
yp994494*94444944*944449944444444494444444414944fe 

The Semi—Weekly 
Saule—Sun

TW1 ONLY LITHUANIAN PAPER IN THE WORLB PUBLISHED • SEMI-WKEKLT. 
■ AN A LARGER CIRCULATION THAN ANT OTHER LITHUANIAN PAPEI. 

AND BRINGS THE BEST RESULTS TO ABVERTI8ER8.

1PPEARINO EVERY TUESDAY AND FRIED AY. 
SUBSCRIPTION $2,50 PER YEAR.

■1PMENT8 THE INTERESTS OF NEARLT ’59,000 LITHUANIANS RE8IBING IN 
THE UNITED STATES.

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

No. SO

Da- k*rt N.d.linii tafkraartta

SAULE
DU TAI WTENATIHIS BAJKRASZT18, TIKRAJ LIETUWIBZNA8 ANT SWINK 

KURIS I8ZEJNA BU NARTU ANT IIBELO8.

KASZTUOJE ANT METO $2,50.
Raszant gromata in Radiste uždekit szitoki adresas

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

Mahanoy City, Pa Diena 2 Spalio (October) 1008 Metas XXI

. Kas girdėt ?
Viskas gryžta in senovybe, 

o ne trukus darbu bus invales, 
tiktai darbininku štokuos. Ru
deninei lietus viską pataisys.

Teip kaip per pora praėju
siu metu, teip ir szimet, pasta- 
navijome no szito menesio Spa 
lio (October) del visu nauju 
skaitytoju, žinoma katrie pil
nai užsimoka $2.50 siunst ga- 
zieta “Sau’e” tuojaus, o skaity 
sis laikas no Naujo Meto, o 
lig Naujo meto skaitys už dy
ka. Jagu-gi užsimokės dabar 
$3.00, tai gaus ir Linksma Wa 
landa, bet ne no dabar tiktai 
no Naujo Meto 1909.

Jau geri laikai užeina, vaka 
rai ylginasi, tai davadnas žmo
gus be skaitymo ne gali būti. 
Jagu del vieno sunku tris do
lerius padaryti, tegul dviese 
susideda ir parsitraukė sav ga 
zieta “Saule’'. Praszome musu 
skaitytoju ydant pasakytumė
te del tu, katrie da ne turi už- 
siraszia gazietos, ydant isz to
sios progos pasinaudotu.

Nekurie pranaszauje, jog 
bus sunki žiema?. Pensylvani 
joje laukinei žverei gyriose, 
pradeda kuopiti maista ant žie 
mos. Tai ketina ženklynt, jog 
bus labai sunki žiema. Geriaus 

; kad ne butu ezaltos ir sunkios 
žiemos, fles žmojjis ne labai 

— jwwiiwngi'^.4pf-Minkius žiemos. I

Anglekasese Pennsylvanijoi 
darbai eina pagal tokio laiko, 
gana gerai. Czionais ne api de
gimą girriu ne buvo girdėt ne 
api politika ne girdėt. Kožnas 
saugoje savo noses ir su tuom 
gerai iszeina. Ant galo' vi 
si žino, jog demokratai czion 
neiszlaimes, ba Pennsylvani- 
jos Steitas turi didesne dali re 
publikonu net 300 tukstancziu 
už demokratus. Iszmintingai 
daro darbininkai l’ennsylvani- 
joj, jog szimet nesimaiszo in 
politika, o vektuoje savo dar
bo ir uždai bio. Visi už tai pa
girs.

Tai da turime kantrybia ap- 
siginkluot ir klausyt api mui
linimą akiu per politikinius 
meklerius. Ka daryt’, turime 
kentėti.

Oaklande, Gal. suresztino 
ubaga, kuris turėjo priubaga- 
ves turto ant 40 tukstancziu 
doleriu.

Tai ne dyvai, jagu Lietuvo
je ubagai turi puiku gyveny- 
ma, tai kodėl czionais ne gali 
turėti? Jug czionais Amerikas, 
palaiminta szalis!

Tautiszkas Susivienijimas 
milžiniszkai auga, o tai del to, 
jog isz Kat. Susivienijimo pri- 
buvineje. O kas tam visam yra 
kaitas?

Katalikinis Susiv. teip kaip 
dingo,

Nes jau yla isz maiszo iszlindo.

Visoje Europoje pavojus isz 
priežasties choleros Rosijoi, o 

’norint apsimalszys su atėjimu 
žiemos, vienok vela pakils atei 
nanti meta; da baisiau negu 
kaip tebyriam laike, liandavas 
skaitlis ne paduoda teisybes, 
nes kaip mena tai daugiau 
kaip 26,000 sirgo ant choleras; 
puse tuju numirė.

Praeita panedeli iszvažiavo 
in Bostoną p. J. Gegužis isz 
Shenandoah, kuris prie “Darb. 
Vilties” dirbo suyirsztim lt 
metu. Jisai perka no p. Zvin- 
gilos laikraszti “Keleivi ’.

Rosije jieszko piskolyt §75. 
000.000. Nes kiek isz tosios su 
mos gausis in kiszenius pasida 
vusiu uredninku ?

Priežodis kalba, jog laikas 
tai piningas. Ir del to daugiau 
šia piningu buna iszduotu ant 
praleidimo laiko.

Su prisiartimu rudens kyla 
in virszu preke ant visko, kas 
yra reikalingu del žmogaus. 
Pradedame rugot: mesa pa
brango, pienas brangsta, cuk- 
rius anglis ir t.t. O uždarbei 
vis tie patys kaip ir priesz tai.

Gal but, jog szimet ne buvo 
toki geri laikai kaip pereita 
meta, nes laikai yra geresni ne 
kaip butu už vieszpatavinio 
demoki atu, ne kaip lig sziol bu 
vo Suvienitose Valsti josią. 
Pagal praeite ne sūdykime tik 
tai apie ateite.

Washingtone atsibuna svie- 
tiszkas kongresas giditoju; ant 
kurio garsiugiausi mokytojai 
medicinos apsvarstineje ant 
spasabo isznaikinimo baisios 
ligos sukatu, kur payma kas 
metas tik Suv. Wais, suvir- 
szum 300.000 auku. Gidinto- 
jai susi važiavo isz visu daliu 
svieto ymti dalybas tame a p 
svarstime.

Prie tokio gaspadoravimo 
kaip Rosijoi, ne galima ko ki
to tikėlis kaip tik

Turkije pargabeno ir sūnau 
do jo pereita meta 5,365,760 
svaru prasto ir 51,130 svaru 
geresnio muilo. Norints tiek 
muilo sunaudojo, bet da vis 
tenais randasi ne mažai purvi
no!

Karaliene yalakiszka Ellena 
pati Emanuelo, iszsimokino ap 
dirbimo knigu (introligato- 
ristos) ir dabar apdirbineje vi 
sus dokumentus, kuriuos kara 
lūs nedrįsta duoti del papras
tu darbininku, ne galėdamas 
ant joju užsitiket. Karaliene 
yma “peida” už savo darba ir 
iždalina visa savo uždarbi del 
biednu. Tokia motere mums 
patinka.

ATSAKYMAI.

Kur dingo isz Scrantono p. 
A. R. ka gyveno po No. 1210 
Bigam Str. Pacztas davė žine 
kad jam gazieta ir L. V. sulai 
kyti.

Isz Pittsburgo aplaikeme 25 
centus, kad patalpyti api foto- 
grafistkas, tai ne talpysime, o 
ta kvoteri paversime del bied- 
nuju. Mes ne isz vieno pecziaus 
duona valgėme, tai supranta
me po kam svaras kvarabu.

p. Ant. R. isz Brooklyno, 
N. Y. Tokio tavoro visur ne 
stokuoje. Žinai tamista, kas no 
ri pasiredyt turi biznium užsi- 
imt.

p. M. S. isz Philadelpliios. 
Tas mus neapeina.
Ne musu vežimas, ne mus veža.

Del Lietuviu nauda maža.

Wilkes-Barre,- Septini na 
malingriuvo in kasikląs Welsh 
Hill ne toli nog czionais. Prie 
žastis ingriuvimo buvo iezemi- 
mas stulpo (pileru) itz senu 
Gaylard kasikiu Norints gy
ventoje! gana buvo persergeti 
idant apleistu gyvenimus nes 
tiejei ne paėmė apsergymokom 
panijos. Nelaimiu jokiu neat
sitiko.
l’ati nesulaiko liežuvio - 

nori atsiskirymo.
Clrcsgo.- Herbertas Gra

ne padavė inneszima in suda 
ant atsiskirymo nog savo pa 
ežios Juzės, buk toji nesulaiko 
liežuvio ir tankei nebagelis 
gavo apdaužyt sprandus. Pats 
teip kalba;

‘ Mano pati barasi ant manes 
be jokios priežasties diena ir 
nakt’, o kada pailsta ir užmig
davo, tai už kokio laiko pasil 
sejne truputi vela pradėdavo, 
teip jog niekad ne turėjau at- 
sileio kada buvau namie o tai 
vis be mažiausios priežasties. 
Viena diena, neleloi davė man 
pipiru per 8 adynas be atsilsio 
jog než’nojau kur pasidėt

Sudže iezklausias jojo isz 
pažinimo davė jam tuojaus 
atsiskyrimą, kalbėdamas, jog 
tikrai yra kanKitiniu, didesniu 
ne kaip užpsrsekiojimo kriksz 
czioniu Ryme už laiku JNero- 
no.

Suraszas ateiviu in 
Amerika.

New York.- Pereita menesi 
pribuvo in Ameiika daug ma 
žiau ateiviu ne kaip pereita 
meta szitarn laike. Pereita me 
nesi pribuvo tik 27,782 prie- 
szais 98.825 tam paežiam me 
nesi pereita meta, ir teip Aus
trijos 10,356, Wengru 13,830, 
Rosijos 16.255. Anglijos3,866. 
Iilandios 1,961. Isz Azioe 
2,519, Japonijos 2,519.

1-z priežasties vieezpataujen 
ežios choleros Rusijoi, ateinam 
cziosia menesuosia pribus daug 
mažiau.

KOZNAS KASZO GROMATAS.
Bet jago nori raszit gromata ant puikiau 

sios popieros kokios lig sziot <la ne esi ma 
tęs, tai pargabenk sau tuziną su kopertom 
tik už 40^ G5J* ir $1.50 busi užganadytas o 
ir tas džiaugsis kuris nog tarias gromata 
aplaikys.

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

Pris|unsk 25/. o aplaikysi surinkimą 
Abrozelu su maldelėm, lietuviškoje kalboje

Labai puikus. Adressas:
D. T. BOCZKAUCKAS, 

MAHANOY CITY, PA.

Isz Amerikos.
3125 užmusztu o 5315 

pažeistu anglekasiu
pereita meta Amerike

Washington, D. C.- Atsiti- 
kymai nelaimiu anglekasese 
Suv. Valst- laike praeito meto 
buvo 3125 užmusztu o pažei-1 
dimu buvo 5316 pagal ižduo- 
ta raportą Geologiezka eura- 
eza.

Pereita 1907 meta buvo 10- 
33 daugiaus nelaimingu atsiti- 
kymu ne kaip 1906 mete, o 
kaip žinunai skelbe tai buvo 
vienas isz nelaimingiausiu me 
tu.

Tasai skaiŲis ne paduoda 
visu nelaimiu, nes isz visu d e- 
triktu ne pribuvo raportai, o 
ipscz isz tenais- kur da nesi 
randa inspektorių kasikiu.

West Virginia danesza dau 
giausia atsitikymu ba net 12. 
35 ant kožuo tukstanczio an 
glekasiu. New Mex’co 1145. 
Alabama 72 ant tukstanczio. 
Missouri mažiausia ba tik .95.

Ne visi atsitikymai buvo isz 
priežasties exploziju. Isz pa
duoto skaitlaus, 947 smertes 
ir 343 pažeidimai buvo isz 
priežasties exploziju gazo o 
201 smertie ir 4 16 pažeidima’ 
buvo isz priežasties exploziju 
parako. Nes daugiausia nelai
miu buvo isz priežascziu nu
puolimo virezaus ir isz tos 
priežasties likos 1122 užmu=z 

‘tir> 2441 pažeisti.
E. W. Parkeris virinusias 

inspektorius kalba, jog ne bu
tu tiek daug nelaimiu kasikio- 
šia, jogo anglekasei neperžen- 
ginetu patis provss angleka
siu, nes daugiausia buna nelai
miu isz ju paties priežascziu.

Namai ingriuvo in 
kasikius

ISZ BOSUOS, LIE.
TUVOS IB LEN

KIJOS.
Cholera nepalauna jeszkot 

savo auku

Petersburgae.-Cholera pagal 
perspeyma žinunu daejo lig 
didžiausiam lipeniui o in kėlės 
nedelias pradės susimažinet isz 
priežasties artinaneziusiu szal- 
ežiu.

Miestiezka valdžia neinstenge 
priverst žmonis prie užlaikymo 
szvarumo prie namu, o per tai 
galime tikėtis atsinaujinimo 
choleros ateinanti meta, jago 
tai atsityktu, tai cholera ant 
tikrųjų* gautųsi per rubeži in 
Vokfetije ir Austrije o ir ko
ne visosia pristovosra Euro 
pos.

Likos ieztirineta buk valdže 
kapiniu apsileido kasime gra
bu ir szimtai skriniu guli ant 
kapiniu i-z kuriu atsiduoda 
baisi smarve ir nog keliu nede- 
liu guli kopliezioje. Daug itz 
grabu suvis ne turėjo paraszu 
ant j u, per k a ne žino pravar
des nebaszninko, duobes kasa 
tik ant 3 pėdu gilio, per ka 
atejnanczia vasara smarve ant 
kapiniu bus neiezpasakyta ir 
prisidės da daugiau prie atsi
naujinimo choleros.

Valdže apleido rankas visa 
me ir nieko ne daro ant užbėgi 
mo choleros.

iienniHTJbnierHi arsinelaš 
sugriebtas.

Tiflis. —Krautuve, kurioje 
radosi ginklai del revolucijo- 
nieriu, likos surasta užmiestije 
senuosia gruvesiuosia sklepuo- 
šia. Policije suėmė kelioleka to 
nu visokiu szuviu, parako, kara 
binu, revolveriu ir 150 užpro- 
vintu bombų. Lccnininku 
tosios krautuves ne euemi, nes 
tiejei prasieziliuo isz laiko.

§ Tiflisas.- Netoli Tifliso 
dega didelis valdžios miszkas. 
Jau užsidegė 5,000deezimtiniu.
Užpuolimas per vagius-
Vilnius.— Ant gyvenimo 

Rukovskio užpuolė vagis. Ka 
da žandarai pribuvo juos su- 
ymti iiųapsiaube narna, puolė 
szuvei isz langu, pažeisdami 
viena isz žandaru. Policija at 
sake szuveis ir suėmė viena isz 
vagiu kuris buvo vadu kuo 
pos vagiu ir nog senei jeszko 
jamas per policije Josela Cen- 
sa. Rado prie jo užprovinta re 
volveri, szuviu ir padirbta 
paszporta.

Medžiokle ant vilku.
Druskenikai - Milžiniszkuo 

šia girriose aplinkinėse Drus 
kiniku, atsibuvo medžiokle 
ant vilku. Likos užmuszti du 
seni vilkai ir asztuoni mažiu
kai. Da ketina padaryt kita 
medžiokle ant kuriuos ketina 
daug medeju pribut isz visu 
szaliu.

Galite gauti kniugas szito 
kias Redakcijoja ’‘Saules’’ Ma 
hanoy City, Pa.

