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Metas XXI

Kas girdėt ?
Da ir szedien turime terp 

Lietuviu senesnio amžio, jog 
mokintesnius žmonis laiko už 
apgavikus. Tai ne dyvai, ba 
tiejei mokytesni (ne da moky
ti) yra tai latrysteje ižsilavinia. 
Sztai ir sziczion Amenke turi 
me daugybe latru ir apgavy- 
ku. O kiek tai prasiminusiu 
bankieriu su ban krutino ir par 
duotojo visokiu szeriu žmonis 
prigavo, tai reiketu daug po- 
pieros sugadyti, kad visus su- 
raszyt. Ir tai dydesniuose mies 
tuose kaip ana Filadelfijoje 
“kuningaiksztis” pora kartu 
ėmėsi prie ‘‘džiabo”, paskui su 
klekneriu turėjo “džiaba” Na- 
jorke; Pittsburge buvo net ke 
Ii bankrutai ir tt.

Dabartės vienas labai isztiki 
mas židpalaikis “bankens ’ 
ižbego isz Najorko iszneszda-. 
mas su savim 80 tukstancziu 
doleriu ir tai vargingu žraone 
liu, per kurio rankas ižsiunti- 
nėjo piningus in Europa, par
davinėjo szipkortes o ir priimi 
nėjo ant užlaikymo.

Įdėtu vei tegul turi protą ir 
būda proseniu, kad bile raka- 
lui ne tikėtu. Turime czion tei 
syngu firmų, kurios no daug 
metu gyvuoje, kur ne vienas 
centas ne pražuvo,- per tuo
sius siunskite pyningus!

Ne vienas, katras jau siunti 
piningus per redakcije “Sau
les”, žino jog greicziause ir tei 
singiause gavo piningus pas 
ka buvo eiunsti.

Per laika 20 metu iszleido 
szimtus tukstancziu, o ne vie
no piningai ne dingo katrie 
tik siuntė. Ir szedien daugybe 
piningu per tarpininkyste re
dakcijas “Saules’’ iszleidže pi
ningu ka no teisingiause.

Redakcije su svetimais pinin 
gaiš biznio ne daro, ba savo pi 
ningu užtektinai turi; ir da 
žmogų greicziau paszelpe, ne 
gu svetimo geistu. A pi tai ga
li būti ludintojeis tie, katrie 
yra desekia ir pažynsta.

Ne trukus cielame Amerike 
prasidės darbai fabrikuose ge
ležiniuose. Ant daugelio susi 
rinkimu Najorke geležiniu 
trustu nutari ne laukt kaip isz 
puls iszrankai prezidento ir ki 
tu virszinyku, tiktai pradėt 
darba su visom pajėgom. Sa- 
vinykai fabriku jau padari 
kontrakta aat iždarbystes, ir 
aplaiki pnžadeyma no fabri
kantu, jog gaus paskolyti pi
ningu kiek tik norės. Dabar
tės ezimtas tukstancziu darbi- 
nynku gaus užsiėmimą tuo- 
jaus.

Isz to džiaugktis galime, 
Jagu tokia naujena gavome.

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 “Saule” tuojaus, o skaity 
eis laikas no Naujo Meto, o 
lig Naujo meto skaitys už dy 
ka. Jagu-gi užsimokės dabar 
§3.00, tai gaus ir Linksma Va 
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- 
siraezia gazietos, ydant isz to
sios progos pasinaudotu.

Darbszus žmogus, yra tai me
dis prie visko tykias,

O tinginys, yra medis niekam 
ne tykias.

Pacztinei bankai bus geriau 
se geradeyste del depozitoriu, 
ba bus gvarantyti per randa. 
Žmonis ne reikalaus bijoti, 
jog bankai bankrutina ir dings 
sunki proce. Teip teip, ant 
pacztu galėsime dėt piningus, 
o norint ir bankai pasiliks, tai 
jau naudos ne turės, ba niekas 
in bankas piningu ne dės.

Dydeluose miestuose, kur 
daugybe fabriku ir turcziu, 
vieszpatauje ne apsakytas var
gas. Szitai kaip apraszo laik- 
įaszczei, jog dydeluose mies
tuose desetkai tukstancziu vai 
ku nusidavineje in mokykla 
be pusrycziu. Tiejei vaikai ne 
pamena, kokis smokas sviesto, 
kokis smokas mėsos, o juk ten 
piningu yra daugybe!

Susivienijusiu inainicriu 
Amerikoj.

Lietuviu Locolis po Nume 
ru 918 Girardville Pa.

Mes užpraszom! visas lietu 
viszkas lokolius kad mumis 
prisiųstų kožnas lokolis savo 
pilna adrisa del tokio reika 
lo ba musu lokolis tur nutaru 
ei kad reik viena lietuviszka 
laikraezti apsirinkti kaipo Sa 
vo Organa! Tai mes turėdami 
adrisue po ranka užpraszisime 
dalegatus ifz visu lietuviszku 
lokolu del apsvarstimo to rej 
kalo ba kaip musu lokolis ma 
to kad be Organo savo kalboi 
O ypacz szuose laikuose tai 
norint mes visi prigulim prie 
vienos Organizacijos bet vis bu 
darni teip kaip ir iszsiekirete 
ir nieko nežinom katro lokoli 
kas dedas), norint anglių kai 
boj ir but apraezita ale ne visi 
gal suprasti tai dabar užpra 
szom katrie imat “Saules” lai
kraezti kad kožnas ant savo 
lokolio pirmo susirinkimo in 
duotum jus virezinikam ta 
musu praszima.

Užpraszo komite.
Adrisas

Sekretoriaus lokolio 918-ta. 
George Želvis.
P. O. Box 201

Girardville, Pa.

Paszventininias Abrozo ir 
Balius.

Kuri parengė parapija szv. 
Juozapo isz Donora, Pa. Ba
lius atsibus 10-tad. Spalio. 
Prasidės antra valanda po piet 
ir trauks's lig velibai nakczei, 
atsibus ant Bankos sales, 6-th 
ir MeKeen Avė. Ant kurio už 
praezom senus ir jaunus jauni- 
kaiczius ir paneles ant to sma 
gaus pasilinksminimo.

Muzika bes isz Parižiars ir 
resz visokius tancius ir valcue.

lužanga vyrams 50 centu. 
Moterims ir Panelėms 25 cen
tai.

Teipgi jer minėta Baliu bus 
leidžemas ant iezlaimejimo 
S.utas vertes §40.00 kuri paau 
kavo p. A- Kiveris, ant nau
dos lietuviszkos parefijos.

Ant rytojaus tai yra U-ta 
d. Spalio su didele iszkelme 
bus paszventinimas Abrozo 
Motinos Szvencziausios Ausz 
raus Bromo Tas abrozas yra 
tiktai naujei partrauktas isz 
Vilniaus in m ueu lietuviszka 
bažnycz:a. Pribus viskupas ir 
daugybe kunigu, draugyscziu 
keletas ir su muzika, kurie 
jau yra supraszyta.

Ant tos iszkilmingoi dienos 
seni ir jauni Lietuvei ir Lietu 
vaites isz visu aplinkiniu kai
meliu atsilankykite ant to 
puikaus apvaikszcziojimo.

Szirdingai uszpraszo,
Klebonas V. Pauk-zta 

ir Parafijonai.

isz Amerikos. Ateitie gyvastį idant už 
czediut daktaro kasztus.

Atsitikyinas va,jauno mi- 
nisterio.

Batonu per mares.
S). Louis, Mo .- II. E. Ho

neywell, gerai žinomas balonis 
tas, pasirengineje ant keliones 
per mares Atlantyko su balo- 
nu. Toje kelionėje jam drau
gaus Dr. F. Fielding isz San 
Francisco.

Vietoje paprasto gurbo tu 
res prikabinta prie balono luo- 
tele. Jago laike pagadinimo 
balono Honeywell gales per 
koki laika užsilaikyt ant van 
denio, pakol balona ne patai
sys. Jagu vejas bus pagal jojo 
norą, tai perlėks per mares in 
ketures dienas.

Explozije fabriko.
Pittsburg, Pa.- Baisi txplo- 

z’je atsitiko fabrike Plate 
Glass Co. No. 2 Tarentune, 
perka ugnis padare bledes ant 
§500.000 o aeztuoni szimtai 
darbininku ne teko darbo. Pa 
naktinys likos užmusztas laike 
explozijos,kurios l’g sziam lai
kui neieztirinejo priežasties.
Szua užtroszkino kūdiki.

Allentown, Pa.- Trijų me 
nešiu kudykis Onos Coleman 
likos užtroszkintas per dideli 
ezuni. Motina buvo palikus 
kūdiki vigeje kuknioje ir nu
ėjo ant virezaus paklot lovas 
Atėjus žemin rado szuni gulin 
ti vygeje ant kūdikio, užtrosz- 
kindamassavo sunkenybe.

Liūdnas gyvenimas yra mo
tinos kudykio. Buvo sužadėti 
naapsiviruot su savo m.lemu 
Austrijoi, nes jaunikis ketino 
kelautsujaja in Amerika ir 
tame mierije nupirkęs dvi 
szipkortas užėjo ant laivo. Ka 
da jau radasi ant laivo, jauni 
kis ne vos ka toki užmirszo ir 
iezejo isz laivo palikdamas 
Ona. Tuom laik laivas nu
plaukė su Ona in Ameryka be 
savo sužadėtinio.

Aykva prova api 
raganysta

Fernandino, Gal. - Czionais 
traukėsi akyva prova api ra
ganysta prieszais sena motere. 
Mažam namelije, apsiaubta 
medžeis, gyveno toji senuke, o 
nog kokio tai laiko pasklido 
žine jog užsiymineje raga 
nysta ir jog name atsibuvine 
je navatnos ceremonijos ir 
slaptingi apsieymai. Moters ir 
merginos, kurios jaunistoje 
datyre vargo, ir kiti reikalau 
jent pagelbos nuliudime, nusi 
davinėjo slaptingai in puiku 
nameli idant melst nog senu 
kės pagialbos. Ant galo eme 
dalybas tame ir policije. Ne 
senei susilaikė priesz nameli, 
senas automobilus, ir kaip nu 
rode kelionėje pagedo, o pake 
ievingi prasze idant juosius 
inleistu ir paskolintu replių. 
Sene ne prijausdama jokios ne 
laimes, nuėjo m vidų jeszkot 
replių. Buvo tai perredyti po 
liciantai, kurie insigave in na 
ma, persistatė jems navatnas 
regymas. Tamsiam kambari 
apszviesta tik maža žibinte, šie 
nos buvo nog lubu lig padla 
gu navatnai iszredytos su žmo 
giszkais kaulais ir pakauszeis, 
sziksznocparneis, apuokais 
pelėdos, szuniu galvos, seni 
katdai, peilei ir kitoki inagei 
nog senoviszku laiku. Toliaus 
policije užtiko daug visokiu 
kningu su būrimais ir užkeiky 
mais o ir surasze savo kortu 
meriu terp kuriu radosi ženk 
livos ypatos. Isz priežasties 
tamsuneliu daejo sena ragana 
prie milžimszko turto ir pui 
kaus namelio. Nes “tol uzbo 
nas nesza vandeni pakol ausie 
ne nutruks.” Policijantai pa 
eme su savim “ragana” in au 
tomobilu ir nuveže in kaleyma 
Ir raganista ne pagialbejo 
priesz ranka teisdarystes.

i

East St, Louis, Mo.-Lz prie 
žaetiee ligos Augustas Fi 
gi perpjovė sau gyslas ran 
koše o isz priežasties nutekimo 
kraujo numirė in trumpa lai
ka. Kone paskutinius žodžius 
ka isžtare in savo paezia buvo; 
“Nėr ka iždavynet paskutini 
skatiką ant daktaru ir gyduo- 
lu. Tegul veluk pasilieka del 
žieminiu drapanų musu vaike
liams.”
Eksplozija užinusze 13.

Richmond, Va- Quaker 
Oats kompanijos elevotorije 
javu pasidarė baisi explozija 
ir visas eievatoris tapo eunai 
kintae. Vienuolika darbinin 
ku ir dvi moteres katros rades’ 
arti elevetoriaus tapo užmuez 
tos. To ei splczijai pasidarė ug 
nis kuris sudegino visa eleve 
toii drauge su 75 tavorineie 
trukeie.

Viciiiuolikit ypatų 
pražuvo ugnije.

New Yoik.- Ant uliczios 
Mulberry No. 71į kas tokis 
padege narna kuriame gyven , 
aeztuoniuolika szeimynu. K ) 
ne visi radosi sunkiam migi 
kada ugnis pasirida. Ugnije 
pražuvo vienuoleka ypatų ir 
kone penkes-deszimts likos 
pažeistu per iž zokima hz lan 
gu. Namas buvo užgiventas 
per italijonus.

ISZ BOSUOS, LIE.
TUVOS IR LEN- 

KIJOS.
JLnvedymas moral iszkumo 

terp jaunumenes
Warszava.-Po vadovysta 

varezavinio gubernatoriaus, 
barono Korio, atsibuvo czionai 
specialiezka rodą prieinvedimo 
moraliezkumo in didesnes ir 
žemesnes mokelaines guberni- 
joi varezavskoi.

Ant rodos nutarė sekanezius

Petersburgas.- Angliszki 
laikrasczei paduoda juokinga 
atsitikyma ministerio vainos:

Kelios dienos adgalios inse- 
do in pirma klasa geležinkelio 
Petersburge ministeris vainos; 
pasiredias prastai, kuris neken 
te tabako. Ūmai po tam inejo 
in ta paezia perskyra angli 
kas su cigaru luposia.

— Praszau ne rūkyt- szauke 
ministeris- ba asz nekeneziu 
durnu.

Anglikas dirstelėjo ant 
ministerio iszpaszones ir tolaus 
pradėjo leist durnus isz cigaro.

— Pone, tai paniekinimas 
mano ypatos, praszau priymt 

hnano bilietą.
Anglikas malszei insidejo 

bilietą ministerio in kiszeniu, 
ne nustodamas rukias.

Ant artimiausios stacijos in 
pykias ministeris kaip žvėris, 
paszauke tarna ir liepe nuobro
du pasažiera iszmest isz yago 
no. Geležinkelio tarnas inejna 
in perskyra ir klausė Angliko 
pravardes. Tasai neatsakyda
mas ne žodelio, isztrauke bi
lietą kuri buvo aplaikes nog 
Vajauno ministerio padavė tar
nui. Uredninkas pasikloniojo 
anglikui gilei ir perpraszes jin 
liepe trukini yrtis tolaus, nete 
mindamas ant apkvaitusio mi 
Misterio.

Uredninkas paymdamas bi 
lieta nog angliko, perskaitęs 
mislino, jog tai pats ministeris 
o ne kas kitas.

Priverstinas cziepimas-
Rosijo Valdžia ketinanti in 

vesti toki instatyma, kad visi 
žmones priverstinai butu nuo 
raupu cziepijami.

