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Kas girdėt ?
Ant plotu kietųjų anglių 

lig rodosi viesulą. Labai grei
tai gali užeiti tasynes ir atrai
tu no pirmo balandžio, atei
nanti meta, ba geismai ne ly- 
kosi mainieriu ant susirinky 
mo Scrantone priimti. Geriaus 
kad dabar susitaikytu api pre 
ke darbininkams, negu sulau
kus dienos 1 apriliaus!

Vienas isz dvasiszku Pitts- 
burge tikrai iszmislino gera 
spasaba ir ka norėjo, tai pada
re. Pasakė jisai, jog tiktai se
nom moterem vale bažnyczio- 
je turėti skribeles ant gaivu. 
Tas žinoma pamaczijo, nes ne 
viena ne norėjo būti sena, vi
sos, ne turėjo skrybėlių ant 
galvos.

Pertraukije paskutinio szimt 
meczio žmogedžei Afrike su- 
valgi 2764 misionierius. Nugi 
prezidentas Rooseveltas rengė
si in tenais kelaut ir ne bijo 
žmogedžiu.

Daug turime czionais Ame- 
rikoi bosu, ka kisztu in ma- 
žiause svetima reikalą savo 
nosi. Dedasi kas koki bizni? 
tuojaus su savo rodą isz visu 
szaliu pribuna ne prasziti. Ir 
teip kožname užsiemime pri
buna rodinykai ne praszyti. 
Su kitais daigtais tiek to, nes 
primysime su iždavyscziu rei
kalais. Pradeda iszeitinet ko
kis laikrasztis. Tada tai kriti
kos pasipila isz visu szaliu- 
vieni girre, kiti peikei Vie
niems popiera ne gera, ba per 
plona lentynas isztiest,- tai 
per dydele gazieta,- per smul
kus drukas, neyra pamokslu, 
szlupine, ciciliszka, kodėl ne 
knign. Mažai pasakų ir 1.1, 
ir tt. kiek gaivu, tiek protu 
(razumu.).

Ne vieniem mokslingiausi 
laikraezczei yra tiejei, katruos 
skaito o ne supranta- api bo
tanika, higena,- gamta fizika 
ir tt. Ak tai vyreli mokslisz- 
kas rasztas. Na ir kaip palai
ko toki laikraszti už 1 dol. du 
metus tai isz jauczio stojesi 
verszis da didesnis už jauti,- 
ka ta pele, kur daug kningu 
suedi per ka daug mokslo in- 
gijo!

Biedni ant dvasios ubagai, 
Ne žino kas del žmogaus ge

rai!
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Metas XXI

Mariavitai Lietuvoje ir Len 
kijoje dydelei platinasi. Kau
ne kun. Toluba pasirūpino 
bažnytėlė ir norint tikriejei 
kuningai gana plusta ant Ma- 
riavitu, nieko ne gali padary
ti- da ypatingai kaip ant tu 
patycziu skaitlis iszpažintoju 
dauginasi. Taigi, Dieve! priesz 
kelis metus szituju brostva bu-1 
vo patvirtyta per tris vysku
pus ir net per Ryma. Dažiu 
retojei kleriku buvo paskirti 
Mariavitai ir ezedien Jykosi 
iszkeikti, o už ka? už pabaž- 
numa ir kad no žmonių ne 
yminetu už dvasiszkus pritar- 
navymus. Randas rusiszkas ta 
bai juosius guodoje ir sergsti 
no užpuolu t y k r u kata- 
1 y k u o szeip butu dydžiam 
teme persekioyme.

Mariavitai, tiesiok pasakius, 
yra tikrais inpedžeis Chris- 
taus, szlovina Szven. Marije, 
tankei priimineje Komunije 
Szventa, užlaiku meile arty- 
mo- ir szelpe vienas kita. Kū
niniai tiktai reikalauje no 
žmonių tiek, kad tik galėtu isz 
simaityti.- Ir užtai buna per
sekioti no katalyku.

Isz Amerikos.

Pavargėlis K. O. isz Roches 
ter, N. Y. pasirodo jog api rei 
kalus lietuvystes tiek iszma- 
nai, kiek degloji api pipirus. 
Tai-gi užsimoket da $1.25 
centus už “Saule” ant puse 
metu, tai viruti dydesis busi 
filozofas už Salamono kelnes. 
Su savo daugžinyste lapsėk 
ponuželi in Arkansus žalcziu 
mokyt. Mes apsieisime be p. 
K. O. Ar gal užpykai, kad 
kalendoriaus ne gavai?

Gaila, jog negalejomehiunet, 
ba laikas guzietinis už $1.25 
ižsibaigi- o tuom laik ant to
liau ne sztant užsiraszyt, ba 
sauso niekas ne klauso.

Kaip rodos, tai trumpoje 
ateiteje visos lietuviszkos baž 
nyczios bus atimtos no airisziu 
ir žmonis, tada bus karalys
te dangaus ant žemes ir paka- 
jus žmonyms gero noro.

Juk jau laikas pabust, 
Ir junga despotu no sprando 

numest.

Iszgavo 8100 000 isz 
nuskendusio laivo

New York.- Isz nuskendu 
šio laivo ‘ Finance”, kuris die
noje Thanksgiving susimusze 
su tavoriniu laivu, keboleka 
neriku iszgavo isz jojo $100.- 
000 sidabre, ir aukse. Teip-gi 
iszgavo visokiu brangenybių 
ir dvideszimts- tris mauzes su 
pacztu.

Susimusze už merga
Cumbola, Pa.- Szimonas 

Verbitsky isz czionais ir Julue 
Stankievmz isz Big Vein, li
kos areeztavoti už summzima 
Walter Maskinskio isz Cum 
holą. Visi tris norėjo atyduot 
savo szirdis tai pnezei mergi
nai o eusitykia vienoi vietai 
ant kelio ne toli Cumbola pra 
eidejo galeymas. Maskinskie, 
kaip rodos turėjo pirma vieta 
szirdije merginos per ka liku- 
siejei du kareivei pastanavijo 
savo priesza už tai nubaust; 
sumuezdami jin nemilaszirdin 
gai Maskinskie turėjo ant si 
ves naujas drapanas vertes 
$16. Jojo prieszai po sumuszi- 
mu’, trauke jin ten ir adgalios 
po visa kelia ant kurio radosi 
gausei purvino, sunaikindami 
jojo drapanas ant niek. Kalti 
ninkai pastate kaucije priesz 
sudže Koleskevicziu, o prova 
likos nusiunsta in Pottsvilles 
suda. “

Mainierei ue gali rūkyt 
kasiklosia.

Tarentum, Pa - Isz priežae 
ties eksplozijos Mariannos 
kasiklosia, Steponas Kaczort, 
Juozas Varnickis ir Julionas 
Budnas mainierei dirbanti 
Bessemer Coal * Coke Co. ne 
toli czionais likos areeztavo 
tais ir patalpinti in Allegheny 
pavietava kaleyma be kaucį 
jos už pražengima kasikiu pro 
vos. Kaip tvirtina tai tris kai 
tininkai likos užtikti per su 
predenta dirbant paperoaus 
prie darbo, iszsfalindami save 
ir savo draugus ant didelios 
nelaimes per uždegyma para
ko arba gazo. Kasikiu provos 
tai rustai uždraudže.

Paslėpė 81-545 kamine

Kasiklos, fabrikai sustojo 
isz priežasties stokos 

vandens.
Shamokin, Pa. - Cziora:s 

sustojo visos kasiklos isz prie 
žasties štoko vandens, per ka 
ne teko darbo 10,000 vyru ir 
vaiku pakol ne bus lietaus.

York, Pa. - Czionais ne'ku 
rie f-.brikai ir karezspes tarė
jo sustot isz priežasties šautu 
mos.

Readirg, Pa. - Kone visi 
szulinei iždžiuvo o farmerei 
turi vandeni vežt su vežimais 
ant pagirdimo gyvulu.

A hland, Pa. - Czionais tik 
viena karta ant dienos paleid- 
že vandeni per puse adynos.

Isz visur duodasi girdėt api 
stoka vandene, o szlektai b> e 
jago neužilgio ne turėsi; °e 
lietaus
Amcrikoniszkas pacztas 

gerai stovi.

ISZ ROSIJOS, LIE. 
TUVOS IR LEN-

KIJOS.
Szven tvagyste.

Ia Vilniaus kataliku konsie 
torija Gardino gub Sakalu 
pav. tardytojas prisiuntė už 
klausima ar kryžiai pakeliais 
statomi yra szventenybe ar ne. 
Tokio užklausimo priežastimi 
buvo ezitoks atsitikimas. Lie
pos 24 d. ezimet girininkas 
Nilas Tsfarovas ezove in kry 
žiu medyje įstatyta ir pataikė 
in Nukryžavotaji. Pasirodo 
esą tarp žmonių tokie burtai: 
jei priesz medžiokle kam pasi
seka iszszovus pataikyti in ko
kio szventojo paveiksle, tas 
tuomet pataikys in visa m ka 
tik szaus. Dabar Nilas Tofaro- 
vas yra traukiamas atsakomy
bėn užszventvagyste.

Washington, D. C. - Tomii
dienomis pacztas apgarsino sr. 
vo metini stovi kuriame paduo 
da jog per meta laiko iždave 
ant užlaizymo pacztu $81.157 
720 arba $2.501.148 mažiau v 
kaip pereita meta. Dzskyren.
regystravota gromatu likos i 
leista per rankas 21.650.8 . ’j 
745 gromatu, pakeliu ir t. t j 
I-z priežasties ue aiszku adresu 
aut gromatu likos sugražinta- 
del siuntiku 18 988,626 adga 
lios o 16676,735 sudegintu.
Didele ugnis sudege 30 

namu.
Centralia, Pa.- Baisi ugnis 

atlankė czionaitiai miesteli api
antra adyna iez ryto kuri su
degino 30 namu asztuoni kro- 
mai penki šaltinai ir Odd 
Fellows sale. Ugnie pirmiause 
pasirodė Palace Theater kur 
rode krutaneziu paveikslus.

Isz priežasties štoko van
dens ugnagesei negalėjo karaut 
prieszais ugni nes tik sergėjo 
idant visas miestelis ne sudeg 
tu. Szkados gyventoje! aplaike 
suvirszum ant ezimto tukstan-
ežio doleriu. Szimta penkes 
deszimts aeztuonios ypatos 
randasi szendien be pastoges 
kurie turi jeszkot priglaudos 
pas savo pažinstamus arba 
miestiezkuosia namuosia. Pa 
degelei mažai ka galėjo apsau 
got savo locnascziue iez priežae 
ties teip vėlaus laiko.

Marijavitai.
General gubernatorius, leido 

marijavitu kunigui Antanui 
Tulabai laikyti pamaldas, sa
kyti pamokslus ir priimti žmo 
nes iszpažintin Vilniuje ir vi
soje Vilniaus gubernijoje.

Isz teismu
Varezavos apskriezio ties- 

mae nagrinėjo byla ap’e žve- 
riszka primuszima sodžiuje Lo 
zankoje ten atvykusiųjų mari
javitu.

Teismas pasmerkė 10 valetie 
ežiu kataliku 8 lig 10 mene- 
įlams kalėjimo.

Varszavos mieste valdyboje 
susekta didžiausia betvarke.
Valdybos nariai siautė miesto 
pinigais vieop labiausiai savo 
kiszene besirūpindami. Pirki
nėjo žemes niekam netikusiais, 
mokėdami tokius pinigus ku
riu jos nesą vertos; dagi mo
kėdavo per ilgus metus algas 
žmonėms, kurie buvo Ameri
kon ūzkeliave, arba liko iez 
tremti arba jau senei kapuose 
supuvo.

Naujas Laikrasztis.
Kaune žada eiti mėnesinis 

laikraeztie “Vargonininkas” 
Artimiausieji bendradarbiai 
žada būti pp. Naujelis Gudavi 
ežius, Naceviczius kun. Jogmi 
nas ir kiti.

Bukite atsargus.

Isz tamsunelio filozofas ir 
mokytas ne gali trumpu laiku 
pastot-reike lipsneis irtis augsz 
tin pradedant uo žemutinio. 
Reike skaityt- užimantius rasz 
tus api svietą,- api kelones, tai 
bus sziokia tokia pradže api 
geografije.

Ir ponu ant kart ne pastos', 
kad ir iii puikiausius rubusap 
sivilksi, lenciūgą ant pilvo pri 
kabysi ir ant kožno pirszto mi 
singini žiedą užsidėsi, jagu 
gremėzdas- jog ue stragei 

žingsnio padaryti ne galėsi, o 
pasigeriąs ta puiku drabuži 
apvemsi o kelnes pridadosi!

Jagu iszmintingu žmonių 
klausysi,

Daug žinosi ir kitiems moks 
liezkai apsakysi.

Daug skaityk, 
Daug misdik, 
Maz'ai kalbėk. 
O daug tylėk.

Ne žiūrėk ant plunksnų 
paukszczio,

Tiktai ant jojo balso.
Lakeztingalas mažas ir prastas 

pauksztelis,
Nes ar ne puikus jio balselis.

Trumpi Telegramai,
§ Kobe, Japonije.-Japonifz 

kas pasažierinis laivas “Ginssi 
Maru” nuskendo ne toli Wei- 
Hei-Wei. Visi laivorei ir paša- 
žierei nuskendo.

§ Parižius.- Grafas Boni de 
Castellane vyras Onos Gould 
amerikonkos, per vienuoleka 
metu pagyvenimo iždave 811.- 
000.000 josios piningu arba 
viena milijoną doleriu ant me
nesio. Gyveno su jeje tik vie
nuoleka metu.

§ Pariž.us.- Musztineje terp 
Francuzu o Mauru, Afrike 
pražuvo 14 Frarcuzu o 186 
Mauru,

§ Newport, Ark. - James 
Biocktown, sverentys 356 sva 
rus neezioje czeverikus No 16į 
už kurios turi mokėt fabrikan 
turi už padirbima $28.

§ Jackson, Miss. - Ant savo 
ukes Juozas Riettle atkasė $13 
000 aukse soroje bleszinsje ka
da sodino medeli. Kaip tvirti
na tai turėjo jojo pratevukas 
piningus tenais paslėpt.

§ Seattle, Wash. Mrs. Hel- 
len Barber 89 metu senumo, 
tomis dienomis pradėjo jai 
dykt nauji dantys Senuke yra 
sveika kaip krienas.

aut rytojaus aingo.
Chicago.-Jonas Lukoviczius 

isz Hull, pardavė savo farma 
savo žentui Augustui Stolciui 
ir aplaike treczia dali rankpi- 
ningiu $1.000. Trja suma 
su $545 indejas in bleszi 
nia paslėpė in kamine. Aloi- 
zae Štokas sunūs Augusto ra 
dosi namie kada tėvukai pi 
ningue paslėpė Ant rytojaus 
Lukovicziue nuejas in bažny- 
ežia o kada sugrįžo, jauno 
Aloizo ir piningu jau ne buvo 
kamine. Tuojaus puolė m žė
rėjimas ant jo tėvukas iszemes 
varanta jeszko savo piningu 
Kalba, jog kita karta pinin 
gus indės in banka.

Kudikys 6 nedeliu 
persimaino in akmeni j

New York.- Vienai isz ste
bėtinų atsitikymu kokie puolė 
m rankas daktaro Kari H 
Goldetone yra kudikys szeeziu 
nedeliu senumo, kuris persi
maino in akmeni o tuom yra 
Benjaminas Gordonas. Ia ke 
turės dienas po užgimimui mo
tina kūdikio patemino jog ko
jeles pradėjo būti labai kietos 
o in dvi nedelias po tam teip 
buvo kietos kaip akmuo ir 
saaltos be jokio gyva^ezio. Ta 
sai kietumas kas dien ejna 
augszcziau o daktarai isz visur 
laužo sav galvas iez priežasties 
tosios navatnos ligos ir ne žino 
spasabo josios užbegimo.

