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Kas girdėt ? Isz Amerikos.
Kiek avinu. 
Tiek gaivu 

Ir tiek razumu.
Tankei ateiliepe filozopas 

naujos gadynes, ka prilipina 
lopeli prie naujos raszybos, ar 
koki lopeli nuardo no tosios 
raszybos. Juk žiopliu yra ne 
mažais, ka be jokio apsvarsty
mo garsina per laikraezczius, 
jog nukirto uodega del “į”.

Tos visos uodegos ir ženklai 
paymti no czeku atbaidi Lie
tuvius no skaitymo lietuviszku 
rasztu. .«

Kokia buvo, tokia buvo, bet 
raszyba buvo.

Geresni raszyba sena, 
Negu nauja primesta.

Kaip rodos szedien ne vie
nas isz tu galvocziu mestusi 
adgal ir ymtusi už senos raszy 
bos, bet ne nori iž skaitlaus 
mokytu iszsimest, ba jagu visi 
kojas pakeli kad stulpą pavil- 
gyt, tai kaip-gi tas vienas, isz 
tos gaujos skirsis.

Szvente Kalėdų artinasi. 
Pagal papratima no senei, da- 
vineje vieni kitiems dovanas. 
Ir czionaitinei pribuiszai 
tegul atsimeda ant teveliu, 
broliu, seselių ir gyminiu, te
gul nusiuncze kokia dovanele 
in Lietuva, jagu ne keloleka 
rubliu, tai norint gazieta “Sau 
le” nupirkite aut eielo meto. 
Tada turės diaugsmo invales. 
Ant cielo meto kasztuoje 
§3.50 o drauge ir Linksma 
Vrflandr."’$5.®i).

Kur yra pusėtinas būrys 
Lietuviu, ypatingai jaunu vy
ru, ne senei pribuvusiu isz 
Lietuvos, tegul pasirūpina pir 
mutines ukesiszkas popieras 
ir ymasi prie mokslo angels- 
kos kalbos. Tegul miestas pas 
kire viena isz mokyklų del 
mokslo vakarinio.

Geriau mokytis
O ne per nakti trankytis! 

Mokslas iszeina ant naudos, 
Ir nesigailės to niekados.

Už pabucziavima moters ant 
uliczios miesto Duluth, užmo
kėjo tenainis gyventojas asz- 
tuonis dolerius. Turėjo būti 
baisi boba, jago tik tiek pabu 
cziavimas buvo vertas' • • •

Europiezkos kompanijos sta 
timo laivu, ne užilgio padirbs 
laiva 1090 pėdu ilgio. Žino
ma savo laike, statys laivus, 
kurie per visas mares bus ilgi.

Kaip yra sunku turcziui gau 
tis in karalistia dangaus, teip 
yra sunku vargezui gavimosi 
ant didesnio dinsto ant urėdo 
Suv. Steituosia.

Su szituom numeriu “Sau 
les” teipgi iezsiunteme 11 
Nu. “Linksmos Valandos”. Ta 
me numerije prasideda puiki 
istorije apie “Genavaite”. Kas 
neskaito “L V.” o norėtu ta ja 
visa istorija gauti, tegul prisiun 
ežia 250 o aplaikys visa kny 
ga per paczta.- Labai gaila, 
kad ne visi skaitytoje! “Sau
les” turi užsiraszia “Linksma 
Valanda”, ba tiktai 50 centu 
daugiau, o per meta susirenka 
daugybe skaitymo. Dabar no 
Naujo Meto pradės iszeitinet 
“Tūkstantis ir viena naktų”, 
na ir už 50 centu turės kninga, 
ka yra verta suvirsz pora do
leriu.

Ateinanti menesi prades;me 
ižsiuntinet kalendori ant atei- 
nanezio 1909 meto. Visi kat
rie bus užsimokeja ar inmoke- 
ja už ateinanti meta, aplaikys 
uždyka kaip ir kožna meta. 
Del to-gi isz laik duodame 
žine, del milemu skaitytoju, 
ydant ne vilkintu su užkimo- 
keyrnu už gazieta “Saule” o ir 
už “Linksma Valanda” jagu 
katras nori, ydant ant mus ne 
rugotu, jog nežinojo api tai.

Szetoniszkas darbas dvieju 
burdingieriu.

Gilberton, Pa. - Ona Sa
vage (?), 14 metu mergaite, 
duktere Mot:ejaus Savage, 
Lietuvio, buvo auka ezetoniez- 
ko užklupimo api pirma ady 
na ketverge ryta, pereita nede 
lis, užklu pejaibuvo lai du bur 
dingierei, vienas isz juju kas- 
peras Masunas. Ineigavo abu
du in miegstube Onos. Masu- 
nas sužagejo mergaite kada, 
Janas jaja laike. Ant ritojaus 
rodos nieko ne atsitiko, nusi
davė in darba. Paezauktas Dr. 
Hughes, rado mergaite pavoyn 
gam padeyme.

Masunas likos aresztavotu 
jojo draugas szeoniszkatu dar 
be, likos aresztavotas kada isz 
ėjo isz kasikiu. Gyventoje! 
tuom atsitikymu yra baieei per 
sieme. Pravardes ano rakalio 
negalėjome dažinot.

Elcktrikinei trukei isz 
New York in Philadelphia.

New York.- Visas sistemas 
geležinkelio Pennsylvania bus 
didelei permainitas. Terp New 
York o Ph:ladelph;a neužilgo 
ejs trukei su pagialba elektri
ko greitumu 120 miliu ant ady 
nos. Kelione terp tu dvieju 
miestu ne užtruks ilg'aue kaip 
adyna laiko. Vietoje gariniu 
lokomotivu tai inves elektnki- 
nes. Darbo ant permainimo ke 
1 o apla kys tukstanezei žmonių 
Kėlės. Pennsylvania ne žiuri 
ant kasztu, kuris daeje milijo
nus doleriu, nes nori parodyt 
kit ems geležinkeliams ant svie 
to, permaina keliones elektriku

Užmusze paeze- - Naszle 
priežaste

Hazleton. Pa.- Czionaitine 
policije pajeezko Leopoldo 
Czepko, gana turtingo žmo
gaus, nesenei pribuvusio isz 
Europos, kurie laike piktumo, 
užmusze savo paeze su ezmotu 
cinines paipos, permuezdamas 
jai pakauszi. Badai. Czepkus 
užsidavė su kokia tai jauna 
naszlaite, per ka apleidinejo sa 
vo paezia, kmi nuolatos jam 
api jojo neteisingysta iezmeti- 
nėjo ir iszbardavo ir per tai 
atėjo prie žadinėtos. Czepku 
policije ne gali surast.

Nepasiseke iszguit velne.
Plymouth, Pa- Apsigarsi- 

niae jeg jisai turi drutybe iž- 
gujimo velnio isz žmogiszko 
kūno ir jog jisai gales izguit 
velnius kurie buvo priežaste 
josios ligos Magde Shernogove 
kiene apskundė Joną Burins 
ki už apgavietia. Burinekie pae 
me nog Shernogovkienes §150 
prižadėdamas jaja iszgydint, 
nes kada pradėjo gidyt, mote- 
rei da blogiau pasidarė ir aps
kundė.

Pabėgėlis isz Siberijos
Stevens Point, Wis. - Czio 

nais pribuvo tomis dienomis 
Edvardas Naibutavicz;ue. Pa 
bego jisai isz Siberijos 28 die
na Balandžio 1907. Bivo jisai 
nusiunstas in tenaie,- užėmimą 
dalybų politikojeir per vienuo 
leka metu dirbo sunkei kasik 
losią anglu. Nusidavė jam 
pabėgt isz tos peklos drauge 
su savo draugu nelaisvės žide- 
liu. Lz Siberijos gavosi in Ja- 
ponije o isz tenais iezsiunte 
juos in San Francisco, kur gu 
Įėjo 1 gonbuteje per vienuole- 
ka menesiu o isz tenais pribuvo 
in czionais. Dabar ketina iez- 
duot Kninga api kances Siberi- 
joi ir apsiejima maskolių su 
kahninkais. Jojo apsakymas 
api Siberije, žmogui net ezir- 
pelei perejna klausidamas api 
szunibes tuju žveriszku dažiu- 
retoj u.

Mahanoy City, PaiDieua 17 Lapkritis (November) 1908

Eaižybos priežaste 
sniei'ties.

LOOO už 10 centu.
Utica N Y.-Jonas Roberte
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Metas XXI

Chicago.- Saluninkni Fran- 
ciszkui Z inajcziu, po No. 210- 
154 place, West Hammond, 
miestiszka valdže stengėsi 
atimt laisnus už tai jog per jo
jo priežaste aisibuvo laižybos 
isz ko vienas isz vyru numirė.

Laižybos buvo terp Kazim. 
Vieinieckio Jono Makaucko, 

ar Visineckis be perstoymo ga
les iszgiart penkioleka stikle
liu arielkos. Saluninkas inpy- 
les vienoleka stikleliu arielkos 
m stiklą ir daugiau ne galėjo 
inpilt per ka sutiko jog užteks 
Iszgerias stiklą arielkos, puolė 
be žado o aut rytojaus numirė.

John Mitchell vėl pasiliks 
prezidentu U M. W of A

Unijos.
Denver, Colo.- John Mit

chell, buvusis prezidentu U. 
M. W. of A. unijos, apgarsino 
sayo prieteliatne, jog jisai gei- 
dže vela pasilikt anglekasiu

isz Watkins Schuyler pavieto 
iezgražtojae ezuliniu nupirko 
nog Angelo Dupree skudurui- 
ko sena pumpa už deezimts 
centu. Pumpa buvo niekam 
neverta nes Robertas norėjo 
nekurias dales kurias jam pri- 
siduotu prie jojo biznio. Kada 
Robeitas eu savo pagialbinin- 
ku pradėjo pumpa ardint pra 
dėjo birtt auksinei pinigai. 
Po suardimui visos pumpos ra 
do joje §4 000 kone visos §20 
dolerines aukso. Prie ko tiejei 
pininigai prigulėjo tai ne žine 
nes Robertas nunesze pinin
gus in banka pakol locmnikas 
ne atsiras. Skudurninkas 3»pt 
siuto isz gailesties ir neg s.-4o 
laiko pastanavijo pate iezatdyt 
visas senas pumpas pakol ki 
tiems parduos.

Trumpi Telegramai,

vadu. Tebirys prezidentas 
Lewisas payms dabartinia vie 
ta Mitchello komitete Federa 
t;on of Labor.

Kelione po svietu 
peksezias

Kansas City, Mo.- Juozas 
Mikulec, kroetas, suvaikszczio 
jo 15,000 miliu in laika dvieju 
metu ir pus-devinto menesio, 
suplesze dvideszimts szeszes 
poras drutu czeveriku ir pasi
liko 45 svarus sunkesniu. Da
bar randasi czionais o kuris 
pradėjo savo kelione Sausio 5> 
1906 idant suvaikseziot 25 
tukstanezius miliu in penkis 
metus. Jago iszpildis savo už
duoto tai redaktorius laikrasz- 
ozio 1 Marica” užmokės jam 25 
0C0 koronu (§5.000).

MiKulec perejo per Francje 
Italije, Vokietie, Szvaicrrije, 
Brazilije. Portugabje, Iszpani 
je, Paraguay, Uragnay, Argdu 
tina, Ecuador ir Amerika. Mi 
kulee pradėjo savo kelione be 
piningu ir maitinosi isz parda 
vimo postkaicziu.

Kur tik atejna tai guberna
torei valszcziu ir burmistrai 
miestu pasiraszo ir priepaudže 
peczeti in tam tikra kninga ku 
ria Mikulec su savim netza.

l’asiutiszkos ir kvailos 
laižybos.

Pittsburga, Pa.- Isz priežas 
ties iszranku prezidento Ame 
rikonai kone visur dare viso- 
kės laižybas o ir czionai ne 
apsiėjo be to. Kokie tai James 
Ternier ėjo isz laižybu jog per 
szeezis menesius ne permainys 
panezeku jago Brainas ne 
laimes.- Geresniu da buvo 
John Cronin, kurie pagal lai— 
žybae ketino pabueziuot pir
mutines 7 kalves kurias patik 
tu jago Braina ne iezrinke.- 
Charles Tippaney norėjo gulėt 
tvarte per 4 naktie drauge eu 
kiauleme. Geriauee padare 
Tim Shewlin jog iezsimaudine 
upeje ir daug kitokiu kvailu 
laižybu iezmielino iez priežas- 
tiee iezrinkimo Tafio.

§ Elkins, W, Va.- Penki 
vaikai barberio E. J. R:ca, 
pražuvo ugnije laike sudegin o 
namo. Priežastis ugnies bu o 
eksplozije gazo. /

t
§ San Francisco.- Southern 

Pacific R. R. davė užkalbini 
ma czionais ant padirbimo Pul 
mano vagonu verties §1.00C.- 
000 Da ir kita §1 000.000 do
leriu ižduos ant padirbimo 220 
pasažieriniu vagonu.

§ Shamokin,-Ugnie pakylo 
Cameron kaeiklosia, buriuosią 
dirbo 1450 vyru ir vaiku. Ug
nis da ne užgesinta.

§ Washington, D. C.- Ran
das per 4 menesius July, Au
gust, September ir October 
surinko padotku už visokius 
gėrimus tik §9.400 000.

§ Petersburgae.- M. Hart 
vigas, rueiszkas mimsteris Per 
eijoi, Teherane likos atszauk- 
tas. Jau vela maskolius su 
Persu pradeda ėstis.

§ Shsmokin, Pa,- Nauja 
vaistine ligonbute, ne toli nog 
czionais, jau kone pabaigta. 
Pabaigs statyt api 1 diena Ge
gužio, 1909.

§ Spartansburg, S. C ,- Jo
nas Irly, murinas, už užpuoli 
ma ant Leiles Dempsey, mergi 
nos, likos apsodintas ant 30 
metu in kaleyma.

§ Konstant’uopolus Turki- 
je.- Randas turkiszkas užkal 
bino Vokietijoi 300,000,000 
patronu in karabinus Mauee- 
no.

§ Helena, Mont.- Albert 
Berger priesz numirimą inme- 
te in preziu §2.000 idant po jo 
smert nesikivirczintu gymines.

ATSAKYMAI,

— p. Ch. Rup. isz Colora
do. In Russije eina “Saule” 
per pacztus ir ne yra ginama 
per valdže skaityt.

— p. J. Kar. isz Brookly- 
no. Mes nepaisome in ka kas 
tiki, mes paisome ant žmogaus 
bndo.

— p. M. Run, isz Baltimo
re. Mes tame dalyku ne duo
dame rodos. Jagu žmogus pri- 
valgias, tai ir patogas veidelis 
ne proszali. Nes jagu pilve 
geguže kukuoje, tai nieko ne
sinori.

— Nelaimingai mamai Phi- 
delphijoi. Niekas ne kaltes,- 
kalte tėvu o ypatingai moti
nos.

Kaip pati mamele darei, 
To no dukreles susilaukei.

Isz visu szalu
Patronas dinamitinis 

zobovele.
Viednius - Iez Waraždyno 

daneeza api baisia nelaime. 
Du vaikai drožniko rado ne 
toli stacijos dinamitini patro 
na. Vaikai pradėjo bovintis 
su žibaneziu patronu, tas eks- 
plodavojo ir abudu sudraskė 
ant ezmoteliu. Dabar traukėsi 
eliestva ant ieztirynejimo kas 
tokis per savo neapsižiurejima 
paliko patroną prie stacijos.

