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Kas girdėt ?
Darbai visur prasidėjo, o 

kur nedirba, ten ne trukus 
bus fabrikai atidaryti. Nes 
tas žmonis baugyna, sausuma! 
Jagu užeitu szalczei, tai pasku 
tinio laszo ne tektų vandenio 
ir tada užeitu bedarbe o ir ba
das.

Atsakimas del daugelio
Tankei gauname gromatas 

sulaneziusius už agentus del 
gazietos “Saules"’. Mes už ta 
prilankuma szirdingai dekavo 
jeme, bet agentu jokiu ne tu
rime ir neturėsime. Musu skai 
tytojei kožnac moka skaityt, 
raszyt ir gali gromata rasziti 
tiesiok in redakcije; o jagu ne 
moka, tai savo badės papra- 
szo, tas paraszo ir viskas eina 
ezvelnei kaip ant sviesto.

Lietuvei dydele klaida pa
daro, jog savo bažnyczes vys
kupam atiduoda. Žinoma, ne 
žinojo api ateite ir jog per tuo 
sius užraszus užsitrauks dydeli 
junga ant savo kupros.

Szedien kas jau stojosi. Jau 
vaidai niekur ne nustoję. Tei
sybe, Lietuvei labai bjauru 
varda turi pas czionaitinius 
vyskupus, o kas- juosius tai- 
seis niekszais padare, lietuyisz 
ki kuningai. Su lankais teip 
pat.

Dabar niekas lietuvėms ne 
pasilieka, kaip tik statyti dy 
deles sales, kuriose galėtu tu
rėti susirinkimus ir visokias 
zobovas: Teatrus, o ir mokyk 
la, kniugina klubruimus ir t.t. 
ir t.t.

Ta dalyka ne atidekite,
Ka greieziause pradekite.

Terp Lietuviu gero nieka
dos ne buvo ne nebus. Tiejei, 
ka galėtu but del Lietuviu 
tautos pagelboje, tai ir da kiek 
ližteleja mokslo, tai stojesi par 
davykais ir nevidonais del savo 
tautiecziu. Ne turi jokio ka- 
raktoriaus o už kelis dolerius 
savo broli parduotu! Szedien 
prigulės prie vienos, rito prie 
kitos partijos- o latru buna 
visados. In kur vejes pucze in 
ten lenkėsi. Ha, ir tokie ant 
svieto reikalingi. Jagu tokis 
judoszius-renegatas veidmai
ningai pasielgtu terp apszvies- 
tunu, tai ne insileistu in tarpa 
saves o jagu insiskverbtu, tai 
iszmestu, ir da su koje in už
pakali inspirtu.

Ne kurie republikonai mig
lino, jog kaip tik prezidentą 
aprinks poną Tafta, tai darys 
ka norės, bet bjaurei apsiri
ko. Du grybu ne gali reika
laut, o jagu katrie meklerei 
buvo, tai dyrbo už piningus,- 
kaipo nusamdyti, na ir da po 
iszranku lenda in akis del ko
miteto partijų. Ne žino tiejei 
nusamdyti meklerei, jog po 
iszranku, ne turi mažiausios 
vertes.

Trumpi Telegramai.
§ Pittsburg. Pa - American 

Bridge Co. aplaike tomis die
nomis užkalbinimą ant padari 
mo 60 tukstaneziu tonu plieni 
niu sztangu.

§ Punxsutawney, Pa.-Czio 
nais užgimė kūdikis su sze- 
szeis pirsztais ant kožnos koje
les. Tėvai liepe daktarui nu- 
pjaut nereikalingus.pirszteliue.

§ Spokane, "Wash - B. J. 
Hurd, ūkininkas, surinko nog 
keturiu akeriu du tukstanezius 
buszeliu bulviu. Trisdeszimts 
tris bulves svėrė 22 svarus.

Isz Amerikos.
NELAIME KASIKLOJE.

138 darbininku 
pražuvo eksplozijoje

Marianna, Pa.- Pereita suba 
ta kasiklosia Pittsburg Buffalo 
Co. Pi sidare baisi eksplozije 
dalise Rafliel ir Anės kurioje 
pražuvo 138 anglekasiu. 

Priežastys eksplozijos yra ne 
žinoma nes kaip tvirtina seni 
anglekasei tai kasiklosia buvo 
daugybe gazo kuri uždege vie
nas isz anglekasiu. Pravardžių 
ne galima buvo dažinot pra 
žuvusiu nes daugiausia buvo 
amerikonu lenku ir slavoku. 
stengėsi nelaimingus diena ir 
nakti ižgaut isz kasikiu.

Eksplozije pasidarė 10:55 
isz ryto. Marianna yra api 41 
nules nog Pitteburgo ir 9 miles 
lig artimiausios telegrafr eta 
cijos per tai sunku yra dažinot 
placziau api baisia nelaime. 
Yra tai viena isz geriausiu ka 
siklu ant svieto su naujausiais 
invedimais ir pagal naujausio 
sztamo.

Atsiskyrimai dauginasi 
Amerike-

Waihington D C. Randas 
"ždave tomis dienomis skaitlį 
atsiskyrimo prezuotu in laika 
dvideezimts metu. Nog 1887 
lig 1906 metui apsipecziavo 
tame laike kone dvileka mili
jonu žmon'u o atsiskyrė kone 
du kart tiek arg savo vyru 
kiek vyrai nog savo paežiu 
Randas ketina padaryt kito
kias provas idant sunkiau bu
tu galima gauti atsiskyrimą 
vienas neg kito nes tebyrios 
provos yra per lengvos.
Didžiausias kudikys ant 

svieto numirė
Springf eld, Ohio.- Adelina 

Guetilla, trijų metu mergaite, 
numirė, czionais ant szirdies 
ligos. Maža Adelina svėrė 140 
svaru ir buvo didžiausiu ku 
dykiu ant svieto Buvo jiji 40 
coliu augszczio. Kada atėjo 
ant svieto buvo kaip ir kiti ku 
dykei. Po keliu nedeliu prade 
greitai augti. Szimtai žmonių 
jaja atlankinejo. Po tam tėvai 
padare kontrakta su parstati- 
kais rodinejo jaja už piningus 
po visa svietą.

Deszimts metu
vargam istra

Municie, Ind.- Katalikisz 
koje bažnyczioje Szv. Taurino, 
pereita nedeha apėmė dinsta 
vargamistro Antanas Rahe, de 
szimts metu senumo vaikinelis 
kuris pabaigė mokslą szkaloje 
Szv. Agn’eszkos užlaikitos per 
miniszkas. Jaunas Antanukas 
grayna ant didžiųjų vargonų 
bažnyczioje kaip kokis profe 
sorius pabaigęs augsztesnes 
mokiklas. Pradėjo mokslą ant 
vargonų kada tik puspenktų 
metu senumo.

Visas miestas jieszko pas 
lepto turto

Caddogap, Pa.- Visi gyven 
tojai czionaitinio miestelio yra 
didelam sumiezime isz prie ž is 
ties paskutinio; testamento 
padaryto per numirusia Mrs. 
Bessie Reynolds, kuriame yra 
paraszyta, Jog §10,000 likos 
palikta del gyventoju Cadda- 
gap užkastu aplinkui numiru 
sios narna. Dabar visas mies 
tas kasa diena ir nakti mierije 
suradimo turto. Lig ežiam lai 
Kui surado ne kurie $500 auk 
so ne toli namo, o $200 bu 
maezkoeia likos surasta darže 
liję.

124 ypatos pražuvo ant 
deganezio laivo ant mariu

Valetta, Malta -Szimtas dvi 
deszimts keturios ypatos ra
do baisia smerti if z priežasties 
sudegimo angliszko pasažieri- 
nio laivo ‘'Sardinia"’ Nelaime 
atsityko laike dideles viešu- 
los. Laivas plauke isz prieto- 
vas viduriu mariu m Mekka. 
Szimtas pasažienu buvo tai pe 
legrimai, penki szimtai buvo 
pasažierei o likusis ekaitlis su
sidėjo isz matrosu.

Ne kurie laivai pribuvo in 
pagialba, nes ue galėjo prieiar 
tint prie degancz’o laivo.

Kruvinas užvideymas-
Berlinas - Ant uliczios mies 

telio Zabrznesia atsitiko kiu- 
vinas atsitikymas. Uhczinie 
muzikantas Cyrieie, kuris yra 
neregys, ižgndo savo peczia 
kalbante in savo kaiminka ir 
buvo tuosios nuomones jog jio 
sios kalbėjosi su kokiu tai vyru 
mierije apgavimo jojo. Inpui- 
lesiu baisu piktumą ir užvi 
deyma, kirto su peilu savo pa 
ežia in galva, pažeisdamas jeje 
mirtinai. Atgabenta motere in 
ligonbute numyre in kėlės ady 
nas. Neregi muzikanta patalpi 
no in kaleyma.

Sumiszimas k iii uosiu
Vitoria, B, C. -Isz priežas 

ties boikatavimo prieeza’s ja 
poniszkus tavoms Kinuosia at 
sibuvo kruvinas sumiszimas. 
Suvirszum 3,000 kinieczįu už
klupo ant kiniszku kremu ku
rie pardavinėjo japoniszkus ta 
voru?, iez ko pasidarė sumiszi 
ma». Du kinezikai likos už- 
muszti o dyideezimts aeztuoni 

maž daugiau pažeisti.
Kėlioleka kupeziu kurie 

pardavinėjo japoniszkus tavo
ms turėjo nupjautas ausis per 
pasikeleliue, o keliems ižbade 
akis.

Turėjo keturesdeszimts 
paežiu.

Barceloma.- Fernandez Rini 
celli turtingas fabrikantas 
papuolė po nužiurejimui poli 
cijos už tanku apsipaeziavima. 
Pereita meta apsipaeziavo du 
kartus nes niekad savo paezes 
nes palaidojo nes dingdavo ne 
žine kur. Policije pastanavijo 
ta dalyka gerai isztirynet. Ka
da nusidavė in narna Rani- 
xellio užtiko jin tusezia. Tada 
pradėjo krata nog virszaus lig 
skiepo. Kada atėjo in skiepą, 
rado da kita skiepą žemiau 
pirmutinio kuriame rado tris- 
deszimts grabu, o kožnam gra 
be po jauna motere, kurias 
Renicelli buvo užsmaugiąs o 
likusia? dvi prirakytas su len 
ciugais prie geležiniu stulpu, 
kurias ne spėjo nužudint, ba 
tikėdamasis atsilankymo poli 
cijos, pauksztelis prasiszalino. 
Dvi likusios paezios vos gyvos 
buvo iez bado ir sumuezimo 
per taji rakali o policije jaises 
paėmė po savo apglauba ir 
patalpino in kliosztori ant at 
sigaivinymo.

Palaidojo gyva kūdiki.
Tamaqua, Pa.-Ne toli nog 

cz’onais West Penn, vaikai B) 
vintlamieei ant dortbankio ra
do skrine kurioje radosi nau 
jei užgimias kūdikis. Dakta
rai po isztirineymui persitikri
no, jog kūdikis likos palaido 
ta° gyvu. Policija jeezko nela- 
mingoe motinos ir badai jau 
užėjo ant pedsakio.

Užgimė su visais dantų 
kais

Lawrence, Ind.- Czionaiti- 
nei daktaiai yra didelei nusis
tebėja isz priežasties užgimimo 
Onos Szmit, penkių dienu se 
numo, kuri atėjo ant ežio svie
to su visais dantukais. Yra 
tai pirmutinis toksai atsitiky- 
mas Amerike; kūdikis yra dru 
tas ir sveikas, o daktarai lauke 
kada duoti pavelinima tėvams 
idant jai duoti valgi kaip ir 
suaugusiems.

(sz visu szalu

ISZ ROSLTOS, LIE* 
TUVOS IR LEN-

KIJOS.
Užsikeiseymas ant gyvas 

ties caro motinos.
Petersburgas.- Laike atsilan 

kymo motinos caro in Kopen
haga in czionais. Kada trūkis 
sustojo ant stacijos Ponderino- 
re, tris nužiūrėti vyrai priėjo 
prie trūkio. Slaptinga policije 
priėjo prie juju mierije areezta 
voymo, nes tiejei susipratę szo 
ve in polic’je isz revolveriu. 
Du iez joju pabėgo o likusia 
likos suymtas.

Kolera vela grasina
Petersburgas- Aziatikyne 

kolera kuri teip baisei v'eszpa 
tavo tris menesius adgalios, 
vela atsinaujino. Paekutiniuo 
se dvideezimts keturiuesia ady 
nosia buvo dvideezimts aeztuo 
ni ligoniai. O devini numyre 

2,000 szuviudel vieno žmo 
gaus.

Baku - Laike kada vienas 
iez czionaitiniu žandaru ėjo 
pro narna, kas tokis szove per 
langa mierije užmuszimo jo. 
Tada likos paezauktae pulkas 
pekeztininku, apsiaubė narna 
ir davai piezkint in langa iez 
kurio szuvis iezejo. Po iezszo 
vimui kane du tukstaneziu 
patronu inejo in narna ir rado 
nepažinstama žmogų gulinti 
ant grindų su ketureezdeezimts 
kulku kūne.

Jenerolas Rheinbot pra 
szalintas.

Moskva.- Prefektas polici
jos Jenerolae Rheinbot likos 
praszalintae nog dinsto už 
ėmimą rank piningiu, nepildy 
ma savo dinsto, žveriszko ap 
sieymo ant kalininko ir apvo
gimą miestiezkos kaeos.

Amerikonas paskyrtas
Petersburgas - William Bar 

ry, amerikoniszkas inžinierius 
likos paskyrtas per ministeri 
f nansu Kokowcowa, dažiureto 
j u prie etatimo vajaunu laivu 
Newskije.

Užmuszimas-
Ūkio kadargu sankrovoje 

Vilniuje užmuszta jos savinin 
ke Poliaczkoviene. Užmuszi 
me intariamas mūrininkas Vac 
lovas Bogdanovicziue, kure 
reikalavo, kad ji duotu kros
nis taisyti.

Net gubernatoriams 
pakako

Gubernatorių daugybe krei
pėsi m vidaus dalyku ministe
ri, melsdami leisti jiems poli
cija sodžiuose sumažinti nes ir 
piningai, kurie buvo policijos 
padauginimui paskirti, pasibai 
ge ir sodžiai jau visur nurimę. 
Kova priesz girtuoklybc 

kariumeneje-
V. tarybos nariai yra dabar 

užsiėmė atradimu budo, kaip 
pradėti kovoti priesz girtuok- 
lybe kariumeneje. Valst. ta
ryba ketina, kaip girdėti, visu 
pirm kreipties in karo ir juros 
ministeriup, reikalaudama baus 
ti kareivius kuo stipriausiai už 
girtuokliavimą, ir jei toks bau 
dimae ir uolus prižiūrėjimas 
nepadėtu tuomet v. taryba su
teiks kitokias patarmes.

Persikėlimu Sibyran.
Besirūpinanti valdyba pa

duoda szitokias žinias: Isz Mo 
gilevo gub. iszvažiavo 45 tuks 
taneziai žmonių; isz Kijevo 
gub. apie 30 tukstaneziu; iez 
Vitebsko ir Minsko gub. 25 

tuket.; isz Volyniaue 15 tuks- 
taneziai, iez Podolijoe 8 tuket.; 
iez Vilniaus 4 tuket.; iez Gar
dino gul^ apie 2 tukst.

