
The Semi—Weekly

TVB ONLY LITHUANIAN PAPER IN THE WORLD PUBLISHED SEMI-WEEKLY. 
BAR A LARGER CIRCULATION THAN ANT OTHER LITHUANIAN PAPEI. 

AND BRINGS THE BEST RESULTS TO ADVERTISERS.

APPEARING EVERY TUESDAY AND FRIED AY, 
SUBSCRIPTION $2,50 PER YEAR.

BBPK8ENT8 THE INTERESTS OF NEARLY !50,000 LITHUANIANS RESIDING IN 
THE UNITED STATES.

D. T. Boczkowski, Publisher, 
520 A 522 W. South Al. Mahanoy City, Pa.

No. 103 Mahanoy City, Pa Diena 22 Gruodžio (December) IDOS

Du—kart Nsdtliaii T,»fkrMstta

SAULE
ISA TAI WYENATINT8 BAJKBABZTII, TIRIU LUTVWIBZNAB ATT 1WIWM 

KURIS IBZEJNA DU KAKTY ANT NKDKLD8.

I
KASZTUOJE ANT METO 82,50.

R&szant gromata in Rediste uždekit szitoki adresai

p D. T. Boczkauskas,
i 520 & 522 W. South Al. Mahanoy City, Pa.

Metas XXI

Kas girdėt ? Isz Amerikos.
Petniczioje Kalėdos, arba 

Užgimimas musu Ižganytojaus 
Jėzaus. Yra tai linksmiause 
szvente knkszczioniszkame 
sviete, tiktai ne vienetai tai 
szvente apvaikszczioje: vieni 
iszlaik pasirūpina svaiginan- 
ežiu gerymu, kad su pagelba 
guzutesir aluezio padydyt ta 
szvente, ta lynksmybe del gar
bes užgymusio maz'iulelio o da 
pasirūpina galvas susiekaldyti 
ant dydesnes garbes.

Be gerymo nieko ne galime 
pradėt, viską pradedame 
arielkos ir no alaus- be to 
bus ižganymo- be to nieko 
buna.

no 
ne 
ne

Žmonelei yra papratia priesz 
koki svarbesni atsitikyma vi
saip tauzyti. Priesz iszrankas 
prezidento api nieką ne posmą 
vo, kaip api politika- api 
kas bus prezidentu ir kas bus 
sudže ir tt. Dabar api strai- 
kas ir kas cze nusides no “ap 
rilaus”. Straiku jokiu ne bus.- 
Darbinykai gaus kiek, norės, 
kompanijos anglines savo iž- 
spaus no žmonijos- žtnonije 
piningu turės invales užmokė
ti gales. Kaip pitrngu bus ge
rai bus!

Sze gadyne sunku yra fabri- 
kantus . priverst, kad pakeltu 

US'mokesti,- fabrikantai, kol ga
li tai pakelinėje mokesti, o 
kaip ne gali, fabrikus sustab
do ir sav turi gerus laikus, ba 
turi piningu invales.

Milionierei su piningais vy- 
sur inlenda. Stato fabrikus 
Europoje, o su piningais eu 
ropines vieszpatystes malonei 
kožna priyma. Europoje yra 
visuose kalnuose aukso sidab
ro ir kitokios medegos api ku
ruos tai skarbus, ne žino tenai- 
tinei gyventoje!, tiktai ameri- 
koninei milionierei.

Su piningais visur prilys, 
Ir vartus dangaus atidarys.

Primename paskutini karta, 
ydant del savo gyminiu in Lie 
tuva užraezytumete gazieta 
“Saule”. Isz tenais ne vienas 
užeiraszytu, nes labai daug tu- 
rei ergeliu su prisiuntimu pi
ningu, o žinote, jog ir prie pi 
ningu ne kožnas prisilaiko. 
Mes gauname daugybe groma- 
tu, kuriose praezo gazietos “S." 
ir raszo, jog turi giminaiti 
Amerike, tai tas užmokės, o 
tuom laik tasai gyminaitis nuo 
gas kaip py plis, jog pats ne 
turi ka valgyt; da jis kam ten 
gazieta pirkines. Mes ne gali
me jeszkot veju laukuose ir 
laukt giminaiezio, kuris isz- 
pirktu gazieta.

Teip, teip, patie susiprask!- 
. te o nupirkkite del savo gimi- 

naieziu, tai bus geriause dova
na ant Kalėdų, ba “Saule” 
dydelei yra numylėta Lietu
voje.

Ciesorius Wilhelmas kas me 
tas praleidže deszimts milijo
nu doleriu. O czionais žmogų 
pati namie iszbara jago pralei
dže kvoteruka.

Sir Hart, žinantys gerai pa- 
deyma Kinuose, pildindamas 
dinsta randaviszka per dvide- 

. ;i-z:mts penkis metus, kalba api 
\ psiszvietima ir užvedima moks 

lainiu Kinuosia, ir gyvento 
jai galop pasikelineje, turėda
mi szviesia ateite priesz save. 
Sir Hart priduoda jog Kinai 
labai amerikanizavojesi ir grei 
cziau kyla ne kaip Japonije 
ir ne užilgo jaja pralenks ap- 
szvietime ir permainosia.

Atsirado kokis tai daktaras 
kuris iszrado spasaba ant var
go ir kožnam duos rodą už 50 
centu kaip dasidirbt turto. 
Kvailiems kurie ant to apgar
sino atsiszauke nusiuntė tokia 
rodą “Dirbkie nuolatos”. To
kia rodą niekam ne verta, ne 
skatyko. Ba nuolatiniu darbu 
da niekas nedasidirbo turto.

Trumpi Telegramai.
§ Bosnia ne buvo luoša nog 

jungo turkiezko nog 1389 ka 
da turkai užėmė.

§ Angliję turi duoti kas me 
tas pagialba del 405,000 ižba 
dėjusiu indiecziu.

§ New Yorke prova uždrau 
dže vaikams ir mergaitėms že
miau 14 metu pardavinet ga- 
zietas terp adynu 10 vakare ir 
6 isz ryto.

§ Kone 4,000,000 svaru 
kiaules szerszties likos atga 
benta isz Shanghai, Kinu, pe
reita meta; verties $1.858 600

§ Paprasta garine lokomoti 
va turi tiek drūtumo kiek 900 
arkliu.

§ Greieziausias paukfztis 
yra 1 frigate” kuris perleke 
ant adynos 300 miliu.

§ Pagal surasze Suv. Valst. 
randasi dedamu visztu 233,- 
598.005 turinezios verties 
$70 000.000, kiausziniu tiek 
sudeda jog kožnam gyventojui 
pripultu po 203.

§ Washington, D C.-Vienuo 
lika Žalnierių isz 18-to regi- 
mento stovinti Camp keithley, 
Mindanao užsitrucina per gėri
mą methvl.

§ Washington D.C. In laika 
37 metu isz Vokietijos iszkelia 
vo 2.707 676 vokiecziu o kone 
penkta dalis tuju atkeliavo in 
Suv. Valet, teip daneeza ame 
likomezkas konsalis.

§ New York.- Nog 2 hg 16 
Decemberio likos iezisiusta in 
užmari per “Money Orders” 
suvirszum $5.000.000 tai yra 
per paczta.

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

Lietuviu Tauta I ir II to
mo. $1.50
Ižganimas Vargdienio. .250 
Koks privalo būti vaiku augi 
nimas. .250

Tikri ir ne tikri Szventie- 
jei. -250

Lietuviai! ar gerais keliais 
žeagiame. .150

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

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

Kankintojai ir Kankintiniai 
už mokslą.
Dvyniai vagie.

1.00
.250

vyru 
o ku

Dydelis balius
Lzkele senu ir jaunu 

klobas iez Mahanoy City 
ris atsibus Ketverge 31 d. De-
cembei ant Gotauto sales. Piasi 
dės ant 7 ad. vakareir trauksis 
per visa nakti lyg naujo meto. 
Lietuviszka orkestrą rež sma
gius lietuviszkus szokius. Ko
mitetas užpraezo visus ateiti ir 
praleisti linksma laika o ir 
laukti naujo meto.

lažanga 250.

KOZNAS RASZO GROMATAS.
Bet jago nori raszit gromata ant puikiau 

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

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

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

Labai puikus. Adressas:
D. T. BOCZKAUCKAS, 

MAHANOY CITY, PA.

Tikrai paukszcziu 
l a m ili.je-

Hammond, Ind.-Ne toli nog 
czionais gyvena Martentone 
motere kuri ne senei trecziu 
kartu apsivydavo nes kožna 
karta eu paukezezio pravarde. 
Ir teip: josios pravarde po 
tėvu buvo Kurapka, josios pir 
mutinio vyro pravarde buvo 
Dagilue, antro vyro pravarde 
Žvirblys o tebyrio vyro pravar 
de yra Putpela, Dabar ezeimy 
noje tandaeidu D igilukai, vie 
aae Žvirbliutis ir tris Putpe- 
lai. Tosios moteres tėvukas 
vadinosi Gulbe o vienas isz gy 
minaicziu Karvelis. Isz tikru 
ju pauk zeziu familije, kad tik 
kokia diena visi - ne iszlektu in 
padanges.

Užkalbinimai geležiniu 
kompanijų.

Pittsburg, Pa.- Geležinkelio 
kompanija Virginia užkalbi 
no geležinkeliu kompanijas po 
valdže Harrimano 1800 plieoi 
niu vagonu fabrike American 
Car ant Foundry Co. Geležin
kelio kompanije Erie užkalbi
no fabrike American Car and 
Foundry Co. 5 lokomotivu po 
$16.500 už kožna. Augszcziau 
užkalbeymai yra verti $2 500.- 
000.

Ne uždirbi daugiau kaip 
86- nesipaeziuok.

New York.- Sudže Foster 
ezendien nusprendė jog, jago 
vyras tik uždirba $6 tai ne yra 
priverstu maityt savo paezia. 
Metas adgalios Lesser Glass- 
berg apsipaeziavo ir uždirbda
vo tik $6 ant nedėlios. Pati jo 
jo Ona ne galėjo užsilaikyt 
ant to ir atsiskyrė, po tam 
skunde vyra už neiezmaitinima 
josios ir prasze $2 ant nedė
lios.

Sudže Foster teip kalbėjo; 
“Jago motere geidže iszeit už 
vyro kuris tik uždirba $6 ant 
nedėlios, tai turi rizikavot api 
tolimesni gyvenimą eu juom, 
Rtike pirma gerai apsvaretit 
tai dalyka priesz vitezevone 
o ne po tam rugot ir ekunstie 
kada jau užvelai. Mes sutinka 
me su sudžiaus nusprendimu.

Užmusze paezia ir josios 
prielaidini.

Roodhouse, I’ll - Williamae 
Barnhart parejas vakarenamon 
nog darbo, užtyko duris uždą 
rytas ir užstumtas, nes inejas 
per kuknios langa patemino 
savo paeze glebije Korolaue 
Clappo. Kada prielaidinis pa 
regejo inejnant vyra, isztrauke 
revolveri ir kerszino nuezovi- 
mu jago ne apleis namo. O 
kad vyras tame laike ne turė
jo jokio ginklo prie faves, nu 
fidave pas savo kaimyną ir pas 
koliniae revolveri sugrižo na 
mon ir abudu nuezove ant vie 
tos Nusidavė po tam ant poli 
c jos ir pasidavė in rankas tei- 
-■ingyetee. Jau nog senei Barn- 
bardas turėjo nvžiurejim e sa
vo paezia ir Clappa nes nie
kad ne užtiko jos meilingam 
padeyme.

Tik pneziuotiems angleka 
sems duoda darba.
Pittsburg, Pa.- Pittsburg- 

Buffalo Coal Co. kuri yra loc- 
n’nkais nelaimingu kasikiu 
Marianna tomis dienomis atsta 
te iez savo kasikiu “Jumbo” 
visus jaunikius nog darbo o da 
ve visiems paeziuotiems darba 
ir teip ketina daryt vieoeia sa 
vo kasikloeia. Kėlės dienas ad 
gal atstatė nog darbo 75 singe 
lūs o juju vieta apėmė paeziuo 
ti anglekasei.

Paima aplaike akyva 
dovana.

Boston, Mase.- Panna Mary 
E Robine, daraktorka iez ko
legijos Simmons, aplaike tomis 
dienomis nepaprasta dovanele 
ypatoje kudygio, kuris likos 
per jaja pryimtas ir jin au 
gins. Panna Robine susipažino 
su jauna pora laike keliones 
Abudu in koki tai laika numy 
re palikdami jai kūdiki ant 
ifzauginimo. “Dovanele” at 
nesze tarnaite su visais rasztaie 
kas kiszasi atidavimo kūdikio 
o ir visa turtą.

Motore užklupo ant 
kuningo.

Uties, N. Y.- Katalikiszkae 
kunigas Simonas Pniak iez pa- 
rafijos Szv. Tra’cee, lenkiezkos 
bažnyczios apskundė viena isz 
savo parafijonku Mrs. Agniesz 
ka Olczakiene už užklupima 
jojo ant uliczios su kitoms mo 
terimis, Olczakiene teisinosi 
jog kuningas jaja visaip iezva- 
dino laike pamokslo o kunin- 
gae Pniakas kalbėjo jog Olcza
kiene užklupo ant jojo be prie 
žasties, supleszdama jam šuto- 
na, kirto su kumecz’a m veidą 
ir numėtė jam skrybėlė, po 
tam aps’redžius ir jojo rubus 
epacieravo po ulieze o atėjus 
in klebonije da jin iszpludo. 
Parafija yra persiskyrus tenais 
isz priežasties neapikantos 
prieezais kunmga.

Bosiję reikalai),je gero 
ūkininko

Washington, D. C - Spe- 
cialiszkas agentas Demnis da
neeza in biurą vertelgystos jog 
Rosije pajeizko gero ukininKo 
kuris parodytu tenaitiniams 
ūkininkams kaip augint kor- 
nūs, o ypatingai pietinėje Ro- 
eijoi, Beesarabijoi, Randavisz 
ka Drauguve Ukininkystes 
tokiam vyrui mokėtu ant metu 
$4 000 ir narna ant gyvenimo 
dykai.
Tėvo paskutine Kalėdų 

dovana.
Ch cago.- Rinkdama per ke 

lis menesius savo penus Mag 
duke O’Leary puspenktų metu 
senumo idant nupirkt savo tė
veliui davonele ant Kalėdų. 
Pereita petnyczia nupirko sa
va tevelui Kalėdų dovana. Bu
vo tai vainikas kvietku kuri 
uždėjo ant grabo o vainykeli- 
je radosi tokis paraszas: “Tė
velio paskutine Kalėdų dova
na” Tėvas josios gulėjo grabe. 
Ejdamas in darba likos šuva 
žinetas per truki. Liūdnas 
bus Kalėdos tame tame.
360000 užsiuvti 

drapanosia.
Lapeer, Mich.- Tomis dieno 

mis numyre czionais James 
Gray, 68 metu senukas palik 
damas $75.000 turto. Senukas 
ne tikėjo m bankas ir nesziojo 
ei piningus užsiuvęs pamueza 
luosia savo drapanų. Iszsky 
riant $15.000 ka rado namie 
da $60 000 bumaezkosia rado 
jojo gyminee. Po laidotuvių se 
na tarnaite norėjo parduot ne 
baszninko drapanas del skudur 
ninko, nes suėjo gyminee m 
laika peržiurėjo drapanas ir ra 
do virezmineta suma.
Paliktas turtas ant misziu 

ne yra legaliszku.
Manitowoc Wis.- Svarbus 

apsvarstimas likos ižduotae, ku 
ris kiszasi palikyma turto po 
smert, ant atkalbeymo miežiu 
czionais ir visam Suv. Valst. už 
nebaezninko duezia.

Sudže Calloupeck teip iždą 
ve savo apsvartinima provoje, 
api palikta turtą mirusio Ta 
mofzaus Callaghan ir pripaži 
no jojo testą menta už ne tikra 
Nebaezninkas užraeze visa sa
vo turtą kuningui už atkalbey 
ma miežiu už jojo duszia o ir 
už duszes jojo giminiu isz viso 
$8 000 Sudas tojo testamento 
ne pripažino o prova dabar 
ejs in Supreme suda.

ISZ ROSIJOS, LIE. 
TU VOS IR LEN

KIJOS.
Permainos dvasiszkijoje-

Vilniaus vyskupijos valdyto 
jui Michelkevicziui ineakius 
perkelta: kun. Jaroslavas Vol- 
dakae f Ji jalistu prie Kozakisz 
kiu bažnyczios ir ka-tik isz 
ezvestas kun. Antanas Gedgov 
paskirtas kamendoiium in Ro- 
dunia

Nukentėję-
Nuo spalio 15 d. ligi lapkn 

ežio 1 d. nuo ginkluotu užpuo 
limu nukentejo 33 valdininkai 
(užmuezta-1 6, sužeista-17). 42 
eziaip-san žmones (užmuszta- 
25; sužeista- 17) Pinigu isz 
pleszta 161.357 rubl. ,

Seneliai czinauninkai.
Juru ministerijoj yra taip 

vadinamoji admirolu taryda. 
Tai tarybai dažnai priseina 
kalbetics ir spręsti apie labai 
svarbius laivyno reikalus. Te- 
cziau toj taryboj sėdi ne jauni 
sveiki vyrai, bet seneliai. Jau
niausia isz ju tai admirolas, 
Skridlovas, turis 64 metu?, o 
yra ir daug vyresniu, net 84 
metu. Tokie tai neprigirdi, 
suirę seneliai! szvepliuodami 
tariasi apie svarbiausius laivy
no reikalus.