Lietuviu Tauta I ir II to
mo. §1.50
Ižganimas Vargdienio. .25^f
Koks privalo būti vaiku augi 
nimas. ' .250

Tiki i ir ne tikri Szventie- 
jei. s 250

Lietuviai! ar gerais keliais 
žengiame. .150

Ka-turime veikti-del muso
ižganimo. .050
Vienakis. .050

Imtynes Varguoliu su bago 
cz’aie. .100
Isz ko kyla melai. .750

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

Isz visu szalu
Kinai konstitucijos 

reikalauja.
Kinu valstybe tai viena 

didžiausiuju visame sviete. 
Gyventoju ten esą apie 500 
milijonu. Taigi tris kartus dau 
gi.ni negu visoja Rusijos vals
tybėje. Gamta (prigimtie) Ki
nuose labai gera, žeme vietoms 
neapsakomai derlinga auga jo 
je invairiauei augmenis. Bet 
ncžiuiint in tai Kinu valstybe, 
yra labai silpna. Svetimos 
valstybes nuolat kiszasi m 
Kinų reikalus ir ezeimininkau- 
j.'4?ae juos, kaip nori. Sveti
mų szaliu pirkliai stengiasi vis- 
kr in savo rankas užgrobti, o 
je’gu kinai jiems paeiprieszina 
tai už tuos pirklius tuojaus ju 
valstybių valdžos užsistoja’ 
tuojaus grasina kad nusius ten 
la Kinus savo kariumene tvar
kom daryti. Kiekvienai progai 
atsitikus, svetimos valstybes 
viską nors nuo Kinu atima> 
tai koki uosta, tai ir visa koki 
kr: szta prisisavina, Kinu-val 
di^ priesz tai kad ir spiriasi 
bet labai silpnai ir svetimos 
valstybes visados ja sziokiu ar 
tokiu budu nuveikdavo. Kan
tru! kiuiecziai bet visgi ir 
jiems toki ju tėvynės tvarka 
nusibodo. Mato kad valdžia ju 
net’kusi, kad jiems patiems rei
kia už darbo imties. Pradėjo 
nuo savo valdžios reikalauti 

1 o^tihicjos, kad palis žmones 
per savo iszrinktuosius sa
vo tėvynė ir savo reikalais 
galėtu rupinties, reikalauti 
kad but u numesta “teviszka” 
cz.inauniku ir karaliaus globa.
Valdžia prižadėjo tai padary 

ti ir dagi tam tikslui visokias 
komisijas insteigia. Bet tos 
komisijos darbuojasi tartum 
suszalusios ir apie tai, kad bu 
tu konstitucija investa, nei gir 
dėti nesigirdi. Žmones prade 
da vis daugiau nerimauti, vis 
daugiau girdeties balsu, kad 
butu investa konstitucija, o 
tai gali būti kraujo praliejimas 
ir dagi pats karalius gali būti 
nuo sosto nustumtas.

Nesenai Kinu valdže jau 
psgavo dideli juru laiva ku
riame buvo keliasdeezimtis 
tukstancziu szautuvu. Spėjama 
kad tie szautuvai buvo skiria
mi Kinu revoliucijonieriams.

Persijoje dabar didele 
betvarke.

Jokios valdžios nėra. Szacho 
niekas nebeklauso. Jo kariu- 
mene, czinaunikai ir guberna
toriai pleezia gyventojus, už
puldinėja ant keliaujaneziuju 
pirkliu ir atiminėja nuo ju vi
sas prekes. Nuo didelio susi
rūpinimo szachas susirgo ir jau 
kelias dienas, kaip praneeza 
vokiecziu laikraszcziai, gulėda
mas lovoje, keikia savo patarė 
jus, kuiie prikalbino ji medži- 
li iszvaikyti ir suardyti. Žmo
nes už visas savo tėvynės ne
laimes kaltina savo szacha ir 
rusu valdžia kuri, kaip jie 
spėja, daugiausia ir prisidėjo 
prie medžilio panaikinimo. 
Gerai laikosi tik vieni Tauri- 
zo revoliuc'jonieriai ir tikisi, 
kad jie galutinai pergales sza- 
cha ir visus jo draugus-pleszi- 
kus. Sukilo taipogi ir daug 
kalnuose gyvenaneziuju persu.

Susimuszinias laivu 140 
nuskendo.

Smyrna- Turkiszkas gar- 
laivas užplaukė ant kito laivo 
(pervazo) “Stambul,’’ ir per
kirto ji per puse. Szimtas ke 
turisdeszimts pasažieriu tapo 
nuskandyti.

Japonije rengėsi ant 
vainos.

Kuopina laivus ir maista 
Nes su kuom, tai yra 

didelis klausimas-

London,- Vienas isz garsiu 
gu kupeziu sugrižias tomis die 
nomis isz tenais, kalba buk Ja 
ponije rengėsi ant vainos.

Pasirengimas Japonijos ant 
vainos yra didesnis ne kaip bu 
vo su Rosija Pirkinėje milži- 
niszkus zopostes maisto, laivus, 
ginklusiramunic'je. Poyandeni 
niuslaivus pargabenoiez Angli 
jos o jnponiszki agentai paskoli 
na piningus nog mažu Euro 
piniu vieszpatiscziu idant ne 
duot suprast kitoms vieszpati’ 
toms jog rengėsi ant vainos.

Su kuom Japonije rengėsi 
musztis?- sztai Klausimas. Vie 
ui mena jog su Ameriku, kiti 
buk su Kinais, o kiti vela jog 
nori sujudint visa Azije prie 
szias baltuosius ir tai jie pa 
kurstieneje Indieczius ant pasi 
kėlimo prieszais Anglikus.

Japoniszki aficierai flotos 
juokėsi isz amerikoniszkos 
flotos, tvirtindami, jog jsja su 
musz teip lengvai, kaip sumu- 
eze rusiszka. Vienok tik bijosi 
angliizkos flotos, bet yra nuo 
moneje. jog Angliję baimėje 
priesz Vokieczius, ne drįs isz 
siusti visos savo flotos ant to
limo Ryto. ’

Kas isz to pasidaris tai su n 
ku atmyl, nes laikas parodis. 
Kokis miens buvo iszsiunti 
mo amsrikoniszkos floto aplink 
svietą tai tik Washingtone ži
no.

Tvanas Indijoje.
Iszsiliejimas upiu Indijoje 

padare neiszpasakytai daug 
bledies. Paskutini telegramai 
praneeze kad arti 10 tukstan 
ežiu gyventoju pri-žuvo. Kai 
mėlis Ghouligooda susidedan 
tis isz 1,000 gyventoju, tapo 
vieiszkai užlietas per upe Mis 
sisippi. Valdžia atsiuntė grei 
ta pagialba nukentejusiams 
gyventojams.

Marokko.
Sultonas Abdul-Azisas, ku

ri sumusze jo brolis Mulai-Ga- 
f das, žadas Jaugiau jau nebe- 
kilti priesz savo broli ir ra
miai gyventi.

Kas tai yra miliardas?
Didesnes dalis žmonių suvis 

neturi mažiausio supratimo, 
kas tai yra miliardas, ir del to 
aiszkinara muso skaitytojam.

Miliardas aukse syere 322 - 
580 kilogramu. Jago isz to 
aukso padirbtum drata, tai isz 
trauktum jin aplink visa svietą.

Miliardas sidabre svėrė 5 mi 
lijonus kilogramu. Idant per 
vežt miliarda auksu tai užimtu 
64 vagonus o sidabre užimtu 
1,000 vagonu.

Jago miliardas rastųsi vie
nam auksiniam ezmote, tai rei
kėtų 6,000 žmonių idant jin 
pakialtu, o 32,000 ypatų jago 
paymtu tik po 10 kilogramu, 
o prie miliardo sidabre reikėtų 
500,000 žmonių.

Jago sudėtum miliarda auk
sinais piningais tai padarytum 
stulpą kone viena milijoną pė
du augszczio o kad sudeum pi 
ningus viena prie kito tai pa- 
dantum diržą ilgo 2,500,000 
mastu.

Ant pardavimo.
Stuboe ant dvieju familiju 

po 6 rumus ir geri skiepai, o 
ir dvejos familijos, ant kampo 
po 6 rumus, netoli lietuvisz- 
kos bažnyczios New -Philadel
phia, Pa. Atsiszaukite ant szi
to adreso:

Mr. Chas. Melevage,
St. Clair, Pa.

Isz Lietuvos.
----------

Gelažiai.
(Panevėžio ap.). Po aplinki

nius kaimus lakstė ginkluoti 
sargybiniai ir varinėjo žmones 
kelia taisyti, kuriais daugiau
sia važinėja visokie czinauni
kai. Daugumas valstiecziu tuo 
met nore ir labai neturėjo lai
ko, nes turėjo nusipjove kvie- 
czius, kuriuos lietus galėjo su
lyti. Bet tas nieko negelbėjo 
ir jie turėjo važiuoti už 8 ar 
10 verstu kelia taisyti. Pas 
mus yra tris dvarai kuriems 
tas kelias visai arti ir kurie 
daugiausia jais važinėjo, bet 
ju niekas net ir geruoju ne 
praszo keliu taisyti, o jau apie 
tai kad kas su szaudykle vary
tu, tai negali būti ir kalbos.

Czcdasai.
(Ežerenu ap.). Szi parapija 

lietuviu apgyventa. Miestelis 
nedidelis: bažnyczia, žydo san
krova ir t. t. Yra puikus, dar 
neseniai atidarytas traktierius, 
kuri inetaige Panemunio gra 
piene Krasickiene. Traktierius 
buvo atidarytas su didele isz- 
kelme. Net ir musu kunigas 
Kuzmickas tuomet ten buvo.

Žmones pas mus valdžiai 
aklai tiki. Už mažiausi žodeli 
įuojaue iszgirsi: “nori, kad 
stražnikui induoeziau,” Vals- 
tiecziai savo vaikus leidžia in 
Onuszkio liaudies mokykla 
(nuo Czidaeu apie 10 viorstu).

Szeta
(Ukm. ap.). Nuo vilko be- 

go, ant meszkos užbėgo. Mes 
szetiezkuii turėjome uri^dnika 
Filipaviecziu, kuris žmonėms 
labai inkirejo muszimaie, už 
ka žmones ji taip-ir vadindayo 
‘‘nagajecznikas.” Taigi koks 
szetiszkiu buvo džiaugsmas, 
kuomet Filipavicziu nuo musu 
iezkele. Visi lengviau atsiduso. 
In Filipavicziaus vieta atkėlė 
nauja uriadnika. Vyras tvirtas 
buvęs Žemaicziuose mokyto- 
jum mokas lietuviszkai ir len- 
kiszkai. Su žmonėmis kalbasi 
mandagiai nagaikos pas jin nei 
matyti Bet perejo sanvaite pas 
musu uriadnika jau atsirado 
nagaika. Liepos 31 d. prisika
bino prie vieno sodieczio mai- 
naneziam arklius su čigo
nais. Uriadnikae pareikalavo, 
kad 6 liudytojai pasakytu, kas 
tas žmogus. Beveik visas mies
telis nurodė, kad tas žroogue- 
vietinis gyventojas. “O arkli 
ar pažinetate?” užklausė ineiu- 
tęs uriadnikas. “Ne nepažins- 
tame.”- “O tai vogtas” rikte 
Įėjo ir paleido nagaika in dar
ba. Paskui nuvede juos visus 
pas save namo, norėjo neva 
protokolą statyti bet nesustate 
tik visus gerai nagaika primų- 
szes laukan iezvare.

U2 keliu dienu po to atsiti
kimo prisikabino prie ūkinin
ko Boraucko, kurs buvo japo 
nu kareje ir ten užsitarnavo. 
Pareikalavo nuo jo alaus bet 
kadangi tas nedave ir dagi szu 
mmi jin pavadino tai tuojaus 
jin sumusze ir in szaltaja in 
mete. Szaltojoj gi tiek musze, 
kad maža pas jin ir gyvybes 
beliko. Paskui vėl suėmė be 
jokios kaltybes Staszaiti, keti
no in retežius sukaustyti ir pas 
ispraunika nuvaryti. Pagalios 
nuo ju pareikalavo po 2 rub
liu už paliuosavima. Barauc- 
kas tuojaus davė žinia apie tai 
pristovui ir daktarui. Atvažia 
vo daktaras su prietavu isz 
tyre visa dalyka, o daktaras 
pripažino kad Boraucko gyvy
be pavojuje. Prietovas buk ke 
tinas uriadnika pavaryti.

Gudeliu dvaras.
(Ras. ap.). Bevežant rugiu 

vežimą lūžo karite. Ant karties 
kaip paprastai, sėdėjo 22 metu 
mergaite Petronėle Milaszaite. 
Lūžūs kartei mergina krito 
staezia galva žemin ir, nei žo
džio nepratarusi, tuoj mirė. 
Palaidojo ja Stulgiu kapuose. 
Mergaite buvo neiszturtinguju. 
Jos motina naszle, jau ir taip 
nelaiminga, dabar pasiliko dar 
nelaimingesne nes neturi kas 
jai senatvėje duona užpel
nyti. A. A. Petronėle buvo 
tai labai darbszti mergaite ir 
neužsiimdavo tuezcziomis kal
bomis, kaip kitos. Už tai at
vežant ja in bažnyczia gražiai 
paskutini karta patarnavo jos 
gimtinio Szimkaicziu sodžiaus 
jaunuomene. Nepamenama, 
kad ka nors butu lydeje su to
kia iszkilme. Daug buvo gra
žiu vainiku ir bukietu.

Gudeliu dvare jokios tvar
kos nėra, taigi ir ūkio inran- 
kiai bjauri ir seni. Dvaras pri
guli senoms merginoms Para- 
žinckaiczioms. Didybe ju ne- 
iszpasakyta. Kaip tik žmogus 
užmatai dvaru, tai tuojaus ke
pure turi nusiimti ir tik pas
kui eiti pas merginas savo rei
kalus pasakoti. Szeimynai 
duoda labai prasta valgi, o 
duona tai durpiu neatskirsi.

Veliones (uabasznikee) se
suo buvo nuėjus ponu praszy- 
ti kad duotu piningu laidotu 
vems, tai jei atsake, kad esanti 
“grubijonknf* '"’pefdrasi. Pen
kių rubliu papraeze ir tai ueda 
ve. Veliones buvo uždirbta 7 
rubliai, tai atidavė tik 6 rub
lius. Beje-gi ponios davė laido 
tuveme 2 kalakutines duonos 
kepalėliu, bet per laidotuves 
niekas jos nei rodyti nerodo, o 
tik beragiame atidavė.

Alunta
(Ukmergės ap.). Rugpiuczio 

20 d. man prisėjo pažinoti per 
Alunta ir sztai ka vamaeziau; 
vietinis unadninkas, nagaika 
apsiginklavęs ir keli vietiniai 
žydai lazdomis žveriezkai mu- 
eze žmogų o kuomet szis krito 
ant žemes tai pradėjo jin kojo
mis spardyti, Pradėjau teirau- 
ties kame dalykas. Sužinojau, 
kad tasai nelaimingas žmoge
lis nustojęs proto ir kaipo tok
sai padaręs jiems koki ten ne 
malonumą. Taigi keletas vieti
niu žydu, pasikvietė in pagial
ba uriadninka, užsimanė jin 
“pamokinti”. Žiūrint m toki 
uriadniko ir žydu biauru pa
sielgimą, abejoji žmogus, kas 
i=z ju beprotis? Nejaugi žmo
gus, nustojęs proto ir pate ne
žinąs ka daro, užsipelnyja to
kios bausmes. Susipraskite, 
žmones! Jug to paties vale- 
cziaus jie gyventojus, taigi ver 
tetų Aluntiecziame pasirūpinti 
apie jin. Girdėjau, kad jie tu
ris kokiame tai banke pinin
gus. Vertėtu susekti tuos pini
gus ir iezeiueti, kad ir in Vi
leika gydytu. Gal da, pakol 
ne vėlu, galima jam pagelbeti. 
Pagalios kad ir negalima butu 
surasti jo pinigu man rodos, 
visas valscziue savo leszomis 
galėtu jin iszsiuet gydytiee. 
Paduokime nelaimėje viens ki 
tam ranka!
(Daugiaus ant 4 to pualapo).

Kur randasi didžiausios 
bažnyczios.

Ryme yra bažnycze Szv. 
Petro kurioje gali sutilpt 54,- 
OOOypato. Katedroje Madyola- 
ne 37,000 ypatos. Londone 
bažnycze Szv. Povilo 37,OCO. 
Konstantinopolyje bažnycze 
Szv. Zof jos 23,000. Bažnycze 
Notre Dame Parižiuje 21,000. 
Pizzoje katedroje sutilpo 13,- 
000 ypatų. Venecijoi bažųy- 
czioje Szv. Morkaus 7,500 
ypatų.



tra-KART nedelinis laikkrasztis

Iszejna kas Utarninka ir Petniczo
PRENUMERATA KASZTUOJE!

AA1ERIKE—Ant cielo meto $2,50 
ant puses meto 1,25 
ant ketverczio meto 65

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

Mėnesinis Rasztas “Linksma Valanda”
A HER IKE ANT METO____ __ __________
ANGLIJĘ.............................. —.t’bU
'IVSUS.........................     7mr
•tOSSI J .........  _........ $1,50

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

AMERIXK_______ ~___ ___________ ___  g3|00
HOSSIJB..... ...... ............   g4>60
ANGLIJOJ.............................. .............. ..... ... 10 8b

Prick tam pilnai užsimokeja 
fikaititojei, kas metas aplaiko 
dovana puiku Kalendori.
ENTERED AT THE MAHANOY CITY

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

Atminimai
MakrinosMieczyslnuskutes 

Bazylianku Perdetines 
Minske.

