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Metas XXI

Isz Amerikos.
Lietuvys papilde 

patžudinsta.
Kankakee, II).- Karolus Ta 

maszunas, atėmė sau gyvasti 
apie szeszta adyna isz ryto; pa 
emias jisai britva, perpjovė sau 
giarkle. Priežastis tojo baisaus 
darbo buvo baime priesz nu 
baudymajinuž kreiva prisie- 
ga. Jojo draugai tvirtina, jog 
keloi dienos adgalios Tamaszu 
nas, susimusze su keleis vyrais 
apie kokia ten motere, pas ku 
ria susipesze. Po iszejimui isz 
namo Tamaszunas susityko su 
trimis vyrais užkaberije kurie 
norėjo atymt nog jojo revolve
ri. Tamaszunas isz piktumo ap 
skunde juos už pavogyma jam 
$25. Sudeiszsidave jog apskun 
dymas buvo neteisingas o Ta
maszunas ketino būti nubaus 
tas kalėjimu už kreiva prisie- 
ga, ir badai isz baimes atėmė 
sau gyvasti.

Tamaszunas turėjo 43 metus 
ir paėjo isz Vdenskos guberni 
jos, kur paliko paezia ir dveje 
ta vaiku. Czionais paliko broli 
ir isztekejusia sesere. Kanka
kee gyveno 8 metus. Turėjo 
savo lecoa narna Indianoje. 
Paliko 18000.000 doleriu.

Cb'cago.- Nelson Morris, ku 
ris 1858 mete pradėjo dirbt kai 
po bernas czionaitiniuosia 
stock yarduosia su rookescziu 
12 doleriu ant menesio ir gulė
jo karte su kiaulėms tvartuoeia 

vuleis ir uždėjo pjovinyczes, 
paliko turtą, kaip iezrodo su 
raszai verties 18 milijonu dole 
riu.
Atnesze fabrikui giluki-
Hartford, Conn.- Randas 

Suvienytųjų Steitu, užkalbino 
fabrike karpetu Thompson
ville, kur dirba kaipo prastas 
darbininkas Teddy Roosevelt, 
sūnūs prezidento; visokiu divo 
nu ir karpetu in randaviezkue 
bjurus ant puse milijonu dole 
riu. Miestelije žmonis tvirtina, 
jog jaunas Teddy atnesze gilu
ki fabrikui.
Rado S3.600 aukse ir 322. 

sidabre.
O<1 City, Pa.- Edvardas 

Woods irTamoszius Dickinso- 
nas, ėjo ant medžiokles. Pare- 
gėja zuiki, leidosi paskui jin o 
kuris pasislėpė skileje. Medė
jai pradėjo su karabinais kast 
skylėje ir ■ užtiko geležini 
puodą, pripildinta 3.600 dole
riu aukse ir 22 dolereliu sida
bru. Kada atnesze puodą ir pa 
rode savo draugams, tiejei pri 
leido szturma prie skilęs, vilti 
je atradymo daugiau puodu 
su auksu. Tvirtina aplinkines 
gyventojei, jog tai piningai 
užkasti per Joną Caldvelli, 
farmer’, kuris numirė trisde- 
szimts metu adgalios paikszu 
name.

Per daug tikėjimo 
atsiskyrimas

Scranton, Pa.- George F 
Rehrig inneize skunda ant at 
siskyrimo su savo pacz'a, su 
kuria gyveno septynis metus. 
Jojo pati buvo užeikietejus da
vatka ir užsiyminejo per daug 
bažnytineis reikalais, apleisda- 
ma vyra ir vaikus.

Rthrigas tvirtina buk jojo 
pati iszejdavo isz namu asztun 
ta adyna isz ryto ir nesugriž 
davo lig pusiaunakt. Kone kož 
na diena turėjo pagamint savo 
va'gi ir apžiūrėt narna.

Norints daugeli kartu per 
tikrinėje savo pseziai, jog jo 
sios privalumu yra sėdėti na
mie ir rūpintis namineis reika
lais, tai neklausydavo jojo, 
nes keikdavo ir kelis kartus 
net per žandus aplaižydavo 
per ka jeszko atsiskyrimo nog 
tojo aniolo velniszkam kailije.

Kas girdėt ?
O kad daugybe isz Austri

jos ir isz po Rusijos rengėsi 
kelaut in Amerika, ba žino, 
jog po iszranku republikoni- 
nio prezidento taikai pasitai
sys, užtat sujudu visi traukt in 
ta palaiminta žeme. Pribus ir 
dykaduoniu ne mažai po ap- 
globa “ciciliku”- “revolucio- 
nieriu”, ‘vagiu’’ ir visokiu pik 
tadariu.- Teip, ne štokuos lat
ru. O czionais toki latrai labai 
bujoję! Baka: visur kvailiu 
ne stekas, tokiu pat, kaip ir 
tiejei atvykėlei, kurie su paro
da kožna * žydberni” priimine 
je ir ižsižioja klauso, kaip to 
kis avingalvis tauzyje api nuo 
bodulio pasaka.

Del to-gi prasergstime, 
ydant davadni Lietuvei bile 
blozno, kokio ten dumblakly- 
nio posmavimo ne klausytu, ne 
ant susirinkimu ne eitu, ne 
pas save in stuba ne priimtu, 
jagu ne nori būti apvogtais, 
kaip jau ne karta atsitaiki. 
Tegul tokie dykaduonis imasi 

už špato ir drilaus, 
, Tai del tokio dykaduonio bus 
Į geriaus!

Temykite, Courtney, Pa 
Liet. Darb- Draug.

Sziuomi praneszu kad Ket 
verge tai yra 26-ta d. Lapkr. 
11-ta vai. pnesz piet, atsibus 
nepaprastas susirinkimas, žino 
moi visiems svetainėje. Kurio- 
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reikalai. Taigi visi aplinkinei 
draugai, malonėkite neatbūti
nai atsilankyti.

Draug. Sekr. V. Bandziulis.

Lenkijoje varszavinis guber 
natorius Skalonas buvo užda
rias 17 mokyklų tik Varszave- 
gimnaziju ir progimnazijų, o 
kada baisei sujudo žmonije, 
Varszave, tai už poros dienu 
velei liepi atidaryti.

Tai butu dydele neteisybe 
isz szalies carinio ukazo, jagu 
carinis paveliymas butu teip 
kaip ant juoko.

Bravorai ir karezemos ne užsi 
laikytu,

Jagu visi gazietas skaitytu.

Paprastai priesz žiema fabri 
kai numažina darba, o szimet 
galop darbai dauginasi o ir 
samanom apaugusius fabrikus 
apvalineje mierije pradeymo 
dyrbt.

Bus invales darbu, 
Bus ir gana piningu!

Jau musu milemi prietelei 
velei aptingo, jau velei ne tan- 
kei gauname žinueziu isz kai
meliu. Tur but užimti visi dar 
bais, tai ne turi laiko paraszyti 
gromatos.

Prietelei ne miegokite, 
Norint pora žodžiu paraszy- 

kite.

Kaip jau ne persenei dane- 
szinejome, jog szimet lig Užga
vėnių bus lengva žiema, tai 
teip ir bus,- no Užgavėnių žie 
ma prasidės. Ne užmirezkite.

. Isz pavasario mažai grino- 
riu pribus, ba lauke kokia su 
taika padarys mainierei su sa- 
vinykais anglekasiu. Kada su 
sitaikys, tai priplauks invales 
ungaru ir Italijonu daugybe, 
žinoma ir Lietuviu ne mažai.

Ne trukus pradesime kalen 
dorius siuntinėt del visu, kat
rie užsimokeja.

Kalendorius yra dydelei 
akyvas ir tas džiaugsis, katras 
aplaikys.

Protą geresni turi arkle’, 
Negu girtuoklei!

Girtuoklei tėvai, 
Girtuoklei ir vaikai.

KARE AMERIKONIU
SU JAPONAIS

Amerikoniszka flota 
aplaike žinia ka< 
pasirengtu in kare. 
Dydelis krutėjimas 
Maniloje.

Manila.- Eskarda admirolo 
Ilarpero, būnanti czionaitineje 
aplinkinėje, aplaike isz Wash 
iugtono, paliepimus idant ka 
greieziausia pasirengtu ant isz 
plaukimo. Kožnas laivas turi 
būti pasirengiąs ant iszplauki 
mo isz pristovos in 48 adynas. 
Kruteymas arsneoluosia yra di 
delis. Ant laivu krauna milži 
niezkus zoposties aunumicijas, 
anglių ir maisto.

Manila.- Aplaike paliepi
mus czionais idant sukuopintu 
visa vaiska ant Filipinų. Teip 
pat likos suszaukti visi aficie- 
rer kurie randasi ant urlopo 
arba vaksc'ju Cavite. Batali- 
jonai Olongapo aplaike palie
pimus stotie prie savo pulku.

Manila - Buna czionais nuo
monėje, jog atėjo paliepimai 
isz Wathingtono, idant viskas 
butu parengta in 48 adynas 
laiko prie musztines, o tai vis 
idant būti atsargeis, jago atėjiu 
prie nesupratimu terp Kinu o 
Japonijos, nes ant to atvyrai 
užsinesza.

Toliaus pasirodo, jog yra 
žinunus jog vaina Amerikonu 
su Japonais atsibus. Priežastis 
tosios vajuos bus kruteymas 
pasikėlimo Kinuosia o po tam 
intraukymas Japonu ant ap- 
malszinimo pasikeleliu, o 
priesz tai užprotestavos Suvie- 
uiti Steitai ir nedaleis juos ant 
nusknaudimo Kinu per Japo
nus. Szendien nieko czionais 
ne kalba daugiau kaip tik api 
vajna Suvienitu Steitu su Ja- 
ponije. Kožnas af cieras randa 
si kaip ant adatų, tikėdamiesi 
kožna valandėlė paszaukymo, 
o kad Japonija jau iezeme sa 
vo skarbeziu po vajnai su Ro 
sije per tai ant tikrųjų tikyei 
vainos su Ameriku.

Penki anglekasei baisei 
apdeginti

Nanticoke, Pa.- Kasikloje 
No 3 North th- fc likos baisei 
apdeginti penki anglekasei 
per užsidegimą gazo. Apdegin 
ti yra: Adomas Sukolaki, An
tanas Kornek, Ludvikas Siu- 
kowski, Anduus Kovalskis 
ir Mikolas Plius.

Badai vienas isz juju uždege 
gaza po padarymo szuvio.

5 metus už pavogimą 35 
centu.

Oakland, Cal. - Mikola 
Getts, turės atkentet czionaity- 
niam kaleyme per penkis me
tus už pavogyma maiszelio nog 
Mrs. Marrie Fastini, {kurioje 
radosi 35 centai. Kvailis, jojo 
butą pavogtas 35 tukstanczuis 
tai butu gavės tik pora mene
siu.

Žudinsta už naszle.
Wilkes- Barre, Pa.- Vladas 

Kowalskis prisipažino czionai- 
tiniam sude už nužudinima sa
vo tautieczio Nanticoke isz pa 
vidumo. Jisai ir jojo draugas 
buvo insimileja in ta paezia 
naszle api kuria susimusze ir 
toje musztineje užmusze isz 
piktumo savo drauga. Kovals
kis likos apsudintas ant pen 
k o’.ekos metu in kaleyma

Ir kate apleido miestą.
Winsted, Conn.- 1 Fannie” 

kate prigulinti prie saluninko 
da gyventojai” miesto balsavo 
idant ne butu karezemu o jo
sios locnininkas turėjo jeszkot 
sav kitokios vietos o ‘ Fannie” 
turėjo apsieit be savo milemo 
aluezio. Dingo in kėlės dienas 
o kada vienas isz gyventoju 
nusidavė in Ridgley artima 
miesteli, kaip nusistebėjo ka
da pamate vienoje karezemoje 
pažinstama katuke sedinte ant 
baro ir lakente alų isz bludelio

Fabrikantai nenori
permainimo tarifos.

