straikus 
neyra ka ne kalbėt. Kompa 
nijos turės tikt ant darbininku 
pareikalavimo. Kompanijos 
ant to ne turės jokios bledes, 
nes kad ir mokesti pakels, tai 
ir anglių preke padydis ir visi 
tavorai pabrangs.

Del “Saules” pribuna kas 
diena nauji Skaitytoje! o ir se; 
ni sug/ižta. del kuriu buvo g-’ 
zieta sustabdyta.

Paroda Sukaktuviu 225 m. 
nuo uždėjimo miesto Philadel 
pbijos nusiseke-jgana laimingai 
ypatingai, kad per visa nede- 
lia labai gražus buvo oras. 
Marszyravimuose po ulyczias 
dalyvavo net po 100,000 žmo
nių visokio mencziaus. Petny- 
szioje 9 Spalio užtvino visa 
upe laivais ir laiveliai; szatidy 
mai isz kanuoliu buvo toki, 
kaip po plewnu arba Port- 
Arthuru.

Ulyczia Broad pilna suolu 
su sėdynėmis, sėdynė kasztavo 
net ik 5 dol. Mat kas sėdėjo 
tose sedynese, tai galėjo gerai 
matyti einanczia visa paroda.

Privaževo isz visur pilna 
svecziu net ir su saldžioms szir 
dimis viesziuu, bet viesznias 
(mergss) policija greitai su 
vuoste, ir suvirsz 100 suareszta 
vojo.

Policijos extra tiek buvo, 
kad dar po parodai ju mun
durai isztikro bus pigus, nes 
extra daug ant mieros prior- 
derintus, policija extra atsta- 
ežius, ne turės mundurus kur 
padėti.

Susivienijimo L. A. prezi
dentas Fortūnatas Bagoczius 
kur su vargu tapo Susivieny- 
jimo S. A. prezidentu nuo 21 
Spalio, t. y. no extra seimo 
jau prezidentyste nustojo.

Deliai neaiszkiu priežaseziu 
atsisakęs patsai. Atsisakymas 
del neaiszkiu priežaseziu rodo 
koki nors bloga jo bent kame 
darba. Su laiku turės vis gi 
tas priežastis iszkylti.

Kokia ten Paukszcziute 
priesz iszrinkimus jo in prezi 
dentus pranaszavo tautiecziams 
kad Bagoczius kaipo socijalis- 
tas likes prezidentu apszvies 
Susivienijimą per viena meta 
daugiaus, negu tautiecziai 
szvietesi per 20 suvirsz metu. 
Paukszcziute pranaszauti su
klydo, ji per jauna prie prana 
szavimo, o Bagoczius per jau
nas prezidentauti, tai abieju 
nepasisekimas.

Tuom laik darbinykai var
geli ir bada keneze, ypatingai 
Anglijoje szimtai tukstaneziu, 
no ylgo laiko vieszpatauje be
darbe ir badas. Gero ne yra 
ant svieto! 

bereikalingai kaip va: Važine 
jimui Globėju kasos Seiman 
paimant vii sz po 60 dor. Glo 
beju kasos gali atsiusti savo 
paludyjima raeztu, juogei ka 
sa yra geroi tvarkoi o ne mėty 
ii szimta suvirsz tam tikslui. 
Juk mes renkam poną Prtzi 
denta r Kasos Globėjus kad 
jie saugotu Sus. turtą o ne me 
tytu bereikalingai, o sziezion 
tas iezmetmas tos Suvisz Szim- 
tines jau yra suvis bereikalin 
gas. Arba ir Prezidento do va 
na nutarta Seimo 100 dol. o isz 
leista 135. Apart to visokį dru 
koriizki darbai visuomet ima 
ma musu organo daug bran 
giaus-negu ta pati darba atlik 
tu kita spaustuve pigiaus.

Taigi brangus draugai ir 
drauges Susivienyjimo imki 
aiee už darbo ir atsitaisykime 
negera tvarka Susiv. Nes ma 
tome aiszkiai kad mus sudėtu 
pinigu daug eina per szali; 
Kuopa virszininku ir atstovu 
parvažiavusujiu nuo Seimo pa 
reiga yra iszaiszkint nariams 
Susivienyjimo tuos prietikius.

Taigi linkėdami viso gero 
musu Susivienyjimui ir jo na
riams meldžiame Guod kuopu 
Virszininku ir visu nariu ilgai 
nelaukti bet tuojaus atitaisyti 
ir užvesti geresnia tvarka kol 
yra laika". Vardan kuopos.

31 Kuopos Virszininkai: 
Prezidentas. A. Daniszeviczia, 
Kasierius: V. Lapinskas, 
Sekretoris: J. Jurgeleviczius,

- alsiovas-- >
M. Waržinskas.

Isz Amerikos.
Jaunikis 18 nuotaka42
Wilkes Barre, Pa.- Laike už 

sigerimo likos nežinant apsipa 
czuotas asztuoniolikos metu se 
nurno vaikynas su ketures de 
ezimts-dvieju metu senumo 
naszle su szeszeis vaikais Yra tai 
da vienas davadas jog gėrimas 
veda prie nemoraliezkumo!?.. 
O kokis puikus pnklodas del 
temperenenyku tame atsitiky- 
me!

Negirdetinas daigtas
Pliilcdelj liia Pa,- Vienas 

inžinierius iszeitare jog už 
daug anglekasiu pražuvsta ka 
siklosia ir jog privalo stengtis 
užbėgt toje nelaimėje ir apsau
go', dirbini ž nogu po žemenog 
visokiu atsitikymuir i-xploziju. 
Temikyt darbininkai! Jau ant 
galo pradeda kalbėt api verte 
gyvasezio žmogaus kasiklosia! 
Negirdetinas tai daigtas ba da 
niekad ne pamislino api tai, 
idant gyvastis anglekasio butu 
venas už.-iatanavijmo ir apsau
gotas nog netikėtinos smerties. 
kvailumas milijonierių

Aew York,- Edwardae Ells 
worth milijonieris laike Plaza 
hotelije frarcuziszka pudeli- 
szuni, kun apsiaubineje viso
kioms vigadoms kokui ne
turi neturtingiausiu tėvu 
kūdikis. Szuo turi savo pas- 
kyriu pakaju papuoszta ir 
reikalingus daigtus su minksz 
ta kynaua ir lova; priek tam 
tini: kasdiena maudo jiu ir 
szere gardžiausias valgeis. Isz 
svetimu nevale niekam inejt 
in szuniszka pakaju. Kada 
vargszu vaikai mirezta isz bado 
turezei duoda tekias yigadas 
szunim tai tiki ai yra griekas 
szaukeneziuju in dangų atker- 
szinimo.

Pakart toki dede.
Pottsville Pa.- James John- 

Eonas, 35 metu senumo, su
bjaurino tavo brolio duktere 
10 metu senumo Maggie Gard- 
wall isz czionais, ir kaip dak
tarai nutarė tai isz to numirs.

Johneonas likos tuojaus nu 
gabentas m kaleyma be kauci
jos Policije vos galėjo apmal- 
szint inirezusia mine žmonių, 
kurie norėjo Jthnsona pakart 
ant artimiausio telegrafinio 
stulpo.
Kraustėsi 39 kartus iii 2 

metus
Fort Wayne, Ind- Užtai 

jog buvo priverstas kraustintis 
39 kartus in laika dvieju metu 
už tai, jog jojo pati Jennie 
Everett, niekad he galėjo su
tikt su savo kaiminais, James 
Everett, josios vyras, ji szko 
atsiskyrimo nog savo paezios, 
tvirtindamas buk su jaja gy 
vent yra neiszlaikomas jokiu 
bi.du. Per tąjį laika jojo pati 
ne užmokėjo randos vž ezeszio 
lika stubu praleisdama viską 
ant paredu-

15 pėdu prisnigo 
Mantanoja.

St. Paul Minn.- Sniegine 
viesulą ir szturmai yalstijoi 
Montana kone viską uždengė. 
Kaip kur lai prisnigo 15 pėdu 
augizcz’o. Pasažierinei trukei 
turėjo sustot o telegrafinei 
dratai sutruko. Komunikacije 
terp stacijų yra pertrukdyta

Kompanije mokes 
daktarui

Shilton Conn.-Prezidentas 
Russ nog Robert N. Barsett 
Mani factoring Company duo
dami užsiėmimą nog 600 lig 
700 darbininkams apgarsino 
jog ateitoje kompanije mokės 
visus daktaro kaEztus del savo 
darbininku. Ne tik laike pa
prasto! ligoi nes ir laike pažei
dimu ar isz kitos kokios prie 
žasties apmokės daktarui. Di
desne dalis darbininku tam 
fabrike susideda isz moterių ir 
merginu.

“Katalikas”, num. 43 net 
deviniose szpaltose patalpino 
k. Miluko dydžius darbus pa 
darytus del labo lietuvystes(!) 
Cze ne turime tiek vietos 
ydant visko iszaiszkyti. Ha, 
kas ko jieszko tai randa. 
Dvasiszkas vadovas ne dings, 
Kita d ž i a b a del saves pa

sirinks.
Lig laikui uzbonas vandeni 

neszioje,
Kol ąsos ne paterioje.

Teisybe, k. Milukas nieko 
gero cze Amerike nepadare, 
mislino jog visada jam seksis 
bujot ir visus už nosies vedžiot, 
bet jau priėjo gala liepto, no 
kurio ne gali ižsigelbet. Visi 
žmonys o ir visi kuningai dy- 
delei, yra pasikelia ant k. Mi
luko despotizmo, kuris jau su 
visais pradėjo akėt ir ant visu 
vieszpataut.

ISZ BOSUOS, LIE* 
TĘVOS IR LEN

KIJOS.
Bosiję užims Persije.
Petersburg.- Priesz miniete- 

ri vyduriniu reikalu, likos pa
duotas inneszimas idant Rosi- 
je inejtu in žiemines, provin 
cijes mierije apmalszintmo 
revolucijos ir anarkijos. Likos 
nutarta idant nusiunst va’s- 
ka ant rubežiaus ir turėti ap- 
globa ant rusiszku padonu 
Persijoi. Jau likos keli pulkai 
nusiunsti in Tabriza ant 
padarimo paredko.

Užmusze savo (lede
Kaime Haryszowe, gmino 

je Zamoszcz kaimuote Eufe- 
mia Kolpakiene, Į aplaike po 
tėvu szmota dirvos, prie ku
riuos turėjo priekabe josios 
dede Jokūbas Strukis ir vyras 
tetos Steponas Soroka. Abudu 
užvažiavo su žagrėmis ant ge
ro szmoto dirvos ir pradėjo arti. 
Dažinojus api tai Kolpakiene, 
nubėgo in grinezia, atsinesze 
revolveri ir pradėjo szaudint 
in eayo giminias. Saroka, pa
taikintas kulka, puolė negyvas 
ant vietos. Strukis, mėtėsi ant 
meteries, kuriam pasisekė 
atimt ginklą. d

Philadelphia Pa.
— Darbai czion ne biski ne 

sigerina, biznieriai bankrutyja 
stoka darbininkams, stoka vi
siems; bankrutije ir liet, biz
nieriai.

— Kunigas Kaulakis isz 
Europos jau sugryžo.

— North miesto puseje va
dinamoje R:chmond, lietuviai 
savo dide sale budavoti baigia 
jau iszbudavota iki trecziu lu- 
bu, po užbaigimui tos sales 
per Naujus Metus bus paszven 
tinimas ir in ja inejimas.

— Philadelphijoje, lietuvisz 
ki pesztukai net turi savo są
jungą, ir daro kartais lietu
viams pavoju. Czion South pu 
seje du lietuviszki kliubai pa
dare sutarti tokius pesztukus 
praszalint isz tarpo ramiu žmo 
niu, pažvelgta nesileist ne in 
klubą. Tokiu ižgameliu po 
teisybei yra ne daug bet ju ne 
padorus darba', insipyksta de 
liai žmonių daug.

— Visada czion laiminges 
nis iszlikimas buvo mechaniku 
o daug vargingesnis paprastu, 
nes lebenai mažiaus pelnyda
mi sunkesnius darbus vilko; 
bet szimet kitaip yra. Cuker- 
ninkai sunkiai labai dirba, bet 
dirba ir bėdos neturi, o Kriau 
ežiai su darbais gana sunkiai 
szlubuoje. Cukerninkai kar 
tais nedirba tik po keletą die
nu. O kriaueziai jau metelis ir 
antrafl nnnlriai iraoi, b IU1UB BZiTJĮKJB BUUnUKIUlfjU ’Mn 
ir lietuviai užkliudyti.

— Kriaueziai nedirbdami, 
tai ir in kilpas pradėjo insipai- 
nioti: ju kilpas tai nepasisau 
gojimas su gražioms kupolele- 
mis (mergoms) bovytis. Szio- 
mis dienomis viena turėjo ap 
ženyti Courthas, su meilia ku
pole, kitaip neiszsisuko, o an
tras paszauktas pas dedia (su 
džia) kaip ten per prieteliu isz 
sprudes iszangelu rankos, pasi 
kėlės skvernus paliko ir mergi 
na, iszsineezdino Dievs žino 
kur. Tai-gi tokiam atvejįje, 
prisieina su merginom bovytis 
atsargiau.

— Richmando lietuviu bruz 
dėjimas, pralenkia south puse, 
nes ten turi savo draugyste 
G i e d o r i u kas pirmiaus 
buvo south puseje, turi drau
gyste kanklių, vargamis 
tra Gudaitis turi sutveręs cho
rą Giedorku vien isz mažu 
mergaieziu, sale vadinama 
Lithuanian Music 
II a 1 1 budavoti baigia, ant 
Nauju Metu bus i n ž e n g i 
masiszkilmingas; o 
tuom tarpu south puseje vis 
kas nutilęs.

— Prieszai L. Laisves kliu- 
ba kur buvo B. Ramanaucko 
saliunas ta, nupirkęs žydas 
Marbinas palaike keletą mene
siu, toliaus pardavė kitam žy 
dui Goldszteinui kur be laiky
damas per keletą menesiu su- 
bankrutijo, ir stovi apie antras 
menuo uždarytas.

Isz visu sz-alu
Szimtai namu sunaikytu, 

tukstanezei žmonių 
pražuvo.