Vėl nelaime kasiklojc.
Juzovkos kasyklose vėl bu

vo baisus nelaimingas atsitiki
mas. Užgriuvo žeme ir prislė
gė 7 darbininkus kuriu du my 
riop užmuszti, o 5 tik apalpę.

prisakymus: Prižiūrėt ir pis 
kyrt tam tikra mandiera. Te 
myt, idant studentai ne neszio 
tu mandieru po mokslui ir tu 
reti biletus kuriuos turi paro
dyt biliete. Uždraust rukima 
tabako publicznoūa vietosią ir 
ant ulieziu ir uždraust neszioji- 
ma lazdelių. Ne pavelint vaiksz 
tineti studentams kuopomis 
ne daugiau kaip 3. Uždraudi 
mas studentams vaiksz cziot ant 
lenktiniu ir kitokiu sportu. Ne 
vale atsilankyt in karezemas 
bufetuosia ir kur randasi 
bilardai. Pavelinimas atsilan
kyt in restauracijes tik I ir II 
klasos ir tai tiktai drauge su 
tėvais. Uždraudimas atsilanky
mo ant geležkeliu stacijų 
be pavelinimo raeztelio nog 
mokeliezkoe vadžios. Atsilan
kymas in teatrus, cirkusa ir 
koncertus pavėlinta yra tik su 
moksliszka valdže. Buvimas 
namuosia paleistuvystes rustai 
yra uždrausta. L’ks paskyrta 
atskyrus prūdai ant c’užineji- 
mo laike ž'etnos ir tieja bus po 
prižiūra mokeliszkos valdžios. 
Studentai turinti mieste gimi
nes gaus pavelmima būti pas 
juos ant starcijos. Uždraudi
mas studentams atsilankinyma 
in publieznas skaitinyczes ir 
kninginus.

Augszcziau minėti pastanavi 
mai bus nusiunsti in policije ir 
Y šiem mokeliszkiem užvedy 
mams idant stengtųsi visi tuo
sius paliepimus iszpildyt ir 
prižiūrėt idant studentai juos 
ir iszpildinetu.
Permainos Seinų Kunigi 

jos tape:
Kun. Žvingilas isz Kobilino 

perkeltas in Pasviontina vika 
ru. Kun. Kaunas sugrįžus po 
gydymosi perkeltas vikaru in 
Kobilina.

Kovosis su kataliku 
tikėjimu.

Minske dabar yra didelis 
Lietuves ir Balta Rusijos po
pu suvažiavimas. Tariasi, kaip 
geriau butu kovojus su kata 
liku tikėjimu. Žinoma, beval 
džios nemano apsieiti. Kovos 
vadinasi, ne tik žodžiu bet ir 
kumszcziu.

Cholera mažinusi.
Petersburgas.- Valdžei pa

sisekė apmalezyt cholera ir jau 
ženklivai mažinasi toji baisi 
liga.’Lig sziai dienai sirgo tik 
463 o numyre 268.

Terp genarolu Draszewskiu 
o peterburginio palicmeisterio 
atėjo prie ginezu api paleidy. 
ma isz ligonbuezio per greitai 
ligonius.

Visosia ligonbutese gidyto 
jai iszbandineje nauja gyduole 
prieszais cholera kuria iszrado 
italijonas Serimber, ir badai 
labai yra pasekmingas.

Teroro darbai.
Nuo rugpiueziu 15 iki 31 

dienos Rusijoje nuo teroro 
nukentejo 24 valdininkai (8 
užmueztairl6 sužeista) ir 30 
iuvairiu žmonių (užmuezta 19 
sužeista 11) Iszpleszta per ta 
laika in 119.348 rublius.

Praszymas uždengti ’alų 
dės ir monopoli.

Markovo miestelio, Vilniaus 
pavieto, gyventojai padare nu 
tarima melsti vyriausybes leis
ti uždengti ju miestelyje dvi 
aludes ir monopoli. Su tuo 
praszymu, vardan miestelio 
giventoju, atvyko dabar pas 
gubernatorių vietinis szventi- 
kas ir mokytojas.

Isz visu szalu
50,000 Lavonu ant 

ulieziu
Bjmbai Tnlie.- Miestas Hy- 

derabadas, kuris likos užlietas 
per vandeni, tai persistato ant 
milžinitzku kapiniu. Uliczios 
ir turgavietes yra vien purvi. 
nas, akmenų ir supuvusiu 
kunu. Ne spasabas yra apskai 
tyt auku pražuvusiu per tvana, 
nes kaip mena nekurie, tai 
pražuvo ne mažiau kaip 50,000 
kuriuos valdže sudegina 
Bledes apskaito ant szimto 
milijonu doleriu Ilyderabada 
yra tai stalycze tosios provin 
cijos ir guli prie kraszto upes 
Muši.

Bulgarija renges ant 
vainos.

London.- Ministeris Mali- 
now telegrafavo pas kunin 
gaikszti Ferdinandą, kurie vie 
szinasi Europoj idant tuojaus 
sugrįžtu pamon. Tasai Telegra 
mas duoda suprast api ateinan 
cze vaina su Turkije. Visi 
fabrikai dirba diena ir nakti 
prie dastatimo vajauno 
materijolo ir pasirengineje 
gvoltu ant sukuopinimo vaisko 
ant rubežiaus.

Bulgarai jau sukuopino sa
vo vaieka o ta pati daro ir 
Turką’. Austrije sukuopina du 
pulkus peksztininku ir pulką 
raiteliu.

Mieste Sofijoi likos iezlipin- 
ti plakatai su paraezu ‘ Bulga 
riję luoša!” ir jog iszeigavo isz 
po Turkiezko jungo.

Visos Europines vieszpatys- 
tęs yra didelėm nerimastije isz 
priežasties, jog Austrije jau 
užėmė dvi provincijee nog Tur 
kaus ir ejna in pagialba Bul- 
garijei o teip-gi ir Vokietijei.
Japonai parengti ant priė

mimo Suv. Valst. Įlotos 
Tokio Japonije- Parengi

mai Japonijos ant priėmimo 
amerikoniszkoe flotos jau pa 
baigti, f lota atplauksiu Japo
nije 17 diena szio menesio in 
pristova Yokohoma isz kur 
plauks in Tokio. Mikado (cieso 
rius Japonu) paženklino 20 dre 
na kaipo randaviszka szvente 
ant priėmimo flotos ir aficieriu 
cesoriezkam polociuje. Pro
gramas priėmimo yra labai 
brangus o kas svarbiausia, jog 
Japonai nepavelins amcr.Ko- 
nams iszduot ne skatyko vis 
kas del ju bus už dyka o del 
aficieriu likos kvatiera pas- 
kyrta ciesoriaus palociuo- 
šia.

Balsi bedarde Anglijo!.
London.- Angliszkas randas 

neajimislina kokiu epasabu ga
lerna būti užbėgt bedarbe ir 
atejt in pagialba del tukstan- 
ežiu darbininku neturineziu 
jokio užsiėmimo Žinunai pri 
pažinsta jog skaitlis ne turiu- 
ežiu darbo pasidaugins dvigu
bai atejnanczia žiema ne kaip 
20 metu adgalios. Paežiam 
Londone randasi ne mažiau 
kaip keturi milijonai žmo
nių be jokio užsiėmimo^ Glas- 
gove randasi suyirszum 25,000, 
Šunderlande 13,000Liverpoole 
14,000, Manchester! 8.000. 
Priek tam reike daduot Lau 
caihire 150,000 žmonių strai- 
kuojan ežiu fabrikuosią vilnų. 
Badas ir bedarbe Anglijoi yra 
didele.
kiek Berline iszgcre 

alaus.
Berline.- Tomis dienomis 

vienas isz berlimszku daktaru 
apskaitė kiek tenaitinei gy
ventojai ižgere alaus per me 
ta. Isz tojo apskaitymo pa
sirodo jog Berline randasi 
13,193 karezemu aiba viena 
ant kožno 157 gyventoju. Tose 
karczemoeia iszgere kas metas 
438 939.532 litru alaus. 24- 
702.t>25 litru vyno. Ant kožno 
berlinieczio pripuola po 236 
litru gėrimu už 100 markiu ir 
85 fenigius. Nėr ko stebefs, 
juk pruselei tik ta gali pada
ryt.

POPIEŽIUS KETINA USZ 
DINSTA PADEKAVOTI.

Neužganadinimas ne 
kuriu kardinolu ir 

viskupu.
Rymas. - Žine paduota laik- 

rasztije “Avanti” ūzszauke 
czionais didele nerimasti, o ku
ri teip skamba:

'‘Kardinolas Merry del Vai. 
sekretorius Popiežiaus Piuso 
X. ketina neužilgio atsitraukt 
nog dinsto. Priežastis jojo at- 
sitraukymo yra perdeymas 
amerikoniszku ir angliezku 
virszininku Bažnyczios, o ypa
tingai kardynolu Gibboaso isz 
Baltimores ir arcibiskupo Ir- 
lando isz St. Paul, kurie už- 
protestavojo prieszais rustu pa 
liepimą nekuriu permainų.”

Pasklydus ta žine po svietą 
pradėjo visaip minėt pnežaete 
atsitraukymo Popiežiaus:

Jog tieje patis kardynolai ir 
biskupai dryso lig tam lipšniu, 
idant reikalaut kad Popie
žius prasiszalintu o kuris tai 
buvo negirdetinas pareikala
vimas, nes susipratę jog tat ne 
gerui, kanecz spiresi idant kar
dinolas Merry del Vai butu 
praszalintas nog savo urėdo.

Jog Kanecz amerikoniszki 
biskupai spiresi idant liktųsi 
atszauktassiuntinys Pop’ežiaus 
isz Waehingtooo, arcibiskupas 
Falcon io.

Priežastys neužganadinimo 
kokio tai skaitlaus kardinolu 
ir biskupu ketina būti sekan
tis.

Kaip žinoma, jog Popiežius 
Leonas XIII. buvo vienu isz 
geriausiu diplomatu savo laike 
Leonas XIII. užsiyminejo la 
bjauria diplomatiszkais veika
lais su karaleis, ciesoreis ir pre 
zidentais. Veikalais kiszantie- 
si bažnyszios atydavinejo in 
rankas kardinolu ir diskupu.

Jog tebiris Popiežius Piusas 
X. aprinktas penki metai ad- 
galios, laikosi kitokio paredko 
ne užsiymineje jokeis diploma 
tiszkais veikalais, nes daugiau- 
se užsiymineje bažnytmeis vei
kalais. O reike atsimint, jog 
tebiris popiežius, kaipo kunin- 
gas Sarto, buvo ilgai pirabasz- 
czium parafijos ir buvo žino
mas kaipo darbszus kuningas 
ir rūpinosi apie gerove savo 
partfijonu. Kada vėlaus pasi
liko biskupu Venecijos, lai 
kesi to paties sistemo: nepasi- 
sziauses, darbszus, rūpestingas 
visame, ne insikiezinejo in vei
kalus kitu diecezijų, ne eme 
dalibu politikai, nes atsiženk- 
linejo kaipo geras piemuo, mb 
lemas per kožna parafijona.

Per tai turi gera paliudini- 
ma kaipo kuningas ir pažinsta 
gerai stoka silpnumo žmogisz- 
ko ir dvasiezko.

Kada ant galo kun. Sarto 
likos isznesztas ant didžiausio 
dinsto Bažnyczios Kristuso, ne 
permaine savo budo. Nereika 
lingus iždavimus nukirto, teip 
pas tarnus kaip ir pas pralotus 
ir kardinolus; mažai temino 
ant susisebravimo su karaleis 
ir ciesoreis, nes užsiėmė žmo- 
nims - prascziokeleis, mažule- 
leis szio svieto, rodinejo kar
dinolams ir biskupams daryt 
teip pat; visiem dvasiszkiems 
liepe apsieitinet dorai, rnora- 
liszkai, darbszumu ir rūpintis 
api gerove savo parafijonu; 
darodinejo turėti mažesnes baž 
nyczes ir mažesnes parafijes, o 
daugiau ju; paliepė idant ant 
vargonų motere ne giedotu; 
paliepinejo visokias reformas 
del gero bažnyczios ir žmonių 
o varginga kuninga priėmė

pas save teip kaip ir turtinga- 
kardynola arba biskupa. Ant 
galo paniekino teip vadina 
ma modernizmą religijoi, davės 
damas, jog tikeymas Kristuso 
yra visados ta pati.

Kaipo savo rodininkus ir 
reprezentantus iszrinko tokius 
jau kaip pats yra, sekretorium 
paskyrė Meery del Vai; delega 
tu in Washingtons arcibisku- 
pa Falconio ir 1.1.

Žinoma, jog tokie apeieymas 
Popiežiaus X ne patiko del 
angeztu tarnu bažnyczios, pri
pratę prie diplomatiszku ir 
politikiszku randinimu numi
rusio Leono XIII, po kuriuom 
turėjo daug luosybes ir dare- 
kas jems patiko, pagal savo 
norą ir iszmamina. Už tai už
ėjo nesupratimas neužganadi
nimas ir daejo priek to jog pa
reikalavo atluosayimo nog 
dinsto kardinolo Merry Del 
Vai no sekretorystee, teipgi ir 
atstatimo nog dinsto arcibieku 
po Falconio kaipo siuntinio m 
Washington,a.

Ar Piusas X. duosis pnsi- 
kalbint prie praezalimo tuju 
dvieju tarnu Szv. Bažnyczios, 
ne žine, Nes tiejei kurie geriau 
pažinsta Popiežių tvirtina, jog 
ant to niekados nesutiks. Ba 
juju nuomonėms susitaiko su 
jojo, o vela Popiežius X. ne 
priguli prie tuju idant prasisza 
lintu nog savo nuomonių ir 
papratimu.

Gerai padarytu kad tokius 
ponelus iszvarytu.

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

Lietus Kauno gub.
Kauno gubernijoje per Ii 

menesi be perstovos kas dien 
lijo. Dabar paskutinios žinios 
danesza kad nustojo liję isz 
ko visi tenaitinei gyvnetojei la 
bai džiaugės,

Dauderiai.
(Sziauliu ap.). Neseniai ežia 

pasikorė savo gnnczioje ūkini- 
Kas K; Szveistys. Mat žiema, 
bekertant miszke medžius, 
medžias jam koja nulaužė. Isz- 
važiavo in Ryga gydyties. 
Daktarai pripažino, kad jam 
būtinai koja reikia nuplauti. 
Szveistis nesutiko Užgulėjęs 
keletą menesiu ligonbutyj, isz 
leides visus pinigus ir matyda 
mas, kad nieko gero isz to ne 
bus, sugrįžo namo, kur ir pasi
darė sau gala.

Paneveželyje.
(Kauno pav ) ir jo apylinkė

je rugpiuezio 16 d., buvo le
dai didumo sulig laukiniais 
obuoliukais. Ant lauko iszku- 
le žirnius, iezmusze bažnyczios 
16 stiklu ir kitoniezku jeibiu 
pridirbo.

Namai Vilniuje.
Vilniuje yra 4.232 mūriniu 

ir 5363 metiniai namai, tame 
skaitliuje bažnycziu ir t. t.-mu 
rimu 137, mediniu 22.

Gelažiai.
(Panevėžio pav.). Musu apie 

linkeje žmones dar ne gali ru- 
giuseti, nes labai žeme szlapia 
o kur sausesnes yra vietos, ten 
atsirado kirmėlės, Kurios grū
dus ėda.

Dvarai kviecziu dar vis ne 
gali baigti vežti, nore jau ge 
rokai apdigo.

Lietus ir lietus kaip priesz 
visuotina tvana!