Atrado szulini per sapna.
Oil City, Pa.- Poni Walters 

sapnavosi jog sapne mate pui 
ku szulini savo darže ir teip bu 
vo tikra savo sapne, jog ant ry 
tojaus liepe savo sunui kastie 
paženklitoi vietoi. Sūnūs vos at 
kasė pora pėdu žemes ir isztik 
ruju pradėjo vanduo lietis iez 
iszkastos skyles. Aplinkines 
gyventojai džiaugėsi isz to ra
dinio, nes vandene mažai toji 
aplinkinėje randasi o dabar ne 
Štokuos.

Verte miesto New York,
New York - Pagal apevars- 

tinimo padotku Didžiojo Na- 
jorko, tai yra Manhattan, 
Bronx, Brooklyn, Quinns ir 
R ch-r.ond ant 1908 meto isz 
nesze ant 116.Į milijono dole 
riu. Verte žemiezkos locnasties 
isznesza ant 109J milionu dole 
riu. In laika deszimts metu 
Najorkas užaugo ant $116 451 
000 verties. Skaitine gyvento 
ju užaugo in paskutinius de 
szimts metu nog 3,272,000 ant 
4,222.000 du-ziu.

Gromatu ant Kalėdų
Dar yra laikas eiunsti gro- 

matas in Tėvynė su linkėji
mais ant Kalėdų Spaustuvėje 
“Saules” galima gauti tam tin 
karnų popieru del raszimo gro 
matu su puikeis apskaitymais 
ir abrozeleis. Tuzinas 25^ su 
kopertomis 300 Adresavokite.

“Saule” (ta jos) 
Mahanoy City, Pa.

Pirma Lenkuose o dabar 
jau ir Lietuvoje pasirodė agen 
tai, kurie plikaibineja iszei 
vius Amerikon besirengiau 
ežius važiuoti in Luizijanos 
valstija. Jie žada žmonėms di 
dele alga net lį-lį dol. ant 
dienos, užtylėdami dėlto, jog 
minėtoji Amerikos valstija tai 
žemdirbystes krasztas o darbi
ninkai samdomi tiktai 4 ar 5 
menesiams. Patis numanysit, 
koksai likimas laukia nukelia- 
yusiuju žmonių lauku darbams 
pasibaigus.

Plesziku suėmimas
Paskutiniais laikais nuolat 

girdėti buvo Vilniaus apygar
doje apie visokius apiple- 
ezimus. Vilniaus asztuntos 
nuovalos aneolis Avtomonvas 
užsiėmė plesziku suradimu. Vi 
su pirma pasisekė jam sužinoti, 
jog pleszikai vadovauja kažl- 
koks Vierbickis, paskui suėmė 
Mykolą Stankvevicz, o dar pa
lūkėjus suseke su pagelba 
penktos nuovados antstolio Te 
radavicziaue, jog Virbickis yra 
apsigyvenęs pas skalbėja Kra
sauskiene. Abu suimtu plėši
ku prisipažino kaltes ir papaea 
kojo apie apipleszimu daugy
be, Vilnisus gubernijoje juju 
padarytu.

Vilniaus policmeisteris pri 
pažino jog antstolis Automono 
vas yra vertas dovanos už tuju 
plesziku suėmimą.

Nepaprastas perstatymas.
Moskva.- Czionais visas 

nfestas kalba api nesenei atsi 
buvusi perstatymą, kuriame 
eme kone nuogos moterie. Ba
dai vienas isz czionaitiniu tur 
cz'u davinėjo 5.000 rubliu už 
bilietą karte, jago taji persta- 
tima panauytu. Kaip danesza 
vienas isz maskoliszku laik- 
ra=cziu, tasai nemoraliszkae 
paleistuvingas. nepdorus pere 
tatymas po vardu “Leda” atsi
buvo name vieno iez teuaitiniu 
fabrikantu M. kuriuo pati eme 
dalibas tame perstatyme kaipo 
svarbiausiaypata. Juk pas mas 
kelius viekas gerai. . . .

Szaltis-
Podoliaue gub 20 laipsniu 

szaltis sunaikino 1000 deszimt 
niu žieminiu javu.

190S metu javu uždereji- 
nias-

Apskritai imant w’soje Ru
sijoje rugiai užderėjo apypras 
ežiai, o drauge su kviecziais 
skaitant,- žieminiai javai- vi
sai prastai. Rugiai visai prae 
tai užderėjo beveik visoje vidų 
rineje ir pietinėje Rusijoje be 
to dar 82 pavietes kitu guber
nijų.

Vasarojus labai prastas bu
vo: Saratovo Samaros, Simbirs 
ko, Astrschaniaus, Besarabi
jos, Voronežo ir dar keliose ki 
tose gubernijose,

I-z žinių surinktu vyriausio
sios žemes ūkio valdybos užvis 
didesnis vargas prislėgs Sara
tovo gub. pavietus pavolgyje 
gulinczius: Samoros guber. ke 
liūs pavietus; dar Chersono 
gub. dali: taigi Donokarinome 
nes apskriezio, Besarabijos, Or 
lo ir Voronežo gub. dalis ir 
dar Tambovo Kijevo Charko 
vo Kalugos it Astrachaniaus 
gubernijų kai-kuriuos pavie
tus.

Pigus butai.
Sziomis dienomis pabaigta 

Maskvoje mūryti milžiniszki 
namai, kurie buvo statomi isz 
pinigu užraszytu mirusiojo mi- 
lijonierio Solodovnikovo intai 
symui pigiu butu, Butai tuose 
namuose bus perleidžiami nuo 
1 rub. 20 k. mėnesinio mokės 
ežio pavieniams gyventojams, 
o už 2 rub. 50 kap. menesiui 
gales gauti butą pasisamdyti 
namuose ir visa szeimyna.

Isz kalėjimo.
Archangelske gydytojas Ni

konovas kreipėsi in apskriezio 
teismo prokurorą skusdamas 
vietinio kalėjimo prižiūrėtoji, 
kurs neiszsakomai kankina jo 
žmona. Ji yra pasmerkta 7 me 
nesiams tvirtoves o kalėjimo 
prižiūrėtojas tai ja in karcera 
uždaro neduodamas jai nieko 
daugiau valgyti kaip duona ir 
vandeni tai liepia ja biauriau 
siu budu kratyti ir 11.

Rusiszkas milijonierius 
kaleyme

Petersburg.- Alexandras 
Szipaff milijonierius ir locnini 
kas pervažų ant upes Nevos ir 
vienas iez turtingiausiu žmonių 
Petersburge likos apsodintas 
in kaleyma ant szeeziu mene 
siu už nepriž ura ir apsileidi 
ma savo privalumuosia, už tai 
jog laivas Archangelek kuris 
pervežinejo žmonis nog vieno 
kraezto Nevos ant kitos nūs 
kendo eu trisdeezimts dėvi 
nioms ypatoms.

82-000-000 ant mokslainiu
Petereburgas.- Durna nus

prendė $2.000,000. ant užlai
kymo pradiniu mokslainiu 
cerkviniu. Kas-žin kiek gausis 
iez tosios sumos in kiszenius 
uredninku.

Lengvatikysta žmonių
Lolzei.- Aplinkinėse Stri- 

kovo randasi “labai mokytas” 
žinunae kurie terp tamsuneliu 
turidideli pasivedyma ir yra la 
bai paguodojamas. Sueivažiuo 
je pas jin ant rodos ligonei ir 
reikalaujenti pagialbos iez visu 
szaliu. Tasai žinunas yra tai 
prastas vyras mokantys ne 
skaityt ne raszit. Receptus ra- 
ezo jojo sūnūs o kožnam ligo
niui duoda ta pati receptą ant 
visokiu ligų. Daugelis pacian 
tu laiko jin už szviesmatauti 
ba kažno liga atmena, isz kur 
atvažiavo ant ko serga ka’p se 
nei ir t.t. Ne kuriuos apima 
baime lengvatikyetes, kada ta 
sai perkitrias apgavikas prade 
da atmynet viską. Akyvas yra 
apaeabae kokiu budu jisai at 
mena žmonių silpnumus. 2inu 
nas sėdi nolatoe ant pastoges 
grinezios ir temyna ant kožno 
atvažiuojanezio ligonio. Žemai 
randasi jojo pati kuri kožno 
atvažiuojanezio iszklausineje 
api vieką kas gali būti reika 
linga del josios vyro. Tasai 
tuom kart per skylute lubo
sią klauso api ka ejna kalba, o 
po tam atejna rodos nog ligo
nio ir pradeda savo žinysta, m 
vesdamas savo sveezius in dide 
Ii dyva per atminyma juju 
ligų.

Iez to pasirodo, jog ne priva 
lot ejti pas tokius apgavikus, 
ir žinunu, nes pas tikins dak 
tarus. Kas kitaip ’daro tasai 
pragaiezina laika, sveikata ir 
piningus.

Isz Lietuvos.
Bartininkai

(Vilk, apskr.) Buvo Barti
ninkuose Imitacija. Parapija 
pardavė sena zakristijono na 
ma. Po pamaldų virezaitis 
paaiszkino, jog nupirkus tro
ba reikes ja po poros savaieziu 
nugriauti. Visi su tuo sutiko. 
Licitacija prasidėjo nuo 69 rb. 
klebono vežėjas invare iki 115 
rb. ir jam jis teko. Sako buk 
tai klebonas davės jam pinigus 
ir liepės kitiems neužleisti. Da 
bar jau praėjo 6 sanvaites, o 
klebonas trobos netik negriau
na, betinleido tenliunsininkus. 
Musu klebonas turi daug lau 
ko, zakristijonas eu vežeju ne- 
gal apdirbti, tai dabar turėda
mas Iccna narna turės ir darbi 
ninkus. Jeigu virezaitis sakes 
jog narna reikes nugriauti, tai 
butu atsiradę, kaip girdėti, 
daug norincziuju pirkti ir bu
tu davė užja 600 r.

Gižai
(Vilk. ap.). Gale rugsėjo 

men. buvo Gižuose vaisomus 
sueiga. Nutarta szventadieniais 
uždaryti visas alines ne-tik 
miestelyje, bet ir pakelyj. Pas 
kui užklausė valstiecziu, ar ne 
norėtu insteigti dar viena mo
kykla, nes valdžia žadanti pa 
dėti. Kuone visi eme szaukti, 
jog nereikia. Taip nieko ir ne 
iszejo iez to užmanymo. Nutar 
ta tik pataisyti dvi senąsias mo 
kyklae Gižu ir Bardaucku. 
Ant galo virezaitis liepe valetie 
ežiams baigti mokėti mokes- 
czius. Po nutarimu buvo vir 
szaiczio rinkimai. Liko iszrink 
tas senasis Rudvalie, o kandida 
tu Bariezauskae,

Grlgpedžiu
Palivarko (Smilgių par. Pa 

nev. ap.). Pienininką suvažinė
jo traukinys ties Gustoniu so 
džium tarp Penevežio ir Labos 
stoeziu. Jie važiavęs su žmona 
ketvirtadienyj isz Panevėžio ir 
ant ju traukinys užbėgės. Vy
ra užmueze negyvai, žmona 
tiktai sužeidė. Arklys su ratais 
ir—gi suvažinėtas.

Tas pienininkas paliko dide 
liam varge keletą mažu vaiku.

(sz visu szalu
Turkiszkas joncrolas 

nužudintas-
Konstantinopolue.- Jenero- 

las Ismail Mahir Pasha, kurie 
buvo pirmutine ranka sultono 
o kuri nužiūrėjo kaipo pa- 
voynga sznipuka likos iiužu 
dintae Stambonle. Priėjo prie 
jojo kokis tai turkiszkas afi 
cieras ir szove in jin ketunz 
kartus, padedamas jin ant vie 
tos.

Konstitucije del Kinu
Pekinas - Emperatorius ap

garsino buk raudis pagal seno 
viezka papratima numirusio 
emperatoriaus o po pertraukai 
deviniu metu apgarsins del 
gyventoju Kinu konstitucije. 
Ir kinieczei pradeda iez miego 
pabust.

Pasikėlimas H ayti 16 
užmusztu

. Portan Prince.- Revoluci 
jonierei užklupo ant miesto ir 
paėmė po savo valdže. Pakol 
apmalezino juosius tai szeszio 
leka ipatu likos užmuszti o su 
virezum szimtas likos pi žeistu.

Kromai, namai turtingu gy 
ventoju likos apipleszti. Polici 
je ne norėjo kisztis in pasikėlė 
liu reikalus ir dalinosi supa 
gvotais dalikais.

Laivas nuskendo su 28 
pasažiereis.

Si. John, N. F. - Laivas 
Soo City, iszplaukentis isz Chi 
cago in Texas nuskendo eu 28 
pasažiereis inlunkeje St. Lau
rence laike baisios vieeulos. 
Verte laivo laivo iszvesza ant 
$35.000

llollandije sluncze laivus.
Willemstad. - Szeezi vaja- 

ni laivai likos nusiunsti per 
Holandiszka randa in Ve 
nezuela mierije apmalszinimo 
tenaitiniu pasikeleliu ir apsau 
goyrno savo padonu. Venezue- 
loi tebynam laike pasikėlimas 
varda kaip katile Prezidentas 
tosios republikos prasiszalino 
in Francije.

Vargingas turezius.
Berlinas.- Septini metai ad 

galios kupeziukas Povilas 
Mettas, būdamas tada 27 metu 
senumo aplaike po smert savo 
motinos 150.000 markiu. Ne 
mokėjo vienok naudotis isz sa
vo milžiniszko turto, nes da 
daugiau pasiliko skupuolum- 
Ydant nemoket sudui už aplai 
kyta tarta padotku, apgarsino 
jog apleidže Berlina ir dingo 
kaip kamfaras ne žine kur. 
Vienok ne apleido miesto nes 
pasislėpė mažam hotelije, kur 
mokėjo po marke ant dienos 
už kambari o maitinosi liku- 
czeis nog stalo. Skarba savo 
nuolatos nesziojo ant krutinės 
baimėje prieszais vagius o du 
ris nuolatos užstumdavo eu lo 
va ir kitokeis rakandais savo 
kambari. Nog keliu dienu nie 
kas jojo ne regejo iszejaant, o 
paezaukta policije iszstumus 
durys rado jin gulinti prie lo 
vos be žado. Ant krutinės tu 
rejo paslėpta da 148 000 mar 
kiu bumaszkosia, kuriuos po 
licije paėmė ant urėdo. Pinin 
gai jokios naudos ne atnesze 
niekam o norints sūdąs aplai 
kys savo padotkus.

O ratai vis.
Kuri padare vokiecziu inži 

nierius Cippelinas esąs labai 
geras ir lekioti patogus. Tuo 
oralaiviu Cippelinas lekioja isz 
vieno miesto in kita, nežiūrint 
ar tai butu gražus, tykus oras 
ar baisus vejas.



Dvase Kasikiu.
-H-

Apisaka Seno Mainerio.

— Pasakyk man teveli ar 
matei kada. ‘‘Dvase kasik
iu”?

— Ir kaip, artu mielini jog 
jiji bile kam pasirodo...- atsi 
liepe senas mainiene.- O gal 
ir mai-ziau o ne žinau, ba gali 
ma jaja matyt o ne žinot api 
tai. Iszrodo in paprasta žmogų 
tik turi viena koja panaezi 
in arklio nes ta ne visi gali 
patemint o priek tam kasikio 
eia yra tamsu. Kaip kada jiji 
tik pasirodo kaip žiburelie, ar 
ba pabarezkina in tapa; o tai 
negeras ženklas: kur dvase 
baiszkyna tai tenais nelaimiu 
gas bręstas ir tikrai užgriuvę,

— Nes aez to barezkinimo 
niekad ne girdėjau!- pertrau
ke Jonukas.