Atradimas senu pinigu.
Rimas.- Senoviezkas miestas 

Pompei buvo apvadžiotas mu- 
ru, kuriame radosi daug 
bokszteliu ir bromu. Vie
noje isz tokiu bromu “Portą 
Nolana” artimoje miestelio 
Torre Amunuziata, kur nog 
ilgesnio laiko atsibuna pajiesz 
koymai žinunu senoviszku da
lyku, likos atkasta kaulai žmo 
gaus akmeniniam grabe. Prie 
kaulu rado api 50 ezmoteliu 
gerai užlaikytu piningu auksi 
niu ir sidabriniu, paejnancziu 
nog laiku ciesorių ir konsulu 
rimiszku.
Straikas ant geležinkelio

Auetriea ir Vengrija - Sziau 
ros gelžkelyje invyko vadina- 
maeai ‘‘italu streikas”; darbi
ninkai begelo uoliai pildo ins- 
tatymu reikalavimus, su dide
liu atsidėjimu apžiūri ant 
kiekvienos stoties ratus, beg- 
gus ir t. t. Toks straikas labai 
euvelija traukiniu isz stoties 
išėjima. tuomet ir greitieji 
(kurjere) traukiniai vėluoja, 
jau apie prekinius tai nėra nei 
ko kalbėti. Stocziu daugybe 
dabar Austrijoje ir Vengnjo 
je tiesiog verste užversta ne
priimtomis prekėmis, neisz- 
kraustytais vagonas. Daug cu
kraus pabnku liko be būro 
ku, kurie jiems, pradėjus ča
krų dirbti, yra reikalingi. Vie 
no geležkelio valdyba buvo 
priversta koki laika visai pre 
kiu nebepriimineti. Gelžkeliu 
tarnaujateziuju atstovai, apsi
lankė kolų ministerijoje, 
apskelbė, jog jie szikart ne
kovoja už medžiagini būvio 
pagerinimą, bet priesz savo 
teisiu sumažinimą. Jie reika 
lauja kad valdžia liautus per
sekiojus tuos gelžkelio tarnau- 
janezius, kurie pirm visam ju
dėjimui vadovavo. Kol val
džia ju reikalavimu neiszpil 
dys, tol jie nesiliaus kovoje.

Kinu ciesorius numyre.
Pekinas.- Laikrasczei skel 

be buk kinu Ciesorius numyre. 
Ne kurie vienok neužtvirtina 
tosios žinios.

Dldys kuningaiksztis
Alexis numyre.

Parižiue.- Didys kunin- 
gaikeztis Alexis iez Rosijos ir 
dede tebyrio caro Nikalojus 
numirė oz onais ant uždegimo 
plaucziu. Alexis gyveno Pari 
žiuje nog laiko apleidymo sa
vo dyneto kaipo Minieterio 
laivorystos, kuri tai dineta 
laike per 24 metus.

Alexis gyme 1850 mete. Pa 
mete savo dineta 1905 už ko 
kiae ten apgavystes Buvo ji 
eai jauniausias sunut Ciesoriaus 
Altxandro II. Buvo atsilan 
kės Suvienituosia Steituosia 
mete 1872 kur jin priėmė iez 
kilmingai mieste New Yorke.

Vokietijoi, atsi 1 Morta

Isz Lietuvos,

KOZNAS RASZO G ROM AT AS.
Bet jago nori raszit gromala ant puikiau 

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

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

Pris|unsk 25/. o aplaikysi surinkimą 
Abrozelu su maldelėm, lietuviškoje kalboje 

Labai puikus. Adressas:
D. T. BOCZKAUCKAS, 

MAHANOY CITY, PA.

Baisi eksplozija 
kasikloja.

302 anglekasu nesuranda, 
37 uzniuszti o 35 pažeisti.

Hamm, Veetfalijo, Vokieti- 
je.- Didžiausia nelaime kasis 
losią anglių kokia da lig ežiam 
aikui atsitiko
buvo Radbod kaeiklosia. Apie 
4 adina po piet ketvergo diena 
pasidarė baisi eksplozije o tuo 
jaus po tam kasiklos pradėjo 
degt.

I°z skaitlio 380 anglekasiu 
kurie tame laike dirbo, tik sze 
szi gilukmiugai iszsisaugojo. 
Trisdešimts- penki likos iez 
ymti maž daugiau apdeginti. 
Likusius 302 ne gali surasti ir 
pražudino vilti juosius gyvus 
ižgaut iez kasikiu.

Riksmas moterių prie kasik 
lu buvo neiszpasakitinas jog 
žmogaus szirdis pliszo žiureda 
mas ant verkeneziu moterių 
kurios sau net plaukus nog 
galvos rove.

Wirezininkai liepe kaeiklas 
užliet vandeniu.

Daugybe žmonių Londone

Szis Liepos menesis patrau 
ke ezimtus tukstaneziu žmonių 
apsilankyti Londone. Czia lai
kosi Pan-Anglican kongresas, 
czia garsi arkliu paroda ties 
Olympia, czia yvairiu palinks
minimu ir matymo vertu daik
tu kuriems tukstaneziai žmo 
niu isz provincijų suvažiuoja 
pasižiūrėti. Pirm 40 metu 
nekuris vieeznamis ties Stron- 
d‘u turiktis 100 svecziams 
kambariu buvo skaitomas už 
didžiausi viesznami Londo
ne Sziadien Londine randas 
apie 100 dideliu viesznamiu 
turineziu kiekvienas po 300 
kambariu. Tccziau jos visos 
nei ištolo nesutalpina tu visu 
svecziu kurie eziame laike ran 
dasi Londone. Anas minėtas 
szimtas viesznamiu prilaiko 
apie 45 tukstanezius svecz.u, 
bet visas apsilankaneziuju 
Londone skaitlius spendžiamas 
ant 450 tukstaneziu. Dauge 
lis prakilniu svecziu veltui 
jieszkoje vietos vieeznamiuose 
galop priversti yra apsigyventi 
kiokame atstu gulineziame prie 
miestyje. )

Kedaktorei amerikouiszku 
laikraszcziu.

Kokis tai Misteris atėjo pas 
redaktorių dienraszczio ir gei- 
dže pasimatymo su redakto 
rium

— Pone, tavo iaikrasztyje 
buvo apraszyta neteisinga žine.

— Ne galimas daigtas!
— Paraszei, jog ponas N.- 

buvo jau apsudintas?
— Ne kitaip.
— Ir jog palieptas ant pa- 

korymo.
— Na teip.
— Ir j°g jau pakartas.
— Ir tai teisybe.
— Ne pone, tai ne teisybe, 

ba asz esmu tuom ponu N-.
— Tai negalimas daigtas!
— Teip yra, turiu unara 

ponui paantrint tai, tykiu jog 
ponas redaktorius atszauks tą
ją klaida.

— Ne nemielinu to padaryt,
— Kaip tai, ne nori to at- 

szaukt, akivas esmių del ko
kios priežasties ?

— Paantrinu, jog to nepa-
darysiu.

— Apskuneiu poną.
— Kaip sav nori, nes asz 

niekados ne atezaukiu nieko 
ka karta paraszau. Galiu tik 
padaryt ponui, jog virve ant 
kurios kabojei; nutruko, ir 
ponas likos iszgialbetas.

Ant to ir pasibaigė pasikal
bėjimas.

ISZ ROSIJOS, LIE» 
TUVOS IR LEN

KIJOS.
Žvcriszkas užpuolimas 

ant mergaieziu-
VVarazava.- Gyvenanczio- 

sios czionais 17 metu Ona 
Taczanauckiute ir 18 metu 

Drecziute, iszvažiavo
isz czionais ir Rludus; tenais 
aresztavojo jaites sargai jog ne 
turėjo paszportu. Aresztavotas 
mergaites vede tris sargai in 
kancelarije in Jablonova. Pa- 
kelije sargai susilaikė kareze- 
moję, kur tame laike vieezinosi 
koki tai penki nepažinstami 
žmonis. Nepažinstami kerizin- 
darni revolvereie, prispyie ear 
gus ant paleidimo merginu 
Nevos apginejai merginu, ve
de jaieeis in artima girria ir 
tenais mėtėsi ant juju, mierije 
eubjiaurinimo juju. Ant riks
mo merginu subėgo iez artimu 
grineziu žmonis ir “narsus” 
sargai ir likos areeztavoti už
puolikai o 2 pabėgo, o mergi- 
puegyvias isz baimes vela sar
gui vede in gmino kancelerija.

Visi etengimai suėmimo li
kusiu dvieju užpuoliku ėjo ant 
niek.

Drąsus vagis-
Naktyje darbininkas Jonas 

Soloneviczius grižo važiuotas 
iez Vilniaus iu savo namus, 
kuriu languose nors taip vėly
vam laike iezvydo szviesa. Su
sirūpinės mete neiezkinkyta 
arkli kieme ir ezoko in trioba. 
Czia rado žmona ir dukterį 
sunsztas, eu užkimeztomie bur 
nomis ir keturius vyrus ezei 
mininkaujanczius su szviesa 
rankose ir talpinanczius in ry- 
ežius jo manta. Vagis dagi in 
ji pradėjo szaudyti, tik nesu
žeidė. Paskui skubiai iezbego 
ir insedo in jo kieme paliktus 
ratus, iszdume. Solo’,, nubėgo 
prie Kaimynu pagelbos jiesz 
koti ir su jais kart eme vagis 
vyti. Rado Užvingio girioje 
tuezcziue ratus eu sayo arkliu, 
bet nei vagiu, nei mantos, kuri 
neeze 200 rubliu.

Iszguita per levus.
Petereburgas.- Kokis tai ne- 

pažinstamas žmogus atvede in 
policije tr.lekos metu Juze 
Sobczinskiute, kalbėdamas 
jog priėmė jaja ant tarnystos, 
nes negalėdamas dažinot josios 
pravarde, abejojo jaja laikyt 
pae save. Policije iszklausine 
jo jaja per kelee adynae, ant 
galo mergaite prisipažino, jog 
yra duktere Fridriko ir Onos 
Sobczinskiu gyvenaneziu ant 
Kochanauekos uliczios. Tėvai 
turėdami daugiau vaiku del 
iezmaitinimo, iszgujo jaja iez 
namo, idant paeijeezkotu sav 
duonos kur kitur.

§ Kostroma.- 18 kaliniu 
bandė nuginkluoti kalėjimo 
sargus ir pabėgti. Vienas už- 
mueztae, vienas sužeistas. Pa
bėgti nieks .nesuspėjo,

§ Ne seniai tam tyczia susi 
rinkusi taryba svarstė jenero- 
lienee Steselienes reikalavima 
sugražinti jai 13 su puse tuke- 
tancziu rubliu kuriuos ji pras
tojus Port-Arturo tvirtovėje. 
Tam tikslui buvo daug liuby- 
toju suezaukta kurie paliudijo 
jog jenerolo Steeelio visa man 
ta buvo isz Port-Arturo iszvež 
ta. Liudyjo suszauktieji taipo
gi kad jau 1900 bokseriu 
sukilimo metuose vežant gen. 
Steeelio manta viena ekryne 
sulužo ir iez jos eme bireti 
sidabriniai dolerai kuriais tisą 
ekryne buvo pridildyta.

Taryba nusprendė taip ne
turtingos jeuerolienes Steselie 
nes reikalavima atmesti ir buk 
Port-Arture žuvueiuju jos tur 
tu negražinti.

Mažeikiai.
(Sziauliu pav.) Nakty eu rak 

tu atidaryta bažnyczioje zakris 
tijos durie ir pavogta du kieli 
ku ir dvi skrynutes isz altoriaus 
mokėti kaip žmones sako apie 
1000 rub. Nakties sargu ne 
buvo; kad jie ir skaitos prie 
bažnyczios, bet nueidarbave 
per diena klebonijos darbais, 
nakti ilsisi namie, o bažnytzia 
pasilieka ant Dievo valios.

— Kitas musu korespon 
dentas, Dievo Muzikantas, ra- 
szo, kad vagis tepadare nuos
tolio ant 130 rub. Jis irgi nuro 
do, jog “szpitolnikai anei vie
nos nakties bažnyczios neeau 
goja”, nore jiems nuo klebo
no buvo prisakyta, ir pataria 
para kvi jai nusisamdyti tam 
tikra sarga.

Tamoszbudis.
(Naumiesczio pav.) Apie 9 

valanda vakare atėjo pleezikai 
in Batamoszopiu sodžių pas 
darbininką Joną Majaucka. 
Sziam nesant namie, jie iszmu- 
sze duris ir isz jo moters reika 
lavo 15 rub. Ji teturėjo 7 rub. 
isz kuriu jie paėmė 6, o 1 pa
liko. Iszeidami prižadėjo juos 
po pusei metu sugražinti.

Viszakio Ruda.
(Senapiles pavieto). Vakare 

atėjo pas mažažemi J. Gietauo- 
ka kažinkoks žmogus ir radęs 
viens sumigusius, eme klėties 
durie muszti. Viduj esanezios 
merginos eme rėkti. Merginu 
tepąs bego galbet. Nepažįsta- 
maeis, pamatęs atbėgant, svo- 
jo Fzeimininkui Jazda ir ant 
vietos užmusze. Užmuszejae 
iki eziol nesuimtas.

Kupiszkis.
(Ukm. paviet.). Spalio 9 d. 

yra buvęs bažnyczioje toks at
sitikimas pamaldų laike. Su
griuvo laiptai dar nepabaigtos 
statyti bažnyczios negyvai už 
spausdami dvi moters ir už
gaudami daug kitu žmonių.

Po Szakiu apygarda
Ant rugiu blogumo eziemet 

ūkininkai skundėsi isz-pat pa 
vasario; del tverusios per visa 
vasara giedros- ir vasarojus 
užderėjo prastai ant sziaudu ir 
grudu. Tik bulves tai da Die 
vui dėkui! Kas pasivėlino 
anksti pūdymą iszarti, o lau
kai prie molio tas turėjo lauk
ti pabaigos vasaros. Nuo Žoli 
nes prasidėjo linoti po biski, 
tankiai, lig tyczia, kada jau 
reikėjo vasarojus nuo lauku 
valyti, in lisves arti ir rugius 
sėti. Delei lietu daugumas su 
rugiu sėja susivėlino. Kad tik 
tai ne pakeutu rugiu derliui 
kita met?- Taip, szie metai 
daug blogesni už pereitus, bet 
žmonių girtuokliavimas neina 
mažyn: žmones, rodos, lyg ty
czia geria da daugiau. Kalbu 
czia apie Lukszius ir Szakius, 
kur gerymo instaigos da szven 
tadieniais atdaros. Kur jau 
uždarytos, tik kita gadyne, 
kaip ana Slovikuose- tyku, ra 
mn, czia viskas taip gerai in
vests, jog ir per užpakalines 
durie, nors verk o negausi. 
Luksziecziai turbut laukia, 
kad juos ir per kitus atlaidus, 
kaip per szv. Franciszkaus, 
sargybiniai czaižytu nugaras 
kaneziais.

Keliai visur blogi, duobes 
ne iszvažiuojamos ir kaip prū
dai, tik reiketu žuvycziu pri
leisti; tiltai irgi apgriuvę. Tai 
tikra kankyne arkliams ir žmo 
nems. Ir niekas keliais nesirū
pina, o tie ka prie valdžios sto 
vi, tai tik popieri eavo “prika 
žais” darko. Pavieto virszinin- 
kas raezo vaitui,- vaitas szalty 
sziu;ezaltyszius jau žodžiu palie 
piadeezimtininkui, deezimtinin 
kas paleido krivulę, kad keliu 
eitu taisyt. Susirinko pas kelia 
patie ūkininką’, pamate, jog 
iez tu, tai iez anų nieks nepribu 
vo ir patie, eusede pakvortuoja 
ar pypkes rūkydami pazaunija 
-ir “ezaukeztai po piet.” Tam
sus musu žmones nei nesupran 
ta, jei keliai bus blogi, -tai jie 
patie, ne kitas kas, daugiausiai 
savo arklius kamuos.



On-KART NEOELINIS LAIKKRASZTIS

Iszejna kas Utarninka ir Petnicza f.

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

ant puses meto 1,25 
ant ketverezio meto 65 

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

Mėnesinis Rasztas “Linksma Valanda”
AHEH1KE ART METO__ -._____________ |i,oo
ANGLIJĘ................~............   7 Bh
^■<U8U8..... 7 nir

|l,50

KAS UŽSIRASZO “SAULE" IR “LINKSMA 
VALANDA" IR PILNAI UŽ MOKA; 

aMTRIKE...... ............................................. .....13.00
BOSMJE.....——........... 14,50
ANGLIJOJ................. io Rh

Prick tnm pihiai nžsiniokeja 
skaititojei, kas metas aplaiko 
dovana puiku Kalendori.
ENTERED AT THE MAHANOY CITY 

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

Kryžius tarp Indijonu
Apisaka pradžios 18-to amžiaus

Pagal Leukiszkaparasze P.