— Pone! Kaip tu nori, taip 
ir mes norime! Vesk mue, sus
tiprink mus, duok mums pa
žinti tavo kanczios paslaptis, 
idant galėtumėm be jokios bai
mes del tavęs numirti!

Mus buvo viso trisdeszimts 
penkios, bet kada kareiviai 
mus isz bažnyczios gvolta va 
re, nuo žemes atsikėlėm tik 
trisdeszimt keturios. Trisde 
szimt penkta nuo altoriaus 
neatsikele, buvo negyva; isz 
sopulio ir gailesczio jai truko 
szirdis. Tai buvo sesuo Rozali
ja Lauszec kiute, gera 
ir lėto budo, trisdeszimt me 
tu zokone iszbuvus, o turėjo 
amžiaus penkias deszimt sep
tynis metus.

Iszeidama isz bažnyczios vėl 
puoliausi prie kojų guberna
toriui, praezydama jo kad 
mums pavelytu pasiimti su sa
vim krvc'fikea, idant nukry- 
žiavoto lezganytojaus matymas 
priduotu mums daugiau kan
trybes tas kanczias kentėti. 
Siemiaszko nenorėjo to pavely
ti; net mums isz ranku iszlupo 
sidabrini kryžių, papuoszta su 
brangiais akmenimis ir su szv. 
Bazyliaus relikvijomis. Guber
natorius vienok pavėlino mums 
ta kryžių su savim pasiimti ir 
prie to pavėlino da einant nesz- 
ti dideli medini kryžių, kuri 
musu bažnyczioje ant procesi
jų naudojo. Asz ji nesziau at
remta ant kairiojo peties, ne
sziau beveik visu keliu. Kiek 
tai mums tasai kryžius suteikė 
kantrybes marszuojant isz 
Minsko net m Vitebską..

Kada mue iezvareisz bažny
czios, nuo riksmo subudo isz 
miego, musu vaikai ir bego 
paskui mue verkdami

— Motinas musu paima! 
Motinas mums iezpleezia!

Tai buvo musu eiratoe mer
gaites, o ju turėjome 47, apart 
60 kitu jau suaugusiu augiu- 
niu.

Vaiku riksmas, klikemas šu
kele ir kitus žmones mieste ir 
nekurie net su vaikais mums 
einanczias pasitiko ir paskui 
drauge ėjo. Su mumis tasai bu 
relie žmonių ėjo net Vigudkoe 
karcziamai, visa mylia už mies
to kur pirmu sykiu turėjome 
atsilsi Czia kadangi mums 
liepta atsilaikyti, po tam mue 
euriszta po dvi ir uždėta ant ko 
ju ir ranku lenciūgais.

Apsupta bagmetaie, negale 
jome ne atsisveikinti savo vai
kus ir tuos sayo mylemuežmo
nis, kurie nežiūrint in karei
viu spaudymus, lindo prie 
musu kojų, klaupdavo ir 
praszydavo palaiminimo. Atsi
sveikinome juos su aszaromie. 
Ant galo kareiviai žmonis nuo 
mus nuvaikė ir liepe mums 
eiti toliau, norints nekurioms 
seserims nuo nuilsimo kraujas 
tekejo isz nosies ir burnos. Jai 
gu katra parpuldavo, ja to 
jaus suspardydavo ir pakėlus 
liepdavo toliau keliauti.

Mums apkaustytoms lenciū
gais davė po viena rubliu, pra
neš zant, kad kas meneeis del 
užsilaikymo mums bus tiek 
duota, bet nuo to laiko jau 
mes daugiau nemateme nei pi 
nigu, nei valgio. Priegtam

kaip,tik mes gavome po ana 
viena rubli, musu transporto 
oficieras tuojaue visus tuos pi 
nigus nuo mus atėmė ir neva 
pasilikęs musu gaepadorium 
tik viena syki ūžtuos pinigus 
mums nupirko duonos, pieno 
ir alaus.

Nekurie Minsko gyventojai 
po kelias valandas paskui mus 
isztolo ėjo ir kožnae norėjo 
mums ka nore duoti pasidruti- 
nimui, bet kareiviai neprileido 
nei artyn Ir teip pirma diena 
mus varyta gal kokias aeztuo- 
nias mylias.

Nakczia atėjome in koki tai 
kaima, kur mus pas gaepado- 
rius ant nakvynes iszskirsty- 
te.

Nekurie žmones mue priėmė 
ezu keiksmais, bet kiti ant mue 
susimylėjo ir davė pavalgyti. 
Ir kožna turėjome prie ezono 
po du kareiviu ir tie ant žmo
nių reke, jaigu mums duota 
bent kokio nors ezilto viralo

Po septynių dienu tokios ke
liones buvome jau Vitebske.

Kristaus Pono kryžius buvo 
musu tvirtybe ir parama. Die
na ir nakti laikiau prie saves, 
ant savo peties, ta iezganymo 
ženklą. Koksai tai saldus ir 
lengvas tasai kryžius man bu
vo.

Vitebske atidavė mus priežiu 
rai protopopo, perdetinio pra
voslavu zokonikiu klioeztoriaue 
kurios, tos zokoninkes nuo sa
vo juodu rubu vadinasi cz e r 
n e m i s (juodomis) Pirm pu
ses metu priesz mue atkeliavi- 
ma, tas klioeztoriue buvopaim 
tas nuo Bazylianku, musu se
serų Vitebske ir atiduotas 
schizmatikeme czernicoms, taip 
tasai, kaip ir visi kiti mue 
klioeztoriai Lietuvoje buvo 
Szvencziausios Traices globo 
je.

Czernicos, kurios dabar ta
me klioeztoriuje trankėsi, bu 
vo parkvieetoe net nuo Done ir 
Jaroeiapo gubernijos. Tai bu 
vo nemokytos moterys, tan 
kiausia po mirusiu kareiviu 
likusios naezlee; nemateme 
niekad kad jos butu kada besi- 
meldžiusioe, arba ka dirbusios. 
Kas diena bjaurias dainuezkae 
dainuodavo, arba tarp saves 
kaip kales ezdavosi: Tarp sa
ves muezdavosi. beveik kas
diena viena kita už plauku ta
šydavo; tankiai net eusikolie- 
izydavo besipeezdamoe. Atsiti
kus tokioms peeztyneme, tuo
jaue pas anas ateidavo ju per- 
detine vardu I g u m e n a 
ir su lazda perskirdavo, a pas
kui už bausme liepdavo kam
puose stovintiems abrozame 
poklonus muezti ir pinigiszka 
kora užmokėti. Už tuos polam 
surinktus pinigus Ingumena 
nupirkdavo “vodkoe” ir pas 
kui drauge uliavodavo. Taip 
kasdiena begerdamos tiktai ir 
rėkaudavo.- “urrra za caria!” 
Tai ir viekas.

Tokia tai ju buvo kasdieni
ne malda. Ir jos turėjo už cara 
meleties, nes caras jome duo 
davo pilna užlaikyma ir eepty- 
nine rublius kožnai ant mene
sio.

Vilebeko kliosztonaus Bazy- 
liaukos taipgi labai daug nu
kentėjo, kada jas pradėta per
sekioti. Užvarytos seseris Bi- 
zyliankos isz klioeztoriaus ir 
suvaryta tvartan ant kiemo, 
kur ankeztumojo, szaltyje ir 
szlapume palikta, o paskui 
liepta czernicoms tarnauti.

Pradėjus jas persekioti, j u 
buvo klioeztoriuje viso aeztuo 
niolika, o ju ksienia buvo did
žiai dievobaiminga senele, mo
tina Euzebia Tyminskiute. Jos 
jau neiadome, ji buvo numi
rus. Su kitomis keturiomis se
serimis nuo kentejimu ir vargo 
pasimirė.

Oficieras, kurie mue Vitebs
kan atvarė, norėjo atiduoti 
protopopui tuos likusius pini
gus, kuriuos mes gavome isz 
Minsko iszeinant. Paemee mue 
savo globon protopopae ir isz 
klausės Siemiaezkoe prisaky
mu, liepe of cierui tuos pini
gus sau pasilikti sakydamas:

— Dievas tau paveda tuos 
pinigus, kaipo dovana už tavo 
viernuma, su kuriuo tas mer
gas man atgabenai.

Nuimta nuo mus ^lenciūgai, 
kuria's po dvi buvom surisz 
tos, o uždėta ant kojų geleži
niai pancziai, kuriuos dienomis 
ir naktimis per tuos septynis 
metus kancziu nesziojome.

Kaip kit suėjome paskirton 
mums vieton, Vitebsko sese
rys Bazyliaakoe, kurias tenai 
atradome, oju buvo trylika, 
puolė prie kojų ezaukdamoe:

— Netekome savo motinos 
ir eztai žiūrėk! esame siratos. 
O priimk mus tu brangi moti
na, už savo vaikus, kad paskui 
drauge galėtumėm Užganyto- 
jui tarnauti!

Muiu sargai, popai ir czerni
cos muszant ir keikiant mui 
visus norėjo toms seserims 
perezkadyti i-izlieti ezirdiee jaus 
mue priesz mane bet jome tas 
nenueidavę.

Drauge verseme ir meldė
mės, praszydamos pas Dieva 
suraminimo.

Kožna rytmeti priesz iezei- 
siant ant darbo visas seseris per 
sergėdavau tais žodžiais:

— Norėkite taip kaip Die 
vas nori, tegul bus visada Jo 
ezventa valia! Eikime linksmai 
ant darbo ir ant kentejimu ir 
nesiprieszinkime tiems kurie 
mus kankina, kadangi yra 
tokia Dievo valia. Del Dievo 
einame kentėti, del Dievo eina 
me dirbti.

Nedelia paskui vėliau jau 
buvome rankose nelaimingojo 
Tėvo Ignoto M i c h a 

1 i a v i c z i a u e, kunigo isz 
Barylianu zokono, musu seno- 
viezkojo kapelioniokMinske,tuo 
kart da labai dievoto kunigo.

Kada tuokart gavome žinia 
apie pametimą kataliku tikėji
mo trijų unijotu vyskupu ir ka 
da tie pradėjo katalikus perse
kioti, verkeme ir labai gailėjo 
mes, tada tasai musu gerasis 
kapelionas Tėvas Ignotas, 
ramino mue, liepe turėti tvirta 
tikėjimą ir už tuos paklydėlius 
melstis. Kada mue nuo jo ats
kirta, troszkome savo duszomis 
ji pamatyti ir iszgireti jo sura
minimus. Ir eztai vos Vitebske 
iezbuvom viena nedelia, kad 
sztai tasai Tėvas Ignotas ateina 
pas mus jau su barzda, palikes 
pravoslavu popu.

Kaip tik spėjo lupas atverti o 
tuojaue isz jo burnos pasipylė 
piktžodžiavimai ir visokios plio 
vonee su melagystėmis. Ir vis 
maskolieka kalba diabete tuos 
biauius žodžius mums m akis 
tasai pate kunigas, musu kadai 
šia brangus mokytojas, pilnas 
Dievo meiles... Tai kae-gi su
pras dabar musu pabėgima ir 
sopuli.

— Buvai musu tevu-tariau 
jam aszarodama-gelbejai mu
su duezias o dabar jas nori 
pražudyti? In ka pavirto da 
bar tasai tavo mokslas ir viso
kie mums duoti priklodai ?

— Mano vaikai! kada asz 
jus mokinau būti viernomis 
rymo bažnycziai, tai turėjau 
menka protą buvau pusgalviu, 
bet dabar man Dievas akie ati 
dare. Ir apsakei mums Šie 
miaezkos mokslą pridūrė. Dire 
telkite, sztai tasai apasztalas!

— Apostatas, apostatas, bet 
ne Apaeztalae,- ateiliepe visos 
seserys.

(Toliaue bus)
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Mergeles, ka darysite, 
Kaip dresiukiu rankoves pri 

durnte?
Rankos nuogos, net užalku- 

niu;
O cze szaltie užeis, po per

kūnu!
Skalbt ir diszius mazgot, 
Butu gerai, nes mamele turi 

iszvaduot;
Ba dukriuke jau panele, 

Ne tikus skalbt, tai ne prasta 
mergele.

Jagu lig pusiaunaktu valkio
jęs!,

Paskui anglikuczius geniojesi, 
Tai turi ylgiau pagulėt, 

Gerai pasilsėt.
Teip, mamute, 

Iszskalbk dresute;
O iszprosykie gerai, 

Kad nesijuoktu vaikinai. 
Tai velei mamelei darbo bus, 

Kol rankoves prisius į 
Ba ne moka siut mamele, 
Tai turi siūti dukrele! .

O ijus tingines,
O ijus szlapnoses! 

Tingines ir naktinei valkatos, 
Juk jus ne ieztekesite už vyro 

niekados!
Ne valgi virt,

Ne darbeli dirbt, 
Tiktai ėst ir miegot, 
Ir naktimi bėgiot.

* * *

Detroite, moteriukes darbsz’os 
labai,

Seda ant pasilsio retai!
Ir ezirdiee gailos, 

Ne užmusz blakes niekados.
Už tai blakių daugybe, 

O svieto galybe!
O ir gera pometi turi, 

Katrie užburda ne užmoka 
sznairai žiuri,-*' 

Pliek tam labai paczedžios, 
Szluotos neperka niekados, 

Ba kam szluota pleszyti, 
Kam tuosius kampus szluoti?

Duriu ne reike atidaryt, 
Kad nors kiek iszvedyt!
Tegul raugalu smirdi, 

Juk smarves ausys ne girdi.
A pi vyrus ne paiso, 

Lovų niekad ne taiso; 
Kam cze turi taisyt, 

Kam paklodes skalbt, kam 
jaises draskyt ?

Jau ka szvarios tai szvarios, 
Niekur kitur tokiu neras.

KUR BUNA.
■ —“

Mano vyras Antanas Šaipia, 4 me 
tai adgal gyveno New Britian Conn. 
Turiu labai svarbu reikalą, tegul ka- 
greiczaiuse atsiszaukc ant adreso:

(l° 80)
Mrs. Ona Saipiene,

172 N. 4th. st. Brooklyn, N. Y.

Mano pusbrolis Juozas Alinskas 
ir mano draugai Ignas ir Augustinas 
Aleknai isz Kauno gub. Sziauliu 
pav, Gruzdžiu par. so.lžiaus Dimszu. 
Praszau atsiszaukti ant adreso.

Mr Chas. Alinskas
Box 62 Bunola, Pa.

kad teip, tai teip.
ATu esy gremėzdas ir asz 

tau to ne dovanosiu! Kaip 
priesz valanda ezokau su ma 
no mergina o tu ijei ant kojos 
užmynei.

B:- Nepyk ponas, asz noriu 
susitaikyt su ponu Ana kur 
e ėdy mano pati. Eikie ponas 
pas ijaje ir įjaje ir užmink 
i jei koje, tai busyva lygus.

Ger^s triuboczius.
— Kiek tu Kaulai ižgeri 

ant dienos stiklelu alaus, kaip 
dabar karezta ?

— Tai, ve, kibą tu kvailas? 
jau asz konia po penkis ber 
tainiukue iszvariau, o tu klau 
si apie stiklus.

Pp) Moterių Judėjimas 
¥ J Turkijoje.

Neseniai Turkijoje buvo at
sitikimas, kokio dar niekados 
tenai nematyta ir negirdėta. 
Tas atsitiko mieste Konstanti
nopolyje, Szalia szito miesto 
ant kalno Glostepe atsibuvo 
publicznas moterų susirinki
mas. Turbut atgimusia Turki
ja laisves ir visokios valnystes 
auszra labai sukratė sultono 
Abdul Hamido gyventojus, 
jaigu jau ir moterys pasidrąsi
no publicznai manifestuoti ir 
savo manifestacijas tiesiog at
kreipti in sultono Irirema, kur 
tasai valdytojas užlaiko sau ke 
lis szimtus moterų!

Kaip jau žinoma, Turkijoje 
moterys buvo nevalninkes. 
Joms buvo uždrausta su ati
dengtu veidu ant bile ulyczios 
pasirodyti. Taigi dabar tenai 
moterys valnyste pajutusios, 
tuojaue pradėjo jieszkoti ir sau 
teisybes.

