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Kas girdėt ? Isz Amerikos
Szedien Rinkimai. Katrie 

yms virszu ne žine. Republi- 
konai Sure iszlaimes p. Taftas 
prezidentu Suv. Stei. bus isz- 
rinktas. Pažiūrėsime.

Gerus laikus turėsime po 
iszranku. Fabrikus naujus 
stato, o senus taiso, perdirbi
na ir dydina. Bus piningu, 
kaip pelu.

Katrie norite dovana pada
ryti del savo giminiu, tai ga
zieta užraszykite. Kada, gazie 
ta Lietuvoje gaus, tai nors pn 
sidžiaugs. Tai neyra sunkeny
be dovanele padaryti §13.50 
centu paaukauti, del broliu, 
seselių ir del senu teveliu!

Kaip lykosi apskaityta per 
vieszpatiszkus kantrolierius 
Rusijoje, tai traukije Japoni- 
nes kares iždavi Rusije gata
vais piningais 2 bilijonus, 390 
milijonus- 200 tukstanczius 
rubliu...

O kiek gyva-'cziu žmonių 
dyngo, tai to ne iszrodo, ba 
tas ne turi jokios vertes.

O jagu tuosius piningus bu
tu sunaudoja ant apszvietos? 
Nes tas ne apeina.

Primename del musu myle- 
mu skaitytoju, ydant iszlaik 
atnarp'tumete prenumerata 
ant atelnanczio meto, nes teip 

: . . ^anįpS'fiępng. peikslepĮa, Tek 
spaudyt, kad galėtume priesz 
szvente Kalėdų kožnam nu- 
siunst.
Jagu naujas dabar užsiraszys, 

Tai lig szio Naujo meto už 
dyka skaitys.

Jagu norite del gyminiu dova 
na dadaryti,

Turite del jin gazieta užra- 
szyti.

Visur moteres nori susilygit 
su vyrais visame. Teisybe, 
daugeluose vietose jau turi 
užemia visokius urėdus ir ne- 
vet ant stritkariu kunduktoriu 
vietas yra užemia. Londine 
moteres privertineje randa, 
ydant ijosios butu lygybėje 
vieszinamus su virais ir rinki- 
miuose galėtu duot savo bai
sus.

Vyriausias inžinierius komi
sijos kasimo Panamiszko kana 
lo, pulkauninkas Goeihals 
kalba, jog prie pabaigymo ka
nalo reikes 6 metus laiko, ir 
da reikes $250.000.000, Gra
žus skaitlus nėr ka.

Rosije vela užtraukė didele 
skola sumoje 500,000,000 rub
liu. Tris szimtai milijonu yra 
ant užmokeymo skolų, 150 mi 
lijonu ant geležinkeliu o liku
sioje ant visokiu reikalu viesz- 
patystes. O kiek isz to ejs jn 
kiszenius “teisingu” ured- 
nyku ?

Viena motere lova Steite 
apskundė savo vyra api atsis
kyrimą, jog jaja privertinejo 
prie pilimo rugiu in maiszus 
ir sukrovima ant vežimu, prie 
kirtimo malku ir apžiureymo 
gyvulu. Jai teisingai priguli 
atsiskyrimas! Juk Amerike 
motere ne buvo sutverta ant 
darbo.

KOZNAS EASZO GKOMATAS.
Bet jogo nori rftszit gromata ant puikiau 

sios popieros kokios lig szioi da ne esi ma 
tęs, tai pargabenk sau tuziną su kopertom 
tik už 40/ 65/ ir $1.50 busi užpinadytas o 
ir tas džiaugsis kuris nog tarias gromata 
apiaikys.

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

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

Labai puikus. Adressas:
D. T. BOCZKAUCKAS, 

MAHANOY CITY, PA.
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Be piningu. - Ateme 
gyvastia

Shamokin Pa.- Už tai 
liko be p’ningu. Antanas 
remkis paėmė Karabina pridėjo 
sau prie sprando patraukė gai- 
di su koja ir krito antžemeS| 
be gyvasties.

Atėmė sav gyvas t e jog ne 
mokėjo gaspadoraut

Worcester; Mass.- Kada Lu 
dvikas Minoli sugrįžo namon 
nog darbo rado sayo pacze 19 
metu senumo ir kūdiki vieno- 
likos menesiu senumo negyvus 
su perpjautoms gerklėms. 
Minoliene paliko gromata savo 
vyrui kuriuoje rasze buk aty- 
ma sav gyvaste norints jin ga
na milejo bet gailavosi jog ne 
yra jam tinkama ba ne moka 
gaspadonaut.

Nukirto abi rankas už 
iszdaviiua draugystes 

slaptybes.
Newark, N. J.- Su abiem 

rankoms nukirstoms žemiau ai 
kuniu per sanarTis draugystes 
‘Blsck Hand” kuriu slaptybes 
buvo ižlave-. Villardo Dipitti 
atėjo pas pol c’je praszidamas 
pagialbos apsaugoymo jin nog 
tolimesnio persekiojimo.

Diptti kalbėjo policjei jog 
prisirasze prie draugystes 
“Black Hand, Morel horn, W. 
Va. nereita žiema ir buvo nu 

žiurC^^ JA'rziurc, —įgys'es. • 1,-j.jo
j'n in S*. M chads Pa. kur li
kos inmestas in szante ir abi 
rankas nukirstos žemiau ai 
kuniu.

Rooscveltos pabaigė 50 
metu,

Washington D. C.-Preziden 
tas apvaikezcziojo tomis dieno
mis 50 metu užgymimo diena. 
Laja diena aplaike daugybe 
telegramų isz visu szaliu Ame 
ryko ir Europos su gerais veli 
nimais. Terp nekuriu telegra
mų radosi vienos nog karaliaus 
Anglijos E'tvardo, arctbisku- 
po Irelando, gubernatoriaus 
Hugh s ir kitu ženklivu ypatų.

Laikraszcziu platinimas 
Amerikos Jungtiniuose 

valscziuose.
1907 metuose Amerikos 

Jungtiniuose valscziuose buvo 
atspausdinta 10.500.000.000 
(10 bilijonu 5 szimtai milijonu) 
laikraszcziu egzempliorių; ant 
kiekvieno žmogaus iszpuole po 
125 laikraszcziu egzempliorių. 
Daugiausiai popieros iezeina 
ant nedeldieniniu numerio. 19- 
07 metuose 456 laikraszcziai 
kas nedeldieni atspauzdinda- 
vo 11.539.000 egzempliorių, 
kiekvienas numeris po 32 la
pu. Tiek popierio užtektu 
atspausdinimui 5.900.000kny
gų, kiekviena po 400 lapu.

kiekviena muse iszduoda 
isz saves per meta savo 

pakaleni,jos-
Lincoln, Nebr,- Entomolo- 

gistas Brunneris randaviszkas 
žinunas apskaitė kiek viena 
namine muse ižduoda isz saves 
pakalenijos per laika vieno 
meto. Apskaito jisai jog 195 
kvadrihonu arba prastai kai 
bant 195,000,000 buezeliu mu 
siu.

Del to po visa Amerika isz 
siuntinėje kningutes idant gy 
Ventoj-i naikintu muses vi 
eoms pajėgoms, ba tiejei vaba 
lai daug prisideda prie pra 
platinimo visokiu ligų terp 
žmonių.

Vela nelaime ant 
geležinkelio.

Wilke---Barre, Pa. - Norints 
pereita nedelia buvo nelaime 
per nupuolimo stritkario kuria 
me likos pažeista keliolika 
ypatų tai praeita petnyezia at 
sitiko vela kita nelaime. Ejnan 
tys karas per geležinkeli D. & 
11. likos trenktas per pasažieri 
ni truki, kurie suna’kyno kara 
ir pažeido suvirsz”m dvide- 
szimts ypatų ne kuriuos mirty 
nai. Gilukis kad trūkis ėjo po 
valei ba prieszingam laike bu
tu kone visi pasažierei stritka 
ri užmuszti.

Nepaliove rukit lig smert
New York.- Jonas Totton 

Weber kurie be perstoymo ru 
ke nog 3 metu numyre tomis 
dienomis pabaigęs 87 metus. 
Dvideszimt ketures adynas 
priesz smert da surukę visa ci
garą. Per visa savo amži nuola 
tos rūke be pakovos ir niekad 
nesiskundė ant ligos.

Tinkite paveizda isz szito 
atsitikymo-

Scranton. Pa.- Vladislovas 
Szczepanskis, anglekaeie, vieto 
je savo paczeduma indet in 
banka tai indejo in senus cze- 
verikus. Jojo pati czistindama 
narna, kaip surinkus visas ne
reikalingas ezaszlayas sudegino 
o teip-gi ir senos czeverikus 
kuriuosia radosi piningai. 
Szczspanskis sugrįžo namon 
isz darbo, norėjo pažiūrėt 
viet’of<6: ka"Ja-a“’ _ ."amaetoje 
se paezios api senus czeverikus 
nes toji atsake jog sudege o su 
jeis ir szeszis szimtus sunkei už 
dirbtus piningus.

Nelaimes ant geležinkeliu 
per tris menesius

Harrisburg, Pa.- Per laika 
trijų menesiu ant geležinkeliu 
steite Pennsylvanijoi likos už- 
muszta 302 ypatos o 3514 pa
žeistu. Isz tojo skaitliaus likos 
užmuszta 253 ant gariniu gele 
žinkeliu o 49 ant stritkariu o 
pažeistu buvo 2039 ant gari
niu geležinkeliu o 1475 ant 
stritkariu.

Tokis tai raportas likos ap
garsintas per State Railroad 
Commission. Toji komiseije 
aplaiko raportą nog kožno ne
laimingo atsitikymo.

Senam vulkane atrado 
daugybe deimantu.

Reno, Nevada.- Alexandras 
McTavern kuris ne senei su 
grižo isz Death Valley, tvirti 
na, buk jisai atrado kasiklas 
deimantu kuris randasi ižde 
gūsiam vulkane. Ant davado 
savo tvirtinimo atneez i su sa
vim kelioleka szmoteliu dei 
mantų kuriuos rode žinunams 
o tieje pripažino, jog deiman
tai yra panaszus m deimantus 
kuriuos iszkat-a garsingosia 
kasiklose South Africa.

Jau kelioleka kapitalistu su 
sitare suorganizuot kompanije 
ant kasimo deimantu.

Galite gauti kningas szito 
kias Redaicijoja •‘Saules’’ Ma
hanoy City, Pa.

Lietuviu. Tauta I :r II to
mo. $1.50
Ižganimas Vargdienio. .25^ 
Koks privalo būti vaiku augi 
nimas. .25^

Tikri ir ne tikri Szventie- 
jei. -25^

Lietuviai! ar gerais keliais 
žengiame. -15^

Ka-turime veikti-del muso 
ižganimo. -05^
Vienakis. -05^

Imtynes Varguoliu su bago 
ežiais. .10ff
Isz ko kyla melai. .75^

Kankintojai ir Kankintiniai 
už mokslą. 1.00
Dvyniai vagis. .25^

ISZ BOSUOS, L T F* 
TU VOS IB LEN»

KIJOS.
Marijavitu kuningas 

Kaune
Kaunas - Atvažiavo vyriau- 

syeis marijavitu sąjungos ma
gistras kun. Kovalskis, kurs 
spalio 12 d. laike miszias lietu 
viu ir lenku kalboj.

Kuningas atvažiuoje in 
amerika-

Kuu. T. Meszkis, szv. Jono 
btžnyczios kamendorius, iszva 
žiuoja isz Vilniaus vieniems 
metams Amerikon pasipažinti 
su amerikiecziu gyvenimo san- 
tikiais.

Kunigu parmainos Sienų 
vyskupijoje.

Kun. Draugelis isz Sasna 
vos in Mariampole; kunig. 
Juozaitis isz Liubotino in Sas
nava; kun. Ramotowskis isz 
Vizuos in Liubotina; kun. Stri 
maitis isz Ilguvos in Vizna; di 
jakonae Žievys m Ilguva.

Savžudystes auga.
Nuo sausio men. ligrugpju- 

ežio men. Peterburge nusižudė 
ir mėgino žudyties 813 žmo 
niu.

1905 metuose nuo sausio 
men. lig liepos nusižudė 202 
žmones; 1906 metuoee-346; 
1207 metuose-486 nusižidy 
mai.

Varszavoje lenkai norėjo ap 
vaikszczioti savo garsaus ra 
ezytojo Aleksandro Svieuto- 
chovskio 40 metu raezymo 
sukaktuviu diena. Tam tiks 
lui buvo manoma buvo daryti 
susirinkimus, skaitymus, teat- 
ruošia loazti jo veikalus ir t. t. 
isz daugeliu vietų buvo tai 
dienai suvažiavę daug szeip 
žmonių ir valstiezcziu kad pa
klausyti ka tas raezytojas pa- 
rasze, pasigėrėti jo gražiais 
varguoliu gyvenimo apraszy- 
mais, pagerbti ta savo numy
lėta raszytoja- apgynėju. Bet 
Varszavos general- guberna 
torius ta diena uždraudė 
Svientcchovski ir minėti. Taip 
tie visi prisiruoszimai niekais 
ir nuvejo.

§ Kursko gubernijoj polici
ja suėmė ir kalejiman inmete 
viena popa už tai, kad jie revo 
liucijonieriu buvęs.

Užmusze žandaru
Vilniuje ant Sziaur-vakari

nio geležinkelio str.c jos likos 
užmusztas žandaras Ivanas za- 
siedatelvas. Užmuezejas Žan
daro pabėgo ir dar ne be tapo 
suimtas.

Kun. Dambrauckis 
numirė-

Kaunas. - Rūgs. 2 7 d. mirė 
pralotas Vlad. Dambrauckas.

Rosi jos valstybes skola.
Sausio 1 d. 1908 m. Rusija 

turėjo 8 725.000.060 (8 bilijo 
nai 725 milijonai) rubl.; Sau 
šio 1 d. 1909 m. bus jau vale 
tybee skolos 9.817 000.000. 
(9 bilijonai 817 milijonu) rub
liu.

Czaikauckas paleistas
Peterburgas.- Garsingas re 

volucijonierius i Czaikauckas Ii 
kos paleistas ant luosybes po 
postatimui 50.000 rub. kauci
jos. Kaucije pastate patrijotai 
isz Anglijąs ir Amerikos.

Mokiniu Priežiūra 
Vilniuje

Vilnius.- Rng-ejo 29 d. bu 
vo invykes tes komisijos pose 
dis, kurie rūpinosi mokiniu 
pri ž uros už mokyklų sienų 
sutvarkymu. Tame posėdyje 
buvo tik užmanymai tveriami, 
ku;ius dar turės paskui per
žiūrėti ir patvirtinti suszaukta 
taryba gubernatoriui pirminin
kaujant.

Tie instatymai draudžia mor 
kiniamsukyti gatvėse ir vi 
euomenes instaigose, draudžia 
lankyti kavines ir konditors 
kas vėliau eeptyntos vakare; 
visai uždraudžia mokiniams 
lankyti aludes, smukles ir t 
u^instaigae. Sulig teatru nūs 
jf^fsta nurodyti, kokius veika
lus etanant, geriau bus moki
am neinleisti.