ApiįŠeszinias paczto.
Trocko Savskas. - Apiplesz 

ta paczta važiavusi isz Urgos 
Liachton: užmuszta 3, sunkiai 
sužeista' 1, pagriebta 250.000 
rb.

Paaukavo 2 milijonu 
rubliu.

Maskva.- Mirusiojo profeso 
riaus Zacharino žmona ir dūk 
terš paaukojo 2 milijonu rb. 
Zacharino vardu ligonbueziui 
pastatyti ir jin užlaikyti.

Atrado anglies
Kurskas.- Netoli miesto 

Stari Oskol rasta valstiecziu 
žemeje akmens anglių kaey- 
los.
Prezidentas Durnos pade 

kavoje už dinsta.
Petersburgas.-Nikalojus A. 

Komyakov, prezidentas Du
rnos, padekavojo už savo dins- 
ta po rinksmingam susirinky- 
mui ant kuriu labai nubaus
tas ir kritikavotu.

Pasileidus aristokratka.
Warszava.- Dydelei susi- 

biaurino augsztesnio gimimo 
ypatos Warezavoje per atyden- 
gyma per policije slaptingo 
namo prie uliczios Widok, 1- 
3. kur gyvenime ne kokios tai 
Juzefus grafienes Gomolinskes 
kur nevos laike kroma mote- 
riszku skrybėlių, atsibuvinejo 
sueymai meilingi teip ponu 
ir poniu isz augsztesniu ypatų 
miesto Warszavo. l’ne tosios 
draugoves prigulėjo kokis tai 
austrijokas Ksaweras Milo 
bendzkis. Pohcije atrado te
nais laike kratos puikei pa 
puosztus kambarius o teip—gi 
ir biurą informacijos, kuri už- 
eijiminejo pristatimu paleistu 
vingu moterių irmergynu. Sue 
me daug visokiu gromatu, ad 
resu ir fotografijų suvirszum 
300 paleistuviu o vis isz augez 
tesnio (?) gimymo o daug'ause 
isz Kijevo ir Lodžiaus. In taji 
narna atsilankinejo virai su 
svetimom moterim kur pralei- 
dinejo laika ant paleistuvys- 
ežiu.

Gomolinska ir Milobendzki 
policije aresztavojo ir patalpi 
no kaleyme. Dabar iez to pas 
tojo didelis eumiszimas t erp 
varezavines arietokracijoe o 
euduosia bus daugybe atsiski 
rymu teip poru.

Caras apdonavojo luosybe 
del žudintoju-

Petersburgas.- Caras apdo
navojo luosybe del deszimts 
maisztininku kurie eme daly
bas ekerdyneje Bialostoke me
te 1905. Toje ekerdyneje vie
nuolika knkszczioniu ir eepti- 
nesdeszimts-trie žydai likos 
nužudintaie o suvirszum ezim- 
tas ypatų likos maž daugiau 
pažeistais. Valais maisztinin- 
ku likos aresztavoti ir pripa
žinti Birželo menesi pereita 
meta.
Koplycze del paržuvusiu 
Buso-Japoniszkoi karei.
Petersburgas.- Caras davė 

pavelinima del Graikijos kara 
lienes ant rinkimo auku del 
paetatimo koplyczios ant atmin 
ties pražuvusiu Žalnierių kare 
je su Japonais. Koplycze liks 
pastatyta czionais ir ketina 
kaszuot 50 tukstaneziu rubliu.
Užpuolimas ant kunigo.

Vilnius.- Ant’'prabaecziaus 
Suderave, keningo Adomo 
Loiko, užpuolė szeezi pleszikai 
mierije apvogymo. O_kad ku- 
ningas Loikae ne turėjo pinin
gu, per tai pleszikai pradėjo 
jin baisei kankyt: permusze 
jam pakauszi, sulaužė rankas 
ir pabėgo, palikdami savo auka 
be vilties iszsigydimo. Varga- 
mistras ir zakristijonas kurie 
stengėsi savo prabaseziu ap
gint, ta'p-gi likos baisei ap 
daužiti. Kuningas Loikas yra 
piabaeczium Suderave jau 30 
metu o per ta laika užsitarna
vo nog visu didele pagodone 
ir meile. Piningu niekad ne tu
rėjo ba iždalindavo pavargė
liams.

Bosiję bijosi kares-
Petersburgas- Czionais 

vieszpatauje didelis nerimastys 
isz priežasties kerszinantes ka 
res Austrijos o kuri butu pa
vojinga del Rosijos. Žinomu 
daigtu yra, jog Austrije padare 
sutaiką su Bulgarije ir Rumi- 
nie, kuriuos gali pastlatyt 700, 
000 vaisko ir galėtu užklupt 
ant Rosijos isz užpakalio, ka
da austrijokiezki žalnierei už- 
yminetu Lenkije. Nog Serbi
jos Roeije ne turėtu jokios pa 
gialboa, ba Austrije galėtu eu 
jaja tuojaus susitaikyt o Turki 
je vis yra nevidonu Rosijos ir 
tik lauke progos atemino 
Kaukago. Visiszkai politikisz- 
ki veikalai yra teip ne vaisingi 
del Rosijos,'jog toji kanecz 
yra prispirta daryt sutaikąs 
pagal eutikyma ant Viedniez- 
ko susivažiavimo.

Vilnis ateivystes.
Isz Europos rengėsi daug 

pribūti in Aineryka.
Laikraszczei Europoje garsi 

na api auganti kruteyma iszke 
liavimo in užmari o ypacz in 
Suvienituoeius Valstijue. Su
vadžioję žmonis api neiezpaea- 
kitinas geroves Ameryke ir pa 
reikalavimas tukstaneziu dar 
bininku prie visokiu darbu 
per ka nemažai sujudino mu
su tautieczius apleidime tęvi 
nes o kurie ketina pulkais 
keliauti in užmare jteszkot 
gilukio. Badai jau daugybe 
randasi ant kelio ir ne užilgo 
krutes pristovos nog naujei 
pribuvusiu, iez kuriu daugelis 
lauke apverktinas gyvenimas 
ir baisus padeymas.

Po nogiu ko tokios vieszpa 
tyetes, kaip Rosije Austrije ar
ba Vokietije laiko czionais sa
vo konsulus, kurie gana gerai 
žino padeyma czionais Ameri 
ke, juk galėtu per tenaitinius 
laikraezcziue apgareyt ir apeau 
got žmonis ba ir ko europinei 
darbininkai in czionais keliaus 
juk tebyriam laike ir teip žmo 
niu randasi be darbo.

Po teisybei pasitaisė truputi 
laikai po iszranku Prezidento 
nes da ne suvisai. Szen ir ten 
likos priymta darbininku in 
fabrikus, nes tai vis da yra 
kaip laszas vandenio in mares. 
Reike žinoti, jog priesz rin
kimus liko atolinta nog darbo 
suvirszum 50 procentu darbi
ninku; daugelis isz atitolintu 
ne norėjo praleist paskutini 
skatiką Ameryke kur už ma
žiausia dalyka reike užmokėt, 
vėlino sugrižt in savo tevisz- 
kias, kur galima pigiau iszsi- 
maityt ir palaukt koki laika. 
Isz Ameriko iezplauke koki 
suvirszum 300 tukstaneziu 
darbininku in Europa, nes tas 
suvis nepagerino reikalu ežio 
naie. Pasiliko czionai da gana 
ranku prie darbo ir szendien, 
norints laikai sziek tiek pasige 
rino- tai da api 30$ darbinin
ku ne turi užiiemimo. Ka-gi 
tieje vargszai czionais veiko 
kurie dabar pribus ba ant 100 
czionais užsigyvenusiu ir pažins 
tami kalba angliszka randasi 
30$ ne dirbaneziu ?..

Po teisybei fabrikantai ir 
politikierei laikrasczicosia gar 
eina api gerove czionais, nes 
tai tik pūtimas ant vėjo, jog 
tukstanezius darbininku priė
mė m fabrikus ir t t. Kur gar 
eina, jog priėmė 5,000 darbi 
ninku tai vos priėmė penkis 
ezimtue. Kur likos už kalbinta 
vos 1,000 tonu plieno, tai gar
sina jog užkalbino 100,000. 
Tai vis amerikoniszkas “hom- 
bogae”.

Norinte laikai butu geriausi 
bet grinai pribuvusiam czionai 
sunku yra aplaikyt darba o ne 
karta toksai keneze varga ir 
bada o kalbėt api laikus, kada 
prie vartų fibriko stovi visi re 
dai darbininku, kurie terp sa
ves muszasi idant kagreieziau 
šia dasigaut prie užžiureto- 
jaus?

Ludna tai del mus, jng ezim 
tai muso tautiecziu randasi ant 
kelio. Da karta primenam vi
siems tiems, ka randasi Euro 
poje ir tun mieri in czionais 
pribut, tegul nesiskubina, ba 
stokas yra darbo ne tik del 
ateiviu nes ir del tuju ka ežio 
n»i? užgyme. Patie matome ir 
esame liudintojeie, kiek tai 
žmonių slankiojesi po uliezee 
be darbo o kad ir ne kurie 
aplaike darbus, tai ne liudiję 
jog “auksinei laikai” jau eugn 
žo. Tuketanczei darbininku 
lauke ant darbo kasikloeia 
fabrikuosią, gyriosia, ant gele
žinkeliu ir 1.1, gyvendami vil- 
teje nog dienos in diena.

O reike ir tai neužmirezt, 
jog provos emigraciszkoe yra 
gana rustos ir kas ne yra apru 
pintas piningais ant kelio in 
tolimesne kelione kada pribu- 
na in New Yorka, taji eugra 
žiną adgalioe. Kas ne turi pi 
ningu ant keliolekos menesiu, 
tegul nesijudina isz vietos ba 
turės vargo nemažai. Del mus 
butu geriau idant kanodau 
giause muso tautiecziu pribūtu 
in Amerika; nes ne galime kai 
bint juos ant pribuvimo ir 
kentymo vargo, ka ir teip jau 
tukstanezei kecze, o prigialbet 
jiems ne esame sztant, Kas ra- 
ezineje straipsnius in Europi 
nius laikraszczius, jog czionais 
yra labai reikalinga darbinin
ku - tasai meluoje, o gal ir tu 
ri kokia nauda nog laiviniu 
kompanijų...,

Da karta apsergstame idant 
nevažiuotumet, nes lauktumet 
pakol laikai nepasigerins o 
kada tai užstos tai vela ap- 
garsinsim o ir visas svietas ži
nos.

(sz visu szalu
Kynuose neramu.

Revoliucijonieriai, kurie 
buvo senosios karalienes perse 
kiojami ir turėjo net tėvynė 
apleisti, dabar grįžta namo ir 
rengiasi prie darbo. Dviejose 
vietose jau buvo sukilimai. 
Vienoj vietoj net kariumene 
buvo sukilus, bet griet ja nu 
malszino. Naujas Kynu kara
lius buk tikrai manantis konsti 
tueija invest. Isz tos priežas
ties mirusios karalienes tarnai 
ir czinauninkai skubiai pabė
go isz karalių rumu ir nežinia 
kur dingo. Mat bijojo, kad 
nepnsieitu už senas nuodėmės 
priesz žmones atsakyti.

W illielinas parduoda savo 
palocius.

Berlinas.- Ciesorius Wilhel 
mas pastanayijo parduoti savo 
penkis palocius, in kuriuos 
suvis neatsilanko. Užlaikymas 
tuju paloeiu paneeze milžiuisz 
kus kasztus o pelno isz juju 
suvis neturėjo. Sekantieje pa- 
locei yra ant pardavimo: Ja- 
grehof Stolenfels, Bauralth, 
Ermansdorf ir Bu-hendarf.

Geras spasabas pergabeni
mo deimantu.

Winipeg, Kanada.- Fannie 
Davenport, kuri labai tankei 
pervažiuodavo per rubežiu, pa 
puolė po nužiureymui rauda- 
viszbu inspektorių. Kada atva 
žiuodavo tai vis turėjo su sa
vim szuniti o vis kitoki. Ins 
pektorei paskutini karta ate 
me nog josios szuni o užmusze 
jin, perpjovė pilvą ir rado vi 
duriuosia puikius deimantus 
verties $50,000. Mat Daven 
portiene kada jau ketino isz 
sėst ant laivo, suszerdavo szu 
niui deimantus su žale mesa o 
kada gavosi gilukningai per 
rubežiu užtnuezdavo ezuni ir 
deimantus iezymdavo. Inspek 
torei nog kokio tai laiko aplai 
ke paliepima idant Davenpor 
tiene sulaikytu ir padarytu ge 
ra krata ant josios, ba po kož 
nom pribuvimui parduodavo 
deimantus už kuriuos ne mokė 
davo akcyzes.

Isz Lietuvos,
Griszkabudis-

(Suv. gub.). Nesenai Grisz- 
kabudžio apylinkėje nežinomi 
pleszikai apiplesze du ūkinin
ku. Pleszikai labai mažai pa
sinaudojo, bet kokios tu pleezi 
mu pasekmes! Sztai, priesz dvi 
sanvaites Miknaicziu, Gražisz- 
kiu ir Žardeliu sodž, suimta 5 
žmones, o kiek padaryta kra
tų? Vienuose tik Miknacziuo- 
se padaryta apie 10 kratų, o 
kiek kitur?

Kelioms dienoms po virezmi 
netojo pleszimo praslinkus, 
padaryta pleszimas Viszakio 
Rudoje. Czia vienas pleszikas, 
Jonas Zubrickas, suimtas ant 
vietos, kitas gi, suimtojo bro
lis Antanas (ka patsai suimta
sis pripažino), pabėgo.

Apie Szunskus, kaip girdė
jau, paskutiniu laiku susitvėrė 
anarchistu komunistu kuopa, 
kuri užsiimeja pleszimais.

Valstiecziai labai pasipikti
nę plesziku darbais, ir, kad ži 
notų pleezikus, tuojau iszduo 
tu juos valdžiai.

Kiek tai isz priežasties ple
sziku kenezia nekaltu žmonių. 
Drąsiai galima tvirtinti, kad 
už viena kaltaji kenezia de 
szimtis niekuo nekaltųjų.

Stulgiai.
(Raseinių pav.). Pas ukinin 

ka Adoma Jakuti bekuliant 
užsidegė jauja Sudegu javai 
ir rugiai.

Troszkunai.
(Ukmergės pav ) sudege vie 

no žmogaus grintele, kurioje 
gyveno vienas kailiadirbis, tu 
ris, pas save apie 2 tukst. kai
liu. Isz ju pasisekė iszgelbeti 
apie 2-3 ezimtus.



KAIP. NABASZNINKES DUSZIA VIAKSZCZIOJO.
KA SAKO APIE MARIUTE MISZKINIUTE.

Per didi Ketverga Mariute 
iszsiepaviedojo. Klebonas iez- 
bare, ir nž pakutaliepe jai per 
Alsas tae tris Velykų dienas po 
viena eyki pasimelsti ant Pe 
troazienes kapo už jos duszia.

Atėjo Velykos, kurios tuo 
met buvo labai; gražios. Oras 
dailus; saulute žeme ezilde ta
rytum norėdama vargdienius 
žmoneliue palinksminti. Gar 
nye eklaidžiojo oru ir tarytum, 
norėjo pasakoti visiems eu ea 
vo kleketavimu, ka girdėjo už 
mariu- jūrelių, tolimuose 
krasztuose. Sniegas jau seniai 
visur susileido, o žeme kaip 
kur jau buvo paiipuoszue ža 
lia vejele.

Visi žmones buvo linkemee 
ni tiktai viena Mariute dar 
vis mielino apie nebaezninke 
Petrosziene. Mažai ka gelbėjo 
ir spaviednis ir viekas.

