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Ant Kaledu
Del skaititoju “Saules” ir 
“Linksmos Valandos” o ir 
del visu Lietuviu,Redakcija 
vėlina dydziausios laimes, 
sveikatos ir piningu kaip 
pelu. Redakcije. 

kas girdėt ?
Turime szvente Kaledu, ar

ba Užgimimo musu Ižgaoyto- 
jaus. Daug jau meteliu no to 
sios dieneles- no Christaus Už 
gimimo praėjo 1908 metai. 
Musu Ižganytojas paliko 
mums puiku moksia,- mokslą 
meiles Dievo ir artymo, moks
ia svarbiause del visu kriksz- 
czioniu, nes tas mokslas suvis 
ižgeso szirdysia žmonių,- din
go meile Dievo ir artymo, o 
užemi vieta tuju dvieju dory
bių, atszalimas tosios meiles 1- 
Remasi ne vos ant tosios mei
les, rėmėsi nes, tiktai apmau- 
dyngai!.- Kur dyngo no pa
saulės teisybe'! Kur dyngo do 
rybe? Kur dyngo mokslas 
Christans. Ne rasi tojo pui 
kaus mokslo ne terp dvasisz- 
ku, ne terp svietiniu, kožnas 
ne vos gobstosi dorybe nes tik 
tai gobstosi! Ne pas viena ne 
rasi dorybes siūlelio. Dyngo 
dorybe,- dyngo mokslas Chris 
taus,- tas mokslas kurie dabar 
apvaikszcziojeme. O kaip ap- 
vaikszcziojeme? Teip ap
vaikszcziojeme, kaip pyldome. 
Musu prosenei suvis kitaip 
szvente Kaledu. Szvente. Už
gimimo Ižganytojaus apvaiksz 
czioja Linksniai ir džiau
gėsi po intekme spiritaus! Stau 
ge, klykia ir cypė! galvas skal 
dosi su peileis pjaustosi, ba 
tai kalėdos linksmos dienos 
tai vale,- niekas ne gali už
draust! Api vaisius metiniu 
Szvencziu žino visi gana gerai 
-ne reike czion apraszinet.

Kad Lietuvei turėtu apszvie 
ta, tai kitaip szventes, ypatin 
gai Kalėdas apvaiksztinetu, o 
dabar tai neyra ne padyvu ja- 
gu laukiniszkai pasielgė.

Velijimai del visu.
Ant szitos Szv. Kaledu Re

dakcije “Saules” vėlina del vi 
su kitu Redakcijų ka negeriau 
sios kloties ir daugybe skaity
toju. Idant del visu lietuvisz- 
ku biznierių eitųsi ka nopui- 
kiauše!

Idant abudu Susivienijimai 
milžiniszkai tarp tu, ir kad 
Katalikinis nusikratytu no te- 
byrio savo vadovo o tautiszkas 
kad ne svajotu api kolonijes, 
namus prieglaudos, kur galėtu 
mist gauja dykaduoniu.

Idant tuosius Kuningus Die 
vas užlaikytu sveikatoje, kat
rie yra prieteleis lietuviu ypa
tingai tiejei ka pasirasze “Ka 
talike” del iszmetimo “vado
vo”.

Idant Lietuvei ymtusi prie 
skaitymo visakiu kningu ir 
laikraszcziu, sutikime terp sa
ves, gyventu, vieni antru ne 
pravardžuotu.

Idant paezedutna užlaikytu, 
ant prieglaudos namun nesiti
kėtu prie savo vaikeliu senat
vėje gyvaste baigtu.

Idant dukreles savo tautos 
ne niekintu, su pasmirduseis 
cziutabakeis ne užsidėtu, moti
nėlių savo klausytu, jaisee dar 
be iszvaduotu.
Kūdikėli Jėzau laimink visus, 

Lietuviszkus vaikus!
Sveikus užlaikyk, 
No pykto gink.

Ant Dievo Sunaus užgimimo 
dienos.

Evang. pirmnju Miežiu pagal szv' 
Lukosziaus parsk. 2.

Ana meta iszejo sakymas 
nuo Augusto ciecoriaus, idant 
butu suraezytas visas svietas. 
Tas suraszas pirmu buvo pa
darytas Syrijos Storastos Cyry 
naus, ir ėjo visi, idant iszpa- 
žintu, kiekvienas in savo mies
tą. Ėjo teif ogi ir Juozapas 
nuo Galilėjos isz Nazareto 
miesto in Judėja in Dovydo 
miestą, kurs vadinas Betlejem, 
dėlto- kad buvo isz Dovydo 
namu ir gimines: idant iszpa- 
žintu su Marija, sujungta sau 
moterimi, neszczia. Ir stojosi, 
kad ten buvo, iszsipilde die
nos, idant pagimdytu. Ir pa
gimdė pirmgimi savo Sunu ir 
suvystė jin vystyklais ir pagul 
de jin prakarteje, dėlto kad 
nebuvo jiems vietos gaspado- 
je. O piemenis buvo toje-pat 
szalyje, jauezia ir sergia nak 
ties sargybas ant ytvo bandų. 
O sztai Vieszpaczio Aniolas 
stojosi szalyje ju, o Dievo 
szviesumas apszviete juos, ir 
nusigando didžia baime. Ir ta
re jiems Aniolas: Nesibijokite, 
nes sztai apsakau jums didi 
džiaugsma, kurs bus visai gi
minei, dėlto kad užgimė jums 
szendiena Iszganytojas, kurs 
yra Vieszpats Kristus, Dovy
do mieste. O tas jums ženklas: 
Rasite kūdikėli vystyklais su
vystyta ir paguldyta prakar
teje. O tuojaus su Aniolu sto
josi daugybe dangiszkos ka
reiviuos, garbinaneziu Dieva 
ir sakaneziu: Garbe ant augez- 
tybes Dievui, o ant žemes ra
mybe žmonėms gero noro.-

Szitas metelis del daugelio 
ne buvo geru metu, ypatingai 
dydeluose miestuose daug žmo 
neliu ne turėjo darbo kone per 
ciela meta. Ir su gazietnykais 
ne buvo kitaip ir susirinkinejo 
skaitlys skaitytoju. Bet malo
ne Dievo, viskas gryžta iu se- 
novybe, gryžta skaitytoje! del; 
kuriu buvo sulaikyta “Saule,” 
su jeis ir prenumerata su- 
gryžo.

Antruju Miežiu Evangelija. 
Ten-pat.

Ana meta piemenis kalbėjo 
vienas kitam: Eikime lig Bet
lejem, o paveizdekime to žo
džio, kursai stojosi, kuri mums 
Vieszpats parode. Ir atėjo pa
siskubindami ir rado Marija, 
ir Juozapa, ir kūdikėli, pagul
dyta prakarteje. O iszvyde 
pažino žodi, kursai jiems buvo 
pasakytai apie ta kūdikėli, O 
yisi, kurie girdėjo, stebėjos ir 
isz to, kas jiems buvo pieme
nų pasakyta. Bet Marija už
laikė visus tuos žodžius sude
dama sau szirdyje. Ir sugrižo 
piemenis szlovindami ir gar
bindami Dieva už vis tai, ka 
girdėjo ir regejo, kaip jiems 
buvo pasakyta.

Treczitiju Misziu Evangelija, 
pagal szv, Jono parak. 1.

Isz pradžios buvo žodis, o 
žodis buvo pas Dievo, o Die
vas buvo Žodis. Tai buvo isz 
pradžios pas Dievo. Visi daik 
tai per Jin stojosi, o be jo ne
kas nesistojo, kas tiktai stoja
si. Jame buvo gyvenimas, o 
gyvenimas buvo žmonių szvie
sybe, o szviesybe tamsybėse 
szvieczia, o tamsybes jo neap- 
siaute. Buvo žmogus, Dievo

siunstas, kuriam vardas buvo 
Jonas. Tasai atėjo ant liudiji
mo, idant iszduotu liudijimą 
apie szviesybe, idant visi tikė
tu per jin. Nebuvo j!s szvie
sybe, bet idant iszduotu liudi
jimą apie szviesybe. Buvo tik
roji szviesybe? kuri apszvie- 
ežia kiekviena žmogų, ateinan 
ti ant to svieto. Buvo ant svie 
to, ir svietas par Jin stojosi, o 
svietas Jo nepažino. Pas savų
jų atėjo, o savieji Jo neprieme, 
O kurie tiktai priėmė Jin, da 
ve jiems galybe Dievo šunimis 
pastoti; tiems, kurie tiki in Jo 
varda: Kurie ne isz kraujo, nei 
isz kūno noro, nei isz vyro no
ro, bet isz Dievo užgimė. O 
Žodis .stojosi kunu ir gyveno 
tarp musu; ir regejome Jo gar 
be kaipo vienatinio nuo Tėvo, 
pilna mylistos ir tieeos.-

Isz Amerikos.
Ej’o 7 miles basa.

Wilkes Barre, Pa.- Etnilie 
Soskevicziene likos surasta 
czionaie per policije kone su- 
ezalus api treczia adyaa isz ry
to ir paymta po apglauba po
licijos. Kaip pati prisipažino 
tai atėjo basa isz Nantiko, 
septines miles tolumo ir dabar 
randasi pavoingam padeyme. 
Daktarai ketina peržiūrėt ar 
jiji yra pilno proto, ba kaip 
patis tvirtina tai motere pilno 
proto ne ejtu teip toli basa 
ant sniego.

Mažai pribuvo ateiviu in 
Amerika.

Washington, D. C.- Szi me 
ta pagal emigrantu virszinin 
kue tai in Amerika pribuvo 
tik 6,298 ateiviu o Uzkeliavo 
m Europa per ta meta 717,814 
žmonių. Ne kurie jau niekad 
ne sugriž in Amerika, ba apsi 
-edo ant ukiu.

Sudegino piningus 
paskirtus ant Kaledu.

West Chester, Pa. - Jonas 
Bair, nežinant savo paezei cze 
dino piningus ant nupirkimo 
dovanu del Kaledu, o norėda
mas juos peslept nog savo 
paczioe, indejo in sena maszna. 
Pati czistindama narna priesz 
szvente užtyko sena maszna o 
ž nodama jog ant nieko ne pri 
siduos inmetein pecziu. Vyras, 
mate kaip pati inmete maszna, 
norėjo isz pecziaus iezgalbet 
nes tik pasisekė tik viena dole 
ri iezgialbet o priek tam nusi 
degino baisei ranka.

Nepaprastas balus.
Oakland, Cal.- Czionaie atsi 

buvo balus ant naudos senelio 
kapitono Gooddard E. Dia 
mond, kuris turi 113 metu. Ka 
pitonas pradėjo balu su marszu, 
turintys už drauge 13 metine 
panaite Marija Montrach. Balus 
nusidavė gerai, ant kurio su
rinko 500 doleriu ant užlaiky 
mo senelio.

Gerai užmokėjo už 
pavogtas visztas.

Monroeville, Pa.- Szimona> 
Pollickae, augintojas visztv, 
inejas in visztinyczia idant 
papjaut kėlės ant szvencziu, 
nusistebėjo labai ir kone ne 
apalpo isz gailesezio kada ra
do visztinyczia tasezia. O visos 
visztoe, verties $50 dingusios. 
Nusitnyn-as labai iszeitinejo 
isz vieztinyczios nes prie 
elenksezio užtiko masznele, ku 
rioje radosi $125 00 ir pravar 
de locninyko o ir vagies. Da 
bar Pollickas ne s'graudina 
jog visztos likos pavogtos nes 
gausei likos už jais užmokėta.

Milžiniszkas fabrikas 
pradėjo dirbt.

Hammond Ind.- Czionaie 
pradėjo dirbt naujas fabrikas 
prigulintis prie United States 
Steel C irporation kuris turės 
užsiėmimo del 25 tuketancziu 
darbininku. Tasai fabrikas 
ka štavo kompanijai $25 000 
000 o jame iszdirbines tik 
plieną ir geleži.

lloseveltas mokes isz savo 
kiszeniaus kasztus 

keliones.
Washington, D.C.- Preziden 

tae Rooeeveltas iezsiunte gro 
mata in Smithsonian universi 
teta kuri ant rodos direktorių Ii 
kos perekaitita. Toje gromato 
j'e prezidentas daneeza jog pate 
isz eavo kiszeniaus uždengs 
kaeztus keliones ir užlaiky
mą eaves ir sunaus laike kelio 
nes po Afrika. Keliauna jisai 
in Afrika kaipo tirinetojae na- 
turaliszkoe istorijos mierije su 
rinkimo paukezcziu ir žvėrių 
del padidinimo turto tautiezko 
muzeum. Gegužio meneeije at 
plauke m Monbaea ir medžiok 
laue per kelis meneeiue isz 
kur nuplauks in Ugauda ir 
persigaue per upe Nile. Prezi 
dentas stengeis surinkt kano- 
daugiauee svarbiu paukezcziu ir 
žvėrių kurios be reikalo ne žu- 
dine kaip tai ne kurie medžio 
tojai daro, nes tik vien del eu 
rinkimo in tautiszka muzeum 
ant parod itno ir mokslo.

Miegojo grabe nebasznyka 
iszmete.

New York.- Nepaprasta 
nakvynia parengė eav vienas, 
iez tenaityniu valkatų ant ka 
piniu “Karolo”. Atkasė jisai 
vienam mūriniam antgrabi 
nebaezninka, kuri iszmete lau 
kan iez grabo, o iszklojae gra
bą eu lapais, perleidinejo spa 
kainei naktys. Per koki tai 
laika žmonis pradėjo leidinėt 
paskalos jog ant kapiniu vai- 
dynasi. Policije ir detektivai 
pradėjo “nebaezninka” eegst, 
na ir pasisekė atydengt slapty 
bia. Areeztavojo gyva nebaez
ninka ir paeodyno ant keliu 
menesiu in kaleyma ir nog to
jo laiko jau nesivaidyno ant 
kapiniu Graba liepe valdže 
užmuryt.

Nužudinta motere.
New York - Ant visnolikios 

uliezios name, likos atrastas 
lavonas jsucoe moteres su per
pjauta gerkle. Kambane ku
riam lavoaa surado, buvo už
darytas nog keliolekoe dienu.

Smarve puvanezio lavono 
davėsi jaust po visa narna o 
gyventoje! davė žine tuojaus 
del polic jos.

Suradymae žudihtojaue yra 
neepaeabae, ba pravarde mote 
res yra ne žinoma del polici
jos o ir isz kur pribuvo. Nes 
buvo tai patogi motere su pui
kioms drapanoms ir papuo- 
ezaie aukaineis.

Tėvas didelos szeimynos 
nužudintas

Roanoke, Va.- Būdamas 
kel oneje su savo p' ežia ir dvi 
lekos vaiku isz Esterhazy Ka 
nadoe in Betereburg, Va. kur 
ketino apeigyvent. Karolu- 
Keicerie, badai italijonae din 
go iez ranku žudintojui ne to 
Ii Graham, Va. Likosi pakartu 
ant medžio. Kre:ceris pasigy 
re ant trūkio jog vežasi, su sa 
vim milžiniezka suma piningu 
o kada trūkis sustojo ant eta 
c jos Bluefield, W. Va. iszlipo 
idant nupirkt ka toki suval 
gyt del eavo ezeimynoe ir dau 
giau ne sugrįžo. Trūkis nuėjo 
tolaus, o kad Kre’cerie turėjo 
su savim bilietus per tai jojo 
ezeimyna likos iszeodinta mies 
te Roanoke. Kreiceris likos su 
viliotas per razbaininkus, ku 
rie žinojo api jojo turtą, už 
muezdami atėmė nog jojo pi
ningus ir pakorė ant medžio.

Vokiszka flota atsilankys 
in Amerika.