Užpuolimas
Kielcai.- Kaime Gnojne, 

api 10 adyna vakare insigavo 
m dažiuretojaue kroma tris 
žmoni0, apsiginklavę in revol 
venue ir iezeme iez kasos ke- 
liolęka rubliu. Vienas isz už 
puoliku buvo pereiredias in 
zemski. Priek tam paėmė ke- 
lioleka bonku vodkos ir iszejo.

Suėmė vagi.
Rsjowicai.- Vagie kurie pa

vogė suvirezum 3.000 rubliu iez 
kasos stacijos likos euymtae. 
Yra tai felczeris Konetan- 
lynas Szarlitas kurie buvo 
nog kokio tai laiko nužiūrėtas, 
pa-.renge važiuot m Varszava 
o bu juom inejo slaptas palie:■ 
jautas ir žandaras. Kelionėje 
padare ant jojo krata ir rado 
pavogtus piningus. Stokavo 
137 rubliu. Szerlitas atidarė ka 
sa su pagialba padirbto rakto. 

gromataIšhalejimo
Skubinu apraezyti nelaimes, 

kurios mane per paskutini me
nesi sutiko. Ka'p jau girdėjo
te, isz musu kalėjimo bego isz- 
viso'19 politiszkuju kaliniu ta 
me tarpe begau irasz, bet man 
nebuvo žadėta laisves matyti. 
Mano visi draugai kupiezke- 
nai J. L'audanckas ir J. Vili
mas pabėgo; palikau tik asz 
vienas. O tas buvo eztai kaip.

Rugsėjo 22 d., 12 valanda, 
nakties, mes iez laužėme karna 
ru lubas ir užhpomeant4-tojo 
gyvenimo lubu. Pridabojome 
kuomet “nadžiratelis” užmigo 
nusileidome in kiemą ir perli
pome per tvora. Asz perlipau 
pirmutinis, bet kol kiti lipo 
asz turėjau daboti. Ba’giant 
lipti, pasidarė triukszmas, isz 
bego sargybiniai ir užpuolė 
ant musu. Prasidėjo ezaudy- 
mas. Nuo szuviu asz pabėgau 
laimingai, bet asz ir dar vienas 
draugas atsiskyreme nuo kitu 
ir jau nebegalejome pribėgti 
prie Dauguvos upes, kur lau
ke mus laivas ir buvo prireng 
ti drabužiai. 12 draugu suspė
jo pribėgti prie Dauguvos, sė
do in laivus, persiire ir laimiu 
gai nukeliavo, o 4 suėmė. A°z, 
atlikęs su kitu draugu, nukly
dau kiton pusėn, patekau to 
kion mitzku apaugusion balou 
kad tik kojas galima buvo ten 
nulaužyti. 6 dienas pravaikez- 
cziojome toj baloj aresztantu 
rūbuose ir nieko nevalgė. Pa
galios iszsimuszeme isz miszko 
už 120 viorstu nuo savo kalė
jimo. Bet rubu negalima buvo 
gaut, o mes vogt nenorėjome 
ir nutarėme geriau budu nu
mirti, o blogo nieko nedaryti. 
Per 6 dienas taip nuilsome, 
kad kuomet užpuolė mus žan
darai, tai bėgt jau nebėgai ėjo 
me ir abudu mus suėmė.

Atveže mus atgal kalėjimam 
Uždėjo panezius ant kojų ir 
ranku ir pasodino in tamsu Kar 
ceri ant svaro duonos ir van
dens kvortos. Paskui po 7 die
nu vėl mus pasodino in kame
ra. Bet perejo 2 dienos; mes su 
kalėjimo vyresnybe už ka tai 
susirememe, pasiprieszinome 
mane ir dar 6 draugus per spe 
ka vėl nuvede in karceri. Vėl 
prasėdėjau 8 paras karceryj 
su panez ais ant ranku ir kojų. 
Dabar gi atėjo toks paliepimas 
kad mane pasodintu trims me 
nėšiam sin vienuole (odinocz- 
ka) pancziuose ant kojų ir ran 
ku ir kad nevaPa butu laiez 
ku nei gauti, nei paežiam ra- 
szyti ir kad nieko negalima bu 
tu isz miesto pasiuntęs ka val
gymui nusipirkti. Kuo manes 
dabar liko vieni kaulai, o ir 
“prikladu” gavau užtektinai. 
Asz dabar ant vienos duonos 
badauju. Mano draugui gali
ma isz miesto valgymo pirkties 
bet jis nieko neturi, todėl ir ba 
daujame abudu. O! kad žino 
tumete, kaip sunku yra bada 
kensti.

O dabar jus laisvėj bukite 
sveiki ir linksmi o asz ežia lie 
ku visas geležimis surakintas 
ir alkanas.
^trunino katorgos kalėjimas

Isz Lietuvos,
Vilnius.

— Policijos vyriausybe insa 
ke gubernatoriams kad nebe
duotu daugiau leidimu steigti 
miesteliuose ir sodžiuose kny 
gynus (skaityklas).

— Per Liepoja, kaip žino
ma, labai daug žmonių Ameri 
kon iszeina. Jie paprastai gau
na nuo savo policijos, paliudi
jimu0, kad jiems nedraudžia
ma eiti užsienin; ta liudijimą 
j:e paduoda laivu kompanija’, 
kuri jiems greit iszgaudavo 
užsienini “gubereka” pasporta. 
Dabar Vilniaus policija suse
kė, kad vienos tokios kompa 
nijos, vadinamosios “Knie 
Falk ir Ko,” agentas Gordo 
nas daug neteisingu pasportu 
iszduodaves, už ka, žinoma, 
imdavęs gerus kyszius net ir 
po ICO rubliu nuo pasporto. 
Kaip spėjama, per trejus me 
tus Gordonas už neteisingus 
pasportus surinkęs apie pusan
tro milijono rubliu. Jie dar
bavosi, žinoma, ne vienas, bet 
su tam tikra savo kompanija. 
Prie tos kompanijos buk pri
gulėję ir kai-kurie Vilniaus 
policijos antstoliai. Kai-kurios 
juju jau pavarė nuo tarnystes.

Gordonas suimtas ir kalėji
me sėdi.

Papile.
(Szaul. ap ). Neatmenu ko 

kiais metais prie pat Dobiki- 
nes stoties paskyrė valstie 
ežiams kelia taisyti. Atmiera- 
vo po du sieksniu nuo “uezas- 
ko”. Bepigu butu ka tas kelias 
butu ežia pat nekuriems vale- 
ežiams reikia važiuoti keturias 
mylias del tu dvieju sieksniu, 
ir Jar nuvažiavęs negali gauti 
žvyro, o kad ir gauna kokias 
ten smiltie, tai reikia mokėt 
po 5 kap. nuo vežimo. Nebutu 
taip pikta, kad tuo keliu nau
dotųsi valetiecziai, bet valstie- 
cziame jis visai nereikalinga?, 
nes eina per dvarininku žemes 
ir dvarininkai veža tuo keliu 
savo javus in stoti. Bet valstie 
ežiai nepasirūpina save užstoti 
tai dvarininkai su valdžios pa- 
gelba ir euverezia viską ant ju 
sprando,

Sziauliai.
Apie 8 vai. vakare L’ubimo 

vo notaro butan insiverže 4 
apginkluotieji vyrai ir pagrie
bė apie pustreczio tukstanezio 
rubliu.

Suvalkija.
Suvalkų gub. pradėta nai

kinti lietuviezkieji paraszai 
prie kaimu ir miesteliu mokyk 
lu.

Papilės.
(Šauliu ap.) Zemskis važinė

ja po sodžius ir agituoja, kad 
panaikinti grudu magazinus, o 
Vietoja, ju mokėti pinigais po 
3 rubl. nuo vyriszkos galvos. 
Pinigai turi būti sudėti guber 
nijos kaznaezeistvoj. Nuo ju 
busią mokama 3 nuoszimcziai 
palūkanų, kurie ten kazna
ezeistvoj ir liksią. Seniau grū
dais buvo in magazinus “pila
ma” nuo deszimtines, dabar gi 
nuo galvos. Taigi bus tai skau 
dus mažažemėms nuostolis.

Zemskis dar pasakoja žmo 
nerne, kad jie mokėtu iszperka 
muosius mokesezius už “pus
tas” ukiui netinkamas žemes. 
Kitaip, girdi, bus tos žemes 
nuo turineziuju jas atimtos ir 
bežemems parduotos. Kalba
ma buk jis taip daras žemes 
tvarkomųjų komisijų pata
riamas.

Ar tik ne mano valdžia ko
kiu nauju “gudrybių” su mo- 
keecziais? Gal tuotarpu tik 
uostos tarp žmonių, kaip ant 
to žmones atsilieptu.

Ankyszcziai-
(L km. ap.). Rugsėjo men. 

per valscziaus sueiga raeztinin 
kas paaiszKino, jog dabar vieton 
dėti in magazina grudus reik 
šia mokėti pinigais penkiolika 
metu po 2 rub. 85 kap. nuo 
žmogaus. Jeigu prisidėtu dau 
giau szeimynu, tai reikes pride 
ti nuo kiekvieno žmogaus po 
2 rub. 85 kap. Sako buk tai 
taip bus daug geriau negu lai 
kyti grudus magazine ir nerei
kės trobos magaziniui samdyti 
ne sargo laikyti. Visgi reiketu 
ta viską gerai apsvarstyti, kad 
ne iszeitu blogiau.

Didelis Panemunis
(Zarasu ap.). Czia yra moky 

kla, kurioj žiema susirenka 
apie 150 vaiku. Pati mokykla 
gana ankszta. Mokytojas lietu 
vis ikisziolei buvo vienas bet 
dabar busiąs ir antras irgi lie
tuvis.

Skriaudžiai-
(Marijampolės pav). Bude

les kaime Visu Szventes n«ik 
tyje du nežinomu užpuoliku 
nufzove mėsininką- žydą; ne
sakydami už ka ji žudo ir nie 
ko ne jieszkodami tuojau pasis 
lepe. Mėsininkas, kaip kalba 
kaimynai, niekam, rodos nebu
vęs prasikaltęs ir su kaimynais 
gražia su tikės; tik gana dažnai 
bloga mėsa pardavinedaves.

Lankcliszkiai.
(Vilk. ap.). Spalio 18 d. n. 

st. klebonas buvo suszaukes 
parapijiecziu sueiga pasitarti 
apie klebonijos pataisyma, nes 
žiema negalima esą joje gyven 
ti. Vieni parapijiecziu patarė 
klebonija taisyti, kiti gi sake, 
kad cz’a parapijai visai nerei 
kia kiszties, nes, girdi, pernai 
pate klebonas nuo mus pinigus 
paėmė, pats denge, ir dabar 
nori, kad mes antra karta pini 
gus mokėtume. Tegul girdi, 
jis pats dabar už savo pinigus 
pasitaiso. Taip nieko nenutare 
ir iszsiekirste.

Jurkszai.
(Vilkaviszkio pav.) Czionai 

atvyko Vilkaviszkio “stareza” 
su 6 žandarais kratų daryti. 
Iszkrete 4 ūkininkus, bet nie
ko nerado; paėmė pas kai-ku- 
nuos daug laiezku isz Ameri
kos ir nekaltųjų knygeliu. Be 
to pamate Szeszupe plaukiant 
szautuva kuri žinoma, ir paė
mė. Suimtas ūkininkaitis Eidi 
kis.

Žižmariai-
(Traku pav.) Apie pirma 

valanda nakties ateje 3 eargyb. 
pas viena ūkininką (buk reika 
laves jo pristavae). Kaip tik u- 
kininkae atsikėlė, tuojau puolė 
jin muszti. Ūkininkas emes 
rėkti. Tada vienas sargybinis, 
užimdamas jam burna, inkiszes 
viena pirszta m dantis. Ukinin 
kas emes ir atkandės pirszta. 
Dabar paduotas esąs skundas 
gubernatoriui. Jau vienas sar
gybinis esąs atstatytas,

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

Lietuviu Tauta I ir II to
mo. $1.50
(žganimae Vargdienio. .250 
Koke privalo būti vaiku augi
nimas. » ,250

Tikri ir ne tikri Szventie- 
jei. .25^

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 vagie. .250

Philadelphia Pa.
— Orae lengvas, sniegas 

drėgnas pasirodė 15 diena 
Lapkriczio bet ne ilgai laikėsi 
tuojaue sutirpo.

— Priesz balsavimo diena 
tai laižybu girdėjosi už Tafta 
ir Brayni nemažai.

— Lietuviai ypatingai 
North pueeje miesto vadina
moj Rich mon d įiez visu 
pajiegu rūpinasi reikalais nau
jos savo Hales vadinomoe: 
L i t h u v a nian Music 
II a 1 1. Ta Hale parūpino 160 
lietuviu sueiriszusiu in bendro 
ve teip vadinama angliezkai: 
‘ Lilhuvanian Mus’c Hali 
Association.” Hale jau gatava 
dabar tiktai baigiamas dabin- 
tie viduiys.

Toki fan tautiszka narna da 
lietuviai pastate neturi muset 
ne viename mieste net ir Phila 
delpli jos North puseje angli- 
kai tokios neturi yra viena 
lenkiezka kita žydu no anglu 
turi pirkęs vis tai mažytes. 
Szia Hale da nebaigta, jau 
daugumas net svetimtaneziu 
užranJavojo daliaus mokant 
$40.00 už vakara.

Pirmutinis ceremoni jaliszkas 
inžengimas ir balus prasidės 
priesz Nauja Meta ta vakara 
trauksis per 3 dienas.

R'ikia pripažyti kad North 
puses lietuviai veikia viską ga
na solidar’szkai.

Ten yra ir antra bendrove 
didelis eztoras su buezerne kur 
lietuviai patraukė net ir sve- 
timtauezius nes parduodama 
geras visas ta vora s.

— Nedėlios ryta ugnie su
naikino dydeli dali J. G. Brill 
karu dirbtuve padarydama 
bledies ant 250 tukstaneziu 
doleriu.

— So .th puseje eueivieny- 
jusios draugystes kaipgi ant to 
pat laiko rengia balių.

— Isz darbininkiszkos pu
ses, tai Philadelphijos lietuviai 
bėdos bedarbėje mažai ka ma 
te ypatingai cukerninkai, ir 
gazauninei del to, kad ten ma 
žai dirbę stojo. Kas dirbo ge
ležiniame fabrike Balvine, tie 
nukente ir kriaueziai, lietuviu 
cukernese dviejose ir gazauneje 
dirba daugiausei.

— Žydu Philadelphijoje tai 
gal daugiausei negu kitur, ir 
vis tik sziokius ar tokius biz 
nius varo; yra, kad kromelije 
tavoro turi už kokia 30 ar 5o 
dol. bet biznis ir skursta,

Reikia žinot, kad ju amaras 
apvieszpataves net puikiausia 
miesto dali. Market str. bran
giausiu tavoru ulyczia, o kas 
tikėtu kad tai sztorai daugiau
sia ten yra žydu rankose... 
Faktas tame-jie subatas nesz- 
yenezia, ir iez to nesuprasime 
kad ten daug žydu turtingu, 
mislijama kad tai bagotu ang- 
liku anie sztorai,. bet greit 
duodasi suprast ju szvente 
kaip vadinama n e s za m o j i 
per neszamo ja beveik 
visi sztorai uždaryti buna, tai 
tas parodo, kad tio brangus 
sztorai yra žydu rankose. South 
ulyczioje nerasi kaip pat joki 
eztora ir sztoreli kad butu ne 
žydo.

