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Metas XXI

Kas girdėt ?
Už deszituts dienu rinksime 

prezidentą.- Rinksime Repub- 
]ikona ir gana! Taftas bus, o 
turėsime gerus laikus!
Kur demokratai gaspadorauje, 
Tenais netvarka vieszpatauje 

Viskas ubagiszkai iszžiuri,
O ne vandenio ne turi.

Mes ant tiek persitikrinome 
ir gerai žinome kokie buna 
laikai už demokratu, o repub- 
likonu laikai. Ant galo, ne 
reike api politika ka sakyti, 
ba jau kožnas žino gana ge
rai.

Visose szalise pradeda fabri 
kuose judėt. Ir jau stokuoje 
darbinyku. Cze velei ir mai- 
nose pradeda darbas taisytis, o 
kad vandenio turėtu, tai ne 
tiktai diena, nes ir nakti fabri
kai duzgetu.

Ne žine in kur kėlaus c e n- 
zoriusdvasiszkuku 
n y g u, nes jau kaip girdėt, 
turėskaruotis. O žmogelis daug 
nuopelnu padėjo del labo lie
tuvystes.
Lig laik uzbonas vandeni ne- 

szioje,
Kol ąsos ne paterioje.

Kaip pranaszai pranaszauje, 
tai žiemos neturėsime lig už 

gavėnių,, paskui.
C m. PrasiJe9’

Bus Aar,.!,- net kaulai brasz- 
kės!

Teisybe, stokas vandenio, 
nes ne trukus, dangiszkos szlu 
žes atsidarys, vandenio pada
rys.

Tegul kas nori regoje o iž- 
davyste “Saules” nedboje. 
Kas diena nauju Skaitytoju 
pribuvineje ir kožnas pyinai 
užsimoka. Ir ne dyvai ‘ Sau
le” savo kailio ne maino ir ne 
mainys. Priesz keloleka metu 
gauje reformatorių buvo už
klupus ant “Saules” jog ne 
maino raszybos ir laikosi. Per 
užvedima naujos raszybos, 
Lietuvei pameti norą skaity
mo, o net ir inaldakninges bu
vo paniekytos. Szedien Lietu 
voje vos gyvuoje išdavystes ir 
kaip rodos turės nustot iždą- 
vineti gazietas, apart “Szalti 
nio” kuris yra szelpemas per 
dvasiszkije,- tai da teip greitai 
ne iždžius.

Ameiike greicziau užsilaiky 
tu dienrasztis, nes ir reike daug 
piningu ir gerai apsimyslit. 
Jagu jau kada iszeitinetu, tai 
tik ga’etu rizikuoti Ižduotojas 
“Saules o kaip rodos, tai 
“Saule” pradės iszeitineti tris 
kartus ant nedelos. Szedien 
lietuyiszka laikrasztyste tikrai 
puikei stovėtu jagu ne butu 
raszyba permainyta. Lenkisz 
ka gazieta Vilniuje turi ne 
mažai skaitytoju, nes ne tik 
Lankai, ir Lietuvei turi užsira- 
szia lenkiezka gazieta.

Kas gazieta nori ižduoti, 
Turi api tai žinoti,

Jog ne raszo del saves, 
Tiktai del visuomenes.

Gazieta ne del apszvietymo, 
Tiktai del laiko piraleidymo.

Tiktai kada Lietuvei pasikels, 
Kaip savo biznierius szelps.

Kaip to nepadarys, 
Tai kaip žydo bites prasidan- 

gy8-

Isz vakaru szalies danesza, 
buk užsinesza ant didelos ir 
szaltos žiemos su szalczeis. Ge 
riau idant tokiu prana?zu ne 
butu, arba labai biustu! Ba 
kam-gi teip žmogų baidyt jau 
menesi priesz laik!

Saugokitės valkatų, ka po 
lie'uviszkas apygardas slan
kioja kaipo Perlioriai su viso
kiais niekniekiais. Szitai «tsi- 
vilko kokis tai žydas perlio- 
ir apsinakvojo pas viena lietu
vi, ant ritojaus anksti, kada 
vyrai iszejo in darba, o gaspa- 
dine triusesi apie puodus, ta
sai jeruzoliaus Judoszius eme 
si prie kraustimo skrinucziu. 
Isz vieno bakso paėmė 32 dol 
ir dziegoruka 40 dol. vertes, 
antro vyro teip pat iszeme 76 
dol. Tas žydas žilas, barzda 
mažiuke, prieszais apatiniu 
dvieju dantų neturi o virszuti 
nei labai reti. Kalba visaip, 
fagu kas dažiuotu kur givena 
o duotu žine, bus isznagradin- 
tat>. Raszykite ant szito adre
so: (to 88)

Mr. J. Pruss
Box 184 Simpson, Pa.

Seredoje buvo susivažiavi
mas delegatu Tautiszko Susi
vienijimo svarbeme reikale.

Isz Amerikos.
kunigas pasislėpė bokszte.

Hazleton, Ba. - Isz piiežas 
ties jog kuningas nenorėjo pri 
ymt m bažnyczia kuna numiru 
šio Diskavicziaue, gimynes nu 
veže kuna in McAdoo. Po pa- 
laidoymui nebasznyko sugrižo 
gailefojai adgalios in Hazleto- 
na ir pradėjo szturma in klebo 
nije su akmenais ir piltoms, 
iszdaužydami kone visus lan
gui Kuningas isz baimes pasis 
lepein bažnytini bokszta. Po 
lie je pribuvus iszvaikinomaisz 
tininkue. Kun. Fusickas jau 
no senei turėjo ergeli su para 
fijonais.

Suvalgė 200 ojsteriu
Burlington, N. J.- Kokis 

tai murinas -valkata susilaiži- 
no su kitu žmogum, buk suval 
gins du szimtus ojsteriu in ady 
na laiko. Kada suvalgė susirin
kę di vi josi neiszpasakitinai isz 
murino o kada iszejo iez res- 
taurac'jos kalbėjo; “Ne, tai 
nore karta pavalgiau gardžiai 
vakariene, piningai aplaiky- 
ti isz laižybu turėsiu ant vaka- 
rienenes ryto, da euvalgytau 
ezimta ojsteriu lengvai ” -Nėr 
ka. geras pilvas.
Motinos szirdis truko isz 

gailestics
Sunbury, Pa. - Paliegus ant 

sveikatos, iszalkus ir sunkyta 
70 metu senumo, Mrs. Mary 
Mathias, buvo priversta uba
gaut ir melst žmonių sueimiley 
mo ant josios, kryto ant uli- 
ežios, o kaip daktarai tvirtina 
tai josios szirdis truko isz gai 
lesties. Norints senuke turėjo 
du sūnūs, kuriems pasivedė 
gerai, turėjo ubagaut ba josios 
ne pryeme po savo pastogia.

Henrikas ir Fridrikas abu
du sūnūs likos aresztavoti už 
nepriglaudima savo eeacs mo
tinos. Sunki bausi e nog Die
vo vaikams už toki prasižengi 
ma ba prisakymas kalba: “Pa- 
guodok ir milek savo tęva ir 
motina.”

Szcszi pražuvo laike snie
gines viesulos

Denver Colo. - Laike bai
sios sniegynes viesulos czionais 
szeszios ypatos pražuvo ir daug 
likos pažeisti laike susimuszi 
mo trukiu. Viesulą smegyne 
vieszpatavo kone per dvi paras. 
Sniego nupuolė kone ant ke- 
turiu pėdu; trukei susivėlino 
visur o komunikacije likos su 
trukdinta kone visam steite.

Gerove pasigerina visur.
New York. - Czionaitines 

unijos, prigulinezios prie 
“American Federation cf La 
bor, ’ aplaike raportus kone 

.isz visu ateitu api darbininkisz 
ka stovi, o kurie skelbe buk 
darbiniu kai yra reikalaujami 
visose ezokosia vertelgystee. 
Mestuosia steituosia Georgia, 
darbininkai turi gerusuždemi- 
mus ir gauna gera užmokesti.

Chicagoje ir kituosią mie • 
tuosia Ulinojaus darbininkai 
aplaiko lengvai darbus. Steituo 
šia Indiana ir Kansas darbai 
ženklivai pas’genna o mokestis 
pagal uniju nutarimus.

Minnesota. Mississippi ir 
Misiouri, darbo yra in vales o 
plitinyczios dirba diena ir nak
ti tas pats ir geležiniuosia fa
brikuosią.

Steite Ohio ir Michigan dar 
b ai pasigerina, Pennsylvanijoi 
anglekaeesia darbas ir pasige
rino ženklivai ba visur prade
da dirbt pilna laika, nes New 
Yorko steite da ne visur dirba 
nes tikisi trumpoje ateiteje jog 
visi fibrikai pradės dirbt. Ne 
užilgio galime tikėtis jog visam 
Amerike užstos vela gerove.

p. Brumas, tebirys kongres
menas, kaip girdėt bus isznnk 
tas sudžium. Visi Lietuvei pa- 
žinsta p. Bruma ir kaip girdėt 
kožnas duos savo baisa už p 
Bruma.

Lietuvei tegul duoda baisa 
ant cielo republikoninio ti- 
kieto.

Už republikoniniu laiku, 
Žmonelei turi darbus ir inva- 

les piningu!

Demokratu partije supelijus, 
Ne privalė duoti baisa protin

gas žmogus.

Vietinius galime rinkti žmo
gų, ne paisedami prie kokios 
partijos priguli, nes pavietą- 
vus o ir prezidentą pati rink
sime republikonus.
J agu demokratai iszlaimetu, 
Tada darbinykai sav ant spran 

du junga uždėtu.

Vienas fermeris ant Long 
Island, N. Y. užaugino szimet 
bulviu, kuriu tilpo 36 in busze 
Ii. Ne kurios isz juju svėrė su- 
virezum tris svarai. Tai yra 
ženklu, jog vargo szimet ne 
turėsime, ka ?

Saugokitės židelku, kuriuos 
slankioje po namus parduoda
mos visoki tavor-a o kuriuos 
nuperka “czip eztoruosia” o 
po tam parduoda už triguba 
preke muso Lietuviams. Ne
siduokite save apgaudinėt!

Jagu katras isz pp. biznie
rių reikalauje teisyngo ir mo
kyto žmogaus, tegul atsiszau- 
ke in Redakcije “Saules ’.

Ilgi vakarai, be skaitymo 
labai nuobodu ir ne gerai, 
“Saule ’ užsiraszykite, sveiki 
skaitykite ir kitus prikalbinė
kite, ydant skaitytu.

Gerus pamokinymas.
Vienas jaunikaitis, turintys 

užtikrinta būvi nes nedideli 
mokesti, užklausė viena karta 
tėvo merginos su kuria ketino 
pacziuotis:

— Kokia pensije reike tu
rėti žmogui jagu geidže apsi 
pacziuot?

Užklaustas, kaipo dasektas 
žmogus atsake be užsimielini 
mo:

— Aez apsipacziavau, ture 
damas 1200 doleriu dokoto 
kas metas ir gyvenau laimin
gai. Ž'ooma apsiprcziavau su 
varginga mergaite, kuri mokė
jo ezedint. Nes jagu butau ap- 
eipacziavias su pagadyta ir isz- 
dikus panaite kaip mano dūk- 
tere tai neužtektu man ne de- 
ezimts kartu.

Keturi vaikai pražuvo 
ugnije.

Summit, Pa - Laike ugnies 
namie Lukosziaus Delaney, su 
dege tris vaikai ant anglies 
o motina sulaužė abi kojas 
szokdama per Įauga. Hubertas 
Nagle ir jojo sūnūs, kaimynai 
Delaneyjaus kurie pribuvo 
gialbet likos teipgi pažeisti 
per puolanti kamina, tėvas li
kos užmusztas o sunui perkirto 
galva.

Valkata sumusztas per 
motere

VVdkes-Barre, Pa.- Poni J. 
Snyder isz Riverside, kuri sve 
re 278 svarus, nubaudė gerai 
valkata rtejo pas Snayderiene 
ir aplaike valgi kuriuo spyrėsi. 
Motere radosi viena namie, ir 
norėdamas isz laiko naudot už 
klupoantSnaiderienies. Motere 
nemislindama daug, parmusze 
valkata, isztrauke jin ant ke 
lio ir teip nrelazirdingai ap
daužė valkata jog tasai bau
be kaip jautis ir melde su- 
similejimo. Subege baiminai 
norėjo pakart valkata, nes mo
tere ant to nedaleido, kalbėda
ma jog gana liko-i nubaustas 
ir aplaike tikrai teviszka pla 
kyma.

Baisi smertis liepsnosią 
20 ypatų pražuvo.

Alpina, Mich. - Ne toli nog 
czionais, kaimelis Metz, likos 
apsiaubtas perdeganezes giri es 
isz visu pusiu. Gyventoje! ma 
tydami, jog kitaip ne gales isz 
sigialbet, siuntė telegramos in 
kitus miestus melsdami pagial 
bos. Po keliu adynu pribuvo 
trūkis su trimis vagonais ir du 
anglineis. Gyventojai tuojaus 
sudėjo ka turėjo ir inlipo in 
vagonus. Isz viso buvo juju ko 
ne szimtas. Ugnis jau apemine 
jo grirezeskada trūkis isztrau 
ka isz kaimelio in Alpina. 
Nes ne toli stacijos “Novicki” 
maszinistas paregėjo jog kėlės 
randasi visas liespsnoje, palei 
do truki isz yiso smarkumo 
nore lamas tokiu spasabu per 
važiuot per ugni. Nes užėjus 
maszina ant sztangu, kurie 
ant sudegusiu medžiu, ez'an 
gos iszsiskyre ir maszina su va 
gonais nupuolė in degtin e pek 
la. Ugnie apsiaubė tuojaus va 
gonus, kurie pradėjo degt, o 
nelaimingi pabėgėlei nog vie
nos ugnies gavosi in kita. Ko
ne dvideezimts isz juju likos 
iszkeptais gyvi o kiti terp di
delio pavojaus iszeigialbejo. 
Terp juju v isa szeimyna sudege 
Jono Koniecz:o ir Frarciezka 
Navicku.

Peczkurie tojo trūkio inszo- 
ko in katila kur buvo vanduo 
nebagelis mielino jog tokiu 
spasabu iszsigialbes nog emeit 
nes kada vanduo pradėjo virt 
nog karezezio negaledams iezsi 
gaut likos iezvirtas ant smert.

Kone palaidota gyva
Elhs Kan.- Kūnas jau likos 

indetas in graba ir parengtas 
ant palaidojimo ir ketino isz- 
neszt isz namo in vežimą kad 
sztai daktaras norėjo da karta 
persitikrint ar Mis. Champ- 
man 60 metu senuke yra tikrai 
numirus. Daktaras vieokeis 
spasabaie isztirinejo nebasznin- 
ke ir ant galo pasitikrino jog 
senuke ne numirus nes tik 
szirdis sustojo muszeka tankei 
atsitinka. Senuke liepe pagul
dyt. m lova ir ne poilgam lai 
kui pasisekė jaja atgaivint 
Badai pasveiks neužilg'o 
nesniekad ne užmirszsavo bai
saus atsitikymo būdama už 
trupuezio palaidota gyva.