Miesto galva nurodė, jog la 
bai esą reikalinga in tokias ta 
r/bas kviesti tėvu komitetu 
eletovus. Susirinkusi komisija 
a’tmete jo nuomone. Tuomet 
j’s apskelbia, jog praszysie 
pats ypatiszkai mokslo apskn- 
H; i o globėjo prileisti in posė
džius tėvu komitetu atstovus. 
yGeradeyngas kaimynas.

Kaip žinoma kaiminysteje 
Visztyczio, miestelio guberni 
joi Suvalskoi, tuojaus prie Pru 
siszko kordono, randasi turtas, 
Romintai paviete goldapskam, 
kuris priguli prie prusu cieso
riaus.

Wilhelmas II kas metae pa
baigoje Spalio menesi je pribu- 

53a ant savo turtu ant medžiok ivo o nvziun am to įmnirvav 
radejum del savo kaiminiezko 
kaimo Visztyczio.

Neeenei Žytkieminnsia, pri- 
gulinczio prie Romintu, kasz- 
tu ciesoriaus likos pastatyta 
ligonbute Joanitu, kuriu yra 
patronu Wilhelmas H.

Kada da ligonbute statėsi, 
baronas Spekvon-Sternberg, 
kareivis isz zokono joanitu, vi 
riaušes girinykas karaliezkos 
Žytkiemiuosia, apgarisino, jog 
ne tik padonai jojokaraliszkos 
esybes, nes ir kaimynai isz po 
kondono, gales naudotis isz Ii- 
gonbutes. Vienas isz pirmuti
niu ligoniu, buvo darbininkos 
isz Osowco gubernijos Lom- 
žynekos, kurie patrotino koja- 
prie dirbimo geležinkelio.

Diena 27 p. m. atsibuvo aty 
darymas ligonbutes ant kurios 
pribuvo žmonis isz abieju pu
siu kordono. Po piet atvažiavo 
ciesoriszka pora trijuosia auto 
mobiluosia su sveczeis. Buvo 
ir Suvalskos gubernatorius 
Stremonchovas.

Ciecoriue Wilhslmas afiera 
vojo bekojui gumine koja o 
dažiuretojui I gonbutes szimta 
rubliu del iszejnancziu palie 
gusiu ant kaeztu keliones.

Po tam ciesorius*apvede po 
visa ligonbute ’gubernatorių ir 
pats atsilankė in vietinia mo- 
kikla. Po visai ceremonijai už 
kviete Szambelena Stemoncho- 
va ant piet in si vo palečių in 
Romintus.
Drova baisios žudinstes 

grafo Kmarovskio jau 
prasidėjo.

Petersburgas.-Ant galo po 
ilgam pertrukdyme prasidėjo 
prova rusiizkos grafienes Tar- 
novskienes, advokato Prillu 
kovo ir Povilo Neumovo sū
naus buvusio gubernatoriaus 
Kijevo už nužudinima grafo 
Komarovskio mete 1907.

Grafiene Maria Nikolajevna 
Faruoska susikivirczinus su 
savo vyru suėjo su savo prie- 
laidiniu ir su juom iždume. 
Tornovskis susitikias su savo 
paezios pnlaidiniu užmusze 
jin ant uliezios Kijeve už ka 1> 
kos nenubaustas. Po tam ap- 

laiko nog savo paezios ats;sky- 
rimą Po provai Tarnovskie- 
ne ap’ip"cziavo su savo ad
vokatu Prilukovu kuris pame 
te savo paezia ir vaikus iždu
me su grafiene ia Parižiu. Te- 
nais grofiene susitiko su savo 
senoviszku pažinstamu grofu 
Kamaraucku kuris pi i lipo prie 
josios su kunu ir dueze, o kad 
buvo turtingu iždume su juom 
palikdama Pnlukova. Koma
rovskis užasekuravojo savo 
gyva.-ti ant $100.000 užrrszida 
m s asekuracije ant giafienes 
Mete 1907 visi susitiko Veneci 
joi. Grafienei lig tam laikui 
nubodo gyvent su Komaroskiu 
o daugiatsia jai rūpėjo aseku 
racije ir geide idant Komarovs 
kis greicz'anse numirtu. Su
vejąs paslapta su savo pirmuti 
neis “vyrais” Naumovu ir Pri- 
lakovu, prikalbino juosius i- 
dant Komarovski nužudintu, 
ka ir padare, Naumovas atejas 
nakties laike in hoteli kuriame 
Ko marovskas radosi ir nuazo- 
ve jin kada tas lovoje miego
jo.

Naumovas likos aresztavo, 
tas o tu juom ir Tarnovskiene- 
Prova likos perkelta in Vene 
cije, Italije, kur žudinsta likos 
papildinta.

Tarnovskiene isz gimimo bu 
vo A’risze. duktė grffo O Ru- 
rik kuris buvo apsigivenias 
Rosijoi.

Isz Lietuvos,
. N ome i is.

(Vilniaus pav.) Rūgs, 22 d. 
naktin pas medininką Mikosza 
insiverže 7 apginkluotieji vy
rai ir reikalavo tuketanties ru
bliu. Szis bandė nuoju apsi
gint su szaudykle bet užpuoli
kai sulaužė ja suriszo jo žmo 
na ir sūnūs ir patis pradėjo pi 
nigu jieezkot. Gyvais pinigais 
ir daiktais paėmė ant 100 rub. 
suvirszum.

Važiniai.
(Suv. redj. Spalio 6 d. va- 

žitojanezius isz Budyeicziu, 
Vaiczekautska ir Mickevicziu 
isz Graužiniu užpuolė kokie 
tai Žmogžudžiai isz Sudarcku 
dvaro isz pradėjo basliais vai 
szint. Kiek galėjo žmones gy
nėsi, bet matydami, kad muszi 
ku subėgo visa gauja, eme beg 
ti. Vaiczekautskiui nepasiseke 
isztrukti irjtaip jin sumusze, 
kad ant rytojaus pasimirė. 
Gražiezkiu policija du užmu- 
ezeju suėmė, o kiti pabėgo.

Vabalninkas,
(Panev. pav.) Rugs. 20 d. 

užsidegė Salmiesczio dvaro 
kluonas, Sudege maszinos linu 
dobilu, kumecziu kūtes viso 
ant 10 tukst. rubliu.

Salocziai.
(fan. aps.).] Begalo daug 

vnrgopadare musu sodiecziams 
toks lietingas oras: lyja be per 
stojimo jau 7-ta sanvaite. 
Daug javu piautu ir nepjautu 
pūva ant lauku, bulves kirmy 
ja. Neturime dar ne saujeles 
kugiu pasiseje. Jeigu nesulau 
Sime oro permainos, tai atei- 
naneziais metais bus labai 
sunku.

Debeikiai.
(Ukm. pav.). Rugs. 27-ta 

dienapradejo policija suiminėti 
debeikieczius už monopolio su
daužymą. Jau suėmė nieko ne
kalta Bani. Mat Banys susipy 
ko su kitu vaikinu, kuris ji ir 
inskunde policijai. Uriadnin- 
kas su keliais sargybiniais at
važiavęs ji suėmė. Parsivežęs 
pas save labai sumusze. Dar 
žadama iki 70 debeikeicziu- 
suimti.

Panevėžys.
Nei vienas isz mažesniųjų 

Lietuvos miestu nėra taip tur
tingas mokyklomis, kaip Pane 
vėžys. Pirmaus tas miestas nie
kuo neatsižymejo, dabar-gi jo 
verte augsztai pakilo.

Todelei ir reiktu lietuviams 
su juo areziau susipažinti kiek 
naudos savo krasztui atnesza 
jis savo mokyklomis. Seniau 
kas norėjo mokyties turėjo 
Szaulius, Mintauja Liepoja, Ry 
ga pasiekti, kas žinoma kai- 
kuriems ir labai neparanku 
būdavo. O dabar norintieji 
mokyties ras Panevėžyje se- 
kanezias mokyklas:

1) Realine-septyniu klesu su 
lietuviu kalbos iszguldymu.

2) Mokytoju seminarija, 
kurioje irgi lietuviu kalba isz 
guldoma. In ta seminarija lai
kome visi akis atkreipė nes 
laukiame isz jos lietuviu mo
kytoju.

3) Keturiu klesu miesto mo
kykla kuria baigus galima 
lengvai in realines mokyglos 
penktąją klesa instoti, dar pa
sitobulins kai-kuriose mokslo 
Ezakose.

4) Moterų gimnazija su 
lietuv. kalbos iszgldymu.

5) Marijine keturiu klesu 
moterų mokykla su amatu 
skyriumi.

6) Vierchoustinekienes pri
vatine moterų progimnazija 
taipogi su lietuviu kalba isz 
guldymu.

Apart to Panevėžys guli 
paežiam Kauno gubernijos 
viduriiejr labai lengvai isz 
visu pusiu pasiekiamas, i.ie- 
pojaus Romnu kelias tęsęsi 
per visa Kauno gubernija. 
Siauravežis geležkelis vadina 
mas Szvenczioniu Panevėžio 
jungia Paneveži su Vilniaus 
gubernija.

Pats Panevėžio miestas gana 
szvarus ir stovi gražioje vietoje 
ant Nevėžio upes. Pragyveni- 
m as ežia irgi nėra per daug 
brangus mokiniam butu užtek
tinai. Lietuvos jaunuomenei 
privalytu labiaus atkreipti 
atyda in Panevėžį, kaipo in 
miestą kuriame kaskart szvie- 
siau dega m >kslo žybiktuvas. 
Tautinis susipratimas taipogi 
ne žingsniais esia žengia bet 
bėga pilna ryszczia.

Liudvinavas.
(Kalvarijos pav.) Nors jau 

nuo pavasario esam uždengė 
szventomis dienomis visas smu 
klės bet girtuoklyste vis nesi
liauja. Giria visur...

Kai-kurie ūkininkai sueigoj 
ezauke kad uždengtu smukles, 
dabar gi smuki ninku nužemin 
tai meldžia rojaus skistymelio. 
Teko man matyt kaip vienos 
smukles kieme sustojo žmonių 
gal kokia trisdeszimts. Iszeina 
“szeimininkas” visi kepures 
keldami praszosiin vidų. Smuk 
liniukas del ko tai visu nelei
do; taip gal iezskyre keliolika, 
kitus linksmus nusivadino in 
vidų ir duris uždare. Paskui 
asz sužinojau jog smuklinin
kai neduoda tiems kurie dau 
giausia szauke sueigoj.

Skuodas.
(Teleziu pav.). Jau beveik 

treji metai nuo to laiko pras
linko, kaip buvo sudaužyta 
Skuode du degtines monopoliu 
bet vietine policija stropiausiai 
tebeuostineja'vis nauju tame 
atsitikime dalyvavusiųjų kalti
ninku. Taip, neseniai dabar 
suimtas ka-tik isz Amerikos 
sugrįžęs vaikinas, P. Bitleris 
poFcijos spėjama, jog ir jis 
busiąs prisidejae prie degtines 
daužymo. Pirmiau suimtieji 
jau treczius metus tuno kalėji
muose, nesulaukdami teismo.

(Daugiaus ant 4-to puslapio).

Isz visu szalu
Užmusze (>0 ypatų. 1

Rymasi-Ligonbutije Porto- 
londone numirė tomis dieno
mis žudintojas Musolino kuris 
savo gyvenime nužudė 60 ypa
tų. Buvo tai didžiauses žudin
tojas Dalijoi kurio visi bijojo
si ir mokėjo jam padotkus, 
idant iszsisaugot nog smert. 
Kinczikai pasirenge ant 

priėmimo Suv- Steitu 
flota.

Amoy Kinai.- Pribuvimas 
flotos liko? apgarsintas ant 30 
-tos d. s. m. Visas miestas li
kos puikei papuoeztas. Mieste 
Amoy likos padauginti sargai 
idant prižiuretu paredka. Sve- 
timžemams likos uždrausta ejti 
ant pleciaus priėmimo.

Keboleka nedeliu adgalios 
likos isztirynetas suraezas terp 
Kincziku kurie ketino padaryti 
skerdyne ir iezneszt kelioleka 
laivu in padanges kada Ame- 
rikoniezka v flota pribus nes 
suraezas likos in laika sunai
kintas o vadai intrenkti in ka- 
leyma.

Pasikėlimas turkiszku 
žalnierlu.

Konetantinopolus.- Pulkas 
turkiszku Žalnierių stovinti 
prie polociaue Yildiz Kiosk 
pasikėlė prieszaie randa ir savo 
virfzininkue. Likos paszauktas 
kitas pulkas ant apmaleztni- 
mo pasikeleliu- szaudami in 
juos, užmuezdami 18 pasikėlė 
liu ir pažeisdami 26; likusius 
suėmė ir patai pino in kaleyma.

S20 om> onrastu per 
žuvininką.

Paryžius.- Dvideszimts 
tukstaneziu doleriu bulgarisz- 
kome bumaszkoms likos suras 
ta per žuvininką isz Mentono 
ir atyduoti in valdžios rankas. 
Piningai tieje likos pavogti 
per du bulgariszkuepacztiniue 
tarnus, du metus adgalios. Žu
vininkas aplaike dovanu 
$5 000 už suradimą.

Japonai jieszkos 
nuskandyto turto.

Tokio.- Japonai tomis die
nomis parengė ekspedicije ant 
atradimo nuskendusio turto 
kuris nuskendo su laivu Ura- 
g», mete 1867, kurio verte isz- 
nesza ant $800 000, susidedan
tis isz §500.000 sidabro, vario, 
misingo, sidabriniu yndu ir 
brangiu rakandu.

Vieta nuskandyto turto yra 
užlaikoma slaptybėje nes ir ki 
tos vieszpatystes jeszko nus
kandyto turto.

Milžlniszka armota.
Essen, Vokietije.- Czionais 

dirbasi armota del Rusiezko 
rando, pagal iszradima inžinie
riaus Besobeasoff, kuri szauna 
4,000 svaru szuvi.

Laike iszbandinimo davė ge 
raužganadtnima randui. Ar 
mota toji leidže szuvi ketures 
miles.

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

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

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

EUROPA — Rosije $3,50
Angliję ir Szkotlje 15 sh 
Prusus 25 mi

Mėnesinis Rasztas “Linksma Valanda"
AMER1KE ANT METO__ __________ __ ... $1,oo
ANGLIJĘ..... .....................  7 gh

........ ................  7 mr
MOSSIJE..... ................._........  $1,50

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

^MEKIXR     $3,00 
ROSSI J E    ..........—$4,50
ANGLIJOJ................„..........    10 gh

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

PA. POST OFFICE, AS SECOND 
CLASS MAIL MATTER. : : : : į
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Buvo jau vėlus laikas ir 
trumpa rudenio diena tuojaue 
turėjo pavirsti nakczia, kada 
asz nuvargus ir perszalus par 
grįžau iez miesto. Mieste tu
rėjau daugybe visokiu reika
lu.

Tarnaite atidarius duris 
tuojaue man praneeze:

— Poniute, poniute namo 
sargas mums ežia koki vaika 
atvede, kuris tarp vartų ant 
bruko gulėjo. Sake, jog begu
lėdamas dar ir euezalti gali.,. 
Kad poniute jo pažiūrėtum...