Nuo south in abi pusi 4ta 
ulyczia kaipgi viena žydu tur
gaviete, ten žuvie, silkes geriau 
sios ir kiti vieoki geri daiktai 
>r niekniekiai iszstatyti ant sai 
dvoko, net kas nori visztienoe 
czverti pirkt ir ta gauna ten.

Biednesnie, ir jie su bizne- 
liais nedalaiko, kilnojesi isz 
vietos in vieta, ir pasisekimo 
nesuranda, tūli meta bizni, o 
eina ten kur ne sunkiai dirba.

North pueeje ypatingai jau' 
tolyn nuo Market et, ten jau 
žydai su bizniais retai sėdi.



OU-KART NEDELINIS LAIKKRASZTIS

Iszejna k^s Utarninka ir Petniczef >

tėvas Bonipacas ju sulaikyti 
negalėjo. Tik ant tiek juos vi 
sus paj ėgė sustabdyti, bile tik 
butu jam paklusnesni.

Iszaiezkines susirinkusiems 
eayo locnasties apgynima, pri 
sake savo neprietelius, jaigu 
pasisekė juos nuveikti, laiky
ti savo prigulinczioj globoj. 
Tuokart susirinkusiu buria pa>fftNUMERATA KASZTUOJE!

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

EUROPA — Rosije $8,50
Angliję ir Szkotlje 15 sh
Prusus 15 mi

Mėnesinis Rasztas “Linksma Valanda”
IMF,BIKE ANT METO__ -..__________ __ fl,00
ĄNGLIJE................................. .............................. 7 ah
^lUBUS     7 mr
ClOSSlJE .... — —     SI,60

kA's UŽSIRASZO “SAULE" IR “LINKSMA
VALANDA" IR PILNAI UŽ MOXA:

>MEniZK............................ .................................. S3,00
B08SIJE..... ................. .. ........................ SI,50
ANGLIJOJ io eb

Trick tani pilnai užsimokeja 
akaititojei, kas metas aplaiko 
dovaua puiku Kaiėndori.
ENTERED AT THE MAHANOY CITY

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

Kryžius tarp Indijonu
Apisaka pradžios 18-to amžiaus 

Pagal Leukiszka parasze P.
(Taea.)

Kas diena mokslas tęsęsi: 
dvi valandas suaugusiems ir 
szeszias valandas vaikams

Nepaisant in invairius nepa 
sisekimus, kurie kasdiena Jam 
po rankom pynėsi, pabaigoje 
vienok žiemos, indijonai jau 
patys szvento Krikezto pas 
misijonieriu maldavo.

Ant galo prisiartino ir lau
kiamoji diena, kurioje indijo
nai tikrais katalikais turėjo 
pasilikti. Su tikru nusižemini
mu ir dievotumu visi szvento 
Krikezto sakramenta priė
mė.

Tuokart misijonierius puo
lė ant keliu, dekavodamas 

Vieezpacziui už sukeiktas jam 
malones ir pagelba, c jog jam 
pasisekė viena iez visai lauki
niu giminiu prie tikeymo 
szvento atversti,

Nuo to laiko visame kaime 
kitoks gyvenimas ir buitis 
užvieezpatavo. Vieton neapy- 
kantu ir visokiu barbarizmu, 
užgimė meile, sutikimas ir 
vienybe. Vieton nepabaigtu 
ergeliu, užstojo saldi ramy 
be.

ūžsisenejusius paproczius 
iezdildyti yra sunkus darbas. 
Todėl atėjus pavasariui, visi 
vyrai dejavo, neredami su savo 
kaimyrais kariauti, aiba girio 
se medžioti. Bet szv. tikėjimo 
galybe juos nuo tu nereikalin
gu daiktu sulaikė. Pasiliko 
visi prie namu, o misijonieriue 
kožnam priklausanti darba pas 
kyre. Ju apgyvenami nameliai 
iki ežiam laikui buvo kokio 
mis tai molinėmis lindynėmis, 
apdengtomis medžiu žieve. To 
kiu budu po misijonieriaus 
priežiūra, prasidėjo pirmiausia 
geresniu nameliu pastatymas, 
o paskui lauku ir daržu apžiu 
rejimas.

Del nsmu pastatymo, taipgi 
del invedimo daržuose ir lau
kuose darbo, buvo reikalingos 
visokios prietaisos, o laukame 
javai. Tokiu budu mieijonie- 
rius in misijos stacijas nusiuntė 
desetka vyru su laiezku, kuria 
me prasze aukezcziau minėtu 
daiktu ir pora misijonieriu 
atsiusti. Pasiuntiniai in staci
ja (misija) laimingai pribuvo 
kame juos szirdingai pasveiki
no. Apturėję viską, ka tėvas 
Bompaeas reikalavo, drauge su 
dviem mieijonieriais in savo 
sodyba sugrįžo.

Dar ieztisa diena kelione, 
iki savo kaimui turėjo, kad 
eztai per savo gimines lauki
nius tapo apsupti. Laukiniai 
su favo kariszkais klikemaie 
puolėsi prie ju, bet umu laiku 
atszoko atgal, nes misijonieriai 
pradėjo jszautuvais ezaudytis 
Indijonai- užpuolikai pasi 
trauke ezalin mielino, jog balt- 
veidžiai juodose sukniose turi 
pas save perkūnus. Vienok-gi 
nors bijojo, bet tolyn nuo'ju ne 
sitrauke ir vis naujai mėgino 
užpulti.

Mato zokoninkai ir su jais 
keliaujantieji drauge indijonai 
kad atsiranda pavojingame pa 
dejime, pasiuntė iez savo pul
kelio kaiman viena pasiunti
nį, praszydami pagelbos. Kada 
kaime apie tai gavo žinia, visi 
vyrai taip sujudo, kad į patsai

sitrauke ir nuvyko saviems pa 
gelbon. Ju vadu buvo “Dide
ji Ausis”, kuris per krikszta 
gavo Pilypo varda.

Tuotarpu indijonai savo už 
puolimus ant keliauninku at 
naujino. Jie gerai numanė Kad 
misijonierai su savimi neszeei 
ten kokius brangius daiktus to 
del jiems dykai nesinorėjo ju 
paleisti. Misijonieriai matyda
mi silpnas savo pajiegas jau 
iszteisybes pradėjo szaudyti in 
užpuolikus ir kada užpuolikai 
pagal ju manymu nuo žaibu ir 
perkūnu pamate jau kelis gu 
linczius, tada visi labai persi
gando. Tasai ju persigandimas 
ir baime vienuolikai kriksz 
czioniu taipgi šukele baime nes 
užpuoliku buvo daugiau kaip 
asziuonios deszimtys.

Vienok jo baime netrukus 
prapuolė ir vėl ieznaujo pasi 
keeino užpulti, Bet sziuo kar
tu jiems nepasiseke nes kriksz- 
czionys iez gabenamu su savim 
skrynių iszsieme dar szeszius 
szautuvus ir asztuonios kulkos 
tarptum bites užpuoliku tar 
pan nuszyilpe.

Ant laimes užpuolikai neži 
nojo kad kriktzczionims iez 
kaimo ėjo pagelba pertat su 
galutinu užpuolimu vis dar te 
se. Treczia diena puolėsi ant 
knkszczioniu su ezturmu. Jau

kaipo sena boba žaizdas plau
ni ir da dažiurai!...

Po palaidojimui keliu už- 
musztu indijonu visi keliaunin 
kai taippat ir kaimiecziai judi 
nosį toliau keliauti.

Laike keliones kuri traukėsi 
keturias dienas “Dideji Ausis” 
savo vergui pasakojo apie prae 
jusius atsitikimus ypacz apie
ta vieta kame jie atrado kry
žių ir kur buvo primueztas. To 
liaus apsakė kokiu budu jisai 
nuo iezbalimo iezeigelbejo ir 
kokios ligi sziarn laikui kai 
me permainos atsitiko

du krikezczionu likosi si žeistu 
o kiti visiszkai nuvargę, nar
siai vis ėjo pirmyn ant kriksz- 
czioniu, Tuotarpu jiems ta'p 
linksmai berekaujant užpaka 
lyj ju atsiliepe kiti laukiniu 
balsai piskui tik vilyczios oru 
pradėjo skrajoti. Kada užpuo 
likai apsižvelgė pamate kad isz 
visu pusiu jau esą apsupti. Tu 
redami mažai iszminties ir pa
sitikėdami savo spėkom slinko 
da vis toliau kolaik visiszkai 
in tinklus neisipainiojo. Dabar 
ju padėjimas buvo labai liūd
na nes visi puolėsi prie žudy 
mu.

Vienok misijonieriai melde 
idant ju nežudytu. Pirmiausia 
“Dideji Ausis” ant to sutiko ir 
saviemsiems tuojaus prisakė 
idant su muezimais ir žudymais 
liautųsi.

Po apsimalszinimui praeide 
jo tarybos pagal kurias užpuo 
likai turėjo būti liuosai paleis
ti tik su prižadėjimu idant ant 
keliauninku daugiau nesikesin 
tu užpuldinėti.

Indijonai su džiaugsmu ant 
tu reikalaivimu sutiko ir ap
dovanoti visokiais žibucziais 
krikezczionis apleido. Tuokart 
visi keliauninkai puolė ant ke 
liu ir padekavojo Dievui už 
ju ifzgelbejima tokiame pavo
juje.

Netrukus artimesniuose kru 
muose iszgirdo lindnus aima
navimus. Tuojaus keliese ton 
pusėn pasuko ir atrado kelis 
užpuolikus sužeistus. Suėmė 
juos kaipo vergus ir atvede 
pas savo vada, isz ju pamielino 
apie tuos senesnius laikus ka 
su tokiais panasziuoee ateiki 
muoee darydavo.

Netrukus likosi atvestas da 
vienas vergas kurie nuo kulkos 
turėjo sužeista ranka ir kada 
jam “Dideji Ausis” pasižiurę 
jo in akis baimingai suriko. 
Tai buvo “Vilko Nagas” tasai 
pate vadas kuris prie kryžiaus 
atradimo norėjo ji užmuszti ir 
kuriam jis pasižadėjo atmony 
ti kaip greit praslinkeianti pu
se metu,

Vergas sudrebėjo mislyda- 
mae jog dabar bus nužudytas 
vienok savyj neparodė jokiu 
baimes ženklo. “Dideji Ausie” 
su pasigailėjimu priezoko prie 
jo ir pavadino ji savo broLu 
ir draugu. Vergas bet-gi jam 
nieko tuojaus neateake tik po 
gerai valandai pradėjo j' 
visokiais žodžiais barti ir nie 
kinti.

‘ Dideji Ausie” pasiruoeze 
jam buvusiam savo neprieteliu 
žaizdas plauti. Bet tasai jam 
kitaip atsimokėjo,

— Gėdykis!- euezuko sznai 
ruodamas gėdykis tu niekeze

(Toliaus bus.)

Ten kur Amsterdame, 
Mieste nemažame;

Pusėtinas būrelis yra Lietu
viu, 

Nes maža nauda isz jiu!
Retas bet kas iaikraszti- 

skaito,
Tiktai api girtavima paiso, 
Nes kas per nauda del jiu?

Del tokiu tamsunu, 
Skaito, paskui in szali pa

deda,
Tuojaus in karczema nusi

duoda.
Ten apszvieta seme, 

O kaip buna perdaug iszveme.

No Sasnavos gromata gavau, 
Ir labai daug naujenu daži- 

nojau;
Api tokia viena, 

Navatua naujena, 
Czionais patalpysiu, 
Del visu padainuosiu!

Ausis isztempkite,
Ir paklausykite: 

Jonutis ir Petrelis gaspadorai- 
czei,- cicilikai, 

Iszlepity per motina vaikai.
Abudu ne maži tinginei, 
O piningu visada turėjo, 
Ir isz kur gauti galėjo?

Tai, ve, nekas, 
U-gi duodavo Dievas!

O žinote jog del tinginiu, 
Dievas duoda daugiause pi

ningu !
O kad juodu buvo krutue vai

kinai,
Tai ir sekėsi jem dviem ne 

szlektai.
Api Vinczus, ant važuojentiu 

žydu užpuoli,
Kelis szimtus rubliu paemi; 
Kelis monopolus iszpleszi, 

Arielka iezliejo, piningus isz- 
neezi.

Ant galo, pradėjo žmonis 
sznabždet,

O ir garsei kalbėt, 
Kad Jonelis su Petrelis, 

Priguli prie ciciliku!
E-he, ka daryti, 

Reike prasiszalyti!
O in kur? In Amerika, 
Tenais sn agiause vieta, 

Tenaie tamsunai ir kvailei, 
Kone visi Lietuvei!

Kaip sutari,
Teip padari:

In Amerika atpiszke, 
Na ir savo propaganda platyti 

pradės.
Vertėtu tuosius sveczius pri. 

imti,
Priglausti, privnlgidyti ir pa

girdyti.
Atsargus visi bukite, 

Su tais latrais ne užsidekite, 
Ba kaip ir cze koki szposa 

padarytu,
Tai per juosius visus Lietu

vius iszvytu.
O del ateiviu kelius užkirstu,

Prie Kaledoyino.
Kuningas:- Na Antanuk, 

ar moki persižegnoti
Antanukas:- Moku, praszau 

jegamasczio.
K.- Na-gi persižegnok.
A.- Var... vardan .. vardan.

Stb.unaus... ir., ir...
Kum- O kur tėvas?
Ant.- Ugi pasikavojo!

Teip yra.
— Kas ten pas jus? klausė 

žandaras tarnaites.
— Sūnelis musu gaspadinei 

pribuvo!
Žand.- O ar turi praszpar- 

ta?

Burtininkas
Gyveno pacz:ame kaimo ga

le, viename iez didžiausiu ir 
gražiausiu kaimu iszaSTytu i 
Lugudoro kalnuose. Grintele i 
ju maža, juoda, buvo ant pat- f 
kalno virezaus ir savo mažais I 
klangeliais žiurėjo in apželu 
eia kadgiais, szilojeis ir viso 1 
kiais medžiais pakalne.

Toj mažoj grintelej juodoj, i 
su stogu žalioms samanoms ap 1 
želusiu, medžiu pavėsyj, visoj 
gamtos puikybėj, gilioj, pilnoi 
poezijos tykumoj Saverija gy
veno teip laimingai, kaip tik 
galima perstatyti, szalia jauno 
vyro su žeriuezioma akims, rau 
donoms lupoms kaip krumu 
vnogos, in kuriuos jis vare sa
vo avis, tverianezias vienaitini 
jo turtą. Vardas jo buvo An
tonio. Jis teipgi nuo apsiveji- 
m o su maža jio sapnu karalie 
ne buvo su visu laimingu.

Ant nelaimes, vienok, nuo 
tūlo laiko laime ju pradėjo 
niauktiesi. Jau perejo du me
tai nuo apeivedimo, o vaiku 
neturėjo ir nematyt buvo kad 
greitai sulauktu. Buvo liūdna 
ateitis, labai liūdna.

Iszmeldimui sau dideles lai
mes, Antonio karsztai mel
dėsi. Kalbėjo novenas, vaiksz- 
eziojo in ezventas vietas, ėjo 
basas, su atidengta galva in 
Bitto, in bažnyczia Madonnos 
dei Miraeoli. Užpirkinejo diev 
maldystes su giedotoms miszio 
mis, žadėjo Madonnai tiek sva 
ru geriausio vaszko, kiek tvers 
jo sūnelis. Viskas buvo veltu. 
Grintelej buyo tuszczia, tyku, 
ne buvo girdėt vaiko rėksmo, 
ne baladones supamo lopszio, 
varg«ze Saverija ne turėjo kam 
dainuoti migdant. Abudu bai
siai nerimojo ir palengva žade 
visas viltis. Bet viena karta at 
lanke Savaerija viena drauge 
su paslaptingu iszveizdžiu, pa
sisveikinusi, tarė:

— Argi ieztikro nieko neži
note kumute? Peppe Longu 
man sake, kodėl jus neturite 
vaiku.

