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Kas girdėt ?
Užsiraszinekite gazieta “Sau 

le”, jagu norite turėt szvie- 
žiauses naujenas.

Ir savo draugus kalbinkite, 
kad užsiraszytu sau “Saule 
ir in Lietuva siunskite “Sau
le” o džiaugsmo turės invales.

Kokia nauda turi S. K. 
Kat.?- Per “Katalyka” Kuo
pos iszkiszineje dvaeiszkui va
dovui visokias jio klaidas, o 
dvasiszkas vadovas gynasi per 
savo “Žvaigžde” su keleis sa
vo pasekejeis, teisydamiesi pa
gal paprasta “kas tai asz.”

Bet tas ne nueis szvelnei, 
Ne ižgelbet vadovo ne jio 

pasekejei.

Lietuvei ant žemes ne turi 
gilukio apsiszvietime. Isz visu 
szaliu yra skriaudžemi ant 
dvases ir kūno. Ne vale jiems 
sveikai dalykus apsvarstinet, 
ne vale pamokiuaneziu knin 
gu skaityt. Pamokinanti rasz- 
taj del Lietuviu yra persekioti 
ir draudžemi per dvasiszka 
valdže su pagelba vietines 
valdžios. Vienok d vase teisy
bes pradeda lietuviuose bust 
ir trumpoje ateiteje atsidarys 
akis del visu ir supras kas juo 
sius lig sziol trukdė.

Jauni amerikonai, ne turi 
noro tarnaut vaiske, užtai biu 
rai prisiraszimo stovi tuszti ir 
jagu teip tolaus bus, tai bus 
stekas žmonių in armije. Vie
nas porueznikas F. C. Kliney, 
kuris turi po savim toki biurą 
priėmimo rekrutu, Chicagoje, 
padavi užmanymą, kad kasdie
na terp 6 o 7 adi. vakare, biu 
re graytu muzika ir tuom pri- 
traukinėtu jaunumene del už- 
siraszymo in vaiska.

Kol amerikonai malszei sė
dėjo,

Tai ir Žalnierių invales turėjo- 
Kada pradėjo nosi kiszt visur, 

Ne vyru in vaiska netur.

Poiszranku prezidento, isz 
visu szaliu daeina žinia api 
padarytaslaižybas terp gyven
toju katras isz prezidentu bus 
aprinkta. Ir teip: katrie ėjo 
už Bryana visi pralaimėjo. 
Vienas susilaižino, jog ja
gu Bryanas ne iszlaimes, tai 
jis su kiaulėms tvarte tris nak
tis gules; kitas kad ant karves 
per miestą jos, ir žinoma, su 
kiaulėms gulėjo, kitas ant kar 
ves jojo.- Daug buvo visokiu 
laižybu, jog ne butu vietos, 
kad vyska pata’pyt. Mat tai 
vis isz dydelio patriotizmo, 
tai vis amerikoniszkai.

New Yorke, pasirodė nau
jos skrybėlės moteriszkos, nes 
teip milžiniszkoe, jog dvi mo- 
teres to paežio ūgio ne gali 
praejt pro viena kita ant said- 
voko. O gal tai buvo parašo- 
nikai, o reporteris buvo tosios 
nuomones, jog tai moteriszkos 
skrybėlės?...

Miestas Cincinnati, didžiuo- 
jesi jog jio detiktyvas, motere, 
daugiau padaro naudos ne 
kaip vyrai savo užsiemime. 
Ir ne yra isz ko stebėtis. Ne 
del be reikalo priežodys skel 
be: kur velnes ne gali, tenais 
boba siuneze....

Kada naujas prezidentas 
Taftas apyms savo dinsta, tada 
ymsis isz tikrųjų ant invedy- 
mo pacztyniu banku. Bus tai 
vienas isz naudingiausiu daig- 
tu Suvienituse Steitueia. To
ki pacztinei bankai jau nose- 
nei intaisyti Vokietyjoi ir pasi 
rode tikra laime del visos žmo 
nyjos. Ydant tai nusiduotu 
Taftui perveet tai per kongre
są, priesz kuri bankierei visom 
pajiegoms stengsis taji inneszi 
ma sumuszt, ba mat, jiems ta
da biznis susimažintu o ir kasi 
jerei bankinei ne galėtu ir ne 
turėtu ka vogt...

Isz Amerikos.

Visame turi būti vale žmonių, 
O niekados padonais kitu.

Ant jauno sūnelio tėvai fu
goje, 

Kad tasai tabaka naudoje; 
Bet ir seni verti lazdų, 

Katrie jeszko apsipaezuot mo
terių jaunu.

Jagu kriaucziu ir sziaueziu 
isz Europos ne pribūtu, 
Tai Amerike žmonis nuogi 

vaikszcziotu.
Ar gal ne? Ne butu ne sziau 

ežiu ne kriaucziu jagu isz Eu
ropos ne pribūtu. Ne gerai 
tėvai daro, jagu savo vaiku ne 
leidže jokio amato mokytis! 
Nes ka cze szneket api amata, 
dydesni dalis ezionaitinu vai
kinu ne moka skaityt ir ra 
szyt!

Mergaites moksle daug 
augszcziau stovi, nes ir tosios 
gal ne mokėtu to, jagu butu 
vale dyrbti fabrikuose ir mai 
nose.

1’rustas ižduos 85 500 000 
ant statymo nauju 

fabriku
Pittsburg-Pa.-United States 

Steel Corporation pastanavijo 
ižduot kelioleka milijonu dole 
riu ant statymo nauju fabriku 
plieno aplinkinėje Pittsburgo 
o teip-gi ant pagerinimo ma- 
szinu prie iždirbimo plieniniu 
vagonu. Bus pastatitas fabrikas 
kasztu, 83.000.000; padidini
mas Schoen Steel Whed Co. 
kasztuos 81.5C0.000 o Home- 
tead Steel Co. kasztuos 81.000 
000.

Nupjovė ausi savo paezei
Scranton Pa.-Jonas Loc kas 

isz Midvale likos patalpintas 
ant 18 menesiu m kaleyma už 
sužeidyma ir nupjovima savo 
paezei ausi su meeininkiszku 
peilu už tai jog ne norėjo jam 
duoti de /imte centu ant alaus 
o ir teip buvo užsigeriąs.

Norėjo iszsigaut isz 
kaieymo.

Pottsville Pa.- R’chordas 
Powell kuris likos apeudintae 
ant 12 rretu už sužageyma ir 
Juozas Kriėztcckae apeudintae 
ant 15 menesiu už vagyeta, 
stengėsi tomis dienomis iszsi- 
gaut isz czionaitinio kaieymo. 
Bet dažiuretojai in laika eueeke 
planus kalininku ir užkirto ke 
le aut luoeybes. Dabar aplaiky 
d deene bausme nog sūdo.

Brain vela bus kandidatu 
ant prezidento.

San Antonio, Texas - Ant 
užklausimo ar Brainas vela bu 
tu kandidatu ant Prezidento m. 
1912 ant Demokrat'szko tykie 
to, atsake jisai, jog jago reika 
las prispirs jin ant to, tai pasi
liks kandidatu ant tojo dinsto. 
Pažiūrėsime ar-gi iszsipildins 
jojo žodžei.

Nelaime kasykloje.
Washington Pa.- Kesiklosia 

No 2 Ellsvorth Coal Co. kada 
nusileidinejo anglekasei prie 
darbo atsiluosavo kelios bal. 
kės nog szafto ir nupuolė ant 
“kletkos”. Szeezi anglekasei 
likos numesti per puolancziU9 
balkius ant dugno ir ant vietos 
užmusze o likusieje keturi pasi 
liko gyvais.

Surado peria.
Trenton, N J.- In viena isz 

czionaitiniu restauracijų, likos 
pryimtas žmogus kuris nieką 
dos neatydarinejo ojsteriu' Ta 
sai žmogus vienok buvo teip 
gilukningu jog po atydarimui 
antro ojsterio, rado jamepuike 
peria, kuriam auksorei davine 
jo už jaja 8200. Tik nekurie 
žmonis ir turi giluki!

Atgabeno 47,000 galviju 
in viena diena.

Chicago.- Stockyarduosia 
apgarsino buk tomis dienomis 
likos adgabenta in pjovinyczes 
47,000 galviju. Del atvežimo 
tu visu galviju reikalavo 3,252 
vagonus. Yra tai didžiausias 
skaitlis atgabentu galv ju in 
viena diena nog laiko uždeymo 
czikaginiu etockyardu, Gdvi- 
jei daugiausia likos adgabenti 
isz Westu.

Maitino savo szeimyna tik 
burok ais

Norriston Pa.- Patrikas Ms 
Claferty per tris nedelias ne 
davė savo psezei ne vaikams 
daugiau valgyt kaip tik buro
kus. Kada Užsidavė geradeyn 
gumas tojo vyro likos nusiuns- 
tas ant 30 dienu in kaleyma su 
paliepimu sudžiaus idant jam 
nieko daugiau ne davinėtu 
valgyt per taji laika kaip tik 
viena karta ant dienos stiklą 
vandens ir szmoteli duonos. Ti 
kymes jog kada jisai iezeie isz 
kaieymo bus geresnis del savo 
szeimynos.

Motina perpjovė gerkle sa 
vo vaikams ir sau.

Frankfort, Ky. - Agnieszka 
Leideeriene, atėmė gyvasti sa
vo vaikams 5 ir 3 metu senumo 
per perpjovima abiems gerklu. 
Užpildus taji baisu darba per 
pjovė ir sau giarkle.

Vyras Leidserienes radosi 
nog kokio tai laiko be darbo 
įr kaip rodos to rūpinosi tuom 
labai. Kada vyras dažinojo api 
baisu darba savo paezios, nore 
jo sau atimt gyvastį, nes gimi 
nes jin sulaikė nog to.

50 Metu Kuningist.es 
Popiežiaus Piuso X.

70,000 ypatų eme dalybas cere
monijose, 34 kardinolu ir 360 
viskupu,—Žmonis pribuvo isz 
visu daliu svieto.

Rymas.- Su visa kzkelme 
ir papuoszimu Rymiezkos Ka- 
talikiszkos Bažnyczios, jojo 
szventinybe Popiežius Piusas 
X. apvaiksztinejo panedeli, 50 
- metu savo kuningystes.

POPIEŽIUS PIUSAS X,
Krikszcz oneisusuinkn isz vi 

su szaliu svieto, klausit niežiu 
sz. per pati popiežių 4as ne 
labai tankei atsitinka. LHugy- 
be visokiu vir-zininku atsilan
kė m Szv. Petro Bažnycz’a. Sep 
tines deszimts tukstaneziu žmo 
niu radosi priesz bažuyczia. 
Kada popiežius pasiroje ant 
gonkeliu savo papuoszimuo 
šia ir bažnytinuose rubuosia, 
žmonis atsiklaupė rodos vilnis 
mariu pasijuto; aplaikydami 
palaiminima isz jojo ranku.

Trumpi Telegramai.

§ Mt. Carmel, Pr.-Ugnie 
sunaikino czionais keliolefa 
sztoru padarydama bledes ant 
830 000.

§ Birmingham Ala.- Pen- 
kes de'zimts kalininku dirbda
mi No 3 kasiklosia užlege ka- 
siklae mierije pabėgimo. Ant 
laiko susiprato dažiuretojei ir 
sugražino juosius su karabi
nais. Asztnni sudfge ant 

smert.
§ Newark N. J.- Poni Bu- 

k'er iszejus pas savo kaiminka 
paliko ant tre.’zio aukszto savo 
trijų metu mergaite. Toji per 
sisveie per langa ir puolė že 
min užsimuezdama ant vietos.

Minersville Pa.- Mrs. Julia 
Sein pagimdė trinukus visi sū
nūs Tėvas isz didelio(?) džiaugs 
mo pavadino juos Roosevelt 
Taft ir Sherman.

— Berlinas. Grafas Zeppeli 
nas apgarsino, buk yra pasiren 
ges jeszkot Žieminio beguno 
su balonu, teip kaip Andree 
asztnonismetus adgalios. Pla
nas tosios keliones da ne yra 
padarytas, norints gana gerai 
žino, jog turės visokiu perezka 
du, nes prieszais tai turi ir vi
sokius spasabus. - Na-gi pa
žiūrėsime, ar pruselems nusi- 
duos sujeszkot tosios dalies 
svieto, kur jau szimtai pražuvo 
kune pasiezvente del mokslo, 
ant naudos žmonių.

ISZ BOSUOS, LIE» 
TUVOS IR LEN- 

K ĮJOS.
Kiek apsudijo žmonių ant 

smert 1907 mete.
Petersburg- Laikrasztis

Peles suetle 3.000 rubliu
Paczedimas yra geru daigtu 

Nes kas nori ir stengėsi būti 
paczedumae, privalo ir skatiką 
gerai szenavot ir ne slėpti po 
pastogia, po grindimis, kamine 
arba kitosia panaeziosia sky
lėse, kaip tai paprastinai daro

Ciesoriene ir Ciesoris 
Kinu numirė.

Nekurie ženklivesni Kinczikai 
tvirtina buk Ciesori nutrucino 
po smert Ciesorienes.— 3 metu 
kndykis dabar yra Ciesorium.

padovanojo ciesoriui Hsien- 
Feng. Teip apraganavo savo 
puikumu ciesorių, jog tasai pa 
dare jaja savo pirmutinia pa- 
czia, o apdovanojus jin sunutn, 
tebiri mirusi ciesorių, apdova
nojo jaja didžiausia garbe. Po 
jojo emertei, perkitrus motere

POPIEŽIUS LAIMINA ŽMONIS PRIE
BZV. PETRO KATEDROS.

Dalibas ceremonijuose eme 
34 kardynolai ir 360 biskupu 
isz visu daliu svieto. Teip-gi 
radosi Didis kun. Alexandras 
su dideji kun. X. enia isz Ro- 
sijos, kun. Matilda isz Saxoni 
jos. Kuningaikszczei Hchen- 
lohe it z Bavarijos, Schwarz- 
berg isz Austrijoj Conquista 
isz Iszpanijos ir kiti.

Piusas X, Giuseppi Sarto, 
gyme Rieše, Italijoi June 2, 
1835. I.-zdezventino ant ku- 
ningo Paduoje mete 1858.

Telefonas ir telegrafas 
ateiteje.

Telefonai be dratu, prisiunti 
mas fotografijų isz tolimo per 
telegrefa bus ateiteje galimu 
daigtu. Prie pagialbos tuju isz- 
radimu žmogus gales sav sėdėti 
namie ir ižgirst visokiu koncer 
tus ir matyti geriausius persta 
tymus isz Parižiaus arba Lon
dono ne tik ka galės girdėt 
baisa dainų nes reges visa pers 
tatyma kaip rodos tenais pate 
randasi. Kožnam mažiausiam 
mieetelije bus toki teatrai kur 
gales žiūrėt ir girdėt puiku 
peretatimu atloezimu kitoje 
daliję svieto. Tada nustos ke
liavimai didžiųjų aitistu.

“Riecz” paduoda akyva eura- 
eza, kiek žmonių likos apsudin 
tu ant smert 1907 mete. Isz vi 
eo likos apsudintu 627 vieoku 
ant smert. Terp tu buvo 540 
ypatos civilizuotos o 84 vaiska 
vi. Civiluu pakorė 410 o nu- 
sz utį 142. Vaiskavu pakorė 
19, perszove 65. Už keiseyma 
ant gyvaseziu likosi civiliezku 
pakai tu 182 o 5 vaiskavus. Už 
peržengimą piieezaie randa pa 
korė 182 civilnus. Už pleszi 
mus pakorė 190 civilnus o 6 
vaiskavus; perszove 69 vaiska- 
vus ir civilinus.