■Washington.- Nog kokio 
tai laiko atsibuna czionais 
apsvartinimai kongresines ko
misijos, kuri užsiyma perkra 
timu akcizines tarifos, komisije 
užpraeze ant tos rodos ženkli- 
vesnius fabrikantus isz viso 
sklipo. Visi vienbalsei nutarė 
idant užlaikyt ta paeze tarifa 
o atsirado ir tokiu kurie norė
jo idant tarifa butu padidinta 
ant nekuriu tavoru pargabentu 
isz užmarės. Tvirtina jiejie, jog 
vertelgyste amerikoniszka isz 
priežasties didelio mokesczio 
darbininkams ne galėtu užsi- 
laikyt, jago norėtu numažint 
akcyza ant tavoru pargabentu 
isz Europos.

Numirė priymdamas Szv.
Sakramentu

New York.- Prie groteliu 
Szv. Franciszko katalikiszkoje 
bažnyczioje ant West 15 h str. 
Augustas Hyland aplaikyda- 
mas isz ranku kuningo Moak- 
ley Szv. Sakramenta puolė 
negyas. Hylandas buvo 61 me
tu senumo ir buvo gerum krik 
czioniu per 40 metu niekad ne 
apleisdamas misziu szventu.

Eksplozije grabeje 20 už- 
musztu

New York - Baisi eksplozi 
je pasidarė grabeje priedeymo 
gaziniu paipu ant Bold ir 
Front ulieziu Brooklyne. Dvi 
deszimts darbininku likos už- 
muszti o kelioleka pažeido. Na 
mai aplinkinėje likos smarkei 
sukratiti o policije liepe gyven 
tojams apleisti juos.

Nepaprasta prova.
Petersburgas.- Nepaprasta 

prova atsibuvo tomis dienomis 
llajsine. Aktas apskundimo 
buvo sekantys: Važiavo židas 
ant mužikiezko vežimėlio 
per girria, kur susitiko su 
dviems kitais mužikais. Tiejie 
pagundė furmona idant žida 
parduotu už 20 kapeikų. Po 
tam pakinkė jin in vežimą 
drauge su arkliu ir plieke su 
botagu. Ant gilukio atvažiavo 
kitas vežimas kurie atvalnino 
žida ir davė api tai žinot in 
policije. Sudas apsudino taji, 
kuris pardavė žida už 20 ka
peikų ant 12 metu prie sun
kaus darbo, antra, kuris užkin 
ke žida prie vežimo ant 9 me
tu o treczia, kurie plake su bo 
tagu ant 3įmeto prie sunkaus 
darbo.

Falszivi piningai.
Kaime Zamoiske likos aresz 

tavotas Martinas Vylupkutie, 
prie kuriuo surado 130 szmotu 
falezivu piningu. Už padirbi 
ma aplaike 20 metu in kaley
ma.

Laidotuves Didž. kun 
Aleksandro.

Petersburgas,- Kūnas mi
rusio didžiojo kun. Alexandro 
likos atgabentas czionais isz 
Parižiaus ant palaidoymo. Lai 
dotuves atsibuvo iezkilmingai 
o visi ėjo pekszti o teip-gi ir 
caras ėjo pekeczias api tris mi
les ant kapiniu.

Cyrybue, sūnūs numirusio VUriEZilkV U«aiv,

Iszeivystes sutvarkymui 
tarp žydu draugija.

Liko atidengta Peterburge 
ir dabar iezleido atsiezaukima 
kviaezianti visu luomu žydus 
prie jos prisidėti. Draugijos 
tikslas sumažinti varga tarp 
žydu iszeiviu, ypacz dabar isz- 
eivystei pasididinus. Per pasku 
tinius penkerius m. nuo 1903 
m. iki 1907 m. isz Rusijos isz- 
keliavo daugiau puse milijonu 
žydu. Nariu mokestis tojedrau 
gijoja 10 rubl. 6 rbl. ir 2 rub. 
Tos draugijos in kūrėjai dau 
giausiai Peterburgo advokatai 
-žydai ir daktarai-žydai.

Iszlaidos choleros.
Kiekviena diena, kurioje 

Peterburge buvo kovojama su 
cholera, miestas turėjo aikyo- 
ti tai kovai nuo 6 lig 7 tukstan 
ežiu rubliu. Rugsėjo menesis 
prekiojo miestui nuo 180 tuks- 
taneziu lyg 200 tukstancziu 
rubliu, o visas laikas nuo rug- 
piuezio 25 d. lig spaliu 21 d, 
perklojo 3001 iki 320 tukstan 
ežiu rubliu.

Trumpi Telegramai.
§ Louisville, Ky.- Du sklo- 

dai “Tom More Dietelling Co. 
sudege, kuriuose radosi 15.000 
bertainiu arielkos vertes $40.- 
000.

§ Shamokin, Pa. - Cecilie 
Olzinskiute likos mirtinai pa 
žeista o Morta Creso užmuszta 
per Readingo truki kada ėjo 
namon isz mokslaines.

§ Warszava, Rosije.- Gene
ral Gubernatorius Skallon, iž 
davė paliepimą ant atydarimo 
lenkiszku mokslainiu kuriuos 
buvo uždarytos nog kokio tai 
laiko.

§ Shamokin, Pa. - Helena 
Vizore inpuole isz netyeziu in 

ceberi verdanezio vandene ir 
teip nusiszutino kuna jog dide 
lese kankese numirė.

§ Petersburgas.- Randavisz 
kuosia magazinuosia likos at
rasta apgavysta. Keturioleka 
admirolu likos atstatyti o dau 
gelis rf deru aresztavotu. Ko 
mendantae fortrcos Kronsz’ade 
atėmė sau gyvasti.

§ Pulkas Servianiu kad 
ėjo per Austrijos gronieziae 
arti Sevonrrik tapo užklupti 
per Austrijos Žalnierius už- 
muszdami 17 Servijoniu. Isz 
Žalnierių tris pražiuvo.

§ Sedallia Mo.-Vagiai insi- 
gavo in banka miestelije Sweet 
Springs kur atplesze ji su di
namitu ir paėmė §55.00 pinin
gais.

(SZ BOSUOS, LIE. 
TUVOS IR LEN

KIJOS.
Senovės pilies pataisymas

Vidaus dalyku ministerija 
praneeze Vilniaus gubernato
riui, jog leidžia Lydoje seno 
ves pilies pataisymui sunaudo
ti tūkstanti rubliu kurie pssili 
ko neiezeikvoti isz pinigu mi- 
nisterio paskirtųjų 1908 m. 
gubernijos iszlaidoms. Apie 
pridėjimą tam tikslui kuriu 
reikalauja Lydos miesto valdy 
ba, ministeris negalia duoti jo 
kio atsakymo, kol nesusitars 
su pimgyno ministeriu.

§ Vilnius. Policijos skyrius 
praneeze visiems gubernato
riams, kad dauginus nebedavi- 
tu leidimu sodžiuose ir mieste
liuose vieszu knygynu inkuri- 
mui.

§ 14 admirolu (vyriausiųjų 
karo laivu vedėju) paezalini- 
mas. Ketinama netrukus pasza 
Imti 14 admirolu ir kitu vy
resniųjų juros žinybos vyrezi- 
ninku. Nesiliaujanti spaudos 
užpuldinėjimai, nedraugiszkae 
v. durnos atstovu ateineszimas 
prie juros žynybos privertė 
galu gale tuos, kurie ta gali 
padaryti, paszalinti tos žinybos 
valdininku daugybe. Ypatinga 
nesmaguma dare juros žinybai 
tie, kurie nuolat pabrieždavo 
jog Rusijoje yra daugiau vy
riausiųjų karo laivo vedeju ne 
kain r raeziu szsrvuocziu ir 
linti admirolą Virenijusa, kai 
tinama už netikusi ezarvuo- 
ežio “Rurika” apginklavima, 
taipogi Peterburgo, Sevastopo 
lio ir Revelio uostu admirolus 
ir daug, daug kitu juros žiny
bos vyriausiuju^valdininku.

Cerkves apipleszimas.
Peterburge L:govo gatvėje 

apipleszta graiku pasiuntiniu 
cerkve. Pleszikai inejo in vidų 
iszlauže geležinius grotus, isz- 
daužė langu stiklus. Isznesze 
jie sakramento taure ir daug 
kitu branginybiu,

Odesoje 18 jaunu žydu 
priėmė Mahometo tikyba.

Tik dėlto, kad galėtu insto- 
ti universitetan, nes universite 
to valdyba prisilaikinant prie 
procentu normos tik maža ju 
skaicziu gali tepriimti.

Tatarinovo oralaivis
Peterburgo parke, kuriame 

paprastai yra daromi oralaiviu 
mėginimai. Tatarinovas irgi 
mėgina dabar savo naujai isz 
rastąjį, apie kuri musu dien- 
rasztyje nesyki jau buvo mine 
ta. Tatarinovas vis dar tikro
jo, didelio oralaivio nesuruosze 
tik daro mėginimus su tokio- 
pat pabudžio mažaisiais. Tas 
mažasis oralaivis lengvai kila 
in augszta ir nusileidžia ir leng 
vai apsigrežia... Jie sveria viso 
labo apie 15 svaru. Galima 
tiketies kad ir didelis oralaivis 
ant pavyzdžio tojo surengtas, 
teipogi gerai lekios. Didelio 
oralaivio surengimas pasibaigs 
nevėliau gegužes men.

Civiliszkieji szliubai.
Senatas patvirtino invedima 

Suomijoje civiliszkuju szliubu 
instatymue, kurie leidžia imti 
bažnyczioja ezlinba ar neimti, 
kaip kas nori. Tik tuo insta- 
tymu neturi teisiu naudoties 
pravoslavai.
Lietuviu pamokslai pirm 

lenkmeczio.
Apie 1857 m., Vilniuje lie- 

tuviszki pamokslai buvo sa
kyta ežiose bažnycziose szv. 
Rapolo, szv. Baltraus, Bernar 
dinų, Augustijanu Basaku 
Pranciezkonu, Visu Szventuju.

Didelis pavojus Kinuosia.
Pekinas. -Kinai randasi ant 

vulkano kurie bile valandėlė 
gali pakilt eodidelu triukszmu 
ir iszliet karszta lava po visa 
sklipa. Kuningaiksztis Czun, 
kurie tuom kart apėmė cieso- 
riszka sostą, randasi terp prie
kalo o kuju ir ne žine kas isz 
to pasidarys. Prieteliu kun. 
Czuno yra mažai, o katrie ir 
yra tai sėdi tykei, o radikalai 
geidže nog jojo geresnio ran
do, kokius prižadinėjo priesz 
apemima sosto.

Koneervatietai vela kerszina, 
jog jago padarys kokias per
mainas arba pagerinimus tai 
protestavoe prieszais tai bažmo 
nis sav to nevelina.