— Kas tai do vaikas! Žinai, 
kadjubagu ir jokiu valkatų 
asz in savo narna nepriimdine- 
jul...

— Sargas sako, kad jis 
sierata,- motina, sako, in lau 
kue iezbegue, ar ka. O jis pate 
privalo kvailiuku būti- stovi 
žiūro in akie ir pae jo ko 
nore iezklaueti yra labai eun

_  Ak mielinau 
imdama nuo galvoe kapeliu- 
sza, gal man to vieko kada nore 
da truko! Jau ir taip tu varguo 
liu kaskartas vie daugiau atsi
randa, skolų turiu iki pat au- 
eu, žiema slenka, neturiu kuo 
apsiauti, randa reikia mokėti, 
malkas pirkti ir iezkur tu bied 
na motenszke gali pinigu gau
ti. Da ir tas ežia toksai atsivil 
ko! Turbut nieko geresnio 
nesulauksiu.

Lzejau in virtuve. Kampe 
prie liampoe stovėjo Dievo 
eutverimae, buvo basas, apžė
lęs, purvinas- kokiais tai ekar 
malaie apeiekarmalojee- žo
džiu sakant maža krūvele 
ekudurliu ir eutersztu ant gal
voe plauku. Stovėjo atsirėmęs 
prie sienos ir žiurėjo prieszai 
eave.

Jo akys man pasirodė labai 
dyvnomis. Buvo vyriezkoe, 
tik da nesuaugueioe. Turbut 
jos žiurėjo ant savo liūdno li
kimo ir ant vieu aplinkui 
daiktu.

— Ar nematai ponios?... 
Pabucziuok ranka!- užka 
mandieravo tarnaite, kuri su 
ponia sykiu buvo inejue.- Ka 1 
Negirdi, tu... vaike!... euszuko 
ant galo supykus.

Vaikas nesijudino.
— Duok jam ezventa paka- 

ju, Variute- tariau prieiartin 
dama prie jo. Su nuosteba 
dabar asz in jo akis žiurėjau 
ir tarytum jose pamaeziau, ko 
niekad da nebuvau macziuei: 
Vaikas etaeziai in mane žiūre 
jo.

— Kaip, vaikeli, vadiniesi ? 
- paklausiau prie jo pasilenk
dama.

— Antanukas- atsake ra
miai. Pažiurėjo in mane su 
žingeidumu ir galva palen
kė.

— O tavo motina kaip va 
dinasi? Ka?

— Mano motina? Juozie
ne.

— O tėvelis?
— Tevelia? Juozas Pitkus-
— Kur jue gyvenate?
— Mee gyvenome Po 

povszeziznoje.

— Kaip tai gyvenote? Tai 
kur dabar tavo tėveliai?

Ant to paklausimo vaikas 
sukrupo ir nieko neatsake.

Bet tuomtarpu mergaite 
Veronika sukinejanti apie ar
bata, atidarė pecziu ir isz pe- 
cziaus pakvipo užsilikęs nuo 
pietų viralas. Melinoe vaiko 
akytes pakilo in viiszu ir vai
kas tuojaue atsisuko prie pe- 
cziaue; luputes drebėjo.

— Variute, jis alkanas. Pir 
miausia ji reikia pavalgydyti, 
o paskui jau apie viską galėsi 
me iszsiklausti.

— Koks ten, praezau ponios 
yra alkanas! Turbut ki.-zenius 
pilnus turi duonos prikimez- 
tue. Jie visi tokie bambliai 
valkatos!

Vienok po nekuriai valau- 
deliai Antanukas eedejo prie 
stalo ir jau valgė. Bet valgė 
taip kad Veronika suprato, 
jog kiezeniuoee duonos neturi. 
O paskui asz eu juom pradė
jau kalbėti:

— Tai sakai, kad vadiniesi 
Antanukas Pitkus ir turi gim 
dytojue, taikur-gi jie?

Vaikas tyli: Akie in mane 
pakele ir vėl be palovos tar
tum norėjo eu jomis iez manes 
ka nors daeižinoti. Turbut jie 
mislino: ar sakyti, ar ne.

— O ka tu ežia tarp vartų 
dirbai, kada tave mano sargas 
rado ir pas mane atvede?

— Asz nuvargau ir sėdė
jau...

— Na, bet vakare sėdėti 
ant tokio ealczio negerai: Ga 
Įėjai euszalti: Delko-gi tu na
mo nėjai ?

— Namo? Asz namo netu 
riu.

— Kaip tai? Tai kur vakar 
gulėjai ?

— Vakar? Asz gulėjau ant 
lentų miezke, pas Mejera.

— O ka valgei ?
— Ant priplaukusiu prie 

kraezto medžiu žmones vaka
riene virė, asz jiems prineszio- 
jau malku ir skiedrueziu pri 
rinkau, tai paskui valgyti ir 
man davė.

— O sziandien?
— Sziandien jau tu žmonių 

susirinkimo nebuvo, nes nega
lėjau atrasti. Dabar ezalta, tai 
j* T-mja tutzuzm— Atsiduso 
vaikas.

— Ir taip gyveni seniai?
— Nuo pat Sekminių. Va

sara, tai tik vieni juokai- pri
dūrė juokdamasis.

— Bet kam po miesteli val
kiojiesi, ka ?

Vėl valandėlė tylėjimo 
Vaikas aplinkui apeidaiie.

-— Na, ka? Antanuk? Kei
kia, kad tu viską man iezpasa 
kotum, nes kitaip asz tau me- 
ko negalėsiu pagelbeti. O juk 
tu pats žinai, kad per visa žie
ma po Mejero lentas nenore- 
tumlandžioti ir alkanam szalti, 
ar teisybe? Norėtum geriau tu 
reti narna, valgi, gera apsivilki 
ma czebatukus ir mokintintis 
ko nore, kaipo ir kiti vaikai da 
ro. Ar norėtum ? J aigu taip, tai 
dabar turi man viską papasa
koti...

Melinoe akutes užsitraukė 
migla luputes vaiko sudrėbėjo 
ir nedrąsiai paklausė:

— Bet poni... Poni mane 
neatiduosi prijutan?

Supratau, ant vaiko duszioe 
dugno turėjo gulėti kokia nore 
paslaptis. Savo ranka uždėjau 
jam ant peties ir prie eaves pri 
sitraukiau.

— Prijutan, vaikeli? Ne 
neatiduosiu! Gali su tuo ramus 
būti.

Ir pasijutau, jog mano akis 
taip-gi kokia tai migla prade 
jo traukti.

Antanukas nurijo seile,ir 
tarė:

— Tai dabar asz jums, po
ni, viską papasakosiu.

— Gerai, pasakyk man vis
ką. Kur-gi tavo gimdytojai?

— Tėvelis iezvažiavo in 
Maskolija. Jau seniai itzvažia- 
vo. Pelenu dienoje buvo su- 
gryžee bet labai girtas; mus 
mueze ir mamyte musze o pas
kui iszsiemes isz skryneles pus 
ketvirto rubliaus kuriuos ma
myte pati buvo uždirbus, jog 
važinėjo labai toli, in Maeko- 
lija kaip taip pasakė, motina 
tuojaus ir krito ant padlagu, o 
tevelia iezkeliavo.

— Ir jau paskui negrižo ir 
iki ežiam laikui nieko.

Prijotas -sieratu namas Mas 
kolijoje neraeze ?

— Ne. Visai iezvažiavo:
— O kas buvo potam?
— Potam mamyte isz proto 

iszejo. Apsirengdavo visokiais 
drabužiais, vaikszcziodavo po 
ksima ir ezokdavo. Taip iez jos 
visi juokėsi. Paskui užpuolė 
ant vieno virvininko, kuris prie 
ezai gvveno, ir pradėjo jin 
muszti. Tokiu budu žmones eu 
sirinko ir mamyte norėjo ati
duoti pas ezv. Jokūbą, bet tuo
kart dar taip likosi.

Antanukas pertrauke savo 
kalba ir in liampos, ant stalo 
deganezios, liepsna žiurėjo. Jo 
duszios gilumoje turėjo užgim 
ti kokia nors baime, nes ake 
leee pasirodė aszaros.

— O kaip potam buvo?
— Potam, tai mamyte visa

da trankėsi. Tai meldėsi tai li
tanijas giedojo ir mums pa
tiems dar kartais liepdavo 
melstis. Arba ne, iezeidavo iez 
namu ir kelias dienas nesugriez 
davo... -J

— O jus ka be mamytes vei 
kete? Ar daug jius vaiku buvo?

— Vaiku? Buvau ąez ir 
Viktutė ir Mariute, ezita ma
žiausia

— Ka-gi jus valgėte?
— Nuo mus nepertoli gyve 

no musu tetule. Tai laikais 
mums duodavo duonos, ar ro- 
pucziu, arba taip ka nore, o po
tam kada oras buvo eziltesnie, 
ekabinedayome ruezkynias ir 
dilgeles virdavome.

— O potam kas buvo?
— Potam... Karta Mariute 

susirgo. Kelias dienas pasirgus 
numirė. Mamyte namo parejius 
kaip pamate numirusia Mariu 
te pagriebė peili ir mus norė
jo papjauti. Asz iszbegau tada 
isz pirkios ir pradėjau nesavu 
balsu rėkti. Ant mano balso 
žmones susirinko ir ja’zauke 
zemski. Zemekis paemes ma
myte nuveže pae ezv. Jokūbą. 
Kada ja veže, ji nuolatos szau 
ke: “Duokit man peili, duokit 
man peili!”

Antanukas savo kalba per 
trauke ir galva nulenkė žemyn. 
Mažam jis dar ir dabar moti
nos baisa girdėjo. Veidas na 
bagelio iszbalo... uei pradėjau isz bai 
mes drebėti.

— O kas eu jumi atsitiko? 
- po valandeliai vėl paklau
siau.

— Sumumi’Mudu tetule 
pas save paėmė, o Mariute pa 
laidojo.

— O ar gerai jums pas tetų 
le buvo?

— Gerai. Tik jos vyras mus 
pas save nenorėjo laikyti. Sa
ke, jog mudu perdaug valgo
me ir jie savo vaikus taip-gi 
turi Tetule mus norėjo, bet 
jos vyras atsisakė. Paskui mu 
du nuvede ir piijutan atidavė.

Kalba urnai pertrauke.
— Na, ir kas buvo tol’au ? 
Antanukas tylėjo.
— Tai jus prijutan atidavė? 

Sakyk, vaikeli, kaip toliau bu 
vo ?

Pas'žiurejau in akis, visas 
buvo iezbalee ir lupas eukan- 
kandes.

— Kas toliau atsitiko? Sa
kyk, vaikuti! Ar judu priju
tan paėmė?

— Viktutė priėmė- prasz 
nabždejo -bet mane..

— Na, o tave ?...
— O manes neeme, nes asz 

pabėgau.
Su tais žodžiais galva urnai 

pakele ir priesz save pasižiu
rėjo. Akys stebėtina szviesa už 
spindėjo ir kumszczia su
gniaužė.

— Nenorejiai prijutan eit', 
tai delko?

Melinos akutes, tarytum da 
sabiau priszvito, veidas parau
donavo ir vyriszku balsu eu
szuko:

— Nenorėjau maskolių pa
silikti! ..

Pasaka isz gyvenimo pa- 
cziuotu.

Vienam raiztelije pasirodė 
gana akyva ir juokinga pasa
ka:

Vienas jaunas žmogus ku
ris vos daplauke prie pristo 
vos moteristes nusidavė karta 
pae savo tęva ir tarė:

— Teve kas dabar turi būti

Begk pas Ragažinskai
Kur begi teip staigai? 
Ar tav kas ne gerai?

Gerai man ir smagu!
No llagažinsko sznap. 

selo turiu’
Ir tu kūmai 

nestenetum
J ago tokia a- 
rieika turėtum

Agentas

Columbia
ALAUS
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Jagu nekurie Lietuvei protą 
tuntu, 

Tai eu cziutabakeis ne užsi
dėtu;

Pats savo ake regėjau
Ir savo ause girdėjau:,..

Ant kožno žingsnio polaude 
rius niekina, 

Visaip’juosius vadina;
O tas polanderis už giluki del 

eaves turi, 
Kada cziutabakiui užfundyt 

gali!
Szioks mis'er, toks mister, 

drink bira, 
Mister, gal laikini vina, 
Drink mister ai laik ju, -

Gal nori geru cigaru.
Del angliko praleis ka dau- 

giause,
Mat, tai garbe dydžiause,

Ba tai anglykas, 
Tai ne Lietuvnykas!

O ka anglikaites, 
Tos glaudžesi prie sporteliu 

kaip kalaites, 
Tiejei-gi koteli užstatytu,

Anglikaites girdytu!
Aaaa! reike ir panose nubra: 

duot,
Kad tik kokei Keidei pasidt 

bot.
Brolyti! kad ir nosi nusipjausi, 
Tai vis varda kreizes gausi.

No tu szlamsztu ateikratykie, 
Ūselius užsiaugykie;
Gamtai nesiprieszykie 
Ūselius užsiraitykie!

Katros anglykes su polande- 
riu susiporina,

Tai darbinio krioka pavidalą 
payma!

Gero gyvenimo ne turės, 
Lig smert varga kentes.

ponu muso name, ar asz ar 
mano pati?

Senas žmogus nusiszipsojo 
ant tokio užklausyrao ir vieto 
je atsakyt teip atsiliepe:

— Užkinkik geriausia pora 
mano arkliu paymki szimta 
vii-ztu ir nusiduoki in kelione. 
Jago surasi paeziuota pora ku
riame yra pati ponu tojo namo 
tai palik jiam vitzta jago vela 
ponu name bus vyras, tenais 
palik jam viena isz mano ar 
kliu.

Jaunas žmogus nuvažiavo 
Po kokiam tas laikui, kada jau 
buvo lengvesnis 79 visztas, o 
arklius da nuolatoi turėjo, at 
važiavo in viena narna ir pa
klausė pacziuotu paprasta klau 
syma:

— Žinoma jog asz esmu po
nas namo,- atsiliepe eu paei- 
eziauszimu vyras.

— Turi man tai užtikryt- 
pnspirinejo pakelevingas.

— O! nieko lengvesnio

Tnradaikos pamokinimai del 
sporteliu.

Auksinis piningas! 
Tai puikus daigtas! 
Gardžiausee valgis! 
Pajus ir szolderis!

^’°’Ru?efis ir butelis!
Suta steluota turėk, 

Už jin kriaueziui nemokėk!
Žiedus ant pirsztu užsidek, 
Bukie teisus,- isz paniūru 

žiūrėk;
Piningu ne czedykie, 

Savo uždarbi karezemoje pa 
dekie.

Teisybes ne kalbėk, 
Terp apszviestunu tylėk.

Mokytu tuojaus busi, 
Kaip geografije ir liigena skai 

tysi.
Niekam gero ne duok, 

Teisybes ne sakykie,-meluok! 
J agu ka neturi tai pasivogk, 

Dora žmogų iszjuok, 
Ant tikybes kaip szuo lok!

Lupa savo brazduok, 
Kad ne turėtu ant ko, snarglys 

karot.
Melstis ne - reikalauji, 

Juk no Dievo piningu ne 
gauni.