— Ba jiejie daugiause barsz 
kiną pusiau nakti. Seni angle' 
kasei kalba, jog tada kalnas 
yra sunkiausias o seni angleka 
eei niekad pusiaunakti ne dirbs 
tiktai lauke pakol pereis toji 
adyna, ba tame laike daugiau 
šia propu sulūžta.

— Jago tai yra kalnu dva- 
se, tai privalo prigialbet angle 
kasiame.

— O gal mielini jog ne pri 
gialbsti? Prigialbeti jiejie, pri- 
gialberi, jago eav užtinka tei
singa vyra.

— Viena karta tai teip bu
vo. Driluoje vienas anglekasis 
ir driluoje, net jam prakaitas 
aut akiu pilasi, o cz'on vietoje Į 
anglies tai nubira tik akmuo.' 
Sztai isz po ezmoto didelio ak
mens iezszoko varle, didele ru 
puže, kaip tosios ka tai kopus- 
tuoeia tankei sėdi. Kaip svie
tas stovi varliu kaeiklose ne 
buna; žiurkes tai atsiranda, 
nes varliu kasiklosia da uema- 
cziau.

Sztai vaile iszezokus prisižiu 
rinejo didėlėms akimi, angle 
kasis matydamas jog tai gali 
būti kokia pikta dvase, tile jo, 
nieko nekalbėdamas ir lauke 
kas cz:on toliaus pasidarys. 
Varle prakalbėjo žmogiezku 
balsu ir rodo kur turi dnluot 
skyle. Parako ne dinamito ne 
liepe dėt, o skyle pati iszezove 
be parako ir sugriuvo milži- 
nitzkas szmotas anglio. Ne ga 
Įėjo anglekasis indet tokio 
szmoto anglies in karuka,nes 
varle paezoko po aptcze ang
lie?, sztai szmotas tik kic! ir 
jau radosi ant laruko; net ant 
yirszaus visi buvo nusistebėjo, 
isz kur teip dideli ezmota ta 
sai anglekasis gavo. Tada ta 
tai anglekasis labai grąžei pa- 
dekavojo tai varlei o jiji vela 
in jin kalbėjo, kur daugiau tu 
ri skylių dnluot, nes parako 
ne dėti ba isz kalno ir teip ej 
na arglie. Dirbo teip su varle 
per visa menesi. Kada atėjo 
diena pedes, varle atsiliepe in 
anglekasi: ‘‘Paymkie dabar 
karuti ir važiuoke atsiymt sa 
vo užmokesti, privalo tav duo
ti jin pilna, o kada gausi, tai 
atvažiuokie prie szafto. Angle 
kasis žemai paeikloniojo varlei 
ir teip j adare kaip jam palie
pė. Pribuvias su pilnu karu- 
ežiu piningu (o buvo visi vie 
noki): o varle tarė: “Dalik”. 
Taip tasai žmogelis pradėjo da 
lit: “Tai man tai tau, tai man 
tai tau”. Sztai ant galo pasili
ko jam tik vienas piningas; 
teip anglekasis ne daug mislin 
dan as, o ejdamas pagal teisy 
be, atydave jin varlei. O jįjį 
teip atsiliepe:

— Kaip matyt, tai esi teiein 
gas žmogus, o ant skatyko ne 
skvpus, o kad apsiėjai su ma 
mm teisingai ir da atidavei 
man ta paskutini pininga, tai 
už tai paymki eav vieką; turė
si tojo sidabro ant viso savo 
gyvai ežio, tiktai a'smink, 
idant daugiau ne geistum po 
žeme ejti, ba tave patiktu bai 
si nelaime.

— Varle (dvaee) inpyle vi
sus piningus in karuti ir iezny 
ko.

— Ar anglekaeye jau dau 
giau ne dirbo?- tžklauee aky
vai Jonukas.

-— Kaip-gi galėjo dirbt, ja

go jam buvo uždrausta. O ar 
mažai jau turėjo: vos nuveže 
karuti namon! O jago ne butu 
paklausias tai butu atsitikę, 
teip kaip su tuom vaikinu, ka 
per visa meta sėdėjo po žeme, 
o mielino jog tai per diena 
tiktai.

— Da aez niekad ne girdė
jau api ta vaikyna, apsakyk 
man tėvai api ta'.

— Buvo karta eav jaunas 
vaikynae, ka piibuvo iez toli
mos ezaliesin czionaitynes ka- 
siklae. 1-z pradžios davė jam 
toki darba, jog Įlodavo anglis 
in karus: liodavo ir liodavo, 
ir butu liodaves lig sudnai 
dienai, ba svetimam ne teip 
greitai duoda geresni darba: 
pakol kasikiu dvase ne susi
mylėjo ant jo. Vaikynas bu 
vo labai geras ir pryjemnae, o 
ka jau prie kasikiu, tai pirmu 
tinie ineileidynejo o paskuti
nis iszeitraukdavo, o ant ang
lies žiurėjo, rodos ant eavo 
locno kudykio. Sueimilejo 
ant galo dvaee ir kaip ne stos 
viena karta ir ne paezauke:

-- Ejki paskui mane!
O buvo paeirediae kaip pa

prastas mainiens o vaikynae 
mielino sav jog tai mainierie 
ir ėjo paskui jin.

O dvase, tai yra nevos tasai 
mainieris, klausė:

— Turi aliejaus lampuke- 
je?

— Turiu.
— O duonos turi ?
— Turiu.
— Tai ejki, parodinsiu tav 

kaeiklae.
Ir nuėjo. Daejo lig naujam 

numeriui o czionais siena per- 
eiekyre ir inejo in vyduri aug
lio. Ir ėjo teip ėjo, o mainieris 
parodinejo kur yra kokis dar
bas kur anglie kietiaueia, kur 
kokie vanduo, o ėjo ir ėjo o 
vaikynelie mielino jog per visa 
dieno ėjo ba lezteko jam duo
nos ir aliejaus nes buvo tai pui 
ki diena ho! ho! tokiu dienu 
ne daug žmogus pats praleis. 
Ant galo mainerie o paprastai 
kalbant dvaee iezvede vaikyna 
in virezu ir padavė jam korte
le eu eavo paraezu kaipo turi 
jam ant virezaus užmokėt už 
visa laika ka jisai buvo po že 
me, nee prisakė jsm teip—gi 
idant ne diietu niekad sugrižt 
in kaeiklae. Vaikynas nuėjo 
ir atydave kortele: viresnysie 
matydanae ir žinodamas para- 
s-za dvasios pradėjo jeeikot 
kada tekis ir tokis darbinin
kas dnbo kasiklosia. Jetzko ir 
jeszko ir v os surado jog jisai 
prieez meta laiko liodavo ang
lis in karukue; teip dabar su 
prato vaikynae, jog jisai buvo 
per visa meta po len e.

Viresnieji baisei nusietebe 
jo ir ne norėjo tikėt vaikynui, 
nes kada erne jiems apeakynet 
teip ir teip, teip ir teip, kur ka 
buvo mates, kur anglis kie- 
cziatieia, kur reike kasti, kur 
vanduo gali užlieti; teip susi 
prato, jog tai ne melagyste ir 
jog paraezas dvasios yra teisin
gas ir už visa meta užmokėjo 
jam piningus ir kaip-gi ne tu
rėjo iszmoket jpgo patys ant 
to gerai uždirbo? Nes kas ki 
ezaei api vaikyna tai ne turėjo 
isz to jokio pnfito da ir buvo 
jojo kalte o tai už tai jog nepa 
klausė dvasios nes tenai lipo 
kur jam buvo uždraus
ta.

Puse meto tik iszlaike ne 
ejdamas in kaeiklae nes po 
tam teip jin trauke prie anglio 
jog niekaip ne galėjo apsiejt 
be kasikiu. Ne galėdamas Ii- 
giaus iszltikyt nuėjo in kasik- 
lae. Nes ka tik nusileido že 
min, kad sztai gengveje nupuo 
le mažrs akmenukas ir pataikė 
jam tieiog m galva. Mažiukas 
tai buvo ezmotelie, nes nupuo 
le nog augezto tai ir ant vietos 
jin užmusze.

Mat ne galėjo vaikynae ne 
eavo metinio uždarbio naudo
tis, o užpikyno “dvaee kasik
iu”.

Oj, tokis jau žmonių būdas 
jog kaip sav ka toki užsispyrė 
tai jau be to ne gyvent ne ga
li.

Teip raeziau szita apsaky
mą kaip man senas majnierie 
pasakojo nieko nepermainyda- 
mas ne perkreipdamas.- F.B.

Vaisiai.
Vaisiai yra vaistu žmogui 

nuo visokiu liga. J e turi visas 
gydomąsias ypatybes reikalin
gas užlaikymui žmogaus svei
katos. Iszmaningas ju vartoji
mas atvedins užkiatuei veidą 
ir sulaikys žingsnius vedan

kadangi ssklos ir mėsos ken
kia invairiems kūno organams 
tai tik skystimas re:kia vartoti 
Iszvirink uogas, ifzkoszk per 
flanelini krepizi ir supilk 
skystimą in bonkas njsnrugu- 
šiame stovyje arba padaryk 
drebucziue. Padaro labai gaivi 
nanti gerala, patogu jei krau

Tegul kas nori ir peike 
Ir susirietiae keike;

Asz teisybe pasakysiu,
Ir del visu apgareysiu:

Visos tautos turi savo talen
tus,

O aez primenu czion ir api 
Lietuvius.

Iez Lietuviu buvo visokiu gal- 
yoeziu o ir poetus,

Tai senovės gadynėje, dabar 
turime ir muzikantus.

Vienoje apigardoje susitveri, 
Kuopa muzikantu- virai keli.

Szeszi zanavykai, ant kler- 
netu;

Asztuoni kapsai ant armo
nikų ;

Szeszi dzūkai ant birbiniu, 
Devyni no paprūsės ant ezvil- 

piniu.
Na ir subatos diena, 

Susirinko in karezema viena, 
Mat koncertą padarys,
Tai tuom apsigarsys. 

O sviete viernas, 
Buvo koncertas!

Kaip sucipę armonikai, bir
binės, 

Klernetai ir szvilpynes, 
Szunes užstauge 
Karves subaubė

Žmonis pradėjo žegnotis, 
Ir in ezalis dairytis!

Ne kuriems Lietuvėms teip 
muzike patiko,

Jog susikabinia ėmėsi prie 
džiko.

Ant galo policije in tai insi- 
kiszo,

Ir koncertus pamiszo. 
Kaip girdėjau.

.Ir su keleis kalbėjau,
Bus institutas intaisytas, 

Per laikraszczius apgarsytas, 
Kad visi artistai atsiszauktu,

Piningus aukautu;
Ant muzikos reikalu, 

Institutui del Lietuviu.
Tik da reike barszkaiu ir 

kerdžiaus trimitos,
Tai kone yisi instrumentai 

bus.

Misis, ei misiuke, meldžiu ta
vęs,

Paimkie mano piningus ir lai
kykis prie saves;

Asz ne turiu kur pakavot, 
Gali kas pasinaudot.

Misiuki paemi, nevos susirau 
kus,

Nustoja szukavus sau plaukus.
Piningus paėmus iezejo,

Ir žinomo vietoje del savęs 
padėjo.

Praslinko koks menesis, 
Vaikinas papraszi no misis, 

Kad jam duotu doleriu kelis. 
Gaspadine akis iszvertus tarė: 

Ar tu man davei kada? Ana 
ve ?

Nugi ar užmirszai misiuke, 
Kaip su dviem szimtais pada

viau maszniuke?
Tu tada plaukus szukavai, 

Kaip piningus gavai!
Kas mate, tu bi... kada man 

davei,
Tu deszimts dol, da ne ture- 

jei!
Kaip ne nustosi užpuolinet, 
Tai asz negalėsiu nulylet!
O jagu ir davei, tai žinai už 

ka,
Aez ne užtylėsiu ta!

Ar tu misiuke szposauji, 
Ar tik mane naravoji ?

Ar-gi nori 2 szimtu doleriu 
prisisavyt ?

Pasilaikyti
Ir užginti?

Asz ne noriu tokiu ezponu 
klausyti,

Gatava tau su nagais akys isz- 
kabyti!

Ar mislinate, jog atidavi? 
Ne dolerio uedavi!

Ir kam verta tokia boba?
Be szudies ragana?

Ant mirties patalo raivysis, 
In szalis dairysis,

Ar nematys tu, 
Per save nuskriaustu.

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

Gydo visokias lygas akiu. Pritaiko akulo 
riuz ir gvarantuąja juos tinkaneziuma. Dr 
Winters per 5 metus mokinosi pas garsiu 
fu profsBorais ylga laiku Philadelphia

jas yra eumenkejes ir neturi 
gana geležies.

Vyeznios yra “maistu dievu” 
ir daug ka galima butu pasa
kyti apie j i patogumo ypaty
bes. Gana bus pasakius tiek, 
kadjasgdima valgyti kuo
met tik panorėjus. Yra gerai 
turėti po ranku isztkus metus.

ežius kapan. Kadangi vaisiu 
yra tokiu iuvairybe, tai sunku 
juos apszneketi kas san, todėl 
paminėsime svarbiausius au 
ganezius Suyienyto=e Valstijų 
šia fziaurines Amer kos. Cz a 
vėl, kiekvienaypata skiriasi vie 
na nuo kitos savo temperamen 
tu ir mėginiais, todėl negalima
paduoti asztrios taisykles, kuri I-z nerauginto skystimo yra 
turėtu būti užtaikoma siekvia 
name atsitikime. Kiekvienas 
žmogus turi atsižinoti iez pa 
tyrimo, ar jam koksai vaisius 
tinka ar ne. Svaibiaus:os at- 
naszos kiekvieno paminėto vai 
siaus bus paduoti užvedimai.

Visi vaisai valgymo ar viri
mo tikslams turi būti sveiki 
ir valgomi isz lėto geriaus sa
kant jie rei kia suskųsti arba 
reikia valgyti mažais ezmote- 
liaie idant eusimeiezytu eu sei 
lemie padarytu vaisiu tuo kam 
jie yra skirtus,-valytojų. Ver
dant, visa vaisiu reikia vartoti. 
Visuomet reikia vaisiai suvi- 
rieti in tirezta kosze su kuoma 
žiauriai vander s, paskui nu 
sunkti per koeztuva.

Visi džiovintiejie vaisiai rei 
kiai iszmirkinti verdaneziame 
vandenyj kelias minutas arba 
kol pasidarys m;nkezt’, paskui 
nupilti vandeni ir užpilti szvie 
žiu virimui. Visuomet virk vai 
siu°, kol jie gaus prigimta sal
dumą be pridėjimo cukraus.

Niekuomet nevartok cuk
raus su vaisiais szvitžiais ar 
džiovintais. Jei vaisiai yra per
daug gaižus ar rugsztue, tai su 
dek juos eu saldžiais vaisiaiUįos yra geru maistu ir reikia

puikus vynas. Jin galima pa
daryti iez drebueziu ieztirpi- 
nue atsakanezioje apftyje van
dene pagal reikalavimu skonio.

Spangenos aiba spanguoles 
labai tinka sungai kuri gera 
prie patiekalu iez rieszutu, bet 
reikia iezeunkti per reti ar 
koeztuya pirm valgymo. Ž e 
ves yra nesuvirinamos.

Daktiliai džiovinti turi 62 
nuoez. vandenetuju angledanu 
yra labai maitingi ir turi būti 
valgomi ne po daug. Tik ge 
riau rusis reikia vartoti.