Priek tam visiems Kinams 
grasina didelis pavojus pasikė
limo isz priežasties apėmimo 
sosto per Czuna o ne per ku- 
ningaikszti Lu Pun, kurie turi 
paspirti ir džiaugėsi didele in- 
tekme isz szalies jaunu kinezi- 
ku kurie yra pasirengia iszszau 
kymo vainos ant duoto ženklo, 
idant tik ne daleist nekenezia- 
ma kuningaikszti Czuna prie 
vaidinimo kiniszku padonu.

Pekinae.-Kun. Czun apgar
sino, buk ketina iszpildyt veli 
nimus mirusios ciesorienes lig 
paskutiniam netemindamas ant 
ueužganadinimo ne kuriu par
tijų.

Isz Vilniaus-
§ Kunigui Žiszkarui besiru 

pinant sugrįžo savo gimtinėn 
14 seneliu, iszsiuetuju už 1863 
metu sukilimą. Kauno guber 
nijon sugrįžo: Jouas Kazeliu 
nas, Ludv. Sadnickis Andr. 
Gaveika ir Bareu.

§ Vilniaus viskupijoj 24 pa 
rapijose nėra kunigu lietuviu, 
nors ten daug lietuviu esama. 
Kunigu lietuviu netrūksta, tik 
augsztesnioji dvasitzkija ski 
ria juos ten, kur lietuviai-kuni 
gai nereikalingi.

Utena.
(Ukm. ap ) Pagalios irUte- 

niszkiai pradėjoskirstitiesin vie 
naeedžius. Szi rudenyj iszsiskir 
ste du sodžių Pauolis ir Nar 
vajai. Naryaju tris ūkininkai 
nenorėjo ekiretitie=>, važinėjo 
net in Ukmerge, bet nieko ne
padarė, tik bereikalo pinigus 
iszleido. Ūkininkai paliko jiem 
gala lauko ir kaip patis norės 
iszsiskirsztyti turės samdyti 
sau maitininka.

Czcpenai.
(Panev. pav.) nakti piktada

riu gauja insiveržus Czepenu 
vahcziaus kambarin kuriame 
buvo geležine skrynia su pini
gais. Tuo laiku ten tebuvęs 
vienas teisėjas M. isz Nodie- 
jiezkio, ir valcz. sargas Granic 
kas. Teisėjas M. suspėjęs pasis 
lepti Granicka gi gerokai ap 
daužė. Piktadariai noreje isz- 
pleszti isz geležines skrynios 
L°J?C fMek'JA Lsfe ..ta&atau; 
daug sykiu iszszove visi pade 
go.

Vaniai.
(Teleziu pav ) Žmones mažai 

knygų ir laikraezcziu teskaito. 
Kam pasvosi laikraszczio nu
meri nusipirkti, atsako neturis 
laiko skaityti, o degtines gėri
mui laiko ir piningu užtenka.

Ukmerge. •
(Kauno gub ). Mirė vietinius 

vargonininkas Kazys Valiuko- 
nis. Tai buvo vienas isz veik
liausiųjų pirmeiviu vargoninin 
ku, kovojęs už sąjungą ir ne- 
prigulminguma nuo kunigu. 
Kauno susirinkime jis pirmas 
pakele baisa priesz kunigu 
sauvalia ir skriaudas vargonin 
ku gyvenime. Jis labai prieszi 
nosi ir nenorėjo, kad sąjungą 
butu po vyskupo globa, bet 
kitaip invyko. Pastaruoju lai
ku jis buvo toje sąjungoje pir
mininko pagalbininku.

Jis atsižymėjo Ukmergėje 
kaipo karsztas lietuvis- darbi
ninkas. Jam pasisekė surengti 
puiku chorą isz žmonių, kurie 
bemaž visai nemokėjo lietuviu 
kalbos.

Jo palikta žmona su trejata 
mažu vaikucziu.

Isz kauno.
— Paleistatis gydytiem Var 

niu bažnyczios kamendorius 
K. Marma paskirtas Czekisz- 
kio kamendorium in vieta 
kun. Strielcziuno,

— Spaliu 25 d. Belvedere 
i Kauno pav.) pasimirė dvari
ninkas Antanas Burba. Isz jo 
knygyno Lietuviu Mokslo 
Draugija neperseniai apturėjo 
apie pusketvirto szimto kny
gų (tomu).

— Kaunan atvyko profeso
rius inžinieris Beleliubskis vie
tos apžiūrėti, kur ant Nerio 
upes žadama tiltas pastatyti.

KOZNAS RASZO GROMATAS.
Bet jago nori raszit gromata ant puikiau 

sios popieros kokios lig szioi d a ne esi mą 
tęs, tai pargabenk sau tuziną su kopertom 
tik už 40/ 65/ ir $1.50 busi užganauytas o 
ir tas džiaugsis kuris nog tavias gromata 
aplaikys.

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

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

Labai puikus. Adressas:
D. T. BOCZKAUCKAS, 

MAHANOY CITY, PA.

Brangi peria.

toli Nenardville. Yra didumo 
mažo kiauszinio ir svėrė trupu 
ti daugiau kaip tukstantys gra 
mu, Locnininku tojo žibuezio 
yra J. G Millsap isz Braidey 
Texas. Verte jiosios isznesza 
ant $10.000.

40,000 žodžiu per tefelona
Konsulis Juozas J. Britain 

danesza isz Pragos buk Euro- 
pineilaikraszczei placzei skelbe 
api nauja i&zradima vieno Ma- 
džiaro. Iszrado jisai spasaba 
siuntimo 40,000 žodžiu ant ady 
nos per telefoną.

Galite gauti kningas szito 
kias Redakcijoja - ‘Saules” Ma 
hanoy City, Pa.

Lietuviu Tauta I ir II to
mo. $1.50
ižganimas Vargdienio. .25^ 
Koke privalo būti vaiku augi
nimas. *..25^

Tikri ir ne tikri Szventie- 
jei. .250

Lietuviai! ar gerais keliais 
žengiame. .150

Ka-turime veikti-del muso 
ižganimo. .050
Vienakis. .050

Imtynes Varguoliu su bago 
ežiais. .100
Isz ko kyla melai. .750

Kankintojai ir Kankintiniai 
už mokslą. 1.00
Dvyniai vagis. .250

Gerbiama Redakcija.
Malonecziau apsigarsyti in Ta 

mstos laikraszti, gal gaucz'au 
koki nors darba, nes esmu at- 
keleves isz Lietuvos; galiu ge
rai kalbėti ir raszyti lietuvisz- 
kai, lenkiszkai ir Rusiszkai, 
Rosijoje buvau aptiekoje vie
nus metus mokiniu esu baigės 
ketures klasas gimnazijos, bu 
ves raeztininku įvairiuose rasz 
tinieziose. adresas: (jo gg).

Jonas Demkus, 
687 Third Avenue,

Corner 21st Street.
Brooklyn, N. Y.

Del visu senei pažinstamas 
Adomas Lastauckas nupirko 
narna su Saliunu ir dabar pats 
tam name gyvena, po No. 46 
Mauch Chunk st. Tamaqua, 
Pa. (to 96)

Isz Lietuvos,
Sintautai.

(Naumieeczio pav.) Visuose 
Szventuose siuntautiecziai atsi
žymėjo pesztynemis. Supjaus
tytas vienas vaikinas, kitas, gi 
pasislėpė in szpitole jis iszgel- 
bėjo savo galva nuo peiliu, 
bet ezpitolninkas gavo peiliu 
in ranka.

Subaczius.
(Ukm. pav.). Subacziaus sto 

tyje, labai serga “skarlatina”, 
daugiausia maži vaikai; keturi 
jau pasimirė. Pavojus gresia 
apylenkei, o nesama arti gero 
daktaro. Užėjus nelaimei, rei
kia szauktius už trijų myliu 
isz Panevėžio ar Kupiszkio, o 
tai brangiai atsieina. Prisieina 
vargdieniams vaikai marinti 
be daktaro pagelbos.

Panevėžys.
Spalio 21 d. lijo smarkus 

lietus, 22d praėjo snigti, 23 
lazlczio 5 lai psniai.



DO-KART NEDELIN1S LAIKKRASZT1S

Iszejna kas Utarninka Ir Petniczet
PRENUMERATA KASZTUOJE: 

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

EUROPA — Rosije $3,50
Angliję Ir Szkotije 15 sb 
Prusus 15 mi

nu syhi'i atėjus, apžiūrinėjo 
su žingeidumu jau mums žino 
ma kryžių, nes turbut truputi 
suprato, ka ta;ai kryžius ture 
jo ženklinti. Ant nelaimes mi- 
sijonierius jos kalbos negalėjo 
suprasti ir nors kiek jai apie

lėti ir prie ju turėti toki priei- 
riszima.

Vasara jau baigėsi. Pradžio
je rudens indijonai renged nu 
siduoti in europenu stotie gu- 
lincz'as palei Hurono ežerą. Te 
vae Bonipacas prieiz iszkeliau

Mėnesinis Rasztas “Linksma Valanda"
iMEIUKE ANT H ET O    |1,OU
ANGLIJĘ..... . ..................... ................................... 7 ah

..............................  7 m r
liOSSIJI..... f 1,60

KAS UŽS1RASZO “SAULE” IR “LINKSMA
VALANDA" IR PILNAI UŽ MOKA:

„MERIaE      |8,00
ROSSI J E --------------—   $4,50
ANGLIJOJ............................. ............................... 10 sb

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

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

ta kryžių papasakoti, nes ji 
tik savo gimines kalba težino 
jo, tuotarpu vyrai ir parubeži- 
nemis gerai galėjo susikalbę 
ti.

siaut praeze ju idant jie in te
nai nuvykę misijomeriu misi
jas atjieezkotu ir atradus jiems 
apie baltveidi juodose suknio
se papasakotu.

Ant galo vienok suprato,
jog ta motenezke turėjo but
“Didžiojo Ausies’’ motere, nes 
jisai pats misijonieriaus del 
stokos laiko negalėdamas lan

Kryžius tarp Indijonu
Apisaka pradžios 18 to amžiaus

Pagal Leukiszka parasze P.
(Tasa.)

Tuojaus po tarn triukszmin 
gam sprendimui tęva Bonipaca 
nuvede in maža isz molio nu
lipinta grintele. Kame jam 
“D.deji Ausis” valgio ir gėry- 
mo atnesze.

— “Baltveidis” ezito namo 
tegul neapleidžia- tare- nee ji 
gali greitai užmuezti. Kolaik 
ezitame namelyj pasiliks, bus 
nuo visokiu nelaimiu^.apsaugo 
tas, bet kad kartais iezeitu nore 
ant slenksczio, neprieteliai gali 
nužudyti. “Dideji Ausis’ 
“baltveidi” visuomet saugos, 
bet dabar ant nekurio laiko tu 
ri apleisti ir bėgti to piktojo 
vado atjieezkoti, “Dideji Au
sis” niekad neatsilses kolaik 
tam pabėgusiam vadui nuo 
galvos skuros nenulups.

Pabaigus laukiniui tuos 
žodžius, kunigas puolėsi prie 
prie jo keliu.

— Ai- drauge,!- suezuko, 
isz ezito kraezto ji amžinai 
iszvyk, bet nežudyk!

— Ar “baltveidis” su juom 
kalumeta rūke 2-paklausė in
di jonas.
į Czia trumpais, bet jausmin
gais ir prie duszios limpan 
ežiais žodžiais, misijonierius 
indijonui apsakė apie artymo 
meile, t, y, jog visi žmones tar
pe saves privalo mylėtis ir vie
nas antra godoti. O ypacz 
toksai žmogus yra geriausiu, 
kuris savo neprieteliui prasi
kaltimus, nors didžiausius, do
vanoja.