New York.- Danesza in 
czionaie, buk vokiezka flota 
susidedanti iez keturiu didelu 
laivu ir kelioleka mažesniu at
plauksi m czionais ateinanezia 
vasara. Flota bus po vadovye- 
ta kuningaikszczio Henryko, 
brolio ciesoriaus Wilhelmo. 
Antra deviz’je susidedanti isz 
torpediniu laivu bus po vado- 
vysta kumngaikezczo Adai 
berto, treczio sunaus cieeo 
riaue.

Užmokestys babeloniszku 
daktaru.

Akyvos žinios api užmokes
ti ir ateakyma daktaru babelo 
nijoe priesz keturis tuketan 
ežius metu, paduoda kningute 
je api “eenovybee babelonezi 
Bu” Daktaras Robertas Hole- 
ten “Pažmetame, raezo jisai 

ne tik daktanezkus instrumen 
tue iez eenoviszku laiku nes 
api juju užmokesti, koki aplai 
kynejo daktarai priesz tuketan 
ežiu metu ir jau dažinojome.”

Isztirineymue kokius darė 
Sueze Prancūzai metuosia 18- 
97 18g9, pagal atradimus ko 
dekeu (provu) karalaue Ham 
murabo kuri api 2250 meta 
prieez užgitnyma Kristueo vai 
de. Babilonijoi. Tame kodekse 
randasi provos ir paetanviji 
mai karaliezki terp kuriu ran 
daei sekanti akyvi užraszai:

“Jago daktaras padaris ant 
ligonio operacije eu pagialba 
peilio arba kitokio daktarisz- 
ko instrumento, turi aplaikyt 
už tai 10 eztukiu sidabro. Ja
go ligonis butu luosae aplai 
kye daktaras 5 ezmotus sida 
bro, jago butu nevalnykas tu 
ri užmokėt daktarui 2 szmotue 
sidabro. Jago daktaras eueta 
tye eulaužta kaula turi aplai 
kyt 5 ezmotus sidabro o nog 
nevalninko 2 ezmotus”. Kiek 
turėjo verte “ezmotae sidabro” 
tai Dr. Holeten ne gali to pa 
sakyt.

Kas kiezaei atekantystes dak 
taro, tai karaliszkam kodekse 
teip yra paraezyta. Jago dakta 
ras užduos sunku žaiduli laike 
operacijos o ligonis numirtu 
arba laike operacijos daktaras 
pagadintu ligoniui aki, tai to
kiam daktarui nupiaus abi ran 
kas. Jago laike open cijos ant 
nevalninko tasai numirtu, tai 
turi locninykui kita nupirkt. 
Tae pate kiezaei ir veterino 
riaus (gyvulu daktaro). Už 
operaeje ant asilo arba jau 
ežio aplaikys viena ezeezta 
dali ezmoto sidabro. Jago isz 
daktaro priežasties asilas ar 
jautis pastiptu tai daktaras 
turi locninykui sugražyt į da 
Ii verties tojo gyvulio.

Kad ezendien teip butu? 
tai tiek žmonių ne mirta.

ISZ BOSUOS, LIE. 
TUVOS IR LEN-

KIJOS.
§ T flieae (Kaukaze).- Ne 

senai cz:a nusiezove policmeie 
terie Cachockis, Tae policmeis
teris buk buvo euruoezes dau 
geli visokiu pleszimu ir užpuo 
limu, nuo pleeziku gi imdavęs 
sau dali. Kaikurie jo eznipai 
ir policistai patis pleezdavo, 
kiti gi tik pleezikams padėda
vo. Cachocki indave vienas jo 
sznipa°, kuris eu juo už ka 
tai susipyko. Cachockis, bijo
damas, kad nereiktu už eavo 
darbus atsakyti, nusiezove.

§ Peterburgą’.- Per kara 
su Japonais valdžios buvo nu
pirkta daugybe visokiu karui 
reikalingu daiktu ir insteigta 
daugybe visokiu inetaigu. Vi 
eieme tiems reikalams buvo 
paskirta 80 milijonu rubliu. 
Kaip pasirodo, iez tu 30 mili
jonu karui sunaudota tik 20 
milijonu. Kur dingo dar 10 
milijonu- nežinia.

§ Kroneztadtae.- Juru mi- 
nisteris atidavė teisman adtni 
rola Alekeejeva, buk už tai, 
kad jie vogęs iez valdžios pini 
gus. Tas pats admirolas Alek 
sejevas pirmiau raeze laikraez 
tyj kad juru misterijoj esan 
ežios dideles vagystes, Spėja 
tna kad miniateris tyczia ta 
admirolą taip apskundė, kad 
niekas netikėtu tam ka jie pa 
raszo.

Vėl Kolera.
Peterburgas - Kelios dienos 

ežia buvo atadregis. Per ta lai 
ka kolera, kuri per ezalcziue 
buvo kiek aptilus, vėl pradėjo 
siausti. Naujai per diena su
serga po 25 ir daugiau žmonių 
Spėjama, Kad jeigu kolera iez 
eilaikye lyg pavasariui, tai 
per vasara daug pikto padary
sianti.

Nusižudiniinai.
Per szia eanvaite Peterburge 

nusižudė 2 aficieriu, 3 studen
tai ir 1 policistae. Czia beveik 
kasdien kas nore nusižudo. 
Daugiausia žudo save badau 
jautieji darbininkai, kurie ne 
gali niekur darbo gauti.

§ Odesos universitete buvo 
gaisras. Sudege daug mokslui 
reikalingu daiktu ir senovės 
liekanų.

§ Maskvos milijonierius 
Tretjakovas mirdamas paau
kavo 600 tukstancziu universi 
teto reikalams ir 25 tuketan 
ežius apmokėti butureziu stu
dentu mokslą,

Kunigu permaina.
Vilniaus vyskupijos valdy 

tojas Michalkeviczia ineake 
perkelti kun. And. Juchnevi- 
ežiu iez Rodunes in Eisziszkiu 
kamendorium.

Ineake perkelti Szventenu 
džiakona ir kleboną kun. Joną 
Burba in Diena klebonu o 
Dienos džiakona ir kleboną in 
Szventenue.

Pildantieji klebonu prieder 
mes Nalibokuose kun. Leonos 
Hrinevekis ir Subatnikuose 
kun. Tamoezius žebrovskie Ii 
ko prie tu paežiu bažnycziu 
užtvirtinti klebonais.

Nauji popieriniai pinigai.
Nuo naujuja metu ketina 

būti leidžiami naujos iszvaiz 
dos 10 rubliniai popieriniai 
pinigai

Saužudystes.
Nuo lapkriezio 9 iki If; d, 

Peterburge ir jo apygardoje 
buvo 25 saužudystes. Inteligen 
tu tame tarpe buvo tik 4 žmo
nes.

Czinauninkai vagis ir 
pleszikai.

Moskva-Tam tyczia paskir
tas valdininkas Garinas tirine 
ja augeztesniuju Maskvos valdi 
ninku ir policistu darbus. Jam 
jau pasisekė susekti, kad dau
gelis augszteeniuju valdininku 
ir policistu susidėdavo su vagi 
mis ir pleszikaie, imdavo nuo 
juju eavo naudai pinigus, žino 
davo, kur yra iszpleeztuju 
daiktu sandeliai ir netik kad 
tu pleeziku nesuimdavo ir ne
persekiodavo, bet dagipadeda 
vo ju darbams. Su policijo ži
nia pleeziku buvo padarytas 
arti Maskvos didelis iszplesztu 
ju daiktu sandelis. Kuomet 
kai-kurie žemesnieji policistai 
norėjo sužinoti, kas tame ean 
delyj yra tai juos pleszikai 
nužudė, vyresnioji fgi policija 
ir tuomet tu pleeziku negaudė 
ir nepersekiojo. Maskvoj bu
vo įsteigta daug paleistuvybes 
namu. Tu namu eavininsai, 
kad policija prie ju nekibtu, 
duodavo jai didelius kyaziue. 
Apie visus tuos paleistuvystes 
namus ir t. t. žinodavo ne tik 
kai-kurie žemesnieji polic'stai 
bet ir policijos virezininkae 
(poFsmeieteiim-) ir pate grado- 
naczalninkas kaip ir guberna
torius Reinbotae. Tuodu val
dininku kaip pasirodė, imdavę 
nuo pleeziku ir didžiausia isz 
pleeztuju daiktu dali ir didžiau 
sius kyeziue. Žadama juodu 
atiduoti teisman bet jiedu dar 
nesuimta. Suimta arba tik nuo 
vietos pavaryta daugelis sziaip 
mažesniuju policistu ir vladi- 
ninku.

§ Ryga. Arti Rygos jurose 
paskendo garlaivis. Žuvo 17 
žmonių.

Isz Lietuvos,
Augsztadvaris.

(Zarasu pav.) Baisi žmog- 
žudybe atsitiko Augeztadvary- 
je pati užszove eavo vyra, p. 
Kaecialkaueka, Augeztadvario 
savininka. Užmneze intanama 
dar ir sunu?, nors motina visa 
kalte prisiima ant eaves. Velio 
nis vede gyvenimą netikusi, 
buvo neieztikimas eavo žmo
nai ir jau baigė praleidinėti 
eavo dvarus. Žmona jo gyve
no Aug’ztadvariyj, o jis pats 
kitam dvare, p. K. atvyko in 
Augszt. ir derėjosi eu žydais 
apie obuolius. Pati paprasze p. 
K. užeiti pas ja, ir neužilgo žy 
dai iezgirdo ezovima, riksmą 
ir ezuns lojimą. Persigandę žy 
dai iezbego ant kiemo ir pra 
dėjo ezaukti m pagelba, o po
nia iezejue ant prieangio paša 
ke vežikui: “Tavo pono jau 
nėra, ssz ji užezoviau” P. K. 
užszautas kulipkoms ir revol
verio ir mueztas in galva ko 
kiu tai daiktu.

Ouiszkis.
(Ežer, ap) Miestelis musu 

mažas apgyventas žydu ir lie 
tuviu. Pramone visa žydu ran 
koše. Žmones menkai apeiszvie 
te. Laikraszcziu ir knygų ma
žai tematyti. Tik aludes ir mo 
nopolis turi gera pasisekimą.

Dvarininkas Komaras turi 
czia traktierių ir aludes ir ge
ra gauna isz to pelną. Mat kas 
pas mus padeda valdžiai pla
tinti girtuoklybe. Žinoma ne- 
mažai yra ir slaptu smukliu. 
Yra taipgi ir mokykla bet bai 
su in ja pažiūrėti, mažute, in 
žeme sulindusi tams’, apiply 
ezusi kaip kokio girtuoklio tro 
bele. Teisybe mažai kas jaja 
rūpinasi.-

Reiketu nors vaiku pasigai
lėti, nes tokioj mokykloj eun 
ku mokyties: vietos mažai, o 
ras biaurus, vaikai labai su- 
vargsta. Nekurie susipratusieji 
gyventojai pradėjo kalbėti 
apie nauja mokykla, bet kažin 
kodėl vėl nutilo. Laikas butu 
jau pampinti nauja mokykla. 
(Davgiaus ant 4-to puslapio).

(sz visu szalu
SLAPTINGA SMERTIS 

MURAVIEVO
Kaip mena,tai likos nutru 
cintas per patogia motere.

Rymas.- Nesenei numynas 
slaptingaliga grafoMikalojaus 
V. Muravievo, rusiezko amba
sadoriaus Ryme yra apsaubta 
slaptybėmis per ka iszauke sen 
sazije terp gyventoju czionais.

Grafas Muraviovas atšilau- 
kinejo pas francuziszka motere 
vienam isz geriausiu hoteliu. 
Staigai apsirgo ir nusidavė in 
kita pakaju. Paezauktas dakta 
ras kalbėjo, jog grafas keneze 
didelus sopulius vydunuosia. 
Visi etengimai daktaru buvo 
ant niek, in adyna po tam Mu 
raviovos jau buvo ne gyvas.

Dabar apibegineje paeka 
las po Ryma buk grafas likos 
užtrucintas per Nihilistus Bu 
vo jisai kitados ministeriu vy 
dūriniu veikalu ir laike tojo 
dinsto užtraukė ant saves di 
dele neapikanta persekioda 
mas baisei politikiezkus prasi 
žengelus, iszsiunsdamas szim 
tus in Siberije.

Policje Rymiszka ne dare 
jokios sliestvos ir iezariney 
mo tosios moteres, pas kuria 
ambasadorius rusiszkas apeir 
go nes tik apgarsino, jog nu
siyrė iez priežasties, trukymo 
gyslos

Ambasadorius Muraviovas ta 
ja diena nusidavė atlankyt in 
hoteli ta ja motere kurios niekas 
ne pažino, nes tik žinojo, jog 
vadinasi Ferra ir buvo aps gi 
venue tame hotelije nog kokio 
tai laiko Kaip ilgai rodosi pa 
tie ir kas pakajuose tosios mo 
teries atsibuvo, tai niekas ne 
žino ir gal ne dažinos.

Kūnas grafo yra apriedytas 
mandieroje ambasadoriaus ir 
rusiezko jenerolo o yra paszar 
votas rusiszkoi ambaeadoi. Ra 
siezkas popas atkalb n»-je nuo 
latos maldas už jojo duszia.

Mirusia Muravievas gyme 
mete 1850 ir paėjo isz gerai 
pažinomos aristokratines gy 
mines Muraviovu isz aplinki 
nes Novgorodo. Muraviovas 
pasiliko minisierium mete 1895 
o in kelioleka metu po tam 
likos nusinuetas in Ryma 
kaipo ambasadorius.

Geri vagis-
Lisbon, Portugalije- Ran

das tomis dienomis daro sliest- 
va api dingusi $7.000 000 000 
kuriuos randas praleido ant 
nieku dabar vienas ant kito 
n ori uždėt kalte nes nauji mi- 
nisterei daro karszta ieztiryney 
ma kas tuos septinis milijonus 
prisisavino.

Aplaike 15,000 svaru 
arbatos

Colombo, Ceylon.- Gyvento 
jai cz'onaitynes salos iždave 
baukieta del amerikoniezku 
laivoriu, o ant atminimo apdo 
vanojo kožnam iez laivoriu po 
švara geros arbatos- isz viso 
15 tuketancziu svaru. Iez prie
žasties atsilankymo ameriko- 
iiszkos fotoe, miestas buvo 
puikei parėdytas o laivorei 
turėjo visame luosybe. Ne ku 
rie laivorei apmainė dovanota 
arbata ant arielkelee, eu kuria 
daugiau pasinaudojo ne kaip 
su arbata.

Trumpi Telegramai.
§ Q ieenstown.- Nog laivo 

“Arabic” nupuolė kuningas 
Kelley isz Patterson N. J, ir 
nuskendo marioeia.

§ Washington, D. C.- Sena 
torius Bourne inneeze bila ant 
padidinimo algos prezidentui 
Suv. Valst. nog 50 lig 100 
tuketancziu doleriu ant me‘o.

§ Washington, D. C - Szi 
met gvventojei ameriko eunau 
dojo 7,089,667,975 svaru cc- 
kriaus už $1.000.000 600, o isz 
siuntė in užmare 43,000,000,- 
000.
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— Zuze mano brangi, tu 
esi labai juokinga. Sutik aut 
to kad asz..