ISZ BOSUOS, LIE. 
TUVOS IR LEN

KIJOS.
Argi tas kuningas negale 
jo czionais Amerike isz 

mokti Lietuviszkai.
In Kauno kataliku semina

rija atvyko isz Amerikos ku
nigas Goldenbergas iszmok- 
ti lietuviu kalbos. Jis savo pa 
rapijoje Ilinoieo valscziuje tu 
ris daug Fetuviu, su kuriais ju 
kalbos nemokėdamas, susipras 
ti negalia.
Iszsikelimas gyventoju 

Sibiran.
Valdžia 1909 metams keti

na prirengti kaip ir praslinku
siuose metuose 350,000 gyven 
tojams žemes gabalus. Tik rei 
kalauja isz iždo 23,277 tuks 
tarez'u rubliu tam tikslui, nes 
nori “prisitaikyti prie durnos 
atstovu isztarto reikalavimo” 
ir atkeliavusiems gyventojams 
suteikti žeme sziek tiek apdir- 
ta. ‘^Ate'nancziuose metuose 
kepama Sibire apgyvendinti 
lOf^ukstancziu szeimynu ar
ba 500 tukstaneziu atskiru 
žmc-aiu.

Studentu striukai.
Invairiu universitetu studen 

tai -pradėjo straikuoti universi
tetu autonomijos apginimui. 
Jurjeve straikas prasidėjo rug- 
sejo(15 d. Maskvoje 19 d. ir 
Peterburge rugsėjo Ž0 d.| 

Ziegoris bažnyczios boksz
te.

Daktaras Ivanovas, sziemet 
Vilkaviszkio bažnyczios bokez 
te intaises laikrodi, kure jam 
kasztaves arti tūkstanti rub
liu.

Armija politiszkai isz 
tremtųjų.

Rusijoje po priežiūra polici
jos yra arti 18,0C0 politiszku- 
ju isztremtuju. Ministerija ine- 
sza Dūmon reikalavima pas
kirti ju laikymui 1.781.000 
rubliu.

Nubausti daktarai.
Vitebsko daktarai Kazano

vas ir Gruževekis atsake da
ryti operacija sunkiai susirgu
siai, del to kad ji neturėjusi 
užmokėti 20-ties rubliu. Apy
gardos teismas nubaudė už tai 
viena -1 menesiu areezto, o ki
ta- 2 dienomis.

Žibalo versmes.
Peterburgo geologiszkas 

(geologija- mokslas apie žeme) 
komitetas gavo žinia, jog salo
je Czelekene gulinezioje Kas
pijos juroje, atsivėrė versmes, 
purkszczianczios kasdien žiba
lo po 40,000 pudu.

Cariene serga.
P< tersburgas.- Rueiezka ca 

riene yra dideliam pavojuje, 
kone tik szeszeliune kaip pir
ma buvo, o tai isz prižasties 
ligos. Rūpindamasi api savo 
vyra ir eunu ir nuolatos bai 
meje api juju gyvaeti, kaip 
rodos tai, pasirodė ženklai su
katu. Gidintojei paliepė jai 
iszvažiuot ant žiemos in užru 
beži, jago tikysi iszAiaugot 
nog smert, nes tvirtina jog be 
Caro ir užža'igos sosto ncs’ju 
dins isz vietos, o kad caras ne 
gali iszkeliaut tebiriam laike, 
cariene pastanavijo numirt na
mie jngo tai vale Dievo, nes 
nori numirt ant ranku savo 
vyro ir apsiaubime savo vai 
ku.-Gilukningos tosios pras
tės darbininkes kurios sun
kei dirba ant kasdienines duo
nos ir iszejna sav kada nori 
be baimes jog puls isz kur 
bomba. Gyvenimas karūnavo
te gaivu ne yra teip saldus 
kaip Kas sav mislina, akvatnei 
apsimainytu su prascziokeliu 
ant savo vietos.

Japonai Sveikina 
O Amerikos Flota.

Yokohama.- Amerikoniszka 
flota jau pribuvo in Japomje 
ir likos pasveikinta per griaus 
ma armotu isz 16 vajaunu lai 
vu. Kada laivai prisiartino 
prie kraszto, iszgirdo giedoy- 
ma patrijotiszkos giesmes per 
puse milijono vaiku. Ameri- 
koniszki aficierei su komen
dantu nuplaukė ant laivo Mi 
kasa kur sudėjo atsilankyma 
japoniszkui komendantui Gero 
juin. Po piet burmittras mies 
to Yokohama iždave baukieta 
del amerikoniszku laivoriu 
kur aplaike puiku priėmimą. 
Japoniszki palicijantai ir žal- 
merei kur tik paregėjo ameri 
kona tai atidavinėjo jam gar
be.

Tukstauczei ypatų triusesi 
po miestą lig velibam laikui 
vaikscziodami su žibiutems 
giedodami amerikoniszkos pa- 
troticznas giesmes. Japoniszka 
flota iszkabino amerikoniszkas 
kanrunas ant savo laivu o va
kare Įeidinėjo visokes Ugnės. 
Gubernatorius Sules isz Kana 
gava, iždave puiku balu ant 
garbes amerikoniszku laivoriu 
o vakare admirolai flotu buvo 
priymtais pas burmistrą su 
miestiszkais rodininkais.

Trumpi Telegramai.

§ New York.-James Logan 
numirė czionais isz baimes ka
da likos patalpintas in kaley- 
ma.

§ Connellsville Pa.- Wa- 
flrngton Mine No. 1 užsidegė 
isz priežasties elektrkiniu dra. 
tu.

§ Kenosha Wis.- Laike trū
kimo garines paipos ant laivo 
Maishall keturi laivorei ir in
žinierių likos apszutinti ant 
smert.

§ Duquoin Ill.- Piktadarei 
insilauže in Russell Co. banka 
padėjo dinamitą po kassa ir 
praeiszalino su $25.000.

§ Bėdinas.- Centratiszkoi 
Europoi užstojo dideli szalczei. 
Termemeteris nupuolė 17 lipe, 
niu žemiau zero. Sniegas nupuo 
le Silesoje.

Balius! Balius!
Slavokine draugyste Szv. Jo 

no Krikeztitojo-jaunikaicziu 
skyrius num. 60. Katalikinio 
susivienijimo, parengi dydeli- 
balių, ant Kajerio sales, o kuris 
atsibus diena 28 Oktoberio. 
Prasidės ant puse- asztuntos 
vakare.

Inžanga 25^.
Muzika pirmos klasos ir pa- 

redkas bus visame užlaikytas.
Szirdingai užpraszo pribut 

ant tos zobovos.

Daugiau nereikia.

O dabar asz JuozapasGaba- 
lis, dėkingai apreiszkiu, kad 
mano moteris jau yra pilnai 
sveika nuo Collins N. Y, Me
dical Instituto vaistu ir dau
giai jokiu liekaretu nereikia. 
Moteriezke ir pakarnei dėka- 
voja už etorone ir nutaryma 
geru gyduolių, būdama sveika 
- kame podraug a’gayus gera 
sveikata pasiliKO ir ant veido 
skaisty- podraug net 14 svaru, 
dabar daugiau sveria todėl ge
rai suprantu kad turbut svei
ka ir už tai szirdingai mes de- 
kavojame- už kaip ranka ati
mant skausmingas mėnesines 
szirdies liga, kosuli, negaleji- 
ma valgyt ir vėmimą,

Su guodone Juozapas Ga- 
balis su Motere.

823 Judkins Str.
Seattle, Wash.

Žinios Vietines.
— Sausa, sausa, ir vis sau

sa!
— Szilta kaip viduvasarije, 

tiktai jau naktis vėsios.
— Darbai mainose pradeda 

taisytis tiktai stokas vandenio. 
Vienok tam reikalui užbėga,- 

isz kitur trukeis vandeni ga
bena.

— Miesto gyventoje! da tu
ri vandenio invales, vienok 
prisakyta paezeduma užlaikyt.

— Daniel Jones 14 m. senu
mo vaikas tapo užmusztas 
Seredos vasara ant Readingo 
geležinkelio arti 6-tos uly 
ežios.

— Pylnas miestas daraktor- 
ku (teachers) pasklydo. Ciela 
nedele turi savo “institution.” 
Daraktorkos visokio sztolto ir 
eztamo:

Senos, jaunos, 
Storos ir plonos!

— Utarninke, atlanki Re
dakcije “Saules” p. J. Szlupas 
Daktrras ir p. Jankauskas isz 
Scrantono.

— p. Antanas Giuzdis, 335 
E. Pine Str. turi saluna kur 
užlaiko puikus gorimus. Verta 
atsilankyti ir gardaus aluko 
ižsigerti.

— Oras labai sveikas lygo- 
niu suvis ne girdėt.

■f" Utarninke mirė p. Kar- 
kaucku 10 menes.u senumo su 
nelis Albinas. Laidotuves atsi 
buvo Ketvergo ryta.

— Kurrepublikonu daugiau 
ee, tenais mieste gražiause?

— Tikietus ant teatro, kuris 
atsibus ateinanezia Sereda, ga
lima gauti pirkti pas Kazuna, 
aptiek oje. Jaigu norite gera 
sedine turėti tai pirkite tikie
tus priesz laika. (tc(8į)

— Ant pardayimo daigtai 
da nauji, o kas nupirks tas ir 
stubas apims. Daeižinokite ant 
adreso: Mr. B. Krasauckas

298 W. Railroad st.

565 balsuojancziu in 
knygas neteisingai 
užtraukti per asse-
sori 1-inam vorele

Mahanoy City nedorus 
politikierei

Mahanojaus aesesorins Pat
rik Claick, likes pas-zauktas 
in Potteviller suda idant iszsi- 
teisintu ir iezreiksztu sudui 
del ko intrauke neteisingai in 
savo kningas 565 balsuojan
cziu, kuriu suvis nesirado nes 
tik sapne.

Isz yiso likos inlrauktu in 
kningas 1200 balsuojancziu 
isz pirmo vardo, nes perdeti- 
nis Repubbkoniszkos partijos 
Leib, ieztirinejo jog iez tojo 
ekaitliaus radosi 565 neteisingai 
intrauktu, ba assesorius Ciarck 
kaip tvirtina Leib, suraszinejo 
vardus žmonių in kningas ku
rie senei jau radosi ant kapiniu 
o gyvenimus padavinėjo tvai- 
tus, kapines ir tuszczius lotus, 
idant tik konodaugiausia su- 
raszit balsuojancziu, o laike 
iszrinkimu kad galėtu ant tų
jų nebaezninku piikimezt bak 
sus su balsais. '

Ne tik Muhanojiui tas da
rosi nes ir Palo Alto, Szenado- 
ri, Coal Dale irTamrqua.

Gerai kad iez laiko apsižiū
rėjo, ba tokia izunybe jau nog 
senei traukėsi musu mieste per 
iždžiuy- smegenine politikie
rius, kaip jau ne karta davėsi 
dagiret ba musu gerus obivate 
lūs, kurie vieokeis spasabaie 
apgaudineje musu Lietuvius, 
Lankus ir Slavokus. O ar ne 
patis kalti, jog ne iszrenka 
dažiuretoju laike balsavimo 
kad galėtu prižiūrėt diena 
balsavimo i

Ne snauskyte! rynkite ka 
nodaugiause iez saviezkiu, juk 
turite iez ko ieznnkt.

ISZ LIETUVISZKB 
KAIMELI!.

SHENANDOAH, PA. ’
— Geri laikai užstojo dar

bai pradeda taisytis.
— Daugybe poruojeei ir 

tai visu tautu jaunumene.
— Viskas butu gerai, kad 

vandenio butu in vales.
.— Žmonelei džiaugėsi, kad. 

jau K. Miluką vyskupas atims 
o senaji prabaszcziu sugražins. 
Norint karta sugnž ir ramybe 
del visu Lietuviu ir velei var
pine muzika užskambye, Gar
be ant augaztybes Dievui, o 
ant žemes pakajus žmonim ge
ro noro- ir- teisyngo noro!

— Da vandeni vis žmone
lei perka, per ka farmerei ge
rai uždyrba.

— Seredoje vieszinosi Dr. J. 
Szlupas iez Scrantono sv savo 
žentu P. Jankausku.

Scranton, Pa - f 3- ežia 
d. ežio menesio, likosi maino- 
šia užmueztas Jonas Brazauc- 
kae, 28 metu senumo. O kad 
prigulėjo in draug. Szv. Stanis 
lovo tai kaeztais draugystes li
kos palaidotas. Paliko Motina, 
du brolius ir seseri dideleme 
nuliūdime. Pergiveno Amerike 
apie septinis metus, ir buvo 
skaititojum gazietos “Saules” 
per kelis metus. A. A. Jonas 
buvo doraus givenimo. Tegul 
eilelei amžiname pakajuje.

giri' <

New Britian, Conn - Ru 
duo labai eziltas, jau du mene 
eei kaip lietaus nėra.

— Dalbai po biski gerinasi.
— Bizuei karezemosia eina 

gerai, už tatai kad pri rišo dau 
gybe socialistu.

— Diena 11-ta Spalio paki 
lo didele mueztine Slavoku ir 
Rnsniaku bažnyczioja laike 
Dievmaldystes, sudaužė yisus 
kryžius ir kreslug, susipjauste 
su peileis kaip givulei. Likos 
nuveezti in kalėjimą 64, o sze- 
szis nuveže in ligonbuti. Kaip 
bus toliau tai da nežine.

Staunton, Ind - Dirba ge 
rai, ale uždarbei ne kas ir pri
buvusiam sunku darba gauti. 
Be piningu (ai ne nepas’rodik.

— Lietuviu pusėtinas būrys 
visi sutikime gyvena. Ale mer 
ginu ners, jagu pribūtu keli 
tuzinai (ai galėtu pr.sirinkt po 
faina vaikina.

New Philadelphia, Pa.
— D’rba penkes dienas ant 

sanvaites, bet Caska Wiliams 
mainos dirba trumpas valandas 
per stoka vandenio. i

— Lietuvei užsilaiko grąžei 
po biski pradeda atsigaivint, 
kaip po ezlektu czesu. Bet vi
si didelėm bruzdeyme apie at- 
einanezius rinkimus. Žinomas 
daigtas ne vienas ne nor pra- 
grajint.

Piedmont, W, Va- Dar
bai pradeda geriau eiti, dirba 
visas dienas. Pribuvusiam iez 
kitur sunku darba gauti.

— Lietuviu yra pusėtinai, 
visi grąžei jjžsilaiko.

Užimanti
akivimu daigtai.

Birometras Steleskopas, Mo 
ving Picture maezinuke ir Ci- 
garnieze su kuria nutrauksi 
folcgrtfijae. Prisiusk viena 
doleri o aplaikisi visus tuos 
4 daigtue. Už expreea mes už
mokame. (gg oj)

C. J. K. Krauchun,
427 Broadway, 

Brooklyn, N. Y.