— Kodėl? - klausė nusiste 
bėjusi Saverija placziai atida
rydama akis.

— Todėl - tesie anoji, ma 
žindama baisa.- Del Dievo, 
juk jus žinote gerai, kad Pep
pe yra garsiu raganium, bent 
visi žmones teip kalba... Ir jis 
pats man ta paaake, kad per 
jo prisidėjimą jus neturite vai
ku.

— Dieve susimylėk !-suszu 
ko Saverija, juokdamasi, ir 
greitai darydama ženklą ezven 
to ktyžiaus.

Kaip visos kaimo moterys, 
intikejo in visokius niekus ir 
užkerėjimus: net viena karta 
kcaomis akimis mate vaiksz 
eziojarezia kalnuose balta dva 
šia, bet kad Peppe, nore ir di
džiausias raganius, galėtu ta 
padaryti, tai jai rodėsi jau per 
daug. Bet anoje,inžeieta netike 
jimu Saverijos, vis tvirtino sa
vo ir teik prikalbėjo, kad ant 
galo pertikrino.

Ant galo nusiminusi ir ne 
ramiai Saverija paklausė:

— Bet pasakykite man, ar 
jis ne galėtu nuimti to užke 
rejimo jeigu norėtu ?

— Rodosi kad ue, jis paša 
ke man-kad už nieką ant svie 
to Turbut jie turi koki piktu
mą ant jueo vyro.

Besileidžiant saulei, ant di
delio arklio sugrįžo Antonio, 
neszdamas krepszi pilna ka tik 
padirbtu suriu ir sviesto. Jam 
kavojant darbo vaisius in kel 
nore ir valant arkli, Saverija 
viską jam papasakojo. Visai 
neeijuoke, tik piktai sutraukė 
tankius blakstienus ir pakrai 
pe galva. Bet kada jau viskas 
buvo tvarkoj, p:enas pakavo 
tae, arklys prie ugnies liepe 
paantrinti visa istorija.

— Bet kas atsitiko terpjud 
vieju su Peppe? Kodėl jis teip 
baisiai kerszija -paklausė Sa
verija.

— Nieko., -atsake Antonio 
gal dėlto, kad visada iEzjuokiu 
jo burtus.

— Tai blogai, labai blogai! 
Ar ne matei kaip užleido žio- 
vus ant vyno daržu Don Gio- 
vanuio ir Julgio Luppeddu.

— Teisybe., teisybe... bet... 
Na, pažiūrėsime. Rytoje su 
juom pakalbėsiu.

— Oi, kad panorėtu n»--n-

tiltuos burtus-su peratemimu 
sufzuko Saverija.

Ta raktyj abiemdviem sap- 
naves’ gražus vaikiukas ir tuo 
jaus ant rytojaus Antonio nue 
jo pas kaimo burtininką pra 
azyti nuimti užkerejima, bet 
tae ne klausyti ne norėjo.

Buvo tai ne paprastas tipas 
tasai raganius. Gyveno kaip 
visi žmones, gal net geriau, 
nors nieko ne dirbo. Teisybe, 
apart visokiu vieszu burto, 
kuom net gyrėsi, kaip isznai- 
naik’nima žiogu, iszgydyma 
serganeziu aviu tik kokiais ten 
paslaptingais žodžiais, už ka 
neeme ne jokio užmokesnio, 
naktims priiminėjo skaitlin
gus sveczius.

Matyt Antonio kitaip apie 
tai mane nes, matydama0, kad 
ne jo gazdintmai, ne meldimai 
negelbi, nuėjo viena nakti ir 
pažadėjo dvideszimti lyyru 
auksu, kad tik nuimtu baisu 
užserejima. Isz pradžių Peppe 
ne norojo klausyti, net iszrode 
inžeistu, bet ant galo, pamatęs 
žvilgėjimą auksinio piningo, 
truputi atsileido.

— Tai gerai -tarė -padary
siu ta tik besigailėdamas Sa- 
verijos, ne del tavo praszymo 
nes tu ant pasigailėjimo neuž 
sipelnai, tu vi- 
manes.

Antonio užsigynė ir Peppe 
paskyrė jam susitikima naktyj 
vietoj labiausiai kalnuotoj ir 
tuezczioj. Aviniukas turėjo at
sineš zti ne užprovyta karabi 
na, skoterte ir dvi žvakes. An
tonio paliko pinigus ir ant vis 
ko sutiko. Vienok atsiradęs 
ant tamsaus kelio, su piktumu 
sugniaužė kumezezias, pagrū
moję in ezali sugriuvusios 
grinteles, isz kurios ka tik isz 
ėjo ir nusijuokė.

Sekan ežioj naktyj 
pirmutinis atėjo in 
vieta. Buvo ta vieta 
baisiausia ir tuszcziausia, stati 
piloariavu, menulio szviesa 
fautastiszkai apszvieata. JNak- 

! tis buvo ezviesi, tyki, nemažiau 
sias vejilis ne suszlamszte, pas 
laptingai, be krutėjimo stovėjo 
žydinti krūmai, tamsios riete
nos, kvepiauezios kvietkos terp 

i uolu apezvieetu raudona ezvie- 
, sa besileidžianczio menulio.

Piemuo padėjo karabina kurio 
: teip kaip Peppe liepe, ne už- 
s pro vi jo, skoterte, žvakes prie 
- uolos ii lauko.

Neužilgio atėjo ir Peppe ir 
pirmutiniai jo žodžiai buvo:

i “tikras laika, pusnaktis”. 
• Greitai isžtiese skoterte ant 

didelto akmens stovirezio to
liau nuo kitu inkiszo žvakes in 

, žeme ir leipe piemenui ant va- 
1 landelea atsigulti ant pilvo.
> Kada Antonio atsikėlė ant 

skortertes pamate uždegtas 
žvakes ir karabina.

Burtininkas pradėjo szokius 
in ka szypsodamas žiurėjo An
tonio. Lybiau negu kada nors 

1 norėjo jis juoktis isz burtinin
ko. Urnai apėmė ji baime. Pep 
pe atsikreipęs m akmeni už
dengta skoterte, pradėjo jo 
klausinėti kokioj ten įstabioj 
(gal tai buvo lotyniszka) o ak 
muo atsake lindau balsu toj 
paezioj kalboj. Toj paezioj 
valandoj žvakes užgeso nore 
ne buvo ne mažiausio vejalio 
ir Peppe stovėjo toliau atsi
kreipė net prie Antonio kuris 
drebėjo kaip labiausiai drugio 
krecziant ir tarė:

— Akmuo siko jog kara
binas pasakys ar užbūrimas 
nuimtas ar ne.

— Kaip? paklausė Antonio 
kaipi prikeltas raganiaus bal
so.

— Ar ne užprovytas tavo 
karabinas?

— Ne tžprovytas kaip Die
va myliu!- suszuko piemuo.

— Tai paimk ji ir szauk in 
era jeigu iezszaus tai bus 
ženklu kad Užbūrimas nuim-i 
tas.

Antonio buvo prisirengęs 
ant visko bet ne ant nieko 
panaezaus: prisiartino prie 
kalbanczio akmens paėmė ka 
abina ir szove...

Peppe puolė ant žemes ne 
ne sustenėjo su perszauta szir- 
džia.

Vietoj szauti in ora Anto
nio szove in raganių.

Po tam atsitikimui nors bu
vo persitikrinęs kad karabinas 
ne iszszaue. Antoi/o norėjo

I VISI DABAR SKAITYKITE!

ĮfApŠvieb 
išmintis ir

ė, 5 Kurdas

sigairejimo neuz y 
sada juokiesi isz | Į

Antonio 
paskirta 

kalnuose

/ „VADOVAS IN SVEIKATA” |
t Naujausios ketvirtos laidos. ♦
j Ta garsioji knyga parašyta Dr. E. C. Collins, bet paskutinė laidu padidinta, su daug naujų Išaiškinimų, J 
| visokios ligos, jų vardai, kaip nuo ligų išsisergėti, išsigydyti ir kaip buti sveiku. Daug žingeidžių paslaptybių J 
* aprašyta laimingam Žeuybiniui gyvenimui, •
j su nauju priedu, 228 lapu dydžio, pripildyta ir išleista j
f THE COLLINS NEW YORK MEDICAL INSTITUTOlf

KNYG4 SKAITYTOJUI IR KLAUSYTOJUI suteiks tikra rodą gyvenimo, kaip but sveiku, o sergantiems kur J 
ir kaip išsigydit. Yra tai pirmutinė lietuviškoj kalboj, tokia naudinga knyga.

ViDftVA IV QVFTIf 4T4 ” kuris tik perskaitys, netik mokės nuo visokių ir užsikrečiamų ligų f 
9’ ’AIjLfVA 1A 0vrjlii.AlĄ i§siserg€ti, bot ir daktariškam moksle apsišvies.
Toje knygoje apart aprašymų yra daug paveikslų, kad žmogaus subudavojima ir vidurines paslaptis kaip » 

zerkolo perniatys,— teip atvirai ik šiol nieks nedrįso viską parodyti. « >
„VADOVAS IN SVEIKATĄ” yra labai naudinga seniems Ir jauniems, vyrams ir moterims, apsivedusienis Ir jauni- f 
kianis, kiekvienoje stuboje ji turėtų rastis. Tik viską dasižinosi, kaip pačių knygų perskaitysi. Ji tūkstančius sveikais * 

padarė, kitus nuo mirties išgelbėjo ir gyvena laimingai. J
SZIOS PASKUTINES LAIDOS IR VĖL 100,000 ISZLEISTA, r 

kurie dar neturit, todėl pasirūpinkite tą knygą, yra tai kaipir turėti daktarą savo namuose. Dabar ,.\.inS.” 
stora, didelė knyga, bot jos prekė ta pati, tik 45 cen., vienok kad ji labui visuoirn in-s išduota, tad kiekvienam bus 1 

prisiųsta VISAI DOVANAI, kuris atsiųs tik už prisiūti!imą 10 cen. markėms. ■
Jei sergi pirmiau nekaip kreipsiesi prie kokio nors daktaro, tai reikalauk ir perskaityk .. A ADOVAS IN * 
S V E I K A T Ą ”, Sergantiems męs rodijamo skaityti apie REUMATIZMĄ, PLAUČIŲ, KEPENŲ. INKSTŲ. SIR- 
DIES, VIDURIŲ, VYRŲ IR APIE MOTERŲ ligas. Sveikiems kitus skyrius, nes kiekvienas sirnipsnis labai akyvas 1 

ir naudingas. ,,V. in 8.” reikalinga kiekvienam, tai perskaitęs nepateks į ligos nasrus.
Teipat išleidėjai „VADOVO IN SVEIKATA” užlaiko grynas, geriausias gyduoles, kokias » 

tik gamta ir mokslas išduoda, ir išsiuntinėja visur. Rašant adresuot: J
The Collins New York Medical Institute, inc.:

140 W. 34 Str., New York, N. Y. I

bėgti bet pamislijas kad nieks 
apie tai nežino.... susiringavo 
skoterte paėmė žvakes ir kara
biną ir sugrižo in kaima eida 
mas uoloms kad ne palikti ne 
jokio pedsakio.

Niekada netikėdama bur
tams drąsus su žibanczioms 
akims piemuo niekada nemo
kėjo sau iszaiszkinti negalėjo 
suprasti, kas atsitiko kad ak
muo prakalbėjo, kad žvakes 
užgeso ir karabinas iszezove. 
Tik in devynis meneeiua vė
liau, kada paėmė in glebi drū
ta kaip iez bronzo nulieta vai 
ka kuri pagimdė Saverija 
lejoei kad neezoye in ora.

Negalėdamas vienok iez 
mirueiu prikelti raganiaus, 
jo užpirkti mieziae už jo 
le.

gai

nu 
nue

ke

spasabas.
Izaakas Feifels 
sūneli in Vied- 
in kupcz’szka

Geras
Bankieris 

siuucze savo 
niu, žinoma 
mokslame.

— Morycleben!- kalbėjo 
tėvas.- U kaip tu pribusi in 
Viedniu, parasik tavo tėvui, 
ko tu gerai pribuvai! Nes as 
žinau jog tu esi didelam tingi
niu, ir ne norėsi rasit man 
gromatam! Tai as tau dosi 
jau parasita gromata in mane 
usadresavotam, ka jau rašo 
jog gerai pribuvai in Viedniu, 
tai tu nieko daugiau ne darysi 
kaip tik uelipisi marke ir gro- 
matu inmesi in skrinuke....

— Tateleben!- atsako ant 
to perbegias sūnelis- kam as 
turiu pirkt marke ?

As inmesu gromata be mar
kėm, o kaip tu gausi gromata, 
tai jau žinosi kas jam stovi, o 
po tam nereikalauji pnjimt 
gromatos nog paczto....

— U j! kokis tu mandras 
Maryclebem!

*22)5 Bus nusiustas kožnam. kuris joVF pareikalaus prisiusdamas už 2c
marke. Pamokinantisir naudin
gas kožnam. Adresas Toksai:

J. T WAR DOWS K I. Dept A 
214 WISCON. SL MILWAUKEE. WIS.

QQQ Dainų tiktai uz
Su nusiuntimu.

Iždaveme didele kninga daini 
susidedante isz 3U0 (laimi Rningt 
druezei susinta ir broszuravota. Ka« 
nusipirks, ras visokiu dainų isz vis* 
užkaboriu ka dainoja Lietuvoja.

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

Nusipirkite ir burtu kningele m 
painalba kaziru, o kasztuoja knigei®

P. V. O B i EC U N AS,
12 & CARSON ST. 6. S. FtTTSBUWS, RX.

Pirrna L-ietuviszRa
SU KAPITOLU $75,000,63

8V0RGAN1ZAV0TA IR CZERTE-
RUOTA KAIPO

ALL NATIONS DEPOSIT BARK
(VISU TAUTU BANKA)

ORGANIZATORIUS TOS BANFZOB IRA

P. V. OBIECUN AS.
Mueo tanka Irr. tai viena fez tvlrcziauelu Buvf» Valet., czerf -eLnti po kontroU 

Valetljne rando ir per tai pilnai ožetilkijma. Priima piningus de! Ir moka Km
virta procentą. Parduoda ialvakortea ant geriaueiu linijų I: eluno*'a ptadn<ua In v*w Atih 
svieto. Padaro davlernaetla atlikimui vieneto reikalu eu waldZia .’JaeV.JBjįje lo?tr.ajno rtov 
klu9 piningus ant Amor'konlezkv arba kitokiu Daro apeen-eymue no uęmiee ant vlvn datirav 
ir 1.1. Piningas del paczedlnlmo galit prielunet oacztlnlu Money OrAer arba Krpraea v 
tuojaoa bus iezBianatoa bankavos knlngntea. Kreipkite* vinį Pa? .;er« žinoma d?! LH«o 
vi P. ▼. OBIECUNA, o buelt apgeergeti no vteoktu apgaviku.

Uždėta 1848 m. (BANKA BISCHOFF’O.) uždet»i848 m.

