
Isz Amerikos.Kas girdėt ?

Jau tokis yžgama gerai an 
svieto ne turės,

Katras ant savo tėvo ranka 
uždės.

y

Jagu ant svieto būdamas sal- 
džei gyvensi,

Tai ant ano svieto kartybe 
turėsi.

Szvente Kalėdų artinasi, ne 
vienas raszo gromata m sena 
k raju pas tėvelius, brolius se
seles, giminėlės, -pas milema 
mergele ir pažinstamus. Turi
me ir su užgymusiu Kudike 
liu J. Žinoti koki džiatrgsma 
turi katrie aplaiko žine isz 
Ameriko!

Tuzinas visokiu gromatu su 
kopertais, kasztuoja 25 centai.

Nesutikimai tarp vii szpatis 
ežiu, tarp dvasiszku o ir tarp 
gazietnyku. Tai dzievaž neyra 
ka už pykta la'kyti, del tamsu 
neliu, jagu vieni su kitais 
pjaujesi, nes ne turi geros pa
veizdos no tu, no kuriu priva

lo turėt.
Jagu terp tautos, 
Neyra sutaikos,

Tai nepasikels niekados.

Kaip duodasi girdėt, tai ne
kurtose apigardose, Lietuvei 
rengėsi uždestineti blaivystes 
draugijes, teip kaip ir Lietuvo 
je. Butu tai tikrai pagirtinas 
daigtas, nes gyrtybe viską terp 
Lietuviu gadina ir trukdo.

Isz szalies prisižiūrėjus, juo
kingai iszrodo, kaip bile val
kata užlypias ant eskardos, 
provije bei žiopliu apie nuobo 
dūlio pasaka. Jau po kvarabu 
norint karta susiprastu, jog to 
kie bizūnai czionais su savo tau 
zyimu nieko gero ne padari, 
ne nepadaris. Tokie valkatai 
tegul ymasi prie darbo, o ne 
ubagauje nikelius no darbsziu 
biteliu, duodami no saves gera 
paveizda tada dydesne nauda 
atnesz del tamsuneliu ir gir 
tuokliu.

Su gera paveizda greieziau 
žmonis pataisys,

Negu užsilypias ant bokso 
niekus sakys.

Susivienijimo “dvasiszkasis 
vadovas” su visomi keturiomi 
ižsiteisineje priesz Susivieniji
mą ir kaltina “Katalyka”, buk 
tas ne teises žines talpina api 
jin. Kaip rodos, tai taisės ži 
nes kuopos Sus. Kat. prisiun- 
cze in “Katalika” o ne p. T. 
talpina.

Nieko ne maczije tiejei teisi 
nimai vadovo, ba jau atėjo 
laikas pabust Susivienijimui 
ir padaryti paredka su “vado
vu” kuris su visais norėjo art 
ir akėti.

Katrie py’nai užsimokeja, 
už “Saule’ tai aplaikys ant 
Kalėdų puiku kalendori, su 
daugeliu skaitymu.

Katrų laikas baigėsi, tai 
meldžeme atnaujit prenumera 
ta, ba turime užvest naujas 
kningas ir perneszt visus ge
rus skaitytojus iž senos in nau 
ja kninga.

Laikrasztis “Pirmyn” iszei- 
nantis Minersville, Pa. permai 
ni savo antgalvi, kuris dabar 
labai puikei persistato. Laik- 
raszti ižduoda p. J. M. Jasule- 
viezius - C0., prenumeiata 
kasztuoje $1.50 ant meto.

Dr. E. Collins iždavi dakta 
riszka knyga po vardu “Vado 
vas in Sveikata, arba kaip būti 
sveiku”-preke 45 centai. Ja 
gu kas nori ta knyga turėti, te 
gul raszo ant adreso: The Co- 
Bins New York Medical Insti 
tute.

140 West 34 th Sir.
Near Broadway 

New York, N. Y.

Gyveno per metus 
ant 75c. ant nedėlios.
Jokūbas Kalina, studen 
tas, parode amerikonams 
kaip galima pigu spasabu 

maitintys ir mokytis.

Columbus, Ohio.- Izz skait 
liaus suvirszum penkes de- 
szimts studentu 1 niversity of 
Missouri kurie kone patis turį 
Tupintys ant iszsimaitinimo 
ir mokintis ant 75 centu ant ne 
dėlios per visa meta.

Jokūbas Kalina isz Warsza- 
vo, Rosijos, buvo tuom studen 
tu. Du metus adgalios, pribu
vo jisai in universitetą su $12 
ir drapanoms ka turėjo ant sa 
ves. I zrokaves isz augezto 
kiek jam kaeztuos mokslas, 
pastanavijo kitaip gyvent už 
savo draugus, ba po teisybe ir 
ne turėjo isz ko. Deezimts do
leriu turėjo užmokėt kaipo in 
siraszimo in universitetą.

Su likueeis $2 ėjo paeijesz- 
kot sav darbo ir mokslo, 
Vaikscziodamas keliolika die 
nu po miestą užtiko mielaszir- 
dingus žmonis, kurie sutiko 
jam duoti viena kambari skle 
pe už jojo patari avima kurj- 
me picziu. Pas kita szeimina 
rado vieta kaipo mazgotojas 
torielku už 75 centus ant ne
dėlios.

Su savo “milžinišku” doko 
du pastanavijo maitintis. Ir 
teip, už aplaikitus piningus 
pirkinėjo sena duona, szebelbo 
nūs, kaulus ant sriubos ir pie
ną už ka užmokėdavo 700 o už 
likusius 50 pirkinėjo viena 
kaita ant nedėlios puoduką 
kavos.

Kningu ne turėjo už ka 
pirkt, nes paskolindavo nog 
savo draugu ir skaitė skaitini- 
ežioje; Turėdamas kiek laiko 
dirbdavo visokius darbus už 
maža isznagradinima. Per savo 
darbezuma moksle daejo ant 
angszcziausio lipamo ir yra pa 
guododamas per profesorius ir 
savo turtingesnius draugus.

Po pabaigimui savo mokslo 
atejnanti meta, kaipo geras 
advokatas, nusiduos in New 
Yorka kur tarnaus savo var
gingiems tautiecziams.
Mūras sugriuvo-

3 užinuszti-
Erie, Pa.- Drūtas vejas su

griovė czionais dali muro eu 
degusio namo Mayero prie 15- 
tos ir State uliczios kuris sude 
ge ne senei. Darbininkai tame 
laike iezvežinejo degėsius ka 
da mūras griuvo, užmuezda 
mas tris darbininkus o pažeis
damas kelis mirtinai.
Aresztavotas už žudinsta 

savo giminaiezio.
Wilkes-B.rre Pa.- Pranas 

Rustikas giminaitis Jono Smo- 
lenesio, kurio kuna rado pe 
reita nedelia, likos aresztavo
tas už žudinsta. Rustikas yra 
18 metu senumo, viena meta 
vyresnis už savo gyminaiti, 
kaip pats prisipažino, tai ėjo 
paskui savo giminaiti per gir
ies kada tas ėjo namon eu pede 
užklupo ant jo ir užmutze.
Pasikorė savo dardavio 

skiepe
Mount Carmel Pa.-Ins'gaves 
per langa in skiepą savo darb
davio, Valteris Kubilda 34 
metu senumo pririezias virve 
prie lubu užsidėjo sav ant 
kaklo ir pasikorė. lakeles ady 
nas jojo darbdavys Jurgis Le- 
nuskis atrado pasikoreli kada 
inejo in skiepą ir virve nupjo 
ve. Kubilpa paliko paezia ir 
trejetą vaiku. Priežastys pasi
korimo yra nežinoma.

Gerove po visa 
Amerika.

Visokį fabrikai pradėjo 
dirbt geriau Užkalbeymu 

turi daugybe.

Laimeymas Republikonu 
prasklaidino juodus debesius 

I abejones o vela saulele užžibe 
jo Fabrikai visur pradėjo 
dirbt gerai, visokiu užkalbini 
mu turi daugybe jog ne kurie 
fabrikai dirba diena ir nak 
ti.

Pennsylvania geležinkelis 
paliepė tavo karszapems 
dirbti pilna laika, ba randasi 
10 000 visokiu vagonu ant pa
talai m o.

Standard Steel Car. Co. ap- 
laike kontrakta ant padirbimo 
2 000 plieniniu vagonu nog 
Chicago ir Alton geležinkelio 
Kontraktas i-znesza ant $2.- 
000.00.

Cincinnati,Ohio.- Fabiikas 
visokiu mas; la-y Fay <fc Egan 
pradėjo diiU/ Prezidentas 
tosios kompanijos kalbėjo: Ap 
laikėme daugybe užkalbinimu 
su iezligoms jago Taftas bus- 
išrinktu tai galėsime iezsiunst 
o jago butu Bra'nas iszrinktas 
tai butumem priversti fabriką 
uždaryt.

Birmingham, Ala.- Alaba
ma išdirbėjai geležies parda
vė 50 000 tonu geležies in trau 
ki 24 adynu po iezrinkymui 
fafto. Suvirszum 100 tukstan 
ežiu tonu turi pristatyt viso 
kiams fabrikams in laika trijų 
menesiu.

Boston, Mass.- New Eug 
laud Cotton Yarn Co. pradėjo 
dirbt pilna laika po iszranku. 
Užkalbinimai atejna iez visu 
daliu Amerykos. Turėjo 
priymt 150 darbininku dau
giau.

Norristown, Pa.- Jog iszrin 
kimas Tafto yra priežaste geru 
laiku czionais tai aiszkei paro
do paliepimas idant James 
Lees & Sons fabrikas pradėtu 
dirbt. Coral Mfg.Co. teipgi 
aplaike paliepimus dirbti pil
na laika. Gehret Bro, aplaike 
Užkalbinimo ant $9.0u0 iez 
priežasties Taf:o iezrinkimo.

Pawtucket, K l.-S’ulu fabn 
kas J. & P. Coates duodam’ 
užsiėmimą suvirezum del 2500 
daibimuku apgarsino buk fa
brikas dirbs pilna laika. Priesz 
rinkimus dirbo tik puse laiko 
isz priežasties mažai užkalbi
nimu.

Ir šimtus kitokiu fabriku 
galėtumėm czionai patai pint 
kurie pradėjo gerai dirbti iez 
priežasties išrinkto republiko 
niška kandidato ant prezi- 
zidento. Visi lecnininkai fabi i 
ku žinojo jog jago demokrata 
isznnktu tai fabrikai turėtu 
sustot nesdarbo ne butu iezprie 
žasties atydarymo rubežiaus 
ir nuėmimo akdizes ant užru 
bežinin tavoru kur ir darbiniu 
kas, yra daug pigesnis. Fabri
kantai vietoje duoti užsiėmimą 
amerikoniszkam darbininkui 
pargabentu pigu tavora isz 
užmarės o tada darbininkas 
turėtu eu dinerke ejti parri 
nešt del savęs ir savo szeimi- 
neles viralo iez Soup Houses 
kaip tai kitados už randinimo 
demokratu buvo.
Iszrinkti ant pavietavu 

komisoriu.
Chicago.- Czionais likos 

iszrinkti ant pavietavu komi
soriu Vladyslovas Schrojdas 
ir Juozas Elioszus lietuvis. 
Graudu jog daug'au terp mus 
tauticcziu nesigavo ant urėdu. 
Steite Wieconsine net tris 
lenkai likosi aprinkti in legis 
latura ir vienas kongressa.

Motynn su savo posūniu 
užniusze tęva

EI Paso Tex.- Nepomucero 
C< rtez turtingas kup ežius iez 
Las Cruces N M. likos suras
tas prie namo negyvas su pra
mušta galva eu kirviu. Jojo 
pati su posūniu likos areszta- 
ti. Isziikalbineja jiejie jog ate 
jia vakare m narna du Mex:- 
konai ir iszprasze Corteza in 
karezema ir myne jog tai jiejie 
nužudė jin, Policije ne intike 
jo tai istorijai ir padare krata 
name. Rado po materaeu 
Castejines paslėpta kruvima 
kirvi su kuriom užmueze savo 
vyra. Mote re eu savo posiuniu 
likos areeztavota ir prisipažino 
jog mil ėjo kita; atsikratydama 
nog savo vyro užmuezdami 
jin.

Seniausius Republikonas 
Suv Valst-

Austin, Texas.- Seniausiu 
Republikonu Suvienitosia 
Valstijosia yra 122 metinis se
nukas Antanai Gazra, kurie 
niekados ne balsavo už kitoki 
tikieta kaip tik už republiko 
nini. Senukas tasai praleido vi 
sa savo gyvastį ant farmoe 
Tt x u ošia. ’

10,000 poru czeveriku 
kas diena

Hugh C. Weir raszo “Tech
nical World Magazine” buk 
10,000 poru czeveriku yra 
padirbamu kas diena per 
viena isz rytiniu fabriku. Kas 
dvideezimts keturee adynae ta
sai fabrikas sunaudoję kailiu ir 
skuru 7,800 ožuku 300 arkliu 
300 verezu ir 425 jaueziu. Ta
me fabrike dirba suvirszum 
3,006 žmonių kurie uždirba 
ant nedel'oi nog $15 lig 300. 
Isz szetziu didžiausiu fabriku 
apsiavymu Amerike likos pa
dirba pereita meta 25,000,000 
poru czeveriku. Neskaitant 
iszsiuntimo in užrubeži vertes 
$10.000.000 czeveriku ir czeba 
tu tai Amerike žmonis iždave 
ant apsiavimu pereita meta 
daugiau kaip $34.000.000 skai 
ant tik po $2 už pora tai likos 
sunaudota suvirszum 17 milijo 
nu poru.

Bilijonai špilkų-
Pagal apskaitima “Census 

Bureau,” tai 1905 mete likos 
Amerike padirbta 19,000,000 
000 spilkucziu ir ne dyvai jog 
žmonis stebisi kur tos mažos 
spilkutes dingsta. Yra tai pa 
prastos kasdienines spilkutes 
nepriskyriant špilkų in plaukus 
ir kitokias špilkas kurias nau
dojasi kožna diena o kuriu pa 
dirba tonus ir da pargabena 
isz užmarės.

Reike gero matematiko idant 
aprubežiuot kas tai yra 19 000 
000,000 spilkucziu nes ir tok
sai atsirado. Tvirtina jisai jog 
kožna spilkute yra vienas colis 
ilgio; per meta padirba 19- 
000,000,000 coliu spilkucziu 
1 600,000,000, pėdu, 320,000 
miliu arba tiek jog galėtu 
apeit aplink muso žeme trile- 
ka kartu isz kuriu galėtum pa 
daryt telegrafini drata kuris 
siektu isz New York in Liver- 
poli. Visas skaitlis tujų špilkų 
kasztuoje api $1,200.000. Del | 
tu kurie norėtu te.smga skaitlį 
žinot tai paduodam cz onais 
jog likos padirbta 132,632,232 
grosu (grosas susideda isz 12 
tuzinu) o kasztavo josios $1. 
129.006 tiktai paežiam 1905 
mete nes tasai skaitlis daugy- 
naši kas metas daugiau.

Priliginimas-
— Poni grayna ant alfos, 

kaip Dovidas, nes ne teip pu:- 
kei.

— O ponas kalba, kaip Sa 
lamonae, nes ne teip iszmintin 
gai.

ISZ BOSUOS, LIB 
TU VOS IR LEN

KIJOS.
Antanas Szeclias.

(Kuningas vienuolis Vys- 
louchas), iszleides jau rasztu 
ir knygucziu daugybe, priesz 
szios dienos bažnyczios vyriau 
sybe, apgarsino lenku laikrasz 
tyje “Przeglad Poranny’’ savo 
laiszka, kuriame skelbia, jog 
meta vienuolio rubus, nes nega 
Ii sutikti su dabartine bažny- 
ežios tvarka.

Krematorijus
Peterburgo miesto valdyba 

nutarė t u pinties intaisyti mies 
te krt oratorijų arba namus, ku 
riuose degia numirėlius.