Pirma Velykų diena pava 
kare nuėjo ant kapinu. Be jo
kio sunkumo atrado Petroszie
nes kapa, atsiklaupė, prie me
delio ir pradėjo melsties. Ka
pas jau buvo tankia žole apže 
les, tiktai vienoj vietoj Msriu 
te pamate, kad žole buvo su
malta. Et, tai turbut man tik 
taip pasirodo- pamielino Ma
riute- kas ja czia sugulėtu! 
Juk niekas czia nevaikeczioja 
Tuotarpu poteriai, katruos kai 
bėjo, sueimaisze, nes apie kit
ką pradėjo mielyti. Taigi persi 
žengnojo ir ptadejo isznavjo. 
Ale nedakalbejo nei in “Ti 
kiu in Dieva”, kad sztai prie 
kapo ant minksztoe žemes pa
mate kokias tai pėdas.
Ar ne Petrosziene czia vaikez 

czioja?- pamislino sau.- Ir 
stebėtina, kad ji dabar visai 
nepereigando atsiminus nabaez 

— ninke. Jau rodos jos nesibijo
jo. Bet poteriai vėl susimai- 
sze. Mariute atsietojo, prisiarti 
no prie tos vietos, kur žole bu 
vo sutrinta, pasižiurėjo ir pa
mielino, kad tenai turėjo kas 
sėdėti, ar ka, nes žole pati per 
save taip nepasidarytu. Prieiar 
tino prie iszmintu pėdu akyvai 
anas peržiurėjo ir pamielino:- 
Oho, tai visai ne Petroszienes 
tos pėdos, ba ji beveik visa sa
vo gyvenimą basa vaiksezioda 
vo, o czia vaikszcziotaeu czeve 
rykais, priegtam Petrosziene 
turėjo dideles kojae, o czia ma 
ži czeverykai. Ale ne del to 
asz czionai atėjau- atsiminė 
sau Mariute.

Taigi vėl ant savo pirmuti 
nes vietos atsiklaupė prie me
delio ir jau trecziu sykiu pra
dėjo poterius kalbėti. O no- 
rinte ir dabar jai viekas galvo 
je maiszesi, vienok poterius 
atkalbėjo. Atkalbėjus ir apie- 
ravėjus už Patroizienee duszia. 
Mariute dar atsidarė knygele 
bet kad pradėjo temti, tai tuo- 
persižegnojo ir nuėjo namo.

Antra diena taippat nueida
vo ant kapiniu, bet jau anke 
cziau kaip vakar. Ir vėl mato 
sutrinta žole o kas dyvniaueia 
kad žeme eu czeverykais 
labiau buvo iszmindž ota.

— Turėjo czia kas nore 
miau manee būti - mielino 
Mariute- ir nuėjo. Isz pėdu 
galima pažinti kibą tai mergai 
tęs, labai žingeidu, kas czia ga
lėtu vaikezezioti ?

Pasimeldžius Mariute svgry 
žo namo. Ale mielie apie tai, 
kas tenai aplinkui graba gale 
tu vaikszczioti ir ko, į nedave 
jai ramybes. Dabar jau nei b:s 
kis nesibijojo: baime persikei 
te žingeiduman kuris beveik 
per visa naktį nedave mergai 
tei ramybes. Ant galo Mariute 
pasiryžo, žnt-bnt daeižinoti, 
keno tos pėdos aplinkui Petro 
ezienes kapa.

— Žinau ka daryti- pasakė 
eau pirm užmigsiant: rytoj ant 
kapiniu eisiu priesz pietus ir 
lauksiu, o jaigu priesz pietus 
nesulauksiu, tai po pietų nuei
siu vėl.

Dabojimas ant kapiniu.
Ant rytojaus Mariute ateike 

le su ta paezia mislia kad pada 
boti kas toksai prie Petroszie

da

pi r 
eau

nes grabo vaiki zezioja, 
pusrycziu, kadangi buvo 
czia Velykų diena pirmiausia ' 
nuėjo in bažnyczia. Ale neil . 
gai tenai buvo; ja kas gvolta , 
trauke ant kapiniu. Tai savo 
mieliai nesiprieezino, tik tuo ( 
jaus nusidavė prie kapo, bijo 
dama ar laikais neeusivelavo. ’ 
Prie kapo vienok jokiu nauju 
pėdu nebuvo kas ja labai džiu 
gino, kad nebuvo da susivėla
vus. Da czia niekas nebuvo, 
kibą ateis tuojaus arba vėliau. 
Ale ka-pamielino-kaip mane 
czionai pamatys tai gal ir nea
teis.... Reikia kibą kur nors pa 
sielepti. Taigi tuojaus perejo 
in kita kapo puse ir užeiglau 
de už medžio, isz kur jai buvo 
aiezkiai matyti kapiniu varte
liai.

Taip stovėjo gera pusvan- 
landi- ir niekas neatėjo. Ma 
Hute jau pasidarė nobo 
du.

Ale tuojaus vėl pamieli
no:

O jaigu tuojaus ateis o jaigu 
ne tuojaus, tai gal bieki vėliau. 
Didelis daiktas valandėlė pa
laukti!...

Lauke dar dauginu negu 
pusvalandi, ir dabar jai jau

I visai nusibodejo. Kibą niekas 
neateis... ka czia ilgiau daboti! 
Nėra ko, reikia eiti- tarė pati 
sau.

Norėjo iezeiti jau isz po me
džio kad tuotarpu kapiniu var 
teliai sugirgždėjo. Mariute vėl 

1 pasislėpė ir kaipo peliuse po 
ezluota tylėjo. Žingsniai vie 
labjiau artinosi, antgalo prie 

: kapo visai viekas nutilo, ma-
■ tomai kas toksai prie kapo 
i sustojo. Ir Mariute iezgirdo ne 
; toli saves sijono szlamejima.

Mariute su tuom viekuom 
taip apsiprato, kad jau nieko 

1 nebijojo. Bet ir kogi turėjo bi- 
1 joties, jaigu tai buvo ezviesi 

diena, saulute evieczia o ten 
> kur aukeztai ant galvos, vitu 
' rinkas cziulba.

— Ale kas-gi toksai butu ? 
i pamielino- ir pas’žiurejo isz 
- už po medžio viena akia. Bet 
i laikėsi atsargumo, kad nepa 

matytu. Ir net iezbalo isz dy-
■ vu. Ant kapo klūpojo Alena 
’ ir ant kningelee meldėsi.
i Mariute negalėjo suprasti,

ka tas ženklintu.
1 — Alena 1-iezsiskverbe isz
1 jos lupu skardus balsas.

— Mariute ?!-suriko Ale
no bieki pabugusiu balsu.

— Ka tu czia darai?- pa
klausia Maciūte.

Alena paraudanavo ant to 
klausimo, tarytum kad ja butu 

i kas nutveręs negerai darant.
Isz pradžios ne turėjo ka ir at
sakyti, bet ant galo tarė.

i — Taip ot sau... atėjau ant 
kapiniu pasimelsti.

Ir tai pasakius da daugiau 
paraudonavo.

j — Kad asz žinau, kad tu 
, vakar ir užvakar czionai bu 
, vai- kalbėjo toliau Mariu- 
, te.

— O iezkur tu apie tai ži 
nai?-klausia Alena.

— O ka? ar-gi tu nebuvai 
vakar ir užvakar?- antrina 
drąsiai Mariute.

— Žinoma, kad buvau. Ale 
isz kur tu žinai ? pasakyk Ma
riute- klausia ir praszo Ale
na.

— Gerai pasakysiu atsake 
ale tu pirmiau prieipažinkie, 
delko czionai ateini?

— Asz tau pasakycziau ale 
kad bijausi, kad tu 
neiszduotum žmonėms 
didele paslaptie.

— Asz niekam o 
nepasakysiu - užtikrino Mariu 
te.

— Niekam ? T.sztikro niekam 
nepasakysi ?

— Suprantama, kad nepa. 
sakysiu.

— Na tai gerai: dabar tau 
papasakosiu, ba man, kas tei 
sybe tai ir sunku užtylėti 
priesz visus. Gal bus man ant 
duszios lengviau kada tau paša 
kyšiu. Per pat užgavėnes buvo 
pas mus atsilankius Jokubiene.

Po 
tre-

manee 
ba tai

niekam

Sznekejome apie baime, Joku 
biene sake kai ji negalėtu jau 
ir iszlaikyti jei sutiktu kur na- 
baszninko duszia, kibą jau 
numirtu. Tai-gi kada dasiži 
nojav, kad ji taip bijosi bai 
dyklu, pastanavijau tyczia ja 
inbauginti. Antra diena vaka 
re persiredžiau už nabaszninke 
Petroiziene... Pone szviesk jos 
dusziai! .. Ir taip uzgazdinau 
Jokubiene kad pakele riksmą 
ant viso svieto. Visas kaimas 
kaip tik apie nieką kita neezne 
kejo kaip tik apie Petroezenee 
baidykla. Ale kad Jokubienei 
tas viskas nieko neužkente tai 
man pa inorejo ir tave, Mariu 
te pagazdinti. Tai-gi vėl persi 
rengiau už Petrosziene. Tai 
buvo kaip sykis priesz pasku
tine Užgavėnių diena. Man la
bai akyva buvo ar tu nepersi- 
gansi kaip tu sakei kad jokiu 
baidyklu nebijai. Ernu tada ta 
ve bauginti ir sztai neperėjau 
nei puses kelio, kad sztai prie 
szulinio matau etivinezia Pe 
trosziene amžina jai atsilsi! 
Matyt mano ezposai jai labai 
nepatiko.

— Ir labai persigaadai? 
klausia grietai Mariute.

— Del Dievo! Kas-gi ne- 
persiganstu ?!

— O ir tu 
kad duszia po 
vaikszczioti ?

— Pirmiau 
kol nepamseziau Petroszienes 
duszios, visai netikėjau Ale 
dabar, kas-gi netikėti? Ir tu 
pati tikėtum, kad turėtum, 
toki susitikima.

— Cha-Cha-Cha!cha-cha- 
cha!- pradėjo juokties Mariu
te ba jau suprato, kas tai bu
vo ir negalėjo iszlaikyti nesi
juokus, matant susirupinusia 
Alena.

— Ko tu juokiesi?- klausė 
Alena.

— Cha- cha-cha!- juokėsi 
toliau Mariute ir toliau kalba:

— Taigi tokia psezia Petro 
eziene ir ta pati vakara ir net 
toj paczioj vietoj prie szulinio 
ir asz macziau.

— Kaip? Kada? kokiu bu 
du?- pradėjo klausinėti Alena 
nesuprasdama, ka tai tie 
riutes žodžiai

— Tai-gi klausyk, 
buvo! Kada ižgirdau 
žmones kalba, kad Petrosziene 
po smerties vaikszezioja, in tai 
visai netikėjau: ale man atėjo 
in galva tave pagazdinti. Tai
gi persirengiau vakare ir einu 
pas tave. Na-gi matau, netoli 
szulinio sutinku paezia Petro- 
sziene, kuri pastojo man kelia. 
Baisiai persigandau. Ale- gi 
dabar, cha-cha-cha, jau dabar 
žinau, kokia tenai buvo Petro- 
eziene.

— Negali but!? Tai tu bu 
vai persirergus, bet ne jokia 
Petrosziene? I-ztikro?

— Žinoma, kad asz- atsake 
Mariute,

— Mano Dieve! tai juk asz 
tavęs taip pereigsndau!

— O asz tavęs!
Ir abidvi pradėjo juokt’ee: 

cha- cha- cha! cha- chi- cha- 
cha.

Kada jau soeziai prisijuokė, 
Mariute tarė:

— Tai gerai mums taip! 
Kas po kuo duobes kasa, tai 
paskui pats in anas iupuola! 
Mes norėjome viena kita per- 
gazdinti, o abidvi persigali- 
dom.

Tai teisybe; ale už tai dabar 
žinome, kokios numirusiu du-

■ ežios vaikscziojs- atsake Ale 
na O paskui vėl sako:- Ale 
žinai ka, Mariute nesakykime 
apie tai niekam nieko, ba žmo 
nes isz mus juoktųsi.

-— Teisybe kalbi- atsake 
Mariute- nereikia to niekam 
pasakoti:

— Tai-gi atmink, kad tas 
tarpe musu yra paslaptis.

— Gerai, ale ir tu atmink!
Potam abidvi atsiklaupė, 

sukalbėjo “Aniolas Dievo” 
už Petroszienes duszia ir nuė
jo namo

Perejo keli metai nuo to atsi 
tikimo, Mariute ir Alena jau 
už vyru iezejo ir dabar jau tur 
tingos gaspadines. Vienok pas 
laptis neužlaike. Ba kaip tik
tai kas pradeda pasakoti apie 
kokia nore baidyklae, tada jos 
juokiasi ir pasakoja viską 
apie saro juokingus atsitiki 
mus būtent kaip mirusios Pe 
troezienes duszia po svietą 
vaikseziojo ir baugino žmo 
nes, taipgi ir jas abidvi.

Nei isz szio, nei isz to.

Cicilikas labai užpirko, 
Kada su pamokslu in viena 

miestą atvyko;
Mat, vos deszimts doleriu gavo 

Isz to džiaugsmo ne turėjo, 
Ba ylgai mist ne galėjo. 

Užkeiki- ir dingo, 
Rodos in Įlekia nulindo. 
Ir kitas buvo atsiradias,

Plykis, merginai szlektai pa- 
darias;

Užtatai gavosi ant salos, 
Ant metavones!

O tai ijums mergeles cicilikai, 
Dabar ir ijus žinosite kad nie

kai!
Lietuvei dori vaikinai, 

Tik maitele tinka kožnai!
I Ne moka ant bakso užsiliptas 

plovot, 
Ant dorybes ir tikybes lot.

juk netikėjai, 
emerties gali

to atsitikimo,

ženklina.
M a

kaip 
kaip

Api Waterburio merginas nie
ko ne sakysiu,

Tuom laik daug ne giedosiu;
Juk žinote, jog terp daugelio 

merginu,
Visokiu yra gamulu!

Lietu viszkai szneket nenori, 
Ba žiotise guma turi.

Su nuskurusiu cziutabakiu, 
Bile kokiu dreiveriuku;

Tai kaip kumelaite sznekeda- 
ma raivosi

Rodydama geltonus dantis 
szaiposi.

No pavietres, no tokiu mergų, 
Ir no ijosios geltonu dantų, 
Ižgelbek mus Vieszpatie.
O jus virukai ant to ne pai- 

sekite,
Kantrybe apsiginkluokite,
Tegul ka nori ant jius isz- 

randa;
Jums karūna no galvos ne nu

krinta,

O jus mergeles,
Jus visztagalves!

Jus mielinate, jog isztai: 
site,

Jagu no Lietuviu ateimesite? 
Biednos esate ir tamsunes, 
Pasirodote besmegenes! 
Teip kaip Detroite, ana, 
Gruodžio szeezta diena.

Susirinko dydelis būrys Lie 
tuviu,

Terp tu senu ir mergeliu jau
nu.

Kaip tik kalbėtojas api mokslą 
pradėjo,

Teip merginos isz sales iszsi- 
neszdino.

Ne dyvai, juk tai anglikes, 
Protas atbukęs.

Del tokios Fricas, 
Tai kas kitas!

Su Fricu per naktis trankysis, 
Su savo uždarbiu dalysis!

Del cziutabakiu žodi pataiko, 
O Lietuvius ant juoko laiko. 

Mergeles, darote ne gerai, 
Užaugo jums jau ragai;

Talka turėsiu praszyt 
Ir tuosius ragus daužyt.

» » *

me

Isz tu bajoru, 
Turime juoku;

Ne tiktai Lietuvoje, 
Nes ir czion Amerikoje.

Cze tokie bajoras vižuotas, 
, Kaip Lietuvoje, teip ir czion 

iszjuoktas.
Ir asz pažinau no keletą metu, 

Tpfu, net mane krato, 
Pasmeliae, kaip skilvis 

Bajorpalaikis;
Norint gerai uždyrbo,

Szedien no szolderio susirgo, 
Ba tik szolderius valgi, 
Ir kava be cukraus geri.
Pylva suvis pagadino, 

Daktaras ka daryti ne žino, 
Braci kokani zawsze živatuje, 
J už minie nikt ne wikuruje.

Teip teip, su bajorais vis teip 
ejna, 

Pabaiga sunki pareina.

GALAS

Dainų tiktai nz
Su nusiuntimu.

Iždaveme didele kninga daina 
Būsidedante isz 390 dainų Kninga 
druezei susiūta ir broszuravota. Ka« 
nusipirks, ras visokiu dainų isz visa 
užkaboriu ka dainoja Lietuvoja.

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

Nusipirkite ir burtu kningele M 
pagialba kaziru, o kasztuoja kaigeia 
Ir LUada Isasūa tilated 35 ajaZM.

Per maža kamaraites lange 
Ii, czia pat per auganezioe gru- 
ežios szakoe, inpuola vidur 
dienos szviesa.

Nuo placziu lauku, nuo to 
liniu pievų, nuo mėlynos goji- 
nelio linijos vereziasi saules 
spinduliu kamuoliai ir kaipo 
kokie auksiniai pėda' javu vi
sur skverbiasi. Tai aplieja gru 
ežios lapus savo sidabrine szvie 
ea, tai per langeli ineiekverbe 
kamaraiten vėl landžioja ir 
mirga, tai ant suolo tai po šuo 
lu, tai vėl ant sienų ir ant viso 
kiu daiktu.

Saules spinduliai nėra links 
mybe ir juoką....

Bet kamaraitejegirdiei verks 
mae. Kampe atsisėdo gaspa- 
dine akie su rankom uždengė, 
szalia jos stovi kumute ir arti
ma sueiedele, o viduryj aslos 
priesz jas skrynele suskaldy
ta.