II.
Misijonierius tėvas Bonipa

cas.
Bemiegant tiems laukiniame 

žtnogedžiams, per girios tanku 
mynns slinko tūlas vyras, Ap
sitaisęs ilgomis juodomis suk 
niomie ir su skrybėlė ant gal
vos. Matomai buvo labai nu
vargęs,'nes kojos buvo basos 
ir kruvinos: Atsirėmęs prie 
didžio medžio kelmo, žemyn 
pražilusia galva nuleido ir atei 
duksejo:

— O Dieve!- padek man 
atjieszkoti mano vienatim bran 
giausia turtai... O taip! Iszga- 
nytojo veidas buvo vienutėliu 
mano skarbu, vienatiniu sura 
minimu ir gyvenimo saldybe!. 
Tasai motinos atminimas, jos 
dovana, nes būdama ant mir- 
tinio patalo man padovano
jo.

Tėvas Bonipacas esantis se
nelio amžiuje, kaipo misijonie 
rius skersai ir iszilgai per Ka
nada vaikszcziojo ii dabar bu
vo taip nuvargęs, toliau nei 
vieno žinksnio negalėjo un- 
ženkti. Ant iezvirtusio medžio 
kad truputi atsilsėti, prisėdo 
ir pradėjo mislyti, jog netru
kus dasigaus prie tūlo kalne
lio, kur vakar besiilsantis 
mums žinoma kryželi buvo pa 
metes. Mie’jonierius jau buvo 
penkias mylias kelio padaręs 
kada apie pamesta daikta atsi
minė. Apsižiurejes be jokio 
atidėliojimo laiko, skubinai 
grižo adga), kad ta brangu 
turtą sau atrasti.

Valanda atsilsėjęs leidosi 
vėl pirmyn. Nužengęs kelis 
ezimtus žinksniu, parsigando 
ir urnai sustojo, o paskui sūri 
ko baimingu baleu. Prieezai 
save pamate lezsitaieiusi indi- 
jono lavona. Tai buvo “Dide- 
ji Ausis.”

Milijonierius su maloninga 
szirdžia in užmuszta žiūrėjosi 
o savo duszioj tuotarpu tvėrė 
malda, stabmeldžio duszia pa
vesdamas Dievo mielaez rdys- 
tei.

— O kad tasai vaikezas gy
ventu- prabilo pusbalsiai,- tai 
turbut jis mane nužudytu... O 
mažam szitose aplinkinėse 
tukstaneziai laukiniu žinomu 
atsiranda!... Dieve, in Tavo 
rankas pavedu mano duszia... 
Nes kas gali žinoti, kas su ma
nim atsitiks, kada pakilusiu in 
tu aklu laukiniu rankas! Man 
rodosi, jogei tasai indijonas 
priguli prie žmogedžiu szakos, 
tolimo pusiaunakezio kraezto, 
nes jis nepaeina nei nuo ežero 
Erie, nei nuo upei Delaware. 
Tegul- taip bus su manim, 
kaip nori, tik, Dieve, padek 
man, idant tarp tu žmonių 
galecziau Tavo ezventa tikėji
mo teisybes užsėti. Noriai au
kauju savo gyvasti, bile tik 
tuo budu nors vienai dusziai 
dangaus karalystėn kelia paro 
dycziau.

Taip mielino ir meldėsi gar 
bus senelis ir, menuliui szvie- 
cziant, žiūrėjosi in gulinti in- 
dijona.

Misijonierius staiga sudrėbė
jo-

— Kas tas butu, ar kartais 
neargaudinejimas?- suezuko 
ir areziau prie gulinczio indijo

no prisiartino.- Ar man teip 
akyse pasirodė, ar ant jo veido 
pamaeziau apsireiezkianezia 
gyvastį!.. O, kad jame gyvas
tis dar butu!.. O, kad asz ji 
galecziau dar iszgelbeti ir in 
tikra tikėjimą atversti!.. Ir 
koksai man tada butu didis 
džiaugsmas!.

Senelis visa savo nuvargi- 
ma tuojaus pamirezo ir puolėsi 
tam laukiniui pagelbon. Dievo 
meile ir povoju isz jo szirdiee 
iszblaszke. Atsiklaupė prie 
laukinio žmogaus ir apžiurėjo 
žaizdas ir plakanczio pulso 
klausės. Žaizda galvoj buvo 
nesena, iez kurios cystas krau
jas pamaži sunkėsi ir pulsas 
dar iszpalengvo plake. ’

Kogreicziaus'a nusidavė 
linkon tso vietos, kvr pirmiau 
buvo ilsejes nes vandens ezalti 
ni buvo mates ir, pasisėmęs su 
skrybėlė vandens, sugrižo prie 
sužeistojo. Žaizda ir sukepu
sius kraujus czystai vandenėliu 
nuprausė. Po nekuriai valam 
deliai laukinis pradėjo judėti. 
Senelis dar karta vandeniu 
skauduli suvilgė ir indijonas at 
sigaivino. Ak, kastai per laime 
tėvo Bonipaco szirdyj užvie-z 
patavo, kada laukinis isztikru 
ju po žole eme voliotis.Turbut 
jam buvo sveikiau.

Kada laukinis atvėrė savo 
sopulingas akis ir pnesz save 
pamate balta žmogų, tuojaus 
norėjo paszokti ir jau jo sustin 
gueioji ranka sieke kirvi. Ant 
laimes perdaug buvo nusima- 
i i les, kad ant misijonieriaus sa 
v o ranka kelti. Jo visas atmoni- 
jimas turėjo aps'rubežiuoti ant 
dantų griežimoir tik ant kumsz 
ežiu grūmojimo. Neužtekus 
tiems, misijouieriu pradėjo keik 
ti ir “baltu szunim” vadinti.

Bet misijonieriu ant tu grū
mojimu ir rėkavimu visiszkai 
nieko nepaisydamas, sužeistąjį 
vis rūpestingiau apžiūrinėjo. 
Žinodamas atsakaneziai indi
jonu kalba, paklausė:

— Kas mano broliui atsiti
ko!

Bet laukinis ant to’užklau- 
simo nieko neatsake, tik su pa 
niekinimu užeigrižo. Bet misi- 
jonierius be jokio pertrūkio 
meilingai vis in ji kalbėjo pa 
siulijo atsigert vandens ir taip 
laukine szirdi po savo intekme 
mokėjo patraukti, kad indijo 
nas aut galo paklausė ir van
dens atsigėrė. Matomai j im 
nuo to palengvėjo. Misi 
jonierius pasitraukęs m tanku 
myna ir, nusivilkės suknias at 
plesze szmota marszkiniu, kad 
turėtu su kuom szaltu vande
nėliu žaizda vilginti.

Indijonas stebėtinai sveiko. 
Misijonierius persitikrino, jog 
galvos sopulys nebuvo taip la 
bai pavojingu, nes ir kraujas 
susilaikė bėgės. Laukinis jauz 
damasis sveikesniu ir daug jau 
tvirtesniu su žingeidumu žiūre 
josi in misijonieriu, jokiu bu
du negalėdamas suprasti, kaip 
tai tas viskas atsitiko. Ar ma
žam jie ji norėjo pajimti nelaie 
ven? Ar suėsti? Jie jauzdamas 
savyj prie žmonių savo neprie 
lankuma, mielino, kad ir visi 
kiti tu paežiu nuomonių turėjo 
būti. Pertat, norėdamas nuo tu 
savo abejojimu verkiau atsikra 
tyti, paklausė:

— Ka baltasis žmogus su 
“Didžiąją Ausim” nori daryti?

— Tave noriu iezgyti o pas
kui leisti savo keliu vėl eiti- 
atsake misijonierius.

— Delko man nepavelija'1 
iszbalti?- klausė toliau indijo
nas.

— Nes man taip daryti už 
drausta- atsake tėvas Bonipa- 
cae.- Dideji Dvasia reikalauja 
idant mano broliui visada bu 
cziau pagelba ir ieztikimai tar 
naueziau. Man nevalia mano 
broliui blogai velyti, o teipgi 
ir visokias skriaudas daryti .

— Kas-gi yra toji Dideji 
Dvasia- klausė vėl indijonas.- 
Ar kalbėjai su Manitu,*) ar 
matei Aireskoi?**)

— O ne!- atsake misijonie- 
rius.- Tasai kuris prisakė man 
tave mylėti ir tau duoti pagel 
ba,yra dideji Dvasia, nepabaig 
tai didesne ir galingesne už ta
vo saules dievą. Kaip tik tuo- 
jaus pasveiksi už tau apie ja 
daug papasakosiu. Dabar esi 
dar silpnas privalai atsilsėti, 
idant sylas atgautum. Asz tuo
tarpu tau guoli iez- minkeztuju 
samanėlių pritaisysiu.

•) Indijonu aukezoziaaeioji dva
sia.**) Saules dievaitis,

Po tu žodžiu pasirenge prie 
samanų rinkimo, bet indijonas 
i sulaukė.

— “Dideji Ausie” -tare-toj 
vietoj negali pasilikti. Jo ne
prietelius netoli, dar kartais 
gali užmuszti. Mažam jis jo 
; leezko ir tik nori progos gau 
Ii, kad susitikti.

Tėvas Bonipacas pasuko tan 
kumynan ir tuojaus vėl sugrį
žo.

— Mano brolis atras sau ra 
mia pasislėpimui vieta - tarė 
- ežia arti ateiranda lindyne, 
kurioje mano brolis turee 
minkezta guoli.

Apžiūrėjęs da syki galvos 
sopuli, tėvas Bonipacas indijo 
na iszpalengvo pradėjo vesti 
mineton lindynen Tasai dar
bas misijonieriui buvo gana 
sunkus. Ind'jonas buvo auksz 
to ūgio, o būdamas be šylu, 
visas ant senelio sužlugo. Tė
vas Bonipacas būdamas pats la
bai nuvargusia, vos-nevos ji 
vieton datrauke. Tenai pagul 
de ji ant minksztu samanėlių 
ir serganti indijonas truputi už 
snūdo. Miegas buvo labai ne
ramus.

Dar keletą valandų misijo- 
neirius pasuko m sau pažįsta
ma vieta atjieszkoti savo pa 
mestos Dievo Mukos.

Kas tasai buvo tuom samari 
tiecziu? Sz andie jie yra papras 
tu vargingu misijonierium, bei 
ne visada anuo buvo. Jisai pae 
jo iez labai turtingos Prancuzi 
jos grafu gimines, bet delei Die 
vo meiles atsižadėjo turtu ir vi 
šokiu szito svieto linksmybių ir 
tarp indijonu skelbe Dievo žo
di. Delei Dievo meiles jisai isz 
nuožiniu ir žveriezku žmonių 
padarydavo teisingus ir dorus 
žmones kurie per jo kryžių, 
vis prieez juos statoma, iszgsny 
ma atsiekdavo.

III.
Kentejimu valandos.

Tėvas Bonipacas, apžiūrė
jęs paskutini karta serganti, 
slinko iszpalengvo tankumy
nais prie žinomos mums lau
kos. Jis norėjo tenai atrasti ta 
daigta ka priesz keletą dienu 
buvo pamėtės. Jau tik keliais 
žingsniais buvo atstu nuo ly
gumos, kad sztai staigai iez po 
krumu iezszoko tris indijonai 
ir beklykdami seneli ant žemes 
parsieito ir suriszo jam rankas 
ir kojas.

Kas dabar atsitiko, sunku 
ir apraszyti. Nepraslinko dy 
kai nei viena sekunda, kad 
laukinei nelaiminga kunigą 
butu nebankine, kas kartas 
sumanydami naujus barbariz
mus. Be jokio pertraukio ji 
mušte spardė, nuo žemes auksz 
tyn kele ir vėl žemyn palei
do kad paskui vėl kitaip kan
kinti. Tarytum kraugeringos 
žvėrys su pasiutue’ais juokais 
ant nelaimingojo užpuldinėjo 
ir kožnas naujas kankinimo bu 
dasjuos neapsakomu džiaugs
mu pripildydavo.

Po nekuriam laikui turbut 
kankynių budus visokius už 
baigė, kad vienas i z ju tuo
jaus pri=zoko prie kunigo, nut
vėrė už kaireees rankos ir dan 
timia nuo visu pirsztu nagus 
nuplesze, potam abieju ranku 
po du pirsztu dantimis kaulus 
sumalė.

Tėvas Bonipacas be pertrū
kio, begyj tu sopulingu ir bai 
siu savo kankynių, meldėsi, o 
laikais tik tyliai silpnai užde 
juodavo:

— O mano Dieve! Nukry- 
žiavotasis Jėzau!.. O Jėzau!.. 
Teve, Kursai esi danguose, 
atleisk jiems, nes nežino ka da 
ro!.. Tegul mano kraujas 
plaukia, tegul jis jiems ant 
atsivertimo prisitarnauja!..

Laukiniai to jo dejavimo ir 
maldos ne suprato, bet vis 
be pakovos dar kankino. Ir 
tarnum tam “baltam ezuniui” 
tu kankynių buvo per mažai, 
kad anų vadas atjieszkojo asz 
tru titnagą ir tylineziam kuni
gui kaires rankos didi pirzta 

i per pat viduri perpjovė.
(Poliaus bus).

Oklahoma, 
Tai sodoma!

Provos nuolatos, 
Be palcvos.

Bobos ir merginos faituojesi, 
Už plauku vedžiojasi:

Ir tai no ryto, 
Ant vidurio strito, 

Basos, be andaroku. 
Viena kita duoda su kuloku! 

f^tauge ir kauke, 
Kol palycmona ne paszauke. 

Tas in lakupa nugabena, 
Tada pasibaigė vaina. 

Ant rytojaus kasztus užmoka, 
Bėgdamas namon net augsztyn 

szoka.

Ne tikėk lykusei namieje pa 
czei,

Ka darai, darykie slapczei;
Ne tikėk szun palavoneje, 

O kumelei keloneje.
Szuo in krumus

Nubėgsi, rasi
nubegias los, 
varle, o taye 
su vilos;
jagu sustosi,

piningai Suvienituju
* Steitu.

Pririszk kumele,
Ba pabėgs, tada peksztes laps- 

nosi.
Da prie bobų sugrižsziu, 

Ilgiau api ijaises pakalbėsiu; 
Boba už gero ir narsaus vyro, 

Tai kaip už muro, 
O už lėto ir žioplio, 

Kaip už bleko.
No davadno vyro, boba 

begs niekada, 
Bns del jiojo prilanki visada; 
Turi boba savo vryo klausyti, 
Kaip peluke malszei tūnoti.

Jagu katras apsiporuos 
jauna, 

Tai viruezei negana, 
Kad api ijaje tupinet, 

Buczuot ir mylėt.
O viruti jagu teip darysi, 

Boba tuojaus pagadysi, 
Boba mylekie kaip dusze, 
O kreskie kaip griusze.

Padekime, apsipaeziuoje kokis 
žioplys, 

Tiesiok pasakius kvailys.
Mergina ne paiso, byle vyras, 

Ne paiso, kad ir kvailas; 
Ba kad ir kelmas merginos 

užsinorėtu, 
Tai tuojaus gautu.

Darbszi pacz’ule, neyra ka 
sakyti,

Užsimano burdingierius lai
kyti!

Payma net kelis, 
Bus vireli laimikis,

Kaip kožnas užmokės, 
Tai savo piningu turės.

Linksma gaspadiije, nuolat 
rizena, 

Guzute ir alų no ryto lig 
karo gabena.

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

Gydo visokias lygas akiu. Pritaiko akulo 
rius i r gvarantuęja juos tinkaneziuma. Dz 
Winter* per 5 metus mokinosi pas gania 

profworai* j laiku Philadelpb^©.

ne

8U

va-

Auksinei piningai:
Double Eagle - (-iubeltav 

erelei) dvideszimts doleriu. Isz 
muszimas joju likos pdiepta 
per Kongresą 1849 mete; svėrė 
516 gramu; lig 1901 metui isz 
muize juju už pusantro nulijo 
nu doleriu.

Eagles - (erelei), mvsze nog 
1702 meto; 270 gramu. Isz- 
mėiszta juju lig ežiam laikui 
už 300 milijonus doleriu.

Half Eagles - (puse erelio) 
penki dolerei; 135 gramu; 270 
tukstaneziu doleriu.

Quarter Eagles.- (czvertie 
erelio) 2į dolerio; 67į gramu. 
Iszmuszta už 30 mil join dole 
riu.

Tris djlerei - euvirszum 77 
gramu. Nustojo jiociue i 
nog 1890. m. I-zmuezta 
užl.619.376 doleriu.

Doleris - 25š gramu, 
tojo juosius nmszt 1890 
iszmuszta už 20 milionu dole
riu.