Pelnas isz geležkeliu.
Keliu ministerijos apskaito

je nurodyta, jog už praslinku
sius ežiu metu a-ztvonius me
nesius Rusijos geležkeliai da
vė 348| milijono rubliu pelno 
t. y, 8 milijonai mažiau kaip 
pernai tame laike nors geležke 
lio keliauninkams biletai pa 
brango,

Mokyti szunes
Neseniai inkurtoji Rusu 

draugija szunu mokymo poli
cijos ir sargybos tarnybai ren
gia spalio 19 d. Peterburge di
deli tu szunu mėginimą. In ta 
mėginimą bus gebenami szunes 
isz Vilniaus ir isz Vokietijos. 
Tokiu szunu bus ten nugaben 
ta viso labo 50. Už geriau isz- 
mokytus szunis bus skiriamos 
dovanos. Tos parodos tikslas 
yra parodyti valdininkams ir 
publikai, kaip szunes yra jau
trus ir tinka policijos tarny
bai; be to dar persitikrinti, ku 
ri szunu veisle labiau tinka 
tokiam mokslui.

Kunigu permainos Seinų 
vyskupystėje-

Kun. Draugelis perkeltas 
isz Sasnavos in Marijampole; 
kun. Juozaitis isz Liubatino in 
Sasnava; kun. Rametoweki 
isz Viznos in Liubotina; kun. 
Sztrimaitis Ilguvos in Vizna, 
dijakonas Ž'evys in Ilguva.

Landvaravos tunelis.
Traukiniui važiuojant 

Landvaravos tuneliu dažnai 
nuo tunelio lubu bira tinkas. 
Kartais jis nukrenta didokais 
gabalais ir trenkdamas in va
gonu viražus nemaž kebaunin 
kus itzgazdira Ypacz nesma
gus toks beldimas naktyje 
kuomet sumigusius pažadina.

Ubagai protestavoje.
Korporacije “diedu” czeneta 

kaviniu pasijutu dalipstetais 
per apgarsinima tenaityuio 
laikraeczio api viena isz juju 
draugu kurie turėjo užtektinai 
turto ir ubagavo prie bažny
czios (kaip įai jau buvo “Sau 
leje apraszita ) tai dabar nu
siuntė tam laikraszcziui protee 
ta. Isz tojo protesto “Goniec 
Czenstochouski” patalpino kė
lės isztraukas isz tojo protesto. 
Czerietakavinei ubagai užsigyna 
buk “ketino uždirbti” po ke- 
liolekarubliu ant dienos. Pne- 
ezingai, ekundžesi, buk “publi 
ka” patrotina ezirdi del jų teip, 
jeg vos dabar surenka tik po 
“pora rubliu." Vienas isz juju 
prie pažino, jogubagai ‘ gyvena 
augszcziau savo stono.” Vienas 
iez ju iszdave duktere už kup 
cziaus, o tik ant vienos veseilios 
iždave suvirszum 200 rubliu, 
kiti vela susirenka ant pasi- 
linksminymo ant uliczios Um- 
bertauskos kur gere per nakti 
o po tam pasivėlina ant savo 
“stovio”, o kada atejna tai vie 
toje atkalbinet poterius, tai 
terp savias kivirezinasi kožnas 
už savo vieta ir t. t.

Vargas Rosijoi.
Ponas Mienszkovas apraszo 

“Novoje Vremia” api nupuoli. 
ma ekonomiszko ir moralno ir 
p; duoda paveikslą rusiszko 
kaimo.

Ponas Mietszykovas persta- 
to kaima ant paveizdos kada 
isztuaztineje prūdą. Rodos da 
daug vandenio jame randasi. 
Da vis atsimusze jame debesis 
ir kaip priesz tai da dugno ne 
galima matyt Staigai pasirodo 
dugnas ir galima reget tik 
purvus ir moli.

Pagal nuomone Miensziko- 
votai ir rusiszkui randui staiga 
pasirodo sunkus laikai ant dug 
no, kaip tas molis ant dugno 
prudo-smertis.

Da ne teip senei, api 75 me 
tus adgalios aut rusiszko kai
mo ne buvo uriaduinku ne sar 
gu, ne padegymu, ne vagis- 
ežiu •

Niekad da ne buvo tiek var 
ezu ir ubagu kaip dabar.

Rusiszkas mužikas, pagal 
paliudinima Mienszikovo, su
vargo, sutingejo ir dirba tik 
del arielkos.

Visiezkai kaimieczei nesiy- 
ma eu noru prie darbo, ne už 
gera užmosesti. Piningu ne 
guodoje. Ydant pritravkt kai- 
mieczius prie darbo, turi at- 
vežt su savim viedra arielkos 
ir girdyt liKenins. Paskui juos 
ejs ir kiti. Sunku perstatyt ko
ki silpnumą turi mužikai prie 
arielkos. Rodos jog tik del 
arielkos šiek tiek dirba.

Nupuolimas ir suvarginimas 
mužiko yra pagal nuomone 
Mienszikovo, jog ukyste nu- 
puolinėjo aut kaimu ne isz 
priežast’es nederlingos dirvo3, 
nes isz priežasties nupuolimo 
žmogaus liepsninio praleidimo 
žemiško savo turto ir pagal- 
szinimo jojo pajėgu.

Paskui viena nederlinga me 
ta užėjo ir kiti jog ant galo pa 
sidare visur nepaiedkas- po 
tam paskolinimai ir nepared- 
kas ant gaspadoryseziu o ir nu 
puolimas vertelgystoje.

Rosijei sz priežastes szlekto 
gaspadoravimo persimaino pa- 
lengvain pustynia Po tam kaip 
raszo Mienezikovas, iezmirimas 
iezsibarstinimas ir apleidymas 
kitados užgyvenusiu kaimu. 
Tas ne yra galimu daigtu, nes 
jau ant tikrųjų prasidėjo. Ma 
cziau per važiuodamas per ke- 
lioleka desetku viorstu kaimus 
su užkaitome gnncziom.

Kaip tebiriam laike persiūta 
to rusiszkas kaimas tai geriau 
suprasime iez Mienszikovo ap 
raszimo:

Užeisi in kaimiszka eerkve- 
isz lauko ir vidurio griusta 
sienos ir iszbliezkia obrozai. 
Popas apsiredias in šute rėžta, 
“ryza” o nobaženstva atkalba 
kaip nori. Žmonių nedeliomis 
suvis mažai suveina ne dau
giausia kaip penkioleka-senei 
bobos ir vaikai.
“Prosvirkus” paduoda mažus 

isz menkiausiu miltu, skatiku 
vos keli susirenka ant toriel- 
kos. Ne pamokslo ne iszkil- 
mingos nobažanetvos. Nuvar 
gus cerkve, kaip ir žmonis ir 
t. t.

Užvažiuosi in pavietavo 
miesta-szaezlavos, stokas žmo
nių, visur tiktai treczes ezta 
mas. Skaitinycze “puszkino” 
atydaryta, nes nesiranda joje 
ekaititoju. Randasi ir didelis 
kremas visokiu ukiezku intai 
simu žagres, sėtuvės, kirtuves 
ir t. t. - pirkėju vienok ant ju 
ju nesiranda, arba mažai, la
bai mažai, ba ir ka su juom 
veiks ?

Plieninei vagonai del 
Rosi,jos

Petersburgas.- Isz priežas
ties tankiu užklupimu ant tru- 
niu per razbaininkus ir api- 
pleszimu mini sterije komuni 
kac'jos nutarė pargabent iez 
Prusu ženkliva skaitlį plieni
niu pacztiniu vagonu, kuriuo 
ee atejteje bus pervežomi di 
dėsnis skaitlis piningu ir bus 
gerai apginkluoti.

Ne kas paskalai.
Petersburgas.-Ejna czionais 

paskalai buk Bosiję perstatys 
Austrijai ultimatum ir ne pri 
pažins užgrebimo Bosnijos ir 
Hercogovinos ne nepiides ran 
kos prie suszaukimo europiez- 
kos konferencijos. Antras pas
kalas apibegineje buk Rosije 
skubinasi ant sukuopinimo re- 
volucijos sklype ir jau apgarsi 
no vajauna prova gubernijose 
Suvalekoi, Lomžoje, plocke, 
eiedlickoi lubelskoje kaliskoi, 
radomskoi ir Varszavoje.

‘‘Vilniaus Auszra” 
uždrausta gyvuot

Vilnius.- Valdže czionaity- 
ne uždare lietuviszka draugys 
te apezvietos po vardu “Vii 
niaus Auszra” o teip-gi su vi
som josios szakoms ir skyriais.

Mėsos pabrangimas.
Peterburge 1880 metuose už 

puda jautienos mokėdavo 3 
rubl. 60 kap; 1905 už puda 
jau mokėdavo 5 rubl. 10 kap 
o ezimet jau 7 rubl. mokama 
už puda. (40 svaru.)
Apgavyste pacztiniu mar 

kiu
Petersburgas.- Randas jau 

nog kokio tai laiko dare sliest 
va ir atrado, jog randas patroti 
no6 milijonus rubliu isz paczti 
niu inejgu isz priežasties pa
dirbimo pacztiniu markiu, ku 
riu tai padirbimu dasileidyne- 
jo paczto uredninkai su pagial 
ba draugystes susidedantes i--z 
kelolekos kupcziu. Pacztinei 
urelninkai atlipindavo senas 
markes nog gromatu ir siuns 
davo in draugyje kur jaiseis 
czistino su pagialba visokiu 
kemikalu ir leido vėl per ran
kas kaipo naujas markias už
darbiu no pardavimo markiu 
uredninkai dalinosi su savo 
draugais kurie maikes czistino, 
o pacztinei uredninkai temino, 
idant kan ažiausia ja’seis pa- 
žsnklint su juodylu. Kaltinin
kai likos aresztavotais.

Isz Lietuvos,
----------

Joniszkis-
(Szauliu pav). Spalio 17 d. 

6 vai. vakare isztiko gaisras. 
Sudrge Feizako Želniko stonis 
su penketu arkliu ir Mikulie 
nes namai. Butu dar daugiaus 
apsvyle, bet greitai žmones su
bėgo ir Užtūrėjo ugni Turim 
ir ugniagesiu, bet kol jie atva
žiuoja, iezirsta jiems ratai.

Panevezys.
Per kanauninko Chodorovi- 

cziaus laidotuves žmonių buvo 
pilna bažnycz'a kimszte prisi- 
kimszus. Pasidarius szilta, vie 
nas ponas nusivilko apsiausta 
ant viszku ir pakabino. Besis
tumdydami žmones apsiausta 
nutraukė, o kiszeneje butą 
brauningo su neužstumtu “sar 
gu”. Brauningas itzizove kulip 
ka užkliudė p. Chmeliausk'ene 
perejo per kaire koja ir insme- 
go in deszine. Žmones ezuvio 
nepajuto, nes buvo pamokslas 
Ir visi graudžiai verke. Isz su 
žeistosios gydytojai kulipka 
iėzeme. Ligon's gal pagys.

Panedelis-
(Z rasų pav) Sirbiszkiu 

sodžiuje pas Pov Zilv. nakti 
rugsėjo 29 d. nežinomi pikta
dariai iszplesze klėties stogą ir 
isznesze mėsos, drapanų ir pi
nigais 27 rub. Pleszikai nesu- 
sekta.

Isz visu szalu
Mergaite “Velnias. ’

Parižius.- Norints visokiu 
turime ižgamu ant svieto, bet 
5 metu mergaite czionais per 
virezina kitus. Yra tai kūdikis 
sunkei dirbancziu tėvu. Ne 
senei norėjo savo brolelui isz 
pjaut liežuvi. Kelioleka kartu 
stengėsi sudegint narna, pirma 
apipilus grindie su gazu. Tiek 
padarydavo kaimynams ble 
dės jog pramynė jaja “mergai 
te velnias”. Motina turėdama 
užsiėmimą fabrike, turėjo pa
mest savo dinsta ir prižiūrėt 
mergaite, o kada norėjo patai 
pint in narna pataisų tai jaja 
ne priėmė. Viena karta kada 
locninykas atėjo raudos ir isz- 
metimo isz namo, mergaite pae 
mus peili norėjo jin nudurt, 
nes in laika ezoko in ezali ir 
tik pataisė in koja perpjauda 
ma kelnes. Kita karta pagrie 
bus kaiminu mergaite, norėjo 
jaja pakart ant vartelių namo 
ir butu tai iszpildžius, jago ne 
butu subegia kaiminai ir ne 
nupjovė virye in laik.

Nuskendo laivai.
Tokijo, Japonijoje.- Czia 

ateina žinia apie nuskendima 
garlaivio Taish laike audros 
ant mariu, arti Etor_> salos. 
Szimtas penkesdeszimts ypatų 
pražuvo o 23 iszsigialbejo.

— Amoy, Kinuose.- Du 
szimtai- pasažieriu nuskendo 
kada gar-laivas plaukentis isz 
Amoy m Tunger tapo nuskan- 
dytas Keturi szimtai pasažie
riu likos iszgialbeti per kitus 
laivus kurie radosi arti nelai
mingo laivo.

Piusas X prisiuntė 
velininius Taliui.

Rymas.- Tėvas sz. Piusas X 
prisunte naujai iszrinktam 
prezidentui Suv. Valst Taftui 
gerus velinimus ir gilukningu 
iszranku. Kitos vieszpatystes 
teip-gi prisiuntė velinimus isz 
visos Europos.

Kirmėles terp kningu.
Lisbona?.- Ne senei pasklydo 

paskalas po miestą czionaisbuk 
laike pervežimo kningu isz 
aug-zcziaueio sūdo, darbininkai 
atradoterp juju truciuantes kir 
meles. Laikraszczei iszjuoke ta 
ji paskala ir viskas apsimalszi 
no. -Nes kėlės dienas adgalios, 
kada vienas isz darbininku da 
re paredka terp parvežtu knin 
gu namie ministeriui viduriniu 
reikalu iszslinko staigai kir
mėlė isz kningu irinkandodar 
bininka in lupa, Nelaimingas 
numirė in laika pusią adynos 
baisiausiosia kankese. Kūnas 
jojo pajuodo ir sutino teip jog 
niekas jin ne pažino. Kirmėlė 
yela pasislėpė terp kningu. 
Darbininkus ir uredninkus ape 
me didele baime, niekas isz 
juju neatsidrasino toliaus su- 
davadinimo kningu. Dabar 
laikraszczei kitaip skelbe.

NAUJA KNYGA

IstorijeSzventa
Seno Ir Naujo Instatimo su Paveikslais.

Yra tai pirmutine knyga lietuviszki 
su teip puikeis paveikslais, padirbto! 
per europi nūs artistus. Puiki poplera 
Aiszkus drukas. Didelo formato.

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

Mpardūo: 50 centu
Teipos-gi tarime visokiu dvasiszka 

BvietiBzka ir istorina knyga kariu 
katalogu gausite dykai. Adresavokits 
■Stalą” Mahatqy Gits. B*.

>

I

S' '



DB-KART NEDELINIS LAIKKRASZTIS

Iszejna kas Utarninka ir Petnlczo „
PRENUMERATA KASZTUOJE: 

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

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

Mėnesinis Rasztas “Linksma Valanda”
AMEKIKE AST UETO.................  |1,00
ANGLIJĘ............ .. .................... 7 sh
LIUKUS-------------- ---- ----------------------- -- 7 mr
MOSSIJE....... ...........—......... ..........................SI,50

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

ZMEBIXE--------------------- -------------------------- SS,00
BOSSIJE---- -------------- -------- ------------ -------- (4,50
ANGLIJOJ............... ............................ ...........10 Bh

Priek tam pilnai užsimokeja 
akaititojei, kas metas aplaiko 
dovana puiku Kalendori.
HNTERE0 AT THE MAHAN0Y CITY 

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

Isz Padavimo Senovės 
Žmonių.