Paczuotis ne reikalauji,
Ba merginos doros už paeze 

ne gauni.
Treinu važinėti nereikalauji, 
Ba už dyka tikieto ne gauni. 
Mergina, katra ne kramto ežiu, 

Tai patinka del visu.
Biedna szelpt ne reikalauji, 

Ba ir tu vargszelis, už dyka 
ne gauni.

In bažnycze eiti ne reike, 
Nespliklupei nežino kaveiktie.
Jagu nori apszviestunu būti, 

Turi nuolatos plovoti..
Kaip piningu suvis ne turėsi, 

Tai kito skrinele atpleszi, 
Piningu ir drabužius paimsi, 

In kitur nulapsesi, 
Tiktai pravarde permainykie 

Ir lupa ne brazduokie.
Tada puikei gyvensi, 

Kol ant kartuvių ne pateksi.

Malujskos inoteres.
Motere Malajskos, Madagas

kare ant salos prie Afriko yra 
luoeos neg padotku. I z tosios 
progos daug vyru nenorėdami 
mokėt padotku užsileidžia sav 
ilgus plaukus apsiredo in mo- 
teriszkas szlebee, ejdavo pas 
enropiecziue ant tarnystoe 
kaipo moters. Tuosius viriszku 
-moterie praminė “szarimba- 
rus.” Valdže francuziezka to
kias “moterie” liepe aresztavot 
Jau szimtai likos nubausti.

kaip eztai-ateiliepe anas ir 
įpaszauke savo psezia kuri 
paantrino užtviitinanczei žo 
džius savo vyro.

— Na tai gera’, gali sav už 
tai iszsirinkt v eua iez mano 
arkl u^ateake jam pakelevin 
gas nudžiug’as jog karta rado 
vyra kurie vadinosi pilna bur
na ponas namo.

— Vmeiu berūką paszauke 
^usidžiauges vyras. Nes toje 
jiaczioje valandoje paszauke 
jpn pae save paii ir tykei in 
%usi ka toki pašnabždėjo ir 
pradėjo jam prie;ztarautis. Tas 
pasikalbeymas užtruko trum
pai nes matyt jog motere jin 
perkalbėjo ba vyras ateigryžee 
in pakelevinga tarė greitai;

— Lztikruju asz mielinu jog 
anas radis man geriau patiktu 
-paymsiu rudi!

— Po sz'mts velniu! tai
- —-- *■ 

kiae pakelevinga?, viezta paym 
si ne arkli ba ne tu Kaip ma
tyt esi ponu ežio namo tiktai 
tavo pati.

Turi mokėt
— Ponas turi mieri apsipa- 

cziuot su mano duktere?
— Tai yra mano kareziau- 

sias yelinimas-
— Vyrt, moki ponas?
— Vyrt? ne szposuok po 

uas isz manes.
— O skalbt, prosint, augint 

vaikus, žodžiu tarent iszlaikyt 
visa narna paredke užlaikyti

— Ej, ne daryk juoku isz 
manias.

— O, asz juoku ne darau; 
viską ta turi mano ponas mo
kėt, ba mano duktė nieko ne 
moka.

Teip buvo
— Jagu nori Onute, tai asz 

eisiu drauge in sztora....
— Ne ne, Dzimi, asz einu 

pirkt viena daigta api kuri ne 
galiu tav pasakyti..

— Na ka toki? papinga 
del laikymo paneziaku ?

— Tai gal ir teip, tai kam 
da tu sakai api tai.

Pas burtininke.
Nusidavi yiena mergina isz 

Shenandoah o in Džeradzvile 
pas burtininke, ta pradėjo:

— Gausi ne kam tikusi vy 
ra,- musz tave, turėsi septyne 
ta vaiku,- kensi vargo- ne tu 
reel sveikatos,- paskui..

■— Del D evo! ka tu misis 
sakai?

—■ Taika tu norėtum? už 
ta Kvoteruka norėtumei kad 
ižburtau sztorus ir palociue? 
Ana- ve! už 25 centukue!

Turi pasilsi.
Vienas atlanki kaleymair 

kaip katro prasikaltėlio klau 
se, už ka jis sėdi ?

Vienas atšaki:- Sėdžiu už 
tai jog net tris pauzes turėjau..

— Aha, tai dabar nors turi 
pasilsi.

SERGANTIEMS ŽYDI!
Jei tau nusibodo landžioti pas visokius daktarpalaikius, varginti save liga ir leisti jei įsisenėti, 
per tu tu daktaru nesunianinia ar neturėjimą 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 
negaišiuos 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 užsisenėjusias ligas, kaip VYRU teip MOTERŲ ir VAIKU, kožnas 
kas čion kreipiasi, dekavoja už išgydimą ir būna 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.

Akakmac Ipnnvat- Tok,n k'“1 T1,e t0LLISS SEW Y01!K ^ICAL INSTITUTAS 
lllao IdlgVdS. užlaikomas geriausių diplomntų daktarų specijalistų; visus Ijgų apra

šymus su atyda ištiria specijališkai, 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 nč 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.

Išgydyta nuo: moteriškos ligos 
kankynių ir skrepliavlnių, 

skaudėjimo šonuose, sąnariuo
se Ir neuralgijos ligos. Jau 
paiuatiškal sveika Ir viešai pa- 
deka*’oja savu paveikslą atsių
sdama.

Mrs. FRANC1ŠKA 
ŠKLENAR1ENĖ, 

(moteris Jono)
Route No 2,B. f>5, Cereeco, Neb

ALUŠTAI GUODOJAMAS DAKTARE!
Jeigu kiti dėkavoja už išgydymą, tai jau mano priderystė teipgl išreikšti 

padėkavoną už Išgydymą ligos, kurią nuo manąs kaip Bloginanti kulną nu- 
.kasė, per gąlybą augšto mokslo Ir gerai sutaisytų valetų, kuriuos man pri
siuntė Ir pagal pamokinimus suvartojau. Prieš tai netikėjau, kad per savo 
išdykumą suardytą sveikatą galėčiau dar atgauti. Pirmiausia jaučiausi didelĮ 
nusilpnėjimą, teipat vėliau Ir mano inkstai buvo suvytų, drauge Ir visus vi
durinis organizmas buvo suirus ir tik kaip lapus rudonlje suvytus, lankiau 
kada nukristi. Bet kad išskaičiau laikrašti jo apie Jųaų galingą gydymą Ir 
grynus valetus, tad atsišaukus ir atsiuntė man valetus, kuriuos suvartojau 
pagal pamokinimus, sakau kaip kalną nukasė, teip nuo manąs ligą, likausi 
pilnai svikar. Tad Ir dėkavoju už eanžlnlską 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 Ilgos.

Pasilieku dėkingas Ir visada garsinsiu Jųsų garbingą vardą,
JONAS SMIRNAV1CZ1 A,

1825 Front st., Philadelphia, Pa

f >•

^Irgąs per du metu, skaudėji
mu strėnų, krutinėjo diegliu, 
plaučių nesveikumo, svaigi
mo Ir skaudėjimo galvos, zva- 
nljlmo ausise ir abelno nusil
pnėjimo ant sveikatos. Į 13 
dienų pilnai išgydytas, su pa- 
dėkavone Ir paveikslą, pri
siuntė patalplnt Į lalkraštf.

JOHN PAULINIS, 
Fayette Co., Orient, Pa.

SKAITYTOJAU! Jei Tave vargina žemiau paminėtos ligos, nesendink, neatideliok, bet atsitauk, o galėsi būti išgydytas kaip ir kitfnuo: 

kosulio, kataro, plauiiiį nesveikumo, dusulio, trumpo ir sunkaus kvėpavimo, kepenų 
ir inkstų (kidneys) liyos, disptpsijos, nevirinimo, vidurių ligos, užkietėjimo ir skaudėjimo vidu
rių. Šonuose, tuStymuose ir po krutinu. Gulros skaudėjimo, ūžimo i r spiegimo ausyse; kraujo 
nečystumo, išbėrimo spuogais, juodgalvėms ir niežais. Neuralgijos, -neurastenijos, reumatizmo, 
skaudėjimo po visų kūną, kaulą sąnarių ir nuo sutinimo, geltligės. Nuo abelno nusilpnėjimo 
blogų sapnų ir jaunystės išdykumo—sugriarimo sveikatos. Priepuolo, nerviškumo; nuo slaptų 
ligoti—kokio jos vardo ar skyriaus nebūtų.—Pūslės ligos, nemiegojimo, sunkumo ir skausmo 
kojose, rankose ir kitų visokių ligų vyrų kaip ir moterų-, skausmingų, nireguliariSku antdrapa- 

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

>^^TAS INSTITUTAS ISZSSUNTINEJA GYDUOLES^VU'^, 
Į VISĄ AMERIKĄ, CANADA, EUROPĄ, AZIJĄ, AFRIKĄ ir AUSTRALIJĄ, ANT KOŽNO PAREIKALAVIMO. 

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

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

KUR BUNA.
Hipolilas Muliolis, isz Suvalkų 

gub. Seinn pav. kaimo Paseveikos. 
Piaezau atfiezaakti ant adreso:

Mr. J. Lovulis,
Box 84 Westland, Pa*

mauu szvogeris Kazimieras Urba- 
naviozia ir Steponas Adomaviczia iiz 
ta pavasari atvažiavo in Amerika isz 
Pigos. Praszau atsiszaukti ant adre- 
so: ~ (;o oi)

Mr. Jno Smith
Box 105 Hartshorne Okla.

Mano letenas Jonas Bcceviezii 
Tagul kagreieziause atsiszauke ant 
adreso: (;o g(j)

M r. Jos Staugaitis
Box 235 Kaebs Okla.

Kaip pasėsi- teip surinksi
Liike bado ir neužderej:mo 

vienam kaime, kokia tai nepa 
žinsfama ubage, vargingai 
pasirėdžius, ėjo nog kaimo in 
kauna, je’zkoJatna maisto nog 
žmonių. Nekuriuoeia grirezino 
šia ne pneme josios suvis ir da 
gerai iszbardavo o kaip kur 
aplaikydavo simoteli duonos, 
nes tik vienas vargfzas atsi- 
mynias jog lauke didelis ezal- 
tie susimilejo ant josios ir pa- 
ezauke in gtitczie, o jojo pati 
tame laike kepdama szviežia 
duona atlaužė szmota padavė 
ubagei.

Visi tiejei žmonis kurie ne 
pasigailėjo jai szmotelio duo 
nof>, likos užprasziti m palečių 
ant vakarienes. Kada inejo in 
valgoma pakaju, paregėjo ma
ža staleli, o teip-gi ir dideli 
stala ant jųjų kaip kur nekur 
gulėjo szmotelis apipuvusios 
duonos o kur kitus pora bul
vių o daugiau nieko.

Tada poni prakalbėjo: Ar 
atsimenat sav vakaiykszczia 
ubage? Asz tai jaja buvau 
norėjau iszbandyt j ūso gera 
szirde. Tieje du žmonis mane 
priėmė ir valgis su manim, 
ir duosiu jiems paskirta pensi- 
je kas metas. O jius valginkite 
ta kuom apteiket ubage ir 
atsiminkyt priek tam jog to 
kia nagrada aplaikisyt Kala 
ant ano svieto.

390 ^[1U uz &gu nusiuntimu.
Iždaveme didele kninga daina 

susidedante isz 390 (laimi Kninga 
druezei susiūta ir broszuravota. Kas 
nusipirks, ras visokiu dainų isz visu 
užkaboriu ka dainoja Lietuvoja.

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

Nusipirkite ir burtu kningele sv 
pagialba kaziru, o kasztuoja knigeh 
\r kalada kaziru tiktai 25 eentai.

P. V. OSIECUNAS,
12 i CARSON ST. S. S. PITTSBU«X, P*.
Pirnja Lietuviszha

SD KAPITULŲ $75,000,Ca 
SUORGAN1ZAVOTA IR CZERTE- 

RUOTA KAIPO

SM HATIO?^ BFPCSIT 04^ 
a .wA.'.TZATORTUS TOS BANKUS -

P. V. OBlECUrtAS.
M ubo tunka Irn tai rlona Iez tvlrczlaunln Suvla. Valet., czerte»rooSs, esanti po kontrcėa 

Vai ’tljo” rani’o ir per tai pilnai uželclkluma. Pritina plnlnąuo Jei utcteeečljmo Ir moka kei 
▼irta procentą. Parduoda laivakortei ant ^erlaunlu linijų Ir elvnc»H pė»ln<u« In rt»iw dėsi? 
svieto. Padaro davlernaRtis atlikimui vlenklu reikalu eu waldžla ?tae%nSyo8. IczsMjao rtoo 
klue plnlngup ant Amerikonlezkv arba kitokiu. Daro apsergrymue u© uiynien ant W»q dttfMu 
Ir 1.1. Piningus del paczedlnlmo ftallt prlelunet oacztlnlu Money Or#«r arba Express Oo- o 
tu >jr.u2 bus ! >z91uo3toe bankavoe knlngutee. Erelpkitee visi l’ao gera žinoma del rlan Lyto
ti P. V. OBIECUNA, o buclt apgeergetl no vleoklu apgaviku.

IliiFFS BANKING HOUSE) 
Uždėta 1848 m. (BANKA BISCHOFF’O.) uždeuisrsm. 
237 Broadway ir 4 Park Place, New York, N. Y. 
----------------- - .....—- -J
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Pinigus siuneziame i sena tėvynė kuoatsakaneziausiai, pagal 
dieninio kurso, su kiekvienu isz New Yorko iszplaukian- 
cziu grcitlaiviu, teip juog i 12 dienu krajui priimti lieka.

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

Pinigus priimame ant knygucriu nuo $5 ir duodam procentą. 
Szipkorles isz-uneziam ant geriausiu garlaiviu del atkeliavimo 

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

Szipkorles parduodame ant geriausiu garlaiviu del parva- 
ž'avimo i Europa 17 pristatome pasažierius ant laivo 
uždyka, o kas pas mus paraszis, praneszdamas apie savo 
atkeliavima ir paduos aiszkiai diena ir adyna, kuriuom 
gelžkeliu arba botu isz vietos iszvažiuos tada siusime 
savo pasiuntini ant pasitikimo, o tokiu budu apt isaugos 
nuo gabiu apgaviku.

Paszportus pastorojaine del keliaujaneziu i kraju.
Daviernastis padarome pigiai ir kitas visas rajimtaliszkas po- 

pieras, už žema pieke. .Sukolektavojima daliu atliekame 
kuole tingiausiai.
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PER LAISZKA AR ASABISZKAI ATSI9ZAUKITE ANT ADRESO:

EHSCHOFF’S BANKING HOUSE, 
237 BROADWAY &. 4 PARK PLACE, 

NEW YORK, N. Y.
Nedeloje Banka atidaryta no: 10 igi 12 adynai. Subatoje Igl 8 adyual ukaie.