Czietumas amerikoniezku 
piningu nog 1834 m. yra 900 
dabei czisto aukso o 100 dali- 
sidabro ir kitu metalu. Prietz 
1834 m. piningai buvo 916f 
czisto aukso ant tuketanezio, 
adia, jog tada buvo geresni 
laSkai.

Sidabrynei piningai.
* Doleris - svėrė 416 gramu.
Trade dollar.- (kupcz’szkae 

doleris) 420 gr. perėtojo jin 
muszt 1887 m. I zmuszta juju 
už 36 milionue doleriu.

Fusdolerinei.- 193 gramu.
Pusdolerei kolunibiszkt - hz 

muezti aut atminties Svetines 
Iszkelmes 1892 m. Ch csge 
Svėrė 193 gr. I zmuszta juju 
už 2į milionus doleriu.
t Czvertis dolerio.- eve: e 95 
gr. Iszmuszta juju už 10 nulio 
nu doleriu.

Bevertis dolerio kolunibisz 
ki.- 96 gr. Iszmuszta už 10 m 
doleriu.

Dvidessrimts centu-Ii gr. 
iszmuszta už 271 tukstaneziu 
doleriu. Likos uždrausta iez- 
miiszinet 1878 mete.

Dime- (lOcjntv) 281 gr. iez 
muszta už j4 milijonus dole 
riu.

Half dime- (5 centai) 20 
gr. iszmuszta už 5 milijonus 
doleriu.

Tris centai - 12 gr, iszmusz 
ta nog 1851 lig 1873 metu už 

milijoną doleriu.
Czistumas sidabro randasi 

900 ant 1C00.

muezt
juju

Susto
m.

Smulkesni pinigai.
centai, 77 gr. 
milijonu do-

centai- evere

SODAS SVEIKATOS
SERGANTIEMS ŽYDI!

Jei tau nusibodo landžioti pas visokius daktarpalaikius, varginti save liga ir leisti jei įsiseneti, 
per tu tu daktaru nesumanima ar neturejima geru vaistų, arba jei tau nusibodo nuodintis visokiais 
patentuotais vai'stpalaikiais, 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 pasekiuingiausiai 
išgydo visokias sunkias ir užsisenejusias ligas, kaip VYRU teip MOTERŲ ir VAIKU, kožnas 
kas čion kreipiasi, dčkavoja už išgydimų ir buna sveikas ir linksmas.

Daugumas stebisi, klausdami, kokiu budu su tokia gera pasekme 
visokias ligas išgydoma čionai, nuo kuriu kiti daktarai neturį laika gydę, 
rankas nulėkdami apleido.Afcnl- m 1 , Tokiu bndu, kad The COLLINS NEW YORK MEDICAL INSTITUTAS

/AlSaKymaS lengvas, užlaikomas geriausių diplomatų daktarų speciialistiį; visiisIigiĮftprn- 
šymns su atyda ištiria specijališkai, nuo menkiausio iki svarbiausio ligos apsireiškimo bei jos pamato, ir sutaiso 
atsakančios kiekvienam pritaikytus vaistus išgydymui ligos ir silpnybių; nes šitas Institutas užlaiko didžiausią 
Laboratoriją vaistą iš viso svieto šalią, tarp kuriu daugelis yra pačią daktarą išrasta, kurią niekur kitur negalima 
gauti. Užtai išgydyme ligą nė joks daktaras nė kitas institutas negali lygintis, per ką mokslinčiai ir pavadino tą 

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

padėkavonių, kurios ateina kasdiena, paduodame čion kelias.

Išgydyta nuo: moterlikoe ligos 
kankynių ir ekrepliavlmų. 

skaudėjimo šonuose, sąnariuo
se ir neuralgijos ligos. Jau 
pamatiskal sveika ir viešai pa- 
deka-oja savo paveikslą atsių
sdama.

Mrs. PRANCIŠKA 
ŠKLENABIENfi, 

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

AUGŠTAI GUODOJAMA8 DAKTAREI
Jeigu kiti dėkavoja už išgydymą, UI jau mano prlderystė teipgi išreikšti 

padėkavouą už išgydymą ligos, kurią nuo manąs kaip sloginanti kalną nu
kasė, per galybą augšto mokslo Ir gerai sutaisytų vaistų, kuriuos man pri
siuntė ir pagal pamokinimus suvartojau. Prieš tai netikėjau, kad per savo 
išdykumą suardytą sveikatą galėčiau dar atgauti. Pirmiausia jaučiausi didelį 
nusilpnėjimą, teipat vėliau ir mano Inkstai buvo suvytą, drauge ir visus vi
durinis organizmas buvo eulrąs ir tik kaip lapas rudenljo suvytus, laukiau 
kada nukristi. Bot kad išskaičiau laikraštija apie Jųsų galingą gydymą Ir 
grynus valstua, tad atsišaukus ir atsiuntė man vaistus, kūrinos suvartojau 
pagal pamokinimus, sakau kaip kalną nukasė, teip nuo manąs Ilgą, likausi 
pilnai sveiku. Tad Ir dėkavoju už sanžlnlšką ir gabų išgydymą. Dabar 
jaučiuosi kaip naujai a'glmąs, linksmas Ir sveikas, o tai visiems broliams 
lietuviams pranešu, idant kreiptųsi prie Jus gydytis laike nelaimės ilgos.

Pasilieku dėkingas ir visada garsinsiu Jųsų garbingą vardą,
JONAS SM1KNAV1CZ1A,

1625 Front st., Philadelphia, Pa

■šlrgąs per du metu, skandėjl- 
rnn strėnų, krutinėję dieglių, 
plaučių nesveikumo, svaigi
mo ir skaudėjimo galvos, zva- 
nijimo ausine ir alielno nusil
pnėjimo aut sveikatos. Į 18 
dienų pilnai išgydytas, su pa- 
dėkavone ir paveikslą pri
siuntė patalpini j laikraštį.

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

SKAITYTOJAU! Jei Tave vargina žemiau paminėtos ligos, nesendink, neatideliok, bet atsišauk, o galėsi būti išgydytas kaip ir kiti nuo: 
kosulio, kataro, plaučių nesveikumo, dusulio, trumpo ir sunkaus kvėpavimo, kepenų 

ir inkstų (kidneys) ligos, dispepsijos, nevirinimo, vidurių ligos, užkietėjimo ir skaudėjimo vidu
rių, šonuose, tuštymuose ir po krutinę. Galvos skaudėjimo, ūžimo ir spiegimo ausyse; kraujo 
nečystumo, išbėrimo spuogais, juodgalvėms ir niežais. Neuralgijos, neurastenijos, reumatizmo, 
skaudėjimo po visų kūnų, kaulų sąnarių ir nuo sutinimo, geltligės. Nuo abelno nusilpnėjimo 
blogų sapnų ir jaunystės išdykumo—sugriovimo sveikatos. Priepuolo, nerviškumo; nuo slaptu 
ligų,—kokio jos vardo ar skyriaus nebūtų.—Pūslės ligos, nemiegojimo, sunkumo ir skausmo 
kojose, rankose ir kitų visokių ligų vytų kaip ir moterų: skausmingų, nereguliarišku antdrapar 

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

>J^TAS INSTITUTAS ISZSIUNTINEJA GYDUOLES^r^x
l VISĄ AMERIKĄ, CASADĄ, EUROPĄ, AZIJĄ, AFRIKĄ ir AUSTRALIJĄ, ANT KOŽNO PAREIKALAVIMO.

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

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

m Ofiso valandos: iš ryto >1110 10 iki 5 po piet. Šventadieniais nuo 10 iki 1.

KUR BUNA
Mano pusbrolis Juozas Sikorskis 

paeina isz Suvalkų gub. Seinų pav. 
gmino Krasnavo, kaimo Navasodi^s. 
Praszau atsiszaukti ant acheso:

Mr. Jos. Wiszniauckas 
2203—5 th Ave. Pittsburgh, Pa.

Mano draugas Vaclovas Pan go 
nis. Pirma giveno Clevlande. Fra- 
szau atsiszaukti ant adreso:

Mr. Fr. Zdanavicz
Box 848 Morgan Pa.

Pelitas Mnliolis isz Suvaiko gub 
Seinų pav, Seiriju par, kaimo Pase- 
veikos. Praazau kagreioziause atsi
szaukti ant adreso:

Mr. J. Levutis.
Box 84 Westland Pa.

P. V. O B I E C U N A S,
I 12 4. CARSON ST. S. S. HTTSBUftS, F*.
j Pirrpa L-ietuviszKa

SU KAPITULŲ $75,000,M
Į 8UORGANIZAVOTA IR CZERTE- 

RUOTA KAIPO

? ALL NATIONS DEPOSIT BANK 
t VISU TAUTU BASRA) 

ORGANIZATORIUS TOS BANF.Ofl IRA

P. V. O B I EC U n A s.
Muso bunka Irr. tai viena lez tvlrczlaneio Suvis. Valet., ezorteroote, eeuati po kontraka 

Valetljoe rando Ir per tai pilnai užaltlkUma. Priima piningus dal Ir mala
virta procentą. Parduoda lalvakortee ant geriausių linijų ir aiunoflta pfiulrųfua In vfoae dtčSe 
svieto. Padaro davlernaetls atlikimui visokiu reikalu su waldžla MnnioHjcis lazmajuo rtoe 
klus piningus aut Amorfkonlszku arba kitokiu. Daro apsergeymua no ugnies ant vtfau deiirtu 
ir 1.1. Piningus del paczedlnimo galit prlslunst pacztlnlu Monay Gr4er arba Bxpr«aa Oa *> 
tuojaus bua iszslunetos bankavos knlngutea. Krelpkitea visi Pas gera žinoma del LMn 
vi P. ▼. OBIECUNA, o busit apgsergetl no visokiu apgaviku.

BISCHOFFS BANKING HOUSE

Medinkojis karczemoi pasi
geri, 

Ant lonezes atsiguli,
Sunkei užmigo, 

Niekas ne budino.
Ir kas pasidari, 
Virai susitari,

Medine koja atriszo, 
Ir po loneze pariszo.

Girtuoklys pabudo ir prasi- 
blaivi, 

Apie save apsidairi,
Ant kart no lonezes strakte

lėjo,
Bet susilaikyti ne galėjo.
Pradėjo gergždeneziu balsu 

szaukt,
Kaip vylkas kaukt.

Nugi kur mano koje dingo, 
Atiduokite! Juk in žeme ne 

inlindo!
Katrie ta szposa padare ty

lėjo,
O no juoku susilaikyti ne ga

lėjo.
Po ylgam jeszkoymui, po lon

eze rado,
Prisiriszo koje ir namon nu- 

kliviksztavo.

ETikel- penki
I-zmuezta už 16 
lerin.

Nikelinei 3
30 gr. iszmuszta už viena mili
joną doleriu. Nustojo muezt 
1890 mete.

Erozinei 2 centai iszmuszta 
juju už 912 tuks aacziu dole 
riu.

Centai, dideli- iszmuszta už 
1| milijonu d< lenu. Nustojo 
muszt nog 1857 meto.

Centai nikelinei- iszmuszta 
už 2 milijonus doleriu; nusto
jo mete 1874.

Centai- paprasti varinei, isz 
muszeužl3 mil-jonu doleriu.

Puse cento- dideli varinei, 
nustojo muszt 1857.

Mano dėdės Martinas, Antanas ir 
Jurgis Kaskonai paeina iez Vilniaus 
gub. Punios par. Praszau maloniu 
gai atsiezaukti ant adreso:

Mr. Aug Jermal
Box 33 Cumbola Pa.

Mano pnabrolei Jonas ir Jurgis Ba 
vfilkiezei paeina iez Griszkabudžio 

par. kaimo Pentiszkic, pirmian give- 
nc Lot-doDia, 6 metai Amerike, gir* 

dėjau kad givena Chicago. Praezau 
atsiszaukti ant adreso; (;o (JJ-) 

Mr. Ant. Sakalauckas.
Yohogheny, Pa.

Uždėta 1848 m. (BANKA BISCHOFF’O.) Uždėta 1848 m.

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

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

Gerai man ir smagu!
Js'o Ragažinsko sznap.

eelo turiu] y
Ir ta kūmai

nestenetum
J ago tokia a- ‘ 
riet k a turėtum

Agentas

Columbia
ALAUS

54-56 N. MAIN str.

Tai vis brolys.
Sudžia:- Brolys tave skun 

dže, jog pavogei arkly.
Vagys:- Ponas sudž'au, mu 

du su kitu vogeme, tai jagu asz 
ne butau, tai butu kitas pae- 
mias, tai yis geriau, kaip prie 
gimines priguli.

.11110 ^-azo 
1 WIENATINIS
J SALONAS IR GROSER-SZTORIS

SUGAR NOTCH, PA.
Pai.luoda Cukru, Kava, Herbata, Mess 

Milius ir vyska ta kas ira reikalinga de1 
žmogaus. Teipos-gi prie vietos randasi Sa
limus su milžiniszkaisNtiktais. szattum alum 
arielkom ir pujkeiu cygarais. Pliektam

f parduoda SZIPKORTES ii 
siuneze piningus in visas dalei

V d svieto greitai.

Pii .(i SALE DEL MITINGU, SZOKIU Ir lt.

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

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

Pinigus priimame ant knygucziu nuo f5 ir duodam procentą. 

Szipkortes iszsuncsiam ant geriausiu garlaiviu del atkeliavimo 
isz Europos, neužlaikydami, ir pirkėjui szipkortes duo
dam žinia, kada jo pasažierius pribus ir ant katro Laivo.

Szipkortes parduodame ant geriausiu garlaiviu del parva
žiavimo i Europa ir pristatome pasažierius ant laivo 
uždyka, o kas pas mus paraszis, praneszdamas apie savo 
at kelia v ima ir paduos aiszkiai diena ir adyna, kuriuom 
gelžkeliu arba botu isz vietos iszvažiuos tada siusime 
savo pasiuntinį ant pasitikimo, o lokiu budu apsisaugo* 
nuo gabiu apgaviku.

Paszportus pastorojaine del keliaujančiu i k raju.

Daviernastis padarome pigiai ir kitas visas rajentaluszkas po- 
pieras. už žema preke. Hukolek tavoj ima daliu atliekame 
kuoteisingi ausiai.

PER LAISZKA AR ASABISZKAI ATSISZAUKITE ANT ADRESO:

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

NEW YORK, N. Y.
Nedeloje Banka atidaryta no; 10 igl 12 adynai. Subatoje Igl 8 adynal vikiii.

Guodoje savo pravarde.
Sudžia:- Tai judu vogete 

ir kitokiom pravardeni pasi- 
dayete.

— Tai mat, ponas šildžiau 
ne norejova terszt savo pravar 
džiu,- kaipo vagei.

Meilus pasikalbeynias.
Jis:- Tu Mariute kalbi, jog 

tavo tėvai ne nori, ydant mu
du eueituva in pora. Tai žinai 
ka atimsiva sav gyvastes,

Ijje:- Tai ve, da ko: Asz 
esmių jauna ir da patoga- ja
gu ne su tavim, tai su kytu ap 
sivyriuosiu.

i’iiikiausia cr;;"-:
nženra J

lel Lietuviu!

;is priėmimas

ite gardia Arieikde

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

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

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

•ŠS lunyku ant pikniku, balu, krik- 
sz,ynu ftiu» Pf,rt<*ri> vynus, ariei Į 

fe. . ka ir Lt Pristato in namus ah;;
ir porteri bonkutem. Gėrimą- 
pirkti pas Norkeviczia yra kano«

Garsingiausias ant risi srletj Ir žinomas kilpt jtrlM- 
sės specialistas kronlszka Ir azslsenejaslu Ilgi_ _ _ _ 9

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

d yni e visokiu žmogyszku silpnybių. Iszgyde tukstanezas 
žmonin isz pavoyngu ligų, kurie su džiaugsmu garsina 
varda DR. KOLER ir gyrė savo pažinstamiems vadin- i 
darni ijn Samaritona tebirio laiko. ?