— Tu ja myli! Taip, tu ja

Ponia Zuzana pastanavijo 
su vyru pasikalbėti. Meluoti 
ir ilgiau komedijos grajyti! 
Juk negali su juom gyventi, 
kada kita myli. Isz jos puse? 
jau ir taip daug pasiszventi- 
mo! Kam turi gvoltavoti savo 
moraliszka ir f ziszka “asz’ 
del kokiu tenai tuszcziu visuo
menes pažiūru: Kas ja gali 
apeiti tas visas svietas ir opini 
ja. Pastanavijo ir nuo to neat

y . sisakyt!
Ponia Zuzana priėjo prie 

j zerkolo irpataise plaukus.
-Dieve! Tai bus jam, ant jo 

kaip perkūnas nukrys nuo 
szvieeaus dangaus. Gali tuo ji 
užmuszti! Ale ka daryt? Gar
be mumyse turi aukseziau sto
vėti už pasigailėjimai Be abe
jones jisai gales aprokuoti ma 
no paeielgima ir iszties in ma
ne ranka, kaip prie tikro prie- 
teliaus. Juk asz jo niekados 
da neapgavau, noriu tik ji 
pereergeti priesz ateinanti pa 
voju. Pasakysiu jam, kad ji 
godojo, ale .. myliu kita! Tas 
isztikro ji užmusz! Ale kada 
persitikrins apie mano budo 
prakilnumą- atsigaivins! Taip 
jie mane po tam brangins, 
kaip asz to esu verta! Ale ta 
da, kada mane supras ir bran
gins, busiu jam tada meilesne 
ir dar brangesne!,.. O, 

\biednas Zigmuntai! Ale 
ant to jokios rodos!

Ponia Zuzana pasuko 
žingsnius in vyro kabinėta.

— Ar galima?- paklausė 
'pnu, redoe pilnu sopuliu 

balsu.
— Praezau labai, Anioleli!- 

atsiliepe szvelniai vyras.
— Anioleli! Kaip jie mane 

myli!- pamielino pati žengda 
ma kabinetan.

Ponae Z’gmuntae sėdėjo 
prie didelio biurko apkloto 
popieraie, gazietomis ir knygo 
mie, o iez po tos krūvos popie
rių matėsi tankus plauku kuo 
das, aukszta kakta ir stora no 
sis su akuloreis.

Kada pati inejo ponas Z g- 
muntas pakele galva ir žiūrė
damas in kokia tai popiera, 
pakele skruostus kaipo del 
klausymo.

— Zigmantai! Turiu su ta 
vim pasikalbėti. Turiu tau vis 
ka iezpažinti... Zigmuntai, isz- 
klausyk manes!- Kalbėjo Zu
zana muczelninko balsu pilnu 
susijudinimo, sėsdama gražiam 
minksztaeuolin.

— Apie ka nori 
Anioleli? Kas atsitiko 
balandytei- paklausė 
žiūrėdamas jausmingai in pa 
ežia.

— Atėjau pasikalbėti su ta 
vim... Atėjau, idant tau vis 
ka pasakyti.,. Asz myliu...

Ponas Zigmuntas iszbalo.
— Aez iryliu tave!- tarė 

greitai penia Zuzana. Tai yra.. 
Afz tave labai godoju, ale. .. 
Asz negaliu, negaliu ilgiau 
priesz tave slėpti!... Tau esu 
vierna... Ale... aez myliu kita !- 
suszuko ponia Zuzana ir užsi 
denge su rankom veidą.

Vyras nieko neateake, ale 
drebėjimas apatines lupos ir 
akys pnsipildanczios aszaro 
mis, sake apie jo kanezia.

— Mieliausia Zuze, nega
liu tave suprasti!,.. Ne aez bi 
jausi suprasti!... Ka tu pasakei 
maro brangi?- paklausė sulau 
žytu balsu vyras,

— Aez myliu kita! Godoju 
tave labai, ale... Ale turime 
persiskirti!

Ponae Z'gmuntas neperetojo 
ž'.urejee in paezia su aezarotom 
akim, pilnom gaileeczio. Ponia 
Zczana eedejo mmksztasuolyj 
su uždengtu rankom veidu ir 
su nulenkta ant ezono galvele. 
Toje sulaužytoje likimo 
moterifzkeje buvo tiek grožy
be?, kad vyras nuo jos negale 
jo atitraukti akiu.

— Ka myli?- paklausė po 
tam beveik su szvepimu, Pati 
tylėjo.

— Jaigu tas yra paslaptis, 
tai už mano žingeidumą per- 
praszau

— Ne., visai ne... Kadzi 
lauskasl., Ale a»z tavęs ne 
paniekinau!... Neiszdaviaul...

— Myli ji? tikrai než’nai?
— Teip yra!...
— Jisai tave taip-gi myli?- 

pertrauke vyras.
— Na, žinoma!- tarė inžeis 

ta ponia Zuzana ir atidengė 
veidą.

— Tai reikalauji persisky 
rimo?

— Nenoriu tave 
neti!..

Ponas Z'gmuntas 
nuo kreses ir priėjo 
ežios.

— Mano brangi!-tarė užei 
tikimu balsu- Už tavo atviru
mą, už tavo tikruma godosiu 
tave visados. Jaigu priėjai prie 
persitikrinimo, kad persisky 
rimas yra reikalingas, tai ne
žiūrint in sopuli kuris mane 
kankina priverstas su viskuom 
sutikti! Žinau kad tokio prara 
dimo niekados jau neužmir 
ežiu ir niekados nesusiramisiu! 
Tu buvai del manes viskuom. 
Dūsavau ir gyvenau tiktai ta 
vimi! kas man dabar lieka ma
no gyvenime? knygos tiktai 
Knygos!..

— Praboczyk kad asz tave 
turiu taip kankinti- tarė Zuza
na prisilaikydama nuo verks
mo.

— O ne, tai asz praszau pra 
bcczyti, užtai, kad būdamas 
daug vyresniu už tave suriezau 
musu likimus! Ale dabar busi 
liuosa.

Ponas Z'gmuntas pasitraukė 
nuo paezios ir piadejo nerviez- 
kai vaiksezioti po kamba
rį.

— Turiu vilti mano brangi, 
kap tuojaus mane neapleisi? 
Sziandie neiszvažiuosi ? Pabūk 
nore tris dienas, idant ture 
cziau laiko apmislyti, ka turiu 
su savimi padaryti. Tavo isz 
pažinimas'taip ūmai ant manės 
užkrito. Turiu ka nors atrasti 
kamgalecziau palikti priežiuro 
je savo narna visa gaepadorys- 
ta.. Pagalio?, mano brangi ga], 
but kad da sziandie euepes'u 
ta vieką atlikti. Suprantu kaip 
tai nemidonu tau būti drau 
ge su manimi po tam iezpažini 
mui. .Ir man o del manės yra 
geriausia visa ta dalyka užbaig 
ti tuojaus... peitraukti viską 
ant visados!...

Ponas Z’gmuntas tylėjo sto
vėdamas prie lango atremee 
kakta prie ezalto stiklo' Bet 
tuojau? paezoko ir vėl pradėjo 
nerviezkai vaikizczioti po kam 
bari trindamas kakta.

— Atėjo man mislie in gal
va, raezyeiu pas panele Zofija- 
Ji tokia gera tokia tikra.

— Pas panele Zofija?! O 
kam ?.. Nereikia! - tarė grei 
tai ponia Zuzana o ant jos vei- 
ko apsireiezke baime.

— Delko ne?! Seniai pasi 
pažinstame, mane labai myli, 
ineis mano padėjimam Paga
lios gal atsimeni, kol su tavimi 
susipažinau buvau jaja visada 
užimtas ir ji prie manes buvo 
lipszm- tarė ir nusiezypsojo, 
norėdamas nore biski iszaisz 
kinti apsiniaukusia situacija.

— Kur-gi panele Zofija gy 
vene?

— Žinomas dalykas mano 
namuose, brangi Zuze!

— Kaip tai su tavimi?! Ji? 
Ji visai nesupranta namu gas- 
padoryetoe!...

— Ka tu kalbi! Buvo visa
da ezvari ir viską suprantanti 
gaepsdine. O priegiam tokia 
gera. Taip, tiktai jai vienai 
galeeziau namus pavesti ir jai 
užsitiketi O pate paskensiu 
knygose ir kovosiu su savo Ii 
kimu.

— Ne, aez tiesiog nesutinku 
kad ji su tavimi drauge gyven 
tu!...

— Delko? nusietebejo ponas 
Zigmuntae.- Ant galo apie tai 
nekalbėkime, tai niekis, kaip 
nors gausiu rodą. Tikiu, kad 
ji sutiks apie tai esu gana epą 
kainas. Geriau kalbėkime apie 
tave.

— Ne, asz tiesiog nesutinku 
su jaja!.... Ne nenoriu, kad

myl'!...
— Kaa-gi tau galvoje mano 

Z iže ?
— Taip suprantu... Tu ja 

myli!... Džiaugiesi, kad su ma 
nimi persiskirk.. Su džiaugs
mu mainai mane ant jos...

— Zuze!- kaip tik galėjo 
isztarti nusietebejei Z gmant-ie.

— Taip, taip, nusibodejai 
manimi. Jieszkai jaunesniu 
ir nau lojies isz aplinkybių, 
bile tik mane isz«ibodeti, taeai 
persiskyrimas... to persiskyri
mo tu nori, tu...- kalbėjo verk 
dama ponia Zuzana.

— Mano Zuze, pamielyk, 
ka kalbi! Kas su tavim da 
rosi!

— Iszvarai mane isz savo 
namu už mano meile! Už ma
no meile užmokėti tokiu bjau
ru ir juodu nedėkingumu!... 
O!...o!.. o!.,, verke histerhzka 
ponia Zuzana.

— Zuze! .. asz isztikro nesu 
prantu ka tas viskas ženklina! 
kas tau yra ?

— Aez nesutinku... ant per 
siskyrimo! Tu neturi tiesos ma 
ne pamesti!... Buvau tau vier 
na o tu mane nori dabar atsi 
kratyti!... O mano Dieve! Už 
ka? Ir už Ka? kalbėjo verkda 
ma.

— Zuzyte!..
— Zgmunteli mano bran 

gus! Juk tu mane tiktai mane 
viena myli? Ar ne teisybe? Pa 
sakyk taip.

— Na, žinoma mano balan 
dele!

— Tai-gi delko norėjai!,. 
Juk žinai, kad asz myliu tik 
tai viena tave. Prisiekiu, kad 
sakau teisybe! Nenori, kad pa 
nele Zcf ja aps'gyventu su tavi 
mi, juk teisybe? Asz pati gele- 
siu viskuom užsiimti, juk asz 
viską moku. Tai-gi del ko no 
rėjai, kad ji ?..

Ponas Z gmuntas atsiduso 
kaip sienine, nuo kurio nuga 
ros nuimtas milžiniszkas sun
kumas. Neturėjo eylu nei noro 
apie tai mislyti, kas p'sczia pri 
verte toki perstatymą padary
ti. Apkabino ponia Zuzana ir 
pradėjo breziueti szlapia 
aezaru veideli.

Kova už vyste

LUO

bu-Visokiu kovu ir vaidu 
svietelio, 
labai ati 
pastarais 

apgynime

na ant szio margo 
Navatniausia bet ir 
kakli kova pakilo 
laikais Rumunijoje 
vystės. Mat ministeris dr. Hur
nuzesko ypatingu inaakymu 
uždraudė visoms vieszuju mo 
kyklu auklėtinėms nesziojima 
vystės. Toks netikėtas insaky 
mas šukele kaip viesulą visas 
moterėles priesz minister], kad 
vargszas žrrogelis negalėdavo 
ne gatvėje pasirodyti per mo 
tens. Kur tik jin pasitikdavo, 
ten gaudavo pipiru. Matyda
mas bet rumunu tęs, kad ju 
grūmojimai, ne gatviniai olbiji 
mai ministeriui nieko negelbs 
ti sumanė radii aliezkesniu bu- 
du susigrąžinti savo teises. Sek 
damos Atglijos et fražiecziu 
pavyzdi, susirinko dideliu bu 
liu ir numarszeravo ant minis- 
torio rūmo Kada apsupo inma 
isz visu pusiu tai ne visas poli 
cijos korpusas negalėjo ju isz- 
vaikyti teip ju daig buvo. Ga 

J u gsle minister)?, nematydama 
kitokios rodos pasirodė pats 
ptiesz moterų pulką ir praszne 
kejo: lazduodamas priesz vys 
ežiu nesziojima insakyma, tu
rėjau omenyje vien jusu gero
ve, bet je'gu jus be vyecziu ne 
galite būti iszganytos, tai ne- 
sziokit sau sveikos, kaip neszo- 
jusios.

Ant tu žodžiu tarytum ge
riau te užgriovė tuktaneziai 
balsu iszreiszkiantidėkingumą 
ir linksmumą.

Bepiga, kad visose szalyee 
valdžia imtu energiszkai perse 
kloti vyseziu nesziojima kas 
neapsakytai kenkia moterų 
sveikatai ir ateiliepe ant jau 
nesniu generacijų. Moterų per 
didelis iszblyezkimas. nusilpi- 
nimas ju organizmo ir ezimtai 
Visokiu pas jas atsirandaneziu 
negalavimu bei )gu vyriausiai 
iszplaukia isz nesziojimu vys
tės. Kaipo arsziausiu nuodu 
versmes

Avai! Avai, mano kūmutes!
Jaunos, patogios ir sukumpė 

bobutes!
Ar pjovėte žąseliu ?

Ar turite parszeliu?
Juk jagu ant kuczios kisielaus 

turėjote,
Tai ir api gardžes mesutes ne- 

užmirszote?
Nugi ir viritos reike pasisza- 

puot,
Ba ka svetelem duot, 

Jagu atsilankis per kalėdas, 
Apsakyti api savo bedas; 
Api susiedku pasielgimus 

Ir įjuju apsiejimus.
O alaus?

Kuo daugiaus!
Ba privalgius mėsos, 

Ižsigerti reike visados! 
Vandeni kaip karve ne riauksi, 

Tiktai stiklą ižgersi.
Reike kiek ižgert, 

Tik ne pasigert!
Ne reike tiek ėst, kad žekset, 

Ne reike tiek gert, kad reug 
set!

Vyras kad persigers ir persies, 
Tai jiojo kvaraba ne griebs, 
Nes bjauru žiūrėt ant bobos, 

Girtos ir da apsivemusios! 
Tiek to, asz viską žinosiu, 
Ba po szventei kalėdosiu:

In visas apigardas atsilanky 
siu,

Ir api viską pagiedosiu.
Per ezvente grąžei užsilaiky

kite,
Ne pasigerkite,

Žmonių ne juokinkite, 
Ne persieskite, 
Ne pasigerkite, 
Ir ne vemkite.

Vėlinu del visu,
Mano kumueziu milemu, 

Sveikateles, meilumo, 
Skabias gudrumo.

Darbszunio, 
Szvarumo.

Idant stubas szvarei užlaikytu, 
Blakes isz lovų iszvaikytu, 

Valgi gardžei pagamytumete, 
Liežuvius suvaldytumete.
Vaikelius mokintumėte, 

No tabako rūkymo gyntu 
mete;

Dukreles privektuokite
Darbelio mokykite!

Juk tosios vaszkines lelukes, 
Niekam netikia lėliukės.

Pamėtė piningus
Ilirsza Gancgebroclien 

na gražia diena ateina pas po- 
licista ir klausia:

— fszskaicziau laikrasztyje, 
kad yra atrastas parknianetas 
(portmone) su daugybe pini
gu, niu, tas parkmanetas ma
no, asz jam per szabas pame 
cziau ir dabar atėjau jam at
siimtum.

— Gerai, Hirszuti, asz jin 
tau atiduosiu, tik pirma pasa
kyk man. kaip tas tavo port- 
monetas iszveizi.

— Ui, gevalt! kaip asz gali 
pasakytum kaip iszroda, kad 
asz su savo parkmanetas kartu 
ir gaivu pamecziau, ui, vai! 
Asz nieko neatmenu.

— Na, tai asz tau padėsiu 
atsiminti: pasakyk man, ar 
portmonetas buvo isz juodos 
yerszio odos?

— Teip, tikrai • isz juodos 
verszio odos.

— Ar turi penkis pinigams 
skyrius?

— Je, penkis skyrius.
— Ar yra viename skyriuje 

laiszkas nuo kokio ten Mor- 
gensteino ir skaitlines nuo Lei 
bos ?

— Ai ve, keip ponas polic- 
monas gerai vardus inspejai, 
teip tikrai.