Laukinis nekuri laika tyle 
damas klausė, o paskui pasiža
dėjo savo neprieteliaus nežu
dyti. Tacziaus prisipažino, jog 
pagal ju gimines paproeziu, tu 
n neatbūtinai jam padaryti ga 
la, bet ezituos pasiutusius geis 
mus atmetės apreiezke, kad 
tuokart ji užmuszes, kada ant 
ju apygardos antru kartu vasa 
ros laike saule pasirodys ir, 
jaigu jis iki tam laikui isz ezi
to kraezto bus da neiszbe- 
ges.

Misijcnierius džiaugdama
sis dar jo melde, idant lieptu 
nuo pabėgusio vado atimti jo 
pamesta lezganytojaue Muka 
ir del jo užganedinimo, pada
vė jam ten koki blizganti me- 
dalikeli, kuri pas save kisze- 
niuj buvo atradęs.

“Dideji Ausie” paskui pa
bėgusi vada pasiuntė viena 
iez eavo draugu ir liepe ap- 
reikszti eavo nusprendimą, 
taip-pat ir “baltveidžio” juo 
doee euknioee norą.

Kas gali apsakyti dievobai 
mingo misijonieriaus džiaugs
mą, kada dar ta pati vakara 
apturėjo in savo rankas nuo 
seno pamesta savo brangu 
kryželi. Turėdamas prie saves 
iezganymo ženklą, visus eavo 
sopulius ir vargus pamirezo ir 
gyveno tik viena malda, nuo
latos in savo brangu daikta 
žiūrėdamas.

Taip praslinko tos dvi die
nos, kiek jam gyventi dar bu 
vo daleista, “Dideji Ausis” 
pas ji nei eyki neatsilanke. 
Užtai vieton jo^kasdiena pas 
ji atsilankydavo tūla indijone 
su dviem vaikucziaie. Ir kož-

Indijonai prižadėjo ir isztik-
ruju viską iezpilde, Misijonie

kyti apie ji nepamirszo ir pa- 
gelbon jam eavo moterį siun
tė, moteriezke jam kasdiena 
apecziai maisto atnesze.

V.
Pirma pradiia.

Begyj tos poros dienu “Di 
deji Ausis” tarpe savu darba
vosi, idant jiems visiems apie 
“baltveidi” juodose sukniose 
laiminga misli inkvepti. Jie 
jiems aiszkino, jog baltveidžiai 
nėra raudonkkurįu nepriete
liais, bet jie paekutinieme, visa 
da gero velydami, dar ir lai
me suteikia. Patys Trokezai 
sako ir tvirtina jog baltvei
džiai juosius myli.

Sziaip taip jisai jiems 
paaiszkino ir ne maža iez to 
nauda jau turėjo. Daugumas 
iez tuja, kurie misijonieriuje 
mate kaipo “balta szuni” da
bar maž-daug prie jo prieiti 
szo ir jau jokios neapykantos 
neturėjo. “Dideji Ausis” ta 
viską diibo su dideliu atsargu 
mu, idant kartais eavo prie 
misijonieriaus prisiriezimo 
akyse savo draugu perdaug 
margai neperstatyti. Vienok 
netrukus didesne anų puse sa 
vo kalbomis pergalėjo ir, atė
jus susirinkimui, misijonienus 
buvo apezauktu kaipo geru 
draugo, dovanota ant visados 
smertis ir pavelyta kaime apsi
gyventi.

Misijonieriaus prieszai, isz- 
girde toki didesne puse balsu 
nusprendimą, ne savo balsais 
kada ir bile kur prie pirmo 
sios progos. Nors tu rekau- 
toju skaitlius buvo visai mažas 
bet misijonieriaus nužudymui, 
pakaktinai buvo ir vieno. Ir 
norinte tėvas Bonipacas prie 
gyvasties pasiliko, vienok isz 
savo molines giintelee niekur 
iezeiti negalėjo. Jo gyvenimas 
be jokio pertrūkio, yieada bu
vo pavojuje. Bet mažai jis apie 
ta rūpinosi, nes ant muczelnin 
ko smerties buvo ir tuokart 
jau pasirengęs, kada iez savo 
tėvynės kelionėn leidosi.

Tuotarpu laikui bėgant žaiž 
dbs ant viso jo kūno iezpaleng- 
vo sugijo ir jautėsi visiezkai 
sveiku, Nėra ko daug iez to 
vieko stebėtis, nes viena jo vil
tis apie jo noru iszeildymo, vi
sada buvo gyduojamu balea- 
mu.

Kaimo indijonai beveik kož- 
na diena visi apt medžiokliu 
in girias iezeidavo todėl atsiti
kus panaaziai progai ir tėvas 
Bonipacas kai kada jau be jo
kios baimes ant tyro oro galė
davo pasirodyti. Prie panaeziu 
atsitikimu, mieijonieriue nuola 
toe senelius ir moterie mokin 
davo iszrodydamas nekurias 
naudas iez naminiu darbu apie 
eavo namus paskui nekurieme 
padirbo dar ir tūlas darbui 
prietaisas kuriu indijonai nepa 
žinojo. Isz jo darbu visi stebe 
josi kaip j>e kasdiena nenuils 
taneziai apie juos visus rūpino 
si.

Prie toe progos nepamirszo 
jis ir apie kalba kurios iszpra- 
džiu jokiu budu negalėjo su
prasti. Laikui bėgant indijonu 
kalboje teip iezsilavino kad 
sunku buvo paszalin ame ji ate 
kirti nuo pteziu indijonu. Ka
da-gi iezmoko kalba visi ji da 
labiau pamylėjo ypacz vaikai 
eu kuriais per dienas kalbeda
vosi dirbdamas jiems visokius 
žaislus.

Netrukus baltveidis juodose 
sukniose buvo jau ir paežiu jo 
neprieteliu mylimas. I-z aplin
kiniu kaimeliu indijonai ne
liaudavo kad pamatyti “balt 
veidi” ir su juom susipažinus 
apie ka nore pasikalbėti. Jiems 
iezrode labai keistu dalyku 
kad baltveidis juos galėjo my-

riai per indijonus tėvui Boni 
pacui indave didele skrynia 
kuria cielybeje ja ir pargabe
no.

Kaip tėvas Bonipacas džiau
gėsi kada atidaręs skrynia atra 
do brevijorių ir reikalingus 
visus prie miežiu laikymo daik 
tue. Paskui rado popieros, juo 
dylo plunksnų raižymui ir ma 
ža aptiekute su visokiais vais
tais. Laukiniai taipgi ne mažai 
isz tos skrynios turėjo džiaugs 
mo nes tėvas Bonipacas atrado 
taipgi visokiu blizgucziu perlu 
ir medalikeliu. Turbut da ne- 
kuomet visa toji apig rla ne
turėjo panaszaus džiaugsmo ir 
laimingesnių dienu kai kad mi 
sijonierius jiems blizganeziue 
medalikelius iszdalino.

Skrynioje buvo da vienas 
turtas prie kurio ind'jonai jo
kio prisiriszimo neturėjo. Tai 
buvo visokiu daržovių žolių ir 
vaisiu sekios.

Laukiniai apturėjo nuo tėvo 
Bonipaco virszui minėtas dova 
nas apie skrynia aplinkui tik 
ezoko beklykdami, I e mislino 
kad skrynia savyje užlaiko ko 
kia nors galybe ar ir pacz a 
juos mylinezia dvasia.

Tasai ju džiaugsmas netru 
kus persikeite rūstybe ir per 
truputi už ta pirmiaus jiems 
brangia skrynia misijonieriue 
gyvastimi butu atsakęs. Prie
žastimi ju rūstumo buvo už 
gimusieji baisi taip indijonu Ii 
ga, Pavietre ir vanduo apsiau
tė visa kaima. Misijonieriaus 
neprieteliai naudodamiesi tąjį 
proga pradėjo garsinti tęva Bo 
uipsca burtininku ir jog jis ta Tieir j o akyse ouvo Kairas nrrei 
joaierius kiek toji skrynia ku- 
riajis pas save užlaikė. Kva Ii 
indijonai toms paskaloms inti- 
kejo ir jieszkojo progos kad ‘bal 
tamjam szuniui” be jokio pasi 
gailėjimo atmonyti, M s’jonie- 
riaus gyvasti vėl tik ant plati 
ku kabojo. Didesne puse indi 
jonu svarstė buk tolei liga ne
gales isz ju tarpo isznykti kol 
misijonienus nepaliks, senuo 
ju budu aut kryžiaus i-ztemp 
tu. Du medžiai ant kuriu seniau 
misijomeriu norėjo nukryžia- 
voti da ant tos paezios vietos 
gulėjo ir tarytum lauke eavo 
aukos.

Mieijonieriui -gi užgimus 
tiems sumiszimams nepersigan 
do bet su karštesne da meile 
ligonius gydė. Su pagelba jam 
prisiųstų vaistu keliolika ypa
tų jau buvo nuo “iszbalimo” 
apgynės. Vienok kad kur iszei 
ti vienas niekad neidavo bet 
drauge eu k r- is nuo seniau 
jam ištikimais indijonais. Ji 
viena be abejones butu nužu
dė.

Indijonai laikui bėgant ir 
jo vaisiame pradėjo prieezintis. 
Jie mielino kad ir vaistuose 
tūli jo “buitais” atsiranda. 
Dievas žino kas butu eu misi- 
jonienum buvę kad ant laiko 
butu “Dideji Ausis” eu keliais 
vyrais nesi giižes. Dideji Ausis 
sugrįžęs ir dasižinojee apie 
misijonieriaus pavoju jo žings 
nis ji saugojo Tuotarpu liga 
piagaiszo ir netrukus sutiki
mas senoviškai užvie-zpata 
vo.

Dabar tėvas Bonipacas gy
vendamas jau be jokio pavo 
jaus pasiruosze prie eavo jau 
nuo seniai pageidaujamo dar 
bo. Žinodamas gerai ju kalba 
ir pas nekunuos turėdamas 
tvirta užsitikejima pradėjo se 
ti ant tos naujos dirvos Dievo 
žodi.

(Toliaus bue).

17 Akmenų “Railroad Ziego- 
rpllą i* Patentuotas regu* 
ICIIdi latorle užsukamas 
Iez virezaue, del moterių ar 
viru, 18 k. Tikro Aukso filed 
lukeztai Ir iezmargintas pul

ke!, gerai laiko laika o 
yra padirbtas del tu, kt 
relkatauje gera taika už 
laikyt ant vis ados. Yra 
GUMNTTTAS ANT 20 METU 
l'lk per 00 dienu eiuaim 
ant ju80 adresoaper C. 
(>. D. o jrgo potiks tai 
užmokėk $5,75 ojago 
ne paliks, nemkek ne 
vieno cento. A T MY K 
jog kur kitur turėtum 

ožmoket uz u» ziegoreli net $35,00. Su kurnu rlago- 
relu duodam pulku iandugill DI KAI - Raeziklt ezedien 

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

l

£

Ne kuri mergina buvo ap
skusta už pavogimą pinigu

Dalibuk, terp Lietuviu, 
Yra daug razumnu, 

Niekad to nesitikėjau, 
Ka asz nesenei girdėjau.