Amog, Kinai.- Ka ta nese 
nei vesula atlankė 'czionaityne 
aplinkine, tai padare daugiau 
bledes ne kaip isz pradžių mis 
lino. Chang Chor, 300 namu 
likos sunaikintu o 1,100 ypatų 
pražuvo. Lam Cheng, 15 miliu 
ant vakaru nog Chang Chou, 
600 namu likos sunaikintu o 
1200 ypatų pražuvo. Penkiole 
kamiliu ant žiemiu tris kaimai 
likosi suvisai sunaikinti o 400 
ypatų pražuvo.
Baisus padėjimas Anglijoj

London- Anglijoi isz prie
žasties bedarbes 8,000,000 vy 
ru, moterių ir vaiku žiuri ba- 
dinei smertei in akie. Pagal su 
raeza paduota in biurą darbi 
ninkiezka tai isz 5,000,000 dar 
bininku randasi be darbo 
500,000. Terp darbininku pa
prastu (ne turinezio jokio ama 
to) ekaitlis nedirbaneziu iszne 
sza 500.000, Isz to pasirodo, 
jog euvirszum pusantro milijo
no darbininku randasi be dar 
bo Anglijoi. Tiejei žmonis lig 
sziam laikui gyveno isz de 
szimts pirsztu. Dabar ne turin 
ti josio užsiėmimo, ne žino isz 
kur gauti piningu ant iezmai 
tinimo savo vaikucziu. Randas 
pradeda taji dalika apevars 
tinet ir surasti norint koki už
siėmimą- l>ej'įtvrvm. ’7'=- ku keliu, tiltu ir statimo ran- 
daviszku namu, prie kuriu no 
rinte dalis tuju vargszu euras 
szioki toki darba.

Japonai ant tikrųjų susi- 
broliavo su Amerikonais

Tokio, Japonije.- Ateilanki- 
nimas Amerikoniezkos flotoe 
in Japonije bue ant ilgo už- 
raezita kningose auksinėms Ii- 
taroms Ne tik ka likos pareng 
ta daugybe visokiu zobovu, 
bankietu ir t. t. del priėmimo 
amerikonu, nes priek tam Ii 
kos peretatiti amerikoniezki 
admirolai ir vadas amerikonisz 
koe flotas Sperry, del Mikado 
ir Ciesorienei japonu, ka da 
niekad tae ne atsitiko, idant 
ciesorius ir ciesoriene japonu 
priimtu pas save svetimžemius

Laike audencijoe, admirolas 
Sperry inteike nog Prezidento 
Roosevelto pasveikinimą ir gy 
ventoju Suvienitnju Steitu del 
Ciesoriaus japonu.

Amerikonus teip puikei ir 
gerai priyminejo, jog da Japo
nije niekad teip neika nepri- 
yminejo. Ciesoriene kožnam ad 
mirolui ir sficieriui paduoda 
vo ranka. Ant garbes svecziu 
itzkele paleeiuje puiku banke
tą.

Laike tojo laiko ka ameri 
konai randas, Japonijoi, tai bu 
na nepaprastai priymineti. 
Viskas del juju czionais yra 
už dika. Teatrai atidaryti, per
statiniai atsibuna vienas už ki 
to, nog piet lig pusiaunakt. 
Lig sziam laikui amerikonai 
apsiėjo malezei, paveizdingai 
ir paredke, o valdže ir polici
je ne turėjo progos prideymo 
savo rankos ant apmalszimino 
amerikoniszKU laivoriu.

Laike graynimo czionais 
Base Bali terp amerikonu o 
klubu isz universiteto Tokio, 
iszlaimejo paskutini, su pen- 
kiolikais punktais virszaus.
Eilipinuosia pražuvo 500.

Manila.- Pakalnėje Cagayan 
tvanas užliejo kelioleka filipi- 
niszku kaimu o pražuvo 500 
ypatų o szmtai galviju. Visas 
uždereymas tabako likos sunai 
ta, vertas ant ezimtu tukstan
eziu doleriu.

Inkerman, Pa - Lietuvisz 
koja bažnyczioja Pittstone, 
praeitoja Nedelioje atsiprovi- 
nejo kas metines 40 valandines 
nobaženstvos, katros traukėsi 
3 dienas prie dalivavimo 5 ku
nigu, vieno namiszkio, guod. 
Kun. Kaupo ir keturiu sveti
mu, katrų skaitlius buvo tik
tai pakaktinas, o ne biski ne 
perdidelis, nes jie visi per vi
sas 3 dienas turėjo ka veikti, 
nes ne tiktai nobaženstvas, at- 
provinejo ale ir klausė spa- 
yiednes daug žmonių ne tik
tai isz pat Pittstono, ale 
ir visu apielinkiniu mieste
liu. Taigi naudodamiesi isz 
tos progos ir atpusku ir Inker- 
manbzkei Lietuvei ko ne visi 
ėjo ir nežiūrėdami, kad tie at- 
puskai atsibuna prastose dirba 
mose dienose, važiavo in baž- 
nyczia už 2 myliu ko ne visas 
3 dienas ant pamaldų.

— Jonas Domijonaitis ka
tras ne senei buvo pirkęs no 
sngliko saluna ir lig eziol da
re gera bizni, pardavė saluna 
kokiam Kazokevicziui, ale 
kaip žmones mena tai ir szitas 
paskutinis negales ilgai laikyti 
ta saluna nes visi anglikai ir 
kiti spakaim czionaitinei gi- 
ventojai varosi, ant to, kad po 
užsibaigimo senu, neduoti 
nauju laisnu ant salunu, nes 
isz priežasties visokiu girtuok
liu czionais, tankei naktimis 
netur spakajaus, nes pijokai 
gerai prie “Saviszkio” prieisre 
bia per daug darodineja ir lau 
žo net tvoras ir porezius pesz- 
tinese.

— Teip pat ir ne senei už
dėtas lietuviszkas sztoripu !<><*• V H (VĮVIinl^ 1 v -Uia. 421 !■ 1? ---
ba'etokas perkaccziu Lietuviu, 
katrie reikaluose visada ukvat 
niai kreipei prie žydu ir kitu 
tautu savo sztora perkeli m 
skiepą idant mažiau temokėti 
randos.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

Roslyu Wash,- Darbai ei
na gerai, dirba po 5 ir 6 die
nas ant sanvaites. Unija pada
re agrimenta su Savininkais 
ant dvieju metu ir žmones susi 
gadijo ant senos mokestes.

— Roslyno kasiklosia 12- 
ta d. szio menesio likos už- 
muszti tris žmones ir tris pa- 
žeido. Isz tu yra vienas lietu 
vys Pranciszkus Peža, 28 me
tu senumo, kurie likos milti
nai pažeistas.

Oglesby, III .- Darbai eina 
gerai ir uždarbei geri. Pribu
vusiam ne sunku darba gauti.

— Lietuviu mažas būrelis, 
visi sutikime gyvena.

Wanamie l’a.- Darbai eina 
gerai no pirmo Octoberio dir
ba penkee dienas. O praeita ne 
dele iždirbo ezeszes dienas. 
Žmonių be darbo nėra. Pribu
vusiam ne sunku darba gauti.

— Vandenio visai nėra, per 
tai turi parveszt isz kitu vietų 
del žmonių ir del Boileriu.

— Parapijos reikalai povą 
lei slenka.

— Lietuvei sutikime gyve
na.

Sugar Notch, Fa.-Darbai
pradėjo gerai eiti.

— Lietuvei grąžei užsilaiko 
tr sutikime gyvena su Lankais 
kone visi atsilankineje in vie
na bažnycze ne sznairuodami 
vieni ant kitu. Prabasczius 
Guod. Kun. Dieier’is jau ant 
tiek gali susiszneket, kad api 
reiKalus bažnytinius lietuvisz 
kai sueiezneka.

— Nedeloje praeitoje prasi
dės misijos ir trauksis per dvi 
nedeles.

— 1 Lapkriczio per Visu 
Szvente ant 3 ady-nos po piet 
atsibus iszkelminga processije 
in kapines, kur atsibus ketu
rios stacijos už duszee numi
rusiu.

— Diena 8 Lapkr. pribus 
vyskupas Hobanae isz Scrantu 
apteikti Sakramentu Birmavo- 
nes.

— Czionais yra tai labai 
makzi apigarda ne yra jokiu 
vaidu, ne provu.

— Biznei pas visus ne szlek 
tai eina ypatingai pas p. Mra- 
za del visu pažinetama. kuris 
turi saluna, grosersztori, už- 
siyrna graboryete, o ir yra 
miestelio kasierium.

— Katrie norite nusipirkt 
maldaknyge ir szeip kitokia 
knyga tai pas vietini kuninga 
galite gaut. Turi apart mal
daknygių: Gyvenimą Szventu 
ju Sena ir nauje testamenta su 
daugeliu paveikslu,- Api kan 
ke Vieszp. J. ir 1.1.

Pittston, Pll,- Darbai ei
na gerai, dirba kožna diena ir 
uždarbeineezlekt’. Kas netingi 
tae gal darba gauti, uždarbei 
neezlekti.

— Lietuvei grąžei gyvena.

•į_____ _ —- rr —ra n u ____________
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Iszejna kas Utarninka ir Petnicz© a

PRENUMERATA KASZTUOJE: 
AMERIKE—Ant cielo meto $2,50 

ant puses meto 1,25 
ant ketverczio meto 65

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

Mėnesinis Rasztas “Linksma Valanda"
AMEIllKE ANT METO__ ________ -.___  |l,00
ANGLIJĘ.......................... ................................. 7 Bh
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BOSSUE.......................................... .................,4i60
ANGLIJOJ........................ ................ ... ...........10 ,h

Prick tam pilnai užsimokeja 
skaititojoi, kas metas apiaiko 
dovana puiku Kalendori.
ENTERED AT THE MAHANOY CITE 

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

rius tarnauja ir kad bus leng 
viau ja prikalbinti, prie saves 
pritraukti. Kad ji norints bu 
tu ne Tamaezaucku tarnaite, 
kad ji norints butu ju duktė, 
kad ji butu knsžin kokis, kad 
turtingiausia, tai vietiek jam 
butu gera pati ir ji jam tiktu. 
Ba ji savyje turi ka toki, kad 
jam taip limpa prie szirdies. 
Mergina yra tingine, kožnas 
apie tai žino. Szventu dienu 
tegul bus kad ir daugiausiai, 
ji nepasikrutine- bet tokia 
tinginyste ubagui taigi labai 
pritinka. In tokia apskretu 
šia. apsileidusią kaip ji, nepa- 
žiuretu net niekas, bet tasai 
apskretimae, nežinia delko, 
ubagui labai prie szirdies lipo 
labai patiko. Ir kada ji nuo jo 
užsisukus stovi, užūsnaudus, 
visa purvina, su meszlais apsi 
draibszczius- tai ubagas žiuri 
in ja, kaip in savo maldakny
ges abrozeli, nenukreipia net 
akiu.

Pradėjo nedrąsiai:
— Na ir kaip tenai? . . .

Ar nori už manės iszteketi ?.. 
ka ? .. Sakau tau mergele: isz- 
tekek už manės. Turėsi ezven- 
ta gyvenimą. Tau neliepsiu 
nieko procevoti, nieko o nie 
ko. . . Galėsi sau miegoti nors 
iki pietų, galėsi daryti, ka tik 
tu norėsi . . . Asz tau vieko m 
namelius pristatysiu . . . kibą 
paukszczio pieno tau negalė
siu niekur gauti... tik iszte- 
kek.

Susimaiszymae no jo veido 
nyko- su medine koja viena 
žingsni padare ir tuojaus atsi
rado prie Magdės szono. Pra
dėjo jai vėl vieką pasakoti pra 
dėjo kalbinti.

Mergina buvo paeiputus ir 
nieko neateake. Nuo jo nusisu
ko, susiraukė ir pradėjo par- 
sziukus muezti, jaigu kuris ka 
blogo padarydavo, Bet ubago 
žodžiai jos duszion krito ir ten 
neskendo be jokio ženklo.

Biedna mergina, be tėvu isz 
augus, valkiojasi po svietą, ne
žino net, kiek tur metu. Visa
da tarnauk, visada uždarbiauk 
dabar jau ir nodiejo nėra, kad 
Dari o nni’j on
mainytu. Sunkus gyvenimas - 
dirbk, dirbk ir dirbk, visada 
stovi ant tavo sprando ir da 
rėkia:

— Tingine!...
— Niekam netikus!.
— Dykaduone!.
— Kad ir in siena mestum, 

tai priliptum!..
Visi juokiasi isz jos darbo, 

isz jos vaikszcziojimo, isz jos 
purvinome, isz jos iszrodymo. 
Viskas, ka ji tik daro- tai ne 
gera, ka pasako-tai durna, ap- 
sirengia-tai juokinga. Varo 
vaiko, rėkia pravardžiuoja, 
keikia, o ežia priegtam vis rei
kia dirbti. O ardžiausia anks 
tus kėlimas rytmecziais. Gaspa 
dine ja vis su ezaltu vandeniu 
pažadina- žiema ezalta, tamsu, 
kurk ugnis pecziuje.

Net pasikratė.
O tasai ubagas jai melavoja 

toki rojų.. Taip kaip tyczia, 
taip kaip jis žinotu, kas jai 
kenkia..

Labai supyko ji ant visu 
žmonių. O kad arcziausia jos 
stovėjo ubagas, tai ant. jo ir vi 
ea savo piktumą iezliejo:

— Tai ko ežia dabar jus 
nuo manės norite?.. Pikta va 
landa ta diedą atnesze. Kur 
tik žengs’, jie visur paskui ta 
ve trapailineja ir neduoda jai 
pakajaue!. Sarmata, negražu!- 
Kur tik parodysiu aki», visi 
isz manės juokiasi, buk koksai 
diedas paskui mane besimeilin 
damas vaikszcziojas.

Pradėjo verkti. Szluoste pur 
vina veidą, o aszaros kaip žir 
nias isz akiu krito. Verkdama 
kalbėjo:

— Ar tai jau neturite kitu 
sau merginu ?.. Ar tik mane 
viena pažinetate ir matote?.. 
Nore syki atsikabinkite nuo 
manes ba reiks isz ežia pabėg
ti, ar kas jau.

Ubagas labai susijudino. Pas 
kui didžiai supykęs atsiliepe;

— Ka, tai asz koksai pas 
tumdelis?. Ar asz ’ie cziabu 
vis?.. Arba asz koksai vagis?.. 
Kad man koja vainoję nupjo 
ve?.. Taigi asz nesipuolu szok 
ti, o dirbti ant žemes nereika 
lauju, ba žemes neturiu. Bet 
mane pats ciesorius laiko savo 
apiekoje, alga gaunu kas trys

Ubago meile.

Ant Tamaezaucku kiemo 
prie tvarto stovėjo Magde ir da 
bojo pareziukus idadut jie 
ėdant nesusipjautu, arba kad 
neiszverstu lovelio su szutytom 
bulbem ir apibarstytom mil
tais.

Parsziukai vienas per kita 
knaisiojo snukucziais ir už
ganėdinti tokiu sau valgiu 
linksmai kriuksėjo, o Magde 
stovėjo prie ju ir dairėsi ap
linkui. Laikais žiūrėdavo in 
edanczius parniūkus ir tada 
isz jos burnos iszsigirsdavo 
pabarimo žodžiai:

— Ar ne esi tu brude!..
Ir vėl tykus parsziuku 

kriuksėjimas, eznipinejimas. 
Laikais nekuris pusmeitelukas 
susilipdavo su visom keturiom 
m loveli, kaipo norėdamas vi
sa teszla sau pasisavinti.