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

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

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

Pinigus priimame ant knygucziu nuo $5 ir duodam procentą. 
Szipkortcs iszsnncziam ant geriausiu garlaiviu del atkeliavimo 

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

Szipkortcs parduodame ant geriausiu garlaiviu del parva
žiavimo i Europa 17 pristatome pasažierius ant laivo 
nždyka, o kas pas mus paraszis, praneszdamas apie savo 
atkeliavima ir paduos aiszkiai diena ir adyna, kuriuom 
gelžkeliu arba botu isz vietos iszvažiaos tada siusime 
savo pasiuntinį ant pasitikimo, o lokiu budu ap isaugoe 
nuo gabiu apgaviku.

Paszportus pastarajame del kcliaujancziu i kraju.
Daviernastis padarome pigiai ir kitas visas rajentaliszkas po- 

pieras, už žema preke. Sukolektavojima daliu atliekame 
knoteisingiausiai.

PER LAISZKA AR ASABISZKAI ATSI3ZAUKITE ANT ADRESO:

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

NEW YORK, N. Y.

Nedeloje Banka atidaryta no: 10 Igl 12 adynal. Sukatoje igl 8 adynal vakare.

—------- ———------------------------------------- -

Garsingiausias ant visa svietą Ir žinomas kaipo gerhsa- 
ses specialistas kronlszku Ir azsisenejusiu Ilgo_ _ _ _ 9

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

dyme visokiu žmogyraku silpnybių. Iszgyde iuksUuicsvs 
žmonin isz pavoyngu ligų, kurie su džiaugsmu garsina 
varda DR. KOLEK ir gyre savo pažinstamiems vadin- j 
darni ijn Samaritonu tebirio laiko.

Jojo rodos yra už dyka,—kožnes ijam szirdingai deb*> Į 
voje. DR. KOLER gydo visas ligas pasekmingai o l
uzsisenejuses ligas inkstu ir nnnatizmo, užsiszaldima į

vos, nosies, gerkles, pibvo ir žarnų; parku, iszberimu, niežimo, epilepsŲe. senu ro- 
nu ir visas Ligas pacjnanczes isz kraujo. Gydo su geriausiu pasisekimu Moterių 
Ligas o ipacz uzsisenejusias ligas GUMBO. Turi didžiausia atyda ant visokiu 
užkrecziamu ir Privatiszku Ligų [ar tai paejnancziu no levu] kaipo: sifilis, an- 
trotymas virisrku pajėgu, veisei pat-naikynimo ir L L gydo greitai ir pasekmingai. 
Ne rejke šarma tin Lis nes gidintis ganogreieziausia, nes apsileidimas atnesae dides
ni pavoju ateiteje. Rejke žinot, jog vienas atsilankimas pas gidintoiu ženklina 
daugiau ne kaip dvideszimts iaiszku raszytu per ligoni. DR. KOLER kalba lie- 
tuvisikai ir lenkiszkai ir pats duoda ligoniams rodą, be pagiaiboe tiumoeziaus, 
kurie randasi konia paa kozn daktara mieste Pittsburgia.

« mJ No 9 isz rito igi 9 vakare.
A DIN OS PRIĖMIMO. {n0 9 iai rito igi 4 po piet Nedelomla 1

DR. KOLER,



LIETU VISZKOS PASAKOS;
Parėjo namon ir rado bubu 

užgimusi. Tada nusigando at
siminęs, kad pažadėjo velniui, 
nesake ne pauzei. Tts vaikas 
užaugo iki trijų metu. Važevo 
karalius, pamate, kad labai 
gražus. Atėjo pas žuvininką, 
sako: Asz karalius neturiu to
ki gražu sunu, ir atėmė no jo 
ta sunu. Iszmokino labai ir lai 
ke už savo vaika. Atėjo toji 
diena, kad jin turėjo velnes 
nuneezt: jojo sūnūs tasai ant 
spacero, o žuvininkas iszejes 
verke. Klause sūnūs. Ko, tė
vai, verki? Sako: Nesakysiu. 
Sūnūs sako: Kad nesakysi, kil
siu tau galva. Pasakė, kad to
kioj dienoj, kaip ta žuvi gau
džiau, pažadėjau tave velniui. 
O sunns sugrįžo atgal ir pasa
kė karaliui. Pastate karalius 
varta ant langu, duru, aplinkta 
pakaju. Atsikėlė anksti ryta 
ir rado vartas negyvas. Antra 
nakti pastate da daugiau ir 
vėl negyvus rado. Sako sūnūs 
karaliui: Iszkada teip daug 
vaisko ieznaikyt: aiz aisiu ant 
czysto pleciaus. Vakare iszejo 
ant dvaro, pasistatė staliuką ir 
krėslą. Kaip tik užsieke su 
ranka, aprėžė su peiliu aplink 
save rėža, ir pasiėmė žvake ir 
knygas ir meldžesi visa naktį. 
Atėjo isz vakaro szeszi velnei 
ir sako. Aik, jau gana, senei 
tavęs laukėm. Jis nepasižiuri, 
ale meldžesi. Atėjo palukėje 
devyni, vėl szauke, jis nežiūri 
Apie dvylika atėjo su szturmu 
ir su veju, isz’rauke isz rėžio 
staliuką ir jin, vienas paėmė 
ir nunesze. Tai tss žuyininko 
vaikas atsiminė, kad jis; turi 
knygoje, kur murzino Dieva. 
Atgrįžo jem in snuki ir rodo 
priesz akis. Sako velnes. At
sitrauk no mane, ma persun
kus. Atsake. Pastatyk mane 
ant žemes. Atsivertė, kita da 
sunkesni rodo je.m. Tai vėl sa 
ko velnes: Aik szalin nog ma
ke, O tas sako: Pastatyk ma
ne ant žemes. Ir tas velnes ne- 
iezlaike, paleido jin.

Jis mislyjo, kad jau žeme. 
Patropyjo, kur buvo prakeik
tas dvaras, ant kamino užmest, 
Inlindo ik’ juostos, ir jis bela- 
mydamas inlindo su visu in te 
mes Teip tamsu, randa tik du 
ris, nieko daugiau nėra tam pa 
kajuje. Nuėjo in antra paka
ju, rado žvakute degant atsise 
do ir meldžesi. Tai tada atėjo 
trys panos teip juodos, kaip 
anglys. Sako jos: Isz kur at
siradai pas mus? Papasakojo 
jisai, o jos atsake: Jei tu iszke 
si tris naktis pakutavot, busi 
laimingas ir mumi iszvesi, 
ale jei neiezkcs', prapulsi tu 
ir mes. Viena nakti paguldė 
jin in lova tam pakajuje. kur 
vis jos gulėjo. Jis pasikavojo. 
Atėjo trys velnei, ji trenke per 
lovas viens inkita. Per nakti 

jis nepraeznekejo. Atsikėlė 
anksti ryta, buvo szviesa ma- 
matyt per kamina ir tos panos 
buvo burna balta. Ir praszo 
jos Iszkesk da dvi naktis: isz 
eis m vir.zu visi pakajei. An
tra nakti atėjo jau dargiau, 
mote jin, nedaug gyvas liko 
Isz ryto buvo szviesu iki pusei 
langu, ir panos da baltesnes. 
Prasze jos: Iszkesk da szita 
viena nakti, bus tau da leda- 
kiau. Atėjo freeze nakti devy
ni, trenke per visa nakti an 
dvylika lovų. Jau gaidžei už 
giedojo, perplesze jin in szmo 
telius ir niejo. Ale pakajei 
iszejo grąžei in virszu. Atėjo 
tos panos, paėmė szmotelius 
surinko in krūva, atgydė Szo 
ke jie sako: Gtrdžei miego- 
j-u! O tos panos atsake: G rai 
miegojei. kad pilnas pakajus 
kraujui- Dabar katra pasida- 
boji isz mumi trijų, gali ženy 
tis ir busi karalius an visos ka 
ralystos. Jie sako: Kad asz 
jauniauee imsiu, kitos pikeit. 
Ir jos atsake: Nepikaim Jie 
paeidatojo j luniause ir apeiže- 
mjo.

Tai džiaugėsi labai, kad sugr1 
žo. ĮKele dideli balių isz 
džiaugemo. O jisai sako kara 
litu, kad jau asz ženotas. 
Nieks netikėjo. Tai jis sako: 
Jei norit, bus ir pati cze in ta 
minuta. Iszejo lauk, apsuko 
žiedą, pamielino, kad pati oze 
but, ir atėjo. Visi dyvinoei, 
kad jis ženotas. Ale toj pati 
nenorėjo te but vadino namon, 
o jis nenori eitie, nori but in 
eveczius. Iszejo abudu ant 
epą cerio, jis užmigo. Tai dabar 
ji paėmė no jo žiedą numovė. 
Paskui prikėlė jin ir pasakė: 
Tai lik sveikas Septynis me
tus lauksiu: nesugriez’, už kito 
aisiu. Teip ji prapuolė, o jis 
pažiūri kad neturi žiedo; jie 
nuliūdęs aina namon.

Atėjo septintas metas, baigė 
ei, da jis ne namie. VaiKszczio 
dams po didele gire atėjo nak 
cze pas pustelnika. Apsinak
vojo . ir klausė: Ar nežinai, 
kaip toli namo ? Sako puetelni 
kas: Ketures deszimtis myliu. 
O rytojo tavo pati m ezliuba 
su kitu vyru aie. Jis žiuri, ka 
bo an sienos czebatai ir skry
bėlė ir plo’zczius. Klause: 
Dieduk, kam verti czebatai? 
Sako; Kaip apsiauni vienu 
žink»niu ketures deszimtis my 
liu nužengi. Ai, kam verta 
skrybėlė? Sako: Apsuku in 
katra ezona: kur pamielinu, 
tai ir stoviu. Ai, kam vertas 
ploszczme? Apsisupu plosz- 
czium, vaikezcz oju po svietą 
nieke nemato. Palauke jisai, 
užmigo, tas senas: paėmė ap 
eeve czebatais, ir skrybėlė, ap 
eivilko ploszcziu ir iszejo. Zen 
ge viena žinksni, ir namie. Ra
do vesele, jo pati vėl ženyjosi. 
Jis vaikszcziojo, nieks nemato, 
Atvažeyo kavalierius in ezliu 
ba. Szoko isz br'czko0, pakiezo 
koje, ir parpuolė. Atėjo prie 
gonku, jis vėl patrauko, vėl 
parpuolė. Sieke pabucziuot, 
jis vėl patraukė, vėl parpuolė. 
Pati sako jem: Septynis me 
tus laukiau ir da septynis lauk 
siu, už kito vyro neeisiu. Ir la 
bai verke O jis nusisupo 
ploszcziu: pomate, visi, kad 
jau name. Tada džiaugėsi ir 
dare balių, kad sugrižo.
Apie dumiu ir jo priete 

Ii vilku.
Kad buvo karalius, turėjo 

tris sūnūs, ir turėjo obeli: si
dabro obels, aukso lapai, dei
manto obuolei. Atlėkė sakalas 
kas nakti isz kitos karalystes 
ir pavogė tris obuolius. Vienas 
sūnūs ėjo dabot, užmigo: atlė
kė sakalas ir nunesze tris obuo 
liūs. Antra nakti antras sūnūs 
dabot ėjo: teip irtas užmigo. 
O tas treczes buvo durnas. Jis 
praszesi, kad leistu jin dabot. 
Anie brolei sako: Mes kytri 
nieszdabojom. o tu durnas la 
biau neiszdabosi. Ale jis pra
sze per nevale, ir leido jin tre- 
czejnakti dabot. Jiz per nakti 
miegojo, priesz diena atsikėlė, 
Inlipo in obeli, pamate szviesa 
didele. Atlėkė sakalas, užs tu 
pe, du nuskynė obuolius, ir pa 
gavo jin tas durnius. Praezosi 
tas sakalas, kad jin paleistu, 
sako: Isztrauk pluksna isz ma 
ne, ir paleisk mane, Jis pa
klausė, parucsze pluksna, bro 
lem parode, sako: Atbėgo sa
kalas, negalėjau pagautie: tik 
plunksna isz pleeziau, o jis nu 
brgo. Prasze brolei pas tęva, 
kad leistu jeszkot kokioje ka
ralystėje, ir tas durnas drauge 
praezosi. Sako brolei: Tu dur
nas, kur tu iasi? O tas kara
lius itzleido juos suvis tris. Isz 
ėjo an kryžkeles, inkiezo po 
karūnėlė mėlyna kožnas an sa
vo kelio ir sznekejo: Kaip su- 
griezim ant tos kryžkeles, kat
ro bus raudona karūna, tas bu 
sim negyvas. Ir visi trys savo 
keliu jojo.

Jojo tas durnas in pieva, pa 
leido arklį. Atėjo vilkas, pra 
eze pas jin kad atiduotu ta 
arklį del jo. Jisai sako: Netu
rėsiu, kuo teip toli keliaut. 
Vilkas klausė: Kurkeljauj'? 
Papasakojo tas durnius, ir sa
ko vilkas: Atz taye nunesziu, 
tu tu arkliu nerasi. Atidavė

Bus nekas Čigonams. U R BUNA.
Čigonams ketina užeiti pras 

ti laikai. Europos valdžios 
tariasi nueiunsti save atstovus 
in miestą Bern (Szvaicaiijo 
je) ant suvažiavimo, idant 
ten sutarti, kaip geriausiai 
sutvarkyti c'gonus, kurie jau 
visoms Europos vieszpatys- 
tems ingriso. Tokiam žings
niui ypacziai suragino tas, 
kad paskutiniame laike tan
kiai c'gonu gaujoi atrasta, 
pavojingu prasikaltėliu, anar- 
kištu paeikesinancziu ant vai 
donų gyvasties, kutie susijun
gė su čigonais geriausiai isz 
sislepia nuo pereekiojancz:os 
policijos. Patiems čigonam5 
neužmetame jokiu dideliu pra
sižengimu, iszemus kartais ma-. 
žesnius pavogimus, apgaudine 
jimus arkliu mainyme ir tt. 
Čigonas yra žmogus mylintis 
gamta ir laukus; pakol jis tu
ri ka pavalgyti ir kuom piszer 
ti savo arkli ir szuni, jie užga- 
nadintas ir laimingas. Niekad 
negirdeti, kad čigonas butu 
papildęs žmogžudyste, nakezia 
insilaužima arba kitoki sunku 
nusidėjimą. Užtai vieszpatye- 
ežiu valdžios kesdavo čigonu 
laisva gyvenimą, nors kaip- 
kur ir bandydavo jos priversti 
aps’gyventi ant vietos ir pas
toti gerais valetiecziais, bet 
veltui. Kitas dalykas dabar, 
kada atrasta, jog tankiai pa 
vojingi anarkistai ir galvažu
džiai, prisirisze prie čigonu 
gaujos, pasekmingai iszsisau- 
goja nuo susekimo, nes čigo
nams nerupi daug tyrinėti, 
isz kur ir kas do vienas naujas 
ju gaujos sąnaris, bile isz jo 
turi naudos. Taigi vieszpatye- 
ežiu atstovu suvažiavimas ir 
turės nuspręsti, kaip ateiteje 
apsieiti su čigonu bandomis.

Tankiai tarp tyrinėtoju ir 
mokslincziu pakildavo klausi
mas, kas yra čigonai? prie ko 
kios tautos priguli ir isz kur 
paeina ? Iszpradžiu čigonai 
buvo atskira tauta. Ne kurie 
tvirtino, kad jie paeina nuo 
senovės saracėnu tautos, tuo
metiniu kariu iezvarytos r-z 
savo žemes. Daugiausiejie bet 
sutinka, o ir čigonai patys 
giriasi kad jie paeina nuo fa
raonu, senovės Egyptu karalių 
gimines. Nore per szimtme- 
ežius jie traukia po visas tauta 
ir vieszpatystee, teeziaus čio
nai prisilaiko savo senovės bu 
du ir apsiejimu ir turi savo at 
ekira kalba- miežini yvairiu 
kalbu.