Jojo rodos yra už dyka,—kožnes ijam szirdingai dek> I 
voje. DR. KOLER gydo visas ligas pasekmingai o | 
uzsisenejuses ligas inkstu ir rumatisno, užsiszalaima gai * 

vos, nosie*, gerkles, pilvo ir žarnų; parku, iszberimu, niežimo, epilepsije, senu ro- 
du 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, an- 
trotymas virisrku pajėgu, veisei pat-naikynimo ir Lt. gydo greitai ir pasekmingai. 
Ne rejke sannatintis nes gidintis ganogreieziausia, nes apsileidimas atnesae dides
ni pavoju ateiteje. Rejke žinot, jog vienas atsitoukimas pas gidintoiu ženklina 
daugiau ne kaip dvideszimts iaiszku raszytu per ligoni. DR. KOLER kalba lie- 
tuviszkai ir lenkiszkai ir pats duoda ligoniams rodą, be pagialbos tlumocziam, 
kurie randasi konia pas kozn daktara mieste Pittsburgia.

ADINOS PRIEMIMO:{Š’$£Ė£ ig ’j^NridomU

DR. KOLER, httiiui a. I



LIETU VISZKOS PASAKOS
Parėjės namo bernas da ra

do savo motina gyva, 
jo motina gyveno netoli kara
liaus miesto. Po keliu dienu 
susimielyjo ir nusiuntė savo 
motina pas karalių, kad leistu 
už jo dukteri. Karalius davė 
kelis skatikus bobai, sakyda 
mas: Boba durna, nežino nei 
ko klausinėt. Ale bet karalius 
susimislyjes pasakė bobai: Te 
gul tavo sūnūs padaro su vie 
na nakeze no tavo namu iki 
mano namu dideli kele, sauss, 
ir kad butu medžeis krasztais 
kelio apsodinta ir butu jau su 
obuoleie, kad a-z aidama? gale 
cze paaiškint: tai aez ryto busiu 
pas jin ant pietų. Ant rytojaus 
žiuri karalius, kad jau yra ke 
les su medžeis ir su obuoleie, 
net ir ant jo dvaro, kur nebu
vo obuoliu, dabar atsirado. 
Ir karalius atėjo pas jin ant 
pietų. Kaip jie paėmė ta ak-

O

akmeniuka. Jau, sako, neturiu 
iezpuole mus visas darbas. Per 
plauke in kita kraazta. Vaiksz 
ežioje kraszte mariu, pamate, 
kad yr žuvininkai kraszte ir 
turi pagavę daug žuvies. Ir 
eme pjaustyt tie žuvininkai žu 
vis, bet viena žuvele praezneke 
jo: Leisk mane in vandeni, 
aez atnesziu ta akmenuką. Ba 
trip praeze tas ezunelis ir tas 
katinas. Inleido žuvele in ma
res už puse adynos ir atnesze 
ta akmenėli ir padavė tam szu 
niui. Parėjo namon rado savo 
poną su visu jau silpna duo
nos ne mėsos netekusi. Pada
vė jem ta akmeniuka. Kaip 
sufzvilpe tas ju ponas tuojaus 
iszejo isz to muro laukan.

Ir vėl paezauke karalių ant 
vainos ir apvajevojo karalių. 
Užmusze jo visa familije, o jie 
pasiliko tam dvare karalium 
ir dabar karaliauja, ten jeigu 
nenumirė.
Apie biedna žmogų, kurs

meniuka, insidejo in burna ir SAVO SU11U BCgilllUSI VCl-
niui pardavė.

Kad buvo vienas žmogus la 
bai biednas, iszvaževo in gire 
malku parsivežt Eme ir pa- 

lyjo, kad Klydo, pradėjo keikt, sako: 
Kad nors velnias ateitu ir isz 
vestu mane isz tos girios! Ir 
atsirado velnias, Klause: Ko 
tu žmogau, jieezka'? Ar pa
klydai jau? Žmogus atsake: 
Paklydau. Tada velnias sako: 
Pažadėk man ka namie nepali 
kai tai a?z tave 
girios. Žmogus prade klausi 
net: Tai ko asz 
mie, ar szunies,

---------------------- —r-----gyvulio kokio? Bet velnias ne- 
telejo ir pamielyjo, kad jem Įsako, ko nepaliko tik vis sako: 
czion butu vaisko kiek gana,! pažadėk man, ko namie nepa- 
tuojaue ir stojos. Su karalium likai. Eme žmogus ir pažade 
iszejo ant vainos, bet karalių'jo. Tada velnias sako: Tai 
apveikė, ir karalius davė savo Į pjauk savo mažiuką pirszta, o 
dukteri jem,-----------------------įsu tuo krauju paraszyk man,

O jis gyveno su savo paC2f>i *sz tave iszveeiu isz girios, 
toj grineziukej. Kaip ateidavo Eme žmoSU8 ,r 1Q81P>0^, pa- 

t rasze raszta paemes insidejo in 
fzvilb'kePure paskui žmogų iszvede 

(isz girios. Žmogus parvaževee 
rado eunu užgimusi, tada tėvas 
labai nusiminė, kad jau savo 
sunu negimusi velniui parda
vė. Tas vaiks teip greitai au 
go, užaugės iki asztuoniu me 
tu pradėjo ait in klesas. Ale 
vis kada tik namo parvažiuo- 
je, tai vis klausė: Teveli, ko 
tu teip labai visados liūdnas? 
Kaip tik aez parvažiuoju iez 
szkalos, tai tu tada pasidarai 
suvisai liūdnas. Bet tėvas jem 
nesako. Vėl iszvaževo studen 
tas atgal in klesas. Vėl parva 
ževes klausė Teveli, pasakyk 
man tiktai, ko tu teip būni 
liūdnas, O jau sūnūs pastojo 
klieriku. Vis tėvas nesako, ko 
jie liūdnas.

Bet viena syki prispyrė sū
nūs tęva, kad pasakytu, ko 
teip liūdnas. Tevs tada pasa
kė savo sunui: Ka asz nebusiu 
liūdnas, kad asz tave neginiuei 
velniui pardaviau. Paklausė 
sūnūs: Teveli, kokiuom budu 
pardavei mane velniui ? Tada 
tėvas pasakė jem: Asz buvau 
girioj ir paklydau, paskui 
ėmiau sakyt nors mane velnias 
iezvestu iez tos girios, ir atėjo. 
Liepe inpjaut mano pirezta 
mažiuke, ir pasiraezyt, a?z in- 
pjoviau, paeiraeziau ir atida
viau tuos rasztus jem. Atsako 
sūnūs: Tai nieko, aez parne- 
sziu savo laeztus iez peklos. 
Nuėjės klerikas in bažnycze 
pasiėmė stula, krapyla, žvake 
szventa ir ezventinto vandenio 
buteli ir ėjo in pekla Ėjo per 
ta gire, kur jo tėvas buvo pa
klydęs. Inejo labai toli in 
gire, o jau buvo vakaras. 
Niekaip neprieina lauko, 
tik rado vidurije girios maža 
grineziuke. Inejes nieko ne
rado, tiktai sena boba, pra- 
szosi klerikas ant nakynes. Ta 
bobute sako: Mano miela“, ne 
galiu tave priimt ant nakvy 
nes: pareis mano dvylika su- 
nu, o viens vyr auses, vardu 
Dimijona?, jie visi žmogžu- 
džia;, ims ir užmusz tave. Bst 
jie ineiprasze, sako: Kad ir už- 
muez, tai nieko, vis syki mirt 
reiks.

(Toliaue bus).

pamislyjo, kad jem butu palo 
cei gražesni kaip karaliaus, ir 
valgiu visokiu czion butu: 
kaip szvilptele, tuojaue ir sto 
joe. Bet karalius mhl 
jem kokius monus in akis in 
leido; bet jam dukteri nedave.

Ale sako tas bernas vėl sa
vo motinai: Aik vėl pas ta ka 
raliu. Tegul man duoda duktė 
H savo, sakyt jem. Motina ir 
nuėjo, karalius sako: Tegul 
tavo sūnūs etoje su manim 
rytoje ant vainos. Motina pa 
rejus pasakė sunui. Sunūs ryt- 
metije atsikėlęs insidejo ta ak 
meniuka in burna: kaip szvilp

iszvesiu isz tos

nepalikau na 
ar kate?, ar

czesas valgyt, tai jis ima 
ta akmeniuka in burna, 
davo, kad jem butu valgy-, 
mo; kaip pavalgydavo, ir 

vėl viskas prapuldavo. Bet jo 
pati dažinojo, kad jie turi toki 
akmeniuka; eme pavogė ir nu- 
neeze savo tėvui padavė. Kaip 
tevs pabandė, kaip jie gali su 
tuo akmeniuku ka daryt; tai 
vėl ant vainos szauke. Bet jau 
žentas nieko negalėjo. Tada 
žentą sugavės užmurino in to
ki mūra. Tiktai jie iezeipraeze, 
tokio languczio, kad jem pi lik 
tu kad galėtu szuniuks ir kate 
inliet. Teip ilgai maitino szu 
niūks ir tae katinuke ji tame 
mure mažne trejus metus. O jo 
pati apsiženyjo su kitu kara
lium už mariu.

Tada prinesze visokiu daik 
tu katinas, lasziniu ir duonos 
parūpino ant ilgo czeso. Ir isz- 
ėjo szumuks ir katinas palike 
savo poną mure užmurinta. 
Iszejo už manu pas ta karalių, 
kur ju pono pati buvo nuteke 
jus. O tam dvare karaliaus 
buvo labai daug žiurkių. Kaip 
eme tae katinas ir tas szuniu- 
kas pjaut tas žiurkes, tada su 
sieje visos žiurkes in viena kru 
va susitarė ir apskundė pas 
žiurkių karalių szuni ir ta ka
tiną. Szauke žiurkių karalius: 
Kam jus mus teip ganubyjet? 
Atsake katinas: Kad jus 
mums nepavokeit no karaliaus 
toki akmeniuka, tai mes jus 
iszpjausim. Tada žiurkių kara 
liūs euszauke visas žiurkes ir 
klausėju: Ar jus žinot toki 
daiktai Atsake viena žiurke 
sena; Aiz žinau kur yra tas 
akmeniukas: kr fare yra kufa 
rinkas, o tam vėl mažytis ku- 
fariukas, tai yra po trim spy
noms. Tada karalius žirkiu sa 
ko: Tai aik atneszk. Žiurke 
pradėjo gintis: Mano senatve 
aez neiszgrausziu skyles ir ak
meniuko. Tada pasiuntė jau
nesnes. Eme iezgrauže skyle? 
ir pavogė akmeniuka ir atne-ze 
padavė katinui. Katinas insi 
kandės.ueszesi akmeniuka. Pri 
ėjo prie mariu. Dabar szuva 
moka plaukt, o katinas nemo
ka, tai tur szuva katina neszt. 
Tiktai szuva sako: Duok man 
akmeniuka, ba tu paskandini 
Bet katinas nor but gere niu 
savo ponui, nedave. Už-iliper 
ant szunies, plauke per mares 
Implauke in viduri mariu; nu 
mete szuva katina. Katinas ga 
vos vardine in snuki ir paleido 214wiscon.slMilwaukee,wis.

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

J. TWARDOWSKI. Dept aT

Žmonių patarles apie 
kunigus ir j u tarnus,

Vienas ūkininko bernas, 
Gruzdžiu parapijoje, Kauno, 
redyboje p.P. J., suraszee pti- 
siunte žmonių ‘‘žodžius” apie 
kuningue ir ju tarnus. Tie 
žmonių žodžiai rodosi turi 
didoka vertybe kada gi cha
rakterizuoja, ka žmones- net 
po Maekolijoe knutu vaitoda
mi- mielyja apie tuos, kurie 
sakosi Dievui tetarnauja. To
dėl juos per raszes žodis in žo
di paduodu in spauda.

1. Kuningai- Dievo vietiniu 
kai!

2. Kunigai- Dievo tarnai!
3. Kuningai- musu tėvai 

dvasiezki.
4. Kunigai- musu gerade- 

jai!
5. Kunigai-mueu mokintojai, 

o mes- grieszninkai! tiktai 
klausykime, ka jie mums sa
ko: mes nieko neiizmanome, 
nieko nežinome.

6. Kunigo žodi visi minavo- 
ja.

7. Klausyk ka kunigas sa
ko, bet nedaryk to ka kunigas 
daro.

8. Kunigai nepasninkauja 
už tai kad jie žino; kad tu 
žmogus gali daryt nieko neži
nodamas.

9. Kunigai už tai negavi, 
kad jie atsimeldžia.

10. Ka tu žinai žinok pats 
sav, bet tiktai kitiems nesaki- 
nek.

11. Kaip tu gali ant kunigo 
teip ezneket?!... tu kunigo va
landoj myriaus neprisiszauk- 
si!...

12. Kunigo nebepamokisi, 
jis žino.

13 Tu dulke priesz veja neat 
pusi.

14. Teip radome teip palik 
eime.

15. Ju vale ju dale.
16. Jei kunigai mus gaudi 

neja lai jie sav žinosi; o mes 
kad iszpildome ta kas mums 
prisakyta tai jau ir gana.

17. Kunigas-Jai pone! katu 
jam padarysi? gi tu kas? pelu 
maiszas!

18. Kas tas yra kad kunigai 
dabar greibia ir grobia?! bet 
kiek jie padeda kol paliekti 
kunigais.

19. Laiminga ta motina katra 
kunigą pagimdė; bet laimin
gesne ta katra kareivi....

20. Yra kunigu geru bet ma 
žai...-

21. Kol prie altoriaus tol 
kuningas o kaip nuo altoriaus 
tai toks pat kaip ir visi žmo
nes.

22. Su kunigu teip reikia 
derėtis kaip su žydu.

23. Kunigui gailesczio nėra.
24. Ir tav brangus žingsnis 

kaip kunigui!
25. Kunigui katras- viens 

žingekis apmokamas.
26. Kunigas žingsnio neženge 

dykai jeigu tu jam neužmoke- 
ei.

27 Ne kunigui pati ne ku 
nigui vaikai ! kam gi tuos pi
nigus teip plesze?!.-.

28 Kunigu pinigai nevy- 
džiams negirdž'ams atitenka.

29. Kunigo nauda, girto mal 
da, ligonio pasninkas- visi tai 
lygus.

30. Bažnyczioje dievelis lau
ke velnelis.

31. Pas žydą didesne teisybe 
kaip pas kunigą.

32. Juo didesnes szventes juo 
didesni itlaidai juo didesni 
klebonijoj darbai.
33 Kas turi daug pinigu, tas 

nebijo ne kunigu.
34. - Asz nebijau ne klebo 

no.
Turiu piningu uzbona,
Talad-ryd’-ram (Isz dainos 

baudžiavų laike).
35. Kad kunigas persza tad 

velnias vineziavoja.
36 Visi neteisybe supranta 

me bet ka tu žmogus gali da
ryti pneez kunigėli?!

37. Bažnyczios tarnai para
pijos parszai.

38 Kunigai- akyse ponai už 
akiu ubagai.

39 Kam bažnyczia aiti tam 
dangus toli.

40. Nesigailėk ant bažnyczios 
davės: numiręs atrasi dangų; 
ant lentynos padėta.

41. Daktaras ir kunigas su
sieidami dejavo kad blogi lai

kai esą žmones sveiki ne ser
ga ne mirszta. .. Sziemdviem 
jau galas rankoje! Sztai nepo 
ilgam susirgęs jiems te geras 
ūkininkas. Tuojau prie dakta
ro. Daktaras apžiūrėjęs savo 
atsiėmęs. Tae tuojau in klebo- 
nije nubėgės ir kunigui paeigy 
ree: tae ir tas serga aez jau 
te buvau dėkui Dievui! tiek ir 
tiek gavau! jis jau greitai mirs 
bus ir tau!...

42. Vienoje bažnyczioje pa
garsėjo dideli stebuklai. Žmo
nes isz vieu krasztu te plūdo 
ir plūdo. Karta te keli vyrai 
nueje in kareziama pypkių pa
rūkyti ir sznekasi: ein-ein 
ežia tie žmones bet negirdėt 
kad kam maezytu, Karcziam. 
ninkae žydas tai iszg'rdes ir 
ateiliepe: ko jus ežia vyrueziai 
eznekat kad nemaezyja? ma- 
czyja asz jau žine kad dum 
maczyj1 jusu kunigam maczyj 
man maczyj...

43. Kunigo rankove midų 
geria.

Tikiu kad patarlių rinkėjai 
nepraleis ne szitu neisirasze in 
savus rankius.

Ka kalba paezios 
po szliubui.

1 menesi.- Ir vela iszejni? 
T a ilik su manim da nors valan 
dele.

2 menesi.- Iszejni? Ne už 
truk ilgai nubodo man be ta 
vias.- Sugrįžk greitai.