Apskrityse vilenekam ir ki- 
jauckam apsudino ant smert 
13, odeskam 84. varszaviniam 
65, maekoliszkam 59, naba- 
muskam 59, kazauskam 48, 
peterburginiam 42, ir kucke 
36, omskam 13, kaukaziszkam 
12 o turkeetoniszkam 1.

Vela užpuolimas aut 
trūkio.

Jukaterineburge.- Vėla banda 
piktadariu norėjo užklupt ant 
trūkio kuris veže 812,500.000 
in Petereburga. Banda euside 
jo isz 25 žmonių; penki isz pik 
tadariu likos areaztavoti o tris 
likos užmuszti. .
Žydams iszciviems 

patarimu hjuras.
Isz priežasties choleros iezsi- 

platinimo iezvažiuojanfeji isz 
Liepojaus uosto turi penkias 
dienas prabūti po gydytoju 
priežiūra. Atvykęs tam tyczia 
sz Amerikos gydytojas smar
kiai prižiūri, kad iszkeliaujan- 
tieji isztikruju butu tirinejami 
per visa tam paskirta laika. 
Taigi norintieji sesti in garlai
vi Liepojausuoete tuii 5 dienas 
priesz garlaivio iezplaukima 
ežia atvykti.

§ Varszavos general guber 
natorius l’epe uždengti 14 mo 
kyklu. kuriose mokėsi 5.600 
vaiku. Tarp Uždengtųjų yra 
dvi asztuoniu kleev, penkios 
septynių kleeu ir viena pen 
kiu kleeu. Varszavoje isz augsz 
tesniuju lenku mokyklu ne Ii 
ko nei vienos.

§ Suaugusi jtnerolo Line 
vieziaue dukra gaudavo lig 
sziol 1072 r. metame paezalpos. 
Dabar pridėta jai, kol neiszte 
kės už vyro, du tukstaneziu 
rubl. paezalpos metams. Jene 
rolas Lineviczius japonu karo 
gale buvo vyriausiuoju kar 
vedžiu.

Permainos dvasiszkijoje.
Vilniaus vyskupijos valdy 

tojas perkele kun, P. Petkevi 
ežiu isz Turgeliu in Rukainius 
kur inkurta dabar nauji para 
pija.

Isz kaieymo
Peterhofe netoli Peterburgo 

kalėjimas teip prigrūstas kali 
niu a iminietracijos baudžiamu 
ju, jog norint ten bausme atee 
dėti, reikia ilgai laukti, kol 
paeiliuoeuos vieta Prie kaleji 
mo, duru, tarytum prie epaved 
nyczios bažayczioje priesz Ve
lykas.

§ Varszavoj per paskutinius 
tns revoliucijos metus nužudy 
ta isz valdžios ir žmonių puses 
4,094, žmones. Prie to nepri- 
skaityta tie žmones kuriuos su 
szaude ar pakorė teismams nūs 
prendus.

§ Per paskutinius 3 mene 
sius vien Varszavoj teismas 
nusprendė nužudyti 228 žmo 
nes.

tamsus žmonis, ba del ko yra 
bankai ir kassos paezedumo, 
kur galima savo uszczedusi ska 
tika indet be mažiausios bai
mes.

Sztai kaip vienas naszlys 
Minske likos baisei nubaustas 
už ne patalpinima savo paeze
dumo in saugia vieta.

Buvo jisai eusirinkias tris 
tuketanezius rubliu, kuruos per 
manias ant bumaezku insinvo 
in pamuszala savo brusloto ir 
paslėpė ant dugno savo kufaro 
būdamas tikru, jog randasi 
saugioi vietoi. Dž;auged isz sa 
vo saugios vietos, nes ne ant 
mįsles jam neatėjo, jog trum
pam laike pasiliks vargszu. 
Tomis dienomis, dirstelėjo in 
savo “banka” ir paregėjo vie 
toje savo nauju bumaszku tik 
dulkeles: tai peles, iezgriauže 
skyle kufare suede ir sukram
tė kone visas bumaezkas. Ne- 
bagelis kone isz proto nu isz 
ėjo paregejae savo sunkei už- 
czedusi turtą tik dulkeles.

§ Lenkai reikalavo ir reika 
laujs, kad Varszavos universi
tete ir kitose Lenkijos mokyk
lose mokslas butu iszguldomas 
lenku kalba. Valdžia žino 
ma, to nesutiko, nes, girdi, 
“valstybe galinti sugriūti.” To 
del lenkai Varszavos universi
tetui apskelbė boikotą, vadina 
ei nenorėjo jame mokyties ir 
tiek. Universitetas stovėjo 
tuszezias nes nebuvo kam jin 
lankyti. Valdžia gi norėdama 
pastatyti “ant savo” prigrūdo 
ten rusu seminaristu, kurie ir 
studentavo tame universitete. 
Tas lenkams, žinomas daiktas, 
baisiai nepatiko, bet visgi lai
kėsi ramiai ir visai nekliudė 
tiems “mokslo vyrams” ju uni 
vereitete mokyties. Bet atsira 
do tarp lenku karsztuoliu kuo 
pele kuri apdaužė tiems ru 
same studentams szonkaulius. 
Taigi “teisingoji” musu vald 
žia nuspiende už tai lenkus 
nubausti. Ir tik klausykite 
kaip ji “iszmintingai ir teisiu 
gai” juos “nubaudė”. O gi eme 
ir uždare Varszavoj dali lenku 
mokyklu, o jeigu, girdi, dar 
nors vienas rusas studentas 
busiąs “nuskriaustas”, tai ir vi 
sas lenku visoj Lenkijoj mo 
kyklas uždengsią. Kate pieną 
paliejo, o szuni pakorė.

apėmė sostą ir randino lig 
ežiam laikui ant 170,000,000 
padonu ir 24,000 virezininku 
su geležine ranka.

Isz augseziau minėtu primi 
nimu, matome, jog ciesoriene 
naezle kinu, ne buvo žmogum 
nes liucipierum! Ne Sunum 
Dangaus, nes duktere peklos! 
Gerai, jog nore karta pasibaigė 
toji nedora motere, kuri laike 
Kinus didžiausioje tamsumoje. 
Gal but, jog dabar Kinai pa
bus nog savo ilgo miego ir ejs 
žingsneis civilizacijos ir apez- 
vietimo o priesz ka prieszinoei 
mirusi ciesoriene lįsi An.

sosto

Isz Lietuvos,

Apskri 
ezaliee, 
augsz- 
Vienu

Pekinas.- Kinu 
Kwang-Hsu numyre 
juom ir jio motina, sena 
riene Taxe Hsi An.

Impedžiu cievoriszko
likos apszauktas Pu-Wei, su 
nūs kuningaikezezio Chun, ku- 
dikys vos 3 metu senumo.

ciesorius 
o ’’po 
cieso

§ Belgijoj yra daugybe fa
briku, visokiu pramones instai 
gu ir augliu kasyklų, 
tai, nerasi kitos tokios 
kur pramone stovėtu 
cziau, kaip Belgijoj.
tik anglių kasyklų esą apie 8a 
tukstaneziu, visu Belgijos gy
ventoju yra tik 6 “milijonai. 
Beesant dabar visur bedarbiui 
vienoj tik Belgijoj darbai ge
riausiai ėjo. Bet dabar ir ten 
darbai sumažėjo, o nuo to dau
giausia nukentejo kasyklų dar 
bininkai. Jiems užmokesti 
sumažino 12 ir net 15^ ant do 
lerio. Buvęs nesenai darbinin
ku partijos suvažiavimas nuta
rė suezaukti viso svieto kasyk
lų darbininku suvažiavima, 
kurie apsvarstytu darbininku 
padėjimą, o paskui darbiniu 
kai butu prikalbinejami“pada
ryti visame sviete kasyklų 
straika, kad iszreikalauti sau 
algos padidinimą.

§ Vengrija.- Budapeezto 
mieste du gražiai apsivilkusiu 
ju vyru apiplesze komercijos 
banka. Jame užgriebė apie 20 
tukstaneziu rubliu.

TSI AN, KINU KARALIENE.

Visoje vieszpatietoje likos 
apszauktas gailestis už numiru 
sius, idant žmonis gailautu per 
300 dienu o palocije per tris 
metus.

— New York.- Ženklivesni 
kinczikai czionais mena buk 
virszininkai, po numirimui se
nos karalienes, užtrucino cie
sorių idant ne ingau'u tokios 
valdžios kaip ciesoriene turėjo. 
Vienok visi gyventojai Kinu 
džiaugėsi isz numiiimo cieso- 
rienes ir ciesoriaus, kuriu bai
gei nekente.

Priminimai apie Kinu 
ciesoriene.

Buvo tai gareingiause mote
re isz savo pasipuoezimu. Per 
szeezes adynas devintos jaunos 
merginos turėjo jaja ezukuot 
ir kvarbuot veidą, o katra isz 
merginu neiezpildidavo gerai 
savo užduoties tai plakdavo su 
botagu ant krutinės pakol ne- 
pasirodindavo kraujas.

Mirus Taxe Hsi Au, kaip 
vadinosi c'esoriene, paėjo isz 
labai senoviszkos szeimynos 
Manchoo, tauta kuri nog senei 
randino kinezikus. Būdama pui 
ki motere su didelėm juodom 
akimi. Hsi An buvo viena isz 
89 paežiu Sunaus Dangaus 
(teip kinczikai vadina savo cie 
šoriu) kurie randino. Isz savo 
ezetomezko smarkumo mokėjo 
daejt lig pirmutiniam lipsniui 
ir ant galo apėmė sostą o nie
kas jai ne galėjo pasiprieezint. 
Dabar mirusi ciesorių laike 
per visa jo gyvasti po pantaflu 
o gal ir pati privertė jin ant 
nueitrucinimo.

Kada josios viriausias sūnūs 
numyre, o kuri buvo apipaezia 
vue su dvilekoemetu mergaite. 
Baisei kankindavo savo palo- 
cinius tarnus o ir ciesorius ne 
karta aplaikydavo per žandus. 
Paczia tebirio mirusio cieeo 
riaue teip ne kente jog pado- 
nai ne žinojo jog ciesorius yra 
apeipaeziavias. Badai kelis kar 
tui teip balsei jaja sumueze 
jog vos sugrįžo prie gyvasties.

Hsi An, gyme Nov. 17-1834 
Buvo jiji mergaite vargingu 
tėvu, kurie gyveno Pekine. 
Užaugus, likos parduota kaipo 
nevalninke (tėvai parduoda sa 
vo dukteree) vienam garsin
gam jenorolui, kuris jaja isz- 
mokynias visnV;-

Rud vyliszkis.
(Panevėžio pav.). sodžiuje 

Augeztalkuose ūkininko Ta- 
mosziaus Meko namuose atsi
tiko didele nelaime: eudege 
vaikas. Vakare, kad tėvai bu
vo iszeje prie galviju, paliko 
grinezioje du mažu vaiku. Kros 
nyje kūrinos ugnis. Vienas 
isz ju Povyliukae 4 metu, tur 
būti, szildes arti prie ugnies: 
jam užsidegė perkaline szle- 
bute. Tėvas, praeidamas per 
kiemą, iszgirdo vaiko riksmą 
ir szoko in grinezia. Pradaręs 
duris, pamate vaika, deganti 
su liepsna. Persigandęs nežino 
jo, kas daryti, ir bežiūrint 
szlebute eudege ant vaiko. Ant 
rytojaus vaikas pasimirė.

Linkuva.
(Panevėžio pav.). Pakruo- 

jaus anstolis, padaręs krata 
dvare Tryszkomyee, euareezta- 
vo Ona Podžunaite. Nore nie
ko pas ja nerado, 'bet tuojaus 
iszveže in Pakruoja, paekui- 
in Paneveži ir isz ten peezczia 
nuvarė in Szauliu kalėjimą, 
kur ji dabar ir sėdi. Jiakaltina 
ma del prigulėjimo prie soči- 
jai- demokratu partijos kaipo 
iždininkas.

Tame paeziame laike, kad 
suėmė Ona Padžunaite, anteto 
lis norėjo susreeztuoti sodžiuje 
Tryszkomyee ūkininką Pupi- 
ar už prigulėjimą prie socijal- 
demokratu partijos, nors ir 
pas ji kratų laike nieko nera
do. Tame laike Pupis pasislė
pė. Bet kadangi policija ji nuo 
latai gaude, tai pate nuvažia
vo m Szaulins ir atsidavė in 
žandaru rankas.

Pajevonys.
(Vilk, ap.) Buvo euszaukta 

valscziaus sueiga. Tarp kitko 
buvo kalbama ir apie mokyk
lų padauginima ir apie paskiri 
ma paezalpos vienai neturtin
gai, negalineziai duonos užsi- 
dirpti, mergynai. Matydami 
svarbu dalyka beveik visi vale 
tiecziai ant to sutiko. Bet atsi
rado keletas riksmu kurie ant 
to jokiu budu nenorėjo su
tikti ir tik triukszma kele. 
Tarp ju ypacz atsižymėjo 
Trilaukio ūkininkas Žvirblis 
Jie negalėdamas kitus žodžiu 
pertikrinti, ir rankas in darba 
paleido. Jauna valstieti J. S. 
biauriai iezkoliojo ir laukan 
iszvare o po eueigali, kuomet 
traktieriuj susirinkusieji “pa
sistiprinti” ūkininkai iszmeti- 
nėjo jam jo netikusi darba ir 
stojo už J. S., tai jis supikes 
reže buteliu tūlam valstiecziui. 
Žinoma iszmete jin už^l lau
kan, o jis tuojau .’~4?ri2o akme 
Di-^:aUeD-į,am 2m°gU1

Kuningist.es


Iszejna kas Utarninka Ir Petniczei *
PRENUMERATA KASZTUOJĘ!

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

EUROPA—Rosije $3,50
Angliję Ir Szkotije 15 sh

_________ Prusus 15 mi

Mėnesinis Rasztas “Linksma Valanda”
AMER1KE AKT METO..... .................._.......  fl.ou
ANGLIJĘ__ >____ „___ _______________ 7 8h
'•ICSES   --------------------------- 7mr
tfOSSIJE--------------------- ---- --------------------SM0

KAS UŽ8IRASZO “SAULE" IR “LINKSMA 
VALANDA” IR PILNAI UŽ MOKA:

„MKRIXE......... ..13,00
B0881JE _________ _ _______________ $4,60
ANGLIJOJ.. 10 8h

Priek tam pilnai užsimokeja 
ftkaititojei, kas metas aplaiko 
dovana puiku Kaleudori.

sada ji ramindavo ir sopulius 
saldindavo. Vienatiniu jo’szir- 
dies skausmu buvo, kada atsi 
mindavo palikta giri ij indijo 
na, mieganti uoleje.

— Kas su juotn dadar atsi
tiko?- mislino-isz karsztliges 
da gali pasimirti, arba ji gali 
laukiniai žvėrys sudrasky 
ti.

Tie apie indijona mastymai 
didesni sopuli jo szirde dare 
negu laukiniu kankinimai. To 
del be jokio pertrūkio, visuo
met, meldėsi už ta indijona, 
kuri taip tolimame kraezte pa
liko.

ENTERED AT THE MAHANOY CITY 
PA. POST OFFICE, AS SECOND 
CLASS MAIL MATTER. : : ; ; ,

Kry ži us tarp Indij onu
Apisaka pradžios 18-to amžiaus 

Pagal Leukiszkaparasze P.
(Tasa.)