Vienas sako, Anglijos buvusi 
karaliene Viktutė,

Tai motinos Szv. gyminaite!
Kad popiežis su Dievu susi- 

raszo,
Ir ka popiežis nori, tai no Die 

vo iszpraszo.
Su szventaiseis turi susinę- 

szima,
Ir katra nori, terp szyentuju 

patalpina.
O dievuleli! kokis tamsuneliu 

protas, 
Jagu teip posmuoje katras!

Iszslteisyno.
—Steponai!- szaukia baro- 

nesą.
— Kla... a... ausau!- ateitie 

pia girdėt Steponas.
— Kas tai? tu ir vėl pasige 

res?1
— Dieve sau....- augok .... 

nūn e-e....-atsako Steponas.
— O kodėl nuo tavęs degti

ne taip smirda?
— Tai nuo pri-igimi- ko,

Ma-no mo.. tina turėjo du-u 
me., etų priesz ma... ano.... 
užgimi..ima karezema ...taigi 
asz tos.... smarves ir prisige- 
ria-au....

Oi tame Illinojuje, 
Tegul Dievas saugoje; 
Kas dedasi apigardose, 

Ir tai kone visose vietose.
Girtavimui atsidavė, 

Uždarbi savo praradę; 
Drabužio gero ne turi,
Ant giltinių iszžiuri!

Moteres su savo vyrais negy 
vena,

Kitus prisiyma;
Paskui provojesi, 
Po sudus tąsosi.
Ne grąžei darote, 

Jagu toki gyvenimą varote.

Du italai žiurejos bedirbant 
naujoviszkai žemes kasimui 
maszinai (steam shovel). Milži 
niszkai maszinai su pastebėti
nu miklumu kasant ir prikraud 
nant žeme viena vagona po ki
tam, sako vienas italas:

— Ar ne niekyste, kad 
žmones iszranda tokias maszi- 
nas? jos atima darba apie 500 
darbininkams.

— Ne gerai manai,- atsilie
pė antras,- jeigu maszina pra- 
szalinus gautu darbo 500 dar
bininku su špatais, tai kodėl J 
ne praszalinti spatus ir duoti 
darbo 5 tukstaneziams darbi
ninku su arbatos szauksztu 
kais.

Buvau Škotijoje ant susirin
kimo,

In kur pribuvo, net pustreczio 
vaikino;

O tai vadynasi draugyste so 
cialistu,

Tpfu, kad jie kur nemistu!
Skaityt, raszyt ne moka, 

O teip augsztai szoka! 
Oi cicilikai cicilikai, 

Kokie jus avinai! 
* • ' *
Ir namie skaityt;

In kitur ne užsimoka kad 
“Saule” pamatyti, 

Ir nors kiek pasiskaityti.
Pati nuėjo in bažnycze, 

O ijos vyra paliko stuba kaip 
tycze,

Pas kaimyną nusidavi, 
“Sau’e” gazieta pasiemi. 

Tuom laik vagis in stuba insi- 
gavo, 

Du szimtu doleriu ir ziegoreli 
pagavo;

O kad ir tuojaus pasigedo, 
Bet vagis ne surado.

Tai-gi, jagu “Saule” mėgs
tate, 

Užsiraszyti galite;
Ne bus namieje nuobodu se 

dėt,
Kur kitur iszeitinet.

Dievaž manes paklausykite, 
“Saule” užsiraszykite, 
Ir sveiki skaitykite, 

* * »

Tuiime tokiu gyvuliu, 
Katrie nesigaili savo paezios, 

ne vaiku;
Pragėrė savo uždarbi visa, 
Arba teip kur prakisza.

Pati su mažais vaikeleis Lie 
tuvoje, 

Badauje ir bedavoje. 
Vienas tokis bizūnas, 

Girtuoklys palaidūnas;
Pede pusėtina gavo, 

Su bodem m karezema nuvan- 
dravo.

Prageri keletą doleriu, 
Mat fundino del visu; 

Paskui da skoles užsimokėjo, 
Kokias turėjo.

Ne trukus isz krajaus gromata 
gavo, 

Kurioje pati su vaikais pinin
gu maldavo,

Kad susimylėtu, 
Nors kiek prisiunstu. 
O tas ne cento neturi, 

Ba viską prageri!
O tu be jauslos bizūne!
Tu verszi, palaidūne!
Kad tu gala gautum, 

Ant svieto ne gyventum?

Daktaras @ WINTERS
110 W. 2ak St. Shenandoah. Ps.

Gydo visokia* lygas akiu. Pritaiko j 
rš.ue ir gvaniututja juos tinkaucziuioa. Dr 1 
Winter* per 6 metus mokinosi pae varsic J 
^ub ylpą laiku PhitAdeJpbąa, į

SODAS SVEIKATOS
SERGANTIEMS ŽYDI!

Jei tau nusibodo landžioti pas visokius daktarpalaikius, varginti savo liga ir leisti jei jsisenoti, 
per tu tu daktaru nesumanimą ar neturėjimą geru vaistų, arba jei tau nusibodo nuodintis visokiais 
patentuotais vaistpalaikiais, vynais ai- balzamais ir kitais, kurie niekad negali ligos išg; 
kadangi nėra pritaikyti prie ligos budo sergančio, ir ant galo nori būti sveiku ir laimingu, tai 
negaišinęs laiko ant visokių niekų tuojaus kreipkis asabiškai ar laiške aprašydamas savo ligų per 
The Collins New York Medical Institutą į Dr. R. Mielke, kame pasekmingiausiai 
išgydo visokias sunkias ir užsisenejnsias 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 nekuri laika gydę, 
rankas nulėkdami apleido.

A U.-il-vmac Unrrvac- Tokin budu’ k“d Tl,c COLLIXS NEW V01!K MEDICAL INSTITUTAS zAioclKy llldo iClJgvao. užlaikomas geriausią dinlomatiį daktariĮ specijalistij; visus ligiį apra
šymus su atyda ištiria specįjaliskai, nuo menkiausio iki svarbiausio ligos apsireiškimo bei jos pamato, ir sutaiso 
atsakančius kiekvienam pritaikytus vaistus išgydymai ligos ir silpnybių; nes šitas Institutas užlaiko didžiausią 
Laboratoriją vaistų iš viso svieto šalių, tarp kuriu daugelis yra pačių daktarų išrasta, kurių niekur kitur negalima 
gauti. Užtai išgydyme ligų nė joks daktaras nė kitas institutas negali lygintis, per ką mokslinčiai ir pavadino tą 

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

padėkavonių, kurios ateina kasdiena, paduodame čion kelias.

Išgydyta nuo: moteriškos ligos 
kankynių Įr ekrepHavlmų, 

skaudėjimo šonuose, sąnarluo 
se Ir neuralgijos ilgos. Jau 
pamatiškal sveika Ir viešai pa- 
deka-'oja eavo paveikslą atsių
sdama.

Mrs. PRANCIŠKA 
ŠKLENAR1ENĖ,

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

AUGŠTA1 OUODO.1AMAS DAKTARE!
Jeigu kiti dėkavoja už išgydymą, tai jau mano prlderystė teipgl Išreikšti 

padėkavonę už išgydymą ligos, kurią nuo manąs kaip sloginanti 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 suvytę, drauge Ir visus vi
durinis organizmas buvo suiręs ir tik kaip lapas rudenlje suvytęs, laukiau 
kada nukristi. Bet kad išskaičiau lalkraštije apie Jųsų galingą gydymą ir 
grynus valetus, tad atsišaukus Ir atsiuntė man vaistus, karino? suvartojau 
pagal pamokinimus, sakau kaip kalną nukasė, teip nuo manęs ligą, likausi 
pilnai sveikar. Tad Ir dėkavoju už sanžlnlšką ir gabų Išgydymą. Dabar 
jaučiuosi kaip naujai a’gimęs, linksmas ir sveikas, o tai visiems broliams 
lietuviams pranešu, idant kreiptųsi prie Jus gydytis laike nelaimės ligos.

Pasilieku dėkingas ir visada garsinsiu J ųsų garbingą vardą, 
JONAS SMIRNA VICZ1A,

1625 Front st., Philadelphia, Pa

'irgęs per du metn, .’kandėji- 
mu Pirėnų, krutinėjo dieglių, 
plaučių nesveikumo, svaigi
mo Ir skaudėjimo galvos, zva- 
nljlnio ausise ir abelno nusil
pnėjimo ant sveikatos. Į 13 
dienų pilnai Išgydytas, su pa- 
dėkavono ir paveikslą, pri
siuntė patalpini Į laikrastf.

JOHN PAULINIS, 
Fayette Co , Orient, Pa.

Jonukas, isz miesto iszvež- 
tas in kaima, vakare temija 
nupeszant viszta. Aut galo pa 
klausia:

— Ar tamista kas vakaras! 
teip nurengi visztas?

terbikes. Bet negalėjus jos 
kalte aiszkiai darodyti, jury 
(prisiegdintiejie) pripažino ja 
nekalta. Sudžia persergėda
mas mergina sako:

— Szi karia sudžia tave isz

Mergina sugraudinta atsilie
pė:- O, ponas sudžia, isztikro 
tai buvo mano pirmutinis sy 
kis ir jau daugiau teip nedary 
siu.

Akyvas brolelis.
Pas tėvus Juozuko garnys at 

nesze maža broleli. Juozukas 
tada radosi sveczuosia pas bo- 
bukia kitam mieste. Kada su
grįžo po kokiam laikui, už 
klausė:

— Mamite, kada Jonukas 
užgimė?

— Subatoje.
— Nes kada, isz ryto ar va

kare?
— Vakare.
— O kur?
Motyna isz nekantrumo pa- 

szauke:
— Duoki man ezventa pa- 

kaju, ar asz galiu žinot kur.
— Kaip tai! Ar mamites 

prie to ne buvo.

Ka surado klszeniuje vai
ko-

Seattle Wa-b Dsviniu metu 
Willie Winters vienas ifz moki 
tiniu isz publikiuiumokelainiu 
tomis dienomis likos nusiuns- 
tas pas supredenta už nepa
klusnumą. Kada suj redentas 
uždavė kelis kurtus per sedine 
pradėjo vaikui piltis isz kesze- 
niu visoki daigtai. Supredentas 
padaręs krata jojo khzenitio 
šia rado sekanezius dalykus:

1 gaidžio naga 1 peili 42 vi
ntus 6 zapalkas kmngute bi 
bulku 3 uždaromos špilkas 1 
cibuka neg pipke=, 57 marbe 
liūs 3 akmenukus 2 alavelus 24 
kaziras4 geležines rinkutes, 11 
blekucziu nog konku 1 tzmo- 
teli stiklo 1 kraicoriu 32 szruo 
tue 3 rieszutus 1 ezvilpine 
szmota virves 18 guzikeliu 
prezidentą Tafto ir Braino ir 
moline pipkute.

Supredentas sudėjo ta vie
ką m krūva ir stebėjosi kur 
vieką galėjo vaikas turėti. Da
bar ant susivažiavimo daraktor 
ku perstatys visiems jog kisze- 
nei vaiko gali sutalpint dau 
giau daigtu ne kaip rankinis 
maitzelie merginu.