Apskaityta jog Europoje 
randasi apie 750 tuketaneziu 
c'gonu, isz ju apie 300 tukstan
ežiu vienoje Austro-Vengri jo 
je. Amerikos Suv. Valstijose 
čigonu yra apie 10 tukstan- 
ežiu. Be abejo, jei Europoje 
pradės c'gonus geriau prižiu 
reti, dauguma ju atplauks in 
Amerikos Suv. Valstijas, Mesi 
co ir pietine Atrenka.

VISAI DYKAI
Prisiųsk mum porų murkiu, savo 
tikrų vardų, pravarde ir tulresę, o 
mes tani 1st u i nusiųsimo No. 8 kata
logą, didžiausių 1 ietuviSko 1o kuilio je, 
61 dideli puslapei. Jame telpa teisin
ai apraSymai apie suvirš 200 visokiu 
kūniškų nesveikumų, vyrų, moterų 

___ ir vaikų. Išaiškina pradžia, priežas- 
ir pasekmes ilgų ir pasako kokias 

gyduoles naudoti, kiek jos prokluoja ir kur jas 
gauti. Telpa paveikslai ir prekės visokių nau
jausių clectro-gydanfiių aparatų, Roberinių 
daiktų. Magiškų aparatų, brukuojamų ir Ra
šomų Mašinų, Stereoskopų ir jiem Paveikslų, 
Armonikų. Koncertinų, Britvų ir daugel kito
kių ko/.niunreikalingų daiktų. RuSyk tuojaus. 
John I. Bagdžiunas, Propr. Adresuok teip:
JOHN’S SUPPLY HOUSE

24 PILSEN STATION CHICAGO, ILL.

Arszesnis už velnią.

Juozas Sadauokas kutis būdamas 
pas mane ant burdo iszejo ir paėmė- 
isz viso 30-dol. dvejes kelnes ir kam 
žole. Jagu in kur pribus praszau 
man daneszti. Raszikit ant szito adre 
so:

Mr. Jos. Beigis
247 S. Beesh st Mt. Carmel Pa.

Mano brolis Antanas Grigonas, pa 
eina isz Vilniaus gub. Jiezno mieste
lio. Praszau kagreioziause atsiszauk- 
ti ant adreso: (to 100>

Miss M. Grigonuke
Seanor, Pa.

Mano brolėnas Izidorius Tamoszu 
nas paeina isz Kauno gub. Panevėžio 
pav. Itukoniu sodžiaus. Prsszau atsi 
szaukti ant adreso.

Mr. Jos. Zilinoki, 
505 Lincoln Ave. Rook ford, I’ll.

Mano draugai Juozas Baltruszaitis, 
jr Kazimieras Žiūraitis, gyvena St. 
Louis, Praszau atsiszaukti ant adreso: 

Mr. .Ino. Dunczius, 
423 Noble Lane Wilkes-Barre, Pa.

Jonas Jurkus apie 26 metu senu 
mo, kalba 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 uli. Ir pabuvęs ke 
turės dienas mano paėmė, overkoti 
už 22 dol. žiedą auksini su Boilerine 
akute 10 dol. kelnes 5 dol. ir 15 dol. 
piningais. Jurkus yar penkių pėdu 
ir 10 ool. auksztumo, apskritaus vei 
do, be usu virszutinei karei pusei- 
neturi dvieju dantų. Jagu kas ji kur 
užtemytu o man pranesztu teisingai 
apie ji, asz duosiu 5 dol. nagrados. ■ 
Raszikit ant szito adreso: ()O (38) 1

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

Mano dede Stanislovas Macenas 
apie 15 metu Amerike. Paeina isz 
Kauno gub. Panevėžiopav. sudžiaus 
Meldimu. Praszau ataiazaukti ant 
adreso : (;o (jfl)

Mr. S. Baranckas
Box 2 Jamesport N. Y

Slide.

— Ponas Goldfein! Ar tu
rite pa ežia?

— Paezia? Ny, kam as ne 
galiu turėt paezia?

— O Vaiku ?
— Ny, ar man ne vale tu

rėt vaikus?
— Kiek vaiku turi?
— Aj, aj!. . . . Kiek ? Kad 

tik j’ejie visi gerai augintusi.
— Kaip vardas tavo pa- 

ežios?
— Kokiai paežiai? As tik 

teip kalbėjau, del ko as nega- 
letau turėt paezios- nes as pa- 
ežios ne turiu. . . .

— O isz kur gavai vaikus?
— As? Kokiam vaikus? 

As tik kalbėjau, jog man vale 
turėt vaikus. . .

— Tai del ko kalbi, idant 
jiejie sveiki augintusi?

— Ny, ba as turiu toki 
minksztam szirdis del vaiku....

Negali būti daug.

Kuningas:- Ei Motiejau, 
matau, jog velei per daug to 
gero,- kaip vadini arielka.

Motiejus: E, kur-gi per 
daug, juk jegamastis per pa
moksta, praeitoje nedeloje 
kalbėjo: jog kas gero, tai nie
kad ne buna permažai.

Ir jie tori dažinot in tevisz- 
ke, kas te darosi. Pasakė jem 
pati, kad labai toli septinta 
karalyste, ir davė jem toki 
žiedą: apsuko ant kitos puses 
kur pamielino jie, te ir buvo. 
Tropyjo dideli susirinkimą 
karalių iszmint, koke jo smer- 
tis. Ir jis atsistojo terp ju ir 
sako: Neverkit, asz gyvas.

arkli, suede vilkas. Paskui už 
sisedo an vilko, jojo jeszkot ea 
kalo.

(Toliaus bus.)

llestau raci joi.
— Po velniu, teip mažai me 

sos duodate!
— Tiktai mister pamėgink 

gal ir to nesuvalgysi.

Kuningas, pabaigiąs isziles- 
tynet mokslą api į ekiu ir vel
nius, klauso vieno isz mokyti
niu :

— Ar yra kas arszesnio ant 
svieto nog szetouo ?

— Yra- atsake užklaustasis 
be užsimislinimo.

— O kas ?- paklausė nusis
tebėjas kuningas.

— Policijantas- atsake dra 
sei vaikas.

— O tai del ko ?
— Ba kaip mamyte su tete 

barėsi, tai kalbėjo:- “o kad ta 
ve velnei paymtu, ’ o vienok 
ne vienas velnias teveli ne pa
ėmė, o kaip andai pasigėrė, 
tai jin tuojaus palicijantas pa
ėmė ir turėjo užmokėt sztriuo- 
pa.

PUIKEI APDARUOS

MALDaTkNICiOS
Vo.4701 Aukso Altorius skurliu-

Apdaru, apkaustuos ir auksinti kr 
«ztai, apwalais kaupais. $l.Oi 

<o. 4705 31 a ž as Naujas A u k so Ai 
torius akuriniu apdariu, apkaust- 
tos ir auksuoti kraaztai su apwalai 
kampais , , , g] ,q<

Vo.4702 Aukso Altorius szagrin* 
akuroje apdaritos, apwali kampai 
auksinti kraaetai, lavai puikei isz 
marginta su auksinėms kwietkom< 
labai puiki kningele , $1.2£

Vo.4703 Aukso Altorius irinkszfc 
apdarai, auksinti krasztni ir apwal 
kampai, auksuotas križiua, p&raazat 
ir puikei iazmarginta .

No.4700 Aukso Altorius apdarita 
ffn baltais sloniaus kaulais, pulkui 
abrozelis isz oeluloidoa, 8 sidabric. 
medalikais vnt lenougeliu, auksint1 
kraast&ia,

Paskubinkite nusipirkt 
labai puik e isztorje po vardu:

KAPITONAS VELNES.
PRIETIKIAI GIRANO DeSERGERAC.

Verte Fracnzlsiko
K UN. DB. M. JU0DYSZ1US.

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 prisunskit.

NAUJA KNYGA 
JstorljeSzventa 

Seno Ir Naujo Instatimo su Paveikslais.

Yra tai pirmutine knyga lietu viszki 
sa teip puikeis paveikslais, padirbto! 
per europinus artistus. Puiki popieti 
Aiszkus drukas. Didelo formato.

Kožnas gėrėsis katras taja knygi 
nusipirks. Norint daug kaszto anl 
iszdavistes tosios knygos padėjome 
vienok pastanavijom 
labai pigei parduot R f] pnnfii 
ha tiktai už . . . UulIlU

Teipos-gi turime visokiu dvasiszku 
svietiszku ir istorinu knygų kuriu 
kataloga gausite dykai. Aaresavokit* 
*6aule’’ Mahanoy CUę. Ek.

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

Gerai man ir smagu!
No Ragažinsko sznftp.

selo turiu!
Ir tu kūmai

nestenetum
Jago tokia a-
rielka turėtum

Agentas

Columbia
ALAUS

54-56 N. MAIN STH

PUIKIOS MALDA KNYGOS

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

No.2.
No.6. Aukso Altoriuj puikei apdaryta su 
auksiniu papuoszimu, <■ $1.25.
No.7. Aukso Altorius, in morocco skūra $1.50 
No. 8. Aukso Altorius, ajxlaryta in balta 
kaula, puikus abrozelis isz celluloido, 3 
medalikai ant lenciugelu, - $1.50.
No. 9. Aukso Altorius, in celluloid, puikei 
iszmarginta., galima gaute in,- bata, žalia, 
rausva ir szvies-raudona ajxlara, $1.00. 
Kanticzka, druezei apdarita, - 50/.

No.4.
Didis Szaltini% 1,000 puslapiu, $1.00
Senas ir Nanjas Aukso Altorius visos reika
lingos maldos, 804 puslapiu, $1.00
Balsas Balandėlis arba Mažas Szaltinis 
711 pusl&pin, - - 75/.
Garbe Dievui anb Augsztibes G40 pus. 75/. 
Aniolftb Sargas, apdaryta in audeklą, 353 
puslapiu, - 50/.

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

>

No.3.

AdresavoXyt teij5: ‘ ‘S.

A G. GROBLEWSKI,
__^»5avipinhas ir Fabrikantas*^—

Garsiu “Lenkiszku-Lietuwisku Waistu”
Egiutcrro No. 1.
Egiuterro No. 2.
ŽtnijeczniK
Gumbo Laszai

1 Meszkos Mostis
I Treyanka
Liniment del Waikti 
Giduoles no kosulio 

asztraus
Liepų balsamas no kosulio 

(plaucziu)i
Anti-Laxon del vaiku
Proszkai no kirmelu 

vaikams
Proszkai no kirmelu 

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

suaugusiems
No Rumatizmo (naujas bū

das gidimo)
Giduoles sužlebcziojimui 

maisto
Miltai no skaudėjimo 

galvos

DEL VISU
KENTEJIMU IR SKAUDĖJIMU,

Gcriause giduole del skaudė
jimo galvos, kataro, pecziu, 
krutinės, szonosie, rumatizmo 
szalczio, nuralgija ir nukand
ama visokiu vabalukiu.

Giduoles no skaudėjimo 
dantų

Mostis no prakaitavimo
Geležinis t udrutintojos 

svikato
Giduoles nutildimui vaiku
Giduolis no nuspaudimu 

(Com Care)

“Grip-kiur”
Plauka apsaugotojas
Miltelei nuo kepanti
“Kinder Balsam”
Bobiu laszai
Rankvaistis no sutrukime 

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

dejimo
Valditojas kraujo
Suramitojas nervu-szirdies
Giduoles noEkzimo (Rožes 

pas vaikus)
Plasterei isz kasztavolu 
Pomada plaukams

UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

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

Suvienituju Walstiju De- 
posytoras.

DU PROCENTĄ MOKAM ANT (. 
SUDĖTU PINYGU ANT LAOCO.

Harrieon Bali, Prezidentai, 
1Ū. M. SlaĮMillan, Vice-PrczidenUn 
Ira. IF. Barnet, KŽEjiiu.

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

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

Siuncziant gromata indekit marke už 2/. Adresavokite:

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

VIENATYNIS LIETUVISZKAS

W. RAŽUOS, « HOTELIS L8fiRI3YKAS.
7 WASHINGTON STREET, NEW YORK CITY.

Jago važiuojete in ir Laz Ameriko tai gulil gaut Laivakortes pigiau kaip kitur o 
ir visns bankinius reikalus tai ateikyte pas mane, o ir užlaikau visokiu gėrimu 
ir valgio ir nakvyne pigiau kaip kitur. Norėdami kelaut už dyka tai pristatau 
už darbinyka ant laivo. Teip-gi pasini pinu visokiu darbus ir rodą duodu vi
same Ifotelis randasi ne toli Kastel-Gsrdes. Jago kokis apgavikas norėtu vest 
kitur tai nesiduokit tik ejkit tiesink pakol daejsit pas mane.

8n Guodone, VINCAS KAZUSAS.

-S

f * t
♦

u

ahanoy City, Pa.

K A N T O R A S

D. T. BOCZKAUSKAS,
520 & 522 W. South Al. Mahanoy City, Pa.
Turi uisineszima bu wisais Europinei Bankais. VVisi jau ira persitikriuia, jog 

Minėti piningaj per muso tarpininkista greiesiaase nuejna.

Szimtai Tu.Ils.steLzcLdZil'u.
Isz W!«u ozaliu Ameriko, per muso rankas siancaesi kas metas in
EUFOPA, LIBTUWA, PRUSUS, ROSIJS, A.USTRIJE, 

LENKUS, IT A L / ZP?, rj- T. IR T. T,

•>9>- NE WIENQ PININGA! DA NE PRAPUOLĖ.

SODA DYKAI- UrSdiSkos valcaioa nuo g iki 5; neds'lcrar. ruo - iki r?

DR. JOS, LISTED ©.
<40 Dearhorn Street. La. > CHICAGO. >Ll ... R j

K-antoras Bankinifl
Ir pardavyite

SZIPKORCZIU

SUGAR NOTCH, PA.
Paiduoda Cukru, Kava, Herbata, Mesi 

Miltus ir vyska ta kas ira reikalinga (Tffl 
žmogaus. Teipos-gi prie vietos randami ŠaĮ 
kinas su milžiniszkais stiklais, szaltum alum 
arielkom ir pujkeis cygarais. Priektatfl 

parduoda SZIPKORTES i) 
siuncze piningus in visas dalei 
svieto grejtaL

PUIKI SALE DEL MITINGU, SZOKIU Ir ttl

Didžiause Lietu- 
viszka

AGENTŪRA l

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

Parduoda Szipkortes ant visokiu drueziausiu ir geriauriu lai
vu. Siuncze piningus in visas dales svieto greieziause ir pi- 
giause. Visi tie, kurie per mus siuntė apie tai gerai žino. 
Iszduoda dostovierene del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam 
pavesti. Del iriūgysczlu prisietu pelkes SzaJas, Juostas, Kepures, Karūnas, 
Špilkas k L t. Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu, pi 
rungu ir t t rankyte pas manr » gaeisite teisinga ateakyma

STEFAN ROVNIANEK
318 3-RD AVENUE

Pbm bloko tcmlaft no Plttaburglnlo Paeitu.