DU-KART NEDELfNIS LAIKKRASZTIS

Iszejna kas Utarninka ir Petalczet »
PRENUMERATA KASZTUOJE: 

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

EUROPA—Rosije $8,50
Angliję ir Szkotlje 15 sh 
Prusus 15 mi

Mėnesinis Rasztas "Linksma Valanda” 
1HE1HKE ANT METO...... . ......   gi,00
ANGLIJĘ__ ~______________... 7 Bb
^H'NI'8..... 7 mr
dOSSIJE ............       fl,50

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

'MEIIIZE |3,00 
B0SS1JE  .................. $4,50
ANGLIJOJ............................ ........................... 10 Bb

Priek tam pilnai užsimokeja 
gkaititojei, kas metas aplaiko 
dovanu puiku Kaleudori.
ENTERED AT THE MAHANOY CITY 

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

Atminimai
MakrinosMieczyslauskutes 

Bazylianku Perdetines 
Minske.
(Pabaiga.)

— Neapleisime Kristaus, o 
tu szetone mus skandyk!

Pnriszta mus prie luotu ir 
paskui luotus traukta in van
deni. Intraukta mus vandenin 
lig juostai ir vėl pradėta mums 
pamokslas sakyti, paskui trauk 
ta net lig kaklui. Iszmirkusios 
virves mums kaklus taip spau 
da kad pagurklese atsirado gu 
zai kurie net iki tai ežiam lai 
kui pasiliko. Tik vieni inmirke 
marszkiniai mus galėjo nūs- 
kandyti. Bylos baigėsi, bet 
mes viena kita raminome, kad 
tik kantrybėje palikti. Potam 
mus vėl nutraukta ant negilu- 
mos ir vėl pamokslas ir vėl 
paskutinis žodis.

Žydai pradėjo verkti, popai 
juoktis, o czernicos rankom 
ploti.

Taip mus kankino gal per 
tris valandas.

Szituo sykiu tik viena sesuo 
apalpo; atgaivinta su rykezte- 
mis eziaip taip nuslinko prie 
kalėjimo.

Žydai paskui mus eidami 
verke, po musu kojom mete 
baiankas (rieeztainius), bet 
mes '.negalėjome ju surinkti, 
nes buvo uždrausta ir pasilenk
ti.

Kalėjime esant vanduo nuo 
musu liejosi, žeme buvo ežia 
pia, ant kurios gulėjome; vie
kas puvo, o mums vieae kūno 
dalie nuo žaiduliu skaudėjo- 
Tokia pirma maudyne buvo 
eubatoje, antra utarninke 
treczia eubatoje ir taip toliau 
be jokio galo.

Trecziu sykiu taip skandi 
nant dvi eeseiye prigėrė: Voje 
vodekiute ir Ramanauekiute. 
Sumirko, parkrito vardenyje 
ir atlikta. Su rankom neeigel- 
besi, nes rankos eukieztos vie
non rankovėn.

Taip atsitikus, ant kranto 
stovintieji žydai pradėję rau
doti.

Kada pirmutine skendo re 
kiau Kamarauskui:

— Gelbek ja jau skėsta!
O jie ateake:
— Tegul gaiezta!
Ir trauke ja jau negyva su 

virve ant kranto. Popai pikt
žodžiauja ir juokiasi; žydai 
verkia, o mes dekavojame 
Ponui Dievui ir Jam paveda 
me prigerusios seeeries du- 
ežia.

Maskoliai ja tuojaus ant 
kranto po žeme užkasė, o pas 
kui atėjo in kalėjimą pas mus 
isz to vieko pasijuokti. Girdi, 
jusu viena seserį jau palaido 
jome, tai duokite mums pinigu 
ant arielkos.

Ta paezia nakti geri katali
kai palaidota atkasė ir iezkil- 
mingai palaidojo, o maskoliai 
paskui kalbėjo; -

— Velnias ja paėmė.
Ketvirtu sykiu taip bemau- 

dant, Hertulana Jakubauekiu 
te apalpo; bet galėjome ana 
atgaivinti, bet penktu sykiu ir 
ji prigėrė.

Penkta ir ezeszta syki besi
maudant jau visoms pasidarė 
silpna; ir nuo tolesniu tokiu 
maudynių mus iszgelbejo žy
du didis lamentae, kurie pasi
rodė mums labai mielaezirdin

gaiš.- Dieve, atversk juos ir 
iszgelbek ju duszias!

Prisiartino labai sunki žie
ma; sopuliai nuo tu maudymu 
suszalo, isz to da didesniai at
sivėrė.

Dileista mums m giria 
vaikszczioti ir rinkti klioszto- 
riui malkas Vienok mus visa
da sergėta, kad nepabegtumem. 
Sergancziom bristi per sniegą, 
neszioti medžius, paskui puldi 
neti, tai tas viskas visai sveika 
ta atima ir sopulius padidina. 
Kalėjime tuotarpu szalta ir 
badas valgyti nėra ko.

Ta pirma žiema Morta 
Balinskiute nuo garu numirė. 
Antra žiema septynios seserys 
pasiliko visai koliekos. Sztai ju 
vardai:

Tikros seserys Aniele ir 
Vincenta Brochockiutes,

Darata Januszauskiute, 
Regina Saikauskiute, 
Komele Jatautiute, 
Kajetoną Kozeliute, 
Kunegunda Ilrynevicziute. 
Pridurti prie to aklas ant 

abieju akiu:
Justina Szliageliute.
Aleksandra Pieczoriute, 
Salomea Batvidute, 
Apalonija Domeikiute, 
Bonaventūra Gedgandiute, 
Norbertą Jarcevicziute, 
Kristina Huyaldiute, 
Prakseda Zaikauskiute. 
Nepaisant to didelio nuvar- 

gimo dar mus apsunkinta sun
kiais darbais.

Koliekcs ant kojų gaudavo 
ranku darbus. Aklos-gi kede
no vilna arba žydelkoms pan- 
czekas mezge ir žydelkos duo
davo už tai pavalgyti.

Antra žiema kaip sakiau 
buvo arezesne už pirma (1844- 
1845).

Ta žiema musu seeuo Ste 
fanija Przejalgauskiute nuėjus 
su mumis m giria malku nu 
mirė: pusgyve dar parneszeme 
namo bet tuojaus Dievui du- 
ežia atidavė. Musu kalėjimas 
pasidarė tikras lozoriu namas. 
Tiktai keturios isz musu buvo 
sveikesnes ir galėjo kitas eer 
ganezias apžiūrėti aprūpinti.

Visada mus bauginta Sibe- 
rija o kad artinosi pavasaris, 
pradėta sakyti kad jau atėjo 
ciesoriaus prisakymas mus 
varyti in Siberija (1845) o 
tarp musu buvo tik keturios, 
kurios galėjo paeiti.

Dievas mums atidsre kalejio 
mo duris liepdamas mums ke
turioms pabigti.

Tam atsitiko proga labai 
gera nes per protopopo imieni- 
nss visi popai djakai sargai 
czernicos visi per tris dienas 
gere uliayojo taip kad treczio- 
je dienoje jau niekam nebuvo 
nei valgio pagaminta; visi 
girtavo ir pasigėrus kaip už- 
muszti miegojo.

Mes keturios per ta laika 
nusiememe panezius ir pasiren 
geme kelionėn. Nakczia pris
tatėme prie muro medi ir tu 
medžiu asz pirma užsilipau ant 
muro. Užlipus man pasirodė 
taip aukeztai kad kitoje muro 
puseje nei žemes nematyti. 
Persižegnojau ir sakau tegul 
bus Dievo valia. Paskui ezokau 
žemyn. Pataikiau szonu anie- 
gan ir atsikėliau be jokio so 
pulio. Paskui mane nuszoko 
Euzebia Vsvrzyckiute, ir Klo- 
tildą Kenarikiute. Irenes Po- 
marnackos ilgai nesulaukeme 
užlipant ir nuszokant. Bet ne 
trukus ir ji sniegan puolė. 
Buvome visos sveikos.

Tas atsitiko man rodos pu 
siaunaktyje nuo 31d. Morczaus 
ant 1 dienos Kvietniaus 1815m

Taip norėjo Dievas. Taigi 
tegul Dievas savo globoje lai
ko mus likusias koliekas sese 
ris kurios apie musu pabėgima 
nieko nežinojo nes jaigu jos 
butu žinojusios ir butu praszu 
sios pasilikti tai butum netu
rėjusios tokios szirdies kad jas 
vienas palikti. O vienok reike- 
ro bėgti nes taip Dievas no 
rejo.

Girdėjau potam kad dvi 
koliekos paskui kelejime nu
mirė o kitos paimta in szpitole 
liepiant Siemiaezkai kuris 
prieez tai labai reikalavo kad 
jos priimtu nors Komunija isz 
popu ranku; bet kad jos ne
paklausė tai Siemiaeko uždrau 
de pas jas ir kuningams lan
kytis,

Apsikrate miega nusidaveme 
in ta vieta kur buvo kopliezia

sugriauta. Tenai pasimeldeme, 
o paskui leidomės atskyrium 
in Prusu lubežiu. Ėjome po 
viena kad mus nesugautu taip 
lengvai. Norėjosi mums nors 
vienai nukeliauti in Ryma ir 
tenai szv. Tėvui prie kojų 
sudėti dejavimą ir verksmą 
musu žmonių kankinamu už 
tikėjimą apie raudojima kuni 
gu Siberijos leduose arba su- 
ezaudytu be jokios mielaszir- 
dystes apie griovimą kataliku 
bažnycziu ir kliosztoriu visoje 
Lietuvoje...

Puszcziose klaidžiojau ap’e 
tris menesius badaudama ir isz 
troszkusi suszalusi ir kentėda
ma visokius atlikimus. Bet 
Apveizda Dievo viskuom 
aprūpino. Ant galo pasiekiau 
Prusu rubežiu.

Isz tenai per Prancūzija nu
keliavau in Ryma kur szv. 
Teyui liepus ta viską apsakiau 
ka galėjau tik per septynioli
kos metu kentėjimus atminti, 
praezydama prie to, kad visu 
mano pasakojimu negarsintu 
svietui, idant nebutu priezyna 
vėl tenai katalikus taip baisiai 
persekioti. Tome-gi geroms 
duezelems, kurios Dieva myli, 
o del tos meilei ir ant musu su 
simylejo, tegul Dievas gausiai 
užmoka, netik už viską gera, 
ka mums per tuos persekioji
mus padare, bet ka ir norėjo 
padaryti, bet negalėjo.

O už viską labiausia tegul 
bus paszlovintas Dievas Traico 
je vien? s, kuriam garbe ir de- 
kayone ant amžių.

* * *

Tegul nors žodi pasakysiu 
ap’e mus miela ir godotina mo 
tina Jeneralka, Eufrozina. Ku- 
nigaikszcziute Gedominiute, 
paeinanezia isz didžiu Lietu
vos kumgaikszciu apieypata la 
bai dievota ir mielaezirdinga.

Apart dideliu turtu, kokius 
musu zokonan inesze Iccnais 
kaeztais užlaikė kasdienini sta
lą del ketunu deezimt biednu 
žmonių, kuriems pati ir tarna 
yo; o visa zokona gaivino tikra 
dieviška dvasia, pati būdama 
szv. Dvasios dovanomis apdo
vanota ir vesdama labai sunku 
pakutos gyvenimą. įžengiant 
man in Bazilinku zokona, 38 
matai atgalios. Eufrozina Gedi 
mimute buvo Ksinia Jenerol- 
ka; gyveno Orezoje, papiasto- 
je Ksienios vietoje. Prasidėjus 
1835 metuose persekiojimams, 
ji tada turedema per 80 metu 
tuos persekiojimus ant saves 
priėmė ir daugybe seserų zoko 
ninkiu viską kantriai pakele. 
Ant galo po visokiu kareziu 
kurios jo vaiku skaitliu žymiai 
sumažino, man rodosi 1843 me 
tuose su likusiomis eeierimis va 
romą pekszcziaeu paneziais in 
Siberija ant kelio pasimirė. Jos 
duszia stojus priesz Szvemziau 
šia Traice, del korios t:ek 
daug iszkentejo, be abejo isz- 
prasze visam Bazylianku zoko 
nui Lietuvoje ir Baltrusijoje 
malone iezlaikymo szventame 
tikej’me. O tada iszviso Bazy
lianku seserų buvo gal 245 ir 
visos buvo persekiojamos ir 
kankinamos. Nepaisant in sep
tynių metu sunkius kenteji 
mus, anei viena nepamete savo 
tikėjimo ir buvo paklusnios 
iki smert Kristaus vietininkui 
ant žemes, szv. Tėvui. Už ka 
tegul bus dievui didžiausia gar 
be.

Makrina Mieczyslavskiute.
Mes ženiau paeiraszeapreisz 

kiame, kad szitas Motinos Mo 
krinos apsakymas jai pasako'" 
jant paraszytas, skaitėme ir 
ludijame, kad viekas sutinka, 
ka buvo pasakius.
Maksy m i 1 i a n R y 1 1 o. 
Rymo Propagandos rektorius, 
Aleksandras J a 1 o -

v icki, 
Szv. Klaudijaus rektorius, Ry

me. 
Aloj ižas Leitner, 
Rymo Propagandos Teoliogas.

Alfabetiszkas Suraszas
Bav.ylionku, kurios ui tike 

jima savo kraujo praliejo, o 
kuriu vardai szitame apsa

kyme paminėti.
1. Babinskiute Koliksta, su 

trinta muru.
2. Balinskiute Morta, nuo 

garu mirus.
3. Hanevicziute Kazimiera, 

sutrinta muru.
4. Biereckiute Terese, mirė

nuo beprotystes.
5 Botvidiute Salomea, turi 

iszluptas akis.
6. Brochockiute Anicetta isze 

jus isz proto.
7. Brochockiute Vincenta, 

iszejus isz proto.
8. Domeikiute Apolonija, 

turi iszluptas akis.
9. Daugiabute Stanislava, 

po rykfztemis numirė.
10. Daunariute Baptista, su

deginta pecziuje.
11. Filihauzeriute Elzbieta, 

mirė nuo proto sumiszimo.
12 Gedgofkiute Bonaventūra 

mirė nuo proto sumiszimo.
13. Gediminiute Eufrozina, 

Ksiena Gener, numirė ant ke
lio m Siberija varant.

14. Glenbockiute Onufra, 
mirė nuo rykezeziu.

15. Gurskiute Kolumbą, nu 
mirė prie toczku.

16. Grotkauskiute Juozapa
te, sutrinta muro.

17. Groskauskiute Nepomu 
cena, užmuszta pagaliu per 
Igumena.

18. Gurzynskiute Eufemia, 
gyva moliu užkasta.

19. Gurzynskiute Juozapa, 
sutrinta muro.

20 Holynskiute Bazylisa, 
numirė nuo rykezeziu.

21. Ilrynievicziute Kūne 
gunda, turi iszluptas akis^

22. Huvalbute Kristina, tu
ri iszluptas akis.

23. Jakubauskiute Hortula 
na, paskandyta.

24. Januszauskiute Darata, 
isz proto iszejus.

25. Jarcevicziute Norbertą, 
turi iszluptas akie.

26. Jat< fciute Kornela, isz 
proto iszejus.

26. Ilgockiute Rozalija, ba- 
leja sutrinta.

28. Konarskiute Klotdda, 
kelionėje m Ryma.

29. Korminiute Liberata, 
sudraskyta.

30. Rarickiute Katarina, gy 
va moliu užberta.

31. Kozielute Kajetana, isz 
proto Užėjus.

32. Krisztalevicziute Kleofa,
sumalta muru. f

ak. Kulesziute Gtnavajie, su 
malta muru.