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

leosulio, 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, kaulų sąnarių ir nuo sutinimo, geltligės. Nuo abelno nusilpnėjimo 
blogų sapnų ir jaunystės išdykumo—sugriovimo sveikatos. Priepuolo, nerviškumo; n uo slapty, 
ligų,—kokio jos vardo ar skyriaus nebūtų.—Pūslės ligos, nemiegojimo, sunkumo ir skamsmO 
kojose, rankose ir kitų visokių ligų vyrų kaip ir moterų: skausmingų, nereguliariSku antdrapa- 

niu ir baltųjų, arba ku, ios tik ligos varginimui žmonių užpuola.

INSTITUTAS ISZSIUNTINEJA GYDUOLES*^s
Į VISĄ AMERIKĄ, CAX.UIA. EUROPĄ, AZIJĄ, AFRIKĄ ir AUSTRALIJĄ, ANT KOŽNO PAREIKALAVIMO. 

Kurie negalite pribūti asabi'škai. tai aprašykite nesveikumus bei ligą lietuvišhai.
KAM S1RGT IR VARGINTI SAVE, JEI LENGVAI GALI BŪTI IŠGYDYTAS, TIK ATSIŠAUKIT, adresuojant: 

The Collins New York Medical Institute <lnc> 
140 W. 34 sL, (arti Broadway) New York.
Ofiso ralantlos: Iš ryto nuo 10 iki 5 po piet. Šventadieniais nuo 10 iki 1

KUR BUNA.
Jonas Jurkūs apie 26 metu senu

mo, kslba icslai ir Isnkiszkai. Paei 
na isz Kauno gub. Tverų par. sod
žiaus Dalgu, sakes jog 13 , menesiu 
Fotu nW’gl

veno ant Cherry uli. Ir pabnves ke 
turės dienas mano paėmė, overkoti 
už 22 dol. žiedą auksini su solferine 
akute 10 dol. kelnes 5 dol. ir 15 dol. 
piningais. Jurkus yar penkių pėdu 
ir 10 ool. auksztnmo, apskritaus vei 
do, be usu virszutinei karei pusei 

neturi dvieju dantų. Jagu kas ji kur 
užtemytu o man prar.esztu teisingai

I apie ji, asz duosiu 5 dol. nagrados. 
j Raszikit ants>ito adreso: (;o Qg)

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

Antanas Vilkaitis ir Jeraminas 
Vaitkeviczius, girdėjau kad gyvena 
Jllinios steite Pxaszao atsiszaukti 
ant adreso:

Mr. P. Janczacckas
503 Bradduck Ave.

E, Pittsburgh, Pa.

Mano dede Stanislovas Macenas 
apie 15 metu Amerike. Paeina isz 
Kauno gub. Panevėžiopav. sudžiaus 

Meldimu. Praszau ataiszaukti ant 
adreso : (,o

Mr. S. Baranckas
Box 2 Jamesport N. Y

Mano draugas Steponas Tavutvai’ 
sa isz Kauno gub. Sziauliu pav, 
Džiugiu kaimo* Pirma giveno Du
quesne, Pa. Praszau ataiszaukti ant 
adreso:

Mr. Jos, VaicziaJi", 
5 Merchant st, N, Wtlpole, N. H.

P. V. O S I E C U N A S, 
| 12 i CARSON ST. S. S. PITTSBWS, PA.
i Pirrna Lietuvisz^a

HPITOLU $75,000,88
8ŪORGAN1ZAVOTA IR CZERTB- 

RUOTA KAIPO
’ all MATiotic ncsnęir RUBf
i (VISU TACIT BANS.)
. ORGANIZATORIUS TOS BANKO* IRA

P. V. OBIECUMAS.
Muijo bunka Ira tai viena iez tvlrczianain Buvle. Valet , czsrteryoM, eeLntl po kontroia 

Valstijoe rando Ir per tai pilnai ažalclktama. Priima plnln^oe del ••iPaSMvetfij'no Ir mtka kęi 
virta procentą. Parduoda laivakortee ant Rerlaueiu linija Ir ei v node ptadngiTa In vtaae 
svieto. Padaro daviernaetis atlikimui vleoklu KUala eu wald2U ¥Uzwvijpo 
kiue pinin^ue ant Amor'konlezkv arba kitokiu. Daro apeeręeymue no tKnulre ant *eu dcUrm. 
Ir t.t. Plnlnpue del paczedlnlmo galit prlelunet oacztinla Mcnay Order arba Erpraea O« » 
tuojanj bau k-zeiunetoa bankavoe knlngutea. Kreipkiten vie! Pas gem 2imvmt del vMu L>5a 
vi P. T. OBIECUNA. o busit apgeer^eti no visokia apgaviku.

Uždėta 1848 m. (BANKA BISCHOFF’O.) užde* įsas m.
237 Broadway ir 4 Park Place, New York, N. Y.

Ir ant kurtuviu židas pa
daro interesu.

Vienam rusiszkam mieste li
kos apsodinti asztuonios ypa 
tos už iszdavima randaviezku 
slaptybių. Terp tu radosi pen
ki rusijonai ir vienas žydas. 
Zyda ketino pakartie ant ga
lo. Sztai jau likos pakartas 
paskutinis isz maskolių ir 
ėmėsi prie pakorimo žydo, ka
da daejo telegrafas idant susi
laikyt su pakorimu.

— Esi luosas- kalbėjo pro-' 
kuratoris- gali sav ejti namon!,

Nes žydas nesijudino isz vie' 
tos.

— Ka da stovi ? Esi luosas,! 
gali sav ejti!

— Perpraszau pono su-Į 
džiaus-atsake židelis- tegul j 
ponulis žiuri: jog tani biedni 
pakarti jam nereikaiauje dau
giau drapanų .... Gal ponas j 
sudže man parduotum? Kiek^ 
jum norint už juos? Tai jau 
asen tavoras.

PER LAISZKA AR ASABISZKAI ATSI3ZAUKITE ANT ADRESO:
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Pinigus siuneziame i sena tėvynė kuoatsakaneziausiai, pagal 
- dieninio kurso, su kiekvienu isz New Yorko Lszplaukian- 

cziu greitlaiviu, teip juog i 12 dienu krajui priimti lieka.
Pinigus iszmainome visu krasztu svieto pagal dieninio kurso, 

Rankoje savo visados laikome daug pinigu del iszmui- 
nymo.

Pinigus priimame ant knygucziu nuo $5 ir duodam procentą. 
Szipkortes iszsuncziam 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 17 pristatome pasažierius ant laivo 
tiždyka, o kas pas mus paraszis, praneszdatnas apie savo 
atkeliavima ir paduos aiszkiai diena ir adyna, kuriuom 
gelžkeliu arba botu isz vietos iszvažiuos tada siusime 
savo pasiuntini ant pasitikimo, o tokiu budu aprisaugos 
nuo gabiu apgaviku.

Paszportus pastorojame del keliaujaneziu i kraju.
Daviernastis padarome pigiai ir kitas visas rsjentaliszkas po- 

pieras, už žema pieke. Sukolektavojima daliu atliekame 
kuole isingiausiai.
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BISCHOFF’S BANKING HOUSE, 
237 BROADWAY A. 4 PARK PLACE, 

NEW YORK, N. Y.

Modeloje Banka atidaryta no: 10 igl 12 adynal. Subatoje Igl 8 adyoal lakait.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ——'
Garsingiausias ant ilsi svietą Ir žinomas kata* gerta- 

ses specialistas kroniszku Ir izslsenejuslu ligi_ _ _ _ s

DR. KOLER,*-
Turintys geriaumus diplomus ir 16 metine praktika gi 

dyme visokiu žmogystku silpnybių. Iszgyde lukstancana 
žmonin ira pavoyngu ligų, kurie su džiaugsmu garsina 
varda DR. KOLER ir gyre savo pažinstamiems vadin- į 
darni ijn Samaritonu tebirio taiko.

Jojo rodos yra už dyka,—kožnes ijam szirdingai dek> 
voje. DR. KOLER gydo visas ligas pasekmingai o 
uzjdsenejuseA ligas inkstu ir rumatiziuo, užsiszaldima

vos, nosie®, gerkles, pilvo ir žarnų; jiarku, iazberimu, niežimo, epilepsije, senu ro- 
nu ir visas ligas paejnanczes isz kraujo. Gydo su geriausiu pasisekimu Moterių , 
Ligas o ipacz uzsisenejusias ligas GUMBO. Turi didžiausia atyda ant visokiu 
nžkrecaiamu ir Privatiszku Ligų [ar tai paejnancziu no tėvu] kaipo: sifilis, nu
tarty mu viriszku pajėgu, veisei pat-naikynimo ir LL gydo greitai ir pasekmingai. 
Ne rejke aarmatintis nes gidintis ganogreieziausia, nes apsileidimas atnešite dides
ni pavoju ateiteje. Rejke žinot, jog vienas atsilankimas pas gidintoju ženklina 
daugiau ne kaip dvideszimts laiszku raszytu per ligoni. DK. KOLER kalba lie- 
tuviszkai ir lenkiszkai ir pats duoda ligoniams rodą, be pagiaibos tiumocriaus, 
kurie randasi konia pas kozn d ak ta ra mieste Pittsburgia.

A DI N OS PR IE MI MOI { » į jg 4 £ p^Nedelomk.

DR. KOLER,
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Pigus Pardavimas pas Refowicz Brol
Vyriu ir vaiku siutai ir overkotai ka kitur parduoda po 

810 ir 842 mes parduodam už $7.68

Siutai ir Overkotai kitur parduoda po 816 pas mus tik 810 

83 czeverikai po 81-98. Vaiku 81.50 czeverikai po 98e. 

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

Siutai po 85.68 Trumpos kelnaites 19c. Audeklini prie 

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

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

Gyvasties jiega.
Mokslinczei, iki sziol ne pa 

jiege užguldin i isz ko paeina 
teip vadinama “gyvasties jie- 
ga” tki yra toji jiega, kuri už
laiko mumyse sveikata ir gy
vastį. Visi tecziau įtrinka ta
me, kad valgis atnai-jina ma- 
žiausiaees daleles, iez kuriu ku 
nas susideda ir kad užtai be 
valgio nebutu nei sveikatos, 
nei gyvasties. Todėl būtimi 
reikalinga užlaikyti malimo or 
ganus tobulai sveikus ir jei 
kuomet pasirodė sumaž-jimas 
valgio noro ir kūno jiegu, tuo 
jaus vartoti Triner’o Ameri- 
koniszko Elixiro iez B tter Vy 
no. Tasai priveiczia kuna pri
imti ir sumalti valgi ir pertai 
atgaivinti visas kūno daleles. 
Tai yra kuogeriausia gyduole 
visokiose skilvio ir viduriu ne
galėse. Jos. Triner, 616-622 
So. Ashland Ave; Chicago, I’ll

Vyrsz Puse Milijono
Dekavoniu uz geradejiste.

