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Kas girdėt ?
Tosios visos tasynei Lietu

viu su valdže dvasiszka Skul- 
kino paviete del daugelio ati- 
dari akys, o isz tuju tykiu avi
nėliu, stojosi narsunai jog jau 
nesiduos pleezt no saves kaili 
nes ir kitus apsaugines.

Ka praleidome, užmirszki- 
me,- tas ne sugryž, ka szedien 
turyme,' tai žinome, bet api 
ateiti nieko negalime pasakyt, 
ba ta yra rankose Dievo. Tu
rėjome ne szlektus laikus,- 
turyme ir dabar ne per blogus 
laikus, ir kad tokie pasiliktu 
ant visados niekas ant to ne 
sakytu, ba jagu ir kur da var
gas žmonije kankina, vienok 
ue trukus dabar ir uždarbei 
prasidės, jog ne bus žmogaus 
rugojenezio ant szlektu laiku.

Kietose angline darbinykai 
kerezina straiku už mažus daig 
telius, cze savinykai kasyklų 
ant to ne paiso ir ne nori prisi 
lenkt ant visu darbinyku.

Straiku ne bus- ir ne gali 
būti, ba ne yra už ka strai- 
kuoti.

Kalendorius iszsiunteme del 
visu tu, del katrų prigulėjo 
gaut. Ir visi kiti gaus, katrie 
nori gaut, ba turime invales, 
tiktai reike ant kito meto užsi- 
mokėt, o tada ir kalendoris 
bus prisiunstas.

Mums nusibodo atsakinėti 
ant visu gromatu, su užklausy 
mu kas tai tiejei “Mariavitai’ 
eže atsakome trumpai o su
prastinai:

Mariavitai paeina isz tu pa
ežiu Dievuotu kuningu susi
tverusiu in brostva Motinos 
Szven.- Marijos ir per tai pra
minė Mariavitai, nes buvo tik
rais tarnais Marijos ir net toji 
brostva per septinioleka metu 
puikei atsižimejo Lenkijoje ir 
Lietuvoje terp kataliku. Ku- 
ningai už dvasiszkus pritarna- 
vimus emi tiek, kiek kas davi. 
Prastai rėdėsi- ne buvo matit 
apikakles no marszkiniu ne 
mankiotu. Prie klieriku Semi- 
nariose regensais buvo Mariavi 
tai. Kada monopolus dauži, 
persergi nėjo žmonis, ydant to 
ne darytu ba reikes už tai už
mokėt,- kad mokėtu padotkus 
katrie randui priguli, ba turės 
už mokėti su bausme ir randas 
to ne dovanos. Mariavitai 
apart to atlikinėjo tankei spa- 
viedes ir jau kone visosia pa- 
rafijose skaitlis brostvos mil- 
žinitzkas pradėjo augt. Ir kas 
tame darosi lengvesnio budo 
kuningams tas pradėjo ne pa
tikt- na ir pradėjo pirmiause 
pradėjo pastapta, o paskui at- 
virei iszjuokinet ir persekiot. 
Kokia ten Kazlauckiene isz 
Plocko pramani už Mariavitu. 
Motina Dievo- jog tai paleis
tuve ir ne turi mažiausios do
rybes savije.

Bet žmonis tam netikėjo. 
Pradėjo vieni ant kitu užpuo- 
linet, bet in tai valdže insiki- 
szo, už Mariavitus pradėjo už
stoti ir davi lyges tiesas su ki 
tais iszpažinimais. Norint Ma
riavitai per katalikus yra dy- 
delei persekioti, bet žmonis 
rausėsi prie jiu ir kas kartas 
skaitlis dauginasi.

Vienu žodžiu pasakius api 
Mariavitus, yra tai geriausi ir 
doriausi žmonis, atsidavė Ma- 
rijei Motinai Dievo, tankei at
likinėję spaviedi ir priimineje 
Szyencziause; gyvena dydela- 
me sutikime, o kuningai yra 
tykrais inpedžeis Cristuso.

Jau tai tokis žmogus ne turi 
sveiko proto, ar smegenių gai
voje, katras visus Lietuvius už 
niek laikytu o po draug irdva 
.siszkus vadovus. Per viena 
toki besmegeni keneze Susi
vienijimas Kat.- keneze ir tris 
parapijos- o ir visi kuningai. 
Ar-gi jau ne atsiras rodą, kad 
tokiam užkurt pirti? Preziden 
tas Susivienijimo Kun. K..., 
suprato, jog cze užsinesza ant 
dydelio daigto, gervalei atsisa- 
ki no prezidentystes ir no vis
ko rankas susimazgojo,- pada
re kaip žmogus turintis žmo- 
giszka karaktori.

Dabartės 50 numerije “Ka
talike net 22 Guod. Kuningai 
reikalauje ydant “dvasiszkas 
vadovas” pasiduotu ant atstau 
kos, ar jis tai padarys, vargei, 
bet isz to gali dydelis sumiszi 
mas pastot. Jau matomai da- 
ejo galo liepto ir kitokios ro
dos ne turi, kaip tik szokt no 
to liepto in gelmes, nes jau ad 
gal ne gali eit.

Brolei Lietuvei! Ar-gi mes 
ka gero galime tikėtis, jagu 
tokis apuokas ant visu Lietu
viu vieszpatautu ? Dabar lai
kas prie to imtis ir ne pavelit 
visus niekynt ir ant juoko lai
kyt. Juk jisai ženklyviausius 
Lietuvius priesz “savo valdže” 
apjuodino padarydamas juo
sius beviereis ir tt. Ir musu do 
riem Kuningam daedi lig gy 
vam kaului! Kas mus lauke 
ateiteje, jagu tokiam besmege
niui duosimes ant sprando jo
dyt? Bus sarmata-sarmata del 
visu Lietuviu!

Naujos iszlygos ukesystes 
tiesu.

Joks ateivys negali būti 
priimtas arba pastoti ukesu Su 
vienytu Valstijų jei nemoka 
Angliezkos kalbos. Tas reika
lavimas ne bytitu, kurie fizisz 
kai negali sutikti su joms: ar 
ba tu, kurie daio naminius už 
siraszymus del visuominiszko 
lauko Suvienytose VaLtjoee.

Sekanczios mokestys bus uz 
dėtos:

Už priėmimą ir iezraezyma 
iizreikezto mierio pastoti ukesu 
ir už iszdavima kopijos, $1.00.

Už padarymo, suvarstyma ir 
užraezima praszimo ukesystes 
ir už paskutini iszklausyma §2

Už padavimas del paskuti 
nio sutvarkinimo ir iszdavima 
ukesyetes popieru $2 00

Bent ypata knn iszdris ne 
teisingai surengti arba daly
vaus neteisingam surengime 
ukesystes popieru bus kaleji 
man pasodinta ant nedaug’aue, 
kaip 10 metu arba nubaustas 
nedaugiaus, kaip §10.000, arba 
abidvi baudas.

Ypata, kuri netiki, arba yia 
priešinga suorganizuotai val
džiai, arba kuri yra nariu arba 
pritaria bent organizacijai, 
kuri agituoja ir mokina netike 
jima arba prieszinasi fuorgani 
zuotn valdžiai, arba kuri už 
taria arba mokina, kaipo pri 
deiyste, reikalą arba znanda- 
guma ir nužudymą bent virezi- 
ninku arba virszininkus Suvie 
nytu Valstijų valdžios arba 
bent kokios suorganizuotos 
valdžios delei jo arba ju oficia 
liszkos žymes arba kuri prisi 
laiko daugpatystės negali tapti 
ukesu ežios szalies.

KOZNAS KASŽO GROMATAS.
Bet jago nori raszit gromata ant puikiau 

sioš popieros kokios lig sziol da ne esi mu 
tęs, tai pargabenk sau tuziną su kopertom 
tik už 40? 65? ir $1.50 busi užganadytas o 
ir tas džiaugsis kuris nog tavias gromata 
aplaikys.

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

Prisįunsk 25?. o aplaikysi surinkimą 
Abrozelu su maldelėm, lietuviškoje kalboje

Labai puikus. Adressas:
D. T. BOCZKAUCKAS,

MAHANOY CITY, PA.

Isz Amerikos.
Keturios dukters ant kart.

Puvico, Mo. - Keturios dūk 
terys užgyme del profesoriaus 
Reuben A. Jonės. Viena isz 
juju tuojaus numirė o likusios 
tris yra sveikos ir kaip rodos 
augs.

Persarga del tu, ka 
nemoka taksu

Wilkes-Barre, Pa.- Mikola 
Burkovy isz Parsons, kuris ne 
norėjo mokėt taksu likos patai 
pintas in kaleyma, už tai kad 
ne užmokėjo bausmes $20 kasz 
tus ir taksas. Laike proves 
ižddave, jog Burkovy gyveno 
czionais keturis metus ir per 
taji laika ne mokėjo taksu, o 
kada taksu rinkėjas pribuvo in 
narna, tasai iszspyre jin laukan 
be jokios priežasties.

Laike savo paezia ant 
lenciūgo.

Yuma, Colo - Mignel Tor 
toni, meksikonas, likos tomis 
dienomis aresztavotas už žve- 
riszka apsieymasu savo paezia. 
Tortonis labai buvo užvydus 
savo paezei o kada iszeitinejo 
m darba tai prirakydavo jeje 
prie sienos su ilgu lenciūgu. 
Norinte motere radosi ant len
ciūgo, tai priektam turėjo dirb 
ti visa namini darba ir dabot 
du mažus kudykius. Kada vy 
ras eugriždavo namon paleieda 
vo paeze ant luošy bes. To 
kiam padeyme motere laike 
per penkis menesius pakol ne 
dažinojo api tai policije.
Milžiniszkas uždereymas 

bovelnos
Washington, D. C. - Mete 

1908 Snv. Valet, užderėjo ir 
sur'nko plantatoriai bovalnos 
12 920 000 pundu o kožnas 
pundas svėrė 500 svaru. Vale 
tije Virginia surinko 13,000, 
N Carolina 617, 000 S. Caro 
linai.118,000, Georgia 1, 844,- 
000, Florida 61,000, Alabama 
1,273,000, Mississippi 1,560,- 
000, Louisiana 472,000, Texas 
3,917,000, Arkansas 1,009,000, 
Tenneeee 340 000, Misiouri 
54,000 ir Oklahoma 610,000.

Pereita 1907 meta surinko 
bovelnos 11,326,000 pundu.
Milžiniszkas stovis Suv. 

Valst. Banku.
Wa-hington, D. C.-Isz 

6853 lanku Suv. Valst., mete 
1908 radosi §9 027 260 484 
piningu o žmonių piningu 
juose radoii §4.548.135.165. 
Žmonių, kurie turi sudeja 
piningu tuosia bankuosia yra 
5.500.000. Loan & Trust Co 
randasi 842 kurie turi žmonių 
piningu iszueezancziu ant $2 
865 632.876.

Gera rasztininke.
Clay City, Ind.- Mrs. Lena 

Wilson kaip rodos yra smar
kiausioji motere antraszto. Ne 
senei susilaižino jog paraezis 
daugiause žodžiu ant post kar 
tęs ne kaip kitos moters. Na ir 
iszlaimejo laižybas ba parasze 
■sz viso 13,728 žodžius ant 
post kortes, kurios galima 
aiezkei perskaityt su pagialba 
padtdinanczio stiklo.

Auksas del Franci,jos.
New York.- National City 

Bankas iezsiunte tomis dieno
mis §500.000 aukse m Parižiu 
Isz viso in nedelia laiko likos 
iszeiunsta §3 000.000
Laikraszcziai Amerikoj.
Suvienytose Valstijose yra 

2,357 kasdieniniu laikraezcziu. 
Sanvaitiniai toli pralenkia kas
dieninius, nes isz viso yra 16, - 
179 eanva’tiniu laikraszcziu ir 
iszleidimu, kaipo tai: mėnesi
niu, dvimenesiniu, bertaininiu 
ir t. t. padarant iez viso 22,392 
iezleidziamu laikraezcziu Suv’e 
nytose Valstijose. Kanada už
laiko 1,203 laikiaszcziu yvai- 
nu skyrių.

ISZ ROSLTOS, LIB 
TUVOS IR LEN.

KIJOS.
Gerai sergsta.

Vienas isz laikiniu Kaukazo 
general- gubernatorių prane- 
eze vidaus reikalu minieteriui, 
jog kai- kurie Kaukazo gyven 
tojai, apiplesze arba nužudė 
ka nore savo tevyneje, iszeidan 
gina in Rusija ir inetoja in po
licija: dažniausiai gauna sar
gybiniu vietas.

Mirties bausmiustatistika.
Rugsėjo m. buvo 118 žino 

niu pasioertku. Spalio men.- 
178.

Viso labo per pirmus ežiu 
metu 10 menesius Rusijoje 
teismai mirtin pasmerkė 1481 
žmonių; iez pasmerktųjų 581 
žmonye likos nužudytais.

Permaina kuningu
Vilniaus viekupae Michalke 

vieziaus pernaine ezituos ku- 
ningas.

Strubn'cos klebonas kun. 
Juozapas Balczunas Szventenu 
(pre gehžkelio stoties) bažny- 
ežios klebonu. Gardino kate
dros kamendorius Stanislovas 
Verenikas in Rožana pildau 
ežiu klebono priedermes, Pil 
dantis klebono priedermes 
Zabrzezio bažnyczioje kun. 
Aleksandras Loezakeviczia in 
Landvarava, in tokia pat vie 
ta. Auezros vartų bažnyczios 
kamendorius Napoleonai Dija 
kovskie paskirtas filijalietu 
prie sz- to Stepono bažnyczios 
Vilniuje. Sz-to Stepono baž
nyczios fibjalista kun. Kas- 
tautinas Kontrimas perkeltas 
gyventi prie koplyczioe ant 
Vilniaus kapu ‘‘Rasa” vadina 
mu. Gardino sz-tos Brigidos 
bažnyczios kun. Mikolas Glen 
bockis perkeltas in Kalinovka 
(Baltstogės dekanatas) klebo
nu.

Baisi žudinsta
Nakties laike kaime Kodą' 

suokoje paviete Kijewkam, li
kos nužudinta visa ezeimyna 
kaimu oezio Samojlenko, kur 
visi laike už turtinga žmogų. 
Szeimyna susidėjo iez paezios 
ir ketverto vaiku, kuris iez vi 
riaueiu ekaite 13 metu. Dieno 
je eu grižee namon iez Kijevo, 
po vakarienei nueidavę ant 
ateileio. Szvintant atbėgo pae 
kaiminka duktė S. eu verks 
mu jog josios tėvas ir motina Ii 
kos papjautais. Uszekambino 
ant larumo, žmonis eubegia 
nusidavė in gnnaze persietate 
jiems baisus eegeymas. Ant lo
vos gulėjo su perpjauta gerkle 
pats S. o szale jo gulėjo viriau 
eiae sūnūs Trofinas ant grindų 
gulėjo Samojleakiene su per 
plautu iszilgai pilvu. Pagal 
apsakyma mažos dukriukee, 
aeztuoniu metu senumo Endok 
sojos, ant namo užpuolė tris 
razbaininkai, kurie pareikala
vo piningu. Pirmiause papjo
vė tęva, po tam kankino moti
na pakol ne parode vietos kur 
piningai radosi. Potam aunu 
kuris ezauke jog razbaininkus 
pažino. Eudoksye paleido gy
va, ba toji nieko ne kalbėjo. 
Ant vietos žudiostos suvažiavo 
policije ir sudže. Kėlės ypatas 
areeztovojo kaipo nužiūrėtas 
emime dalibu toje baisioje žu- 
dinstoje.

Būgoje ant Austrijos
Petersburg.- ‘ Novoje Vre- 

m’a’ iszejna rustai prieszaie 
Austrije už apgarsinima slap
tu dosumentu lezmeto 1878 
pagal kuriuos Roeije jau tada 
padare sutaiką ant priskyrimo 
Bosnijos per Austrije.

Kolera vela atsinaujino.
Peterburgą’,- Kolera vela 

cz'cnais atsinaujino ir perei
ta nedelia paėmė dvideezimts 
aeztuones ypatae. Ant tosios 
baisios pavietres serga suvir 
szum aeztuonesdesimts ypa- 
tQ-

Tasai dalykas bus innesztas 
ant atejnanczios Dūmos, kur 
užklaus prezidento Stolypino 
kas kiezasi apeaugoymo prie 
szaie taja liga. Paliepimas per 
prsfekta, jog yaldže miestisz 
ku bus praszalinta jago nesi 
rūpins užbegimui ligos, mažai 
ka padare intekmes ant ju.
Yaldže tik tiek apsaugojo 

žmones jog iezlipino plakatus 
d-įat žmonis ne gier.u vandens 
p j^na ne iszvirdami josios.