Panevėžys-
Akczižiu valdininkas Sz, ne

bepakeldamas sunkios giveni- 
mo nasztos, szove in žmona, 
paskui pats dviem szuviam nu- 
siezove. Jo sužeistoji žmona 
ezoko pro lange, bet likosi gy 
va.
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AMERIKE—Ant cielo meto $2,50
ant puses meto 1,25 
ant ketverczio meto 65 

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

Mėnesinis Rasztas “Linksma Valanda" 
AMKIUKE AST MET0...._—_____ _____  ,1,00

lezzaž’avo iszkeikes Miclia- 
levicziu, kurie už tai da labiau 
pradėjo mus persekioti. Nega
na, kad musze lazdomis, bet 
paskui ir akmenais ihete.

Czernicoe taipgi po tam ap
lankymui labiau ant musu už 
sėdo su visokiais apsunkini
mais. Kožnai czernicai, kož- 
nam djakui, sargams ir net 
vaikams buvo valia mus musz 
ti, barti, stumdyti, keiti. Taigi 
visi ir vaikscziojo su lazdomis 
kaip su ezoblemis.

Visoki darba, kokiu mus 
apsunkinta, pratęsdavo koil-

KNai.IJE............... ....... ....... ...... ......._____ T .h
7-1USV8............................________________ 7 m,
tfOSSIJE.....—............. ..  S1,50

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

AMEBIXE----------- .---------------------- ......... (3,00
..... ..................................... (4,50

ANGLIJOJ............... ............  „............ 10 Bb

Pl iek tam pilnai užsimokeja 
skaititojei, kas metas aplaiko 
dovana puiku Kalendori.
ENTERED AT THE MAHANOY CITY 

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

Atminimai
MakrinosMieczyslvuskutes 

Bazylianku Perdetines 
Minske.

(Tasa.)
Tuojaus atvažiavo Siemiasz- 

ko. Skambino varpais ciela va
landa. Prieszai ji iszejo visos 
czernicoe, o mus uždaryta kale 
jiman. Neužilgo atėjo pas mus 
su Michaleviczium. Atėjo pas
kui ji ir tarnai. Siemiaezko m 
mus szvelnu balsu prabilo:

— Labai man linksma, kad 
jus matau.

— It mums labai linksma, 
jaigu ateini pas mus kaipo tik 
ras vyskupas ir piemuo, bet 
jaigu kaip apostatas, tai szalin 
nuo musu!

Jisai tada apreiškė, kad at
keliavęs ant musu praszymo, 
kad musu praszymas su noru 
priimti pravoslavu tikėjimą 
jam szirdi sulinkemino, kad 
man atveža pas torala ant ženk 
lo vyresnybes, padalydamas 
mane jenerolka ir žvaigžde 
ant ženklo ciesoriaus malones. 
Mielinome, kad jie pasiuto taip 
kalbėdamas, bet podraug ir 
pabugome, mielydamoe, ar 
kartais kuri isz musu mus neiez 
davė. Visos viena ant kitos žiu 
rejome ir nieko tokio negalė
jome suprasti.

— Ka sakai, latria-atsilie- 
piau- kas tavęs praeze, kad rti 
ateitum gundyti ?

— Tu pati- pertrauke 
Mchaleviczius.

Seserys pradėjo verkti, o asz 
susirūpinusi iszlupau isz Šie- 
miaezkoe rankos neva ta mano 
praezyma; iezvyniojau ir pa
matėme parasza Michalevi- 
cziaus didėlėmis literomis “I g 
na t Michale vic z”.

— Tai tu latre apgavai savo 
poną ezetonal- ir mecziau jam 
ta popiergali in akie.

O jisai drįso pasakyti: Jus 
p s i a k r e w kojas man lai
žėte, ant keliu verkdamos pra- 
szet tos malones.

— Ak, latre! Ir tu nebijai 
Dievo taip meluoti! Juk tu ži
nai, kad nuo kaneziu neiszsi- 
praezome, o da turėtu mum 
praszyti, kad toki atvestom. 
Koksai pa's esi kuris del tavęs 
tiktai a r c h i r e j, o del mu
su lygus tau apostatas.

O paskui Siemiaszkai ta
riau:

— Pasikabink ta kryžių, 
kuri man atneezi, tarp savo 
kryžių, su kuriais tavo krutinę 
apkabinta, nes seniau latrus 
kardavo ant kryžių, o eziandie 
matau latro kryžius; negundyk 
Dievo tarnaieziu!

Nusidivijo Siemiaezko, bet 
su piktumu susilaikė, mat no
rėjo gražiais žodžiais mus pri- 
kalbyti savo pusėn. Nesulauk
si tu, sziaures vaike!

Iszejus Siemiaszkai isz 
džiaugsmo net pradėjome verk 
ti ir dekavojome Dievui už 
tvirta valia. Seserys susigrau
dinusios prie manės prisiglau
dė.

Dar ta paezia diena Šie 
miaszko mums atsiuntė popa 
Andrianovicziu, idant pas mus 
isztirtu teisybe. Dažinojo jis 
apie musu tvirta pasilaikyma, 
pagrasino kancziomis ir kartu
vėmis, už ka mes jam padėka 
vojome. Iszejo nieko nepeszes.

Ant rytojaus Siemiaezko lie
pė mus nuplakti ant kiemo 
prieez jo akis.

giausia.Ir taip, czern:cosmums 
liepdavo neszii vandeni isz 
upes Polota variniais uzbonais 
bet neatbūtinai su isztieeta ran 
ka, kad kartais vanduo nepri
siimtu katalikiszkos dvasios; 
pamacziusios, kad kuri kitaip 
uzbona nesza, tuojaus tai van
deni iszliedavo ant galvos ir 
liepdavo vėl griežti vandene. 
Žiema po tokiai maudynei kol 
nueidavai pas upe, visi szlapi 
drabužiai suszaldavo, pavirs
davo in leda. Per diena taip 
mus varinėdavo po keturis ar
ba penkis sykius; paskui hep 
davo czystyti namus, o ant ga
lo su lazdomis muszdsvo.

Po keliu menesiu (1839) pri 
buvo Siemiszko szventinti sa
vaip bazylianu bažnyczia, per
dirbta ant cerkves, prie kur o 
darbo ir mus norėta priverst’, 
bet mes velijom sau lazdas, ne 
gu pridėti ranka prie tokio 
dari o.

Siemiaezko tuojaus atėjo 
pas mus su kalbinimais, kad ir 
mes eitum ant paszventinimo, 
paskui prie spaviednes ir ko
munijos. Atsakėme.

— Dievas pats mus mokina, 
o musu duszioms be tavo spa 
viednes bus maloningas; o 
tu, apostate, ka perstojai bū
ti musu piemeniu, nepaisyk 
apie musu dusziu badavima, 
bet geriau dabok musu apleis
ta ir kankinama kuna; duok 
mums valgyti, ba badu numir 
sime!

Siemiaezko nuėjo in cerkve 
ir liepe paskui save mus, va
ryti. Tada pulkas d jaku ir 
bernu su lazdomis ir kuolais 
puolėsi ant mus. Tame varyme 
beveik visos seserys buvo su- 
mueztos; man taipgi buvo pers 
kelta galvos skūra.

Kada priėjome prie cerkves, 
jau visos buvome kraujuose, ta 
da asz atsisukus atsiliepiau: Se 
serys! vardan Knstaus'neszki 
me savo galvas po ezoblemis! O 
in seseri Vavrzeckiute: Imk ta 
kulbuke ir mesk po Siemiaez
ko kojom!

Tas viskas atsitiko umu lai
ku. Siemiaezko stovėjo palei 
cerkves slenksti -aez-gi szo- 
kau prie dailydžio ir suszukau: 
duok man eavo kirvi! Dailyde 
paleido kirvi aut žemes; aez 
pasigriebus prie cerkves duriu.

Visos seserys puolė ant keliu, 
o aez taipgi ir rėkiau garsiai 
ant Siemiaezkoe:

— Buvai musu piemeniu, 
dabar buk budeliu: ka’p ezv 
Barboros tėvas žudyk savo vai 
kus! Sztai tas kirvis. Imk ji, 
ir kirsk mums galvas, paskui 
sumesk eavo cerkven, bet mu
su paežiu, kol mes esame gy
vos, tenai koja nepastovės! 
Neatmenu visu žodžiu, ka tada 
jam sakiau bet atsimenu tik 
dieviszka ugni, kuriaja tada 
aez perimta buvau.

Tai pasakiau kelis sykius: 
imk, praezau tavęs, imk ta kir
vi, kapok mums galvas!

Siemiaezko iezmete man isz 
rankos kirvi, kurie puldamas 
sužeidė seserei Hortulanai Ja- 
knbauekiutei koja.

Paskui mane in veidą, be- 
muždamas, iszmusze viena dan
tie, kuri aez tuojaus isz burnos 
iszemiau ir apieravojau Sie
miaszkai, sakydama.

— Imk te dantidel atminties 
savo gražiausio darbo; inetatyk 
danti tarp orderu, o jie labiau 
blizges negu tie visi tavo žibu- 
ežiai, už kuriuos eavo duezia 
pardavei.

Tada Sziemiaszko taip kaip 
apalpęs ezauke:

— Nuliudino mane, nuliū
dino - ir sugriuvo ant popu 
ranku. Popai jam tuojaus pa
davė ka toki gerti, o mes visos 
užgiedojame “Te D e u m.”

Griežiant bieki nusiplovėme 
kraujus ir žaizdas, paskui vėl

prie darbo. Siemirszko-gi nu
ėjo pas czernicas nakti praleis
ti. Bzveik visa nakti g rdejo- 
me kliosztoriuje riksmus 
u r r r a ant garbes Siemiaez- 
kos ir Mikalojaus. Mes-gi gie- 
dojame szventae giesmes.

Micliilevicziue visokiais bu
dais mums už tokius pasielgi
mus atmonydamas, atmonijo 
ir geležiniam katilui, kuriame 
mes virdavome sau valgi, gau
ta nuo mielaezirdingu žydeliu; 
keikdamas spyrė su koja ir su- 
musze. Taigi ilga laika neturė
jome szilto viralo. Bet syki 
vienas žydas, vardu Jankielis, 
musu varga iezgirdo ir dova
nojo mums nauja katila.

Mich.Ieviczia su czern'comie 
mus vis labiau kankino; bet 
ant galo Michaleviczius, būda 
mae visada g rtas, ant kiemo 
paslydo, galva inmerke van
dens duburiu ir ant vietos už- 
sižiauksejo. Dieve susimylėk 
ant jo duszios! Czernicas pas
kui mums sakydavo;

— Tai jusu laime, kad ta 
nelaime ne naktį, bet diena at
sitiko, o tada jus butu užmuez- 
ta (1840)

Nuo to laiko mus yalde po
pas Ivanavas, kuris mus da 
arsz:au muszdamas, persekio
damas vis sakydavo: asz ne 
Mieli leviczius!

II.
Nuvarymas m Polocką - Ka 
įėjimai ir kanezios Spasoje 

(1840 - 1843).
In antrus metus po musu 

pribuvimui in Vitebską, jau 
vėlyvu rudeniu, 1840m. pa
matėme ant kiemo kareivius. 
Vėl tuojaus mus po dvi už 
ranku ir kojų sukaustyta ir nu 
varyta, kaipo pirmiau, nežinia 
in kur.

O, koksai tai mutrs buvo 
sopulis kada nuo mus, atimta 
kryžius musu, kuris mus atve
dė in Vitebską. Atimta no 
mus musu Mieliausi sakant:

— Jus re vertos Kristaus 
neszioti!

Iszejome taipgi petnyczioje 
verkdamos ir raudodamos 
Kristaus, ejome dvi dienas 
nieko nevalgydamos isz dide- 
To gailesizio! Pribuvome in 
Polocką nedelioje po pietų.

Pirmiausia mus sulaikyta 
ant miesto plecaus, apetaezius 
kariumene, per kuria biedni 
žmones kaip galėdami veržėsi, 
nežiūrint ant kareiviu stumdy- 
mu ir muszimu ir mete per ka
reiviu galvas mums duona ir 
kitokius valgius. Ant to ple- 
ciaus mus laikyta iki paežiam 
vakarui.

Vakara mus nuvaryta in bu
vusi Bazylianu Kliosztoriu, ku 
riame jau gyveno popai ir czer 
nicos. Apsuptos gerais žmonė
mis ejome ant nauju kaneziu. 
Mus pavesta po valdžia proto- 
popo Ivano Vieriovkino, kuris 
su sumazgyta virve girtas 
vaikezeziojo ir mus plake. Ant 
nakties mus nugabenta m la 
bai szlapia grinezia, kur buvo, 
mums paskirtas kalėjimas. Te
nai atradome deszimt seserų 
Bazylianku, likusiu isz dvide- 
szimt penkių zokoninkiu, ku
rias taip-gi kaip ir mus tuo pa 
ežiu laiku pradėta kankinti ir 
tuo paežiu budu. Delei kan
eziu ir vargo jau numirta ju 
penkiolika, tarp kuriu ir Ksie- 
nia Honorata Kažanskiute 
jau gana pabuvus zokoninke. 
Ineidamos in ta kalėjimą atra
dome deszimts seserų ir viena 
lavona.

Mums inejust s musu mie
los seserys, lygiai kaip ir Vi
tebske puolė mums prie kojų 
ir kaip tos, taip ir ezitos pasi
darė paklusnumui ir mano pri- 
easymame.

Pasisveikinome su aszaromis 
laiminau savo jaunas vaikelius 
ir drauge garbinome Dieve, 
dekavodamos už kentėjimus ir 
prauzydamos pastiprinimo.

Tarp tu zokoninkiu buvo 
dvi, kurios nuo didelio per 
galvas muszimo gavo pro:o su- 
maiezymus; vienok jas laikyta 
su lenciūgais, taip kaip ir mus 
visas, prirakindavo jas prie 
tocku ir varydavo in sunkius 
darbus.

(Toliaus bus.)

gSu Teisybe Toliau^
1 Nukelausi. p

Saluninke in saluna inbego, 
Kur ijosios sūnūs už baro sto

vėjo;
Ir paszauki: Tu koeze suė

dei,
Ar gal kam atidavei ?

Pradėjo su kulokais mosuot, 
Per antausius duot!

Ir rėki:
Tu szioks,
Tu toks!.

Tas ne norėdamas apsileist, 
Priszoko prie motinos pradėjo 

su kuloku ėst!
Tai ne sūnelis, 
Tiktai szunelis!

Szuo to ne darys, 
Motinos su kojom ne spardys! 

Kastame kaltas? Tėvai! 
Ba vaikelius augyna ne gerai.

Szedien sūnelis nieko ne ad- 
boję, 

Motinėlei kaulus lamatoje!
To Visogalys ne dovanos, 

Da ant szio svieto nukoros.
* * * •

Po Harnsburga važinėje mer
gina,

Nes su tokia kelaunyke tai 
jau gana:

Atbėga kaip aitvaras,
Tai szirdeles žaras,

Visus aploję, 
Ant vyru moję.

Bet vyrai saugojesi, 
No tokios szalinasi.

Tu mergele nesivalkiok,
Liežuviu ne nesziok; J

O jagu ne palausi, , 
Tai per szona su koezelu gausi,

it * *

Ar žinote tevelei, 
Darote ne gerai;

Jagu dukreles ne prižiurit, 
Norint kėlės juju turit.

Szitai viena mergeli dora, 
Su senyvu vyru suėjo in pora, 
Jis turi api 40, ijje 18 metu

Na ir susipratu.
Mergina pabėgo no tėvu, 

Ir su tuom seniu apsiporino.
O ka dabar padarys, 

Jau ne atskyrs.
Tegul sveiki sav gyvena, 

Ir gana.
* * *

Pereita meta vienas jaunas 
žmogus ketino iezejti isz kalė
jimo. Buvo jisai sekretorium 
didelėm bankiniam name Na- 
joike ir turėjo paeze ir viena 
kūdiki. Priesz iezleidima ant 
luosybes likos jisai nuvestas 
priesz kalėjimo kapelona (ku 
ninga).