Tas i ra prietelis žmonių-kuris suteikia 
zyrdinga broliszka rodą dyki. Ne susine- 
sze su gauje szendienynio vysokio sztamo 
apsigarsyntoju: Jeigu apsergate liga, tai 
aikite pas savo miesto daktara.
Bet jaigu turite liga gedinga-privatyszko, 
tai gal nenorite savo mieste gydintis, o jaigu 
geidi teisingai tapti pagelbėtas, tai bukite 
iszmintyngi klauskite patarymo garsingo 
Vokyszko Specijalisto kuris sugryžo isz 
Europos, isztyrias pagerinimo budo gydymą 
vysokiu kroniszku ir odos-skuros lygu, 
szimtai tukstaneziu pasiliko iszgydintais, 
kaip-tai jaunu vyru visokios užsikreczemos 
ligos, apriez sziu lygu kaip tai Reumatizmas 
visokį papuczkai, iszpuolima plauku urnai 
sustabdinti, nuo drugio-malerijos. Geriause 
isztyrta gyduole nuo atpratimo svaiginn- 
cziu gerimu-gyrtybes, kuris su savo žyne 
prijimsroda, zednas, iszsygydins G YRTIBE 
kurs tiek nelaimiu atsitinka ir kruvyna pro- 
ce žūsta ir sveikata. Nebijokie paraszit- 
gromata, sekretai visame užlaikomi, gyduo
lių nesiunezeme panevali, kaip kiti juinys 
prisiuneze per panevale iszvyliodami paskui 
tini centą nuo justi, kurs žmogus su szeimyna 
neturi ka valgyti, myslidamas tapti sveiku, 
tai užmoka ant sikio po keletą desetku 
doleriu. Cze visokias rodąs gausite, nie cen
tas nereikes mokėt, galite susiraszite Lie- 
t u visiko kalboje, iszmintingais busite jaigu 
raszisite pas:

BRUNDZA & 00;
(SPECIALISTS)

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

Žiniosjfietines.
— Oras gražus-, kaip pava

saris,
— Dirba gerai.
— Biznei taisosi!
— p. M, Varžinskas lietu 

viszkas fotografistas puikiauee 
nutraukė fotografijes.

— Lietuvei grąžei pasielgė 
ir sutikime terp saves gyvena.

— Nedeline mokykla dyde- 
le intekme invers ant lietuvisz 
ku vaikeliu.

— Doros mergaites mokina 
mažiukelius ir paezios ymasi 
prie mokslo. Garbe jioms.

— Ne žine ar bus szalta 
ar ezilta žiema jagu netukelias 
naszles nedelioje užsaki.

— Lotai Port Carbone la
bai greit parsiduoda, In dvi 
nedelias laiko czionaitmei gy- 
ventojei nupirko net už 3,000 
vertes lotu. Da yra keletas ne- 
iszparduotu. Jaigu kas nori 
pirkti tegul atsiszauke pas Jo
ną Szveda 511 W. Center St. 
Pats agentas atvažuoja pas ji 
kas Utarninkas.

—Kas nupirks daigtus apims 
ir stubas. Daigtai geri, randa 
ne brangi.
Dasižinokiti po adreso:(yo 6g) 

Mr. Peter Smalukus,
117 W. Mappie Sir., 

Mahanoy City, Pa.
— Jaigu norite turėti pui- 

kei padirbta fotografija tai 
nueiduokyte pas musu fotogra 
fista p. Waržinska. Dabar yra 
laikas siunsti fotografijas sa 
vo giminėms in Tėvynė todėl 
pasiskubinkite duoti save nu
sitraukti. (86 °))

—’Aplaikiau visokiu nau
ju tavoru ant szventu Kalėdų, 
iezko bus iszsirinkt: jaigu mis 
lini pirktie dovana del savo 
giminiu ar pažįstamų tai nuei 
kie pas A. J. Kazlaucka 415 
W, Center et. O ten gausi ge- 
rausiu tavoru už pigesne pre
ke kaip kitur. Ziegoreliu Žie
du Špilkų Lencugeliu, Albu 
mu su muzikėm ir teip viso 
kiu tavoru tinkamu del Davo 
nu ant Kalėdų.

Ir pataiso ziegorelius ir vi
sokius sunitavojimus. Tavoras 
ir. darbas yra gyarantitas.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

SHENANDOAH, PA.
— Darbai gerai eina.
— Api 3 diena Gruo. užeis 

dydele atmaina su džiaugsmu 
del visu.

— Lietuvei už savo sutai
ką verti dydelio pagirio.

— Christusas pasaki in 
Apaeztalus:, “Kur jusu moks 
lo ne priims, tai apleis Kite ta 
vieta, savo skvernus ir apivala 
nupurtikyte, kad ne dulkiu 
ne isznesztumete.” Tebyrei 
apasztalai juk ir teip daro (!!).

— Žmonelei jau iezmoke tu 
ri spaeaba ant tokiu apaszta- 
lu.

— Katrie turi kosulį, tai 
ant to kosulio randasi spasabae 
aptiekoje P. Kazuno.

— Plotkas kaip ir visados 
gausite pas p. žemaiti.

Du Bois, Pa.- Darbai ge
rai eina ir pribuvusiam ne sun 
ku darbas gauti.

■f 17-ta d. ežio menesio Ii 
kos užmusztas mainosia Alek
sandra Bernatavicze, paeinan 
tis isz Vilniaus gub. apie 23 
metu senumo.

— Groblewekio trajankoe 
ir gyduolių gausite pas Bag- 
džiuna offisepo Banka.

Harrison City, Pa - Dar 
bai prastai eina, aplinkines 
mainos dilba po tris ir ketu- 
res diena ant nedėlios.

16-ta d. ežio menesio, 5-ta 
adyna ryte sudege tipelis Pitts 
burgh- Westmoreland Coal 
Co. Penn Manor No. 1 mine 
apie 3 szimtai darbininku nete 
ko darbo.

— No 2. tos paezios kompa 
nijoe kasiklos kurios dirbo tik 
po 2 ir 3 dienas ant nedėlios, 
tai dabar pradėjo dirbti kas 
diena isz priežasties sudegimo 
No. 2.

— Vandenio visai mažai 
yra. Del boileriu atveža vande 
ni isz farmu, o kaip kur tai 
ir žinonem beda su vandeniu.

S. Wilmington, 1’11.- Dar 
bai eina gerai. Praeita vasara 
pastate nauja szapta, ale da 
nedirba, ba darbininku nėra 
invales.

— Lietuviu yra nedidelis 
būrelis, visi sutikime gyve-

KUR BUNA.
Pajieszkau parafijono Mateu 

izio Akiomuko, paeinantis isz 
lietuvos isz Suvalkų guberni
jos, parapijos Simno turiu del 
jo svarbu dalika, pirmiau jisai 
gyveno Mahanoy City, Pa. 
prašau atsiezaukti ant szito ad
reso:

Mr. Jonas Zayhka»,
222 E Raspberry Alley, 

Shenandoah Pa.
f— ' "■

Kur buna Antanas Dydbarz 
dis ir Juozas Maiulev czius 
abudu paeina isz Kalvai- jos, 
pirmutinis Gmi. Raudamo o 
Matuleviczius Kalverijos gmi- 
no. Tegul atsiszauke ant ad
reso:

Mr. WiDJas Matulew;czius
217 W. Strawbeiry Alley 

Shenandoah Pa.

Balius!
Draugyste S. Simano Dau

kanto isz Pittston, Pa. paren
gė dideli Baliu aut 31 d. ežio 
menesio, kur atsibns ant Pono 
Ruda’czio sales po No. 193 
Main str.

Kur zezpraszom visus Lietu 
vius ir Lietuvaites, vietinius 
ir isz aplinkiniu ant szito dide 
lio pasilinksminimo, kur senus 
metui praleist, o naujus pasi
tikt.

Teipgi muzike bus pirmos 
klssos net iez Pilviszkiu kur 
grajins visokius, tansius ir va 
les.

Inženga vyrame 25 centai. 
Moterims ir Panelėms dykai.

Uezpraszo szirdingai
Komitetas.

MOKI N Kl M ES PATYS.
GRAMATIKA anpllezkoa kalbos mokintis be 
mokintojo tapdaryta; $1.
VAIKU DRAUGAS arba kaip mokintis 
skaityti ir raazyti be mokintojo, 15C.
NAUJAS BUDAS mokintis raszyti be mokln-

(tojo 1OC.
AR ITM ETI KA arba kaip mokintis rokundu be 
mokintojo (apdaryta) 35C.
Pinigus siuskite per MoneyOrder sziuo adresu: 
F*. M l KOLAI N IS- BOX 62 NEW YORK.

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

Gerai man ir .smagu! —JR2S j
No Ragažinsko sznap.

selo turiu ',-•*«
Ir tu kūmai Z/' 

nestenetum
Jago tokia a- £^4?N Agentas 
riel k a turėtum \

f/ Columbia
/j? (j ALAUS

54-56 N. MAIN STfl

Faaiszkinimas.
Nuo paežiu iszgydytu žmo

nių ir isz laikraezcziu, serganti 
persitikrinę, kad geriausia pa- 
gelba sveikatai, žemiau pasira- 
eziusiame Ins'itute galima ras
ti, - tad daugybes serganeziu 
per laiezkus (gromatae) atsi- 
szaukia, praezydami sau rodos 
iszgydimo, kiek kasztuos ir ar 
dar galima užgydyti; bet [apie 
liga ir kuom serga, kaip senei, 
kas kankina, tankiai nepara- 
szo.

Už tai, kad tokiu laiezku at
ėjusiu yra labai daug, tad ant 
kart priversti paaiezkinl! No
rint apturet užganedinima ir 
sveikata per mus.įtad raszant 
laiszka su virszui paminėtais 
klausymais in Institutą, drauge 
nee.tbutinai reikia paraezyt: 
kaip senei sergat, ar gydytes 
pirmiau ir kur? Kas per liga 
arba kaskauda bei kas labjiau 
šiai sveikatai kenkia t. y. ligos 
sildnybes kiek metu amžiaus, 
vyras ar moteris, vedes ar ne 
tėvai gyvi ar ne, o kad numirė 
ar nežinai kokia liga - para- 
ežy kie.

Pagal mus metodą gydymo 
bus viekas ieztirta profesoriaus 
ir daktaru ir duotas visas reika 
linges atsakymas, o kad. dar 11 
ga galima iezgydyt ir isztirine 
je pripažinsime, tai gali but ra 
mus, jog apturėsi savo pirmu
tine gera sveikata ir visas rei
kalu g te žmogaus laimei pajie 
gae. Riezant, visada paraszy- 
kit savo adresa aiezkiai, kaip 
geriau gali, o ne ra‘zyt ir brau 
kyt, tai gatve, tai numerius. 
Ant konverto m Institutą ad
resuokite

Collins N. Y. Medical In
stitute, 140 W. 34 str. New 
York, N. Y.

Laikas veikti.
Ne lankyte paskatino laipsnio 

insktu lygos. Darykie ta ka Maha- 
nojaus gyventojai daro.

l’oni Benj. Haden nog 405 W. 
Spruce ulyczios, sako; ‘‘Asz ir ma
no vyras naudojome Doan's Kidney 
pigulkas ir nog ju aplaikeme geriau 
se pasekme. Mano vyrts pirmiause 
juos naudejo apie 5 metai hdgalos 
kada kentėjo ant skaudėjimo stre 
nuošė ir nebegalejo vaikszczioti. 
Trumpas vartojimas juso pigulku 
tuoj >us jam pagelbėjo visiszkai. Asz 
pati jias vartojau del atgavimo ener 
gijų ir ambicijos ir jie labai man 
pagelbėjo. Doan’s Kidney Pigulkas 
deki inkstu teip mums pagelbėjo 
kod linksmai vel’jame jias naudoti 
del kitu.

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

Miller & Riedinger
Duonk-kepei Ir Parduotoje Salduminiu.

Fabrikantai “IceCream” Aprūpina balus 
piknikus, partijas ir t.L trumpam laike 

11? Mahanoy City, Pa.

UZTRUCINTAS KRAUJAS

Atyda Elektrikos koštu- 
menams.