Apie Skenduolius.
■ ♦ ---

— Ugi nieko- atsake pa
klaustas- tiktai vėl viena du
ezia mum pribuvo. Mužikas 
iez pakrasztinio kaimo. Var
gas ir liga dalipete jio nameli, 
paėmė jam paskutinia karvute 
už neatidirbta baudžiava, jau 
nubodo jam verksmas paezios 
ir vaiku, ka ezauke valgyt, o 
neturėdamas iez kur paymt, 
pasiskandino ir atėjo pas 
mus.

■— O pas tave kas girdėt ?- 
paklauee antro.

— Ugi nieko tiktai pavaka 
re viena dueziamums pribuvo. 
Kokia tai mergina inezoko m 
vandeni su asmenų pririsztu 
prie kaklo.

Ir teip klausė visu isz paei- 
les, o visi apsakinėjo, kur ir 
kas nuskendo, kada, jau visu 
iezklaueinejo, tai vienas po ki
tam pradėjo eogrižynet in van
deni ir tiktai pasiliko tas ku
rie pirmiausia buvo iezejes. 
Katriuka nesijudinusiez vietos 
lauke prie ugnies. Skenduolis 
pakele galva, apsidairė aplin 
kui, o pamatęs mergina drebė
damas pradėjo aitytie pas ug 
ni. Naujabaieesnebaimeapeme 
mergina, kada paregėjo sken
duoli sėdanti prie ugnies, ■ jei 
nudavė jog euszals nog to sken 
duoliaue. Skenduolis-gi žiu
rėjo ant Katriukės eu eavo ža- 
liomi akimi ir tare in jia:

— Ar pavelysi man merge 
le euszilt prie ugnies?

Rodei ne, atsake Katriu- 
euimdama visas pajie

lociu mergina, o karolines duris1: 
paezios priesz juosius atsidarė. 
-Mano palocija-kalhejo toliau 
-yra septini pakajei, ezeszuosia 
kas diena davadyei, in septin- 
ta-gi ineit, ne žiūrėt nevale, 
ba ant saves patrauktum dide 
le nelaime, daugiau kitokio 
darbo neturėsi, o viskas kas 
czia yra, bus del tavęs, kaip 
pereitikrysiu, jog esi del manes 
isztikima ir paklusni, tai da 
daugiaus aplaikyai no manės 
dovanu.

Ir paliko, mergina viena, o 
toj perskiroi stovėjo stakles o 
staklėse buvo sidabrinei apima 
tai ir auksinei ataudai. Katriu 

Ika sėdo prie darbo nubudus 
ir eu didele nerimaetia. Praėjo 
viena ir sntra nedelia o del jios 
labai nuobodžios ir biieios, ir 
graudžei verkdama prie stak
lių kalbėjo eav: Jau mano ake 
les nereges motinėlės, ir mano 
milimo neatgausiu!

Viena karta kaip visada, 
krisztoliniame palociuja, iszejo 
ekenduolye eu savo reikalu 
nakties laike. Katriuka pradėjo 
ezluot stiklinius pakajus viena 
po kitam, in ezeezta in eina, o 
szesztame paKajuje buvo tos di 
deles karolines durys, vedan- 
ežios in septinta pakaju in kuri 
uždraudė skenduolis merginai 
ne ineitinet. Jau no senei buvo 
akyva mergina dirstelėt in už 
drausta vieta, tuom syk prisiar 
tino pne duriu: kada prikibo 
ausi prie duru rodėsi jei, jog 
girdi rodos lengva oezima vėjo 
ar vilnies, ar rodos oszimas bi 
ežiu avil’je. Nežine del ko 
jioeios szirdele drueziau plakt 
pradėjo ir rodos Kad kas už 
duru sake kad atidaryt; vos 
ranka prie epinos pridėjo, ro 
dos paezios atsidarė lig galui. 
Nusigandus mergina pamate 
priesz save pritemdyta didelia 
sale, in kuri isz niekur szvieea 
ne daejo; oszimas tikus iszeiti 
nėjo nežinia iez kur rodos ti
kus balsas daugelio žmonių 
skundženeziu. Nes tai buvo du 
szios vargingu skenduoliu, ku
riais skenduolis turėjo uždary
tas ant dugno upes. Kada mer 
gina gerai insiklauee tam ekun 
dui, o tie žodžiai buvo szito- 
kie:
Oi

i?z stiklinio pabočiau?. Katriu- 
ka su žile ezakele peržegnojo 
vilnis ir bligstelejo no virsza-ts 
szviesi saulele seni javarai 
užoczi ant kraszto Neman o 
Damai isz apgiventu stubeliu 
per žmonis pasikelinejo augsz- 
tin giveutojai trauke visi m 
darba lauku, bažnytinis var 
pelie skambino ant rytmetiniu 
poteriu. Jonušas su Katriuka 
atsiklaupė ant szventos že 
mes dekavodami Szvencziausei 
panelei už toki stebuklinga 
susimilejima: paskui laikida- 
miesi už ranku ėjo in kaima o 
žmones pamate toki stebuklą 
nenorėjo tikėt savo akims.

Už keliu dienu ketino atsi 
būti Jonuko ir Katrukos ezliu- 
bas, b'ažnyczioja suėjo žmonis 
iez tolimu szaliu idant pama
tyt jauna pora imantysi ezliuba 
bažnyczia buvo pilna. Jau ku- 
ningas su stula ketino riezti 
rankas sztai duoda žine jog 
vanduo ant Nemuno baieei 
paeikelineja liejesi iez kraszto 
artin bažnyczios ir jau prie pa 
ežiu duiiu. Žmonis reke rankas 
laužo ir ezauke pagelbos o 
vanduo paeikelineja augeztin 
verezesi in bažnyczia per durie 
per langus daeina pas altori 
kur Jonukas su Katruka klū
pojo, laikidamiesi už ranku, 
užlieja juos du ir visus žmo 
nis katrie buvo bažnyczioi.

Teip tai užsimokėjo sken 
duoliai merginai. Vanduo visa 
kaima užliejo ezedien ne ženk 
lo nėra kur stovėjo bažnyczia 
tiktai kaip kada girdėti balsas 
skambanez’U varpu o seni 
žmonis pasakoja jog ant Ne
mano vanduo pasikels ir to 
reikia byjot kad artimu kaime 
liu ne užlietu,

--- (g
GALAS.

skenduolis atkiezo prie

ka 
gas.

Ir
ugnies eavo melinae rankas eu
ilgais nagais žiurėjo nuolatos 
ant merginos ir nieko nekalbe 
jo, rodos norėjo pereitikryt, ar 
gana yra drąsi ir tare in mer- 
gyna:

— O ar tu ne norėtumei ei
ti m tarnyste?

— Kodėl ne, bile gera vie 
ta.

— Na tai eikie pas mane 
ant tarnystes, darbo neturėsi 
daug, o busi eav kaip ponia, 
mano palocija Karoliniam, 
žemeziugu, įžiebiu ir ka tik 
nori viską gausi.

— Jagu iez tikro teip ten 
gera vieta pae jius, tai ir apim 
siu tarnyeta.

— Tai ir esi eu manim ?- 
paklauee keldamasis ekenduo- 
las. į|

— Eisiu.
— Ar tuojaue?
— Ž noma tuojaue.
Skenduolius tada pagritbe 

Katriuka už rankos, jojo buvo 
ezalta kaip ledas ir ezaltie no 
jio ateimuezinejo. Ne buvo jau 
laiko bijoti ir ateiepinneti, 
mergina nuėjo eu ekenduo- 
hum. Kada prisiartino prie 
upes, vanduo paeiekire priesz 
juos ir Katriuka jaute jog kas 
kartas leidžeei žemin. Tame eu 
silaike skenduolis, staiga ezvie 
sa atsimueze merginai in akys. 
Pamate priesz save stebėtinai 
puiku, dideli paloci iez krikez- 
tolo, su karolinėm durymi, 
blizgėjo szvieea, kaip dangus 
blizgantis no žvaigždžių laike 
žiemos ezalczio.

— Tai yra mano butine-tare 
ikenduoli s invesdamas in pa

vargingos duezeles visame 
Kenczeme szalti gilume

Po ezventa žemele, 
Syleetis ne galime.

Križiaus ant kapo neturime, 
Drebame no ezalczio ir verks

me?
O kad tevelei ir gimines žino

tu
Kur būname, tai pagelba pri 

duotu.
Oj sunku, sunku visame 

Duezeleme vargingon vande 
niu gylume!

Merginai didelioja baimeja, 
rodėsi, jeg terp tu balsu viso 
kiu buvo girdėtas ir dejavimas 
jioeios Jonuko, tai ir ilgiau ne 
galėjo dalaikyt ir paezauke 
didžiu balsu-

— Jonuti mano brangus 
Jonuti!

Ant tokio graudaus paezau- 
kimo sudundėjo baieei ir da 
aiezkiau iž-girdo baba Jonu
ko. Nežinojo ka pradėt neba- 
gele net atėjo jei ant mislies 
tos izakutee žolių ka gavo no 
senos Petrinos. Ka giežiau
sia paėmė teisias szakutes ir 
nuėjo in ta szali isz kurios eza- 
lies buvo Jonelio balsas girdė
tas. Sfovejo tenai dvi eiles pa 
vidalia stikliniu boniu o už 
dangstitu perlineis dangsteleie, 
katra tik bonia dilipeto szakele 
tai duezia uždaryta iezsigauna 
ant virszaus ir ezirdingais žo 
džiais dekavoja merginai; sztai 
neilgai laukus iszeina iez bones 
ir stoja priesz ja milimas Jonei 
lis drebantis ir epaudže jia 
prie saves o no didelio džiaugs 
mo vos gali ezneket. Nebu
vo laiko ilgai gaiszit ne meilei 
kalbėt reikėjo mielyt kaip ežia 
iszsigaut iez gelmių Nemuno. 
Visos iezluosuotos duezeles ap
siaubė Jonuką ir Katriuka 
drebėdamos no ezalczio klausė 
ar jioms Dievas pavelie sugrįžt 
pas saviezkiue.

— Nesibijokite apie tai tarė 
Katriuka- turiu asz tokia eza- 
kele priesz kuria pats vanduo 
skiresi.

Ėjo pirma laikydamasi už 
rankos savo Jonelio paskui 
juos du visos duezeles kaip 
vaiekas dviem glitom trauke

Kelaudamas kasdien per mar 
ga svietą,

Net Misureje užtikau viena 
vieta, 

Szitam miesteli yra daug tam- 
sunu, vaikine, 

Katrie daugiause intiki in dek 
tine.

Teipgi ir aluti netingi traukti. 
No kurio ne reik ne susiraukti 
Kad nikelis kiszeniui skersas 

atsistoję,
Tai tuojaus ji ant baro pa

kloję.
O kaip kartais per daug degti 

nes inpuola,
Tai vienas kitam ir kaili isz 

pyla.
O viena karta buvo toks atsi

tikimas,
Ale nemislikit kad ežia isz- 

juokimas.
Tuo isz vakaro, szv. Mikolo 

diena,
Suėjo du draugai in saluna 

viena;
Czia po biski trauke alaus ir 

degtines,
O jau terp ju pirmiau buvo 

kilus musztines.
Tai po tai kovai, mat, santai

ka daro,
Sustoję abudu salune prie 

baro;.
Bet apgalėtas lyg nesiramina, 

Ir savo prieszui atkerszyt ke 
tina.

Kortu del grajaus juodu rei 
kalayo,

Pas saliunika ne teip greitai 
gavo;

Tada laukan vienas kita va
dino,

Ir in kita saliuna nueiti ketino.
Ten ant drąsumo alaus para

gavo,
Po tam viens no kito in kak

ta gavo;
Kakta, tai nieko, butu daigtas 

menkas, 
Ale kad nosei szmoto nepri 

tenka, tai ne juokas.
Kaktoja žaizda skribele už

dengė, 
Ale jau nosi nieku neaprenge.

Musztine tai nieko, nes mat 
kaip buvo, 

Jiedu isz saliuno kaip tuo pra 
žuvo.

Kožnas in savo namus iszbe 
g'ojo, 

O jau senas vaczmonas paskui 
juos sekioję, 1

Surfiusztaeis pas sav^ gaepado- * 
riu^ląrejo, '

Ir visa nelaime apsakyt no- 1 
jei°, 

Tik žiūrėkit, kas czia man pa
sidarė I

Teip jis priėjės prie gaspado 
riaus tarė, <

Asz tav sakiau bicziau kad > 
nejkie! 1

O kad tu ejej, taįtau to ir 
reike! 1

Kaip tik in sumueztt’tuos žo
džius tarė, 1

Tuo sikiu ir duris saliuno atsi 
dare,

Senas vaczmonas per duris 
inejo, 

A pi buvusi darbu dažinot no
rėjo.

Kaip tik dažinojo, tuo laukan 
iszejo, 

Szaukti paliemonus pradėjo.
Tie paklusnus, laiko ne gai- 

szina,
In vežimą narsunus insodina.

Teip pas smarkuji kada jie 
nuėjo,

Jau tas didviris lovoje gulėjo, 
Ir kaip pažadėjo in szaltaja 

vestie,
Tai tas czeveriku ne galėjo 

surasti.
Kokia adina ezeso jiefezko po 

paltfve,
Kol susiradęs antkoju užmovė. 
Czia vyra už apikakles trauke, 

Ant kurio prie poreziu veži
mas lauke.

Ten lik koki poną, viena pa 
sodino;

Ir kad nieks ne prieitu, duris 
užrakino,

Su kruvinuotu ta pati padare, 
Ir ji nugabenia, teipgi.ten už

dare.
Kožnam ten papuolu^ reike 

sudrebėti, 
Kad galėtum iszeiti, galėtum 

ir pabėgti.
Ne ilgai miegot vaikinai ten 

gavo,
Ba geri žmones juos tuo iszluo 

savo.
Kaip juostis sumusztus, namo 

parsivarė,
Tai jo gaspadorius jam tuos 

žodžius tarė:
Eik pas daktara tur nosi su 

siutie,
Ba szone su skilę tik ne gali 

būti!
Vaikinas paklausęs, tuojaus 

iszkelevo, 
Nes ant nelaimes daktaro 

rado.
Teip nelaimingas vėl namo 

parėjo,
O kraujo sustabdyt da vis ne

galėjo r
Tada saliuniukas eme patar- 

nautie,
Purveli pradėjo ant nosies 

krauti.
Lopą sutaisęs dailei užlipino, 
Tada jau krauje apmalezino.

Gal vaikinas nesipesz nieka
dos,

Ta ženklą ant kaktos turės 
visados;

O teip pagal Ameriko papras
ta būda,

Ant rytojaus vyrus paezauke 
in suda.

O galingasis bausme užmo
kėjo,

Keturiolika doleriu vaitui pa
dėjo,

Gal ir gaila, tuom kart pasi
darė,

Nes ka daryti, kad sudže teip 
nutarė!

Kad piningu ne butu, but 
reikeje sėdėti,

Ir sunku darbeli per tas die 
nas turėti.

Tai tokios naujienos, apie mus 
vaikinus, 

visus vienaip, kaip jau
nus teip ir senus.

žodžius paraszes ant pik 
ežio neatboju, 

labai doribe lietuviu da
boju!

Geras malioriu.

ŽO-

Locninikas kaiczemcs ma 
žam miestelije Croyden Ves
tuose paklauee viena karta ma 
loriaue kurie susilaiko tenais 
ant keliu dienu.

— Kiek ponas reikalautu už 
uumalavojima man puikios 
baltos meezkoe ?

— Padarysiu tai už keturis 
dolerius ?! Juk tavo draugas 
Jimas reikalavo tik trijų do. 
leriu.

— Ar tu nori mane perti- 
krint jog mano draugas tav 
ezmaliavos balta meezka už 
tris dolerius?

— Teip man kalbėjo.
— O ar bus iai laukyne ar 

malezie ?
— Laukyue.
— Su lenciūgu ar be?
— Be lene ugo.
— Tai gerej iszmalavosiu 

ponui teip-gi už tris dolerius 
laukinia meszka be leniu 
g°-

In aeztuones dienas tobl czia 
su laukyne meszka likos paka
binta ant karezemos. Buvo tai 
juodai pamalavota su balta 
meszka o gyventojai stebėjosi 
iez to.