— O kad tave peibelis tu 
bjaurybei- pyko Magde ir 
tuojaus su koja iezyerzdavo 
laukan pareziuka isz love- 

_Į'o.

tas!...
Magde atsisuko. Priesz ja 

stovėjo ubagas, biski plikas, 
biski pražilęs, su sveiku raudo 
nu veidu ir pamelinayusia no- 
šia. Jo visas stambus kūnas 
buvo atsirėmęs tik ant vienos 
kojos. Antros kojos vietoje 
buvo koja medine, prie kurios 
nupjauta koja sulig kelio bu
vo pridrutinta. Ant sutersztos 
■ermegos karojo medalius- 

per peti pakabinta tarba pil
na prikimszta almužnos, o ran 
koje lazda su pusantro sieks
nio ilgio botagu, ant kurio 
galo da pnnszta vinis. Tai bu
vo didžiausia aplinkiniu szu- 
neliu baime. Tas nelaimingas 
szunelis, jaigu ubagas jam 
duoda to botago paragauti.

Magde pasižiurėjo in diedą 
labai sznairiai.

— Ant amžių...- atsake 
suduodama su ranka per nuga 
ra vienam pareziukui, kuris in 
kando kitam ausi.

Ubagas pasirėmęs ant lazdos 
tylėjo, žiūrėdamas stacziai m 
mergina. Magde apėmė didis 
piktumas-Nuo kiaulių sunku 
pasitraukti, o ežia priesz ja 
da toksai diedas, ubagas atsis
tojęs typso. Užsigryžo nuo jo 
pteziais ir suniurnėjo;

— Eikite pirkion, pas gas- 
padine... Asz ežia jums jokios 
almužnos neduosiu...

— Aa . .. Kas ten man ai 
mužna! . .. Geras žodis, tai 
taipgi almužna. Ir nors žodis 
yra labai pigus, tai dėlto ilgas 
laikas jo negaliu sulaukti . . .

Mergina neatsiezauke, kibą 
žik in parniūkus. Ubagas buvo 
tusimaiszes kaip szuva, kurie 
lenda ka nore nustverti prie 
žmonių ir kurie jam iezkauizia 
nugara su lazdomis ir botagais. 
Bijojosi prisiartinti, bijojosi 
prakalbinti, nors akys jam in 
virszu isz kaktos lindo- taip 
baisiai lokamniai žiurejo^n 
mergina Magde.

Ar ji gražesne už kitas?. . . 
Gink Motina Dievo! ... Se
niai, kada jis vaieke tarnavo, 
tiek daug visokiu merginu 
mate, bet dar kokiu!. . . Mag- 
de-gi pamylo del to, kad ji 
biedna, kad ji pas gaspado 

menesiai.. O ar asz diedas, ar 
ne diedas, tai jiems pasakysiu 
kad asz diedu- buvau, diedu- 
esu ir isz Pono Dievo loeKos 
diedu iki smertiee busiu-o tie 
žmones, ka isz manes juokiasi, 
tai-kaip Ponas Jėzus pavelis- 
dar bus gerai, kad kur patvo
riuose gaus sau gala!

Mergina nusiramino. Lovų 
kas buvo tuszczias. Stvarstė 
parsziukus tai už ausu, tai už 
vuolegu ir in tvarta stumdė.

N eko nesake ubagui. Kvai
las mielina, kad jisai ne diedas 
- tai toji sarmata.. Tai kad ne 
sarmata. Tada mokecziau kaip 
ant svieto gyventi!. Iszsimiego 
cziau už visa savo gyvenimą. 
Ba turbut ubago pirkioje ir 
darbo yra mažai. Koks ten 
darbas bus? Nei žemes, nei jo
kio gyvulio. Gludocziau siu 
nuo ryto iki tamsiai nakeziai 
ir nieko tada neveikeziau.

Užtrenkė tvarto duris ir už
suko sukyne. O ubagas prasze 
ir kalbino.

— Mielini, kad ubago duo
na tai tokia bloga?.. Aa! Eik 
ir pereik visa kaima, kad kas 
taip valgytu, kaip asz valgau, 
kad kas taip nesirūpintu su 
viekuom, kaip asz nesirūpinu. 
Ar gal man szienae pusta? Ar 
kibą asz turiu padotkue mokė
ti? Žmogus alga turi, gerus 
žmones lankai, duonutes ir me 
sos susirenki ir tankiai sau 
arielkos iszsigeri... Tiktai isz- 
tekek už manes, mergele, iszte 
keK už manės!..

Ji ėjo palengva pirkion, die 
das paskui ja lingavo per pur 
vyną.

— Na, ir kaip-gi ?. A ?
Magde atsisuko in diedą ezo 

nu.
— Palaukite dar dvi nede- 

lias.

Užlaikymas Lempu.
Gera szviesa ira ne tik smagi 

nes ir reikalinga idant akis 
prie darbo ne patruktu. Ge 
riaueia lempa ne davines szvie 
sos jago nebus kas d'ena gerai 
on^inrofu Anlniota lumnn Ja 
davines miglota szviesa ir 
iždavineje isz saves smarve, 
Czistinimas lempu privalo at 
sibuti tiktai isz ryto ba trauki- 
je dienos tokis darbas gadyna 
namini paredka. Pripilymas 
lampu vakare yra nelaimingu 
ba ne viena gaspadyne iždegi- 
na eav akys per explodavoyma 
lempu. Visi daigiai prigulinti 
prie lempos prvalo būti sudėti 
m atskyria szufleda: gazas, 
ne privalo stovėt arti pecziaus 
ba greitai užsidega. Lempas 
reike czistyt sekancziu pared- 
ku: Pirmiausia nusijroa stik
las ir iezaimazgoje su skudurė
liu gerai iszmuilintu o po tam 
eilinderi, apdegusi virszu kna
to niekad ne privalo būti nu 
kirptas nes tik su pireztu nu 
braikths o paprastas knata- 
(plona-) nukirptas ligei su 
žirklėm, reike temint gerai 
idant skilutes per kulias perei
na oras butu czistos ir neuž 
kimsztop. Po padariniui tojo 
vieko pi įsipila gazas nes ne 
bg virezui kada visa lampa jau 
sudėta tada czistinasi žemutine 
dalis lempos. Nog laiko lig la1 
kui reike visa lempa iszczis 
tint su muilu o tada niekad 
ne turėsit ergelio su szviesa.

Kaip inspetorą. 
Pagal naujausia ir leng va 

spasaba.
Jagoezuone nori ėst akine- 

nu-laukie lietaus arba paga 
doe.

Uodas, kratantis su deezinu 
sparneliu ant augezto bokezto 
-miglos.

Garnis graynantis ant skrip- 
kos-ženklas atmaina vėjo.

Kada nakties laike, uteles 
daro mueztra-tai ženklas lie
taus.

Kada žale varle gieda, tai 
tikras ženklas jog sniego ne 
bus.

Kada žiogutis iszduoda isz 
savias kvapa smirdanti, tai bus 
viesulą su ledais, o kada atsi
duoda cibuleis tai pagada.

Kada voverele kasosi sau 
uodega, tai ženklina ezarma.

Arklis merkeziodamas su 
kaire ake, tai bus sniegas.

Daktaras WINTERS
HO W. Oak SI. Shenandoah. Pi.

Gydo visokias lygas akiu. Prilaiko akulo 
dus ir gvarantuąja juos tinkaneziuma. D; 
Winters per 6 metus mokinosi pas garsia 
<ub profecoruū ylga laiku Philadelphia

SODAS SVEIKATOS
ZUDINSTA
Juokingas Atsitikimas.

'Trgąs per du metu, skaudėji
mu strėnų, krutinėjo diegliu, 
plaučių nesveikumo, svaigi
mo ir skaudėjimo galvos, zva- 
nljimo ausies ir alielno nusil
pnėjimo ant sveikatos. Į 13 
dienų pilnai išgydytas, supa* 
dėkavone ir paveikslą, pri
siuntė patalplnt į laikraštį.

JOHN PAULINIS, 
Fayette Co., . Orient, Pa.

AUGŠTAI GUODOJAMAS DAKTAREI
Jeigu kiti dėkavoja už išgydymą, tai jan mano prlderystė taipgi išreikšti 

padėkavoną už Išgydymą ligos, kurią nuo manąs kaip sloginanti kalną nu
kasė, per galybų augšto 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, telĮiat vėliau lr mano inkstai buvo suvytą, drauge ir visus vi
durinis organizmas buvo sulrąs ir tik kaip lapas rudenlje suvytus, laukiau 
kada nukristi. Bet kad išskaičiau lalkraštije apie J ųsų galingą gydymą ir 
grynus vaistus, tad atsišaukus ir atsiuntė man vaistus, kuriuos suvartojau 
pagal pamokinimus, sakau kaip kalną nukasė, teip nuo manąs ligą, likausi 
pilnai sveikas. Tad ir dėkavoja už sanžlnišką ir gabų išgydymą. Dabar 
jaučiuosi kaip naujai a'gimąs, linksmas ir sveikas, o tai visiems broliams 
lietuviams pranešu, idant kreiptųsi prie Jus gydytis laike nelaimės ligos.

Pasilieku dėkingas ir visada garsinsiu Jųsų garbingą vardą,
JONAS SMIRNAV1CZIA,

1625 Front st., Philadelphia, Pa

Mano brolis Jokūbas Saladuonis 
isz Suvalkų gub. Kalvarijos pav. 
Praszau atsiszaukti ant adreso:

Mr Geo. Jenkauckas, 
Box 883 Carbondale Pa.

(1° 88)

Pinigus siuneziame i sena tėvynė kuoatsakaneziausiai, pagal 
dieninio kurso, su kiekvienu isz New Yorko užplaukian
čiu greitlaiviu, teip juog i 12 dienu k rajui priimti lieka.

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

Pinigus priimame ant knygnešiu nuo $5 ir duodam procentą. 
Szipkortcs iszsuncziam ant geriausiu garlaiviu del atkeliavimo 

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

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

Paszportus pastorojame del keliaujaneziu i kraju.
Davicrnastis padarome pigiai ir kitas visas rajentaliazkas po- 

pieras, už žema pieke. Sukolektavojima daliu atliekame 
kuole isingiausiai.

Aleksandra Rutelonis isz Suvalkų 
gub. Kalvarijos pav. ir gniino, Gy
vena kur apie Vviskonsin steita, Pra- 
ezau atsiszaukti ant adreso:

Mr. Jno. Grisley,
Bush III.

Mano draugas Adomas Zimanta. 
priesz 6 metus giveno Spring Val
ley, isz Kauno gub. Rast ini j pav. 
Kaltinen uvolost. sodžiaus Skabu 
ežiu. Praszau atsiszaukti ant adreso:

Mr, Jos. Moliukas. ()o $£) 
Riveiton, 1’11.

PER LAISZKA AR ASA8ISZKAI ATSISZAUKITE ANT ADRESO:

BiSCHOFF’S BANKING HOUSE, 
237 BROADWAY & 4 PARK PLACE, 

NEW YORK, N. Y.
Hedeloje Banka atidaryta no: 10 Igl 12 adynal. Subatoje Igl 8 adynal nkare.

Motore augsztoka, api 23 metu 
senumo, plaukai geltoni, antake 

juosvi pylno apskritaus veido, akis 
melsvos ant deszines rank s 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 ųsų barzda da ne auga, plau
kai gelsvi- rudoki ant virszaus turi 
dydeli randa perkirsta su buteliu,' 
ant deszines rankos žemiau nykszczio 
turi dydeli randa perkirsta su bute
liu, angelskai biski moka. Jije mo
ka siut moterem szlebes.-

Kas danesz, kur jiedu būna, tai 
aplaikys 5 dol. no adresanto, o va 
dynasi: (įg o,)

M r. Stanislovas Jankowskis, 
Buck Mountain, Pa.

Mano vyras Vladislovas Kadaitis 
pirma giveno Kenosha. Dabar neži 
nau kur. Tegul kagreieziause atsi- 
szauke ant adreso, (;o

Mrs. M. Radailiene
107 Edward st. Kenosha Wis.

Ir pracfejau szauditi in sze- 
pa. Szoviau m kožna kampeli 
szepos, kad tik galetau patai
kyt in ta paslėpta.... Pif,

Slidžia.
— Sudže m kaltinyka, ku

rie musze savo motere:
— Kas tav pavėlina muszt 

paeze? Ar ne žinai jog tiktai 
sūdąs turi tiesas bausti ?

Kaltinykas:- Tiek to, tai 
nors jus jeje muszkite. Asz 
nieko tame ne turiu- man vis 
tiek.

kosulio, kataro, plaučių nesveikumo, dusulio, trumpo ir sunkaus kvėpavimo, 
ir inkstų (kidneys) ligos, disjnpsijos, ncvirlnimo, vidurių ligos, užkietėjimo ir 
, ių, fonuose, tuftymuose ir po krutinę. Galvos skaudėjimo, 
nečystumo, išbėrimo spuogais, juodgalvėms ir niežais. Neuralgijos 
skaudėjimo po visų kimų, kaulų sąnarių ir nuo sutinimo, geltligės. 
Uogų sapnų ir jaunystės Myk 
ligų,—kokio jos vardo ar ski, 
kojose, rankose ir kitų visokių ligų vyių kaip

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

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

kurie negalite pribūti asabiškai, tai aprašykite nesveikumus bei ligą lietuvišhai.
KAM SIROT 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 piot. Šventadieniais nuo 10 iki 1. MH

SERGANTIEMS ŽYDI!
Jei tau nusibodo landžioti pas visokius duktarpalaikius, varginti save liga ir leisti jei įsisenoti, 
per tu tu daktaru nesunianinui ar neturejima 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 pasekmingiausiai 
išgydo visokias sunkias ir užsisenejusias ligas, kaip VYRU teip MOTERŲ ir VAIKU, kožuas 
kas čion kreipiasi, dūkavoja 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 nuleisdami apleido.

A tcaVvrmac Unm/ac- Toki" b"d“’ kad Tlie C0I'LI!is NEW YORK MEDICAL INSTITUTAS . AxtodKyniclS lengVaS. nžluikomus geriausių (linlonmtij daktarų spi-rųnllstij; visus ligų apra- 
symus su atyda ištiria spia-ijališkai, nuo menkiausio iki svarbiausio ligos apsireiškimo bei jos pamato, ir sutaiso 
atsakančius kiekvienam pritaikytus vaistus išgydymui ligos ir silpnybių; nes šitas institutas užlaiko didžiausių 
Laboratorijų vaistų iš viso svieto šalių, tarp kuriu daugelis yra pačių daktarų išrasta, kurių niekur kitur negalima 
gauti. Užtai išgydyme ligų nė joks daktaras nė kitas institutas negali lygintis, per kų mokslinčiai ir pavadino tų 

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

padėkavonių, kurios ateina kasdiena, paduodame čion kelias.