Gaisras
(Odesa. — Vietiniame uni- 

ver-.itete kilo gaisras; sudege 
daug brangiu daiktu zeologi- 
joe muzajuje ir numizmatikos 
kabinete.

Virokai smerties.
Petersburgas- Pereita pet 

nyczia likos iszpildinta 17 vy 
rok’tj smerties per pakorimą o 
da li uke 37 ypatos ant pakėli
mo, įtaikė korimo vienam iez 
apgudintu truko virve nes bu 
delis užsmaugė, szokdamas jam 
ant gerkles su czebataie.
Denionstracije prieszais 

Austrija.
Moskva-. Laike perstatinio 

czionais austrijokinio teatro, 
mrsk,Mei pakele sumisz-inja, 
szaukdami 1 Szaliu eu Austri
ja”! apmesdami aktorius su su 
puvuseis kiavszineis. Daug li
kos arssztavotu o terp tu dvi 
czekiszkos moters.

Szove in Kristuso niuka.
Warszava.- Girinykas Nil 

Fofarowas, mierije pasisekimo 
medžioklėje, iszszove in Kris 
(ūso muka. Vieezpatauje ežio 
nais tykeymas, jog kada priesz 
medžiokle ezaujesi in ezventa 
muka tai jokie ezuvis ne ejna 
ant n’ek ir kožna žveri patai 
ko. Fofarovas užtai likos pa 
szauktae priesz suda ir nubaus 
tas už savo lengvatikysta.

Mažas pats žudintojas.
Kaime Gradenicuosia, pa

viete odeekam, naszle Žerebko 
turėjo vienuolekos metu senu 
mo sunu, navatnai bailu ir die
vobaiminga vaikyneli. Nuola 
tos tikus ir ezvarus dirbdavo 
nuoizirdžei ant lauko ir sode. 
Visos dienas perleidinejo prie 
savo milemu medžiu. Pora me 
nešiu adgalios paėmė eav in 
galva jog turi kaneez pasikart 
ir pasakė motinai jog ketina 
neužilgio kaneez pasikart.

Būdamas prie darbo, viena 
diena numėtė epata ir pašokę 
savo broliui jog ejna pasikart. 
Brolis nieko ant to ne pasakė, 
nes nesulaukdamas' sugrįžtam 
ežio brolio, nuėjo jojo jeszkot. 
Priej as prie viezniu medžio pa 
regejo ten baisu regeyma: Va- 
silus kabojo po medžiu, naudo 
damas savo dirželi ant iszpildi 
nimo smerties. Ir teip iszsipil 
de jojo pranaszavimae pasiko
rimo.

Laivas nuskendo su 50 
pasažiereis.

Petersburgas.- Iez Sebosto- 
polaus danesza, jog turkiszkas 
laivas plaukentye isz Konstan- 
tinopolauein Seboetopolu nus
kendo ant Juoduju mariu. Su 
virezum 50 pasažieriu nusken
do.
Vagis cariszkam palociuje

Peteraburgas.-Muzejum ca 
ro žieminiam palociuje likos 
pavogti brangus papuoezai o 
in joju vieta padėti ne tikri. 
Caras Alexandras III nupirko 
tuosius dalikus už §1.000 000 
o buvo ju net 460 szmotu, at
gabenti isz Parižiaus. Policije 
jieezko vagiu o gal patis apvo
gė-

(sz visu szalu
Sugrįžimas nebaszninko

Didsbury, Angliję,- Ydant 
kas dingtų ir butu pripažintas 
už numirusi, o po tam sugrįž
tu, kaip tai tankei ateitaiko, 
nes idant rastis prie pjovimo 
savo kūno, tai jau kibą ne tan 
kei atsitinka, kaip tai atsitaike 
ne senei Mikolui Brennan. Iez 
važiavo jisai isz namu idant 
paeijeezkot kur kitur darbo. 
Laike jojo nebuvimo,ieztrauke 
koki tai paskendeli isz upes 
Meisey. Breneniene pažino 
layone savo vyra Pradėjo da
ryt pasirengimus ant laidotu
vių, Nuludus naszle nusidavė 
in randaviszka narna, idant 
duoti užtvirtinimą in protoku- 
la. Tam paežiam laike eugrižo 
Brennan namo ir nusistebėjo 
jog jojo name ant ženklo gai
lės, buvo nuleisti visi uždanga 
lai ant langu. Neprijausdamas 
kas atsityko, pakele visas 
aug-ztin. Praeja in narna jojo 
dukters, paregeja jin pabėgo 
su riKsmu, mislindamos jog 
turi reikalą eu nebaezninku, 
lezaiszKynia po tam, kas atsiti
ko namie laike jojo nebuvimo 
nubėgo Brennan kagre’cziau- 
šia in suda, užtiko savo paezia 
pripažinant ir užtikrinant jojo 
smerti ir jog nuekendelis bu
vo josios vyru, o “jojo” kuna 
daktarai turėjo ant stalo sup
jauta ant kelioleka daliu, Mi
kolas Brennan laike savo ne
buvimo buvo aplaikes užsiė
mimą antukes netolimam kai 
melije. Kas per vienas buvo 
nuekendelis tai lyg ežiam lai
kui niekas da neisztirynejo.
§7100 už sena liktorių-

London - Pora senu liktorių 
nog laiku karalaus Karolaue 
II. vienuoleka coliu augszczio 
eu ženklu 1673 likos parduoti 
czionais už §7,100. Yra tai did 
žiauee preke kiek kala likos 
užmokėta už senus liktorius.

Kiek iszkase augliu ant 
svieto.

Dortmund, Vokietija.- Ant 
czionaitines konferencijos ang 
lekasiu likos perskaityta aki- 
va popiera apie iezkasima ang 
liu pereitam mete. Ant viso 
svieto likos iszkasta 875 000.- 
000 tonu iez to viena trecze da 
lis pripuolė aut Suv. Valst. 
viena ketvirta dalie ant Angli 
jos o viena penkta dalie ant 
V okietijoe.

Baisi eksplozije panamisz 
kam kanale.

Colon.- Prie užprovinimo 
szuvio ant ekeplodavoymo 
akmens užsidegė daugybe dina 
mito. Explozije buvo girdėta 
30 miliu nog tosios vietos. Ba 
dai dvideezimts aeztuoni darbi 
ninkai likos užmuezti o suvir 
szum aeztuonesdeezimts maž 
daugiau pažeisti. Isz viso dvi- 
deszimts du tonai dinamito 
ekeplodavojo teip vadinamo 
vieto Bas Obispo.

Skaitė!
Kokis tai daktaras perleido 

nakti klube, o grįždamas iez 
ryto namon, užėjo pakeli pas 
koki tai ligoni.

— Na, kaip tav szendien 
ar geriau?

— O ponas daktare ne kas 
man.

— Na, tai tuojaus pereitik 
rineiu.

Apnuogyniae krutinę ligo 
mui, padėjo galva ant szirdies 
tardamas:

Dabar skaityk, pradedamas 
nog pirmo, pakol liepsiu nūs 
tot.

Kada pabudo, nusistebėjas 
pats jog užmigo prie ligonio, 
iszgirdo, kaip pusgyvis l'go- 
nis skaitė:

— 63,778....

Isz Lietuvos,
Sziauliai.

(Kauno, guu ) In notaro Liu 
bimovo kantorS insilauže 6-8 
ginkluoti vyrai. Liubimova, 
jo žmona ir dar keletą žmonių 
pleezikai suvarė in kita kamba 
n, paėmė iez kasos 3000 rub. 
dar norėjo paimti ir vekselius, 
bet pagailos vekslelius pali
ko. Po to policija ir sznipai 
pakele didžiausi triukszma 
ir suėmė keletą visai nekal
tu žmonių, ir ju tarpe Zobo 
yo mokyklos mokytoja. Ja 
teip baisia tyrinėjo, kad ji no
rėjo net nusinuodyti. Dabar 
ji guli ligonbutyj.

Maletai.
(Vilu. gub.). Czia žmones 

dar ramiai sau gyvena siauru 
kasdieniniu gyvenimu. Ap 
szvietimae neeiplatina, patis 
žmones juo nesirūpina ir ne
reikalauja. Nerupi jiems kas 
darosi sviete, kas naujo, koki 
rauji inetatymai kaip jais pasi 
naudoti, ka i lengviau butu gy 
venti. Toliau kaip savo ūkis 
ir ypatiszki reikalai nežengia. 
Teisybe pasakius, ir j u gyveni 
mas, sunkus vargingas. Retai 
iezgirsi kalbas apie tai, kas gir 
lėti, kaip kiti gyvena, ka vei
kia Durna. Tankiai net už 
klausia ar tebera dar Durna? 
Pirmąją ir antraja Durna žmo 
nes dar sziek-tiek rūpindavę 
ei, nes mano gausia ž’mee, bet 
dabar netiki jau in Duma. Da 
bar pradėjo tik'ai kalbėti apie 
skiretymaei in vienasedžiue, 
nee, girdi iszsiskirsczius geriau 
esą gyventi. Net ir knygutes 
“Kaip ekiretyties in vienase 
džius'’ pirkinėją. Norincziu 
ekirstyties atsiranda gana daug 
tik, nėra kam pradėti.

Smarkus kalinys.
Caricino kalėjimo kalinys 

Zelenekis buvo nuteistas pakar 
ti. Kadangi buvo tokie atsiti
kimai, kad nužudymui nuteis
tieji patis save nusižudidavo, 
kad tik neduoti *budeliui- 
kraugeriui sau virve ant kak
lo nerti, tai kalėjimo sargyba 
visa paskutinia naktį dabojo, 
kad tik pasmerktasis sau galo 
nepasidarytu. Tecziau Zelene- 
kis kokiu tai nesuprantamu 
budu gavo kur-tai geležies 
ezmota ir insismeige jin sau 
gerkelen. Kalėjimo sargai puo 
lesi jin gelbėti, bet jis nesida
vė ir pats griebėsi juos muszti 
manydamas, kad inpikdinti 
sargai jin užmusz ir iszgelbee 
jin nuo kilpos. Pats visas kran 
juotas, viena earga taip sm.ar 
kiai suspaudė, kad tas pradėjo 
uždusti. Kalėjimo virezininkae 
kad iszgelbeti earga karda 
piauste Zelenekiui rankas, vi
sa kuna jam sukapojo, bet tas 
nieko negelbėjo: Zelenekis vis 
daugiau sarga spaude. Pagalos 
Zeleneki isz revolverio nuszo 
ve.

Vieliuona.
Apie kolera žmones susirū

pinę. Atmena kaip Vieliuona 
neteko keliolikes žmonių nuo 
tos baisios ligos 1897 metais 
Noriai žmones ekaite straips
nius apie kolera. Policija pri 
lipino miestelyje gana dideli 
atspausta, atsiszaukima, rusu 
kalboje apraezanti kolera su 
hzrodymu kolenniu vibrijonu, 
Žmones pyksta, kam tik rusu 
kalboje atspausta. Sako: “vi
sokius atei°zaukimue in žmo
nes, kad nurimtu, tai atspau- 
džia per pus rusu, o per pus 
lietuviu kalba, o kaip apie to
kia svarbia žinia, tai vien ru 
eiszkai”. Daug isz senesniųjų 
žmonių vieiszkai rusu kalbos 
nemoka, o ir mokantieji ekai 
yti nesupranta, kas paraezyta.

Suderva.
( Vilniaus pav.) Kun. Ado

mo Loikoe butan ineiverže 6 
uždengtais veidais žmones ir 
pareikalavo pinigu. Sziatn pa
sakius ju neturįs, pradėjo jin 
visaip kankinti; pramusze gal 
va, sulaužė ranka ir t. t. Var
goninkas ir zakristijonas, ku
rie už ji užsistojo, irgi smar
kiai buvo apkulti. Piningu 
nerade pleszikai pabėgo.

Garždai.
(Kano gub.). Žmones czia 

tamsus; apszvietimae nėra kam 
platintinti. 1 Jžtat dvi smukles, 
keturios aludes ir vienas mono 
polis labai gerai užsilaikė.

— Lapkriczio 3 antra va
landa po pietų, pasienio karei 
viai perszove J. Stapona, 28 
metu vaikina, kurie ant vietos 
ir miie.

Isz Suvalkijos.
Tuojau pajutom, kad jau 

karo stovio neber. Krato ir sue 
mimai užaugo, kalėjimai prisi
pildė; neužilgo, gal žmones 
pradės praszyti, kad euetiprin 
ta apsauga pakeistu karo sto
viu prie kurio jie ramiau jau
tės'. Dabar ant kiekvieno žings 
nio policija, žandarai. Dau
giausia ju, rodosi priviso Pil 
viezkiu apylinkėj, Czia nuolat 
jie po kaimus važinėja. Jieez- 
kotą ginklu. Teipogi gaudo 
ple’zikus, ka nesenai apyoge 
kelis ūkininkus. Jau keli euim 
ti- Vietomis polie ja daro kra 
tas ant keliu. Ko jieezko, neži 
ma.- Naumiesczo apylinkėj 
(Narvaiszu k.) liko padaryta 
krata pae mažažemi Lukezi: no 
nieko nėr asta, vienok liko 
suimtas jo vyresnysis sūnūs 
Justinas. Krata ir suėmimas 
buvo.

Bukonis.
(Ukm. pav.). Nors ežioje 

parapijoje lenku, iszskyrue 18 
kiemu smulkiu bajorėliu, nėra 
tecziau vietinėje bažnyczioje 
giedojimai viena nedeldieni 
esti lietuviszkai, kita- lenkisz 
kai. Kadangi lenkai bajorai 
neina savo nedelias bažnyczion 
giedoti, tai klebonas verezia 
lietuvius giesmininkus lenkisz 
kai, giedoti, grasindamas už- 
draueiae jiems giedoti lietuvisz 
kai jei neisią giedoti lenkiez- 
kai.

Faktai apie New York’o 
Miestą.

New York’o miesto valdyba 
iszleidžia §1,016,000 kas dien.
' New York’e buvo pastatyti 

nauji namai del 586.000 gyven 
toju laike penkių metu.

New York’o miestas turi 
daug’au gatviniu geležkeliu ne 
gu kitas koks miestas ant pas- 
saules. Jei visi virszutinei, iez- 
kelti ir požeminei geležkeliai 
butu yienas tiesus kelias, tai 
butu, 1,200 myliu ilgio.

Imigrantai, kurie ieina in 
New York’o porta atsineeza 
abelnaiapie §50.000 kas diena.

New York’o miesto turi 3,- 
792 ugniagesiu, 105 bankas, 
ir 114 garlaiviniu linijų, kuriu 
stotis yra Manhattan Sala.

Apie 30,000 ypatų atkėliau 
ja kas diena in New York’a 
nuo mariu-einaneziu laivu.

390 Da'nu nz Su nusiuntimu.
Iždaveme didele kninga dain® 

eusidedante isz 300 dainų Knings 
druozei susinta ir broszuravota. Kai 
nusipirks, ras visokiu dainų isz viee 
užkaboriu ka dainoja Lietuvoja.

Nusipirkite o turėsite dainelu, 
Per oiela meta ant rišu dienelo.

Nusipirkite ir burtu kningele su 
pagialba k a žiru, o kasztuoja knigiDM 
k kulada kadaru tiktai 2S eowtali



KAIP NABASZNINKES DUSZIA VIAKSZCZIOJO.
KA SAKO APIE MARIUTE MISZKINIUTE.

— As, Alena! Kaip drūta? 
Kokia tu didele užaugai! Kas 
ežia gero girdėt? Kaip ežia 
Arklinėje viekas persimainė 
per tuos keturis metus!- Taip 
sveikinosi Justyte su Alena, 
iezejus po miszparu isz bažny 
ežios.

— Ot, viskas po senovei- 
ateake Alena.

— O man rodosi, kad ne 
viekas! Ot ir tu pati buvai be
veik vaikas, kada aez iszvažia- 
vau, o dabar tu jau suaugusi 
mergina. O gal jau rengiesi 
eiti už vyro?

— Ar-gi tai dar nebutu lai 
ko? Kam ežia eu tuo taip sku
binuos!

— Mariute M'szkiniute, ar 
didele jau if zaugo, ba jos ežia 
niekur nematau? Ar tokia pa
ti vis linksma ir szposimnke 
kaip tai būdavo pirmiau?