Nes ne ilgai tai trako. Viena 
vakara perejo didelis lietus 
pro miesteli. Ant rytojaus aty- 
darydamas duris szinkoriue, 
diretelejo snt tobbczios,-kokis 
buvo jojo nueistebeymas-meez 
ka dingo Greitai bėga pas 
maloriu ir apsakė jam jog 
meszka dingo nog fobliczios.

— Ar buvo tai laukyne 
meszka ar apmal-zinta? klausė 
szaltai artistą“.

— Laukyne.
— Ar buvo prirūzta ar 

ne ?
— Ne.
— Ne tai kaip gali ponas no 

ret idant laukine meszka gale 
tu n a’ezei, ant vietos be priri- 
szimolaike lietaus stovėt. Jokia 
me;zka to nepadarytu. Duoki 
$4 o iszmalavosiu tav meszka 
ant lenciūgo o tada ne pasiju- 
dys isz vietos laike viesuloe ir 
lietaus.

Szinkoriue davė S4 o malo
nus uzmalavojo jam nauja 
balta meszka ant lerc;ugo ku
ris ne buvo malavotas kaip 
pirma eu vandeuine firba nes 

i su gera aliejine farba. Meszka 
da ir szendien stovi ant tobli- 

i ežio“.

ne STEFAN ROVNIANEK 
318 3-RD AVENUE 

Pace bloko tcnilau no PUtoburglnlo Parito. 

PITTSBURG, . PA.
Didžiausia Lietuviszka krautuve visokiu 

gėrimu Su v. Vals. Kas tik naudojo muse 
nefalszavotas, nes czisius vynus ir arielkos, 
tasai ne galėjo atsigėrėt j uju o geriause mb 
ra ir patarnavimo tik pas mus apturėjo.

prekes:
S2.O0 

2,00 
2.00 

• 4.oo 
• 2 oo

. • 4.10
2.oo 
2,<*o 
3,00 
2,5o 
4,50 
2,5o 
5,oo 
2,5o 
5,oo 
2,oo 
l,5o 
2,5o

MUSO
Gera Kaudona Arielka 
Gera Balta Arielka 
Bu man - •
Human Jamaika * 
Ginas 
l angine Arielka 
Kifhmel
Anicetus, imagus gėrimas 
( tįstas Nplrltan . •
Sliralte • . . .
SlivKlle, tikrai Lkturlszka 
Terk eiles ...
Terkcllca. tikisi Vengrlniks 
Koniukav 
Kooiakan, Franeutlntkan 
Obuoline Brandy 
Blackberry ...
kosolh, gardu* gėrimas 
Mellnvuoge ...
Vltioiutc ...

A M E RI KO N ISZ Kl
Ohio raudonai . .
Ohio baliau—Baidau 
Knllfornlion, sena*, rnk-<ztwc 
Kalifornijon muGtkalalaa . 
KsllfornUoB ninszkataiat 
Kalifornijos tokalszkaH . 
Kallforiiljoii (4 metu) Port Wine 
BalffornljoM Szeri IVlnc 
KallfbrnljoN Durgnndy, raudonas 
Viduriams Kartus Vynas . .

Rasiikyte po prekes. Vikaiblnlmas ant S10,o< 
IrdaAflaa FŽBOKAM EKSPRESĄ Pennsylvania 
Ohio Ir West Virginia valstijose. Adrese*:

Stefan Rovnianek,
Aimc - Plttstuwg, Pa,

2.5o 
2.5 o 
5.oo 
2,5o 
5.00 
2,5o
2,5o 
3.5o 
3,oo 
5,<>o 
3,oo 
0,oo
3.oo

3.0«

2,no 2.5c 
B.oo gulor 
3,oo giilor 
3,oo galot

vynai:
Bl,oo Galonai

1.50 ••
l,6o •* 
1,75 “
2,00 ••
Ž.oo “
1.50 “ 
0,5o 3.oo

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

Gydo visokias lygas akiu. Prilaiko akulo 
•ius ir gvaruntiivja juos t in kant ri urna. D» 
Winters per 5 metnp uokiuoei psė

Apie

Tuos

Ba

. tarė 
vieietne

8egk pas Ragazinska i
Kur begi teip etaigai?
Ar tav kas ne gerai?

Gerai man ir smagu J
No Ragažinsko rznap. 

selo turiu! j

Ir tu kūmai
nestenetum

Jago tokia a- 
rietka turėtum

Agentas

Columbia
ALAUS

Užsikietejas.
.— Klausyk Joną’ 

kuningas ar atleidai 
savo neprieteliams?

— Ž noma kad atleidau nes 
Mikui. Bliszaicziui ne atleisiu 
ba vage nog manias rugiis

— Jjigo ne aileisi tai ne 
inejai m karaliste dangaus.

— Jonas (pamieliniae trupu
ti)-Na tai jm atleidžiu, nes 

iszligu jog kaip pasveik
siu. tai jam kaulus sulaužiu
siu.

5.4-56 N. MAIN STR

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

Daugumas stebisi, klausdami, kokiu bildu su tokia gera pasekme 
visokias ligas išgydoma čionai, nuo kuriu kiti daktarai nekuri laika gydę, 
rankas nuleisdami apleido.

A. 1 1 m . Tokiu biulii, kad The COLLINS NEW YORK MEDICAL INSTITUTAS
zAlSctKyniaS lODgVclS. užlaikomas geriausių diplomatų daktarų specijalistų; visus ligų apra- 

šymus su ntyda ištiria specijnliškai, nuo menkiausio iki svarbiausio ligos apsireiškimo bei jos pamato, ir sutaiso 
atsakančius kiekvienam pritaikytus vaistus išgydymui ligos ir silpnybių; nes šitas Institutas užlaiko didžiausių 
Laboratorijų vaistų iš viso svieto šalių, tarp kuriu daugelis yra pačių daktarų išrasta, kurių niekur kitur negalima 
gauti. Užtai išgydyme ligų nė joks daktaras nė kitas institutas negali lygintis, per kų mokslinčiai ir pavadino tų 

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

padėkavonių, kurios ateina kasdiena, paduodame čion kelias.

Išgydyta nuo: moteriškos ligos 
kankynių ir akrepliavlinų.

skaudėjimo šonuose, pąnariuo- 
ee ir neuralgijos ligos. Jau 
patnatiškai sveika ir viešai pa- 
deka"oja eavo paveikslų atolų- 
ėdama.

Mrs. PRANCIŠKA 
SKLENARlENfi,

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

AUGŠTAI GUODOJAMAS DAKTAREI
Jeigu kiti dėkavoja nž išgydymą, tai jau mano prlderyetė teipgi Išreikšti 

padėkavonę nž išgydymą ligos, kurią nuo manę* kaip aloginantj kalną nu
kasė, per galybę augšto mokslo ir gerai sutaisytų vaistų, kuriuos man pri
siuntė ir pagal pamokinimus suvartojai!. Prieš tai netikėjau, kad per savo 
išdykumą suardytą sveikatą galėčiau dar atgauti. Pirmiausia jaučiausi didelį 
nusilpnėjimą, teipat vėliau ir mano inkstai buvo suvytę, drauge ir viens vi
durinis organizmas buvo suiręs ir tik kaip lapas rudenije suvytęs, laukiau 
kada nukristi. Bet kad išskaičiau lalkraštlje apie Jųsų galingą gydymą Ir 
grynus valetus, tad atsišaukus ir atsiuntė man vaistus, kuriuos suvartojau 
pagal pamokinimus, sakau kaip kalną nukasė, teip nuo manęs ligą, likausi 
pilnai evsikar. Tad ir dėkavoju už sanžinlšką ir gabų išgydymą. Dabar 
jaučiuosi kaip naujai a gimęs, linksmas ir sveikas, o tai visiems broliams 
lietuviams pranešu, idant kreiptųsi prie Jus gydytis laike nelaimės ligos.

Pasilieku dėkingas ir visada garsinsiu J ųsų garbingą vardą,
JONAS SMIRNAVICZIA,

1625 Front st., Philadelphia, Pa

Sirgęs per du metu, skaudėji
mu strėnų, krutinėję dieglių, 
plaučių nesveikumo, svaigi
mo ir skaudėjimo galvos, zva- 
nljlmo aualee ir abelno nusil
pnėjimo ant sveikatos. {13 
dienų pilnai išgydytas, supa- 
dėkavone Ir paveikslą, pri
siuntė patalpine į laikraštį.

JOHN PAULINIS, 
Fayette Co., Orient, Pa.

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

kosulio, kataro, plausią nesveikumo, dusulio, trumpo ir sunkaus kvėpavimo, lepeną 
ir inkstą (kidneys) ligos, dispepsijos, nevirinimo, vidurkį ligos, užkietėjimo ir skaudėjimo vidu
rkį, Šonuose, tuštymuose ir po krutinę. Galvos skaudėjimo, ūžimo ir spiegimo ausyse) kraujo 
nelystamo, išbėrimo spuogais, juodgalvėms ir niežais. Neuralgijos, neurastenijos, reumatizmo, 
skaudėjimo po visą kūną, kaulą sąnarių ir n uo sutinimo, geltligės. Nuo oleino nusilpnėjimo 
blogą sapną ir jaunystės išdykumo—sugriovimo sveikatos. Priepudlo, nerviškumo; nuo slaptu 
ligą,—kokio jos vardo ar skyriaus nebūtą.—Pūslės ligos, nemiegojimo, sunkumo ir skausmo 
kojose, rankose ir kitą visokią ligą vyrą kaip ir moterą-. skausmingą, nereguliarišku antd/rapa- 

niu ir baltųjų, arba kurios tik ligos varginimui žmonių užpuola.
INSTITUTAS ISZSIUNTINEJA GYDUOLES^^

Į VISĄ AMERIKĄ, CASADĄ, EUROPĄ, AZIJĄ, AFRIKĄ ir AUSTRALIJĄ, ANT KOŽN'O PAREIKALAVIMO. 
Kurie negalite pribūti asabiškai. tai aprašykite nesveikumus bei ligą lietuvišhai.

KAM SIRGT II! VARGINTI SAVE, JEI LENGVAI GALI BŪTI IŠGYDYTAS, TIK ATS1ŠAUKIT, adresuojant:

The Collins New York Medical Institute (|nc>
140 W. 34 st, (arti Broadway) New York.

him Ofiso valandos: iš ryto nuo 10 iki 5 po piet. Šventadieniais nuo 10 iki 1.

Teisybes.
Parasze: D. T. B.

Jagu katinėlis sparnus turėtu, 
Tai jokia žvirblelis ant stogo 

ne ieztupeti.

Jagu žmogus jau'viską turėtu, 
Tai ko ant pagalos užsima- 

j n y tu ?

Vargas žmogų drutina, 
Gerbūvis žmogų pagadina.

Jagu nelaime vilties ne turėtu, 
Tai kežna ezirdi sutrupytu.

GJtine vieką su dalge nukerta, 
Tiktai geri darbai pasilieka.

Kas niekad aszaros ne iszliejo, 
Tas nuszluostity kitiems ne ga 

Įėjo.

Su pseze gyventi ne galėsi, 
Jagu užetrayti ne mokėsi.

Ne saugus ižeitariua“, 
Buna galvos nueiritimas.

No tuszczio žmogelio, 
Traukis iez kelio.

Tankei szpoeas kvailio.
Iszveda kita iez kelio.

Kas koki rūpesti turi, 
Mislina jog ant sprando dyde- 

le sunkenybe guli.

Jagu kas mažai proto turi, 
Tai ant kožno iez aug^zto žiuri.

Ne kurie kitiems rožes po ko
jų here.

O myslina pykta, kaip rodos 
žarijes žere.

Daugiaaše surasi vaiki’, 
Terp suaugusiu žrr.on u.

Kas turi ezirdi atvira, 
Ne rasi naudos niekada.

Jagu Dievo bijosi.
Tai jokios kitos baimes ne tu

rėsi.

Jagu priesz savo durimi nuez 
luoši, 

Tai ezaltysziaue nesib josi.

?
P=^> SZTUKU DYKAI

Bus nusiustas kožnam. kuris jo 
pareikalaus prisiusdamas už 2C 
marke. Pamokinantis ir naudin
gas kožnam. Adresas Toksai:
J. TWARDOWSKL DeptA 

214 WISCON. St MILWAUKEE, WIS.

300 Dainų liktai uz SI.
WW’W Su nusiuntimu.

Iždaveme didele kninga daina 
ausidedante isz 390 dainų Kninga 
druezei susinta ir broszuravota. Kai 
nusipirks, ras visokiu dainų isz vist? 
užkaboriu ka dainoja Lietuvoja.

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

Nusipirkite ir burtu kningele s% 
nagialba kaziro, o kasztuoja knigeli

P. V. O B I E C U N A S,
12 i CARSON ST. S. S. PITTSBUdta, R*.

Pirma Lietuviszha
SU KAPITULŲ $75,000,04

8U0RGAS1ZAV0TA IR CZERTB- 
RUOTA KAIPO

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
(VISU TAUTU BANK A)

ORGANIZATORIUS TOS BANF.Ofl IRA

P. V. O0 1ECUMAS.
Mubo bunk* irn tai viena Ibz tvlrczlauein Bnvi*. Valst., czerterno**, esunti po kontroė* 

ValAtljoe rando ir per tai pilnai užsklklama. PrHma piningus Jei uAotaMMtlJmė ir moka ha* 
virta procentą. Parduoda laivakortes ant geriauelu llnljn Ir siunoerio 1°
svieto. Padaro diviernastla atlikimui vieoklu raksiu an wald?.la Iizb«J»o vteo
klue piningus ant Amur’konlezkv arba kitokia. Baro apeergeyma* ne tąjuJen ant vl«u dkiMa 
ir 1.1. Piningus del paczedlnlmo galit prlslunat pacztinlu Money O-Aer arba Ennaw Oo. n 
tuojaus bu a iszelunatoe bankavoe knlngutea. Kreipkite* visi Pas <{ero žinoma del MKn- 
vl P. T. 0BIECUNA, o bueit apgeergetl no visokį* apgaviku.

BISCHOFFS BANKING HOUSE
Uždėta 1848 m. (BANKA BISCHOFF’O.j uždėt, ims m.

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

Pinigus siuneziame i sena tėvynė kuoatsakaneziausiai, pagal 
dieninio kurso, su kiekvienu isz New Yorko iszplaukian- 
cziu greitlaiviu, teip juog i 12 dienu krajui priimti lieka.

Pinigus iszmainome visu krasztu svieto pagal dieninio kurso, 
Ban k oje savo visados laikome daug pinigo del iszmai- 
nymo.

Pinigus priimame ant knygucziu nuo $5 ir duedam procentą. 
Szipkortcs iszsuncsiam ant geriausiu garlaiviu deJ atkeliavimo 

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

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

Paszportus pastorojame del keliaujaneziu i k raju.
Davicrnastis padarome pigiai ir kitas visas rajentaliszkas po- 

pieras, už žema preka Sukolektavojiina daliu atliekame 
k uoteisingiausiai.

PER LAISZKA AR ASA8ISZKAI ATSISZAUKITE ANT ADRESO:

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

NEW YORK, N. Y.

Nedeloje Banin atidaryta no: 10 Igl 12 adynal. Subatoje Igl 8 adynal nkaie.

—- - - - - - - - ■ ■ ■ ! —«
Garsingiausias ant visi švieti k žinomas kilpa gerhra- 

sės specialistas kronlszka Ir azslsenejuslu Ilgi_ _ _ _ 9
DR. KOLER,*—

Turintys geriausius diplomus ir 16 metine praktika gi 
dyme visokiu žmogyszku silpnybių. Ixzgyde tu katančias 
žmonin isz pavoyngu ligų, kurie su džiaugsmu garsina 
varda DR. KOLER ir gyre savo pažinstamiems vadin
dami ijn Samaritonn tebirio taiko.