Mano sesuva Stanislova Paluliute 
po vyru Jenkauokiene isz Kauno 
gub Sziauliu pav. Praszau atsiszauk 
ti ant adreso: (įg

Air Ant Palulis, 
o ųcib • riartsnorne, vtm

SKAITYTOJAU! Jei Tavo vargina žemiau paminėtos ligos, nesendink, nealideliok, bet atsišauk, o galėsi būti išgydytas kaip ir kili nuo: 

kepenų 
ikaudėjimo vidu- 

užimo ir spiegimo ausyse; kraujo 
neurastenijos, reumatizmo, 

Nuo abelno nusilpnėjimo 
mo —sugriovimo sveikatos. Pricpuolo, nerviškumo; nuo slaptų
•iaius nebūtų.—Pūslės ligos, nemiegojimo, sunkumo ir skausmo 

moterų-, skausmingų, nereguliariiku antdrapa-

— Ka? asztuoni dolerei?!
Lupos mano paezios sudrė

bėjo, su veiksmu atsake:
— Žinoma, jog asztuoni do- 

lerei; kur gausi pigiau ?
— Nieko nesuprantu!- pa- 

szaukiau trepsėdamas su koja.
— Ne supranti ?
— Kalbėk aiszkei; ka toki 

užmusziau szepoje?
— Ka? Cilinderi! (szilkine 

skrybėlė). Ryto tavo vardu
ves, nupirkau tav nauja, norė
dama tav padaryt netikėtina 
dovana, o tu perezovei jin try- 
juose vietuose!

Galit patįs dasiprast ka tada 
mislinau ir jaueziau.... F. B.

Pati persigandus szauke ant 
manias:

— Pasiutėli! ka darai? Te 
rakta tu kvaili!

Nes asz ne galėjau susilai
kyt ant savias.

Viens, du, szeszi. Iszszoviau 
visas kulkas! O kad mano re
volveris butu turėjus tada 
szimta szuviu bueziau szovias 
igi pusiaunakti.. Isz szepos 
jo kis balsas ne iszejo. Nume
ti ziau revolvery ir paszaukiau 
ant tarnaites:

— Begkie del policijos tu 
kirmėlė!

Toji dreba kaip lapelis.
Sugrįžau pas paeze; užtikau 

jaja verkenczia.

P. V. OBIECUNAS,
12 A CARSON ST. S. S. PITTSBDSA, RM.
Pirrna Lietuviszha. Eajybja

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

RUiYTA KAIPl)

ALL HATIOHS DEPOSIT BANK
(VISU TAUTU D ANKA)

ORGANIZATORIUS TOS BANEO8 IRA i

P. V. OBIECUNAS.
Muro tanką ira tai viena Irz tvirczlanBlo Baria. Valet., czert««oota, esanti po kontrota 

Valstijos rando Ir per tai pilnai užslcikiuma. Priima plnln«ue del uėataBedljmO It moka k«t 
virta procentą. Parduoda lalvakortea ant geriausiu Dniju ir siuno.-*** pfc>4n<ua in vH<* 
svieto. Padaro daviemastis atlikimui vleoktu reikalu su wa)džia MasirečIJos laaaąjao vtao 
klus piningus ent Amorlkonlezku arba kitokiu. Daro apsergeymua no u^miea ant v4dd dv-Winp 
ir t.t. Piningus del paczedinlmo galit prislunst pacztinln Money arba Buvrew e». o 
tuojau-j bus iBzslunstos bankavos knlngutes. Kreipkite! visi Pas geni ėinoma del»Liu 
vl P. V. OB1ECUNA, o bueit apgeergetl no visokiu apgaviku.

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

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

Mfigdelena Naviokiote paeina isz 
Kauno gub. Luokos priesto apie me
tai kaip Amerike. Praszau atsiszauk- 
ti aut adreso:

Mr. Wm. Rekasz, 
Box. 557 Roslyn Wash

Sugrižias namon isz kance- 
lerijos, nusidaviau tiesiog in 
miegstube mano paezios. Du
ris radau uždarytas, balado
jau. Isz vydūrio iszgirdau nu
sigandusi baisa mano paezios 
szaukenti ant tarnaites:

— Katriuk! paslėpk jin 
szepoje; rakta man atiduok. 
Kad tik in tenais ne dirstelėtu, 
ba tada viskas pražuvtu.

Kraujas man inpuole in gal 
va. Pagriebiau už plakante 
sžirdi. Baisybe! mano pati 
mane apgauna. Nes asz tenais 
dirstelėsiu, kanecz dirstelėsiu 
kas szepoje yra paslėptas per 
mano paezia.

Antra karta pabaladojau, 
nes tuom karta jau szepa už
darinėjo su tarnaite.

Ka ijosios tenais paslėpė?
Surikau isz visu pajėgu, 

idant man atydarytu. Duris 
atydare, nutneeziau savo pal
tą, parejas kelis kartus po pa- 
kaju, apsidairiau ant savo pa
ezios ir paszaukiaM:

— Duoki rakta nog szepos!
Pati temingai dirstelėjo ant 

tarnaites.
— Szalin!-surikau ant tar

naites, trepteledainas su koja.
Slūgine iszbego kaip bomba.
— Duoki rakta!
Pati dirstelėjus ant manias 

trupinėli, paraudonavo ir tarė:
— Ne duosiu!
— Duoki rakta!- surikau 

kaip žvėris, o lupos man sudre 
bėjo isz piktumo.

— Už nieką ant svieto ne 
a ty d u ošiu!

Melinos akutes mano paezios 
už žibėjo drūtu pastanaviji- 
mu. Pagriebiau jaja už ran
kos, jiji sudrėbėjo, nes da kar
ta paszauke:

— Už jokius skarbus szio 
svieto!

— Gerai!
Nuėjau m kita pakaju, isze 

tniau revolveri isz szufledes, 
sugrįžau su juoni pas paezia.

— Žiūrėk!- paszaukiau už
dusins . .

Franas Matulis, pirma giveno New 
Haven, Codd. Tegul ateiezauke ant 
adreso: (;o

Mr. J. Ferenp.
58 Harriot st., Yonkers, N. Y.

— Ar žiurėjai m szepa:- 
paszaukiau, kratydama jaja 
už rankos.

— Žinoma, kad žiurėjau.
— Na ka, gerai padariau?
Pati pakeli in mane apsi- 

aszarayusias akis.
— Ne doreli! kvaili! try- 

juose daigtuosia perszautas.
— Ir tu da jojo gailesi ?
Pasiutimas vela mane visa 

apėmė.
— Kaip-gi nesigailėsiu? 

kasztavo man asztuoni dole-

Garsingiausias ant rišt svietą Ir žinomas kalpa gerlaa- 
ses 5Peclalls,ls italui Ir azslsenejuslu ligi_ _ _ _ s

dr. KOLER.I^
W y Turintys periaumua diplomus ir 16 metine praktika gi

dyme visokiu žmogyseku silpnybių. Iszgyde lukstanczaa 
r žmonių isz pavoyngu ligų, kurie su džiaugsmu gamina
/ varda D R. KOLEK ir gyre savo pažinstamiems vadin*

7 darni ijn Samaritonu tebirio laiko.
/ r Jojo rorios yra už dyka,—kožnes ijam szirdingai de¥>

— - - J v2)e’ KOLER gydo visas ligas pasekmingai o
uzsisenejuses ligas inkstu ix rumatizmo, užsiszaldima f»t 

vos, noaiea, gerkles, pilvo ir žarnų; parku, iszberimu, niežimo, epilepsije, senu ro- 
nu ir visas ligas paejnanczcs isz kraujo. Gydo su geriausiu pasisekimu Moterių 
Ligas o ipacz uzsisenejusias ligas GUMBO. Turi didžiausia atyda ant visokiu 
užkrecrianiu ir Privatiszku Ligų L»r tai paejnancziu no tėvu] kaipo: sifilis, nu- 
trotymas virisrku pajėgu, veisei pat-naikynimo ir Lt. gydo greitai ir pasekmingai. 
Ne rejke šarma tin tia nes gidintis ganogreieziausia, nes apsileidimas atnesse dides
ni pavoju ateitoje. Rejke žinot, jog vienas atsilankimas pas gidintoiu ženklina 
daugiau ne kaip dvideszimts laiszku raszytu per ligoni. DR. KOLER kalba lie- 
tuviszkai ir Jenkiazkai ir pats duoda ligoniams rodą, be pagialbos tlumociiaui, 
kurie randasi konia pas kozn daktara mieste i’ittsburgia.

ADiNOS PRiEM<MO:{g“89S^;g<9^NedeIomU

DR. KOLER.

Išgydyta nuo: moteriškos ligos 
kankynių Ir ekrepliavimų, 

skaudėjimo šonuose, eąnarluo 
se ir neuralgijos ligos. Jau 
pamatiškai sveika Ir viešai pa
liekamoje savo paveikslą atsių
sdama.

Mrs. PRANCIŠKA 
ŠKLENAR1ENĖ, 

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

Kur ten Illinojuje, per varjlu- 
vui diena, , 

Atsibuvo komedije viena.
Mat, dienoje Szv. Fran§sz- 

kaus, 
Nesigailėjo viskes ir alaus!

O szirdeles geri ir gūžes, 
Tikros bulvines,

O brolyczei buvo daugybe 
alaus,

O alaus labai gardaus.
Asz kokiu ten strytu vežli nau 

Na ir laruma ižgirdau: 
Dydeli labai laruma, 

Pamielinau: Jau oze gana!
Ant strito dydele mine eto. 

vėjo,
O keli kruvini ant žemes gu 

Įėjo!
Visu kone terlos sudaužytos, 
Noses kaip katrų nukramty

tos,
Keturi daktarai in vales darbo 

turėjo, 
Kol žaidulius susiuyinejo. 
Per kėlės valandas palycmo 

nai dalba turėjo,
Kol visus in cipe surankiojo. 
Badai ir belą kožnas užsistati, 
Po kelis desetkus doleriu pas- 

tati.
Babai ir prova buvo ar da bus.

O ne viena gerai nuskus. 
O kas ten bus su bobulėm, 

Senom ir jaunom mamulėm?
Dalibuk Baltruvienei paduo

siu,
Ba asz su ijoms rodos neduo 

siu.
* vr #

Tiktai meldžemi ne prilygi- 
kite cieiliku,

Prie kokiu ten vagiu;
Juk jagu baczkute alaus pa 

vage,
Ir supuolia ižgere, 

Tai daro ne eicilikai, 
Tiktai paprasti bomai,

O tai vis szposai, 
Kad ir baksa atplesze tai vis 

gerai.
Juk tai szia gadyne tokia

Tpfu, bus gana!
* * *

Illinojaus steite yra szis terp 
Lietuviu, 

Gali pamatyti be piningu; 
Tiktai in East St... nuvažuo 

kite, 
Ant Sto stryto nusiduokite, 

Tai viruti prisižiūrėsite, 
Ir juoku invales turėsite. 
Numerio klaust ne reikalau

kite, 
Tiktai aut north sait nueikite

Ižgirsite dydeli cipirna, 
Ir navatna staugyma;

Nakti subatoje,
Per diena Nedeloje!
Skileta armonika, 
Stiklavus skripka, 
Ir basetie dejuoje, 

O geriause del visu pasida
boję, 

Kaip bobele dainuoje!
Sausas balsas gerždentis, 

Kaip morciiues kates kniau- 
kentis.

Dalibuk, tokis koncertas, 
Tai ne bile kas!

In vidų ne reike eit, 
Tiktai ant strito stoyet, 

O džiaugsmo bus invales, 
Užmirszt ylgai ne gales. 

Kad giedorka tai giedorka, 
Kaip Gudeliu kanterka. 

Gerinus butu kad ta mamuže 
žiotis uždarytu, 

Svetimtaucziu ne juokytu.

Smarki mergina.
Turtingas Paiižinis kup- 

ežius priėmė mergina prie vai
ku.

Josios užsiėmimas buvo ves
ti mergaite 8 metu ir vaikineli 
5 metu kas diena ant spacie- 
riaus. Apredidavo juosius in 
daugiausia supliezusias drapa
nas ir važuodavo m užmiesti ir 
tenais ejdama nog namo in na
rna ubagaudavo su vaikais, 
perstatydama save kaipo nasz- 
le su dviem sieratelems. Miela- 
sziid’ngi žmonis davinėjo gau 
sei almužna isz ko vaikai labai 
džiaugėsi, o slūgine kas dien 
surinkdavo suvirszum 10 fran
ku.

Viskas iszsidave per neapsau 
gojima vaiku, kurie iszsikalbe 
jo priesz tėvus jog kas dien bu 
vo geri, ba žmonis jiems nuola 
tos davinėjo piningus.



LIETUVISZKOS PASAKOS
Ir diedusas iezleido savo vie 

nuolika vaiku in vaiska. O 
Pagramduka norėjo pasilikt 
sau už lekaju. Pagratndukas 
pradėjo praszytis pas dieduką, 
tai diedukas leido ir davė Pa- 
gramdukui toke kurta kumele. 
Ir Pagratndukas iszj'ojo. Nu jo 
jo in gala lauko ir nusėdo no 
kumeles ir paėmė už vuodegos 
ir iszkrate kaulus, o skūra pa
siėmė ant pecziu ir neszasi. 
Biski paėjo ir truktelėjo tuos 
plaukus ir paszauke szyvute. 
Tai tuojaus szyvute ir cze bu
vo. Ale szyvute Pagramdukui 
sake: Apvilk mane su tai skū
ra. Pagratndukas apvilko ta 
szyvute ir užsisėdo an tos >zy- 
vutts ir nujojo. Jojo, jojo ir 
pasivyjo savo brolius. Brolei 
sake: Mum tėvas nedave toki 
arklį, ale jem davė. Ir jie visi 
dvylika vyru jojo ir prijojo 
karczema, nes jau buvo labai 
tamsu. Ir inejo in ta kareze- 
ma ir apsigulejo, o arklius pas 
tate in stoine. O tojo kareze 
moję buvo tzinkarka ragana, 
ir davė jiem visiem dvylika 
vaiku po lova ir po merga. 
Vyrus paguldė no kraszto,'o 
mergas no sienos. Ale Pagram 
dūkas iszgirdo, kas ten stonioj 
baladojesi. Nuėjo Pagramdu- 
kas pažiūrėt in stone arklys 
Pagramdukui sake: Jum nori 
szita boba ragana gala pada
ryt. Jumi no kraszto kaip pa
guldys, tai tu nustumk merga 
no kraszto, o tu atsigulk no 
sienos, ir visus brolius teip 
pertaisyk. Ale da j'e ilgai ne 
gule, vis boba sztukas rode: 
kad ant stalo kanklius padeda, 
tai patys grajina, o kacziukai 
su ezebatu szoka. Ir potam bo 
ba sake vyram: Aikit jau da 
bar gult. Ir nuėjo visi gult, ir 
paguldė boba vyrus no kraszto 
o mergas no sienos ir užgesino 
lempa. Ir ilgai netrukus Pa 
gramdukas permaine visus vy
rus paguldė no sienos, o mer 
gas no kraszto. Ir tuojaus ate 
jo boba ir visom mergom nu
kirto galvas iszgere krauje ir 
pasakė: A, tai svecziu kraujo 
atsigėriau! PagramJukas tuo
jaus prikėlė vyrus ir iszjojo. 
Boba isz ryto atėjo pažiūrėt, 
ir pamate, kad visos mergos 
iszpjautos, o vyru nėra. Ir 
ta boba eme vyrus vyt ir 
pasivyjo netoli ažero. Pagram- 
dūkas su visais savo vyrais in- 
inlindo in ažera, ir boba sake: 
Pagramduk, ar tu cze? Pa- 
gramdukas ease: Asz cze.-Ar 
tu mano dukteris isz svieto isz 
varei?- Ne asz, ale permano 
priežasti. Boba klausė: Ar bu
si pas mane? Pagratndukas 
sake: Busiu. Ir boba nujojo na 
mo. O vyrai iszlindo isz ažero 
ir nujojo pas karalių.