— O pinigu jame 1,580 do
leriu ?

— Teisingai 1,580 doleriu! 
ui, kur tas mano galvas dingo, 
kad tiek piniges pamestum!

— Na, tai gerai, Hirszeli, 
kaip toks portmonetas atsiras, 
tai tuojaus tau duosiu žinia, 
dabar dar jo pas mus nera.- 
ir atsisveikino.

vie-

Api viską.

■

Na tai vyruezei Kalėdos, . . . iDarbai gerai eina neyra bė
dos!

Kožnas baksa alaus pasisza- 1 
pavo,

Ant szventes emi, koki lik 
gavo.

O-gi Kalėdos reike pagirksz- 
not, 1

Reike pabalavot!
Tai ve, ana,

Juk žmogus ant to gyvena. 
Užsidirbt

Ir pradirbti
Kaip žmogus piningu turi, 

Tai ne dangaus geisti ne gali! 
Su piningais rojus ant žemes, 

O danguje niekas piningu ne 
turės!

Vieni sako, gazieta užsiraszyt, 
Kningas visokias skaityk;

Nugi ka skaitymas priduoda, 
Bene ramuma duoda?

Tokiu filozofu daug turime, 
Mažiausioje skylėje rasime.

O nelaimingi jus vaikai, 
Jagu teip galvuojete kvailai

Prie ko jus y
Ir prie kokio sutvėrimo prily-Į 

gyt’
Bus viskas gerai

Pasitaisys: Maikai, Džianai 
ir Petrai!

Jagu ir užnurszo skaityt, 
Visi prižada “Saule” užsira- 

szyt.
O kad ir biski vėlai, 
Tai vis viruezei gerai.

Ne vienas ir kaziru ižsižada, 
O gazieta skaityti prižada! 
Tiejei, katrie gazieta užsira 

szys,
Ir lig smert skaitys;

Tuojaus merginas patoges už 
paezes gaus,

Namieje sėdės, po karezemas 
kudlu nesiraus.

Piningu dykezei susidės, 
Ir ant senatvės bizni užsidės.

Drebeymai žemes viduryje.
Po ilgu tyrinėjimu ir iszban 

dinejimu mokslinčiai ezian 
diena teip toli nužengi, kad ga 
li.su pusėtinu tikrumu nupra 
naszauti, kokis oras bus ant 
rytojaus, Ticz'aus paj’egos že
mes skaitulio vidur uo-e mokė- 
liccziams dar tebeyia uždary 
tos kaygo>: nagai iszguldinet, 
per ka pasidarė ezitas aibi 
anas apsireiszkitras szitame 
arba aname pasaulės skritulio 
pavimyje.

Iez tu žemes viduriuose ju
dėjimo apt-ireiszkimu bleiin 
giausiejei yra vulkanai ka’p- 
kartais plyszta ir netikėtu isz 
liejimu ugnines tnasos suuaiki 
na aplinkinius miistue. Teip 
anuomet ekspl odavo kalnas 
Moot Pellee, užliedamas keliu 
minutu laike vi-a miestą St. 
Pierre ir užmuizdamae 40 tuks 
tancziu žmonių.

' Svaicirijoje, Tyrolo apielin 
keje, per naktį diego dailus, 
didelis ežerą’, per ezimtme 
ežius puoszes ana apielinke. 
Kur ežeras stovėjo, antra ryta 
žmones rado tiktai purvu ba
la. Jokio žemes drebejimo ne 
buvo ten patemyta: ežeras teip 
tykiai dingo, kaip vanduo isz 
prakiurusio kibiro.

Per ilgus laikus mokslin
usiai tyrinėjo, per ka pasidaro 
užtvinimai ir nrsekimai ežero 

i Geneva, Sva:carijoje. Kaip ko

| D-ro pasekme gydime specijaliszku ligų. |
? T ra usztikrinta ant to,jog pasekmes kaipo Specijalistas gydy ? 
Š nie tuju ligu yra isz tikros ir ligos praktikos, o V
ė nes isz knyga iszsnietos.
t Dr. ALEKSANDRO O’MALLEY, 

spasabas yra tai praktika per visa savo amsziu gydme- 
t uju ligu ir per tikra szinatt visokiu nioksliszku spasabu 
naudojimo per ji. Jisai atiduoda savo tamysta del 
jusu, kuris per 25 metu dntpre, su pasikalbėjimu už 
dyku pas save asadiszkai ar į>er paczta, o jo ofisuose 
randasi viskrs ant važinimo jusu ligu, be mažiausio 
kaszto ant jnsu naudos.

? RUPTURA.
0 Ar tai tikra ar tuomlaikine, arba vandenine, gydau
£ ant visados be naudojimo peilio,skaudėjimo ar atsitraukimo no no darbo. Beoperacijo1

9 NEDVO-VITAL LIGOS. '
i Nuo padūkimo jaunystoje, persidirbimo ir isztekejimo, kurie sunaikina daugybe 0 žmonių ant viso gyvas t zio gydau ant visados. Kraujas, nervos ir visi sanariai iszi 
! gyduolių ar operacijų,

UŽSLĖPTOS LIGOS
Kurios tankiai yra užsikemsza, o tik duodasi pažint per kraują, inkstuose ir 

kituose. Dr. O’Malley X-ray ir kitos itaisos greitai parodo liga priezasti.
VERIKOSELĘ. '

Yra tai liga, ka gislos užsikemsza su juodu krauju privatiszkose dalvose kūno, 
per ka pastoja gislose kieti guzai ir neduoda del nuturos atlikti savo pareikalavimu, i

X iszgydau ant visados be bjaustymo, riszmo ar ikausmo. Visos nervos buna drūtos
* ir sveioos, o vyriszkumas vela buna sugražintus.
y Prisiusk pacztine marke už 2<*. o a pi a i kyši0 Daktariszka knygute su abrozelais už dyka. i

| Dr. O’Malley, l5^^Xs‘-
• Czia raszoma ir kalbama lietuviszkai ir lenkiszkai.

P. V. O E? j E c U N A S,
12 A. CARSON ST. S. S. PITTS0U55&, P»A.

Firrrja LietuviszHa tšaiHę* A
SU KAPITULŲ $75,000.M

, uciieva, ova Gailioje, ixniii ko gali pnekaityk, , . . ., • kiais laikai?, nereguhariszkai
į to ežero vanduo pradeda ju- 
jdeti ir kila 5 iki 6 pėdas aug-z 
tai laike keliu minutu. Niekas 
iki ?z oi nepajiege Lzguldineti 
nuo ko ta? apsireiszkima? pa
eina.

Kaup’jo? jura teipgi yra mis 
le mokįlitežiams Nuo keliu 
metu jos vanduo senka ir bu
vo manoms, kad jura pamažu 
iszdžim-ta. Bet neseniai laikyti 
mieravimai parode, kad van
duo sziaudiena gdesnis, nei bu 

jvo pirm metu. Taigi aiszku, 
jucg juros dugnas pamažu 

, leidžiasi gilyn.
| Ties Daltan, Texas, nese
niai užėjo aliejaus versme, Spe 
; jant, kad ten apstingąs alie- 
jaip guolis pradėta gnžti nau | 
jas ir gilesnes skyles. 250 pe 
du giliai iezgrežus, urnai grąž
tą? užėjo tusztuma. Yv iriais 
matavimo intaisai? nepsjiege 
dasiekti dugną tos tu-ztumos.

i R idosi ten milž’ni-zkas pože
mis. Netrukus aplinkui žeme

1 pradėjo leisti? žemyn, o nitoli 
Įesauczio prūdo iszsisunke vi
sa? vanduo. Ties gręžimo vie 
to pasidi re didelis įdubimas, 
kuri? pamažu vis didyn eina.

Stebuklingas apsireiszkimas 
pasirodo Pulk paviete, valstijų 
je Wisconsin. Ten nuo 
menamu laiku randasi 
nuo vienas kito penki 
szuliniai, pasidarė per 
nors žemes viduriuose judėji
mą. Kada užeina lytus, isz szi 
tu tzulmiu girdisi griausmas, 
dasiekiantis už keliu myliu to
lumo: ūžia iez ju oras kartais 
teip kar-zta?, kad užv rina 
vandeni, o kaltais vėl teip szal 
tas, kad suezaldo vandeni in 
leda.

OUOANIZATORIU8 TOS BASĖM 1BA R

P. V. O B I E c U N A S. "-.. ii
Musu tunka Imtai viena iez tvirczl&uMn ButI*. Valet., czertemota, eeuatf po kontrota 

Valstijos rimJo Ir per tai piltai užsIdMiiiaa. Priima piningos del K^ek*w»*ljmO ir moka kM- 
vlrta procentą. Parduoda iaivukort'H ant geriausi u linijų Ir aivnori* phdngua In vteM d*Eh 
svieto. Padaro daviern.v*tlR atllkiiaul visokiu rūkalų su vraltižla I«zaiejao vtoo
kir.e plr.lm -jt- oot Amor'kODinzkv arba kitokiu. Daro apsergeymua no u^nlee ant vien deišt-u 
ir 1.1. Plt.lnfuo del p>acz.edlnlEjo fjallt prl-lunst pacztlnlu Money O-ėer arba Erprvra Go. o 
tuojau:) be j ‘sz’lonstos b&nkavos knlngiitee. Kreipkite! »lel Pas gera žinoma del »k»a Lteta 
vi P. T. OBIEUUNA, o budi appeergetl no rlaoklu apgaviku.

■kite

Tegul jus visus Diews sergsti 
no bėdos,

Tegul sveikus ir gyvus už 
lai ko,

Tegul kožnas ka nodatmiause D O
skaito.

Po karezemas nesitranko.
Tegul toji szvente ant gero isz 

eina
Ant naudos dvasiszkos nueina, 
Kita meta daugiau padainuo

siu, 
Jagu sveikas ir gyvas busiu.

Užlikos no daugelio szim 
tu inetu.

Neseniai užtikti Kaliforni 
jos g'rioee milžin'szko didumo 
medžiai piikele viso pasaulio 
atyda, o ypacz ir per tai, kad 
ju savininkai rengiasi juos isz 
kirsti, nes medis 300 iki 400 
pėdu augsztas ir apie 100 pėdu 
aplinkui storas, yra vienas vie 
nintelis tikra malku ir medžiu 
kasykla. Šutai ta dabar, kad 
valdž.a nupirks ir užlaikys pa
ežiu didžiausiu medž’ti gojų. Bu 
vo manoma, kad anie mtlžinisz 
ki medžiai yra seniausi gyvas 
ti turinti daiktai pasaulyje, nes 
žinovai su pusėtinu tikrumu 
apskaito, kad tie medžiai ture- 
jo pradėti augti dar Abromo 
laikuose, Egipto vieszpatyste: 
žydint. Tecziau dabar tyrinėto 
jai parodo, kad yra dar senes 
niu už anuos medžiu, nors n 
ne tokiu dideliu: cypresu gi
rios Meksikoje, ezalyje Chepul 
tepec, visu pripažįstami už se 
niausius medžius. Ekspertai 
sutinka, kad nekurie isz anų 
medžiu stovi jau per suviriz 6 
tukstanczius metu.

Ir Anglija giriasi senais me 
džiais. Yorksh’re provincijoje 
stovi garsus sržuolts, kuri rasz 
tai parodo esant 1600 metu se 
na. Kitas aižuolas, ties Green 
dale sprendžiamas ant 1500 
metu senumo; tas pr.staras 
vienok jau vos besilaiko, 
visas viduiys iszpuves ir 
stuobri iszkirstas kelias, 
nuom vežimai važiuoja.
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NUPILK puiks krisle dovanu ANT KALĖDŲI PĮf Vfi ui.MgJM,^3R5ZI 1 ęi

u^7i - ------  Puikiausios Maldakninges ant swieto I
No 4700 (kaip paveikelas parodo) ira tai pui

kiuose už visos, bu puikuin križelu vidurije ap-' | 
daru, vardus kningutes “Aukso Altorėlis". Ira 
tai puikiuose apdaryta kningute ant svieto. Ne 
kurie parduoda jaja už $2 ir $ J muso preke SI,50

No 4701 Aukso Altorėlis, ekurinlu apdaru, ap- 
kau-tintl, auksuoti ir apvalus kramtai— SI,OO

No 4703 Aukso Altorėlis mlnkeztoje sktiroje 1 
apdaritn....................... . .................. $1.25 $1,50.

No 4 700 Aukso Altorėlis apdarita su baltai“ 
kaulais, puikus abroželis isz cellulaldo, 3 sidubri 
nei mcdalikni ant lenclugelu, auksuoti krasztal, 
labai puiki kningele...............     $1,50

Ma?as naujaa aukso altorėlis..................
Aniolas Sargas, druezei apdarita ln franeuzim 

juoda audeklą............................................. 6o
Anlolus Sargas minksztl apdarita in ekura. su; 

apvalais kampais, auksuoti krasztai, visos rejka 
llngos maldos, geriauee už visas kitas....... 75
KAS DABAR PIRKS MALDAKNINGES APLAIKIS SU KOZNA PUIKES MA- 
KSZTIS DIKAI IR PUIKU ATIDAROMA AUKSINI ABROZELI DIKAI 
KAIPO DOVANA ANT KALĖDŲ PRIE KOZNOS KNINGELES. GAUSITE TIK 
pas D. T. BOCZKAUSKA, mahanoy~city, pą.

vnrwr.’iFw 
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Na. 4708 TIKTAI $1,50
i’uikiause KNIGUIEant svieto

e $ 
a

I N0$5IGI&W
J i6MAJKIJicS MASZIBO >

5

8:i £

Ir kitokį rejfcp.lingi prietajsaj roa- 
dasi pea mw ant pardawimo. 'Jej- 
po-T^ęi pristatėm kofna daleli ra*- 
arinofl norinte kokio padirbimo.

Parduodam* pikea, adatas, diRos. 
Krepcriue, skwibsue, knatas, pypi?, 
ra ir U L Parduodam Pbgsiuh o « 
•cans pa t ų m

W. MORGAN, 
ISa.Kaln Kahanoy City Pa

<
7 
i

Uždėta 18-18 m. (R12VZC4. BISCHOFF’O.) Uždėta 1848 m.

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

PER LAISZKA AR ASABISZKAI ATSISZAUHITE ANT ADRESO:

B Pinigus siuneziame i sena tevvne kuoatsakaneziausiai, pagal B
1 dieninio kurso, su kiekvienu isz New Yorko iszplaukian- 

cziu greitlaiviu, teip juog i 12 dienu krajui priimti lieka.
1
S

C Pinigus iszmainome visu kr&sztu svieto pagal dieninio kurso, C
H Rankoje savo visados laikome daug pinigu del išimai- H

i o nymo. o
F Pinigus priimame ant knygucziu nuo |5 ir duodam procentą. F

Szipkortes isz-uneziam ant geriausiu garlaiviu del atkeliavimo
isz Europos, neužlaikydami, ir pirkėjui szipkortes duo-

B dam žinia, kada jo pasažierius pribus ir ant katro laivo. B
A Szipkortes parduodame ant geriausiu garlaiviu del parva- A

1 N žiavimo i Europa ir pristatome pasažierius ant laivo N
1 K
1 1

uždyka, o kas pas mus paraszis, praneszdamas apie savo 
atkeliavima ir paduos aiszldai diena ir adyna, kuriuom

K 
1

N gelžkeliu arba botu isz vietos iszvažiuos tada siusime N
G savo pasiuntinį ant pa^idkimo, o tokiu budu apsisaugos 

nuo gabiu apgaviku.
G

H H
o Paszportus pastorojame del keliaujaneziu i kraju. o
u Daviernastis padarome pigiai ir kitas vi>as rajentaluakM po- u
s pieras, už žema pieke. Sukelektavojiina daliu atliekame s
E kuoteisirigiausiai. E

- ----------------------- - , - ----- -- ---- -

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

NEW YORK, N. Y.
Nadeloje Banka atidaryta no: 10 igi 12 adynal. Sukatoje igl 8 adynal vakaro.