— O, aez nežinau, kas su ja 
pasidarė, kad jos ežia nėra. 
Turbut buvo ant sumos, o da
bar namie bovina savo jauna 
broliuką, idant motina galėtu 
iezeiti bažnyczion. Oi, ta Ma 
nute, tai mergaite ir prie tau- 
caus ir prie ražaneziaus. Kaip 
susiezukuos ir inpins mėlyna 
stangele plaukuose, o apsi- 
puo.-z baltais, czystais marez- 
kiniais ir sueiseks ezniuraukele 
tai sakau tau, kad priesz ja 
visu akys tik juokiasi. O ant 
veseiliu, tai neturi eau jokio 
ateileio, taip ja visi ezokti kvie 
ežia, vienas nuo kito traukia. 
Ir kežnae norėtu, kad Mariute 
tik eu juom ezoktu. Bet Mariu 
ta nei api viena nieko neatbo
ja. Kada pas ja kitos mergai
tes klausia, eu kuo geriausia 
myli ir nori ezokti, tai tuojaus 
atsako: “Man vis viena, eu bile 
kuom, ale tik ne eu Peliksu, ba 
tasai turi medine koja.” V.sos 
tada juokiasi, tiktai viena Leo 
šia m ja kaip tat kreivai žiu 
ii. O ant lauko Mariute taipgi 
pirmutine. Rtgiue pjaunant 
būdavo pjauna ir juokiasi, kad 
jos niekas negali pavyti. Kaip 
kada kuri ir pikta ant joe, bet 
ne ant ilgo, ba Mariute tuo 
jaus arba ka pasakys juokin
go, arba itzkirs koki ezpoea ir 
tada tu žmogus buk nore pik- 
cziaueiae, tai vietiek turi nusi
juokti ir tuojaus po piktumui. 
Mariute vėl niekam jokio pik 
to nepadarys, tiktai taip sau 
iezdykauti juokavoti myli ir 
viekas.

Taigi eu ja visada linksma 
nes ji visada koki juoką isz 
mislys. Arba tada eu tuo vijų 
nu kaip tai visus inbaugino...

— Su kokiu vijunu ? paklau 
ee Juste pertraukdama Alenai 
kalba.

— Ach teisybe tavęs tuo 
kart Arklinėje ne buvo- atsa
ko Alena:- pamirszau apie tai 
ir norėjau apie kita ka pasa
koti.

— Na ale kae buvo su 
vijunu?- Klausinėjo Juste.

— Tai buvo vienus metus, 
per rugepjiute. Miezkinis, Ma
riutės tėvas sugavo vijūną ir 
parneeze namo, o pate iszojo 
paleisti arklius paganyti. Ma 
riute žiuri in vijūną ir mielina 
ka ežia padaryti? Ji vijūną 
paėmė, ieznesze m darža ir žo
lėje ieztiese. Mes tame pacz’a 
me laike kaip sykis valgome 
vakariene, o ežia Mariute in 
bego rėkdama kad in darža 
atszliaužus baisi gyvate ir kaip 
tik ja ne in kandus in ranka. 
Visi urnai paszokome ant kojų 
kae ka galėjo nutvėrė ir visi 
iezbegome laukan... Žiūrime 
gyvate žolese guli, iszsiž oja 
tary'um nevedama mus Ratra 
ingelti. Pradėjome ne savo bal 
eais ezaukti pag'alboe! Susibe 
go daugybe žmonių, visi pali 
ko ir vakarienes! Atbėgo ir 
Florukas norėjo ta bjaurybe 
be su botagu sukapoti, ale kiti 
persergejo, kad ji užgauta tuo- 
jaus pulsis ir visus sukandžios 
ba pasakojama, kaip gyvate su 
pyksta, tai beda: szoka staeziai 
in akis taip, kad ir pabėgti ne
galima, pavys, kad tu ir kažin 
kaip bėgtum, niekur nepaspru 
si. Kada visi mielino, ka ture 
jo su ja padaryti. Antanukas, 
atbėgės su dideliu kuolu, jau 
užsimojo gyvate ant vietos už- 
muszti, Mariute tuojaus capt ja 
už sprando! Mes rėkti, kad

ja sužeis ant amen toji bjaury
be; o Mariute juokais raiezioja 
si, kad mus teip suvedžiojo, 
kad tai yra vyjunas, o ne gyva 
te. Potam ilgai to atsitikimo 
negalėjome užmirszti ir tan
kiai atsiminus juokėmės.

— Labai gaila, kad ir manes 
tada nebuvo- tarė Juste.

— Ot, butum ir tu pati per 
sigandus, kaip ir mes visi - at 
sake Alena - o paskui butum 
prisijuokus.

— Kad dabar Mariute nore 
tu ka toki iezmielyti...-praszne 
ko Juste;- ale sztai jau kelias 
in musu pirkia, o tenai laukia 
mane tėvukai, ba vakar da ne 
iszsisznekejome. B ik sveika!

— Buk sveika, juk dar ne 
syki galėsime pasimatytie-atsa 
ke Alena.

Ir kožna nuėjo savo keliu. 
Kalba apie nabaszninke Pe 

trosziene.
Pas miszkiuius pirkioje sėdi 

keli gaspadoriai, kaip papras 
tai nedelioje po mifzparu. Ate 
jo pasiszneketi apie iszmintin 
gus daiktus, ba senis M skinis 
tai mandras žmogus. Mi fzki- 
niene pakuria krosnį, o Manu 
te triusiaei aplinkui pirkios 
kampus ir klauso, ka seniai 
kalba. Gaspadoriai atsimena 
ka toki isz senu laiku.

— Apie tai -pasakoja Joku 
bas- tai geriausia pasakytu ee 
ne Petrosziene jaigu iki ežiam 
laikui gyventu. Ale tai senu 
te buvo, taigi buvo laikas jau 
ir suputi. Ji turbut prancūzu 
vaina gerokai atmine,

— Gyveno gyveno- sako 
Aržuolaitis- ir lauke smerties 
kaip kokio iszganymo o kaip 
numirė, tai ir pati spakainumo 
neturi ir žmonėms neduoda, tik 
vaikszczioja ir visus baido.

— Kas jai tas nespakainu- 
mas ir baidymas! Tai pasaka 
Ji džiaugiasi, kad nors ant ano 
svieto rado eau prieglauda ir 
spakaina vieta, ba ant žemef to 
visko neturėjo- insimaieze juo 
komis Miszkiene.

— Ot, neezneketum tokiu 
nieku- tarė M:szkinis-. Kur 
ten kokia duszia turėtu baidy 
tsi! Gal ant ano svieto taip kaip 
ežia?... ka noriu tai darau? 
Tenai ponas Dievas duszia pas 
kiria ar in dangų ar in pekla 
arba in ezyseziu ir po viekam 
o po žeme valkiotis nepave. 
lys.

— Tai jus, Miszkini tokiu 
budu jokiu baidymu nesibijo 
te?, paklausė Aržuolaitis.

— Bijausi ale vsg es kokio 
razbaininko, apgaviko.. o nu 
mirusiu nesibijau, ba jie po 
svietą nevaikszczioja.

— O matote, kad vaikezezio 
ja- ginezino Aržuolaitis. Ii Pe 
trosziene. Juk ja andai mate 
Jokubiene ir labai persigando.

— Baisaus riksmo pridarė 
man boba insimaieze Joku 
bae:-iezejo pažiūrėti ar daržine 
uždaryta kad tuotarpu inpuo 
la pirkion eu riksmu kad Petro 
sziene stovi prie kluono. Lzbe- 
gau ale nieko jau neradau.

Tai tiktai matymas-užgin 
ozino Jokūbas- kada maniszke 
taip persigando kad buvo kre 
cziama kaip drug'o ir keikėsi 
maezius Petroeziene baltuose 
marškiniuose ir eu baltu vei
du.

— Tai taip sau matymas ir 
daugiau meko-paantrino Misz 
kinis.
Kaip sei pasirodė Petroszien.es 

duszia.
Per visa kita nedelia Arkli 

neje apie nieką daugiau nekal 
beta kaip tik apie kad Petro 
sziene vaikeczioja ir žmones 
baugina. Labai mažai buvo 
tokiu žmonių, kurie netikėjo 
kad duszia po smerties vaikš 
cziotu. Kožnas tada eau atsi 
mindavo visokiusgirdetus paša 
kojimus apie baimes kožnas pas 
Jokubiene klausinėjo apie ta 
atsitikima kaip tai butą su na 
baszninko duszia. Jokubiene 
kožnam pasakojo apie savo at 
eitikima su dueze pridedama 
dar, kad kaip nebaezninke gu
lėjo grabe o ji atėjo poterius 
sukalbėti už jos duszia, tai ma 
te kad lovonas pamaži sukrute 
jo. Ale tada mielino, kad tai 
jai tik taip akyse pasirodė o 
dabar juk persitikrino, kad 
isztikro taip buvo.

(Toliaus bus.)

Clevelandas, 
Miestas davadnas; 
Puikei intaisytas, 

Szvarei užlaikytas. 
Lietuviu yra dydelei davadnu, 

Nes nemažai yra girtuokliu 
žydberniu.

Prie bile žmogaus salune pri
sikabina,

Jagu del tuju bjaurybių ne- 
fundina:

Tuojaus musztyne pradeda, 
Ir ne atsikabyna.

Ne senei du vyrai No., atva- 
ževo, 

Mat koki reikalą turėjo.
Užėjo in viena saluna pas pa- 

žinstama
No senei žinoma.

Sztai du girtuoklei atsivilko, 
Jog vos kojes pavilko.

Tiedu davadni, ne norėjo su 
jeis užsidėti, 

Žodžio ne kalbėti.
Mat sarmatijosi tokiu skar

malių, 
Pasigerusiu pusgalviu!

Ir pagriebia stiklus, pradėjo 
mėtyt,

Bet ne galėjo pataikyt 
Ba girti buvo, 

Net strapalavo.
Tokiu žydberniu oze ne sto- 

kuoje,
Po visas pabulkes velnes ne- 

szioje!
Už burda ne užmoka, 

Davadniausem žmogui in akis 
szoka,

O kaip geri žmonis padarytu, 
Kad tokius dryskius isz mies

to iszvarytu!
Žinoma policijos papraszytu, 

Kad da su paikom kaili iž- 
bubnytu.

* *

Per czikinu diena, 
Pataisi ne viena!

Ypatingai pas gyvanaszles, 
Arba pas senyvas mergszes,
Ant G stryto, tokios net tris 

gyvena,
Kas pas įjaises dėjosi tai jau 

gana!
Seni jaunikei iszvertia plikes, 
Trauke v.lkdmani pantukes.

Su arielka, kimeliu, 
Džine, romu ir vynu.

Taje diena gerus laikus tu
rėjo,

Valgi, geri, kiek tik norėjo,
Vienas isz plikiu namon pa

rėjo,
Ir kiszenius apsižiūrėjo, 

20 doleriu ne rado,
O žino gerai kad turėjo. 

Sugrižo adgal pas misiuke, 
Ar ne gaus su piningais savo 

maszniuke.
A-ha, pagriebi gaspadine 

kirvi,
Per sprandą ypauždavi!
O smarkei, badai gyslas pra 

kirto,
Net pažeistas ant aslos par

virto!
Daktarai gyslas suraisziojo, 

Sopulus apmalszino;
Ant riksmo, policije pribuvo; 
Kaltinykus in cypė nugabeno 

Pažeista ic ligonbuti patal
pino,

Ant rytojaus misiuke 25 dol. 
užmokėjo,

O i josios tarnaites po 15 dol. 
padėjo. .

Už toki bjauru gyvenimą, 
Ir svetinga priėmimą.

Gaspadyne isz namo varo, 
Ba no tokiu girtuokliu ne turi 

gero.

PUIKEI APDARUOS

MALDA~KNIGOfe
No.4701 Aukso Altorius ekurin; 

apdaru, apkuustitos ir auksinti kr 
sztai, apwalaia kaupais. §1.O4

Mo. 4705 Mažas Naujas A u k so Al 
torius sk-ariniu apdariu, apkausi 
tos ir aak&aoti krasztai au apwalai 
kampais . . , §1.0

No.4702 Aiik-ao Altorius azagrii) 
skaroje apdaritos, apwali kampa 
auksinti kr&aetai, lauai puikei 
marginta su auksinėms kwietkom 
labai puiki kningele .

No.4703 Aukso Altorius winkszi 
apdarai, auksinti krasztai ir apwai 
kampai, auksuotas kričius, parasza< 
ir puikei iszmarginta . $1.54

No.4700 Aukso Altorius apdariu- 
vu baltais sloniaus kaulais, puiku: 
ubrozelis isz oeluloidos, 8 side b ri a 
medalikaia Mit-lenougeliu, auksini

ĮįAUDZEVA.

Baisus karsztis. Prakaito 
apipilti darbininkai nuogoms 
krūtinėms, juodoms rankoms- 
it kokie szeszeliai juda dulkiu 
debesyje. Vieni nesza pėdus, 
kiti grėbsto šiaudus, treti me
ta pėdus in kulemaja maszina, 
kuri it kokia baidykla ryja 
juos ir iszmeta grudus per dvi 
skyles ant grendimo, kur juos 
akimirksnyj supila in maiszus 
ir nesza prie dvieju arpu.

— Greicziau Ona! Ar pas 
tave rugusis pienas antyje, ar 
koks velnias? Juk jau tuoj ir 
vakaras bus.,.,

Pasakė ta urėdas rūpestingai 
pažiurėjo in dangų. Kažin kur 
toli sudundėjo; bet lig vakaro 
buvo dar toli. Saule buvo dar 
gana augsztai ir jos spinduliai 
i z virszaus krito ant darbiniu 
ku gaivu it kokios strėles. Pas 
kulemaja maezina stovėjo urė
das, Juozas Szcitniekas-sziau- 
dine skrybėlė eu placziais bry 
liais, augsztas, pilnas, gražaus 
veido eu žvelgesiu akyse, isz 
kurio galima buvo spręsti, jog 
jis mano: “nebūk ežia manes - 
visas darbas butu per niek.” 
Darbininkai nemylėjo jo ir už 
jo gera szirdi ir mandagu pa
sielgimą praminė jin “Kolera’.

— Ona, velniai tave paim 
tu! Ko tu ten knisiesi?.. ?

Ji suprasdama, kad ant j£>3 
tai barasi urėdą’, isz visu paje 
gu stengėsi dirbti dar sptr- 
cziau. Skepetaite nuo galvos 
nuslinko, ka?a pasileido, -bet 
ji nieko nemate kuone alpda
ma nuo sunkiu maiszu, kuriuos 
nesze prie arpu. Ji apeiezluos- 
te prakaito iezpilta veidą, atsi 
duso giliai, intiaukdama in sa 
ve pilna dulkiu ir purvo orą. 
Dirbo ji už du geru vyru, ne 
ve'z lint in ta, kad rengėsi būti 
motina.

Su kokiu nekantrumu lau
ke ji tu gimdimu, su kokiu 
džiaugsmu maste ji apie bu 
senti kūdiki, skaitė dienas 
kiek dar liko lig gimdimui ir 
omenyje stengėsi perstatyt sau 
kaip jis iszrodys: ir kaip visos 
motinoi perstatė jin sau .tokiu 
gražio, kokio dar nebuvo pa 
šaulyje.

O kaip ji jin mylės su ko 
kiu džiaugsmu neszios ant ran 
ku.. Jie bus jai suraminimu 
visose nelaimėse.

Ona gerai supranta už ka 
ant jos barasi urėdas. Ji žino, 
kad ji jauna ir graži; bet la
bai daboja savo moteriška 
garbe.

Du metu atgal ji parnesze 
savo vyrui visa pluoszta plau 
ku isz “Kelero” barzdos: ji isz 
iezrove jam tada, kada jis per 
daug pridėjo lieti prie jos su 
negražiais juokavimais girai 
teje, kur tyczia nusiuntė ja isz 
piauti žole, norėdamas nuo 
žmonių paslėpti savo užmany 
ma,-bet apdriko. Noriata Oaa 
sugrižo uamon visa sumuszta, 
sukruvinta-bet nekalta.

fecziaus greit ez:e atmini 
mai dingo kaip balsas nety 
ežia pajudintos stygos. Ji gi 
liai atsiduso, nusiezluo’te pra 
kaita ir aszaras ir vėl griebėsi 
už darbo.

Oras buvo troszkus pauksz 
ežiai lyg, iszsigande lekiojo in 
visas puess-viska reiszke ar 
tinaneziaeia audra.

Urėdas ragindamas darbi- 
kus keiksmais nesigailėjo ir 
botago.

Vėl kaž-kur sudundėjo, bet 
arcz’au... Duok Vieezpatie Die 
ve lietuczio!