Skryneles virszue su kirviu 
sudaužytas, skudučiai kokie 
ten buvo ant žemes iezmetyti 
ir isz skryneles iezimta pasku 
tiniai pinigai, kokius ji, gaspa 
dine juodai savo valandai bu- 
go susiezedijus ir ant pat dug 
no paslėpus.

Ir taip padare galgonas, loc 
nas ir tikras eunus.

— O, Jėzau, tu mano, Jė
zau, Saldžiausias!.. Už ka tu 
mane taip nubaudei? Už ka? 
už ka, už ka?..

Kumute juk reikia sutieszy 
ti.

— Na, kurna, nebedavok 
perdaug ir nesikrimekie nerei
kalingi!!.. Znomas daiktas, 
gerai žinomas... Kas turi bites, 
tasai turi medų, kas turi vai
kus, tasai turi emarada!. Vi
sur taip yra, visur taip esama 
žinoma!.

Vienok tasai pat'eszijimas 
skamba blogai ir nelaiminga 
motina apima da didesnis gai
lestis, kad sūnūs eu kirviu eu- 
daužė skrynele ir paėmė jos 
paskutinius pinigus.

— Jaigu taip ja'gu taip!. 
Bet jisai niekados nebuvo to 
k's ir asz isz jo to vieko nelau 
kia! .. Nuo kūdikystes, nuo 
jaunystes dienu jis buvo toks 
paezedus ir ramus kaip avinu- 
kas-su juo kas ka norėjo 
ryti tai visada galėjo.,.

— Taip, kurna, sakai? 
tiesa ?

— Matai, kad pasakoju 
eybe, taigi man dabar dideli 
dyvai ir to viso atsitikimo eu 
juo negaliu suprasti.

— Tai žinoma, kaip jau ap 
eiveda, tai viekas ir persimai 
no.

— Bet kaip, bet k-iip!..
Ant valandėlės pasidaro ty

ku ir toj tykumoj ateina atsi
minimai.

— Kad tu, kurna, žinotum, 
kaip jie augo būdamas vaiku, 

, koke buvo smagusgudrue.. A a 
aa! Oo! o,o! Būdavo nei jam 
ka sakyk, nei jam parodyk! 
Sztai būdavo atsistosiu prie pe- 
cziaus, atsidusiu ir sudejuosiu, 
kad malku neturiu, o jisai tuo- 
jaus per durie nebagelh, jam 
buvo tik ledva aeztuntae me 
tae, žiurau: griežta ir parnesža 
kel s sulaužytus etrakolus. Isz 
kur-gi-klaueiu-vaikeli emei?- 
Toli, sako, motule, tai Petrie
nės tvora. Ot, iezlupau, sulau
žiau kelis etrakolus, parneeziau 
ir jau... Sakau, kumute, kad 
jie isz jaunu dienu turėjo gera 
ezirdi.,.

— Aa! matau, kad turėjo..
— Viena eyki, neatsimenu, 

mums viezta pasmaugė, turbut 
lape ar kas kitas. Jieezkoja- 
me, ezaukeme, vi-us palepins 
iezkieteme, bet niekur kaip 
nebūta. Prapuolė ir viekas! 
Asz tuojaus ir pradėjau verkti 
raudoti. O jis man, mano eune 
lis ant to: tylėk, matule, tik 
tai tylėk; asz tau viezteli sura
siu, svjieszkosiu bus gr? že-ne 
už prapuolusią.

— Ir atrado?
— Na-gi taip kaip ir at

minėte. S z tai bimbalas in lin 
do viena pavakarį Juozienės 
daržan ir vieton vienos vieztos 
man parneeze net dvi. Tokios 
riebios, eu dideliais kuodais.... 
Pardaviau žydui irgavru ge 
rus pinigus.

— Negale but!

čia-

Ar

tei-

— Dievaži! Kaip mane ežia 
gyva matai! .. Bet jisai da ne 
tokia galva turėjo! Rodosi taip 
po metu ponas pardavė miszka - 
ir atėjo visokiu burloku puszis 1 
kirsti griauti. Matau: vienas, 1 
antras, treczias; kožnas susą 1 
vim turi puodukus, bliudeliue. 
Norint žmones Lzrodo biedni, 
bet turi pjūklus ir kirvius to 
kius žibanezius ir aeztrius, kad j 
tik žiūrėk ir norėk. Pažiurėjau, 
pažiurėjau ir tik atsidusau:-Mo ' 
tina Szvencziausioj', toksai 
kirvis ir mums namie butu rei 
kaliogas!-Ka mielini?.. Tuo 
jaus mano sunukas kirvi ir 
patnesze.. Nusidyv jau ir per 
sigandau..

— Ir delko tre taip? Ko 
persigandai ?

— Sakai delko? Nagi dėlto 
kad burlokai greitai apsižiūrė
jo ir pagimdo visame kaime 
rišama: Kirvi kas pavogė ir 
tik kirvi ir kirvi ir kirvi!.. 
Keturpesti visus kampus isz- 
landžiojo bejieszkodami to 
kirvio ..

— O del Dievo! ar taip?
— Na-gi matai! Burlokai 

tai pikti žmones! Bekresdami 
pirkias priėjo ir prie musu. 
Mielinu, jau dabar bus mum 
beda. Bėginėja kaip suszlapus 
viizta ir nežinau jau ka prade 
ti. O ežia mano tas vaikelis m 
mane kytras pažiurėjo ir sako: 
Kirvi puodan mesk, matule, 
tegul verda su bulvemie!- 
Kaip sykis vyr'au bulves, tai 
gi jo žodžiu klausydama: kir 
vakoti ugnin buch! o kirvi in 
puodą pas verdancz:as bulves! 
Taip kirvis pas mus jie ir ne
rado!

— Žinoma, kai paliko...
Czia pasakojat:cz’ai motinai 

galva ant krutinės nulinko, o 
isz akiu pakludo gadios asza 
ros.

— Taigi ezitai tuo paežiu 
kirviu ezita skrynele suskal
dė!,..© Jizau, Jėzau, Jėzau!,.

Ir jos gailestis dabar netur 
rubežiu.

— Kad jisai man nors butu 
paša Kės. kad nor žodi isztares 
gal bueziau jem davus puse 
p’nigu, o taip! Bet nieko neia- 
kydamas atėjo ir viską paėmė 
paėmė paėmė..

Placziuose laukuose terp 
kvepuoeziu lanku ir ten toli 
ant puizyno mirga auksiniai 
sanles spinduliai

Ir tuose spinduliuose gyvy 
be dreba...

Ir džiaugsmas ir linksmy 
be...

Tik kamaraitėje girdisi asz 
trus verksmas; jau abi bobos 
raudoja baubia.

Jas sujudina sumuszta skry
nele ir paimti isz jos pinigą', 
visokie skudurai iszmety i o 
kas taip padare? Na-gi tikras 
s nūs...

— Dievo szventiejei, kas 
apie tai pamislytu kas?. . Taip 
augo kaip avinukas, buvo g • 
ras ir protingas turėjo kytru- 
ma. Ir sztai nei isz szio nei isz 

! to neprietelius pasidarė latru ..
— Septynių sopuliu Motina. 

Kam tu prie to daleidai?..

NO $5 IGI $40 
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Mano brolis Boleslovas Kernaoo- 
kas pirma gyveno Kankakee, I’ll 
Praszau atsiszaukti ant adreso:

Mr. A. Kenoweki,
R. F. D. No. 1 Hause 68 Spiers, Pa.

50
Aniolas Sargas minksztl apdarita in ekura, eu 

apvalale kampais, auksuoti krasztal, visos rejka- 
lingos maldos, geriause už visas kitas........ 1

Andrius Pukevyozius pirma give- 
no Shenandoah, Fa. ir Juozas Mikne 
vyczius, giveno Canonsburgh, Pa. 
Praszau atsiszaukti ant adreso :

Mr. Ant. Czulkoweki,
R, F. D. No. 1. Dnanesburgh, N.Y.

Mano dede. Franciazku. Kozu- 
ozowskis, pusbrolis Koetantas Koza1 
ozowskis, arba kaip vadinasi Cossak, 
paeina isz Kauno gob. Raseinių pav. 
Kaltinėnų par. Praszau atsiszaukti 
ant adreso:

Mr. V. Kozuchowski, 
139 Canalpoit Ave. Chicago, I’ll

Mano draugas Stanislovas Vaikia- 
viozius isz Suvaiko gob. Seine pav. 
gmino Leipunu sodžiaus Druskinike 
lie, tris metai kaip Amerike. Tegul 
atsiszauke ant adreso: (101 °l)

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

Mano sesuva Tafile Vaiksznoriu to 
paeina isz Suvaiko gub. Seinų pav. 
gmino Kapcamiesozio, Laipalingio 
par. sodžiaus L'plinnu 2 metai kaip 
ezvaževo isz I.awrenca, ir nog to 
laiko nieko apie jia negalima dasi- 
žinoti* Tegul atsiszauke ant adreso:

Mrs. A. Paulukiene
Box 403 Haverhill, Mass.

Kazimieras Nuodarba isz Suvaiko 
gob. Maryanpoles pav. Panemunes 
gulino ir dede Jokūbas Varanavi- 
ozius isz kaimo Guobu. Praszau at
siszaukti ant adreso:

Mr. M. Pecziulonis 
Box 125 Gilberton, P

Mano szvogeria Martinas Valin- 
ežius isz kaimo Aszkiniu Sej^u gini- 
pav. ir gub. Suvalkų. Praszau atsi 
szaukti ant adreso;

Mr. A. Brozosky 
Box 38Š California, Pa.

Mano draugai, Domiunkas Armule 
viezius ir Jurgis Bocziulis, abudu 
paeina isz Kauno gub. Vilkmergės 
pav. Kapuszkio par. Praszau atsi
szaukti ant adreso:

Mr. P. btraikar
Box 27 Poquonook, Conn.

Mano brolis Povilas Biozkauskas, 
pirma giveno Back Moantain Pa 
Paeina isz Snvalkugnb. Kalvarijos 
pav. gmino Krosnos. Praszau atsi 
zaukti ant adreso.

Mr. Martin Biozkowski 
Box 52 Athens I’ll

Franciszkas ir Antanas Rimai ir 
Juozas Petrauckas, Tegul atsisauke 
ant adreso:

Mr. Fr. Plungis, 
1288 St. Aubin Ave. Detroit Mich.

P. V. O B I E C U N A S,
12 A CARSON ST. S. S. PITTSBUWft, Pft
Pirrpa Lietuviszha

SU KAPITULŲ $75,000.04
8UORGAN1ZAVOTA IR CZERTE-

RUOTA KAIPO

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
(VISU TAUTU BANKA)

ORGANIZATORIUS TOS BANEO9 IRA

P. V. O B I ecu M AS.
Muso banka Irn tai viena lez tvlrcziaueiu 8uy1«. Valet., czert-*!>rB0C«, oountl po kontrate 

Valetljoe rando Ir per tai pilnai užattikluma. Priima piningus del uAetaBetfljmč ir moka ket
virta procentą. Parduoda laivakortes ant geriausiu Unijų Ir eiunearta p&singjie in v+ma 
svieto. Padaro daviernastis atlikimui visokiu įsikalu eu waldila Iszmaįoo vteo.
kius piningus ant Amor'konlezkc arba kitokio. Daro apeergeymaa ne nemfee ant vieu dalyta 
ir t.t. Piningus del paczedlnlmo galit prleiunst pacztiniu Money OAer arba Erjxraaa Oa. e 
tuojauo bus iezslnnstOB bankavos kningutea. Kreipkite! visi Pas gen žrtmyma del^bja Etrtn- 
vl I'. T. OBIECUNA, o busit apgeergeti no visokio apgaviko.

NUPIRK pulke kningele dovanu ANT KALĖDŲ!
------ Puikiausios Maldakninges ant swleto !

No 47OG (kaip paveikslas parodo) ira tai pui«l 
kiauše už visos, su puikum križelu vidurije ap- 
daru, vardas kningutea “Aukso Altorėlis". Ira 
tai puikiause apdaryta kningute ant svieto. Ne 
kurie parduoda jaja už $2 ir $3 muso preke 81,50

No 4701 Aukso Altorėlis, skurinlu apdaro, ap- 
kaustinti, auksuoti ir apvalus kraeztai...... $1,00

No 4703 Aukso Altorėlis mlnksztoje ekuroje 
apdarita.......................... . .................... $1,25 $1.50

No 4 700 Aukso Altorėlis apdarita su baitais 
kaulais, puikus abrožells isz cellulaido, 8 eidubri 
nei medalikal ant lenciugelu, auksuoti krasztai, 
labai puiki kningele...........................   $1,50

Ma?as naujas aukso altorėlis.................... 50
Aniolas Sargas, druezei apdarita in francuzlnl 

juoda audeklą. No, 4706 TIKTAI $1,50
« Puikiause KNIGUTE ant svieto

KAS DABAR PIRKS MALDAKNINGES APLAIKIS SU KOZNA PUIKUS MA- 
KSZTIS DIKAI IR PUIKU ATIDAROMA AUKSINI ABROZELt DIKAI ’ 
KAIPO DOVANA ANT KALĖDŲ PRIE KOZNOS KNINGELES. GAUSITE TIK 
pas D. T. BOCZKAUSKA "mahanoy city,

Uždėta 1848 m. (BANKA BISCHOFF9O.) Uždėta 1848 m.

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

*

Pinigus siuncziame i sena tėvynė kuoatsakaneziausiai, pagal 
dieninio kurso, su kiekvienu isz New Yorko iszplaukian- 
cziu greiti ai vi u, teip juog i 12 dienu krajui priimti lieka.

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

Pinigus priimame ant knygucziu nuo $5 ir duodam procentą. 
Szipkortes isz«nncziam ant geriausiu garlaiviu del atkeliavimo 

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

Szipkortes parduodame ant geriausiu garlaiviu del parva
žiavimo i Europa i? pristatome pasažierius ant laivo 
uždyka, o kas pas mus paraszis, praneszdamas apie savo 
atkeliavima ir paduos aiszkiai diena ir adyna, kuriuom 
gelžkeliu arba botu isz vietos iszvažiuos taria siusime 
savo pasiuntinį ant pasitikimo, o tokiu budu apt'isaugoe 
nuo gabiu apgaviku.

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

pieras, už žema preke. Sukolektavojima daliu atliekame 
kuoteisingiausiai.

si

PER LAISZKA AR ASABISZKAI ATSISZAUKITE ANT ADRESO:

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

NEW YORK, N. Y.
Nedeloje Banka atidaryta no: 10 igl 12 adynai. Subatoje Igl 8 adynal nkin.

Ir kitokį rc/kab'npi prietajanj ma* 
daa pas mm ant pardawimo. l«j- 
pos-gi pastatom kožna daleli »»- 
•žinos norinta kokio padirbimo.

Parduodame pikes, adatas, diikn, 
Are peri tw, skwibsus, k on su*, pjpie- 
N k 1.1, Parduodam PacKnif o r 
•aam pstujsom.

W. MORGAN,
10 N. Main Mahanoy City Pa

Garsingiausias ant visa švieti If žinomas ki> gerin- 
ses specialistas kronlszks ir azsisenejuslu ligo_ _ _ _ 9

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

d y m e visokiu žmogyszku silpnybių. Isz^yde lukstanezvs 
Žmonin isz pavoyngu ligų, kurie su džiaugsmu garsina 
varda DR. KOLER ir gyre savo pažinstamiems vadin
dami ijn Samaritonu te biri o laiko.

Jojo rodos yra už dyka,—kožnes ijam szirdingai delr> 
v oje. DR. KOLER gydo visas ligas pasekmingai o 1
uzsisenejuses ligas inkstu ir rumatizmo, uz.siszaldima’M^A 

vos, nosies, gerkles, ptfvo ir žarnų; parku, iszberimu, niežimo, epilepsije, 
nu ir visas ligas paejnanczcs isz kraujo. Gydo su geriausiu pasisekimu MoteruM 
Ligas o ipacz uzsisenejusias ligas GUMBO. Turi didžiausia atyda ant visokiu . 
nžkrecziamu ir Privatiszku Ligų [ar tai paejnancziu no tėvu] kaipo: sifilis, 
trotymas viriszku pajėgu, veisei pat-naikynimo ir L L gydo greitai ir pasekmingai, 
Ne rejke sarmatintis nes gidintis ganogreieziausia, nes apsileidimas atnesae didės-■ 
ni pavoju ateiteje. Rejke žinot, jog vienas atsiTankimas nas gidintoiu ženklina | 
daugiau ne kaip dvideszimts iaiszku raszytu per ligoni. DR. KOLER kalba Ii 
tuviszkai ir lenkiszkai ir ^ats duoda ligoniams rodą, be pagialboe tlumoLjiat 
kurie randasi konia pas kozn daktara mieste Pittsburgia.