Misijonieriaus veidas tarpe 
tu sopuliu, umu laiku praszvi- 
to. Jo užtemtas nuo žaizdų 
akys, stebėtina szviesa užspin- 
dėjo, nes už vado juostos pa
mate savo brangiausia už vis 
ka pamesta kryžių. Pamatęs 
kryžių tuojaus abiem rankom 
nusitvėrė ir su sunkinybe pri
traukęs prie savo karsztu ir 
isztroszkusiu lupu pabueziavo. 
Kas gal apsakyti kunigo- mu- 
czelninko ramybe, kokia jie 
jaute, atradęs savo brangiau
sia turtą.

Bet jo szirdi da vienas 
džiaugsmas buvo aplankęs... 
sztai pamate, jog jo kraujais 
likosi ir kryžius aptaezKytae! 
Tušai matymas jam suteikė to 
kins jausmus, kad nėra kaip 
apsakyti.,, jam rodėsi, jog 
kryžiumi jo kraujas eu krauju 
nukryžiavoto lezganytojaus 
plaukia, liejasi... Nuo to maty 
mo jau jokiu jis kūno sopuliu 
sayye nejautė tik viena linkemy 
be... O tas viskas atsitiko 
pjaunant akmeniu didi pirez- 
ta!...

Kae-gi gali nenusilenkti 
prietz tiki tvirta tikėjimą? 
prieez tokia delei iezganyto 
jaus meile? Užtieea! Žmogus 
turėdamas savyj toki tvirta ti
kėjimą ir dievotumą, kanezio- 
ee ir sopuliuose, daug daugiau 
jisai aljauezia džiaugsmo ir 
ramybes eu Dievu, negu pašau 
liezkoee linksmybėse, ir 
tuose, ir sveikatoje be 
vo.

bet jam sirdi skaudėjo, jog tu- 1 
res tuo paežiu budu savo gyvy I 
be prarasti kokiu patsai Isz- ] 
ganytojas, Sutvertojas dangaus ; 
ir žemes numirė o ypacz-gi 
kad savo siekiamojo mierio t 
negales dasiekti idant ta indi- i 
jonu gimine prie Dievo atvers- < 
ti. |

Pradėjo melsties prie Dievo 1 
idant jo busanti smertis ant i 
kryžiaus toki pati iszganyma 1 
atnesztu kaipo lezganytojaus ; 
smertis ant kryžiaus akliems 
akis atidarė.

Tuotarpu besimeldžiant in- 
dijonai isz girios du medžiu 
parvilko ir križium suguldė, 
pradėjo sukamomis drutinti. 
Mirtie ant tu medžiu turėjo 
tuojaus iszsipildyti.

Jiems prie medžiu bedirbau 
ti už ju kaimo lindynių susi- 
kambejo laukinis balsas; jau 
- u h u - i i!

Indijonai nuo medžiu su 
smarkumu paszoko. Darba pa 
mete o vadas su dviem savo 
buvusiais draugais kaip suak- 
menejes stovėjo ir nežinojo, 
ka tur pradėti. Tasai balsas, 
kaipo jam paežiam, taip ir vi
siems jau gana gerai buvo ži 
nomas. Tai buvo “Didžiosios 

, Ausies” balsas. Vadas dabar 
( suprato bloga savo padėjimą. 
į Nej “Didžiosios Ausies” drau 

gai o taip-gi ir visa apygarle 
už jo užmuezima girioj, turėjo 
labai skaudžiai atmonyti. Per- 

, tat, matydamas jog jo auka at- 
gyjo ir, ne norėdamas in ran 
kas gyvu pasiduoti puolėsi 

t girion ir tankumynuose pra
puolė.

Milijonierius matydamas to 
ki laukiniu susimaiszyma, ne 
žinojo, kas galėjo tarp ju atsi 
tikti. Nes apie save arti ju nei 
vieno nemate apart mažo vai
ko, kurie eu emileziu sauja 
jam akie užbėrė.
Netrukus prieez jo akie būrys 

vyru vėl eueirinko. Pasirodė 
iez užkalnio “Dideji Ausie”, 
kuri visi laukiniai dykais 
kliksmais pasveikino. “Dideji

tur-
Die-

įaskartae naojM

ir užganadinv i ota8 4.
mu, -malda kankyneBV'^

r : c i < ';< 11 i : < : i u- 
nigo pireztu užbaigė eavo dar
bą, pasižiurėjo ant muczelnin- 
ko ir jo rankose pamate kiyže 
Ii, Subaubė tartum baisus žve 
ris ir kaip tigras ant nelaimiu 
go kunigo puolėsi ieztrauke 
jam iez ranku kiyžiu. Paeku’, 
davės su kumštimi kunigui 
veidan, pasitraukė. Misijonie- 
rius nuo ezito veidan užgavi 
mo sukniubo ir apalpo, bet 
laukiniai tuojaus euezoko ir 
atgaivinę visaip mankydami, 
vėl ieznaujo pradėjo kankin
ti.

Ant galo laukiniai taip daug 
nuilso, kad pas savo vada pa 
reikalavo sau atsilsio. Susede 
visi ant pieveles pradėjo roda- 
votiee, ka toliau su tuo “baltu 
ezunim” turi daryti.

Likosi nutarta zokoninka 
nugabenti in pirma ju gimines 
kaima, Iez ten paskui po ap 
linkines sodybas vedžioti, idant 
vyrui, moters ir vaikai gerokai 
“baltam ezuniui” atmonytu ir 
sccziai ateikankintu. Jis jokiu 
budu ramiai mirti negalėjo, 
bet pirmiausia turėjo iszkente 
ti nuo gauju laukiniu visokius 
draskymus ir muszimus, o pas 
kui pasilikti sudegintu.

Ka tėvas Bonipacas kelionėje 
iu artimiausia ju kaima iezken 
tėjo- rasztas užimtu kelias di
deles knygas, nes kelione trau
kėsi vienuolika dienu. Te- 
cziaue nežiūrint ant eavo tu 
baisiu sopuliu ir negirdeto ne- 
hornet pas žmones panaezaus 
varge, 'nnĮatoę pasiliko ramiu ir užganadintO)

IV.
Mumirelis atgijo.

Apjakeliai indijonai su lau
kiniais kliksmais nelaiminga 
zokoninka vede kaimas nuo 
kaimo. Tu kaimu gyventojai 
indijonai degantieji atmoniji- 
mu visur ji nemielaszird’ngai 
kankino. Vadas, nors užmuszti 
draudė, tecziaus iki soeziai pa 
vėlino kankinti. Taigi teva< 
Bonipaca plake, degino jo ku
na kramtė eu dantimis ir kož 
na syki vos prie gyvasties pa
likdavo.

Dievobaimingas muczelnin 
kas visus tuos sopulius ir isz- 
niekinimus kantriai ant saves 
priimdavo. Nuolatine jo mieli 
mi buvo, jog Dievas ne dykai 
daleidžia jam ežia savo krau
ją lieti. Jo kraujas turėjo bu 
ti pagerinimu dirvos, ant ku
rios jis paskui Dievo žodi sėjo 
ir netrukus Vieezpatiee Kry
žių insmeige.

Ai! kaip jam ramu ir ant 
szirdies linksma pasidarė, ka
da pas vada už juostos pama
te iezganytojaus Muka, kurios 
tasai laukinis nebuvo da pame 
tęs! Tarpe tu kankynių, tarpe 
tu iszniekinimu, jo akys visa 
da ant kryželio buvo atkreiptos 
nes tasai ženklas buvo ezventu 
tikėjimo ženklu kurio vienati
nis pamatymas jam žaizdas iez- 
gydydavo ir sopulius paleng
vindavo.

Ai! szventasis tikėjime! Ko —------ ,——j.
kia tavyj galybe! Tik tavyj' Ausis” susirinkusiems pradėjo 
viename krikszczionis katali-

. kas gali atrasti gyvenant ežia 
ant szitoszieto, ramybe, o smer 
ežiai amžinas linksmybes ir 
duszios iizganyma! Juk tu tik 
tai vienas nuo paties Dievo pa 
eini, nes kituose kokiuose nors 
pasaulės daiktuose, ar-gi rasi 
nore dalele tavo galybei! Iez 
visu ant apskritos žemes vais
tu kaip dusziai, taip ir kunui 
sopuliu iszgydymui, esi vienati 
mu vaistu. Buk paezlovintas vi 
sais szv. tikėjime!

Nežiūrint ant to kad tėvui 
Bonipacui atsitikdavo pioga 
pabėgti, bet garbingas misijo- 
nienus tuom nesidžiaugė ir 
nuo panasziu misliu kratėsi. 
Juk ji kur norints isz vienos 
vietos kiton vedant vadas su 
brangiu prisikabinus prie juos 
tos kryželiu vi?adcs pirmiau
sia eidavo. Milijonieriui tasai 
matymas suramindavo, nesj's 
vylėsi, jog nedykai laukiniai 
žmones ta szventa ženklą su sa 
vim neszioja. Jis kaipo kuni
gas, Vieszpatiee. paeiuntinis 
savo szv. kryžių nuo pat pra
radimo dabojo, kadangi jam 
butu didžiausioji geda, kad jo 
galybeskada norint laukiniams 
neapsireiksztu ir neiszaiszkintu.

Tęva Bonipaca bekankinda 
mi jau privedė prie paskutinio 
kaimo. Kaimo gyventojai ji 
susitiko ir su pagedusia rašte- 
be ant to mėtėsi. Kas nenore 
jo, tuokart jo neužgavo. Iez 
kentes paskutinius kankinimus 
lauke kas toliau su jo likimu 
dėsis.

Vyrai indijonai susirinko iu 
kuopa ir pradėjo svarstyti, sun 
klausia smeiti aprinkti. Tur
būt pas juos nebuvo vienodu 
mo. Kad ilgus laikus kliksmus 
kele o paskui in s žalis iezeia- 
kirste. Netrukus vėl visi krū
von subėgo ir vadui atsiliepus, 
visi nutilo.

Tėvas Bonipacas pasižiurę 
jo ant susirinkusiu, lezvido va 
da su lezganytojaus Muka ezo 
kanti ir visokius kraipinimus 
iszdarinejanti. Iez jo greitu.ju- 
dėjimu ir rėkavimu mieijo 
nierius suprato, kad indijonai 
jam rengia Kryžiaus srnerti.

Nelaimingas 
’ Bkitu“ - —

misijonierius 
neyerke

“baltveidis” juodose sukniose 
Sergekites jam ka nors blogo 
padaryti, nes “Dideji Ausis” 
ji po savo globa paima!

Tasai apeireiszkimas ant su
sirinkusiu pagimdė keistus 
manymus. “Didžiojo Ausies” 
draugai isz jo kalbos likos už- 
ganadintaie, bet kiti tuojaus 
užprotestavo. Po ilgu kliksmu 
ir sprendimu likosi ant galo 
taip jog kalininko likimas be- 
gyj poros dienu turėjo but 
iezrieztae.

•) Kalnmetas- pypke. Indijona 
del iszieiszkimo savo meiles ir prisi- 
riz Bimo dnoda pypkute ir kožnas, ku 
ris isz tos pypkutes ruko, visada ga
li but drauge su indijonais be jokio 
pavojaus,

(Toliaus bus).

pasakoti, kaip su juomi kitus 
kartus vadas apsiėjo, kaip ji 
primusze ir kokiu budu jisai 
atsigaivino ir pasveiko. Pasa
kodamas apie savo prietikius 
isz piktumo drebėjo ir visa 
ezaka, t y, susirinkusiu buri 
tuojaus prikalbino atmonyti. 
Matomai per triedeezimt ypatų 
prie jo prisiartino ir, palike 
isz jo užpraezymo užganadin- 
tais iszsitrauke kirvius ir ap 
link savo galvas pradėjo po 
orą sukinėti drauge apie 
“Didžia Ausi” szokdami ir 
juokdamiesi.

Po gerokai valandai, kada 
visi apsimalszino, “Dideji Au
sie” vėl savo atsitikimus prade 
jo susirinkusiems pasakoti, 
ypacz kaip ji “baltveidis pri- 
muszta atrado, žaizdas apžiurę 
jo ir slaptingoj vietoi nuo ne- 
prieteliaue paslėpė.

Indijonai mažii ant jo paša 
kojimu paisydami, tuojaus pa 
sigyre, jog ir jie turi pas save 
“baltveidi” ir nurodė ant klu- 
pojanezio po medžiu tėvo Bo 
nipaco. “Dideji Ausis” pasi
žiurėjo ir it pagedęs szoko prie 
misijonienaue. Pripuolęs prie 
jo, tuojaus virves nuo ranku ir 
kojų nukapojo ir padavė jam 
savo kalumeta. *) Paskui ap 
link ji pradėjo ezokti ir paga
lios juoktis.

Misijonierius jokiu budu ne 
galėjo suprasti, ka tas viskam 
galėjožinklinti. Pamatęs priesz 
save “Didžia Ausi” patsai sa
vo akim netikėjo, ar galėjo jie 
būti tuo paežiu, kuri girioj ser 
ganeziu buvo palikes.

Prasiezluostes galop akie, per 
sitikrino, kad neapsiriko. Tai
gi atsistojo, kalumeta priėmė 
nuo jo ir randonskun apsika 
bino.

— Ai, kaip asz džiaugiuosi 
- suszuko- kad taye dar nors 
prieez eavo emerti galiu pama 
tyti!...

— •'Baltveidis” nemirs- 
ateake “Dideji Ausis” o pas
kui atsisukęs prie susirinkusiu 
tarė:

— - Dideji Ausis” buvo 
pas Trokezus, nuo kuriu isz- 
girdo kad “baltveidis” juodo
se sukniose visiems rau- 
‘tonskuriams vieadagerai daro.

kalininkas yra tas

ei užeina ledinei 
laikai.

Saules skaitytojai be abejo
nes žino kadangi apie tai ne 
karta buvo rašyta kad pa- 
veikidan, Lietuvoj ir visoj Eu- 
ropoi klimatas ne karta persi- 
keite. Buvo laikai kada visoj 
eziaurinej Europoj net ant 
Lediniu juriu salų buvo karsz- 
tas klimatas, koks dabar yra | 
krasztuose terp tropiku. Kad i 
kar-<ztas klimatas buvo ir Lie
tuvoj rodo ta užūlikuosios 
suakmenėjusios liekanos tokiu 
auga tik kareztuose musu že
mes krasztuose kaip antai pai
mu. Paskui užstojo vėl teip 
dideli ezalcziai, kad musu tevy 
ne tapo užklota ir vasaros lai
ke nenutirpetancziu ledu kaip 
dabar yra antai eziaurinej da- 
lyi Grenlandijos. Ledu tu liko 
ei euneszti ant Lietuvos lauku 
akmenys, kokius ledai nuple- 
eze nuo kalnu elinkdami že
myn sukrovė daugelyj vietų 
ant Lietuvos lauku. Kokios 
priežastys pagimdė tuos dide
lius ezalczius kurie laikėsi Lie
tuvoj per amžių eiles tikrai 
nežinia. Laike tu dideliu szal 
ežiu ifznyko visoj siaurinėj 
Europoj iki Alpu kalnu girios 
ir medžiai isznyko ir gyveno 
pirma žvėrys; žinoma amžinu 
ledu užklotuose plotuose ir 
žmones gyventi negalėjo turėjo 
keitiesi in iziltesnius krasztus. 
Laikui bėgant vienog szaltis 
sumažėjo ir ant galo užstojo 
toks klimatas koki dabar tu
rime Lietuvoj ir visoj sziauri- 
nej Europoj.

Dabar vienog tyrinėjanti 
klimatiszkas sanlygas Europoj 
patemyjo tokius apsireiezkimus 
ant kuriu pasirėmė net tūli 
mokelincziai mena, kad gali 
szisurinej Europoj vėl karta 
ateiti lediniai laikai koki ežia 
jau viena karta buvo.