Karalius visus vienuolika 
vyru pastate Žalnieriais, o Pa
gramduka vyresniuoju ant vi
su broliu. Brolei ant Pagram 
duka supyko ir nuėjo pas ka 
raliu ir sako: Mes atjodami 
per svietą matėm tokes muzi
kas, kad kanklei vieni graji
na an stalo padėti. Ir karalius 
klausė: Ai tu negalėtum par- 
neszt? -Mus brolis Pagramdu 
kas tai galėtu parneszt. Kara
lius sake: Paszaukit man jin. 
Paszauke Pagramduka, Pa- 
gramdukas atėjo ir karalius 
sake’: Alk parneszk tais muzi
kas, kur jus atjodami matėt. 
Pagratndukas eme verkt ir nu
ėjo pas arkli, ir arklys klausė: 
Kotu varki? -Man karalius 
liepe ait parneszt tais muzika0, 
kur mes matėm. Arklys sake: 
Tu parneszi. Kaip nujosi pas 
ta ragana, tai praezyk iszvirtu 
kiausziniu; tai ji begs in kai 
ma, tai tu tuo tarpu pasiimsi 
kanklias ir kacziukus ir czeba 
ta ir parneszi karaliui. Ir nu
jojo in ta karezema pas ta ra 
gana. Ragana klausė Pagram 
dūko: Ar tu nori ko, ponuti 
valgyt? Žalnierius sako: Nie
ko nenoriu, dabar isz lazarie 
tos iszleido ir liepe daugiau 
nieko nevalgyt kaip tik virtu 
kiausziniu. Boba sake: Asz 
bėgsiu parneszt in kaima. Tai 
Pagramdukas pasiėmė kacziu 
kur, kanklius ir czebata ir isz
jojo. Boba parbėgus nerado 
Pagramduko; ji pažiurėjo, kad 
Iau kacziuku, ezebatu ir kan- 
;liu nėra. Tai ji jin pradėjo 

yvt ir pasivyjo netoli ažero. Pa

gramdukas inlindo in ažsrs, ir 
boba klausė Pagramduko: Ar 
tu, Pagramduk, cze? Pagram- 
dūkas sake: Asz cze - Ar tu 
mano dukteįis isz svieto iszva- 
rei?- Ne, asz ale per mano 
priežasti. Ar tu kanklius pa
vogei?- Asz.- Ar tu kacziu- 
kus pavogei?- Asz.- Ar tu 
czebata pavogei ?- Asz- Ar 
busi pas mane?- Nebusiu.’’ 
Boba norėjo iszgert ažera: ge
re, gere ir truko. Pagramdu
kui: Pagiamdukas iszlipo isz 
ažero ir nujojo pas karalių. 
Karalius sake Pagramdukui: 
Parodyk tais muzikas. Pa
gramdukas padėjo kanklius 
ant stalo ir kacziukus ir czeba 
ta, ir kanklei pradėjo grajint, 
kr.cziukai szokt ir czebatas. 
Karalius tai pamatęs, kad tai 
graži muzika, tai Pagramdu
kui sake: Tai a=z tau duosiu 
už tai szimta tukstaneziu rub
liu ir pastatysiu senata. Ir ka 
ralius supraeze daug ponu pa 
žiūrėt, muzikos, ir suvažiavo 
daug ponu. Padėjo kanklius 
ant stalo, ir pradėjo grajint, 
kacziukai su ezebatu pradėjo 
szokt.

Potam karaliaus pradėjo 
szneket: Kad kas mano dukte
rį parvestu, tai asz tam duoeze 
je per paeze. Tai iszgirdes Pa
gramdukas nuėjo pas savo 
arkli ir klausė. Ar negalėtu 
parvest ta dukterį? Arklys 
sake: Galima. Nuėjo Pagram- 
dūkas pas karalių ir sake: Asz 
galiu parvest tavo dukteri. Ir 
karalius sake: Ar daug tau 
ko reike? Pagramdukas sake: 
Man reike tūkstanti baczku 
smalos ir tūkstanti baczku 
piaulu. Karalius tuojaus jem 
pristatė. Ir Pagramdukas nu 
jojo pas ta dukteri, ir lie
pe arklys, kad bsczkas vi
sas sustatytu ant žemes. Tai 
sustatė, ir arklys visas par 
verte baczkas, ir eme voliotis. 
Ir paskui liepe Pagramdukui 
užsisest ant arklio. Pagram
dukas pasistatė kopeczes ir 
užsilipo ant arklio ir nujojo, 
prie to kalno ir szauke ta 
karaliaus dukterį. Ir ati 
dare duris ir inleido Pagram
duka. Ir toj merga liepe jos 
arklius prajodint. Pagramdu
kas visus arklius pailsina ir 
sake jei: Dabar sėskim ant 
arklio ir nujojo pas karalių. 
Ir karalius liepe su juo ženy- 
tis, ir nuvaževo in szliuba. O 
karalius Pagramdukui davė 
puse savo karalystes.
kaip ineiicsis žvaigjždžei 

klonojos.
Turėjo tėvas sunu ir buvo 

gaspadorius, gyveno ant lauko. 
Ir leido jin in klesas. Iszmo- 
kės parėjo namo. Viena nakti 
tėvas susapnavo toki sapne, 
kad menes’s žvaigždėms klono 
jos. Rytmetije tėvas turi sap
ną ant mislies: Kad ateitu su 
nūs, asz jem sapna sakysiu, 
gal man iszaiszkys, kas tai per 
sapnas. Atėjo sūnūs atsikė
lęs, o levas pasakojo jem sap
na. O sūnūs atsitraukęs pas 
duris ir sake: Tai- tu, teveli, 
man kada nors klonosies. Teip 
tėvas perpyko, pagriebęs kirvi 
mete ant sunaus. Sūnūs per 
duris iszbego, o kirvis int sie
na insismeige. Nubėgės in 
tvarta buvo per visa diena ir 
per visa nakti. Ant rytojaus 
motina verkdama kai ves mel
žė ir sake: Ta viena sūneli tu
rėjau ir ta iezvyjo. O stnus at 
eiliepe: Asz cze mamute, ne
verk. Tai motina sako: Begk, 
vaikeli, begk, nebūk cze, ba 
tave užmuez. Ir davė jem viena 
karve: Veskis je. Vedesi per 
gire. I-zejes sutiko dieduką. 
Tas diedukas sako: Mainykim, 
vaikei’, ta karvute ant szitu 
dvieju szuneliu: tai ka tu nore 
si, tai jie užmusz Ir apmainė. 
Vedasi, su savo szunims. Prie 
jo in viena gire ir rado žmog
žudžiu namus, ir rado viena 
boba motina tu žmogžudžiu. 
Daugiau nieko nerado tik ra
do viena kupka ant lango no 
aukso padaryta, o tojo kupkoj 
tokios mosties.

(Toliaus bus).

Niekai spasabas.
— Tai ta pusgyvi girtuok

li atgaivinote su vandeniu ?
— Taip, nes jis ne susižiū

rėjo, jog ant gaivin:mo panau
dojome vandeni, tai kaip atsi 
geivėlavo, velei apalpo! Ma
tau buvo no vandenio atpra-

Meilingas atsiti- 
kymas maskoliaus.

Kaip pasaka isz “cukstan- 
ežio naktų ir vienos” skamba 
apraszymas vienam rusiszkam 
laikrasztije: Kokis tai rusisz- 
kas uredninkas azyatikinio ge- 
žinkelio vardu Nurusow, pasi 
naudodamas isz aplaikyto urlo 
po, nusidavė raitelis in aplin 
kine Ashabada, kur rinko viso 
kės auguoles in savo herbar
ium. Diena buvo karszta, arklis 
isz priežastesfcarszczio krytoke 
lioneje, o jaunam uredninkui 
tik su didelu ergeliu nusidavė 
insipraezit aut nakvynes in vie 
na isz audekliniu budikiu tenai 
tiniu sztamu Sartovu. Ne nore 
damas būtie nuobruodu ir nau 
dotis isz svetingumo, atsigulė 
truputi toliaus nog budikes po 
kokia tai sziopa.

Nakties laike kas tokis jin 
pabudino, tikus susznabždey- 
mas: ‘TIej Rusionai!" Paregė
jo Nurusowas jauna Sartyn 
ka, kuri pasilenkus ant jo ti- 
kei pasakė, jog czionais ne 
ne sveika gulėt ba gales užsi 
szaldyt ir del to- patraukė jin 
su savim.

Už valandėlės radosi Nuru- 
sowas kokiam tai turtingam 
gyvenime Sarto, terp penkių 
patogiu ir jaunu moterių, ne 
turineziu uždengtu veidu, kaip 
tai papratimas to reikalavo ir 
davė jam suprast jog isz jojo 
pribuvimo labai yra užganady 
tos. Nes jaunas žmogus buvo 
baisei iszalkias kaip vilkas, 
ka Sartimszkos moteres dasi- 
prate, padavė jam puikiu vai 
giu ir gardu gėrimu.

Kada jau pavalgė jau paval 
ge ir iszsigere, patogios mote- 
res jam davė suprast jog juju 
vyras jau yra senivas ir nie 
kam netikias, per ka praszo jo 
jo idant jais palinksmintu... 
Norėdamas ateimoket už juju 
geradenguma. Nurusowas 
linksmino moteres per penkes 
dienas, po tam viena >sz ju, Fa 
tima, inkaitus meile savo priesz 
jin, “reikalavo” idant jaja isz- 
vogtu isz namo savo vyro. Nu 
rusowas sutiko ant to greit, sė
do su jaja ant parengto arklio 
isz laik.

Nes nužiūrėjo juos antra pa 
ti seno ir netinkamo Sarto ir 
ir užsimosejo su peilu ant Mae 
kolaus. Tame paežiam laike 
Fatima uždengė savo krutinę 
savo “iezrinktojo” ir puolė 
nog arklio negyva- perdurta 
per savo eesere. Maskolius isz 
bego isz nevalios Sartynku ant 
liioeybee, už kuria turėjo būti 
dėkingu užmueztai Fatimai.

Cygonai Europoje.
Europoje suvirszum 850,000 

randasi Cygonu. Anglijoi ran
dasi 5,000, Austrijoi 300,000, 
Iliszpanijoi ir Portugabjoi 
200,000.

Muzeuni kankiiianczlu iii 
nagiu.

Mieste Norymburge, Bawa- 
ryoi, randasi nepaprastas mu- 
zeum, kurie talpinaei senam 
polociuje, paejnarczio da nog 
XI. ezimtmcczio, Milžiniezkos 
duris veda in pirma kambari 
muzeo, apizviesta maža žibin
te. Inejnantis tuojaus pamato 
kruvinus innagius: lova su aez- 
trome geležinėms adatoms, bai
sus diržai, su kureie sudraeky 
davo kuna ant szmotu, ezriu- 
bai, griafztai, ezauksztai del 
iezlupimo akiu, peilei del nu- 
pleszimo ekuros, reples del su
laužomo kaulu, ratas ant ku
riuo sulaužinejo visus sąna
rius žmogaus, jog žiūrint ant tu 
visu kankes mnagiu, žmogui 
net kraujas sustingsta gielo- 
šia. Po trepais ejnasi ant vir 
szavs in didele sale, kampe 
stovi kokis tai pavidalas mo
teries padirbtas isz geležies o 
viduris pilnas ilgu vinių 6 co
lei ilgio, in kuri dėdavo pra- 
sikaltuees merginas uždaryda
vo antvožą o vinie pradurdavo 
akie, smegenis krutinę ir vidu
rius, jog ypata isz didelu kan- 
ežiu tuojaus mirdavo Toliaus 
stovi geležine kede prie ku
riuos pridrutitas yra geležinis 
czebatas in kuri dėdavo koja 
ir pildavo issvirta smala, jog 
koja tuojaus visa sudegdavo ir 
nupuolinejo nog stuobrio. Teip 
tai kankino senoviszkuosia 
laikuoeia savo artima- žmogų.

Aresztavoyinas iszeio ant 
giaro

In biurą loterijos Kopenha
goje atėjo mergina idant per 
žiūrėt surasza laimingu trau
kimu. Uredninkas loterijos, 
pasakojai jog laimėjo 1.000 
doleriu ir iszmokejo jai pinin 
gus bumaszkosia po 100-dole 
riu. Nudžiugus mergina nusi
davė pirkinet m kromus kas 
tik jai patiko, o karta mokė 
davo szimtinem bumaszkom 
Kupczei tuojaus nužiurejoi 
mergina ir davė žinot polici- 
jei. Neužilgio atėjo detektivas, 
paėmė mergina ant szono ir 
paklausė isz kur gavo tiek pi
ningu. Mergina pasakė jog 
iszgrayno ant loterijos, per ka 
detektivas ne tikėjo jai ir 
aresztavojo, nes pirma nusida
vė abudu in biurą loterijos. 
Kada detektivas paklausė 
medejaus ar tikrai toji mergi
na... Nes uredninkas pertrau
ke jam ižtardamas jam žo
džius persipraszimo kalbėjo:

— Poni iszgraynai ne 1 000 
nes 10.000 doleriu. Nes poni 
te’p greitai iszejai jog paskui 
ne galėjau atrast.

Tai-gi tasai navatnas atsiti 
kyrnas iszejo ant gero, ba ured 
ninkas norėjo mergyna apgaut 
ant 9.000 doleriu, nes parege 
damas palicijanta, mielino jog 
atejna jin skunst.