Ant minėto kalno moterims 
susirinkus, tuojaus in anas 
prakalbėjo daktaro Riffat-ba- 
szo pati, iszrodydama savo kai 
boję, kad visokia moterų ne- 
valninkyete jau pasibaigus ir, 
kad joms dabar valia lankyti' 
publicznas vietas. Taip! taip! 
atsake sueit inkūsios moterys. 
Dabar galėsime lankyti ir teat 
rus, ir kaviarnas ir visas kitas' 
vietas kartu su savo vyrais! 
Taip darysime ir mes. Kaip 
daro Europos moterys!

Isztikro Turkijos moterys 
iki sziam laikui buvo neval j 
ninkes savo vyru ir svetimu 
žmonių. Jos per szimtus metu 
kentėjo varga, prispaudimus J 
Bile kur joms buvo uždiausta' 
publicznai pasirodyti, buvo j 
uždrausta net jausti; tenai mo
teris buvo atskirta nuo szio 
margo svieto. Tik dalur, sul
tonui davus konstitucija, jos 
visos vienu žygiu susijudino ir 
atmetusios savo senus papro- 
ežius pradeda jau kitaip ant 
svieto dairyties, pradės tuojaus 
ir politikoje su vyrais daly
vauti. '

Tegul bus galas nevalnin- 
kystei visokiai aut viso svieto, 
o tada žmones bus laimin
gesni.

Veseile atsiprovinejo, 
Viskas grąžei ėjo;

Daug žmonių ne buvo, 
Tiktai gimines ir pažinstami 

pribuvo.
Jaunavedžius apdovanojo

Kiek katras galėjo:
Ant galo pribuvo sportukae, 
Kitaip pavadinus szpicukas.

Geri ir valgi, ba alkanas buvo, 
O kada galvoje ne teko szulo; 

Pradėjo kvailo!, 
Ir merginas zagabavot.

Merginos nog jo szalinoei, 
Ir saugojosi.

Jis prie vienos prikibo.
Ir szokti vadino;

Na ir su kumszcze in veidą už 
gavo 

Kad szokti su ijaje negavo.
Kaip tas iszeis ne žinau, 

Nes api tai da nedažinojau.
Del tokio gerai ne bus, 

Ba susitarė mergeles gerai už 
skus

Ir tokia sarmata padarys, 
Jog prie merginu daugiau ne 

sikabye!

* * M-

Rivertone svetingos bobeles, 
Meilios, visi ijuju duszeles;

O jau katrie fundina, 
Del tu meiles buna gana. 

Kaip vyrai in darba iszeina, 
Tai in karczema sueina;

Ten gere ir ulevoje, 
Kaip namon gryžta, net svi- 

ruoje!
Sarmatos jokios ne turi 

Ant nieko ne žiuri.
Paeiutima savo varo, 

Net del doru sarmata daro.

“Duclioborai”.
Maskolijoje yra daug viso

kiu vieru, arba tikėjimu, ku
rios atpuolueios nuo maskolių 
vieros, kas moskoliams labai 
daug rupesezio padaro. Viena 
tu skirtvieriu vadinasi due- 
h o b o r a i , kurie savo lai
ku Maskolijoje buvo labai per 
sekiojami, taip kad daugumas 
ju iszkeliavo in Amerika (in 
Kanada), kur jau isz seno lai
ko visokioms vieroms buvo di
džiausia valnybe. Amerikonai 
duclioborus labai myli, nes jie 
teisingi žmones, taigi jiems vi
same ir užsitiki. Užtenka du- 
clioborui pasakyti, kad pinin
gus tada ir tada atiduos ir kož 
nas amerikoniszkas kupezius 
jam duoda tiek tavoro, kiek 
anas tiktai nori. Pernai atsira
do pas duclioborus visai ypa- 
tiszka nauja mada, jie pradėjo 
nuogi vaikszczioti. Patys bū
dami labai geri ir dori žmo
nes, jie mislino, kad žmogaus 
nuogumas netur nieko nei pa
piktinti, nei vesti in piktus pa 
gundinimus. Ir sztai viename 
miestelyje iszvydo viena diena 
daugiau kaip szimta žmonių, 
vyru ir moterų, jaunu ir senu, 
visai nuogu. Žinoma, juos su
ėmė visus ir nuvede iu kalėji
mą. Kalėjimas labai retai per 
maino žmonių persitikrinimus. 
Iszleisti isz kalėjimo, duchobo 
rai vėl pradėjo nuogi vaiksz
czioti. Ar bus galima juos nuo 
to atpratinti, tai sunku dabar 
pasakyti.

NAUJA KNYGA 

IstorijeSzventa 
Seno Ir Naujo Instatimo su Paveikslais.

Yra tai pirmutine knyga lietuviszki 
su teip puikeis paveikslais, padirbto! 
per europinus artistus. Puiki popier» 
Aiszkus drukas. Didelo formato.

Kožnas gėrėsis katras taja knygi 
nusipirks. Nonnt daug kaszto am 
iszdavistes tosios knygos padujom* 
vienok pastanavijom 
labai pigei parduot k|j phn|l| 
ba tiktai už . . . UuHIU

Teipos-gi turime vištikių dvasiszko 
svietiszku ir istorinu knygų kuriu 
kataloga gausite dykai. Adresą vokiu 
•Sauls” Mahasqy

New York

SODAS SVEIKATOS
SERGANTIEMS ŽYDI!

Jei tau nusibodo landžioti pas visokius dnktarpalaikius, varginti save liga ir leisti jei isieeneti, 
per tu tu daktaru nesumaninia ar neturėjimą geru vaistų, arba jei tau nusibodo nuodintis visokiais 
patentuotais vaistpalaikiais, vynais ar balzamais ir kitais, kurie niekad negali ligos išgydyti, 
kadangi norą pritaikyti prie ligos budo sergančio, ir ant galo nori būti sveiku ir laimingu, tai 
negaišinųs laiko ant visokių niekų tuojaus kreipkis asabiškai ar laiško aprašydamas savo ligų per 
The Collins New York Medical Institutą į Dr. R. Mielke, kame pasekmingiausiai 
išgydo visokias sunkias ir užsisenejusias ligas, kaip VYRU teip MOTERŲ ir VAIKU, kožnas 
kas čion kreipiasi, dėkavoja už išgydimų ir būna sveikas ir linksmas.

Daugumas stebisi, klausdami, kokiu budu su tokia gera pasekme 
visokias ligas išgydoma čionai, nuo kuriu kiti daktarai nekurį laika gydę, 
raukas nuleisdami apleido.

Ą IcnLvmio 1 o. Tokiu kad Tbc COLLINS NEW YORK MEDICAL INSTITUTAS
AxlSaKymaS lengvas, užlaikomus geriausių diplomatų daktiiriį specijnlistiĮ; visus ligų apra- 

SymuB su atyda ištiria sjiecijališkai, nuo menkiausio iki svarbiausio ligos apsireiškimo bei jos pamato, ir sutaiso 
atsakančius kiekvienam pritaikytus vaistus išgydymui ligos ir silpnybių; nes šitas Institutas užlaiko didžiausių 
Laboratorijų vaistų iš viso svieto šalių, tarp kuriu daugelis yra pačių daktarų išrasta, kurių niekur kitur negalima 
gauti. Užtai išgydyme ligų nė joks daktaras nė kitas institutas negali lygintis, per kų mokslinčiai ir pavadino tų 

Collins N. Y. M. kist. SODU SVEIKATOS!
Kad iš to žydinčio sodno daugiausia apdovanoja sergančius sveikata, tai aiškiai matyt iš daugybės 

padėkavonių, kurios ateina kasdiena, paduodame čion kelias.

išgydyta nuo: moteriškos ilgos 
kankynių Ir skrepllavlmą, 

skaudėjimo šonuose, sąnarltio 
se ir neuralgijos ligos. Jau 
pamatlškal sveika ir viešai pa- 
dekadoje savo paveikslą atsią- 
sdama.

Mrs. PRANCIŠKA 
ŠKLENAR1ENĖ, 

(moteris Jono)
Route No 2,B. 65, Ceresco, Neb

AUGŠTAI GUODOJAMA8 DAKTAREI
Jeigu kiti dėkavoja už išgydymą, tai Jau mano priderystė telpgi išreikšti 

padėkavonę už išgydymą Ilgos, kurią nuo manęs kaip aloglnantj kalną nu
kasė, per galybę augšto mokslo Ir gerai sutaisytą vaistą, kuriuos man pri
siuntė ir pagal pamokinimus suvartojau. Prieš tat netikėjau, kad per savo 
išdykumą suardytą sveikatą galėčiau dar atgauti. Pirmiausia Jaučiausi didelį 
nusilpnėjimą, telpat vėliau Ir mano inkstai buvo suvytę, drauge ir visus vi
durinis organizmas buvo suiręs ir tik kaip lapas rudenijo suvytęs, laukiau 
kada nukristi. Bet kad išskaičiau laikraštlje apie J ąsą galingą gydymą Ir 
grynus vaistus, tad atsišaukus ir ataluntė man vaistus, kuriuos suvartojau 
pagal pamokinimus, sakau kaip kalną nukasė, teip nuo manęs ilgą, likausi 
pilnai sveikas. Tad ir dėkavoju už sanžinišką ir gabą išgydymą. Dabar 
jaučiuosi kaip naujai a gimęs, linksmas Ir sveikas, o tai visiems broliams 
lietuviams pranešu, Idant kreiptųsi prie Jąs gydytis laike nelaimės ligos.

Pasilieku dėkingas Ir visada garsinsiu Jąsą garbingą vardą, 
JONAS SMIRNA VICZ1A,

1625 Front st., Philadelphia, Pa

Sirgęs per du metu, skaudėji
mu strėnų, krutinėjo diegliu, 
plaučio nesveikumo, svaigi
mo Ir skaudėjimo galvos, zva- 
nljimo auslse ir alielno nusil
pnėjimo ant sveikatos. Į13 
dieną pilnai Išgydytas, su pa* 
dėkavone ir paveikslą, pri
siuntė patalpini | lalkraštf.

JOHN PAULINIS, 
Fayette Co., Orient, Pa.

SKAITYTOJAU! Jei Tave vargina žemiau paminėtos ligos, nesendink, neatideliok, bet atsišauk, o galėsi būti išgydytas kaip ir kiti nuo: 

kosulio, kataro, plaučių nesveikumo, dusulio, trumpo ir sunkaus kvėpavimo, kepenų 
ir inkstų (kidneys) ligos, dispepsijos, nevirinimo, vidurių ligos, užkietėjimo ir skaudėjimo vidu
rių, Čonuose, tučtymuose ir 2>o krutinę. Galvos skaudėjimo, ūžimo ir spiegimo ausyseį kra/ujo 
nečystumo, išbėrimo' spuogais, juodgalvėms ir niežais. Neuralgijos, neurastenijos, reumatizmo, 
skaudėjimo po visų kūnų, kaulų sąnarių ir nuo sutinimo, geltligės. Nuo dbelno nusilpnėjimo 
blogų sapnų ir jaunystės, išdykumo ^sugriovimo sveikatos. Priepuolo, nerviškumo,* nuo slaptų 
Hn—kokio jos vardo ar skyriaus nebūtų.—Pūslės ligos, nemiegoji/mo, sunkumo ir skaatsmo 
kojose, rankose ir kitų visokių ligų vytų kaip ir moterų', skausmingų, nereguliarišku antdrapa- 

niu ir baltųjų, arba kurios tik ligos varginimui žmonių užpuola.

INSTITUTAS ISZSIUNTINEJA GYDUOLES^^ 
į VISĄ AMERIKĄ, CANADA, EUROPĄ, AZIJĄ, AFRIKĄ ir AUSTRALIJĄ, ANT KOŽNO PAREIKALAVIMO. 

Kurie negalite pribūti asabiškai. tai aprašykite nesveikumus bei ligą lietuvišhai.
KAM SIRGT IR VARGINTI SAVE, JEI LENGVAI GALI BŪTI IŠGYDYTAS, TIK ATSIŠAUKIT, adresuojant:

The Collins New York Medical Institute <lnc)
140 W. 34 st, (arti Broadway)
Ofiso valandos: iš ryto nuo 10 iki 5 po piet. Šventadieniais nuo 10 iki 1.

Filozofije-

Kokis tai moKytas arglikae 
eusityko su ūkininku, kurie 
labai lugojo mt savo nelaimes- 
Isz ko pastojo terp juju sekan
ti kalba:

Mokytas:- Kas tav mano 
prietel ?

Ūkininkas:- Vilkas man 
pagriebė avi..

M. :- Džiaugkis jog ne ver- 
ezdi.

U. :- Nes mano pati teip 
tuom eueii'iipino, jog api viską 
užmirezo..

M: Galėjo apeirgt, tai butu 
arsziau.

U:-Nes per nedažiurejima 
pastipo man karve.

M:- Džiaugkis, ba galėjo nu 
mirt tavo pati.

U :- Nes žmogau tai buvo 
visas mano turtas.

M:- Džiaugkis jog da esi 
gyvas, ir kožnam nela’n iugam 
atsitikyme, atsimink jog gale 
jo tau atsitikt arsziau - o už
tikrinu tav, jog niekados ne 
rugo-i ir busi nuolatos laimin
gi-

leztaree tai, mandrolie atsisu 
kės su didelu pasieziauezimu no 
rejo ejtie tolaus nes užkluvo 
ant akmens ir puolė kaip ilgas 
ant žemes.

— O žmogau nelabas !_- 
paezauke filozofae, - del ko 
mane ne apsaugojai jog ežio- 
naie guli akmuo; bueziau isz- 
ėjas isz kaires puses.

U :- Ant kaires puses ran
dasi ezulinis, tenais butum 
inpuoles, tenais butu tav ar
sziau o euszlaptum visas,.

M :- Nes sukaliau savo aku 
torius.

U :- Dž'augkie jog sau gal 
vos ne sumuszei.

M :- Oj jei!kaip man skau
da! Žiūrėk iezsilaužiau sau 
ranka.

U :- Džiaugkis kad sau 
sprando nenusilanžei!

M :- Nes asz pa’rotijau vi
sa valdže kūne

U :- Galėjai savo gyvastį 
patrotyt, per tai džiaugkis jog 
kožnam ateitykime gulėjo tave 
patekt didesne nelaime - o ta
da bus’ laim'ngas.

Tai isztares - nuėjo, palikes 
pasiez'auezrsi filozof i stenėda
ma ir dejuodama ant žemes.

Gerai tau filozsfaut broluk, 
kada kiti tavo artimai randa
si nelaimėje.

P. V. O E I E C U N A S
12 A. CARSON ST.

; FTrrna LietuviszKa SauJęa
SU KAPITULŲ $75,000,M 

' SUORGAN1ZAVOTA IR CZEETE- 
RUOTA KAIPO

AILHAT10NS DEPOSIT BANK
(VISU TAUTU BASRA)

ORGANIZATORIUS TOS BANEOB 1RA

P. V. O 01 ECU n as.
Muso bunka Irn tai viena Isz tvirczlaueln Būvi*. Valet., czerterwrt*, eeuntl po kontrr** 

Valetljo? rando ir per tai pilnai užsklkiuma. Priima piningus del uAvrfoeerMJmė It moka 
virta procentą. Parduoda laivakortes ant geriausiu linijų ir siuncefa pžalngua Id vfaae 
svieto. Padaro davlernaetis atlikimui visokiu reikalu eu vvaldžla Ma&ko*įos. iazsiajao vHo 
kiue piningus ant Amjr'koniszku arba kitokiu. Daro apssrgeymua no ugnies ant v4au dažMa 
Ir 1.1. Piningus del paczedlnlmo galit prlslunat oacztlulu Money GrAwr arba Expraac Oo. o 
tuojauo bus lezslunstos bankams kolngutea. Erelpkitos visi Pas gera žinoma del -Aje Uvtu 
vi P. V. OB1ECUNA, o busit apgsergetl-oo visokiu apgaviku.

Užd.la 1848 m. {BANKA BISCHOFF’O.) Uždėta 1848 m.

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

PER LAISZKA AR ASABISZKAI ATSISZAUKITE ANT ADRESO!

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

s ežiu greitlaiviu, teipjuog i 12 dienu k raju i priimti lieka. S
1 c

Pinigus iszmaiuome visu krasztu svieto pagal dieninio kurso, C
H Rankoje savo visados laikome daug pinigu del iszmai- H
o nymo. o
F Pinigus priimame ant knygų ežiu nuo $5 ir duodam procentą.