I z tikro jau ir Lietuvoj 
žmones patemyjo kad pavasa
ris ateina vis vėliau: 20 metu 
atgal ūkininkai Suvalkų gu
bernijos skalydavo kad jiems 
paszaro reikia tik iki Szv. Jur
giui dabar gi tankiausiai ir 
pradžioj gegužio menesio gyvu 
liai dar tvartuose. Pereita gi 
vasara ir szimet tikrai szal 
tos.

Kra-ztuose toliau in sziaurius 
dar aiezkiau galima užtemyti 
ženklus rodanezius kad klima 
tas eina szaltyn. Ant Sziauri 
niu juriu ledai eina vis storyn. 
Duodasi ežia patemyti ir kito
kį apsireiizkimai radanti kad 
klmatas poliariszkuose kraš
tuosią keicziasi eina szaltyn. 
Juriu ezunes persikėle in pie
tus o kiti gyvūnai su visu pra 
puolė isz Lediniu juriu matyt 
jie persikėle isz ju toliau in 
pietus kadangi ju ne galėjo 
isznaikyti isz syk kiti gyvūnai. 
Europos pakrantėse patemyja 
dabar tokius poliariszku krasz 
tu gyvūnus kuriu pirma ne 
budovo. Norvegitzkas moks- 
lineziu profesorius Saro netiki 
kad isz poliariszku krasztu tuos 
gyvūnus butu iszvije kiti dru- 
tesni. Tie atkakę prie Europos 
krantu poliariszki gyvūnai 
jauezia besiartinanezias klima- 
tiezkas permainas: ju pasi
traukimas isz sziauriu in pietus 
gali but ženklu besiartinau 
ežiu isz naujo lediniu laiku ko 
ki jau karta buvo eziaurinej 
Europoj. Profesorius Saro tiki 
kad toki laikai artinasi ir sako 
kad jo vientaucziams norve- 
giecziams tašyk nebus ka veik 
ti tėvynėj, jie turės isztineez- 
dinti in sziltesmus krasztus, ka 
daugi apstabdyt besiartinau- 
ežius szalczius nukreipti juos 
kitur dar žmones ne moka.

Turite gerai apsvarstyti,
Jagu norite gymine parsi

traukti;
Ne vienas ant praezymo gy- 

miuiu,
Siuncze szipkorte, kad ir ne 

turi piningu;
Pasidaro skolų, 

Mat, skolina no kitu.
O ar turi kokia nauda, 
Jagu pribuna kada?

Szitai vienas savo paezios se
serį partrauki,

Ir kada jau sulauki,
Visas drapanas poniszkas 

gavo,
O ir kuodą ant galvos suszu 

kavo;
Ir ta lietuviszka mergaiti, 

Stojosi kaip miesto panaiti. 
Sesute pagelbos jokios ue turi, 
Grinorkele niekuom užsiimti 

ne nori,
Per naktis trankosi, 

Aųjksti kelt ne nori, kaip bu- 
j dina, raivosi,

U-gi kad fri kontri,
Tai dirbti nieko ne nori!
Ir ta gnnorka, svainele, 

Ta žydo kumele, 
In niekus pavirsta, 

Isz dorybes isztvirksta!
Jau tai teip, buna visados,
Jog isz parlrauktos ne tuii 

naudos.
Pagelbos ne turi, 

Stuboje ne apžiūri, 
Per naktis trankosi 

Mat sav vyra renkasi!
Tfep, teip, veluk pasijaukite, 
Jdkiu isz krajaus ne traukite.

Vienas pas savo kūma atėjo, 
Ir prie saves pantuke gūžes 

turėjo;
A Mat sveczuose buvo, 

Tai no savo kūmos gavo. 
Toi boba sutikus, norėjo ta 

buteli gaut;
Viską tam vyrui žadėjo, 

Bet gauti džines ne galėjo. 
Bobos ne gali atsikratyti, 

Turėjo kuloka panaudoti; 
Bežias pora ypu per terla, 
Parėjo namon, palikins ta 

balda.
Boba varanta iszemi, 
Palycmona prisiunti;

Pas vaita kasztus užmokėjo, 
Su boba susitaiki ir 5 dole 

rius užmokėjo.
Boba namon parėjo,

Ir da su savo vyru paszne- 
k ėjo.

Sutari, jog ugadu gavo ma
žai,

Velei pas vaita Javai.
Da penkių doleriu provijosu 

O ko ir tikėjosi.
Žmogelis tąsytis ne norėjo, 
Penkis dolerius da pridėjo. 
U-gi bobele liek piningu 

turėdama, 
Kiszeniujo ne užlaikydama, 

Pradėjo gert 
Ir staugt!

Ir rodos kitokios ne buvo, 
Polycmonas pribuvo, 

Ant karuczio boba užsidėjo, 
In lakupa nupleszkejo!

O kiek iszlupo no žmogaus, 
Tai da pridėjo dauginus. 
Dabnr žmonių ne užkabys, 
Klyksmu jokiu ne darys.

* « *

SODAS SVEIKATOS
SERGANTIEMS ŽYDI!

Jei tau nusibodo landžioti pas visokius daktarpalaikius, varginti save liga ir leisti jei Įsisenėti, 
per tu tu daktaru nesumanima ar neturėjimą geru vaistų, arba jei tau nusibodo nuodintis visokiais 
patentuotais vaistpalaikiai.s, vynais ar balzamais ir kitais, kurio 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 i Dr. R. Mielke, kame pasekmingiausiai 
išgydo visokias sunkias ir užsisenėjusias ligas, kaip VYRU teip MOTERŲ ir VAIKU, kožnas 
kas čion kreipiasi, dekavoja už išgydimų ir buna sveikas ir linksmas.

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

A tcaVvmac Lnm • T,)kl'‘ b,,d"’ kl,<1 Thc COLLINS NEW Y0RK MEDICAL INSTITUTAS 
ZvlSdKyiIldS ICIIgVRS. užlaikomas gerinusių diplomatų daktarų sporŲalistų; visus ligų apra

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

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

padėkavonių, kurios ateina ka=diena, paduodame čion kelias. ,

Iigydyta nno: moteriikoa ligos 
kankynių Ir ikrepli&vimų, 

skaudėjimo šonuose, eąnarluo- 
še ir nenralgijos ligos. Jau 
pamatlskal sveika ir viešai pa- 
deka'-oja savo paveikei^ atsių
sdama.

Mrs. FRANC18KA 
ŠKLENAB1BNĖ,

(moteris Jono)
Route No 2,B. 65, Cereaco, Nob

AUOŠTAI OUODO.IAMAS DAKTAREI
Jeigu kiti dėkavoja už išgydymą, tai jau mano prlderyetė teipgl tereikall 

padfikavonų nž išgydymą ilgos, kurią nuo manąs kaip sloginantį kalną nu
kasė, per galybę augšto mokslo ir gerai sutaisytų vaistų, kuriuos man pri
siuntė Ir pagal pamokinimus suvartojau. Prieš tai netikėjau, kad per eavo 
išdykumą suardytą sveikatą galėčiau dar atgauti. Pirmiausia jaučiausi didelį 
nusilpnėjimą, telpat vėliau Ir mano inkstai buvo mvytę, drauge ir visus vi
durinis organizmas buvo suiręs ir tik kaip lapas rudeulje suvytęs, laukiau 
kada nukristi. Bet kad išskaičiau laikraštija apie J ųsų galingą gydymą ir 
grynai vaistus, tad atsišaukus ir atsiuntė man vaistus, kuriuos suvartojau 
pagal pamokinimus, sakau kaip kalną nukasė, teip nuo manęs ilgą, likausi 
pilnai svsikac. Tad ir dėkavoju už sanžinlšką ir gabų išgydymą. Dabar 
jaučiuosi kaip naujai a‘gimęs, linksmas ir sveikas, o tai visiems broliams 
lietuviams pranešu, Idant kreiptųsi prie Jus gydytis laike nelaimės ligos.

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

1625 Front st., Philadelphia, Pa

Sirgęs per du metu, skaudėji
mu strėnų, kriitibėje dieglių, 
plaučių nesveikumo, svalgi- 

. mo ir skaudėjimo galvos, zva- 
nljlrno ausise ir afielno nusil
pnėjimo ant sveikatos. Į13 
dienų pilnai išgydytas, supa- 
dėkavone ir paveikslą, pri
siuntė patalpint į lalkraštf.

JOHN PAULINIS, 
Fayette Co., Orient, Pa.

SKAITYTOJAU! Joi Tave vargina žemiau paminėtos ligos, nesendink, neatideliok, bet atsišauk, o galėsi būti išgydytas kaip ir kili 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, tuStymuose ir po krutinę. Galvos skaudėjimo, ūžimo ir spiegimo ausyse; kraujo 
nečystumo, išbėrimo spuogais, juodgalvėms ir niežais. Neuralgijos, neurastenijos, reumatizmo, 
skaudėjimo po visų kūnų, komių sąnarių ir nuo sutinimo, geltligės. Nuo abelno n usilpnėjimo 
blogų sapnų ir jaunystės išdykumo—sugriovimo sveikatos. Priepuolo, nerviškumo; n uo slaptu 
liff’b—kokio jos vardo ar skyriaus nebūtų.—Pūslės ligos, nemiegojimo, sunkumo ir skausmo 
kojose, rankose ir kitų visokių ligų vyrų kaip ir moterų-, skausmingų, nereguliarišku antdrapa- 

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

^^TA.S INSTITUTAS ISZSIUNTINEJA GYDUOLES^-^
Į VISĄ AMERIKĄ, CIKADĄ, 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 <lnc>
140 W. 34 st, (arti Broadway) New York.

nra Ofiso valandos: Iš ryto nno 10 iki o po piet. Šventadieniais nno 10 iki 1.

Teisybes.
Parasze: D. T. B.

Ar žinote? Yra ir tokiu mote 
riu,

Ka tiki del savo vyru?

Jagu užtektinai piningu turėsi, 
Tai kitokio prietelaus nereiks 

lausi.
Nieso nebijosi,

Laba ryta Kiaulei ne duosi, 
Linksmas busi, 

Vargo nebijosi.

Szalti greitai pagausi, 
Bet jio ylgai ne atsikratysi.

Kada motere gražės panczekas 
turi,

Tai nuolat szlebe pasikėlė no
rint sausai iszžiuri.

Jagu boba kokia slaptybe tu
rės,

O tos del kitu ižduota negales, 
Tai gules, 
Ir etenee.

Moterei labai galva skauda, 
Kada dorelis kuzenije skamba 

Tnr koki reikalą iszrasti, 
Kada ta doreli iszleieti.

Nežtnekur senas jaunikis 
mieli gavo,

Jog viena diena teip eugal- 
vavo.

Po sugertuviu vyras, 
Kaip paezuotas buna geras 
Nes jagu su boba atsiekire,

Ta daugumas pagire.

P. V. O S I E C U N A S,
12 & CARSON ST. S. S. P1TTSBUW&, PA.
Pino a Lietuviszka Baię+ųa

SU KAPITULŲ 575,000,U®
8UORGAN1ZAVOTA IR CZERTE- 

RUOTA KAIPO

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
(VISI. TAUTU BANKA)

ORGANIZATORIUS TOS BANF.04 IRA

P. V. OBIECUMAS.
M UBO tanka irn tai viena iez tvirczfaneiu Barte. Valet., czertemota, esLnti po koatroia 

Valstljoe rando ir per tai pilnai ažMtikluma. Priima piningai del uAakM->e»*ljmo Ir moka tet 
virta procentą. Parduoda ialvakortee ant geriausiu linija Ir įtunaata ptMnrua in rktar dyfie 
artėto. Padaro darlernaetls atlikimui rleoklu įsikalu ea waldži» MMAofgos. Iismąjao rteo N 
klus piningus ant Amor'koniszkc arba kitokia. Daro apsergeymua uo tąjnJe* ant alao daJkta I 
ir 1.1. Piningas del paczedlnlmo galit prielunst pacztlnlu Money O4sr arba Erprwa Oo o L 
tuojaus bna iezslanstos bankaros knlngatea. Kreipkite! riet Pas gera ZiBumi del Irfrtn- ■ 
rl P. T. OBIECUNA, o busit apgsergetl no risokia apgarlka. <

BISCHOFFS BANKING HOUSE
Uždėta 1848 m. (BANKA BISCHOFF’O.) Uždėta 1848 m.

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

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

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

Pinigus priimame ant knygucziu nuo $5 ir duodam procentą. 
Szipkortes iszMincziam 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 i? pristatome pasažierius ant laivo 
uždyka, o kas pas mus paraszis, praneszdamas apie savo 
atkeliavima ir paduos aiszkiai diena ir adyna, kuriuom 
gelžkeliu arba boto isz vietos iszvažinos tada siusime 
savo pasiuntini ant pasitikimo, o tokiu budu apsisaugos 
nuo gabiu apgaviku.

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

pieras, už žema preke. Sukolektavojima daliu atliekame 
kuoteisingiausiai.

Vindbėrio mergynos ne turi 
budo lamto,

Jagu net bažnyczioje guma 
kramto.

Net kampuczei lupu iszszutia 
no seilių,

Jog net man szlyksztu!
Ir tai badai toks gumas, 
No seno czebato aulas;

Ne gali sakyti kad visos, 
Tyktai tokios kelios, 

Ka ne gali 
Ir bažnyczioje

Oi mergeles,

STEFAN ROVNIANEK
318 3-RD AVENUE

Pase bloko icmlaa no Pltteburginlo Paoito.

PITTSBURG, . PA.
Didžiausia Lietuviszka krautuve visokiu 

gėrimu Suv. Vals. Kas tik naudojo muse 
nefatszavotaR, nes czisius vynus ir arielkos, 
tasai ne galėjo atsigėrėt joju o geriause mi» 
ra ir pata/navima tik pas mus apturėjo.

prekes:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I PER LAISZKA AR ASABISZKAI ATSISZAUKITE ANT ADRESO: J

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

NEW YORK, N. Y.

Nadeloje Banka atidaryta no: IO Igl I2 adynai. Subatoje Igl 8 adyaai ukaii.

O api tai

susivaldyti, 
turi kramtyti- 
pagriebs kva- 

raba,
bus gana.

Kn daryti su duktere.
Tėvas in savo prieteli:- Ne 

žinau ka daryti su mano duk
tere? Ne galiu duoti rodos ir 
gana, ka ijei pasakau, tai tuo- 
jaus atsako...

Prietelis:- Leisk ijaje prie 
telefono...

MUSO
Gers Raudona Krlcika 
Gera Raita Arielka 
Uonins - •
Human Jamaika ■ 
Ginas 
i nagine Arielka 
Klmm<i 
Anisetas. nuiarm gerlmaa 
( kištas apirllMH 
Nlirulte 
SllvMite, tikrai Lktnvkxka 
Terkellca ... 
Tcrkellca. tiktai Vengrlntka 
Konlnkua . - •
Konlnkan, Franeuilsikas 
Obuoline Brandy - >
Blackberry ...
HoroIIa, gardai gėrimai 
Melinvooge ...
V lai n lūle ...