ADINOS PRIEMIMO:{g“^į“ig49"^NeddomU

DR. KOLER 6A4 PE,1N AVENU*’

(



DO-KART NEDELINIS LAIKKRASZTIS

Iszejna kas Utarninka Ir Petnicza *
PRENUMERATA KASZTUOJE: 

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

EUROPA — Rosije $3,50
Angliję ir Szkotije 15 sh 
Prusus 15 mi

Mėnesinis Rasztas “Linksma Valanda"
AMF.R1KE AKI METO...................-................ f 1,01)
ANGLIJĘ..... .. .................... ........... ....... .............. 7 sh
'1VNU8.....................     7mr
tfOSSIJE    ............... .. ............... 81,50

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

AMERIXE..................- 83,00
BOSNI J E................ .........      84,50
ANGLIJOJ.............................. ............................ . io Rb

Prick tam pilnai užsiniokeja 
.kaititojei, kas metas aplaiko 
dovana puiku Kalendori.

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

Netikėtas Sveczias

— Ir tuojaue pridūrė:
— Na, o kaip ežia jaunuo 

mene paeielg'a po jusu vado
vyste ?

— Vyskupas ant syk nesu 
prato, apie ka ežia einasi, tai
gi nieko neatsakyJamas tik 
žiurėjo in Karelu.

— Klausiu apie mokykla 
juk jau nuo keturiu metu Met 
ze uždėta.

Vyskupas linkterėjo galva 
ant ženklo patvirtinimo.

(Toliaus bus.)

Brangi Paroda.
Paskolinta Skribele, 

Rūpestis ir Nesmagumas.
Atsitikimas priesz Kalėdas.

pa

Garsiu
’•5avinii?Kas ir Fabrikantas. -----
Lenkiszku-Lietuwisku Waistu”

UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

Miesto Metz gyventojai kaip 
tik piasikrapezte akie po nak
ties ateileiui, niekas dar isz ea 
vo gorbeliu neiezlindo, o ryt
metines miglos kovoje su pir 
mutiniais tekanezio saules spin 
dūliais, kad stovintis del dabo 
jimo- ar kas nereikelingae 
miestan nevažuoja- ant muro 
vaikinas, užtriubino tris sykius 
trumpu, pertraukiamu balsu.

Nebuvo tai balsas pavojaus, 
ale'jieai sveikino ‘atvažiuojan 
ežius inžynus svecziue ir mies- 
tuislinksmybe pranesze. Vie
nok tik-ka dabar iszbud.nti 
gyventojai, nf galėjo greitu lai 
ku suprasti to dalyko, Kožnas 
apimtas žingeidumo iszbego 
laukan'kaip stovėjo: vieni pas 
kitus klausinėjo, kas per eve 
ežias miestan atkeliauja. Nuo 
muru tuotarpu vis garsiau triu 
byta, piane zant ap:e koki tai 
nepaprasta sveczia. Ant to bal 
eo miesto bulmistras liepe su- 
szaukti rodininkus, launinkus 
ir visokia miesto vyriausybe; 
pateai-gi apdrede gražesniais 
rubais ir raktus nuo mies'o 
bromu pagatavino, idant būti 
pasirengusiam sutikti atkėliau 
janti,

— Ar tik ne iždavys'e ko
kia. Paklausė nedvasiai jo 
pati.

— Tikrai moteriezkas ple 
pejimas- atsake nenorėdamas 
ponas bulmistras.- Ar nežinai, 
kad valdant musu ponui, Ka
roliui Didžiajam, galime but 
spakaini nuo visokiu užpuldi 
nej’tnu ?- Ir sujudino paežiais, 
skubindamasis su pasiruoszi 
mu, kad priimti atkeliaujan 
ežius.

— O gal tai pats malonin
gas ciesorius atkeliauja- atsi
liepė ponia bulmistriene, pa
duodama lososio balakona 
vo vyrui,

— Ka?-paklausė su nusis 
tebejimu miesto valdžios pere 
tatytojae ir ineižiurejes su žin
geidumu in kalbanczia, stove 
jo užmovęs viena rankove ant 
rankos, o antra iez kelee auktz 
tyn.

— Na, Na! kss tau galvon 
inlindo, moteriszke! Tai ne 
pnetelius. ... tai ciesorius.....- 
antrino,- moteriezkes ilgas 
protas, o trumpi plaukai....tfu! 
ilgi plaukai, o trumpas protas 
norėjau pasakyti. .. Hm, hm!... 
o gal.. ir moteriezkei nusi 
duos kas iizmintingo atjausti 
ir pasakyti.

— Ypatingai, kada eina 
apie pono, o mano vyro persta 
tyma ir gadnuma- atsake mo- 
tenezke.

Bulmistras paglostė paezios 
veidą ir užsivilkės atsiliepe:

— Teisybe, teisybe, taigi 
priruoszk greitai duona ir 
druska; Erko taipgi tegul bus 
pasirengęs, tegul man raktus 
nuo bromu atnesz.

— Duona ir druska jau da
viau berna’cziui, Erko jusu 
prisakymo laukia priemenyje, 
o szitai ir raktai- pridūrė nu- 
imdama juos nuo vagio, sza- 
lia ir lovos pagalvio sienoje 
kyszanczio.

Miesto valdytojas nusijuokė 
su užganediuimu, o atemes iez 
paezios ranku raktus, iezejo 
greitai laukan, o paskui jo vi-

duosnia ranka

aa-

Pavojinga žaizda.
— Gyveno Vilniuje dakta

ras, netiktai kaipo garsus gy 
dytojas, ale podraug didelis 
juokadrye. Viena karta nakti 
szauke jin tūlas bankierius, 
idant kuogreicziausiai pasku
bintu pribūti, nes ranka ban
kierius labai sužeidęs.

Daktaras skubinosi greitai 
prie pavojingo ligonio. Pribu
vęs pažiurėjo in ta nepavojin
ga žaizda, persitikrino jog ra
si nebuvo reikalo nakti žmo
nių budinti, nes ranka buvo 
tiktai bieki inbriežta.

Daktaras, norint pikta“, ale 
su priimta mina sėdo prie sta
lo parasze receptą; paraižęs 
padavė tarnui asztriai prisaky
damas idant skubintus! kuo- 
grecziaueiai m aptieka parnesz 
ti vaistus.

Bankierius iszsigandes už
klausė daktaro, ar ža:zda teip 
pavojinga ?

— Žinoma kad pavojinga, 
nes jeigu nesiskubintu tarnas, 
tai žaizda iszgytu pirm negu 
tarnas pamelžtu vaistu.

Geras paaiszkinimas.
— Kaip ten yra su tuomi 

telegrafu, kad ka;p vienoi vie- 
toi barezkina, tai kitoi vietoj 
ezneka?

— O tai lygiai teip, duo
kim sau, kad kaip szuniui už
mini ant vuodegos, o per 
ki staugia.

anų-

do-

Norin

man

tu pir-

Jo užsiėmimas
— Ar neturi, tam-ta, 

darbo?
— O koki da'ba 

miau dirbai?
— Aez dar tik jieezkau dar 

bo.
— Bet koke tavo nuolati

nis užsiėmimas?
— Jieezkoti darbo, tai ir 

yra mano nuolatinis užsiėmi
mas.

sas miesto sztabas. Ulycziose 
žmonių taipgi jau buvo pilna; 
pono bulmistro paszonine sar
gyba dare jam kelia per žmo 
nes, o bugnu atbalsis skriejo 
po visa miestą, kuriems, nuo 
muru kartojo triubos visokiais 
balsais apreiszkiant prisiarti 
nanti skaitlinga pulkeli.

— Ciesorius, be abejones 
ciesorius!- mielino bulmistras, 
žiūrėdamas in graž’a vyskupo 
procesija, traukianezia nuo ka 
tedros.

Urnai nuo muru suskambė
jo triuba, syki trumpai, potam 
po dusyk su nekuriuoju per
traukimu to paties balso. Nu 
tilo būgnai ir žmonių judėji
mai: kožnas pakele galva 
auki-ztyn ir ausis isztempe, ba 
nuo muru sargyba davė ženk 
la trumpu triubimu, kad nori 
pasakyt', kas toksai atkėliau- 
j"-

Tuojaue iez virezaus ateiliep 
ta:

— Ciesorius Karolius!
— Ciesorius Karolius!-

duota iez lupu in lupas, o 
džiaugsmas apeireiszke ant vi
su veidu, maty*, kad monat- 
chos atkeliavimas jiems ap 
reiezke jo nauja globa ir nau 
jus susimylejimus ir malony 
bes. Ant to atbalsio iez kate 
droš varpai atsiliepe džiaugs 
mingu skambėjimu, triubos 
ir džiaugsmingus žmonių riks
mus.

Ir turėta ko džiaugties, prie 
pribuvimo kadangi Karolius 
Didysis, Franku karalius o per 
Popiežių Leona III. karūnavo 
tas 800 metuose ant Rymo-va- 
karu cieor.aue.

Ciesoriaus galybe buvo dide 
le, ale ir jo globa (apieka) at 
sieke tolimiausius didžios cieso 
rystes kampus. Po neseniai 
atliktam kaiunavojimui pirmu 
syk u važiavo miestan Metz. 
del kurio savo
visados barstė malone.

Sugirgždėjo bromai ant eun 
kiu zoviesu. B ilmistras isz di 
delio susijudinimo ir greitumo 
iszkaites, atsiklaupė ant vieno 
kelio, paduodamas jam ant 
gražiai iezsiuvinetos paduszkai 
tęs miesto raktus- kad tuo tar 
pu ju miesto vyriausiu rodinin 
ku, ant iszkeltos sidabrines to 
rielkos, sudėjo duona, ir dius 
ka ant ženklo, jog gatavi visu 
savo labu priimti szviesiausia 
sveti, o saule iezlinduu iez ryt
metiniu miglu, mete pilnus 
blizgėjimo spindulius. Karo 
liūs palytėjo raktus, atsilaužė, 
trupinėli duonos ir nusėdės 
nuo arklio, pesezias perejo per 
miesto bromą.

Dabar jo bzveizda visiems 
persistatė visame savo dailume. 
Visa galva buvo augsztesnis už 
žmones ir niekas negalėjo pasi 
girti su tokiu subujojusiu vei 
du, kaip kad karalius turėjo.

Monarclios rubai buvo labai 
prasti: apatine dalis rubu ir 
szvarkas iez bavolu skuroe, 
ant virezaus gi užmestas plosz 
ežius baltas su žaliais apva
dais; ant galvos kepure gana 
aukezta, papuoezta plunksnų 
pluoiztu, kurie piisegtas epil- 
kaitė su brangiu akmenėliu. 
Ale ant prasto skurinio diržo 
kabojo didelis kalavijas, sun 
kus, geležinis, kuri tik Karo- 
liaus Didžiojo ranka galėjo su 
valdyti. Ir jis neprieteliams 
buvo labai ba'sus.

Szalia c:esoriaus ėjo Petras 
iez Pizzos ir Paulius Virner- 
fcid isz Pavijos, mokyt', ku
riuos ciesorius savo dvaran iez 
Longobardu parsigabeno. Abu 
du visados dalyvavo kožnoje 
Karoliaus Didžiojo kelionėje, 
taippat zokoninkae Alkuin 
pargabentas isz Anglijos ir 
Frankas Angilbert. Jupride- 
ryste buvo užraszineti visokius 
atsitiKimue, liuosose gi valan 
dose Karolius su jais kalbėjosi 
tuo budu ant kožno savo žings 
nio mokydamasis.

Kada ciesorius su saviszkiais 
perejo per miesto vartų“, Met- 
zo vyskupas drauge su dvaeiez 
kija užstojo jam kelia. Vysku 
pas pakele aukeztyn ranka“, 
ant ženklo palaiminimo Karo- 
liūs—gi su nusižeminimu palen 
ke galva sakydamas:

— Laimink mus Dievo tar 
ne, o bažnyczios valdytojau, 
idant Visogalis visokiems mu 
su užmanymams savo malone 
suteiktu.

O

Žiūrėk, Dieve, kiek mes 
kencziani.

Gudai skelbia, kad krikez- 
czionis

Kristaus mokslą seka, 
pradarbes, nei purvynas, 

Isz ezirdies ju teka.
Kristus abzkiai jug mokino 

Artima mylėti....
Gude mus skriaudžia, spaudžia 

baudžia.
Grasindams tylėti....

Karszin tamsiam vargo junge.
Pavydi liucsybes..

Kaip man liūdna: jog tėvynėj 
Nėr mokslo, ezviesybee!.

Spaudžia szirdi, skauda gal
va.

Szaltis kreczia kuna,..
Nežinau, ar melst man Dieva, 

Ar gal ezaukt perkūną?.
Kad užkiltu smarkios audros, 

Perkūnas kryžiais pliektu, 
Rasi taure mus nelaimiu 

Sziaurese iszlietu.
Ž urek, Dieve, kiek mes ken- .ežiam..

Ar da tau n’užtenka?
Mus nelaimes te sziauren link 

Ant žmogžudžiu slenka, 
O perkūnas tegul tienkia 
Didžioms balome, tyrais, 
Tegul Lietuva aplenkia, 

Su dorais jos vyrais!..

NAUJA KNYGA

Istorije Szventa
Seno Ir Naujo Instatlmo su Paveikslais.

Yra tai pirmutine knyga lietuviszk* 
an teip puikeia paveikslais, padirbto! 
per europinus artistus. Puiki popieti 
Aiszkus drukas. Didelo formato.

Kožnas gėrėsis katras taja knyg: 
nusipirks. Norint daug kaszto am 
iszdavistes tosios knygos padėjome 
vienok pastanavijom

^tiktai^až 50 OBlltU
Teipos-gi turime visokiu dvasiszkt 

svietiszku ir istorinu knygų kurk 
kataloga gausite dykai. Adresavote 
tRauls” Mabanąy 0a,.

PLUKEI APDARUOS

MALDA KN1GOS-
to. 4701 Aukso Altorius skurliu- 

apdaru, apkaustitos ir auksinti kr- 
ežiai, apwalais kampais. $1.0*

1o. 4705 Mažas Naujas A ukso Al 
torius skuriniu apdariu, apkaust 
tos ir auksuoti krasztai su apwala’ 
kampais . . . $1.0

<(0.4702 Aukso Altorius szagrin^ 
skaroje apdaritos, apwali kampai 
auksinti kr&aetai, lauai puikei įse 
marginta su auksinėms kwietkoov 
labai puiki kningele $1.2i

Vo.4703 Aukso Altorius trinksi 
apdarai, auksinti krasztai ir apwab 
kampai, auksuotas križius, puraaziu 
ir puikai iszmarginta $1.51

Xo.4700 Aukso Altorius apdarite 
va baltais sloniaus kaulais, paiku* 
ubrozelis isz oeluloidos, 8 sidabrini 
medalikaii av^lenougeliu, auksini 
Yr—Mf'f

Buvo tai- ne labai senei. . .
Mikutis gražus vaikynelis, 

jaunas vos pabaigė 25 metus, 
isz nubodumo pastanavijo pa- 
praszyt Magi ant atsilankymo 
in Vaduville.

Pagal amerikoniszka papra- 
tima, nuėjo prie telefono ir 
užskambino in sztora kuriam 
Magi dirbo už pustreczio 
lerio ant nedėlios.

— Helo!
— Helo!
— Ar tai tu Magi?
— Yes, kas takina?
— Tai asz, Maik.

kad su manim eitum ketverge 
in Vaduville. Arėjai Magi?

-- Ali rait! Lauksiu tavęs ' 
aut puse asztuntos.

Gud bai!
— Gud bai! svit bart!
Ir viskas buvo parengta. 

Žinoma tėvai api tai ne turėjo 
žinot, kur duktere ejs ketver
ge. Magi užezedimo žigi Mi
kui idant ateitu pas tėvus ir 
praszyt pavelinim o nuvest dūk 
tere in teatra. Kas jai apėjo 
tėvas ir motina, kada jiji turi 
“good taim!”....

Atėjo ketvergas....
Magi puse adynos greieziau 

sustojo dirbt. Penkta adyna 
sugriszta namon. Rankoje ne- 
sza milžiniszka skryne kuriuo- 
je talpinasi didele skrybėlė ku 
ri. . . . paskolino sztore už pas 
kyrta preke. . . .

Prisiartino septinta adyna. 
Kas tokis pabarszkino in du
ris. Magia szirdis-pradėjo musz 
ti kaip kalvio dumples Duris 
atsidaro ir kone ne puolė isz 
nusiminimo, ba vietoje pare- 
get Mikuti pamate vaikyneli, 
kuris padavė jai gromatele. . .

Atydaro koperta ir skaito: 
“Dir Megi! Ne galiu ateit pas 
tave. Sutik mane ant kampo 
ulieziu Mein ir Center, kur 
ant tavęs lauksiu. Jurs truli, 
Maik".

Susiraukė kaip sena bulve, 
apsirėdė greitas ir cu in mies
tą. Mikas jau lauke ant josios. 
Megi turėjo ant galvos skry
bėlė kaip dugnas ceberio, kuri 
labai pagyre, na ir nusidavė 
in Famyli Teatra. Mikas bu
vo nupirkias du tikietus ant 
virezaus, pirmutiniam rede, ge 
roi vietoi.