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 “mitelis”. Jaigu kas inves 
eletrika be pavelijimo kompa
nijos arba daugiaus žiburiu už 
vestu, toksai bus paszauktas 
in suda. (y -oa(Į o))
Peoples Light, Heat * Power 
Co. of Shenandoah tfe Maha
noy City,

PLUKEI APDARUOS

MALDA KN1GOS

Katalogas Dykai!
Reikalaujanti gerų Laikrodėliu, 
Armonikų ir visokių kitokių daiktų, 
tai pas mane galite gauti lietuviško 
kalbo Kataliogą dykai, katrame yra 
visokių daiktų kainos ir j u paveiks
lėliai; ir gausite čia teisingus 
tavorus. Adresuokite:
M. J. DAMIJONAITIS

3141 Union Ave. Chicago, III.

Uzdengalai arkliams.
Mes turime geriausius gumi 

nius uždengalius arklams nog 
lietaus ir prekes labai pygus. 
nog $2.25 lyg $3.50. Kas per
ka deki del arkliu, padedame 
varda ir pavarde savininko ant 
to dekio.

Gruber,
34 E. Center St.

Mahanoy City, Pa.

Ant pardavimO.
Sztorinis namas, 28 pėdu yl 

gio su dydeleis langais, su len 
tinome, 60 pėdu ylgio cimen- 
tuotas skiepas. Name sziltas 
vanduo, maudykle, gazas ir 
eletrikas. Tinkamas groseriui 
ar bueziriui. Preke $3,500 At 
eiszaukyte pas 429 E. Pine Si 
arba pas John S. DeSilva 300 
W. Mahanoy Sr. Mahanoy 
City. Pa. (;o 6k)

39Q Dainų tiktai uz $1.
Su nusiuntimu.

Iždaveme didele kninga darni 
insidedante isz 390 dainų Rninga 
druozei susinta ir broszuravota. Kai 
nusipirks, ras visokiu dainų isz vis® 
užkaboriu ka dainoja Lietuvoj*.

Nusipirkite o turėsite daineki, 
Per oiela meta ant rišu dienele.

Nusipirkite ir burtu kningele m 
pagialba kazirn, o kasztuoja kaigeii 
į kaJada kaadre tifajfci^ 35 ewtm,

No. 4701 Aukso Altorius ekurim 
apdaru, apkaustitoa ir auksinti kr 
eztai, apwalais kaupais. $1.0

No. 4705 Mažas Naujas Aukso Al 
torius ekuriniu apdariu, apkausi 
tos ir. aukseoti krasztai su apwala 
kampais , . , $1.0

No.4702 Aukso Altorius szagrin 
skuroje apdacitos, apwali kampa 
auksinti kraoetai, lauai puikai įse 
marginta bu auksinėms kwietkoa 
labai puiki kningele $1.21

No.4 703 Aukso Altorius minkszi 
apdarai, auksinti krasztai ir apwal 
kampai, auksuotas kričius, paraazc 
ir puikei iszraarginta

No.4700 Auteio Altorius apdaru, 
va baltais aloniaus kaulais, puiku 
abrozelia isz oeluloidos, 8 sia&bm 
medalikais laVlenoageliu, tuksio4

Paskubinkite nusipirkt 
labai puike isztorje po vardu:

KAPITONAI VELNES.
PRIETIKIAI C IRANO DeBERGERAC.

Verte lai Fracntisxko
KUN. DB. M. Jl’ODISZIl'8.

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

D. T. Boczkauskas, 
Mahanoy City, -Pa.

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

BALSUOKITE UZ

w. F. DOCHNEY
Ant Miestiszko Burgiso.

Demokratu Partijos

NAUJA KNYGA

Seno Ir Naujo Inslatlmo su Paveikslais.

Yra tai pirmutine knyga lietuviszki 
su teip puikeis paveikslais, padirbtoi 
per europinus artistus. Puiki popien 
Aiszkus drukas. Didelo formato.

Kožnas gėrėsis katras taja knygi 
nusipirks. Nonnt daug kaszto ani 
iszdavistes tosios knygos padėjome 
vienok pastanavijom

s.'l.Kparduo: 50 centu
Teipos-gi turime visokiu dvasiszko 

svietiszku ir istorinu knygų kuriu 
katalogą gausite dykai. Adresą vokite 
‘Saule’’ Mahaaqy

RUPTURE
Vyriu, Moterių, Vaiku

ir jos gydimas
Be peilo, be operacijos, be 

patrotimimo laiko.

Asz kožna diena darau demonstracijas ir 
per padekavones iszgyditu žmonių parodo 
kad asz esmių VIENATINIS ka (ikrai isz- 
gydau rupiu ra. M A NO C II E M I C- 
ELEKTRO METODAS dar pradeda Imti 
garsus visa pasauk kaipo stebuklingas, no 

j Dievo atsitinstąs gydimas del žmonių, kurie 
jau perylgat r.iesa buvo apgaiulomi per kitus 
teip vadinami “Naminius Gydimus.

Ne siranda tokio “NaminoGydimo” būti 
iszgydintu. Iszradimas manoMethodo tikrai 
ir ant visados iszgydimas visokį padėjimu 
rupturos ir yra tai garsingiauses iszi-adintas 
per mano gydimą beskaudaneziosoperaeijos 
ar patrotnima laiko.

j Atsiunsk 2/. marke ant knygutes su pavei
kslais. Dykai del visu.

DR. O’MALLEY
[Rupture and Rectual Specialist] 
158 So. Washington St.

Wilkes-Barre, Pa,
Galimu susikulbeti Lietuviszkai-Lenkiszkai

!!! Dilgeles !!!
Kas nežino “Dilgeles” tegul 

ateiuuczia už 100 markiu tai 
gaus viena numeri (ja gu esi 
“Saule” skaitytojum) yra tai, 
pirmutinis lietuviu satyros ir 
juokiu laikrasztis. E na syki 
ant menesio. Ka ztuoja $1.00 
ant meto o 500 pusei metu. 
Adresavokite:

“Dilgeles” 
1815 E. Moyamensing Avė. 
(6 Dec ) f lnlsdelj hin Pa

Mes esame VIENATINI SPECIALISTAI 
NEW YORKE. Kitokiu ligų negydome. 
35tukst. žmonių iszgidome traukijo 20metu 
Jagu turi vario-kolorio pletmas, puozkas 
ant kūno, iszpuolanczius plaukus, gleivėtas 
lopelius burnoje, skaudanezius kaulus, 
heganezius skaudulus. Mes iszgidom bai- 

.• iausus stoviu ligų in 90DIENU GIDIMO. 
Visas opas iszgidomi in 30 DIENU nepai
sant kokiam padėjime. Mes prašaliname 
baisybes paralizo, aklumu, ar lokomotor- 
ataksija, visos ka paeina nog užtrucinto 
kraujo. Mes neparduodam czistitoja kraujo 
tr bonkas gvarantiti užtekti ant menesio, 
aiktai iszgidima kaip virsz-pamineta. Mes 
galime pataisyti padėjimą suparalizavotu 
žmonių ir tikrai sustabdom kita jo užpuoli 
Mes PRASZALINAM JO PRIEŽASTĮ. 
Jagu esi iszbandes visus kitus gidimus ir 
tau jau drąsą ira atimta, mes szirdingai pra 
szome kreiptis pas mus, ipatiszka arba per 
gramata:

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

NEW YORK.

PUIKUS Plono Modelo Ziegorelis
Uždaromu, puikei hzmBrgintae, akeo iezdlrbtae 
iez vireziHUB uZeukomae, lez 7 akmeniu, vidurei 
anierikoniezki. Gvarantltae 20 metu, fu moterių 
ilgiu ur viriezko trumpu paaukeuutn leucugeliu

Jagu matini tai pirksi. Atsiuaim per C.O.D. per 
ekspresą ir jagu patiks ir iszrodis ant $15 zlego- 
relaue tai užmokėk $3.75 ir palink sau llaezyk 
ar viriezka ar moterlez.ka. M. C. Faber, 29, 

229 Dearborn^St. C’tileairo.

Dr. J. Fropstep
Specialistas AKiu Lygas

Pritaiso ak ulonus. Stiklines akis, 
Mano darbas kalba del saves.

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

Sztukos JSztukos
Je’gu nori linksma laika praleisti, 

nusipirk nauja sztuku knyga. Szita 
knyga iszguldinta Lietuviszkai isz 
Francaziszko. Turėsi daug juoku 
sau ir kitiems. Kasztuoja $1. Pini
gus siuskite per Money Orderi, At 
siuskite 2o. marke o gtusi dydeli ka 
taloga sztuku. (00 03)

J. P. Vizgird, 
4600 S. Paulina St. Chicago, 111.

George Miller,
ZIEGORNYKAS.

Gausyte czionai 
visokio tavoro kaipo: 
Ziegoriu, Ziegorelu, 
Daimantu, Muzikalia- 

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

George /Ąiller
113 W. Centre St.

♦ NO $5 IGI $40 t
t MAJNINES IŽAS Z1NOS. 1

Ir kitoki rcjkalingi prietajsai ran- J 
įlaši pas mus ant pardavimo. Tcipos ‘ 
gi prHatom kožna daleli maszinvs < 
norints kokio padirbimo. '

Parduodame pikes, adatas, drilus, ' 
skreperius, skvibsus, knatus, popie- < 
ra ir t. L Parduodam Peczius o ir Į 
senus patajsom.

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

Kalendorių.
Su gražeis pasiskaitimais at- 

siunsime dovanai kiek vienam 
kas prisiuns savo adresa.

Adresuoki!: (jo tol)
Bischoff‘s Banking house, 

237 Broadway, New York.

DEPOSIT NATIONAL BANK 
Juozas Bagdziunas flanazieris Foreign Department© 

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 ameriko. Padarome 
daviernastis reikale atėmimo daliu arba piningu isz krajaus Pristatome 
peczetis del draugyseziu ir biznierių. Priimamo piningus ant procento per 
paczta no dolerio ir daugiaus. Kreipkitės pas mus per gromata ant virsz 
minėto adreso lietuviszkai o persitikrinsite kad mes apsiename teisingai. 
Teipgi užlaikome krautuve Groblevskio lietuviszku gyduolu ir trojankos

PRIE TODAEJOM
JOG ESAME

PRIVERSTI
ISZPARDUOTI VISA TAVORA 

VERTIES $35,000
Vyriu ir vaiku siutu ir 
overkotu, czeveriku ir t.t. 
Esamo priversti surinkti 
812,000 traukija 15 dienu 
todėl viską -parduosime 
už labai pigu preke. Szi- 
tas pardavimas prasidės

Subatoj Nov. 21
8:30 AD. ISZ RYTO

DYDELAM DRAPANIU SZTORE.
17-19 W.CENTER ST

MAHANOY CITY, PA.

Ka tik Aplaikeme^
Visokiu rudeniniu ir žieminiutavoru del 

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

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

The GIiIib I Pas mus dirba Lietuvaites.
122 W, Center Str.
 Mahanoy City, Pa.

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

GUINAN‘S
201 W. Center St.
Mahanoy City, Pa,

125 E, Oak St.
Mt. Carmel, Pa

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

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

Didžiausias 
surinkimas szlubinu 
szlebiu visam mieste.

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

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

Szilkai dabar 
madojo. Cza 
rasite didžiau
si iszrinkima 
szilku neigti 
kitur ir tai 
visuose ko lo 
ruošė už maža 
preke.

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

Kalbame Lietuyiszkai, Lenkiszkai, Slayokiezkai, Angliszk*!

■