3 menesi.- Szendien grei- 
cziau parėjai namon, ar teip?

4 menesi.- Pasakyk man, 
kada ant tikrųjų sugrižszi 
idant žinotau.

5 menesi - Tu nesiskubink 
teip greitai namo, geriau už- 
baigkie savo reikalus.

6 menesi.- Szendien sugnž- 
szi namon vėliau, ar teip?

7 menesi.- Greitai iszejni?
8 menesi.-Ko-gi tu po nog

iu nuolatos sėdi namie? Ar-gi 
ne turi jokiu reikalu mieste?

9 menesi.- Bijok tu Dievo, 
žmogau, iszejk ant valandėlės 
ba tik man perszkadineji ma
no darbe.

10 menesi.- O kokis tu nuo 
bruodus!

11 menesi - Traukis po vėl 
niu iez namo.

12 menesi.- Vyras sėdi kar 
czemoje lig velibai nakezei; 
parejna namon o pati reke. ‘ O 
tu prakeiktas girtuokli ar jau 
ne sėdėsi namie nors karta, tik 
nuolatos sėdi ir sėdi karezemo 
je. Oj tu dieviti, gyvenki su 
tokiu asilu ir t. t.”
U! 1 ■< JU ' " ~~

STEFAN ROVNIANEK
318 3-RD AVENUE

Pone bloko žemiau no Pitt«iburglnlo Paeito.

PITTSBURG, . PA.
Didžiausia Lietuviraka krautuve visokiu 

gėrimu Suv. Vals. Kas tik naudojo muse 
nefalszavotas, nes czislus vynus ir arielkos, 
tasai ne galėjo atsigėrėt jųjų o geriause mi< 
ra ir pataruavima tik pas mus apturėjo.

muso prekes:
Gera Raudona Arielka $-,oo
Gera Balu Arielka 2,oo
Bumas . . u 2,oo
Bumas Jamaika ■ - 4,oo
Ginas • •« • 2 oo
L'uoglne Arielka » • 4r5o
Klfiimcl • • * 2,oo
AnheUs, smagus gėrimas • 2,oo 
( khitas spiritas . - ^>oo
SUralte .... 2,5o 
Slivalte, tikrai Lktuvisska 4,6o
Terkellca ... 2,6o
Terkelica. tikrai Vengrlsaka 5,oo
Koniakas . * * 2,5o
Šoniukas, Franeuilstkas • 6,oo
Obuoline Brandy • • 2,oo
Blackberry ... l,6o
Eosnlls, gardus gėrimas ■ ž,6o
BeUnruoge • • • 2,5o
Vlsanlute ... 2,<>o

2,5o 3,o< 
2,5o 3-o<
2.60 3,o< 
6,oo C,o< 
2,5o 3,o< 
5,00
2.50 3,0< 
2,5o
8.60 4,o< 
3,oo 3.5c 
5,oo 0,oc 
8,00 8,6< 
6,oo
3,oo 4, M
5.50 G,et
2.50 3,oc 
2,oo 2.6c 
8,oo galOD 
8,oo galor 
3,oo galot

A M E Rl KO N ISZ Kl VYNAI:
Ohio raudonas • •
Ohio balus—saldus . .
Kalifornijos, senas, ruksitas 
Kalifornijos muatkaUlaa 
Kalifornijos rhusikatataa 
Kalifornijos tokalstkas 
Kalifornijos (4 metu) Port Wine 
KallfornijowSxerl Wine 
Kallfbrntjos Burgundy, raudonas 
Viduriams Kartus Vynas . .

>,5o 
l,5o 
l,5o 
1,76
2,00 
2,oo 
l,5o 
2,6o 8,oo

Basai k y te po prekes. Utkalblnlmas ant $10,o< 
Ir Aadjjau tŽBOKAM EKSPRESĄ Pennsylvanlo 
OhlairWssi Virginia valstijose. Adresas:

Stefan Rovnianek, 
3B Altaic • Pittsburg, Pl

Paskubinkite nusipirkt 
labai puike isztorje po vardu:

KAPITONAS VELKES.
PRIETIKIAI C IRAKO DeEERGERAC.

Verte Imi Frncntisiko 
kvn. uit. m. jronvsziis.

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

D. T. Boczkauskas,
Mahanoy City, Pa.

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

KATALOGAS
KNYGŲ

Malda kninges.
Aukse Altorius arba Didis SzaltisnB 

1,000 puslapi® $1.(JO
Senas ir Naujas Aukso Altorius vi 

sos reikalingos maldos 864 pusią- 
piu druozei apdaritos $1.0F 

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

Garbe Dievui ant Augsztibes 64fl 
puslapiu. 75c-

Mažus Naujas Aukso Altorėlis l.OC 
Vainikelei mažesni už Altorėlius.

minksztai apdarita ir puikei žak 
tita 50c.

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

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

Aukso Altorius puikei apdaryta sl 
auksiniu papuoszimu. $1.25 

Aukso Altorius apdaryta in balti.
kaula puikaus pavydalb. $1.0< 

Aukso Altorius, apdarytas in kauk 
su 3 sidabrineis medalikais. st 
dviem anuoleleis, virszus panaszui 
in altorėli $151

Aniolas sargas, minksztai apdarys
ią skūra apvalais kampais, auksui 
ti krasztai, visos reikalingos mal 
dos geriausia už visas kitas 75o.

Aniolas sargas, druozei apdaryta ir 
juoda audima 50o

Kanticzka apdarita in prūsine juodi 
skūra, puikei iszmarginta $1.01’

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

statimo. 59o.
Gyvenimas Szventuju, Puikei o ii 

apdaryta dydele knyga • $3.00 
Gyvenimas Visu Szventuju — apda

ryta * . 54^)8

Istorines Kningos.
Akyvos Istorijos 20o
Nevaloje pas Maurui 50o:
Morkus ir Aureliams 25a
Trys Valkiyjozai. 25c
Istoryje apie Septynis mokintus Vy 

rus 2-Isz gyvenymo kantrabaooz? 
ko 3-Apie karalaiti 4- Baisus Dv^ 
ras 50o

Puiki Istoryje apie Jonasza Koroza 
ka.

Sierata, Puikus apraszimae. 25 
Ali-baba ir 40 razbaininku, 2£)o 
Keturios Istoryjos': 1-Žibinti bažny 

taiteje. 2-Sugertuves traukije. 8 
Alute duktė Kun. Kerniaus, 4 Bok 

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

szymo. 25o
Križiokaj puikus apraszymas, didele 

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

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

Lietuviszkas dainorius arba surinka
mas visokiu dainų $1.00

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

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

Lietuviszkas Pasakotis $1.21 
Musu Pasakos 75o
Pomokslai gražu žmonių per K. To 
toriu 80o
Duktė Mariu 25
Malūnas Girriojs 85
Istorije Vargdienes, 2 Meile kadi

kio Paminėjimai Viadim. Solovic- 
yo. . 25o

Neužmokamas žiedas 2 Melasini 
paiki istorije, 50o

Trys istorijos apie 1 Ganoma sūi2q 
Abu Ebu. 2. Kuningaikszti Zeins 
Alasnama ir karalių geniusza 8 
Mieganti pabudusi, 25o.

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

Trys Istorijos apie 1 Paskatinis No 
ras. 2 Apie Septinia brolius 8 
Apie Varginga Žmogaus sunu ii 
Razbaininka. 25o

Keturios Istorijos apie 1. Doras gy 
venimas 2 Priversta linksmybe. 8 
Varginga žmogaus sunu 4, Apif 
tris uszkeiktas Karaliaus duktė 
ros. 25o

Vaidelota, apisaka isz pirmutines pu* 
meczio, iszimta isz Lietuviszku už 
lieku, su paveikslais ■ 50c

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

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

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

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

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

’■ras kariauja, nog to dingsta. 85c

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

gilukis mainosi -Svirp Da GI 
tuoklei. 25k

No 5. Irlanda-Robertas Velnes Mi 
dejas. 25t*

No. 6.Prasižengėlis - Doras Tiur
kus Jonas Tvardaaokas - Ugnb 

kaime T. . . 25a.
No 7. Duktė Starembergo- Baisi I® 

torije- Nagrada až mielaszirdyste 
Meile motinos del sunaus 25e

No 8. Musztyne až mergina • Ge 
rafVjingas marinai > Kas kai 
tari

No 9. UszpaoEmas totoria - Baltai 
Vaidulys • Atmokejimas kanin- 
go. 25o.

No 10. Jonas Spekulantas. Križius 
f>rie apes vielos- Doras Vaikine- 
is. 25o.

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

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

1001 NAKTŲ- Puikios Arabiszkos 
istorijos, $3.00

Del zobovos.
Moroliszka Kabala su Salamono no 

se 25
Tikriauses nubąląs sn pagialba ka- 

žiru 23o.
Burikla 10c.
Dide’is Sapnoris sa daagibe paveiks

lu. 50o
[szguldimas Sapniu 10 o.

Del loszinio Teatru.
Naminis pleperis, juokinga drama 

viename atidengime. 10c

Popiera del gromatu.
Puikei iezmarginta su kvietkom ii 

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

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

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

už tuz Kopertos 10c tuzinas.

Dtaiktai del Kataliku.
Križelei pastatomi juodi, su zalatita 

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

lig $2.50
Krajavi szkapliereisu juost ūke m 15c 
Karmelitinei szkaplerei 15.
Žvakes nog 15o lig 40o.

RažanczeL
Puikus Ražanozei, kukinel, juodi ii 

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

sidabruoto lenciugelo 80c.
Puikaus raudono stiklio. ?m)o. 
Kaulinei druozei padirbti 10. 
Tikro balto marino kaulo ir toksai 

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

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

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

Visi ražanozei yra puikei ir druozei 
sunerti o padaryti isz geriausio 

materyolo.
Abrozeki del malda kniugu 2 ož 5o 

ir 10c.

PUIKIOS MALDA KNYGOS

-į No.2. No.3. No.4.
No. 1. Aukso Altorius, in puikia skūra su No.6. Aukso Altorius, puikei apdaryta su|Didis Szaltinis, 1,000 puslapiu, $1.00 
apvalais kampais, 382 puslapiu, - $1.00. a,Asiniu papuoszimu, - $1.25. Senas ir Naujas Aukso Altorius visos reika-
No- 2. Aukso Altorius, in prūsine juoda No. 7. Aukso Altorius,in morocco skūra $1.50 lingos maldos, 864 puslapiu, $1.00
skūra, su puikiu krizių vidurije apdaro ne 
kurie parduoda jaja už. $2. muso preke $1.50 
No.3. Aukso Altorius, in celluloid, puikus 
abrozelis ant apdaru, puiki kningele, $1.25 
No.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. 8. Aukso Altorius, apdaryta in balta 
kaulą, puikus abrozelis isz celhiloido, 3 
medalikai ant lenciugelu, - $1.50.
No. 9. Aukso Altorius, in celluloid, puikei 
iszmarginta., galima gaute in,- bata, žalia, 
rausva ir szvies-raudona apdara, $1.00. 
Kanticzka, druezei apdarita, - 50X.

A G. GROBLEWSKI,
__ ^2»5avininKas ir FabriKapfas«i£i—

Garsiu uLenkisžku-Lietuwisku Waistu”
Egiuterro No. 1.
Egiuterro No. 2.
Žmijecznik
Gumbo Laszai
Meszkos Mosi is
Treyanka
Liniment del Waiku
Giduoles no kosulio

asztraus
Liepų balsamas no kosulio

(plaucziu)
Anti-Laxon del vaiku
Proszkai no kirmelu

vaikams
Proszkai no kirmelu

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

suaugusiems 
No Rumatizmo (naujas bū

das gidimo)
Giduoles sužlebcziojimui 

maisto
Miltai no skaudėjimo 

galvos

Giduolos no skaudėjimo 
dantų

Mostis no prakaitavimo 
kojų

Geležinis sudrutintojos 
sveikatos

Giduoles nutildimui vaiku 
Giduolis no nuspaudimu

(Corn Cure)

“Grip-kiur”
Į Plauku apsaugotojas 
Mikelei nuo kepami 
“Kinder Balsam”
Bobiu laszai
Rankvaistis no sutrukime 

ranku
DEL VISU “Lagodnik” del atluosa-

KENTEJIMU IR SKAUDĖJIMU/™0vidl'r!“bej°kį°.^ 
—• — — Valditojas kraujo

Geriause giduole del skaude- Suramitojas nervu-szirdies 
jimo galvos, kataro, pecziu,;Giduolcs noEk2imo (Eožes 
krutinės, szonosie, rumatizmo pas vaikus)
szalczio, nuralgija ir nukand- Plasterei isz kasztavolu 
ima visokiu vabalukiu. Pomada plaukams

PASARGAI Jagu szitu vaistu ne gali gauti pirkt apie save, arba nežinai kokiuta 
reikalingos del tavo ligos, tada apraszik savo liga ir man atsiusk $1.00 o aplaikisi 

vaistas’kokiosreskalingoso bus tau 10 sik geriau ir pigiau negu pas koki Daktaro 
o jogu vaistai daugiau kasztuos negu $1.CO tada užmokėsi po aplaikimui vaistu.

Siuncziant gromata indekit marke už 2/. Adresavokite:

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

VIENATYNIS LIETUVISZKAS

W. RAZSUS, • HOTELIS * LDCIfflriAS.
7 WASHINGTON STREKT, NEW YORK CITY.

Jago vaziuojetc in ir ūa Ameriko tai gutit gaat Laivakortes pigiau kaip kitur o 
ir visns bankinius reikalus tai ateikyts pas mane, o ir užlaikau visokiu gėrimu 
ir valgio ir nakvyne pigiau kaip kitur. Norėdami kelaut už dyka tai pristatau 
už darbinyka ant laivo. Teip-gi pasirūpinu visokiu darbus ir rodą anodu vi
same II otelis randasi ne toli K astel-Gerties. Jogo kokis apgavikas norėtu vest 
kitur tai nesiduokit tik ejkit tiesi o k pakol daejsit pas mane.

Sn Guodone, VINCAS RAŽU KAS.

ĮMiaiiLiiu

W. Traskauckas
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

GRABORIUS
520 WEST CENTER STR., MAHANOY GtH, M,

LAIDOJE KUNU8 NUBIRUSIU, PA8AMD0 RTG1NU8 
DEL PAMIVAŽINBTBO, KBAŪ8T9 DAI&TUR, 1B T. T.

KANTORAS

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

L

Turi eusiact-ziaiH fu wisais Europineis Bankais. Wisi jau irt persitikrinia, jog 
■aunsti piningą) per muso tarpininkista greiexiause nuejna.

Szlmtai TxxJsLsteLxioizl'VL
Isz wt«u szaliu Ameriko, per muso rankas siuncaem kas metas in 
ETTFOPA, LIE1UWA, PRUSUS, ROSIJS, AUSTRIJE, 

LENKIJE, 1TAL1JE, IT T, T. IR T. T.

-^99- NE WIEN0 PININGA] DA NE PRAPUOLĖ.

50,000™šDYKAIpX
PASLAPTINES VYRU LYGOS

RODĄ DYKAI. UrMiškos va'-snios nuo 9 iki 5; nedaliomis nuo j iki iž.
DR. JOS. LISTER C.

40 Dearborn Street. La. 1 CHICAGO. ILL s. A.

233-235 W. CENTER STR. MAHANOY CITY, PĄ,

Parduoda Szipkortes ant visokiu drueziausiu ir geriauriu lai
vu. Siuncze piningus in visas dales svieto greieziause ir pi- 
giause. Visi tie, kurie per mus siuntė apie tai gerai žino. 
Lszduoda dostovierene del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam 
pavesti. Del draugysczlu prisietu pulke* Szarfas, Juostas, Kepures, Karūnas, 
Splitu lt 11. Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu, pi- 
ningu ir L L raazikyte pas m*M • gwssite teisinga atsakymą.

Balsas Balandėlis arba Mažas Szaltinis 
711 puslapiu, - - 75/.
Garbe Dievui ant Augsztibes G40 pus. 75/. 
Aniolas Sargas, apdaryta in audeklą, 353 
puslapiu, ----- 50/.

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

Adresavokyt teip: “SAULE” Mahanoy City, Pa.