A M E RI KO N ISZ KI
Ohio raudona* . .
Ohio baltaa—naldaa 
KnliforniloR, senas, ruksitai 
Kallfornljoa mustkatalu . 
Kalifornijos muRzkutalai 
Kallfornljoa tokalnzkan

. Kalifdrnllon (4 meta) Port Wino 
| Kalffornllon Saerl VA f ne

.. KallftirniJoR Rurgnndy, raudonas 
1 Viduriams Kartu* T ynai

Banalkyte po prekei, t’ikalblnlmas ant £10,o( , 
ir daigiau UŽMOKĄS EKSPRESĄ Pennsylvania 
Okla ir Wist Virginia valstijose. Adresai:

Stefan Rovnianek, 
sa&tfAtMw * Plttstog, Pl

2,00 •*
2,oo **
1.60 “
2.60 8,oo

S-’,no 2,5o 3.0i
2,oo 2,5o 3.or
2,oo 2,6o 3.o(
4.oo 5,oo « 01
2 00 2,5<i 3,06
4 Ao o.oo
2,oo 3,o<
2,oo 2.5o
&,00 8.5o 4,o«
2,6o 8,oo 3,5o
4,6o 6,oo O.oc
2,5o 3,oo 3,5<
6,oo 6,oo
2,6o 3.oo 4,06
6,oo 6,5o 6.ou
2,oo 2,5o 3,06
l,6o 2,oo
2,6o 3.00 ralon
2,6o 3,oo galor
2,oo 3,oo galot

vynai:
SI,oo Galonai

1,26 “
l,6o “

, 1.6o “

Garsingiausias ant ilsi sileti Ir žinomas kaip gerla- 
ses specialistas kronlszki If azslsenejusln Ilgi_ _ _ _ s

DR. KOLER,*-
Turintys geriausius diplomus ir lf> metine praktika fi 

dyme visokiu žmogyszku silpnybių. Isz^yde iukstanczaa 
ž m on in isz pavoyngu ligų, kurie su džiaugsmu garsina 
varda DR. KOLEK ir g^re savo pažimrtamiems vadin
dami ijn Sa m ari ton a tebirio laiko. >

Jojo rodos yra už dyka,—kožnes ijam szirdingai dek> > 
voje. DR. KOLER gydo visas ligas pasekmingai o Į 
užsisenejuses ligas inkstu ir rumatizmo, užslszaldima gUt 

vos, noeies, gerkles, pilvo ir žarnų; parku, iszberimu, niežimo, epileptiije, senu ro- 
nu ir vium ligas pacjnauczes isz kraujo. Gydo su geriausiu pasisekimu Moieriu 
Ligas o ipacz uzsisenejusiftB ligas GUMBO. Turi didžiausia atyda ant visokiu 
užkrecziamu ir Privatiszku Ligų [ar tai paejnancziu no tėvu] kaipo: sifilis, nii- 
Lrotymas viriszku pajėgu, veisei pat-naikynimo ir LL gydo greitai ir pasekmingai. 
Ne rejke sarmatintis nes gidintis ganogreieziausia, nes apsileidimas atnesae dides
ni pavoju ateiteje. Rejke žinot, jog vienas atsilaukimas nas gidintoiu ženklina 
daugiau ne kaip dvideszimts laiszku raszytu per ligoni. DR. KOLER kalba lie- 
tuviszkai ir lenkiszkai ir pats duoda ligoniams rodą, be pagialbos tlumocziaus, 
kurie randasi konia pas kozn daktara mieste Pitlsburgia.

a No 9 isz rito igi 9 vakare.
A DIN OS PRIĖMIMO.y g igi 4 po piet Nedelomfa

DR. KOLER.



LIETUVISZKOS PASAKOS
Rad ir užmusz, tai nieko, 

vis syki mirt reiks. Tada bobų 
te užkiezo jin už pecziaue. 
Nakti apie dvylikta adyna pa 
rejo dvylika žmogžudžiu, tuo 
jaus vyriauees sako: Cze žmo
giena smirdi. O bobute sako:
Vaikeli, rasi žmogų užmuszei: 

tavo rankos ar drabužis krūvi 
nas, tai tau smirdi. Atsake 
žmogžudis: Szendie nieko neuž 
mueziau. Bet vuosdams lindo 
in užpeczki, rado ir iszsitrau- 
ke ta klieriką. Tuojaus pasė
mė ezlega ir nori duot iu gal
va. Ale klerikas pradėjo pra- 
ezytia, paskui pamėtės ezlega 
žmcgžudis klausė: Kur tu ai
ni? Atsake klerikas: Ainu in 
pekla savo raeztu pareineezt, 
ba mane tėvas negimusi parda 
ve velniui. Ne, tai gerai, kad 
tu aini in pekla: tai paklausk, 
kaip man po emercziui bus. 
Dave vakariene. Pernakvojo 
Ant rytojaus ir pusryczius da
vė ir liepe tik neužmirezt pa 
klaust, kaip jem bus po smert, 
ir liepe grįžtant užeit. Kaip 
nuėjo in pekle, rado vienas du 
ris. Atidaręs tais nieko nera
do. Ėjo in kita stancije ir vėl 
nieko nerado. Lntejo in trecze, 
rado kelis velnius; kaip paš
ventino, tuojaus tie išbėgo. 
Nuėjės toliau in pekla rado la 
bai daug velniu. Kaip eme 
ezventit, pradėjo velnei rėkt. 
Neplikyk akiu! O jis sako: 
Atiduokit mano rasztus, tai 
ase jums nieko nedarysiu. Ale 
tasai, katras turėjo tuos rasz- 
tu neatidavė. Tuojaus .suriko 
Litciperis: Meskit ta, katras 
turi tuos rasztus ant Dimijono 
lovos. O ta lova priklota brit 
vu ir peiliu, o per tarpus ugnis 
aina. Paskui paklausė kleri- 
kas: Kas tas yra Dimijone? 
Jem velnei nenorėjo pasakyt. 
Kaip eme vėl ezventit, vėl vėl 
nei rėkt pradėjo: Akiu nepli
kyk, akiu neplikyk!- Pasaky
kit man, kas tas per Dimijon’, 
tai neplikysiu. Pasakė jem vėl 
nei sustoję, kad yr girioje vie
noje dvylika žmogžudžiu, o vy 
riaušes vardu Dimijonae; ®tai 
del jo szita lova bus po smer- 
ties. O dabar tucs rasztus ta^ 
velnias, katras turėjo, czypda- 
mas isz kepures iszeme ir mete 
jem po kojų. Pasiėmęs kleri
kas rasztus ir grižo namo. Ale 
yel užėjo pas ta žmegžudi. 
Klause žmogžudis: Kokiu budu 
tau rasztus atidavė? Klerikas 
sako. Kaip pradėjau akis jiem 
su szventu vandeniu plikyt,jtai 
jie prapejo rėkt. Neplikyk 
akiu. Paskui suriko Liuciperis. 
Meskit ta, katras turi rasztus, 
an Dimijono lovos. Tuojaus 
velnias rasztus man nutrenkė 
po kojų. Paskui žmogžudis 
klausė: Vaigi koke ta lova? 
Pasakė jem klerikas: Ta lova 
pilna britvu ir peiliu, ir ugnie 
per tarpus aina. Nusigando 
žmogžudis ir sako: Ar negali 
tu man duot pakuta? Klerikas 
atsake: Aime in gire ir imk sa 
vo ta obeline ezlega. Nuėjo in 
gire toli an tokio kalnelio, ir 
buvo netoli kelias. Klerikas 
paemes ezlega inkaee in žeme, 
o kotą paliko lauke, ir liepe 
vandeni neezt su burna sako: 
Kol bus balute tai melskis, o 
kaip bus sausa, tai vėl neszk. 
O žmogžudis prasze, kad tik 
jo neužmireztu.

Kleiikas ėjo namon, su raez 
tais. Parėjės namon parode tė
vu*, kad jau atsiėmė rasztus. 
Tėvas džiaugėsi, kad sūnūs 
jau jo. Paskui sūnūs pastojo 
kunigu, tobaus po keliu metu 
pastojo vyskupu. Jau iszejo 
keli metai, ir užmirszo j's ta 
žmogžudį. Viena syki vsžiuoje 
tas vyskupas per ta gire, ir pa 
kvipo jem obuolei, O buvo 
ž emos czesas; žino, kad nie 
kur žiema obuoliu ners, sako: 
Cze kur bus obuoliu man 
teip labai kvepa. Kuczerius 
nuėjo, rado, ale negal nuskint 
Szauke vyskupas pats atėjės 
rado diedeli jau žila pasenusi. 
Klause vyskupas: Ko tu cze 
klupai? ' Diedelis sako: Asz 
buvau žmogžudžiu, tai ma
ne vienas klerikas cze ant pa
kulos pastate, ale turbut numi 
re, kad mare neateina paleist. 
Atsiminė vyskupas, kad jie 
pale pastate. Pradėjo jie epą- 
viedot; kaip tik grieka pasako 
tuojaus obuolys nupuola, ir 
visi obuolei nupuolė, o du no

virszunee nepuola. Klause vys 
kūpąs, ba mato, kad du grie- 
kus turi, sako: Ar neužmuezei 
tėvo? Sako Užmuezian. Atgal 
vėl klausė: Da sakyk viena. 
Žmogžudis sako: Neatsimenu. 
Vyskupas sako; Ar neužmu
ezei koki vyskupą? Tada atsi 
mine sako: Užmusziau. Tuo- 
jaus ta obelis pagriuvo, ir die- 
delis in durnus pavirto ir pra
puolė, ir buvo laimingas.

Apie viena vagi.
Kad buvo bajoras prie po 

no dvaro, turėjo sunu. Tas sū
nūs iszejo mokintis vogt. Isz 
mokes vogt parėjo namon. 
Klause ponas to savo su 
siedo: Ar jau namie- girdėjau 
-tavo sudus? Atsake: Namie. 
Liepe ponas: Tegul rytoj pas 
mana ateina. Ant rytojaus tas 
vagis atėjo pas poną, ponas 
klausė: Na, ar jau iszmokai 
vogt? Atsake: Jau gerai isz 
mokau. Na tai pavogk szenak 
ti isz stainios mano arkli. At 
sake vagie: Gerai, asz pavog
siu, ir suderėjo tris szimtus ru 
bliu, kad pavogs. Ponas pasa
kė vyrams: Szenakt vogs ark 
h vagie. Pastate ponas viena 
vyra isz vienos puses aiklio, 
kita isz kitos, du ant doru, vie 
□ a ant arklio pasodino ir liepe 
gerai dabot. Vakare vėlai ne
sulaukė vyrai vagies; tik žiur, 
ateina koke boba sena suša
lus. Praezosi ta boba: Vyru 
czei, leiskit mane pernakvot 
cze kur nors. Vienas sako; Ne 
galima. Kitas sako: Bene ta bo 
ba vogs? Ir inleido. Ta boba 
davė tiems vyrame po sznapea, 
szunims davė mėsos isz krep- 
ežio. Tuojaus vyrai ir ezunye 
pasigėrė. Paemee vagis szunis 
suriezo vuodega su vuodega, 
visus euraisziojo sukabino ant 
tvoros. O tiem vyram, katrie 
stovėjo pas duris, tiem padavė 
po dideli knipeli; o katras sė
dėjo ant arklio, ta pasodino 
ant ėdžiu; o katrie ezale 
stovėjo, tuos pasodino ant lin
do?. Eme arkli ir pavogė. An 
rytojaus ponas žiuri, kas cze 
padaryta: szunys sukabinėti ir 
vyrai ne ezeip ne teip pasodin
ti. Szauke ponas ta vagi, atėjo 
vagie. Ar jau pavogei mano 
arkli? klausė ponas. Atsake 
vrgis: Jau. Paskui ponas ir 
užmokėjo tris szimtus.

L:epe dabar ponas: Pavogk 
tu no mano ponios marezki- 
nius, katrais apsivilkus, ir žie
dą no pirszto. Atsake vagis: 
Gerai, asz pavogsiu. Ir su
derėjo vėl tris szimtus. Kaip 
atėjo naktie, nuėjės vagis isz- 
^ase isz kapiniu nabasznika ir 
atneszes po langu vis po biski 
rodo. O ponas pakajui su 
muezkieta dabojo; ka*p va
gis žiurėjo per langs, tuojaus 
ezove, tuojaus vagis pargriuvo 
po langu. Dabar ponas in po
ne szneka: Bus bėdos, ta 
vagi jau užmuezau. Iszejes 
ponas paėmė ta vagi ir ne- 
sze kavot, o tai buvo ne va 
gis ale nabaezninkas. Ponas 
nuneeze negyva kavot, o vagie 
atėjo in pakaju ir atsigulė pas 
pone ir paliejo buteli mielių 
po tai pone, ir sako: Jau tu 
apsigadinus. Liepe nusivilkt 
marezkinius ir žiedą padėt: ba 
jau vagis sake ponei: Asz da 
aisiu lauk. Paeiemes vagis žie 
da ir marezkinius ir iszejo. At 
eina ponas. Jau, sako pakavo 
jau vagi. Ale pone klausė jo: 
Buvai parėjės ir vėl iszejei ir 
teip ilgai buvai. Dabar pone 
praezo; Pajeszkok man kokius 
marezkinius, ba aez nuoga. 
Klause ponas: Del ko nuoga? 
A'sake pone: Ak tu žinai, 
kad tie neczyeti marškinei. 
Tada ponas suprato, kad jau 
pavege. Klause ponas: O gi 
žiedas kur? Atsake pone: Cze 
ant stalo tu padejei. Ponas su
visai nusigando, kad ji priga 
‘vo vagie; jie negyva iez kapi
niu žmogų nešiojo, tai ponas 
labai bijojo nabaszmnko. Ant 
rytojaus ponas pašaukė vagi 
kad atneeztu marezkinius ir žie 
da. Ir užmokėjo jem pinigus.

(Toliaue bus).

VISAI DYKAI 
Prisiųsk mum porų markių, savo 
tikrų vardų, pravarde ir adresų, o 
mes tamistal nusiųsime No. 3 kata
logu, didžiausių lictuviSkoie kalboje, 
64 dideli puslapei. Jame telpa teisin
gi apraSymai apie suvirS 200 visokių 
kūniškų nesveikumų, vyrų, moterų 
ir vaikų. Išaiškinu pradžių, priežas
tį ir pasekmes ligų Ir pasako kokias 

gyduoles naudoti, kiek jos prekiuoja ir kur jas 
gauti. Telpa paveikslai ir prekės visokių nau
jausių electro-gydančių aparatų, Roberinių 
daiktų, Magifikų aparatų, brukuojamų ir Ra
šomų Mašinų, Stereoskopų ir jiem Paveikslų, 
Armonikų, Koncertinų, Britvųir daugel kito
kių kožnam reikalingų daiktų. Rašyk tuojaus. 
John I. Bagdžiunas, Propr. Adresuok teip:
JOHN'S SUPPLY HOUSE 

24 P1LSEN STATION CHICAGO, ILL.

Geriause Rodą.
Niekas negali užginti, jog 

dabartinis svietas geidžia varu 
iszsiyerszti isz po krikszczioni- 
jos globos. Labiausia visi sza- 
linasi katalikiszkos Bažnyczios 
intekmes. Matomai, jau nes
magu ir labai troszku Dievo 
prisakymu junge būti, kadan
gi tie prisakymai insako pa
daryti gala piktiems palinki- 
nams, nedraugauti su inyai- 
rioms piktybėmis. Svietas ne 
nori savo szirdyse pasėti tobu
lus tikėjimo mokslo grūde
lius, kurie iszbujoje sužydėtu 
ir persikeistu in krikszczio- 
niszku dorybių gales isz kuriu 
galima butu busimame gyve
nime nusipint! sau amžinus, 
tobulus vainikėlius. Sziu die
nu svietas nenori pažinti Die
vo, nei Jo teisiu, nei pastarų
jų moraliszkos papėdės. Ne
nori pažinti nei Bažnyczios, 
nei jos visokiuose suredimuose 
dvasios, bet visomis spėkomis 
skubinasi, bėga, nėra atgalios 
prie stabmeldybes, Tokio svie 
to pasielgimo pasekmes vi
siems numanomos: panaikinti 
visokį moraliszkuma ir duoti 
liuosa valia savo geiduliams. 
Nes kas-gi be krikszcziony- 
bes tuos gaszlumus, piktus pa 
geidimus žmonyse gales sulai
kyti arba užgesinti? Niekas 
per amžius, kadangi tik viena 
krikszczionybe tu bjauriu ligų 
iszgydymui turi atsakomus 
vaistus ir jin tik viena tvar
kos ant žemss palaikytąja ir 
visiems palaimų velytoja.