Szipkortes iszsuncziam ant geriausiu garlaiviu del atkeliavimo
i.sz 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
N žiavitno i Europa ir pristatome pa-sažierius aut laivo N
K uždyka, o kas pas mus paruszi.s, praneszdanias apie savo K

. 1 atkeliavima ir paduos aiszkiai diena ir adyna, kuriuom 1
N gelžkeliu arba botu Isz vietos iszvažiuos tada siusime N
G savo pasiuntini ant pasitikimo, o tokiu budu aįvisaugos G
H

nuo gabiu apgaviku.

° Paszportus pastorojame del keliaujaneziu i kraju. O
: u Daviernastis padarome pigiai ir kitas visas rajentaliszkas po- U

s pieras, už žema pieke. Sukolektavojima daliu atliekame S
E kuole tingiausiai. E

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

NEW YORK, N. Y.
Nedeloje Banka atidaryta no: 10 igl 12 adynai. Subatoje Igl 8 adyna! lakan.

-----------------------------
Garsingiausias ant visa sileti Ir zlnonis kil^t gerln- 

ses specialistas kronlszki Ir szslsenejuslu Ilgu_ _ _ _ 9
DR. KOLER,*-

Turintys geri a urnos diplomus ir 16 metine prxktik* fi 
dyme visokiu žmogyseku silpnybių. Isz^yde lukstancxas 
ž m on in isz pavoyngu ligų, kurie su džiaugsmu garsina 
varda DR. KOLER ir gyre savo pažinstamiems vadin
dami ijn Samaritona te biri o laiko.

Jojo rodos yra už dyka,—kožnes ijam szirdingai dek* k 
voje. DR. KOLER gydo visas ligas pasekmingai o t
uzsisenejuses ligas inkstu ir rumatizmo, užsiszaloima |

vos, nosies, gerkles, pilvo ir žarnų; parku, iszberimu, niežimo, epilepsije, senu ro- 
nu ir visas ligas paejnanczes isz kraujo. Gydo su geriausiu pasisekimu Moterių į 
Ligas o ipacz užsisenejusias ligas GUMBO. Turi didžiausia atyda ant visokiu 
užkrecziamu ir Privatiszku Ligų [ar tai paejnancziu no tėvu] kaipo: sifilis, nu- 
trotymas viriszku pajėgu, veisei pat-naikynimo ir Lt. gydo Preilai ir pasekmingai. 
Ne rejke sarmatintis nes gidintis ganogreieziausia, nes apsileidimais atucsaje dides
ni pavoju ateiteje. Rejke žinot, jog vienas alsilankimas nas gidintoiu ženklina 
daugiau ne kaip dviduszimts laiszku raszytu per ligoni. DK. KOLER kalba lie- 
tuviszkai ir lenkiszkai ir pats duoda ligoniams rodą, be pagialbos tiumoeziaua, 
kurie randasi konia pas kozn daktara mieste Pittsburgia.

ADINOS PRIEMIMO:{ 8̂9^į“!g49^NeddomI1

DR. KOLER,



LIETU VISZKOS PASAKOS
Parsineezes pasigyrė, kad 

jau jie dabar piningu daug tu 
rie. Ir pavargėlis pasakė: 
“Avinėli, purtykie.” Ale avi- 
nelie nesipurte, ba jie nieko 
apie tai neiezmane. Pavargę 
lis pats pradėjo purtyt avinu- , 
ka. Ale ne vienas fsnigas ne- 
nupuole Pavargėlis ta avinuką 
papjovė ir iszvire ir nor trie 
eykiue pavalgė gardžei. Ir vėl 
neturėjo ka vilgyt.

Tai jie vėl ėjo jeezkot die 
dūko. Ėjo daug kelio, sutiko 
dieduką. Diedukas jo klausė: 
“Kur tu aini? ir kotu jieez- 
kai?” Pavargėlis jem pasakė: 
“Aez pate nežinau kur asz ai- 
nu ir ko aez jeszkau.” Diedu
kas vėl jin teip užsivedė aut 
kalno ir dovanojo jem ezaka ir 
knipeli, ir diedukas jem pasa
kė: “Kaip tu pasakysi Knipe
li iez szako, tai knipelis iez- 
ezoks ir ims visus muszt, ir 
kaip sakysi Knipeli iu ezaka! 
tai knipelis inszoke in szaka. 
Ir liepe pavargėliui toj paczioj 
karczemoj apeigulet. Pavargė
lis nuėjo in ta karczema ir ap 
eigulejo. Ir pavargt T s pamate 
szinkorin valgant ir jis užsima 
ne. Jis mielino, kad knipelis 
ka jem duos valgyt jis pasa
kė: “Knipeli iez szako!" Kni- 
pelie iezszoko isz szako ir eme 
ezinkarka su patim muszt. 
Sziakorius tai pamatęs persi
gando ir eme rėkt! “Nieko tik 
tu mumi nedaryk mes tau ta 
staliuku ir avinuką atiduoeim.’ 
Tai pavargėlis susiprato, kad 
tai jis avinuku ir staleli apmai 
ne. Ir pasižadėjo ezinkorius, 
kad atiduos ir- daugiau nieko 
neapmainys, o jisai pasakė: 
Knipeli in ezaka! tuoj in=zoko 
in ezaka. Pavargėlis pergulė
jęs ta nakti pasiėmė avinuku 
ir staliuku ir knipeli su szaku, 
parsinesze jis namo. Ir pas'gy 
re savo pnezei ir vaikam, ale 
pati eme an jo rugot. Ale jie 
vis tylėjo, nieko jei nesake. 
Kaip jau ji pradėjo perdaug 
bartis, tai jie pasakė. “Knipeli 
iez szako!’ Knipelis isz^zokes 
išž szako ir pradėjo boba bu 
byt, davė kiek tik jei lindo. 
Tai pamatęs payargelis, kad 
jau peidaug musza, pasakė; 
“Knipeli in szaka!” Knipelis 
tuojaus iszoko in szaka. Bo
ba pradėjo pavargėlio praszy- 
tie, kad tik daugiau nemusztu 
jau ji daugiau ant jo nesibars. 
Pavargėlis pasistatė etaluka 
vidurije aslos ir pasakė, “ Sta
leli, denkis.” Staliukas atsi
dengė ir buvo visokiu gėrimu 
ir valgiu ant staluko. Prival
gę pavargėlis su pseze ir su 
vaikais kiek tik j em gana bu
vo. Pavargėlis pasistatė avi
nuką ir pasakė: “Avinėli, pur 
tykia! Avinėlis pradėjo pur 
tytie ir eme no jo piningai by 
ret. Po tam paarvgelis nusi
pirko sau dvara ir gyveno 
daug czeso tep grąžei ir vis, 
kur kas pasidarydavo, tai jie 
nueineizdavo savo knipeli ir 
apmuezdavo ir in sutikima su 
vesdavo. Tai ir dabar gyvena 
tas pavargėlis jei nenumirė.

Apie du vaiku siratas.
Buvo senas diedas su sena 

boba. Jiedu turėjo viena vai
ką ir viena mergaite. Ir tie du 
senei abudu numirė, o liko 
vaikas ir mergaite. Ir jiedu 
ėjo ir inejo in viena gire ir ne
žinojo per kur iszeit. Sutiko 
bevaikezeziodami po gire die
duką, ir tas diedukas sake: 
“Duok man biskuti duonos 
tai mudu mainyeim muszkie- 
tom.” Ir diedukas pasakė: 
Kad tu norėsi ka nuizaut, tai 
tu vis pataikysi. Vaikas davė 
jem duonos, ir j ėdu maine 
muszkietom. Ir vėl ėjo jiedu 
per gire ir sutiko vėl ta pati 
dieduką ir tas diedukas sake: 
“Duok man biskuti duonos.” 
Ir tas vaikas sake: “Nedaug 
duonos turiu kaip tik pora tru 
pinuku.” Ale vaikas sako: 
Duosiu nor viena trupinuką 
o mumiem rasi Dievas duos 
daugiius. Vaikas davė jem 
viena trupini. O.diedukas da- 
jem žiedą ir rykszcziuke ir 
pasakė: “Kaip tu nueisi to
liau, tai tu, kad ka pamatysi 
an tave ateinanti, tai tu jem 
suduosi su tai rykszcziuke, tai 
jie no tavęs atsitrauks,” Ir ėjo 
vaikas ir mergaite toliau ir

mergaite sake: Atidavei visa 
duona: ka mes patys valgy 
eim ? Vaikas sake: mum duos 
Dievas daugiau. Ir jiem vėl 
beeinant sutiko vėl diedukas, 
ir diedukas sake: Asz tau duo 
siu szita dudžiuke, o tu man 
duok bieki mėsos. Ir vaikas 
davė jem mėsos, o diedukas 
jem dudžiuke atidavė. Mergai 
te ant vaiko pradėjo bartis, 
kad jis visa mesa atidavė.

Vaikas ir mergaite ėjo per 
gire ir inejo in viena soda ir 
rado dvylika žmogžudžiu ir 
dvylika kurtu. Jis ta dvylika 
kultu nuszove, ir iszgirdo 
žmogžudžiai ta baisa ir atbėgo 
ant jo ir jin norėjo užmuszt. 
O vaikas nuszove vienuolika 
žmogžudžiu, o dvyliktas nubė
go in pakajus ir pasikavojo 
Nuėjo vaikas in tuos pakajus ale 
ne rado žmogžudžio. Ėjo jisai 
per gire pamate meszka. Ir jis 
je norėjo nuszaut. Ale meszka 
sake. Neezauk, neszauk! Aez 
tau duosiu savo viena meszku 
ti. Ir jisai sake. Duok man ir 
savo pieno. Ir jisai paineeze ’’n 
tuos pakajus ta pieną ir pada
vė savo seserei. O ta sesuo su 
tuo žmogžudžiu jau sutiko. Ir 
ji norėjo savo broli duot nu 
žudyt. Ir ji praeze to savo 
brolio kad jie jei p.wiesztu 
vilko pieno. Ir jis nuėjo in gi
re; o sesuo mislyj’o, kad jau jin 
sudraskys. Jis pamate vilką 
ir norėjo szaut. O vilkas sake; 
Neszauk, neezauk! Asz tau 
duosiu ko tu tik norėsi. Ir jie 
jem sake: Duok man savo pie
no. Tas vilkas davė jem savo 
pieno ir viena vilkuti ir pasa
kė: Tai jis tau bus didele pagel 
ba no smerties. Ir jis parsine 
sze ta pieną ir padavė savo sese 
rei O sesuo to pieno, negere iez 
liejo po lova ir praeze jo, kad 
jei parnesztu pieno to vienra
gio: mislijo, ji, kad ji sudras
kys. Jis nuėjo in girre ir pa 
mate ta vienragi, ir jis jin no
rėjo nuezaut. Vienragis sake: 
Neszauk, neszauk! Asz tau 
duosiu, ko tu tik norėsi. Jis 
pasakė: Duok man savo pie
no. Vienragis davė jem ir da 
davė savo viena vaika. Ir jie 
pasakė. Tai bus szita mano 
vaiks didele pagelba Ir jie 
parsinesze namon ir padavė 
seserei ta pieną. O sesuo jo 
negere ir iezliejo po lova.

Tai tas vaikas turėjo mesz- 
kuti, vilkuti ir vienragi. 
Tai jis jiem parneezdayo mė
sos ir nuszere juos. Viena syki 
tas žmogžudis jis jem be
miegant atėmė jem ta žiedą ir 
jie jin norėjo nužudyt. Ale jie 
pabudo ir an dudž’.ukes už- 
szvilpe, ir vienragis iszmusze 
duris ir ta žmogžudį sudraskė 
in szmotus. O tas vaikas tai 
mergaitei liepe ait in toke ka
mariuke ir jei pasakė: Kaip 
tu szita baczka pilna anglių 
iezvalgysi ir szita baczkute 
aezaru priverks', tada a-z tave 
paleisiu.

Ir jis nuėjo pas viena kara 
liu. Te vis veždavo viena savo 
dukterį smakui praryt. Ir jis 
nuėjo pas ta karalių ir sake. 
Asz tavo dukterį iszgelbesiu 
no smako. Ir karalius sake. 
Kad tu je iszgelbes', tai aez 
tau je duosiu per paeze ir pu 
se savo karalystes. Ir jis nuė
jo pas ta smaka. Ir nuveže ta 
karaliaus dukterį. L- jie atsieto 
jo ant to daikto, kur smakas 
iezlenda. Smakas lindo iez 
skyles, ir jie jem nukirto visas 
szeezes galvas. Ir parėjo pas 
karalių ir parvežė ta dukteri. 
Ir karalius jin apžeuyjo su tai 
jo duktere.

Tas vaikas atsimena, kad da 
jo sesuo palikta tam dvare, 
kur jie užmueze visa dvyl ka 
žmogžudžiu. Ir inejo in ta pa- 
kajii pažiūrėt savo seserie“. Ir 
pažiurėjo kad jau augliu baez 
koe nėra, o pilna aszaru pri
verkta. Ir pamate, kad sesuo 
kaip durnas iszejo. Ir jem ea 
ke, Dėkui brolau, ka tu ma
ne laiminga padarei.

K Pabadyti K 
v Pir^ztai.v

Vokiszki laikrasczei raszine- 
jo api sekanti atsitikyms, ko 
kis atsityko Vest f alijoi.

Viena puikia diena liepos 
menesi, iszejau pasivaikszcziot. 
Nuejas gera szmota kelio, isz 
girdau prisiartinanezia karieta 
kuriuoje paregėjau gerai pa- 
žinstama daktara; kurie pare- 
gejse manėj liepe važnycziai 
sustot ir linksmai paszauke:

— Kurtai teip ponas Juo
zai? Jago ant paeivaiksczioji 
mo, tai sėsk su manime, teip 
senei nesimatėm, bus man 
linksmiau važiuoti.

Nudžiugau ant praszimo dak 
taro ir nuvažiavau su juom in 
kaima, kuris buvo atitolytas 
apie mile kelio, kur skubino 
pas ligoni.

Pradėjom konia tuojaus 
api visokios ligas api naujau
sius iezradimus gydime ir tt. 
Staigai daktaras nustojo kal
bėt ir gilei užsimislino. Po va 
landelei vela tare:

— Viską ka ponui kalbėjau 
yra davadu jog nieko slaptin
go nesiranda ko giduoles ne 
iszgido, bet turim prisipažint, 
jog atsiranda ligos, api kurias 
sunku yra mums datirt prie 
žaetes juju pradžios. Pažineti 
ponas mania, jog ne esmu len- 
gvatikys ir ne tikiu in viso
kius niekus, bet ne persenei 
turėjau ligoni, kuriuo liga ne 
galėjau eau iszreikszt pagal gi 
dymo mokslą.

— Ir kokiam spasabe sau 
ja ja iszreiszkei ?

Del manias liga likos slap
tybe kuriuos ne galėjau eau 
iszreikszt, nes baiminai ligo 
nio kalbėjo, jog tai buvo baus 
me Dievo, už kreiva pris’ega.

— Kaip tai? Tai tavo ligo 
nis buvo kreiva pri-iegis?

Pagal prova, tai ne isztiry- 
nėjo to, nes balsas žmonių ap- 
eudino jin kaipo tokiu.

— Nes koki buvo ženklai 
tosios nepaprastos ligos tavo 
ligonio?

— Klausyk, kaip buvo. 
Priesz kelioleka menesiu adga- 
lioe, atėjo pas mane darbiny- 
kas iez kaimo, in kuri dabar 
važtuojeme, ir praeze manias, 
idant apžiurecziau jojo pirezta 
kuris no keliu dienu pradėjo 
skaudet. Paregejas pirezta, pa 
teminau tuojaus, jog pradėjo 
put, apžiurėjau ligoni buvo 
sveikas ant kūno; ant mano 
klausimo atsake jog pirezta ne 
buvo eumuszes ne suspaudiae 
niekur; jog staigai pradėjo 
skaudet ir puvt.

— Padariau kas reikėjo, ap
žiurėjau ranka ir liepiau vela 
ateit pas mania už keliu dienu. 
Atėjo nebagelis ant paskirto 
laiko, nes su nusistebėjimu pa
regėjau jog nikeztis, kurie pir
miausia pradėjo skaudet, kone 
nieko jau nesirado, kone buvo 
nupuolęs o pradėjo antras 
pireztrs puvt. Pradėjau nau 
dot visokius spasabue dakta- 
riezkem moksle, nes ant nelai
mes, nieko ne gialbejo; pirez

tai nupuolinejo nog deeziue 
rankos vieni 8 po kitam.