LIETUViSZKOS PASAKOS
Tas Žalnierius mokintas, nie

kur neprapuls. Nuėjo jis in ta 
miestą ir nuėjo tiesiog pas ta 
kupcziu. O tas kupcziue laike 
numarus del svecziu. Dabar 
tas Žalnierius pasiėmė sau vie 
na, ale kad labai brangus, ant 
paros kasztuoje trys szimtai 
rubliu. Tai dabar padare tas 
kupczius balių, o jis turėjo pa 
žinti su visais karaleis, ir ta jo 
duktė turėjo viena karaliūnai- 
ti jauniki. Teip tas karaliūnai 
tis su ta pana vaikszczioje po 
soda. Ir tas Žalnierius tenaie 
kaip galėdamas insmuko in ta 
soda. Klauso, kaip tas karalių 
naitis szneka su ta pana kažin 
kokiuom liežviu, kad tokio 
tam kraszte ne girdėt nebuvo. 
Teip sako: Ateik tu szenakt pas 
mane. Ale tas karaliunaitia at 
sako: Kaip pas tave ateit? O 
sako: iNueik pas ziegormistra, 
tenais mano paduotas ziegore 
lis, tas kasztuoje už pataisyma 
penkiolika tukstancziu raudo
nųjų. O kaip ateisi po mano 
langu, tai berk tris kartus su 
žirneis in langa, tai asz supra
siu, kad jau tu cze, tai asz ta
ve inleisiu. Ale tas Žalnierius, 
viską suprato, ka tik jiedu 
sznekrjo. Teip nubėgo prs ta 
ziegormutra, užmokėjo penkio 
lika tukstancziu raudonųjų už 
ta ziegoreli. Ba tas teip lygei 
ėjo, kaip tos panos. Bi jem 
reikėjo ateit dvylikta adyna 
naktyje. Ale jie biski pasiekti 
bino pirmiau to karalaiczio. 
Nuėjės bere su žirneis in lan 
ga. Ta pana iezgirdus atidarė 
langa; tas žalnieiiue tenaie inli 
po pas ta pana, užsidarinejo 
Jangus. Žvakes neuždege kad 
nieke nematytu. Dabar eme 
juodu tuojaus sugulė in lova. 
Po viekam sako: Ar mažu tau 
brokas piningu namon parva
žiuot? Tai sako jis: Biski man 
brokuoje. Tai ji jem sako: 
Cze yra mano kufarelis, kiek 
tau reik, gali pasiimt. Ale 
klauso, kad vėl in langa bar- 
bar-bar-bar-bar, tai dabar ji
sai sako; Oi kas cze dabar yr? 

-£k3frdfe1'eupraloY Teip jie sa
ko: Ar neturi cze su kuom 
liet? Ta pana ieztrauke isz po 
lovos urinola. Ir klauso antra 
karta vėl bar-bar-bar-bar- 
bar! Dabar atidarė ta pana lan 
ga. O ta ekaraliunaitie jau ir 
lipa per langa, tas Žalnierius pa 
emes ta arinola kaip liejo ant 
akiu tam karaliunaicziui tas 
karaliunaitis nupuolęs sako: 
Kad tu eupleszketun.'! Prigavue 
mane, sudegk tu! Jau aiz dau 
giau tik pas tave teateisiu. Nu 
ejes prie szvirsoe žiuri, kad jie 

visas szlapiae. O tas Žalnierius 
priėjės prie tos skrynios, kaip 
tik jie iszmielyjo, teip jie eme 
tuos piningus, kiezo in aulus, 
in kiszeniue, kur tik jie galėjo 
tiek jis tu bumarzku eme. Da
bar eme jem isztruko guzikas 
isz jo mandieroe ir nupuolė 
ant grindų. Klauso ta pana, 
kad nubarszkejo po lova klau 
ee: Ka pametei? Oi ziegorelis 
nupuolė. Tai ta pana rako: 
Paimk mano ziegoreli, czion 
ant kamodos guli. Tas žalnie 
rius paeiemee ineidr jo ir ta! 
jau jis dabar turi abudu jos 
ziegorelius.

Dabar jie ntejo in miestą 
nusipirko eau gražius drabu
žius, kokie prie jo pritiko, pa
sisamdė sau lekaju, ba jau jis 
piningu turi daugybe. Parėjės 
in savo numara eme piningus 
susikrovė sau. Ant rytojaus ai 
na ponas kupc.iup, peržiureda 
mas numarus, randa ji jin ten 
ant stalo beraszant. Priėjės 
kupczius žiuri, kad jis raezo 
tokius raeztup, kad ir jis kup
cziue. Tae kupcziue, katro nu
matai turėjo aeztuonis ezimtus 
akrentu. O jie žiuri in to jau 
kupcziue raszto, kad jis lauke, 
pareinant savo septynių ezim 
tu akreniu in ta miestą. Tae 
kupcziue mielyje sau: Na, na, 
asz gerai bagots, ale ir cze ne1 
biednas kupcziue. Parėjės int 
savo pakajue pasakojo visiems 
ezeimyniezkem, kad pirą numa 
ruošė bagotas kupczius, turi 
septinis ezimtus akrentu, lau
ke pareinant in ta miestą su 
tavoraie. Atėjus kitai nakczei 
eme tas Žalnierius rokuot pini
gus tuketanczeis, milijonais, 
kaip tik jis galėjo. Ant ryto
jaus ta pana ekundžeei tėvui:

Kas cze toks do viens? už sie
nos turi numara paemes. Asz 
negaliu miegot, rokuoje pinin
gus tukeztanczeie, miljo- 
naie, korpusais, tai asz nega 
vau ezenakt per visa nakti 
atsilsio. Teip tėvas nuėjės sa
ko: Perstok susimildame ro- 
kundas darės, mano duktė ne
gali miegot. Gerai, gera’, sa
ko, asz galiu sustot. Teip ir 
j's nuėjo ant atsilsio. Ant ry
tojaus, atėjo tas senas kup
czius to jaunesnio, katro dūk 
te toje buvo, praszyt j;u ant 
pietų. O jie paliepė lekajui, 
kad jie neimtu tae bumaszkas, 
katras jis numėtė po stalu ant 
žeme’, dabar pats atsigulė in 
lova. O lekajus szluoje lauk 
piningus. Sako senas kup
czius: Katu darai? Pinigus 
lauk ezluoj ! O lekajus sako: 
Turi mano ponas be skaitliaus 
piningu. Suszlaves in szupeli 
nuneeze ant szaszlavyno ir isz- 
mete. Tas kupczius iszejes su
sirinko tuos piningus. Nune- 
ezes in pakajue rodo savo sū
nui ir visiem: Turbut tas kup 
ežius turi labai daug piningu, 
kad ju ne lekajus neima. Da
bar nuėjės pats kupczius 
szaukt ta Žalnierių ant pietų, 
žiuri, kad da ponas guli. Le
kajus sako: Netrepsk cze, ma
no ponas per nakti piningus 
rokaves atsigulė: Teip beszne- 
kant atsikėlė tae ponas, nusi
prausęs nuėjo art pietų. Klau 
sineje kupczius, sako: Ar da 
jaunikis ar jau ženotas? Tae 
žalnierue sako: Jaunikis da 
esu. Klause kupcziue: Ko
dėl neeiženyji? O ezis sako: 
Bilekokios nenoriu imt, o to
kios, koke man patiktu da ne 
gavau. Dabar ta pana veleig 
praszo pas tęva kad vėl balių 
darytu. Kaip padare ta balių, 
susivaževo daug kupcziu ir ka 
raliu. O gromata nusiuntė pas 
ta jauniki, ale tas ne joke žine 
atgal nedave. Cze ant baliaus 
visi karaliai ir ponai vieni duo 
da penkiolika tukstancziu rau 
donuju už pamatyma kup 
cziaue duktee. Dave ir tae Žal
nierius. Kaip eme szokt, vįep“ 
v.-.” new.'“ K"'n ta
pana ir tae Žalnierius, ir ne 
vieno tokio gražinus jaunikio 
ne panos nebuvo, kaip tik tas 
Žalnierius ir ta pana. Vienas ka 
ralius sako: Kad mano žentas 
butu tai asz puse žemes užiaszi 
eziau. Kitas sako: Kad mano 
žentas butu, asz visa žeme už- 
raszau. O kupczius sako: Kad 
mano žentas bus, raszau szim- 
tus akrentu su tavoraie, su 
žmonėmis, su viskuom. Kaip 
iiz-jo in soda tas Žalnierius su 
ta pana ant ezpaciero, po soda 
vaiksztinedami, pradėjo kal
bėt kažin kokiuom liežuviu. 
Sako pana in jin: Ar ne peril
gai vaiksztinejam ? Tas iszsie- 
me ziegoreli isz kiszeniaus. Ta 
pana pamate, kad jos ziegore- 
lis pas jin. Pradėjo klaust ir 
kito ziegorelio, tae parode jei 
ir kita. O ji rado po lova in 
to ziegorelio vieta cino guzika 
tai ji tada labai persigando, 
nežinojo, kas pas je buvo: da 
bar ji dažinojo, kad tai ezis 
kupczius. Dabar sako: Kad 
pradejei, tai ir laikyk. Nuėjo 
atgal m pakajue. Aidami pra
dėjo szneket, sako pana: Žiū
rėk, kad rytoj diena ant dvy
liktos adynos būtumei sode. O 
asz liepsiu tarnaitėms iszneszt 
mano lova pravedint; o kaip 
jau asz žiūrėsiu ant ziegorelio 
ir numanysiu, kad jau tu lo 
voj, tai asz sakysiu: Jau lietus 
užeina, skubinkit ko nogrei- 
cziause, neezkit mano lova int 
stare je, kad nesulytu. O ta 
lova buvo teip uždaroma, jis 
insilindo. Kaip atėjo czecas, 
kaip suriko pana: Neezkit ma 
no lova, jau czesas, iszdžiuvo 
gana jau lietus netoli, sulis. 
Tai kaip paėmė tarnaites ta 
lova, atitempė ir ta jos jauni
ki toj lovoj gulint’. Tuoj už
sirakino duris ir langus uždda 
rinejo, ir pasiliko jiedu tam 
pakajebj. Paskui kaip ji gavo 
czees, teip jiu ten iszleido. Jis 
sėdėdamas savo numare, vis 
rokuoje ir rokuoje pinigus. 
Vėl tevs ateina szaukt jiji ant 
pietų.

(Toliaus bus).

Juokinga istoryje. 
Perpraszimas.

Dėjosi tai Londine. Priesz 
suda stojo vienas juokdarys ga 
zietnykas, kuri apskundi dai- 
norka, o skundi už apskelba 
gazietoje.

— Už ka poni skundi?- ta
re szerifas in skundike.

— Tas ponas paraszi savo 
dienrasztije, jog pabaigiau 50 
metu.

— Asz tame ne matau nie
ko dalipštancz’o ponios ypatos 
- perdestinejo szerifas.- Juk 
senyvas amžis liepe save guo- 
dot.

— Sudas yra klaidoje- kli- 
kia dainorka- o kad esmių 
dainorka no meilyngu dainų;- 
dainuoju role insimilejusiu, 
tai jagu žmonis ras mano me
tus gazietoje, tai visi pirsztais 
badys rodydami ant manės su 
szaipu, o teatras ne mažai ble- 
dės turės.

Sudžia apsvarstęs gerai, iž- 
duoda viroka, nubausdamas 
juokraezi ant atszaukynio to
sios neteisios žinios ir kad per- 
praszytu dainorka.

Virokas lykosi lig laszui isz 
pildytas. Ant rytojaus dien
rasztije buvo sziteip patai- 
pyta:

“Paskubiname pataisyti pa
duota per mus žine api skaitli 
metu musu garsingos pirmuti
nes dainorkos ir vienlaikei per 
praszyti už netieze padaryta 
skriauda per musu paežiu 
klaida. Toji garsinga musu 
dainorka apvaikszcziojo vakar 
apsiaubyme savo vaiku ir anų 
ku, ne penkesdeszimt metinia 
atminte, tiktai asztuoniolek- 
metinia diena gimimo”.

Badai dainorka bu vo tuom 
užganadyta.

Nusidavė

In gyvenimą pono Ikso kas 
tokis užskambino. Slugyne ati
darė jam durie ir klausė ko eav 
vėlina.

— Praezau panaites, atne- 
nuimi pnnm

— O atsakymas dub « mau
sią slūgine.

— Ne žinau.
— Na, tai tokiam laike pra 

ezau palaukt priesz pakajuje.
Ir su tais žodžeis paskubino 

pas savo poną su gromata.
— Praezau pono kokis tai 

žmogus atnesze gromata. Ar 
bus atsakymas ?

— Tuojaus! palauk! kalba 
ponas Iksas o perpleszias ko- 
perta, skaito ant mažos korte
les sekanczius žodžius:

“Nueiduos, tai gerai, o ne 
nueiduos tai ir gerai!”

— Kas tai ženklina? No ko 
tas?paezauk jin czionais, ka 
atnesze taja gromata.

Slūgine iszbego nes da grei 
eziau sugrižo ir szauke persi 
gandus:

— Oho- praezau pono nusi 
davė jam, ba jau tavo dvieju 
overkrcziu nesiranda priesz 
pakajuje!

Kaip ne kuriuos tautos 
vadina savo inileinas

Kinczikas vadina savo mi- 
lema mergina Žiedeliu arba-
tos.

Turkufi kalba; O huryea ro
jus Mahometo!

Prancūzas: Omano katu- 
ke!

Lenkas: Milemiausia!
Lzpanas: O mano pomaran- 

CZ8 !

Anglikas: Mis^!
Žydas: Mieliausia ciboluk 

su krienais!
Maskolius: Ach lubežnaja 

skatinę.
Indiona*: Kirmėlė mano 

szirdies1
Vokieti-: Meiu liebstes 

Schweinchen.. .
Italijonas: Vezuviuszai mano 

iezminties!
Amerikonas szauke: O mano 

sz’mti-dolenne bumaszka!

Daktaras ® WINTERS
HO W. Oik St. Shenandoah. Pi.

Gydo visokias lygas akiu. Pritaiko akulo
aus ir gvarantuąja juos tinkancuuma. D/ 
Winters per 5 metus mokinosi pas gandu 
<vb profesorais ylfa laiku FhiUdelpbįc.

O Lietuvis ezauke: O tu ma
no duezele o kaip kada ir 
paukeztele kuriuos tankei isz 
lizdo iezleke.

Tai yra klausymas.
Jis:- Asz gaunu ant mene

sio szimta doleriu.
Ar tav užteks mano brangi?
Ijje:- Teip, man bus inva- 

les, nes isz ko tu gyyensi?

Sugrižimas duszios m 
kuna.

Birmantieczei Az'joi tiki in 
eugrižima duszios adgalios in 
kuna arba jog numirusio žmo
gaus dusze sugriežia adgalios 
in kuna užgymusio. Ne senei 
atsitiko tenaie akyvas ateitiky- 
mas, tvirtina jij jog in szeszu 
metu vaika eugiižo dusze ine 
pektoriaus valicijoe, Tukero, 
kuris likos nužudytas 1849 
mete. Nuvede vaikyna m viso- 
kės vietas kur kitados atšilau- 
kydavo, ir tvirtina jog vaiky- 
nelis atsimena eav viską. Kada 
nuvede jin ant vietos žudinstos 
tai piadejo drėbėt ant viso 
kūno o po tam apsakė visa at- 
sitikyma žudinstos. Žinoma 
jog tai ne galimas daigia’ 
idant dusze numirusiu da kar
ta inžengtu in kita kuna ir 
vela isz naujo pradėtu gyven 
ti.