Serbentai arba žvirblevuo 
ges kurios yra ingabenamos 
iez kitur džiovintos yra be sek 
1 i ir todėl geieines negu ežia 
auginamos rutzys, kurios kuo 
įe visos yra tik žieves ir sek 
los Tik skystimas pastarųjų 
tinka vartoti kaipo drebueziai 
arba kaipo neraugintas skysti 
mas laikomas bonkose. Džio 
yiati serbentai reikia gerai isz 
plauti pirma virimo. Vilti rei 
kia dviejuose vandenuose; nn 
pilant pirmutini pavirinus 
penkias minutas.

Figcs -džiovintos turi 70 
nuotz. vendenetuju anglodariu

padarymui apyrugezcz:o val
gio. Vartojant grietine su vai 
šiai?, grietine pirma iszplak ir 
atsk:e?k vaisiu skystimu,

ynvaisius. Yyatingai yra 
vartojamas užsinuodijus krau
jui ir neužvdiamas vaistas nuo 
pilvaPges, odos iszberimo ir 
kraujo ligų abelnai. Valgyti 
reikia apseziai.

Obuoliai. Seninus tankiai ne 
gana buvo vertinami sulyg ju 
genimo ypatybių ir tik paskęs 
niais metais ju tikra vertu liko 
ei visuot nai pripažinta. Maitin 
gurno verte obuol o yra apie 
14 nuoszimtis ir susideda dau
giausiai ir z vanderetuju argle 
dariu ir augmenbzku rug-z- 
ežiu. Jame teipgi yra gtr.i da
lie fotfero, kas padaro obuoli 
ypatingai vertinamu dirban
tiems protu ir ypatume neivisz 
ko palinkimo; teipogi vaikam’ 
ir pasenusioms Obuoliai prie
taru turi kita viražu ant kitu 
vaisiu, kad j;e yra lengvai gau 
narni visuose meto laikuose 
ezviež:ame stovyje del sudary 
no. T k mink* ztofio- r skyli 
mtngoe ruszys nunokusios rei
kia valgyti neviriuus kiltosios 
ir iez dalies nenunoke reikia vi 
rint'. Obuoliuose yra daug ge
ležies ir jie yra geri atsitiki
muose ncažakraujybes.

Bananai yra madingu mais
tu jei yra nunokė savo prigim
tame krsszte, bet pardavinėja
mus eziaurirese tolymose nuo 
ju gimtines ezalyse reikia var
toti atsargiai. Lz dalies iszeide 
jimas invyksta benokinant 
juos ir rūgimas prasideda kuo 
ne tuojaus kaip vaisius apten 
ka in vidurius. Bananai i-z 
siuntimui yra skinami žali ir 
tankiai sudedami pirma noki 
nimo in drėgnus ponamiue, ku 
riu rugeztis vaisius greitai su 
geria. Bananuose yra apie 14 
nuosz. maitingumo, susidedam 
ežio daugiaus'ai i-z vandene- 
tujų angledariu, kurie .vaisiui 
esant neisznokmiu, yra< labiau 
šiai pavidale skorbylo; bet be 
nokinant ant stambo sz tas 
skorbylas persimaino m vyną- 
eukri ir uzėleidžianti skorby- 
la, kuiie padaro branginama 
maista tinkama sziltiems krr-sz 
tams. Pilkoji ru-zis yra saldes 
ne t ž geltonsja ir miltingesne 
Sudedant eu kitais vaisiais ir 
r'eszutaie, bananai gali būti 
tikamu valgiu.

Gervuoges suteik ia brangi 
ran a Euojurgini rt gfzcziu 

fotfatu geležies ir kitu minera 
lu organizuotame stovyje; bet

valgyti ne po daug. Pasirink 
kartojimui tik geriausia atmai 
na kadangi pigeeneeee ruszya 
turi didele daugybe vabalėliu 
kurie pateke in vidurius pada
ro dideli galvos skaudejima 
Baltosios kaip ir cukraus nuo
sėdos kurios lengvai matosi 
nuoga akia turi vebeleliue; jie 
yra matomi tik tai eu pagelba 
mikroskopo. Ridzinkos džio 
vintoe slyvos daktiliai ir t.t. 
su ezitomie baltomis nuo sėdo 
mis reikia ieztirti del to paežio 
priežasties.

Agrasto? netinka kam kitam 
kaip tik sudarymui m drebu 
ežius ar marezmeliada. Sekios 
ir žieves visuomet reikia nu 
mesti.

Citrinos yra geriausiu iez 
visu citrininiu vaisiu ir ju gy 
domoero3 ypatybes yra pit ežiai 
ž'nomcs.

Idant gauti pilna verte, eit 
rinos reiki kepti vidutiniszkai 
kareztame krosnyje kol bus 
minkfztos, dabejant, kad ne 
eudegtu ar resutruktu. Karez 
ežio veikme bekepant padaro 
organizuotaja ealicine rugszti, 
kuri yra geru iszprakaitavimui 
vaistu. Užėjus slogoms ar plau 
ežiu ligoms ji veikia labai ge 
rai Tik organ'zrotoji saliciline 
rugiztis, kokia yra gaunama 
isz eitiinu vaisiu, ypatingai i‘z 
citrinos arba grynas aliejus 
žiemos rietenom, tegalima var 
toti kaipo valetas iezprakaitavi 
mui; vaizbuojamoji rugeztis, 
kuri nėra organizuota ir paei 
daio iez karbolines rugszties 
(iez dervos pre dūkte) yra bai 
sus nuodai ir anaiptol netinka 
imti in vidurius. Citrinos rugez 
tie visuomet reikia vartoti vie 
toje acto (uksuer).

Apelsinai duoda gardu skys 
ežiu kuris ir gaivina ir priduo 
da norą valgyt'. Su nauda ga. 
Įima valgyli rytmetyj prieez 
pusryezius. Mesas ir žieve rei 
kia numesti. Sergėtis vartoti 
apelsinus kuriu žieves turi 
aliejų su kerparezia ir kandan 
ežia ypatybe lupome: sky-ezius 
tokiu apekinu yra nuodingas 
kunui. Bjmbuotoji rtszis yra 
geriausia.

Pereaslyves pilnai nunokė 
ir geioa atmainos yra sveikos 
vidutinėje ap z'yje. Valgant 
nenunokusias jos kenkia. Pu 
kuo'a žieve ju reikia nuimti 
pirm valgymo; valgant eu ta 
ja žieve jos tankiai pagimdo 

Imeežlungi ir didelius skaus 
'mus. Persaslyviu kauleluoee 
' yra hydroezianine rugeztis

I * I
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VISI DABAR SKAITYKITE!
____________   ,       , T t T --—-■II I f F

|fApŠvie{< 
išmintis ir

„VADOVAS IN SVEIKATA” /
Naujausios ketvirtos laidos. +

Ta garsioji knyga parašyta Dr. E. C. Collins, bet paskutinė laida padidinta, su daug naujų Išaiškinimų, J 
visokios ligos, jų vardai, kaip nuo ligų issisergėti, išsigydyti ir kaip būti sveiku. Daug žingeidžių paslaptybių J 

aprašyta laimingam ženybiniui gyvenimui, *
su nauju priedu, 228 lapu dydžio, pripildyta ir išleista j

THE COLLINS NEW YORK MEDICAL INSTITUTO! Į
T.y KNYG4. SKAITYTOJUI IR KLAUSYTOJUI suteiks tikra rodą gyvenime, kaip but sveiku, o sergantiems kur * 

ir kaip išsigydit. Yra tai pirmutinė lietuviškoj kalboj, tokia naudinga knyga. J
V 4 DDV i IV QWTWAT4 99 kuris tik perskaitys, netik mokūs nuo visokių ir užsikrečiamų ligų F

99 lADUlĄ išsisergėti, bet ir daktariškam moksle apsišvies.
Toje knygoje apart aprašymų yra daug paveikslų, kad žmogaus subudavojimą ir vidurines paslaptis kaip i 

zerkole permatys,— teip atvirai ik šiol nieks nedrįso viską parodyti. F
„VADOVAS IN SVEIKATĄ” yra labai naudinga seniems ir jauniems, vyrams ir moterims, npsivedusiems ir jauni- f 
kiams, kiekvienoje stuboje ji turėtų rastis. Tik viskų 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, f 

kurio dar neturit, todėl pasirūpinkite tą knygą, yra tai kaipir turėti daktarą savo namuose. Dabar ,.V. in S.” 
stora, didelė knyga, bet jos prekė ta pati, tik 45 cen., vienok kad ji labui visuomenes išduota, tad kiekvienam bus J 

prisiųsta VISAI DOVANAI, kuris atsiųs tik už prisiuntimą 10 cen. markėms. F
Jei sergi pirmiau nekaip kreipsies! prie kokio nors daktaro, tai reikalauk ir perskaityk „VADOVAS IN 
SVEIKATĄ”. Sergantiems męs rodijamo skaityti apie REUMATIZMĄ, PLAUČIŲ, KEPENŲ, INKSTŲ, ŠIR- 
DIES, VIDURIŲ, VYRŲ IR APIE MOTERŲ ligas. Sveikiems kitus skyrius, nes kiekvienas straipsnis labai akyvas F 

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

tik gamta ir mokslas išduoda, ir išsiuntinėja visur. Rašant adresuoti į

The Collins New York Medical Institute, inc. : 
140 W. 34 Str., New York, N. Y. ’ Į

(dideli nuodai) labai silpname 
skit dale ir jei valgyti daug pa 
daro blogas pasekmes. Kaule 
liai slyvų vyezniu armeniszku 
slyvų nektariniu ir kareziuju 
roigdalu teipgi tuii nuodingas 
ypatybes ir ju tiereikia valgy 
ti.

Vynuoges. Jokie vaisius ne 
turi tokios dideles maitingumo 
vertes, kaip vynuoges. Nuo 
neatmenamu laiku jos grožino 
skonies teip tuicziu kaip ir 
vargezu ir davė jiems vyną 
nesulyginama su dievu nek 
tarų. Duona ir vyras yra vis 
dar svarbiausiais valgybos da 
tykiais daugelio rytemecziu. 
Druskos ir rugeztye sz to vai 
siaus gausina krauja ir prieido 
da daug prie užlaikymo jo e'o 
vyje giynume. Sekios ir žieves 
yra nesuvirinamos ir ju nerei 
kia valgyti. Stiklas vyno 
prietz kiekviena valgi vietoje 
kavos ar arbatos atidarytu 
pis ežiai duris proto ir inleietu 
len szviesa iszminties.

Kalbant apie vyną, reikia 
nerauginta skyseziu suprasti; 
tas kuris yra perimtas rūgimo, 
netinka maistui, nors, kartais 
gali būti vartojamas kaipo 
vaistas. Iez begalines įinvairy- 
įsės vynuogių, galima pasirink 
ti tas, kurios tinka skoniui. 
Sergėtis reikia ruezies vadina
mos “Catawba”; ji yra nuo
dais daugumui žmonių.

Kriauezes (griuszios) tan
kiausiai turi medine valakna, 
kuri yra nesuvirinama. Tas 
ruszis, kurios yra skystimin- 
gos ir minksztos ir be kruope
liu, galima valgyti su naula. 
Didžiausia ju verte yra sky- 
tyje, kuriame yra organizuo
tos mineraliszkos druskos k. v. 
geležie, katras, teipgi fosforas 
ir t.t.

Slyvos turi savije rugszti, 
kurs kenkia gromuliojimo or 
ganams daugelio žmonių ir ju 
reikia nevalgyti, patemijue, 
kad jos kenfeia. Džiovintos 
slyvos yra labai meilingos ir 
galima valgyti kuomet tik pa
norėjus. Jos duoda geriausia 
maista nervams ir smegenims, 
suteikia sziluma ir iszmetala, 
bet nėra maistu raumenims. 
Visuomet vartojant džiovintas 
slyvas, davirinus deszimts mi- 
nueziu pirma vandeni, reikia 
nulieti; paskui užpilti šviežiu 
verdaneziu vandeniu, kad ap
semtu ir virti ezeszias ar asz' 
tuonias valandas. Tas jas pada' 
ro minkeztomie ir labai gar-1 
džiomie. I

P. V. OBIECUNAS,
12 4. CARSON ST. S. S. FlTTSSUSa, P».

Pirrna Lietuviszha Sank®
SU KAPITOLU $75,000,03

8U0RGAN1ZAV0TA IR CZ1SRTE- 
RUOTA KAIPO

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
(VISU TAUTU BANKA)

ORGANIZATORIUS TOS DANEOB IRA
P. V. OBieCUM6S.W

Mubo tanka lentai viena Isz Ivlrczlauein Suvlt. Valet., czertenaXa, eeLntl po kontroša 
Valetijo? rando ir per tai pilnai nželclkiama. Priima piningus del ulcfeeerHjmo ir moka k« 
virta procentą. Parduoda laivakortei ant geriauelu linija ir elunrofa p^lnguz in vteae 
svieto. Padaro davlernaetie atlikimui vleokiu rūkalų eu vvaldžla MasiejBJoe. Ivzmajno visa 
kiue piningus ent Amorf konlezkv arba kitokiu. Daro apeergeymus no ns/ulee ant v4ao 
ir t.t. Piningus del paczedlnimo galit prleiunet vacztlnlu Money Gr£er arba Express O* o 
tuojaua bus lezeiunetoe bankavoe knlngutee. Kreipkite! vlei Pas gera žinoma del Meis 
vi P. ▼. OBIECUNA, o buelt apgeergeti no visokiu apgaviku.

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

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

PER LAISZKA AR ASABISZKAI ATSISZAUKITE ANT ADRESO!

B 
i 1

S 
C 
H 
O 
F 
F 
S

B 
A 
N 
K 
1 
N 
G

H 
O 
U 
S 
E

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

Pinigus isztnaiuome visu krasztu svieto pagal dieninio kurso, 
Bankoje savo visados laikome daug pinigu del iszmui- 
nyrno.

Pinigus priimame ant knyguexiu nuo J5 ir duodam procentą. 
Szipkortes iszsuncziam ant geriausiu garlaiviu del atkeliavimo 

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

Szipkortcs parduodame* ant geriausiu garlaiviu del parva
žiavimo i Europa i? pristatome pasažierius ant laivo 
uždyka, o kas pas mus paraszis, praneszdamas apie savo 
atkeliavima ir paduos aiszkiai diena ir adyna, kuriuom 
gelžkeliu arba botu isz vietos iszvažiuos tada siusime 
savo pasiuntini ant pasitikimo, o tokiu budu a j»• isaugoe 
nuo gabiu apgaviku.

Paszportus pastorojame del keliaujancxiu i kntju.
Daviernastis padarome pigiai ir kitas visas rajen tai įsakas po- 

pieras, už žema pieke. Sukolektavojima daliu atliekame 
kuoteLsingi ausiai.
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BISCHOFF’S BANKING HOUSE, 
237 BROADWAY i 4 PARK PLACE, 

NEW YORK, N. Y.

Sedeloje Banka atidaryta no: 10 Igl 12 adynal. Sukatoje Igi 8 adynal vakatt.