Kad apsaugoti žmonija arba 
svietą nuo stabmeldybes- rei
kalas syieta supažindinti gi
liau su kataliku tikėjimo ir 
Bažnyczios mokslu ir ta moks 
la investi kasdieninio gyveni
mo praktikom Tasai kriksz- 
czioniszkas mokslas turbut vi
sur, ir visada, ir visiems isz- 
guldomas, kaip privatiniame 
gyvenime, taip ir vieszame.

Bet kad tas galėtu invykti, 
reikalaujas pradėti nuo vaiku. 
Juk namu niekas nuo stogo, 
arba nuo virszaus nepradeda 
statydinti, bet nuo pamato ar
ba apaezios, tat ir pirmutinis, 
nuo vaiku pradedant, invykdi- 
nimas tikybos mokslo gali bu 
ti visuomet tvirtesnis, kaipo 
pamatinis. Suaugės žmogus 
isztikro tikybos mokslu negali 
taip giliai persiimti, jaigu jam 
toji tikyba nebus jaunose die
nose inkvepta ir kasdiena ne
bus praktikuojama.

Tai-gi ypatingai ežia atkrei 
piama atida in vaiku mokyto
jus ir mokytojas. Teisybe, 
lietuviu parapijinėse mokyk
lose mokinama vaikus kata 
kizmo ir Bažnyczios prisaky
mu ir norints tasai mokslas 
savaimis yra geras, tai tik szio 
je gadynėje perdaug bergž
džias. Vaikams isz knygų in- 
sakoma bile koki nors katekiz 
me atsakyma isz atminties isz 
mokti. Menkai jam tuos tikė
jimo reikalus aiszkina, o da 
mažiau arba visai nieko nepa
sako, idant vaikas pagal ta 
mokslą kasdieniniame savo 
gyvenimo apsiejime praktikuo 
tus. Na, ir ka, vaikas isz at
minties katekizmo iszvare ir 
netrukus viską užmirszo, nes 
jam niekas to visko in galva 
neinkala, ko jisai mokinasi 
arba ka turi mokintis. Tokie 
vaikai iszauga ir tikėjimo

O 
mokslo tankiausia nepažinsta, 
o kaip-gi jie gali pažinti, kad 
jie to mokslo niekad neprak- 
tikave.

Ot, isz to visko svietas ir 
genda, ir eina sau liuosaie ta 
kais pagal savo locnusnužiu- 
rejimus.

Szituos dalykus mokytojai 
ir mokytojos tur giliai savo 
szirdyse insideti ir pradėti 
praktiszkiau m vaikus moki
nius žiūrėti. Negana vaikui 
turėti vidurinius tikėjimo 
moksle persitikrinimus, bet 
reikalas jam pratintis ir prie 
iszvirsziuiu, nes tik tasai bū
das juose naikina piktus norus 
ir geidulius.

Tai-gi: neužtenka vaikuit 
tikėjimo mokslo dalis mokėti 
isz atminties, bet ta mokslo da 
h reikalas vaikui pritaikin 
ti prie kasdieninio gyvenimo 
praktikos ir taip kaip vai 
kas tiktai tegali pildyti ar
ba praktikuotis. Kitaip sakant 
vaikus reik mokyti ir pratinti 
prie pildymo trejopos priderys 
tos: linkui Dievo paties saves 
ir artimo. Nuo prigulinezios 
kadangi tu prideryseziu supta 
timo iszpildimo priklauso kaip 
amžina taip ir busima kožno 
žmogaus laime o per tat ir 
vaiko laime.

Nanjoviszkas trūkis
Metoli Londono (Anglijoje) 

iszbandyta naujai iszrasto bu
do trūkis. Iszbandymai parode, 
kad tasai trūkis bėga greitumu 
iki 300 myliu ant valandos 
didžiausiu saugumu. Vagonai 
to trūkio turi tik po viena ra 
ta viduryje abieju galu ir bė
ga tiktai ant vienos reles. 
Idant vagonas neapvirstu, vir 
ezui jo kitas ratas kabinas m 
virszui nutiesta rele, teip kad 
trūkis bėga tarp dvieju relių: 
viena apaczioje, kita viršuje. 
Iszezokimas isz vėžiu taigi ežia 
visai negalimas ir trūkis per 
tai gali bėgti su iki sziol dar 
nepasiektu greitumu. Dėjimas 
vienos tiktai reles sumažina 
ant puses kasztus geležinkelio 
budavojimo. Ketama ta iszra- 
dima tuomtarpu sunaudoti 
ypaeziai priemieseziuose, kur 
re’kalauja greit beganeziu tru 
kiu.

K U R BU N A.
Mano brolis Juozas Karpaviczius 

paeina iez Suvalkų gub. Vii! avitz- 
kio pav. Praezau at hzaukti ant 
adreso:

Mr. P. Ixarpavicz
E lton Colo.

Antanas Kaminskas ir Kazimieras 
Klimaszauckas. Tegul atsiszauke ant 
adreso:

Mr, Jos. Kemezis
94 Warwick st. Newark N J

Jonas Jurkus apie 26 metu senu 
mo, ka Iba ruskai ir lankiszkai. Paei 
na isz Kauno gub. Tverų par. sod
žiaus Dalgu, sakes jog 13 menesiu 
kaip Amerike 5-ta d. Spalio pribu
vo in Pittstonaisz New York kur gi- 
veno ant Cherry u Ii. Ir pabuvęs ke. 
turės dienas mano paėmė, overkotį 
už 22 dol. žiedą auksini su solferine 
akute 10 dql. kelnes 5 dol. ir 15 dol. 
piningais. Jurkus yar penkių pėdu 
ir 10 ool. auksztumo, aptkritaus vej 
do, be usu, virszutinei karei pusei 
neturi dvieju dantų. Jagu kas ji kur 
užtemytu o man pr anesztu teisingai 
apie ji, asz duosiu 5 dol. nagrados. 
Raszikit ant šiito adreso: (;o gg)

Mr. Jno. Ulpis,
10 Park st. Pittston, Pa,

Mano pusbrolei Jonas ir Jurgis Pa 
valkiezei paeina iez Griszkabudžio 
par. kaimo Pentiszkin, pirmiau give- 
no Londonia, 6 metai Amerike, gir1 

dėjau kad givena Chicago. Praszau 
atsiszaukti ant adreso; (;o

Mr. Ant. Sakalauckas.
Yohogheny, Pa.

Mano szvogeris, Andrius Benderius, 
9 meta Amer. gyveno priesz 60 
metus Shenendoah ir nusidavi api 
Pitteburg. tegul atsiszauke ant adae- 
so :

M John Raulynavioz, 
130 W. Lloyd Str. Shenandoah, Pa

Daugybe špilkų.
Suv. Valstijų CensuB Biu 

rae paduoda, kad laike 1907 
metu ežioje žemeje buvo pa
dirbta 19 tukstaucziu milijonu 
epilku. Kokia tai milžiniezka 
daugybe! Padalinus tas epilkas 
ant gyventoju ekaitliaue, iezei 
na po 225 spikas ant kiekvie
nos gyvos ypatos. O ežia 
inskaityta tiktai paprastos 
mažosios špilkos, neskaitant 
sakeziu, plaukams špilkų ir t.- 
t. DAeidžiant po 1 coli kiek
vienai špilkai, iezeina 320 tuks 
tancziu myliu, sudėjus jas ga
las prie galo. Tai yra, siektu 
jos 13 kartu aplinkui žemes 
skritulį, arba 100 kartu tarp 
New Yorko ir Anglijos.

A G. GROBLEWSKI,
—^3»5avipinKas ir FabriKantas*^—

Garsiu “Lenkiszku-Lietuwisku Waistu”
UNION NATIONAL BANK

MAHANOY CITY, PA.

Egiuterro No. 1.
Egiuterro No. 2.
ŽmijcczniK
Gumbo Laszai
Meszkos Mosi i s
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 Kumatizmo (naujas bu-L-v . . . , . , . ,

das gidimo) Geriausc giduole del skaude-
Giduoles sužlebcziojimui>™°.»aZl,<)s' pceziu,

maistu krutinės, szonosie, rumafizmo
Miltai no skaudėjimo szalczio, nuralgija ir nukand- 

galvos ima visokiu vabalukiu.

IGiduoles no skaudėjimo 
dantų

Mostisno prakaitavimo
Geležinisiudrutintojos 

svikate
Giduoles nutildimui vaiku
Giduolis no nuspaudimu 

(Corn Cure)

“Grip-kiur”
Plauka apsaugotojas

iMiltelei nuo kepami
“Kinder Balsam”
Bobru laszai
Rankvaistis no sutn 

ranku

DEL VISU 
KENTEJIMU IR SKAUDĖJIMU,

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

dejimo
Valditojas kraujo
Suramitojas nervu-szirdies 
Giduoles noEkzimo (Rožes 

pas vaikus) 
Plasterei isz kasztavolu 
Pomada plaukams

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

vaistas'kokios reskalingos o bus tau 10 sik geriau ir pigiau negu pas koki Daktaro 
0 i°Rn vaistai daugiau kasztuos negu $1.C0 tada užmokėsi po aplaikimui vaistu.

Siuncziant gromata indekit marke už 2/. Adresavokite:

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

VIENATYNIS LIETUVISZKAS

7 WASHINGTON STREET, NEW YORK CITY.

Jago vaziuojete in ir isi Ameriko tai gulit gani Laivakortes pigiau kaip kitur o 
ir vifins bankinius reikalus tai ateikyte pas mane, o ir užtaikau visokiu gėrimu 
ir^valgio ir nakvyne pigiau kaip kitur. Norėdami kelaut už dyka tai pristatau 
už darbinyka ant laivo. Teip-gi pasirūpinu visokiu darbus ir rodą duodu vi
same Hotel is randasi ne toli Kašte!-Ginies. Jago kokis apgavikas norėtu 7est 
kitur tai nesiduokit tik ejkit tieaiok pakol daejsit pas mane.

Su Guodone, VINCAS RAŽUKAS.

' ..... ■?

W. Traskauckas,
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

SRABOR1US
520 WEST CENTER SIR., MAHANOY GiR, EA,

..AIDOJE KUNCH MUmnDSlU, PASAMDO BI81SCS ____ rl7?TL. -
DEL PABIVAŽINMTMO, KBACST9 DAISTtTB, 1B T. T.

K A N T O R A S

0

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

Suvienituju Walstiju De* 
posytoras.

DU PROCENTĄ MOKAM ANT 

SUDĖTU PINYGU ANT LAIKO.

Harrison Bali, Prezidentas, 
M. M. MacMillan, Vice-PrezidentH 
Ira. H7. fames. Kfesijeris.

17 Akmenų “Railroad Zlego- 
ralio ” Patentuotas regu- 
ICIIdi latoris užsukamas 
Isz vlrszaus, del moterių ar 
vlru, 18 k. Tikro Aukso filed 
luksztal ir lezmarglntas pul

ke!, gerai laiko laika o 
yra padirbtas del tu, kt 
relkalauje gera laika už 
laikyt ant vis ados. Yra 
GVARANTYTAS ANT 2Ū METU 
Tik per 00 dienu siuslm 
ant juso adresoaper C. 
O. D. o jrgo potiks tai 
užmokėk $5,76 o jago 
ne patiks, nemkek ne 
vieno cento. A T M Y K 
jog kur kitur turėtum 

užmokėt uz tu ziegoreli net $35,00. Su koznu zligo- 
rslu duodam pulku lenciugell Dl KAI- Raszikit szediea 

EXCELSIOR WATCH CO.,
901 CENTRAL BANK BLDG. CHICAGO, I’LL.

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

Gydo visokias lygas akiu. Pritaiko akulo 
rius ir gvarantuqja juos tinkanczduma. Dr 
Winters per 5 metus mokinosi pas garsiu* 
fiis profeMaraū vigą laiku Philadelohw*.

KATALOGAS
SZTUKU DYKAI

Bus nusiustas kožnam. kuris jo 
pareikalaus prisiusdamas už 2c 
marke. Pamokinantisir naudin
gas kožnam. Adresas Toksai:

J. TWARDOWSKL Dept A
214 WISCON. St MILWAUKEE, WIS.

užsenėjusias paslatingas

Valdomas batonas.
Grafas Zepplin pagarsejesie 

vokietis balonistas pastebino 
pasauli savo neseniai laikytu 
lėkimu. Vartojo jis naujai pa 
gal savo ypatiškus plianus 
pabudavota valdoma balona 
Ineisodines 14 vyru jis kelis 
kart aplėkė ežerą Constance ir 
sziaurine Szvaicarija išbūda
mas ore iszvien per 12 valan
dų. Balonae jo visada lobuliai 
valdės kilo ir leidos sukinėjosi 
važiavo prieš veja ir su veju, 
visada teip kaip'ji valde. Viso 
perleke 225 mylias greitumu 
po 34 mylias valandoje. Balo- 
nas iszkilo torpai iki 2500 pė
du augeztai. Zeppelinae ketina 
antru kartu važuodamas su 
tucm balonu išbūti padangė

se per 24 valandas. Bevažine 
lamas jis sakos ieztyres jog 

juo didesnis balonae tuo leng- 
gviau juomi važuoti nes pro 
porcijonališkai oro atspirtis 
neezanti tokia didele kaip eu 
mažu balonu važiuojant.

Gerai skaitluoja.
Pasažierius: Pons kondukto

riau kiek myliu nuo Vilniaus 
įn Kauna?

Konduktorius pradeda skait 
liuoti Viorstu....

Pasažierius: O giyžštant 
isz Kauno in Vilnių kiek?

Konduktorius: Koks kvai
las klausymas. Žinoma kad 
tiek pat!

Pasažierius: Kodėl kvailas 
klausymas? Ar tamieta nežinai 
kad nuo 1 Vasario iki Nauju 
metu yra 334 do nuo Nauju 
metu iki 1 Vasario 31!

Teisme.
Teisdarie: Už ka sumuezei 

tamieta Martiniene kuomi ji 
prisikalto?

Apkaltintas: Ji man nie- 
kuom neprasikalto tik būda
mas našliu jau du metai kaip 
negavau bobos apdaužyti; to
dėl idant vieiszkai neužmirezti 
asz jia ir apkuliau nes neužil
go žadu vėl paeziuotie.

h

D. T. BOCZKAUSKAS,
520 & 522 W, South Al. Mahanoy City., Pa.
Turi MMinesaima ra wisais Europinei Bankais. Wisi jau ira persitikrinta, jog 

nunsti piningaj per muso tarpininkista greieziause nuejna.
Szimtai

Isz wt«u czaliu Ameriko, per muso rankas siancMsi kas meAas in
EUFOPA, LIETUWA, PRUSUS, ROSIJE, AUSTR1JE, 

LENK1JE, ITA-LIJE, IT T, T. IR T. T

•*99^ NE WIEN0 PININGAI DA NE PRAPUOLĖ.