Per kraustymas miesto in 
uedele olaiko

Ameryke ne yra tojo dalyko 
kurio ne galėtu padaryt. Vie
nas isz naujausiu užduccziu, 
kuri keli metai adgalios iszjuok 
tu ir pripažintu už negalima 
daigta Užpilde ne senei an^ri 
koniezki inžinierei o tuom yra 
perkelinių miesto isz vienos 
vietos in kita. Tas atsitiko 
Alaskoje. If ž priežasties prasi
platinimo naujo galežinkelio 
ir mariniu pristovu pasirodė 
jog kanecz reikalinga yra per- 
reszimo miesto Kordowa. Per- 
kraustė miestą tolimo deszimts 
miliu teisus nog senos vietos, 
kur invede elektrikine szviffea 
uždėjo miestiezkus kanalas, 
padirbo elektrikini kele -Ir 
miestas pastojo rodos su pa 
gialba Aladyno lampa kaip 
tai aprafzo akyva istorije knin 
goję ‘ Tūkstantis naktų ir vie
na.”

Paskubinkite nusipirkt 
labai puike isztorje po vardu:

KAPITONAS VELKES.
PRIETIKIAI C IRANO D eB E R G E R AC.

Verte lai Fracuilsiko 
K UN. I»K. JI. JI OhYSZirS.

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

D. T. Boczkauskas,
Mahanoy City, Pa. 

p-š-d" Piningus $2 siuskite Re- 
gistravotoja gromatoje, ar per 
“Money Order” kuri nupirkite 
ant pacztc, in prasta gromata 
tadekite ir prisunskit.

KATALOGAS feNYGU

Slahla kninges.
Ankso Altorius arba Didis Szaltienk 

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

sos reikalingos maldos 804 pusla
piu druozei apdaritos $1.00

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

Garbe Dievui ant Augsztibes 640 
puslapiu. 75c

Mažas Naujas Aukso Altorėlis 1.0C 
Vainikelei mažesni už Altorėlius, 

minksztai apdarita ir puikei žala 
tita 50c

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

Aukso Altorius, apdirbtas minksztai 
1 su auksineis papuoszimais apvalais 

krasztais $1.50.
Aukso Altorius puikei apdaryta su 

auksiniu papuoszimu. $1.25 
.^ukso Altorius apdaryta in balta 

kaula puikaus pavydalo. $1.00
Aukso Altorius, apdarytas in kaula 

su 3 sidabrineis medalikais. su 
dviem anuoleleis, virszus panaszus 
in altorėli $150

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

Aniolas sargas, druozei apdaryta in 
juoda audima 50o

Kanticzka apdarita in prūsine juodi 
skūra, puikei iszmarginta $1.00

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

stati mo. 5)o.
Gyvenimas Szventuju, Puikei o ii 

apdaryta dydele knyga ■ $3.00
Gyvenimas Visu Szventuju — apda

ryta - -

Trys Istorijos apie 1 Ganema su n u 
Abu Ebu. 2. Kuningaikszti Zeins 
Alasnama ir karalių geniusza 3. 
Mieganti pabudusi, 25o.

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

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

Keturios Istorijos apie 1. Doras gy 
venimas 2 Priversta linksmybe. £ 
Varginga žmogaus sunu 4, Apif 
tris uszkeiktas Karaliaus duktė 
res. 25c

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

Dvi istorijos: Apie Sūnūs Malkiau* 
ir Geras Medėjus • - 25c

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

Lietuviszkas Kuinginas 1905
No 1. Kas galėjo tikėtis. Du kelei 

Apie viena kuris norėjo pažin’ 
baime. Stebuklas. Isz ko sutverti 
motere.Septinos varnos 25i

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

\as kariaujf., nog to dingsta. 35c

Lietuviszkas kiiinginas 1904 
No 4. Jadviga-Geras Snnus-kaip k 

gilukis mainosi -Svirp Du GI 
tuoklei. 2tX

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

No. 6.Prasižengėlis • Doras Tim 
kus Jonas Tvardauokas - Ugnb 
kaime T. . , 25o

No 7. Duktė Starembergo- Baisi 
torije- Nagrada už mislaszirdyste 
Meile motinos del sunaus 25c

No 8. Musztyne už mergina - Ge 
rafYjingas murinas • Kas kai 
tna

RažanczeL
Puikus Ražanozei, kukinei, juodi h 

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

sidabruoto lenciugelo 8(k
Puikaus raudono stiklio.
Kaulinei druezei padirbti 80.
Tikro balto marino kaulo ir toksai 

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

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

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

Visi ražanozei yra puikei ir druezei 
sunerti o padaryti isz geriausio 

materyolo.
Abrozeki del malda kningu 2 až 5o 

ir lOo.

l’crkitrcs Žalnierius.

In židyszka kroma, kuriame 
pardavineio aliein ant cnfa^n 
hio visokiu valgiu, inejo Žal
nierius.

— Duokyt puekvatierki 
aliejaus!

— Ny, a kur tam alivu in- 
pilt? užklausė židelka,- atmie 
ravus bleszineje aliejų.

— Cze,- atsake z'alnieris, 
paduodamas puse kepalo duo
nos isz kurio vyduris kone viJ 
sae buvo iszvalgytas o tik pa * 
siliko pluta.

Židelka inpyle.
Žalnierius laiko pluta per 

koki tai laike rankosia ir vartė 
ant visu szonu, potam atsilie 
pe:

— O kiek kasztuoje tasai 
aliejus ?

— Deszimts grasziu,
— O tai per daug, asz 

noriu, iszliek sau jin adgalios.
— Žinoma, kone puse alie

jaus inmirko in pluta duonos 
nes židelka keikdama, turėjo 
nors tiek primt kiek apsiliko 
adgalios- Žalnierius iszejas, 
suvalgė duona gardz'ei, pamir
kyta su aliejum.

20o 
50o:

25o

ne

Istorines Kningos.
Akylos Istorijos
Nevaloje pas Mauras 
Morkus ir Aurejianaa 
a rys vaik^jozai.
Istoryje apie Septynis mokintus Vy

rus 2-Isz gyvenymo k-antrabanezė 
ko 3-Apie karalaiti 4- baisus f)va 
ras 50o.

Puiki Istoryje apie Jonasza Koroza 
ka.

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

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

sztas ant salos Dago. 25c
įįAbeoela, arba pradže skaitymo Jr ra 
Įj szymo. 25o
’Križiokaj puikus apraszymas, didele 

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

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

Lietuviszkas dainorius arba aurinky 
mas visokiu dainų $1.00

Tris apsisakos, apie Piningai galva 
žudžei-Ražanuziaus iszgelbsti ne 
smerties-Apie Szv. Kristupą 15o 

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

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

kio Paminėjimai Vladim. Solovlo 
yo. 25o

Neužmokamas žiedas 2 Meluzim
puiki istorije. 50o

&0o.
25.

20o

No 9. UszpuoLmas totorių - Baltas 
Vaiduiys • Atmokejimas kunin- 
go. 25o.

No 10. Jonas Spekulantan. Križino 
ouc upes visios - 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 nabalas su pagialba ka- 

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

lu. 50o
Iszguldimas Sapniu 10 o.

Del loszimo Teatro.
Naminis pleperis, juokinga drama 

viename atidengime. 10c

Popiera del groin a tu.
Puikei iszmarginta su kvietkom ir 

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

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

Puikiausios popieros ant svieto, la 
bai puikei iszmargintos su auksuo 
tom kvietkom, puikus uždaromas 
abrazelis vidurije 1 už 10o. $1.50

nž tuz Kopertos lOo tuzinas.

Dtaiktai del Kataliko.
Križelei pastatomi juodi, su zalatita 

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

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

f| Malda Knygos. ®

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

No. 1. Aukso Altorius, in puikia skūra su 
apvalais kampais, 382 puslapiu, - $1.00. 
No- 2. Aukso Altorius, in 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 puikiajuoda 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 atidaryta su 
auksiniu papuoszimu, - $1.25.
No. 7. Aukso Altorius, in morocco skūra $1.50 
No. 8. Aukso Altorius, U|xlaryta in balta 
kaula, puikus abrozelis isz celluloido, 3 
medalikai ant Icnciugelu, - $1.50.
No. 9. Aukso Altorius, in celluloid, puikei 
iszmarginta., galima gante in,- bata, žalia, 
rausva ir szvies-raudona a|xlara, $1.00. 
Kanticzka, druezei apdarita, - 50/.

Didis Szaltinis, ],000 puslapiu, $1.00
Senas ir Naujas Aukso Altorius visos reika
lingos maldos, 864 puslapiu, $1.00
Balsas Balandėlis arba Mažas Szaltinis 
711 puslapiu, - - 75/.
Garbe Dievui ant Augsztibes 640 pus. 75/. 
Aniolas Sargas, apdaryta in audeklą, 353 
puslapiu, . - - - . 50/.

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

” Mahanoy City, Pa.Adresavokyt teip: “SAULE

A G. GROBLEWSKI,
—^a«5»vipiphas ir FabriRaptas^^^—

Garsiu “Lenkiszku-Lietuwisku Waistu”
Egiutcrro No. 1 
Egiuterro No. 
Žmijecznik 
(himlio Laszai

Giduolos no skaudėjimo 
dantų

Mostis no prakaitavimo 
kojų

Geležinis sudrutintojos 
sveikatos

Giduoles nutildimui vaiku
Giduolis no nuspaudimu 

(Corn Cure)
, “Grip-kiu P*
Plauka apsangotojas
Nliltelei nuo kepami 
“Kinder Balsam”
Bobru laszai
Rankvaistis no sutrukime 

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

dejimo

Treyanka
Liniment del Waikn
Giduoles no kosulio

asztraus
Liepų balsamas no kosulio 

(plaucziu)
Anti-Lnxon del vaiku
Proszkai no kirmelu

vaikams
Proszkai no kirmelu

suaugusiems
Vanduo del akiu
Giduoles del isztraukimo nri UlCll
karszczio po nudegimui.
Laszai no kruvinosios KENTEJIMU IR SKAUDĖJIMU.

. suaugusio,,lf -------------- ------------------------- N’ahlitojas kraujo
i o viimatizmo (naujas^U) (;erįausc giduoic del skaude- Suramitojas nervu-szirdies 
Giduoles sužlelicziojimui7"™ °alvo8’ katara> Pecziu> Giduoles noEkzimo (Rožes 

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

galvosji/na visokiu vabalukiu. 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'kokiosreskalingoso bus tau 10 sik geriau ir pigiau negu pas koki Daktaro 
o jogu vaisiai daugiau kasztuos negu $l.C0 tada užmokėsi po aplaikimui vaistu.

Siuncziant gromata indekit marke už 2/. Adresavokite:

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

V1ENATYNI3 LIETUVISZKAS

W. RAŽUOS. 9 MOTELIS * L06W1HAS.
7 WASHINGTON STREET, NEW YORK CITY.

Jago vaziuojete in ir bn Ameriko tai gulit gant Laivakortes pigiau kaip kitur o 
ir visns bankinius reikahu tai ateikyU pas mane, o ir užtaikau visokiu ęerimu 
ir valgio ir nakvyne pigiau kaip kitur. Norėdami kelaut už dyka tai pristatau 
už darbinyka ant laivo. Teip gi pasirūpima visokiu darbus ir rodą duodu vi
same Hotelii randasi ne toli K astel- Gardes. Jago kokis apgavikas norėtu vest 
kitur tai nesiduokit tik ejkit tiesiok pakol daejsit pas mane.

Su Guodoue, VINCAS KAZUSAS.

KANTORAS

D. T. BOCZKAUSKAS,
520 4 522 W. South Al. Mahanoy City, Pa.

L

Turi eusinessiiua su wieais Europinei^ Bankais. Wisi jau ira persi tikrini a, jog 
■ransti piniogaj per muso tarpininkista greiesiause nuejna.

Szimtai.
įsi vilu ozalin Ameriko, per u,,,,, ranka, einncsem kas metas in
ETJFOPA, LienrfTA, PRUSUS, ROSIJB, AUSTRUS, 

LENKUS, ITALUS, IT T. T. IR T. T.
>99^ NE WIEN0 PININGAI DA NE PRAPUOLĖ. -»99b

50,000®™DYKAIp“?ą
PASLAPTINES! VYRŲ J LYGOS .i

UrSdiškos valandos nuo 9 Iki 5; nedaliomis nuo 9 Iki 12.’RODĄ DYKAL 1

DR. JOS. LISTER C.
40 Dearborn Street. La. 1 CHICAGO, ILL., U. S. A,

Didžiause Lietu' 
vlszka

AGENTŪRA
Kaotenu Baakinis 

ir pardavėte

Z SZIPKORCZIU

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

Parduoda Szipkortes ant visokiu drueziausiu ir geriauriu įsi. 
vu. Siuncze piningus in visas dales svieto greieziause ir pi- 
giause. Visi tie, kurie per mus siuntė apie tai gerai žino. 
Lazduoda dostovierene del tu ka nori savo dali Lietuvoj’e kam 
pavesti. Del draugysczlu prlstitu pilku Szarfas, Juostas, Kepures, Karūnas, 
Špilkų lt L t. Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu, pi- 
ninga ir t k rasaikyte paa maaa • gaaaite teisinga ateakyma.

DOVANAI Temykite gerai! tikrai lietuviška, didele krautuvė
V I I F M PuIk*ausill armonikų, skripkiį, klernotiį, triubų, koncertinų* ir
Y 1 u 1 E lu u daugybė kitokiu muzikališkiį instrumentų. Geriausių dziegorių,

t
lenciugij, visokiiį žiediį, laketų, spilki|, kolčikų auksiniu 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 popierų dėl rašymo gromatų 
su puikiausiais apskaitymais ir dainomis—su konvertais tuzinas 25c., 5 tuzinai 

už $l.oo, 1000 už $6.oo. Kas veikų sau ka parsitraukti, tegul prisiunčia už 5o 
markę ir teisingą adresą, o apturės didelį N 3 naują KATALOGĄ DOVANAI 
su 315 aiškių paveikslų ir 1000 visokių naudingų daiktų. Aš gvarantuoju, kad mano 
lavonas pirmos kliasos, o prekės pigesnės kaip kitur? Orderius išsiunčiu greitai į visus 
Amerikos ir Kanados kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur.

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



Žinios Vietines. ISZ LIETUVISZKD 
KAIMELI!.

— Szedien rinkimai. ‘‘Puo
lat” bus atydaryti nog 7-toe 
isz ryto lyg 7-tos adynos 
vakare.

— Kaip iszžiuri tai visi atei 
vei balsuos “strait” republiko 
nini tikieta.

— Yra sakyta kad ir valsti
jos konstabularija pribus ir 
dabos kad viskas teisingai 
atsibūtu.

— Ryto gal tikrai žinosime 
koki kandidatai tapo iezrinkti.

— Szedien treczia diena 
Lapkriczio 29-to ežio menesio 
prasideda adventai.