Jojo rodos yra už dyka,—kožnes ijam širdingai dek» 
v oje. DR. KOLER gydo visas ligas pasekmingai o 
uzsisenejuses ligas inkstu ir rumatizmo, užsiszaldims gai 

▼oe, nosies, gerkles, pilvo ir žarnų; parku, iszberimu, niežimo, epilepsije, senu ro 
nu ir visas ligas paejnanczes isz kraujo. Gydo su geriausiu pasisekimu Moterių 
Ligas o ipacz užsisenejusias ligas GUMBO. Turi didžiausia atyda ant visokiu 
užkrecziamu ir Privatiszku Ligų [ar tai paejnancziu no tėvu] kaipo: sifilis, nii- 
trotymas virisrku pajėgu, veisei pat-naikynimo ir LL gydo greitai ir pasekmingai. 
Ne rejke sannatintis nes gidintis ganogreieziausia, nes apsileidimas atnešu dides
ni pavoju ateiteje. Rejke žinot, jog vienas atsitonkimas pas gidintoiu ženklina 
daugiau ne kaip dvideszimto laiszku raszytu per ligoni. DR. KOLER kalba lie- 
tuvLszkai ir lenkiszkai ir pats duoda ligoniams rodą, be pagiaibos thunocxiaus, 
kurie randasi koma pas kozn d ak ta ra mieste Pittsburgia.

_ j-., f No 9 isx rito igi 9 vakare.
A DI N C S PRIĖMIMO.^ jq0 g igį 4 po piet Nedelomls.

DR. KOLER,



LIETU VISZKOS PASAKOS
Jau sako: su visu netoli. Sa 

ko: Mesk zerkola Kaip nume 
te zerkola, atjojės tas diedą“, 
kaip tik užjojo ant to zerkolo, 
tuojaus tik cziukszt cziukszt ir 
sugriuvo jo arklys Atsisukęs 
tasszetonas atgal jojo namo ark 
Ii vėl jojo. Vyjosi savo berną; 
jem ne teip gailėjo to berno 
kaip to arklio. Tas beinąs jau 
vėl perjojęs kėlės žemes, pasi- 
kaustesarklys vėl sako: Paklau 
syk nulipęs žemyn, ar da n‘gi r 
dėt atjojent. Nulipęs atsigulė 
ant žemes, prideje“ au'i’prie že 
mes sako: Jau girdėt uže žeme, 
turbut jau atsiveja. Tas arklys 
sako skubink sėsk, vėl josim. 
Užsisėdės nujojo vėl gera gab 
vėl arklys sako: Pažiūrėk, ar 
da nematyt. Psž'urejes sakot 
Jau matyt ugnis, ale da toli.— 
Tai da josim. Vėl arklys sako: 
Pažiūrėk, gal jau netoli. Atsi 
sukės pažiurėjo, sako: Jau ko 
tik liepsna mus negriebe, su 
visu netoli. Dabar arklys sa 
ko: Mesk ezepeti.” Kaip nu 
mete ezepeti, pasidarė toke gi- 
re, kad nei vuodas snapo nega
lėjo inkiezt. Kaip prijojo tas 
diedas, ezoko in ta gire: eme 
ir pasikorė. Teip tas diedas 
vėl atsisuko namo jot, kirvi 
pasiimt. Pas:emes kirvi vėl 
atjojo in ta gire. Kaip eme 
medžius kirst, paeidare sau ke 
le. Vėl jojo atgal namo kirvi 
padėti. Padejee kirvi vėl vyjo 
si. Jau karaliunaitis buvo per 
jojęs kėlės žeme“, vėl arklys 
sako: Paklausyk, ar da negir 

■dėt. Atsisukęs pasižiurėjo, sa
ko: Jau atūžė - Na tai sku 
bink jok. Vii pajojęs gala: 
Pažiūrėk, ar da nematyt. At
sisukęs pažiurėjo sako: Jau ii 
ugnis matyt,, Tai dadar sako: 
Mesk botaga. Kaip numėtė 
botaga, paeidare toke didele 
upe. Prijojės tas diedas prade 
jo vandeni gert. Gere, gere, 
jau baigė gert. Nusigando ar
klys ir tas karaliunaitie. Jau 
tik dumblynas paeidare, teip 
ir truko tas diedas su savo ar 
kliu.

Pajojęs karaliunaitie toliau 
biekuti ant lauko už tos upes, 
arklys sako jem: L'pk žemyn, 
dabar jau nieko nebijok, .jau 
ta ezeteni nužavinom. Aik 
czion in krauta rasi lazda; su 
ta lazda duok in ta kranta, pa 
sidaiys tau durys. Kaip uždą 
ve su lazda, atsidarė dury-. 
Inejes rado toki dvara kara 
liszka po žeme. Tenais invede 
savo arkli po tuo krantu. Da
bar arklys sako: Aik tu ten 
per lauka. Ka matyt sodas, te 
nais paklausk, ar tu negausi 
služb’a. Ale jei gausi, tiktai 
manes neužmirszk. Nuėjės pras 
tai apsirėdęs buvo. Aina per 
soda, pamate agrodninka, klau 
se: Kur tu, žmogau, aina? At
sake: Ainu slvžbos jeszkot- 
Na, tai gali pas mane gaut 
služba. Nieko neveiksi dabar, 
tiktai takus graczevosi ir že
mes vežszi szalin. Gausi -au ar 
kli ir dirbk, o algos gausi an 
dienes du auksinu ir valgi 
Teip bedirbdama, ka gauna 
porcije tai nesuvalgė, ale va 
karo sulaukės nesza savo ark 
liui in ta pakrante. Aiklys de 
kavoje, kad jo neužmirszta 
Tiktai, sako arklys, dabok sa 
vo galva kad nepamatytu 
žmones, koki tavo plaukai. 
O vėl sako arklys: Ryto bus 
daugel karalių ir visokiu kara 
liunaicziu ir bagotu kupcziu 
suvaževia“, vis bus jaunikei. 
Ale tu dirbk sode už luotą dar 
ba. O tie jaunikei an dvaro 
karaliaus bus sustatyti in vie
na gilta. Tas karai u s turi tr:s 
dukterie, ir ims kožna duktė 
obuoli deimanto in ranka ir 
ris. Nusiris pas katro jaunikio 
kojee tai to jaunikio bus ta pa 
na. Ale jauniause už visas gra 
že.-m. To i jauniausios obuo 
lys risis pas tave int soda: 
kaip atsiris, tai tu pasimk ir 
insidek m kiezeniu. Kaip me
te visos dukterys karaliaus, v:e 
noe r toei po karaliunaiczio ko 
ju kitos ritosi prie kažin kokio 
bagoto kupcziaus o jauniau
sios ritosi pio visus, ritosi tie
siog m soda. Karalius labiau 
mylėjo jauniause žiuri, kur 
tas obuolys risis: nusirito tie
siog po to darbininko kojų. 
Tas pasiėmęs insidejo in kesze 
niu. Tuojaus padare su vies is

Isz Lietuvos
9. d,, 
buvo 
Mel- 

nepa-

kaip 
kaip 

su
pas 

Ark

‘ veselije, o ta darbininką atsisy 
re in viena pakaju su jo pacze.

Po to nusidavimo pradėjo 
kilt kelios žemes ant to kara 
liaus. Viena diena iszjojo ka 
ralius su savo žentais prresz ne 
prietelius vajevot. O tas jau
niausios duktes pate nuėjo m 
soda, pasiėmė savo arkli, su ka 
truo dirba, ir sako karaliui: 
Tau kito arklio neduosiu 
tik ta. O jis užsisėdės. 
tiK pradėjo jot, tuojaus ir 
griuvo. Palikes ta nuėjo 
savo arkli in ta pakrante,
lys sako: Imk greitai mano 
kamanas ir balna ir aprėdyk 
mane ir aik tu czion in pakaju 
rasi drabužius ir ezoble. apsi- 
rėdyk, ir josim. Kaip užsisėdo, 
visas žibėjo kaip saule. Tuo- 
jaus iszkilo ant oro tai nulėkė 
ten kur jo vuoezvis vajevojo. 
Kaip pradėjo su savo ezoble 
kirst, tuojaus visus iezmueze, o 
karalius jau vaisko tik bieki 
turėjo, tuojaus jis anuos iezkir 
to. Vuoezvis ir žentai pradėjo 
rėkt: Dievas, Dievas mums 
padėjo apvajevot! IN ore ji pa 
gaut ale tas iszkilo ant oro ir 
nulėkė. Kita diena da daugiau 
žemiu pradėjo ant jo kilt. Visi 
jojo ant vainos O jie sako: 
Teveli, leisk ir mane ant vai
nos.- Ra tu, durniau, josi ant 
vainos! Asz tau ne arklio ne 
turiu. Ana skerdžius viza pe
lus, tai gali imt ta arkli ir jot. 
Tas pasiėmęs ta arklį užsisėdo, 
pradėjo jot: tuojaus jo arklys 
parpuolė. Jis pasiėmęs už vuo 
degoe ant pecziu užsimėtė ir 
nusinesze in soda. Visi ezitie 
nujojo aut vainos o jie sode 
pasiliko. Ale nuėjės pas ana 
savo arkli in ta pakrante, vėl 
apsirėdė kaip jem arklys liepe. 
Tuojaus i-zkilee ant oro nulė
kė ten ant vainos, pradėjo 
kirst, tuojaus vėl visus iszmu 
sze. Vėl norėjo pagaut, saky
dami: Dievas, Dievas ant vai 
nos padėjo. Ale nesugavo, ba 
tas ant oro iszkilo. Namo pa 
reja ezneka terp saves: Kas 
tas do vienas, ka mums teip 
gerai padeda ant vainos? Kita 
diena da daugiau žemiu prade 
jo kilt. Karalių szauke ant|“ ■
pieniaus, vėl visi i 
vainos. Ale ir szitas nor jot,1 petnycziofnis ir subatomis ver- 
ulo vnnczuia nonnr imf i o m 1 ,1

Meldžius

Kovarskas,
(Ukm. pav.J. Rugsėjo 

pagal sznipu nurodymą, 
suaresztuotas Juozapas 
džius. Jis prasze, kad jo
liktu kalėjime, nes jis sergąs 
reumatizmu. Sargybiniai žadė
jo ant nakties nusivesti in ured 
niko būda, bet iszejes pasirodė 
tiktai ant rytojaus. Pagalosatva 
žiavo musu uredninkas Kova 
Jauskis su Traszkunu uredni 
ku Nikolajevu. Tuomet sargy
biniai nusivedė Meldžiu tardy
ti. Pradėjo klausinėti, kur jie 
buvo per 4 metus.
atsake kad tarnavęs pas Di
džiuli Greženeliuose
Baltosi Semeniszkiuose. Tada 
prikibo kad jis turi žino i kas 
užmusze Kovarsko uredninka 
Matuliaucka ir pristova Orio 
va. Meldžius atsake kad nie 
ko ap'e tai nežinąs. Tada 
uredninkas liepes atneezti dvi 
nagaikae sakydamas kad da 
bar tai viską sužinosiąs. Bet 
nieko nedasižinoje turėjo Mel
džiu palesti. Dabar jieszko 
Adomo Meldžio ir Augustino 
Grigaliūno.

Luksziai.
(Naum. apskr), Artinasi ru 

duo, o musu keliai nog trijų 
metu netaisyto. Rudeni, pavasa 
ri iszbristi negalima, toks pur
vynas. Pernai buvo padaryta 
keletą sue:gu tai esi žmones ta
rėsi o kelei liko netaisyti. Rei
kėtų nore susiprasti musu “vals 
cziaus ponatrs” ir valetie- 
ežiams vieton deietiee ir “pri- 
kazus” raszyneti, kad nereikė
tų aplink važiuoti,

Vilniaus gubernijinis ka 
Įėjimas

Valgyti mums duoda eztai 
kaip: viralo viena karta per 
diena pietams. Virala verda 
isz kopūstu ir ezabalbonu (pu- 
pikes) su kruopomis ir viena 
karta pereanvaite bulbieneteip 
gi su kruopomis. Viralas esti 
visai skystas, liesus, taip kad 
negalima suprasti ar tai su alie 

rengėsi ant iumb ar su taukais. Seredomie 
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ale vuoszvis nenor duot jem 
arklio, sako: Ana piemuo mal 
kas veža, gali ta imt. Jie už 
sisedee. Jis pajojo per dvara. 
ir puolė su savo arkliu. F„ll

da sausai!. Virinto vandens duo 
da du sykiu nuo lyto apie 9 
vai. ir vakaro 4 valanda. Duo 

’ " • Pali- D08 gauni 8pie pustreczio
kės nuėjo int soda isz sodo vėl 8varo kasdiena. Duonoj daug 
pas ta savo arkli m ta pakran-1 czielu gludu, pelu ir sziaudu. 
te. Arklys liepe grąžei apsire- j o tankiai tai ir neiszkepus. Pii 
dyt, da gražiau kaip anuos miau duodavo kas menesi drus 
du sykiu. Užsisėdės iszkiloį kos szauksta, dabar gi nebe- 
an oro ir nulėkė. Kaip pradė
jo kirst, iszkirto, visa vaiska. 
Ale ir jem perkirto koje. Tuo 
jaus karalius paemes savo ska- 
riuke katroj buvo vardas ir 
pravarde užriszo jem koje. j 
Dabar insodines in savo veži
mą vežesi namon. Ale arklys 
sako: Laikyk ant manės ran
kas uždėjęs. Kad jie ir pra- 
szys Duok, mes arkli parvesi- 
me tai tu laikykis prie saves. 
Kaip busi parvaževes galuti, 
tuojaus ezok, ir nulėksim, 
Teip ir padare. Kad jie ir pra- 
sze. Arkli mes parvesim, bet 
jis nedave. Visi sake Dievas, 
Dievas! kaip szoko tas ir nule 
ke. Parėjės namon atsigulė sa
vo lovoje. O tie visi po vainai I 
szneka sako: Kas tas do viens ? 
Ant tiek daug vainu mums 
padėjo, turbut tik buyo, die 
vas. Karalius sako: Kad asz 
jin gaucze pamatyt jeigu žmo
gus, tai asz jem žeme užraszy 
cze.

O buvo jis iszvarytas in ki
ta gala gyvent ten. Gulėdamas 
užmigo, ir užlindo jam keli 
plaukai pro jo kepure. Pati 
pažiurėjus per duru skyliuke, 
žiuri, kas ten teip labai szvie 
su pakaju yra. In inejus pa 
žiurėjo, kad jos vyro plaukai 
tošį. Pacziupinejus plaukus 
labai džiaugės isz tokio gražu
mo; O jis nemiegojo tik teip 
užsimerkęs buvo. Pamate ir jo 
koja užriszta su jos tėvo skepe 
taite. Nubėgus pasakė savo te 
viu. Tėvas atbėgės žiuri, kad 
tas pats, ka ten buvo ant vai
nos. Kokia ten linksmybe 
terp jiu buvo! Ir tas arklys 
pavirto in žmogų, kur toje 
pakrantėje buvo. Buvo kara
lius isz to dvaro, kur po tai 

1 žeme buvo I zkiloant virszaus. 
Tas karaliunaitis iszgelbejo 
save ir ta karalių isz tos pek 
lo“. Ale tas diedas buvo vėl- 

. nias ir ta karalių parneszes 
pavertė in arkli. O dabar tas 
karalius atrado savo karalyste, 

• jr dabar vėl karaliauje ir po 
I ezei dienai karaliauje abudu, 
i jeigu da nenumirė.

gauname. Kas kantoroj turi sa 
vu piningu, tai tas gali du sy 
kiu per menesin užsisakyti isz 
krautuves valgomųjų daiktu, 
už kurios užmokame brangiai, 
o daiktus visgi gauname blogus 
ir pesenejusius. Nuo gegužes 
menesio eeredomis užgintu duo 
ti kaliniame patalpa. Taip- 
pat ir lanky'i juos ta diena ne 
galima. Dabar paszalpa duoti 
ir pasimatyti su kaliniaa tega
lima tik ezventadieniais. Pasi- 
matyma tegauna tik artimi gen 
tie, kurie turi turėti paliudyji- 
mus, j°g j'e yra tikrai artimais 
gentimis. Pasimatyma duoda 
nuo 10 iki 15 minucziu. Paezal 

'pa tegali būti vien sauso valgy 
mu, be jokiu sodno arba misz- 
ko vaisiu. Polituzkieji visai 
paezal pos negauna, užtai jie 
gali kas eanvaite isz krautuves 
parsisiųsdintų Rūkyti kai-ku- 
riems kaliniame irgi uždrausta.