Tyku buvo visur, tik maszi 
nu girdėjosi užimąs, darbiniu 
ku szniokeztima’, urėdo keiks 
mas, bailus paukszcziu cziulbe 
jimas...

Staiga baisus riksmas suju
dino visu ezirdis ir lyg kardu 
pervere. Girdėjosi verksmas 
labai nuskriausto žmogaus.

— Nelaiminga!
— Kas atsitiko ?
— Lyg nema'ete? “Kolera” 

parmueze Ona... matai, kaip ji 
vartosi... o, nelaiminga. Dievu 
liau mano, Dievuliai,- bet-gi 
jau to biaurybes ir szirdis ak
menine!

Kelios moteris pribėgo prie 
Onos, ji visa pamelinavus var
tėsi ant žemes; akie klaidžiojo 
lyg eumiezusios....

— Pone Dieve Szvencziau- 
sias, ponaiti, ar galima- gi 
teip muszti neszczia moteri? 
J ug ji gal iszmest'..

— SzalJus rap... ezunsnu 
kės, cyt, ir jums teks! Susi
lauks kita šita biaurybe; ir 
slikszcziai nusispiovee greitai 
pasuko namu link, iszvydes 
atbėganti Onos vyra.

Moteris nieko neatsake jam, 
bet ju pažiurejime viskas buvo 
visos užspaustos mintie. Visi 
tylėjo, rusturau perimti.

Dvi moteree paėmusi nuneezu 
Ona ant eziaudu palei kulema 
ja maezina ir pasiuntė Jonuką 
in kaima pašaukti bobute 
Marijona.

Dangus apsiniaukė, patnaže 
Ii pradėjo linoti ir kassyk vis 
didinosi. Persigandę vyrai me 
tosi isz vietos in vieta, jieezko- 
darni drabužiu. Szitam sumi- 
ezime bobele Marijona klausė 
kur ligone? Bet niekas nieko 
neatsako..

Nakczia Ona sunkiuose ken 
tejimuose pagimdė kūdiki eu 
plokszczia galva.

Dvi eanvaitee verke ji be at
vangos, ezaukdama: “kur ma
no vaikas ? Atiduokit man ma 
no vaika, gražu, miela mano 
vaikeli”..

II.
Jonas labai sueirupines dar 

karta nuėjo pas poną. Jis no
rėjo pats pamatyti poną, pa 
klausti ir melsti, kad paaiez 
kintu jam, kas tai yra? Ir isz- 
ties, kas tai yra ?

Jie dar lig ežio laiko negali 
atidirbti ponui už užtraukta 
užpernai siola, kada jis skoli
no pas poną 30 rub. ir du ru 
giu puspūriu,szeimynai iszmai 
tinti. Jis puikiai primena, 
kiek jam prisiėjo dirbti sykiu 
su žmona ir duktere. Kiek 
dienu jie mtže, pjovė, malkas 
kirto, dirbo kaip jautis. Dirba 
taip jis ir dabar, neturėdamas 
ne kuo mokesti ižmoketi. Jie 
dar karta suskaite ir nueietebe 
jo; išein’, kad jam dar tur 
primokėti. Bet kada ponas sus 
kaito,- iszeina suvis kitaip. 
Pagal pono skaitliu išpuola 
Jonui iezarti marga lauko, du 
apsėti įr 30 cĮienu pjauti ezie 
na.

— Naka, ar supratai da 
bar?

— Supratau, ponuli.
— Teisingai suskaitėm?
— Teisingai, ponuli.
Bet sugrįžus Jonui namo 

ir vėl euekaitliavus- stebėtinas 
dalykas! Kur pas jin galva 
buvo? Suvis netiesa!

— Eik vėl pas poną, tik 
buk jau iszmintingesnis, ir apie 
nieką kita nemanyk. Kas per 
monal ? Mes ne girtuokliai, 
valgome kae papuola, vaikas 
vienas, kur gi dingsta musu 
kruvinas darbas? Tik pate su 
prask: rytoj paskutine mokes- 
ežiu diena, o pas mus ne sulū
žusio dvylekio. Magduke visai 
sudžiūvo: kaulai ir oda. Jau 
ne pati neiezmanau kaip ežia 
reiks toliau gyventi.

Jonas, tiesa pasakius, neitu 
daugiau pas poną kad motina 
nekartotu, dažniau sz'tu žo
džiu.

Lauke sniegą. Tvartelyj 
bliauna alkana karve. , . .

— Tebun kas bus! eisiu....
Pamatęs, tarė Jonas ir nedra 
šiai nuėjo pono namu link.

— Na ko tu ežia? ruseziai 
užklausė ponrs.

— Szitai.... klausyt, ponu 
Ii ... . vis tas skaitlius.........
Ir Jonas nutdo, nuleidęs akis, 
nes sziurkštus pano žvelgesys 
pergazdino j;n.

— Ka? Katu ten bumbi? 
Nieko nesuprantu.

— Dovanokit, ponuli!.........
Tiktai mes nemokame skaityt, 
ne raszyt. . . .Padarysite jau 
tokia geradejyste, suskaitliuo- 
kite dar karta, dėlto, kad tas 
skaitlius. . , . kaip ji’i, asz žmo 
gus neturtingas.... o jug ir 
priesz Dieva nuodėmė...

— A, a! Szitaip! gerai!..
Ponas pakilęs piktai truktele 

jo kabanti szmuriuka Inbego 
tarnas.

— Pašauk urėdą!
Inkiszes rankas in kiszenius, 

ponas piktai, skubiais žings 
niais vaikszcziojo po kambarį. 
Jonas omenyje skaitė, kiek 
dar primokės jam. Ant slenksz 
ežio pasirodė urėdas....

— Girdi jie sako kad skal
bus neteisinga. Nuaivesk jin 
in kantora ir atiduok jam kae 
priguli!

Galvos linktelėjimu urėdas 
pavadino Joną eiti drauge.

— Inžengue in kantora jie 
ru ežiai užklausė Jono:

— Ko tu nori?! Nelaukda 
mas atsakymo, pradėjo baisiai 
muezti ji spardyti pagalios tar 
nai iezmete sukruvinta Joną 
eu sudraskytais drabužiais. 
Lyg girtas parėjo Jonas namo. 
Persigandusi žmona klausė 
kae atsitiko.

— E, Maryte! Tai pono už 
mokestis.... Te Dievas jam at
lygina! .

* » *

Temsta. Szaltoj ir pustamsej 
tris grincz'oj, aplinkui stala sėdi 
ypatoe. Ju gestar ežiose akyse, 
iszblyszkusuoee veiduose maty 
ti nerymaetie. Moteriszke raiko 
kieta juoda duona, Ant stalo 
putros bliudelie, Bet nieke ne
valgo visi tyli. Liudniai vejas 
barezka langines. Tvarte alka
na karve už vartų loja euezales 
ezuniukae

Panama Kanalas
Kožna minuta iezmoka dar 

bininkame 124 dolerius.
Kožna minuta sudegina te 

nais tona anglių.
Kas minuta iezyma tenaie 

12 tonu žemes ir akmens.
Kas adyna sunaudoję prie 

dinamitavimo 1,666 svaru di 
namito.

Ant 9 miliu ilgumo dirba 
diena ir nakti 138 lokomotivoe

Prie kasimo tosios grabes 
turi užsiėmimą api 37,500 
darbiniku.

1,250 vagonu iezveža žeme 
ir akmens tik isz vienos vietos 
Cullebra.

Randasi tenais 12 keliu ge- 
ležkelio apskritije 300 pėdu 
platumo.

67 garines ezupeles (steam 
shovels) iszkasa dvidešimts 
tonu piesku ir akmens, tris 
kartus ant minutos.

Kas trisdeszimts dienu isz 
kasa isz vietos Cullebra du mi 
lijonus keturkampiniu mastu 
žem’s.

Idant paba’gt kanala, da 
reikes iškast 97,000,000, ke- 
turkampiniu mastu žemes.

Kanala užbaigs kaip rodos 
t ž trijų metu o kasztuos dau
giau ne kaip isz pradžių tikėjo 
si, nes lig ežiam laikui randui 
kaeztavo 300 000.000 doleriu.

Apie czeverikus
Suyiemtuoeia Valetijuosia tu 

rime 150,000 eziaucziu.
Kas metas sziauczei padirba 

Amerige 250 milijonus poru 
apsiavimu.

Pora apsiavimu geram fabri 
ke, gali padirbtin trileka mi- 
nutu.

Ant iždirbimo vienos poros 
czeveriku dirba 57 žmonis ir 
42 maszinos.

Fabrisai dirbimo apsiavimu 
Amerike yra verti 359,000,- 
000, doleriu.

Gyventojai Suv. Valst. su
naudoję per meta 234 milijo
nus poru czeveriku.

Vyrai sunaudoję per meta 
83,400,000, czeveryku; moters 
69,400,000 vaikai 21,000,000, 
o mergaites ir maži vaikai 41,- 
400,000 poru.

Guminiu kalosziu (robenu) 
moters sunaudoję per meta 
13,000,000, poru o vyrai tik 
4,000,000 poru.

Kiek Lietuvei sunaudoję po 
ru apsiavimu ir kiek ižduoda 
ant ju- ne žinome, ba apskaity 
mas to ne iszrodo.

Geriausia banka.
— Tai szita naujoji paczti- 

ne taupinama banka tau nepa 
tinka?

— Ne, asz noriu bankos 
kuri tuojaus mokesties dieno
je paimtu visus mano pinin
gus ir paskui kasdien deszim 
tukais man sugražintu.

— Mielas, tai tau reikia ap
si paeziuoti.

Musu vaikai.
Buvo pamokslas garsingo 

misionieriaus, ant kurio nusi- 
davi p. Iksas su savo 6 metu 
šuneliu. Po pamokslui surin- 
kinejo aukas del biednu kriksz 
czioniszku vaiku, katrie buna 
terp iaukyniu žmonių.

Kada sugryžo namon, sūne
lis klausė tėvo:

— Tėtuli, ar misionieris 
rinko piningus del biednu 
vaiku ?

— Teip, mano sūneli.
— Misionieris kalbėjo, jog 

tiejei vaikai terp laukiniu ir 
buna nuogi ar teip?

— Teip!- kalbėjo p. Iksas 
stebėdamasis.

— O kam tėtulis in karabo- 
nainmetei knipkuti, jagu tiejei 
vaikai ne neszioje kelnaicziu.

Toki paludinimn.
Poni saluninke in mergina: 

- Ir koki tav galiu duoti palu' 
dinirna ir raszyt in kningele ?

Tarnaite:- Nieko daugiau, 
misiute, tiktai jog ketures ne- 
deles iszlaikiau pas misiuke 
tai bus invales.

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

Lietuviu Tauta I :r II to
mo. $1.50
Ižganimas Vargdienio. .25^ 
Koks privalo būti vaiku augi 
nimae. .25^

Tiki i ir ne tikri Szventie- 
jei. .25^

Lietuviai! ar gerais keliais 
žengiame. .15^

Ka-turime veikti-del mus 
ižganimo. o
Vienakis. .050

Imtynes Varguoliu su bago 
cz;ais. .100
Isz ko kyla melai. .750

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

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

Gydo visokias lygas akiu. Pritaiko akulo 
rius ir gvarantuqja juos tinkaaciiuma. D? 
Winters per 5 metus mokinosi pas garain 
/us profesorei* ylga laiku Philadelphia

QOR Dainų tiktai uz
gu nusiuntimu.

Iždaveme didele kninga dainų 
Busidedante isz 390 dailiu Kninga 
druezei susiūta ir broszuravota. Kai . 
nusipirks, ras visokiu dainų isz visv 
užkaboriu ka dainoja Lietuvoja.

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

Nusipirkite ir burtu kningele s« 
pagialba kaziru, o kaaztuoja knigehi 
t WWa Was* t&tai 35 aanW 1

P. V. OBIECUNAS,
12 4. CARSON ST, S. S. P1TTS3UWS, Pft.
Pirrna Lietuvisz^a HanKa

SU KAPITULŲ $75,000,09
SUORGANIZAVOTA IR CZERTE- 

RUOTA KAIPO

$LL NATIONS DEPOSIT
(VISU TACTV BANKA)

ORGANIZATORIUS TOS BANF.OM IRA

P. V. OEIECUNAS.
Muso bunka Irn tai viena isz tvlrczlaunln Būvis. Valst., czerteroote, esanti po kontroi* 

Valstijos rando ir per tai pilnai nteltlkiama. Priima piningus dol uAsSa^ljmO It m®ka 
virta procentą. Parduoda ialvakortss ant geriausiu linijų ir iluno>vH ptsrtngus ln viuas d»Uv 
svieto. Padaro davlernastis atlikimui visokiu rrfkalu eu waldtla SHskeifcjoe Iszmtjno 
klus piningus snt Amor'konlszki? arba kitokiu. Daro npeergeymus no ncnlm aut v4«u daUrtu 
ir t.t. Piningus del paczedlnlmo galit prlelunet oacztlnln Money 'OrAer arba Krpr^ee O®, o 
tuojaus bun iszsiunstos bankavos knlngutes. Krelpkltes visi l’as j?®m žrfovraa de) v^ 
vi P. ▼. OBIECUNA, o busit apgsergetl no visokiu apgaviku.

NUPIRK puiks kningele dovanu ANT KALĖDŲ!
--------- Puikiausios Maldakninges ant swicto I

No 4700 (kaip paveikslas parodo) Ira tai pui- 
kiauše už visos, eu puikum križelu vidurije ap
daru, vardas knlngutes “Aukso Altorėlis'’. Ira 
tai puikiause apdaryta kningute ant svieto. Ne 
kurie parduoda jaju už $2 ir $3 muso preke $1,50

No 4701 Aukso Altorėlis, ekuriniu apdaru, ap- 
kaustinti, auksuoti ir apvalus krasztai.r... $1,00 M

No 4 703 Aukso Altorėlis minkeztoje skuroje Mj 
apdarita.......................... . .................... 81,2-5 $1.50 M

No 4 700 Aukso Altorėlis apdarita baltule R 
kaulais, puikus abroželis isz cellulaido, 3 sldabri n 
nei medallkai ant lenclugelu, auksuoti krasztai, H 
labai puiki kningele........  ............. .......... $1,50 8

Ma?as naujas aukso altorėlis.................... 50
Aniolas Sargas, druezei apdarita in franeuzini ■ ■ ™ ~ viawai rtli 1 r\

juoda audeklą.................................................. 47 ii h TIKTAI 'Sl,Č)OAnlolaa Sargas mlnkautl apdarita in skūra, eu > ’ v S tl UU B Siu B HI rr v 
apvalais kampais, auksuoti kraazlai, visos n-Jka ... vulnilTC 4 -a
Uogos maldos, gerlauss už visas kilus........ ;.->[■ UIKIUUSO Kli lu U I t. it 111 SViCtO
KAS DABAR PIRKS MALDAKNINGES APLAIKlS SU KOZNA PU1KES MA- 
KSZTIS DIKAI IR PUIKU ATIDAROMA AUKSINI ADR07.ELI DIKAI 
KAIPO DOVANA ANT KALĖDŲ PRIE KOZNOS KNINGELES. GAUSITE TIK 
pas D. T. BOCZKAUSKA/mahanoy city. pą;

Uždėta 1848 m. {BANKA BISCHOFF’O.) uždėta ims m.

237 Broadway ir 4 Park Place, New York, N. Y.
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Pinigus giuneziame i sena tėvynė kuoatsakaneziausiai, pagal 
dieninio kurso, su kiekvienu isz New Yorko iszplaukian- 
cziu greitlaiviu, teipjuog i 12 dienu krajui priimti lieka.

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

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

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

Szipkortcs parduodame ant geriausiu garlaiviu del parva
žiavimo i Europa ir 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 pasiuntinį ant pasitikimo, o tokiu budu apt i.saugos 
nuo gabiu apgaviku.

Paszportus pastorojame del keliaujaneziu i kraju.
Daviernaslis padarome pigiai ir kitas visas rajentaliszkss po- 

pieras, už žema pieke. Sukolektavojima daliu atliptame 
kuoteisingiausiai.
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PER LAISZKA AR ASABISZKAI ATSISZAUKITE ANT ADRESO!

BISCHOFF’S BANKING HOUSE, 
237 BROADWAY &. 4 PARS PLACE, 

NEW YORK, N. Y,
Nedcloje Banka atidaryta no: 10 Igl 12 adynal. Subatoje Igl 8 adynal ukiie.