— Ar gut šit, Megi?
— No, raten!
— Del ko ? O gal norėtum 

baksa?
— Well. . . .
Ne sake nieko, nes daugiau- 

se jai rūpėjo jog ant virszaus 
ne 'galėjo su paskolinta skry
bėlė pasirodyt laike perstati
nio. Pyko kaip kate. Užmo
kėjo doleri ir puse už pasko
linimą skrybėlės ir ne galės 
jaje parodyt!. . . .

Ne galėjo dalaikyt isz piktu
mo. Perstatymas suvis jai ne 
patiko, o kada iszejo, Mikutis 
paprasze jaja ant ojsteriu, nes 

l atsisakė nog to.
I — Kom home!- namon no

rėjo ejti. O kada pribuvo, nu
traukė staigai skrybėlė ir nu 
mete in kampa, ne temindama 
suvis kur numėtė.

In tris dienas aplaike Megi 
post-karte idant sugražintu 
skrybėlė. . . . Nes kaip nusis
tebėjo kada visur iszjeszkojo o 
skrybėlės ne rado. Atitraukė 
sofka ir rado “Meri Wido” su- 
mankiota ir iszsukinta in visas 
szalie, su kuria szuo turėjo pik 
nika Megi kone ne apalpo ant 
to regeymo! Dirbdama per vi
sas dienas, czedindama kaip 
galeje kelis dolerius, už ku
riuos ketino eav nusipirkt szle 
be ant Kalėdų, o dabar turės 
užmokėt už skrybėlė!...

Oh, baisus daigtas!..
Megi turėjo sugražyt skry

bėlė ir da damoket §12 už su 
naikinima. O tam visam buvo 
kaltas pasisziauszimas ir noras 
pasirodimo augszcziau savo 
stono, o tai yra griekas, už ku
ri Megi in pekla ne ejs ba jau 
czionais atpakutavojo už savo 
grieka, brangei užmokėdama 
už savo puodą ir nesupratimą.

Pamokinimas: nesipusk
augszcziau, kaip isztenka tavo,__ r________r____
kiszenius.- Paraeze F. B. Wdekite ir prisunskit.

KATALOGAS

ZNYGU
Baida kninges.

Aaksu Altorius arba Didis Szaltianh 
1,000 pu&lapm $1.06

Senas ir Naujas Aukso Altorius vi 
sos reikalingos maldos 864 puska
piu druoaei apdaritos $1.06

Balsas Balandėlis arba Mažas SzalU- 
nis 711 puslapiu. 75c.

Garbe Dievui ant Aug&ztibes 640 
puslapiu. 7&c

Mažas Naujas Aukso Altoielis 1.0C' 
Vainikelei mažesni už Altorėlius, 

minksztai apdarita ir puikei žala 
tita 5Oo.

Aukso Altorius, in puikia skūra su 
apvalais kampais. $1.0C

Aukso Altorius, apdirbtas minksztai 
su auksineis papuoszimais apvalais 
krasztais $1.50.

Aukso Altorius puikei apdaryta su 
auksiniu papuoszimu. $1.25 

Aukso Altorius apdaryta in balta 
kaula puikaus pavydalo. $1.00

Aukso Altorius, apdarytas in kaula 
su 8 sidabrineis medalikais. su 
dviem anuoleleis, viražus panaszus 
in altorėli $1-50

Aniolas sargas, minksztai apdarytu 
in skūra apvalais kampais, auksuo 
ti krasztai, visos reikalingos mal 
dos geriausia už visas kitas 75c.

Aniolas sargas, druoaei apdaryta ir 
juoda audima

Kanticzka apdarita in prūsine 
skūra, puikei iszmarginta

Kanozia vieszpaties 
Graudus Verksmai 
Stacyjos arba Kalvarija

Capital Stock $125,000.00.
Surplus & Profits $238,000.00.Giduoles no skaudėjimo 

dantų
Mestis no prakaitavimo 
Geležinis Eudrulintojos 

svikato
Giduoles nutildimui vaiku
Giduolis no nuspaudimu 

(Corn Cure)

Egiuterro No. 1.
Egiuterro No. 2.
Žmijecznik
Gumbo Laszai 
Meszkos Mostis
Treyanka
Liniment del Waiku^ 
Giduoles no kosulio 

asztrausl
Liepų balsamas no kosulio

(plaucziu)
Anti-Laxon del vaiku 
Proszkai no kirmėtu 

vaikams
Proszkai no kirmelu 

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

suaugusiems ------------------------- ----------- Valditojas kraujo
No Rumatizmo amujas bu-, Geriause giduole skaude- Snramitojas nervu-szirdies
Giduoles sužlebcziojiinui iimo Oalvos, kataro, pecziu, Giduoles noEkzimo (Rožes 

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

galvos,im a visokiu vabalukiu. Pomada plaukams
PASARGA! dagu szitu vaistu ne gali gauti pirkt apie save, arba nežinai kokiuta 

reikalingos del tavo ligos, tada apraszik savo liga ir man atsiusk $1.00 o aplaikisi 
vaistas 'kokios reskalingos o bus tau 10 sik geriau ir pigiau negu pas koki Daktaro 
o jogu vaistai daugiau kasztuos negu $l.€0 tada užmokėsi po aplaikimui vaistu.

Siuncziant gromata indekit marke už 2/. Adresavokite:

A. u. Groblewski,
Elm & Main Strs; s> Plymouth,

DEL VISU 
KENTEJIMU IR SKAUDĖJIMU.

“Grip-kiur”
Plauka apsaugotojo.*)
Mikelei nuo kepami
“Kinder Balsam”
Bobru laszai
Rankvaistis no sutrukime 

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

d ėjimo

Cor. 0 Pa.

Suvienituju Walstiju De- 
posytoras.

DU PROCENTĄ MOKAU ANT 
SUDĖTU PINYGU ANT LAIKO.

Harrieon Bull, Presidents.,
M. M. MacMillan, Vice-PrendentSJ
Ira. W. Burnet, Kadj.ida

•«

VIENATYNIS LIETUVISZKAS

7 WASHINGTON STREET, NEW YORK CITY.

J ago važiuojete Ln ir ini Ameriko tai galit gaut Laivakortes pigiau kaip kitur o 
ir visna bankini™ reikalus tai ateikyte paa mane, o ir užlaikau visokiu ęerimu 
ir valgio ir nakvyne pigiau kaip kitur. Norėdami kelaut už dyka tai pristatau 
už darbinyka aut laivo. Teip-gi pasirūpinu visokiu darbus ir rodą anodu vi
same Hotel is randasi ne toli KaMel-Gsrdes. Jago kokis apgavikas norėtu vest 
kitur tai nesiduokit tik ejkit tiesiok pakol daejail pas mane.

8u Guodono, VINCAS KAZUSAS.

50o 
juodi 
$1.00 

25o. 
lOo. 
iOu. 

Istorija Szventa, Senojo ir Naujo In
statimo. 59o.

Gyvenimas Szventuju. Puikei o ii 
| apdaryta dydele knyga - $3.00 
Gyvenimas Visu Szventuju — apda

ryta - -

20o 
50o: 
25a 
25o

STEFAN ROVNIANEK
318 3-RD AVENUE

Pase bloko temlan no Pitteburglnto Pactto.

PITTSBURG, . PA.
Didžiausia Lietuviszka laautuve visokiu 

gėrimu Suv. Vals. Kas tik naudojo muso 
nefalszavotas, nes czisius vynus ir,arielkos, 
tasai ne galėjo atsigėrėt juju o geriause mie 
ra ir pata-Tiavima tik pas mus apturėjo.

MUSO PREKES.
<2,00 

2,oo 
2,oo 
4,oo 
2 oo 
4r5o 
2,oo 
2,oo 
3>oo

• 2,6o 
4,6o 
2,50 
5,oo 
2,5o 
5,oo 
2,oo 
l,5o 
2,5o 
2,50 
2,5o

Gera Raudona Arielka
Gera Balta Arielka
Romas . • a
Rumis Jamaika - ->■
Ginas ...
t’uogine Arielka -
Kitnmel . . •
Anlsetaa, smagus gėrimas •
Ckhttas spiritas . •
Slirafte •
Bliv&ite, tikrai Lktavhxka
Terkellca •
Terkellca. tikrai Vengrisika
Konlakss . - •
Konlakas, Franenalsxkaa
Obuoline Brandy - •
Blackberry ■ •
Rosolfs, gardo* gėrimas ■
Melfnvnoge • -
V lianltrte ...

2,»0 
2,So 
2,60 
6,00 
2,5o 
6,oo 
2,60 
2,So 
8,Go 
8,oo 
5,oo 
8,oo 
6,oo 
8,00 
5,5o 
2,5o 
2,oo 
8,oo o----
8,oo galon

3,oo 
C.oo
8,00

4.00 
8,5o 
6,oo 
8,6<
4,00 
6,oo 
8,oo 
2.5o 

(■loir 
»,oo Kalon 
8,oo galo*

A M E RI KO N ISZKI VYNAI:
Ohio raudonas 
Ohio baltas—saldai 
Knllfornl < 
Kallfornl, c. __________
KalIfOrnilon munzkatalaa 
Kallfornl, os tofcalnzkan 
Kallfornl, oi (4 metu) Port Wine 
Kallfornl o» Szerl Wino . 
Kalifbrnljoa Burgundy, raudonas 
Viduriams Kartos Vynas . •

Baszlkyte po prekes. VtkalbinimM ant SlO,o< 
ir datflau UŽMOK AM EKSPRESĄ Pennsylvania 
Ohio Ir West Virginia valstijose. Adresu:

Stefan. Rovnianek,
18 Jihoc » Pittsburg, Pa,

IS—1419111 .
os, senas, ruksxtae 
os mufcZknUilas

(1,00 GalonM 
. 1,25 “

l,5o “
. L6o “

. i,5o •*
1,75 ”
2,oo *•
2,oo “
1.50 “
2.50 8,00

KA.NTORAS

♦

■igoniai trokštanti pagalbos 
kreipkitės pas Dr.B.M.Ross 

Jeigu sergi ir negauni 
pagelbos, tai nestatyk 
sveikatos pavojui, ne- 
jieszkok daugiau gydy
mų ir neleisk pinigų 
ant nieko, bet tuojau s 
kreipkis pas Dr. B. M. 
Ross, kuris atydžial 
gydydamas per 24 me
tus, paliko geriausiu 
specijalistu Chlcagoje 
pasekmingam gydymo 
ligų. Dr. Ross išgydo 
visiškai kraujo užuuo- 
dyjiin^, reumatizmu, 
ligns ir llgns paelnan-

l»

D. T. BOCZKAUSKAS,
520 522 W. South Al. Mahanoy City, Pa,
Turi eusinet-Bima su wiaais Europinei^ Bankais. Wisi jau ira persitikrinia, jog 

mneti piningaj per muso tarpininkiata greicsiauae nuejna.
Szimtai

Ise wiiu asaliu Ameriko, per muso rankas sinnesetd kan meCae in 
EVYOPA, LIBTUWA, PRUSUS, ROSIJE, AUSTRIJE, 

LENEIJE, ITAL1JE, IT T, T. IR T. T-

NE WIEN0 PININGAI DA NE PRAPUOLĖ.

Kodiel kienti paslaptai?

Istorines Kningos, 
Akylos Istorijos 
Nevaloje pas Mauras 
Morkas ir Aureliams 
Trys Valkaijozai.
Istoryje apie Septynis mokintos V y 

rus 2-Isz gyvenymo kantrabaocz? 
ko 3-Apie karalaiti 4- Baisos D v* 
ras 50c

Puiki Istoryje apie Jonasza Korcza 
ka. &0c.

Sierata, Parkas ajrasrimae. 25. 
Ali-baba ir 40 razbaininku, 20o 
Keturios Istoryjos': 1-Žibintl bažny 

taiteje. 2-Sugertuves traukiie. 8 
Alute duktė Kun. Kerniaus, 4 Bok 

sztas ant salos Dago. 25c
Abecela, arba pradže skaitymo ir ra 

szymo. 25c
Križiokaj puikus apraszjmas, didele 

kninga $1.00
Savizrolas, didis klasteris 25o. 
Szupinis. 1 Neatmink Vieszpatie aut 

nusidėjimo musu. 2 Senam malu 
nia. 3 Pasaka apie senvee žmonių 
smerti. 4 veseile Skilandžio. 5 Ap 
atvedimas Motiejus. 6-Auka apkal 
bejimo. Teiposgi daugelis svetisz 
ku ir juokingu paveikslu 25o 

Lietuviszkas dainorius arba surinka
mas visokiu dainų $1.00

Tris apsisakos, apie Piningai galva 
žudžei-Ražancziaus iszgelbsti no 
smerties-Apie Szv. Kristupą 15o 

Prieigiauskius Mokslas anglis?ko lie
žuvio be pagelbos kito, apdari 
ta. $1.00

Lietuviszkas Pasakotis $1.2f
Musu Pasakos 75o.
Pomokslai gražu žmonių per K. To 
toriu BOo
Duktė Mariu 25
Malūnas Girrioje 85.
Istorije Vargdienes, 2 Meile kūdi

kio Paminėjimai Viadim. Solovto- 
yo. 25o

Neužmokamas žiedai 2 Melasini 
puiki istorije. 50c

Ar esi senu, jaunu arba pusauin- 
ženiu. Mas galem ižgydidi jus.

Mnsn specjališknmu yra gydimas pri- 
vatišku, nervišku ir chronišku ligų, par 
tyrinėjimas suvirs 20 miatu.

Ta saka mokslą medicinos ira musu 
amžių tyrinėjimas.

Lygas, katros apsijemam ižgyditi, gy
dom galutinai ir uz žemą apmokėjimą.

Jauniknitiai, katri kiencia sava jaunu 
dienuklajdos, mas sugrąžinome galutinai 
sveikata.

Tirams po40miatuamižio, katri junČia 
vyriškumą suniekinima, mas privertam 
smagumą su musu gydimu.

Kraujo užnuodysima, Varicocele, inkštu 
(kidney) ir pūsles ligas, Rheumatizma, 
Neuralgia, pylva ir kepenų ligas, Hemor- 
rhoidas (piles), Ulcers, pasididinima gė
lės (enlarged glands), ir vysas skuros li- 

. gas, greitai ižgidom.
nias ra^om sava vys*601 paejentoms ing you kalboi ir užlai- 

* a’AIIi H j kome didžiausioj slaptybėje.
Mas sutaisom 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 knlgas, katra siuntiem dykai kožnam katras padous sava 
adresa.

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

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

(Aprašik liga) 
.......................... Prašau prisiunsti suvis dykai, jusu knigutie, katra moka kajp 
gyditisie noumosie.
Mana vardas ir pravardie:.. ............... . ................... . ...................................................

užscnC-jusias paslntingas _ __  „„_ r_______
čias nuo Jaunystės nesupratimo ir išdykumo; gė. 
limiį kaulų, skaudėjimu ir svaigimų galvos, 
skaudėjimų po krutinę, nugaros ir strėnų; smar
kų plakimų Širdies, užymų ausyse, drebėjimų 
kraujo, pamėllnavusius paakius, spuogus ir dė
mes ant veido ar kūno, skaudėjimų gerklėje, už
kietėjimų vidurių, blaurius ir baisius sapnus, sun
kumų kojose, indubusias akis, žudimų vyrybės, 
negalėjimų miegoti ar valgyti, trumpų kvėpavi
mų, niežus, odos, inkstų, pūslės, kepenų ir skilvio 
ligas. Jeigu ėsi nuolatai nuvargęs ir greitai pall- 
stantis, baugus, gėdingas, nusiminęs, užslrupincs 
ir nustojus vilties iSgyjimo, nužudęs vyrybg ir 
silpnas lytiSkai, užkrėstas liga, turi tankiai Šla
pintis dienų Ir naktyje, tai kreipkis tuojaus pas 
Dr. B. M. Ross, kuris duos tau teisingų ir gerų 
patarimų visai dykaL Ligoniai keliauja Šimtus 
mylių Idant pasiduoti gydymui Dr. Ross, nes jis 
iSgydo ligonius kuriuos kiti pripažysta neiSgydo- 
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 uuo9 iki 4. Panedė- 
lio, Seredos, Pėtnyčios ir Subatos vakarais nuo 
6:30 iki 8:30. Nedėldlenials nuo 10 iki 1. Susikal
bėt galimu lietuvlSkui, lenkiškai ir maskoliškai.

DCOOOOOOOOOOOOGCOOCOOOOG) I
NAUJAUSIAS

k ISZR ADI MAS
IE5MAT3t8GUBI ROIUU.E.