34 Kvincziute Irena, gyva 
žemėmis užberta.

35. Lsudauskiute Nepomu 
cens, baleja sutrinta.

36 Lauszeckiute Rozalija, 
numirė bažayczioj.

37. Medunickiute Rozalija, 
muru sutrinta.

38 Mieczyslauskiute Mak
rina Minske Ksienia randasi 
Ryme.

39. Naibvcz:ute Natalija 
numirė nuo rykszcziu.

40. Pieczoriute Aleksandra 
turi iszluptas akis.

41. Pcmarnackiute Irena 
kelionėje in Ryma.

42 Prz> jalgauskiute Ste
fanija uždususi:

43 Rentute Scholastika ant 
emeit sudraskyta.

44. Ramanauekinte Augus
tina nuek:.ndita.

45. R< žanekiute Honorata 
Plccko Ksienia numirė kalėji
me.

46. Rypinskiute Zuzana nu
mirė nuo ryki ežiu.

47. Sadauekiute Regina isz 
proto iszejus.

48 S.edekiute Gertrūda 
baleja sumalta.

49 Sieleviankiute Kolleta 
po rykszcziu užmuszta.

50. Siemniszkiute Marijence 
le numirė nuo rykscuiu.

51. SzczeibirskiuteSerafiną

Katra szlapnose proto ne turi, 
Ta nuolatos pirsztus prie savo 

kuodo turi;
Kelis kartus kuodą szukuoje, 

Net su pokeriu raitoje.
Viena tokia žinau, 

O ir savo akimi maeziau;
Kuri jau 18 metu turi 

Tėvai josios net ižsižioja žiuri. 
Tai-gi, kuodą moka padaryt, 
Bet ne moka valgio pagamyt; 
O teip jau ir viriuotis norėtu, 
Kad tiktai koks pasitaikytu. 

Mat, ten yra daug vaikinu, 
Nes visus ijje paniekino;

Tai vaikinai susitari, 
Ne žiuri in ta szali, 
Jagu in kur e na, 

Ar isz kur pareina. 
Ei mergele! 

Nesipusk szirdele!
Ba nepasijusi, 

Kaip greitai pasėsi.
Ne ylgai kudlas raitysi, 

Ne ylgai su pokeriu raitysi, 
Ne trukus plika pasiliksi, 

Ne su žiurkėms plikes ne už- 
dangstysi.

Tėvai gyrėsi su turtu, 
Bet vaikinai net pasipurtu;

Kaip apuoka pamate, 
Net rankas pakrato.
Nesibeždžionkauk, 
Protą kitoki gauk;

Rankoves pasikasok.
Dyszius mazgok.
Grincze valyk, 

Skalbk ir prosyk;
Tada gardžei miegosi, 

Ir vaikyna davadna gausi, 
K uris tave mylės, 

Ne ant kuodo ne žiūrės.
Ba kuodas;
Tai niekas,

O isz kuodo juokėsi svietas.
» * *

E-dunkier! pati mama iž 
skalbsi,

O mane skalbt ne priversi!
Ir prosit ne prosisiu, 

Ba vakare ant szokiu eisiu!
Kaip szokti ne mokėsiu, 
Tai no vysu ant juoko pasi- 

lyksiu;
Juk jau szeszioleka metu tu 

riu,
Tai jau mokytis szokt galiu...

O ka, mamule atsileidže,
Dukrele ant szokiu Jeidže, 
Parsivelka po pusiaunaktu, 

Ir da mamule turi duot nakti 
pietų!

Mama! paimk virvagali!
Duokle in kaili kiek pajėgu 

turi!
Ba jagu to ne darysi,

Tai da ant ežio svieto pekla 
nupelnysi!

O motinos, motinos, 
Esate kvailos!

Visaip czion iszeina, 
O ka, bile biznis eina; 
Bile dukrele apsiredo, 

Tai niekam do to!
Mamyte džiaugėsi isz to, 

Ir suvis ne do to;
Isz kur dukrele yma, 

Jog teip puikei pasidabyna. 
Viena davadnu tėvu dukrele, 
Ant pažiūros patoga mergele; 
Su Kiniecziu suėjo in pažinti, 
Kas rytas atbėga jin atlankyti.

Del Dievo, su kasuotu vel
niuku,

Su geltonu Kincziku!
Po teisybei, kinezikas užmoka 

gerai,
Tai del jioj’o yra prilauki labai 

Okenokalte? Tėvu!

SODAS SVEIKATOS
SERGANTIEMS ŽYDI!

Jei tau nusibodo landžioti pas visokius daktarpalaikius, varginti savo liga ir leisti jei įsisenėti, 
per tu tu daktaru nesumanima ar neturejinia geru vaistų, arba jei tau nusibodo nuodintis visokiais 
patentuotais vaistpalaikiais, vynais ar balzamais ir kitais, kurie 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 laiške aprašydamas savo ligų per 
The Collins New York Medical Institutą į Dr. R. Mielke, kame pasekmingiausiai 
išgydo visokias sunkias ir užsisenejusias ligas, kaip VYRU teip MOTERŲ ir VAIKU, kožnas 
kas čion kreipiasi, dekavoja už išgydimų 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, 
raukas nuleisdami apleido.

A fcabvrnac Unmrac- Toki" l,nd"> k“d The ('0LLISS SEW Y0RK MEDICAL INSTITUTAS 
/"ILodKyillaS lengVaS. užlaikomas goriausių diplomatų daktarų spcoiialistų; visus ligų apra

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

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

padėkavonių, kurios ateina kasdiena,' paduodame čion kelias.

Išgydyta nuo: moteriškos ligos 
kankynių ir skrepliavlmų, 

skaudėjimo šonuose, sąnariuo
se ir neuralgijos ligos. Jau 
pamatiskai sveika ir viešai pa- 
dekavoja savo paveikslą atslų-

Mrs. PRANCIŠKA.
ŠKLENAR1ENĖ, 

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

AŪGŠTAI GUODOJAMA8 DAKTAREI
Jeigu kiti dėkavoja už išgydymą, tai jan mano prideryetė teipgi išreikšti 

padėkavoną už 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 didelĮ 
nusilpnėjimą, telpat vėliau ir mano inkstai buvo suvytą, drauge ir visus vi
durinis organizmas buvo suiręs ir tik kaip lapas rudenijo suvytęs, laukiau 
kada nukristi. Bet kad išskaičiau ialkraštije apie Jųsų galingą gydymą ir 
grynus vaistus, tad atsišaukus ir atsiuntė man vaistus, kuriuos suvartojau 
pagal pamokinimus, sakau kaip kalną nukasė, teip nuo manąs ligą, likausi 
pilnai sveikas. Tad ir dėkavoju už sanžinlšką ir gabų išgydymą. Dabar 
jaučiuosi kaip naujai a'gimąs, linksmas ir sveikas, u tai visiems broliams 
lietuviams pranešu, idant kreiptus! prie Jus gydytis laike nelaimės ligos.

Pasilieku dėkingas ir visada garsinsiu Jųeų garbingą vardą,
JONAS SMIRNAV1CZIA,

1625 Front st., Philadelphia, Pa

-irgąs per du metu, skaudėji
mu strėnų. krutinėjo diegliu, 
plaučių nesveikumo, svaigi
mo ir skaudėjimo galvos, zva- 
nijlino ausise ir alielno nusil
pnėjimo ant sveikatos. Į 18 
dienų pilnai išgydytas, su pa- 
dėkavone ir paveikslą, pri
siuntė patalplnt Į lalkrastf.

JOHN PAULI'IS 
Fayette Co , Orient, Pa.

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

kosulio, kataro, plaučių nesveikumo, dusulio, trumpo ir sunkaus kvėpavimo, kepenų 
iv inkstų (kidneys') ligos, dispepsijos, nevirinimo, vidurių ligos, ■užkietėjimo ir skaudėjimo vidu
rių, Šonuose, tuštymuose ir po krutinę. Galvos skaudėjimo, ūžimo ir spiegimo ausyse; kraujo 
nečystumo, išbėrimo spuogais, juodgalvėms ir niežais. Neuralgijos, neurastenijos, reumatizmo, 
skaudėjimo po visų kūnų, kandų sųnarių ir nuo sutinimo, geltligės. Nuo abelno nusilpnėjimo 
blogų sapnų ir jaunystės išdykumo—sugriovimo sveikatos. Priepuolo, nerviškumo; nuo slagitu 
ligų,—kokio jos vardo ar skyriaus nebūtų.—Pūslės ligos, nemiegojimo, sunkumo ir skausmo 
kojose, rankose ir kitų visokių ligų vyrų kaip ir moterų-, skausmingų, nereguliarišku antdrapa- 

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

^^TAS INSTITUTAS ISZSIUNTINEJA GYDUOLES^^
Į VISĄ AMERIKĄ, CANADĄ, EUROPĄ, AZIJĄ, AFRIKĄ ir AUSTRALIJĄ, ANT KOŽNO PAREIKALAVIMO. 

Kurie negalite pribūti asabiškai, tai aprašykite nesveikumus bei ligą lietuvišhai.
KAM SIR0T IR VARGINTI SAVE, JEI LENGVAI GALI BŪTI IŠGYDYTAS, TIK ATSIŠAUKIT, adresuojant:

The Collins New York Medical Institute (|nc>
140 W. 34 sL, (arti Broadway) New York.

wgg Ofiso valandos: iš ryto nuo 10 iki 5 po pint. Šventadieniais nuo 10 iki 1. g—.

numirė nuo rykezeziu.
52. Szlegeliute Justina turi 

iszluptas akie.
53. Sieleviankiute Onufrija 

muro sumalta.
54 Tarnauskiute Klotilda 

muro sumalta.
55. Tur.ute Justina ant 

smert eupleezyta.
56 Tyminskiute Euzebia 

Vitebsko Ksienia numirė kale 
Cime.

57. Tyzenhavz'ute Elzbieta 
gyva žemėmis užkasta.

58. Vavizyckiute Euzebia 
kelionėje in Ryma.

59. VojevodsKiute Joachimą 
paskandyta.

60. Ziikauekiute Prakseda 
turi iszluptas akie.

61. Žebrauekiute Klementu 
na gyva žemėmis užberta.

Jagu neprižiūri savo vaiku!
Bus gana su ta, 
O paimsu kita;

Nugi kita mergina, 
Tai jau gyva skatina!

Su nigeriu gyvena, 
Kas vakaras abudu ant spac’e 

rio eina;
Nesisarmatina žmonių, 
Ne savo tautos vaikinu.

Tokios tai lietuviszkos mer
geles, 

Kitaip ne gali vadyti kaip tik 
kumeles;

Ne visos tokios,
Kaip dvi ezitos.

Nusususes avis visur rasime, 
In kur tik nusiduoeime;

Tas labai gadina musu varda, 
Per ka Lietuvei nepasikels 

niekada,
To ne pataisysime,

Ne ne užginsime;
Tiktai labai gaila,

Jog patoga mergina;
Su kinieczium gyvena, 

Bus api tai gana.

Pasaka.

Vienas tėvas iszsiunte savo 
tris sūnūs in svietą, prižadėda
mas jiems, jeg kada sugriž, 
tam duos puikiausia dovana 
katras iszpildins geriause dar
bą milaszirdystes. Nuėjo. Po 
keliu metu keliones sugrižo in 
tėvo pastogia, o kožnas isz ju
ju galėjo papasakok gera dar
bą ir tikėjosi puikios dovanos.

Vyriausias apsakė jog buvo 
grinezioje vargingo žmogaus, 
kuriuoje vieszpatavo užkre- 
ezenezia liga, tėvas ir motina 
gulėjo ant smertelno patalo, o 
trejetą vaikeliu buvo apleisti 
ir verke duonos.

— Tada asz juos saugojau 
ligoje ir iszleidau yisa savo 
turtą ant juju užlaikymo.

Tėvas pagyre taji darba sū
naus ir meilingai suspaudė,

Antras sūnūs apsakė, jog 
isz deganezio namo iszgialbejo 
kudyki o po tam pasislėpė 
idant jin neisznagradytu ir ne 
girtu jojo narsumą. Tėvas 
ne turėjo gana žodžiu ant pa- 
girymo sunaus.

Atėjo kalejna ant jauniau- 
s:o; o tasai apsakė sekanti sa
vo gera darba:

— Paregėjau ant kraszto 
upes, mieganti savo nepriete- 
lu Inoteleje. Sztai vanduo pa
sikėlė, luotelis atsiyrė nog 
kraszto ir drauge su mano ne- 
prietelum plauke prie prapul
ties, kur vanduo nupuolinejo 
nog aukszto kaino.

Da reikėjo kelioleka minu- 
tu, o butu luotele su mano ne- 
prietelum dingus, atėjo man 
tada ant misles;

— Sztai, tegul tavo neprie
telius dingsta!

Nes asz neklausiau pagun
dai, tik atsiminiau ant žodžiu 
Kristuso:

“Daryk gerai tiems, ka tave 
neužkeneze!”

— Inszokau in vandeni, pa 
griebiau už luotelio, pritrau
kiau prie kraszto ir savo di
džiausia neprieteliu iszgialbe- 
jau nog tikros smerties.

Kada tėvas tai iszgirdo, už- 
mimo suvis api anuos gerus 
darbus savo sunu ir tare in sa
vo jauniause sunu:

— Tu aplaikysi puikia na- 
grada, ba tu papildei geriause 
ir mielaszirdingiausia darba 
szi visu savo broliu.

P. V. OBIECUNAS,
12 &. CARSON ST, S. S. PITTSBUm, F*.

A. ___rirrr;a L-ietuviszka
SU D,PUOLU $75,000,03 ’

8UORGAN1ZAVOTA IR CZEHTE- 
RUOTA KAIPO

ALL NATION DEPOSIT BA^X r
(VISU TAUTU DANhA)

ORGANIZATORIUS TOS DANKO*! IRA

P. V. OBIECUHAS. G -
Muko tunka irn tai viena lez tvlrcziauein Buria. Valot., czortrsrnoCa, enLntl po kontroia 

Valetljop rando ir per tai pilnai užalclki.una. Priima piningu? del u£«tegMljmO ir moka kat 
virta procentą. Parduoda iaivakortea ant geriausiu linijų ir tdunosria pf~»lngua in vK»m dyka 
svieto. Padaro davlernastla atlikimui visokiu M k niu su wal(1žla Mhtrkoffjos. Iszmąjao vtau 
kius piningus ant Amer'koniszkv arba kitokiu. Euro apeergeymus uo npniea ant ritu doNrse
ir 1.1. Piningus del paczedlnlmo galit prieiunst oacztlniu Mcnoy OrAer arba Expretv Oo. o
tuojaus bus iezeiunetos bankams knlngutes. Kreipkitės rial Pae gem žinoma delvwu LJuto- 
vi P. ▼. OBIECUNA, o busit apgsergeti no visokiu apgaviku.

f BISCHOFFS 8ASH8 HOUS0
Uždėta 1848 m. (BANKA BISCHOFF’O.) Uždėta 1848 m.