— Darbai ant tikrųjų paei 
taisė. Pr įeita nedela iszdirbo 5 
dienas o kai ketverge ne bu
tu buvę Micihello diena tai 
beabejones iezdirbtu visas die 
nae. Jau antra nedele kai pra 
dėjo dirbt visas dienas.

— Subatos ryta pasirodė 
pirmutinis sniegas.

— Sillmono kasikloje per 
nupuolimą anglies, tajlo už 
muiztas Petnyczioje popiet 
Mike Callon airiezis isz Jack- 
eono peczes.

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

(06 oi)

Pittston, Pa - f Diena 
11-ta ežio menesio likesi už- 
musztae per treina Ignas At- 
manavycziue, Paėjo iez Suval 
ku gub. Kalvarijos pav. Rum 
boniu par. apie 34 metu senu
mo, 8 metai kaip Amerike. O 
kad prigulėjo prie Szv. Juozą 
podraugyetestai kaeztaisdraug. 
likos palaidotas iszkilmin- 
gai ant lietuviszku kapiniu. 
Paliko prežia ir dvi dvkleres, 
dideleme nubudime. Tegul eil 
šiai pakajuje, o likusia pacz>a 
eu vaikeleis tegul Dievas eura 
mina.

— Darbai gerai eina, ale 
uždarbei ne kas.

— Lietuvei solidariszkume 
užsilaiko.

Cliristoplier, 1'11- Dar
bai szuom laiku gerai eina, 
Bet pribuvusiam sunku darba 
gauti.

— Lietuviu pusėtinas bure 
lis, ale visai nesutikime gyve
na.

Nuodai vaistuose
.Naujas instatymas verezia 

iszdirbejus nuosapu vaistu pa
dėti ant kiekvienos bonkeles 
visas nuodingiausias sudėtinės. 
Kiti sutaisymai galima parda
vinėti tik su valdžios leidimu, 
tik kaipo g ralai. Vaistą5, ne 
turis kenk amziu sudėtiniu ir 
kuri galima pardavinėti be lei 
dimo, y>a tai Ttineno Ameri
koniškasis Eleksyras Karczio 
jo Vyno. Jame ya sunaudotos 
geraueios žinomos gydymo 
mokslui žoleles gydymui bgu 
gromuliojimo organu. Mes ve
lijame vartoti jin vis'ems ken- 
ūžiantiems nuo nervu, negru- 
muliojimo, kraujo bgu nemie
gos, nuovargio, silnumo ir vi 
an kitu bgu skilvio ir žarnų. 
Gydytojo patarimas dykai ap- 
raezantiems savo l'ga. I’ardavi 
□ejamas aptiekose Juozapas 
Trineri’, 616 622 So. Ashland 
Avė, Cb'cgo, III.

Laikas veikti.
Ne lauhyte paskatino laipsnio 

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

Poni Benj. Haden nog 405 W. 
Spruce ulyczios, sako: ‘‘Asz ir ma 
no vyras naudojome Doan's Kidney 
p’gulkas ir nog ju aplaikeme geriau 
se pasekme. Mano vyns pirmiaufe 
juos naudojo apie 5 metai tdgalo- 
kada kentėjo ant skaudėjimo stre 
nuošė ir nebegalejo vaikszczioti. 
Trumpas vartojimus juso pigulkt 
tuoj tus jam pagelbej » visiszkai. Asz 
pati jias vartojau del atgavimo ene: 
gijų ir ambicijos ir jie labai man 
pagelbėjo. Doan’s Kidney Pigulka? 
delei inkstu teip mums pagelbėjo 
kod linksmai vėl jame jias naudoti 
del kitu.

Ant pardavimo \isose aptiekose. 
Preke 50c. baksukas. Koster-Milburn 
Co. isz Buffalo, N. Y. yra pardavėjui, 
Suv. Valstijuose

George Miller,
ZIEGORNYKAS.

Balsuokite už

Union City, Conn.- Ožio 
nais visos ezapos d rba visas 
dienas bet ir be darbo galima 
matiti žmonių, per tai isz ki
tur pribuvusiam sunku darba 
gauti,

— Kaip matyt tai ezimet 
Demokratai laimes ba ne ku
riuos ir merginos nesziojasi 
czeki prieikabinia prie dirželio 
p. Bryano.

Ant Kongresmeno
Itepublikonas. Isz Ashtando

Balsuokyte už
C. N. Brumm

Ant Sudžiaus
K epu bl ikonas. Isz Minersvilles

Gausyte ezionai 
visokio tavoro kaipo: 

/i"“Ziegoriu, Ziegorelu, 
' I laimantu, M uzikalis- 

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

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 
nnt nieko, bet tuojau s 
kreipkis pas Dr. B. M. 
Ross, kuris atydžiai 
gydydamas per 2-1 me
tus, paliko geriausiu 
specijnlistu Chicngoje 
pasekmingam gydyme 
ligų. Dr. Ross Išgydo 
visiškai kraujo užnuo- 
dyjimų, reumatizmų, 
ligas ir ligas paeinan- 

stės nesupratimo ir išdykumo; gė. 
skaudėjimų ir svaigimų galvos.

užseaūjosias pnslutingus 
tins nuo juun 
tiin^ kaulų, , v -
hkaudSjlmę po krutino, nugaros ir strėnų; smar
kų plakimu ?irdles. užymų ausyse, drebėjimų 
kraujo, pamėlinavusius paakius, spuogus ir dė
mes ant veido nr kūno, skaudėjimų gerklėje, už
kietėjimų vidurių, biaurlus ir balsius sapnus, sun
kumų kojose, IndubusiaA akis, žudimų vyrybės, 
negalėjimų miegoti ar valgyti, trumpų kvėpavi
mų, niežus, odos, inkstų, pūslės,kepenų ir skilvio 
ligas. Jeigu ėsi nuolatai nuvargęs ir greitai pail- 
ftantis, baugus, gėdingas, nusiminęs, užsirupines 
Ir nustojus vilties iSgyjimo, nužudęs vyrybį- ir 
Silpnas lytiškai, užkrėstas liga, turi tankiai Ha- 
i.intis dienų ir naktyje, tai kreipkis tuojnus pus
)r. B. M. Ross, kuris duos tau teisingų ir gerų 

patarimų visai dykai. Ligoniai keliauja Šimtus 
mylių idant pasiduoti gydymui Dr. Ross. nes jis 
iJgydo ligonius kuriuos kiti pripažysta neišgydo* 
inais. Jeigu pats negali pribut, rašyk tuojaus ap
sakydamas savo nesveikumų.

DR. B. M. ROSS
167 DEARBORN STREET 

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

Priima ligonius kasdien uuo 9 iki 4. Pnnedė- 
lio, Scredos, Pėtnyėios ir Suimtos vakarais nuo 
6:30 iki 8:30. Nedėldieniais nuo 10 iki 1. Susikal
bėt galimu lietuviškai, lenkiškai ir maskoliška L

KATALOGAS 
SZTUKU DYKAI
Bus nusiustas kožnam. kuris jo 
pareikalaus prisiusdamas už 2c 
marke. Pamokinantis ir naudin
gas kožnam. Adresas Toksai:

]. TWARDOWSKI. Dept A
214 WISCON. St. MILWAUKEE. WIS.

Vyrsz Puse Milijono
Dekavonlu uz geradejlste.

Tas ira prietelis žmoniti-kuris suteikia 
zy rd i nga broliszka rodą dyki. Ne susine- 
szc su gauje szendienynio vysokio sztamo 
ajisigarsyntoju: Jeigu apsergate liga, tai 
aikite pas savo miesto daktara.
Bet jaigu turite liga ęedinga-privatyszka, 
tai gal nenorite savo mieste gydintis, <• jaigu 
geitli teisingai tapti pagelbėtas, tai bukite 
iszmintyngi klauskite patarymo gaj-singo 
Vokyszko Specijalisto kuris sugryžo »sz 
Europos, isztyrias pagerinimo budo gydymą 
vysokiu kroniszkn ir odos-skuros lygu, 
szimtai tukstaneziu pasiliko iszgydintais, 
kaip-tai jaunu vyru visokios už.sikreezemos 
ligos, apries8ziu lygu kaip tai Reumatizmas 
visokį papuczkai, iszpuolima plauku urnai 
sustabdinti, nuo drugio-mąleiijos. Geriausc 
isztyrta gyduole nuo atpratimo svaiginn- 
cziu gerimu-gyrtybes, kuris su savo žyne 
prijims rodą, žednas, iszsygydins < r Y RT1BE 
kurs tiek nelaimiu atsimik:i irkruvyna pie
ce žūsta ir sveikata. Nebijokie paraszit- 
gromata, sekretai visame užlaikomi, gyduo
lių nesiunezeme panevali, kaip kiti jumys 
prisiuneze per panevale iszvyliodami paskui 
tini centą nuo jusu, kurs žmogus su szeimyna 
neturi ka valgyti, myslidamas tapti sveiku, 
tai užmoka ant sikio po keletą desetkii 
doleriu. ( ze visokias rodąs gausite, nie cen
tas nereikės mokėt, galite susiraszite Lie- 
tuviszko kallmje, iszmintingais busite jaigu 
raszisite pas:

BRUNDZA & 00;
(SPECIALISTS)

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

ANT LEGISLATOR I AUS 
PIRMO DISTRIKTO 

BALSUOKITE UZ

Isz visu szaliu pavieto.
— Shenandoah.- -No. 4 

dirbtuve parako Du Pont 
Powder Co. eksplodavojo už- 
muezdama du darbiniakus ir 
mirtinai pažeido viena. Eks- 
plozije buvo girdėta ant keliu 
miliu.

— Pottsville.- Salem Hill 
Coal Co. atydenge nauja gys
la turtingo anglio Mechanics
ville. Gysla yra asztuoniu pe 
du storio.

— Girardville.- Keli vaikai 
užtiko negyva motere senam 
bruste, kuri badai inpuole ka 
da neeze vandeni. Isz pradžių 
žmonis buvo tuosioe nuomones 
jog motere likos nužudinta.

daugiau bus.
Daktaras Blažejauckas 

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

Inkerman, Fa- Jau su 
kako cielf.s menuo ksip visos 
czionaitines ir aplinkines mai
nos Penn Coal Co. dirba pil
na laika, visas szeszes dienas 
ant nede'ios, kad net viskam 
piezka, o kaip visi mena, tai 
tas fe'p tensis per kelis mene
sius, l'g laukiamu straiku, per 
tat su darbais dabar visai ne 
sunkei, kas netirges g»les net 
zoposta pasidaryti ant straiku.

— 24-ta d. Spalio, artima 
me miestelije Port Griffith vi
siems apielinkineme ivs 
gaidos lietuviams gerai žino 
mas ealuninkas, važiotojas ge 
rimu po stubas, Antanas Va
liuosius isz priežasties perkėli
mo savo šaltino in nauja narna 

dienoi varduvių savo pa- 
katro 
Alaus 
visiem 

daug

Slidžia in Orphans Court
Balsuokite už

W. L. Kramer
Isz I'ottsvilles. Demokratas

Ant Sudžiaus
Balsuokite už

A. W. Schalck
Duoktie jam baisa. Demokratas

I?z Lietuvoj-
Gelgaudiszkis.

(Naumiesczio p.) Rūgs. 28 d. 
pas ukin. A. Mackevicziu kai
me cimerninkams statant tvar 
tus tiuko senųjų balkes ir pa
taikė Pr. Urbonavicziui gal
von. Szie po valandos atsikė
lęs nuėjo kluonan ir atsigulė. 
Po keliu valandų rado ji ne
begyva.

George Mjlkr
113 W. Centru St.

NO $5 IGI $40 j
MAJNINES MASZINOS. 1

VISAI DYKAI 
PrUiųsk mum porų markių, savo 
tikrų vardų, pravarde ir adresų, o 

I^Hn mes tami1'tai nusiųsime No. 3 kata- 
luga, didžiausių lietuviško ie kailioje, 
6t dideli puslapei. .lame telpa teisin- 
gi aprašymai apie suvirš 20U visokiu 
kūniškų nesveikumų, vyrų, moterų 
ir vaikų. Išaiškint pradžių, priežns- 

į tr pasekmes ligų ir pasako kokias 
gyduoles naudoti, kiek jos prekiuojair kur jas 
gauti. Telpa paveikslai ir prekės visokių nau
jausių eleetro-gydančių aparatų, Roberinių 
daiktų, Magiškų aparatų. Brukuojamų ir Ra
šomų Mašinų. Stereoskopų ir jiem Paveikslų, 
Armonikų. Koncertinų. Britvtįir daugel kito
kių kožnam reikalingų daiktu. Rašyk tuojnus. 
Jonu I. Bagdžiunas, Propr. Adresuok teip:
JOHN'S SUPPLY HOUSE

24 PILSBN STATION CHICAGO, ILL.

katalogas Dykail

ir
ežios, pakeli balių ant 
kviete visus lietuvius, 
ir visokiu trunku buvo 
atejusiem katrų buvo
invalee, o prie to grajino muzi 
ka kaip isz kapebjo=, taigi visi 
sveczei sugrįžo užganadinti ir 
dėkingi už priėmimą, jo fun
datoriui p. Valincziui, katras 
ir be to yra ezaunas vyras, o 
jagu norit persitikrinti, tai ne 
užmirezkite nueiti pas ji ar už 
siordeluoti sau alaus, o pama- 
tieite jog teisybe.

— Nors szuom laiku didės 
ni dalis Lietuviu užsilaiko mal 
eziau kaip kitades vienok atsi
randa dar ne mažai tokiu “ka
valierių” katrie po kožnai pė
dei pazbytkavoti kitas ir kitam 
kaili iszperti.

Ant District Attorney
Balsuokite už

W. F. Lyons 
Isz Shenandoah. Itepublikonas 

Sztukos Sztukos.
Jaigu nori linkema laika 

praleisti, nusipirk nauja sztu 
ku knyga. Szita knyga iezgul- 
dinta Lietuviszkai iez F rančų 
žiezko. Turėsi daug juoku eau 
ir kitiems Kaeztuoja §1. Pini 
gus siuskite per Money Gide 
ii. Ateuskite 20 malke o gau 
si dydeli kataloga sztuku.

(88 oi)
J. P. Vizgi rd

6400. S Paulina St. Clrcago.

Dingo karve.
Rusva karve didele su eker 

tais ragais 12 metu didelis tesz 
muo, dingo, iez Cumboles din
go panedelei,
Jagu in kur atsivilko daneszki 
te ant adreso.

Mrs. Ona M:chnevich
Cumbola Pa.

UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

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

Ir kitoki rejkalingi prietajsai ran
dasi pas mus ant pardavimo. Teipos 
gi pristatom kožna daleli maszinos 
norints kokio padirbimo.

Parduodame pikes, adatas, drilus, 
sk reperius, skvibsus, knatus, popie- 
ra ir t. L Parduodam Peczius o ir 
senus patajsom.

Win. Morgan,
18 N. Main St; Mahanoy City, Pa.'

Užimanti 
akivimu daigtai

Barometras Steleskopas, Mo 
ving Picture maszinuke ir Ci- 
garnieze su kuria nutrauksi 
fotografijas. Prieiusk viena 
doleri o aplaikisl visus tuos 
4 da:gtus. Už expreea mes už
mokame. (68 o;>)

C J. K. Krauchun,
427 Broadway, 

Brooklyn, N. Y.