Dabar atėjo ruduo ezalta, 
bet eziltu drabužiu nei užklo- 
džiu neiszduoda; taigi vasari
niais rūbais ir užklodemie turi 
szalti kęsti, ypacz gi naktim s. 
Teisybe, kad sėdint kamaroj 
po 2 arba net ir 3 nebutu taip 
ezalta, kad nebutu atdaras lan 
gaa, bet kokia bus sveikata 
prie uždaryto lango kameroj, 
kur ezien’kas ir pagalve (pa- 
duezka) isz sutrintu ez;audu, 
suvalkioti ant žemes, subiauro- 
ti ir„. sergancziuju užkrėsti, 
be paklodes ir užvaiko, nie
kad neiezdulkinami; nakties 
puodas (paraeznt), ligoniai ir 
vaistai užnuodyja orą. Kama
ras pradės kūrenti nuo lap- 
kriczo 1 dienos. Paeivaikezcz:o 
ti leidžia viena karta in diena, 
po 10 ar 15 minucziu. Vaiksz 
cziojant, sreikasesi ar raiezae 
varinėja po du greta in rata 
turinti 40 žinksniu aplink. Be 
vaikezcziojant taip galva ap 

Įsisuka, kad kalinis ineina savo

kamaron tartum apsvaigęs. 
L’etuotu laiku visas pasivaiksz 
cziojimo kelias vandenyj pas 
kęsta.

Katorginėms seniau duoda
vo diržus, be kuriu grandinė
se (geltžinese) negalima vaiksz 
czioti, nes grandiniai koja“ 
baisiai skaudžiai daužo ir grali 
žia. Dabar gi tu dirži neduo
da: taigi grandinius turi ne- 
szioti ant pliku kojų. Ir ka 
linye turi tupėti ant vietos, nes 
negalima sopuliu iezkesti.

Kriminaliszkieji ir politisz 
kieji sėdi vienose kamerose 
Tokie kaimynai daugiausia 
žmogų kankina, kadangi vagis 
būdami doriezka’ visai nupuo
lė, neapkenezia politiezkuju ir 
visomis jifgomis stengiasi po- 
litiszkiems kliudyti ir bloga 
jiems daryti.

Kalėjime, isz paaukuotu kny 
gu, buvo insteigtas knygynas. 
Bet nuo pabaigos balandžio 
menesio beveik visos mokslisz 
kos knygos uždrausta. Paga
lios kalinys negali savo prigim 
toj kalboj ir laiszka paraszyti. 
Ar moki rusifzkai, ar ne, bet 
vietiek turi raszyti rusiszkai.

Salocziiii.
Saudegales kaimo ūkininkas 

J. Januszonis, po sunkios dar
bo dienos iszejo pas savo ar 
klius ir atsigulė pasilsėti. Bet 
vargszas nuvargęs tuojau kie
tai tžmigo. Tuotarpu priėjo 
du kereztininku P. ir L. “Va- 
rakojai'1 ir jin užmusze. Užmu 
szejus suėmė. J. J. buvo tai 
dar-iztus ir geras žmogus. Už
musze jin isz pavydo, kad jis 
gyveno turtingai ir su visais su 
tinkaneziai.

Griižiszkiai
(Vilk, apskr.) In rasztine a‘e 

jo Graužiniu sodžiaus gyven
tojas Verbyla irzgsuti paspor- 
ta sau ir savo paežiai. Rasztin 
inkas, nematęs paežius, ninore 
jo pasporta duoti, bst Veibyla 
būtinai tuojau reikalavo. Tada 
raeztininka“, pažiūrėjęs in me
trikas, rado, kad Verbylos pa 
ti jau ketve ri meta’, kaip mirė. 
Žinoma Verbyla netik, kad 
pasporto negavo, bet nukelia
vo in szaltaja. Ir taip neleng
va buvo gauti pas mus pas 
porta, o po tokio atsitikimo 
tai ponas raiztininkas ir visai 
niekam nenorės duoti.

KUR BUNA.
Mano pusbrolis Petras Sleszauza 

pirma giveno Chicago, o dabar neži
nau kur Praszau atsiszaukti ant adre 
so:

Mr. P. Gudzinskas
Box c67 Farmington, PU.

Mano sūnūs Petras ir Steponas 
Lauruszkai. Tegul kagreieziauee 
atsiszauke ant adreso : (;o Qg)

Mr. M. Laurusk
Box 79 Sag Harbor N. Y-

Mano szvogeris Kazimieras Urba- 
naviezia ir Steponas Adomaviczia isz 
ta pavasari atvažiavo in Amerika isz 
Pigos. Praszau atsiszaukti ant adre- 
bo: (io oi)

Mr. Jno Smith
Box 105 Hartshorne Okla

Mano pusbrolis Franciszkus Szim- 
kus isz Kauno gub. Raseinių pav.Ku 
biliszkiu dvaro. Tegul atsiszauke 

ant adreso: (lr6l)
Mr. T. Peliokis

200 Race Court, Cleveland Ohio.

P išklibinkite nusipirkt 
rubai puiki- isztorje po vardu:

KAPITONAS VERES.
PRIETIKIAI C IRAKO DeBERGERAC.

Verte Ibi EraenzUiko 
KI X. DU. 31. JI (H)YSZirs.

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

D. T. Boczkauskas,
Mahanoy City, Pa.

U-??' Piningus $2 siuskite Re- 
gistravotoja gromatoje, ar per 
“Money Order” kuri nupirkite 
ant pacztc, in prasta gromata 
i-ndekite ir prisunekit.

KATALOGAS

ZNYGU
Halda kninges.

Anksv Altorius arba Didis Szaltisntt 
1,000 puslapiu $1.00

Senas ir Naujas Aukso Altorius vi 
sos reikalingos maldos 864 pusią 
piu druozei apdaritos $1.(X

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

Garbe Dievui ant Augsztibes 640 
puslapiu. 75o-

Mažas Naujas Aukso Altorėlis l.(X 
Vainikelei mažesni už Altorėlius, 

minksztai apdarita ir puikei žala 
tita 50c.

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

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

Aukso Altorius puikei apdaryta su 
auksiniu papuoszimu. $1.25

Aukso Altorius apdaryta in balta 
kaulu puikaus pavydalo. $1.00

Aukso Altorius, apdarytas in kauki 
su 3 sidabrineis medalikais. su 
dviem anuoleleis, viražus panaszus 
in altorėli $1 50

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

Aniolas sargas, druozei apdaryta in 
juoda audima 50c

Kanticzka apdarita in prūsine juodi 
skūra, puikei iszmargintu $1.00

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

statimo. 5 )o.
Gyvenimas Szventuju, Puikei o ii 

apdaryta dydele knyga - $3.00 
Gyvenimas Visu Szventuju — apda

ryta - . $4,00

Istorines Kningos.
Akyvos Istorijos 20o
Nevaloje pas Maurus 50o:
Morkus ir Aureliams 25a
Trys Valkjjozai. 25o
Istoryje apie Septynis mokintus V y 

rus 2-Isz gyvenymo kantrabanoz? 
ko 3-Apie karalaiti 4- Baisus Dva 
ras 50o

Puiki Istoryje apie Jonasza Korcza 
ka. &0c

Sierata, Puikus apraszimas. 25 
Ali baba ir 40 razbaininku, 20o 
Keturios Istoryjosi 1-Žibinti bažny 

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

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

szymo. 25c
Križiokaj puikus apraszjmas, didele 

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

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

Lietuviszkas dainorius arba surinky 
mas visokiu dainų $1.0(

Tris apsisakos, apie Piningai galva 
žudžei- Ražancziaus iszgelbšti n< 
smerties-rXpie Szv. Kristupą 15c 

Prieigiausiaus Mokslas anglis: ko lie 
žuvio be pagelbos kito, apdar- 
ta. $1.00

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

kio Paminėjimai Viadim. Solovio’ 
vo. 25c

Neužmokamas žiedas 2 Meluzim 
puiki istorije. 50o

Trys Istorijos apie 1 Ganema suu'n 
Abu Ebu. 2. Kuningaikszti Zein> 
Alasnama ir karalių geniusza 8 
Mieganti pabudusi, 25o.

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

Trys Istorijos apie 1 Paskutinis No 
ras. 2 Apie Septinio brolius 3 
Apie Varginga /Cmogaus sunu ii 
Razbaininka. ^25o

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

Vaidelota, apisaka isz pirmutines pu 
meczio, iszimta isz l.ietuviszku už 
lieku, su paveikslais - 5O<

Dvi istorijos: Apie Sūnūs Malkiaui 
ir Geras Medėjus - • 25<

Dvi istorijos: Apie Neužmokama* 
Žiedas ir apie Drūta Alksini 25<

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

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

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

’:as kariauji., nog to dingsta. B5c

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

gilukis mainosi -Svirp Du Gi 
tuoklei. 25i.

No 5. Irlanda-Robertas Velnes Mt 
dejus. 25e-

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

No 7. Duktė Starembergo- Baisi 1* 
torije- Nagrada už mislaszirdyste 
Meile motinos del sunaus

No 8. Musztyne už mergina - Ge 
ratVjingas nourlBas • Kas kai 
tai 36*

Garsiu
a«5avininhas ir FabriRantas1^—
“Lenkiszku-Lfetuwisku Waistu”

Giduolos no skaudėjimo 
dantų

Mostis no prakaitavimo 
kojų

Geležinis sudrutintojos 
sveikatos

Giduoles nutildimui vaiku 
Giduolis no nuspaudimu 

(Com Cure)
“Grip-kiur”
Plauką apsaugotojas 
Mikelei nuo kepami 
‘‘Kinder Balsam” 
Bobru laszai
Rankvaistis no sutrukime 

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

dejimo
Valditojas kraujo

Geriause giduole del skaude- Suramitojas nervu-szirdies 
Jimo galvos, kalara, pecziu, Giduoles noEkzimo (Rožes

Egiiitcrro No. 1.
Egiuterro No. 2.
Žmijecznik
(nimbo Laszai
Meszkos Mosi is
Treyanka
Liniment del Waiku*
Giduoles no kosulio

asztraus
Liepų balsamas no kosulio

(plaucziu)
Anti-Lnxon del vaiku
Proszkai no kinnelu

vaikams
Proszkai no kirmelu

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

suaugusiems
No Rumatizmo (naujas bu-, ..... . wdasgidimo) fjeriail8e Oi^uole del skaude- ^uramitojas nervu-szirdies 
Giduoles sužlebcziojimui J^mo Ogiuos, kalara, pecziu, Giduoles noEkzimo (Rožes 

maisto krutinės, szonosie, rumatizmo pas vaikus)
Miltai no skaudėjimo szalczio, nuralgija ir nukand- Plasterei isz k asz ta vol u 

galvos ima 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 
vaistasjkokiosreskalingoso bus tau 10 sik geriau ir pigiau negu pas koki Daktaro 
o jogu vaistai daugiau kasztuos negu $l.C0 tada užmokėsi po aplaikimui vaistu.

Siuncziant gromata indekit marke už 2^. Adresavokite:

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

Ražanczel.
Puikus Ražanozei, kukinel, juodi h 

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

sidabruoto lenoiugelo 80c
Puikaus raudono stiklio,
Kaulinei druezei padirbti 80. 
Tikro balto marico 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 kaspiuelo 75c. 
Turime ir brangesniu ražaneziu nog 

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

Visi ražanezei yra puikei ir druezei 
sunerti o padaryti isz geriausio 

materyolo.
Abročelti del malda kningu 2 už 5c 

ir ]0c.

No 9. UszpaoLmas totorių ■ Baltas 
Vaidulys • Atmokejimas kunin- 
go. 25o.

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

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

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

1001 NAKTŲ- Puikios Arabiszkos
istorijos, $3.00

Del zobovos.
Moroliszka Kabala su Salamono no 

se 25
Tikriauses iiabalas bu pagialba ka- 

ziru 23o.
Burikla 10c.
Dide’is Sapnoris su daugibe paveiks

lu. 50o
Iszguldimas Sapniu 10 o.

Del loszimo Teatru.
Naminis pleperis, juokinga drama 

viename atidengime. 10c
Popicra del gromatu.

Puikei iszmarginta bu kvietkom ir 
puikeis skaitinrais 2 už 5c 25c. tuz.

Gražesne popiera bu auksuotuon 
kvietkoms su gerais vėlimais, pui
kei iszmargintos 1 už 10c. $1 už tuz 

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

qž tuz Kopertos 10c tuzinas.

Dtaiktai del Kataliku.
Križelei pastatomi juodi, su zalatiU 

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

lig $2.50
Krajavi szkaplierei su juost ūke m 15c 
Karmelitinei sikaplerei 15.
Žvakes nog 15o lig 40o

f Malda Knygos, f

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

No. 1. Aukso Altorius, in puikia skūra su 
apvalais kampais, 382 puslapiu, - $1.00. 
No- 2. Aukso Altorius, in prūsine juoda 
skūra, su puikiu krizių vidurije apdaro ne 
kurie parduoda jąja už $2. muso preke $1.50 
No. 3. Aukso Altorius, in celluloid, puikus 
abrozelis ant apdaru, puiki kningele, $1.25 
No. 4. Aukso Altorius, in puikia juoda skūra 
ir peria labai puiki kningele, $1.50 
No.5. Aukso Altorius, in puikia skūra su 
apvalais kampais, - - $1.00

No.6. Aukso Altorius, 
auksiniu papuoszimu,
No.7. Aukso Altorius, in morocco skūra $1.50
No. 8. Aukso Altorius, apdaryta in balta 
kaula, puikus abrozelis isz celluloido, 3 
medalikai ant lenciugelu, - $1.50.
No 9. Aukso Altorius, in celluloid, puikei 
iszmarginta., galima gante in,- bata, žalia, 
rausva ir szvies-raudona ajHlaia, $1.00.
Kanticzka, druezei apdarita, - kampais, auksuoti krasztai,

puikei atidaryta su Didis Szaltinis, 1,000 puslapiu, $1.00 
$1.25. 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 G40 pus. 75/. 
Aniolas Sargas, apdaryta in audeklą, 353 
puslapiu, ... - - 50/.

Aniolas Sargas, apdaryta in skūra apvalais 
75/.

AdresavoKyt teip: “SAULE” Mahanoy City, Pa,

DEL VISU 
KENTEJIMU IR SKAUDĖJIMU.

Plymouth, Pa

VIENATYNIS LIETUVISZKAS

7 WASHINGTON STREIT, NEW YORK CITY.

J Ago važiuojete in ir isz Ameriko tai gulk gant Laivakortes pigiau kaip kitur o 
ir visus bankinius reikalus tai ateikyte pas mane, o ir užtaikau visokiu gėrimu 
ir valgio ir nakvyne pigiau kaip kitur. Norėdami kelaut už dyka tai pristatau 
už darbinyka ant laivo. Teip-gi pasirupinu visokiu darbus ir rodą duodu vi
same lietelis randasi ne toli Kastel-Gardes. Jago kokis apgavikas norėtu vest 
kitur tai nesiduokit tik ejkit tiesi o k pako) daejaii pas maue.

. Su Uuodone, VINCAS RAŽU KAS. i

W. Tratate,
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

GRABORIUS
520 WEST CENTER STR., MAHANOY CITY,

tAIDOJK KUNU8 NC31BU8IU, PASAMDO BT6IBU8 ___
DEL PA81VAŽINIYMO, K BAUSTO DAIGTUB, IB T. T. <j$SS

KANTORAS

BAN-K-I-N-I-S-
D. T. BOCZKAUSKAS,

520 A 522 W. South Al. Mahanoy City, Pa.
Turi oiai nes z i m a bu wmis Europinei^ Bankais. Wisi jau ira perai tikrini a, jog 

■kensti piningaj per muso tarpininkista greiesiause nuejna.
Szlmtal TuKstancziu

Tas w i 1 u ezaliu Ameriko, per muso rankas siuncBesi kas melas in 
EUPOPA, LIETUWA, PRUSUS, ROSIJE, AUSTRIJE, 

LENK1JE, ITAL1JE, PI T, T. IR T. T.