— Ka aez dabar veikeul- 
paszauke priesz kapelona.

Kuningae jam da ka karta 
primine idant užlaikitu pri- 
sakimus dieviszkus ir visur 
kalbėtu tejsybe kur tik nusi 
duotu.

— Nes aez niekur darbo ne 
aplaikyeiu,- atsake sekretorius 
Jago pasakysiu teisybe, jog už 
apgavieta atsėdėjau kalėjime, 
tai man niekas ne duos užeiemi

Kur boba lustauna, 
Tai jau gana!

Lustauna ant vieko, .
Prie vyru ir kebszko. 

įjos vyras užtruko karezemo, 
Parėjo ant pirmos adynos na

mo;
Bobules da nebuvo namieje, 
Turėjo būti kur besiedoje.

Ant antros adynos atsirado, 
Vyras ant greitos pokeri rado

Ir teip boba aptaisi, 
Jog ne greitai pasitaisi. 
Vyras parenezyka gavo

Pusantro tukstanezio užbe- 
lavo; •

O kad ir boba pasitaisys, 
Tai prova bus vys.

In Jacksona nusidaviau, 
O jau senei Michigane buvau;

Buvo tai Sep. diena penkio- 
lekta,

Tai toje dienoje buvo daug 
alaus iszlakta.

Mergina czion buvo, 
Tai suėjo ant iszleistuviu; 
Tris baczkeles nusipirko, 

Tai no ryto lyg vakaro mirko!
Cipe, klykavo,

Visaip dainavo;
Anglikai apstoja žiurėjo,
Spjaudė ir api polenderius 

bjaurei kalbėjo.
lau kaip tame Jacksone bobos, 

Tai no skausmo gaivos:
Girtuokles,

Tingines,
Sužliugia,
Sumuria.

Pasmirdia raugalu
No dirbimo kailiu!

Tegul i j eis Dievas laimina, 
Ant szedien bus gana.

mo
— Nes su melagysta dingai.
In kelis metus po tam atėjo 

pas kalėjimo kapelona puikei 
paeiredias žmogus. Kapelonas 
pažino eavo szeczia buvusi 
kalininka. Sekretorius pradėjo 
savo apsakymai

— Sugriž’as in Najorka, 
nusidaviau in viena isz di
džiausiu namu, su užklausimu 
ar ne turi del manias kokio 
užsiėmimo. Likausi nuvestu 
pas pati virszminka ir paro
džiau eavo pabudinimus. Pers
kaitęs juos, po tam tarė:

— O kur ponas buvai per 
tuos tris metus?

Szirdis mano plake kaip su 
kuju. Pamislinau valandėlė. 
Atsiminiau sau rodą kalėjimo 
kspelono ir atsakiau naršei:

— Kalėjime.
— Už ka buvai apkaltintas?
— Už apgavieta.
— Ir ponas drieti prieipa 

žint prie to atvirai? Juk gali 
av ta apsvarstyt, jog tave nie
kas ne pryims prie jokio užeie 
mimo.

— Kuningis kalėjimo ro- 
dino man k;.Ibet nuolatos tei 
sybe, prižadėjau jam ta.

— O ar prižadėjai jamir atei 
teje iezpildinet savo užduotes?

Kada užtvirtinau jam tai, 
ieztrauke in mane ranka ir ta
ve:

— Už tai jog iszpildei po
nas pirma prižadejima tykiu, 
jog ir iszpildysi antra ir tar
nausi man isztikimai.

Szimtai kitu žmonių jeszko 
jo darbo per visas nedelias- 
man nusidavė surast ant kart 
ir tai tik del to, jog pasakiau 
t e j e y b e .

Mano Atkerszinimas.

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

Gydo visokias lygas akiu. Pritaiko akulo 
dus ir gvarantuąja juos tinkaneziuma. Dr 
Winters per 5 metus mokinosi pas garsiu 
^us profflMnus ylja laiku Phiūdelpb^e

Angliukas priežodis kalba; 
“Atkerszinimas yra saldus." 
Ir teisybe kalbant, tame prie- 
žodije randasi daug teisybes. 
Ba užklausiu ar galima būti 
didesnis užganadymas del žmo
gaus kurie nekaltai likos nue- 
triiuetu, kaip tikras atkerszi- 
mas ?

Pati mano yra gera motere 
ir visame prilauki man, steng
damasi man visame intikt.

Norints givenome sutikyme, 
bet ne visados žmogus galt 
gyvent be jokio nesupratimo. 
Tas pats ir su mumis ateityko. 
Buvo didelu nevidonu karsztu 
valgiu ir gėrimu kada man bu
vo pastatyti ant stalo, ba man 
buvokenkeneziu ant dantų. Už 
tai ne viena karta meldž.an 
idant man pagamintu szaltus 
valgius. Negalėdamas savo pa
eze prikalbet prislėgiau jai at- 
kerszm'mu!

Susipažinau geriau su mano 
kaiminka kuri buvo labai pa 
togi moteriszke, ir su josios pa 
gialba pastanavij.au padarytie 
mano paeze užvidžia prieszais 
jaja.

Parėjau viena karta namon 
ir užtikęs kareztus valgius ant 
stalo ne iszti-.r lamas ne žodžio 
paezei iszejau lauk ir nusida 
viau pas savo kaiminka ant 
piet. Pati mano nedasiproteda- 
ma nieko pikto, o mielindama 
jog iszejau isz namu viena tik 
del to, jog iszejau truputi pa- 
sivaikecziot priesz valgi, daži
nojo kada sugrįžau, del ko 
iszejau paliktas pietus ant sta
lo.

Ir nog tos dienos užstojo 
geresni laikai del manias ir 
daeilaukiau ant gal) to, ko 
teip geidau, szaltu valgiu ku
riuos teip mėgau!

Teip tai atkerezinau savo pa
ezei, nes su kaiminka ir szedien 
pati mano ne kalba.

SODAS SVEIKATO
SERGANTIEMS ŽYDI!

Jei tau nusibodo landžioti pas visokius daktarpalaikius, varginti save liga ir leisti jei įsisenėti, 
per tu tu daktaru nosuuianiina ar neturėjimą geru vaistų, arba jei tau nusibodo nuodintis visokiais 
patentuotais vaietpalaikiais, vynais ar balzamais ir kitais, kurio niekad negali ligos išgydyti, 
kadangi nėra pritaikyti prie ligos budo sergančio, ir ant galo nori būti sveiku ir laimingu, tai 
negaišinęs laiko ant visokių niekų tuojaus kreipkis asabiškai ar laiško aprašydamas savo ligų per 
The Collins New York Medical Institutą į Dr. K. Mielke, kame pusokmingiausiai 
išgydo visokias sunkias ir užsisenėjusiae ligas, kaip VYRU teip MOTERŲ ir VAIKU, kožnas 
kas čion kreipiasi, dekavoja už išgydimij ir buna sveikas ir linksmas.

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

AtcaV m c Unrr,7ac. Tiki" badu, kad The COLLINS NEW YORK MEDICAL INSTITUTAS 
xAlSaKymaS lengvas, nzlulkonms goriausiu diploniatij daktaru specijalistų; visus ligų apra

šymus su atyda ištiria spccijališkai, 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. Inst. 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 skrepllavimų, 

skaudėjimo šonuose, sąnariuo
se ir neuralgijos ligos. Jau 
pamatiskal sveika ir viešai pa- 
deka-oja savo paveikslą atsių
sdama.

Mrs. PRANCIŠKA 
ŠKLENAR1ENĖ, 

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

AUGŠTAI GUODOJAMAS DAKTARE!
Jeigu kiti dėkavoja už išgydymą, tai jau mano prlderystė teipgl išreikšti 

padėkavonę nž išgydymą ligos, kurią nuo manąs kaip sloginanti kalną nu
kasė, per galybę augšto mokslo ir gerai sutaisytų vaistų, kuriuos man pri
siuntė ir pagal pamokinimus suvartojau. Prieš tai netikėjau, kad per savo 
išdykumą suardytą sveikatą galėčiau dar atgauti. Pirmiausia jaučiausi dldolĮ 
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. Bot kad išskaičiau laikrašti jo apie J ųsų galingą gydymą ir 
grynus vaistus, tad atsišaukus ir atsiuntė man vaistus, kuriuos suvartojau 
pagal pamokinimus, sakau knlp kalną nukasė, teip nuo manęs ligą, likausi 
pilnai sveikas. Tad ir dėkavoju už sanžlnlšką ir gabų išgydymą. Dabar 
jaučiuosi kaip naujai a gimęs, linksmas ir sveikas, o tai visiems broliams 
lietuviams pranešu, idant kreiptųsi prie Jus gydytis laike nelaimės ligos.

Pasilieku dėkingas ir visada garsinsiu Jųsų garbingą vardą,
JONAS SMIRNAV1CZ1A,

1625 Front st., Philadelphia, Pa

■’irgęs per du metu, skaudėji
mu strėnų, krutinėjo diegliu, 
plaučių nesveikumo, svaigi
mo ir skaudėjimo galvos, zva- 
nijimo ausise ir abelno nusil
pnėjimo ant sveikatos. Į 18 
dienų pilnai išgydytas, su pa
dėka vone ir paveikslą pri
siuntė patalpint į lalkruštf.

JOHN PAULINIS, 
Fayette Co , Orient, Pa.

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

kosulio, kataro, plaučių nesveikumo, dusulio, trumpo ir sunkaus kvėpavimo, kepenų 
ir inkstų {kidneys) ligos, dispepsijos, nevirinuno, vidurių ligos, užkietėjimo ir skaudėjimo vidu
rių, Šonuose, tuštymuose ir po krutinę. Galvos skaudėjimo, ūžimo ir spiegimo ausyse; kraujo 
nečysturno, išbėrimo spuogais, juodgalvėms ir niežais. Neuralgijos, neurastenijos, reumatizmo, 
skaudėjimo po visų kūnų, kaulų sąnarių ir nuo sutin imo, geltligės. Nuo abelno nusilpnėjimo 
blogų sapnų ir jaunystės išdykumo—sugriovimo sveikatos. Priepuolo, nerviškumo; nuo slaptų 
ligų,—kokio jos vardo ar skyriaus nebūtų.—Pustės ligos, nemiegojimo, sunkumo ir skausmo 
kojose, rankose ir kitų visokių ligų vyrų kaip ir moterų-, skausmingų, nereguliarišku antdrapor 

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

INSTITUTAS ISZSIUNTINEJA GYDUOLESW^x
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 ATS1ŠACKIT, adresuojant: 

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

Teisybes.
Barasze: D. T. B.

P. V. O S I EC U N AS.

Firrnz, Liefuviszha
SU KAPITOLU $75,000,69 ‘ 

j 8UORGAN1ZAVOTA IR CZERTB- 
RUOTA KAIPO .

ALL NATION DEPOSIT BAHI
(VISU TAUTU BANKA)

Jagu katinėlis sparnus 
retu,

Tai jokia žvirblelis ant stogo 
ne isztupetu.

tll-

Jagu žmogus jau visko turėtu, 
Tai ko ant pagalos užsima-

nytu ?

Vargas žmogų drutina, 
Gerbūvis žmogų pagadina.

Jagu nelaime vilties ne turėtu, 
Tai kožua szirdi sutrupytu.

Giltine yiska su dalge nu 
kerta, 

Tiktai geri darbai pasilieka.

Kas niekad aszaros ne iszlieja, 
Tas nuszluostity kitiems ne 

galėjo.

Su paeze gyventi ne galėsi, 
Jagu užstrayti ne mokėsi.

Ne saugus ižzitarimas, 
Būna galvas nusiritimas.

No tuszczio žmogelio, 
Traukis isz kelio.

Tankei szposas kvailio, 
Iszveda kita isz kelio,

Kas koki rūpesti turi, 
Mislina jog ant sprando dide 

le sunkenybe guli.

Jagu kas mažai proto turi, 
Tai ant kožno i-z augszto 

žiuri.

Daugiause surasi vaiku, 
Terp suaugusiu žmonių.

Kas turi szirdi atvira, 
Ne rasi naudos niekada.

Jagu Dievo bijosi, 
Tai jokios kitos baimes ne tu

rėsi.

Jagu priesz savo durimi nusz- 
luoši.

Tai szaltysziaus nesibijosi.

S. S. PITTSBUWa, PSt.

ORGANIZATORIUS TOS BANKO9 IRA

P. V. O BI EC U n AS.
Muso bunka irn tai viena iez tvircziacafu Suvis. Valet , czerteroots, eranti po kontrcJi 

Valetljoe rando ir per tai pilnai užskikluma. Priima piningus «!el uAalGėbodljmO ir moka 
virta procentą. Parduoda laivakortei, ant geriausiu linijų ir siuncala pSstingne In vtea? ivM 
svieto. Padaro daviornastle atlikimui visokiu rtlkain eu waldžla Iszmajao vfeo
Mus piningus ant Amorlkonlezku arba kitokiu. Daro apssrgejrmns ne ugnies aut visu 
ir t.t. Plningua del paczedlnlmo galit prielunst osertlnlu Money OrAer arba Express Co- O 
tuojaus bua iezelunotoa bankavoo kningutes. Kreipkitės viol Pas 41m žinoma del Lkria- 
vi P. V. OBIECUNA, o bucit apgeorgstl no visokiu apgaviku.

f BISCHOFFS BANI(iH6 iiOUSEI1
Uždėta 1848 m. (BANKA BISCHOFF’O.) UždelalSISm.

237 Broadway ir 4 Park Place, New York, N. Y.
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Pinigus sriuneziame i sena tėvyne knoatsakancziausiai, pagal 
dieninio kurso, su kiekvienu isz New Yorko iszplaukian- 
cziu greitlaiviu, teip juog i 12 dienu k raju i priimti lieka.

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

Pinigus priimame ant knygucziu nuo $5 ir ducJain procentą. 
Szipkortes iszsuncziam ant geriausiu garlaiviu del atkeliavimo 

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

Szipkortes parduodame ant geriausiu garlaiviu del parva
žiavimo i Europa ir pristatome pasažierius ant laivo 
uždyka, o kas pas mus paroszis, praneszdamas apie savo 
atkeliavima ir paduos aiszkiai diena ir adyna, kuriuom 
gelžkeliu arba botu isz vietos iszvažiuoš tada siusime 
savo pasiuntinį ant pasitikimo, o tokiu budu aps isaugos 
nuo gabiu apgaviku.

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

pieras, už žema preke. Sukolek tavoj ima daliu atliekame 
kuoteLsingiausiai.
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PER LAISZKA AR ASABfSZKAI ATSISZAUKITE ANT ADRESO: 

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

NEW YORK, N. Y.

lledeloje Įtaka atidaryta no: ID igi 12 adynal. Subatoje Igl 8 adynal vakare.

Ne kurie kitiems rožes po ko
jų bere.

O myslina pykta, kaip rodos 
žarijes žere.