Garsingiausias ant vise sviete Ir žinomas kaip geriu- 
sės specialistas kroniszka ir uzsisenejusiu Ilga—_9

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

dyme visokiu žmogyszku silpnybių. Iszgyde tukstanezm 
žmonin isz pavoyngu ligų, kurie su džiaugsmu garsina 
varda DR KOLEK ir gyre savo pažinstamiems va<lin- • 
darni ijn Samaritonu telūrio laiko. s

Jojo rodos yra už dyka,—kožnes ijam szirdingai deh > j 
voje. DR. KOLER gydo visas ligas pasekmingai o 4* ' 
uzsisenejuses ligas inkstu ir rumatiznio, užsiszaldims įfii j

vos, noeiea, gerkles, pilvo ir žarnų; parku, iszberimu, niežimo, epilepsije, senu ro- 
nu ir visas hgas paejnanczes isz kraujo.- Gydo su geriausiu pasisekimu Moterių 
Ligas o i p aez uzsisenejusias ligas GUMBO. Turi didžiausia atyda ant visokiu ' 
□žkrecziamu ir Privatiszku Ligų [ar tai paejnancziu no tėvu] kaipo: sifilis, nu- 
trotymas virisrku pajėgu, veisei pat-naikynimo ir 1.1, gydo greitai ir pasekmingai. 
Ne rejke sami a t intis nes gidintis ga'nogreicziausia, nes apsileidimas atiiesae dides
ni pavoju ateiteje. Rejke žinot, jog vienas atsilankimas pas gidintoiu ženklina 
daugiau ne kaip dvideszimts iaiszku raszytu j>er ligoni. DR. KOLER kalba lie
tuviukai ir lenkiszkai ir pats duoda ligoniams rodą, be pagialbos tlumocziaui, 
kurie randasi konia pas kozn daktara mieste Pittsburgia.

ADINCS PRIEMIMO^g^SritoiŠ^HNrfdomk

DR. KOLER, 644 PENN ĄVENUE, 
P IT T • ■ U R S. FA.

■L.». UI... J

Petroszien.es


BP-KART NEDELINIS LA1KKRASZTIS

Iszejna kas Utarninka ir Petniczet •

PRENUMERATA KASZTUOJEI 
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" 
AMERIKE ANT METO..... »..........._................ fl,OU
ANGLIJĘ............................ .......... ........ ........ ...... 7 gh
'1IJ8VS..... ......... .............. ..................... ......._ 7mr
MOSSIJE.......... ......-................   |l,50

KAS UŽSIRA8ZO “SAULE” IR “LINKSMA 
VALANDA” IR PILNAI UŽ MOKA: 

>JIERIXE.............._......—........ ...... ............ g3.00
ROSSiJE.....—....... .............—...............  84,50
ANGLIJOJ............................. ........................... io «b

Prick tam pilnai užsiniokeja 
ekaititojei, kas metas apiaiko 
dovana puiku Kaleudori.
ENTERED AT THE MAHANOY CITY 

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

LIETU VISZKOS PASAKOS
Apie dumiu ir jo prieteli 

vilku.
Buvo senas karalius aklas. 

Turėjo tris sūnūs: du isznain 
tingu, freezes durnas Ir turė
jo soda dideli, ir tam sode gra 
žus obelie buvo ir gražus obuo- 
Jei ant jos. Syki lekajus pažiū
ri, ant medžio to, kad nėr vie
no obuolio. Siuncze karalius 
vyriause sunu serget, ale jie 
užmigo, nieko nemate. Atsike 
le lekajus anksti ryta, nueina 
pas obeli: kad nėr vieno obuo 
lio vėl. Kita nakti leidže kita 
sunu, ale ir tas Užsnūdo, nieko 
nemate. Ant rytojaus pažiūri 
lekajus pas ta obeli, kad nėr 
vieno vėl. Tai siuncze kara
lius freeze nakti ta dumiu, ba 
tas labai praszeee dabot. Ir jie 
nuėjo in darža, iszsipjove pik
ta dagi, atsisėdo an krėslo. Ir 
jie pastate pikta dagi: kaip jie 
užsnaudže, tai jis insidure ir 
vėl pabunda. Sulaukė, per dvy 
lika atlėkė pauksztie ir nuszvie 
te, kaip diena, ant viso sodo. 
Pažiūri durnius, in virszu, obe 
lies, kad tupi pauksztie. Jis 
atsilaužė karabina, per ezakas 
in je ezove ir nuszove viena 
plunksna. lieta plunksna pa 
eieme: ezviete, kaip žvake nak
ties czeee Jis atnesze tėvui pa 
rode, o tėvas, kaip pamate ta 
plunksna, tai pradėjo bieki 
matyt. Paskui karalius savo 
tuos du vaikus siuntė jeezkot, 
kur yra tokios paukeztye. O 
to durniaus tai nenorėjo leist. 
Jie buezevo tėvui rankas, kad 
ji leistu, ir iszleido karalius 
juos visus tris.

Joje keliu. Užpuolė vaka
ras, prijojo karezena, toj kar- 
czemoj sz nkarka naezle. 
Praszoei vyriausee eunue 
priimt an naktigulto. O tas 
durnius prie ju už lekaju 
buvo, iszdave m stala jiem. 
Toj szinkarka ji, ta dvrniu 
pasidabojo, sako: Mudu ženy, 
kimes. O jis sako: Duok man 
koki ženklą, kad aez tave neuž 
mirezeze. Tai jem davė žirkliu 
kės: Su tom žirkliukem kad 
syki kirps, tai stos sukne. 
Anksti ryta atsikėlė, iszdave 
in stala tas durnius, ir padėka 
yojo tai szinkarkai už nakvy 
ne ir iszjojo. Joje per diena. 
Užpuolė vakaras, prijojo kar 
czems, toj karezemoj szinkar
ka naszle. Praszose an nakti 
gulto. Lzdave tas durnius in 
stala arbata, o toj szinkarka 
pasidabojo, sako: Mudu ar ne 
nesiženysim? Jisai atsake: 
Duok tu man koki ženklą, 
kad asz tave neužmirszcze. Da 
ve jem peili, sako: Kad bruksz 
teisi per stala, tai stos visokiu 
paezenku. Ant rytojaus atsike 
le, ir iszdave tas durnius in sta 
la, ir padekavojo už nakvyne 
ir iszjojo. Joje visa diena. Už
puolė vakaras, prijojo karez- 
ma Praszose an naktigulto: 
priėmė. I-zdave vėl in stala 
tas durnius. Toj szinkarka 
klausė pas jm: Ar nes:ženy- 
sim 1 Sako: Galėsim, ale duok 
koki man ženklą, kad asz tave 
neužmirszcze. Dave jem czer- 
kute: Kad syki stuktels), stos 
v šokiu ginimu. Ir anksti ryta 
iszdave m stala durnius ir pa 
dekavojo už nakvyne ir iszjo
jo. Joje keliu, prijojo kryžke
le. Tai dabar vyriauses brolis

paskyrė, kur katram jot. O in 
dumiu sako: Kaip tiesiog joji, 
ir jok.

O jiem pareina jot m dva 
rus. O jie, tas durnius, injojo 
in gire. Sutinka vilką. Sako 
vilkas: Sėsk no arklio, aik pa- 
kavot mano tęva. Ale durnius 
nenori sėst no arklio. Sako 
tas vilkas: Asz tau busiu prie 
telis. Tai jie nusėdo, ir padavė 
vilkas lopeta ir liepe užkąst jo 
tęva. Užkasė tas durnius. Ale 
jis pažiurej atėjės, kad jo ark
lys suėstas vilko. Tai jisai pra 
dėjo gailėtis to arklio. Tas vii 
kas pasakė: Ka tu nori? Tas 
durnius: Asz noriu dažinot, 
kur yra tokios paukeztys, ka 
in mano tėvo soda atlėkė ir 
skynė obuolius. Atsake vilkas: 
Asz žinau ta dvara, kur jos 
yra, tos paukeztys. Sėsk ant 
manės, asz tave nuneeziu in ta 
dvara. Jis užsisėdo an to vil
ko, jisai per szila be kelio tie
siog jin nunesze in ta dvara 
Ir buvo tam dvare terys klet- 
ko=, ir pasakė jem tas vilkas; 
Viena kletka graži, antra da 
gražesni, trecze gražiause, ir 
imk pirmutine kletka, tai ta
ve nepagaus vagent. Ale jis 
intejo, paėmė trecze kletka: 
ko gražiaužiiuees paukez‘is. 
Paeiemes ir neszeee. Ir iszeina 
ponas: Ai, ka tu cze darai? 
Paukszczius vagiu.- Ar tu mo 
ki vogt gerai? Jie jem atsake: 
Moku, Tas ponas pasakė jem: 
Yra tam ir tam dvare trys ežy 
vokai: pavogk man szyvoka, 
tai asz duosiu kletka. Jis nu 
ėjo pas ta vilką, kur jis atjojo 
ant jo, ir jem pasakoje, kad 
jin pagavo su tais paukszczeis 
ir jem liepe in toki dvara nu
eit, kur yra trys szyvokai, ir 
ponas jem pasakė: Atvesk 
man szyvoka, tai asz duosiu 
kletka paukszcziu. Tai tas vii 
kės sako: Seek an manes. Jis 
tiesiog jin nunesze in ta dva
ra; Kaip tu inteisi tai imk pir- 
miause szyvoka. Ale jis intejo 
pažiurėjo; vienas gražus, kitas 
da gražesnis, treczes da gražes
nis. Tai jis neeme katra jem 
liepe vilkas, ale jis eme trecze, 
kur gražiause iszsiveda isz 
stonios, ir ateina ponas, sako: 
Ka tu cze darai? Jis atsake: 
Vagiu pono -szyvoka, Ponas 
jem atsake: Ar tu moki gerai 
vogt? Moku. Pasakė tas po
nas: Yra tokem ir tokem dva
re pana, kad ji no gimtos die 
nos in savo akis vyro nesilei- 
dus. Tai pavogk tu man ta pa 
na, tai asz tau duosiu szyvoka. 
O jisai vėl nuėjo pas ta yilka, 
pasakė tam vilKui, kad jin pa 
gavo su szyvoku, ir tas ponas 
atsake: Tam ir tam dvare yra 
toke pana, tai tu je man pa
vogs', tai asz tau duosiu ezyvv 
ka. Jie atsisėdo an to vilko, ir 
jin nunesze tas vilkas, kur toj 
pana yra.

Tai tas durnius apsirėdė 
mergiezkai, ir jie tenai in dva
ra nuėjo. Nuėjo jisai in kuk- 
ne, praszosi pas akmistrine, 
kad jin priimtu už piemene, 
ba jis nesisake, kad jis vyras. 
Ir jm nuvede pas ta pana. Toj 
pana pažiurėjo jem in akie, ea 
ko: Kaip asz žiurau aa tavo 
akiu, tai tu man butum lyg 
vyrts. Ale j'eai ginasi, kad 
jis merga. O pana sako: Da
rysiu revizije. Ir padare revi 
zije ir rado, kad jis vyras, ir 
ji paėmė prie karuezio priraki 
no. Veža jisai žemes. Ale jie 
szneka atėjės pietų, sako: Vy 
rai, ar mes teip apdriskę 
vaikszcziosim ? Ir jie su savo 
tom žirkliukem kelis syk kir 
po, ir turi visi po sukne sau. 
Atnesze akmistriene jiem pie
tos, ale ji pažiuro in juos, kad 
jie visi ineirede kaip ponai. 
Tuojau eugrižo pas ta pana, 
pasakė, kad mus vergai insi- 
rede kaip ponai, Ateina toji 
pana pažiūrėt. Pažiuro, kad 
ji da nemate tokiu gražiu suk
nių; klausė: Kas yr toke meis
tras? Pasakė tas durnius: Tai 
asz toke esu meistras. Pana 
paklausė: Kaip tu gali pada
ryt? Atsake: Turiu žirkliukes 
tai kaip asz syki kirpsiu, ir 
stos sukne. Tai toj pana pra- 
szo pas jin, kad jei atiduotu. 
Jisai atidavė tais žirkliukes. 
din ir vėl prirakino prie karu
ezio. Kita diena vėl atnesze 
akmistriene pietus Ir atsake ji 
eai in vyrus: Vyrai, ar tai mes 
valgysim tuos prastus barsz- 
ežius? Ar mes negalim valgyt 
peczenku? Ir jis iezsieme isz 
keszeniaus peili, brukeztelejo 
per stala- stovi visokiu peczen 
ku. O toj akmistriene pa;ake 
nuėjus tai panai:

(Toliaus bus.)

Kaip iszrastas 
parakas.

Tai atsitiko daugiau penkių 
szimtu metu atgal mieste Fri
burge, In zokoninko Bertoleo 
Svarcos kambari, inejo zoko- 
ninku brolis praneszdamas jog 
kuningas perdetinis jo reika
lauja.

— Einu-atsake-tiktai sude-

Ir taip atsitiko. Ant kliosz- 
toriaus kiemo riogsojo seno 
bokszto apire murai, kuriuose 
gyveno tiktai žiurkes ir sziksz 
nosparniai. Jau seniau norėta 
tuos murus sugriaut’, bet rei
kėjo padėti daug sunkaus dar 
bo taigi taip viekas ir atidėta 
vis ant toliau.

Susisuodines zokoninkas 
Bertoldas iezlupo isz muro vie 
na akmeni ir in skyle insprau

ginu tuos pelenus ir nusiprau- de dežele su savo miežiniu, 
siu rankas, ba susuodinau ang 1 Visas susirinkimas su žin-
liais maiezydamas juos su sa
lietra ir siera in pildamas in 
mortyra. O tu ežia ko?-suriko 
ant katina, vydamas jin skepe 
taite, bet pilnas žingeidumo su 
tverimelis jau instate savo no- 
sukę in mortysa-Gatavas man 
dar vieką iezvartyti,- Tai sa
kydamas senis zokoninkas pir- 
denge motyra akmeniu o eup 
leszias popiera užmėtė ant pe 
cziaus kuriame dege ugnie.

Ale da nepriėjo perdetinio 
namu kad urnai iszgirdo jo 
kambaryj baisus trenksmas, 
durys sudrėbėjo, o per langeli 
pasipylė smirdantieji durnai.

— Vardan Tėvo ir Sū
naus!- euszuko persigandias 
brolis-tai tasai bjaurusis kati
nas! Jo akys visada buvo ne
gražios. Asz jaueziau, kad bus 
kas blogo, ale jus, tove Ber
toldai, tokiems daiktams tikėti 
nenorite.

Taip murmėjo zokoninkas 
brolis ale koksai jo buvo 
nusistebėjimas, kada inejo in 
kambari ir atrado iszsitiesusi 
negyva katina, o szalep jo gu
lėjo akmuo, padėtas pirmiau 
mortynos. Kambarije buyo 
didžiause betvarke, mortyra 
buvo nusiritus net prie pat sie
nos, nuo lentynų buvo nukritu 
sios knygos, o aliejus isz pa 
verstos lampos buvo iszsiliejus

Bertoldas pakele katina.
— Matai, vargszas negyvas 

Jis nieko nekaltas. Gaila man 
jo labai. Ale dyvai, kaip gale 
jo tas viskas atsitikti ir kur pa 
sidejo isz mortyros angliai, ea 
lietra ir sierka?

Kalbėjo tai apžiūrinėdamas 
mortyra, ant kurios dugno ne
buvo nieke apart nesudegto 
popieraus szmotelio.

Kambarys tuo tarpu prisipil 
de zokon’nkais, kurie su baime 
klausinėjo, kas galėjo but prie 
žastimi to trenksmo ir durnu.

Bertoldas apsakė broliams, 
kad rengias miszini isz sieros, 
anglio ir salietros, kad tuo tar 
pu atsitiko negirdėtas daiktas, 
kurio ir jisai pats nesupranta.

Degdama popiera galėjo, 
kas teisybe nupulti nuo pe 
cziaus ir inkristi mortyran, ba 
akmuo visos skyles negalėjo 
uždengti, ale kokiu budu iszny 
ko mano mi zinys ir kas nuver 
te akmeni, kuris smarkiai lėk
damas nužudė katina?

Urnai kokia tai mislis jam 
inejo in galva.

Paėmė nuo stalo truputi li
kusio miszinio, suvyniojo in 
popiera ir inmete in ugni.

— O tas kas vel-suszuko 
persigandęs brolis, ba kamine 
sutrenkė ir durnai vėl iezvaiksz 
cziojo.