Garsingiausias ant rišt svietą Ir žinomas kalps prlm- 
ses specialistas kroniszks Ir azslsenejuslu llfl_ _ _ _ s

—s DR. KOLER,^
Turintys geriausius diplomus ir Ifi metine praktika gi 

dyme visokiu žmogyssku silpnybių. Isz^yde luksbanccM 
žmonin isz pavoyngu ligų, kurie su džiaugsmu garsina 
varda DR. KOLEK ir gyre savo pažinstamiems vadin- / 
darni ijn Samaritonu tebirio laiko. 1

Jojo rodos yra už dyka,—koines ijam szirdingai deh*» / 
voje. DR. KOLER gydo visas ligas pasekmingai o ■ 
uzsisenejuses ligas inkstu ir nnuatizmo, užsiszaldima gat t 

voe, nosies, gerkles, pilvo ir žarnų; parku, iszberimu, niežimo, epilepsije, senu ro- 
nu ir visas bgas paejnanczee isz kraujo. Gydo su geriausiu pasisekimu Moterių 
Ligas o ipacz uzsisenejusias ligas GUMBO. Turi didžiausia atyda ant visokiu 
užkrecziamu ir Privatlszku Ligų [ar tai paejnancziu no tėvu] kaipo: sifilis, uu- 
trotymas virisrhu pajėgu, veisei pat-naikynimo ir Lt. gydo greitai ir pasekmingai. 
Ne rejke sarmatintis nes gidintis ganogreieziausia, nes apsileidimas atnesae didės 
ni pavoju ateiteje. Rejke žinot, jog vienas atsiiankimas pas gidintoiu ženklina 
daugiau ne kaip dvideszimte laiszku raszytu per ligoni. DR. KOLEK kalba lie
tu v iszkai ir lenkiszkai ir pats duoda ligoniams rodą, be pagialbos thimocxiaus, 
kurie randasi konia pas kozn daktara mieste Pittsburgia.

ADIN0S

DR. KOLER,



Iszejna kas Utarninka ir Petnicza »
PRENUMERATA KASZTUOJE.’

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

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

Mėnesinis Rasztas "Linksma Valanda"
AHER1KE AKI METO................. -............... U,00
ANGLIJĘ -...................... ..... ................—«. 7 nh
f 1USUS.............«..............«............................ 7 mr
tfOSSlJE.....««.....«........ «........ «... S 1,50

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

„SIEKINE «...« «  .............. S3.00
B0SS1JE......—............................. ..........«.... 84,50
ANGLIJOJ............................... ................ .....10 Rb

Priek tani pilnai užsimokeja 
gkaititojei, kas metas aplaiko 
dovana puiku Kalendori.
ENTERED AT THE MAHANOY CITY 

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

LIETUVISZKOS PASAKOS
Ir klauee pas ta vaika moti

na: Ka tu paruetzei man gos 
tincziaue? Parnesziau obuoliu 
ir lempa. Motina paetre obuo
lius, pažiurėjo, kad labai gra
žus ir kieti buvo: valgyt nega 
Įėjo, tai juos p a Įėjo. O mo‘i- 
na klausė vaiko, ka su lempa 
darytie. L'epe tas vaikas isz- 
szluostyt ir neszt parduot: ba 
motina biedna labai buvo, ne 
turėjo ka valgyt. Ir ta lempa 
prasznekejo: Ka norit? Sake: 
Gertie ir valgyt. Tai mane pa 
dėkit. Ir turėjo piningu daug 
labai, gere ir valgė.

Ten mieste buvo ciesorius ir 
viena dukterį turėjo. Toj pa
na kas rytas važevo maudytis. 
Tai liepe cesoiius langus ir du 
ris uždaryt, kad ne vienas žmo 
gus ant ulyczios nebotu. O 
tas vaikas norėjo ta pana pa
matyt. Jis užlipo ant aukszto 
ir prapleeze stogą ir iezkiezo 
galva, ir jis te žiurėjo tos pa
nos, ji labai graži buvo, jie pa 
sidabojo. Tai jis nežinojo ka 
darytie, kad jis ta pana gautu. 
Erne lempa in rankas, prasze 
lempa: Lempa, buk man teip 
gera, duok man rodą, ka aez 
tunu daryt, kad aez ta pana 
gaueze. Tai sake lempa: Gau
si: turėk maieza, semk pinin 
gus.'r važiuok per miestą- tas 
miestas labai biednas buvo- ir 
pilk visiems pinigus. Važevo, 
bere visiem pinigus, ir jis klau 
Be: Kur ta pana? Tai sake: R tu 
donam paloeiui. Paskui jis 
grižo namon pas motina, liepe 
motinai jem surengt grąžei vis 
ka. Pastate lempa ant stalo, 
prasze: Duok man bagetus 
pinigus ir labai didelius, auk
są ir deimantą, ir gražius rū
bus. Atsiliepe lempa: Artu 
turi arklius? Sake: Neturiu. 
Lempa sake: Kad neturi, tai 
asz pastatysiu dvylika žirgu, 
ir duosiu vienuolika aniuolu, 
o tu dvyliktas josim pas pa 
na. Ir imk bagetas dovanas la 
b.i gražės, deimanto obuolius 
tuos, ka parneszei, ir semk mai 
szus aukso ir sidabro, berk vi
siem per m:esta pinigais. O 
pas karalių kai nujosi, tai sus
tok už bromo ir klauik pas 
ciesorių ir ciesoriene, Ar pave 
lysit manant dvaro užjot? 
Teip ir padare. Kaipklause c!e 
soriaus ir cesorienes tai juodu 
atsake: Praszom labai grąžei. 
Tada nulipo no arklio, ėjo in 
palocius pas pana Kiaute tė
vo ir motinos duktė: Ka man 
darytie? kad labai gražus po
naitis, ir brangus ant jo auk
sas ir deimantas, ir man dei
manto obuolius atnesze ir daye 
Ar man prižadėt užjojo aitie? 
Ba jis mane labai nori. Moti
na atsake: Kad turi norą, aik. 
Tada buvo daug karalių šuva 
ževusiu, ir dare seimą, kad jo 
nepažinsta, ar galima už jojo 
dukteri atiduo*. Sake visi cieso 
rei: Galima; tegul paloc'u ko 
gražiause tėvas per tris metus 
iszstato del jojo, tam ponai 
ežiui ir tai panai gyventie. Sa 
ko tas ponaitis: Tegul nesirū
pina teip labai; bus viekas ge
rai. Per tris dienas pas juos 
sėdėjo, neejo namon. Viena 
nakti prasze lempos: Padaryk 
man ta gera, viena nakeze kad 
butu sidabro palocius aukso 
durys ir stogas, deimanto grin 
dye, ir teip ko greicziause but,

kad aez galeeze isz ryto ta pa 
Jociu pamatyt. Atsake lempa: 
Gal pamatyti ir tėvam paezios 
tavo parodyt. I-z ryto atsike 
le, randa, gatava palociu, teip 
gražu ir ezvieeu, teip kaip sau 
le. Kėlės karalius ir karaliene 
ir labai szviesu pakajuose. 
Klauee pas elugae. Kas yra 
lauke, kad labai pakajuose 
szviesu? Atsake slogos: La
bai palocius gražus stovi, kaip 
gyvi cesorei nemate tokios tro 
bos. I-zeina cesorius ir cesorie 
ne, pažiūrėt, pamate. Nusigan 
do, kad sake, per tris metus 
bus pal< c’us, o dabas viena 
nakeze gražesnis stovi, kaip 
jie but negaleje ne puses to 
kio pastyt, Klause pas žentą: 
na. kad aitu szneket su dakta
ru. kad pone serga. Ponas isz 
ėjo, klausė: Ko nori? Atsake: 
Asz didelis daktaras. O ponas 
kytras buvo, žinojo, kas tas do 
vienas, sake: Dabar pone ser
ga, negali atsikeli. Tori ir 
szluotu? Sake daktaras: Tu 
riu, Tai siuntė jiji, kad pir 
ma aitu szluot kaminu. Tada 
labai neeziuinas juodas dakta 
ras buvo. Ir liepe jem ponas 
praustis: ba juodas toksai ne
gali pas pone aitie. Kaip jie 
prausėsi, jis nemate, isz užpa 
kalio užėjo ponas ir peili asz 
tru labai turėjo, eme jem nu
pjovė galva. Paėmė galva su
kapojo, kad daugiau neatgytu, 
ir davė ta daktara ant mariu 
nuveszt žuvimi suszert. Tada 
visi džiaugėsi ir daugiau nebi 
jojo to raganiaus. Ir pastate 
tas vaikas cesoriui ir cesorienei 
mandresni palečių, kaip jis 
pats gyvena, o tas cesorius do
vanojo visa žeme ir viską, ka 
jis tik turi, ir pastate žentą cie 
eorium, O jisai pasiliko tiktai 
tam paleeiuje gyventie: jem 
linksmiau ir graž au tam palo 
c;uje buvo jie mislyjo teip 
kaip danguje.

dukteri ir eu ezesziotn galvom 
emaka ir gala padaro ir tam 
Dabar paėmė visas tris ta;s ka 
raliunaites ir susodino ant tro 
pelio ir perkele per vandeni 
Jos užtnirezo savo suknes, tas 
Žalnierius sugrižo ir paėmė ju 
suknes ir sudėjo in tarba. Ir 
iezlupinejo isz tu smaku gaivu 
visus liežuvius ir susidėjo visus 
in tarba. Paskui atėjo jie, kur 
ta kasze su lenciūgais. Ineodi- 
no tas želnierius viena dukteri 
in kasze, ir tie jenarolai trauke 
in virszu teip, ir antra ir trecze 
pana.

(Toliaus bus )

Prasarea motinoms.

Apie sena Žalnierių, kurs 
tris karaliaus dukteris 

parjieszkojo.
Turėjo karalius tris dukte

ris, ir jos turėjo po kvietku ly 
se. Viena syki nuėjo tu kviet 
ku pažiūrėt, atėjo smakas ir 
praryjo visas tris. Paskui ka
ralius take: Kas jeis sujeszkos 
tai su tais apsiženys. Trys je 
narolai ėjo ju jeszkoti, davė 
jiem karalius po keturis szim- 
tue rubliu. Jie ėjo ir inejo in 
toke karezema. Ir tas ežiuko 
rius klausė: Kur jus ainat? 
Sako: Mes ainam karaliaus 
dukterų jeszkoti. Atsake tas 
szinkorius: Suseskim kortom 
graj'ut. Jie viii trys susėdo 
grajint, ir pragrajtno juos tas 
szinkorius ir juju piningus ir 
joju drapanas,"ir juos inmete 
in toki skiepą. Ir jie te buvo.

Tai paskui karalius siuntė 
toki sena Žalnierių ir davė jem 
keturis ezimtus. Ir atėjo tas 
Žalnierius m ta karezema. Tas 
szinkorius iszejo laukan, o to 
szinkoriaus duktė pamokino 
ta sena žalneriu: Seek in ma
no tėvo krėslą, tai tu matysi 
visas tėvo kortas, tai tu jin 
pragrajinsi. Susėdo. Tas ezin 
korius atėjės sako: Leisk ma
ne in manko krėslą. Sako žal- 
nerius: Ir aez galiu szitam 
kreele sėdėt. Ir grajino, iszgra 
jino tas žalnerius visus tuos 
jenarolus, ir daugiau no to 
szinkoriaus nieko nenorėjo. 
Tai tas iz’nkorius sako: Kad 
tu esi toke geras, tai aez tau- 
pasakysiu, kad tu rasi tris 
karaliaus dukteris Dave jem 
szinkorius tokius lencugus ir 
nuvede jin in gire, sako: Leis 
kis in szita e zulini. Tai jie insi 
leido in ta ezulni. Ir jis rado 
'oki dvara ir aplink ta dvara 
dideli vandeni. Paskui jis insi 
taisė toki tropeli ir perplauke 
per ta vandenk Ir jis inteina 
in pirma pakaju ir randa vy- 
riause pana ir su dvylika gal 
vu smaka. Ta karaliunaite nu 
eigando, klauee jo: Ko tu cze 
atejei? Paims tave ir praris 
smakas. Tas Žalnierius saok: 
Aez nebijau. Paskui smakas 
ezoko, eme su juo musztis. 
Tas žalnerius kirto szoble. 
pirmu-antru-trecziu sykiu kir 
to ir nukirto visas galvas. Pas 
kui intejo in antra pakaju tas 
Žalnierius randa antra dukteri, 
ir su de' yniom galvom smaka 
ir nukirto ir tam visas galvas. 
Inteina in trecze pakaju, ran
da trecze pakaju, randa trecze

UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITI, PA.

1 gauna drebuli, kuris kanki 
na paskui juos per visa gyveni 
ma, arba nuo to laiko pastoja 
labai uerviszkais, t. y jie buna 
labai neramus ir greitai už ma 
ža nieką supyksta. Keliu me- 
ntsiu kūdikis pridera pripra
tinti prie to, idant jisai nesibi
jotu pasilikti vienas tamsioje

1 grinezoje.
Neleisti vaikams vargint ka 

tee, mažyczius tzuniukus ir ki 
tus gyvūnėliu“, nes isz to jio 
pripranta prie blogo ir kenks 
mingai susierzina.

Su vaikais reikia pasielgt 
gražiai, gerai ir iszmintingai 
Visuomet reikia turėti kantry 
be. Nekuomet nepridera be 
jokio reikalo vaikus muszti 
juos baugyti muezimu.

Kaip tik motinos patemins 
pas savo vaikus kokius nore 
nervu ligos apeireiezkimus 
kaip tai, nemiga, tvirta nera
mumą, drebuli ir tam pana 
szus, turi be jokio atidėliojimo

Teatre-
— Ar ir gaspadoriaus teat

ro pati laike perstatinio yma 
dalybas?

— O teip, kasdiena mainosi.
— Kaip tai.
— Teatre "turi teip daryti, 

kaip pats liepe, o namieje pats 
turi teip daryti, kaip ijje liepe.

^2.5avinipKas ir Fabrikantas^—
"Lenkiszku-Lietuwisku Waistu”

I lant vaikai nesirgtu inva1 
riotnis nervu ligomis, tai 
tinoe privalo prisilaikyti 
kaneziu taisyklių

Reik’a saugoties, idant kudi 
kelis neifzkristu isz vyges, ar
ba neiezpultu isz ranku kadan I kreipties prie gydytojo, 
gi nuo smegenų sukrėtimo ku- i 
ri aplaiko kūdikis puolant, jis j “ ’ _
gali pasilikti nebyliu, kureziu, 1 KUR BU r 
suparalizuotu ir sirgti inyairio 
mis nervu ligomis.

Per visa penėjimo krūtimi Suyv’es^nt Ave?
laiku negerti jokiu svaiginau-I kagreieziause atsiszauke ant adreso: 
cziuju gėrimu, t. y. ne degtines | Mr- J- T. Valantanavioz 
ne alaus, ne vyno, kadangi vi- j 351 Hamilton st.
suose tuosegerimuose atsiranda i Grand i.ap.ds Mioh.

nuodai, o nuodai, pereje in ku Mano giminaitis Mikolas Szpiliane 
dikio maista, iezszauk’a pas ku kas. Mikolas Bardauskis, Stanislovas 
dikelius nemiga ir inva:rius i Jogminae, visi paeina isz Kauno gub. 
nervu ligos apsireiezkimus. j Telsziu pav. Varnių miestelio. Pra

szau atsiszaukti ant adreso:
Stengties, idant kūdikis ga- Mr, M> Druktenis,

rai miegotu Miegas smegenims 406 London St Kenosha, Wis. 
yra tuomi pat, kaip maistas 
kunui. Pripratinti kūdikėli, 
idant jisai miegotu i 
Nemigdinti jin jokiais užmig “[‘isz Kauno gnb.’ir pa^Še? 
d an ežiais vaistais. Kūdikėli- redrau? par. kaimo Rusteikoniu, tu 
turi miegoti kuoilgiausiai. iriu svarbu reikalą, tegul kagreioziau 
Dvieju, trijų ir ketveriu metu 90 atsiszauke aut adreso: (ooi oą) 
vaikas turi miegoti pusantro* ; Mr. Fr. lanlauokas, 
valandos per d.ena ir 12 va). Bellowa Vt
nakczia. Nuo penkių iki _____
deszimties metu vaikui pridera 1 Mano draugas Juozas Sakalauckas 
miegoti nuo 8 vai. vakaro iki ]isz Suvalkų gub. Vilkaviezkio pav.
7 vai. iszryto. regul atsiszauke ant adreso:

Mr. Wm. Žukauckas
Nereikia per daug linksminti 113 Raed St. Philadelphia, Pa. 

kūdikėli kas valandėlė jin' 
sznekindami ir rodydami jam 1 
invairius vis naujus daiktus. 
Kuomet pradeda kalbėti, ne
reikia jam uždavinėti visokius į 
klausimus. Geriausiai yra, kuo I Box 557 
met mažutis vaikutis pats sau 
žaidžia ir kalba, kada jisai no
ri. Valko smegenys ir be to ge lio, Praszau kagreieziause atsiszank- 
rai dirba ir greitai nusilpsta. __ 
f okiu budu nepridera kū
dikiams ir vaikams duoti deg
tines, vyno, alaus ir kitu svai 
ginaneziuju gėrimu. Tokie ge 
rimai užlaiko savyje nuodus. 
Pabaltyta lengva kava ir ar 
bata suaugesni vaikai gali ger 
ti, bet nepirJaug tankiai. Sve: 
klausiais vaikams gėrimais 
yra vanduo ir p;enas. Iki dvie
ju metu vaikui gerai yra ne 
duoti ir mėsos.