PUIKIOS MALDA KNYGOS

No.l. No.2. No.3. No.4.
No. 1. Aukso Altorius, in puikia skūra su No.G. Aukso Altorius, puikei apdalyta su Didis Szaltinis, 1,000 puslapiu, $1.00 
apvalais kampais, 382 puslapiu, - $1.00. auksiniu papuoszimu, - $1.25. Senas ir Naujas Aukso Altorius visos reika
lo- 2. Aukso Altorius, in prūsine juoda No.7. Aukso Altorius, in morocco skūra $1.50 lingos maldos, 8G4 puslapiu, $1.00
sk.n-a, sū puikiu križiu viduiije apdaro ne Xo 8 A,]ks0 Altorius, apdaryta in baltai Balsas Balandėlis arba Mažas Szaltinis 
kune parduodu jaja už $2. muso preke $1.60 katl, puiku8 abrozeiis celluloid 3'711 puslapiu. - . 75/.
ho.3. Aukso Altorius, .n cellulo.d puikus maIa|ikai ant lenci , . j150. Garbe Dievui ant Augsztibes M0 pus. 75/.
aerozolis ant apdaru, puiki knmgele, $1.25 . . , , .
No.4. Aukso Altorius, in puikia juoda skūra No <1. Aukso Altorius, in celluloid, puikei Arnotas Sargas, apdaryta m audeklą, 353 
ir peria labai puiki kningele, $1.50 i is«narg>nta., galima gaute in,- bala, žalia, puslapiu.....................................................60/.
No.5. Aukso Altorius, in puikia skūra sujrausva *r szvies-raudona apdara, $1.00. Aniolas Sargas, apdaryta in skūra apvalais 
apvalais kampais, - - $1.00 'Kanticzka, druezei apdarita, - 50/. kampais, auksuoti krasztai, - 75/.

PASLAPTINES VYRU LYGOS
a5CtW"> 'kirtę

&ODA DYK AL UrSdiskos va*saios nuo 9 iki 5; nedS’domie nuo 9 Iki 1?

DR. JOS. LISTER C.
40 rsearhorn Street. La. > CHICAGO. U > . «>. s šį,

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

P^rduotla Szipkortes ant visokiu dnicziatisiu ir genauriu Ira 
vy. Siuncze piningus in visas dales svieto greieziause ir pi 
giause. Visi tie, kurie per mus siuntė apie tai gerai žino 
Iszduoda dostovierene del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam 

pavesti. Del draugyseziu prlsiatu puilses Szarfas, Juostas, Kepures, Karūnas, 
Špiliu Ii L t. Su kokiu nors reikalu kas—link Szipkorcziu, pi 
nings ir t L raadkyte pea dum • jaksite teisinga atsakyma

u^dressb'vol^yt teljD: “SAULE” Mahanoy City, Pa.

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 tuojaus 
kreipkis pas Dr. B. M. 
Ross, kuris atydžiai 
gydydamas per 24 me
tus, paliko geriausiu 
specijallstu Chicagojo 
pasekmingam gydymo 
Ilgu. Dr. Ross iSgydo 
visiškai kraujo užnuo- 
dyjimq, reumatizmu, 
ligas ir ligas paeinan

čias nuo Jaunystes nesupratimo ir išdykumo; gė
limu kaulų, skaudėjimu ir svaigimu galvos, 
skaudėjimų po krutinę, nugaros ir strėnų; smar
kų plakimų širdies, užymų ausyse, drebėjimų 
kraujo, pamūlinavusius paakius, spuogus ir dė
mes ant. veido ar kūno, skaudėjimų gerklėje, už
kietėjimų vidurių, biaurius Ir baisius sapnus, sun
kumų kojose, indubusiaa akis, žudimų vyrybės, 
negalėjimų miegoti ar valgyti, trumpų kvėpavi
mų, niežus, odos, inkstų, pūslės, kepenų ir skilvio 
Ilgus. Jeigu ėsi nuolutul nuvargęs ir greitai pall- 
stantis, baugus, gėdingas, nusiminęs, užsirūpinęs 
ir nustojus vilties išgyjimo, nužudęs vyrybg ir 
silpnas lytiškai, užkrėstas liga, turi tankini šla
pintis dienų ir naktyje, tai kreipkis tuojaus pas 
Dr. B. M. Ross, kuris duos tau teisingų ir gerų 
patarimų visai dykai. Ligoniai keliauja šimtus 
mylių idant pasiduoti gydymui Dr. Ross, nes jis 
išgydo ligonius kuriuos kiti prlpažysta neišgydo
mai*. Jeigu pats negali pribut, rušyk tuojaus ap
sakydamas savo nesveikumų.

DR. B. M. ROSS 
167 DEARBORN STREET

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

Priima ligonius kasdien uuo 9 iki 4. Panedė- 
lio, Seredos, Pėtnyčios ir Subatos vakarais nuo 
0:30 iki 8:30. Nedėldlenials nuo 10 iki 1. Susikal
bėt gulima lietuviškai, lenkiškai ir maskoliškai.

NAUJAUSIAS 
ISZRADIIWAS

"V DERMATStB&IJM ROKAEf.

Daugybe odos Ilgu paejna no neezvaraue 
užsilaikymo ir užsikrėtimo telpgl ir nuo 
viduriniu Ilgu. Daugumas gauna pnežkue 
pleiskanas, slinkimą plauku, plikimą per 
apsileidimą. Gydosi per neatsakancziuB 
daktarus ar agentus, kūne tik pinigus isz 
vilioja, o paskui raezote mums, kad eme- 
te daugybe gyduolu iez invalidu apgaviku 
o pagelbos negavote ir sakote, kad. gal ir 
muso gyduoles negelbee. (Taigi meldže* 
me mums darodyti; kokis žmogus likosi 
muso gyduolėmis apgautas.) Turimo tu- 
kstancelus oreglnalisiku padekavonlu. 
Tegul nore vienas daktaras parodo mums 
tiek padekavonlu, o mes duosime dideli 
atligynlma. Plika gaiva sunku gydyti, ja
go senas ir galva žvilga, tai to paoelbetl 
ne galima, bet Jago Jaunas, o turi retus 
plaukus, o ant odos matytis maži plauku- 
czei tai tam galima euteiktipagelba; plau 
kai neyra grybai—viena diena ne iszdygs. 
AteisaaukianMems nuslunslmedyka infor 
maclja su placziu apraszlmu. Mes nesiū
lėme prisispyrę savo gyduolu, teisingasis 
daktaras to ne vienas ne daro. Kas nori 
pereitikrint tegul raezo pas mus. Adresas

PR9F. J. M. 88UMSZ*,

c»

1$** WIENATINIS
J SALONAS IR GROSER-SZTORISl

SUGAR NOTCH, PA.

Paiduoda Cukru, Kava, Herbata, Mesa 
Miltus ir vyska ta kas ira reikalinga dfl 
žmogaus. Teipos-gi prie vietos randasi Sat 
tunas su milžiniszkais stiklais, szaltum alum 
arielkom ir pujkeis cygarais. Priektairi 

panluoda SZIPKORTE8 ii 
siuncze piningus in visas dalei 
svieto grejtaL

PUIKI SALE DEL MITINGU, SZOKIU Ir ttl

[r svotingiaa- 
sias priėmimas 
del visu kur ra
kite gardia Arielkele 
Alų ir Cigaru. Teip-gi
-ale del zobovu ir t. t,

K. Konewko.
98 S. MAIN ST. ASHLEY, PA1

1

DOVANAI Temykite gerai! tikra! lietuviška, didele krautuve 
VISIEMS^vhs Litnbin ^riubij, koncertiniu iidaugy be lutokuj muzikali^ instrument^. Geriausiu dziegorlu, 

lenciūgų, visokių žiedų, lakotų, špilkų, kolčikų auksinių ir paauk
suotų, visokio skyriaus mašinukių del drukavojimo gromatų, pui- 
kių britvų albumų portretams, revolverių, šaudyklių (striolbų), 
kišeninių lempukių, guminių litarų, adresams po&čių, 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., 6 tuzinai 
uz. $1.00, 1000 už $0.oo. Kas volitų sau ką parsitrąuktl, tegul prisiunčia už 5o
markę -.r teisingą adresą, o apturės didelį N 3 nauja KATALOGĄ DOVANAI 
»u 315 aiškių paveikslų ir 1000 visokių naudingų daiktų. Aš gvarantuolu, kad mano 
lavonas p.rmos kllasos, o prekės pigesnės kaip kitur. Orderius išsiunčiu greitai i visus 
Amerikos ir Kanados kraštus. Perkupčial gali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur.
IT P"“1"’'*'“ '•««*?laikraščio, katrame matėt apgarsinimą

VILKEVICH. 112 Grand st.. Brooklyn, N Y

Puikiausia 
užeiga 

del Lietuviu!

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

PIRMUTINE KRAUTUVE VISOKIU GERYMU

WHOLESALE.

9
 Pristato visokius gėrimus del sa^ 
lunyku ant pikniku, balu, krik! 
sztynu ahi, porteri, vynus, arieW 
ku ir Lt. Pristato in namus ai ii 
ir porteri bonkutem. Gėrimai 
pirkti pas Norkeviczia yra kauni



Pigus Pardavimas pas Refowicz Brol

REFOWICZ BROLEI, 138 W. Center St. Mahanoy City, Pa.

Vyriu ir vaiku siutai ir overkotai ka kitur parduoda po 
SI O ir $42 mes parduodam už $7.68

Siutai ir Overkotai kitur parduoda po $16 pas mus tik S1O 

S3 ezeverikai po $1.98. Vaiku $1.50 czeverikai po 98c. 

75c. sveterei po 48c. $2 skribcles po 98c. $4 kelnes $2.48 

Siutai po $5.68 Trumpos kelnaites 19c. Audeklini prie 

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

Reikalaujanti gerųrtąlk rod ė.11 
Armonikį ir visoki^itokįę, dūktų,, 
tai pas tnaįe galite gauti .lietuviško 
kalbo Kataliogądykai.Ąatrame yra 
visokių daiktip kąiųiSs fr ju piveikš-: 
lėliai; i n g u>

3141 UĮnlofCI

Vyrsz Puse Milijono
Dekavoniu uz geradejiste.

H'1' 1
!!! Dilgeles !!!

Kas nežino ‘‘Dilgeles” tegul 
ateiunezia už 10^ markiu tai 
gaus viena numeri (ja ga esi 
“Saule” sksityb jum) yra tai. 
pirmutinis lietuviu satyros ir 
juokiu laikrafzHs. E na syki 
ant menesio. Ka z’.uoja $1.00 
ant meto o 5C0 pusei metu. 
Adresavokite:

“DJgelee”
j 1815 E. M> yamensing Avė.
(6 Dec) Ihiladel) hie Pa

— Darbai ne ezlektai eina.
— Lig tzolei žiema lengva. ( 

o kad gerai prisnigtu ir atleis
tu tai norint vandenio ne butu 
stokae.

— Norint žmonelei pinigu 
turi in vale”, bet tiek niszumi- ( 
je, kiek kitais metais. Maitele 
jau ir protą gavo, žino, kad 
reike pininga czedyt.

— Pas lietuviezkus groeer- 
nykus biznis eina ne szlektai.

— Ant Pottevillee kalno, 
(važ.iuojent ant kapinio) Ka- 
zis Szineskey invažiavo su ro- 
guteme in Antana Augusta 
permuezdamae jam galva, jog 
daktaras turėjo susiuvt žaidu- 
Ii. Yra tai pavoyogiaueia vie
ta ant cziužineymo ir tėvai tu 
retu savo vaikams uždraust 
tenais cziužinet.

— Rsdingo poliemonai su- 
grove kelioleka “winter ezan 
ties” in kurias eusirinkinejo 
vaikai. Gerai padare, nes da 
ne visas apėjo Yra daugiau!

— Juozas Raeavich parejae 
namon gerai užsitraukęs, pir 
ma iezvares visus isz namo pra 
dėjo su kirviu daužint rakan
dus. Pati paprašius sudžiaus 
Coombo pagialbos, nugabeno 
girta narsuna in Pottevillee 
palečių.

— Už apvogimą eztorelio 
Jono Tulino, Jonas Romon, 
Mikas Lesko, Step. Olezefe 
key ir Jurgis Czineki, prisipa
žino Pottsvilles eude pne parai 
kallymo. Dabar bus nusiuneti 
m narna pataisęs kur turės bū
ti lig 21 mntu.

— Ne naudokyte be reika
lo vandenio, nes per daug jojo 
nesiranda pruduosia.

— Musu reporteris susiejo 
su vienu naktiniu polietnonu, 
turėjo trumpa pasikalbeyma, 
kuriame policmonas praeze 
idant apgersint lietuviszkam 
laikraeztije idant apsaugot jau 
nas lietuvaites nog atsilankini- 
mo aplink Redingo dipa, ba 
gavo prisakymus aresztavot vi 
sas mergaites žemiau 16 metu, 
kurios be jokio reikalo slan
kioje po dipa su szpicleis. Ge
rai kad ir ai esztavotu kėlės o 
tai butu geras pamokinimas 
del kitu.

— Aplaikiau visokiu nau
ju tavoru ant ezventu Kalėdų, 
iszko bus iszsirinkti jaigu mie 
lini piiktie dovana del savo 
giminiu ar pažįstamų tai nuei- 
kie pas A. J. Kazlaucka 415 
W. Center st. O ten gausi ge- 
rausiu tavoriu už pigesne pre
ke kaip kitur. Z egoreliu, Žie
du, Špilkų, Lencugeliu, Albu 
mu su muzikėm ir teip viso
kiu tavoru tinkamu del Davo 
nu ant Kaledv.

Ir pataiso ziegorelius ir vi
sokius sunitavojimus. Tavoras 
ir darbas yra gvarantitas (jo gg

— Kas nupirks da’gtus apims 
ir stubas. Daigtai geri, randa 
ne brangi.
Daeižinokiti po adreso:(po (jg) 

Mr. Peter Smalukus,
117 W. Mapple Str., 

Mahanoy City, Pa.
Daktaras Blažejauckas

L z Shenandoah atvažiuoje in 
Kazuno aptieka Mahanoy City 
kas utarnikas ir petnycze no 3 
lyg 5 ad. po pieta. Jio ofisas 
Shenandoah randasi ant banko 
“Shenandoah Trust Co” ant 

ir Center ulyeziu.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

Tumaqua, Pa- Darbai 
labai gerai eina ir uždarbei ge 
ri.

— Jauni vyrai raszosi in 
‘ Cicilikus” bet eu kokiu mie 
riu, tai nežino.

— Kun. Milukas per save pa 
ti prisiunstas kad suarganiza 
vot Kuopa susivienijimo. Na ir 
atsirado tokiu ka ptisirafzi ir 
piningu del Miluko sudėjo. 
Gal butu ilgiau pabuvęs, nes 
bijojo “c’ciliku”, ba kada 
Milukas vienam liepi parodyt 
kvitele no atliktos velykines 
iszpažinties tai butu parode 
kvitele ne ant juoko. Ir sake 
mums nereike isz kitur kunin- 
go, mes turime savo Niw 
Philadelphia, tai jo turime 
klausyti o ne Miluko.

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

DU BOIS PA.
Piningus sinncziame in visas dalis svieto greitai ir pigei. Szipkortes parduo
dam visu geresniu linijų in ir isz europos in visas dalis amenko. Padarome 
daviernastis reikale atėmimo daliu arba piningu isz krajaus Pristatome 
peczetis del draugyscziu ir biznierių. Priimame piningus ant procento per 
pacztu no dolerio ir daugiaus. Kreipkitės pas mus per gromata ant virsz 
minėto adreso lietuviszkai o persitikrinsite kad mes apsiename teisingai.