— Sugriausime dabar senus 
kliosztoriaus namus!—ateiliepe 
linksmai Bertoldas Szvarca.- 
Mano salietros, sieros ir anglio 
miszinys ta atliks be pagelbos 
kuju ir kiįviu.

geidumu žiurėjo to svarbaus 
bandymo, nekurie zoKoninkai 
pradėjo spjaudyti, idant tuo 
budu nuvyti piktąsias dvasias 
parakas buvo iszrastas, senas 
kliosztoriaus bokeztas su did
žiausiu trenksmu sugriuvo.
Tokiu tai budu iszrado para 

ka Bertoldas Szvarc Friburge, 
pranc'szkonas zokoninkas, gy
venęs priesz penkis ezimtue 
metus nuo ežio laiko.

To iszradimo pirmąją auka 
buvo katiinas, ale nuo to laiko 
kiek tai žmonijai nelaimiu pa
gimdė ir gero padare taeai isz- 
radimas? Neužmirszkime vie
nok, kad parakas, kuris karese 
paguldo milijonus žmonių, ge 
rai suvartojamas, permusza ir 
prarausia kelius per nepaju
dinamas in neapveikiamas žmo 
niu rankom uolas, taip-gi ap
gina silpnuosius nuo užpuoli 
ku ir padeda žmogui naikinti 
laukinius žvėris,į su kuriais 
kitaip žmogui butu labai sun
ku kariauti.

KOZNAS KASZO GROMATAS.
Bet jago nori raszit gromata ant puikiau 

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

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

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

Labai puikus. Adressas:
D. T. BOCZKAUCKAS, 

MAHANOY CITY, PA.

NAUJA KNYGA

IstorijeSzventa
Seno Ir Naujo Instatlmo su Paveikslais.

Yra tai pirmutine knyga lietu viszki 
su teip puikeia paveikslais, padirbto; 
per europinus artistus. Puiki popieti 
Aiazkus drukas. Didelo formato.

Kožnas gėrėsis katras taja knygi 
nusipirks. Norint daug kaszto an’ 
iszdavistes tosios knygos padėjome 
vienok pastanavijom

parduo: 50 centu
Teipos-gi turime visokiu dvasiszkt 

ivietiszku ir istorinu knygų kurit 
tataloga gausite dykai. Adresavote

Mahanov CMv- Ra..

Paskubinkite nusipirkt 
fabai puike isztorje po vardu:

KAPITONAI VELNES.
PRIETIKIAI C IRANO DeBERGERAC.

Vert* Iii Fracoilsiko
KUN. DR. M. JUODTSZ1Ū8.

Pasiskubynkite nusipirkt, o 
gausite tiktai pas I ž d a v e j e 
tosios kningos po adresu:

D. T. Boczkauskas,
Mahanoy City, Pa.

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

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

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

KU FL BUNA.
Mano brolis Fraroif-zkus Probisza 

isz Kauno gub Raseinių pav. Kons- 
tantinovo volost, apie 5 metai Ameri 
ke dirba mainosia Plymouth Pa. 
Praszau atsiszaukti ant adreso:

(1° tos) 
Mr. F, Prabieh

Melrose Pork 111.

Mano pusbrolis Juozas bvarlis ir 
Jouzas Ulis, abudu isz Kauno gub. 
kaimo Kalnanu Rameigales par, Pra 
szau atsiszaukti ant adreso:

Mr. M. Gurokis
3 Pleasant st. New Britan Conn*

Juozas Rudinekas ir Monika Vit 
kauskiute abudu isz Suvalku gub 
Seinų pav. Biaržniko gmino ir par. 
kaimo Aradniku. Praszau atsiszaukti 
ant adreso:

Mr. J. Adamavioz
Box 986 Canton Ill.

Mano sesuva Agota Vulickiene, 5 
metai adgal giveno Edney, o dabar 
nežinau kur. Praszau atsiszaukti ant 
adreso: (SOT o;)

Mr. P. Mažeika,
662 N. Taunton, St. Georgetown, 

Wilkes Barre, Pa.

Mano draugas Stanislovas Vaikia- 
viozius isz Suvalku gub, Seinų pav. 
gmino Leipunu sodžiaus Druskinike 
liu, tris metai kaip Amerike. Tegul 
atsiszauke ant adreso: oą)

Mr. Adolf. Urban
208 Race Ave, Cheveland, Ohio.

Pertas ir VincasRamaszkai isz Vil
niaus gub. Traku pav. Noczios par. 
kaimo Naszkunu ir manopažinstama 
Kristina Auginiute isz pat. 7are- 
nos kaimo Sarsiszkiu. Praszau atsi
szaukti ant adreso:

Mr. And.Luzis.
3424 U. st. So, Omaha, Neb.

Mano draugai Petras ir Ignacas 
Budrai isz Kauno gub. Telsziu pav. 
Eodžiaus Rudaicziu,Praszau atsiszauk 

ti ant adreso;
Mr. Jos. Lankutis

Box 408 ------ Wilburton Okla.

Adomas Szulauskas, tegul kagrie 
cziause atsiszauke ant adreso:

Mr. S. Luiza
2071 W. 18 th. st. Cleveland Ohio.

Andrius Pukeviczius isz Vilniaus 
gub. Traku pav. Zižmariu volost. 4 
metai Amerike, pirmiau giveno 
Shenandoah. Pa. ir mano pusbrolis 
Aleksandra Czulkowskis, pirmiau 
giveno Meadow Lands, Pa. Prarszau 
atsiszaukti ant adreso:

Mr. Ant Czulkowski
R. F. D. No. 1 Duanesburgh, N. Y.

dca pas mos ant pardawimo. Taj- 
pos-ga pastatom kofna daleli □»- 
■žinos norints kokio padirbimo.

Parduodama pikes, adatas, diikr^ 
^reperius, skvribsua, knatas, popie- 
m ir t L Parduodam Pacams o ir 
■teas pctajsom.

W. MORGAN,
16 M. Main Mahanoy City Pa

PUIKIOS MALDA KNYGOS

apvalais kampais, 382 puslapiu, - $1.00. 
No- 2. Aukso Altorius, in prūsine juoda 
skūra, su puikiu križiu 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

auksiniu papuoszimu, - $1?S5.
No.7. Aukso Altorius,in morocco skūra $1.50 
No. 8. Aukso Altorius, apdaryta in balta 
kaula, puikus abrozelis isz cellūloido, 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/.

Senas ir Naujas Aukso Altorius visos reika
lingos maldos, 8G4 puslapiu, $1.00 
Balsas Balandėlis arba Mažas Szaltinis 
711 puslapiu, - - 75/.
Garbe Dievui ant Augsztibes 640 pus. 75/. 
Aniolas Sargas, apdaryta in audeklą, 353 
puslapiu,............................................50/.

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

Adresavokyt teip: “SAULE” Mahanoy City, Pa.

A G. GROBLEWSKI,
__^»5avir,inKas ir FabriKantas*^—

Garsiu “Lenkiszku-Lietuwisku Waistu”
Egiuterro No. 1.
Egiuterro No. 2.
ZmijeczniK
Gumbo Laszai
Meszkos Mostis
Treyanka
Liniment del Waiku
Giduoles no kosulio

asztraus
Liepų balsamas no kosulio 

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

vaikams
Proszkai no kirmelu 

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

suaugusiems 
No Rumatizmo (naujas bū

das gidimo)
Giduoles sužlebcziojimui 

maisto
Miltai no skaudėjimo 

galvos,

UNION NATIONAL BANK
MARANOT CITT, PA.

Giduoles no skaudėjimo 
dantų

Mostis no prakaitavimo
Geležųiis tudrutintojos 

svikato
Giduoles nutildimui vaiku
Gidnolis no nuspaudimu 

(Com Cure)

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

ranku

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

Suvienituju Walstiju De- 
posytoras.

DU PROCENTĄ MOKAU ANT 
SUDĖTU PINYGU ANT LAIKO.

Harrison Ball, Prezidentw, 
M. M, MacMillan, Vice-PreridentlIJ 
Ira, W, Barnes, Kasijeru.

DEL VISU Lagodnik” del atluosa-
KENTEJIMU IR SKAUDEJIMU.:vimovidurilMbejokde& 

------------------------------------ Valditojas kraujo
Geriause giduole del skaude- Suramitojas nervu-szirdies 
jimo galvos, kataro, pecziu, Giduoles noEkzimo (Rožes 
krutinės, szonosie, rumatizmo pas vaikus)
szalczio, nuralgija ir nukand- Plasterei isz kasztavolu 
ima visokiu vabalukiu. Pomada plaukams

PAŠA RG Ai Jagu szitu vaistu ne gali gauti pirkt apie save, ari a nežinai kokiuta 
reikalingos del tavo ligos, tada apraszik savo liga ir man atsiusk SI.CO o aplaikisi 

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

Siuncziant gromata indekit marke už 2/. Adresavekite:

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

VIENATYNIS LIETUVISZKAS

W. RAZKAS, • HOTELIS * L8BNIBYKAS,
7 WASHINGTON STREET, NEW YORK CITY.

Jago važiuojete i* ir iai Amerike tai gulit gaut Laivakortes pigiau kaip kitur o 
ir visns bankini™ reikalus tai ateikyte pas mane, o ir užlaikau visokiu ęeriinu 
ir valgio ir nakvyne pigiau kaip kitur. Norėdami kelaut už dyka tai pristatau 
už darbinyka ant laivo. Teip-gi pasini pinu visokiu darbus ir rodą duodu vi
same lietelis randasi ne toli K astel-Gardes. Jago kokis apgavikas norėtu vest 
kitur tai nesiduokit tik ejkit tiesiok pakol daejsil pas mane.

Su Guodone, VINCAS RAŽU KAS.

1 KANTORAS

•BANKM-N-I-S-
i D. T. BOCZKAUSKAS,

520 4 522 W. South Al. Mahanoy City., Pa.
Turi eusineesiiua su wiaais Europineis Bankais. VVisi jau ira persitikrini*, jog t

mtnsti piningoj per muso tarpininkista greiesianse ncejna.
Szimtal TiiK.sstmi 1TL

Iss wiin Malin Amerika, per muso rankas siuncseii kas metas in 
EUFOPA, LIKTUWA, PRUSUS, ROSIJE, AUSTRIJE,

LENKUS, ITAL1JE, IT T, T. IR T. T,t ■>99^ NE WIEN0 PININGAI DA NE PRAPUOLĖ. k

Kodiel kienti paslaptsil
Ar esi senu, jaunu arba pusauni- 
ženiu. Mas galem ižgydidi jus.

Musu specjališkuniu yra gydimas pri 
vatišku, nervišku ir chronišku ligų, pat 
tyrinėjimas suvirs 20 miatu.

Ta saka mokslą medicinos ira musu 
amžių tyrinėjimas.

Lygas, katros apsijemam ižgyditi, gy
dom galutinai ir uz žem^ apmokėjimo.

Jauniknitiai, katri kiencia sava jaunu 
dienu klajdos, mas sugražinome galutinai 
sveikata.

Tirams po40miatuamižio, katri junčia 
vyriškumą suniekininia, mas privertam 
smagumą su musu gydimu.

Kraujo užnuodysima, Varicocele, inkstu 
(kidney) ir pūsles ligas, Rlieuniatizma, 
Neuralgia, pylva ir kepenų ligas, Hemoo 
rhoidas (piles), Ulcers, pasiclidinima gė
lės (enlarged glands), ir vysas skuros li
gas, greitai ižgidom.

4 T M T V K mas ra^om s3'’3 vysi6“1 paejentoms ing you kalboi ir užlai- 
A I Jlliv ik, kOUie didžiausioj slaptybej’e.

Mas sntaisom vysus vaistus del musu ligoniu ir siuntam jous ing vysa posvietie.
Rašyk pas mus šendiena apsakidamas kas jums skaudžia ir reidalauk prisiun- 

tima musu naujausios kuigas, katra sinntiem dykai kožuam katras padous sava 
adresa.

Ton kuigole ira daug illustraciu ir ii ira kejp noumai mokslą del sienų ir 
jaunu, katri kenčia nou vysu vyrišku ligų. Kmga ta apsaka wysokies lygas ir 
kajpe gali jous gyditi noumusie. Rašyk pas :
DR. JOSEPH LISTER CO.,

L. 71 22 Fifth Ave., Chicago, Ill.
Goudotiuas Tamista : Aš kienciu noug ligos, katra ira.........................................

(ApraSik liga)
............................ Prašau prisiunsti suvis dykai, jusu knigutie, katra moka kajp 
gyditisie noumosie.

Mana vardas ir pravardie:........ . ....................... ...............................................................

STEFAN ROVNIANEK
318 3-RD AVENUE

Pase bloko iemlan no Pittsburginlo Pocsto.

PITTSBURG, . PA.
Didžiausia Lietuviszka kt autuve visokiu 

gėrimu Suv. Vais. Kas tik naudojo muso 
nefalszavotas, nes czisrus vynus ir arielkas, 
tasai ne galėjo atsigėrėt jųjų o geriause mie 
ra ir pata. navima tik pas mus apturėjo.

muso prekes:
Gura Raudona Arielka S-,oo
Geru Balta Arielka 2,oo
Rūmas - - - 2,oo
Human Jamaika - - 4.oo
Ginas - • • 2 oo
fnoglne Arielka - • 4r5o
Eitumei . . • 2,oo
Anlsetas, smagna gėrimas ■ 2,00
Cahtas spiritas . ■ 9,oo
Slltaite • . . . 2,5o
SHr&lte, tikrai Lfctuyisrka 4,5o
Terkellca ... 2,5o
Terkellca. tikrai Venjrrlsaka 5,oo
Konlakaa . - ■ 2,5o
Ėoniakas, Francmlsskas - 6,00
Obuoline Brandy - - 2,00
Blackberry . • • l,5o
Rosolis, gardas gėrimas ■ 2,5o
Jtellnvuogo ... 2,5o 
Visanlnte ... 2,fio

2.50 S.os
2.50 3.00
2,6o 3,00 
5.00 6.00
2.50 3,00 
5,00
2.50 3,00 
e,5o
8.50 4,00 
8,oo 3.5o 
5,00 0,oo 
8,oo 3,6« 
6,oo
8,oo 4,00
5.50 6,ou
2.50 8,oo 
<*,oo 2.5o 
8,oo galoD 
8,oo galoo 
8,oo goloi

A M E RI KO N ISZ KI VYNAI:
Ohio raudonas • •
Ohio baltas—s«ldns . •
Knliforniios, senas, rn k sitis 
Kalifornijos mnstkatuias . 
Kalifornijos mnNzkatalas • 
KallfornijoN tokaiszkas . 
Kalifornijos (4 meta) Port Wine 
RallfornIjoH Sserl IVIoe .
Kalifornijos Burgundy, raudonas 
Viduriams Kartus Vynas . .

|l,oo Galonas
1,25 “
l,6o “
l,5o **
1.50 *
1,75 «
9,oo ••
2,oo “
1.50 u
2.50 8,oo'

Rasilkyte po prekes. Vtkalblnlmas ant S10,o< 
Ir iadgian UŽBOKAM EKSPRESĄ Pennsylvania 
Ohio ir West Virginia valstijose. Adresas:

Stefan, Rovnianek, 
£8 Aveauc - Plttstwg, Pl

Ligoniai trokštanti pagelbos 
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 tuojuus 
kreipkis pas Dr. B. M. 
Ross, kuris atydžiai 
gydydamas per 24 me
tus, paliko geriausiu 
specijalistu Cbicagoje 
pasekmingam gydyme 
ligų. Dr. Ross ISgydo 
visiškai kraujo užnuo- 
dy.jimį, reumatizmu, 
ligas Ir ligas paeinan

čias nuo jaunystės nesupratimo ir išdykumo; ge- 
limų kaulų, skaudėjimų ir svaigimų galvos, 
skaudėjimų po krutinę, nugaros ir strėnų; smar
kų plakimų širdies, užymų ausyse, drebėjimų 
kraujo, pamolinavusius paakius, spuogus ir de
mes nnt veido ar kūno, skaudėjimų gerklėje, už
kietėjimų vidurių, blaurius ir baisius sapnus, sun
kumų kojose, indubusias akis, žudimų vyrybSs, 
negalėjimų miegoti ar valgyti, trumpų kvėpavi
mų, niežus, odos, inkstų, pūslės, kepenų ir skilvio 
ligas. Jeigu ėsi nuolatal nuvargęs-ir greitai pail- 
stantis, baugus, gėdingas, nusiminęs, užsirupines 
ir nustojus vilties Išgyjlmo, nužudęs vyrybg ir 
silpnas lytiškai, užkrėstas liga, turi tankiai šla
pintis dienų ir naktyje, tai kreipkis tuojuus pas 
Dr. B. M. Ross, kuris duos tuu teisingų ir gerų 
patarimų visai dykai. Ligoniai keliauja šimtus 
mylių idant pasiduoti gydymui Dr. Ross, nes jis 
išgydo ligonius kuriuos kiti prlpažysta neišgydo
mais. Jeigu pats negali pribut, rašyk tuojaus ap
sakydamas savo nesveikumų.