S-

---------------------------------------- ——--------------------------- ------------------------------- —I

Garsingiausias ant viso svietą Ir žinomas DljM gerta- 
ses specialistas kroniszku Ir azslsenejusiu liga_ _ _ _ s

—s DR. KOLER, i^-
Turintys geriausius diplomus ir 16 metine praktika gi 

dytne visokiu žmogyszku silpnybių. Iszgyde lukstauczus 
žm on in isz pavoyngu ligų, kurie su džiaugsmu garsina j 
varda DR. KOLER ir gyre savo patinstamiems vadin- f 
darni ijn Samaritonu tebixio laiko.

Jojo rodos yra už dyka,—kožncs ijam szirdingai dek > i 
voje. DR. KOLER gydo visas ligas pasekmingai o -fc- j 
uzsisenejuses ligas inkstu ir rumatizmo, užsiszaldima ]

vos, nosies, gerkles, pilvo ir žarna; parku, iszberimu, niežimo, epilepsįje, serai ro- 
nu ir visas ligas pacjnanczes isz kraujo. Gydo su geriausiu pasisekimu Moterių t 
Ligas o ipacz uzsisenejusias ligas GUMBO. Turi didžiausia atyda ant visokiu 
užkrecziamu ir Privatiszku Ligų [ar tai paejnancziu no tėvu] kaipo: sifilis, nų- 
trotymas viriszku pajėgu, veisei pat-naikynimo ir Lt. gydo greitai ir pasekmingai. 
Ne rejke sarmatintis nes gidintis ganogreieziausia, nes apsileidimas atnesae dides
ni pavoju ateiteje. Rejke žinot, jog vienas atsilankimas pas gidintoiu ženklina 
daugiau ne kaip dvidoszimts laiszku raszytu per ligoni. DR. KOLER kalba lie- 
tuviszkai ir lenkiszkai ir pats duoda ligoniams ro<ia, be pagialbos thimocziaui, 
kurie randasi konia pas kozn daktara mieste Pittsburgia.

_ — . f No 9 ia rito igi 9 vakare.A DI N C S PRIĖMIMO. | No 9 isz rito igi 4 po piet Nedelomfa

DR. KOLER,
.....................■ ■—- I ■! ■

pastanavij.au


LI ETŲ VISZKOS PASAKOS

Ėjo

Apie vnika katras kara 
liaus dukteris iszgelbejo 

no smako
Viena syki buvo žmogus tu

rėjo maža vaika. Ir jis to vai
ko nekente, ir jie jin iizvare 
ubagaut. Tas vaike iezejo ir 
ėjo toli labai. Sutiko viena 
diedą, ir las diedas sako. 
'■Kur tu'aim? ’-Asz ainu uba
gaut, mane tėvas iszvare. Tai 
diedukas jo praeze, kad jem 
duotu ezmoteli duonos, o vai
kas davė- Tai už tai diedukas 
jem davė szoble ir toki ž ėda. 
Ir nuėjo vaikas toliau,
daug kelio, priėjo viena mies 
ta, ir klausė vieno žydo, 
del cze pas szita karalių teip 
želabnai vaikszczioje? Žydas 
sako, “Szito karaliaus tris dūk 
teris trys smakai praryju, tai 
užtatai teip želabnai vaikez- 
czioje. Ėjo tas vaikas, pamate 
szuni. Jis ta ezuni prisiprati
no prie save, ir surasze jem 
gromata, kad jis gales pai vest 
tais dukterie. Ir nunesze tas szu 
va ta gromata karaliui ir pada 
ve karaliai ta grcmatele. Kara 
liusperskaite ir vėl surasze gro 
mata ir nuūunte pas tavikas. 
Tas vaikas perskaitęs ta groma 
ta ir nuėjo pas karalius, Kara
lius jo klausė, Ar tu gali mano 
dukteris paivest? Vaikas sako, 
Asz galiu. Tai karalius jem 
sake. Kad tu parveši, tai isz tu 
viena aez tau duosiu per pacze, 
katra tik tu norėsi. Ir jem da
vė arkli. Ir jis nujojo in soda 
ir pamate smaka eu devyniom 
galvom. Ir jem nuk'r'o tris 
galyas vienu sykiu, kitu sykiu 
vėl trie galvas, trecziu sykiu 
nukirto paskutines tris galvas. 
Ir inejo in ta urvą, ir viena ka 
raliaus duktė sėdi. Ir ji nusi
gando ir sake jem. Tu atejei 
cze, tu nori kad tave trano vy
ras eudraekytu? Vaikas sako: 
Aez nebijau. Smakas szoko ant 
jo su ezeeziom galvom ir jis 
jem nukilto tris galvas isz vie 
no sykio, iezkirto paskutines 
trie galvas. Ir nuėjo dą toliau 
m urvą ir rado treėze para'- 
Ir ta pana jem sako: Tu ate 
jei cze ir nori kpd tave mano 
vyras 'sudraskytu. Afz nebi 
jau. Smakas szoko ant jo ir 
norėjo j'n praryt. Bet jisai 
smakui nukirto viiae trie gal- 
yae. Ir ’’ezvede tais tris pa
nas laukan ir susodino in ka 
rietą ir liepe tam kuczeriui 
parvežt namon. O tae vaikas 
vaeiliko sode. Ir jie itz'.rauke 
visu tu smaku liežuvius ir 
spaude in tuos liežuvius tu 
nu vardus.

Ko

paikas sake. ‘‘Tai mano tėvas. 
Ir karalius tėvui davė daug 
piningu ir liepe but pas savo 
sunu, kol jie gyvas bus.
Apie karaliaus sunu, kur 
savo trijų seserų ėjo jiesz 

kot.
Buvo karalius, turėjo tris 

dukteris ir sunu. Viena syki 
numirė karalius. Ir iszejo tae 
sūnūs melžiot. Atėjo eztur- 
mas ir ubagas pas duris pradė
jo poteriaut. Ir iezneeze jem 
viena duktė duonos, ir tas die
das ta dukterį nuneez3. Kita 
diena vėl iszejo karaliaus eu- 
nusjjeszkot eeeeries ir medžiot. 
Ir parėjo namo ir kiaute: Ar 
neparėjo sesuo? Sako: Nepa
rėjo. Treczi diena vėl iezejo 
karal a'is sūnūs medžiot ir 
jeezkot eeeeries. Atėjo eztur- 
mas ir atsisėdo ubagas ir po- 
teriauna. Iszneeze antra duk
tė duonos ir tas diedukas 
je nuneeze. Parėjo kara
liaus sūnūs ir klausė: Ar ne 
parėjo mano eeeuo? Sako: Ne 
parėjo, ale jau ir kitos nėra. 
Karaliaus eunus iszejo ketvir 
ta diena medžiot ir jeezkot ee- 
eeru ? Parėjo namo ir klausė: 
Ar neparėjo mano seserye? 
Neparėjo. Penkta diena iszejo 
karaliaus eunus medžiot ir 
jeezkot seserų. Atėjo ezturmas 
ir atsisėdo diedukas ir poteriau 
na. Iszncsze jauniauee duktė, 
ir ta paskutine eeeeri nuneeze.

Tas karaliaus eunus ėjo ju 
jeezkot. Ineidejo biskuti duo
nos ir meeos ir iezejo jeezkot. 
Ėjo per laužynus, per girea, per 
duobes ir jau neturėjo ka vai 
gyt. Ir norėjo, kad tik prieitu 
koki žmrgu ar negautu valgyt. 
Jie ėjo da toliau pamate, lauka. 
Ir iezejo isz girios isz laužynu 
ir pamate dvara. Nuėjo jis in 
ta dvara, pamate savo seserį

■ po langu siuvant. Ir eeeuo jo 
klausė: Kaip tu atejei per to- tejp kalbėt?

. kius laužynus, per giree per Ižgirdias tai, vanagas pakeli 
į duobes? Brolis sako: Sesuo galva ir tari dydžiuodamasis: 
, mano, per Dievo vale tai vis I — Prascziokas esi, gal tu 
, ateini. Sesuo sako jem: Mano ne žinai, jog asz per dvileka 
' vyras, Sakalas, kaip parleKs, metu buvau Szvaicarijoi zeolo 
’ . j rr ■ . . 'ginem sode, kur visko iszmo-1 tai tave sudraskys, lai sako:, ° ’

o
Nevos Pasaka
Nevos Teisybe

Leke sav vanagas, leke, lė
kė ant galo susilaiko terp juo
du kalnu, szale sakalo lizdo ir 
pradeda rėkt.

— Vardan Dievo ir val
džios, klausykie manes.

— Kotu nori 2- klausė sa
kalas.

— Noriu tave užmuszt ir 
suėst,- kalba vanagas.

— Kas tav isz to pareis?
— Tai ve, kvaila sznekta ir 

tai stokas apszvietos! Man 
aokszta mano lizdia, ne turiu 
kur patalpyti mano pataites; 
o velei turiu tave savo vanagi 
ne politika, kurioje tu man 
labai kenki; o kas labiause, ki 
tokiu balsu gergždi, negu asz 
ir ne myli manes.

— Kas kiszasi mano balso, 
tai atsiliepiu teip, kaip man 
Dievas davė, o kas kiszasi ma
no jauslu, tai ne tiktai asz, 
nes ir visi tavęs ne kencze.

— Tiek to,- tarė vanagas.- 
Asz žinau tiktai tiek, jog asz 
turiu tiesas tave užmuszt ir su
ėst kožname laike, ypatingai 
tuosius katrie mane ne kencze.

— Na, o jagu asz tave mile 
tau, ne užmusztumei manės?

— A-ha!- tarė vanagas, ja
gu mane mylėtumei, tai gerva- 
lei atiduotumei savo lyzda, o 
ir gervalei duotumei save su 
ėst, kad riebiau iszrodytau.

— Tai asz vis ne iszsisau- 
gotau smertes?

— Žinoma; vienok-gi smer 
tis su paeiszventimu, atnesztu 
del tavęs garbe.

Valanda nutilo.
— Kas bus, tai bus,- 

bylo ant galo sakalas:-
pasakykie tu man, mano “con- 

jtratai”, kas tave iszmokino

pra- 
Nes

Kad Dievas duos, tai neeudrae 
kye. Užimsiu kur už kaczer- 
gu, tai mažu nematys. Vakare 
parlėkė su ezturmu, nutupe 
an dvaro, pasikratė, plunksnos _
nulakstė ir toks gražus ponai- }a8._

saka-

O kuczerius jau norėjo

in-
pa-

eu

tie pasidarė. Inejo in pakaju'yijfjg 
ir eako: Stervą, bfstije, duok' 
valgyt! Tu mane už vyra ne 
laikai; cze tu kitus prilaikai, 
cze žmogiena smirda. Toji pa
ti jo pradėjo verkt. Sakalas 
sako: Cit, neverk. Aez buvau 
piktas: szenden nieko negavau 
pamuezt, tai už tai toks piktas 
buvau. Ta sesuo klausė Saka
lo: Kad mano brolis ateitu

Ir dorybes,
Ir niekybes,
Ir vagystes!

Arsziteip?- tari
Ha! jagu teip, tai mano 
tiktai Dievuje ir biski 

mano pajėgose.
Asz tykas Sakalėlis, 

O tu garsus vanagėlis;
Uodega ir sparnus pasvilsi, 
Ir bjaure smerte numirsi.

Meile broliszka

Juodkai
Jau tai paprasta.

Poni:- Ka, tas žalnieris tai 
tavobrolys? Tu man Katriuk 
niekad api tai ne sakei kad tu 
ri broli?

Katre:- Ne galėjau praszau 
ponios, nes da tik tris dienos 
kaip jin pažinau.

Pas nialoriu.
— Kiek kasztuos mano por 

tretas ant audymo su aliejine 
kvarba ?

— 80 doleriu .
— O kad ne su aliejum, 

tiktai su karasynu!
— Tai nieko ne kasztuos, 

ba apsieisi ponas be portreto.

“Terp”.
— Klausykie, ka tu nori, 

ar priesz valgi ižsigert ar po 
valgiui ?

— Asz noretau “terp” ariel 
kos valgyti.

Ne paikiotu.
— Ka tu paeziut darytumei 

ne tekias manes ?
— Asz pasiustau!
— Antru kartu apsipaezuo- 

tai?
— O, teipjabai ne pasius

tau.

NAUJA KNYGA

IstorijeSzventa
Seno Ir Naujo Instatlmo su Paveikslais.

Yra tai pirmutine knyga lietuviszki 
su teip puikeis paveikslais, padirbto! 
per europinus artistus. Puiki popieti 
Aiszkua cinikas. Didelo formato.

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

50 centu
Teipos-gi turime visokiu dvasiszkn 

svietiszku ir istorinu knygų kuriu 
kataloga gausite dykai. Adresavote 
‘Saule’’ Mahaaoj City, Ba.

Paskubinkite nusipirkt 
ubai puike isztorje po vardu:

KAPITONAS VELKES.
PRIETIKIAI C IRANO DeB E R G E R AG.

Verte li> Fracnxlsiko 
KTN. I»B. M. JUODTSZ1U8.

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

D. T. Boczkauskas,
Mabanoy City, Pa. 

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

♦ NO $5 IGI $40 |

i MAJNINES MASINOS. Į

viena duktere karaliaus ženy- 
tis, ir jis sake, kad jie tais 
dukteįis iszgelbejo, O tas vai. 
kas nuėjo in ta miestą ir sake 
kad jis tais dukteris iezgelbejo. 
O tae vaikas nuėjo in ta mies
tą ir sake. Kodėl dabar teip 
grąžei pasirėdė vaikszczioje? 
Jem sake. Užtai vaikeicz'oje 
pasirėdė, kad karaliaus dukte
ris iszgelbejo no smaku, tai už 
tai teip grąžei vaikszczioje. 
Ir dabar kuczerius nori su jom 
ženytis. Nuėjo tas vaikas pas 
karalių ir ateisi do pas duris. 
Klause karalius to vaiko, Ko 
del tu toks liūdnas? Už tai 
asz toks liūdnas, asz iszgelbe- 
jau joju dukteris, o dabar tas 
kuczerius ženyjesi su jom. Pa- 
szauke karalius kuczeriu ir 
klausė jo. Ar tu hzgelbejei 
tais mano dukteris? Kuczeris 
sake. Asz iszgelbejau. Vaikas 
jem sako, Kad tu -iszgelbejei, 
parodyk ženklus, Kuczerius 
nusigando ir pasidarė liūdnas 
Sako vaikas. Sztai tu visu tri
jų smaku liežuvei. Tai kara
lius pamatęs liepe kuczeriu 
vest pakart. O vaikui sake. 
Dabar tu imk viena, katra tu 
tik nori. Vaikas pasižiurėjo 
m viena dukterį ir sake. Tai 
szita bus mano pati. Ir j'edu 
su save merga nuvaževo in 
bažnycze ir suklaupė pas alto 
r.u. Suriszo kunigas rankas 
eu stula ir permaine ž edue. 
Parvaževo vaikis namon ir 
atsisėdo už stalo, ir jo pati at- 
sėdo. Ir jie te paezoko grąžei 
pasilinksmino ir gyveno ilga 
czesa su tai merga. Ir vaikas 
nuvaževo pas savo tęva ir atsi 
veže pas karalių. Karalius klau 
se jo. “Isz kur szitas žmogus?

ezvogerie tai ar priimtum už 
szvcgeri? Sakalas sako: O 
kaip ta viena szvogen tureda 
mas negalecze priimti. Sztai 
brolis jos ir ineina. Pasisveiki
no eu Sakalu ir davė jem val
gyt. Ir sako Sakalui szvoge- 
ris: Asz viena seserį radau o 
kažin kur da dvi seserys? Sa
kalas jem sako: Cze tavo anos 
dvi seserys Czia yra tris dva
rai, vienas dvaras tai mano
seseries antras dvaras ma no 
brolio Grifo, o treczes dvaras 

yra mano brolio Arelio.
Ir tas karaliaus sūnūs ėjo pa 

sižiuret antres seserie?. Pama
te savo seseri po langu siuvant. 
Klause sesuo brolio: Kaip tu 
cze atejei per tokius laužynus, 
per gires, per duobes? Brolis 
jei sako: Per vale pono Dievo 
tai vis ateiui.- Tu cze atejei, 
mano vyras Glifas parlėks va
kare tai tave užmusz Bro
lis j i sako: Kad Dievas padės, 
tai neužmusz. Užlinsiu kur už 
karezergu tai mažu nematys, 
Parlėkė vakare su ezturmu, ir 
nutupe an dvaro ir toks gražus 
ponaitis pasidarė. Ir ineja in 
pakaju ir sako. S'erva, bestije, 
duok valgyt.