Paskubinkite nusipirkt 
tabai puik e isztorie po vardu:

KAPITONAS VELNES.
PRIETIKIAI C I RAN 0 DeBERGERAC.

PUIKEI APDARUOS

MALDAKNIGO5
No.4701 Aukso Altorius aleuritu 

apdaru, apkaustitos ir auksinti kr 
aztai, apwalais kampais. Si.O1

to. 4705 Mažas Naujas A u k so Al 
torius skuriniu apdariu, apkausi 
tos ir anknoti krasztai su apwalai 

kampais , , . $].(>
No.4702 Ah&»0 Altorius szagrin 

skuroje apd-aritos, apwali kampai 
auksinti kramtai, lavai puikei i at 
marginta su auksinėms k wi et k o® 
labai puifei kningele . $1.21

Vo.4703 Aukso Altorius irinkszė 
apdarai, auksinti krasztai ir apwal 
kampai, auksuotas križius, paraižai 
ir puikei iszmarginta $1.51 

No.4700 Aukso Altorius apdari* 
■u baltais sloniaus kaulais, pu&ui 
abrozelis isz oeluloidos, 8 siaubri» 
medalikais latLlenougeliu, aukain* 
kraiztidj^li^sitauiki tlJr

NO $5 IGI $40

MAJNINES MASZlNOS. i

( , Ir kitoki rejkalingi prietajsai ran- ' ’ 
' 1 dasi pas mus ant pardavimo. Teipos <» 
( > gi pristatom kožna daleli maszinos J > 
J J norints kokio padirbimo. * *
< 1 Parduodame pikes, adatas, drilus, < ►
< » skreperius, skvibsus, knatus, popie- Į Į 
* Į ra ir t. L Parduodam Peczius o ir 1 *
< ■ senus patajsom. < ►

Win. Morgan,
16 N. Main St; Mahanoy City, Pa.j

Verte Fracuilsiko 
KIN. DU. M. JIODYSZHS.

I’asiskubynkite nusipirkt, o 
gausite tiktai pas Iždaveje 
tosios kningos po adresu:

D. T. Boczkauskas,
Mahanoy City, Pa.

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

KATALOGAS

KNYGŲ
Malda k n inges.

Anksu Altorius arba DičKs Szaltisnk 
1,000 puslapi® $1.00

Senas ir Naujas Aukso Altorius vi 
štiš reikalingos maldos 864 pusla
piu druozei apdairios $1.0f

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

Garbe Dievui ant Ąugsztibes 
puslapiu. 75c

Mažas Naujas Aukso Altorėlis l.(M 
Vainikelei mažesni ut Altorėlius.

minksztai a pd ari ta ir puikei žak 
tita 50o

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

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

Aukso Altorius puikei apdaryta su 
auksiniu papuoszimu. $1.25

Aukso Altorius apdaryta in balta 
kaula puikaus pavydalo. $1.00 

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

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 50o

Kanticzka apdarita in prūsine juodi 
skūra, puikei iszmarginta $1.00

Kanozia vieszpatiea 25o.
Graudus Verksmui lOo.
Stacyjos arba Kalvarija lOo.
Istorija Szventa, Senojo ir Naujo In

st ati mo. 5 Jo.
Gyvenimas Szventuja, Puikei o ir 

apdaryta dydele knyga • $3.00 
Gyvenimas Visu Szventuju — apda

ryta - .

®09 ‘efuovn Pipd
lajznjspę j ■«pQĮ? SBrasjĮoaiyns^ 
ogz *oA
<jAOĮog pjanfonĮuiBj oįjį
•jpnĘ 'Boueip&iBĄ efuo;sj
gg rfoĮJJĮ*) SBūnĮBjų

Trys Istorijos apie 1 Gnnema auna 
Abu Ebu. 2. Ku-ningaikezti Zeini 
Alasnama ir karalių geniusza 8 
Mieganti pabudusi, 25o.

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

Trys Istorijos apie 1 Paskutinis No 
ras. 2 Apie Septinis- brolius 8 
Apie Varginga Žmogaus aunu ii 
RazbaininKa. 25o

Keturios Istorijos apie 1. Doras gy 
venimas 2 Priversta linksmybe. 8 
Varginga žmogaus aunu 4, Apit 
tris uszkeiktas Karaliaus duktė 
res. 25o

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

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

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

LIetuviszkas Kniuginas 1905.
No 1. Kas galėjo tikėtis. Du kelei. 

Apie viena kuris norėjo pažint 
baime. Stebuklas. Isz ko sutverta 
motete.Septines varnos 25c

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

’-.as kariauja, nog to dingėta. 85o

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

gilukis mainosi -Svirp Du Gi 
tuoklei. 25k

No 5. Irlanda-Robertas Velies 
dejus. 25t-

No. 6.Prasižengėlis - Doras Tini
kus Jonas Tvardauokas • Ug.b 
kaime T. . , 25o

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

No 8. Musztyne už mergina - Ge 
racVjingas murinas > Kas kai 
Im

RažanezeL
Paikus Ražanozei, kukinei, juodi h 

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

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

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

nio lenciugelio su maksztele $2.50 
Sidabrinei križelei del ražanoziu ar
ba del nesziojimo ant kaspinelo 7^0. 
Turime ir brangesniu ražanoziu nog 

$3, $5, $10, $15, $25,135, irauksz 
oziau.

Visi ražanozei yra puikei ir druozei 
sunerti o padaryti isz geriausio 

materyoio.
Abrozek-i del malda kningu 2 už 5o 

ir lOo.

A G. GROBLEWSKI,
-^-.s^vininy^ ir FabriKaofas*^—

Garsiu uLenkiszku-Lietuwisku Waistu”
Egiuterro No. 1. 
Egiuterro No. 2. 
Žmijccznik 
Gumbo Laszai
Meszkos Mostis
Treyanka
Liniment del Waiku 
Giduoles no kosulio 

asztraus
Liepų balsamas no kosulio 

(plaucziu)
Anli-Laxon del vaiku
Proszkai no kirmelu

vaikams
Proszkai no kirmelu 

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

suaugusiems
NoRumatizmo (naujas bū

das gidimo) 
Giduoles sužlebcziojimui 

maisto 
Miltai no skaudėjimo 

galvos

DEL VISU 
KENTEJIMU IR SKAUDĖJIMU.

Geriause giduolc del skaudė
jimo galvos, kataro, pecziu,
krutinės, szonosie, rumatizmo 
szalczio, nuralgija ir nukand
ama visokiu vabalukiu.

Giduolos no skaudėjimo 
dantų

Mostis no prakaitavimo 
kojų

Geležinis sudrutintojos 
sveikatos

Giduoles nutildimui vaiku
Giduolis no nuspaudimu 

(Corn Cure)

“Grip-khi r”
Plauka apsaugotojas
Miltelei nuo kepanu
“Kinder Balsam”
Bobru laszai
Rankvaistis no sutrukime 

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

dejimo
Valditojas kraujo
Suramitojas nervu-szirdies
Giduoles noF.kzimO (Rožes 

, pas vaikus)
Plastcrei isz kasztavolu
Pomada plaukams

PASARGA! 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^kokios reskalingoso bus tau 10 sik geriau ir pigiau negu pas koki Daktaro 
° jogu vaistai daugiau kasztuos negu $l.C’0 tada užmokėsi po aplaikimui vaistu.

Siuncziant gromata indekit marke už 2/. Adresavokite:

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

VIENATYNIS LIETUVISZKAS

7 WASHINGTON STREET, NEW YORK CITY.

Jago važiuojeie ia ur isi Ameriko tai gulil gaut Laivakortes pigiau kaip kitur o 
ir visna bankini™ reikalus tai ateikyte pas Wane, o ir užlaikau visokiu gėrimu 
ir valgio ir nakvyne pigiaa kaip kitur. Norėdami kelaut už dyka tai pristatau 
už darbinyka ant buvo. Teip-gi pasirūpinu visokiu darbus ir rodą (moda vi
same Hotelii randasi ne toli Kastei-Gfirdes. Jago kokis apgavikas norėtu vest 
kitur tai nesiduokit tik ejkit tiesink pakol daejsit pas mane.

. Su Guodoue, VINCAS RAŽUKA8. .

W. Traskauckas,
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

GRABORIUS
520 WEST CENTER STR,, MAHANOY QilV,

tAIDOJK KUNUB NUSUKUSIU, PASAMDO RYGIN.U8 ■nHfWTm
BEL PAB1VAŽ151TJB0, KUAUBT0 DAIGTDB, IB T. T.
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No 9. UszpuoEmas totorių • Baltai 
Vaiduiys - Atmokejimas kunin- 
go. 25o.

No 10. Jonas Spekulantas. Križius 
prie upes vielos - Doras Vaikine- 
lis. 25o.

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

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

1001 NAKTŲ- Puikios Arabiszkos 
istorijos, $3.00

Del zobovos.
Moroliszka Kabala su Salamono no 

se. 25
Tikriauses iiabalas su pagialba ka- 

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

lu. 50o.
Iszguldimas Sapniu 10 o.

Del loBzimo Teatru.
Naminis pleperis, juokinga drama 

viename atidengime. 10c

Popiera del gromatu.
Puikei iszmarginta su kvietkom ir 

puikeis skaitiniais 2 už 5o 25o. tuz.
Gražesne popiera su auksuotuons 

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

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

qž tuz Kopertos lOo tuzinas.

Dtaiktai del Kataliku.
Križelei pastatomi juodi, su zalatita 

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

lig $2.50
Krajavi szkaplierei su juostukem 15c 
Karmelitinei szkaplerei 15.
Žvakes nog 15o fig 4Oo.

L

KANTORAS

D. T. BOCZKAUSKAS,
520 <k 522 W. South Al. Mahanoy City, Pa.
Turi ecaineeKiiua so wisais Europinei Bankais. Wisi jau ir> persi tikrini a, jog 

mnsti piningaj per muso tarpininkirt* greicsiause nuejna.
Szlmtal TxiltsteLiioizilTj.

Iss w i iu ozalin A m er i k o, p«r muso rankas siuncMai kas metas in 
EUFOPA, LIETU W A, PRUSUS, ROSI J S, AUSTRIJE,

LENK1JE, ITALUS, IT T, T. IR T. T.
499^ HE WIEH0 PININSAJ DA NE PRAPUOLĖ.

50,000j“DYKAhX
PASLAPTINES ĮVYRU J LYGOS q

'r'uurle

tSS“-1-
UrgdiSkos valandoj nno 9 Iki s; nedaliomis nuo 9 iki i».i

La. I ~ČHICAGO.’lLL.. U. S. A.

RODĄ DYKAI. ’
DR. JOS. LISTER C.

40 Dearborn Street.

f Malda Knygos, f

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

No. 1. Aukso Altorius, in puikia skūra su 
apvalais kampais, 382 puslapiu, - $1.00. 
No- 2. Aukso Altorius, iii prūsine juoda 
skūra, su puikiu križiu 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.4. Aukso Altorius, in puikia juoda skūra 
ir peria labai puiki kningele, $1.50 
No.5. Aukso Altorius, in puikia skūra su 
apvalais kampais, - - $1.00

No.6. Aukso Altorius, puikei apdaryta su 
auksiniu papuoszimu, - $1.25.
No. 7. Aukso Altorius, in morocco skūra $1.50 
No. 8. Aukso Altorius, 0|xlaryta in balta 
kaula, puikus abrozelis isz celluloido, 3 
medalikai ant lenciugelu, - $1.50.
No.9. Aukso Altorius, in celluloid, puikei 
iszmarginta., galima gante in,- bata, žalia, 
rausva ir szvies-raudona apdara, $1.00. 
Kanticzka, druezei apdarita, - 50;’.

(Didis Szal tin is, 1,000 puslapiu, $1.00 
Senas ir Naujas Aukso Altorius visos reika
lingos maldos, 8G4 puslapiu, $1.00
Balsas Balandėlis arba Mažas Szaltinis 
711 puslapiu, - - 75/.
Garbe Dievui ant Augsztibes G40 pus. 75/. 
Aniolas Sargas, apdaryta in audeklą, 353 
puslapiu, ----- 50/.

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

=A clresEb'v ols.yt teix>: “SAULE” Mahanoy City, Pa.

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

Parduoda Szipkortes ant visokiu drueziausiu ir geriauriu lai- 
vu. Siuncze piningus in visas dales svieto greieziause ir pi- 
giause. Visi tie, kurie per mus siuntė apie tai gerai žino. 
Iszduoda dostovierene del tu ka nori savo dali Lietuvoj’e kam 
pavesti. Dil Cangjsczlu pristatau palkes Szarfas, Juostas, Kepures, Karūnas, 
Špilkas b L t. 8n kokiu nore reikalu kas-link Szipkorcziu, pi
ning* ir t L raaūkyte pas maaa c gaaiaite teisinga atsakymu.

DOVANAI Temykite gerai! tikrai lietuviška, didele krautuvė 
VISIEMS PuikiaushĮ armoniką skripkų, klernotų, triubų, koncertini* ir 

daugybe kitokii| muzikališkiį instrumentu. Geriausii| dziegoriiĮ, 
lenciūgu, visokių žiedų, lakotų, špilkų, kolčikų auksinių ir paauk
suotų, visokio skyriaus mašinukių dėl drukavojimo gromatų, pui
kių britvų, albumų portretams, revolverių, šaudyklių (strielbų), 
kišeninių lempukių, guminių litarų, adresams pečėčių, gramatikų 
mokintis angliškos kalbos, žodynų, istoriškų ir maldų knygų kokių 
tik randasi lietuviškoj kalboj, gražių popiorų dėl rašymo gromatų

su puikiausiais apskaitymais ir dainomis —su konvortais tuzinas 258., 5 tuzinai 
už $l.oo, 1000 už $6.oo. Kas volitų sau ką parsitraukti, tegul prisiunčia už 5o 
markę ir teisingą adresą, o apturės didelį N 3 naują KATA LOG \ DOVANAI 
bu 315 aiškių paveikslų ir 1000 visokių naudingų daiktų. Aš gvarantuoju, kad mano 
lavoras pirmos kliasos, o prekės pigesnės kaip kitur.” Orderius išsiunčiu greitai į visus 
Amerikos ir Kanados kraštus. Perkupčial gali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur.

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



žinios Vietines,
-j-;

— Renkitės ant teatro. Pir
kite tikietus prieez laika, Lie 
tuyiszkoje aptiekoje.

— Ateinanczia nedelia Vi
su Szvente. Panedeli Užduszi 
nes.

— Ketverge “Mitchell Day”. 
Kaeikloe ne dirbs. Unijos pre. 
zidentas T. L. Lewis pribus in 
Shenandori kur bus milžinisz- 
ka paroda ir prezidentas laikys 
prakalba priesz piet, o po piet 
ant 1:30 adynos pribus in Ma 
hanoju ir teipgi laikys prakal 
ba ant kampo Main ir Center 
ulycžiu.