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

Pinigu# siuneziame i sena tėvynė kuoatsakaneziansiai, pagal 
dieninio kurso, su kiekvienu isz New Yorko iszplaukian- 
cziu greitlaiviu, teip juog i 12 dienu krajui priimti lieka.

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

Pinigus priimame ant knygucziu nuo $5 ir ducJam procentą. 
Szipkortcs iszsuncziam ant geriausiu garlaiviu de) atkeliavimo 

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

Szipkortcs parduodame ant geriausiu garlaiviu del parva- 
' žtavimo i Europa ir pristatome pasažierins ant laivo 

uždyka, o kas pas mus paraszis, praneszdamas apie savo 
atkeliavirna ir paduos aiszkiai diena ir adyna, kuriuom 
gclžkeliu arba lx»tu isz vielos iszvažinos taria siusime 
savo pasiuntini aut pasitikimo, o lokiu budu aprisaugoe 
nuo gabiu apgaviku.

Paszportus paslorojame del keliaujaneziu i k raju.
Daviernastis padarome pigiai ir kitas visas rajentaliszkafi po- 

pieras, už žema pteke. Sukolektavojima daliu atlirkame 
kuoteisingiausiai.

f
——————-------------- ■“

Garsingiausias ant visa siieta Ir žinomas hafpa getiM- 
ses spoclalistas kroniszka it uzsisenejuslu Ilgi- - - - - - s

DR. KOLER,

Turintys geriausius diplomus ir 16 metine praktika gi 
dyme visokiu žmogyRzku silpnybių. Iszgyde iukstanczaa 
žmonin isz pavoyngu ligų, kurie su džiaugsmu garsina 
varda DR. KOLER ir gyre savo pižiiistaruiems vadin
dami ijn Samaritonu tebirio laiko.

Jojo rodos jra už dyka,—kožnes ijam szi rd ingai deki 
voje. DR. KOLER gydo visas ligas pasekmingai o 
uzsisenejuses ligas inkstu ir nimatizmo, užsiszaldima gdt 

voa, nosies, gerkles, pilvo ir žarnų; parku, iszberimu, niežimo, epilejisije, senu
nu ir visas ligas paejnanczes isz kraujo. Gydo su geriausiu pasisekimu Moterių 
Ligas o ipacz užsisenejusias ligas GUMBO. Turi didžiausia atyda ant visokiu 
nžkrecziamu ir Privatiszku Ligų [ar tai paejnancziu no tėvu] kaipo: sifilis, nn- 
trotymas virisrku pajėgu, veisei pat-naikynimo ir LL gydo greitai ir pasekmingai. 
Ne rejke sarmatintis nes gidintis ganogreiezinusia, nes apsileidimas atnesae dides
ni pavoju ateitoje. Rejke žinot, jog vienas atsilankimas pas gidintmu ženklina 
daugiau ne kaip dvideszimta iaiszku raszytu per ligoni. DR. KOLER kalba lie- 
tuviszkai ir lenkiszkai ir pats duoda ligoniams rodą, be pagialbos tlumocziaus, 
kūne randasi konia pas kozn daktara mieste Pittsburgia.

A DIN OS PR IE M1M OI { g“ g S rita ® 4 £ pirt Nridomk

DR. KOLER.

PER LAISZKA AR ASABISZKA1 ATSI3ZAUKITE ANT ADRESO.'

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

NEW YORK, N. Y.

Nedeloje Banka atidaryta no: 10 igi 12 adynal. Subatoje Igl 8 adynai lakara



LIETU VISZKOS PASAKOS

Užvare

buvo

o-?--

Syki nuėjo maskolius pas ta 
kupcziaus dukterį, kur jije ezo 
ko tanciu. Ale jije tuo sykiu t 
nėjo in kamara, kur je vis už
rakina. Maskolius tada jos ne ' 
rado tiktai rado ta kupeziu. • 
Jiedu pasieznekejo su kup- 
czium. Maskolius nuėjo sau in 
etancije ir atsisėdo. Ale jie no
rėjo pamatyt ta kupcziaus - 
dukteri. Jie tam kupeziui da
vė ezimta raudonųjų, inleido < 
pae dukteri eavo paeiszneket. , 
Pasieznekejo jiedu abudu. 
Duktė liko etanc;joj, o masko
lius m eavo etancije.

Syki vieno karaliau? eunue ; 
atėjo paeiszneket pas ta kup
cziaus dukteri, ir pspratze, < 
kad juodu abudu leistu in so 
da pasivaikezeziot. Iszejo jie
du abudu in soda. Ir tas mas
kolius sykiu inejo. Ta duktė i 
kupcziaus norėjo su juo ženy- 
tie: jiedu sznekejo eu tuo aa- i 
rala:cziu, o maskolius girdėjo 
Ateik, sako ta kupcziaus dūk 
te, nakeze dvylikta adyns, tai 
mudu daugiau paeieznekesim. 
Ale tavo dziegorius eu mano i 
netinka. Nueik m miestą, 
duok ezimta raudonųjų, ir gau 
si ziegoreli. Kaip ateisi pae 
mane, berk in Įauga eu žirneis 
tai asz tau atidarysiu larga. i 
Maskolius tai vis girdėjo. Nu
ėjo maskolius in miestą, davė 
ezimta raudonųjų ir gavo zie
goreli. Kaip buvo dvylikta 
adyna maskolius pirma kara 
laiczio atėjo, bere in langa su 
žirneis. Duktė kupcziaue isz 
girdo, atidarė langa ir inleido 
maskolių. Užsidarė j'edu lan
ga. Kupcziaus duktė sako: 
Siek in kufareli, rasi piningu. 
Maskolius atsidarė kufareli ir 
eme piningu. Pus kimezo bu- 
maszku už arezio in kiszeniue 
in czebatue, iezkimizo jisai pu 
se kufarelio piningu. Atėjo 

‘ - —’tuo tarpu karaliunaitie, bere 
su žirneis in langa. Kupcziaus 
duktė in maskolių sako: Kas 
tai dabar cze yra ? Ale kup
cziaue duktė maskoliaus nepa
žino; mielino, kad ineileido ka 
raliunaiti. Imk, sako kup
cziaus duktė, cze po lova yra 
jenarolae. Maskolius eako: 
Tur but, kad tas po soda mumi 
vaikezcziojo. Paėmė tas mas
kolius ta viedra ir liejo ant 
akiu: karaliunaitie užkeikė ir 
nuėjo. Maskolius, nuėjo in ea 
vo etancije ir atsigulė miegot.

Kita vakara skaitė masko 
liūs pinigus iki per naati. Ta 
kupcziaus duktė vis g’rdejo, 
kad maskolius skaito vis pinin 
gus. Teipgi jau jie ir kita va
kara pradėjo skaityt pinigus, 
skaitė per visa nakti. Isz ryto 
kupcziaus duktė paeake kup 
ežiui, kad tas kvaterninkas, 
neduoda jei miegot. Kupczius 
atėjo pas maskolių ir eako: 
Tu nor teip neskaityk labai 
gareei piningu, ba mano duk
tė negali miegot. Isz ryto mae- 
kolie pabarstė p:ningu ant as
los. Atėjo isz lyto kupcziaus 
tėvas, pamate, kad an aslos 
piningu pribarstyta. Parėjo 
pas eavosunu namo ir pasakė 
kad tas pone pinirgu turi. 
Duktė eme tėvo pratzitis, kad 
jei jin duotu vest. Kupežius 
pasakė duktrei: Kad nori, tai 
imk ir vesk. Syki paszauke 
kupczius ta maskolių ir liepe 
maskoliui ait pas jo dukterį 
pasiezneket. Nuėjo maskolius 
pas kupcziaue duktere. Suei- 
sznekeje ir apsiženyjo.

Nuvažiavo jiedu pas kara
lių. Maskolius apsivilko szine 
lium ir nuėjo pae karalių. Ka
ralius eako in maskolių: Nu, 
ar jau apsiženyjei? Maskolius 
sako: Apsiženyjau. Susirinko 
daug aficeru ir sustojo in a le. 
Maskoliui liepe užgert. Užge 
re jisai mažesni. Visi pradėjo 
užgert, viens vis auksztyn. M:.s 
koliu vis vienais rūbais apvel 
ka, o kitus nuvelka. Ant galo 
užgėrė ir pati karalių. Kara 
liūs tam maskoliui davė puse 
karalystes, puse savo namu ir 
pastate ant visu senatu kara
lium.

Dave jem kocze ir važevo 
jisai eavo tėvo atlankyt. Važe 
vo daug kelio ir važevo in vie
na karczema, rado žmogžu- 
tižiu. Žmogžudžiai karalių nu 
vilko nuoga ir paleido. Tas 
karalius buvo Žalnierius, kur

ap^iženyjo kupcziaue dukteri. 
Tas karalius nuogas nuėjo pas 
tęva. Tėvas sako: Ka tu užsi 
pelnei služydamas pas kara
lių? Nuogas parejei? 
tėvas oszku ganyt.

Ta kupcziaus duktė 
lauke, nesulauke 
paties jieszkot. Važevo, važe
vo, privaževo karczema Lzvy 
jo žmogžudžius isz karczemos. 
Pamate pati karaliaus drabu
žius ir ėjo su vaisku pas kara
lių, apvilko pati drabužeis, in- 
sisodino in kocze ir parvaževo 
namo in savo karalyste.

lauke, 
važevo

KUR BUNA
Mano sesuva Stanislova Paluliute 

po vyru Jenkauokiene isz Kauno 
gub. Sziauliu pav. Praszau atsiszauk 
ti ant adreso: U8o0

Mr. Ant Palulis,
Box 235 Hartshorne, Okla.

Mano draugas Franoiszkus Šlovės 
kis pirma gyveno Scranton, Pa. Da
bar nežinau kur. Tegul atsiszauke 
ant adreso! (to gg)

Mr. Wm. Saunoras 
451 Waldo st. 
Rumford Falls, Me.

Apie l’agramtluka
Buvo diedas ir boba, neture 

jo jiedu vaiku. Nuėjo diedas 
in gire malkaut ir pamate me 
dyje lizdą. Diedas ineilipo in 
medi, paėmė lizdą su dvylika 
kiaueziniu ir parsinesze namo. 
Ir eako bobai: Dabar tu, boba 
sėsk an tu kiausziniu ir sėdėk. 
Boba sėdėjo keturis menesius 
an tu kiaueziniu ir | iszperejo 
vienuolika vaiku, o dvyliktas 
nebuvo iszsiperejes. Tai diedas 
bobai liepe da sėdėt keturis 
menesius. Ale boba nenorėjo 
sėdėt, jau jei nusibodo ant 
kiaueziniu sėdėt. Diedas paė
mė bofaga ir bobai davė per 
peczius, ir boba turėjo sėdėt 
an to vieno kiauszinio. Boba 
sėdėjo dar keturis menesius ir 
iszperejo ta viena kiaiiszini. 
Tai jie diedas ir boba, ta pas
kutini vaika praminė “Pa- 
gramdukas.”

Kaip užaugo visi dvylika 
vaiku, tai nupirko diedas vi
siem dvylika vaiku po arki1. 
Ale eme tu vaiku arklei 
Tai diedas liepe sunam 
ar kas neiszseme avižių, 
nakti iszejo vyriausee 
pas arklius gulėt. Ir 
pas arklius atsigulė ir užmigo, 
ale jis nieko nemate. Atėjo in 
stuba isz ryto, klausė diedas 
sūnaus: Na o ksgi matei? Su 
nūs sake: Asz nieko narna- 
cziau. Kita nakti iszejo kitas 
vaikas dabot. Ale jis ir teipgi, 
kaip ir anas, nieko nemate. 
Teip ir visi vienuolika vaiku 
nemate. An galo parėjo ir Pa 
gramdukui ait dabot. Ale Pa- 
gramdukaę turėjo gaidį ir ka 
te. Nusinesze Pagramdukas 
gaidi ir kate in tvarta. Gaidys 
ir kate eako: Tu gulk, o mes, 
jei kas bus, tai mes tau paeahy 
eim. Pagramdukas atsigulė o 
gaidys^ užlėkė an ėdžiu ir atsi
tūpė. O katinas palindo po lo
viu. Tuojaus vidurnaktije at
bėgo szyvas arklys'ir eme 
spirt visus arklius, nuspyrė vi
sus arklius ir eme ėst avižas. 
O gaidys ir kate nulėkė pas 
Pagramduka ir eme draskyt, 
ir Pagramdukas atsikėlė ir pa 
gavo ta arkli. Ale tas arklys 
eme praszytie kad jin paleistu. 
Ale Pagramdukas nenorėjo 
le:st. Arklys.sake: Aez tau duo 
siu eavo plauku. Kaip tu ma 
ne paezauksi Szy-vute, tai aez 
cze busiu. Ir prižadėjo dau- 
tuoj giaus pae ju arklius neeit 
'r Pagramdukas paleido, hu- 
ejo in stuba, klausė diedukas: 
Ka matei? Aez maeziau, ale 

i paleidau. Tėvas sako Pagram 
dukui: Kam tu jin paleidai ?- 
Už tatai aez jin paleidau, kad 

i jis prisižadėjo daugiaus neeit: 
i tai asz jin už tat paleidau. Vie 
: na syki nuėjo diedukas pažiu- 
i ret arkliu: arklei jau 
i gražus.
! (Toliaue bus)

kust. 
dabot, 
Viena 
vaikas 
nuėjo

Mano brolis Antanas Zembliaus- 
kas, gyvena kur apie Pittsburga, 
paeina isz Kauno'gub. Raseinių pav. 
Skirsnemunės par. Praszau atsiszauk 
ti ant adreso: (to gg)

Mr. Geo. Zemblauskas
256 Hamilton St. New Flaven, Conn.

Motore augeztoka, api 23 meta 
senumo, plaukai geltoni, antake 

juosvi pylno apskritais veido, akis 
melsvos ant deszines rankos gylian 
yra ženklas juosvas, tari su savim 
vaika 5 metu didokas, plaukai balti 
Boleslovas (Bolukas),- Ir turi vy. 
ra prie saves, da jaunas api 23 me
tu be ufu barzda dane auga, plau
kai gelsvi- rudoki ant virszaus turi 
dydeli randa perkirsta su buteliu, 
ant deszines rankos žemiau nykszczio 
turi dydeli randa perkirsta su bute
liu, angelskai biski moka. Jije mo
ka sint moterem szlebes.-

Kas danesz, kur jiedu buna, tai 
aplaikys 5 dol. no adresanto, o va- 
dynasi: (£g oj)

Mr. Stanislovas Jankowskis, 
Buck Mountain, Pa.