Nuo p’rmu metu gyvenimo 
pridera laike gulėjimo pride 
tyti vaikus prie laikymo lan 
kucziu ant virszaus t žkloties 
(kaldro-), o ne apaezioj. Tokiu 
budu vaikai nepripranta prie 
bovijitnosi su savo kunu, kas 
labai blogai veikia, kaip ant 
kūno, teip ir ant vaiko proto

Neleisti niekam gardinti 
vaikus per staigu nktelejima 
per paeakojima baisiu baisiau 
siu pasakų, o ypscz per persi
rengimą in invairias baisias 
baidykles. Pergazdinti vaikai

Mokykloje.
Daraktoris:- Juozuk! pa- 

sakykie man kas dydesnis už 
karalių?

Juozukas: U-gi tūzas, ponas 
profesoriau.

tuo
se-

Mano draugas, Jonas Varanavi- 
czius, pirmiau giveno po No. 245 

. Brooklyn, Tegul

Mano brolei Kazimieras ir Anta
nas Faulauckai, szvogeris Aleksan 

nesu pant žemaitis, ir Kazimieras Morkevy

į Mano drauges Vaclovą Navarduke 
' Adolfą ir Stanislavo Bitautu Aloiza 
r Juozafa Rudzinskiu. Traszau atsi-

1 szaukti ant adreso: (;o įqO )
Mrs. M. Pikeliene

J Roslyn Wash.

Mano brolis Antanas Grigonas, pa 
eina iez Vilniaus gub. Jiezno mieste

li ant adreso: (;o |Q0)
Miss M, Grigonuke

Seanor, Pa

Mano dede Stanislovas Maoenas 
apie 15 metu Amerike. Paeina isz 
Kauno gub. Panevėžiopav. sudžiaus 
Meldimu. Praszau ataiszaukti ant 
adreso: (;o (Jf))

Mr. S. Baranckas
Box 2 Jamesport N. Y

VISAI DYKAI 
Prisiųsk mum porų markių, savo 
tikrų vardų, pravarde ir adresų, o 

HuBl mes tainistul nusiųsimo No. 3 kata- 
loca, didžiausių lietuviško le kalboje, 
64 dideli puslapi*!. .Jame telpa telsfn- 
gi aprašymui apie stivirš 200 visokiu 

W kūniškų nesveikumų, vyrų, moterų 
_vnikų. Išaiškina pradžių, priožas- 

ir pasekmes litrų Ir pasako kokias 
gyduoles naudoti, kiek jos pn'kiuojn ir kur jas 
gauti. Telpa paveikslai ir prekės visokių nau
jausių electro-gydančių aparatų, Rob«*riulų 
daiktų. Magiškų aparatų, Drukuojnmų ir Ra
šomų Mašinų, Stereoskopų ir jiem Paveikslų, 
Armonikų, Koncertinų, Britvų ir daugel kito
kių kožnniureikalingų daiktų. Rašyk tuojnus. 
John I. Bagdžiunas, Propr. ’Adresuok teip:
JOHN'S SUPPLY HOUSE

24 PU.SEN STATION CHICAGO, ILL.

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

J. T WAR DOWS KI. Dept A 
WISCON. St. MILWAUKEE. WIS.

Ant kaimo.
Jokūbas:- Tegul bus pagar

bintas. . . o kur tai eini kūmu
te ?

Magde:- Ant amžių amžinu/ O
ju. . . einu arielkos.

beždžionka.
dėdulė, parodik

Sena
— Nugi 

man koki szposeli.
— Kad asz jokio ne moku.
— Tai melas, ba mano ma

ma sake, kad ponas moki la
bai daug.

— Del ko?
— Mat, mano mama sako, 

jog kaip ateina ta sena bež- 
džionka, tai nors prijuokina.

Du kaimuoezei-
Du kaimuoezei, stojo priesz 

langif ligonbuezio ir sziteip 
kalba:

— Kūmai?
— O ka?
— Žinai, tai yra lygonbu- 

tis.
— O ka cze daro ?
— E, kumuti, czion mokin

ti žmonis, patis daktarai.
— O jei, o ka tie daktarai 

ten veike?
— Tai ka veike, nugi kaip 

žmogus serga, tai in czion at- 
nesza, lygonis czionais nu- 
mirszta, paskui deda ant stalo 
ir pjausto...

— O jei, o jei! kūmai!
— Palauk, palauk, tai da 

ne viskas.
Pjausto ta vargsza negyvėli, 

iszyma isz jio plauczius, žar 
nas ir visus vidurius ....

— O jei, o jei! . . .
— Kepenas, szirdi ir. . . .
— Tai kam tas viskas ?
— Tai matai, del to, kad 

dažinot, isz kokio gmino ne- 
basznykas. . kad galėtu no jio 
už kasztus gydimo gani užmo
kesti.

NAUJA KNYGA

IstorijeSzventa
Seno Ir Naujo Instatlmo su Paveikslais.

Yra tai pirmutine knyga lietuviszki 
su teip puikeie 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

rduo: 50 centu
Teipos-gi turime visokiu dvasiszkt 

^vietiszku ir istorine knygų kuriu 
kataloga gausite dykai. AaresavokHf 
•Saule” Mahanoy Oitę, Ha,

PUIKIOS MALDA KNYGOS

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

No.2. No
No.6. Aukso Altorius, puikei ajKlaryta su 
auksiniu papuoszirau, - $1.25.
No.7. Aukso Altorius, in morocco skūra $1.50 
No. 8. Aukso Altorius, apdaryta in balta 
kaulo, puikus abrozelis isz celluloido, 3 
medalikai ant lenciugelu, - $1.50.
No 9. Aukso Altorius, in celluloid, puikei 
iszmarginta., galima gautein,- bata, žalia, 
rausva ir szvies-raudona apdara, $1.00. 
Kanticzka, druezei apdarita, - 50/.

.3. No.4.
Didis Szaltinis, 1,000 puslapiu, $1.00
Senas ir Naujas Aukso Altorius visos reika
lingos maldos, 864 puslapiu, $1.00
Balsas Balandėlis arba Mažas Szaltinis 
711 puslapiu, - - 75/.
Garbe Dievui ant Augsztibes 640 pus. 75/. 
Anioias Sargas, apdaryta in audeklą, 353 
puslapiu, ----- 50/.

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

AdresavoKyt teip: “SAULE” Mahanoy City, Pa.

Garsiu
Egiuterro No. 1.
Egiuterro No. 2.
ŽmijeczniK
Gumbo Luszai
Meszkos Most it;
Treyanka
Liniment del Waiku
Giduoles no kosulio

asztraus
Liepų balsamas no kosulio

(plaucziu)
Anti-Laxon del vaiku
Proszkai no kirmelu

vaikams )
Proszkai no kirmelu

suaugusiems '
Vanduo del akiu
Giduoles del isztraukimo nri y|eii
karszczio po nudegimui. UtL VIoU
Laszai no kruvinosios KENTEJ1MU IR SKAUDĖJIMU.
V p »• s”auMlsl^ms -------------------------------------- Valditojas kraujo
No Rumatizmo (namas bu-l r. . , . , . . o . . ...

das gidimo) (t€riail8e Otduole del skaude- Suramitojas nervu-szirdies 
Giduoles sužlebcziojimui j^mo da^vos> kataro, pecziu, Giduoles noEkzimo (Rožes 

maisto krutinės, szonosie, rumatizmo pas vaikus)
Miltai no skaudėjimo szalczio, nuralgija ir nukand- Plastcrei isz kasztavolu 

galvosi ima visokiu vabalukiu. Pomada plaukams

PASARGA* Jogu szitu vaistu ne gali gauti pirkt apie save, arba nežinai koki uta 
reikalingos dvi tavo ligos, tada apraszik savo liga ir man atsiusk $1.00 o aplaikisi 

vaistas'kokios reskalingoso bus tau 10 sik geriau ir pigiau negu pas koki Daktara 
o jogu vaistai daugiau kasztuos negu $1.CO tada užmokėsi po aplaikimui vaistu.

Siuncziant gromata indekit marke už 2/. Adresavokite:

A. G. Groblewski,
Elm & Main Sirs; Plymouth,

Giduoles no skaudėjimo 
dantų

Mostis no prakaitavimo
Geležinis tudru t intojos 

svikato
Giduoles nutildimui vaiku
Giduolis no nuspaudimu 

(Com Cure)

“Grip-kiur”
Plauką apsaugotojai
Miltelei nuo kepanu
“Kinder Balsam”
Bobru laszai
Rankvaistis no sutrukime 

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

dejimo

Cor. Pa

VIENATYNIS LIETUVISZKAS

T WASHINGTON STREET, NEW YORK CITY.

Jago važiuojete in ir ia Ameriko tai go lit gaut Laivakortes pigiau kaip kitur o 
ir visos bankinius reikalus tai ateikyte pas mane, o ir užtaikau visokiu gėrimu 
ir^valgio ir nakvyne pigiau kaip kitur. Norėdami kelaut už dyka tai pristatau 
už darbinyka ant laivo. Teip-gi pasirūpinu visokiu darbus ir rodą duoda vi
same Kotelis randasi ne toli Kasiel-Gsrdes. Jago kokis apgavikas norėtu vest 
kitur tai nesiduokit tik ejkit tiesink pakot daejsit pas mane.

I Su Guodone, VINCAS RAŽUKA8. (

W. Traskaucka
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

6RABORIUS
520 WEST CENTER STR., MAHANOY CIH, W,

HIDOJU KCNOS HCBIBCSIU, EXSAlinO BTS1SCS .___
BEL riSIVLŽISirSO, KBLU8T0 DlIffTl'B, IB T. T.

KANTORAS

B-AN-KI-NIS-
D. T. B0CZKAUSKAS,

520 <fc 522 W. South Al. Mahanoy City, Pa.
Turi ensinesEima su wisais Europinei^ Bankais. Wisi jau ira persi tikrini a, jog 

riunsti piningoj per mueo tarpininkista greiesianse nnejn*.

Sziimteti TiitstanozlUL
Iss wi«u ozai in A m e r i k o, per muso rankas sinnoem kas metas in 
EUFOPA, LIBTUWA, PRUSUS, ROSI J S, AUSTRUS,

LENK1JE, ITALUS, IT T, T. IR T. T,
-•>99^ NE WIEN0 PININGAI DA NE PRAPUOLĖ.

PASLAPTINES VYRU LYGOS

RODĄ DYKAI* Urediškos valsaios nuo 9 iki 5; nedaliomis nuo 9 iki 12.
DR. JOS. LISTER C.

40 Dearborn Street. La. > CHICAGO. IL»”, !•- S. A

Didžiause Lietu- 
viBzka

AGENTŪRA
Kantor** B*nkinis 

ir p*r4av,st«

SZIPKORCZIU

233-235 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. Vist tie, kurie per mus siuntė apie tai gerai žino 
Iszduoda dostovierene del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam 
pavesti. Del draugyseziu prisietu pelkes Szarfas, Juostas, Kepures, Karūnas, 
Špilkų I L t. Su kokiu nors reikalu kaa-link Szipkorcziu, pi 
aing® ir k L rasaikyte pan 1UM • gausite teisinga atsakymą

DOVANAI Temykite gerai! tikrai lietuviška, didele krautuve 
V l S I F M S Puikiausill armonikų, Bkripk/į, klornotij, triubų, koncertinų ir 
‘J I Lili 0 daugybe kitokių muzikališkų instrumentų. Geriausių dziogorių, 
B lenciūgų, visokių žiedų, lūkėtų, špilkų, kolčlkų auksinių ir paauk 

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

su puikiausiais apskaitymais ir dainomis—su konvertals tuzinas 25c., 6 tuzinai 
už $1.00, 1000 už $6.00. Kas velitų sau ka parsitraukti, tegul prisiunčia už 5o 
mark j Ir teisingu adresą, o apturės didelį N 3 naują KATALOGĄ DOVANAI 
su 315 aiškių paveikslų ir 1000 visokių naudingų daiktų. Aš gvarantuolu, kad mano 
lavoras pirmos kllasos, o prekės pigesnės kaip kitur. Orderius išsiunčiu greitai į visus 
Amerikos ir Kanados kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur.

Reikalaujant katalogo paminėkit vardą laikraščio, katrame matėt apgarsinima. 
«K- VILKEVICH. 112 Grand st., Brooklyn, N. Y<

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

Suvienituju Walstiju De- 
posytoras.

OU PROCENTĄ MOKAM ANT 
SUDĖTU PINYGU ANT LAIKO.

Harrison Ball, Preiidentn, 
M. M. MacMillan, Vice-Prexiaeatn 
Ira. W. Barnet, KuiJ.sū,

STEFAN ROVNIANEK
318 3-RD AVENUE

Pase bloko žemiau no Plttsburglnio Paeito.

PITTSBURG, . PA.
Didžiausia Lieturiszka krautuve visokiu 

gėrimu Suv. Vals. Kas tik naudojo muso 
nefalszavotas, nes ezittus vynus ir ariefkas, 
tasai ne galėjo atsigėrėt juju ageriause mie 
ra ir pata.-navima tik pas mus apturėjo.

muso prekes:
f2,oo 

2,oo 
2,oo 
4,oo 
2 00 
4r5o

Gers Raudona Arielka 
Gera Batu Arielka 
Bumas • • ->
Bumas Jamaika ■ *
Ginas ...
L'nogino Arielka * 
Kitame! . • •
AnlseUs, smagus gėrimas 
CkhUs spiritas .
Sllvafte • •
SUvalU, tikrai Lfcturlsxka 
Terkellca ... 
Terkellca. tikrai Yengrlsika 
Koniakaa . • •
Kooiakas, Franeoalsakas 
Obuoline Brandy * •
Blackberry • •
RosoIIr, gardai gorimas ■ 
MelJnvuoge 
VliinTute ...

A M E RI KO N ISZ Kl
Ohio raudonas . •
Ohio baltas-R«dduB .
Enllfbrnl, “ - -------
Kallforni,

a,to

2,5o
2,5o
2,5o
5,00
2,5o
5,00

3.oo 
3,oo 
6,00 
8,oo
8,oo
4,oo 
3,50 
6,oo 
8,58

4,oo
6,oo 
8,00 
2.5a

8,oo galon
8,oo galoa

vynai:
tl,oo Galonai 

, 1,25 “
l,5o “

. l»«o “
. I,5o M

1,75 “
2,oo ••

or, senas, ruksitll 
_______ on musikatalaa . 
Kalifbrnl, or muRikatalM • 
Kallforol or tokaislkas 
Kallforni, oi (4 metu) Port Wine 
Kallforol, o» Kierl Wino . 
Kallftimljon Burgundy, raudonis 
Viduriam* Kartus Vynas .