Daugybe odos liga paejna no neezvarane 
užsilaikymo ir užsikrėtimo telpgl ir nuo 
viduriniu ligų. Daugumas gauna puczkua 
pleiskanas, slinkimą plauku, plikimą per 
apsileidimą. Gydosi per neateakanczlua 
daktarus ar agentus, kūne tik pinigus iez 
vilioja, o paskui raezote mums, kad eme* 
te daugybe gyduolu isz ’nvairlu apgaviku 
o pageibos negavote ir sakote, kad. gal ir 
muso gyduoles negelbee. (Taigi meldže- 
me mums darodyti; kokis žmogus likosi 
muso gyduolėmis apgautas.) Turime tu- 
kstanciluR oreglnallHiku padekavonlu. 
Tegul uore vienas daktaras parodo mums 
tiek padekavonlu, o mee duosime dideli 
atligynlma. Pilka galva sunku gydyti, ja- 
go senas ir gaiva žvilga, tai to pagelbetl 
ne galima, bet jago jauna®, o turi retus 
plaukus, o ant odos matytis maži plauku- 
czei tai tam galima sateiktlpageiba; plan 
kai neyra grybai—viena diena ne Iszaygs. 
Atsismaukiantiems nuelunslmedyka inror 
maclja su placzlu apraeaimu. Mes nesiū
lėme prisispyrę savo gyduolu, teislngaeit 
daktaras to ne vienas ne daro. Kas nori 
pereitlkrint tegul raezo pas n

PROF. J. M. SttUKIZL

996-990 Broadway
Brookln, N.Y.

Paskubinkite nusipirkt 
tabai puike isztorje po vardu

KAPITONAS VELNES.
PRIETIKIAI C IRANO DeBERGERAC.

Verte lai Fracnilnako 
KUN. DB. H. JL0DISZ1U8.

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

D. T. Boczkauekas, 
Mahanoy City, Pa. 

iagr Piningus ?2 siuskite Re- 

gistravotoja gromatoje, ar per 
“Money Order” kuri nupirkite 
ant pacztc, in prasta gromata

Adresas.—P. O. States

Didžianse Lieto- 
vlszka

AGENTŪRA

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

Kantaras Bankinis 
ir pardavyste

SZIPKORCZIU

O ISirazo
< Q, WIENATINIS
J SALONAS IR GROSER-SZTORISt

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

Miltus ir vyska ta kas ira reikalinga del 
žmogaus. Teipos-gi prie vietos randasi Sa» 
kinas su milžiniszkais stiklais, szahum atem 
arieikom ir pujkeis cygarais. Priekiam 

parduoda SZIPKORTES ii 
siuneze piningus in visas dalei 
svieto grejtaL

PUIKI SALE DEL MITINGU, SZOKIU Ir 8.

Parduoda Szipkortes ant visokiu drueziaosiu ir geriauriu tai 
vu. Siuneze piningus in visas daAes svieto greieziause ir pi 
giause. Visi tie, kurie per mus siuntė apie tai gerai žino 
Lszduoda dostovierene del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam 
pavesti. Del diangysczlu pristatęs pelkes Szarfas, Juostas, Kepures, Karinas, 
Špilkų k L L Bu kokiu nors reikalti kas-link Szipkorcziu, pi
ninga Ir k t raasikyte pas mane gasaite teisinga atsakymą.

DOVANAI Temykite gerai! tikra! lietuviška, didele krautuve
V I Q I Į? M Q Puikiausių armoniką, skripkų, klornolt|, triubų, koncertinų ii
V 1 u 1 L 111 D daugybė kitokiu muzikališki| instrumentu. Goriausiij dziegoriiĮ,

»
 lenciūgu, visokių žiedų, lakotų, špilkų, kolčikų auksinių ir paauk 

suotų, visokio skyriaus mašinukių dėl drukavojimo gromatų, pui
kių britvų, albumų portretams, revolverių. Šaudyklių (strielbų), 
kišeninių lompukių, guminių litarų, adresams pečėčių, gramatikų 
mokintis angliškos kalbos, žodynų, istoriškų Ir maldų knygų kokių 
tik randasi lietuviškoj kalboj, gražių popierųdel rašymo gromatų 

su puikiausiais apskaitymais ir dainomis — su konvertais tuzinas 25c., 5 tuzinai 
už $l.oo, 1000 už $6.00. Kas velitų sau ka parsitraukti, tegul prisiunčia už 5o 
markę Ir teisingu adresą, o apturės didelį N 3 naują KATA LOS Ą DOVANAI 
su 315 aiškių paveikslų ir 1000 visokių naudingų daiktų. Aš gvarantuoju, kad mano 
lavoras pirmos kliasot, o prekės pigesnės kaip kitur.' Orderius išsiunčiu greitai į visus 
Amerikos ir Kanados kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt 6aug pigiau 'kaip kitur.

Reikalaujant katalogo paminėkit varda laikraščio, "šatra m o mitliet apgarsinimą.
C. VILKEVICH. 112 Grand st., Brooklyn. N. Y

Puikiausia
užeiga 

del Lietuviu!
Ir svetin^iau- 
sias priėmimas 
del visu kur ra
site gardia Arielkele 
Alų ir Cigaru, Teip-gi 
sale del zobovu ir t. U

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

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

PIRMUTINE KRAUTUVE VISOKIU GERYMU

WHOLESALE.
Pristato visokius gėrimus del sOk 

lunyku ant pikniku, balu, krilri 
srtynu aiu, porteri, vynus, arieh 
ka ir Lt Pristato in namus ate 
ir porteri bonkutem. Gėrimai 
piddj pas Norkeviczia yra kanas



Žinios Vietines,
— Praeita petnycze, poni 

Drobnieue, savo vyreli Jokū
bėli apteiki patogu ir drutu su 
neliu. Dieve duok ant džiaugs 
mo tevelams ir kad butu prezi 
dentu Suv. Steitu.

— Petnyczios vakare ant 
Kayerio sales atsibuvo muzi 
kalinis koncertas. Miestiszkas 
benas pagrajino kelis szmote- 
line, o labiause atsižymėjo due
tas ant dvieju skripku, sūnūs 
P. Slovitzko Mikolas 15 metu 
su savo profesorium Jonei.

Koncertas puikei nusidavi 
ranku ploymas ne buvo mažas. 
Papelnyti piningai api 400 
del. likos paskirti ant padege 
lin Centralijoe.

— Poni Marczeloniene ap
teiki savo vyreli patogu ir dru 1 
tu šuneliu. Dieve sveikaaugyk.

— Kone visi studentai isz 
universitetu jau parvažiavo na 
mon ant Szvencziu.

Pigus Pardavimas pas Refowicz Brol.
•TL“ 0 (----- - L
* L_ “

Vyriu ir vaiku siutai ir overkotai ka kitur parduoda po 
810 ir 842 mes parduodam už $7.68

S.

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

S3 czeverikai po SI.98. Vaiku Sl.50 czeverikai po 98c.

75c. sveterei po 48c. §2 skribeles po 98c. 84 kelnes 82.48

Siutai po 85.68 Trumpos kelnaites 19c. Audeklini prie
> i i f I ■ BF~

darbo pirsztines 5c. ir visas kitas tavoras parsiduos pigei

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

Vyrsz Puse Milijono^
Dekavoniu uz geradejiste.

Tas ira prietelis žmoniu-kuris suteikia 
zyrdinga broliszka rodą dyki. Ne snsine- 
sze su gauje szendienynio vysokio sztamo 
apsigarsyntoju: Jeigu apsergate liga, tai 
aikite pas savo miesto daktarą. 
Bet jaigu turite liga gcdinga-privatyszka, 
tai gal nenorite savo mieste gydiutis, o jaigu 
geidi teisingai tapti pagelbėtas, tai bukite j 
iszmintyngi klaupkite patarymo garsingo 
Vokyszko Specijalisto kuris sugryžo isz 
Europos, iszlyrias pagerinimo budo gydymą 
vysokiu kroniszku ir odos-skuros lygu, 
szimtai tukstaneziu pasiliko iszgydintais, 
kaip-tai jaunu vyru visokios užsikreczemos 
ligos, apriez sziu lygu kaip tai Reumatizmas 
visoki papuczkai, iszpuolima plauku urnai 
sustabuinti, nuo drugio-malerijos. Gcriau.se 
isztyrta gyduole nuo atpratiino svaiginn- 
cziu gerimu-gyrtybes, kuris su savo žyne 
prijims rodą, zednas, iszsygydins G Y RTI BE 
kurs tiek nelaimiu atsitinka ir kruvyna p ni
ce žūsta ir sveikata. Nebijokie paraszit- 
gromata, sekretai visame užlaikomi, gyduo
lių nesiunezeme panevali, kaip kiti jumys 
prisiuneze per panevaleSszvyliodami paskui 
tini centą nuo jusu, kurs žmogus su szeimyna 
neturi ka valgyti, myslidamas tapti sveiku, 
tai užmoka ant sikio po keletu desetku 
doleriu. Cze visokias rodąs gausite, nie cen
tas nereikės mokėt, galite susiraszite Lie
tuviszko kalboje, iszmintingais busite jaigu 
raszisite pas:

BRUNDZA & CO;
(SPECIALISTS)

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

TADAVn NAUDOTO ICI Padekite mums apgarsinti musu Tabaka tarpe 
I ADAMI PiAUUUIUJlI draugu o gausite FONOGRAFA DYKAI 
Nėra tai koks instrumentas zalslei, kaip tankei kiti iszdirbejei 
yra papratę duoti kaipo dovana, liet tikrai gera isz kiekvieno 

atžvilgio kalbamoje, inaszina (fonografas)
/ V. _  f Kada panorėjo; jus galite turėto namuose
F II koncertą d-kai, koncertą dydelu benu arba
F M orkestru, dainas geriausu dainoriu, juokingas
į i ■’ užimanezias, visa ta ka tik norėtum iszgirst
Į. į talima pritaisyt. Paklausk artymiausoj niuzi-
\ i6szku instrumentu sztore, o apie kalbamąja

.naszina ‘ KING” (Karalius dažinoši kad ja 
j visi pardavinėja ]x> §15.00. Mes norim kad.

jus padėtumei mnms pagarsinti mus Geriausio Tabaka cigaretams ir pipkiai. 
Mes prisiimsim jums visokio tabako po biski. Austriszko, Bosniszko, Ileroogiszko o ir 
Rusiszko viso sykiu uz $6 jus lengvai ta tabaka galit parduot savo draugams, nes yra 
tai geriausias tabakes koki kur galima gauk Tabakas yra tas pats kurt jus tclp noriai 
rukct Europoj, tabakas kuri jus drauyai ne maliau už jus mili. Aplaikes mus tabaką 
rekumendavok ji savo draugams, duok jiems mus varda ir adresa ir tokiu budu padėsi 
mums ap<igar>i n t Už tai mes duosim jums VIS Al DYKAI mus “KING” fonografu 
Yra tai vienatinele proga gaut dovana. Uz tabaka mes ruokosim $6. Prisiunsk 500 
(stenij)omsi isz kalno o mes iszsiunsim tabaka ir fonografą. Api turėjus ja t rasi gerais 
užmokėsi Ekspresmonui likusiis $5.50 ir pasiliksi juos sau. Piningus sugražinsim kožnain 
kuris bus neužganėdintas. PASARGA: tas dovanas duosim tik teip ilgai kol mes tikrai 
nepersilikrinsini jog mus kompanija yra ganėtinai apgarsinta. Todėl patartam neatideti 
jagu norit gauti mus FONOGRAFA DYKAI Adresavokite:

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

1SZ LIETUVISZKL 
KAIMELI!.

— Pereita nedelia Lehigh 
Valley kasiklosiszdirbo tik tris 
dienas. Tasai paliepimas atėjo 
netikėtinai del anglekasiu.

— Valstijos inspektorei ran 
daei muso aplinkinėje, atlan 
kydami visus graborius o kur 
randa jog graborei laiko salo
nus tai tokiems atyma laisnus 
pakol vieno ar kito biznio ne 
palauna.

— Vincas Vilcevicz'us, isz 
Mshanojaus 78 metu senumo 
būdamas svaiginancziam pa 
deyma, likos surastas ant uli 
ežios Shenandon su nulaužta 
koja. Nuveže jin in koza isz 
kur nugabeno vėlaus in Ash 
lando ligonbuti.

— Pas p. Valuna 526 W 
Center St. gausite visokiu pui 
kiu apsiavimu ant ezventes. 
Teipgi visokiu roberiu ir cze- 
batu. (tOl oi)

— Jaigu norite turėti puiku 
padirbta patograpija tai duoki 
te save nusitraukti pas P. War 
žinska, 205 E. Center St. (iOS?

— Ketverge tarpe 2 ir 4 
ad. po piet afise naujos eletri- 
kos kompanijos name bus mi 
tingas ‘‘Stock holderin” idant 
iszrinkti nauja “Board of Di
rektorių” isz ypatų, ant atei- 
nanezio meto.
Chas. C. Burchill Sekretorius.

— Petnyczioje popiet Park 
Place kasikloje likos užmusz 
tas per nupuolimą anglies Jo 
kubas Belowskis 35 m. senu 
mo ženotas žmogus isz Trento- 
no. Paliko jauna paezia su ku 
ria apsivedė 6 menesei adgalos.

— Draper kasikloje Gdber 
tone, Petnyczios vakara pei 
eksplozija dinamito likos už- 
musztas Juozas Matokas 24 
metu senumo vyras o jio drau
gas Dominikas Abromaitis 30 
m. senumo tapo baisei sužeis
tas ir nugabentas in szpitole 
Ashlande kur dar guli blogam 
padėjime. Matokuj nutraukė 
galva.

— Visos Lehigh Valles ka- 
siklos aplaike paliepimus dirb 
ti tik 2 dienas ežia nedelia ir 
nebedirba lyg ateinanezio pane 
delio.

— O kad Subatoje pripuola 
pede visu aplinkniu kasikiu, 
kompanijos nutarė mokėt szita 
Ketverga idant žmones galėtu 
turėti linkameenias Kalėdas.

— Ant parapijos mitingo 
laikytos Nedelioje, tapo isz 
rinktas naujas parapijos 
tates..

— Praeita Petnyczia 
8 ad. vakare atsitiko P.
liu Aukfztakalniuj baisi nelai 
me isz katros priežasties dar 
yra priverstas gulėti lovoje 
P. Aukeztakalnis ka tik buvo 
sugrižias su vežimu isz Gdber 
tono ir inejo in stuba palikda 
mae arklius lauke in trumpa 
laika kas toks inbego in stuba 
ir paszauke kad arklei bėga 
p. Aukeztakalnis tuojaue leido 
ei vitie ir pribegias prie arkliu 
pagriebė diseli bet ineipainiojo 
in pleezkes ir negalėjo paeiluo 
euoti isz pavojingo padėjimo 
likos per arklius trauktas 
nog vieno lyg kito galo miesto 
mile tolumo ir ant B. ulyczios 
arklei tapo sulaikyti, p. Auksz 
takalniuj tapo sulaužyta deezi- 
ne koja, peczei ir visas ezonae 
sudraskytas o iryisae kuna bai 
sei sutrenktas.

Seelyville, Ind.- Darbai 
ne labai gerai eina, karu mažai 
gauna, tai ne Kas.

— Priesz Adventą buvo ke- 
los veseiles, o terp tuju suėjo 
ir pora p. Justinas Stiimaitis 
su pana Ona, Radaszevicziute. 
-Teipos-gi p. Mikolas Bielavi 
ežius su pana pravardes ne da 
žinojome, ba ne senei lez Lietu 
vos pribuvo.

komi

apie
Miko

E. St Louis, 1’11 - Gyvu
liu ekerdiklose ne per daug dir 
ba. Geležinei jau pradeda eiti, 
kaip girdėt no Nauju Metu 
pilnai pradės dirbti.

— Apfzvietimas eina aukez 
tyn, ypacz draugyste Jaunuo
menes po pr. Szv. Kazimiero, 
kartu priguli vyrai ir mergi 
nos, vos puse metu kaip užside 
jo, o sąnariu turi in 150, 
daug didesne už pirmasis bet 
kad gerus vadovus, turi, Prezi 
dentas su Sekretorium net isz 
sijuosia dirba.

— Antra diena Kalėdų 26- 
ta Gruodžio, bus Bdiue su 
dainom ir deklamacijom. Nau 
da jubilejauB sukaktuviu, 50 
metu nuo gimimo Vinco Ku
dirkos.

— Lietuviai terp saves mal 
Bzei užsilaiko.

— Kelios sanvaites adgal 
isz Ch’cagos atslinko ne kokis 
J. B. paeinantis isz Lietuvos 
Kauno gub. Telsziu pav. Pen 
kiu ir puses pėdu aukezezio 
apie 40 metu senumo, pri-zaki 
niu dvieju dantų neturi, verk
damas maldavo paszelpos isz 
Lietuviu, nekuiie paeigaileja 
priėmė ant burdo, dar ant nusi 
pirkimo drapanų paskolino 10 
dol. Bet B. ne buvo gana, nuo 
lat vis prasze pagelbos, tai ant 
czevenku, tai tabako ir teip 
nuo vieno 5 dol. nuo tarnaites 
250. nuo kitu ir po kelis dole 
rius iszeineezdino nežine in kur 
butu gerai kad ir kitur nuo to 
kio paukeztuko apsisaugotu.

— Isz biznierių daug yra 
karezemniku. p. Bet J. Roda
viczia turi agenturyste ėziv- 
koreziu ir piningu siuntimo, 
užlaiko teipgi vytokiu kningu 
krautuve, labai gerai eina jam 
biznis, nes ir isz aplinkiniu 
miesteliu pas ji atsilanko. O 
per tai jog Jisai visiems gero 
padaro nes yra labai geras 
žmogus, jio biznis, randasi po 
No. 452 Collinsville Ave. 
Kaip yra smagu kada savo lie
tuvi turim, ne reike pas eve- 
timtaueziu rankas pulti ir duo 
tie isz naudotie savia.