— “Saules” iszdaviste intti 
e puiku nauja automobila del 

Vežimo gazietos ant paczto ir 
nog paczto. Yra tai pirmutinis 
pats einantis vežimas Mahano 
juje.

— Tik viena nedela 
rinkimu.

— Už nedelos žinosime 
laimėjo.

— Kaip girdėt tai visi 
publikoninei kandidatai 
iszrinkti, Teip ir turi būti.

— Gavome biskutuka
taus bet dar ne invales. Meku 
nos kasiklos vis da negali 
dirbti isz priežasties štoko van
dens.

— Subatoje buvo pede 
Readingo kasikiu. Po biski ir 
pedes eina aukeztin. Ki a da 
bus dydesne.

— Ateinanti meta ticzerku 
susivažiavimas bus Pottsville.

— Vaikai po trumpui pa
silsiu! vienos nedėlios, grižo 
prie mokslo.

— Tikietus ant teatro, kuris 
atsibus ateinanczia Sereda, ga
lima gauti pirkti pas Kazuna, 
aptiekoje. Jaigu norite gera 
sedine turėti tai pirkite tikie 
tus prieez laika. (to(8i)

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

(06 o?)
— Shenandoah, Pa.- Ma 

rian Trinskis tapo užmueztas 
Bear Ridge kasikloje.

lyg

kas

Re 
bus

lie

RYTOJ
VAKARE

LIETUVISZKAS

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

Audra Giedroje

Politikiszki Apgarsinimai.
Baletas.

Ant baleto katras bus nau
dojamas ant ateinarcziu rinki
mu Schuykillo paviete randa
si 268 vardai kandidatu, susi
dedanti isz 6 partija, todėl 
duodame rodą musu Lietu
viams idant nebandytu “spli- 
tyt” tikieta ba beabejones jai- 
gu nebus atsakancziai iszpyl- 
dintas ju balsas eis per niek. 
Geriauee padtti kryželi Re- 
publikoniniam skiriuje kaip 
žemiau parodo o geriauee isz- 
kiršyte.

REPUBLICAN X
Patis amerikonam yra sun 

ku suprasti ta baleta o .Lietu
viams ypacz nemokantiems 
angelskai ar tiems kurie nemo 
ka skaityti tai da sunkiau yra 
suprasti sudėjimą to baleto, to 
del balsuokyte “strait” ar už 
viena ar kita partija, o geriau- 
ee už republikoninia tada žino
site tikrai kad baisa51, tavo 
prapuolė.

Saugokitės valkatų, ka po 
lie uviszkas apygardas slan 
kioja kaipo Perlioriai su viso
kiais niekniekiais. Szitai atsi- 
vilko kokie tai žydas pei lio- 
ir apsinakvojo pas viena lietu
vi, ant ritojaus anksti, kada 
vyrai iszejo in darba, o gaspa- 
dine triusesi apie puodus, ta
sai jeruzoliaus Judoszius eme 
si prie kraustimo ekrinueziu. 
Isz vieno bakso paėmė 32 dol 
ir dziegoruka 40 dol. vertes, 
antro vyro teip pat iszeme 76 
dol. Tas žydas žilas, 
mažiuke, prieszais 
dvieju dantų neturi o vi 
nei labai reti. Kalba 
lagu kas dažinotu kur giveua 
o duotu žine, bus isznagradin- 
tau Raszykite ant szito adre
so: (to S3)

Mr. J. Prusa
Box 184 Simpson, Pa.

Laikas veikti.

ne

Katras isz j u bus?
Neprigulmingas sudzia 

vėl bravorninku. sudzia?
ar

Ponas ealuninke apmislink 
gerai apie szita dalika. Tavo 
reikalas kas-link laisnu neyra 
ligius kaip bravorninko. Lyg 
laikui bravorninkai iszrinkda 
yo eudžias ir bravorninkai 
gauna nauda- laimus, ir tu 
moki preke gautis m saluna.

Kode! lojeris nog tavęs ima 
nog $500 lyg $900 gauti tau 
laienus ant stubos? Darbas sū
dė yra tas pats, jaigu gausi 
laisnus ar ne. Preke turi būti 
vienokia už jo darba ar gauna 
ar ne.

Gauni laisnus nori parduoti 
saluna bet pirmiaus esi privers 
tas su bravorais atsilygint. Tie 
kurie bandė, pažino kad sud 
das daug paiso apie bravorus. 
Brovorninkai gali gaut laie
nus, biednas žmogus negaus.

Ar ne laikas iezrinkti au
džia kuris teisingai apsieitu ne 
tik su bravorais bet ir su 
luninkais?

ea-

barzda

virszuti 
visaip.

Ne laolyte paskatino laipsnio 
insktu lygos. Darykie ta ka Maba- 
nojaus gyventoje! daro.

l’oni Benj. Haden nog 405 W. 
Spruce ulyczioe, sako: “Asz ir ma
no vyras naudojome Doan’s Kidney 
pigulkas ir nog ju aplaikeme geriau 
se pasekme. Mano vyrės pirmiame 
juos naudojo apie 5 metai adgalos 
kada kentėjo ant skaudėjimo stre 
nuošė ir nebegalejo vaikszczioti. 
Trumpas vartojimus juso pigulku 
tuoj ius jam pagelbėjo visiszkai. Asz 
pati jias vartojau del atgavimo ener 
gijų ir ambicijos ir jie labai man 
pagelbėjo. Doan’s Kidney 1‘igulkas 
delei inkstu teip mums pagelbėjo 
kod linksmai velijamo jias naudoti 
del kitu.

Ant pardavimo risose aplietose. 
Preke 50o. bsksukas. Foster-Milburn 
Co. isz Buffalo, N. Y. yra pardavėjai 
Suv. Valstijuose

Eus Perstatomas
MAHANOY CITY

Seredosvakara28October
ANT KAJERIO SALES

Bus rodama per Teatraliszka Kuopa 
isz Shenandoah, Pa.

Apart teatro bus deklamacijos dainos 
ir t.t. o pribuvusi publika bus isz to 
visko užganadyti. Ateikyte visi.

Tikėtas- 150- 250 - 350- 
500- 750.

Katras isz ju bus!
Ant sudžiaus.

Vyro kurio ezirdis yra 
atsakanczioje vietoje del dar 
bininko žmogaus, arba vyras 
katro galva yra atkreipta m 
korporacijas geradejistes? Ko 
kis lojeris apsaugojo musu 
žmones kurie tapo atgabenti 
in suda po straikui nž pake 
Įima maiszacziu ir už vadinda 
mi “skeb”? Mainerei uz 
Oneida ir Shendndoah žino 
kad Brumas buvo tai vyras 
kuris juos gialbejo. Jisai visa
dos buvo užtvirtintu ir visa
dos iezlaimejo jiems prova ir 
ju szali eme

Jio ezirdis yra ateakanczio- 
je vietoje, jisai turi gera atjau
sima del žmonių kurie dirba 
ir yra atsakantis žmogus būti 
suūžia kasikloee pal ietoje.

Kasikloee darbininkas žmo
gus tankei buvo sukoleczintas 
ar užmueztas per priežastį kom 
panijoe ir apskundžia ta už 
ūemidžiue ir prova pragraina 
už tai kad sudžios ir kasikiu 
inspektorei bando padaryti 
gera prova del kompanijom. 
Kas reikalinga yra“ teismas o 
ne tik vienams tarnauti ir 
mes mielinam kad Brumas 
teisingai apsieis su darbinin
kais kaip ir su korporacijoms. 
Sztai ka mainerei reikalauji. 
Balsas duotas už Bruma yra 
balsas duotos del saves, 
del tavo vaiku kurie 
apie kasiklae.

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

Del arkliu dekei (Manke
tai) pas Gruberi.

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

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

Mahanoy City, Pa.

Balius! Balius!
Slavokine draugyste Szv. Jo 

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

Inž'inga 250.
Muzika pirmos klasos ir pa- 

redkas bus visame užlaikytas.
Szirdingai užpraszo pribut 

ant tos zobovos.

George Miller,
ZIEGORNYKAS.

Gausyte czionai 
visokio tavoro kaipo: 
Ziegoriu, Ziegorelu, 

(TV1. Daimantu, Muzikalia- 
zku Instrumentu, 

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

Balsuokite už

Alfred B. Garner
Ant Kongresmeno

Bepublikonas. Isz Ashlamlo

George /Ąiller
113 W. Centre- St.

Balsuokyte už
C. N. Brumm

Ant Sudžiaus
Itepubiikonas. Isz Minersvilles

Sudzia in Orphans Court
Balsuokite už

W. L. Kramer
Isz l’ottsvilles. Demokratas

Aut Sudžiaus
Balsuokite už

A. W. Schalck
Duoktie jam baisa. Demokratas

Ant DistrictAttorney
Balsuokite už

Isz Shenandoah- Bepublikonas

Reikalinga merginu.
Del iezeimokinimo dirbti 

cygarus- $3 ant nedėlios 
kada da mokinasi, paskui gera 
mokestis. Darbas aut visados. 
Užatvažiavima mes apmokame 
užlikietus. Randa stubos dykri 
per 6 menesius. Adreeavokyte.

Columbia Cigar Co.
Columbia, Pa. 

arba atsiszaukyte in “Saules” 
ofise. (s8 04)

Užimanti 
akivimu daigini

Birometras Sleleskopas, AIo 
ving Picture maszinuke ir Ci 
garnicze su kuria nutrauksi 
fotcgrifijas. Prisiusk viena 
doleri o aplaikisl visus tuos 
4 daigtus. Už expreea mes už
mokame. (eg °1)

C. J. K. Krauchun,
427 Broadway, 

Brooklyn, hl. Y.

a' ba 
dilba

Katalogas Dykai!

Isztrauka isz p. Bruniui 
kalbos laikyta Kongrese 
Washington 26-ta d Mo-| 
jaus 1885 (puslapis 4972 
Rekorde tenais).

“Asz supratau protekcija 
kaipo unija Amerikoniezku 
žmonių prieezais ateivio dar
bininko unija žmonių visu 
valstijų prieszais ateivio mono 
polisto ***jkaip mes turime 
visi vyras prie vyro visoj szi- 
toj valstybei stotis prieszais 
ateivio monopolisto to vargin
go meszlino isz kitu užsieniniu 
valstybių kurie yra bledingi 
del amerikoniezku in dustriju 
ir arsziausi neprietelei del ame 
rikoniezko ūkininko.

Reikalaujanti gerų Laikrodėliu, 
Armonikų ir visokių kitokių daiktų, 
tai pas mane galite gauti lietuviško 
kalbo Kataliogą dykai, katrame yra 
visokių daiktų kainos ir j u paveiks
lėliai; ir gausite čia t e i s in gu s 
tavorus. Adresuokite:
M. J. DAMIJONAITIS

3141 Union Ave. Chicago, III.

nesteuetum 
Jago tokia a- 
rieika turėtum

Begk pas Ragažinska i
Kur begi teip stuigai?
Ar lav kas ne gerai?

Gerai man ir smagu] 
No Ragažinsko sznap.

Agentas

Columbia
ALAUS

54-56 N. MAIN STH

Ligoniai trokštanti pagelbos 
kreipkitės pas Dr. B.M.Ross

Jeigu sergi ir negauni 
pagelbos, tai nestatyk 
sveikatos pavojui, nc- 
jieszkok daugiau gydy
mų ir neleisk pinigų 
ant nieko, b'-l tuojaus 
kreipkis pas Dr. B. M. 
Ross, kuris ntydžlai 
gydydamas per 21 me
tus, paliko geriausiu 
specijalistu Chicagoje 
pasekmingam gydymo 
Ilgu. Dr. Ross išgydo 
visiškai kraujo užnuo- Į 
dyjiiuų, reumatizmų,

užsenčjusias paslatlngas ligas ir ligas paeinan
čias nuo jaunystės nesupratimo ir išdykumo; gė- . 
litnų kaulų, skaudėjimų ir svaigimų galvos, 
skaudėjimų po krutinę, nugaros ir sirenų; sinar- j 
kų plakimų širdies, užyinų ausyse, drebėjimų 
kraujo, patnclinavuslus paakius, sliuogus ir dė
me* ant veido ar kūno, skaudėjimų gerklėje, už
kietėjimų vidurių, biaurius ir baisius sapnus, sun
kumų kojose, indubusias akis, žudimų vyrybės, 
negalėjimų miegoti ar valgyti, trumpų kvėpavi
mų. niežus, odos, inkstų, pūslės,kep<-nų ir skilvio 
ligas. Jeigu ėsi nuolatai nuvargęs ir greitai pail- 
stiintis, baugus, gėdingas, nusiminęs, užslrupines 
ir nustojus vilties ifgyjimo, nužudęs vyrybjĮ ir 
silpnas lytiškai, užkrėstas liga, turi tankiai šla
pintis db-nų ir naktyje, tai kreipkis tuojaus pas 
Dr. B. M. Ross, kuris duos tau teisingų ir gerų 
patarimų visai dykai. Ligoniai keliauja Šimtus 
mylių idant pasiduoti gydymui Dr. Ross, nes jis 
išgydo ligonius kuriuos kiti pripažysta neišgydo- i 
mals. Jeigu pats negali pribut, rašyk tuojaus ap
sakydamas savo nesveikumų.

DR. B. M. ROSS
16T DEARBORN STREET

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

Priima ligonius kasdien uuoO iki 4. Panede- 
lio, Scrcdos, Pėtnyčios ir Suimtos vakarais nuo 
6:30ikl8{30. NcdSldlenlals huolOikil. Susikal
bėt gulimu lietuviškai, lenkiškai ir maskoliškai.

Vyrsz Puse Milijono
Dekavonlu uz geradejiste.

Tas ira prietelis žmoniu-kut is suteikia 
zyrdinga broliszka rodą dyki. Ne susine- 
sz.e su gauje szendienynio vysokio sztanio 
ansigarsyntoju: Jeigu apsergate liga, tai 
aikite pas savo miesto daktara. 
liet jaigu turite liga gedinga-privatyszka, 
(ai gal nenorite savo mieste gydmtis, o jaigu 
geidi teisingai tapti pageli ietim, tai bukite 
iszmintyngi klauskite patarymo garsingo 
Vokyszko Sperijalisto kuris sugryžo isz. 
Eui<»|k»s, isztyrias pagerinimo budo gydymą 
vysokiu kroniszku ir odos-skuros lygu, 
sžimtai tukstaneziu pasiliko iszgydintais, 
kai|»-tai jaunu vyru visokios užsikreczemos 
ligos, apriez sziu lygu kaip tai Reumatizmas 
visokį papuczkai, iszpuolima plauku urnai 
sustabdiuti, nuo drugio-malerijos. Geriause 
isztyrta gyduole nuo atpratimo svaiginn- 
cziu gerimu-gyrlybes, kuris su savo žyne 
prijims rodą, zednas, iszsygydins G Y RTI BE 
kurs liek nelaimiu atsitinka irkruvyna pro- 
ce žūsta ir sveikata. Nebijokie paraszit- 
gromata, sekretai visame užlaikomi, goduo
liu nesiuncz.eme panevali, kaip kiti jurnys 
prisiuneze per panevale iszvyliodami paskui 
tini centą nuo justi, kurs žmogus su szeimyna 
neturi ka valgyti, myslidamas tapti sveiku, 
tai užmoka ant sikio po keletą desetku 
doleriu. Cze visokias rodąs gausite, nie cen
tas nereikės mokėt, galite susiraszite Lie- 
luviszko kalboje, iszmintingais busite jaigu 
rasziuite pas:

BRUNDZA & CO;
(SPECIALISTS)

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

Farmas! I’irkite Farinas

ANT LEGISLATORIAUS 
PIRMO DISTRIKTO 

BALSUOKITE UZ

PAUL W. HOUCK
ISZ SHENANDOAH. JUSO BALSAS YRA PRASZ0MASUNION NATIONAL BANK

MAHANOY CITY, PA.