(Toliaus bus)

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

Gerai man ir smagu!
No Ragažiusko sznap.

selo turiu!
Ir tu kūmai

nestenetum
Jago tokia a-
rieika turėtum

Agentas

. Columbia

ALAUS

5.4-56 N. MAIN str

Gera davada broliškos mei-
les davė Hamburge vienas 
jaunas vaikynelie:

Ejdamas Karaliszka ul.czia 
paregėjo priesz narna sedmczia 
maža mergaite bovijentiasia su 
lelukia. Prisiartino prie josios, 
paklausė mergaites varda ir 
pravarde numara namo ir uli- 
ežios ir ta viską užraszias in 
knygute, pagriebė isz ranku 
mergaites lelukia leidosi bėgt. 
Ant ryksmo mergaites leidosi,
vyt kelios ypatos paskui vai
kina o davija jin paėmė priesz 
sudžia.

Užklaustfs ant stacijos del 
ko dasileido prie vagystos, at
sake:

— Ne pavog;au leluke, neg 
nuėjau nuneszt jajamano mirsz 
tanezei sesutei, kuri fcanecz 
spireei lelukes, o kad esame 
labai vargingi ir negalime jai 
lelukes nupirkt, paėmiau jaja 
nog tosios mergaites, noieia- 
mas padaryt jai netikėtina 
džiaugsma O kad mano tėvai 
kalbėjo jogeesute turės numirt, 
paėmiau mergaites adresa, 
d ant po smertsesuteegaleeziau 
sugražint jai lelukia. Aez ne 
vagie, praszau manias ne baust, 
asz lelukia atyduosiu, nes pa 
leistyte mane,-melde su aeza 
romia vaikinelis.

Klausytojai su aezaromis 
klausė tosios kalbos nuėjo su 
vaikinelu in joja narna persi- 
kanot teisybes, o vargingai 
szeimiuai sudeja piningine au
ka iszejo.

Terp broliu.
Povylas:- Dabar einu in 

upe maudytis.
Franas:- Eik tik, eik, o tik 

nuskensk, tai tada gausi no 
motinos in kaili.

’ , Ir kitokį rej kalingi prietajsai ran- J ’ 
° dasi pas mus ant pardavimo. Teipos < •
< ► gi pristatom kožna daleli maszinos <>
* * n ori n t.s kokio padirbimo. ‘ ’
' ► Parduodame pikes, adatas, drilus, ' ►
< ► skreperius, skvibsus, knatus, popie- < ►
’ ’ ra ir t. t. Parduodam Peezius o ir J ’ 
’ * senus patajsom. ' *

KATALOGAS

KNYGŲ
Malda kninges.

Aukso Altorius arba Didis SzaltisnM 
1,000 puslapiu $1.00.

Senas ir Naujas Aukso Altorius vi 
sos reikalingos maldos 864 pusią 
piu druozei apdaritos $1.01

Balsas Balandėlis arba Mažas Szalti 
nis 711 puslapiu. 75a

Garbe Dievui ant Augsztibes 640 
puslapiu. 75c

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

minksztai apdarita ir puikei žala 
tita 50c

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

Aukso Altorius, apdirbtas minksztai 
su auksineis papuoszimais apvalai? 
krasztais $1.50

Aukso Altorius puikei apdaryta su 
auksiniu papuoszimu. $1.25

Aukso Altorius apdaryta in balta 
kaula puikaus pavydalo. $1.00

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

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

Aniolas sargas, druozei apdaryta in 
juoda audima 50o

Kanticzka apdarita in prūsine juodi 
skūra, puikei iszmarginta $1.00

Kanczia vieszpaties 25o.
Graudus Verksmai lOo.
Stacyjos arba Kalvarija lOo. 
Istorija Szventa, Senojo ir Naujo In 

stati mo. 59o.
Gyvenimas Szventuju, Puikei o ir 

apdaryta dydele knyga • $3.00
Gyvenimas Visu Szventuju — apda

ryta - • v4,i)0

Istorines Kningos.
Akylos Istorijos 20o
Nevaloje pas Maurus 50o:
Morkus ir Aurelianas 25a
Trys Vaikyjozai. 25o
Istoryje apie Septynis mokintus V y 

rus 2-Iaz gyvenymo kantrabaooz? 
ko 3-Apie karalaiti 4- Baisus D va 
ras 50o.

Puiki Istoryje apie Jonasza Koroza- 
ka. &0c.

Sierata, Puikus apraszimae. 25. 
Ali baba ir 40 razbaininku, 20o 
Keturios Istoryjost 1-Žibinti bažny 

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

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

szymo. 25o.
Križiokaj puikus apraszymas, didele 

kninga $1.00
Savizrolas, didis klasteris 25o,

Trys Istorijos apie 1 Ganema sunu 
Abu Ebu. 2. Kuningaikszti 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 Paskutinis No 
ras. 2 Apie Septinio brolius 8 
Apie Varginga Žmogaus sunu ii 
Razbaininka. 25o

Keturios Istorijos apie 1. Doras gy 
venimas 2 Priversta linksmybe. 8 
Varginga žmogaus sunu 4, Api» 
tris uszkeiktas Karaliaus duktė 
res. 25c

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

Dvi istorijos: Apie Sūnūs Malkiaue 
ir Geras Medėjus • - 25c

Dvi istorijos: Apie Neužmokama?
Žiedas ir apie Drūta Alksini 25c

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

Apie viena kuris norėjo pažint 
baime. Stebuklas, isz ko sutverta 
motere.Septinos varnos 25c.

No 2. Uja užkeikto. Panaszus Lor. 
renas-Sermega mužiko Su kuon.

’:as kariauja, nog to dingsta. 85o
Lietuviszkas kninginas 1904

No 4. Jadviga-Geras Sunus-kaip 
gilukis mainosi -Svirp Du GI 
tuoklei. 25k

No 5. Irlanda-Robertas Velnes M* 
dejus. 2it-

No. 6.Prasižengėlis - Doras Tie
kus Jonas Tvardauokas - Ugnb 
kaime T. . . 25a.

No 7. Duktė Starembergo- Baisi Žr 
torije- Nagrada už mislaszirdyste 
Meile motinos del sunaus 25e

No 8. Musztyne už mergina - Ge 
rafVjingas murinas > Kas kai 
tol

No 9. UszpuoEmas totorių - Baltai 
Vaiduiys • Atmokejimas kuniu- 
go. 25o.

No 10. Jonas Spekulantas. Križius 
prie upes vielos- Doras Vaikine- 
fis. 25o.

No 11. Vargingas Gyvenimas. Onti- 
ka,-Atsitikimas. Gromata prie Mo
tinos Dievo. Juokai. 25c.

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

1001 NAKTŲ- Puikios Arabiszkos 
istorijos, $3.00

Del zobovos,
Moroliszka Kabala su Salamono no 

se. 25
Tikriauses Fiabalas su pagialba ka- 

žiru 23c.
Burikla 10o.
Dide’is Sapnoris su daugibe paveiks

lu. 50o
Iszguldimas Sapniu 10 o,

Del loszimo Teatru.
Naminis pleperis, juokinga drama 

viename atidengime. 10c

Popiera del gromatu.
Puikei iszmarginta su kvietkom ir 

puikeis skaitimais 2 už 5o 25o. tuz.
Gražesne popiera su auksuotuoju 

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 juostukem 15o 
Karmelitinei szkaplerei 15.
Žvakes nog 15o lig 40o-

H. G. GROBLEWSKI,
—^»5avininKas ir FabriKantas^i—

Garsiu “Lenkiszku-Lietuwisku Waistu”
Egiulerro No. 1.
Egiuterro No. 2.
Zmijecznik
(rumbo Laszai
Meszkos Moscie
Trąyenk
Liniment del Waiku
G id uolos no kosulio 

asz t ran s
Liepų Bahamas no kosulio 

(plaucziu)
Anti-Laxon del vaiku
Proszkai no kirmelu 

vaikams
Proslkai no kirmelu 

suaugusiems
Vanduo del akiu

Giduolos no skaudejimk 
dantų

Mostis no prakaitavimo 
kkju

Geležinis sudrutintojos 
sveikatos

Giduoles nutildimui vaiku
Giduolis no nuspaudimu

(Corn Cure)
“Grip-kiur”
Plauku apsaugotojfts
Mikelei nuo kepanti 
“Kinder Balsam”
Bobru laszai
Rankvaistis no sutrukime 

ranku
Giduoles del isztraukimo nci’ VKII “Lagodnik” del atluosa-
karszezio po nudegimui. uul- . ., . . . .
Laszai no kruvinosios KENTEJ1MU IR SKAUDĖJIMU. vim° vid’"ius bejokd°jiLo 

suaugusiems . 4 .... , . .,, , . - ------------- - -------------------- Atgaivitoias kraujoNo Rumatizmo (naujas bu-„ . _das gulimo) GeriaU8e giduolc del skaude- Suramitojas nervu-szirdies
Giduoles sužlebcziojimui,i,imo.^<,^w>s» peeziu, Giduole no Ekzimo (Rožes

maisto krutinės, szonosie, sumatizmo pas vaikus)
Miltai no skaudėjimo szalczio, nuralgija ir nuAand-Plosterei isz kasztavolu 

galvos ima visokiu vabalukiu. Pomada ant plauku
PAS ARG Ai Jagu szitu vaistu ne gali gauti pirkt apie«save, arba nežinai kokiuta 

reikalingos del tavo ligos, tada apraszik savo liga ir man atsiusk $1.00 o aplaikisi 
vaistasĮkokios reskalingoso bus tau 10 sik geriau ir pigiau negu pas koki Daktaro 
o jogu vaistai daugiau kasztuos negu $1.00 tada užmokėsi po aplaikimui vaistu.

Siuncziant gromata indekit marke už 2/. Adresavokite:

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

VIENATYNIS LIETUVISZKAS

W. RAZMAS, • HO I ELIS * LUCUfTUS.
7 WASHINGTON STREET, NEW YORK CITY-.

< r

Win. Morgan, į
6 N. Main St; Mahanoy City, Pa.;;

Szupinis. 1 Neatmink Vieszpatie ant 
nusidėjimo musu. 2 Senam malu 
nia. 3 Pasaka apie senves žmonių 
smerti. 4 veseile Skilandžio. 5 Ap 
sivedimas Motiejus. 6-Auka apkal 
bejimo. Teiposgi daugelis svetisz 
ku ir juokingu paveikslu 25o.

Lietuviszkas dainorius arba surinky 
mas visokiu dainų $1.00

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

Prieigiausiuus Mokslas anglies ko lie 
žuvio be pagelbės kito, apdari 
ta. $1.00

Lietuviszkas Pasakoris $1.2* 
Musu Pasakos 75o.
Pomokslai gražu žmonių per K. To 
toriu 80c.
Duktė Mariu 25
Malūnas Girriojs 85.
Istorije Vargdienes, 2 Meile kūdi

kio Paminėjimai Viadim. Solovl«- 
yo. 25o

Neužmokamas žiedas 2 Meluzini 
puiki istorije. 50«

Ražanczel.
Paikus Ražanczei, kukinel, juodi it 

melsvi nog 15o. 25, 80; 15 da
liu. 40o.
Importavoti balto kaulo suverti ant 

sidabruoto lenoiugelo 80c.
Puikaus raudono stiklio. •JČJo. 
Kaulinei druozei padirbti 80. 
Tikro balto marino kaulo Ir toksai 

križius ir szirdis 50o.
Tas pats su maksztele $1.25
Raudono akmens, suverti ant auksi

nio lenciugelio su maksztele $2.50 
Sidabrinei križelei del ražanoziu ar
ba del nesziojimo ant kaspinelo 75o. 
Turime ir brangesniu ražanoziu nog 

$3, $5, $10, $15, $25, $35, irauksz 
cziau.

Visi ražanozei yra puikei ir druozei 
sunerti o padaryti isz geriausio 

materyolo.
Abro želei del malda kningu 2 u2 5o 

ir lOo.

g Malda Knygos.^

No.l. No.2. No.3. No.4.

1. Auk 3 Altorius, in puikia skūra su 
$1.00.

No.
apvalais kampais, 382 puslapiu,
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

$1.00

Jago važiuojete in ir ies Ameriko tai gulit gaut Laivakortes pigiau kaip kitur o 
ir visos bankinius reikalui tai ateikyte pas mane, o ir užtaikau visokiu ęerimu 
ir valgio ir nakvyne pigiau kaip kitur. Norėdami kelaut už dyka tai pristatau 
už darbinyka ant laivo. Teip-gi pasirupiuu visokiu darbus ir rodą duodu vi
same H oteli# randasi ne toli Kastel-Gsrdes. Jago kokis apgavikas norėtu vest 
kitur tai nesiduokit tik ejkit tiesink pakol daejsit pas mane.

Su Guodone, VINCAS BAŽUKAS.

W. Traskaucka
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

GRABORIUS
520 WEST CENTER STH.. MAHANOY Gill,

tAIDOJK KUNU8 NUBIRUSIU, PASAMDO BTG1NU8
DKL PA8IVAŽ1NITMO, KBAU8T0 DAIGTUB^ IB T. T.

KANTORAS

D. T. BOCZKAUSKAS, 
520 & 522 W. South Al. Mahanoy City, Pa.
Turi eusineKsima su wisais Europineis Bankais. Wisi jau ira persi tikrini a, jog 

nunsti piningaj per muso tarpininkista greieziause nuejna.
Szimtal TTiJ^sta^rLOJalxx

1st wiiu ozalia Ameriko, per mueo rankas einncBaa kas meUs in 
EUFOPA, UĘTUWA, PRUSUS, ROS I J K, AUSTRIJE,

LENKUS, 1TALUB, PI' T, T. LR T. T.
-,99- NE WIEN0 PININGAI DA NE PRAPUOLĖ. -»99<-

SKAITYK “SAULE”

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

Parduoda Szipkortea 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. 
Iszduoda dostovierene del tu ka nori savo dali Lietuvoje kana 
pavesti. Del tlrangysczlu pristatau pelkes Sietlas, Juostas, Kepures, Karūnas, 
Špilkas Ir L t. Su kokiu nors reikalu kos-link Szjpkorcziu, pi
ninga Mr t t raffidkyte pas maas • ga&site teisinga atsakyma.