Priežasti tosios navatnos 
ligos ne galėjau surast ir ne 
galėjau lizgialbet ne vieno 
pirezto, kada paskutinis pirsz 
tas nupuolė nog rankos, žai 
dūlis greita sugijo.

•L’gonis pas mane ateidavo 
pate vienas ir nieko daugiau 
nog jojo ne dsžinojau kaip 
tik tiek, jog buvo dari) nykas, 
m s būdamas vela tam paežiam 
kaime pas kita l'goni, užklau 
siau kaip tūriai mano ligonis 
su skaudanezia ranka.

— Ej ponas daktare - atsa 
ke man gaepador's, kuriuo 
buvau užklausias- varg-zas tai 
žmogus, teisybe, ba ka-gi da- 
b. r pradės? nes ar reikėjo jam 
teip sunkei nusidėt priesz Die 
va ir tokia bausmia ant savias 
užsitraukt?

— Tai bausme Dievo, toji 
liga? - užklausiau nmistebe 
jas - ka jisai tokio buvo pa 
darias ?

— Ar-gi ponas daktaras ne 
žinai ? juk visi kalba api tai, 
jog prislėgė ne tikrai o Dievas 
jin dalipstejo koliestva, jam 
ant nubaudimo o kitiem kaipo 
persergejima.

Dasiblausinejau da kitu api 
mano buvusi ligoni ir visi ta 
pati tvirtino jog tai nubaudi
mas Dievo.

— O gal but - atsakiau - 
jog pats prisipažinsti jog tik- 

I ros priežasties tosios ligos ne 
buvo; o vienok galėjo tai bū
ti nubaudimas Dievo.

Daktaras nieko man ne at 
sake ant mano klausimo, ba 
sztai stojome priesz narna, ku
riame lauke pribuvimo dakta 
ro.

Koki privalo boti visi 
turtingi žmones.

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

Gydo visokias lygas akiu. Prilaiko a kūle 
-ius i r gvai-antuoja juos tinkanetiuma. D; 
Winters jxjr 5 metus mokinosi pas garsi* 
fu* profesūrai* ylra laiku BMbwfelrhija

NO $5 IGI $40 j

MAJNINES MASZlNOS. 1

T? kitoki rej kai ingi prietajsai ran- J 
dasi pas mus ant pardavimo. Teipos J 
gi pristatėm kožna daleli maszinos < 
norints kokio padirbimo. ,

Parduodame pikes, adatas, drilus, < 
sk reperius, skvibsus, knatus, popie- < 
ra ir t. L Parduodam Peczius o ir * 
senus pataisom. ‘

Wm. Morgan,
16 N. Main St; Mahanoy City, Pa.;

Temykite Lietuviai.
Reikalaujanti yvairių daiktų 

$&&&? kaip tai: Laikrodėlių. Žiedų,
Britvų, Armonikų, Koncertinų, 

Smuikų, Klernetų, Brukuojamų ir šnekamų ma
šinų, Liet, knygų ir kitokių visokių daiktų. Tai 
visados kreipkitės pas DAMIJONAITj Chicago, 
o iš-čia gausite per pačių lietuviškoje kalboje 

Į KATALIOGį No. 7 dykai, katrame yra šimtai 
visokių daiktų paveikslėliai ir jų k a i n o s. (j 
Chicago’s m. nesiunčiu)

Teipgl čia gaunamas Sim. Daukanto L. L 
paveikslas, miera 22 x 28 colių kaina.... 25c 
Perkupčiai gauna nuošimtin. Adressas:

M. J. DAMIJONAITIS
3256 Union Ave. Chicago, HL

Mete 1787 v eras locninin- 
kai svetaines Addington, 
Anglijoj, aplaike suvis tetiki ■ 
tinai milžin’ezka suma piningu 
ka’po turtą po> likusiai gimi
niai Indijosia. Tokiuosia atsiti- 
kymuosia daugelis žmonių 
permainytu savo būvi ir gyve
nimą, idant su pagialba 
at laikyto turto apmalszint 
savo velinimus ir troszkima 
savo noru Ne teip padare mu
so geraduszis svetaine3. Pirmu
tinis jojo darbu buvo tas, jog 
isz savo kningos iszbrauke vi
sus skoi n’nkus vargszus, po 
tam i-zdalino dali tavo tuito 
visiems tiems, kurie jam gerai 
kada patarė ir gerai vėlino 
Paregejas viena karta sena 
sziaucziu, kuris in jojo svetai 
ne kas diena atsilankydavo ant 
stiklo alaus, tarė jam:

— Szendien gali iszgiarl 
sav kiek nori, už dyka, o ryto 
prisiunsiu tav skuros kiek 
tilps tavo dirbtuvėje.

Vienam isz pažnistamu ku
riam ne senei sudege gnnczia, 
pasti te nauja savo kasztu, o 
kitam vargingam kupeziui 
paskolino piningu idant vela 
stotu ant kojų.

Tokiam spasabu iezdalino ar 
paskolino kone puse savo tur
to.

Vienas pats-milys ir kietas 
žmogus, kuris labai paguodavo 
piningus ir ne galėjo suprast 
tokio apsiejimo pradėjo jam 
iszmetinet jojo geradiyste, 
kalbėdamas:

— Ar tu ne esi didelis kvai- 
lis, jog teip nereikalingai isz- 
duodi piningus. Kaipgi butum 
szendien turtingu, jago butum 
laikės rankoje visa kapitola ir 
padidinias jin per pre centus?

— Kokis tu iszmintingas!- 
atsake geraduszis szinkorius.- 
Ar-gi tik del to gyventi su 
turtingais žmonimis?... Ap lai
kiau daugiau ne kaip reikala
vau, ir už tai daviau tiems, 
kurie mažiau -turėjo, mano 
nuomone yra tokia, idant teip 
padarytu visi turtingi ant svie
to jago žmonis įkuriuos suzel 
piau tokiu spisabu, yra daba1 
laimingi, tai aiz esmių daugiau 
ne kaip turtingu, o jago ir to 
liaus dirb siu, kaip lig sziolei, 
tai turėsiu visada daugiau ne 
kaip reikalausiu.

Tasai netiketin as atsakimas 
suvisai permaine skupuolu. 
Gerai apsimislino ant savi as ir 
persitikino, 'jog kožnas, kuris 
turi daugiau ne kaip pats gali 
sunaudot privalumu jojo vra 
suszelpt kanodaugiause varg- 
szus.

Teip tai tasai geraduszis 
stojosi ne tik geradeju dauge
liu vargszu, nes buvo priežaste 
atvertimo skupuolaus, kuris 
priesz tai milejo daugiau pinin 
gus, ne kaip 0avo artimus.

^00 Dainų tiktai uz SI.
Su nusiuntimu.

Iždaveme didele kninga daina 
wsidedante isz 390 (laimi Knings 
druezei susiūta ir broszuravota. Kai 
nusipirks, ras visokiu dainų isz visu 
užkaboriu ka dainoja Lietuvoja.

Nusipirkite o turėsite dainelu, 
Per ciela meta ant -isu dienelu.

Nusipirkite ir burtu kningele sv 
oagialba kaziru, o kasztuoja knigelt 
■r kalada kaziru tiktai 25 centai.

KATALOGAS

A. G. GROBLEWSKI
—^S»5avininKas ir F=abrii\aptas<iS£—

Garsiu “Lenkiszku-Lietuwisku Waistu”
Egiuterro No. 1.
Egiuterro No. 2.
Zmijecznik
Gumbo Laszai
Meszkos Mosiie
Trayenk
Liniment del Waiku
Giduoles no kosulio

asztraus
Liepų balsamas no kosulio 

(plaucziu)
Anti-Lnxon <lel vaiku
Proszkai no kirmclu

vaikams
Proslkai no kirmėtu

suaugusiems
Vanduo del akiu
Giduoles del isztrankimo nri 1/1011
karszczio po nudegimui. VIoU
Laszai no kruvinosios KENTEJIMU IR SKAUDĖJIMU.

suaugusiems _ e 

JLszgasdino
— Ar tu užmutzei nor vie 

na zu’ki ?
— Ne. nes viena smerteloai 

ižgazdinau.

f Malda Knygos. §

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

No.C. Aukso Altorius, puikei apdaryta su Didis Szaltinis, 1,000 puslapiu, $1.00 
auksiniu papuoszimu, - $1.25. Senas ir Naujas Aukso Altoriusvisosreika-
No.7. Aukso Altorius,in morocco skūra $1.50 1 ingos maldos, 804 puslapiu, $1.00
No. 8. Aukso Altorius, apdaryta in balta Balsas Balandėlis arba Mažas Szaltinis 
kaula, puikus abrozelis isz celluloido, 3 <11 puslapiu, - - 75,<.
medalikai ant lenciugelu, - $1.50. Garbe Dievui ant Augszlibes 040 pus. 75/.
No 9. Aukso Altorius, in celluloid, puikei Aniolas Sargas, apdaryta in audeklą, 353 
iszmarginta., galima gante in,-bata, žalia, Pus^aP*u» ----- 50‘.
rausva ir szvies-raudona apdaro, $1.00. Aniolas Sargas, apdaryta in skūra apvalais 
Kanticzka, druezei apdarita, - 50/. I kampais, auksuoti krasztai, - 75/.

Adresavokyt teip: “SAULE” Mahanoy City, Pa.

Malda kninges.
Aukso Altorius arba Didis Szaltisni* . 

1,000 puslapiu t---- -
Senas ir Naujas Aukso Altorius vi I 

sos reikalingos maldos 864 pusią 
pi u druozei apdaritos $1.0C

Balsas Balandėlis arba Mažas Szalti
nis 711 puslapiu. 75e.

Garbe Dievui ant Augsztibes 640 
puslapiu. 75c

Mažas Naujas Aukso Altorėlis l.(X 
Vainikelei mažesni už Altorėlius.

minksztai apdarita ir puikei žala 
tita 50o.

Aukso Altorius, in puikia skūra su 
apvalais kampais. $1.00

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

\ukso Altorius puikei apdaryta su 
auksiniu papuoszimu. $1.25

Aukso Altorius apdaryta in balta 
kaula puikaus pavydalo. $1,00

Aukso Altorius, apdarytas in kaula 
su 3 sidabrineis medalikais. su 
dviem anuoleleis, virszus panaszus 
in altorėli $1 50

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

\niolas sargas, druozei apdaryta in 
' ’ ’• 50o

juodi 
$1.00 

25o. 
lOo. 
iOo.

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

juoda audima
Kanticzka apdarita in prūsine 

skūra, puikei iszmarginta
Kanczia vieszpaties
Graudus Verksmai
Stacyios arba Kalvarija

Giduolos no skaudejimk 
dantų

Mestis no prakaitavimo 
kkja

Geležinis sudrutintojos 
sveikatos

(Jiduoles nutildimui vaiku 
Gidtiolis no nuspaudimu

(Coni Cure)
“Grip-kinr” j 
Liauka ąpsaugotojas 
M Utelei nuo kepami 
“Kinder Balsam” 
Bobru laszai
Rankvaistis no sutrukime 

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

dejimo
Atgaivitojas kraujo

Geriause giduole del skaude- Suramitojas nervu-szirdies 
jimo galvos, kataro, pecziu, Giduole no Ekzimo (Rožes 

pas vaikus) 
szalczio, nuralgija ir nukand- Plosterei isz kasztavolu

Pomada ant plauku

iiienHi . “
$l.()0 į No Rumatizmo (naujas bn-

1 das gidimo)
Giduoles sužlebcziojimui*

maisto krutinės, szonosie, sumafizmo
Miltai no skaudėjimo

galvos ima visokiu vabalukiu.
PASARGA’ Jagu szitu vaistu ne gali gauti pirkt apie save, arba nežinai kokinta 

reikalingos del tavo ligos, tada apraszik savo liga ir man atsiusk $1.00 o aplaikisi 
vaistas^kokios reskalingoso bastau 10 sik geriau ir pigiau negu pas koki Daktara 
° vaistai daugiau kasztuos negu $l.C0 tada užmokėsi po aplaikimui vaistu.

Siuncziant gromata indekit marke už 2/. Adresavokite:

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

VIENATYNIS LIETUVISZKAS

W. RAZ8IM, ♦ HOTELIS • LSCitlNYUS.
7 WASHINGTON STREET, NEW YORK CITY.

Jago važiuojate ta ir ias Ameriko tai gnlit gAnt Laivakortes pigiau kaip kitur o 
ir visus banrioins reikalus tai ateįkyte pas mane, o ir užlaikau visokiu ęerimu 
ir valgio ir nakvyne pigiau kaip kitur. Norėdami kelaut už dyka tai pristatau 
už darbinyka ant laivo. Teip-gi pasirūpina visokiu darbus ir rodą duodu vi
same H o te! ii randasi n« toli Kastel-Garaes. Jago kokis apgavikas norėtu vest 
kitur tai nesiduokit tik ejkit tiesiok pakol daejsit pas mane.

Su Suodone, VINCAS UAŽI KAS.

Gyvenimas Szventuja, Puikei o ii 
apdaryta dydele knyga - $3.00

Gyvenimas Visu Szventuja — apda
ryta - • $4,06

Trys Istorijos apie 1 Ganema snnu 
Abu Ebu. 2. Kirningaikszti Zeina 
Alasnama ir karalių geniusza 8 
Mieganti pabudusi, 25o.

Keturios Istorijos apie: 1 Kalvi 
Paszku 2 Atsitikimas senam dva. 
re. 3 Pasaka apie Geležini vyra. 4 
Apie Smaka ir Nikita 25o- 

Trys Istorijos apie 1 Paskatinis No
ras. 2 Apie Septinis- brolius. 3 
Apie Varginga Žmogaus sanu ii 
Razbaininka. 25o

Keturios Istorijos apie 1. Doras gy 
venimas 2 Priversta linksmybe. 3 
Varginga* žmogaus sunu 4, Apie 
tris uszkeiktas Karaliaus duktė
res. 25o.

Vaidelota, apisaka isz pirmutines pus 
meczio, iszimta isz Lietuviszku už- 
lieku, su paveikslais - 50c

Dvi istorijos: 2\pie Sudus Malkiaus 
ir Geras Medėjus - - 25o

Dvi istorijos: Apie Neužmokamas 
Žiedas ir apie Drūta Alksini 25c

Lletuviszkas Kninginas 1905.
No 1. Kas galėjo tikėtis. Du kelei. 

Apie viena kuris norėjo pažint 
baime. Stebuklas. Isz ko sutverta 
motere.Septines varnos 25c.

No 2. Ura užkeikto. Panaszus Lor. 
reiias Seimega mužiko Su kuon. 

:as karia u jf., nog to dingsta. B5o
Lietuviszkas kninginas 190-1

No 4. Jadviga-Geras Sunus-kaip ir 
gilukis mainosi -Svirp Du Gi 
tuoklei. 2tX

No 5. Irlanda-Robertas Velnes M* 
dejus. 2fe«

No. 6.Prasižengėlis - Doras Tim- 
kus Jonas Tvardauokas • Ugnh 
kaime T. . . 25o

No 7. Duktė Starembergo- Baisi I* 
torije- Nagrada už mislaszirdyste 
Meile motinos del sunaus 25©

No 8. Musztyne už mergina - Ge 
raiAejingas naurinaa > Kas kai 
tai

No 9. UszpuoEmas totorių - Balta! 
Vaidulys - Atmokejimas kunin- 
go. 25o.

No 10. Jonas Spekulantas. Križius 
firie upes vislos - Doras Vaikine- 

is. 25o.
No 11. Vargingas Gyvenimas. Onu- 

ka,-Atsitikimas. Gromata prie Mo
tinos Dievo. Juokai, 25o.

No 12. Sūdai Dievo,-Sūnūs Stalo. 
riaus-Iszgydintas Budelis X. Ku- 
ningaiksztis ir Piemuo. 25o

1001 NAKTŲ- Puikios Arabiszkos 
istorijos, $8.00

Del zobovos.
Moroliszka Kabala su Salamono no 

se. 25
Tikriauses Kabalas su pagialba ka

ziru ' 23c.
Burikla 10c.
Dide'is Sapnoris su daugibe paveiks

lu. 50o.
Eszguldimas Sapniu 10 o.