PITTSBURG, . PA.
Didžiausia Lietuviszka krautuve visokiu 

gėrimu Suv. Vals. Kas tik naudojo muso 
nefalszavotat, nes czistus vynus ir arielkos, 
tasai ne galėjo atsigėrėt juja o geriause mia 
ra ir pata.navima tik pas mus apturėjo.

muso prekes:
Gera Raudona Arielka S*2,oo
Gera Balta Arielka 2,oo
Rūmas - • -» 2,oo
Bumas Jamaika • 4,oo
Ginas - - • 2 oo
Unoglne Arielka » ■ 4r>0
Klfnmel - - • 2,oo
Anise tas, smagus gėrimas « 2,oo 
Ckhta*. spiritas . ■ &,oo
Slltafte .... 2,60 
Sllvaite, tikrai Lictavlszka 4,5o 
Terkellca ... 2,5o 
Terkcllca. tikrai Vengriška 5,oo 
Konlakas . - • 2,6o
Eonlakas, Franeuilsakas • 5,oo 
Obuoline Brandy - • 2,oo
Blackberry ... l,5o
Rosolip, gardai gėrimai • 2,5o 
Meltnvuoge ... 2,5o
VisaniUto ... 2,5o

amerikoniszkIi
Ohio raudonas . •
Ohio baltas—saldos . 
Knlifornf
Ka Iforni, _____ .....--------
KallfbrnUos įbuszkatalu 
KallfornP-----
Kalirornl, 
KaliTornl,

os, senas, rnksztis 
os TnnfiZkatataa
os tokaiszkas
os (4 metu) Port Wine 
osbzerl Wine . 
05 Burgundy, raudonasKalifbrnljos Bnrgnndy, r 

Viduriams Kartus Vynas

vynai:
SI,oo Galonai 

1,25 “ 
>,6o 
l,6o 
l,6o 
1,75 
2,00 
2,00 
1,60 
2,5o 8,00

Baszlkyte po prekes. Užkalbinimas ant SlO,o< 
ir dadjlan UŽMOKAU EKSPRESĄ PonnsylvanOj, 
Ohio Ir West Virginia valstijose. Adresas:

Stefan Rovnianek, 
SB I-ii Aietmc > Pittsburg, Pl

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

Jeigu sergi Ir negauni 
pagalbos, tai nestatyk 
sveikatos pavojui, ne- 
Jicszkok dauginu gydy
mų ir neleisk pinigų 
imi nieko, bet tnojans 
kreipkis pas Dr. B. M. 
Boss, kuris ntydžiai 
gydydamas per 21 me
tus. paliko geriausiu 
spccljnlistu Chicagoje 
pasekmingam gydyme 
Ilgu. Dr. Ross ifgydo 
visiškai kraujo užnuo- 
dyjlmfį, reumatizmu,

užsenejasias paslatingas ligas ir ligas paeinan
čias nuo Jaunystes įlesiipratimo ir išdykumo; gė
limu kauliį, skaudėjimu ir svaigimu galvos, 
skaudėjimu po krutinę, nugaros ir strėnų; smar
kų plakimu širdies, užymų ausyse, drebėjimų 
kraujo, pninėlinavusius paakius, spuogus ir dė
mi-s ant veido ar kūno, skaudėjimų gerklėje, už
kietėjimų vidurių, biaurlus ir baisius sapnus, sun
kumų kojose, indubusias akis, žudimų vyrybės, 
negalėjimų miegoti ar valgyti, trumpų kvėpavi
mų, niežus, odos, inkstų, pūslės,Kepenų ir skilvio 
ligas. Jeigu ėsi nuolatai nuvargęs ir greitai pail- 
stantis, baugus, gėdingas, nusiminęs, užsirupines 
ir nustojus vilties Išgyjlmo, nužudęs vyrybg ir 
silpnas lytiškai, užkrėstas liga, turi taukiai 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 pripažysta neišgydo
mais. Jeigu pats negali pribut, rašyk tuojaus ap
sakydamas savo nesveikumų.

DR. B, M. ROSS
167 DEARBORN STREET 

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

Priimu ligonius kasdien uuo D iki 4. Pancdė- 
lio, Seredos, Pėtnyėios ir Subatos vakarais nuo 
6:30 iki 8:30. Nedėldieniais nuo 10 iki 1. Susikal
bėt galimu lietuviškai, lenkiškai ir maskoliškai.

PASLAPTINES VYRU LYGOS
_a5eW''<’ \r'uurte 

, „ auuęc'l’Uunu 'i5”lr5^u’1*

Į

0 miraže 
WIENATINJiS 

SALUNAS IR GR0SER-SZT0Rl8<

DOVANAI Temykite gerai! tikras lietuviška, didelė krautuve

V I S I F M S . ,kli‘U5;'l “;r!noniklI. “kripk’i. klornelų, triub.į, koncortinu i, f IM EIII0 daugybe kitokių muzikaliSkų instrumentų. Goriausių dziegorių 
B lenciūgų, visokių žiedų, lakotų, špilkų, kolčlkų auksinių ir paauk 

suolų, visokio skyriaus mašinukių dėl drukavojimo gromatų, pui- 
kių britvų, albumų portretams, revolverių, šaudyklių (strielbų), 
kišeninių lompukių, guminiųlitarų, adresams pečečių, gramatikų 
mokintis angliškos kalbos, -žodynų, istoriškų ir maldų knygų kokių 
tik randasi lietuviškoj kalboj, gražių popierų dėl rašymo groman 

s“ Pulkla“^,ls ,aP'knltyml,s lr įlamomis-su konvertais tuzinas 25o„ 5 tuzinai 
už $1.00, 1090 už «0.oo. Kas velitų sau ką parsitraukti, tegul prisiunčia už So 
markę-.r teisingą adresą, o apturės didelį N 3 nauja KATA L’O fit DOVANI! 
su 315 aiškių paveikslų ir 1000 visokių naudingų daiktų. Aš gvaranlao|u, kad mano 
lavoras pirmos kllasos, o prekes pigesnės kaip kitur.' Orderius 
Amerikos ir Kanados kraštus. Perkupčiai gali gaut

Reikalaujant katalogo paminėkit vąrda
K. VIL KEVICI i. 112

greitai į visus 
kaip kitur.

matGt apgarsinime.-

Puikiausia
užeiga

del Lietuviu!
[r svetingiau- 
sias priėmimas 
lel visu kur ra
kite gardia Arielkele 
Alų ir Cigaru. Teip-gi 
-ale del zobovu ir t. t.

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

Simonas J. Norkeviczius, 4oe w. mahanoy avė. 
MAHANOYi CITY, PA.

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

lunyku ant pikniku, balu, krik 
sztynu ahi, porteri, vynus, ariel 
ka ir Lt Pristato in namus alt 

irteri bonkutenų Gerim^



r

ŽinlosVietines.
— Adventai.
— Po veseiliu po zobovu.
— Norint Katalikines vai 

katos privalo, susilaikyt no 
naktiniu epacieriu su emirdan 
Czėie Fricais Sarmata!

f Petnyczioje mirė p. Wa- 
lentauavicziu vienatine du- 
krute Mariute 9 metu senumo. 
Laidotuves atsibuvo Panedelto 
ryta.

— Praeitoje Nedeloje bu o 
parapinis susirinkimas ant 
kurio buvo daugiau armiderio 
negu reikalu sudarymas. Mo
kykla pasiliko rankose parafi- 
jonu.

f Petnyczioje ant 11 ady 
nos priesz piet numirė p. Mart 
Geleži liu 5 metu dukruke 
Karolina. Laidotuves atsibuvo 
nedelioje 3 ad. popiet.

— Norite turėti puikius api

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

S10 ir 842 mes parduodam už $7.68

Siutai ir Overkotai kitur parduoda po 816 pas mus tik 810 

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

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

Siutai po 85.68 Trumpos kelnaites 19c. Audeklini prie 

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

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

2
Vyrsz Puse Milijono

Dekavoniu uz geradejlste.
Tas ira prietelis žmoniu-kuris suteikia 

zyrdinga broliszka ro<la dyki. Ne susine- 
sze su gauje raendienynio vysokio sztamo 
apsigarsyntoju: Jeigu apse r gate liga, tai 
aikite pas savo miesto daktara.
Bet jaigu turite liga £edinga-privatyszka, 
tai gal nenorite savo mieste gydintis, o jaigu 
geidi teisingai tapti pagelbėtas, tai bukite 
iszmintyngi klauskite patarymo garsingo 
Vokyszko Specijalislo kuris sugryžo isz 
Europos, isztyrias pagerinimo budo gydymą 
vysokiu kroniszku ir odos-skuros lygu, 
szimtai tukstaneziu pasiliko iszgydintais, 
kai p-tai jaunu vvru visokios užsikreezemos 
ligos, apriez sziu lygu kaip tai Reumatizmas 
visokį papuczkai, iszpuolima plauku urnai 
sustabdinti, nuo drugio-malerijos. Geriause 
isztyrta gyduole nuo atpratimo svaiginn- 
cziu genmu-gyrtybes, kuris su savo žyne 
prijimsroda, žednas, iszsygydinsGYRTIBE 
kurs tiek nelaimiu atsitinku ir kruvyna pro- 
ce žūsta ir sveikata. Nebijokie paraszit- 
gromata, sekretai visame užlaikomi, gyduo
lių nesiunezeme panevali, kaip kiti jumys 
prisiuneze per panevale iszvyliodami paskui 
tini centu nuo jusu, kurs žmogus su szeimyna 
neturi ka valgyti, myslidamas tapt i sveiku, 
tai užmoka ant sikio po keletą desetkn 
doleriu. Cze visokias rodąs gausite, nie cen
tas nereikes mokėt, galite susirassite Lie- 
tuviszko kalboje, iszmintingaie busite jaigu 
raszisite pas:

BRUNDZA & 00;
(SPECIALISTS)

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

valus? Kur-gi ne! Apliezo cze 
verykai ? Ejkie pas P. Valuna! 
Nori pirkt guminius Kaloszns 
guminius czebatus in darba? 
Nusiduok in eztora P. Valūno. 
Tai tave ne prigaus o tavora 
gausite sztant.

— p, Milleris, del daugelio 
žinomas ziegornykas ir parda 
vejes auksiniu daigtu, teisiu • 
gai pardavineje auksinius 
daigtus ir jagu nuperka už 
auksini, tai ir auksinis buna 
Norint pirkt dovana del mer
geles, ar milemos ypatos, nusi
pirkite pas p. Milleri o turėsi 
džiaugsmo in vales.

— Gera arielkele gausite 
sklode p. Norkevicziaus.

— Pas p. Ragažinska gar
di arielkele.

— Alutis visada szviežes 
pas p. Senavaiti,

— Aptiekoje p. Kazuno 
visada szviežios gyduoles.

— Pas visus lietuviszkus 
sztornykus silkes szviežios ir 
riebios, kaip szmulte.

— Ant pardavimo keletas 
loyu, vaiku lovele, ir daug 
kitu daigtu, parsiduos kiek 
viena diena nog 2 lyg 4 adyna 
popiet, užpakalije 32 W. Cen
ter, St. (2,6 o})

— Jaigu norite turėti pei
kei padirbta fotografija tai 
nusiduokyte pas musu fotogra 
f teta p. Waržinska. Dabar yra 
laikas siunsti fotografijas sa 
vo giminėms in Tėvynė todėl 
pasiskubinkite duoti save nu
sitraukti. (86 opi

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELI!.

SHENANDOAH, PA.
— Katrose kasyklose dyrba 

tai dyrba labai gerai.
f Petnyczoje buvo laidotu

ves kūno airisziu prabasziaus 
kuningo Rayley. Buvo daug 
žmonių isz aplinkines, o ir pa 
gelbenykas arcivyskupo isz 
Philadelphia viekupas Prem- 
dergest. Po nobažanstvai kūno 
nebaznyko lykosi iszvesztas in 
Philadelphia, kur lykosi palai 
dotas. Daugybe žmonių važia 
vo in Philadelphia net tris 
traukei, buvo užimti.

— Suserga kas, tegul szau- 
kesi pas daktara p. Blazejaus- 
ka.

— Aptiekoje p. Kazuno 
gausite visokiu gyduolių.

— Dar vis malszu ir nieko 
naujo ne užėjo.

— Žmonelei užsiiminėjo skai 
timu laikraezcziu ir kningu.

— Visi nusidavineje plotke 
liu pas p. Žemaiti, profesori,

— O gi sylkes! sylkes! tik
ros isz Ui landi jos pas brolius 
Abraszinekus ir pas Balcziu- 
nus.

Brooklyn, N. Y - Daibai 
prastai eina ir pribuvusiam ei.n 
ku darba gauti, ba czionais yra 
invalee bedarbiu.

— Diena 22-ra ežio nene 
šio atsibuvo pirmutine pralėk- 
cije parengta per “Lithuanian 

I American Cit'zene Club’’ kur 
kalbėjo J. Vimkaitis studentas 
isz New York Universiteto. 
Pralekcijos atsibus kožna nede 
le, bus kalbama apie Suvieni 
tu Valstijų ietorij i ir bus mo
kinama apie pol tika ir iezemi 
ma ukeeiszku popieru.

— Paraf jos reikalai pras
tai stovi iez priežaities dvasiez 
ko vadovo, kuris ezaukia kad 
aukaut ant bažnyczios ir duot 
inejima po desz’mts centu, O 
jeigu žmogus neturi to desz’m 
-tuko tai da paemee iszveda lau 
kan. Be piningu negali nei Die 
vo fagerbinti.

— Lietuviu yra didelis bū
rys, yra ir apie 12 lietuviszku 
organizacijų ir teip jau yra 
Lietuviu apsiszvietusiu bet da 
daugiau yra tokiu kurie skaiti 
mais visai neužeijima. Dau
giausia praleidžia laika prie 
kaziravimo ir alaus pantee.

— Del nekuriu bobelių ir 
mergeliu Baltruviene atkeliaus 
jeigu nepasiliaue.

Ame. 
iszkele

DEPOSIT NATIONAL BANK
Juoz as Bagdziunas flanazieris Foreign Departniento

DU BOIS, PA.

Piningus sinneziame in visas dalis svieto greitai ir pigei. Szipkortes parduo
dam visu geresniu linijų in ir isz europos in visas dalis amerjko. Padarome 
daviernastis reikale atėmimo daliu arba piningu isz krajaus Pristatome 
peczetis del draugyseziu ir biznierių. Priimame piningus ant procento per 
paczta no dolerio ir daugiaus. Kreipkitės pas mus per groniata ant virsz 
minėto adreso lietuviszkai o persitikrinsite kad mes apsienanie teisingai. 
Teipgi užlaikome krautuve Groblevskio lietuviszku gyduolu ir trojankos

Miller & Riedinger
Duonk-kepet Ir Parduotoje Salduminiu.

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

SCSI * k.

PRIE TO DAEJOM
JOG ESAME

PRIVERSTI
ISZPARDUOTI VISA TAVORA 

VERTIES 835,000
Vyriu ir vaiku siutu ir 
overkotu, ezeveriku 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.

Nuilsę smegenys.
Tankiai patemijam, kad po 

ilgo daibo mielimia smegfnye 
atsisako ilgiau dirbti. Yra ne
galima ilgiau bemislineti, gal 
va ir akys skauda, visas kūnas 
nuilsės. Tokiuose atsitikimuo
se reikalinga gyduole, kuri 
priverstu krauja greieziau te
keti ir tuomi ne^zti maista 
nualsintoms nervonos. Triner’o 
Amerikoniszkas Elixiras iiz 
Bitter Vyno yra tokia gyduo
le. Jie tiesiogiai pataiso mali
mo organus, tai yra tuos orga
nus, per kuriuos valgis kūne 
turi pereiti. Jis pagamina nau 
ja krauja, neizanti maista po 
visa kuna. Ta gyduole reiktu 
vartoti visokiose negalese mali 
mo sistemos, nerviszkume. nu
silpime ir nuoalsyje. Aptieko- 
se. Joe. Triner, 616-So. Ash 
land Ave., Chergo, Ill.