No.6. Aukso Altorius, puikei apdaryta su'Didis Szaltinis, 1,000 puslapiu, 
auksiniu papuoszimu, - $1.25. SenasirNaujasAuksoAlloriusvisosreika-
No.7. Aukso Altorius, in morocco skūra $1.50 lingos maldos, 8G4 puslapiu, $1.00
No. 8. Aukso Altorius, apdaryta in balta Balsas Balandėlis arba Mažas Szaltinis 
kaula, puikus abrozelis isz celluloido, 3 711 puslapiu, - - 75/.
medalikai ant lenciugelu, - $1.50. Garbe Dievui ant Augsztibes G40 pus. 75>».
No.9. Aukso Altorius, in celluloid, - puikei Aniolas Sargas, apdaryta in audeklą, 353' 
iszmarginta., galima gante in,- bata, žalia, P^Bpiu, ----- 50/.
rausva ir szvies-raudona ajtdara, $1.00. Aniolas Sargas, apdaryta in skūra apvalais 
Kanticzka, druczei apdarita, - 50f. kampais, auksuoti krasztai, - 75/.

DOVANAI Temykite gerai! tikrai lietuviška, didelė krautuvė 
U 1 C I I? M C Puikiausių armonikų, skripkų, klernetų, triubų, koncertintį ir 
T 1 □ 1 L 1U u daugybe kitokių muzikališkų instrumentų. Goriausių dziogorių, 

lenciūgų, visokių žiedų, laketų, 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 
tik randasi lietuviškoj kalboj, gražių popiorų dėl rašymo gromatų

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

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

Adresavokyt teip: “SAULE” Mahanoy City, Pa.



Žinios Vietines. isz lietuviszkb Ar gali žmones riekti 
sau kunigus?

— Biznei slenka po senovei.
— Oras labai puikus- ne 

szaltas, tiktai vis stokas lie
taus.

— Žydu szventes prasidėjo 
bus lietaus bus ir vandenio, o 
vanduo labai reikalyngas.

— Trentono kasykloje, 
utarnyke pradėjo dyrbt.

— Ir kitose mainose ketina 
dirbt daugiau dienu. Tai ir 
gerai.

— Praeita panedeli, kasyklo 
se New Boston, per nupuoly- 
naa anglių lykosi sunkei pa
žeisti. Antanas Gudinevicze ir 
Jokūbas Bakunas, abudu ne 
pacziuoti vyrai. Vienam nu
lauži koja o kitas teip-gi bjau 
rei sumankytas, Nugabeno 
abudu in lygonbuti- inAeh- 
landa, kur vienas iez juodvieju. 
Antanas Gudineviczius numiri. 
Nebaszninkas buvo 46 m. se 
numo nepaczuotas vyras, tėvai 
numirė tik paliko broli ir se 
šeri Gilbertone. Laidotuves 
atsibuvo Ketergo ryta.

— Lietuvei grąžei ir mal- 
szei užsilaiko kas diena senesni 
ir jaunesni in bažnycze atšilau 
ko, ypatingai szita menesi paez 
vensta Motinai Dievo.

— Badai czion yra Juozas 
Utara, tegul pribuna in “Sau
les” offica dasižinoti api viena 
svarbu daigta.

— Ateinante Nedele tegul 
susirenka ant puse 8ad. vakare 
in parapine sale visi tie, katrie 
priguli m tautiszka komitetą. 
Yra labai svarbus reikalas, 
Api tai ne užmirszkite (*)

4

KAIMELU.
SHENANDOAH, PA.

— Anglekases dyrba po 
dienas ant nedelos.

— Vandenio velei ne turi, 
isz priežastee sausumos.

— P. J. Žemaitis apeini 
ealuna ant kampo E. Center 
ir White num. 101. Tegul ka 
nogeriause einasi ba geras žmo 
gus-

— Parapinei reikalai sylsisi, 
bet kaip girdėt tai 
jižeis kas norint i 
žmonelei dydelei 
ir kaip rodos ant i 
tys.- Pne žmonių I 
Iykas priguli, ir kaip rodos 
ant savo pastatys ba druczti 
laikosi- kaip mūras.

— Biznei pamaželi slenka,
— Oras butu ne ezlektae, 

tiktai velei no deganeziu krū
mu pylna durnu.

i netrukus 
naujo, nes 
nusijudina 

savo pasta 
tas visas da

Holyoke, Mass - Darbai 
prastai eina per stoka vande
niu dirba tik po tris dienas 
ant sanvaites, tai pribuvusiam 
sunku darba gauti.

— Lietuviu mažas būrelis, 
visi sutikime gyvena.

Nashua, N. H - Darbai 
pradeda jau geriau eiti, szaftai 
pradėjo dirbti visas dienas per 
tai daug darbininku gavo dar 
ba.

— Szv. Kazimiero parafijos 
reikalai gerai stovi.

BALE!!
Musu vientaucziai yra už 

Penrose.

Balius! Balius!
Slavokine draugyste Szv. Jo 

no Rrikeztitojo-jaunikaicziu 
skyrius num. 60. Katalikinio 
susivienijimo, parengi dydeli- 
balių, ant Kajen’o sales, o kuris 
atsibus diena 28 Oktoberio. 
Prasidės ant puse- aeztuntos 
vakare.

Inžanga 250.
Muzika pirmos klasos ir pa- 

redkas bus visame užlaikytas.
Szirdingai užpraszo pribut 

ant tos zobovos.

Elizabeth, N J.- Darbai 
pusėtinai eina ir pribunan- 
tiems ne yra sunku Jarba gau
ti. Dirbtuves visos pradeda 
visa laika dirbti. Norintis gau 
ti darba, gali be didelio vargo 
gauti, ba kas diena prijima po 
keletą darbininku in kožna vie 
na dirbtuve.

— Nedelioi atsibuvo iszkel- 
mingas apvaikszcziojimas su
kaktuves arba jubilejaus penk 
tos deezimties metu airiu baž- 
nyczioe. Buvo linksma taja 
diena, puikus benas grajino ir 
vaikai su mergaitėm kurie ei
na in mokikla grąžei padaina
vo svietiezkas dainas. Linksma 
buvo ta diena visiems tiktai 
vienus Lietuvius iszskirus,
jiems buvo ne linksma ir gė
dinga. Czia Lietuviu yra ne 
mažas būrelis ir daug yra už- 
givenia czionais tai ir geda 
kad jie neturi savo mokiklos, 
o turi glaustis prie svetimtau- 
ežiu.

— Del jaunumenes ketina 
pribūti Baltruviene,

tai

LIETUVISZKAS

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

Audra Giedroje
Bus Perstatomas

MAHANOY CITY
Seredosvakara28October

ANT KAJERIO SALES
Bus rodama per Teatraliszka Kuopa 

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

Wilder, Vt - Darbai slob- 
uai eina, nuo pavasario visai 
beveik sustojo, dirba tik keli 
žmonis.

— Lietuviu viena familija 
ir du pavienei, visi grąžei už
silaiko.

Daktaras Blažejauckas 
Isz Shenandoah atvažiuoje in 
Kazuno aptieka Mahanoy City 
kas utarnikae ir petnycze no 3 
lyg 5 ad po pietų. Jio ofisas 
Shenandoah randasi ant banko 
“Shenandoah Trust Co“ ant 
kampo Main ir Center ulyczin.

Ant pardavimo.
Barberio szapa, geroj v’eto 

je parsiduos pygiai ba locni- 
ninkas turi kita užsiėmimą. 
Atsiszaukyte pas (gg o;) 

D. J. Creedon, 
134 W. Center St.

Mahanoy City, Pa.

Farmas! Pirkite Farinas
Dydžiause lietuviu kolonija 

po vardu “Nauja Lietuviu Ko 
lonija” Michigan valstijoje 
kur jau yra 43 lietuvei pirkę 
farmas. Graži vieta tarpe eže 
riu ir upiu, arti turganu mies
tu. Turiu paekires geresnes 
vietas del savo tautiecziu, 8 
farmas su namais ir gera žeme 
po $6 lyg $18. už akeri ant isz- 
mokeeczio. Norintieji pirkti 
ateiezaukyte po adresu;

Mr. Anton Kiedis, 
Lake County ( A0M Oi) 

Peacock Mich.

Ant pardavimo.
Stuba su lotu geroi vietoi. 

Namas da naujas. Atsmauki
te ant adreso:

Mrs. B. Yuravicziene, 
Middleport, Pa. (jo gg)

Reikalinga.
Suprantantis pardavėjas 

arielku, reikalingas yra per 
dydele dietilerija, Turi duoti 
gerai pažinstama del vietiniu 
biznierių, geras užsiėmimas del 
ateakanezio žmogaus. Atsiezau 
kyte ant adreso: (gg oj)

Thos Ward.
29 4 th Ave., New York.

Dr. J. Fropstep
Specialistas ARiu Lygas 

Pritaiso akulorias. Stiklines akis.
Mano darbas kalba del raves.

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

UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

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.

Capital Stock «25,,000.00.
Surplus & Profits $238,000.00.

Suvienituju Walstiju De- 
posytoras.

DU I
SŪDEI

PUOŠNIA MOKA£ AMT 
5TO NNY6U AKT L<0.

ffąrriiortfihht TįAŽdcntra,

Garbe Tau už tai Lietuvos 
didvyri! Sztai Vilniun, Lietu
vos sostapilin, atsidangino vys 
kūpąs fon-der Roppas, tikras 
kraugeriu Kryžeiviu aini-'. 
Jam turbut jo kraugeriai pro
seniai pasakė, kad dar mažai 
Lietuviu kraujo pralieto, ma
žai dar ju aszaru iszvirglinta, 
todėl jis pasirižo papildyti 
miera. Tam tikslui vyskupas 
fon-der Roppas iszdave Vil
niaus Sz. Jono bažnyczios ka- 
mendoriui gerbiamam kunigui 
Juozapui Ambroziejui sekanti 
paliepima: “Delei nepritinkau 
ežio kunigui jueu veikimo 
rinkimu laike iezvien su Žy
dais priesz krikszczionis, o teip 
-pat ir dėlto, kad, jus padavė 
pirmiausi savo lietuviszka ele
mentorių dvasiezkai csnzurai 
ir gave nuo jos leidimą su kai- 
kuriu elementoriaus vietų iez- 
briežimu, jus nežiūrint in mano 
paliepima nuo 1905 metu sau
sio 26 d. už No 730, iezleidote 
ta elementorių su uždrausto
mis cenzūros vietomis, asz pa. 
ezalinue jus nuo kamendoriaus 
vietos ir uždraudus jums priim 
ti iezpažinti žmones, paliepiu 
jums iszsikraustyti isz jueu bu
tu namuose, prigulineziuose 
szv. Jono bažnycziai. Vilniaus 
vyskupas Eduaidas Roppas 
Sekretorius pralotas Sadovs 
kis’’.

Toks vyskupo Roppo pasiel 
girnas ne tik nesutinka su ku 
uigijos paszaukimais, ne tik 
prieszingas yra tiesiog žmoni
jos pažiūroms, bet ir dar prie- 
szingas yra faktams ir teisybe’. 
Pirmiausia, kodėl vyskupas 
Roppas nepaazalino tu lenko- 
manu-kunigu, kūne Gardino 
gub. ir Vilniaus gub. pavietuo
se laike rinkimu ėjo Lzvien su 
Žydais priesz krikszczionis sta 
cziatikius, net priesz katalikus 
Baltgudžius, rasit vyskupas 
Roppas staeziatikiu ir katali
ku Baltgudžiu neskaito už 
krikszczionis: antra- ar tai Žy 
dai ne žmones? ar jie biurokra
tijos tarnai, o vargdieniu žino 
niu prieszai? ar jie kada nore 
ezelpe biurokratija, kada ji sie
ge visas Rusijos tautas 
liaie budais, kada ji 
in kalėjimus visu tautu 
niuoeiue žmones ? ar ji 
nukentejo, kovodami 
biirokratija paežiu ir už ju ki 
tu tautu politiezka laisve ir 
geresne ateiti ? ar ne jie yra 
kuopikcziaueieji biurokratijo 
prieszai? ar gi jie kaipo žmo
nes nėra lygus visiems žmo
nėms? Tai kodėl iszvien su 
jais negalima kovoti priesz 
bendra visu prieszu ? Rasit tik 
vieniems Lietuviams tas yra 
uždrausta, o lenkomaname ne? 
Kas link elementoriaus iszlei- 
dimo, tai j e buvo atspausdin 
tas pagal Rymo leidimą, nes 
kun. Ambrcziejus, nedavus 
Vilniaus vyskupui Roppui 

elementoriaus iszleist’, nusiuntė 
jin Ryma, tasai leido ji spaus 
dinti. Kas gi czia apsiriko? ar 
Apsiriko Roppas ar Rymas? 
nes ne tik vyskupas Roppas, 
vyskupas jis, bet ir visi kata- 
liki vyskupu privalo klausyti- 
Rymo, iszten jie visi gauna ir 
savo ant vyskupu patvirtini
mą.

Už ka gi gerbiamas kun. 
Stanislovas Stakiale to paties 
vyskupo Roppo paszalintas 
nuo kunigystes? Jug jie netu
rėjo jokio susiriszimo eu žydais 
jokio savo veikalėlio ueiezlei- 
do? Už ka gi? Už mylėjimą 
Lietuviu kalbos, už jos platini 
ma ir gynima, už lietuviezkai 
skelbtus pamokslus bažnyczio- 
se. Sztai kokia Vilniaus vysku 
po Roppo ir kitu lenkomanu 
teisybe!?

Matome, Mielinusieji, jog 
prisiartino Kryžeiviu perse
kiojimas ant musu, todėl, už 
miraže visus savo kereztue 
priesz viens kita, gyvenkime 
vienybėje, szelpkime kaip ga
lėdami visus musu karžygius, 
kankintinius. Vieton neszti vi
sokias aukas Szvencziaueiai Pa
nelei Marijai, kuri už jas ne
perka sau ne dvaru, ne namu, 
nepuoezia saves ne laikrodė
liais, ne žiedeliais neeteigia jo 
kiu sau puotu, o tik musu prie 
sakiai lenkomanai-kunigai jas 
sunaudoja paeitycziojimui iez 
musu, szelpkime musu karžy
gius- paszalintue kunigus 
kviesdami juos m savo namus 
atlaikyti Misziae ezventas nor, 
ant portaliliu- (neeziojamuju 

, aukoriu).
GALAS.

Draugyste Szv. Jurgio Ka
reiviu isz Girardville, Pa. pa
rengė didtli Baliu 26-1a d. 
Spalio, ant sales Antano Ma- 
siaucko, kampo Seken ir Hag 
str.

Muz’ke bus labai puiki.
loženga vyrame 25 centai. 

Moterims ir Panelėms dykai.
Užpraezom visus L’etuvius 

ir Lietuvaites vietinius ir 
a[ linkiniu ant to puikaus 
liaus.

Uezpraezo szirdingai, 
Komitetas. (io gę)

Jie užtikrina, kad jis gaus ju 
parėmimu visoje Valstybėje.

Vyrsz Puse Milijono
Dekavoniu uz geradejiste.