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 teisingus 
tavorus. Adresuokite:
M. J. DAMIJONAITIS

3141 Union Avė. Chicago, III,

Ant pardavimo..
vie?oi,,here pglW&lalafeLJveJ.0J. 
Parsiduoda tiktai da'gtai, o ne 
namas. Priežastis pardavimo, 
Savininkas važiuoje in Lietuva. 
Atsiszaukit ant adreso: ()o 88) 

Mr. Jno. Latukas
2130 Peoria Road

Springf eld, 1’11.

Farinas! Pirkite Farnias
Dydž auie lietuviu kclon'j'i 

pi vardu “Nauja Lietuviu Ko 
lonija” Mich'gan valetjoje 
kur jau yra 43 lietuvei pirkę 
firmas. Graži vieta tarpe eže 
riu ir upiu, arti turganu nbee- 
■ u. Turiu pastiręs geresnes 
vietas del savo tautiecziu, 8 
farmas su namais ir gera žeme 
po $6 lyg $18. už aktri an' iez- 
mokeeczio. Norintieji pi kti 
att-irzaukyte po adresu;

Mr. Anton Kiedis, 
Lake County ( A0N 01) 

Percock M ch.

PAUL W. HOUCK
ISZ SHENANDOAH. JUSO BALSAS YRA PRASZOMAS

UZTRUCINTAS KRAUJAS
Mes esame VIENATINI SPECIALISTAI 
NEW YORKE. Kitokiu ligų negydome. 
3>5tukst. žmonių iszgidome traukijo 20mctii 
Jagu turi vario-kolorio pk-tmas, pnozkas 
ant kimo, iszpuolanczius plaukus, gleivėtas 
lopelius burnoje, skaudanezius kaulus, 
heganezius skaudtdus. Mes iszgidom bai- 
tdausus stoviu ligų in 90DIEM (HDIMO. 
Visas opas fezgidomi in 30 DIENI nepai
sant kokiam padėjime. Mes prašaliname 
baisybes paralizo, aklumu, ar lokomotor- 
ataksija, visos ka paeina nog už.trucinto 
kraujo. Mes neparduodam czistitoja kraujo 
tr bonka.s gvarantiti užtekti ant menesio, 
aiktai iszgidima kaip virsz-paminėta. Mes 
galime pataisyti padėjimu supuraiizavotu 
žmonių ir tikrai sustabdom kita jo užpuoli

Jagu esi iszbandcs visus kitus gidimus ir 
tau jau drąsą ira atimta, mes szirdingai pra 
szome kreiptis pas mus, ipaliszka arba per 
gramata:

BERLIN REMEDY CO.

Ka tik Aplaikeme-^
Visokiu rudeniniu ir žiemini n tavom del 

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

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

lit Gili! ( Pas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mahanoy City, Pa.

Tik ant trumpo laiko.
' 25 arkuszus puikiausios 
popieros ir su konvertais tik 
už 35^. Kožna popiera bus 

ckitokio apekaitimo. Teipgi 
mes turime daugybe Palangos 
traju-devineru kurias kone vi 
si žino, kad yra geriaus os už 
visas kitas trajankas. Teipat, 
turime daugybe visokiu knin- 
gu lietuviezku ir Lenkiezku, 
visokiu altorėliu, izkapheru, 
ražaueziu ir abrozeliu didele 
me pasirinkime už pigias pre
ke s.Reikalau jam musu tavorui 
pardavėju ir duodame gera 
uždarbi.

Kataloga pneiunczeme pri- 
siuneziant 4^stempa’j

M. Zukaitis, 
227 E Main St.,

(ll Noa) New Britain, Ct.

Dr. J. Froiystei?
Specialistas Akiu Lygas 

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

Ofisas adinas 8 ryte lyg 8:80 vakari 

308 E. Centre St.

Vienas geras peczius užteks ant viso amžio
V L. . v.— ■ -* • • ■X—" 4——--. ir,,

parduodame.
Visados galima gauti plitas ar 
grotas kada tik ju reikalausite.
Nėra turbacijos pataisite pecziu 
jaigu pas mus pirktas.

t«y 'c m n0 Mrazo 
T (l *V WIENATINIS
J SALONAS IR GROSER-SZTORIS

SUGAR NOTCH, PA.
Patduoda Cukru, Kava, Ilerbata, Mess 

Miltus ir vyska ta kas ira reikalinga de' 
žmogaus. Teipos-gi prie vietos randasi Sa 
tunas su milžiniszkaisstiklais, szaltum alun: 
arielkom ir pujkeis cygarais. Priektarr 

parduoda SZIPKORTES i) 
JhCP'K siuneze piningus in visas dalei 

svieto grejtai.

PUIKI SALE DEL MITINGU, ŠIOKIU Ir II

Gražiszkitii
(Vilk, aps.).^ Spalio 12 d. 

buvo Gražitzkiuose Vaitkaba- 
liecziu sueiga. Pirmiausia vir- 
ezaitis ir raeztininkas iszaiszki- 
no, kad valdžia duoda paszelpa 
mokylos pastatymui ir paklau 
se, ar nori valstiecziai daugiau 
mokyklų. Visi eme rėkti, kad 
nereikia daugiau mokyklų, o 
atsirado ir tokiu kurie norėjo, 
kad ir ta, kuri yra uždengti, 
nesą iez ko mokeseziu mokėti. 
Gal kas pamanyti, kad Vaitka 
baliecziai girti buvo. Ne! Vi
sai b uvo blaivus, tik paskui 
po tokiu geru nutarymu nuėjo 
m monopoliu ir ten iki vaka 
rui vaieziooei ir džiaugėsi, kad 
nedave saves prigauti.

Graniteville, Vt - Darbai 
gerai eina ir uždarbei geri,

— Lietuviu famdiju visai 
mažai yra pavieniu yra apie 
10, visi grąžei užsilaiko, tik 
kaip katras norėtu ir apsivesti, 
ale kad nėra merginu, tai sun 
ku bernukam giventi.

Meriden, Conn - Darbai 
pradeda taisytis, ale pribūvu 
šiam sunku darbas gaut'.

— Lietuviu yra pusėtinai, 
visi sutikime gyvena.

Abeliai.
(Zarasu pavieto). Ir 

kraszto žmones jau suprato 
nauda iez iezsiskirstymo in 
vienasedžius. Daugelis butu 
jau ir iezsiskirste, jei matinin
ku stoka nebutn visu norams 
skersai kebo atsistojusi. Pas
klydo dar gandas isz kaži-kur 
buk atimsia žeme, jei pas ka 
ras daugiau, kaip popieriuose 
yra parodyta, ir tas gandas ir
gi nemažai žmonių nuo skirs- 
tymos sulaikė.

mueu

Suvienituju Walstiju. De- 
posytoras.

DU PROCENTĄ MOKAM ANT 
SUDĖTU PINYGU ANT LAIKO.

Harrison Ball, Prezidentai,
M. M. MacMillan, Vice-PrezidentM
Ira. IV. Barnet, Kaajeri*

1SZ6YDIMTAS
l?z 10-tipes /Ąetipęs Rupturos

Puikiausia
užeiga A

del Lietuviu! (/
Ir svetiogiau- \ Vy
aias priėmimas 
del visu kur ra- t f |
-ite gardia Arieikele V // J 
Alų ir Cigaru. Teip-gi 
->ale del zobovu ir t. t.

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

Terryvile, Conn. -Darbai 
labai gerai eina, bet pribuvu
siam sunku darba gauti.

— Žmonelei džiaugėsi ka 
Salonus nuvotavo, o bobeles 
net džika szoka.

— Czionais lietuviu yra ne 
mažas būrelis, visi sutikime 
givena.

Bei arkliu dekei (Manke
tai) pas Gruberi.

Jau pargabenome žieminiu 
dekiu (blanketu) del arkliu. 
Turime ju visokio pavidalo ir 
kolono po 85i bg
$6. Teipgi geru pirsztiniu del 
važnycziaus ir mainieriam.

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

Mahanoy City, Pa.

STEFAN mt'IIANEK 
318 3-RD AVENUE 

Puse bloko žemiau no I’itteburginio Pacato.

PITTSBURG, . PA.
Didžiausia Lietuviszka kiautuve visokii 

gėrimu Suv. Vals. Kas tik naudojo mus< 
nefalszavolas, nes czis/us vynus ir arielkos, 
tasai ne galėjo atsigėrėt juju o geriausc mi* 
ra ir pata.-navima tik pas mus apturėjo.

MUSO PREK 
Gera Raudona Arielka 
Gera Balta Arielka 
Bumas • 
Rūmas Jamaika • •
Ginas ... 
Vnoglne Arielka 
Kimine! . . •
Anise tas, smagus gėrimas 
Cktstas spiritas . *
Sllvaite * . • .
SllT&lte, tikrai Llctuvlszka 
Terkellca ... 
Terkcllca. tiktai Vengrlszka 
Koniakaa . * ■
Konlakus, Francusiszkaa 
Obuoline Brandy 
Blackberry ... 
Bosolls, gardas gėrimas 
Mellnvuoge • •
V Įsiūlote • •

AM ERIKONISZKI
Ohio raudonas . •
Ohio baltas—saldus 
Knllfbriilios, senas, rnksztus 
Kalifornijos muszkutalaa • 
KsilforuUos muszkatalaS 
Kalifornijos tokalszkas

2.oo 
2,<>o 
4.oo 
2 uo 
4r»o 
2,oo 
2.oo 
3,oo 
2,&o 
4,r,o 
2,.r>o 
6.oo 
2,5o 
5.00 
2,oo 
l,5o 
2,5o 
2,5o 
2,5o
vynai:

$1,00 Galonai 
. 1,25 “

1.50 “
. l,6o “

1.50 **
1,76 “
2,oo •• 
2,oo *• 
l,5o *• 
2,6o 8,oo

,o<

3.5<3,00 
5,<>o 
3,oo 
6,oo 
3,oo 
5,5o 
2,5o 
2,oo 
3,oo .... 
3,oo colon 
8,oo galot

4,01

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

“Perejoketuri metai Apriluje f. tn.‘ kada atsiszaukiau pas daktara O’Malley 
in Wilkes-Barre, Po., ba kentėjau ant dubeltavos rupturos, padeymas mano 
buvo pavoyngaa o su didele nebegale vos galėjau baigt savo darba. Gidytojai 
kurie n ano priesz tai gydė: jog tai yra didele kvailiste mislint jog ruptura 
duosis iszsigidynt be operacijos [asz esmu prieszingas tokiu operacijų.] 
Po aerskaitimui apgarsinimo liaikrasztije Berwick, Pa., apie gidima rupturos 
per Daktara O’Malley, nusidaviau in oflisa in Wilkes-Barre, Pa., ant rodos 
kur man Dr.O’Malley pasakė jog ižgidins mane isz mano kenteymu, ne norėjau 
in tai intiket. Nes dabar nežinau kaip iszreikszt savo dekinguna už tai, jog 
esmu dabar suvisai sveikas be jokios operacijos. No keturiu metu ne nesziojau 
jokiu 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 vyras, motere 
ar kūdikis gali būti ižgydintu nog rupturos(kuilo)be skausmo 
ir perszkados per mano Kemiszka-Elekto Metodą. Asz esmu 
vienatinis specialistas ir galu gvarantyti jog tave iszgydinsu 
isz rupturos. Mano spasabas gidymo rupturos užtikrina 
kožnam ižgydima apie ka szimtai ypatų jau persitikrino 
per ka turi pilna tvirtybia prie manės. Ats’unsk 20. marke o 
gausi knygute su abrozeleis apraszaut mano spasaba gidymo 
rupturos. Rodą dikai. Kas ne gali ant kart užmokėt,tai duodu 
ant iszmokescio. Preke užganadidante.

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

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

PIRMUTINE KRAUTUVE VISOKIU GERYMU
WHOLESALE.

9
 Pristato visokius gėrimus del sa 

lunyku ant pikniku, balu, krik- 
sztynu alų, porteri, vynus, ariel
ka ir Lt Pristato in namus alų 
ir porteri bonkutein. Gorimai 
pirkti pas Norkeviczin yra kano 

SžludI Pabandyki J

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

Didžiausias 
surinkimas szlubinu 
szlebiu visam mieste.

■ Kalifornijosbxerl wino
l Kalifornijos Burgundy, raudonas 

Viduriams Kartus Vynas
Baulkyte po prekes. Užkalbinimas ant SIO.’ 

Ir dadfĮsu UŽMOKAU EKSPRESĄ Pcnnsylvanlo 
Ohio Ir West Virginis valstijose. Adresas:

Stefan Rovnianek,
OW Aituc • Pittsburg) Pa,

Pi-isiusk paeztine marke už 2/. o aplaikysi 
Daktariszka knygute su a b rože laks už dyka.

\ Dr. O’Malley
| \158 S. Washington Str. Wilkes-Barre, Pa.
’ I Szitam office kalbasi Lietuviszkai ir Lenkiszkai in 

f kur visos gromatos turi būtie adresavotos.

V Branch offlse: 134 Washington Avenue, Scranton, Pa.
____  Kur Dr. O’Malley galimu matit kožna jjetnyezia ir subata.

Dr. Alexander O*Malley
(SPECIALISTAS)

NAUJAUSIAS 
ISZ RADIMAS

"x OERMATOL3GI-10I MOKSLE.
Daugybe odoe Mgu paejna no neazvaraua 
užsilaikymo ir uželkretlmo taipgi ir nuo 
viduriniu Ilgu. Daugumaa gauni pucžkua 
pleiskanas, slinkimą plauku, plikimą nėr 
apslleldlma. Gydosi per neaiaakanczlua 
daktarua ar agentus, kūne tik plnlirualez 
vilioja, o paekui raazote mume, kad ėmė
te daugvbe gyduolu laz invairlu apgaviku 
o pagelboe negavote ir sakote, kad. gal Ir 
m ubo gyduolea negelbea. (Taigi meldi©* 
m© mums darodytl; kokia žmogus likosi 
rauso gyduolėmis apgautas.) Turime tu- 
kstanęiius oreglnallsska padekavonla. 
Tegul nors vienas daktaras parodo mums 
tiek padekavonlu, o mes duosime dideli 
atllgynima. Pilka galva sunku gydyti. Ja* 
go senas ir gaiva žvilga, tai to pauelbeti 
ne galima, bet Jago jaunas, o turi retus 
plaukus, o ant odos matytis maži plauku* 
czel tai tam galima sutelktipagelba; plau 
kai neyra grybai—viena diena ne lezdygs. 
Atalsaaukiauriems nueiunelmedyka Infor 
macija su placzlu apraazlmu. Mes neaiu- 
leme prisispyrę savo gyduolu, teisingasis 
dakiaraa to ne vienas ne daro. Kas nori 
persitikrint tegul raszo pas mus. Adresas

PR8F. J. II. BKUNfiZA,
DM BROADWAY HJh, 

BROOKLYN, S. f.

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

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

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

Szilkai dabar 
madojo. Czia 
rasite didžiau
si iszrinkima 
szilku neigu 
kitur ir tai 
visuose kolo- 
ruošė už maža 
preke.HAKRYB.PR1EDBEKG.

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