Atydu Elektrikos koštu 
uieriams-

Visieme 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. (i 'oaQ o,}
Peoples Light, Heat & Power 
Co. of Shenandoah Maha
noy City,

Parasonal pas Gruberi.
Mes užlaikome dydžiausia 

krautuve parasonu visam mies 
te. Suaugusiame in del vaiku, 
nog 500 lyg §7.00. Teipgi par 
duodam lazdukias ir pireztinai 
tęs.

E. F. Gruber,
34 E. Center St. M. C. Pa.

Vakariene!
23 kuopa Sus. Liet 

patogios moteriukes 
didele vakariene ant Gormono
sales, Gruodžio 7- ta d.

Shenandoah Pa.
Pi asides 5-ta adina vakare.

Tikietas 25^.
Bus žąseliu, viszteliu ir au

teliu,
Bus ponucziv, poniu ir pane 

liu.

Springfield 111. - Darbai 
eina da vis po senovei.

— Lietuvei grąžei gyve
na.

— Steluokyte visi siutus pas 
savo tautieti p. Juozą Ta- 
czilaucka kurie givena po No. 
701 E. Mason et. Ba kaip pa
daro siutą tai gali drasei pasi
rodyt pakajuočia prezidento 
Suv. Steitu.

Gausite visokiu auksinu daigtu 
pas G. Miller, 113 W. CenterSt; 

Mahanoy City, Pa.

Raymond, Wash.- Dar 
bai eina labai gerai. Kas pribu 
na darba gauna.

— Lietuviu yra septinios fa 
milijos, pavieniu apie tuzinas, 
visi sutikime gyvena.

— 8-ta ežio menesio, prie 
tne stoną moterystes ponas 
Martinas Pidikis su pana Mari 
joną Kuncziute. Dieve laimink 
jaunavedžius.

Gausite czionai visokio tavoro kaipo: 
Daimantu, Ziegorelu, Žiedu, 
Visokiu Szuku, Lencugu, 
Lenciugeliu, Špilkų, Muzi- 
kaliszku Instrumentu ir L t.

Kožnas daigta gvarantintas pagal užmokėta 
preke. Kas pirks czionais tai nesigailės.

George Miller
113 W. Centre St.

Cleveland Ohio - Darbai 
pradeda geriau eiti. Fabriką-. 
American Steel & Wire Co. 
No. 2 pradėjo dirbti ant dvie 
ju ez fcu, diena 'r nakti.

— Lietuviu yra pusėtinas 
būrys, ale visai nesutikime gy 
vena,

— Diena 12-ta Lapkr, insi 
gavo in lietuyiszka bažniezia 
piktadariai ir per savo pasiutu 
si piktumą iszvere piktumą tik 
ne žine ant ko iszvere ar ant 
Dievo ar ant Kuningo. Sudau 
že kielikus, sudraskė nr"

Export Pa.- Nog praeito 
rudens tai czionai labai pras 
tai dirbo ale dabar pradeda 
jau geriau dubti, dilba po 5 
dienas ant nedėlios.

— Lietuviu yra daug ir 
maitzito sztamo visokio. Tai 
viens ant kito szoka kaip ožis 
ant akmens.

— Yra czionais maža kni- 
gina po vardu: Lietuviu Moks 
lo draugiste ale kaip iszžiuri 
tai turės labai greitai pasibaigt 
ba virezininkas su sanareis ne 
susitaiko.

Wanamie Pa.- Darbai 
gerai eina dirba pilna laika 
žmonių be darbo ne matit.

— Vandens da vis trūksta 
nors kompanijei brangei at
sieina bet ant to nežiūrint at- 
siunezia keliolika vi ž mu kas 
rytas isz toliaus ir su tuom 
varo darba pilnom pajė
gom.

f Diena 22 ra Lapkr. persis 
kire su szuotn svietu Juozas 
Milkere o kad prigulėjo prie 
draugystes Szv. Marijos Ausz 
ros Vartų tai draugystei kasz- 
tais likos palaidotas.

— 21-mo d. Lapkr. Glea 
Lyon iez nežinomos priežasties 
t žsidege puiki lenku bižoy- 

ežia ners daugelis žmonių kovo 
jo priez inirezusia ugnį bet 
nieko ne gelbėjo ir isz puikios 
bažnitelee pasiliko tik pele 
nai.

— 14-ta-d. szio menesio 
buvo parengtas letuviezkai 
vakaras del labo vielines lietu 
viszkos bažniez os kaipo tai 
teatras daines ir deklamscijos 
o pagalinus užbaigta Balium, 
Tas viskas buvo vedama po 
yadovyste pono J. Szakialio. 
Komedija buvo po vardu 
“Knarkia Palepus” Perstati- 
mas nusisekė gerai nes loeze- 
jiai savo roles atloeze ateakan- 
ežiai per ka publika buvo la
bai užganadinta.

Piedmont, W. Va - Dar
bai gerai eina, dirba visas die 
nas ale pribuvusiam iez kitur 

inkų darba gauti.
- Lietuviu pusėtinas bure- 
visi grąžei užsilaiko.

NEGAL BET
ATSISKIRTI.

Daug Mahanojaus žmonių 
žino kaip abudu atskirti.

Ptoziu ir inkstu skaudėjimas yra 
kaip dvinukbi. Negalima praszalinti 
peožiu skaudejima be praszalinimo 
inkstu skaudėjimo. Jaigu inkstai e&a 
sveiki ir pajėgi tada visas kūnas yra 
geram padėjime. Doans Kidney Pi- 
gulkos padaro drutus, sveikus inks 
tus.

Poni Daniel J. Fisher nog 1027 
E. Pine st. Mabanoy City, sako: 
Asz kentėjau ant skaudėjimo inkstu 
nog 5 metu senumo ir kada buvau da 
mergaite, turėjo mane neezioti ant 
paduszku, Kada ėjau seniu, skaudė
jimas pasidaugino ir negaliu apsaky 
ti kaip kentėjau ir tankei nebegale- 
jau stovėti ant toju. Ant galo buvo 
mano gilukis dasižinoti apie gerove 
Doans Kidney Pigulkos ir pirkau 
baksuka ju Timm’s aptiekoje. Užė
mė tik trumpa laika praszalinti vi
sa ta ekaudejima ir visai praszalino 
lyga. Aszrekamendavojia Doans Kid 
ney Pigulkas tame laike (1867) ir 
dabar po keletą metu esmių linksma 
pasakyti kad nesugražino man tas 
skaudėjimas.

Ant pardavimo visose aptiekose. 
Preke 50c. baksukas. Foster-Milburn 
Co. isz Buffalo, N. Y. yra pardavejei 
Suv. Valsti juose

<■
BALSUOKITE UŽ

W. F. DOCHNEY
Ant Miestiszko Burgiso.

Demokratu Partijos

RUPTURE
Vyriu, Moterių, Vaiku

ir jos gydimas
Be peilo, be operacijos, be 

patrotimimo laiko.

Asz kožna dieniu darau demonstracijas ir 
per padekavones iszgyditu žmonių parodo 
kad asz esmių VIENATINIS ka tikrai isz- 
gydau ruptura. M A N O C II E M 11 
ELEKTRO METODAS dar pradeda būti 
garsus visa pasaule kaipo stebuklingas, no 
Dievo atsiunstas gydimas del žmonių, kurie 
jauperylgacziesa buvo apgaudomi per kitus 
teip vadinami “Naminius Gydimus.

Ne si randa tokio “NaminoGydimo” būti 
iszgydintu. Iszradimas mano Met bodo tikrai 
ir ant visados iszgydimas visokį padėjimą 
rupturos ir yra tai garsingimises iszradintas 
l>er mano gydimą beskaudaneziosoperacijos 
ar patrotnima laiko.
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,
Galima susikalbėti Lietuviszkai-Leukiszkai

MOKI N KI M ES PATYS.
GRAMATIKA angliezkofl kalbos mokintis be 
mokintojo [apdaryta; $1.
VAIKU DRAUGAS arba kaip mokintla 
skaityti Ir raezytl be mokintojo, 15C.
NAUJAS BUDAS mokintis raazyti be mokin

tojo 1OC. 
A R ITM ETI KA arba kaip mokintla rokuudu be 
mokintojo (apdaryta) 35C-
Pinigus Biuskite per Money Order sziuo adresu: 
P- M I KOLAI N IS. BOX 62 NEW YORK

UZTRUGINTAS KRAUJAS
Mes esame VIENATINI SPECIALISTAI 
NEW YORKE. Kitokiu ligų negydome. 
35tukst. žmonių iszgidome traukijo 20metu 
Jagn turi vario-kolorio plelmas, puozkas 
ant kūno, iszpuolanczius plaukus, gleivėtas 
lopelius burnoje, skaudanezius kaulus, 
bėga n ežius skaudulus. Mes iszgidom bai- 
tiausus stoviu ligų in 90 DIENU GIDIMO. 
Visas opas iszgidomi in 30 DIENU nepai
sant kokiam padėjime. Mes prašaliname 
baisybes paralizo, akluma, 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 iszbamles visus kitus gidimus ir 
tau jau drąsą ira atimta, mes szirdingai pra 
szoine kreiptis pas mus, ipatiszka arba per 
gramata:

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

NEW YORK.

PUIKUS Plono Modelo Ziegorelis
Uždaromas, pulke! UzmarglUaB. akeo iezdirbtas 
Ibz virezlauB uZeukoinae, iez 7 akmeniu, vldurei 
amerikoniezki. Gvarantitas 2U metu, bu moterių 
ilgiu ar viriezko trumpu paauksuotu leucugeliu

Jagu uiatlal tai pirksi. Atsiųsim per C.O.D. per 
ekspresą ir jagu patiks ir iezrodls ant §15 zlego- 
relaus tai užmokėk $3.75 ir paimk sau Raezyk 
ar vlriezka ar moteriszka. )1. C. Faber, 20, 

220 Dearborn_St. Chicago.

Ka tik Aplaikeme^
Visokiu rudeniniu ir žieminiutavoru del 

moterių, merginiu 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, kaldini, 
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 pirksito, tai suezedinsite piningus

The GIūIib i Pas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mahanoy City, Pa^

Katalogas Dykai!
Reikalaujanti gerų- L a- i k r o d e 1 i u. 
Armonikų ir visokių kitokių daiktų, 
tai pas mane galite; gauti lietuviško 
kalbo. KataliOgą dykai, katrame yra 
visokių daiktų kainos ir ju paveiks- 
lęiiaijJfįitattsite^Įją teisingus 
tavorus. .Adresuokite:
M. J. DAMIJONAITIS

3i4ivu^ioą?Av«;.^<^iieaco,-..iii.-'

KOZNAS RASZO GROMATAS.
Bet jaęo nori rassit CTomata ant puikiau 

sios popieros kokios lig sziol da ne esi ma 
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.

Pris|unsk 25?. o apiaikysi surinkimą 
Abrozelu su maldelėm, lietuviškoje kalboje 

Labai puikus. Adressas:
D. T. BOCZKAUCKAS, 

MAHANOY CITY, P

Gerbiama Redakcija.
Malotttcziau apsigarsyti in Ta 

matos laikraszt', gal gaueziau 
koki nors darba, nes esmu at- 
keleves uz Lietuvos; galiu ge
rai kalbėti ir raszyti lietuvisz
kai, lenkiezkai ir Rusiszkai. 
Rusijoje buvau aptiekoje vie 
nūs metus mokiniu esu baigės 
ketures klasss gimnazijos, bu 
ves rasztininku įvairiuose rasz 
tinieziose. adresas: (jo 68)- 

Jonas Demkus, 
687 Third Avenue, 

Corner 21st Street.
Brooklyn, N. Y.

Kalendorių.
Su gražeis pasiekaitimais at- 

eiunsime dovanai kiek vienam 
kas prisiuns savo adresa.

Adresuokit: (to joi)
Bischiff's Banking house.

237 Broadway, New York.

PLUKEI APDARUOS

maldaTknigos
No.4701 AuIho Altorius ekurinto 

Apdarą, apkaustitos ir auksinti kr. 
sztai, apwalais kaopais. $1.01 

No. 4705 Mažas Naujas Aukso AI 
torius a koriniu apdario, apkausti 
tos ir aukeeoti krasztai su apwalait 

kampais . . . $1JX
No.4702 AnArrtO Altorius azagrim 

skaroje apetaritos, apwali kampai 
auksinti k-naaetai, lauai puikai tas 
marginta au auksinėms kwietkoiB* 
labai puiM kaingele . $1.31 

No.4703 Aukso Altorius minkai 
apdarai, auksinti krasztai ir apwali 
kampai, auksuotas križiua, paroza* 

Ir puikei iazaaarginta . $1.M
No.4700 Aukso Altorius apdarita 

ra baltais sloniaaa kaulais, puikiu 
ubrozelis įsa oelaloidos, 8 sidsbris 
medalikais aart-lenougeliu, auksini 
irraaOaia. kWwnlW Ur-L *1 V

Dr. J. Fropstep
Specialistas Ahiu Lygas 

Pritaiso akulorius. Stiklinas akis.
Mano darbas kalba del saves.

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

Sztukos Sztukos
Jeigu nori linksma laika praleisti, 

nusipirk nauja Bztuku knyga. Szita 
knyga iszguldinta Lietnviszkai isz 
Francuziflzko. Tarėsi daag jaoka 
sau ir kitiems. Kasztaoja $1. Pini
gas siuskite per Money Orderi, At 
siuskite 2o. marke o gtusi dydeli ka 
taloga sztaku. 09)

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

: NO $5 IGI $40 t
: -^MAJNItlES MASZIN0-> r
> *

Ir kitoH rffkaYngi prietajutj ma- 
daai pas mea aut pardavrimo. Taj- 
poa-fi pristatom kofua dalali nsa- 
■zuios norint* kokio padirbimo.

Parduodame pikes, adatas, diikn, 
rirreperins, skwibsus, knatus, popde- 
M ir t. L Parduodam Psasrus o hr 
venos patajvoou

W. MORGAN,
IS N. Main Mahanoy City Pa

Daktaras ® WINTERS
HO W. Oik St. Shenandoah, Pa.

Gydo visokias lygas akiu. Prilaiko akulo 
rias ir gvarantuąja juos tinkanciiuma. Dr 

• Tįn^vper 5 metus mokinori pas garsia 
l&iku Phibvielphi,U

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

ateiunezia už 100 markiu tai 
gaue viena numeri (ja’g-u esi 
“Saule” ekaitytojum) yra tai, 
pirmutinis lietuviu satyros ir 
juokiu laikrasztis. E-na syki 
ant menesio. Ka-ztuoja $1.00 
ant meto o 50^ pusei metu. 
Adresą vokite:

“Dilgeles” 
1815 E. Moyamensing Avė. 
(6 Dec.) - Philadelphia 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.

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

125 E. Oak St. 
Mt. Carmel, Pa

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

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

Didžiausias 
surinkimas szlubinu 
szlebiu visam mieste.

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

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

Szilkai dabar 
rnadojo. Ciza 
rasite didžiau 
si szrinkima 
szilku neigti 
kitur ir tai 
visuose k do
ruose už maža 
preke.

HARRY B. FRIEDBERG
116įW. CENTER STR. MAHANOY CITY.

Kalbame Lietuviszkai, Lenkiezkai, Slayokiszkai, Angliezka!