— Turim gera vadova Kun. 
Gedeika, su parafijouais labai 
sutinka ir lietuviai auga ir ant 
mielių.

— Isz laikraszcziu 
visokiu, bet daugiausia 
le” ir “Lietuva”.

— Nekuriom bobelėms už 
neszvaruma Baltruviene butu 
reikalinga.

— Naktiniai patrankai, ku
rie naktimi dirba, žmonėm vi 
eokes klastas daro, ne žiūrint 
nors kiauliszkai bile tik lietu 
viezkai. Dėlto czionai teip da 
rosi jogei Kuningo lietuviszko 
nėra, o m bažnyczia niekad 
neina, teip darbe ir namie grs 

jžei apsieina.

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

— Lietuviu didelis būrys, 
ale labai žemai stovi apszvieti 
me.

— Pradeda lietuviai etatit 
lietuviszka bažniczia, ta bažni 
ežia ne sau stato, ale airsziam. 
Lietuviai prisilaiko prie pinin
gu, ale tuos piningus, teip kaip 
m bala meta. Žinoma skaito 
laikraszczius ir žino jog nerei
kė airiams statyt,' Bet sako 
jog mes ant Biskupo vardo ne 
statysim, tai nebūsim Rimo- 
katalikai.

Sheboygan, Wis-Darbai 
ezuom laiku ne blogai e na, 
apie trijosia sziposia dirba no 
stukiu, prieko daugelis lietu 
yiu turi darba ir uždirba ne 
blogai. O teip visos szs per
dirba pilna laika, a]e mokestis 
maža, žmonių be darbo nėra.

— Lietuviu yra didelis bure 
lis, tik gaila kad nėra vienybes 
terp merginu, ne tvarka viesz 
patauja, jeigu toliau teip bus, 
tai už tiesa Misis Baltruviene 
pribus in sveczius.

Foquonock, Conn - Dar 
bai menkai eina. Yra dvi eza- 
pos Audeklines ir keturios Po 
pierines, visos menkai dirba, 
ir uždarbei maži. Galima už
dirbti no septiniu iki asztuoniu 
doleriu aut sanvaites. Daug 
lietuviu diria pas fermerius 
ir gerai uždirba.

— Lietuviu pusėtinos bū
rys ale ne visi sutikime gyve
na.

Naugatuck, Conn - Dar 
bai eina ne kaip. Rober-ezapes 
nekurios dirba pa 4 dienas ant 
sanvaites, iiz kitur pabuvu
siam sunku darba gauti.

— Lietuviu czionais yra 
puset nas būrelis, isz tu 24 fa- 
milijos lietuviu-liuteronu. Pa
vasari pabaigė budavoti baž- 
niczia savo, turėjo pasidarbuo 
ti su kalektavojimu piningu 
ir kitais neisztekleis, jeigu gi- 
ventu visi sutikime tai viskas 
lengviau eitu, isz tu yra dides
ne puse katrie visai nepriklau
so prie parafijos, vieniem ku
nigas nepatinka, kitiem kunigo 
pamokslai, kiti mokėdami ko 
ki židiszka arba vokiszka žodi, 
statos per vokieczius, sakida- 
mi kam mum priklausyti prie 
tu durnu lietuviu. Bet labai 
linksma butu kad susiprastu 
visi ir giventu sutikime, nes 
sav patis padarytu mažesnius 
kasztus, yra savo bažniczia, ki 
tiems klionotis nepiivalai, ku 
ningas atsilanko kas antra ne 
dele isz New York, yra labai 
paklusnas ir davadnas žmogus 
ir nepleezikas.

ateina 
“Sau-

Temykite.
Metinis susirinkimas “S‘cc'> 

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

— Unijos buczernrje užeze 
dinsite piningu jaigu pirkaite 
ant Kalėdų mėsa, torkes viez 
tas visokiu valgomu tavoru 
ir 1.1, viskas parsiduoda už la 
bai negirdetina sumažinta pre 
ke.

NEGAL BUT
ATSISKIRTI-

inks

1027
Bako:

Daug Malianojaus žmonių 
žino kaip abudu atskirt
Peoziu ir inkstu skaudėjimas yra 

kaip dvioukai. Negalima praezalinti 
pecziu skaudejima be praszalinimo 
inkstu skaudėjimo. Jaigu inkstai esą 
sveiki ir pajėgi tada visas kūnas yra 
geram padėjime, Doans Kidney Pi- 
gulkos padaro drūtas, sveikus 
tas.

Poni Daniel J. Fisher nog 
E. Pine st. Mahanoy City,
Asz kentėjau ant skaudėjimo inkstu 
nog 5 metu senumo ir kada buvau da 
mergaite, turėjo mane neezioti ant 
paduszku. Kada ėjau seniu, skaudė
jimas pasidaugino ir negaliu apsaky 
ti kaip kentėjau ir tankai nebegale- 
jau stovėti ant koja. Ant galo buvo 
mano gilukis dasižinoti apie gerove 
Doans Kidney Pigulkos ir pirkau 
baksuka ja Timm's aptiekoje. Uže 
me tik trumpa laika praszalinti vi
sa ta skaudejima ir visai praszalino 
lyga. Asz rekamendavoj a Doans Kid 
ney Pigulkas tame laike (1867) ir 
dabar po keletą metu esmių linksma 
pasakyti kad nesugražino man tas 
skaudėjimas.

Ant pardavimo misose aptiekose. 
Preke 50c. baksukas. Foster-Milburn 
Co. isz Buffalo, N. Y. yra pardavėjui 
Suv. Valstijuose

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 II E MIC- 
ELEKTRO METODAS dar pradeda būti 
garsus visa pasauk* kaipo stebuklingas, no 
Dievo atsidustas gydimas del žmonių, kurie 
au perylgacziesa buvo apgaudomi per kitus 
teip vadinami “Naminius Gydimus.

Ne siranda tokio “NaminoGydimo’’ būti 
iszgydintu. Iszrad imas mano Met liodo tikrai 
ir ant visados iszgydimas visoki padėjimą 
rupturos ir yra tai garsi ngiauses iszradintas 
per mano gydimą beskaudaneziosoperacijos 
ar patrotnima laiko.
Atsiunsk 2‘". marke ant knygutes su pavei
kslais. Dykai del visu.

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

Wilkes-Barre, Pa,
Galima susikalbėtiLietuviszkai-Lenkiszkai

Dilgeliu pranešimas.
Vienas saules skaitytojas 

mums ra«zo. Macziau “Saules” 
gazietoj apgareinima kad yra 
toks juoku laikrasztie “Dilge 
les” ale nežinau ar jie eina nr 
ne tai praszau man atsakytif.. 
Dyvai; mums rodosi kad ne 
butu tokio laikraszczio tai 
“Saule” negareintu. Dilgele 
eina jau 4—ti metai, o da mat 
ne yisi žino! Kas nor pamatyt, 
teateiunezia 10 c. stempomis 
tai gaus viena numeri. No. 11 
ežiu metu yra ezie svarbesni 
ir ilgesni juolab Szaltliežuviai 
Mueu atstovas, Ta> ne senove; 
Isz lietuviezku pudymu: Seni 
pažietami, Bobų politikos ga 
lybe. Vaiko beda ir 1.1. Paveiks 
lai szie: Dilgeliu artistas savo 
puikiojoj Dnbtuvej, Tėvynė 
paveji,>j (koze), Nelaimingasis 
karžygys, Prancūzija.- No 12 
tvo iezeie jame yra paveiksią 

ir daug juoku ir juokingu apea 
kymu, tas numeris turi 16 di 
dėlių puslapiu. Gaunama už 
10 c. Reikalauti greit!

‘Dilgeles”
1815 E.Moyamensing avė. 

Ph.ladelphia Pa.

Daktaras © WINTERS
110 W. Oak St. Shenandoah, Pa.

• lydo visokias lygas akiu. Pniaiko atrak 
ius ir gvarautuoja juos tinkancziuma. D
1V inters per 5 metus mokinosi pas garsū 
tu profeMraū ylga laiku Philadelphia

DEI BALIUS

Mi ha 
dyde- 
diena 
priesz

Miller & Riedinger
Duork-ktpei ir Parduotoje Salduminiu.

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

Mahanoy City, Pa.
Kur žnliiierius, ten 

JyukMiia bus!
Szv. Jvg'O Kaieivei 

noy Plane, Pa, parengi 
Ii balių, o kur s atsibus 
31 December, 1908 m.
Nauja Meta, ant sales Metzge 
rio. Prasidės ant 6 ad. vakare.

Inženga 250
Da kaip Plėnis stovi, da to 

kio balana nebuvo kokie dabar 
bus. Specialiszki r lektrikinei 
karai veez daugybe svrcz u.

Isz Statupenu Vokieczei resz 
lietuviszkua szokiua. Pribukit 
seni ir jauni, o pamatysite 
kaip atgausite nauje smagumą 
ir sveikata sutinkant Nauja 
kita meta.

Kur begi teip staigai?
Ar tav kas ne gerai?

Gerai man ir smagu]
No Ragaz.insko sznap.

selo turiu] >
Ir tu kūmai

nustenėtum
Jago tokia a- j
rielka turėtum

Agentas

Columbia

54.-56 N. MAIN STR

Ka tik Aplaikeme4®
Visokiu rudeniniu ir žieminiutavoru del 

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

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

Tilt Gltllt Pas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mahanoy City, Pa.

pa^vt, moiws
Preke 50c. Pinigus siųsti M< ueyOr

JONAS ILGAUDAS
3312 S. Halstcd St., Chicago.

Bus nusiustas kožnam. kuris jo 
pareikalaus prisiusdamas už 2c

V marke. Pamokinantisir naudin-
W gaskožnam. Adresas Toksai:

J. TWARDOWSKL Dept A
214 WISCON. SL MILWAUKEE. WIS.

VV.TRASKAUCKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

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

Sztorines Stonui os-
Ar renkate sztfrinias etempas 

Mes esame vienatinis apsiavimu szto- 
ras mieste ka dueda stempas. Mes 
prigelbesime pripildinti tavo knyga 
te. Galima gauti puikias dovanas už 
jias teipgi parduodame geriausiu* 
apsiavimus vitam mieste.

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

UZTRLCINTAS KRAUJAS
Mes esame VIENATINI SPECIALISTAI 
NEW YORKE. Kitokiu ligų negydome. 
35 tukst. žmonių iszgidome traukijo 20nietu 
Jagu turi vario-kolorio plotinas, puozkas 
ant kūno, iszpuolanczius plaukus, gleivėtas 
lopelius burnoje, skaudan ežius kaulus, 
beganezius ska udulus. Mes iszgidom bai- 
tiausus stoviu ligų in 90DIENU GIDIMO. 
Visas opas iszgidomi in 30 DIENU nepai
sant kokiam padėjime. Mes prašaliname 
baisybes paralizo, akluma, ar lokomotor- 
ataksija, visos ka paeina nog užtrucinto 
kraujo. Mes neparduodam czistitoja kraujo 
tr bonkas gvarantiti užtekti ant menesio, 
aiktai iszgidima kaip virsz-paminela. Mes 
galime pataisyti padėjimą suparalizavotu 
žmonių ir tikrai sustabdom kita jo užpuoli I 
Mes PRASZALINAM JO PRIEŽASTĮ. | 
Jagu esi iszbandes visus kitus gidimus ir 
tau jau drąsą ira atimta, mes szirdingai pra 
szome kreiptis pas mus, ipatiszka arba per 
gramata:

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

NEW YORK.

Para šonai ir pirsztines 
ant Kalėdų.

Jaigu duosi dovanas ant 
Kalėdų, kodėl negali duoti ka 
reikalingo, kaipo tai pora 
pirtztiniu nedeliniu ar darb 
nu, parasona, kiszenini peiluka 
ir t. t. Ateikyte pamatyti 
su parosonue nog 500 lyg

Gruber.
34 F. Center st. 

Mahanoy City

rau
$5.

Pa.

PUIKUS Plono Modelo Ziegorelis
I žduromas, pulkai l-zmurpb tae. akeo l.zdirblaa j

gpras peczius užteks aut viso amzio 
Gvarantiuam kožna peoziu ka . '

parduodame. O
| Visados galima gauti plitas ar 
grotas kada tik ju reikalausite.
Nėra turbacijos pataisite pecziu 
jaigu pas mus pirktas.

-ADIES or
SENTS alto - y

Jngn inalisilai pirksi. Atsiueiin per ( .0.1). per 
ekej reea ir jagu palike ir iezrodie ant $15 ziego- 
lelaus tai užmokėk $3.75 ir paimk sau Baežyk 
ar vlriezka ar moteriszka. JI. C. Faber, 29,

229 Dearborn St. ( Iiicaco.

Or- J. Fropstep
Specialistas ARiu Lygas

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

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

Pigus czeverikai.
Szventes artinami todol norime pir 

duoti visa užsilikusi tavora labai pi
giai kaipo tai:
§2.50 Vyru vilnoni czebatai $1.75
$1.75 Vaiku “ ‘‘ $1.25
$1.25 Vaikucziu “ ‘‘ 98c

Motoru vilnoniai iszdeti czeveri
kai 75o.
$3 moterių lekerkai po $1.98
$3 vyru “ u $1 98
Common Sence Shoe Store,
35 W. Center st. Mahanoy C. Pa.

KLAIDA APGARSINIME
“Saules” Kalendorinje ant 1909m yra 

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

•+MT RAUM+- 
Gausite visokiu auksinu daigtu 
pas G. Miller, 113 W. Center St;

Mahanoy City, Pa.

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

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

George TĄilkr
I 13 W. Centre St.

S. J. Rcdaviczius,
Vienatynis Licluviszkas agentas East SL 

Louis, I’ll., ir jos aplinkuje, kuris siunezia 
pinigus in visas dalys svieto, parduoda szip 
kurtes ant geriausiu linijų pigioj ir greitai 
teip kaip kompanijos ofise; ]»arduoda knv- 
gas, szkaplierius, abrozelius ir t. t. 
Iszdvrba visokius popelius laiszku raszymui 
parduoda tuziną už 25**. 5 už §1.00.

l’erkupcziai ir Pedlioriai! Tai yra geriausi 
proga del justi uždyrbti pinigus priesz Sz- 
ventes Tie laiszkam popeliai yra tik dar 
naujai iszlaisti ir jie ant tiek gražus, kad 
žmones perka nelyginant kaipsziltns bly
nus. Neinislik 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 su kotais 
del moterių ir 
merginu yra 
ka dabar jus 
reikalau j ate 
ant ant szito 
rudens Teipgi 
turime ilgiu 
kotu ir parduo 
sime pigiau 
negu kitur.

Didžiausias K* ,įk daba' aplaikeme ant 
surinkimas szlubinu rudens labai 
szlebiu visam mieste. Pulku ceiku 

del szlebu me 
linu, rausvu ir 

i visokiu • kitu 
puiku koloriu 
del kotu j ekiu 
ir andaroku

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

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

Szilkai dabar 
madojo. Ciza 
rasite didžiau 
si szrinkimu 
szilku 
kitur 
visuose
ruošė už maža 
preke.

neig 
ir ti 

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

Kalbame Lietuvisz.kai, Lenkiszkai, Slavokisžkai, Angliszkai

Reikalaujanti gėry Laikrodėliu, 
Armonikų iryjsokiy kitokių daiktu,- 
tai pas mane.galite gauti lietuviško 
kalbu Kataliogą dykai, katrame yra 
visokių daiktų kainos if ju paveiks- 
lėliai; ir gausite čia; t e i s in g u s 
taydrus. Adresuokite:
M. J. DAMIJONAITIS I 

3141 Union Ave. Chicago, III.

t
 VISAI DYKAI
Pristik mum por^ markių, savo 
tikrų vardų, pravarde ir adresų, o 
mes tomistai nusiųsimo No. 3 kata
logą. didžiausių lietuviSko ie kalboie, 
61 dideli puslapi“i. Jame telpa teisin
ei apraSymai apie suvlrS 200 visokiu 
kūniškų nesveikumų, vyrų, moterų 
i r vaikų. ISaišklna pradžių, priežns- 

ir pasekmes ligų Ir pasako kokias 
gyduoles naudoti, kiek Jos prekiuoja ir kur Jas 
gautL Telpa paveikslai ir prekės visokių nau
jausių electro-gydanėių aparatų, Roberinių 
daiktų. Magiškų aparatų, Drukuojamų ir Ra
šomų Mašinų, Stereoskopų ir Jiem Paveikslų, 
Armonikų, Koncertinų, Britvųlr daugel kito
kių kožnam reikalingų daiktų, uašyk tuojaus. 
John L Bagdžlunas, Propr. Adresuok teip:

JOHNJS SUPPLY HOUSE
24 PILSEN STATION CHICAGO, ILL,

Gcriau.se