Rasslkyte po preku. Užkalbinimas ant $10,04 
ir daigias UŽMOKAU EKSPRESĄ Pennsylvania 
Okie ir Waal Virginia valstijose. Adresas:

raudonas 1.50 “
8.50 8,oo

Stefan Rovnianek,
.Aimbc * Plttstuwg, Pa,

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

Jeigu sergi ir negauni 
pagelbos, tai nestatyk 
sveikatos pavojui, ne- 
jleszkok daugiau gydy
mų ir neleisk pinigų 
ant nieko, bet tuojau* 
kreipkis pas Dr. B. M. 
Ross, kuris atydžlai 
gydydamas per 21 me
tus, paliko geriausiu 
spccijnlistu Chicagojo 
pasekmingam gydyme 
Ilgu. Dr. Ross išgydo 
visiškai kraujo užuuo- 
dyjimg, reumatizmu,

paslatingas ligas ir ligas ^paeinan
čias nuo jaunystės nesupratimo ir išdykumo; gė
limų kaulų, skaudėjimų ir svaigimų galvos, 
skaudėjimų po krutinę, nugaros ir strėnų; smar
kų plakimų širdies, užymų ausyse, drebėjimų 
kraujo, pamėlinavusius paakius, spuogus ir dė
mes ant veido ar kūno, skaudėjimų gerklėje, už
kietėjimų vidurių, blaurius ir balsius sapnus, sun
kumų kojose, indubuslas akis, žudimų vyrybės, 
negalėjimų miegoti ar valgyti, trumpų kvėpavi
mų, niežus, odos, inkstų, pūslės, kepenų ir skilvio 
ligas. Jeigu ėsi nuolatal nuvargęs ir greitai pail- 
stuntis, baugus, gėdingas, nusiminęs, užsirupines 
ir nustojus vilties išgyjlmo, nužudęs vyrybg ir 
silpnas lytiškai, užkrėstas ilga, turi tankini šla
pintis dienų ir naktyje, tnl kreipkis tnojaus pas 
Dr. B. M. Ross, kuris duos tau teisingų ir gerų 
patarimų visai dykai. Ligoniai keliauja šimtus 
mylių idant pasiduoti gydymui Dr. Ross, nes jis 
išgydo ligonius kuriuos kiti prlpažysta neišgydo
mai-;. Jeigu pats negali pribut, rašyk tuojaus ap
sakydamas savo nesveikumų.

DR. B. M. ROSS 
167 DEARBORN STREET 

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

Priima ligonius kasdien uuo 9 iki 4. Panedė- 
lio, Seredos, Pėtnyčlos ir Subatos vakarais nuo 
(1:30 iki 8:30. Nedėldlenlais nuo 10 iki 1. Susikal
bėt galimu lietuviškai, lenkiškai ir maskolišknL

naujaus,as
ĮSZ RADI MAS

\ IERMATKMMJes KQIME.

Daugybe odoe Ilgu paejna no neezvaraui 
užsilaikymo Ir užsikrėtimo teipgi Ir-nuo 
viduriniu ilgu. Daugumas gauna pucžfkus 
plelekanae, slinkimą plauku, plikimą per 
apeileldlma. Gydosi per neatsakanczlus 
daktarus ar agentus, kūne tik pinigus lez 
vilioja, o paskui raezote mums, kad eme* 

■ į te daugybe gyduolu Isz lnva?rlu apgaviku 
o pageiboe negavote Ir sakote, kad. gal Ir 
muso gyduoles negelbee. (Taigi meldle- 
me mums darodyU; kokis žmogus likosi 
muso gyduolėmis apgautas.) Turime tu- 
kstancilns oreglnaliRiku padekavoniu. 
Tegul nors vienas daktaras parodo mums 
tiek padekavoniu, o mee duosime dideli 
atllgynlma. Plika gaiva sunku gydyti, ja- 
go senas ir galva žvilga, tai to pagelbetl g ne galima, bet jago jaunas, o turi retus J plaukas, o ant odos matytis moži plauku* 

□ czel tai tam galima sutelktlpagelba; plan 
<5 kai neyra grybai—viena diena ne Iszdygs. 
0 AtslsaauklaoMems nuslunslmedyka Infor 
0 macija su placziu apraszlmu. Mes nešiu. 0 leme prisispyrę savo gyduolu, teisingaslt 0 daktaras to ne vienas ne daro. Kas nori 
0 persi tikrint tegoi raszo pae mus. Adreeaa

g PROF. J. M. OUJNiZA,

996-990 Broadway.
t”Brooklyn, N V»gs8gSa

. wienatinis
J SALONAS IR GROSER-SZTORISi

SUGAR NOTCH, PA.
Parduoda Cukru, Kava, Ilerbata, Mesi 

Miltus ir vyska ta kas ira reikalinga dėl 
žmogaus. Teipos-gi prie vietos randasi SaJ 
kinas su milžiniszkaisstiktais, szaltum a tu m 
arieikom ir pujkeis cygarais. Pliektam 

parduoda SZIPKORTES ii 
8’unoze pkdngua in visas dalei 
svieto grejtaL

PUIKI SALE DEL MITINGU, SZOKIU Ir tti

Puikiausia 
užeiga 

del Lietuviu!
[r svetin^iau- 
aiaa priėmimas ^4 
del visu kur ra- 
site gardia Arielkele V 
Aiu ir Cigaru. Teip-gi 
-ale del zobovu ir t. t,

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

Simonas J. Norkeviczius,
408 W. MAHANOY AVĖ. 
MAHA NOY CITY, PA.

PIRMUTINE KRAUTUVE VISOKIU GERYMU

WHOLESALE.

9
 Pristato visokius gėrimus del sa 
lunyku ant pikniku, balu, krik 
sztynu aiu, porteri, vynus, ar i ei 
ka ir Lt Pristato in namus ab 
ir porteri bonkutem. Gėrimą 
pirkti pas Norke vieži m yra kaufi



—

— Vandens gal turėsime jau 
užtektinai.

Žinios Vietines,
— Tik dvi nedelos igi Kalė

dų. Bus linksmos Kalėdos.

— Nedelioje buvo Parapi 
jos mitingas ir tapo iszrinkti 
tris vyrai kad užbaigti reikalą 
kas-link mekslaines.

— Y. M L. I Klobo Poki 
liūs arba “Select Dance” ahi 
bus 27 atenanezio menesio, 
ant Kajerio sales.

Teinykite.
Metinis susirinkimas “Stock 

holders Merchants Banking 
Trust Company” banko, už
rinkti 15 nauju direktorių ant 
viso meto. Susirinkimas atsi
bus banke ant kampo Main ir 
Center ulycziu. Mnhanoy City 
Pa. Utarninke Decemberio 
22-tra 1908 m. taipe 3 ir 5 a- 
dynos popiet.
Chae L. Adam, Sekretorius. 
(Dtc. 8-15-22)

Siutai ir Overkotai kitur parduoda po $16 pas mus tik $10

$3 czeverikai po $1.98. Vaiku $1.50 czeverikai po 98c.

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

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

Siutai po $5.68 Trumpos kelnaites 19c. Audeklini prie

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

$10 ir $42 mes parduodam už $7.68

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

Vyrsz Puse Milijono
Dekavonlu uz geradejiste.

Tas ira prietelis žmoniu-kuris suteikia 
zyrdinga broliszka rodą dyki. Ne sus:ne- 
sze su gauje szendienynio vysokio sztanio 
apsigarsyntoju: Jeigu apsergate liga, tai 
aikite pas savo miesto daktaru.

’ Bet jaigu turite liga gedinga-privatyszka, 
' tai gal nenorite savo mieste gydtntis, o jaigu 
, geidi teisingai tapti pagelbėtas, tai bukite 
iszmintyngi klauskite patarymo garsingo 

, Vokyszko Specijalisto kuris sugryžo isz 
Europos, isztyrias pagerinimo budo gydymą 
vysokiu kroniszku ir odos-skuros lygu, 
szimtai tukstaneziu pasiliko iszgydintais, 
kaip-titi jaunu vyru visokios užsikreczemos 
ligos, apriez sziu lygu kaip tai Reumatizmas 
visokį napuczkai, iszpuolima plauku ūmai 
sustabdinti, nuo drugio-malerijos. Geriause 
isztyrta gyduole nuo at pratimo svaiginn- 

! ežiu gerimu-gyrtybes, kuris su savo žyne 
prijitnsrodą, zednas, iszsygydins< i YRTIBE 

Į kurs tiek nelaimiu atsitinka ir kruvyna pro- 
ce žūsta ir sveikata. Nebijokie paraszit- 

' gromata, sekretai visame užlaikomi, gyduo- 
j Ii u nesiunezeme panevali, kaip kiti jumys 
prisiuneze per panevale iszvyliodami paskui

I tini centą nuo jusu, kurs žmogus su szeimyna 
1 neturi ka valgyti, mvalidamas tapti sveiku, 
tai užmoka ant šikto no keletą desetku

' doleriu. Cze visokias roaas gausite, nie cen- 
' tas nereikes mokėt, galite susiraszite Lie- 
tuviszko kalboje, iszmintingais busite jaigu 
raszisite pas:

BRUNDZA & 00;
(SPECIALISTS)

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

ISZ LIETUVISZKO 
KAIMELU.

Pgius kuferai pas Gruber:
Ka tik aplaikeme daugybe 

nauju kufiru visuckuose dy- 
durnuose nog $1.35,lyg $2 $3 
ir $3.50. Teipgi ateikyte pama 
lyti musu drūtas valizas.

34 E. Center St.
Mihancy City, Pa

Kalendorių.
Su gražeis pasiskaitimais ai

škinsime dovanai kiek vienam 
kas prisiuns savo adresa.

Adresuokit: (io poL
Bischoff's Banking house.

237 Broadway, New York.

Sztorines Stempos.
Ar renkate sztcrioias stempas. 

Mes esame vienatinis apsiavimu szto- 
ras mieste ka duoda stempas. Mes 
prigelbeeime pripildinti tavo knyga 
te. Galima gauti puikias dovanas už 
jias teipgi parduodame geriausius 
apsiavimus visam mieste.

Common Senoe Shoe Store 
35 W. Centre st. Mahanoy City, Pa.

Labai gera gyduole.

‘ Noriu praneezti jums, kad 
aplaikiau jusu labai gera gy
duole geriausioje tverkoje, ir 
turiu pasakyti, kap szitas Tri 
ner’o Amerikoniszkas Elix'.ras 
isz Bitter Vyno yra labai ge
ras skilviui. Mano skilvis buvo 
pagedęs, tecziau kaip veik tik 
pradėjau vartoti ta gyduole, 
jaucziauei sveikesniu. Labai 
gražiai jums dekavoju ir pata 
riu vartoti ta gyduole kiekvie
nam skilviu sergatežiam.” Szi 
ta gromata buvo raezyta P. 
Juozapo Malac, Burwell, 
Nebr., ir yra visame teisinga. 
Nėra geresnesgyduolesskilviui 
ir visam malimo sistemui už 
Triner’o Amerikoniszka Elixi 
ra isz Bitter Vyno Jie tiesio
giai gydo ligos priežastį. Var
tok ji, kada esi nusilpęs, isz- 
blyszkes, ligūstas, be valgio 
noro ir energijos. Aptiekose. 
Jos. Triner, 616-622 So. Asz- 
land Ave., Chicago, 1’11.

SHENANDOAH PA,
— Shenandori randasi 17 

83 vaiku in 1,903 mergaicz’u 
arba isz v:so 3,686 kurie ejca 
in publikines mokslaines.

— Ne pirkinekite jokiu ta- 
voru nog perloriu kurie pribu 
vo isz New York ir Phila- 
dtlphios pardavinet jums nie
kai tavora.
biznierius kuriuos privalote 
szelpt.

— Laike tasiniu ir parodi 
mo drūtume Kazis Matulonis 
likos mestas ant grindų ir nusi 
lauže say koja. Kudikyezki 
ezposai.

— Antanas Lomas likos pa 
žeistas su mainine šefei lempa 
per Joną Smiths, jog tasai ne 
norėjo padaryt jam vietos ant 
karo kada ieztraukinejo juos 
isz kasikiu. Smithas likos pa- 
szauktas priesz vaita už užpuo 
Įima. Prova yra rusti už tai ir 
sunkei už tai bus nubaustas.

— Plotkeliu gausite pas P. 
Žemaiti.

— Vandenio stokas, cze žie
ma ant gėrio užstoję,

— Ir nekurie brekerei nūs 
tos dyrbe kaip ne teks vande 
nio.

— Žvirblis da vis tupi 
kregždžių lyzde, nes kregždes, 
lizdą užlipys o ka tada žvirb 
lis padarys ?

— Besieda Moterių etsibu 
vo tikrai puikei ir gerai pa. 
pelni.

ežia, ale ne ilgai buvo ba pa 
rafija ne norėjo kad netikras 
Lietuvis. Per tai 29 ta d. Nov. 
atsisveikino ir iszvaževo 
Gardner, Mass, tai dabar 
lieka be kuningo.

in 
vėl

Salem, Ohio- Linksmos 
eavinos, ba girtuokliu nėra 
visi blaivus žmones, o katras 
norėtu pasigert tai turi va
žiuot in artima miesteli a’e tai 
daug turbacijos, o da pati su 

Juk turite sayo • draucĮįla tai ir atideda ant toli
mesnio laiko.

— Darbai eina net viekas 
piszka Ungarai, Italijonai net 
žandus isz pute dirba, tik gai
la kad lietuviu mažai yra, tik 
dvi ypatos ir tai pavienei, tai 
Kad dvi Lietuvaites pnbutu 
tai pasidarytu dvi poros, o po 
tam ir daugiau.

Springfield, I’ll- Jagu 
brolau nori kad tavo kaulai 
nog szalczio ne braezketu tai 
nusiduok pas musu kriaucziu 
p. Juozą Tachilaucka, o kurie 
gyvena po No. 701 E. Mason 
et. Tai kaip tau overkoti pa 
sius tai po žiemos vartais gale 
si gulėt, o ne suezalsi. Surel 
Teip ir Clevelandas nabaszni 
kas pasakė,

DEPOSIT NATIONAL BANK
Juozas Bagdziunas Hanazleris Foreign Department©

DU BOIS, PA.

Piningus sianoziame in visas dalis svieto greitai ir pigei. Szipkortes parduo
dam visu geresniu linijų in ir isz europos in visas dalis ameriko. Padarome 
daviernastis reikale atėmimo dalio arba piningu isz krajaus Pristatome 
peczetis del dniugyscziu ir biznierių. Priimame piningus ant procento per 
paczta no dolerio ir daugiaus. Kreipkitės pas mus per gromata ant virsz 
minėto adreso lietnviszkai o persitikrinsite kad mes apsiename teisingai. 
Teipgi užlaikome krautuve Groblevekio lietuviszku gyduolu ir trojunkos

TADAVn MAlinflTniCI Padekite mums apgarsinti musu Tabaka tarpe 
IADAMJ nAUUUlUJLI draugu o gausite FONOSRAFA DYKAI 
Nėra tai koks instrumentas zalslei, kaip tankei kiti iszdirbejei 
yra papratę duoti kaipo dovana, bet tikrai gera isz kiekvieno 

atžvilgio kalbamoje maszina (fonografas)
Kada panorėjęs jus galite turete namuose 

koncertą th kai, koncertą dydelu benu arba 
orkestru, dainas geriausu dainoriu, juokingas 
ir užimanezias, visa ta ka tik norėtum iszgirst 
galima pritaisyt. Paklausk artymiausoj muzi
kai iszku instrumentu sztore, o apie kalbamaja 

7" maszina “KING" (Karalius) dažinosi kad ja 
visi pardavinėja po $15.00. Mes norim kad 

jus padėtumei mnms pagarsinti mus Geriausio Tabaka cigaretams ir pipkiai. 
Mes prisiunsim jums visokio tabako po biski. Austriszko, Bosniszko, Ileroogiszko o ir 
Rusiszko viso sykiu uz $6 jus lengvai ta tabaka galit parduot savo draugams, nes yra 
tai geriausias tabakes Itoki kur galima gaut. Tabakas yru tas pats kuri jus telp noriai 
ruke.t Europoj, tabakas kuri jus draugai ne mažiau ui Jus mllL Aplaikes mu- tabaka 
rekumendavok ji savo draugams, duok jiems mus varda ir adresa ir tokiu budu padėsi 
mums apsigarsint Už. tai mes duokim jums VISAI DYKAI mus “KING” fonografa 
Yra tai vienatinele proga gaut dovana. Uz tabaka mes ruokosim $6. Prisiunsk 50f 
(stempoms) isz kalno o mes iszsiunsim tabaka ir fonografa. Apžiurėjas Jai rasi gerais 
užmokėsi Ekspresmonui likusus $5.50 ir pasiliksi juos sau. Piningus sugražinsim kožnam 
kuris bus neužganėdintas. PASARGA: tas dovanas duosim tik teip ilgai kol mes tikrai 
nepersi tikrinsi m jog mus kompanija yra ganėtinai apgarsinta. Todėl patartam neatidėti 
jagu norit gauti mus FONOGRAFA DYKAI. Adresavokite:

EUROPEAN TOBACCO CO.
33 LEONARD STREET. DEP. 72. NEW YORK, N. Y.