DOVANAI Temykite gerai! tikrai lietuviška, didele krautuve
V I Q I F M Q Puikiausiu armoniką, skripkij, klernotij, triubij, koncertiną ir
V 1 u 1 E 1U □ daugybe kitokiu muzikališkiį instrument^. Geriausiiį dziegorit^, 

lenciūgų, visokių žiedų, laketų, špilkų, kolčikų auksinių ir paauk 
suolų, visokio skyriaus mašinukių del drukavojimo gromatų, pui
kių brilvų, albumų portretams, revolverių, šaudyklių (strielbų), 
kišeninių lempukių, guminių litarų, adresams pečečių, 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 konvertais tuzinas 25c., 5 tuzinai
už $l.oo, 1000 už $6.00. Kas velitų sau ka parsitraukti, tegul prisiunčia už 5o 
markę ir teisingu adresą, o apturės didelį N 3 naują KATALOGĄ DOVANAI 
įsu 315 aiškių paveikslų ir 1000 visokių naudingų daiktų. Aš gvaranluoju, kad mano 
lavoras pirmos kllasos, o prekės pigesnes kaip kitur. Orderius išsiunčiu greitai į visus 
Amerikos ir Kanados kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur.

Reikalaujant katalogo paminėkit vardą laikraščio, katrame matėt apgarsinimo, 
VILK.EVICH. 112 Grand st., Brooklyn, N.



—

Pigus Pardavimas pas Refowicz Bro!
Vyriu ir vaiku siutai ir overkotai ka kitur parduoda po 

S10 ir 842 mes parduodam už $7.68

Siutai ir Overkotai kitur parduoda po 816 pas mus tik 810 

S3 czeverikai po 81.98. Vaiku 81.50 czeverikai po 98c. 

75c. sveterei po 48c. 82 skribeles po 98c. 84 kelnes 82.48 

Siutai po 85.68 Trumpos kelnaites 19c. Audeklini prie 

darbo pirsztines 5c. ir visas kitas tavoras parsiduos pigei.

Vyrsz Puse Milijono
Dekavoniu uz geradejlste.

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

1 sze su gauje szendienyuio vysokio sztamo 
’ apsigarsyntoju: Jeigu apsergate liga, tai 
I aikite pas savo miesto daktara.
į Bet jaigu turite liga ^edinga-privatyszka, 
Į tai gal nenorite savo mieste gydintis, o jaigu 
geidi teisingai tapti pagelbėtas, tai bukite 
iszmintyngi klauskite palarymo garsingo 

i Vokyszko Specijalisto kuris sugryz.o isz
• Europos, isztyrias pagerinimo budo gydymą 

maisto 1 vysokiu kroniszku ir odos-skuros lygu, 
sžiintai tukstaneziu pasiliko iszgydintais, 
kaip-tai jaunu vyru visokios užsikreczemos 
ligos, apriczsziu lygu kaip tai Reumatizmas 
visoki papuczkai, i>zpuolima plauku urnai 
sustabdinti, nuo drugio-malerijos. Geriause 
isztyrta gyduole nuo atpratimo svaiginn- 
cziu gerimu-gyrtybes, kuris su savo žyne 
prijims rodą, zednas, iszsygydinsGYRTIBE 
kurs tiek nelaimiu atsitinka ir kruvyna pro- 
ce žūsta ir sveikata. Nebijokie paraszit- 
groinata, sekretai visame užlaikomi, gyduo-

Gyvastine psjiega.
Mokslininkai lyg eziol neis- 

enge iszaiezkinti versmes teip 
vadinamos, gyvaedna^ į ajiegos 
vadinas pajiegos kuri palaiko 
mos sveikais ir tvirtai''. Vienok 
jie visi susitaiko, su tuo kad 
maistas atnaujina nudėvėtas r 
mirusias celes kūno, kas paro
do jog be ateaksoezio
aera ne sveikatos ne gyvasties. 
Todėl būtina’ reikalinga yra 
pala Ryti gromubojimo orga
nus geroje tvarkoje ir kaip 
tik noras valgio ar kunostip 
ru nas snmažta tuojaus vartok

Į gruiuutu, MfKl’VlUl VINM1IC U6U*1R«»I11, fyuuv- 

Ti’ioerO Alui, riko i-zka Kilk- [liu nesiunezeme panevali, kaip kiti juniys
• • T7 T prisiuneze per panevale iezvyliodami paskuiByra K.aiC21O]O vyuo. Jib pri I tini centą nuo jusu, kurs žmogus su szeimyna

v • *: ■..... ' neturi ka valgyti, mvslidamas tapti sveiku,vers kuua priimti ii BUVari'Zk ^itaj užmoka aiit siki’o po keletą desetku
doleriu. Cze visokias rodąs gausite, nie cen
tas nereikes mokėt, galite susiraszite Lie- 
tuviszko kalbcjc, iszminlingais busite jaigu 
raszisite pas:

BRUNDZA & CO;
(SPECIALISTS)

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

vers kuna priimti ir suvarszkin 
ti maieti «r tokiu bubu aprū
pinti kiekviena dalele musu 
organizmo mai-tu. Jis yra pui
kus nuo visu nesveikumu skil
vio ir vipuriu Juozapas Trine 
ris 619 622 So. Ashland avė,, 
Chicago, Iii.

»<4<<4+*4**********«*W**«

J * Ir kitokį rejkalingi prietajsai ran-
4 k dasi pas mus ant pardavimo. Teipos
< ► gi pristatėm kožna daleli maszinos 
( , norints kokio padirbimo.
4 * Parduodame pikes, adatas, drilus,
< • skreperius, skvibsus, knatus, popie- 
' * ra ir t. L Parduodam Peczius o ir 
' ’ senus patajsom.

Wm. Morgan,
: 16 N. Main St; Mahanoy City, Pa.

Katalogas Dykai!
Reikalaujanti gėrį į a i k r o d ė 1 i u. 
Armonikų ir visok į kitokiu daiktų, 
tai pas mane galite gauti lietuviško 
kalbo Kataliogą dykai, katrame'yra 
visokių daiktų kainos ir jų paveiks
lėliai;, ir gausite čia t e. i s i n g ų s 
tavorus. Adresuokite: r

■^Į^jtfn'iahįĄ0ei:;: Chicago, III.

ŽimosVietšnes.
— Žiema aat gero- sniego 

invales su lengvu ezalteliu.
— Lietuvei už savo darb 

szuma politikoj# privalo gaut 
norint pora džiabu jagu ne 
daugiau Ne reike ylgai laukt, 
turi klubai api tai pasirupyt.

j- Nedeloje atsibuvo laido 
tuves kūno Jono Baluczio 25 
metu senumo. Palyko pacze ir 
vaikus.

— Darbai ne szlektai eina. 
Kas turi gera darba tai ir ge
rai už.dyiba. O kas yra pacze- 
dus tam bedarbis, ne straikas 
ne baisus.
■ — Biznei eztoruoee prade
da eiti geriau ypatingai skrib 
liu ir ceikiu ant dresiu eztoruo 
se.

— Geri laikai jagu gere ir 
ruko cigaretus vaikai.

Kalti tame tėvai,
Jagu niekai vaikai.

— O ka vargezai darys, jo 
kio mokslo neturi in tėvu dar 
belius nusižiuri- koki tėvai, 
toki ir jiu vaikai.

— Pagal metini raportą 
‘■Komisijos Sveikatos” tai mu
su mieste per meta laiko numi 
re 421 ypatų. Terp tojo skait- 
lauš buvo 231 vyriszkos Ilties 
190 moteriszkos lities ir 228 
nesuaugusiu.

— Franas Szimkus likos 
baigei pažeistas Vulcano kasi- 
klosią ant veido, ranku ir kak
lo. L'koe nugabentas in Ash- 
lando ligonbuti.

— Dirbėjai neteisingu pi
ningu vela darbszaujesi terp 
mus. Leidineja terp žmonių 
pnsdolerius nog meto 1907. 
Prisižiūrėdami gerai galima 
pažint jog tai negeri. Daugiau
sia inkieza “polenderiams”.

— Ne žinomi piktadarei už
dėjo trijosia vietosią perez- 
kadas ant sztangu elektrikinio 
kelio kada karukas apleido 
miestą. Jago nebutu gerai te- 
mijas motormonas tai tikrai 
butu patikus baisi nelaime, 
ba tame laike radosi suvirszum 
24 pasažierei.

— Subatos ryta api szeszta 
adyna, pakilo ugnis name p 
Vaitkaus 819 East Centre uli 
ežios, ant gilukio jog ugnage 
sei pribuvo in laika, ba kitaip 
butu aplaike daug bledes.

— Jau politika vela prade 
da krutet, ne kurie kandidatai 
apsigarsino aut miestisaku ure 
du. Lietuvei tegul ne snaudže 
ba' dabar turi gera proga pasta 
timui savo kandidatus ant urė
du. Ne žiūrėkit ant kokios ji
sai yra partijos nes bile musu 
tautietis. Jago lietuvei ne gale 
tu norints viena aprinkt iez sa 
vo tautos tai veluk palautu po 
pakampes zurzet. Dabar yra 
proga iszrinkimo ekvajeri o 
kandidatas ant to urėdo jau 
yra. Agitavokyt!

Daktaras Blažejauckas 
Lz Shenandoah atvažiuoje in 
Kazuno aptieka Mahanoy City 
kas utarnikas ir petnycze no 3 
lyg 5 ad. po pietų. Jio ofis»s 
Shenandoah randasi ant banko 
“Shecandoah Trust Co*' ant 
kampo Main ir Center ulyczin.

BALSUOKITE UŽ "

W- F. DOCHNEY
Ant Miestiszko Burgiso.

Demokratu Partijos

ISZ LIETUVISZKL 
KAIMELI!.

SHENANDOAH, PA.
— Darbai ne szlektai eina 

norint tose kasyklose, katrose 
dyrba.

— Veseilu ne labai girdėta, 
ir ne matyt,-nee in kitur važuo 
je. O ant galo tuom laik eudže 
gali euvinezevot. .

— Vaikuczai labai serga 
krioguliu o ir nusimirszta.

— Grinoriu ne atvažuoje 
Pasirodis pavasari kaip sueitai 
kys eavinykai anglekaeiu eu 
mainiereis.

— Biznei aludeee eina po 
ezimte pipkiu gerai.,

— Szalta- guzute gerai ge 
resi.

Bellows Fulls, Vt - Dal
bai pradėjo gėliau eiti. B-.t iez 
kitur pribuvusiam sunku dar
ba gauti.

— Lietuvei malezei užsilai
ko. ’

— Czionais yra daug žmo 
neliu kurie yra nueimiuia iez 
priežasfes nutarimo uždaryti 
visas karezemas no 1-moe d. 
Gegužio, Per tai dabar daug 
yra tokiu kurie praleidžia sa 
vo visa laika karezemosia ir 
skubinas atsigerti, kad paskui 
ne norėtu.

Donora, Pa - Jau ir po isz 
ranku Prezidento visi davė bal 
sa del Tufto. Yra keli e;c li
kai katrie pirma ezoko m akie, 
dabar nosie nuleidia eedi.

— Parafijos reikalai 
stovi per etoronia Guod. 
Paukezto.

— Yra keli czionais 
vieetunai katria žmones
cze. Kaip iszeina iez vakaro. 
Tai pareina anksti >ez ryto.

— Darbai dratauneje gerai 
eina, o kiti fabrikai da, stovi, 
ale kaip girdėt tai ne užilgo 
pradės dirbti.

— Baltruviene moterėlėm 
butu labai reikalinga.

gerai 
Kun.

apsz 
ezvie

Melrose Park, 1 11 - Dar 
bai eina gerai ir pribuvusiam 
ne sunku darba gauti.

— Lietuvei sutikime gyve
na.

RUPTURE
Vyriu, Moterių, Vaiku

ir jos gydimas
Be peilo, be operacijos, be 

patrotimimo laiko.

Asz kožna diena darau demonstracijas ir 
per padekavones iszgyditu žmonių parodo 
kad asz esmių VIENATINIS ka tikrai isz- 
gydau ruptura. MANO CII E M 1C- 
ELEKTRO METODAS dar pradeda būti 
garsus visa pasaule kaipo stebuklingas, no 
Dievo atsiunstas gydimas del žmonių, kurie 
jauperylgacziesa buvo apgaudomi per kitus 
teip vadinami “Naminius Gydimus.

Ne siranda tokio “Namino Gydimo” būti 
iszgydintu. Iszradimas manoMethodo tikrai 
ir ant visados iszgydimas visoki padėjimą 
rupturos ir yra tai garsingiauses iszradintas 
per mano gydimą be skaudanezios operacijos 
ar patrotnima laiko.
Atsiunsk 2(*. marke ant knygutes su pavei
kslais. Dykai del visu.

DR. O’MALLEY
[Rupture and Rectual Specialist]

1 58 So. Washington St.
Wilkes-Barre, Pa,

Galima susikalbėti Lietuviszkai-Lenkiszkai

17 Akmenų “Railroad Zlego-
L rnllc ” Patentuotoe regu- 

I Clio, latoris užeukumae 
tez vlrez.aue, del muterlu ar 
vlru, 18 k. Tikro Aukeo filed 

g^lukaztal ir iezmarglntas pul- 
Eel, gerai laiko laika o 
yra padirbtas del tu, kt 
reikaiauje gera laika už 
’’ilkyt ant vis ados. Yra 
Oy/MUTTTAS 4NT 2Ū METU 
lik per 60 dienu eiusim

ne patiks, aemkek ne 
vieno cento. A T M Y K vni kur kjturturetQm

užmokėt už ta ziegoreli net §35,00. Su koznu žino- 
rtlu duodam pulku ItndugiH Dl KAI. Raeziklt ezedien 

EXCKLSIOR WATCH CO.,»01 CENTRAL BANK BLDG. CHICAGO, 1’LL,

e
 RUSIJOS 

KARIUMENE.
laz visu Rusijos valstijos isz 

laidu daugiausiai pinigu iszei 
na kraszto apginimui (kanume 
nes užlaikymui). 1908 metais 
korio ministerijai paskirta su 
virezum 512 milijonu rubliu. 
Sidabriniais rubliais ta pini
gu krūva svertu suvirszum 
6246 birkavai. Bet kraszto ap
ginimui žmones ne tik pinigus 
(mokescizue) moka bet ir savo 
brolius ir sūnūs priversti ka- 
numenen leist. Jeigu jie namie 
butu tai mažu mažiausia berno 
alga uždirbtu ir veltui (lykn) 
duonos nevalgytu. Vieno mo
kyto vyro iszrokuota kad 
delei ėmimo jaunumenes (kai 
po geru darbininku) kariume- 
nen visas Rusijos krasztas nus
toja (trotyja) kaemet suvir 
ezum 743 milijonus rubliu. Pri 
dejus juos prie virazminetuju 
512 milijonu rubliu kuriuos 
žmones gyvais pinigais sumoka 
iszeina kad kariumenes užlai
kymas paprastai apseina suv r- 
szum 1255 milijonai rubliu ar
ba 15 tukstaneziu birkavu ei 
dabro (sidabrinais rubliais).

Jeigu jau kraszto apginimui 
ramiuose laikuose tiek žmouiu 
pinigu iezleidžiama tai ka gi 
jau bekalbėti apie iezlaidas ka 
ro metu. Sztai kiek Rusijai ap 
eeeo keli paskutini vainos,

Karas su prancūzais.
(1812 1814 metais) 155 milijo
nai rubliu.

Karas eu turkais
(1828 metais). 208 mil. r.

Krimo karas (1853- 
1856 metais). . 797 mil.r.

Karas su turkais(1877- 
1878 metais) 1075 mil.r.

Karas su japonais 6000 mil.r.
O kiek žmonių sužeista už- 

muezta kraujo ir aezuru pralie
ta! Czia jau rubliais nebeiez- 
roieruoei. Kolei viso pasaulio 
žmones n esu s tars niekuomet 
tarp saves ntbekariauti ir gy
venti meileje ir brolybėje tolei 
ueisznike karai. Kad tokie lai 
kai užstotu tai daugiausiai pri 
guli nuo viso pasaulio darbo 
žmonis susipratimo. Juk dar
bo žmonių daugiau negu žmo
nių visu kitu sluogeniu. Isz- 
kurgi kaip ne isz darbo žmo
nių tarpo imami kareiviai.

Tuotarpu gi visu valstijų 
valdžios iszleidžia daugybe 
žmonių pinigu kanumenes už
laikymu’, o da daugiau karui 
kilus. O kokiu priežascz u de
lei dabar karai kila musu jau 
aukseziau minėta.