D-ro pasekme gydime specijaliszku ligų. •

Sztukos Sztukos.
Jeigu nori linkima laika praleisti, 

nusipirk nau ja sztuku knyga. £zita 
knyga iezguldinta Lietuviszkai isz 
Francaziszko. Turėsi daug juoku 
eau ir kitiems. Kasztnoja $1. Pini
gus siuskite per Money O deri, At

Tas ira prietelis žmoniu-kuris suteikia 
zyrdinga broliszka rodą dyki. Ne susine- 
sze su gauje szendienynio vysokio sztamo 
apsigarsyntoju: Jeigu apsergale liga, tai 
aikite pas savo miesto daktara. 
Bet jaigu turite liga gedinga-priyatyszka, 
tai gal nenorite savo mieste gydintis, o jaigu 
geidi teisingai tapti pagelbėtas, tai bukite 
iszmintyngi klauskite jiatarymo garsingo 
Vokyszko Specijalisto kinis sugryžo isz 
Euroj>os, isztyrias pagerinimo budo gydymą 
vysokiu kroniszku ir odos-skuros lygu, 
szimtai tukstaneziu pasiliko iszgydintais, 
kaip-tai jaunu vyru visokios užsikreczemos 
ligos, apriczsziu lygu kaip tai Reumatizmas 
visokį papuczkai, iszpnolima plauku urnai 
sustabuinti, nuo drugio-malctijos. Geriause 
isztyrta gyduole nuo at pratimo svaiginn- 
cziu gerimu-gyrtybes, kuris su savo žyne 
prijhnsroda, zednas, iszsygydinsGYRTIBE 
kurs tiek nelaimiu atsitinku ir kruvyna pro
ve žūsta ir sveikata. Nebijokie paraszit- 
gromata, sekretai visame užlaikomi, gyduo
lių nesiunezetne panevali, kaip kiti jumys 
prisiuneze per panevale iszvyliudami paskui | 
lini centą nuo justi, kurs žmogus su szeimyna 
neturi ka valgj ti, myslidamas tapti sveiku, 
tai užmoka ant sikio po keletą desetku 
doleriu. Cze visokias rodąs gausite, nie cen
tas nereikes mokėt, galite susiraszite Lie- 

į tuviszko kalboje, iszmintingais busite jaigu 
' raszisite pas:

BRUNDZA & 00;
(SPECIALISTS)

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

Millet & Riedinger
Duonk-kepei Ir Parduotoje Salduminlu.

gus 8iU8Kiie per money uen, .Uite 2o. marke o g. uei dydeli ka “ReCrean; ( Aptup.na^l^

,66° Mahanoy Cit,, Pa.taloga sztuku.
J. P. Vizgird, 

4600 S. Paulira St. Chicago, 111,

PRIE TO DAEJOM
JOG ESAME

PRIVERSTI
ISZPARDUOTI VISA TAVORA 

VERTIES S35.000
Vyriu ir vaiku siutu ir 
overkotu, czeveriku ir t.t. 
Esame priversti surinkti 
$12,000 traukija 15 dienu 
todėl viską parduosime 
už labai pigu preke. Szi- 
tas pardavimas prasidės

Subatoj Nov. 21
8:30 AD. ISZ RYTO

LEO’S
DYDELAM DRAPANIU SZTORE. 

17-19 W. CENTER ST 
MAHANOY CITY, PA.

Kingston, Pa- Dirba 
kas diena ala už darbei maži. 
Už leberi galima greit darba 
gauti. Ale per neatsarguma 
daugel nelaimiu atsitinka.

•f Diena 12-ta szio menesio 
tapo užmueztas per raka mai- 
nosia Jokūbas Staniukynas 
Paliko prezia, tris dukteree ir 
du sūnūs dideleme nubudime.

Ledford, 111- Darbai 
prasti, už tai jog labai sausas 
oras.

— Lietuvei visai ne sutiki
me gyvena.

— Parafija tveria, fundato
rių yra daug, ale mažai suma- 
mino turi kad gera dalba at 
likti per tai dalikai prastai 
slenka.

i Yra iisztikrinta ant to, jog pasekmes kaipo Specijalistas gydy-Į 
• me tuju ligų yra isz tikros ir ligos praktikos, o £ 
i nes isz knygų iszsnietos. I
Į Dr. ALEKSANDRO O'MALLEY, —"■'s-
fe spasabas yra tai praktika per visa savo amsziu gydme
£ tuju ligų ir per tikra szinast visokiu rnoksliszku spasabu Į / \
A naudojimo per ji. Jisai atiduoda savo tamysta del Į fe*. |
T jusu, kuris per 25 metu datpre, su pasikalbėjimu už I C. 1
▼ dyka pas save asadiszkai ar per paczta, o jo ofisuose I W, f
a randasi viskis ant važinimo jusu ligų, be mažiausio \ y /
J kaszto ant jnsu naudos. \ J
Į RUPTURA.
i Ar tai tikra ar tuomlaikine, arba vandenine, gydau
Y aut visados be naudojimo peilio,skaudėjimo ar atsitraukimo no no darbo. Bęoperacijos

į NEDVO-VITAL LIGOS.
4 Nuo padūkimo jaunystoje, persidirbimo ir isztekejimo, kurie sunaikina daugybe 
I žmonių ant viso gyvasezio gydau ant visados. Kraujas, nervos ir visi sanariai isz 

gyduolių ar operacijų,
UŽSLĖPTOS LIGOS

Kurios tankiai yra užsikemsza, o tik duodasi pažint per krauju inkstuose ir 
kituose. Dr. O’Malley X-ray ir kitos it ai sos greitai parodo liga priezasti.

VERIKOSELE.

Yra tai liga, ka gislos užsikemsza su juodu krauju privatiszkose dalyose kūno, 
per ka pastoja gislose kieti guzai ir beduoda del nuturos atlikti savo pareikalavimu, T 
iszgydau ant visados be bjaustymo, riszmo ar skausmo. Visos nervos buna drūtos X 
ir sveioos, o vyriszkumas vela buna sugražintas. Y

Prisiusk paeztinc marke už 2/. o aplaikysi y

Daktariszka knygute su abrozelais už dyka. 0

Dr O ’ M n 11 Avz 157 S. Washington St. Į 
L7I . V ITlclllCJ , Wilkes-Barre, Pa. j 

Czia raszoma ir kalbama lietuviszkai ir lenkiszkai. ■

Motere su ūsais
Akyvas atsitikymas atsitiko 

ne senei New Yorke prie iez- 
lipimo isz laivo pasažieriu. 
Terp kitu pasažieriu radosi ko
kis tai Franas Voodhull jau
nas žmogus su puikeie juodais 
useleis. Užyminejo kajuta su 
kitai edvienas ponais nes nogju 
ju szalinosi per visa kelione. O 
kad buvo ne labai sveikas per 
tai virszininkai emigracijos tu
rėjo jin nužiurejime ir ketino 
jin paduot po isztirineymui 
daktaru. Woodhull ne sutiko 
ant to ir staigai paezauke: Ne 
dalipstekyt mane asz esmu mo 
tere! Ir isztikruju teip buvo. 
Nog T5 metu pana Mary John 
son teip vadinosi mergina per- 
sirede in viro rubue. Per ilga 
laika dirbo ant ukes su kitais 
bernais ir niekas josios ne pa
žino o kada surinko sziek tiek 
piningu pastanavijo pribūti in 
Amerika jeezkot gilukio. Ne 
bus sugrsžinta adgalios in 
Europa nes ant tolaus persis- 
tatines kaipo vyras ir jieszkos 
sav užsiėmimo.

Kalendorių.
Su gružais pasiskaitimais at- 

eiuneime dovanai kiek vienam 
kas prieiune savo adreea.

Adreevokit: (,o xo l)
Bisch. ff'a Banking house.

237 Broadway, Ntw York.
MOKINKIMES PATYS.

GRAMATIKA angliezkos kalbos moklntie be 
mokintojo (.apdaryta) $1.
VAIKU DRAUGAS arba kaip moklntle 
skaityti Ir raazytl be mokintojo, 15C.
NAUJAS BUDAS moklntle raezyti be mokin

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

BALSUOKITE UŽ

w. F. DOCHNEY
Ant Miestiszko Burgiso.

Demokratu Partijos

Puikios pleszkes del 
sztorinio vežimo.

Yra tai labai gražios ir dru 
tos už $17.50 ir musu ranku 
daibas. Ateikite jiu pažiūrė
ti. Teipgi turime guminiu piosz 
ežiu arkliam po $2 25 lygSl 25 

E.F. Gruber,
34 E Centre Str.

Mauanoy City, Pa.

Ymerlkae yra Iuopos skllpae de) visu o tefp-gi 1 
t&vias, kam tav sunkei dirbt ir jokio pelno is.

ooneturet; jngo tik u> §30 no gali Inzelmok/t bar. 
c r!;<w. geras amatas p-i visa svietą! «Tj*go nori 
lažinot kaip gali iezsimokyr barberia'-ds tai ra
ižyk tu< jaue. Kalbame vlaosla lležr zluoela.

NOSSOKOFF’S BARBĖK SCHOOL,
1405 PENN AVENUE PIT'ItiBUBO, PA,

George Miller,
ZIEGORNYKAS.

Ka tik Aplaikeme^
Visokiu rudeniniu ir žieminiu tavom del 

moterių, merginiu ir vaiku. Visokiu szilku,

UZTRUCINTAS KRAUJAS
Mes esame VIENATINI SPECIALISTAI
NEW YORKE. Kitokiu ligų negydome. 
35tukst. žmonių ifzgidome traukijo 20metu ’ 
Jagu turi vario-kolorio pletmas, puozkas ■ 
ant kūno, isz.puolanczius plaukus, gleivėtas 'atlošu ir vilnoniu ceiku del szlebiu ir siutu
lopelius burnoje, skaudanezius kaulus, I , . , ., . ,
beganezius skaudumus. Mes iszgidom bai- j kokiu kas tik nori, ar mastais ar gatavu.

j Del merginu kuros eina in pora turim yisokiu 
daigtu del szliubo: szilko, atlošo ir visokio 
vilnonio ceikio su reikalingais papuoszimaL 
Turime szliubiniu vainiku ir kvietku.

Teip-gi turime visokiu blanketu, kaldru, 
ir puikiu drapaniu del kūdi

kio in krikszta, gausite geriau ir pigiau pas 
mus pirkti negu kitur. Ateikite peržiureti 
muso rudeninius ir žeminius tavoms, o jia 
pas mus pirksite, tai suezediusite piningus 

LšT*Pas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str. 

Mahanoy City, Pa.

.'(gaiįVM.in obuuuuiuv. vo i.-Agiuviii 17^1
5iausus stoviu ligų in 90DIENU GIDIMO. Į 
Visas opas iszgidomi in 30 DIENU popai-. 
sant kokiam padėjime. Mes prašaliname1 
baisybes paralizo, aklumą, ar lokomotor- j 
ataksija, visos ka paeina nog užtrucinto 
kraujo. Mes neparduodam czibtitoja kraujo ■ 
ir bonkas gvarantiti užtekti ant menesio, 
aiktai iszgidima kaip virsz-pamineta. Mes 
galime pataisyti padėjimą tuparalizavotu 
žmonių ir tikrai sustabdom kita jo užpuoli
Mes PHASZALINAM JO l’KIEŽASTI. p]uilkSHU 
Jagu esi iszbaudes visus kitus gidimus ir x 
tau jau drąsą iva atimta, mes szi rd ingai pia 
szome kreiptis pas mus, ipatiszka arba per ’ 
gramata:

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

NEW YORK.

PUIKUS Plono Modelo Ziegorells
Uždaromas, pulke! i zmargL tas, akeo iezilirbtas

- ! isz vireziaus uZeukoinas, isz 7 akmeniu, vidurel
,,, . . | amerikuniezki. Gvarantitas 21) metu, su moteriųGausyte CZlOliai, Itgluurvirlszko trumpu paaukeuutn lencugeliu 

visokio tavoro kaipo: $ 3 ■ 7 
Ziegoriu, Ziegorelu,

VC(T>'’ •; Daimantu, Muzikalis-1 
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
I1J W. Centre St.

118 ClOll!
.ADIES or 
2ENTS alia
Jagu matlHl tni pirksi. Atsiųsim per C.O.D. per 
ekey retu ir jagu patikę ir iszrodis ant §15 zlego- I 
relaus tai užmokėk §8.75 ir paimk eau Raezyk 
ar Ytriszka ar motenezka. M. C. Faber, 29, 

229 DearboruSt. Chicago.

Dr. J. Fropstep
Specialistas Akiu Lygas 

Pritaiso akulorius. Stiklines akla. 
Mano darbas kalba del eaves.

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

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

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

Gerai man ir smagul 
No Ragažinsko sznap.

selo turiu]
Ir tu kum ai

uestenetum 
Jago tokia a- * 
riefka turėtum

Atyda Elektrikos koštu 
ineriams.

Visiems naudotojiems eletri 
ko yra duota žinia kad nenau
doti eletrika be reikalo, tai 
yra: nežibinti dienos laike, ne 
naudoti dydesnius stiklus nei 
kaip prisakyta, ba bus intaisy- 
ta “miteris”. Jaigu kas inves 
eletrika be pavelijimo kompa
nijos arba daugiaus žiburiu už 
vestu, toksai bus paszauktas 
in suda. (į ’oeQ oy)
Peoples Light, Heat & Power 
Co. of Shenandoah & Maha
noy City,

Agentas

Columbia
ALAUS

54-66 N. MAIN

NO $5 161 $40
RUNES MASZ INOS.

Surrjazipa uždegirrja -- 
Praszalipa SKausrpa.

Sztai keletuose žodžiuose iszaiszkina visa misija preperato 
katras suteikė palengvinimą rumatizme — tos arsziausios isz 
visu ligų.

Severos Aliejus Sz. Gothardo
. — yra tai vardas to preperato. Yra tai linimentas stebuklingo 

veikmingo gydimo, kas isz geriausiu visoj pasauleje nog 
iszsinarinimo, , teipgi veiksminga del praszalinimo skausmo 
rumatizme irnuralgijos. Iszmintinga gaspadine visados buteli 
szitos gyduoles laiko savo name. Preke 500

Skaitykite ka poni Augustiene Musil isz Bowman, N.D. raszo 
“Turiu kanecz apsakyti tamstoms, kaip pasekmingai buvo 

juso Aliejus Sz. Gothardo. Yra jis teip pasekmingas kad po 
suvartojimo vieno butelio,likau pi-aszahnta no baisaus traukinio 
kojuose, ant kuriu kentėjau per ilga laika.”

SILPNI PLAUCZIAI
Nog beveik tiisdeszimts metu žmones vartoja

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

Y& 125 E, OakfSt.
Mt. Carmel,[Pa

Severos Balsamas Plaucžiams
laike kosulio, silpnumas ant plaucziu ir kitu lygu plauczuose. Iszbandyk tiktai 
viena karta kada turėsi drūta kosuli. Preke 25^ ir 500

AR TAVO SVEIKATA APSERGETA?

Šutai su kotais 
del moterių ir 
merginu yra 

’ ka dabar jus 
1 reikalai! j ate 
j ant ant saito 
rudens Teipgi 

! turime ilgiu 
kotu irparduo 
eime pigiau 
negu kitur.

Didžiausias Ka aaba;a p lai kerne ant 
surinkimas szlubinu rudens labai 

puiku ceiku 
del szlebu me 
linu, rausvu ir 
visokiu kitu 
puiku koloriu 
del kotu jekiu 
ir andaroku

szlebiu visam mieste.

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

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

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

^jįį !. j Jagu ne tai labai lengva tau pagiauti koki lyga Geriause apsergeti 
savo sveikata per laikymą garsingos gyduoles, po vardu

SEVEROS BALSAMAS GYVASTIES.
Yra tai GERIAUSIAS sudrutintojas, meilei priimamas ant silpnu viduriu. 

Prsszalina nesumalima, sugražina pajėgas ypatoms apsilpnytoms, prigelbsta gamtai 
sndrutina senus. Motinos labai ji garbina. Preke 75^

Severos gyduoles parsiduoda visose aptiekose. Neimk kitu 
Daktariszka rodą dykai.

W. F. Sevęra Co. “Ur

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

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

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

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

Kalbame Lietuviszkai, Lenkiszkai, Slavokiszkai, Angliuke"