----------------------------------------------------

Garsingiausias ant vist švieti Ir ztriosss kil^s gvriM- 
ses specialistas krcaiszks ir ezslsenejuslu liga 9

DR. KOLER,)^
Turintys eeriaunius xlipIomuB ir 16 metine pr&ktika fi 

dyme visokiu žmogyraku silpnybių. Iszgyde lukstAnczM 
žmonin isz pavoyngu ligų, kurie su džiaugsmu garsina ’ 
varda DK. KOI LR ir gyrė savo pa žiobiamiems vadin- • 
darni ijn Samaritonu tebirio taiko.

Jojo rodos yra už d) ka,—kožnes ijam szirdingai delf> 'r 
voje. DR. KOĘER gydo visas ligas pasekmingai o ė* 
uzsisenejuses ligas inkstu ir rumatizzno, užsiszaldimaUADUJCUVJUBCZ' ilįtUb I11K3LU l.r lUlUUlIUUO, U/.blSZludim* 

vos, nosies, gerkles, pdvo ir žarna; į,arkų, iszberimu, niežimo, epilejisije, senu ro- 
nu ir visas ligas pacjnanvzes isz kraujo, (lydo su geriausiu pasisekimu Moterių • 
Ligas o ipacz uzsisenejusias ligas GUMBO. Turi didžiausia atyda ant visokia 1 
ažkrecziamu ir Privatiszku Ligų [ar tai paejnancziu no tėvu] Icaipo: sifilis, nu- | 
trotyino.* viriszku pajėgu, veisei pat-naikynimo ir tt. gydo greitai ir pasekmingai t 
Ne rejke sarmatintis nes gidintis ganogieicziausia, nes- aiisileidimaa atnešto didea- * 
m pavoju ate.iteje. Rejke žinot, jog vieuas at-silankimas r>as gidintoju ženklina 
daugiau ne kaip dvideszimts iai.-zku raszytu i>er ligoni. DR. KOLEI? kalba lie- 
tuviszkai ir lenkiszkai ir pats duoda ligoniams rodą, be pagialbos liumoeziaos, 
kurie randasi konia pas kozn daktarą mieste Pituburgia.

ADINC'S PRIEMIMO:{^»^^W»^NeJelomtl

DR. KOLER,

li.su


Iszcjna kas Utarninka ir Pet n tezei *
PRENUMERATA KASZTUOJE.- 

AMERIKE—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"
1HEIUKE AKI METO................................... «1,OU
AKGLIJE................................................... 7 nb
MUSU8............................. ~............................ 7 m r
tfOSSlJE...................................  81,60

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

.MEUIaB............... ......................—..............  $3,00
tOSSIJE-------—------------------- —.... $4,50
ANGLIJOJ........................................„............. 10 r h

Prick tam pilnai užsimokėja 
gkaititojei, kas metas aplaiko 
dovana puiku Kaiendori.
ENTERED AT THE MAHANOY CITY 

PA. *POST OFFICE, AS SECOND 
CLASS MAIL MATTER. : : : .- ,

Netikėtas Sveczias
(Pabsiga.)

— Veskite mane in mokyk 
la, ji man labjaueia rupi, aez 
del jos ir atkeliavau. Tie, kurie 
dabar mokinasi, paskiau turės 
but mokytojais dvasiezkaij ir 
svietiszkais; taigi man apeina 
tas, kas tenai ju galvoje naujo 
pribuvo.

Niekas to ciesoriaus noro ne 
sitikejo, ta’gi tarpe minios už 
gimė trumpas eumiszimas. Ka
dangi besimokinanczioji, jau
nuomene pasinaudojo isz to 
žmonių subruzdimo ir vieton 
mokyklos, iezkriko po ulyczias 
žiopsoti in atvykstanezius sve- 
ežius.

Žodis vienok per monarchą 
mestas tuojaus kaip koks 
paoksztis visus miesto kampus 
aplėkė. I zgirdo apie pirmiau 
šia dvylikos metu Denis ir tuo 
jaus pranesze kaip žaibu savo 
draugams. Taigi baime puolė 
ant visu jaunuju.

Karolius, ciesorius mus 
egzaminuos!

— Ka mes jam pasakysi 
me?-szaukta ant visu pusiu.

— Ka, ka? Ta pati, ka ir 
mokytojui!- atsiliepe koksai 
vaikas drąsesnio prigimimo.

— G. ras sau!- užrėkta ji 
tuojaus- ta pati, ka mokyto
jui! O jok tai ne mokytojas, 
tik ciesorius, aha!

—■ Dirstelk tik m jin, tok
sai didelis, kad net baisu!

— Gal kur pasislėpti ?-pa 
duota iezganinga mislis.

Vaikinai jaunesni ir vvresni 
pradėjo apie tai tarties. Jiems 
norėjosi iszeici už miesto muru 
kur siauriausioj ulyczaitejs, ar 
ba ant tėvu namu stogu- žin 
geidumas < vienok pergalėjo. 
Karoliaus Didžiojo graži isz- 
veizda jo skaitlingi dvariszkiai 
juos visus labai užinteresavo. 
Taigi su pabėgimu palaukta.

— Ka ten slapstyties, nie
kas negelbes; toksai didelis, 
tai tik akia žibtelės, o viską ta 
pamatys- atsiliepe dar vienas 
isz ju.

— Ir paskui da su kailiu ir 
nugara bus darbo!- pridūrė ki 
tas.

— Asz nei nemanau slepties 
- tarė linksmai Denis, tasai 
pats, kuris pirmutinis žinia 
pranesze apie egzaminą.

— tu!
— Toksai mandruolie!
— Toksai drąsuolis!
— -Jisai ir priesz ciesorių 

neužmirsz liežuvio!
— Pasakysiu ka žinau; o 

ko nemokėsiu, tai prisipažisiu, 
kad užmirszau ir galas!- tarė 
Denis.

— Hm, hm,- murmeta-tai- 
gi tas ir yra kad mokėti.

— Er, geriau pasislėpti— 
suszuko vėl nekursai, gryžda- 
mas prie pirmutinio užmany 
mo.

Bet aut to nebuvo jau laiko 
ba mokytojas, geibiamas Kle
mensas Szkot szauke jaunuo 
mene, o miesto vaikinai jam 
padėjo iszkrikusius surinkti.

Baisus, ale rimtas Klemen
so veidas szauke jaunuomene 
prie paredko, vaikinai nenoriu 
ožius ir atsispyrianezius trauke 
in krūva nes jau mažai laiko 
buvo. Kožnas drebėjo mislyda 
mas apie egzaminą prie oieso 
riaus, net patsai Denis biski

neteko drąsos ir dabar nenoro
mis ėjo mokyklon. Bat kada 
atsisėdo ant suolo mokykloje 
ir pasižiurėjo in parasza ant 
duriu “Dievas ant tavęs žiuri”, 
atsiduso ir ingavo daugiau dra 
sos.

Ciesorius ant trumpos valau 
dos užėjo bažnyczion; tasai lai 
kas buvo geradejyste, kaip 
del Klemenso Szkoto: taip-pat 
įr del mokintiniu. Vaikai rui
minguose namuo-e prie kate
dros sėdėjo ant suolu, prie kož 
no prieszai gulėjo leccziukes 
medines labai plonai nuvasz- 
kuotos ir aeztri ezipuleliai su 
kuriais pareikalavus turėjo 
braižyti litaras. Priesz vyres
nius gul-jo pergamino arkų- 
szai, labai ploni tz puliukai ir 
bonkuteee juodas arba raudo 
nas skystimas, kuris buvo tada 
vartojamas vieton sziandieni- 
nio atramento (juodylo). Vie
nok tokiu, katrie aut pergami- 
no raszydavo, buvo vos tik ke
li; ant priesz juos gulincz:o ar- 
kuszo buvo matomiju darbsztu 
mo ženklai, žvilgėjo kelios eilu 
tęs antkožno gotbzkomis litaro 
mis iizbraižytos- o pradžioje 
kožnos eilutes pirmutine litara 
vi=ada buvo koliorava. Prie- 
szai juos ant didelio stalo sto 
vinezio viduj kambario, gulėjo 
milžiniszka knygs, prirakinta 
keliomis sunkiomis spynomis. 
Tai buvo Karoliaus Didžiojo 
tiesios arba adeksai kuriuos 
smarkesn’ lavesni mokinti
niai turėjo perraszineti, idant 
potam juos iszplatinti po visa 
placzia vieezpatyste.

Dabar mokykloje buvo ra
mu, niekas nei neszuksztelejo 
ir kožnam szirdis del neramu 
mo plake. Temyta m ineina- 
mas duris: nekurie žiūrėjosi in 
Dievo Apveizda, ant duriu ne 
dailiai ieztepliota, kad urnai 
tarp duriu pasirodė milžinisz
ka monaicho galva.

Jisai negalėjo žemose dury 
se intilpti, taigi pirmiausia pasi 
rode jo galva ir asztrios akys 
apžvelgė sedinezius vaikus, ta
rytum, norėdamas juos iezilgai 
pranykti. Ant galo inejo ir at 
eistojo beveik siekdamas su 
galva kambario lubas.

— Buk sveikas mums, cieso 
riau Karoliau!- Suskambėjo 
jaunuomenes balsai, davus 
ženklą per Klemensą Szkota.

— Sveiki mano vaikeliai!- 
atsake Karolius, nusiszypsola
mas meilingai.- O ka mokate? 
- užsiminė.

Visi tuojaus nutilo; eulaiky 
ta net atsiduksejimai, rodosi, 
kad tie ciesoriaus žodžiais vi
sus vaikus in akmenius paver
tė.

— Na, Klemensai Szkotai, 
ka moka jusu mokintiniai- pa 
klausė Karolius pas mokytoja.

— Maloningas monarche, 
szitai darbai vyriausiu- atsake 
tasa’-gi tyliu bet ekambaneziu 
balsu, rodydamas in pradėta 
kodeksu peraszinejima.

Karolius pasižiurėjo in ju 
darba.

— O žinote, ka perraezote?- 
paklause.

— C a p i t u 1 a r ii Ca
roli Magni (Karoliaus 
Didžiojo kapituliarus)- atsake 
nedrąsiai užklaustas.

— O ka jie reiszkia ?
— Prisako pildyti monar 

chos valia,
— Ka toji valia prisako ?- 

klausinėjo toliau Karolius.
— Kožnam teisingumą, o 

tauta gina nuo visokio prispau 
dimo.

Monarchą pasiglostė sau 
krutinę isz užganadinima. ma 
tyt, kad jam tas atsakymas la
bai patiso.

— Moki tu raszyti?- ateieu 
ko in žinoma jau mums Deni 
sa.

Vaikas nedrąsiai padavė 
jam savo lentele su gana dai 
liai iezbriežtomis gotiškomis 
litaromie.

— Karolius su žingeidumu 
pasižiurėjo in litaras ir in 
smulkia vaiko lankute, o po
tam savo žiurejima perkele ant 
savo dideles rankos.

— Turi da maža ranka, ne 
kilnojai kalavijo, lengva tau 
raszyti- tarė kaipo in save. O 
potam dadure:- Paraszyk ka 
tuojaus.

— Ir atsisėdo cziapat ant 
suolo, kad tasai nuo jo eun 
kūmo net sulinko.

Denis drebėdamas iszprad- 
žios, vienok pamažu apsidra- 
ir rasze gotiszkomie litaromis 
lotynitzkai:

“Karolius monarchą didis, 
savo malonėmis mus apdovano 
ja.”

— Na, ir apdovanos! Jaigu 
gerai mokinsies, sudarysiu ta 
ve vyskupu.

Paskui atsisuko in eaviezki 
Petra isz Pizzos ir tarė:

— Paklausikite ju tenai, ka 
žino apie senovės žmones.

Paulius klausinėjo bet ne vi 
si mokėjo atsakyti, ne kožnas 
taippat galėjo su savo rasztu, 
kaip Denis, pasigirti.

Karolius ateigryžo in tin g 
nius ir tarė asztriai:

— Prisiekiu Dievui atmin
kite tai, kad asz nieko nepaisy 
siu, joriuts butumet garsingu 
tėvu vaikai. Jaigu nepasipro 
vieite su savo tinginyste, kož 
nas isz jus nu o Karoliaus nie 
ko negaus.

Potam atsisuko in mokan- 
ežius mokintinius:

— Pagiria jusu erorones, 
mieli vaikeliai; mokykitės, o 
jus apdovanosiu urėdais, visa
dos apie jus atminsiu kaipo in 
žymus žmones.

Ir isz ikro prižadejima isz 
pildė: tie, kurie atsižymėjo 
prie egzamino, užėmė potam 
aukštus urėdus ant Karoliaus 
Didžioje dvaro, o tasai Denis 
apturėjo turtinga vyskupija ir 
buvo vyskupu St. Denis’e.

Saujas tarnas
Sztornykas klausė naujei 

priimto dreiverio:
— Kaip vadiniesi?
— Ar asz žinau?
— Kaip tai ne žinai, tai 

kaip tave ezauki Milczius, 
kaip pas jin buvai?

— Jis vadino “durnium”, o 
ijje “asilu” o klerką, kaip bu
vo piktas, tai vadino “kreize”, 
o kaip ne piktas tai nieko ne 
sakydavo.

Teip yra.
Sztornikas:- Kaip rodos, tu 

Žemukevicziau tycze no ma
nes slapstaisi, kad ne užmokė
ti skole....

Žemukeviczius:- O man ro
dos, jos ponas Buszelis, nuola
tos mane nori pamatyti,..

kur buna.
-------- -----------

Adomas Zinkeviczius, paėmė ma
no 30 dol. ir nikelini ziegoreli, zie 
goielis be virszuko, antroi puse 
briedžio galva, 15 akmenų Watlham 
Kas apie ji man danesztu, aplai 
kys nagrada. (ąo y g)

Mr. Ben. Kasavich,
Box 931 Canton 1’11

Pajieszkau eavo vyro Stanislovo 
Vitkevioz, 35 metu amžiaus, tamsaus 
veido ir vidutinio ūgio, paeina isz 
Kauno gub., Panevėžio pav. Kedai 
niu parapijos. 7 metai kaip iszvažia- 
vo Amerikon ir per visa ta laika ne 
gaunu jokios nuo jo žinios. Tod«l 
jo žmona Urszule Vitkevicz malo
niai meldžiu jo paties arba apie ji 
kas žino praneszti man, už ka duosiu 
gera atlyginimą. Mano adresas toks;

Urszule Vitkevicz,
212 Broadway, So, Boston, ass.

Jonas Sumaitis, priesz 9 metus g1 
veno Forest City, Pa. paskui iszvaže- 
vo in Softkoles. Paeina isz Suvalkų 
gub. Naumiesczio pav. Turiu svarbu 
reikalą. PraEzau atsiszaukti ant adre 
so:

Mr. Jurgis Barasauckas,
209 Allen st., Dunmore, 

Scranton, Pa.

Mano dede Jonas Latukas priesz 
2 metus giveno Fraser, Ind, ir Alek
sandra Ezerskis, du metai adgal gi 
veno Marquisville, Iowa. Praszau 
atsiszaukti ant adreso;

Mr. W. Mikalauckas, 
Box 33. Greenridge, I’ll.

Antanas ir Vladas Tamulionei isz 
Vilniaus gub. AJeksandrawskos vo
lost. sodžiaus Damantoniu. Praszau 
atsiszaukti ant adreso:

Mr. Pi Padegimas, 
Box 105 Poquonock, Conn.

Kiek ugnis isznnikina.