->99- NE WIEN0 PININGAJ DA NE PRAPUOLĖ.

50,000™“DYKAIp™4
PASLAPTINES} VYRU LYGOS

RODĄ DYKAI- Urėdiškos vaisnios nuo 9 iki 5; nedaliomis nuo 9 iki n
DR. JOS. LISTER C.

40 Dearborn Street. La. 1 CHICAGO, ILL.. U. S. A,

Didžianse Lietu- 
Tiszka

AGENTŪRA
K a n toras Bankinis 

ir pardavyite

SZIPKORCZIU

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

Parduoda Szipkortes ant visokiu drueziausiu ir geriauriu lai
vu. Siuncze piningus in visas dales svieto greieziause ir pi- 
S’ause. Visi tie, kurie per mus siuntė apie tai gerai žino.

zduoda dostovierene del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam 
pavesti. Del draugysczlu prlstatu pelkes Szarfas, Juostas, Kepures, Karūnas, 
Špilkas k L t. Su kokiu nore reikalu kas-link Szipkorcziu, pi
ningo ir t t raaaikyte pas mae • gausite teisinga atsakyma.

DOVANAI Temykite gerai! tikrai lietuviška, oioelE krautuve 
V I S I F M S P“'1“11115''! nrmo»ikiį. skripkiį, klornotij, triubij, koncorlinij ir 
T 1 u 1 t. ill J daugj-bskitokilį muzikališkij iastrumonlij. Geriausią dziegoriu, 
tlonclugiĮ. yisokii| žiodij, lakotų, špilkų, kolčikų auksinių ir paauk 

suolų,- visokio skyriaus maJinukių del drukavojlmo gromatų, pui
kių brit-vų, olbumų portretams, revolverių, Šaudyklių (strielbų), 
kišeninių lempukių, guminiųlitarų, adresams pečžčlų, gramatikų 
mokintis angliškos kalbos, žodynų, Istoriškų ir maldų knygų kokių 
tik randasi lietuviškoj kalboj, gražių popierų del rašymo gromatų 

su puikiausiais apskaitymais ir dainomis —su konvortais tuzinas 25c., a tuzinai 
už $1.00, 1000 už$0.oo. Kas volitų sau ką 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 gvarantuo|u, kad mano 
lavoras pirmos kllasos, o prekės pigesnės kaip kitur.' Orderius išsiunčiu greitai I visus 
Amerikos ir Kanados kraštus. Perkupčial gali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur.

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



Refowich Brol. 'LL™,5.1,I
Vrn 'zinnTYiQc Irainn iwo-ianei as szf nr a s visam minstn. Dabar ka tik anlaikn naiiiiis ®Yra žinomas kaipo pygiausias sztoras visam mieste. Dabar ka tik aplaike naujus 
žieminius overkotus, siutus, skribeles, czeverykus ir visokius viriszkus apredalus

Ateikite peržiureti. Yra tai puikiausias tavoras visam mieste ir pirkdami pas

mus suezedinsite piningus.
Vyru ir vaiku juodi rausvi ir puikus maiszyto koloro siutai ir overkotai po 4.50 lyg 814.

Vaikucziu siutai ir overkotai po 98c. ir (langiaus.

Vyru ir vaiku sveterei 43c. lyg 82.50. SI. puiki marszkinaii 63c.

Nepamirszkite vieta, Refowich Brolei, 138 W. Center St., Mahanoy City, Pa.

Teipgi turi sztorus Pottsville ir Hazletone.

Ateikite peržiureti musu trumpus overkotus katruos parduodame nog S10. lyg 814.

Žinios Vietines. ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELI!.

Vyrsz Puse Milijono
Dekavoniu uz geradejiste.

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

l u jjc-u . nano u • sze su KaiUe wendienynio vysokio szlamoi vui lšolij. xaumqu iye» • >sigarsyntoiu: Jeigu apsergate liga, tai
Sprooa olyczios, sako; “Abz ma-: a!kire pas tavo miesto daktara
no vyras naudojome Doan s Kidney pet jaigu turite liga ęedinga-privatyszka, I 
pigulkas ir nog ju aplaikeme geriau tai gal nenorite savo mieste gydintis, o jaipi. 
se p’isekme. Maco vyrts pirmiau-e ' ?eil11. teisingai tapti pagelbėtas, tai bukite
. * , . . tJ a • i i jszmintvngi klauskite patarymo garsingo
juos naudojo apie 5 metai i dgalos j vokyszko Specijalisto kuris sugryžo isz 
kada kentėjo ant skavdejimo stre Eurujvos, isztyrias pagerinimo budo gydymą 
nuošė ir nebegaleio vaikszczioti.' vysokiu kroniszku ir odos-skuros lygu, 
Trumpas vartojimas iuso pigulku i tuks,nn<'ziu pasiliko iszgydintais,. r . • • • i • . ' kaiii-tai laimu vyru visokios užsikreczemos
1n, ima mm nnoalliaio vi«la7.irA1 A a-r • -1 i _• . • n

Laikas veikti.
Ne lankyte paskntiio laipsnio 

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

Puni Benj. Haden nog 405 W.

tut j tus jam pagelbėjo visiszkai. Asz 
pati jias vartojau del atgavimo ener 
gijų ir ambici jos ir jie labai man 
pagelbėjo. Doan’s Kidney Pigulkas 
deki inkstu teip mums pagelbėjo 
kod linksmai velijame jiae naudoti 
del kitu.

z\nt pardavimo visose aptiekose. 
Preke 50c. bakeukas. Foster-Milburn 
Co. isz Buffalo, N. Y. yra pardavė jei 
Suv. Valsti juose

NO $5 IGI $40

MAJNINES MASZINOS. f

— Malszu- žmonelei po isz 
ranku apsimalszino.

— Darbai mamose eina ne 
szlektai o ir uždarbei gen-ypa 
tingai katras turi gera darba.

— Biznei vidutinei stūmėsi.
— Ponas Valūnas, savo 

sztore su apsiavimais daro gera 
bizni.

— Lietuviszki eztorninkai 
pargabineje nauju tavoru, ba 
žiema prisiartino ir szvente po 
ezonu.

— Vakarai ylgi, nuobodu 
be skaitymo o geriause užaira 
szit “Saule” ir “Linksma Va
landa” Api tai ne reike saky
ti.

— Girdėt kad tvėrėsi blai- 
vinyku draugyste.

Tegul Dievas reme teip pui- 
kam užmanymui.

f Ponstvos Balniu narna ap 
lanki dydelis smuikas ezita 
pereita nedele netikus emertis 
paeini dvejetą vaikeliu, dūk- 
riuke 4 metu ir sūneli pusant 
ru metu. Numirė no lygos dif- 
terijos. Dieve suramink liku
sius tėvelius.

— Subatoje buvo pede. Žmo 
nelei malszei užsilaiki.

— Paskutine atskaita paro
do kad visi Republikoniszki 
kandydatai ant urėdu Schuyl 
kilio paviete tapo iezrinkti, 
apriez vieno demokrato isz 3 
ežio distrikto kurie tapo isz 
rinktas in Legislature aplaiky 
damas 668 balsu daugiaus už 
republikonini kandidata, e 
ezeip tai visi republikonai isz 
laimėjo.

— Szita panedeli prasidėjo 
kriminaliszkas sūdąs Potts
ville. Isz viso pavieto yra pa
duota 323 provu. Isz Shenan- 
doro žinoma daugiause, ba net 
123, paskui isz Mahanojaus 
tik 44 o isz Pottsvilles 40.

SHENANDOAH, PA. (
— Povibaru!
— Kur dingo demokratai? j
— Tiktai Lietuviuose yra 

galybe,- katfiezei iezejo isz tur 
gaus.

p. Ant. Alastikas perkeli ea J 
vo sztora no W. Coal Str. ant 
W. Loyd St. 320 num. Daug 
pargabeno ezviežiu valgomu 
tavoru, o kas atsilankys tai pa 
matis.

— Lietuvei tikrai malszei 
užsilaiko ir eolidariezkuma už
laiko. O yra ženklu pereiti vi 
barai.

— Su parapijos reikalais ne 
skubina, ba su parapijos reika 
laie rodą eau duoda, o tuom 
laik žvirblis kregždes lyzde ba 
doje. Apveizda Dievo keptu 
karveliu isz dangaus ne iez 
mes.

— Geram žmogui Dievas 
prigelbsti. Teip pat ir p. Že- 
maieziui ealune biznis gerai 
eina.

— Jagu jauczsteei nesvei
kais, nueiduokite in aptieka p. 
Kazuno.

— O jagu sunki lyga katra 
apimtu, tai nueiduokite pae 
daktra p. Blažejeveki.

— Jau kaip p.p. Abraczins 
ku sztore visko prikrauta, tail 
tiek yra valgomo tavoro, jog I 
visa ruska armije galėtu 
meta miet.

per

nu kurie nepažinstn savo prie-1 Ry tmetinis 
szu, už kelis dolerius pareiduoį 
da patįs savia ir savo trolius.

— Tris menesei adgal buvo 
teismas lietuvio kasikiu dreive 
rio su Dering Coal Co. kurie 
buvo sužeistas, del kompanijos 
kaltes teismas nusprendė atlgi 
nimo 15 szimtu sužeistam. Bet 
po trumpam laikui atsirado 
du lietuvei kurie mate kaip ta 
dreiveri sužeidė. Nusidavė 
prie kasiklos gaspadoriu ir pa 
sake jeigu j'ems gerus darbus 
kompanija duos tai jie ap- 
sijims paliudyti del kompani
jos ant to sutiko ir padavė pro 
va isz naujo, kuri atsibuvo 21 
-ma d. Spalio. Tie du sznipai 
paliudijo neteisingai kad lik 
kompanija iszlaimetu. 
dreiveris praloszes prova aps
kundė tuos du sznipus in uni
ja. Unija isz mete juos isz uni 
jos ant vienu metu. Kompnni 
ja norėdama gelbėti savo szni- 
pus norėjo per nevalia unijos 
invest! in kaeiklas savo skeb- 
sus, bet nepasiseke kaip misb 
no. 28-ta d. visi darbininkai 
sustraikavo ir nedirbo per ke-, 
les dienas kol kompanija su 
darbininkais susitaikė. O tie du i 
skebeai tai nežine kur prasisza 
lino.

— Czionais yra dvi kuopos 
Sjs. L. A. 18 ir 2& ir kuopele 

j Liet. S. S 26 kuopa bet labai 
slobnai givuoja, da kurie drau 
gai ir priguli ale ir tie patis ne 
silanko ant susirinkimu.

Tas

negalėjimas
Tai nėra sakant, negalėj ma 

bet didelis nesmsgumas, turi 
dai gelis žmonių atjsuczia. Tik 
ka atsikėlus isz lovos j’e jau- 
czia kvaitulį szirdies pykimair 
net tankiai turi vemti su ekaus 
mingais tąsymais Ponas Jonas 
Simunekiez E hvardsvilles ITJ. 
patara kiekvienam vartoti to 
kiuote atsitikimuose Trinerio 
Amerikon szka Eliksyrą Kar- 
ezojo Vyno. Ilgus metus 
mane kankino parycziais ezird 
pyka ir vėmimas senoj szalyj 
ir per penkis m. czia. Szeszios 
bonkos Trinerio Amerikonitz 
ko Eliksyro Karcziojo Vyno 
mano iszgyde ir nuo to laiko 
asz neturėjau kilau lies su 
viduriais. Tai yra geras pa
rimus, pr e kurio mes norime 
piideti tik ta kad szitas Elik
syras yia didžiausias vaistas 
atsitikimuose viduriu ligų. 
Vartok visuomet, kaip tik vi
duriai sugenda. Gaunamas 
aptiekose Juozapas Trinerie- 
616 622 So. A-hland avė; 
Ch cigo, 1 1

MOKINKIMES PATYS.
GRAMATIKA angliezkoe kalboe mokintis b*- 
mokintojo (apdaryta; $1.25.
VA IKUDRAUGAS arba kaip mokintis 
skaityti Ir raižyti be mokintojo, 15C.
NAUJAS BUDAS mokintis raazyti be inokin-

i tojo 1OC.
AR ITM ETIKA arba kaip mokintis rokundu be 
mokintojo (apdaryta) 35C- 
pinigus siuskite per Money Order szluo adresu • 
P. M I KO LA I N I S- B O X 62 NEW YORK

i VISAI DYKAI
Prisiųsk mum j»orų markių, savo 
tikrų vardų, pravarde ir adresų, o 
mes tomistai nusiųsime No. 3 kata
logu, didžiausių lietuviškole kalboje, 
BĮ dideli pusiup<*i. Jame tel pa teisin
gi aprašymai apie suvirs 200 visokiu 
kūniškų nesveikumų, vyrų, moterų 
ir vaikų. Išaiškinu pradžių, prk-žas- 

hį ir pasekmes ligų ir pasako kokias 
_ _ naudoti, kiek jos prekiuoja ir kur jas 

gauti. Telpa paveikslai ir prekės visokių nau
jausiu eleetro-gydančių aparatų, RoD-rinių 
daiktų. Magiškų aparatu. Brukuojamų ir Ra
šomų Mašinų. Siereoskopų ir ji<-in Paveiksiu, 
Armonikų, Koncertinų. Itritvų ir daugel kito
kiu kožnam ndkalingų daiktų. Rašyk tuojau*. 
Jobu 1. Hagdžiunas, l’ropr. Adresuok teip:
JOHN’S SUPPLY HOUSE 

24 P1LSEN STATION CHICAGO, ILL.

ligos, apriez sziu lygu kaip tai Reumatizmas 
visoki papuczkai, iszpuolima plauku urnai 
sustabdinti, nuo drugio-malerijos. Geriause 
iszlyrta gyduole nuo atpratimo svaiginn- 
eziu gerimu-gyrlybes, kuris su savo žyne 
prijims rodą, žednas, iszsygydins GYRTIBE 
kurs tiek nelaimiu atsitinka ir kruvyna pro- 
ce žūsta ir sveikata. Nebijokie paraszit- 
gromata, sekretai visame užlaikomi, gyduo
lių nesiunezeme panevali, kaip kiti jumys 
prisiuneze j>er panevale iszvyliodami paskui 
tini centą nuo jusu, kurs žmogus su szeimyna 
neturi ka valgyti, mvslidamas tapti sveiku, 
tai užmoka ant sikio po keletą desetku 
doleriu. Cze visokias rodąs gausite, nie cen
tas nereikės mokėt, galite susiraszite Lie- 
tnviszko kalboje, iszmintingais busite jaigu 
raszisite pas:

BRUNDZA & 00;
(SPECIALISTS)

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

Fnrmas! Pirkite Farinas
Dydž ause lietuviu koloaiji 

po vardu “Nauja Lietuviu Ko 
lonija” Mich’gan valetjoje 
kur jau yra 43 lietuvei pirkę 
firmas. Graži vieta tarpe ete
riu ir upiu, arti turganu mies
tu. Turiu paskires geresnes 
vietas del savo tautiecziu, 8 
farmns su namais ir gera žeme 
po $6 lyg S18. už akeri ank isz- 
mokeecz o. Norintieji pi kti 
at.iszauliyte po adresu;

Mr. Anton Kiedis,
Lake County ( ao^ oi)

Percock M.ch.

Ir kitoki reikalingi prietajsai ran
dasi pas mus ant pardavimo. Teipos 
gi pristatom kožna daleli maszinos 
norint* kokio padirbimo.

Parduodame pikes, adatas, drilns, 
skreperius, skvibsus, knatus, popie- 
ra ir t. t. Parduodam Peczius o ir 
senus patajsom.