Del loszimo Teatru.
Naminis pleperis, juokinga drama 

viename atidengime. 10c

Popiera del groniatu.
Puikei iszmarginta su kvietkom ir 

puikeis skaitiniais 2 už 5o 25o. tuz.
Gražesne popiera su auksuotuon 

kvietkoms su gerais vėlimais, pui
kei iszmargintos 1 už 10c. $1 už tuz.

Puikiausios popieros ant svieto, la
bai puikei iszmargintos su auksuo 
tom kvietkom, puikus uždaromas 
abrazelis vidurije I už 10c. $1.50 

už tuz Kopertos 10c tuzinas.
Dtaiktai del Kataliku.

Križelei pastatomi juodi, su zalatita 
mukele 11 coliu augszozio 50o.

Maži križelei del ražanoziu nog 10c. 
lig $2.50

Krajavi szkapliereisu juoatukem 15c 
Karmelitinei sikaplerei 15.
Žvakes nog 15 o lig 40b.

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

K A N T O R A S

Turi euaineeaiina su wuutie Europinei Bankais. Wisi jau ira perai tikrini a, jog 
nunirti piningaj per muso tarpininkista greieziause nnejna.

Szimtai Tnl^steLiZLOz;li_i
Isa wiio oaalia Ameriko, per muso rankas siancMai kas metas in
EUJWPA, LIBTUWA, PRUSUS, ROSIJS, AUSTRIJE, 

LENKUS, ITALIJa, IT T, T. IR T. T.
499^- NE WIENQ PININGAI DA NE PRAPUOLĖ. -»89<-

SKAITYK “SAULE”

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

Parduoda Szipkortes ant visokiu drueziausiu ir geriauriu lai
vu. Siuncze piningus in visas dales svieto greieziause ir pi- 
giause. Visi tie, kurie per mus siuntė apie tai gerai žino. 
Lszduoda dostovierene del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam 
pavesti. Del drangysczlu pristatau puikes Szarfas, Juostas, Kepures, Karūnas, 
Špilkas l| L t. Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu, pi
ningu ir t. t raadkyte pas buum o gausite teisinga atsakyma.

DOVANAI
VISIEMS

Temykite gerai! tikrai lietuviška, didele krautuve 
Puikiausiu armonikų, skripkų, klornotį, įdubų, koncertiną ir 
daugybe kitokių muzikališkų instrumentų. Geriausių dziegorių, 
lenciūgų, visokių žiedų, lakotų, špilkų, kolčikų auksinių ir paauk 
suotų, visokio skyriaus mašinukių dėl drukavojimo gromatų, pui
kių britvų, albumij portretams, revolverių, Šaudyklių (strielbų), 
kišeninių lempukių, guminių litarų, adresams pečėČių, gramatikų 
mokintis angliškos kalbos, žodynų, istoriškų ir maldų knygų kokių 
lik randasi lietuviškoj kalboj, gražių popiei’ų dėl rašymo gromatų

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

Reikalaujant katalogo paminėkit varda laikraščio, katrame matėt apgarsinimą.
K. VILKEVICH. 112 Grand st, Brooklyn, N. Y.



—

ŽiniosViętines.
— Po lietui atvėso oras ir 

užstojo labai gražios dienos.
— Darbai kasyklose kaip 

rodos pasitaisis, duokie Dieve.
— Lietus nuplovi uliczes. 

nes kad butu nuplovęs ir neku 
riu smegenis no juoduliu, tai 
norint vaidai butu dyngia.

— Žmonelei daug linksmes 
ni po lietui ir jau ne yra pavo
jaus stokavimo vandenio.

— Teatrine kuopa itz She
nandoah, Pa., pribus m czion 
ant 28 Spalio (October) at- 
loszimo teatro ant Kayerio sales 
po vardu “Audra Giedroje”. 
Dyrstelekite ant apgarsinimo.

— P. Vin. Virbickas, nu 
pirko saluna no p. Fr. Abro- 
ma czio, penktame vorde.

,— Petnyczios vakara ant 
7:30 bažnyczios skiepe atsibus 
mitingas Tautiszko Komiteto. 
Katrie prigulite prie to komi 
teto tegul kanecznaj pribuna 
apsvarstyti svarbu reikalą.

— Laike lietaus, buvo ne
paprastas regeymas, kuri mate 
ezimtai žmonių. Terp 7 o 8 
adynos vakare, puolė isz Dan
gaus du kanuolei ugnies didu 
mo kaip gera galva kopūsto. 
Tosios puolanczios žvaigždes 
puolė ne toli parko ir apszviete 
kone visa pirma vorda. Kokia 
moteriszke matidama nepapras 
ta regeyma, mislino jog tai pa
baiga svieto, puolė ant keliu ir 
pradėjo melstis.

— Utarninko ryta apie 3 
adyna, David Miks 39 m 
senumo, velszis, dirbantis prie 
naujos eletrikines kompanijos, 
tapo paezauktas nakti pataisy
ti eletrikini drata, kuris buvo 
nupuolęs no stulpo, ant kampo 
Center ir 8-tos ulycziu. Ka 
tik priėjo prie drato neticziom 
užmini ant drato ir ant vietos 
tapo per eletrika užmueztas. 
Miles nog Liepos menesio 
atsisakė nog dynsto miestiszko 
palicmono seniau vežiojo pele 
lenus ir buvo pažinstamae del 
daugelio Lietuviu.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

Du BoiS, Pa.- Oi as samas 
kaip ir visur, bet su vandeniu 
dar bėdos nėra.

— Mainos eziojia aplinkine 
ja dirba beviek kas diena ir 
pribuvusiam ne sunku darba 
gauti

— Lietuvei skiresi nuo 
senosios bažnyczios, palikdami 
Run. Szimkevicziu del lenku. 
Turėjo pasistatiti didele sale 
tai taje pavertė ant bažniczios 
lig laiko ir jau turi kuninga 
Krasnicki nešei atvažiavusi itz 
Li etuvos.

— Panedelije tai yra 21-ma 
d. Sept, priėmė stoną moterys 
tęs ponas Juozas Bagdžiunas 
su pana Marijona Matuniute. 
Svodbos-dideles ne -kele, po 
szliubui nuvažiavo pas jauno
sios tėvus m Anondaga, Pa. ir 
ten pabuvę pora dienu iszva- 
žiayo pasivažinet pas jaunave
džio pusesere ant farmu, po 
tam sugrižo ir apsigiveno po 
No.12 Robinson str. Juozas 
Bagdžiunas dirba bankoje prie 
pardavimo szipkorcziu ir siun 
timo piningu ir yra patinsta- 
mas daugeliui lietuviu nog se 
nei.

Newark, N Y- Darbai 
pradeda po biski geriau eiti. 
Skribeliuei dirba kožna diena. 
Daugelis bosu renka sav dar
bininkus, ale tik unijos, o skeb 
sai visai neturi darbo.

— Parafijos riebalai gerai 
stovi, ir jau mažai skolos te tu 
ri ant bažnyczios. .

— Lietuvei nialszei užsi
laiko. Tik del merginu ir bo
belių reiketu Baltruvienės.

St Clnirsvlle,Ohio - Dal
bai gerai eina, ale pribūvu 
šiam sunku darba gauti. Buvo 
sudegus Inžin House, tai uedir 
bo 3 nedeles nepersenei likos 
sutaisyta, tai dabar vėl dirba.

— Lietuviu 14 familiju, ale 
ir tie nesutikime gyvena.

Lead So. Dak.- Darbai ei 
na labai gerai net viskas pisz 
ka ir uždarbei labai geri.

— Lietuviu pavieniu yra 
apie 10. O familiju visai nėra.

Ar gali žmones rinkti Politiszki Apgarsinimai: I?z Lietuvoj
sau kunigus?

isz 
su 

pra- 
Kas

anuos,

Žaliosios valscz.
(Naum. paviet.) Neseniai 

vienas ūkininkas su savo žmo
na nuvažiavo in Naumiesti ant 
turgaus Pardavės atvežtąsias 
ant turgaus bulves, palikes pa 
ežia ant vežimo, nuėjo su ko
kiomis tai “pažinstamelemis”

— Pagal sekretoriaus rapor 
ta, tai pereita menesi užgyme 
Czionais 62 kudikei. Numirė 
per ta laike 32 ypatos. Mieste 
randasi tik dvi užkreczamos li 
gos.

— Mikola Aidokaitis likos 
pažeistas per nupuolusi angli 
Mahanoy City kasiklose. Abi 
kojos likos sulaužytos, nosis ir 
teip visa dalis kūno sudrasky 
ta. Gyvastis jojo yra didelam 
pavojuje. Likos nugabentas in 
Ashlando ligonbute.

— Readingo kasikius iszdir- 
bo tik tris dienas ežia nedelia o 
kiek dirbo ateinanczia, tai da 
nežine.

LIETUVISZKAS

TEATRAS
-----  3 AKTUOSE PO VARDU-----

Audra Giedroje
Bus Perstatomas

MAHANOY CITY
Seredosvakara28October

ANT KAJERIO SALES
Bur rodamaa per Teatraliszka Kuopa 

isz Shenandoah, Pa.
Apart teatro bus deklamacijos dainos 
ir 1.1, o pribuvusi publika bus isz to 
visko užganedyti. Ateikyte visi.

Visos 
Mo
terys

Užpraszom visas moteris kurios geidže 
pasilikt SVEIKOS ir DRŪTOS—pilnos gi- 
vybes ir moteriszkuino, kaip tai kitados bu
vo savo jaunistoje, idant pribūtu pas mane 
ir pamatitu ka mes del kitu moterių kurios 
ir kentėjo ant moteriszku nesmagumu.

Jago jautiesi silpna ir ligūsta, nesisar- 
matyk nes pribuk be jokios abejones.

Tokie dalikai yra per svarbus ant aty- 
dėjimo ant kito laiko, o pas mus aplaikisyte 
geresne PRIŽIŪRA ir gidyma ne kaip 
gautumėte namie no savo daktaro.

Dr. O’HalIey.
158 S. Washington Sir. Wilkes-Barre, Pa.

Szitam offise kalbasi Lietuviszkai ir Len- 
kiszkai in kur siunskyt visas gromatas. 
Branch Office 2-nd. Floor Bun Bldg.

134 Washington Str., Scranton, Pa. 
kur daktaras O’Malley galima matyt kas 

Pctnyczia ir Sabata.
Braižome T aeakit kokiame hlkrasžtije 

tzlta apgarsinimą skaitėt.

Deszimts Rosijos “juoda- 
szimeziu” prisakymu.

Gazieta “Poczajovskija 
Izviestija” drukuoja juoda- 
ezimeziama eekanezius prisaky
mus:

1. Tik viena turi prigimta 
Rosijos cara ir neturi kitu sve
timu caru, apart caro patval
džio ir pravoslavo.

2. Nedaryk sau jokios val
džios isz žydu ir neeikloniok 
jiems ir netarnauk jiems.

3. Szenavok Rosijos varda, 
ir nežemink jo dovanai, ir pla
tink to vardo garbe po visa 
svietą.

4. Atmink apie Rosijos tau
ta, (juodaszimcziue), stengkis 
ta tauta apszviesti, jos reika
lams užgana padaryti, o tik 
paskui pamislyk apie svetim 
tauczius.

Szenavok ir palaikyk viso 
ki, fundamenta, ant kurio Ro 
sija atsirėmus, o bus tau gerai 
ir tu ilgai gyvensi.

G. Sulaikyk caro viernuju 
žmonių žudymus.

7. Nedaleisk pravoslavams 
svetimoteriauti tai yra neleisk 
jiems ženytis su kitu, tikeji 
mu moterim, o labiausia su žy 
delkom.

8. Nedaleisk, kad bjurokra- 
tu randas vogtu, pinigus isz 
Rosijos kasos ir paskui mėtytu 
nereikalingiems daiktams.

9. Nesudyk ir nekorok tikru 
maskolių už teisybių skelbimą 
apie svetimtauczius, vagius ir 
tavo visus neprietelius.

10. Nereikalauk jokiu kons- 
tituc’ju, ne iszvesk pas save 
žydiszkos masoniszkos religi
jos, nepalaikyk dūmos per 
daug kalbanczios, anei vito to, 
ka turi Vokietija. Austrija ir 
kiti Europos kraštai.

Del arkliu dekei (Manke
tai) pas Gruberi.

Jau pargabenome žieminiu 
dekiu (blanketu) del arkliu. 
Turime ju visokio pavidalo ir 
kolorio po 85^ $1.25 $2 lyg 
$6. Teipgi geru pirsztiniu del 
važnycziaus ir mainieriam.

E. F. Gruber,
34 E. Centre Str,

Mahanoy City, Pa.

Kalba yra bendros meiles 
ryszy’, yra vienybes motina, 
draugystes tėvas, karalyscziu 
sargas. Isznaikink kalba, 
naikiai saule ant dangaus, 
jauksi pasaulio tvarka, 
puldisi gyvybe ir garbe, 
iszgainiojo (iszvaike)
kurie, norėdami tapti garsin
gais, mūrijo bokszta (Babiloni 
jos) lyg padebesiu, ar ne kal
bos sumaiszymas? Visos nesu 
tartie tarp tautu, visos apkal
bo?, vienas kitu neužtikejimas 
vis tai paeina isz kalbos skir
tumo, sakytumei, isz piktu 
szakniu. Kiekvienas žmogus 
turi meile isz pat prigimties 
kaip eaviemsiems ir savo krau
jui, teip savo kalbai, myli ji 
ir turiei jos, kiek galėdamas. 
Apvertus antra puse, delko 
tebe stovi lig eziol dide Persu 
karalyste ir senovės ciesoryste, 
ir ne dėlto, jog viena kalba 
turi? Kodėl garbi Rymo vieez- 
patyste klestėjo, kodėl jos var
das pasaulio gala pasiekė? Zi. 
nome, kaip Rymiecziai ja plesz 
davo, instatymus invairius 
gudrius mokslus ir Dievui gar
be lotyniszkai raszydavo. G'n- 
davo, idant rasztuose ir senate 
niekas nevartotu graikiszkos 
kalbos. Kcdsl Arabija ir Grai
kija ir kitos karalystes tebe
stovi, ar ne delei užlaikymo 
savo kalbos? Nebesakau jau 
apie Valakus, kurie teip yra 
insimyleje in savo kalba, jog 
nerasi jokios svetimos knygos, 
kurios nebutu iszverte vala- 
kiezkai. Praleidžiu artima 
mums Lenkija, kuria visi pa
žįstame, kaip lenku kalba ten 
auga ir žydi. Kas to neregi ir 
nežino ? Raezau ežia teip ne 
dėlto, idant turesziau peikti 
svetimas kalbas. Ne. (Niekas 
nepeike svetimos kalbos nie 
kuomet). Ypatingai nepeikiu 
lenku kalbos, kuri per malonu 
Didžios Lietuvos Kunigaikš
tystes susivienijimą su Lenku 
garbinga karūna bemaž pri
gimta pasidarė mums. Atzpei
kiu tik ta, kuris savo lietuviez- 
ka pamėtė, nemyli jos ir, tar
si, iszeižadejo. Dieve! suteik, 
idant nors kart susiprastumem 
ir isz to snaudulio kuomet at- 
sibustumem. Ar nematome, 
kiek tai Lietuviu prapuola, 
nemokėdami ezv. tikėjimo da
lyku? Kiek tai nuodemiauja 
(gneszija) ir yra burtais apte
kę lig po sziai dienai? Ar ne
girdime, kaip tūlas mirszta 
nekrikezczioniezkai ir eina am- 
žinon paskandon? Vištai de
das už tėvo liežuvio pametimo 
ir prigimtos kalbos iezsižadeji- 
mo. Nes ka p prastas žmogus 
supras gerus 
daiktus, jei
skelbia, arba nemoka, jo kal
bos, arba nekerc'a ? Szv. Po
vilas sako; “Kaip klausysis ir 
tikėsis, jei nėra skelbėjo?” 
Kaip darys, jei tesupras mo
kytojo? Pasigailėkime musu 
paežiu kraujo, kurie gadinasi 
nuo tokio nežmoniezko darbo. 
Pas’gailekime musu pr.cziu są
nariu. Esame gi visi sąnariais 
nevien Kristuje, bet ir Tėvy
nėje. Neleiskime, idant musu 
dalele taip menkai pražūtu. 
Nepiginkime veliu (dusziu) 
apazlakstytu brangiu Kristaus 
krauju, idant nebūtumėm nu
kaitinti aštraus Teisėjo anoje 
teismo dienoje. Idant isz musu 
ranku nejieezkotu musu bro
liu kraujo Tas, kurs turi ga
lybe, užmuezes kurą, prapul
dyti vele ant amžių, B jokimes 
ir nusigaskime, o nen'ekinki- 
me musu žmonių kalbos (ypa
tingai tie, kurie tarnauja vė
lėms), nespaniekine ir apleidę 
prapulsime ir patis ir musu 
krajas”. (Daukszo Postilla. 
Vilnius 1599 m.).