Gaisrai Suv. Vnbiijo-e pa
daro daugiau blediis, uei E i- 
ropos szalyso; beje, iezskaicziu 
ant gyventoji^ Suv. Valstijose 
iezpuola po $2 30 ant duszios 
per metus už bledes, padary 
tai per namu sudegimus, nes
kaitant ezalioiu per ugni pasi
dariusiu nuostoliu. Europos 
szalyee aplamai ta bledis pasie 
kia tiktai po 33 centu ant du- 
sz’03. New York mieste per pa 
skutinius metus buvo 12,182 
gaisru, kurie padare bledies 
ant 7į milijono dol. Užlaiky
mas to miesto ugnegesiu per 
metus atsieina 10 milijonu dol. 
Londone, Ang ijos vyriau
siame mieste, per metus buyo 
tiktai 3,843 gaisrai. Visoje An 
glijoje buvo tiktai 35 dideli 
gaisrai, padarusiejei po dau
giau nei 50 tukst. dol. blediee 
Rymas, turintis gyventoju pu
se milijono, per gaisrus nusto
ja tiktai 56 tukstaneziu dol. 
ant metu, o ugnegesiu užlaiky 
mas (200 vyru) atsiena tiktai 
50 tukstaneziu dol.

Kodėl Amerikoje gaisrai 
teip daug daugiau bledies pa
daro, iszsiguldo per tai juog 
czionai namai daugiausiai me
diniai pigiau atsieinanti nei 
mūriniai. Tankiai atsiradęs 
koke gaisras sunaikina po ke
lis, o net po kebasdeezimtis 
tu mediniu triobu, neskaitant 
jau tokiu gaisru, kur e nusz 
luoja ieztisas miestu dalis. Eu 
ropoję, kur medžiai brangesni 
namai daugiausiai mūriniai ir 
ne teip lengvai užsidega.

UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

Capital Stock $125,000.00.
Su rp) us & Profite $238,000.00.

Suvienituju Walstiju De~ 
posytoras.

DU PROCENTĄ MOKAM ANT 
SUDĖTU PINYGU ANT LAIKO.

Harrison Ball, Prezidentas,
M, JZ. MacMillan, Vice-PrczidentJU
Ira. IF. Barnet, KfciijoDia.

STEFAN ROVNIANEK
318 3-RD AVENUE

Pase bloko temina no Pittsburg!tilo Paėsto.

PITTSBURG, . FA.
Didžiausia Lietuviszka k\autuve visokit 

gėrimu Suv. Vals. Kas tik naudojo must 
nefalszavotas, nes czistus vynus ir arielkai, 
tasai ne galėjo atsigėrėt jujo o geriause mi> 
ra ir pata.navima tik pas mus apturėjo.

muso prekes:
Gera Raudona Arielka $2,oo
Gera Balta Arielka 2,00
Human ■ • 2,oo
Utinias Jamaika • • 4.oo
Ginas - • • 2 oo
į miginę Arielka » • lT»o
Klintini - • • 2,oo
AiiIhcUs, Rmogus gėrimas - 2,oo 
Caixtas spiritas . - ft.oo
Sllvalle «... 2.5o 
Sllvslle, tikrai Llcturlsika 4.6o 
Terkellca ... 2,5o 
Torkellca. tikrai Vengrlsika 5,oo 
Konlakna . • • 2,5o
EoninkuR, Francnzlszkas - 6,00 
Obuoline Brandy - - 2,oo
Blackberry ... ],fio
KoroIIs, gardua gerirnaa • 2,5o 
Mellnvuogo ... 2,5o
Vlzzninte ... 2,6o

3,oo 
5,oo 
3,oo 
C.oo 
3,oo 
5,5o 
2,5o 
2,oo 
3.00 galor 
3,oo galor 
8,oo galor

A M E RI KO N ISZKI VYNAI: 
Ohio raudonas . . $l,oo Galonai
Ohio baltas—Baldus . . 1,25 “
Knl|fornljos, senas, ruksztBB l,5o “ 
Kalifornijos musžkatalas • . l,5o M
EalifornUos muszkatnlaa . i,5o ••
Kalifornijos tokalszkas . 1,75 “
Kalifornijos (4 metu) Port Wine 2,oo “
Kalifornijos Szerl W Ine . . 2,oo “
Kalifornijos Burgundy, raudonas l,5o “
Viduriams Kartus Vynas . • 2,5o 3,oo

Baszlkyte po prekes. Vtkalblnlmas ant $10,o< 
Ir dadglaa ŪŽBOKA3I EKSPRESĄ Pennsylvania 
Okie ir West Virginia valstijose. Adresas:

Stefan Rovnianek,
SB 3-U Avenue - Pittsburg, Pa.

A G. GROBLEWSKI,
__ iS.5avir>inhas ir Fabrihantas*^—

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

asztraus
Liepų baisumas no kosulio

(plaucziu)
Anti-Laxon del vaiku
Proszkai no kirmelu

vaikams )
Proszkai no kirmelu 

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

suaugusiems
No Rumatizmo (naujas bū

das gidimo)
Giduoles sužlebcziojimui • . . ,

maisto krutinės, szonosie, rumatizmo
Miltai no skaudėjimo

Liniment

“j Į Giduoles no skaudėjimo 
danta

(Mostis no prakaitavimo
__j Geležinis tudrutintojos 

s vikato
Giduoles nutildimui vaik 
Giduolis no nuspaudimu > 

(Corn Cure

“Grip-kiur”
Plauka apsaugotojaa 
Miltelei nuo kepanu 
“Kinder Balsam”
Bobru laszai
Rankvaistis no sutrukime 

ranku
DEL VISU I “Lagodnik” del atluosa-

...... ninr imu .virno vidurius be jokio sko-KENTEJIMU IR SKAUDĖJIMU.; dėjimo
Valditojas kraujo

Geriause giduole del skaude- Suramitojas nervu-szirdies 
jimo galvos, kataro, pecziu, Giduoles noEkzimo (Rožes 

, L. _L‘__ _______ .L,_____ 'i___ 1 pas vaikus)
szalczio, nuralgija ir nukand- Plasterer isz kasztavolu 

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

reikalingos del tavo ligos, tada apraszik savo liga ir man atsiusk $1,00 o aplaikisi 
vaistas’kokios reskalingos o bus tau 10 sik geriau ir pigiau negu pas koki Daktaro 
o jogu vaistai daugiau kasztuos neeu $1.CO tada užmokėsi po aplaikimui vaistu.

Siuncziant gromata indekit marke už 2A Adresavokite:

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

VIENATYNIS LIETUVISZKAS

W. RAZBXAS, • HOT ELIS * LOCMIBYKAS.
7 WASHINGTON STREIT, NEW YORK CITY.

Jitgo važiuojete in ir isz Ameriko tai gulit gant Laivakortes pigiau kaip kitur o 
ir visns bankinius reikalas tai ateikyte pas mane, o ir užtaikau visokiu gėrimu 
ir valgio ir nakvyne pigiau kaip kitur. Norėdami kelaut už dyka tai pristatau 
nž d&rbinyka ant laivo. Teip-gi pasirūpina visokiu darbus ir rodą duodu vi
same IIotelis randasi ne toli Kastel-Garues. Jogo kokis apgavikas norėtu vest 
kitur tai nesiduokit tik ejkit tiesink pakol daejsil pas mane.

Su Guodone, VINCAS BAŽUKA8.

Jurgis Rimas 28 metu senumo. 
Paeina isz Suvalkų gub. nesenei 
pribuvo in Springfield, yra apie 5 
pėdu aukszczio, veido plataus rando 
no ir rauplėto, be usu turi paezia 
Pittstone Jagu kae danesz teisingai 
duosiu nagrados 5 dol. Raszikit ant 
szito adreso:

Mr. J. Jankūnas (jo įqQ) 
800 S. 11th at. Springfield Ill

Mano du draugai Juozas Czepaitis 
ir Pijuszas Naikelis iszSuvalkn gub. 
Szumsku par. kaimo Saraku. Mel
džiu atsiszaukti ant adreso:

Mr Jno. Misiukaitis,
1510 S. 12 th st. Sheboygan, Wis,

Mano draugas Stanislovas Vaikia- 
viozius isz Suvalkų gub. Seinų pav. 
gmino Leipunu sodžiaus Druskinike 
liu, tris metai kaip Amerike. Tegul 
atsiszauke ant adreso: (t0l°0

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

Teisingas.
-- Brangus drauge, pasko- 

lyk man revolveri, jau man 
nesinori ant svieto gyvent, no
riu nusiszaut.

— Gerai, brolau noringai 
paskolysiu, nes žiūrėk, kad 
man sugrąžytume!, kaip nusi- 
szausi.

a)®

Q00 Dainų tiktai uz SI
UVU Su nusiuntimu.

Iždavem© didele kninga daina 
Busidedante isz 390 dainų Kninga 
druezei susinta ir broszuravota. Kae 
nusipirks, ras visokiu dainų isz vise 
užkaboriu ka dainoja Lietuvoja.

Nusipirkite o turėsite dainelu, 
Per oiela uueta ant rišu dienelu.

Nusipirkite ir burtu kningele bc 
pagialba kaziru, o kasztuoja knigel* 
v kalad-a kitziru tiktai 25

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

Jeigu sergi Ir negauni 
pagelbos, tai nestatyk 
sveikatos pavojui, ne- 
Jleszkok daugiau gydy
mu ir neleisk pinigų 
ant nieko, bet tuojaus 
kreipkis pas Dr. B. M. 
Ross, kuris atydžini 
gydydamas per 21 me
tus, paliko geriausiu 
specljnllstu Cbicagojo 
pasekmingam gydyme 
Ilgu. Dr. Ross išgydo 
visiškai kraujo užnuo- 
dyjimų, reumatizmu,

užscnčjusias paslatingas ligas Ir ligas paeinan
čius nuo jaunystes nesupratimo ir išdykumo; gč. 
iliniį kaulų, skaudėjimu ir svaigimu galvos, 
skaudėjimu po krutinę, nugaros ir strėnų; smar
kų plakimu širdies, užymiį ausyse, drebėjimu 
kraujo, pamėlinavusius paakius, spuogus ir dė
mes ant veido ar kūno, skaudėjimu gerklėje, už- 
k lėtoj imf vidurių, blaurius ir baisius sapnus, sun
kumu kojose, iiidubusias akis, žudimg vyrybės, 
negalčjhng miegoti ar valgyti, trumpę kvėpavi
mu. niežus, odos. Inkstų, pūslės, kepenų ir skilvio 
ligas. Jeigu ėsi nuolatai nuvargęs ir greitai pail- 
stantis, baugus, gėdingas, nusiminęs, užsirupines 
ir nustojus vilties išgyjimo, nužudęs vyrybg ir 
silpnas lytiškai, užkrėstas liga, turi tankiai šla
pintis dienę ir naktyje, tai kreipkis tuojaus pas 
Dr. B. M. Ross, kuris duos tau teisingu ir gėrę 
patarimu visai dykai. Ligoniai keliauja šimtus 
mylių idant pasiduoti gydymui Dr. Ross, nes jis 
išgydo ligonius kuriuos kiti pripažysta neišgydo
mais. Jeigu pats negali pribut, rašyk tuojaus ap
sakydamas savo nesvelkumę.

DR. B. M. ROSS
167 DEARBORN STREET

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

Priima ligonius kasdien nuo 0 iki i. Panedė- 
llo, Seredos, Pėtnyčios Ir Subatos vakarais nuo 
8:30 iki 8:30. Nedėldieniais nuo 10 iki 1. Susikal
bėt galima lietuviškai, lenkiškai ir maskoliškai

No. 1005 Gvarantytas ant jiegos tiesu apie valgius ir gyduoles 
d. 30-to Birželio 1906 mete.Geras Linimentas

life

JZCKYT. 1 
IMLVDIS 
01T.CK-

Ar temijot, kad jagu iszsinarinima kaulo, arba bile kokio 
vietoj kur apimtas rumatizmu, jagu intrinsi su

Severos Aliejus 
Sz. Gothardo,

tai tuojaus susimažina skaudėjimas ir uždegimas— kur 
kiti gyduoles nepagelbejo ? Ir priek tam gromatos su 
padekavonems aplaikyti per mus, parodo, kad szitas 
musu Aliejus yra geresnis už kitus teip vadinamos 
linimentus. Preke 500 ir $1.

Kaip geras yra musu linimentas, apie tai raszo p. K. Konevka 
isz Ashley, Pa.

‘•Praszau priimti mano szirdinga padekavone už prisiiintinia 
man Severos Aliejaus Sz. Gothardo. Turėjau dydeli skausmo 
koje per koki tai laika, bet po vartojimuj Juso linimeuta per 4 
dienas mano koja visiszkai iszgydo.”

Severos gyduoles parsiduoda visose aptiekose. Neimk kitu 
Daktariszka rodą dykai.

Pajėga
ir nauja gyvata galima atgauti del 
susilpnejusio organizmo, teip-gi ir 
visokios netvarkos viduruose pataiso, 
jagu in laika vartuosi

SEVEROS
BITTERI VIDURIAMS

Ypatas susi!pnėjusios ant sveikatos ir 
kurie kenezia ant viduriu, datire dy- 
delio palengvinimo jagu per trumpa 
laika imines musu gyduole regularnai.

Preke 50(i ir $1.

Užsiszaldimas
Tankiause žiemos laike turime pasi
rūpint kad nedaleist szalczio prie 
saves, idant užbėgti plaucziu lygaj.

SEVEROS
BALSAMAS PLAUCZIAM 

yra gyduole, kuri tikrai palengvina 
kosuli, atnesza palengvinimą skausme 
ir kutenimo gerkles, apima visas vietas 
paimtas szaleziu ir kitom gerkles 
lygoms. Preke 25^ ir 500.

Severos Kalendorius ant RYKAI I 
Aptiekoris duos tau viena visai UIMili

W. F. Severą Co. cedKpids ,

kienti paslaphį?
Ar esi senu, jaunu arba pnsaum- 
ženiu. Mas galcm ižgydidi jus.

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

Ta saka mokslą medicinos ira musu 
amžių tyrinėjimas.

Lygas, katros apsijemam i/gyditi, gy
dom galutinai ir uz žema apmokejinra.

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

Tirams po 40 miatu amižio. katri jungia 
vyriškumą suniekinima, mas privertam 
smagumą su musu gydimu.

Kraujo užnuodyjima, Varicocele, inkštu 
(kidney) ir pūsles ligas, Rheumatizma, 
Neuralgia, pylva ir kepenų ligas, Heinor- 
rhoidas (piles), Ulcers, pasididinima gė
lės (enlarged glands), ir vysas skuros li
gas, greitai ižgidom.

BoooccaoecBCGOsaacicGOoos i >
NAUJAUSIAS 
ISZRADIIVIAS
DEBMmUGIlM UOKSU.

Daugybe odos Ilgu paejna no neervaraue 
užsilaikymo Ir užsikrėtimo- telpgi Ir nuo 
viduriniu Ilgu. Daugumas gauna pnczkua 
pleiskanas, slinkimą plauku, plikimą nėr 
apslleldima. Gydosi per neatsakanczlue 
daktarus ar agentus, kurie tik pinigus lez 
vilioja, o paskui raszote mums, kad eme-

o pagelbos negavote Ir sakote, kad. gal ir 
muso gyduoles negelbes. (Taigi meldže- 
mo mums darodytl; kokis žmogus likos!

Tegul uore vienas 
tiek padekavonlu,

ne ganma, oei jagu juunua, u turi luiue 
plaukus, o ant odos matytis maži plauku- 
czel tai tam galima sutelktlpagelba; plau 
kai neyra grybai—viena diena ne iezaygs. 
Atels/aukian'lems nusiunslmedyka Infor

X persltlkrlnt tegul raszo pas mus..Adre»ac 
| PRQF. J. M. BBUttfiZA. 
990-990 Broadway

BroA

0 Mrazo
A (Ą WIENATINIS
J SALONAS IR GROSER-SZTORIS.

SUGAR NOTCH, PA.
Paid uodą Cukru, Kava, Herbata, Mesi 

Miltus ir vyska ta kas ira reikalinga del 
žmogaus. Teipos-gi prie vietos randasi Sa
kinas su milžiniszkaisstiklais, szaltum alum 
arielkom ir pujkeis cygarais. Pliektam 

parduoda SZIPKORTES u 
siuneze piningus in visas dalei 
svieto grejtai.