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

Ligeišiai trokštanti pageltas 
kreipkite s pas Dr. B. M. Ross

Jeigu sergi ir negauni

PUIKUS Plono Modelo Ziegorelis 
l ždaromne, puikei i'-zmorgti tne. akeo iezdlrbtae 
iez vlrezlaue užplikoma?, iez 7 akmeniu, vlduret 
aiuerikoniezki. G varautitae 20 metu, eu moterių 
ilgiu ar viriezko trumpu paauksuotn lencugeliu 

S3.75

• ADIES or 
>ENTS size 
Jazu ninth! tai pirksi. Atelueiin per U.O.D. per 
ekepreea ir jagu patikę ir iezrodle ant §15 ziego- 
reluu- tai užmokėk §3.75 ir paimk eau Raszyk 
ar viriszka ar motenezka. .M. <‘. Falter, 29.

229 Dearborn^St. Chicago.

George Miller,
ZIEGORNYKAS.

Katalogas Dykai!
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 Ave. Chicago, III.

Tik ant trumpo laiko.
25 arkuszus puikiausios 

popieros ir su tonvertais tik 
už 350. Kožna popiera bus 
kitokio apskai’imo. Teipgi 
met turime daugybe Palangos 
traju-deviueru kurias kone vi
si žino, kad yra geriaus os už 
visas kitas trajanka*. Teipat, 
turime daugybe visokiu knin- 
gn lie'uviszku ir Lenkūzku, 
visokiu altorėliu, szkapberu, 
ražai ežiu ir abrozeliu didele- 
tne pasirinkime už pigias pre- 
kts.R-ikalaujam musu ta vorui 
pardavėju ir duodame gera 
uždarbi.

Ka*aloga pnsiutczeme pri- 
-iuneziant 40 sternpa,

M. Zukaitis, 
227 E Main St,

(11 N0A) N'w Britain, Of.

Ka tik Aplaikeme^
Visokiu rudeniniu ir žiemini u tavoru 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 eeikio su reikalingais papuoszimais 
Turime szliubiniu vainiku ir kvietku.

Teip-gi turime visokiu blanketu, kaldru, 
puikiu drapauiu del kudi-

Daktaras Blažejauckas
I z Shenandoah atvažiuoje in 
Kazuno 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 ulyezin.

Del arkliu dekei (blanke
tai) pas Gruberi.

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

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

Mahanoy City, Pa.

Springfield, 1T1- Darbai 
eina pusėtinai, ale pribūvu 
šiam sunku darba gauti. I

— Lietuviu yra didelis būrys 
ale ne visi sutikime užsilaiko.

— Parafijos reikalai slob- 
nai eina, per tai kad žmonis su 
kuningu ne sutinka.

j- 21- ma d. Oct. likos už 
musztas ant geležinkelio Domi 
nikas. Jaša Nabaezniukae pae 
jo isz Kauno gub. Raseinių 
pav. Sznek-znos par.

— Lietuvisukae krauezins 
p. Juozas Tach lauckas parga 
beno nauju gražiu matariju, 
del Siutu ir Overkocziu. Pa
siuvimas po naujiausiai madai. 
Taigi norėdami turėt gražias 
drapanas nuveikit pas Juozą 
Tachilaucka. o apredys grąžei 
ir nebrangei, pagal kožno no
rą, ant szito adreso:

701 E. Mason, st.
Springfield, I’ll.

Portland, Mieli - Darbai 
eina gerai Skribeliu szapoi, o 
kitosia ezaposia tai visai men 
kai dirba.

— Lietuviu yra tiktai 4 fa- 
milijos, daugiausia czionai yra 
Rusnaku.

Harford, Conn - Darbai 
pradeda geriau eiti, nekurios 
ezspoe, dirba po 5 ir 6 dienas 
ant sanvaites.

— Lietuviu mažas būrelis, 
visi sutikime užsilaiko.

Sheboygan, Wis - Darbai 
eir a neszlektai.

■— Lietuvei ne kurie labai 
grąžei užsilaiKo.

— Nesenei czionais priviso 
nakt’goniku kurie Lietuvoje 
kiaules neatgane o cz’onais va 
dinasi Križiokai. Sarmata tik 
daro del visu geru lietuviu.

Ross, kuris utydžiai 
gydydamas per 21 me
tus, paliko geriausiu 
specijnlistu Chicagoje 
pasekmingam gydyme 
ligų. Dr. Ross išgydo 
visiškai kraujo užnuo- 
dyjimip reumatizmu, 
igas ir ilgas paeinan- 

nesiipratimo ir išdykumo; gė- 
idėjiimj ir svaigimu galvos, 
ine, nugaros ir sirenų; smar

kų plakimų Širdies, užymų ausyse, drebėjimų 
kraujo, painėlinavusius paakius, spuogus irdč- 
nvs ant. veido ar kūno, skaudėjimų gerklėje, už
kietėjimų vidurių, bjaurius ir baisius sapnus, sun
kumų kojose, indubusias akis, žudimų vyrybės, 
negalėjimų miegoti ar valgyti, trumpų kvėpavi
mų. niežiu, odos, inkstų, pūslės, kepenų ir skilvio

Gausyte ezionai 
visokio tavoro kaipo:

’ Ziegoriu, Ziegorelu, 
Daimantu, Muzikalia- 

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

George /Ąiller
I 13 W. Centra St.

UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITI, PA.

silpnas lytiškai, užkrėstas liga, turi tankiai šla
pintis dienų ir naktyje, tai kreipkis tuojaus pas 
Dr. B. M. Ross, kuris duos tau teisingų ir gorų 
patarimų visai dykai. Ligoniai keliauja šimtus 
mylių idant pasiduoti gydymui Dr. Ross, nes jis 
išgydo ligonius kuriuos kiti pripažysta neišgydo
mais. 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 nuo 9 iki 4. Panedė- 
lio, Serevlos, Pėtnyėios ir Sukatos vakarais nuo 
6:30 iki K:3t>. N'cdėkUcniais nuo lt) iki 1. Sušikai- j 
bet galima lietuviškai, lenkiškai ir maskoHSkaL Į

Capital Stock $126,000.00.
Surplus & Profits $238,000.00.

Suvienituju Walstiju 
posytoras.

De-

DU PROCENTĄ MOKAM ANT 
SUDĖTU fINYGU ANT LAIKO.

Harrison Ball, Prezidentas,
M. M. MacMillan, Vice-Prezidentae
Ira. W. Barnes, Kuijeiu.

1SZGYDINTAS
I?z 10-tipes /Ąetipes Rupturos

UZTRUGINTAS KRAUJAS
Mes esame VIENATINI SPECIALISTAI 
NEW YORKE. Kitokiu ligų negydome. 
35tukst. žmonių iszgidome traukijo 20metu 
Jagu turi vario-kolorio pletmas, puozkas 
ant kūno, iszpuolanczius plaukus, gleivėtas 
lopelius burnoje, skaudanezius kaulus, 
beganezius skaudulus. Mes iszgidom bai- 
: iausus stoviu ligų in 90DIENI’ GID1MO. 
Visas opas iszgidomi in 30 DIENU nepai
sant kokiam padėjime. I 
baisybes paralizo, aklumą, ar lokomotor-1 —
ataksija, visos ka paeina nog užtrucinto pirkti negu kitur. Ateikite peržiureti 
kraujo. Mes neparduodam czistitoja kraujo ••
tr bonkas gvarantiti užtekti ant menesio, 'muso rudeninius ir žeminius tavorus, o jai 
aiktai iszgidima kaip virsz-pamineta. Mes 
galime pataisyti padėjimą supamiizavotu 
žmonių ir tikrai sustabdom kita jo užpuoli 
Mes PRASZALINAM JO PRIEŽASTĮ.
Jagu esi iszbandes visus kilus gidimus ir 
tau jau drąsą ira atimta, mes szirdingai pra 
szome kreiptis pas mus, ipatiszka arba per 
gramata:

BERLIN REMEDY CO.
1367 BROADWAY, Cor.’ 37-th Street,

NEW YORK.

j; plunksnų ir
pnuaiman,.- ti0 jn kpjkszta, gausite geriau ir pigiau pas

ii. a, lokomotor- 7 ~ 1 ° x .

pas mus pirksite, tai suezedinsite piningus

Tilt GlOlt jĮigTPas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mahanoy City, Pa.

Galite gauti kningas szito 
kias Redakcijoja “Saules’’ Ma 
hanoy City, Pa.

Lietuviu Tauta I ir II to
mo. $1.50
Ižganimas Vargdienio. .25^ 
Koks privalo būti vaiku augi 
nimas. .250

Tikri ir ne tikri Szventie- 
jei.

Lietuviai!ar gerais I 
žeagiame.

Ka-turime veikti-del 
ižgammo. 
Vienakis.

Imtynes Varguoliu su 
ežiais.
Isz ko kyla melai.

Kankintojai ir Kankintiniai 
už mokslą.
Dvyniai vagis.

.250 
keliais

.150 
muso
.050
.050

i bago
.100
.750

1.00
.250

Westville, 1'11.- Darbai 
anglių kasiklosia szuorn tarpu 
vidutiniszkai eina. Nekurios 
kasiklos kur d:rbo 3 dienas 
ant sanvaites, dabar jau dilba 
4 dienas. Dering Coal Co. 
dirba kožna diena, bet pribu
vusiam sunku darba, gauti, 
nes vietiniu yra invalee.

— Lietuviu yra ue niežai, 
daugiau kaip kitokiu tautu, 
galima sakyti Lietuviu užgi 
ventas nfe-telie. Bet apszvieti 
m a s mažai terp ju platinas.

— Czia miestelis sausas, nė
ra Salunu, bet negalima vadm 
ti sausa, ba netoli no szito 
miestelio yra pecze, o
yra saliunu tai žmonelei kaip 
muses ant medaus traukia kas 
vakaras, o labjausia lietuvei 
myli ta rugsztele. Geriaus 
jiem nuvelti in pecze in sa- 
luna negu nuveikti koki gėrės 
ni darba del pakėlimo, tautos 
savo nes maža tik dalis yra su
sipratusiu. Daug tokiu tamsu-

tena is

*>

J alga nori turėti
Gera, drūta ir szilta narna fa’ 

atsiszankie pas Lletuviszka 
kontraktori kuris dirba viso
kius cimentinus, mūrinius ir 
medinius namus o ir kvarbavi 
mo darbus. Labai puikei pas
tato namus kurie yi8:ems pa
tinka. (t. f)

Czalis Mileviczius, 
Kontraktcris,

St. Clair, Pa.

!!! Dilgeles !!!
Kar nežino "Dilgeles” tegul 

ataiunezia už 100 markiu tai 
gaus viena numeri (jaigd esi 
"Saule” skaitytojumy yra tai, 
pirmutinis lietuviu satyros ir 
juokiu laikrasztie. Eina syki 
ant menesio. Kaštuoja ?1.00 
ant meto o 500 pusei metu. 
Adreeavokite:

“Dilgeles” 
1815 E. Moyameneing Avė. 
(6 Dec ) Philadelphia Pa

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

“Perejoketuri metai Apriluje f. m. kada atsiszaukiau pas daktaru O’Malley 
in Wilkes-Barre, Pa , ba kentėjau ant dubeltavos rupturos, padeymas mano 
buvo pavoyngas o su didele nebegale vos galėjau baigt savo darba. Gidytojai 
kurie n ano priesz tai gydė: jog tai yra didele kvailute mistini jog ruptura 
duosis iszsigidynt be operacijos [asz esmu prieszinga.s tokiu operacijų.] 
Po aerskaitimui apgarsinimo liaikrasztije Berwick, Pa., apie gidima rupturos 
per Daktaru 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 diržu— norint gana sunkei dirbu, už ka pirmiause padekavoju Dievui o 
po tam Daktarui O’Malley už jo ižgidima. Jaucziuosiu jog (ai 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 manes. Atsiunsk 20. marke o 
gausi knygute su abrozeleis apraszant mano spasaba gidymo 
rupturos. Rodą dikai. Kas ne gali ant kart užmokėt,tai duodu 
ant iszmokescio. Preke užganadidante.

~jdintu nog rupturos (kuiJo)l 
ir perszkados per mano Kemiszka-Elekto Metodą.

Prisiųsk pacztine marke už 2/. o aplaikysi 
Daktariszka knygute su abrozelais už dyka.

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

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

Branch offlse: 134 Washington Avenue, Scranton, Pa.
Kur Dr. O'Malley galima matit kožna jvetuyezia ir subata.

Dr. Alexander O’Malley ,
(SPECIALISTAS)

Vienas geras peczius užteks ant viso amžio 
Gvarantinam kožna pecziu ka 
parduodame.
Visados galima gauti plitas ar 
grotas kada tik ju reikalausite. 
Nėra turbacijos pataisite pecziu 
jaigu pas mus pirktas.

GUINANS

Dr. J. Fropstep
Specialistas Ahiu Lygas

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

Dfisas adinas 8 ryte lyg 8:80 vakare 
308 E. Centre St.

^razo
WIENATINIS 

J SALONAS IR GROSER-SZTORIS
SUGAR NOTCH. PA.

Paiduoda Cukru, Kava, Herbata, Mesa 
Miltus ir vyska ta kas i ra reikaliuga de1 
žmogaus. Teipos-gi prie vietos randasi Sa 
lunas su mil’Ziniszkaisstiklais, szaltum aturr 
arielkom ir pujkeis cygarais. Priektaa 

parduoda SZIPKORTES i) 
siuneze piningus in visas dale* 
svieto grejtai.

PUiKI SALE DEL MITINGU, SZOKIU Ir lt.

Puikiausia 
užeiga

,lel Lietuviu!
Ir svetingiau- 
•das priėmimas 
lel visu kur ra
itė gardia Arielkele 1 
\iu ir Cigaru. Teip gi 
ale del zobovu ir t. t,

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

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

PIRMUTINE KRAUTUVE VISOKIU GERYMU
WHOLESALE.
Pristato visokius gėrimus del sa- 

Innyku ant pikniku, balu, krik- 
sztynn alų, porteri, vynus, ariel
ka ir 1.1. Pristato in namus alų 
ir porteri bonkutem. Gėrimai 
pirkti pas Norkevicxia yra kano-

NAUJAUSIAS 
1SZRADĮIVIAS
BERMAT©LeOU0l M0KIU.E.

Daugybe odoe Ilgu paejna no neezvaraue 
užsilaikymo ir užsikrėtimo teipgi ir nuo 
viduriniu Ilgu. Daugumas gauna puczkue 
pleiskanas, slinkimą plauku, plikimą per 
apsileidimą. Gydosi per neatsakanczlus 
daktarus ar agentus, kurie tik pintinis Iez 
vilioja, o paskui raezote mums, kad eme« 
te daugybe gyduolu iez ‘.nvairtu apgaviku 
o pageltos negavote ir sakote, kad. gal Ir 
muso gyduoles negelbės. (Taigi meldže- 
me mums darodyti; kokis žmogus likosi 
muso gyduolėmis apgautas.) Turime tu- 
katonciius oreginallszku padekavonlu. 
Tegul nors vienas daktaras parodo mums 
tiek padekavonlu, o mes duosime dideli 
atilgynima. Pilka gaiva sunku gydyti, ja- 
go senas ir galva žvilga, tai to paaelbeti 
ne galima, bet jago jaunas, o turi retus 
plaukus, o ant odos matytis maži plauku- 
czei tai tam galima suteiktlpagelba; plau 
kai neyra grybai—viena diena ne lezdyge. 
Ateisaauklan'leniB nusiunslmedyka infor 
macija su piaczlu apraszimu Mes nesiū
lėme prisispyrę savo gyduolu, teisingasis 
daktaras to ne vienaa ne daro. Kas nori 
peraltlkrlnt tegul raszo pas mus. Adresas

PROF. J. M. moži, Jfc

201 W. Center St. 
Mahanoy City, Pa

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

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

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

Didžiausias 
surinkimas szlubinu 
szlebiu visam mieste.

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

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

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

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

Kalbame Lietuviszkai, Lenkiszkai, Slayokiszkai, Anglis?kai