In kur pribus jauna maža motete, 
laszuotas veidas api 24 metu, rudoki 
plaukai ne dydeli ūgio, akis melsvos 
ant kaktos turi randa ne dideli, ausi- 
se auskaros, turi ant pirszto platu 
žiedą. Su jaje dingo adjutantas, api 
27 metu, juodi ūsai ir plaukai, nosis 
riesta, iez Vilniaus gubernijos.

Danezkite ant adreso:
Mr. Baltrus Krasauskas 

208 W. Railroad St 
Mahanoy City,Pa.

Mano pussesere Agota Miszkiniute 
3 metai a lgai giveno Bostone, Paei
na isz Vilniaus gub. Marcikoniu par. 
kaimo Zierviniu. Praszau kagrei- 
cziause atsiszaukti ant adresso:

Mr. Pel. Miszkinis,
115 River st., Haverhill, Mass.

Franaa Matulis, pirma giveno New 
Haven, Conn. Tegul atsiEzanke ant 
adreso: (;o g^)

Mr. J, Ferens,
58 Harriot st., Yonkers, N. Y.

Kitras vaikas
Teta klausė mažo Juozu

ko:
— Pasakykie man, Juozuk, 

kas tave sutverei
Ant to užklausymo, ranka 

nuleido žemin kaip puse mas
to no žemes, tarė Juozukas:

— Tokiu dydeliu, tai mane 
Dievas sutveri, o tolaus tai 
pats užaugau

Popiežus Piusas X Ir Zal 
nerius.

Kada tebirie-popiežius Piu
sas X mete 1865 buvo da pra- 
basezium kaime Dombolo prie 
Padoe, viena karta ėjo pro le
nais auetrijokiszki žalnierei 
lez priežasties baisaus karezezio 
atsityko jog vienas iez ja apslo 
bo ir puolė ant kelio, per ka 
likos paliktas tenai’ po prižiū
ra kito Žalnieriaus. Tuom pa
ežiu keliu ėjo jaunas prabas- 
ežius Sarto, kuris sueimilejas 
ant nelaimingo Žalnieriaus, pa- 
valgidino irapdovanojae žalnie 
riu nusiuntė paskui jojo pulką. 
Po isztarnavimui savo laiko 
vajske Bayer'is eugrižo in sa
vo tėvynė ir apsieedo O pavoju 
je, kur tebyriam laike turi ma
ža bandeli. Ne senei dažinojts 
jog buvusis prabasezius Sarto 
yratebirium Popiežium! X., 
parasze Bayer’is pas popiežių, 
primindamas jam att-itikyma 
iez meto 1865 ir dekavodamae 
jamda karta už jojo rūpestin
gumą ir pagialba kuria buvo 
aplaikias nog jo. Iez paliepimo 
Piuso X atrasze ant tos groma 
tos sekretorius popiežiaus Me
rry del Vai, užtiKrindamas 
Bayeri, jog popiežius gerai pa
mena taji atsitikima ir prisiun- 
cze jam £ 200 kaipo dovana 
ir savo apasztaliezka palaimini 
ma.

Szlekti laikai.
Ponas A. eusitykias su savo 

pažiustamu N. ant geležinke
lio stacijos, pradėjo sekante 
kalba su juom:

— Kas-gi girdėt pas poną?
— Vargas daugiau nieko, 

neužderejimas, iždavimai mil- 
žiniezki, o gal ir padotku ezi 
met ne galėsiu apmokėt.

— O kur ponulis važiuoji?
— Ant parižines iezkelmes.
Ponas X dabar pradėjo, 

klausinėt pono A:
— O kas pas jus girdėt?
— Senos bėdos, surinkimas 

ne kas, sunku ir procentą už
mokėt ant paskolintu piningu

— O kur tai kaimyne 
žiuoji?

— In Warezaya.
— Ar ant turgaus?
— Ne, ant balaus.

va-

NO $5 IGI $40

MAJNINES MASZINOS.

Paskubinkite nusipirkt 
labai puike isztorje po vardu:

KAPITONAS VELKES,
PRIETIKIAI C IRAKO DeEERGERAC.

KI’S. IIB. M. Jl'ODYSZH’S.

Pasiek ubynkite nusipirkt, o 
gausite tiktai pas Iždą ve j e 
tosios kningos po adresu:

D. T. Boczkauskas,
Mahanoy City, Pa.

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

KATALOGAS

Malda kninges.
Anksv Altorius arba Didis Szaltisnk

1,000 puslapi® $1.00
Senas ir Naujas Aukso Altorius vi 

sos reikalingos maldos 864 pusiu 
piu druozei apdaritos $1.0T

Balsas Balandėlis arba Mažas Szalti
nis 711 puslapiu. 75*

Garbe Dievui ant Augsztibes 040 
puslapiu. 75c

Mažas Naujas Aukso Altorėlis 1.0<
Vainikelei mažesni ut Altorėlius 

minksztai apdarita ir puikei žak 
tita 50c

Aukso Altorius, in puikia skūra sv 
apvalais kampais. $1.0(

Aukso Altorius, apdirbtas minksztai 
su auksineis papuoszimais apvalais 
krasztai s $1.50

Aukso Altorius puikei apdaryta su
auksiniu papuoszimu. $1.25

Aukso Altorius apdaryta in balta 
kaula puikaus pavydalo. $1.00 į

Aukso Altorius, apdarytas in kaula liu.
su 3 sidabrineis medalikais. su 
dviem anuoleleis, virszus panaszus 
in altorėli $150

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

Anioias sargas, druozei apdaryta in 
juoda audima

Kantiezka apdarita in prūsine 
skūra, puikei iszmarginta

Kanczia vieszpaties
Graudus Verksmai
Stacyjos arba Kalvarija

Trys Istorijos apie 1 Ganoma su n o 
Abu Ebu. 2. Kuningaihszti 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 Septinis brolius 3 
Apie Varginga Žmogaus sunu b 
Razbaininka. 25o

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

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

Dvi istorijos: Apie Sudus Maiklam 
ir Geras Medėjus - - 25c

Dvi istorijos: Apie Neužmokamas 
Žiedas ir apie I )ruta Alksini 25c

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

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

No 2. Ura užkeikto. Panaszus Lor. 
renas-Sermega mužiko Su k u on. 

:as kariaajf., nog to dingsta. 85c

Lletuviszkas kniuginas 1904
No 4. Jadviga-Geras Sunus-kaip k 

gilukis mainosi -Svirp Du Gi 
tuoklei. 4 25k

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

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

No 7. Duktė Starembergo- Baisi kr 
torije- Nagrada už mislaszirdysta 
Meile motinos del sunaus 2&e

No 8. Musztyne už mergina - G& 
rafYjingas "aurinaB • Kas kai 
tai 26a

Garsiu
s»5avininhas ir Fabrikantas^—
“Lenkiszku-Lietuwisku Waistu

Giduolos no skaudėjimo 
dantų

Mostis no prakaitavimo 
kojų

Geležinis sudrutintojos 
sveikatos

Giduoles nutildimui vaiku
Giduolis no nuspaudimu 

(Corn Cure)
“Grip-kiur”
Plauka apsaugoto)as
Miltelei nuo kepanu
“Kinder Balsam”
Bobru laszai
Rankvaistis no sutrukime 

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

dejimo

Egiutcrro No. 1.
Egiuterro No. 2.
Žmijecznik
Gumbo Laszai
Meszkos Mosi is
Treyanka
Liniment del Wniku
Giduoles no kosulio

asztraus
Liepų balsamas no kosulio 

(plaucziu)
Anti-Laxon del vaiku
Proszkai no kirmelu

vaikams )
Proszkai no kirmelu I 

suaugusiems I
Vanduo del akiu
Giduoles del isztraukimo nri uioii
karszezio po nudegimui. VloU
Laszai no kruvinosios KENTEJIMU IR SKAUDĖJIMU.

suaugusiems-------------------------------------- Vaitojau kraujo
x o umatizmo (naiŲas^U) g.eriause gįaU(fe. Suramitojas nervu-szirdiai
Giduoles sužlebcziojimui j*mo Galvos, kataro, pecziu, Giduoles no Ekzimo (Rožes 

maistoi^rM^nca» szonosie, rumatizmo pas vaikus)
Miltai no skaudėjimo szalczio, nuralgija ir nukand- Plasterei isz kasztavolu 

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

reikalingos del tavo ligos, tada apraszik savo liga ir man atsiusk $1.00 o aplaikisi 
vaistas ^kokios resk ai ingos o bus tau 10 sik geriau ir pigiau negu pas koki Daktaro 
o jogu vaistai daugiau kasztuos negu §l.C0 tada užmokėsi po aplaikimui vaistu.

Siuncziant gromata indekit marke už 2/. Adresavokite:

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

VIENATYNIS LIETUVISZKAS

Mano draugas Adomas Zimanta, 
priesz 6 metus giveno Spring Val
ley, isz Kauno gub. Rascinii pav. 
Kaltinėnų volost, sedžiaus Skabu 

ežiu. Praszau atsiszaukti ant adreso:
Mr. Jos. Moliukas, (;o g£)

Riveiton, 1’11.

Mano draugai Pertas Budris ir 
Stanislovas Miknis isz Kauno gub. 
Telsziu pav. sodžiaus Rodakiu. Pra

szau atsiszaukti ant adreso:
Mr. Jos. Lankutis, 

Roz 408 Wilburton, Okla.

Mano drangas Motiejus Jenkaus- 
kaa iez Suvalkų gub. Vilkaviazkio 
pav, apie 10 metu Amerike, pirma 
giveno Bostone. Praazau atsiszaukti 
ant adreso :

Mr. Jos. Mickevyozia,
80 Perry Ave. Maspeth,

Brooklyn, N. Y.

Mano vyras Vladislovas Rudaitis 
pirma giveno Kenosha. Dabar neži
nau kur. Tegul kagreiezianse atsi- 
szauke ant adreso, (,o gį)

Mrs. M. Radaitiene
107 Edward st. Kenosha Wis-

Per miegus vaikszczioje.
Vikaras: Aez labai stebėjau

si, jog tavo vyras vakar laike 
pamokslo iszejo isz bažny- 
ežios.

Dekiene:- Praszau loskos 
jegamasczio dovanokite už 
tai. Jis jau turi toki pikta pa- 
pratimą, jog visada par miega 
vaikszczioje.

Kūdikis pagriebtas per 
erelus.

Polneroje, Karpatuose, atsi
tiko nepaprastas atsitikymae 
pagriebimas kudiko per erelus 
ir supleezimo jo. Koke tai mo
tete nuėjo in gilia surinktie 
sausu szaku paguldydama ke
liu menesiu senumo kūdikėli 
po medžiu. Sugrįžus adgalios 
rado tik kelis fzmotelius kudi 
kio, o in trumpa valandėlė nu
sileido du milžiniszki erelei ir 
paemia likuczius nul :ke vela 
Ant riksmo moteries subėgo 
žmonis isz kaimo o dažinoja 
kas atsitiko paėmė ginklus nu
sidavė ant artimo kalno kur 
rudasi e eliu lizdas rado tik 
kaulus ir galvele kūdikio. Vie 
na isz erelu paszove o kiti nu
lėkė.

Daktaras ® WINTERS
110 W. Oik St. Shenandoah. Pa.

Gydo visokias lygas akiu. Prilaiko akut 
dus ir gvarantuąja juos tinkancziuma. D 
Winters per & metus mokinosi pas garsu 
,-us profaoraū ylga laiku Philadelpb^a

50o 
juodr 
$1.00 

25o. 
lOo. 
10c. 

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

Gyvenimas Szventuju, Puikei o ir 
apdaryta dydele knyga - $3.00 

Gyvenimas Visu Szventuju — apda
ryta - . $4^

Ražanezel.
Paikus Ražanozei, kakinei, juodi ir 

melsvi nog 15o. 25, 80; 15 da- 
40o.

Importavoti balto kaulo suverti ant 
sidabruoto lenoiugelo

Puikaus raudono stiklio.
Kaulinei druozei padirbti 
Tikro balto marino kaulo 

križius ir szirdis
Tas pats su maksztele
Raudono akmens, suverti ant auksi

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

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

Visi ražanezei yra puikei ir druozei 
sunerti o padaryti isz geriausio 

materyolo.
Abrozel&i del malda kningu 2 už 5o 

ir lOo.

8Oc.
$00.
10. 

k toksai 
50o.

JI.25

7 WASHINGTON STREET, NEW YORK CITY.

Jftgo važiuojete in ir isz Ameriko tai gulit gaut Laivakortes pigiau kaip kitur o 
ir visos bankinius reikalus tai ateikyte pas mane, o ir užlaikau visokiu perimu 
ir valgio ir nakvyne pigiau kaip kitur. Nęrėdami kelaut už dyka tai pristatau 
už darbinyka ant laivo. Teip-gi pasirūpino visokiu darbus ir rodą duodu vi
same lietelis randasi ne toli Kafitel-Gsraes. Jago kokis apgavikas norėtu vest 
kitur tai nesiduokit tik ejkit tiesiok pakol daejsit pas mane.

Su Gnodone, VINCAS HAŽUKA8.

20o
50o:
25a
25o

A

Ir kitoki rej kai ingi prietajsai ran
dasi pas mus ant pardavimo. Teipos 
gi pristatom kožna daleli maszinos 
norints kokio padirbimo.

Parduodame pikes, adatas, drilus, 
skreperius, skvibsus, knatus, popie- 
ra ir t. t. Parduodam Peczius o ir 
senus patajsom.

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

Istorines Kningos.
Akyvos Istorijos
Nevaloje pas Maurus 
Morkus ir Aurelianas
Trys Vaiky jozai.
Istoryje apie Septynis mokintus Vy

rus 2-Isz gyvenymo kantrabancz? 
ko 3-Apie karalaiti 4- Baisus Dv^ 
ras 50o.

Puiki Istoryje apie Jonasza Korcza- 
ka.

Sierata, Puikus aj raszimae.
Ali-baba ir 40 razbaininiku,
Keturios Istoryjos*: 1-Žibintl bažny 

taiteje. 2-Sugertuves traukije. 3
Alute duktė Kun. Kerniaus, 4 Bok- 

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

szymo. 25o
Križiokaj puikus apraszymas, didele 

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

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

Lletuviszkas dainorius arba surinky 
mas visokiu dainų $1.00

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

Prieigiausiaus Mokslas anglis? ko lie 
žuvio be pafjelbos kito, apdari 
ta. $1.00

Lletuviszkas Pasakoris $1.21 
Musu Pasakos 75o
Pomokslai gražu žmonių per K. To 
toriu 80o
Duktė Mariu 25
Malūnas Girriojs 85
[storije Vargdienes, 2 Meile kūdi

kio Paminėjimai Viadim. Sok>vio 
yo. 25o

Neužmokamas žiedas 2 Meluzini 
puiki istorija. 50®

BOo. 
26 

20o

No 9. UszpuoLmaa totorių - Baltai 
Vaiduiys - Atmokejimas kunin- 
go. 25o.