Kun. Daukszo žodžiai teip 
yra teisingi, teip yra svarbus, 
jog reiketu juos užraszyti auk
so raidėmis, ir kiekvienam Lie
tuviui iszmokti juos isz atmin 
ties ir kasdien juos kalbėti.

(Toliaus bus.)

ir iszganingui 
ta°, kuris juos

Rinkimai artinasi ir musu 
tautiecziams privalo rūpėti ko
kius Kandidatus rinkti ant pa- 
vietavu urėdu. Sztai ant su
džiaus Schuylkillo pavieto yra 
p įeidavęs demokratinis kandi
datas p. A. W Schalck isz 
Pottsvilles. Yra tai senas ir tei 
s ng-is žmogus suprantantis pa susigerti. Žmona, negalėdama 
dėjimą musu Lietuviu ir jaigu sulaukti savo vyro, pasigaile- 
bus iezrinktas, tada su viseie jo ilgai stovineziu 
lygiai apsieis nepaisant kokios 
tautos nei religijos. Toki tai 
žmogų musu žmones privalo 
išrinkti.

Daktaras Blažej'auckas
Atvažiuoje in p. Kazuno ap 

tieka Mahanoy City kas utar- 
nike ir petnycze no 3 lyg 5 
po pietų.

Senatorius Penrose 
gins juos.

ap-

Visos Valstijos musu vientau 
ežiai atsideda ant jojo,

Szios dideles valstijos daug 
tukstaneziu musu vientaueziu, 
kurie dirba Kietu anglių mai 
nosia ar kurie jeigu atsitiktu 
ilgas atlaikas, nes ateinaneziuo 
se metuose baigiasi sutartie, ar 
ba bile kada, turėtu atkreipti 
savo atyda in Senatorių Boies 
Penrose, nes jis ir tuomet, 
kaip 1902m. laike didelio strai 
ko buvo padaręs, padės invyk 
dinti ramia sutarti.

Ka jis, Prezidentas Roosvel- 
tas ir kiti atliko ir pagelbėjo 
kalnakasiams iszkovoti trum 
peene darbo diena, didesne už
mokesti ir kitus palengvini
mus, mes tikimės, kad kalna
kasiai neužmirezo szio fakto.

Kaip kalnakasiai atsideda 
ant jo apsaugojime juju reika
lus, teip ir kiti ezies valstijos 
darbininkai laukia, kad jis ir 
tolau daibuosis juju reikalu 
pagerinime kaip darbavosi pir 
miau ir kad jie niekuomet ne 
bus apgauti.

Jie taip pat turi imti daly 
vuma Jie yra naujo rinkimo 
kandidatu ir Legislatures na
riu ir jis taps išrinktu, ar bal 
suoeit už, ar prieš. Musu vien- 
taucz:ai lai bolauoja už tuos 
Legislatures kandidatus, ku
rie parems Senatorių Penrose 
naujam rinkime. Dabar jie tu
ri ieztirt', katrie kandidatai 
gal paremti Senatorių Penrose 
ir tuos kandidatus išrinkti, 
kurie laike Suv. Vai. Senato
rių rinkimo, paduotu baisa už 
Senatorių Penrose.

be maisto 
arkliu ir parvaž’avo namo 
Vidurnaktyje ižgirdo parei 

nanti namo girta vyra ir b jo 
dama, kaip jau nekarta buvo 
gauti nuo j >jo “meliniu” pa- 
eiriepe kamaroje. Vyras be- 
jieszkodamas vifgi ja surado. 
Matydama, Kad ouo taip pa- 
eigerusio vyro viso ko galima 
susilaukt’, norėjo išbėgti m 
kieti. Jai tas pasisekė. Bet ne 
labasis ir ten ja surado. Inejes 
in yidu ir duris užskleidęs, 
eme žveriszkai muszti ir kan
kinti, o paskui ir kojomis

Vyrsz Puse Milijono
Dekavoniu uz geradejiste.

Tas ira prietelis žmoniu-kuris suteikia 
szyrdinga broliszka roti a dyki. Ne susinę* 
sze su gauje szendienynio vysokio sztanio 
apsigftrsyntoju: Jeigu apsergate liga, tai 
aikite pas savo miesto daktaro.
Bet jaigu turite liga gedinga-privatyszka, 
tai gal nenorite savo mieste gydintis, <> jaigu 
geidi teisingai tapti pagelbėtas, tai bukite 
iszmintyngi klauskite patarymo garsingo 
VokyszKo Specijalisto kuris sugryžo isz 
Europos, isztyrias pagerinimo budo gydymą 
vysokiu kroniszku ir odos-skuros lygu, 
szimtai tukstaneziu pasiliko iszgydintais, 
kaip-tai jaunu vyru visokios užsikrcczeinos 
ligos, apriezsziu lygu kaip tai Reumatizmas 
visokį napuczkai, iszpuolima plauku ūmai 
sustabdinti, nuo drugio-malerijos. Geriause 
isztyrta gyduole nuo atpratimo svaiginn- 
cziu gerimu-gyi-tybes, kuris su savo žyne 
prijims rodą, zednas, iszsygydinsGYRTIBE 
kurs tiek nelaimiu atsitinku irkruvyna pro- 
ce žūsta ir sveikata. Nebijokie paraszit- 
gromata, sekretai visame užlaikomi, goduo
liu nesiunezeme panevali, kaip kiti jumys 
prisiuucze per panevale iszvyliodami paskui 
tini centą nuo jusu, kure žmogus su szeimyna 
neturi ka valgyti, myslidamas tapti sveiku, 
tai užmoka ant sikio no keletą desetku 
doleriu. Cze visokias rodąs gausite, nie cen
tas nereikės mokėt, galite susiraszitc Lie
tu viszko kalboje, iszmintingais busite jaigu 
raszisite pas:

BRUNDZA & 00;
(SFECIJLISTS)

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

Ant pardavimo
Saliunas ant pardavimo su

spardyti. Norėdamas gi grei- namu, arba be namo, dasižino- 
nuėjo kite ant szito adreso:

Mr. P. Plikaitis,
Newark N. J.

cziaus su ja pabaigti- 
paeijieezkoti sau baslio (stati
nio). Ant laimes ižgirdes taji. 144 Adams St. 
trukezma jos tęva?, atėjo pasi- 
teiriauti kame dalykas, ir ra
dęs ja be žado, nunesz i in so
da. Sugrįžęs nei basis jau ne
berado savo aukos. Pajieszko 
jimus tese ir toliaus. Prikelti 
isz miego namiezkiai pasikvie
tė sau in pagialba kaimynus 
ir jiems pasisekė nežiūrint in 
jo grasinimus nuszauti, sziaip 
taip suriezti. Kiek visokiu 
skriauda ir kankinimu musu 
moteris yra priverstos nuken
tėti nuo savo vyru girtuokliu!

)t0 Mr«2« 

t (VW,ENAT,N,S 
J SALUNAS IR GROSER-SZTORIS

SUGAR NOTCH, PA.
1‘ai.luoda Ciikru, Kava, llerbata, Mesa 

Miltus ir vyska ta kas ira reikalinga tie 
žmogaus. Teipos-gi prie vietos randasi Sa 
Innas su milžiniszkais stiklais, szaltum abi u

■ pujkeis cyirarais. Priektair 
parduoda SZIPKORTES ii 

siuneze piningus in visas dalei 
svieto grejtai.

PUIKI SALE DEL MITINGU, SZOKIU Ir tt.

fionrtrp Millpr Be^ Pas Ragažinskaš uoui gc minui 9
ZIEGORNYKAS.

t
Gausyte czionai 
visokio tavoro kaipo: 
Ziegoriu, Ziegorelu, ■ 
Daimantu, Muzikalia- 
zku Instrumentu, 
Lenciugelu, Špilkų. Kožnas 
daigtas gvarantintas pagal už

mokėta preke. Szlubinei žiedai 
isz gryno aukso ir ne brangus, 
kas pirks tavora czionais, tai 
nesigailės.

George /Ąiller
113 W. Centre St.

Ant Sudžiaus
Balsuokite už

A. W. Schalck
Duoktie jam baisa. Demokratas

9W BROADWAI ST 
BROOKLYN, N. I.

NAUJAUS,AS 
X ISZRADIMAS

PA- DERMATOLBGUOS BOKRLB.

Daugybe odoo Ilgu naejna no neezvarauB 
užflilhikymo ir u žai krėtimo teipgi Ir-nuo 
viduriniu Ilgu. Daugumas gauni pucZkus 
pleiskanas, slinkimą plauku, plikimą per 
apsileidimą. Gydosi per neatsakanczlue 
daktarus ar agentus, kūne tik pinigus isz 
vilioja, o paskui raezote mums, kad eme- 
te daugybe gyduolu isz ‘.nvairiu apgaviku 
o pagalbos negavote ir sakote, kad. gal ir 
muso gyduoles negelbės. (Taigi meldio- 
me mums darodyti; kokis žmogus likosi 
muso gyduotemip apgautas.) Turime tu- 
kalancBius oreginaliRzku padekavoolu. 
Tegul nors vlenaa daktaras parodo mums 
tiek padekavoniu, o mes duosime dideli 

X atligynima. Plika gaiva sunku gydyti, ja- 
X ro senas ir galva žvilga, tai to pageloetl 
<5 ne galima, net jago jaunas, o turi rotus 

plaukus, o ant odos matytis maži plauku- 
;*) czel tai tam galima eutelktipageiba; piau 
S kai neyra grybai—viena diena ne iszayge. 
S Atsiseku k ian’iems nuslunslmedyka infor 

macija su placzlu apraszimu Mes nešiu- 
Q kme rielspyre savo gyduolu, teisingasis 
□ dūki aras to ne vienas ne daro. Kas nori 
j pereit i krint tegul raszo pas mus. Adresas

PROF. J. M. 8HUNBZA,

Gerai man ir smagu! 
No Ragažinsko sznap. 

selo turiu!
Ir tu kūmai 

nestenetum
Jago tokia a- 
rWka turėtum

Agentas 

i Columbia
ALAUS 

^^5 
54-56 N. MAIN STR.

Dr. J. Fropstep
Specialistas Ahiu Lygas 

Pritaiso akulorius. Stiklinus akis*
Mano darbas kalba del saves.

Ofisas adinas 8 ryte lyg 8:80 vakar*
Ofisas 15 E. Center St.

STEFAN ROVNIANEK
318 3-RD AVENUE

Puse bloko žemiau no PiUsburgltilo Paeito.

PITTSBURG, . PA.
Didžiausia Lictuviszka k\ autuve visokiu 

gerinin Suv. Vals. Kas tik naudojo muso 
nefalszavotas, nes czisius vynus ir arielkas, 
tasai ne galėjo atsigėrėt juju o geriause mie 
ra ir pata.navima tik pas mus apturėjo.

muso prekes:
Gera Raudona Arielka S*~’,oo
Gera Balta Arielka 2,oo
Bumas - - - 2,no
Hunui Jamaika > * d.oo
Ginas • • • 2 no
Ūuoglne Arielka - - 4r>o
Kimmel . - • 2,oo
A n he tas, smagus gėrimas - 2,oo 
Citatas spiritas . • 8,oo
Sllvaite • . . - 2,ūo
Sllvaite, tikrai Ltctuviszka 4,fio 
Terkellca ... 2,fio 
Terkclica. tikrai Vengrlszka t»,oo 
Koniakas . - - 2,5o
Kofllakas, Francuslsskas - 6,oo 
Obuoline Brandy - • 2,oo
Blackberry ... i,5o
Kosolfs, gardus gėrimas ■ 2,.*>o 
Meltuvuoge ... 2,5o
V issnlute ... 2,5o

2,5o 8,oe 
2,5o 3.oo 
2,fiO 3,oo 
S.oo c.oo 
2,60 3,00 
5,oo
2.50 3,oo 
2,fio
3.50 l,oo 
3,oo 3,50 
5,oo 0, oo 
3,oo 3,5< 
6,oo
3,oo 4,oo
5.50 6,oo
2.50 3,oo 
2,oo 2,5o 
B,oo salon 
3,oo galon 
3,oo galos

A M E R I KO N ISZKI VYNAI!
Ohio raudonas
Ohio baltas—saldus 
Knljfornl 
Kaliforni, 
KalifbrnMos itiuszkatalu
Kaliforni”"

os, senus, ruksztas 
os mustkalalu
oš tokalszkas

Kalifornijos (4 metu) Port Wine 
Ballforni, owNxcri Wine 
Kalifornijos Burgundy, raudonas 
Viduriams Kartus V ynas

gi,oo Galonai
1,25 “
1.60 “
1.60 “
1.50 ••
1,76 “
2,oo “ 
2,oo **
1.60 M
2.50 3,oo

Bsuikyte po prekes. Utkalblnlmas ant g!0,oA 
ir dadglau UŽMOKAU EKSPRENA Pennsy Ivanto, 

' Ohio ir West Virginia valstijose. Adresas:

Stefan Rovnianek,
116 Attune - Pittsburg, Pi,

UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

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

Suvienituju Walstiju De- 
posytoras.

DU PROCENTĄ MOKAM ANT 
SUDĖTU PINYGU ANT LAIKO.

Puikiausia 
užeiga 

lel Lietuviu!
Ir svetingiau* 
•ias priėmimas 
lel visu kur ra
itė gardia Arieikelo 1 
\lu ir Cigaru. Teip gi

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

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

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

Innyku ant pikniku, buitį, krik- 
sztynu ahi, nnrteri, vynus, ariel
ka ir Lt. Pristato in namus ahi 
ir porteri bonkutem. Gėrimą 
pirkti pas Norkeviczis yra kano

, godama. tiziurl PabandękiU

Harrison Ball, Prezidentas, 
M. M, MacMillan, Vice-PrczidentM 
Ira. TE. Barnes, Kasijerii.

Ka tik AplaikemeJ^
Visokiu rudeniniu ir žieminiu tavom del 

moteliu, 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 
daigiu del szliubo: szilko, atlošo ir visokio 
vilnonio ceikio su reikalingais papuoszimais 
Turime szliubiniu vainiku ir kvietku.

Teip-gi turime visokiu blanketu, kaldru, 
plunksnų ir puikiu drapaniu del kūdi
kio in krikszta, gausite geriau ir pigiau pas 
mus pirkti negu kitur. Ateikite peržiureti 
muso rudeninius ir žeminius tavoms, o jai 
pas mus pirksite, tai suezedinsite piningus, 
ni L _ ni_L^ ( 1^“ Pas mus dirba Lietuvaites.

ftWĮ {Pigus Namini Rakandai^
Pirkite geriausus rakandus ba tai yra pi
giausi, už tai kad jie visados gerai iszrodo. 
ir labai ilgai neszojasi.

Puikei padirbti sofkos 88 lyg 820
Parlorini rakandai 830 lyg 890
Szepos (sideboards) 812 lyg 850
Mieg-stubos setai 1,1 K ° " ",ls) 830 lyg 890

Užlaikėm daugybe visokiu puiku geležiniu 
lovų, balto, žalo ir meliuo koloro.

GUINAN‘S
201 W. Center St. 125 E, Oak St.
Mahanoy City, Pa. Mt. Carmel, Pa

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

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

Dial i tįsias 
surinkimas szlubiuu

, Ka tik dabar 
aplaikeme ant 
rudens labai

szlebiu visam mieste.

Puikios szlebes tafto 
szil ko, satin, kaszmiro 
ir 11, su atsakanezeis 
papuoszimais.
Visokiu ceiku ant ku 
dikiu szlebuku turimi 
ir gatavu labai paikos i

puiku ceiku
del szlebu me
linu, rausvu ir 
visokiu kitu 
puiku koloriu 
del kotu jekiu 
ir andaroku

Szil kai dabar 
madojo. Czia 
rasite didžiau
si iszrinkima 
szilku neigti 
kitur ir tai 
visuose kolo- 
ruose už maža 
preke.HARRY B. FRIEDBERG.

115 W. CENTER STR. MAHANOY CITY.
Kalbame Lietuviszkai, Lenkiszkai, Slavokiszkai, Angliszkai