DR. B. M. ROSS
167 DEARBORN STREET

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

Priima ligonius kasdien uuo 0 iki 4. Panedė- 
lio, Seredos, Pėtnyčlos ir Subatos vakarais nuo 
6:30 iki 8:30. Nedėldienkiis nuo 10 iki 1. Sušikai- - 
bet galima lietuviškai, lenkiškai ir maskoliškai.

oocoooooesooocsoeoooooooe 1L
NAUJAUSIAS 
ISZRADIMAS
lEnaiiTotaoiigi loute.

Daugybe odos Ilgu paejna no neezvarau 
užsilaikymo ir užsikrėtimo telpgl Ir nu
viduriniu ilgu. Dauguma® gauna puczkus 
pleiskanas, slinkimą plauku, plikimą per 
apsileidimą. Gydosi per aeatsakanczlua 
daktarus ar agentus, kurie tik pinigus isz 
vilioja, o paskui raezote mums, kad eme- 
te daugybe gyduolu lez tnvalriu apgaviku 
o pagelbos negavote ir sakote, kad. gal ir 
muso gyduoles negelbee. (Taigi meldže- 
me mums darodytl; kokis žmogus likosi

X Tegul nors vienas daktaras parodo mums 
X tiek padekavonlu, o mes duosime dideli 
X atligynlma. Pilka gaiva sunku gydyti. ja« 
X go senas ir gaiva žvilga, tai to pagelbsti 
X ne galima, bet jago jaunas, o turi retus 
X plaukus, o ant odos matytis maži plauku* 
3 czel tai tara galima sutelktlpagelba; plan 
3 kai neyra trybal—viena diena ne lezuyge. 
5 Atsiszauklan'lems nusiunslmedyka Infor 
3 macija su piaczlu apraezimu. Mes nešiu* 
j leme prisispyrę savo gyduolu, telelngaslt 
C daktaras Co ne vienas ne daro. Kas nori 
3 persitikrini tegul raszo pas

5 PROF. J. M. BHUNDZA,
996-990 Broadway.

Brooklyn,. N Y.
Adresas.—P. O..........................    Statas................ .. ................

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

Parduoda Szipkortes ant visokiu drneziausiu ir geriauriu lai 
vu. Siuncze piningus in visas dales svieto gfeieziause ir pi 
giause. Visi tie, kurie per mus siuntė apie tai gerai žino 
Iszduoda doetovierene del tu ka nori savo dali Lietuvoj’e katu 
pavesti. Del iriogysczlu prlstitu pilies Szadas, Juostas, Kepures, Karūnas. 
Špiliu k L t Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu, pi 
uingu ir t. t raarikyte paa nuuu » gasisdte teisinga atsakyma

0 Irlrazo
< {jį, WIENATINIS
J SALONAS IR GROSER-SZTORISi

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

Miltus ir vyska ta kas ira reikalinga del 
žmogaus. Teipos-gi prie vietos randasi Sa» 
tunas su milžiniszkais stiklais, szaitum alum 
arielkom ir pujkeis cygarais. Priektam 

parduoda SZIPKORTES ii 
siuncze piningus in visas dalei 
svieto grejtai.

PUIKI SALE DEL MITINGU, SZOKIU Ir it.

Puikiausia 
užeiga 

Jei Lietuviu!
[r avetinęnau-• • n_,sias pnetmiUas
lel visu kur ra
kite gardie Arielkele 
Alų ir Cigaru. Teip-gi
-ale del zobovu ir t. t,

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

DOVANAI Temykite gerai! tikrai lietuviška, didele krautuve
V I C I C M C Puikiausių armoniką, skrlpkiį, klornetij, triubij, koncertinų ii
V 1 □ 1 L Iii □ daugybė kitokiu muzikališkų instrumentu. Geriausių dziogorių, 

lenciūgų, visokių žiedų, lakotų, špilkų, kolčikų auksinių ir paauk 
suotų, visokio skyriaus mašinukių dėl drukavojimo gromatų, pui» 
kių britvų, albumų portretams, revolverių, Šaudyklių (strielbų), 
kišeninių lempukių, guminių litarų, adresams pečėčių, gramatikų 
mokintis angliškos kalbos, ^žodynų, istoriškų ir maldų knygų kokių 
tik randasi lietuviškoj kalboj, gražių popierų dėl rašymo gromatų

su puikiausiais apskaitymais ir dainomis—su konvertais tuzinas 25o., 5 tuzinai 
už $l.oo, 1000 už $6.00. Kas velitų sau ka parsitraukti, tegul prisiunčia už 5o 
markę ir teisingu adreso, o apturės didelį N 3 nauja KATALOGĄ.DO V ANAI 
su 315 aiškių paveikslų ir 1000 visokių naudingų daiktų. Aš gvarantuoju, kad mano 
lavonas pirmos kliasos, 0 prekės pigesnės kaip kitur. Orderius išsiunčiu greitai į visus 
Amerikos ir Kanados kraštus. Perkupčial gali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur.

Reikalaujant katalogo paminėkit, vardo laikraščio, katrame matėt apgarsinimu. 
<. VILKEVICH. 112 Grand st. Brooklyn, N. Y

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

PIRMUTINE KRAUTUVE VISOKIU GERYMU
WHOLESALE.
Pristato visokius gėrimus del soi 

lunyku ant pikniku, balu, krik4 
Bitynu alų, porteri, vynus, arieh 
ka ir L L Pristato in namus alq 
ir porteri bonkutem. Gėrimai 
pirkti pas Norkeviczia yra kana 

gyąhnl .Ra bandyk i tf________ I



Žinios Vietines,
— Pasniegti ir velei leidže 

per ka vandenio ne stokuoje.
— Darbai gerai eina
— Ilgiausi vakarai, žmone

lei užsiimineje ekaitymais- 
“Saule” galop užsiraszineje.

— Tikriauses liekarstvas 
parduoda aptiekoje Kazuno.

— Pas P. Millen gausite 
tikrai auksiniu daigtu žiedu 
ziegorelu lenciugeliu auskaru 
visokiu broszku ir tt.

— Užsiraezikite sav ‘ Saule” 
ir Kitokiu puikiu skaitymu gau 
site invales.

— Czionaitinei Lietuve', ja 
gu nori būti vyrais tai turi iez 
vien laikytis eu Shenadorio 
Lietuveis ba jagu vieni taisys 
o kiti gadys, tai gero ne pada 
rys ir daug ergeliu turės,

— Szita eereda nesziotojes 
gazietu neezios dovana del 
skaitytųjų gazietos “Saules” 
puikius kalendorius kad musu 
skaitytojeilaikeszventes turėtu 
ka pasiskaityt. Tikime jog pa- 
guodoti ekaitytojei ir ta neszio 
toje apteiks kaledu dovanele, 
nes tas iszpuola padaryti, žino
te kad vaikinelisdu kartus ant 
nedėlios del kožnoatneeza “Sau 
le.” Skaitytoje! “Saulee” yra 
puikamisleis susipras, jog rei
ke apdovanot.

— Ugnie kuris pasidarė Su 
ffolk kasiki oje, praeita Sere 
doe ryta, jau likos užgesinta. 
Ugnije pražuvo 18 mulu ir pa 
žeminis sztebelie tapo visiezkai 
isznaikyntas.

— Subatoje buvo paskutine 
diena paduoti aplikacijas ant 
ealunu laienu. Nauju aplikaci 
ju ant nauju salunu szimet ma 
žai yra paduotu, v.argei ir tie 
gaus.

— Badai visi daktarai susi 
tarė inraszit skolininkus m 
“juoda kninga” visus tuos ku
rie yra jiems skolingi. Ateiteje 
jago kas ateis pas daktare 
o tokie ligoms butu užraszitas 
toje kningoje, tai daktaras ne 
eje pas jin pakol tosios skolos 
ne užmokės. Gerai butu kad 
ir sztorninkai ta pati padarytu 
o tada ne nuneeztu tiek ant 
kningncziu.

— Pas p. Valuna 526 W. 
Center St. gausite visokiu pui 
kiu apsiavimu ant ezventee. 
Teipgi visokiu roberiu ir cze- 
batu. (tOT O))

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

810 ir 842 mes parduodam už $7.68

Siutai ir Overkotai kitur parduoda po S16 pas mus tik $10

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

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

Siutai po S5.68 Trumpos kelnaites 19c. Audeklini prie

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

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

iez

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

SHENANDOAH, PA.
— Da žmonise kantrybe ne 

iezeieemi.
— Darbai eina gerai ir už 

darbei geri.
— Biznei pusėtinai eina.
— Lietuvei szenden tiek

minties ingijo jog patįs sako 
kad jiems akis atsidari. l’riesz 
kelioleka metu buvo kaip viez 
tos perekles, o szedien arelei 
su geležineis pentinais. Nesi
duos akiu apsidumt persisene- 
juseis plepalais, teisybes jesz 
kos ir už teisybe in ugni szoks.

— Daugelis biznierių skun
diesi ant falszivu pusdoleriu, 
kvoteriu ir doleriu, kurie yra 
gana gerai padirbti. Matyt, 
jog Szenadorieczei moka daryt 
piningus ir da ne kurie skun- 
džesi jog juju ne turi.

Priceburg, Pa -Darbai ge 
rai eina, dirba visos aplinkines 
mainos kietųjų anglių.

— Lietuviu daugelis yra, 
tiktai labai žemai stovi apszvie 
time, ba gazietu ne myli skai
tyti.

— Draugyseziu yra; P. A. 
S. Kazimiero kurioja yra apie 
30 fanarin ir tai ledva givuo- 
ja S. L. A. kuopa ir ta bai 
gia mirt. Lietuvei teip susibro tas. 
liavia su Paliokeleie jog sun- ’’ 
ku ir atskirt.

Boston, Mass - Darbai vi
sai slobnai eina, Pribuvusiam 
sunku darba gauti. Teipgi ir 
kriaucziu darbai ka- tik kruta 
ne kurie lietuviezki kriaucziu 
kontraktorei bankrutina.

— L:etuviu yra pusėtinai, 
ale ne visi sutikime gyvena 
per tai ir Baltruviene butu rei 
kalinga del ne kuriu bobelių.

f

>

*

•K

Vyrsz Puse Milijono
Oekavoniu uz geradejlste,

Tas ira prietelis žmoniu-kuris suteikia 
zyrdinga broliszka rodą dyki. Ne susine- 
sze su gauje szendienynio vysokio sztamo 
apsigarsyntoju: Jeigu apsergate liga, tai 
aikite pas savo miesto daktara. 
Bet jaigu turite liga ^edinga-privatyszka, 
tai gal nenorite savo mieste gydintis, o jaigu 
geidi teisingai tapti pagelbėtas, tai bukite 
iszmintyngi klauskite patarymo garsingo 
Vokyszko Specijalisto kuris sugryžo isz 
Eurojios, isztyrias pagerinimo budo gydymą 
vysokiu kroniszku ir odos-skuros lygu, 
szimtai tukstaneziu pasiliko iszgydintais, 
kaip-tai jaunu vyru visokios užsikreczemos 
ligos, apriczsziu lygu kaip tai Reumatizmas 
visoki papuczkai, iszpuolima plauku urnai 
sustabdinti, nuo drugio-maleiijos. Geriause 
isztyrta gyduole nuo at pratimo svaiginn- 
cziu gerimu-gyrtybes, kuris su savo žyne 
prijimsroda, z.ednas, iszsygydins GY’RTIBE 
kurs tiek nelaimiu atsitinka irkruvyna pro- 
ce žūsta ir sveikata. Nebijokie paraszit- 
gromata, sekretai visame užlaikomi, gyduo
lių nesiunezeme panevali, kaip kiti jumys 
prisiuneze per panevale iszvyliodami paskui 
tini centą nuo jusu, kurs žmogus su szeimyna 
neturi ka valgyti, mvslidamas tapti sveiku, 
tai užmoka ant sikio po keletą desetkn 
doleriu. Cze visokias rodąs 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.

DEPOSIT NATIONAL BANK
Juozas Bagdziunas Hanazieris Foreign Departmento 

DU BO1S, PA.

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

NEGAL BUT
ATSISKIRTI

H EI B ALIUS.

Svietiszkas greitumas.
Elektriko maezina perbėga 

mile kelio in ?7sekundas.
Automobilus perbėga mile 

in 28į sekundas.
Garinei lokomotyvai padaro 

minuta kelio in 6 sekundas.
Baisi kelis padaro mile kelio 

in 49 sekundas.
Lenktiniu arklis padaro mi

le kelio in 35į sekundų.
Ant cziužiniu geriausias ežiu 

žinetojas padai o mile kelio in 
36 sekundas.

Žmogus perbėga mile kelio 
ir[4 minutas ir 12 sekundų.

Cleveland, Ohio - Lietu 
vei labai grąžei ir sutikime gy
vena. Galima pasakyti kad ir 
apezvietime augszcziaus stovi 
už kitus, nes myli laikraszcziue 
ir visokias kningeles skaityti. 
Atsiranda teipgi ir hetuviezku 
Jenkiu kurie užsigina lietuviez 
kos kalbos ir visai nenori su 
lietuveis užsidėti, ne in lietu- 
viezkas draugystes prigulėti. 
Žinoma daugiaue isz lietuvai 
ežiu kurios ežia augueios no- 
rints Tėvai ju kitaip nemoka 
kaip lietuviezkai kalbėti, ale 
vaiku iez mažiaus nepratina, 
per tai kaip užauga jau ne yra 
laikas mokyti, per tat kad ne
buvo lietuviezkos mokslaines 
vaikai eidami in publieznas 
mokslaines pamirezta 
kai.

— Dabar-gi per 
guod. prabaezcziaus
Halaburdos tapo atidaryta lie- 
tuviszka prie bsžn’czios moks 
laine, in kuna lankos apie 2 
szimtai vaiku. Yra dvi moky 
tos, kurios mokina Angelskai 
ir lietuviszkai, Teipgi dar ne 
senei pribuvias isz Lietuvos, 
lietuvys milintis savo kalba ir 
Ievyne moka greyti puikei ant 
vargonų isz ko visi yra užga- 
nadyti.

Staunton, Ind.- Darbai 
gerai rina,- ale uždarbei maži 
ir karu labai mažai duoda, tik 
po viena kara.

— Lietuviu mažas būrelis 
ir Bingeliu ne perdaug ba kaip 
nėr gaivinaneziu laszu tai ir 
ne užsilaiko.

Nashua, N. H.- Darbai la 
bai gerai eina, ir kas tik pribu 
na, tas greitai darba gauna, 
ale nždarbei ne kas.

— Del nekuriu mergeliu 
ketina pribūti poaia Baltruvie 
ne.

lietuviez

storone
Kun. J.

Wilburton, Okla - 
bai gerai eina, dirba 
diena ir pribuvusiam galima 
darba gauti. Czionais darbu 
nėra kitokiu kaip tik mainos.

— Parafijos reikalai men
kai stovi.

— Lietuviu didelis, būrys, 
o terp tu yra visokiu. Ale ko
dėl ne bus visokiu kad nėr ne 
bažnyczios ne kuningo, tiktai 
yra mokslaine in kuria atva- 
žucja viena syki kuningas ant 
menesio.

— Del bobelių butu 
linga Baltruviene.

Dar- 
kožna

reika

Garsingi kepti 
szebeibonai.

Bostono kepti szebeibonai, 
kuriuos galite pirkti kone kož 
nam sztore yra žinomi ant vi 
so svieto. Paežiam mieste Bos 
tone tik juju sunaudoję 32,000 
000 kvortų per meta ne skai
tant kiaulienos kuria iezkepa 
su ezebelbonaie. Viena isz did 
žiausiu keptuvių mieste sunau 
doje tik 14,000 kvortų per 
nedelia. Metuosia 1904 sunau 
dojožaliu ezebelbonu už$8 247 
842. Su kožnu metu tasai skait 
lūs daejo lig $10.000.000. 
Mušte Bostone randasi 600,000 
gyventoju, tai ant kožno pri
puola po 37 kvortas ezebelbo
nu.

Bellows Falls, Vt- Jagu 
vandens butu invales tai dar
bai eitu gerai, bet dabar bieki 
sumažėjo, ir per tai pribūvu 
šiam sunku darba gauti,

— Lietuvei sutikime gyve 
na, tik daugybe yra nusiminu 
siu jog karczemas visas uždare.