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

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

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

1001 NAKTŲ- Puikios Arabiszkos 
istorijos, $3.00

Del zobovos.
Moroliszka Kabala su Salamono no 

se. 25
Tikriauses Kabalas su pagialba ka- 

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

lu. 50o.
[szguldimas Sapniu 10 o.

Del loszimo Teatru.
Naminis pleperis, juokinga drama 

viename atidengime. 10c

Popiera del groniatu.
Puikei iszmarginta su kvietkom ir 

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

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

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

qž tuz Kopertos lOo tuzinas.

Dtaiktai del Kataliku.
Križelei pastatomi juodi, su zalatita 

mukele 11 coliu augszozio 50c.
Maži križelei del ražaneziu nog 10c.

lię $2.50
Krajavi szkapliereisu juostukem 15c 
Karmelitinei szkaplerei 15.
Žvakes nog 15o lig 40o

Tun cusinessiuia ra wisais Europinei^ Bankais. VVisi jau ira peraitikrinia, jog 
sransti piningaj per muso tarpininkista greieziause nuejna.

SZimtSLi TTJ_K.StailO!31TJ.
Isz vilu pz»lia Ameriko, per muM rankaa sinneswi koe melaa in 
BUFOPA, LIBTUWA, PRVSU3, ROSIJB, AUSTRIJE, 

l.eNEUB, IT ALI J B, IT T, T. LR t. T.

NE WIEN0 PININGAI DA NE PRAPUOLĖ.

„Tcttis'0 'f’varto

RODĄ DYKAI- UrCdiškos valandos nuo 9 iki 5; nedaliomis nuo 9 iki 12.1
DR. JOS. LISTER C.

40 Dearborn Street. La. 1 CHICAGO. ILL., U. S. A.

K A N T O R A S

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

w. Traskauckas,
PIRMUTINIS LIE1TUVISZKAS

GRABOR1US
520 WEST CENTER STR., MAHANOY OiiK. BA,

LAIDOJE KL’NUH NUBIRUSIU, PA8A9D0 RTtilNUS 
DEL PASIVAŽINITSO, KRAUSTO DAIGTUB, IB T. T.

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

50,000 KNYGELIU DYKAliX
PASLAPTINES . VYRU LYGOS

Malda Knygos, f

No.4:No.3.No.2.

Didžiause Lietn- 
viszka

AGENTŪRA
Kantoras Bankinis 

ir pardavyste

SZIPKORCZIU

Parduoda Szipkortes ant visokiu drueziausiu ir geriauriu laj. 
ru. Siuncze piningus in visas dales svieto greieziause ir pi- 
E’ause. Visi tie, kurie per mus siuntė apie tai gerai žino.

zduoda dostovierene del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam 
pavesti. Del draugysczlu pristatau pelkes Startas, Juostas, Kepures, Karūnas, 
Špilkas k t. t. Su kokiu nors reikalu kaulink Szipkorcziu, pi
ninga V t t rassikyte pas mase • gaaisite teisinga atsakymu.

No. 1. Aukso Altorius, in puikia skūra su 
apvalais kampais, 382 puslapiu, - §1.00. 
No- 2. Aukso Altorius, in prūsine juoda 
skūra, su puikiu krizių vidurije apdaro ne 
kurie parduodu jaja už §2. muso preke §1.50 
No.3. Aukso Altorius, in celluloid, puikus 
abrozclis 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

puikei apdaryta su I Didis Szaltinis, 1,000 puslapiu,
- §1.25. Senas ir Naujas Aukso Altorius visos reika

lingos maldos, 864 puslapiu, §1.00
Balsas Balandėlis arba Mažas Szaltinis 
711 puslapiu, - - 75/.
Garbe Dievui ant Augsztibes 640 pus. 75/. 
Anioias Sargas, apdaryta in audeklą, 353 
puslapiu, • - - ‘ - - 50/.
Anioias Sargas, apdaryta in skūra apvalais 

75/.

No. 6. Aukso Altorius, 
auksiniu papuoszimu,
No. 7. Aukso Altorius, in morocco skūra §1.50
No. 8. Aukso Altorius, apdaryta in balta 
kaula, puikus abrozelis isz celluloido, 3 
medalikai ant lenciugehi, - §1.50.
No.9. Aukso Altorius, in celluloid, puikei 
iszmarginta., galima gante in,- bata, žalia, 
rausva ir szvies-raudona apdara, §1.00. 
Kantiezka, druezei apdarita, - 50/. kampais, auksuoti krasztai,

$1.00

SAULE” Mahanoy City, Pa.

DOVANAI Temykite gerai! tikrai lietuviška, didele krautuve 
VISIEMS ^aihiausiij armonikų, skripkų, klernolų, triubų, koncertinų ir 
. 1 □ 1 £ III □ daugybė kitokių muzikaliSkų instrumentų. Geriausių dziegorių, 

lenciūgų, visokių žiedų, lakotų, špilkų, kolčlkų auksinių ir paauk-- 
suolų, visokio skyriaus mašinukių dėl drukavojimo gromatų, pui- 

Iii br*tv4’ albumų portretams, revolverių, šaudyklių (strielbų),
kišeninių lempukių, guminių litarų, adresams pečėčių, gramatikų 
mokintis angliškos kalbos, žodynų, istoriškų Ir maldų knygų kokių 
tik randasi lietuviškoj kalboj, gražių popiorų dėl rašymo gromatų 

su puikiausiais apskaitymais ir dainomis—su konvortais tuzinas 25c.,. 5 tuzinai 
už $l.oo, 1000 už $6.oo. Kas velitų sau ką parsitraukti, tegul prisiunčia už 5c 
marką ir teisingą adresą, o apturės didelį N Onaują KATALOGĄ DOVANAI 
su 315 aiškių paveikslų ir 1000 visokių naudingų daiktų. Aš gvarantuoju, kad mana 
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.

i



Politiszki Apgarsinimai.
Katras isz ju bus?
Ar Brumas ar Schalk?

Mes užklaeeme musu ekai- 
rytoju idant patis eave užklaus 
tumet apie ezita dalika priesz 
rinkimą kito sudžiaus. Schuyll 
kilio paviete.

Katras isz in dvieju kandi
datu esą daugiaus neprigul- 
mingas politikierius ir neesą su 
risztas per koiporacijas idant 
galėtu būti luosas teisingai 
apsvarstyti prova mainerio ka 
tras pribuna in-euda arba j*i- 
gu jo pati ar vaikai pnbutu 
in suda jeszkoti atmokejimo 
už giavastia ar pažeidima isz 
priežasties kompanijos kal
tes? Lzrinkimas sudžiaus yra 
dalika? teismo ne ant katro ti 
kieto žmogus esąs.

Kada John Mitchell reika
lavo lojeri idant stoti už mai 
neriu reikalus priesz straiko 
komisija koki lojerijjis paėmė 
nog muso pavieto? Jis paėmė 
Charles!!. Bruma žmogų kuris 
dar yra kandidatas ant su 
džiaus.

Suvirszum 20 metu Brumas 
rode savo prieteliste del darbi
ninko žmogaus. Jis niekad ne
buvo per aukszto-stovio gyve
nimo idant maiszitis tarpe mai 
neriu laike ju susirinkimu ir 
daug kartu esame skaitia 
kur Brumas laike prakal 
bas kada ir nebebuvo kan- 
ditatu ant jokio ofiso. John 
Mitchell žinojo kad Brumo 
ezirdis buvo atsakanczioje vie
toje kada jis iszrinko ji už 
lojeri del unijos priesz Straiko 
Komisija. Mes niekad negirde- 
jome kad p. Schalk kada būti 
buvesinteresavotasin mainierio 
daiikuu ar bile kokiu darbini- 
kkzku daliku ar ka nore nu
veikė del darbininko žmogaus. 
Už tai privalo būti lengva? 
dalikae ma'nieriui žinoti koki 
isz szitu dvieju kandidatu bus 
jio prieteliu jagu jisai ar jio 
ezeimina turės koki nors reiks, 
la eude.

Korporacijos turi prieteliu 
tarpe sudžiu kodėl mainerei 
negal turėti prieteli ? Korpora 
cijome gal nepatiktu jaigu Bru 
ma aprinks už tai kad jis visa
dos buvo prietelium mainieriu 
ir unijos.

Jie gal praszys savo bosu 
idant gauti balsus del Schalk 
bet mes mislinam kad maine
rei privalo praezyti savo drau
gu ir sztornmku pas ka tavora 
perka idant balsuotu už ju 
prieteli Bruma.

Jus žinote kokius inspekto
rius turiti apie kaeiklas ir ži 
note gana gerai kad už kito 
kius negalite balsuoti už tai 
kad nesiranda kitokiu vardu 
ant tikietu kaip tik ju.

Kodėl? Yra tai sziteip-kor- 
poratijoms vale iszrinkti Exa- 
minavotojus ka duoda inspek
toriams certifikatus. Ne vienas 
vyras negal gauti certifikata 
už tai kad korporacijos žino 
kad inspektorei visados ims ju 
szali kada pasidaro kokia nors 
nelaime klaikioje. Jaigu ins- 
pektons imtu mainerio szali 
jisai kita karta nebegautu 
certifikato ir liktu be darbo. 
Jus žinote kad inspektorei esą 
visi ezi-met už Schalka. Bea- 
bejones jie už ji dirbs. Kodėl? 
todėl jog yra supratoma kad 
p. Schalk neperstos duoti vale 
korparacijoms aprinkti Exa- 
minavotojus kad tie galėtu 
aprinkti inspektorius.

P. Schalk yra solicatoris 
del pavietavu komisoriu ir ka 
da popierai buvo iszpyldinti 
per visokius vardus praeita 
pavasari del nominacijos kasi
kiu inspektorių p. Schalk ne 
velijo Komisoriams dėti vardus 
ant baleto ir neparodė priežas 
ti kodėl tie vardai negal būti 
palikti ant baleto jisai pavėli
no visu vardu būti nutraukti, 
todėl dabartini inspektorei ne. 
beturi prieezininku.

Jisai žinojo kad tai buvo 
negerai. Visi lojerei žino kad 
tai buvo tik už taisyta ar poli— 
tikiszka supratima idant gauti 
kosvoraciju ir inspektorių 
pagialba laike rinkimo jaigu 
jis užsidarytu akis kada viraz 
minėtas dalikas buvo sutaiso
mas. Dabar p. Schalk gauna 
§>500 ant meto idant apžiūrėti 
publikos reikalus kada jis 
davinėja rodą komieorams.jĮ

Ar jus mielinate kad j:aai 
paisė apie jus reikalus kada 
pavėlino kitus kandidatus ant 
kasikiu inspektorių būti 
nubrauktus nog baleto laike 
nominac’jos? Ar tai neiszžiuri 
kad jis tik ta padare idant 
pasigerint inspektoriam? ir 
Korporac'joms o jie ir jiam 
pasigerins? Mes da karta už
klausėme katras isz szitu dvie
ju vyru labiaus yra tinkamas 
užžiureti juso reikalus apricz 
bandidamas pasigerint tik del 
kitos puses.

Kandidatai turi užtikrinti 
patys savos.

Jei turi apreikszti, kurie eina 
už Penrose ir kurie priesz jin.

Mes norime perspėti musu 
ežios dideles valstybes vien tau 
ežius, kad jie rinktu vien tik 
tuos kandidatus m Legislators 
kurie parems Jungtiniu Valsty 
biu Senatorių Penrose.

Jus turite staeziai užklausti, 
kokie nuomones jie yra rinki
me senatoriaus Boies Penrose.

Tik aiezkiai juju užklauski
te, o jie jums atsakys.

Musu vienataueziai privalo 
balsuoti vien tik už Penrose 
prielankius kandidatus in Le 
gietatura.

Jie visiszkai žino, ko jie m 
Jungtiniu Valstybių Senato
rius geidžia, kad paskui už ju 
reikalus užtartu. Jie žino kad 
Senatorius Penrose visuome. 
tuomi ruvinosi, t. y. ju būvio 
pagerinimu, ju algos padidini
mu ir jie nori vėl už Senatorių.

Jie turi v'lti jame, ir jie nori 
kad jis ir toliau turėtu ta vieta 
Dabar jau iez visu valstybes 
krasztu duoda jam žinot kad 
rinks tik tokius kandidatus in 
Legieliatura, kurie paskui iez- 
links Penrose.

Ka John Mitehell’is' 
miglino apie Alfred 
B. Garner 6 Kovo

ONION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

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

LIETUVISZKAS

— 3 AKTUOSE PO VARDU - ----

Garner ne metis purvina

OFISAS PREZIDENTO
UNITED MINE WORKERS OF AMERICA

INDIANAPOLIS, IND. .Varr/i 6 1908 

Hon. Alfred B. Garner,
Ashland, I’enna.

Mano Brangus p. Garner:—
Tavo gromata raszyta 4 Morcziaus 

nulaikyta ir perskaityta su atida.
Ant atsakymo pasakau kad laike 

buvusios konvencijos mainieriu uni
jos, delegatai isz Schuylkillo Dis- 
trikto susirinko ir padare nutarimą pa 
tvirtanti kandidatiste p. John Fahy 
ant kongresmono.

Naturalnai ir atsakaneziai asz pa
tvirtinu iszrinkima kandidatu kurie 
esą patvirtinti per unija anglekasiu 
Amerikoj; todėl asz su perstitikrinimu 
patvirtinu kandidatūra p. Fahy,

Padarydamas ta, jokiu bud u 
neesi pamirsztas visados buvai 
ir busi guoduotas per mane. Asz 
suprantu geradejiste ka esi pa
daręs del darbininku Penusylva- 
nijoje ir visados‘turėjau laisve 
daug kartu apie tai praneszti 
publikai.

O kas-link mano laikomu prakalbu, 
pagelbant iszrinkima bile kokiu kan 
didatu, asz czionais ne duodu jokiu 
prižadėjimu tame. Asz, be-to, sakiau 
kad jaigu mano sveikata pavėlins ir 
tureczia laiko ta padaryti, asz tada 
buezia labai linksmas pagelbeti prie 
iszrinkimo p. Fahy jaigu gaus nomi
nacija. •

Dabar, ypatiszkai mane imant, asz 
mažai ka žinau apie politikos reikalus 
Schulykill paviete, asz nežinojau kad 
jus esate kandidatas in Kongresą, kol 
nedasižinojau ant buvusos konvenci
jos.

Asz raszau atvirai, parodant kaip 
man iszžiuri tas dalikas, idant ir jus 
privalote faktus žinoti, kaip asz jias 
suprantu.

Asz esmių, su pagarba
Tavo tikrai
John Mitchell.

Suvienituju Walstiju De- 
posytoras.

DU PROCENTĄ MOKAM ANT
SUDĖTU PINYGU ANT LAIKO.

Audra Giedroje

Ir Garner ir szedien yra 
tuom paežiam Garner.

Balsuokite už

Alfred B. Garner

Harrison Boll, Prezidentas,
M. M. MacMillan, Vieo-Prrtulentut 
Ira. IF. Barnes, K&iį.ri.