Czia ne pro ezali bus nors 
trumpai paminėjus, kodėl Ru
sija pralosze kara su Japonais.

Isz to mee pamatysime, kaip 
ji rūpinas kraszto apginimu.

l’aeirodo pas japonus ir gin 
klai buvo daug geresni ir karo 
laivai greitesni, stipresni ir 
geriau apezirvuoti. Japonu ka 
reivie buvo sotus gerai apvilk 
tas ir apautas. Musu gi karei
viai turėjo bada ir szalti kęsti 
ir apdriskę vaikszczioti. Japo
nu kareiiiii apsiezv'iete ir žino 
jo už ka eina galva guldyt. 
Rusijos gi kareiviai visai neži
nojo už ka jiems liepta kariai) 
ti ir ėjo muezin kaip aveliu 
pulkas piemens genamas.

Yvairios Žinios,
Degtine

I zrokuota, jog 1907 metais 
Maskvoj gubernijoje daugiau
siai degtines iszgerta: ten i-z- 
puoL ant kiekvieno žmogaus 
per i?z!i-iis metus po 36 bute
lius. Reikia tik gerai suprasti. 
Czia skaitoma kiekvienas žmo 
gus, senas ir mažas, motere ii 
kudik.s ir tai po 36 butelius 
ant kiekvieno. Tolinus girtuok 
liavime atsižymėjo Peterburgo 
gubernija apie 35 buteliai ant 
kiekvieno žmogaus. Mažiau
siai visoje Rusijoje iszgere 
Lomžos, Plocko ir Suvalkų 
gubernija, ant ju visu iszpuo- 
la po 4 butelius ant žmogaus. 
Kad ir taip, visgi nieko sau!

Jaigu nori turėti
Gera, drūta ir ezilta nsma la’ 

atsiszaukie pas Lietuviezka 
kontraktori kuria dirba viso
kius cimentirue, mūrinius ir 
medinius namus o ir kvsrbavi 
mo darbus. Labai puikei pas
tato namus kurie vis'ems pa
tinka. (t. f)

Czalis Milev’cziue,
Konlraktoris,

St. Clair, Pa.

Miller & Riedinger
Duonk-kepei Ir Parduotoje Satduminiu.

Fabrikantai “Ice Cream” Aprūpina balus 
piknikus, partijas ir 1.1, trumpam laike

Mahanoy City, Pa.

Tik ant trumpo laiko.
25 arkuezus puikiausios 

popieros ir su konvertais tik 
už 350. Kožna popiera bus 
kitokio apsksitimo. Teipgi 
mes turime daugybe Palangos 
traju-devineru kurias kone vi 
si žmo, kad yra geriaus os už 
visas kitas trajankas. Ttipat, 
turime daugybe visokiu knin- 
gu lietuviezku ir Lenkiszku, 
visokiu altorėliu, tzkaplieru, 
ražai ežiu ir abrozeliu didele 
me pasirinkime už pigias pre- 
kt s.Reikalaujam musu ta vorui 
pardavėju ir duodame gera 
uždarbi.

Kataloga piieiunczeme pri- 
-iuneziant 40stempa

M. Zukaitie,
227 E Main St., 

(dl Noa) New Britain, Ct.

Kynai dėkingi
Suv Valstijų valdžia sava

me laike kyname padovanojo 
daug milijonu doleriu tai yra 
nepraūžė visu tu pinigo, ku
riuos kynai buvo sutikę mokė
ti kaipo atlyginimo po bokse- 
ru maisztui ir kilusiai isz to ka 
rei. Suv. Valstijos apskaitė, 
kiek i.-z’ikro jai kasztu paeida 
re, o tiek irteeme nuo kynu. 
Manyta kad toks teisingas ap 
siejimas prikels kynuose pago- 
done ežios szalies ir padidie 
vaizba' Tuomi neapsiriko. Ky
nu valdžia dabar nusprendė, 
anuos padovanotus milijonus 
suvartoti tam, idant atsiusti 
kynus studentus in ezita ezali 
isznokti Atrerrikos budus ir 
apsiejimus Suma užtektina 
idant atiueti in Suv. Valstija 
mokslams pabaigta kas met 
200 kynu studentu, ir teip per 
10 metu. Taigi pagal ta plia- 
na iszvieo 2 tukstaneziu kynu 
iszeis mokslus ežioje žemeje, 
kurie eugriže in savo tėvynė 
praplaus amerikoniezka kul
tūra. Ž noma, kad tokiu budu 
sueit e-izimas tarp tu dvieju že
miu labai pasididie ir Ameri
kos f .brikoms bus kur parduo 
ti sic o iszdirbtus tavorus pla- 
ežioj a Lynu vieszpatieteje.

!!! Dilgeles !!!
Kasntž no ‘Dilgeles” tegul 

ateiuncz a už 100 markiu tai 
gaus viena numeri (ia'ga esi 
‘■Saule” ekaitytojum) yra tai, 
pirmutinis liettv u satyros ir 
juokiu laikrt fz’ia. Ema pyki 
ant menesio. Ka-ztuoja §1.00 
ant meto o 500 pusei metu. 
Adreeavokite:

■‘Dilgeles” 
1815 E. M< yan eneing Avė. 
(6 Dec ) I hiladel] h a Pa

UZTRUCINTAS KRAUJAS
Mes esame VIENATINI SPECIALISTAI 
NEW YORKE. Kitokiu ligų negydome. 
35tukst. žmonių iszgidome traukijo 20metu 
Jagu turi vario-kolorio pletinas, puozkas 
ant kūno, iszpuolanczius plaukus, gleivėtas 
lojtelius burnoje, skaudanezius kaulus, 
beganezins skauduliu. Mes iszgidom bai- 
siausus stoviu ligų in 90DIENI; GIDIMO. 
Visas opas iszgidomi in 30 DIENU nepai
sant kokiam padėjimo. Mes prašaliname 
baisybes parai ižo, akhiina, ar lokomotor- 
ataksija, visos ka paeina nog užtrucinto 
kraujo. Mes neparduodam czistitoja kraujo 
tr bonkas gvarantiti užtekti ant menesio, 
aiktai iszgidima kaip virsz-paminėta. Mes 
galime pataisyti padėjimą supanti i zavotu 
žmonių ir tikrai sustabdom kita jo užpuoli 
Mes PRA8ZALINAM Jo PRIEŽASTĮ 
Jagu esi iszbandes visus kitus gidimus ir 
tau jau drąsą ira atimta, mes szirdingai pra 
szome kreiptis pas mus, ipatiszka arba per 
gramata:

BERLIN REMEDY CO.

Ka tik Apla ik cm e
Visokiu rudeniniu ir žiemiui u tavoru del 

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

MOKINKIMES PATYS.
GRAMATIKA angllRzkos kalbos mokintis be 
mokintojo (apdarytu, $1.
VAIKU DRAUGAS arba kaip mokintis
skaityti ir raszytl be mokintojo, 15C.
NAUJAS BŪDAS mokintis raszytl be mokin

tojo 1OC.
AR ITM ETI KA arba kaip mokintis rokundu be 
mokintojo (apdaryta) 35C-
Plnigus siuskite per Money Order eziuo adresu:
P. M I KOLAI N IS. BOX 62. NEW YORK

Laikas veikti.
Ne lankyte paskutine laipsnio 

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

Poni Be-nj. Haden nog 405 W. 
Spruce ulyezios, sako; ‘‘Asz ir ma
no vyras naudojome Doan’s Kidney 
pigulkns ir nog ju aplaikeme geriau 
se pasekme. Mano vyrts pirmiause 
juos naudojo apie 5 metai tdgalos 
kada kentėjo ant skavdejitno stre 
nuošė ir nebegalejo vaikszozioti. 
Trumpas vartojimas juso pigulkn 
tuojtus jam pagelbėjo vibiszkai. Asz 
pati jiaa vartojau del atgavimo ener 
gijų ir ambicijos ir jie labai man 
pagelbėjo. Doan’s Kidney Pigulkas 
dėlei inkstu teip mums pagelbėjo 
kod linksmai velijame jias naudoti 
del kitu.

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

Sztukos bztukos.
Jeigu nori linksma laika praleisti, 

nusipirk nauja sztuku knyga, bzita 
knyga iszguldinta Lietuviszkai isz 
Francuziszko. Turėsi daug juoku 
sau ir kitiems. Kasztnoja $1. Pini
gas siuskite per Monty O.deri, At 
siuskite 2c. marke o gt usi dydeli ka 
taloga sztuku. (fjg o;)

J. P. Vizgird,
4600 S. Paulina St. Chicago, ill.

PUIKUS Plono Modelo Zlegorelis
Uždaromas, puikei i'zmargii tas, &keo iszdirbtae 
isz v i rėžiaue už.eukomae, iez 7 akmeniu, vidurei 
amerikoniezki. G varantitae 20 metu, su moterių 
ilgiu ar viriezko trumpu paaukeuotn lencugeliu

S3.75

Jagu niatisi tai pirksi. Ataiut-iui per C.O.D. per 
ekspresą ir jagu patikę ir iezrodis ant §15 ziego- 
relauH lai užmokėk §3.75 ir paimk eau Baužy k 
ar virięzka ar moteriezka. JI. C. Faber, 29, 

229 DearbornjSt. Chicago.

a VISAI DYKAI
jfįJI Prisiųsk mum porų markių, savo 

tikrų vardų, pravarde ir adresų, o 
mes taiuistul nusiųsime No. 3kata-

I loga, didžiuusių 1 iet aviško je kalboje,
61 dideli pusiąpei. Janio telpa teisin
gi aprašymai apie suvirš 2UU visokių 
kūniškų nesveikumų, vyrų, moterų

gyduoles naudoti, kiek jos prekiuoja ir kur jas 
gauti. Telpa paveikslai Ir prekės visokių nau
jausių electro-gydančių aparatų. Roberiuių 
daiktų. Magišku aparatų. Brukuojamų ir Ra
šomų Mašinų. Štereoskopų ir jiem Paveikslų, 
Armonikų, Koncertinų, Britvų ir daugel kito
kių kožnnin reikalingų daiktų. Rašyk tuojaus. 
John L Bagdžiunas, Propr. Adresuok teip:
JOHN'S SUPPLY HOUSE

24 P1LSEN STATION CHICAGO, ILL.

Puikios plcszkes del 
sztorinio vežimo.

Yra tai labai gražios ir dru 
tos už §17 50 ir musu ranku 
dalbas. Ateikite jiu pažiūrė
ti. Teipgi turime guminiu ploez 
ežiu arkliam po §2 25 Jyg$3 25

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

Mauanoy City, Pa

George Miller,
ZIEGORNYKAS.

Gausytę czionai 
visokio tavoro kaipo:

< Ziegoriu, Ziegorelu, 
'i Daimantu, Muzikalia- 
' zku Instrumentu, 

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

George /Ąiller
113 W. Centre St.

Or. J. Fropstep
Specialistas Akiu L-ygas

Pritaiso akulorios. Stiklinas akis, 
Mano darbas kalba del eaves.

Ofisas adinas 8 ryte lyg 8:80 vakare 

308 E. Centre St.

DEPOSIT NATIONAL BANK 
Joseph G. Bogden, Hanazieris Foreign Departmento, 

DU BOIS PA.
Piningus sinneziame in visas dalis svieto greitai ir pigei. Szipkortes parduo
dam visu geresniu linijų in ir isz europos in visas dalis ameriko. Padarome 
daviernastis reikale atėmimo daliu arba piningu isz krajaus Pristatome 
peezetis del draugyseziu ir biznierių. Priimame piningus ant procento per j 
paczta no dolerio irdaugiaus. Kreipkitės pas mus per gromata ant yirsz 
minėto adreso lietuviszkai o persitikrinsite kad mes apsiename teisingai, |

» NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

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

Suvienituju Walstiju De- 
posytoras.

DU PROCENTĄ MOKAM ANT 
SUDĖTU PINYGU ANT LAIKO.

Barrison Bali, PrežidentM, 
IU. M. MacMillan, Vice-Preiidentu 
Ira. W. Barnu, KUajwu.

NAUJAUSIAS 
ISZ RADIMAS

' iemuthkuu SMAie.
Daugybe odos Ilgu paėjus no neezvaraue 
užsilaikymo ir užsikrėtimo teipgi ir nuo 
viduriniu Ilgu. Daugumas gauna puczkue 
pleiskanas, slinkimą plauku, plikimą per 
apsileidimą. Gydosi per neatsakaneziue 
daktarus ar agentus, kurte tik pinigus iez 
vilioja, o paskui raezote mums, kad eme. 
te dausrvbe gyduolu isz lnva?riu apgaviku 
o pugetboe negavote ir sakote, kad. gal ir 
muso gyduoles negelbes. (Taigi meldle- 
me mums darodytl; kokie žmogus likosi

Tegul nore vienas daktaras parodo mums 
tiek padekavonlu, o mee duosime dideli 
atligynima. Plika gaiva sunku gydyti, ja
go senas Ir galva žvilga, tai to paaelbetl 
ne galima, bet jago jaunas, o turi retus 
plaukus, o ant odos matytis maži plauku- 
czei tai tam galima suteiktipagelba; plan 
kai neyra grybai—viena diena ne isztfygs. 
AUls-taukian’lems naalnnslmedyka infor 
macija su placzlu apraezlmn. Mes nešiu- 
leme prisispyrę savo gyduolu, teisingasis 
daktaras to ne vienas ne daro. Kas nori 
persltlkrint tegul raezo pas mus. Adreaae

PROF. J. M. BUUMEZA
992 BBOADWAT SJ1..

(rKfM>KLTN, M. 1.

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

Jeigu sergi ir negauni 
pagelbos, tai nestatyk 
sveikatos pavojui, ne- 
jieszkok daugiau gydy
mų ir neleisk pinigų 
ant. nieko, bet tuojnus 
kreipkis pas Dr. B. M. 
Ross, kuris atydžiai 
gydydamas per 21 me
tus, paliko geriausiu 
specijalistu Čhicngoje 
pasekmingam gydymt 
ligų. Dr. Ross išgydo 
visiškai kraujo nžnuo- 
dyjimų, reumatizmų, 
ligas ir ligas paeinan-užsenūjusias paslatingns

Čias nuo jaunystės nesupratimo ir išdykumo; gė. 
limų kaulų, skaudėjimų ir svaigintų galvos, 
skaudėjimų po krūtine, nugaros ir sirenų; smar
kų jilakimų širdies, užyiiių ausyse, drebėjimų 
kraujo, painėlinavuslus paakius, spuogus ir dė
mes ant.veido ar kūno, skaudėjimų gerklėje, už
kietėjimų vidurių, bhiurius ir baisius sapnus, sun
kumų kojose, ludubusina akis, žudimų vyryliės, 
negalėjimų miegoti nr valgyti, trumpų kvėpavi
mų, niežus, odos, inkstų, pūslės, kepenų ir skilvio 
ligas. Jeigu ėsi nuolatai nuvargęs ir greitai pail- 
stantls, baugus, gėdingas, nusiminęs, užsiruplnes 
ir nustojus vilties Išgyjimo, nužudęs vyrybe ir 
silpnas lytiškai, užkrėstas ilga, turi tankiai šla
pintis dienų ir naktyje, tai kreipkis tuojnus pas 
Dr. B. M. Ross, kuris duos tau teisingų ir gerų 
patarimų visai dykai. Ligonini keliauja šimtus 
mylių idant pasiduoti gydymui Dr. Boss, 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 uuo9 iki 4. Panedė- 
110, Scrcdos, Pėtnyčios ir Subatos vakarais nuo 
6:30 iki 8:30. Nedėldiouiais nuo 10iki 1. Susikal
bėt galijnu lietuviškai, lenkiškai ir maskoliškai.

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

Moli ( t-gy* Pas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mahanoy City, Pa.

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

GUINANS
201 W. Center St.
Mahanoy City, Pa,

125 E, Oak St.
Mt. Carmel,ĮP a

Šutai su Lotais 
del moterių ir 
merginu yra 
ha dabar jus 
reikalai! j ate
ant ant szito I
rudens Teipgi 
turime ilgiu 
kotu ir parduo 
sime pigiau 
negu kitur.

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

Didžiausias 
surinkimas szlubinu 
szlebiu visam mieste.

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

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

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

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

Kalbame Lietuviszkai, Lenkiszkai, Slayokiszkai, Anglis/ka'