PUIKI SALE DEL MITINGU, SZOKIU Ir tt.

Puikiausia 
užeiga 

lel Lietuviu!
Ir svetingiau- 
sias priėmimas 
lel visu kur ra
itė gardia Ar 
Alų ir Cigaru. Teip-gi
ale del zobovu ir t. U

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

Simonas J. Norkeviczius, 
400 W. MAHANOY AVĖ. 
MAHAN OY CITY, PA.

PIRMUTINE KRAUTUVE VISOKIUIeRYMU
WHOLESALE.
Pristato visokius gėrimus del sa 

lunyku ant pikniku, balu, krik- 
sztynu alų, porteri, vynus, ariel
ka ir L K, Pristato in namus alų 
ir porteri bonkutem. Gėrimai 
pirkti pas Norkeviczin yra kan»

i T AI INK J°S mas ra^om s®'’3 vysi6“1 paejentoms ing you kalboi ir užlai- A 1 iillli Ik, tome 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 kuigas, katra siuntiem dykai kožnam katras padous sava 
adresa.

Tou knigoie ira daug illustraciu ir ii ira keįp noumai mokslą del sienų ir 
i’aunu, katri kenčia nou vysu vyrišku ligų. Kmga ta apsaka wysokies lygas ir 
;ajpe gali jous gyditi noumusie. 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:................................... .......................................... . .................

Adresas.—P. O...........................     Statas..................................

233-235 W. CENTER STR. MAHANOY CITY, PA,

Parduoda Szipkortes ant visokiu drueziausiu ir geriauriu lai
vu. Siuneze piningus in visas dales svieto greieziause ir pi- 
giause. Visi tie, kurie per mus siuntė apie tai gerai žino. 
Iszduoda doetovierene del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam 
pavesti. Del draugjfscziu prisietu pelkes Szarfas, Juostas, Kepurao, Karūnas, 
Splitu k L t. Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu, pi
ninga ir t. t nsikyte paa maa* o gausite teisinga Atsakymą.

DOVANA! Temykite gerai! TIKRA! LIETUVIŠKA, didelė KRftLTCVĖ
V 1 C I C M C Puikiausių armoniki|, skripktį, klornoltį, triubi|, koucortinų ir
V 1 u 1 Li iii d daugybe kitokiu muzikališktį instrumentų. Goriausių dziegorių, 

lenciūgų, visokių žiedų, lakotų, špilkų, kolčikų auksinių ir paauk 
suolų, visokio skyriaus mašinukių dčl drukavojimo gromatų, pui
kių britvų, albumų portretams, revolverių, Šaudyklių (strlelbų), 
kišeninių lempukių, guminių Ii tarų, adresams pečSčių, gramatikų 
mokintis angliškos kalbos, žodyniį, istoriškų ir maldų knygų kokių 
tik randasi lietuviškoj kalboj, gražių popierų dčl rašymo gromatų

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

Reikalaujant katalogo paminėkit vardą laikraščio, katrame matėt apgarsinimą.
K. VILKEVICHL 112 Grand st.. Brooklyn. N.Y.
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Daktaras ® WINTERS
110 W. Oak St. Shenandoah, Pi,

Užpraezo visus 
Komitetai

BALSUOKITE UŽ

w. F. DOCHNEY
Ant Miestiszko Burgiso.

Demokratu Partijos

Gydo visokias lygas akiu. Prilaiko akulo 
ios ir gvarantuqja juos tink&ncziumu. Dz 
Winters per 5 metus mokinosi pas garsūs 
/uz profasoraū yl$a laiku Phiūdelpbįa

Kas prisius orderi tuojaus bus 40 procentą 
nuskaityta. Laiszkus adresuokite:

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

nžmoket uz ta -iegorell__ v—__
rtlu duodam pulku lanclugall DIKAI. Rasziklt szedlen

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

PADARYTI MONUS
Knyga, aprašanti kaip nudaryti 63 

monus be aparatų Ir ypatingo mokslo. 
Preke 50c. Pinigus siųsti Money Or.

JONAS ILGAUDAS
3312 S. Halsted St., Chicago.

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

520 W. Center St. Mahanoy City

17 Akmenų "Railroad Ziego-
ro|je ” Patentuotas regu-
,BZ vūJu“? M SS: | aktorei iszailavine rolese kuo- 
viru, 18 k. Tikro Aukso filed
ukeztal ir iezmarglntae pui- 26VlRU8iai.

kei, gerai laiko laika o I XT , . OA j
yra padirbtas del tu, kt NepamirSZKlt 30 (1. gFUO 
reikalauje gera laika už I r °

,džio 1908 9ereJoa Vakara 8-ta 
[valanda. Svetainėj 
House”.

lažeoga 50, 35 ir 
Komitetas.

SZTUKŪ DYKAI
Bus nusiustas kožnam. kuris jo 
pareikalaus prisiusi!amas už 2c 
marke. Pamokinantisir naudin
gas kožnam. Adresas Toksai:
J. TWARDOWSKL Dept A ,

214 WISCON. St MILWAUKEE, WIS.

Žinios Vietines,
— Tai ir sulaukėme Kalė

das.
— Kita ezyente “Nauji me

tai”
— Po tam lauksime Veli 

ku.
— Jaigu lauksi Nauju me

tu o nebeturesi kur pasidėti 
tai nueiki ant balaus Senu ir 
Jaunu vyru Klobo kurie 
bus Ketvergo vakara aut 
tauto sales

— Per visa szita meta,
inkintoeia 14 kafiklcsetapo 

užmusztu nelaimėse 30 angle- 
kasiu o 3 tapo užmuszti aut 
vyrezaus arba lauke apie bro
kerius. Darbininku dirbo mai 
nose 4,984 o apie brokerius 
2,494 Iez priežasties nelaimiu 
20 moterių pasiliko naszles su 
47 sierataie. Isz tu 14 kasikiu 
randasi tik viena kaeikla kur 
nesiranda gazo.

—F otografistas Varžinskas 
geriausia ir puikiausia nutrau 
kia fotografijas, teip visi sako.

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

— Jaigu norite turėti puike 
padirbta fatograpija tai duoki 
te save nusitraukti pas P. War 
žinska, 205 E. Center St (jos)

Parduos visa tavora už labai numažinta preke. Visas tas tavoras yra gražus, 
drūtas ir geras, pargabentas ant szventes.

50c kravatai arba nektaizos po 25c. §1 graži virszutinos niarszkinei po 50c.
§2 surdotini sveterei del vyriu ir vaiku 98c. §2 szilkinos skepetaites ant kaklo 98c 
§1 szilkinos skepetaites 50c. §2 skurini pirštinaites 98c. §1 sveterei po 50c.

Puiki dar pargabenti šutai ir overkotai yra puikiausi visam mieste.
Trumpi overkotai verti §14 ir §16 dar lyg nauju metu parduosim po §8.68

I
Pametikite puikus 50c vertes nektaizas sztoro lange, parduodame po 25c.

REF0W1CZ BRŪLEI, 138 W. Centsr SI. Mahanoy City, Pa

Geras daktaras.
— Asz sakau tav brolau, 

jog daktaras Taure 
kns daktaras. Mane 
ties iszgelbejo!

— Ar gali būti ?
— Dievaži! Asz

prudelije, o jis mane iszgelbe
jo isz vandenio.

& 
fe

Vyrsz Puse Milijono
Dekavoniu uz geradejiste.

Tas i ra prietelis žinoniu-kuris suteikia 
zyrdinga broliszka rodą dyki. Ne susine- 
Bze su gauje szendienynio vysokio sztamo 
apsigarsyntoju: Jeigu apsergatė liga, tai 
aikite pas savo miesto daktaru.
Bet jaiuu turite liga geilinga-privatyszka, 
tai gal nenoritesavo mieste gydintis, o jaitru 
geidi teisingai tapti pagelbėtas, tai bukite 
iszmintyngi klauskite patarymo garsingo 
Vokysz.ko Specijalisto kuris -sugryžo isz 
Europos, isztyrias pagerinimo budo gydymą 
vysokiu kroniszku ir odos-skuros lygu, 
užimtai tukstaneziu pasiliko iszgydintais, 
kaip-tai jaunu vyru visokios užsikreczemos 
ligos, apriczsziu lygu kaip tai Reumatizmas 
visokį papuczkai, iszpuolima plauku urnai 
sustabdinti, nuo drugio-maletijos. Geriause 
iszlyrta gyduole nuo atpratimo svaigiim- 
cziu geriinu-gyrtybes, kuris su savo žyne 
prijirns rodą, žednas, iszsygydins < r Y RT1 BE 
kurs tiek nelaimiu atsitinku irkruvyna pro- 
ce žūsta ir sveikata. Nebijokie paraszit- 
gromata, sekretai visame užlaikomi, gyduo
lių nesiunezeme panevali, kaip kiti jumys 
prisiuneze per panevale iszvyliodami paskui 
tini centą nuo jusu, kurs žmogus su szeimyna 
neturi ka valgyti, mvslidamas tapti sveiku, 
tai užmoka ant sikio po keletą desetku 
doleriu. Cze visokias rodąs gausite, nie cen
tas nereikes mokėt, galite susiraszite Lie- 
tuviszko kalboje, iszmintingaie busite jaigu 
raszisite pas:

BRUNDZA & 00;
(SPECIALISTS)

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

TADAI/fl MAlinnTfi ICI Patiekite mums apgarsinti musu Tabaka 
IAdAKU iVAULiU IUJtl draugu o gausite FONOGRAFĄ dyk 
Nėra tai koks instrumentas zalslei, kaip tankei kiti iszdirl) 
yra papratę duoti kaipo dovana, bet tikrai gera isz kiekvi 

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

koncertą d kai, koncertą dydelu benu arba 
orke-tru, dainas geriausii dainoriu, juokingas 
<r užimanezias, visa ta ka tik norėtum iszgirst 

-i -Z. galima pritaisyt. Paklausk artymiausoj inuzi- 
lialiszku instrumentu sztore, o apie kalbamąja 
maszina “KING” ( Karalius'dažinosi kad ja 
visi pardavinėja po §15.00. Mes norim kad 

jus padėtumei mnms pagarsinti mus Geriausio Tabaka cigaretams ir pipkiai. 
Mes prisiunsim jums visokio tabako po bfeki Austriszko, Bosniszko, IleroORiszko o ir 
Rusiszko viso sykiu uz S6 jus lengvai ta tabaka galit parduot savo draugams, nes yra 
tai geriausias tabake.-: koki kur galima gaut. Tabakas yra tas pats kuri Jus teip noriai 
nikei Europoj, tabakas kurt Jus tlr<ni(ial ne mažiau uz Jus mill. Aplaikes mus tabaką 
rekumendavok ji savo draugams, Ju- k jiems mus vardą ir adresa ir tokiu budu padėsi 
mums apsigarsint l’ž tai mes duosim jums VIS Al DYKAI unis “KING” fonografu 
Yra lai vienaiinvle proga gaut dovana. Uz tabak i mes riiokoslni $<>• Prisiunsk W 
(stempomsi isz kalno o mes iszsiunsim tabaka ir fonografa. Apžiurėjas Jai rasi gerais 
užmokėsi Ekspresmonui likusus $Ū.5O ir pasiliksi juos sau. Piningus sugražinsim kožnam 
kuris bus neužganėdintas PAS \ KG A: tas dovanas duosim tik teip ilgai kol mes tikini 
nepersitikrinsim jog mus kompanija yra ganėtinai apgarsinta. Todėl patariam neatidėti 
jagu norit gauti mus FONOGRAFA’ DYKAI Adresavokite:

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

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

SHENANDOAH, PA
— Jaigu nori turėti puiku 

padirbta fotograpija tai nusi- 
duokit pas lietuviezka fotegra 
fista Joną Driža kampas Cen 
ter ir White ulycziu.

West field, Mass- Lietu
viu didelis būrys ale iez tu yra 
visokiu.

— Darbai ne kaip eina, kas 
diena paleidžia po kelis 
kus darbininku. Tai iez 
pribuvusiam negalima 
darbo gauti-

Providence K L- D.ir 
bai eina pusėtinai, girtaviu ai 
iki ausų, mnsztines iki krauju 
teipgi ir revolvereis pasisveiki 
na. Kuningas M ckevyczius su 
visom pajėgom rodo geru ke 
liu žengt ir pate darbuojesi, 
daug labu nuveikė vienas, bet 
už tokiu žmonių parafijos rei 
kalai blogai stov’. Bažnitelia 
pasistatė už $5.500 da kontrak 
toriui reike damoket 4 tuks. 
dol. Tai tada atiduos rakta Ir 
galės sveiki Dieva garbint.

—------------------ ------------

BALEI! |

Dovanai viltis.
— Praszau tėtės, jau aez la 

bai noretau būti dydeliu.
— Del ko?
— Tai mat teveli, tada gale 

tau vieką daryti, ka tik noriu.
— Ar teip mielini sūneli? 

Nes kada ba matai, kaip busi 
dydelis, tai apeipaezuosi ir ve 
lei ne galėsi niekados daryti 
ta, ka nori,- ba pati ne duos.

Oil, City Pa .- Dalbai eina 
po biaki, iez kitur pribūvu 
šiam sunku dalba gauti.

— Lietuviu 6 familijos ir 
tie ne sutikime gyvena. O de) 
moterėliu Baltruvene butu rei
kalinga.

Seelyville Ind - Darbai 
gerai eina ale bet piibuvusiam 
darba labai sunku gauti del to 
jog mainos jau v sos senos tai 
darbu mažai. Katrie darba 
pabaiga, tai turi važiuot toliau 
darbu j e-zkot.

— Lietuviu yra pusėtina 
terp tu yra visokio sztsmo ir 
nekurtom miselem Baliruvie 
ne butu reikalinga.

Lietuviu Ukesu klobas iez 
Donora, Pa. parengė dideli 
B diu, kuris atsibus, Subatoi 
26-ta d. Gruodžio.

Balius prasidės no 2-ros va
landos po piet ir trauksis lig 
rytui. Atsibus ant saite First 
National Bankos ant kampo 
6-ih ir Me Kean Avė.

Užprat-zom visus Lietuvius 
ir Lietuvaites atsilankit ant to 
puikaus Baliaus. Tikietas 
vyram 50 centu. Moterėlėm ir 
Panelėm dykai 
ezirdmgai.

Antras didelis Babus kuri 
parengė L etuves Suuu Karei
viu gvard ja 26-ta d. Gruo
džio, ant sales Yaites po No. 
6016 S . Clair Ave. N. E ir 
kam po 60 E. St

Prasidės 3-ežia valanda po 
piet ii tiauksis lig velibai nak 
czei.

Ylakiai.
(Telsz’u pav ) J, u pleez ku 

sanvaite kaip veikia ežia pleez 
ku kuopa, kuna žmones vadi
na “Terasiausku kuopi’’ Pii 
moji tu plesziku auka buvo 
Žubai vyias ir žmona, kuriui e 
mirtinai subadė peiliais. Naktį 
in lapkriezio 5 diena ta pati 
ple-ziRu kuopa apipleeze Yla. 
kiu rabiną, 'luoj po to pleez:- 
mo suskato pobcija pleeziku 
j eezkoti, kuriai ir pasisekė 
suimti venas pleszikas. Tėra 
sam-kis, pas kuri rasta iezple-z 
tieji radino daiktu. Vėliau 
suimta ir kitas pleez kas: susek 
ta taip-pat daug žmonių kurie 
globe pleszikus

Miller & Riedinger
Duouk-ktpei ir Parduotoje Salduminiu.