Miller & Riedinger
Duork-ktpei ir Parduotoje Salduminiu.

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

}.«K CeCn“{ Mahsnoy City, Pa.

UZTRUCINTAS KRAUJAS
Mes esame VIENATINI SPECIALISTAI 
NEW YORKE. Kitokiu ligų negydome. 
35tukst. žmeniu itzgidome traukijo 20metu 
Jagu turi vario-kolorio pletmas, puozkas 
ant kūno, iszpuolanczius plaukus, gleivėtas 
lopelius burnoje, skaudanezius kaulus, 
beganezius skaudulus. Mes iszgidom bai- 
eiausus stoviu ligų in 90 DIENU G1DIMO. 
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-paminėta. Mes 
galime pataisyti padėjimą suparalizavotu 
žmonių ir tikrai sustabdom kita jo užpuoli 
Mes PRASZALINAM JO PRIEŽASTĮ. 
Jagu esi iszbande.s visus kitus gidimus ir 
tau jau diasa ira atimta, mes szirdingai pra 
szotne kreiptis pas mus, ipatiszka arba per 
gramata:

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

NEW YORK.

PUIKUS Plono Modelo Ziegorelis
I ždaromaH, puikei bzmargittap. akro iezdirbtas 
isz virfzlaub užeukuniat*, lez 7 akmeniu, vidurrl 
ainerikoniezki. Gvarantitan 29 melu, fu moterių 
ilgiu ar viriezko trumpu paaukeuutn lencugellu 

S3.75

BALSUOKITE UŽ

w. F. DOCHNEY
Ant Miestiszko Burgiso.

Demokratu Partijos

KLAIDA APGARSINIME
“Saules” Kalendorinje ant 1909ni yra 

paduotas į puslapinis apgarsinimas apie 
knygas “Baltramiejaus Naktis” ir “Raistas” 
Preke tu dvieju knygų turi būti $1.50 o ne 
$1. Todėl steluojant tas abi knygas turite 
nusiunst §1 ir 50c o ne $1. Neužmirszkite.

■+AW
Gausite visokiu auksinu daigtu 
pasG.Miller, 113 W. Center St;

Mahanoy City, Pa.

Gausite czionais viokio tavoro kaipo: 
Daimantu, Ziegorelu, Žiedu, 
Visokiu Szuku, Lencugu, 
Lenciugeliu, Špilkų, Muzi- 
kaliszku Instrumentu ir L L

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

George /Ąiller
113 W. Centre St.

Westville, III.- Darbai 
gerai eina ir uždarbei neszlek 
ti. Nog pirmos dienos Gruo
džio ketina pradėti da vienas 
szaptas dirbti ka stovėjo per 
visa vasara.

— Lietuvei ne kaip užsilai
ko, o ka boboms tai ne atbu- 
tinai reike Baltruvienės.

Bellows Falls, Vt.-Dide
lis yra vandene stokas, o jeigu 
daugiaue vandenio nebus tai 
baisi ateitis bus.

— Lietuvei tnalezei užsilai
ko, tik nekurie per daug guzu 
te moka traukt.

— Žiema artynasi visi duo
kite pasiūti ez ltas drapanas 
pas lietuviezka kriaucziu p. 
Ziuba, o busite už ganadinti.

Grand Rapids, Mich
—• Darbai slenka vidutiniai 

bet pribuvusiam sunku darba 
gauti.

— Parapijos reikalai viduti 
nei einasi.

— Diena 25 ta Lapkr. atsi
buvo didele vakariene, ant 
naudos Lietuviszkos mokslai- 
nee.

Bayonne City, N Y- Lie 
tuviu yra pusėtinas būrelis ir 
visi sutikime gyvena.

— Darbai eina pusėtina5, 
uždarbei vidutinei. Tiktai la 
bai negerai kad czionais nėra 
Unijos, ba bosai su darbiniu 
kais are ir akėja.

— Draogyszcziu yra ežio 
nai dvi paszelpines ir Tautiez- 
kas Susivienijimas ir Socialia 
tu partija.

— Parafuos reikalai labai 
slobnai stovi, per tai jog Pra 
baszczius viską in savo rankas 
pasiėmė. Trostistus pavarė, o 
bankos kningute ant savo var 
do parasze Tai dabar nežino 
ar pasiseks paraf jonams atimt 
kningutes ar ne.

Claridge, Pil.-Darbai slob 
nai eina dirba po puse laiko

— Lietuviu yra pus- septin 
tos familijos, visi sutikime gy 
vena.

— Yra czionais ir miža baž 
nitaite kuri priguli prie Len 
ku, kurioja isz Esparto guod. 
kuo. Jonas Rabaczewskis Len 
kas aprūpina dvasiezkais reik* 
lais, neskirent tautos.

Bei ko židai ne serga ant 
sukatu. .ADIES or

-ENTS all
.lugu matini tai pirkai. Atbiunm per C.O i), per 
ekspresą ir Jugu panke ir iezrodie ant $15 zlego- 
telauH tai užmokėk $3 75 ir paimk t-au Kaezyk 
ar viriezka ar moteriezka. M. C. Falic r, 29, 

229 Dearborn St. Chicago.

NEGAL BUT
ATSISKIRTI.

inks
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Bako:

Norinte židai gyvena labai 
neezvarei . kalba daktaras 
Goldberg, kuris savo tauta ge 
rai žino,- neskauda pas juos 
liga plaucziu arba sukatu. To
ki ateitikymai yra labai retus 
norints teip-gi kaip kada ir at 
sitaiko, neį didžiause dalie ži- 
du suvis ne žino kas tai yra 
sirgt ant tosios baisios ligos.

Daktaras Goldberg toliaus 
tvirtina, jog židai del to yra 
sveiki ir ne serga ant sukatu, 
ba gyvena moraliszkai ir laiko 
si savo prisakymu. G rtuoklys 
ta kone pas juos suvis yra neži 
uoma ir del to priguli 
prie sveikausios tautos 
žmonių.

Goldbergas suvis ne 
židus ir tiesiog atvyrai
jog židai yra neszvarus žmonis 
kurie da ir szedien gyvena ar 
eziau ne kaip puse civilizavo- 
tos tautos Az joi. O gal už tai 
ir liga juju nesikabina? ...

Dr. J. Fropstep
Specialistas Akiu Lygas

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

Ofisas adinas 8 ryte lyg 8:80 vakari

308 E. Centre St.

jieje 
terp

gyna 
kalba

Sztukos Sztukos
Jeigu nori linksma laika praleisti, 

nusipirk nauja sztuku knyga. Szita 
knyga iszguldinta Lietnviszkai isz 
Francuziszko. Turėsi, daug juoku 
sau ir kitiems. Kasztuoja $1. Pini
gus siuskite per Money O deri, At 
siuskite 2o. marke o grusi dydeli ka 
taloga sztuku. (qq o})

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

NO $5 IGI $40 
^6MAJNINES MASŽIHO &■

Paulsboro, N J. - Lap 
kriezio 19-ta d. vienas letuvie 
iezvaževo in Philadel[hia pasi 
pirkt reikalingu daigtu kriksz 
tinom, biski ka supirkęs atne- 
sze pas savo szvogeri ir pali 
kės iszejo ir lig ežiai dienai da 
ne sugrįžo. Paliko paezia ser 
ganezia su mažais dvejeis vai 
keleis, vienas metu senumo, 
antras tik keliu dienu. Tasai 
vyras yra 5 pėdu ir 8 coliu di
dumo, plaukai juosvi. Jagu 
kas apie j n žinotu kur jie yra. 
Praczau kgareieziause duoti 
žine ant adreso:

Mr. W. Jurgelis,
Paulsboro,

N. J

Daug Mahanoj'aus žmonių 
žino kaip abudu atskirti.

Pecziu ir inkstu skaudėjimas yra 
kaip dvinukai. Negalima praszalinti 
pecziu skaudejima be praszalinimo 
inkstu skaudėjimo. Jaigu inkstai esą 
sveiki ir pajėgi tada visas kanas yra 
geram padėjime. Doans Kidney PL 
gulkoa padaro drūtas, sveikus 
tus. ;

Poni Daniel J. Fishėt nog 
E. Pine st. Mahanoy City,
Asz kentėjau ant skaudėjimo inkstu 
nog 5 metu senumo Ir kada buvau da 
mergaite, turėjo mane neszioti ant 
paduszku, Kada ėjau seniu, skaudė
jimas pasidaugino ir negaliu apsaky 
ti kaip kentėjau ir tanke! nebegalė
jau stovėti ant boja. Ant galo buvo 
mano gilukis dasižinoti apie gerove 
Doans Kidney Pigulkos ir pirkau 
baksuka ja Timm’s aptiekoje. Dže
me tik trumpa laika praszalinti vi
sa ta skaudejima ir visai praszalino 
lyga. Asz rekamendavojia Doans Kid 
ney Pigulkas tame laike (1867) ir 
dabar po keletą metu esmių linksma 
pasakyti kad nesugrąžino man tas 
skaudėjimas.

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

3

SI

RUPTURE
Vyriu, Moterių, Vaiku 

ir jos gydimas
Be peilo, be operacijos, be

patrotimimo laiko.

Box 145

Rockford, I'll- Oras ne 
tzaltas, tik lietaus per daug.

— Darbai jau pradeda bis 
ki geriau eitie, tik uždarbei 
maži, ba likos mokestis suma 
žinta. Jagu ir straikuoja tai 
nieko per tai negauna, ba 
Agentas prisuncziu darbinin
ku m czionais m valės, o tie 
nieko nežino apie darba.

Worcester, Muss - Darbai 
drataunese gerai eina, dirba 
diena ir nakti, ale be darbo 
žmonelių yra invales.

— Parafijos reikalai blogai 
stovi ir nežinia kaip bus to
liau. Po kun. Jakezczio iezva 
žiavimui gavo kun. Radziavi-

Hazleton, Pa- D.rbai 
pradeda taisytis, tiktai uždar- 
bei ne lygus.

— Czionais Lietuvei, palo- 
ka5, slovakai irrusnakai- vieni 
no kitu ne labai tolinasi. Tai 
labai protingai.

— Ant West Hazleton 2-nd 
ir West ponas W. Lukoszevi 
ežius tikrai daro gera bizni sa
vo salune. O ar žinote del ko? 
Del to jog visada turi gerus 
gerymus. Tik pabandykite o 
užeikite ir persitikrykite.

— Ir pas sena maineri, p. 
Remeiki geras alutis, o ariel 
kele geresni už maskoliszka 
kaip vadina ocziezczena.

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

Gerai man ir smagu 1
No Ragažinsko an tap

sėto turiuf
Ir tu kūmai

uestenetum
Jago tokia a-
rtrfka turėtum

Agentas

Gdunlili
ALMS

54-56 N. MAIN ST®
Pigus czeverikai.

Szventes artinasi todol norime par 
duoti visa užsilikusi tavora labai pi
giai kaipo tai:
$2.50 Vyru vilnoni ozebatai $1.75
$1.75 Vaiku “
$1.25 Vaikucziu “

Motera vilnoniai iszdeti 
kai 75o.
$3 moterių lekerkai po
$3 vyru •• *•
Common Senoe Shoe Store,
35 W. Center st. Mahanoy C, Pa.

$1.25 
,98c. 

ezeveri-

$1.98
$1 98

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

Ne eiranda tokio “NaminoGydimo” būti 
iazgydintu. Iszradimas manoMethodo tikrai 
ir ant visados iszgydimas v i so k i padėjimą 
rupturos ir yra tai ganūngiausee iszradintas : 
per mano gydimą beskaudaneziosoperacijos 
ar patrotnima laiko.
Atsiunsk 2/. marke ant knygutes su pavei
kslais. Dykai del visu.

DR. O’MALLEY
[Rupture and Rectual Specialist]

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

Galima susikalbėti Lietuviszkai-Lenkiszkai

Kalendom Dykai
Klausk pas aptiekori arba 

parduotoju gyduolių idant tau 
duotu viena Severos kalendo
rių ant 1909 m. Jame talpinasi 
daug pamokinimu ir rodu del 
kasdieninio reikalo. Yra duo 
damas dykai. W. F. Severą 
Co. Cedar Rapids, Iowa.

(D. 8-29- J. 5)

Ir kitokį rf/kak’nyi prietajsai mr 
dmpM mos »nt p&rdawimo. T«j- 

pristatom kofna daleli tua- 
adnoa norint* kokio padirbimo.

Pardoodame pikes, adatas, dittos, 
^reperius, įknibsiu, knato, pipie- 
M kr L L Parduodam Paonns o ir

W. MORGAN, 
18 N. Main Mahanoy City Pi ; 
^•Mi^a^OaruMiaaa^ft >.-

Katalogas Dykai!
Reikalaujanti gėry L a.i k r o d ė 1 i u, 
Armonikų ir visokių kitokių daiktų, 
tai pas mane galite gauti lietuviško 
kalbo Kataliogą dykai, katrame yra 
visokių daiktų kainos ir j u paveiks
lėliai;'ir. gausite čia t e i s in gu s 
tavoms. fAdresūokite: J"
M. J. DAMIJONAITIS 

3141 Union Avė. '. iChlcago,' III.

PRIE TO DAEJOM
JOG ESAME

PRIVERSTI
ISZPARDUOTI VISA TAVORA 

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

Sukatoj Nov. 21
8:30 AD. ISZ RYTO

liEŠCPŠ
DYDELAM DRAPANIU SZTORE. 

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

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, kaldru, 
plunksnų ir puikiu drapaniu del kūdi
kio in krikszta, gausite geriau ir pigiau pas 
mus pirkti negu kitur. Ateikite peržiūrėt! 
muso rudeninius ir žeminius tavoms, o jia 
pas mus pirksite, tai suezedinsite piningus

ft Globė { l^’Pas mus dirba Lietuvaites.
122 W, Center Str.

Mahanoy City, Pa.

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

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

*6 125 E. Oak St.
Mt. Carmel, Pa

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

Didžiausias 
surinkimas szlubinu 
szlebiu visam mieste.

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

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

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

Szilkai dabar 
madojo. Ciza 
rasite didžiau 
si szrinkimo 
szilku neiga 
kitur ir tai 
visuose kolų 
ruošė už maž 
p reke.

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

Kalbame Lietnviszkai, Lenkiszkai, Slayokiszkai, Angliazkr