Tos ira prietelis žmoniu-kuris suteikia 
szyrdinga broliszka rodą dyki. Ne susine- 
sze su gauje szendienynio vysokio sztamo 
apsigarsyntoju: Jeigu apsergate liga, tai 
aikite pas savo miesto daktara.
Bet jaigu turite liga gėdinga-privatyszka, 
tai gal nenorite savo mieste gydintis, o jaigu 
geidi teisingai tapti pagelbėtas, tai bukite 
iszmintyngi klauskite patarymo garsingo 
Vokyszko Spccijalisto kuris sugryžo isz 
Europos, isztyrias pagerinimo budo gydymą 
vysokiu kroniszku ir odos-skuros lygu, 
szimtai tukstaneziu pasiliko iszgydintais, 
kaip-tai jaunu vyru visokios užsikreczemos 
ligos, apriczsziu lygu kaip tai Reumatizmas 
visoki napuczkai, iszpuolima plauku urnai 
sustabuinti, nuo drugio-maleiijos. Geriause

1 Z

Ba-

Atsibus Teatrinis persta 
tini as.

Girard vii leje, Fa. atsibus 
lietuviszkas teatrinis perstaty
mas po vardu “Ponas ir muži. 
kai”, o tai parengtas ant die
nos 20 Octoberio, ant sales 
Gerard. Prasidės ant ad, pu
se asztuoniu vakare.
Inžanga 50 centu.

Teatrini kuopa pribus isz 
Mahanoy City, dydelei iszlavi 
ti aktorei, su puik eis koštu- 
mais. Jau ne vienoje apigardo 
je turėjo perstatima ir visur 
žmonis buyo užganadyti. Susi 
rinkkite ka no skaitlingiause 
ant teip puikaus perstatimo o 
to nesigailesite!

Ant pardavimo.
Stulos 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. Atsiezaukite ant ezi- 
to adreso:

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

NAUJAUSIAS
.UAZ'l'- ISZRADIMAS

■X v DERMATM80H8I MOKttE.

Dansrybe odos Ilgtj paejna no nsazvarans 
u?.k1 laikymo Ir iržsfkYetlmo teipgi ir nuo 
viduriniu ilgu. Daugumai gaunA pucafkus 
pleinkanae, eHnklma plauku, plikimą per 
apsileidimą. Gydosi per neateakanežius 
daktarus ar agentus, kūne tik pinigus iez 
vilioja, o paskui raezote mums, kad eme- 
to daugybe gyduolu iez in vairiu apgaviku 
o pagelboe negavote ir sakote, kad. gal ir 
m ubo gyduoles negelbee. (Taigi meldle- 
m» mume darodytl; kokie žmogus likosi 
muso gyduolėmis apgautas.) Turime tu- 
kstunczluN oreginallHiku padekavoniu. 
Tegul nore vienas daktaras parodo mums 
tiek padekavoniu, o mes duosime dideli 
atllgynlma. Plika gaiva sunku gydyti, ja-

invai- 
kitnezo
gerta-
mažai
priesz

czel ta! tam gallipa eutelktipageiba; plan 
kai neyra grybai—vieną diena ne lezaygs. 
Atšlamu kiauriems nuelunelmedvka infor 
macija eu placziu apraazimu. Mee neelu- 
leme prleiepyre savo gyduolu, teisingasis

PROF. J. M. BHUIteZA,
90S BROADWAY KĮT., C

BROOKLYN, K. Y. /

S

Sz'ce Valstybes musu vien- 
taucziai, kur e dirba kietu aug 
liu mainose, turėjo neperse
niai proga iezgirsti Jungtiniu 
Valstybių Senatoriaus Pen
rose prakalba W Ikes B am
uose ir teip pat matyti jin 
Scrantone, nes tuketancziai 
žmonių sutiko jiu.
apie tai, ka i e jiems gero yra Ja™ lk'k nelaimiu atsitinka ir kruvyna pro-

• J J . re žūsta ir sveikata. Nebijokic paraszit-pad&reS. jie ettugesi parodyti 'gromata, sekretai visame užlaikomi, gyduo-
i liu nesiunezeme panevali, kaip kiti jumys 
prisiuneze per panevale iszvyliodami paskui 
tini centu nuo jusu, kurs žmogus su szeimyna 
neturi ka valgyti, myslidamas tapti sveiku, 
tai užmoka ant sikio po keletą desetku 
doleriu. Cze visokias rodąs gausite, nie cen
tas nereikės mokėt, galite susiraszite Lie- 
tuviszko kalboje, iszmintingais busite jaigu 
raszisitc pas:

BRUNDZA & GO;
(SPECIALISTS)

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

isztyrta gyduole nuo atpratimo svaiginu- 
Ž nnd.mi gei-iiuu-gyrlybes, kuris su savo žyne Z U U.amil |.|jjIngr(MĮa, iszsygytlinsGYRTIBj:

padaręs, jie stengėsi 
kaip jin gerbia. Daugelis iez 
ju mo zirdžiai spaude jam 
ranka ir priketino ežiuose rin 
kimucse paremti jin, j s gi i-z 
savo puees prižadėjo darbuotis 
kaip pirmiau darbavosi.

Be abejones, musu vientau 
cz'ai, rinkimu laike, Lapkri 
ežio mėnesyj, duos tvirta pas
piri t ž tuoi Legislatures kan 
didatus, kurie paskui parems 
Senatorių Penrose. Jis bus ren 
Karnas ateinancziuoee rinki
muose ir musu vientaucziai tu
rėtu atiduoti baisa už jin.

Jie turi žinoti, katrie Legis
latures kandidatai balsuos už 
Senatorių Penrose. Jie net ui i 
balsuoti už tuos kurie eis 
priesz Senatorių Penrose bet 
tik už tuos, kurie eis už Sena
torių Peniose.

Reikalinga merginu.
Del iezeimokinimo dirbti 

cygarus- $3 ant nedėlios 
kada da mokinasi, paskui gera 
mokestis. Darbas aut visados. 
Užatvažiavima mes apmokame 
užlikietus. Randa stubos dykai 
per 6 menesius. Adresavokyte.

Columbia Cigar Co.
Columbia, Pa. 

arba atsiszaukyte in “Saules ’ 
ofisą. (gg o,)

KOZNAS RASZO GROMATAS.
Bet jago nori raszit gromata ant puikiau 

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

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

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

Labai puikus. Adressas:
D. T. BOCZKAUCKAS, 

MAHANOY CITY, PA.

Visos
Mo 
terys

L’zpraszom visas moteris kurios geidže 
pasilikt SVEIKOS ir DRŪTOS—pilnos gi- 
vybes ir moteriszkumo, kaip tai kitados bu
vo savo jaunistoje, idant pribūtu pas mane 

w ir painatitu ka mes del kitu moterių kurios
. „o ir kentėjo ant motcriszku nesmagumu.

- t lYl, U | Jago jautiesi silpna ir ligūsta, nesisar-
< H P WIEN AVINIS Inaty^ nes Pr*l”,k be jokios abejones.
1 j Tokie dalikai yra per svarbus ant aty-
v SALUNAS IR GROSER-SZTORIS. dėjimo ant kito laiko, o pas mus aplaikisyte 

SUGAR NOTCH, PA. * geresne PRIŽIŪRA ir gidyma ne kaip
Paiduoda Cukru, Kava, Herbata, Mėsa gautumėte namie no savo daktaro.

| Dr. O’flalley.
158 S. Washington Str. Wilkes-Barre, Pa.

Szitam ofiise kalbasi Lietuviszkai ir Len-

Miltus ir vyska ta kas ira reikalinga de] 
žmogaus. Teipos-gi prie vietos randasi Ša 
lunas su niilžiniszkaisstiklais, szaltum alūno 
arielkom ir 'pujkeis cygarais. Pliektam ■ 

parduoda SZIPKORTES ii _______________________
siuncie piningus in vitas dalei kiRzkai in k„r s|llnRĮ;yl visas amatas, 
svieto grejtai. I Branch Office 2-nd. Floor Bun Bldg.

PUIKI SALE DEL MITINGU, SZOKIU Ir lt. ' 1W Scranton, Pa.
kur daktaras O M alley galima matyt kas 

Petnyezia ir Sabata.
l’raszuine • iviiklt kokiam* hlkrasztlje 

eZltn upįuireinl m n skaitėt.l’uikiaiisia 
užeiga

lei Lietuviu! Ant Sudžiaus
nas priėmimas 
lel visu kur ra
itė gardi a Arieikele \ 
\iu ir Cigaru. Teip-gi \ 
ale del zobovu ir t. t.

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

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

Balsuokite už

A. W. Schalck
Puoktie Jam baisa. Demokratas

STEFAN ROVNIANEK
318 3-RD AVENUE

Puse bloko tcniiaa no Pl'.Uburglnlo Paeito.

PITTSBURG, . PA.
Didžiausia Lietuviszka k\autuve visokiu 

gėrimu Suv. Vals. Kas tik naudojo muse 
nefalszavot&s nes czisius vynus ir arid kas, 
tasai ne galėjo atsigėrėt juju o geriause ini< 
ra ir pata.navima tik pas mus apturėjo.

muso prekes:
Gera RanJona Arielka 
Gera Balta Arielka 
Rumus 
Rūmas Jamaika 
Ginas 
l uošino Arielka 
Klflnuel . . •
A n (actas, sinusus gėrimas 
Ckhtas spiritas 
Sllvalte • 
Sliraitė, tikrai LIctavlMka 
Terkelka -
Terkellcn. tikini Vensrlaska 
Koniukaa . - •
a o n lakus, Francuxiszkas 
Obuoline Brandy 
Blackberry ...
Rosolts, gardus gėrimas • 
Sieliniuose ...
V Ikzniutc •

A M E RI KO N ISZ Kl
Ohio raudonas . .
Ohio baltas-saldus
Knllfornljos, Benas, ruksztus 
Kalifornijos mu«2kntulas .
KaliftiroUos įbUNzkatalaa 
KalifornljoH tokalszkas 
Kalifornijos (4 m«tuY Port Wine 
Rallfornljow Stori H Ino 
Kalifornijos Burgundy, raudonas 
Viduriams Karlus Vynas . .

Raazikyte po prekes. Vtkalblnlmas ant $10,o< 
irdadflao CŽM0KAJ1 EKSPRESĄ Pennsylvanio 
Ohio ir West Virginia valntijose. Adresas:

Stefan Rovnianek,
SS M Aieouc - Pittsburg, Pi,

Ant pardavimo
Saliuuas ant pardavimo su 

namu, arba be namo, i'aužino- 
kite ant szito adreso:

Mr. P. Pliha’tis,
144 Adr.ms St. Newark N. J.

PIRMUTINE KRAUTUVE VISOKIU 6ERYMU
WHOLESALE.
Pristato visokius gėrimus del sa- 

Innyku ant pikniku, balu, krik- 
sztynu alų, porteri, vynus, ariei 
ka ir t.L Pristato in namus alų 
ir porteri bonkutem. Gėrimai 
pirkti pas Norkeviczia yra kauo-

tarįtio#}. S&jie! Pabandykit}

Katalogas Dykai!
Ręikalaujūti gerų Laikrodėliu, 
Armonikų ir visokių kitokių daiktų, 
tai pas mane galite gauti lietuviško 
kalbo Kataliogą dykai, katrame yra 
visokių daiktų kainos ir j u paveiks
lėliai; ir gausite čia teisingus 
tavoms. Adresuokite:
M. J. DAMIJONAITIS

3141 Union Ave. Chicago, III.

§2,00 
•2,oo 
‘2,oo 
4,oo

,00
,00
,00
,5o

.00
3,00

George Miller,
ZIEGORNYKAS.

5,oo 
2,5o 
5,oo 
•2,oo 
l,5o

5,00
3,oo
8,00
3,oo

3.6<

li.oi

2,oo 2,5o
B.oo galan
3,oo galon 
3,oo galot2,5o

vynai:
81.00 Galonai

2,oo 
•2,oo 
l,6o 
2,5o 3,oo

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
! I 13 W. Centru St.

Aplaikautis Džganadytas yra del mus Geriausia Reklama
S

Ka tik A plai kernok
Visokiu rudeniniu ir žieminiutavoru del 

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

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 tavorus, o jai 
pas mus pirksite, tai suezedinsite piningus. 
Hllrn ninkn T l^*Pas mus dirba Lietuvaites.

P. MO lrl 1 122 W.Center Str.
1 UU ulLIJJ I Mahanoy City, Pa.
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Iszsinarinimas,
Nikstelejimas ir Sumuszimas.

Kožnoje szeiminoje, ypacz jaigu raudasi vaiku, tankei 
atsitinka mažos nelaimes ir pažeidimai,— ne invales pavoingi 
idant szaukti daktaro— bet gana skaudu del to katras yra 
pažeistas. Iszsisukimas kaulelo kojoje, gelyma mentese ant 
pecziu, priverimas pirszto durise ar kur kitur — kožnam to
kiam atsitikime

Severos Aliejus Sz. Gothardo 
pagelbės teip gerai kaip ir daktaras. Skaityk ka p. Jobas 
Miklicaisz Deweyville,Texas., raszo apie Aliejų Sz. Gothardo:

“Tamista.'-Turejau koja sunkei pažeista, bet po isztriniiniii 
jai su aliejum Sz. Gothardo, trumpino laike pasitaiso ir vėl 
galeiau grįžti pie darbo. Aliejus Sz. Gothardo yra atsakanti 
giduoledcl pažeidimo ir iszsinarinimo visokuosc atsitikimuose 
szita roike pripažinti už teisybe. Preke 50c.

SEVEROS gyduoles parduodamos visuose aptiekose. Ir pirki tiktai SEVEROS.

Visuose Liguose Visiszkas Nusilpnėjimas.

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

Puikci padirbti sofkos
Parlorini rakandai
Szepos (sideboards)
Mieg-stubos setai

Užlaikom daugybe visokiu puiku geležiniu 
lovų, balto, žalo ir melino koloro.

GUINAN'S

88 lyg 820
830 lyg 890
812 lyg 850
830 lyg 890

201 W. Center St. 
Mahanoy City, Pa

125 E, Oak St.
Mt. Carmel, Pa

inkstu ir kepenų, kaipo tai: asztrus ar 
ehronikinis uždegimas inkstu, lyga 
Brighto, akmens pusleje, ruksztis szia- 
primo kraujuje, teipgi ir ne sveikumai 
szlapuino.

Severus Gyduole ant 
Inkstu ir Kepenų
yra visiszkai tikia ir pasekminga. Yra 
tai geriause vyduriu gyduole- pagel- 
banti nog visu virsz-minėtu lygu.
Parduodama dviejuose dydumo bon- 
kuose. 75c. ir $1.25 už bonka.

Ar jautėsi kada no-ne senei, kokio 
priežasties nusilpnejas ar paisles, ne
tikins prie linksmumo zobovos ar daibo? 
Ar praleidinejei nakti po nakteisapnais 
pertraukiuczius, užpuolanczius, no ko 
žmogus pastoje sutingias ir pailsės?

Severos Balsamas
Gyvatos
privalo būti imtas tame laike. Yra tai 
geriauses sudrutintojas ir atgaivintojas 
pajiegu gyvasties. Pasekmingai gydo 
vydurius ir užlaiko tvarka vydaus in 
taisu gomulavimo valgiu. Preke 75c.

DAKTARISZKA RODĄ DYKAI.

Severą Co. cedi™pios

Šutai su kotais 
del moterių ir 
merginu yra 
ka dabar jus 
reikalaujate 
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.

Didžiausias 
surinkimas szlubinu 
szlebiu visam mieste.

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

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

Szilkai dabar 
madojo. Czia 
rasite didžiau
si isžrinkima 
szilku neigu 
kitur ir tai 
visuose kolo- 
ruošė už maža 
preke.

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

Kalbame Lietuyiszkai, Lenkiszkai, Slayokitzkai, Anglis?kai

Prisjun.sk