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

Mahrnoy City, Pa.

Bsgk pas Rapzinska:
Kur begi teip štai "ai?
Ar tav kas ne gerai?

Gerai man ir smagnl
No Raga/.insko szuap.

selo turiu!
Ir tu kūmai

nestenetum
Jago tokia a-
rielka turėtum

Agentas

Cclumbia
ALAUS

54^-56 N. MAIN STR
PUIKUS Plono Modelo Ziegorelis
Uždaroma“, pnikel i*zmargintae. ake<> iezdirbtaa 
isz virezians užsukomas, iez 7 akmeniu, vidurei 
ainerikoniezkl. Gvarantitas 20 metu, su moterių 
ileiu arviriszko trunu u paaukeuotn lencugeUu 

53.75^^^^^^.

Ka tik 5 kernel
Visokiu rudeniniu ir žieminiutavoru del 

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

Teip gi turime visokiu blanketu, kaidru, 
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 suezedinsitę piningus 
[fib n fi rlin ( Eas mus dirba Lietuvaites.
H ii ’ 1 122 W. Center Str.

1L.U UIUUJ t Mahanoy City, Pa.

Kusijoje ne yra lupiku.
Vienam keleiviui 

per Rusije, puolė ant kelio 
arklys ir nustypo. 
žemski ir kalba.

— Prisiunsk man in czion 
tuojaus lupiką, tegul ta arkli 
payma.

— Kad musu mieste ne yra 
ne vieno lupiko.

— Kaip tai?- klausė nusi 
stebėjas keleivys teip dydelam 
mieste kad ne butu lupiko:

— Buvo kitados- atsake 
žemskis- nes dabar visi nusi- 
davi in Lietuva ant czinovnin 
ku, mat gavo randavos kvitas.

Crystal Falls Mich - Dar 
bai pradeda eit gerai dirba net 
viskas piezka. Jau ir Crystal 
Falls mainos pradėjo vandeni 
pumpuot iez mainu kuri stovė
jo per viea meta. Darba 
na kas tik nori diibti.

— Saliunuose biznis 
gerai.

— Smego prisnigo kokia? 
trys pėdas. Szaltis sibirekae, 
vandenio nėra žmonis turi eiti 
toli vandene, ale turbut kompa 
nijos pradės veszti isz kitur.

f Persiskyrė su szuom svie
tu Media Owara, turi seserį 
eteite Vermont, broli ir pus 
broli Ch’cagoi, Jagu kas nori 
daugiau daeižinot, tegul raszo 
ant adreso:

Mr. B. Wilbert
Box 54 Crystal Falls, Mich.

Ka tik iszejo.
Severos Rhlendoris Gyduo 

liezkis ant 1909 m. Yra jai. 
paba’gteę. Susideda isz 64 pus 
lapių ii formacijos geros del 
visu luomu žmonijos. Kaleo- 
dons privalo rastis kiekviena
me name. Gali gauti dykai pas 
aptiekori. Ja;gu jis neturi tai 
raezyk teiecg pas W. F. Seve
rą Co. C^dar Rapids Iowa. O 
gausi dykai per paczta.

(D. 4-25-J.l)

Tik nėr 60 dienu eiueim 
ant juao adreeoaner C. 
O. D. ojreo potlke tai 
užmokėk $5,75 ojago 
ne patikę, nemkek ne 
vieno cento. AT M A K 
jog kur kitur turėtum 

net $35,00. Su koznu žlega-

Teatras! Teatras!
Sziuomi praneszam lietuvi z 

kai visuomenei, aplink Miners 
ville, gyvenanesiai, kad “Tea- 
tralii-zka Draugyste A. Gužu- 
cz:o” Minersville Pa. pastatys 
ant tcenos gražiausia tragedija 
po vardu “Živile ’ Szi tragedija 
persistato iez tikru atsitikimu 
mus proboeziu. Yra labai ūži 
manti, kiekviena, kurie atei 
lankys ir su atyda klausys. O

Bartininkai.
(Vilk ap). Musu apielenkes 

dvarponiai susitarė, sz emet 
nuo Martino numažino visiems 
kumecziams po 3 pud. rugiu. 
Per straikus ponai sake, kad. 
jie prideda tik isz savo geros 
szirdiee, anaiptol ne darbinin
ku priversti. Kažin-kur dabar 
toji gera ponu szirdis?

Dabar aiezkiai mato dvaro 
darbininkai, kad jie ranku bu 
cziavimu ir meldimu nieko iez 
ponu nelaimes.

.ADIES or
2ENTS Biz _____

Jacii nintisitai pirksi. Ait.ii.snn pei ('.().I), per 
ekspresą ir jagu patikę ir iszrodie ant $15 zlego- 
relauB tai užmokėk $3.75 ir paimk Pau liaezyk 
ar vlriezka ar niotenszku. M. ('. Faber. 20,

229 Dearborn Nt. ( liirago.

□r. J. Fro^step 
Specialistas Akiu Lygas 

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

Ofisas adinas 8 ryte lyg 8:80 vakaro 

308 E. Centre St.

AY. TRASKAUCKAS
PIBMUT1MS LIETDVISZKAS

GRABORIUSs-

Sztorines Strnipo s.
Ar renkate Bztorinias stempas. 

Mea esame vienatinis apsiavimu szto- 
ras mieste ka dueda stempas. Mes 
prigelbeįime pripildinti tavo knygų 
te. Galima gauti puikias dovanas už 
jias teipgi parduodame geriausiu* 
apsiavimus visam mieste.

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

Parasonai ir pirsztines 
ant Kalėdų.

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

Gruber.
34 F. Center st.

Mahanoy City

Springfield, 111 - Darbai 
eina vidutinei, vieni szapai dir
ba kožna diena, o kiti puse 
czeeo.

— Parafijos reikalai ne kaip 
stovi iez prežasties nesutikimo 
su kuningu.

— Lietuviu yra visokio ga 
tunko, ypacz terp saves vieni 
sutinka, o kiti ir labai pjauna 
si, kaip suveina in krūva tai vi 
sokias pravardes vieni kitiems 
duoda, vieni Kalakutai, kiti 
dzūkai ir t. t. ir isz to susivai- 
dina.

— Vietinis kriauezius p. J. 
Tachilauckae, kurie paredo 
žmogų kanopigiause pagal uau 
jiaueia mada iez drūto caiko ir 
kanop’giausia pasiuva, o kuris 
gyveno po No. 701 E Mason 
St.

DraVObburg, Pa - Darbai 
elobnai ėjo, per visa vasara, o 
dabartės visai sustojo mainos. 
O teip fabriku jokiu nėra, tai 
žmonelei teip ir skurdą. Kitas 
kad ir norėtu kur iszvažuotie 
tai neturi už ka.

— Lietuviu yra 8 familijoe, 
pavieniu apie tuzinas. Bet ir 
tie patis ne sutikime gyvena. 
Laikratzczius ir kningas bijo 
visai pajimtie in rankas, o kad 
ir kas skaito tai iszjuoke.

Baltimore, Md- Darbai 
suvisai sustojo dirbia. Kriau 
ežiu nekuriosta vietosią prade 
jo straikuoti. Visi žmonis tik 
lauke Nauju Metu, ba kaip gir 
dėt tai pradės dirbti.

Dilgeliu praneszimas.
Vienas f aides skaitytojas 

mums ra^zo. Macziau '‘Saules’’ 
gazietoj Rpgarsinima kad yra 
toks juoku laikraeztis “Dilge 
les” ale nežinau ar jis eina nr 
ne tai praszau man atsakytie..5 
Dyvai; mums rodosi kad ne 
butu tokio laikraezczio tai 
"Saule” negaraintii. Dilgele 
eina jau 4-ti metai, o da mat 
ne yisi ž-no! Kse nor pamatyt, 
reatsiunezia 10 c. stem porais 
(ai gaus viena numeri. No. 11 
sziu metu yra ez e svarbesni 
ir ilgesni juoką : Szaltliežuviat 
Musu atstovas, Ta’ ne senove; 
Isz lietuviszku pudymu: Seni 
pažįstami, Bubu yolit-kos ga 
ybe Vaiko beda ir t,t Paveiks 
lalezie: DJgeliu art>s:as savo 
puikiojo! Dirbtuvėj, Tėvynė 
pavaj"j (beze), Nelaimingasis 
karžygys, Prancuz-ja.- No 12 ' 
tuo i.zeis jame yra paveiksią 

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

‘Dilgeles”
1815 E.Moyamensing avė.

Ph ladelph’a Pa.

Zobova su szo^iais.
Atfibus Paneddi 4 Sausio 

ant Kajerio Sales Mahanoy 
City o kuri iszkele Lietuviu 
Jaunumenes Klobas. Prasidės 
7 vakare Tikietas 25^ Moterim 
ir m rginon s dykai. (|O ygę i

Kur Žalnierius, ten 
Jynksnia bus!

Szv Jug'O Kaieivei 
uoy Pjauc, Pa, parengi 
Ii balių, o kuris atsibus 
31 December, 1908 m.
Nauja Meta, ant sales M-tzge 
rio. Prasidės ant 6 ad. vakare.

luženga 25^
Da k. ipPJenis stovi, da to 

kio balai s nebuvo kokis dabar 
bus. Si tciahszki įlektrikinei 
karai vei-z daugybe svtcz u.

Isz Statu pen u Vokieczei resz 
lietuvit-zkus ezokius. Pribukit 
seni ir jauni, o pamatysite 
kaip atgausite nauje smagumą 
ir sveikata sutinkant Nauja 
kita meta.

Dydelis balius.
Iszkele senu ir jaunu 

klobas isz Mahrnoy City o ku 
ris atsibus Ketverge 31 d. De
cember ant Gotauto sales. Prasi 
dės ant 7 ad. vakareir trauksis 
per visa nakti lyg naujo meto. 
Lietuviezka orkestrą rož sma 
gins lietuviszkus szokiu“. Ko. 
mitetas užpraezo visus ate'ti ir 
praleisti linksma laika o ir 
laukti naujo meto.

Inžanga 25^.

i (Panev, pav.). Nežinomu 
i piktadariu gauje užpuolė Bir

žų valecz’aus raeztine Medei-
• kiuose. Gerai organizuoti ple- 

ezikai (>pie 30) isz visu pusiu 
apsupę narna. Szeszi iez ju 
ezaudydami insiverže vidun, vi 

. ei kiti liko ore sergėti, kad kas 
nenubegtu endžiun. Raeztinin- 
kui pasisekė pasislėpti tenpat 
raeztineje. Gerai pristuczyje 

i ra^ztininko žmona ir gave isz 
jos tik 3 rublius, stojo prie 
vahcziaus geležines kasos. 
Nors ir viena spyna ta-pati va 
kara buvo iszimta ir atiduota 
kalviui pataisyti, visgi atpleez- 
ti kasa buvo sunku: isztisa va
landa darbavosi, kol kaliais 
iezkirto siena; dirbo pasimai
nydami, liepiant vadu’, kure 
ten-pat drąsiai ir a-ztriai davi 
nėjo ineakymue. Kasoje rado 
apie 500 rubliu.- Apeiruosze 
valecz aus rasztmeje, p e zikai 
apsiautė monopoli, netoli nuo 
rasztinee. Per Įauga ens’grudo 
tie patis szeez: vyra ,- visi kiti 
pasiliko sargyboje. Pardavė
jas, pajutęs pavoju, buvo jau 
l'pee ant belingio, norėdamas 
pradėti rėkti ir szaukli psgel 
bon, bet nesuspėja; revolveriu 
szuviai sulaikė ji; buvo pri
verstas atrakinti kasa. Mono 
polyje padaryta nuo-toliu už 
90 rubliu: kasoje rasta apie 
50 rubl. ir už 40 rubliu paim 
ta spirito - Giuja taip prany 
ko, kad ir pėdsaku susekti ne 
galima. Kalba, buk tai ta pan 
gauja, kuriai nepasiseke iez 
pleszti Czipenu vakez aue kasa 
- Kai-kurie Medeikiu sodžiaus 
gyventojai girdeje szaudyme 
ir piezkinima valecz’aus raszt 
neje, bet niekas neiezdriso i-z 
kiszti nosies isz stubo0.

Pigus czeverikai.
Szventes artinasi todol norime pir 

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

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

KLAIDA APGARSINIME
“Saules” Kalendoriuje ant 1909m yra 

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

-i-MIT KAU08+- 
Gausite visokiu auksinu daigtu 
pasG. Miller, 113 W.CenterSt; 

Mahanoy City, Pa.

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

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

George ZĄilkr
113 W. Centre St.

S. J. Rcdaviczius,
Vienatynis Lieluviszkas agentas East St. 

Louis, I’ll., ir jos aplinkuje, kuris siunc/ia 
pinigus in visas dalys svieto, parduoda szip 
kurtes ant geriausiu linijų pigiaj ir greitai 
teip kaip kompanijos ofise; parduoda kny
gas, szkaplierius, abrozelius ir t. t. 
Iszdvrba visokius poperius laiszku raszymni 
parduoda tuziną už 25/. 5 už $1.00.

Perkupeziai ir Pedlioriai! Tai yra geriausi 
proga del jusu uždyrbti pinigus priesz Sz
ventes Tie laiškam poperiai yra tik dar 
naujai iszlaisti ir jie ant tiek gražus, kad 
žmones |>erka nelyginant kaipsziltns bly
nus. Nemislik ilgai, pasiusk “Money OrdeP’ 
sziendien nes ta proga trauksis tik 15 dienu. 1

W. Center St.

negu

kolų 
maža

$1 98
$1 98

81.75
S 1.25 
,98c 

czeveri-

3141 Union Ave. Chicago, Iii;

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

G UINA N S
201
Mahanoy City, Pa.

fits 125 E, Oak St. 
^4 Mt. Carmel, Pa

Šutai su kotais 
del moterių ir 
merginu yra 
ka dabar jus 
reikalai! j ate 
ant ant szito 
rudens Teipgi 

j turime ilgiu 
^kotu irparduo 
sime pigiau 
negu kitur.

Dfclžiansias .įk daba' aplaikeme ant 
rudens labai 
puiku ceiku 
del szlebu me 
Ii nu’rausvu ir 
visokiu kitu 
puiku koloriu 
del kotu jekiu 
ir andaroku

surinkimas szlubinu 
szlebiu visam mieste.

Puikios szlebes tafto 
szilko, satin, kaszmiro 
ir t-t. su atsakanczeis 
papuoszimais.
Visokiu ceiku ant ku 
dikiu szlebuku turim 
ir gatavu labai paikosHARRY B.FRIEDBERG.

115 W. CENTER STR. MAHANOY CITY.
Kalbame Lietuviszkai, Lenkiszkai, SJavokiszkai, Angliszkei

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

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

rS VISAI DYKAI 
pr*s,ll8k mum ponį markių, savo 
tikrų vardų, pravarde ir adresų, o 
mes tomistai nusiųsimo No. 3 kala- 
lopu, didžiausių lietuviško|c kalliojc, 
61 didelipuslapei. Jame telpa teisiu- 
gi aprašymai apie suvirš 200 visokiu 
kūniškų uesveikumų, vyrų, motery 
ir vaiku. Išaiškina pradžių, priežas- 

ir pasekmes ilgų Ir pasako kokias 
gyduoles naudoti, klek jos prekluoja ir kur jas 
gauti. Telpa paveikslai ir prekės visokių nau- | 
Jauslų eleetro-gydančių aparatų, Roberlnlų 
dulktų. Magiškų aparatų, llrukuojumų ir Ra
šomų Mašinų, Stereoskopi) ir jiem Paveikslų, 
Armonikų, Koncertinų, Brltvų Ir daugel kito
kių kožnam reikalingų daiktų. Rašyk tuojous. 
John I. Bagdžiunus, l’ropr. Adresuok taip:
JOHN’S SUPPLY HOUSE

24 P1LSEN STATION CHICAGO, ILL