Capital Stock 1125,000.00.
Surplus & Profits $238,000.00.

Suvienituju Walstiju De- 
posytoras.

DU PROCENTĄ MOKAM ANT 
SUDĖTU PINYGU ANT LAIKO.

Harrison Ball, Prezidentas,
M. MacMillan, Vicc-Prezidentat
Ira, IP. Barnes, Kasijori*.

]<ATAI^OGFAS 
SZTUKU DYKAI
Bus nusiustas kožnam. kuris jo 
pareikalaus prisiusdamas už 2C 
marke. Pamokinantis i r naudin
gas kožnam. Adresas Toksai:
J. TWARDOWSKI. Dept’/C

214 WISCON. St. MILWAUKEE. WIS.

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 
si žino, kad yra geriausios už 
visas kitas trajankas. Teipat, 
turime daugybe visokiu knin- 
gu lietuviezku ir Lenkiszku, 
visokiu altorėliu, tzkaplieru, 
ražancziu ir abrozeliu didele 
me pasirinkime už pigias pre- 
kts.Reikalaujam musu ta vorui 
pardavėju ir duodame gera 
uždarbi.

Kataloga pnsiunczeme 
eiuncziant 40 stempa

M. Zukaitis,
227 E Main St.,

(ii N0A) New Britain, Ct.

0 azo 
WIENATINIS 

SALONAS IR GROSER-SZTORIS
SUGAR NOTCH, PA.

Patduoda Cukru, Kava, Jlerbata, Mesa 
Miltus ir vyska ta kas ira reikalinga de1 
žmogaus. Teipqe-gi prie vietos ramhui Sa
limas su uiilžiniszkaisstiklais, szaltum alum 
arieikom ir pujkeis cygarais. Priekiam 

parduoda SZIPKORTES it 
siuneze piningus in visas dalei 
svieto grejtai.

PUIKI SALE DEL MITINGU, SZOKIU Ir lt.

DydžisufC lietusiu kclonij» 
po vardu “Nauja Lietuviu Ko 
lonija” Michigan valst joje 
kur jau yra 43 lietuvei pirkę 
farmae. Graži vieta tarpe eže 
riu ir upiu, arti turganu mies
tu. Turiu paekires geresnes 
vietas del savo tautiecziu, 8 
farmas su namais ir gera žeme 
po $6 lyg ŠIS. už akeri an' iez- 
mokefczto. Norintieji pi kti 
atsiezaukyte po adresu;

Mr. Anton Kiedis, 
Lake County ( A0N Ol) 

Per cock M ch.

uzWc&fflTs 
Mes esame VIENATINI SPECIALISTAI 
NEW YORKE. Kitokiu ligų negydome. 
35lukst. žmonių iszgidome traukijo 20metu 
Jagu turi vario-kolorio plotinas, puozkas 

j ant kūno, iszpuolanczius plaukus, gleivėtas 
lopelius burnoje, skaudanezius kaulus,

• beganezius skauduhis. Mes iszgidom bai- 
riausus stoviu ligų in 90DIENU GID1M0. 
Visas opas iszgidomi in 30 DIENU nepai
sant kokiam padėjimo. Mes prašaliname 
baisybes paralizo, ukluma, ar lokomotor- 
ataksija, visos ka paeina nog užtrucinfo 
kraujo. Mes neparduodam czistitoja kraujo 
tr bonkas gvarantiti užtekti ant menesio, 
aiktai iszgidima kaip virsz-pamineta. Mes 
galime pataisyti padrjima suparalizavotu 
žmoniu ir tikrai sustabdom kita jo užpuoli 
Mes PRASZALJNAM JO PRIEŽASTĮ. 
Jagu esi iszbandes visus kitus gidimus ir 
tau jau drąsą ira atimta, mes szirdingai pra 
szoiiie kreiptis pas mus, ipatiszka arba per 
gramata:

BERLIN REMEDY CO.
1367 BROADWAY, Cor. 37-lh Street, 

NEW YORK.

Ka tik Aplaikeme^*
Visokiu rudeniniu ir žieminiutavoru del 

moterių, niergiuiu 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 eeikio su reikalingais papuoszimais 
Turime szliubiniu vainiku ir kvietku.

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

Tilt Elohn ( t-ty Pas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mahanoy City, Pa.

Vienas geras peczius užteks ant viso amžio

pri

Puikiausia 
užeiga

Dr. J. Fropstep
Specialistas ARiu Lygas 

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

Dfisas adinas 8 ryte lyg 8:80 vakare 

[308 E. Centre St.

Gvarantinam kožna peeziu ka 
parduodame.
Visados galima gauti plitas ar 
grotas kada tik ju reikalausite. 
Nėra turbacijos pataisite peeziu 
jaigu pas mus pirktas.

iaa priėmimas
lel visu kur ra
itė gardia Ariolkele

VISAI DYKAI
® Prisiusk mum por^ markių, buvo 

tikrų vantų, pravarde ir adresų, o 
mes tomistai nusiųsime No. 3 kuto- 
logo, didžiausių lietuviškoje kalboje, 
61 dideli pusiąpei. Jame telpa teisiu- 

> gi aprašymai apie suvirti 200 visokiu 
* kunič«cų nesveikumų, vyrų, moterų 

ir vaikų. ISaidkliia pradžių, priožas- 
■t i ir pasekmes ligų ir pasako kokias 

gyduoles naudoti, kiek jos prekiuoja ir kur jas 
gauti. Telpa paveikslai ir prekės visokių nau
jausių eleetro-gydaučių aparatų, Ruberinlų 
daiktų. Magiškų aparatų, Drukuojuiuų ir Ra
šomų Mašinų, Stereoskopų ir jiem Paveikslų, 
Armonikų, Koncertinų, Brltvųir daugel kito
kių kožnain reikalingų daiktų. Rašyk tuojaus. 
John I. Bagdžiunas, Propr. Adresuok teip:

JOHN’S SUPPLY HOUSE
24 P1LSEN STATION CHICAGO, ILL.

ale del zobovu ir t. t.

K. Konewk
>8 S. MAIN ST. ASHLEY, PA.

NAUJAUSIAS 
ĮSZRApnVIAS
DERMATOLOGIiei nOKRLE.

Dfiusrybe odos ligų paejna no neazvarauu 
užsilaikymo ir užsikrėtimo teipgi ir nuo 
viduriniu Ilgu. Daugumas gauna puczkna 
pleiskanas, slinkimą plauku, plikimą per 
apaileidlma. Gydosi per neatsakanczluB 
daktarus ar agentus, kurie tik pinigus isz 
vilioja, o paskui ruszote mums, kad e me
te daugybe gyduolu isz '.nvairiu apgaviku 
o pagelbos negavote ir sakote, kad. gal ir 
muso gyduoles negelbes. (Taigi meldže- 
me mums durodyti; kokis žmogus likosiSimonas J Norkeviczius,

408 W MAHANOY AVĖ.
MAHANOY CITY, PA.

’IRMUTINE KRAUTUVE VISOKIU GERYMU

Ant pardavimo..
Barber Shop, labai geroi 

v’.etoi, apgiventa Lietu veis. 
Parsiduoda tiktai da:gtai, o ne 
namas. Priežastis pardavimo, 
Savininkas važiuoje in Lietuva. 
Atsiszauk t ant adreso: 0o 88)

Mr. Jno. Lituką^ 
2130 Peoria Road

Springfield, I’ll.

WHOLESALE.
Pristato visokius gėrimus del sa- 

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

&Ūqt! 1’a.bamįykilJ

2

PRGF. J. M. BltmZl,
BUOADWAT ST

BROOKLYN, Bi. I.

Tegul nors vlenuu daktarai parodo mums 
tiek pftdvkavonlu, o mes duokime dideli 
atllgynlinu. Plika galva ntinku gydyti, ja
go eėnaH ir galva žvilga, tai to pažibėti 
ne galimu, bet jago jaunas, o turi retuw 
plaukus, o ant ndoa matytis maži plauku- 
czdl tai tam galima eateiktlpagelbn; plau 
kai neyra grybai- viena diena ne lezdygs. 
Atcieisauklan'lema nuelunelmedyka Infor 
macija bu placziu apraezimu. Mea nesiū
lėme priplepyre eavo gyduolu, teleingaele 
ėakiarae tu ne vienas ne daro. Khh nori 
persitikrint tegul raezo pas mus. Adreeae

STEFAN ROVNIANEK
318 3-RD AVENUE

Puse bloko teminu no Fittsburglnlo l'acsto.

PITTSBURG, . PA.
Didžiausia Lietuviška ktantiive visokii 

perimu Suv. Vals. Kas tik naudojo must 
netalszavolas, nes ežiams vynus ir arieikas 
tasai ne galėjo atsigėrėt j uju o geriause mi< 
ra ir pata. navima tik pas mus apturėjo.

muso prekes:
,ooGera Raudonu Arielka

Gera Balta Arielka
RuniiiB - • .
Human Jamaika • •
Glnaa ... 
Uuoglne Arielka
Kirtime!

' AnhcUui, amugus gėrimu 
Cklhtas HplrilMA . •
Sllvaite • . . .
Slivaite, tikrai Lictuvhzka 
Terkellca
Terfcellca. tiktai Vengrlnka
Konlakau . - •
Šoniukas, Franeaithikaa 
Obuoline Brandy • •
Blackberry . . .
Hoko1(ii, gardus gcrlmaa •
Meliąvuoge • • •
V IhinlUte • ■

AM ERI KONISZKI
Ohio raudonas . .
Ohio baltas—saldus 
Knllfbrnllos, senas, ruksitas 
Kalifornijos muRtkutalaa . 
KalifbrnUos rūnuzkutalaji 
Kalifornijos tokalstkas

Sztukos Sztukos.
Jaigu nori linksma laika 

praleisti, nusipirk nauja sztu 
ku knyga. Szita knyga iezgul- 
dinta Lietuviezkai itz Francu 
žiezko. Turėsi daug juoku sau 
ir kitiems. Kasztuoja $1. Pini 
gus siuskite per Money Gide 
ri. Atsuskite 20. marke o gau 
si dydeli kataloga iztuku.

(88 oi)
J. P, Vizgird

6409. S Paulina St. Chicago.lime

Mo 
Z.G. 
z,So 
5,00 
2,6o 
5,oo 
2,5o 
2,50 
3,5o 
3,00 
5,oo 
3,oo 
6,ot> 
8,oo 
6,5o 
2,60 
2,oo 2.5c 
8,oo galot 
3,oo valor. 
3,oo galot

2.00 
2,oo 
4.oo 
2 oo 
4.5o 
2,oo 
2,oo 
3,oo 
2,5o 
4,5o 
2,6o 
6,oo 
2,60 
5,oo 
2,oo 
1,50 
2,6o 
2,5o 
2,60

vynai:
SI,oo Galonai 

. 1,25 “
l,6o “

• įfo “
• ’’f*® r.

Kaiifornilos (Ji metu) Port Wine
RallfornųosSicri Wino 
Kalifornijos Burgundy, raudonas 
Viduriams Kartus Yynas . .

Bauikyte po prekes. Užkalbinimas ant |10,o< 
ir dadgiau UŽMOK AM EKSPRESĄ Ponnsyhanlo 
Ohio Ir West Virginia valstijose. Adresas:

Stefan Rovnianek,
Pa.

3,O<

3,5<

3,00

9,00 ••
2,oo “
1.60 “
2.60 3,oo

1SZGYDINTAS
l?z 10-tipe? /Ąetipes Rupturos

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

“Pcrejoketm i nu tai Apriltije f. m. kada atsiszaukiau pas daktara O’Malley 
in Wilkes-Barre, Pa , ba kentėjau ant dubeltavos rupturos, jiadeymau mano 
buvo pavoyngas o su didele nebegale vos galėjau baigt savo darba. Gidytojai 
kūne ujami priesz tai gydė: jog tai yra didele kvailiste mislint jog rtiptura 

duosis iszsigidynl be operacijos [asz esmu prieszingas tokiu operacijų. ] 
Po aerskaitimui apgarsinimo liaikraszlije Berwick, Pu., apie gidima rupturos 
per Daktara O’Malley, nnsidaviau in ollisa 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 melu ne nesziojau 
jokiu diržn— norint gana sunkei dirbu, už ka pirmiause padekavoju Dievui o 
po tam Daktarui O'Malley už jo ižgidima. Jaucziuosiu jog tai yra mano 
privalumu duot rodą kožnam kuris keneze ant rupturos idant nusiduot pas 
Daktara O'Malley. JOHN EVANS, Wapwallopan, Pa.

Dirželei niekad neižgidyns rupturos. Kožnas lyras, 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 tvirtybių 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 
aut iszmokescio. Preke užganadidante.

Prisiusk paezline marke už 2/. o uplaikysi 
Daktariszka knygute su abrozelais už dyka.Dr. O’Malley

158 S. Washington Str. Wilkes-Barre, Pu.
Sėliam offi-e kalbasi Lietuviszkai ir Lenkiszkai in 

kur visos gromatos turi būtie adresavotes.

Dranch offlse: 134 Washington Avenue, Scranton, Pa.
Kur Dr. O’Malley galima matit kožna yetnyezia ir aubata.

Dr. Alexander O’Malley
(bPKCIAIdSTAfjl

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

Šutai aukotais 
del moterių ir 
mergių u yra O •z, 
ka dabar jus 
reika 1 a u j a t e 
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.

Didžiausias 
surinkimas szlubinu 
szlebiu visam mieste.

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

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

Szilkai dabar 
madojo. Czia 
rasite didžiau
si iszrinkima 
szilku neigti 
kitur ir tai 
visuose kolo- 
ruošė už maža 
preke.

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

Kalbame Lietuyiszkai, Lenkiszkai, Slayokiszkai, Angliukai