Utica, N. Y - Lietuvei visi 
sutaikei gyvena, kuriu ne di
delis skaitlius.

— Fabrikai po iezranku 
Tafto pradeda geriau eiti ir 
darbininku dangiaus prijima.

Sandy Hill, N. Y - Dar 
bai eina mažin ir žmonių be 
darbo atsiranda daugiau.

— Lietuviu mažas būrelis, 
ir tie ne visi sutikime gyvena.

Webster, Pa.- Darbai lig 
eziolei eina gerai, ale nežine 
kaip toliaus bus. Visi žmone
lei lauke Nauju Meteliu ba 
ketina pradėt geriau dirbti.

— Diena 5-ta szio menesio 
buvo didelis apvaikezczioji- 
mas tilto per rive isz Webster 
in Donora.

Kalendorių.
Su gražeis pasiskaitimais at- 

eiuneime dovanai kiek vienam 
kas prieiune savo adreea.

Adreeuokit: ()o jot)
Bischcff's Banking house.

237 Broadway, New York.

PLUKEI APDARIT05

MALDA KN1Q0

Gromata ant Kalėdų-
Dar yra laikas siunsti gro- 

matas in Tėvynė su linkėji
mais ant Kalėdų Spaustuvėje 
“Saules” galima gauti tam tin 
kamu popieru del raszimo gro 
matu su puikeis apskaitymais 
ir abrozeleis. Tuzinas 25^ su 
kopertomis 30^ Adresavokite.

“Saule” (to xoe) 
Mahanoy City, Pa.

Farmington, 111 - Dar
bai gerai eina, dirba pilna lai
ka. Pribuvusiam ne sunku 
dalba gauti, tik reike turėti 
Mainierckas popiera’.

— Lietuviu yra pusėtinai, 
visi sutikime gyvena. O mergi 
nu yra tik dvi ir tos vaikinu 
neatsigina, kaip tik in metus 
daeis, tai po faina vaikina 
gaus, o kad ir isz kitur kelios 
merginos pribūtu tai gautu po 
gražu ir bagota vaikina.

So. 4701 Aukso Altorius skurin. 
apdaru, apkaustitos ir auksinti k 
•ztai, apwalais kaupais, $1.C 

<0. 4705 Mažas Naujas A ukso A 
torius skariniu apdariu, apkausi 
tos ir auksuoti krasztai bu apwalš 
kampais , . . $1.(

Vo.4702 Aukso Altorius azagri- 
skuroje apd&ritoB, apwali kampi- 
auksinti kraaetai, lavai puikei i» 
marginta su auksinėms kwietkou 
labai puiki kningele $1.2

Vo.4703 Aukso Altorius minks? 
apdarai, auksinti krasztai ir apwa 
kampai, auksuotas križius, parasz> 
Ir puikei iszjearginta

So.4700 Aukso Altorius apdarit 
va baltais sloniaus kaulais, puik c 
ubrozelis isz oeluloidos, 8 siaabrfo

Daug Malianojaus žmonių 
žino kaip abudu atskirti

Pecziu ir inkstą skaudėjimas yra 
kaip dvinukai. Negalima praszalinti 
pecziu skaudejima be praszalinimo 
inkstu skaudėjimo. Jaigu inkstai esą 
sveiki ir pajėgi tada visas kūnas yra 
geram padėjime. Doans Kidney Pi- 
gulkos padaro drutus, sveikus inks

Poni Daniel J. Fisher nog 1027 
E. Pine st. Mahanoy City, sako: 
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 tankei nebegalė
jau stovėti ant kojų. Ant galo buvo 
mano gilukis dasižinoti apie gerove 
Doans Kidney Pigulkos ir pirkau 
baksuka ju Timm’s aptiekoje. Užė
mė tik trumpa laika praszalinti vi
sa ta 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 50c. baksukas. Foster-Milburn 
Co. isz Buffalo, N. Y. yra pardavėjai 
Su v. Valsti juose

Miller & Riedinger
Duonk-ktpei Ir Parduotoje Salduminiu.

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

Mahanoy City, Pa.

TARAILA MAIinOTflin Padekite mums apgarsinti musu Tabaka tarpe IADAMJ llAULIUlUJLI draugu o gausite FONOGRAFA 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 <hkai, koncertą dydelu benu arba 
orkestru, dainas geriausu dainoriu, juokingas 
ir užimanezias, visa ta ka tik norėtum iszgirst 
jalirua pritaisvt. Paklausk artyiniausoj muzi- 
aliszku instrumentu sztore, o apie kalbamaįa 

maszina “KING” i Karalius! (lažinosi kad ja 
, visi pardavinėja po $15.00. Mes norim kad 

jus padėtume t mnms pagarsinti mus Geriausio Tabaka cigaretams ir pipkiai. 
Mes pri si tinsi m jums visokio tabako po biski. Austriszko, Bosniszko, Heroogiszko o ir 
Rusiszko viso sykiu uz klijus lengvai ta tabaka galit parduot savo draugams, nes yra 
tai geriausias tabakes koki kur galima gaut. Tabakas j/ra tas pats kuri jus teip noriai 
rukct Europoj, tabakas kurt jus draugai ne mažiau už jus mill. Aplaikes nnn tabaka 
rekumendavok ji savo draugams, duok jiems mus vanta ir adresa ir tokiu budu padėsi 
mums apsigarsint Už tai mes duosim jums VIS Al DYKAI mus “KING” fonografa 
Yra tai vienatinele proga gaut dovana. Uz tabaka, mes riiokosim $6. Prisiunsk oO*5 
(stempoms) isz kalno o mes iszsiunsim tabaka ir fonografa. Apžiurėjas jai rasi gerais 
užmokėsi Ekspresnionui liknsus $5.50 ir pasiliksi juos sau. Piningus sugražinsim kožnani 
kuris bus neužganėdintas. PASARGA: tas dovanas duosim tik teip ilgai kol mes tikrai 
nepersitikrinsim jog mus kompanija yra ganėtinai apgarshita. Todėl patartam neatideti 
jagu norit gauti mus FONOGRAFA DYKAI. Adresavokite:

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

M t ha 
dyde- 
diena 
prierz

Kur Žalnierius, ten 
Jynksnia bus!

Szv. Jugio Kareivei 
noy PJaue, Pa, parengi 
Ii balių, o kur s a'sibue 
31 December, 1908 m.
Nauja Meta, aut sales Mttzge 
rio. Prasidės ant 6 ad. vakaie

Inženga 25^
Da kaip Plėnis stovi, da to 

kio balats nebuvo kokie dabar 
bus. Specialiszki slektrikinei 
karai veez daugybe svccz u.

Iez Statupenu Vokieczei resz 
lietuviezkus szokiue. Pribukit 
seni ir jauni, o pamatysite 
kaip atgausite nauje smagutra 
ir sveikata sutinkant Nauja 
kita meta.

Begk pas Ragazinska i
Kur begi teip maigai?
Ar tav kas ne gerai?

Gerai man ii smagu!
No Ragažinsko sznap.

selo turiu!
Ir tu kūmai

nestenetum
Jago tokia a-
rietka turėtum

54.-56 N. MAIN STS

Agentas

Columbia
ALAUS

PUIKUS Plono Modelo Mf?u Zlegorelis 
Uždaromai, pulke! iszmargint&e. akfo iezdirbtao 
iez vlreziauB užplikomai, iez 7 akmeniu, vidurel 
amerikoniezki. Gvarantitae 20 metu, eu moterių 
ilgiu ar viriezko trumpu paaukeuotn lencugeliu 

83.75,

.AOIES or
2ENTS aižo

•Iii g u mat isltai pirksi. Atsiųsim per C.O.D. per 
ekspresu ir jagu patiks ir iezrodie ant $15 ziego 
relinis tai užmokėk $3.75 ir paimk sau Raszyk 
ar viriszka ar moterlszka. JI. C. Fabcr, 29.

229 Dearborn St. Cbicairo.

UZTRUCINTAS KRAUJAS
Mes esame VIENATINI SPECIALISTAI 
NEW YORKE. Kitokiu ligų negydomo. 
35tukst. žmonių hzgidome traukijo 20melu 
.Jagu turi vario-kolorio pletmas, puozkas 
ant kimo, iszpuolanczius plaukus, gleivėtas 
lopelius burnoje, skaudanezius kaulus, 
bėga n ežius skaudulus. Mes iszgidoni bai- 
eiausus stoviu ligų in 901)1 ENL GEDIMO. 
Visas opas iszgidomi in 30 DIENU nepai
sant kokiam padėjime. Mes prašaliname 
baisybes parai ižo, aklunia, ar lokomotor- 
ataksija, visos ka paeina nog užtrucinto 
kraujo. Mes neparduodam czistitoja kraujo 
tr bonkas gvarantiti užtekti ant menesio, 
aiktai iszgidima kaip virsz-pamineta. Mes 
galime pataisyti padėjimą suparalizavotu 
žmonių ir tikrai sustabdom kita jo užpuoli 
Mes PRASZALINAM JO PRIEŽASTĮ. 
Jagu esi iszbandes visus kitus gidimus ir 
tau jau drąsą i ra atimta, mes szirdingai pra 
szome kreiptis pas mus, ipatiszka arba per 
gramata:

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

NEW YORK.

VISAI DYKAI
Prisiųsk mum ponį markių, savo 

^tikrį vardų, pravarde ir adresų, o 
mes tamistui nusiųsime No. 3 kata
logą, didžiausių lietuviškoje kalboje, 

fflfl 61 didelipuslapei. Jame telpa teisin- 
p) apraSymai apie suvirs 200 visokiu 

W ■* kuniS.<ų nesveikumų, vyrų, moterų 
ir vaikų. Išaiškina pradžių, priežas- 

™ 1 i VįĮ ir pasekmes ligų Ir pasako kokias 
gyduoles naudoti, kiek jos pn-kiuoja ir kur jas 
gauti. Telpa paveikslai ir prekes visokių nau
jausių electro-gydnnčių aparatų, Roberinių 
daiktų. Magiškų aparatų. Brukuojamų ir Ra
šomų Mašinų. Stcreoskopų ir Jiem Paveikslų, 
Armonikų, Koncertinų. Britviį ir daugel kito
kių kožnanireikalingų daiktu. Rašyktuojaus. 
Jonu I. Bagdziunas, I’ropr. Adresuok teip:
JOHN’S SUPPLY HOUSE

24 P1LSEN STATION CHICAGO, ILL.

W. TRASKAUCKAS
PIRMUTIMS LI ETL VISZK AS

-^'GRABORIUS^-

Laidoja kimus numirusiu. Pasamdo 
ryginus ir vežimus del pasivažinėjimo. 
Krausto daigius ir 1.1. Viską atlieka 
ka nogeriause ir puikiause. Su virsz 
minėtais reikalais kreipkities pas jin o 
busite visame užganėdintais.

520 W. Center St. Mahanoy City

M0ARPYTI MONUS

Knyga, aprašanti kaip padaryti 63 
monus be aparatų ir ypatingo mokslo. 
Preke 60c. Pinlgua’siųsti Money Or.

JONAS ILGAUDAS
3312 S. Halstod St., Chicago.

Pigus kuferai pas Gruberi
Ka tik aplaikeme daugybe 

nauju ki f ru vituckuose dy- 
iumuoae nog $1.35 lyg $2 $3 
:r $3.50. Teipgi ateikyte pama 
ryti musu drūtas valizas.

34 E Center St.
Mihancy City, Pa

Dr. „,J. Fropstep
Specialistas AKiu Lygas

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

Ofisas adinas 8 ryte lyg 8:80 vakari 

308 E. Centre St.

Pigus czeverikai.
Szventes artinasi todol norime pir 

duoti visa užsilikusi tavora labai pi
giai kaipo tai: 
$2.50 Vyru vilnoni czebatai 
$1.75 Vaiku “ ‘‘
$1.25 Vaikucziu “ ‘‘

Moterų vilnoniai iszdeti 
kai 75o.
$3 moterių leketkai po 
$3 vyru “ “
Common Senoe Shoe Store,
35 W. Center st. Mahanoy C. Pa

$1.75
$1.25
■98c 

czeveri-

$1.08
$1 08

Teinykite.
Metinis susirinkimas “Stock 

holders Merchants Banking 
Trust Company” banko, itz 
rinkti 15 nauju direktorių ant 
viso meto. Susirinkimas atsi
bus banke ant kampo Main ir 
Center ulycziu. Mshanoy City 
Pa. Utarninke Dicemberio 
22-tra 1908 m. tarpe 3 ir 5 a- 
dynos popiet.
Chas L. Adam, Sekretorius. 
(D<c. 8-15-22)

RUPTURA
Vyriu, Moterių, Vaiku

ir jos gydimas
Be peilo, be operacijos, be 

patrotimimo laiko.

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

Ne siranda tokio “NaminoGydimo” būti 
iszgydintu. Iszrad imas mano Met bodo tikrai 
ir ant visados iszgydimas visokį padėjimą 
rupturos ir yra tai garsingiauses iszradintas 
per mano gydimą beskaudaneziosoperacijos 
ar patrotnima laiko.
Atsiunsk 2/. marke ant knygutes su pavei
kslais. Dykai del visu.

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

Wilkes-Barre, Pa,
Galima suaikalbetiLietuviaxkai-Lenkiszkai

Sztorines Steni pos-
Ar renkate sztrrinias stempss 

Mes esame vienatinis apsiavimu ezto- 
ras mieste ka ducda stempae. Mes 
prigelbesime pripildiuti tavo knygų 
te. Galima gauti puikias dovanas už 
jias teipgi parduodame geriausius 
apsiavimus vieam mieste.

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

NAUJA KNYGA

Seno Ir Naujo Instatlmo su Paveikslais

Yra tai pirmutine knyga lietuviazk 
su teip puikeis paveikslais, padirbti, 
per europinio artistus. Puiki popier 
-.Yiszkus drukas. Didelo formato.

Kožnas gėrėsis katras taja knyg 
ausipirks. Norint daug kaszto an 
iszdavistes tosios knygos pad ėjom 
vienok pastanavijom 

5abHktKU.ardurt 50 centi
Teipoe-gi turime visokiu dvasiszk- 

ivietiszku ir istorinu knyga kari, 
katalogu gausite dykai. AareaavokK 
Baals’’ Mahaaqy Gifts-

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! 
m ūso rudeninius ir žeminius tavoms, o jia 
pas mus pirksite, tai suezedinsite piningus 
Hl Ii r ninlin f t^"Fas mus dirba Lietuvaites.

OR T 0 R 122 W. Center Str. 
lull UlUIJu ( 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 pateisite pecziu 
jaigu pas mus pirktas.

KLAIDA APGARSINIME
“Saules” Kalendorinje ant 1909m yra 

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

Gausite visokiu auksinu daigtu 
pas G. Miller, J13 W. Center St;

Mahanoy City, Pa.

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

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

George /Ąilkr
113 W. Centre St.

S. J. Rodaviczius,
Vienalynis Lietuviszkas agentas East St- 

Louis, I’ll., ir jos aplinkuje, kuris siunezia 
Iiinigus in visas dalys svieto, parduoda szip 
:<>rtes unt geriausiu linijų pigiaj ir greitai 

teip kaip kompanijos ofise; paid uodą kny
gas, szkaplierius, abrozelius ir t. t. 
Iszdyrba visokius poperius laiszku raszymui 
parduoda tuziną už 25/. 5 už $1.00.

Perkupcziai ir Pedlioriai! Tai yra ęeriausi 
proga del justi uždyrbti pinigus pnesz Sz
ventes Tie laiszkam popeliai yra tik dar 
naujai iszlaisti ir jie ant tiek gražus, kad 
žmones perka nelyginant kaipsziltns bly
nus. Nemislik ilgai, pasiusk “Money Order” 
sziendien nes ta proga trauksis tik 15 dienu. 
Kas prisius orderi tuojaus bus 40 procentą 
nuskaityta. Laiszkus adresuokite:

S. J. Rodaviczia,
452 Collinsville Ave., E. St. Louis, I'll.

BALSUOKITE UŽ

w. F. DOCHNEY
Ant Miestiszko Burgiso.

Demokratu Partijos

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

125 E. Oak St. 
Mt. Carmel, Pa

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

Didžiausias
surinkimas szlubinu 
szlebiu visam mieste.

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

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

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

Szilkai dabar 
madojo. Ciza 
rasite didžiau 
si -szrinkimo 
szilku neigu 
kitur ir tai 
visuose kol 
ruošė už maža 
preke.

HARRY B. FRIEDBERG.
11S W. CENTER STR. MAHANOY CITY.

Kalbame Lietuviszkai, Lenkiszkai, Slayokiezkai, Angliszkai