(Y

George Miller, 
ZIEGORNYKAS. — -

Gausyte czionai 
visokio tavoro kaipo: 
Ziegoriu, Ziegorelu, 
Daimantu, Muzikalia- 

zku Instrumentu,
Lenciugelu, Špilkų. Kožnas 
daigtas gvarantintas pagal už
mokėta preke. Szlubinei žiedai 
isz gryno aukso ir ne brangus, 
kas pirks tavora czionais, tai 
nesigailės.

George /Ąiller
113 W. Centre St.

Begk pas Rapzinskai
Kur begi teip etaigai?
Ar tav kas ne gerai?

Gerai man ir smagu!
No Ragažinsko sznap.

gėlo turiu] >
Ir tu kūmai

uestenetum
Jairo tokia a- f
rielka turėtum

Agentas

Columbia
ALAUS

54-56 N. MAIN STR.

In darbininką žmogu:-
Nepaiiant kokios neteisybe?, 

plakatai, kortai arba skaitymai 
yra lazduodami piieezaie mane 
asz semiu tas pats Garneria ku 
rie kovojo del labo darbininku 
per 8 metus Legielaturoje ir 
stoviu drueziai ant to pamato.

Aez atsisakau prisidėti prie 
metimo purvino,

Su guodone
Alfred B. Garner,

Del arkliu dekei (blanke 
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 pireztiniu del 
važnycziaus ir mainieriam.

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

Mabanoy City, Pa.

Reikalinga merginu.
Del iezeimokinimo dirbti 

cygarus- $3 ant nedelies 
kada da mokinasi, paskui gera 
mokestis. Darbas aut visados 
Užatvažiavima mes apmokame 
užtikietue. Kanda stubos dykii 
per 6 menesius. Adresavokyte.

Columbia Cigar Co.
Columbia, Pa. 

arba atsiszaukyte in “Saules” 
ofis?. (88 o,)

Aut Kongresmono
Bepublikonas. Isz Ashiando

Balsuokyte už
C. N. Brumm

Ant Sudžiaus 
Bepublikonas. Isz Minersvilles 

Sudzia in Orphans Court
Balsuokite už

W. L. Kramer
Isz I’ottsvilles. Demokratas

Ant Sudžiaus
Balsuokite už

A. W. Schalck
Duoktiejani baisa. Demokratas 

Ant District Attorney 
Balsuokite už

W. F. Lyons
Isz Shenandoah. Bepublikonas

Tik ant trumpo laiko.
25 arkuezus puikiausios 

popieros ir su konvertais tik 
už 35^. Kožna popiera bus 
kitokio apekaitimo. Teipgi 
mes turime daugybe Palangos 
traju-devineru kurias kone vi
si žino, kad yra geriausios už 
visas kitas trajanka*. Teipat, 
turime daugybe visokiu knin- 
gu lietuviszku ir Lenkkzkg, 
visokiu ’ altorėliu, ezkaplierii, 
ražaneziu ir abrozeliu didele- 
me pasirinkime už pigias pre- 
ki s.Reikalaujam musu tavorui 
pardavėju ir duodame gera 
uždarbi.

Katalcga pnsiurczeme 
tiuneziant 40stempa

M. Zulsaitie,
227 E. Main St.,

(ii Noa) New Britain, Ct.

P'

Katalogas Dykai!
Reikalaujanti genį L a i k r o d ė 1 i n, 
Armoniką ir visokią kitokią daiktą, 
tai pas mane galite gauti lietuviško 
kalbo Kątaliogą dykai, katrame yra 
visokią daiktą kainos ir ju paveiks
lėliai; ir gausite čia t e i s i n g u s 
tavorus. Adresuokite:
M. J. DAMIJONAITIS

3141 Union Ave. Chicago, UI.

ANT LEGISLATORIAUS
PIRMO DISTRIKTO

BALSUOKITE UZ

PAUL W. HOUCK
ISZ SHENANDOAH. JUSO BALSAS YRA PRASZOMAS

Vyrsz Puse Milijono
Dekavoniu uz geradejiste.

Tas ira prietelis žmoniu-kuris suteikia 
zyrdinga broliszka rodą dyki. Ne susine- 

sze su gauje szendienynio vysokio sztanm 
apsigarsyntoju: Jeigu apsergate liga, tai 

’ aikite pas savo miesto daktara.
Bet jaigu turite liga gedinga-privatyszka, 

j tai gal nenorite savo mieste gydintis, o jaigu 
geidi teisingai tapti pagelbėtas, lai bukite 
iszmintyngi klauskite patarymo garsingo 
Vokyszko Specijalisto kuris sngryžo isz. 
Europos, isztyrias pagerinimo budo gydymą 
vysokiu kroniszku ir odos-skuros lygu, 
sžimtai tukstaneziu pasiliko iszgydintais, 
kaip-tai jaunu vyru visokios užsikreczenios 
ligos, apricz sziu lygu kaip tai Reumatizmas 
visoki papuczkai, iszpuolima plauku urnai 
sustalalinti, nuo drugio-malerijos. Geriause 

■ isztyrta gyduole nuo at pratimo svaiginn- 
1 ežiu gerimu-gyrtybes, kuris su savo žyne 

prijimsrodą, žednas, iszsygydinsGYRTIBE 
kurs tiek nelaimiu atsitinka ir kruvyna pro-

“"LT/.a, sekretai visame užlaikomi, gyduo
lių nesiunezeme panevali, kaip kiti jumys 
prisiuneze per panevale iszvyliodami paskui 
tini centą nuo jusu, kure žmogus su szeimyna 
neturi ka valgyti, įnyslidamas tapti sveiku, 
tai užmoka ant sikio po keletą desetku 
doleriu. Oze visokias rodąs gausite, nie cen
tas nereikės mokėt, galite susiraszite Lie
tu viszko kalboje, iszmintingais busite jaigu

■ raszisite pas:

BRUNDZA & 00;
(SPECIALISTS)

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

Bus Perstatomas
MAHANOY CITY

Seredosvakara28October
ANT KAJERIO SALES

Bus rodama per Teatraliszka Kuopa 
isz Shenandoah, Pa. 

ee . MUS UVIV IKUUlIilll. •>
Apart teatro bus deklamacijos dainos ce žnsta ir sveikata. Nebijokie paraszit- 
ir t.t. o pribuvusi publika bus isz to Kr°a>ata, 1 . .. . . bu nešiu
visko užganadyti. Atvikyte visi.

Tikėtas- 150- 250 - 350-
50^- 750.

at Kazunaa’ Drug Store.
M hanoy City, Pa.

Balius.
Draugyi-te Szv. Jono Even- 

gebsto iez Hanford, Conn pa
rengė pirma lezkelmmga Baliu 
kuris atsibus24-ta diena Spal o 
ant eales po No. 52 Market str.

Balius prasidės no 8-tos vai 
vakare.

įdėjimas vyrams 25 c-ntai. 
Moterims ir Panelėms dvkai.

Muzikantai bus pinroekla- 
sos.

Visus szirdingaiuezpiiuzo.
Komitetas

-« DARBAS DEL VISU. 8-
Ainerlkae yra Inoeas akli pas del visu o telp.gl i 
de! tuvius, kam tav sunkei dirbt ir jokio pelno ls. 
Ooneturet; jngo tik už 5:10.00 gull iszelmoX./t bur- 
.»> rinte-*, gerue amalas po visu svietu! J-go nori 
dažinot kaip gali lezsimokyt barberls'jts tai ra
ižyk tuojaus. Kalbume vieoelu lieži'/iuoeia.

NOSSOKOFF’S BARBBR SCHOOL, 
1405 PEN’S AVEN (IB P1T3SBUBG. PA-

Farinas! Pirkite Farinas
Dydž'auie lietuviu kolonija 

po vardu “Nauja Lietuviu Ko 
lonija” Michigan valst joje 
kur jau yra 43 lietuvei pirkę 
firmas. Graži vieta tarpe ete
riu ir upiu, arti turganu mies
tu. Turiu paskires geresnes 
vietas del savo tautiecziu, 8 
farmas bu namais ir gera žeme 
po $(> lyg $18. už akeri an’ iez- 
mokerczio. Norintieji p; kti 
ateifzaukyte po adiesu;

Mr. Anton Kied s, 
Lake County ( aoju oi) 

Per cock Mich

Ant pardavimo.
Barber Shop, labai geroi 

vietoi, apgiveuta JU’etuveis. 
Parsiduoda tiktai da'gtai, o ne 
□ amas. Priežastis pardavimo, 
Savininkas važiuoje in L’etuva 
Atsigaukit ant adreso: (įo 88) 

Mr. Jno. Latukae
2130 Pecria Road

Springf eld, 1’11

Daktaras Blažejauckas
I z Shenandoi h atvažiuoje in 
Kazuno aptieka Mah-inoy City 
kas utarnikas ir petnycze no 3 
lyg 5 ad po pietų. Jio oftsie 
Shenandoah randasi ant banko 
“Shenandoah Trust Co’ ant 
kampo Main ir Centtr ulyezin.

VISAI DYKAI
Prisiųsk mum porų markių, savo 
tikrų vardų, pravarde Ir adresu, o 
mes tam is ta i nusiųsime No. 8 kata
logą, didžiausių lietuviškoie kalboje, 
(51 dideli pusiąpeL Jame telpa teisin
gi apraSymai apie suvirS 200 visokių 
kūniškų nesveikumų, vyrų, moterų 

J" ir vaikų. Išaiškina pradžių, priežas- 
■■■■■■tĮ ir pasekmes ligų ir pasako kokias 
gyduoles naudoti, kiek jos prekluoja ir kur jas 
gauti. Telpa paveikslai ir prekės visokių nau
jausių electro-gydanČių aparatų, Rotorinių 
daiktų. Magiškų aparatų. Brukuojamų ir Ra
šomų Mašinų, Stereoskopų ir jiem Paveikslų, 
Armonikų, Koncertinų. Britvų ir daugel kito
kių kožnain reikalingų daiktų. Rašyk tuojaus. 
John I. Bagdžiunas, I’ropr. Adresuok teip:
JOHN'S SUPPLY HOUSE

24 P1LSEN STATION CHICAGO, ILL.

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

Jeigu sergi ir negauni 
pageltos, tai nestatyk 
sveikatos pavojui, ne- 
jieszkok daugiau gydy
mų ir neleisk pinigų

-H / Itoss, kuris atydžiai
• .y gydydamas per 21 mc-

f A tus’ ptriauslu
1 specijiilistu Cblcagoje

pusekmlngum gydyme 
hgu. Dr. Ross išgydo 
visiškai kraujo užnuo- 
dyjiinų, reumatizmų, 

užsouėjusias paslatingas ligas ir ligas paeinan
čias nuo jaunystės nesupratimo ir išdykumo; gė
limų kaulų, skaudėjimų ir svaigimų galvos, 
skaudėjimų po krūtim*, nugaros ir strėnų; smar
kų plakimų širdies, užymų ausyse, drebėjimų

UZTRUCINTAS KRAUJAS
Mes esame VIENATINI SPECIALISTAI 
NEW YORKE. Kitokiu ligų negydome. 
35tukst. žmonių itzgiilome tmukijo 20metu 
Jagu turi vario-kolorio pletmas, puozkas 
ant kūno, iszpuolanczius plunkus, gleivėtas 
lopelius burnoje, skaudanezius kaulus, 
begancz.ius skaudulus. Mes iszgidom bai- 
tiausus stoviu ligų in 90DIENU GIDIMO. 
Visas opas iszgidomi in 30 DIENI' nepai
sant kokiam padėjime. Mes prašaliname 
baisybes paralizo, nkluma, ar lokomotor- 
ataksija, visos ka paeina nog užtrneinto 

, . kraujo. Mes neparduodam ezistitoja kraujo
pasilikt S\ LIKOS ir I)Rl 1OS pilnos gi-' tr onkas gvarantiti užtekti ant menesio, 
vybes ir moteriszkumo, kaip tai kitados bu-1 aiktai iszgidima kaij) virsz-pamineta. Mes 
vo savo jmmistoje, idant pribūtu pas mane ga|jnie pataisyti padėjimą tuparalizavotu 
ir pamatitu ka mes del kitu moterių kurios 
ir kentėjo ant moteriszku nesmagumu.

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

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

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

Szitam offise kalbasi Lieluviszkai ir Leu- 
kiszkai in kur siunskyt visas groinatas. 
Branch Office 2-nd. Floor Bun Bldg.

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

Petnyczia ir Sabata.
Ui/- Praezonu* i aeakit koklame I.Ihrueztije 

tzita apgarsinimu skaitėt.

terys
Užpraszom visas moteris kurios geidže

žmonių ir tikrai sustabdom kita jo užpuoli 
Mes PKASZALINAM JO PRIEŽASTĮ. 
Jagu esi fezbandes visus kitus gidimus ir 
tau jau drąsą i ra atimta, mes szirdingai pra 
szoine kreiptis pas mus, ipatiszka arba per 
gramata:

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

Dr. J. Fropstep
Specialistas AKiu L-ygas 

Pritaiso akuloriua. Stiklines akis.
Mano darbas kalb. del saves. 

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

Nekurie yra geri! Kiti yra geresni!
Severos vaistai geriausi!

Jeigu neatkre’psi atydos ant tos ligos, gausi chro- 
niszka, sunkiai iszgydoma liga. Inkstu ligų apsi- 
reiszkimo yra szitie ženklai: iszbrinkes ve:dss pati
ne kojos, skaudėjimas strėnose ir pilie, szlapimas 
labai rudas ir skaudėjimas prie jo iszliejimo.

| Inkstams ir Kepenims. |
yra tikru gydaneziu vaistu, sustiprinaneziu inkstus 
visokiuose atsitikimuose ju nesveikumo ir visu 
ezlapymo keliu. Jei patemijai nors viena isz viraz- 
minėtu apsireiszkimu, tai tuojaus pradek gydytis 
tais vaistais, o beabejo pasveiksi. Kaina 75 centai 
ir $1.25.

Ponas Emanuel Herbek, R. No. 1, Box 48 Phillips, Wis., raszo:
“Esu labai užgauadintas isz jusu vaistu. Abelnai Jusu Vaistai Inkstams 

ir Kepenims pasekmingai praszalino mini skaiulejima prie iszliejimo szla- 
pimo. Suvartojau dvi bonkutes ir uoto laiko jau nejaueziu jokio skaudėjimo.

DAKTARO PATARIMAI DOVANAI.

Dispepsija Prietikis
yra viena isz labiausiai prasiplatinusiu ligų 
szioj szalyj; ji reiszkia tiek kiek ir negeras 
sumalimas valgiu. Jos priežastys: neatsa
kanti valgiui, perdaug skubus valgymas, 
neregulariszkas valgymas, per didelis var
tojimas gėralu, o teipogi pervirsz dirbimas 
kūno arba smegenų.

visados gali pasitaikyti. Taigi visados tu
rėk po ranka gera gyduole no sutrinimo, 
iszsisukimo ir kitu skaudėjimu, kurios gy
duoles gydo skaudėjimu ir praszalina užsi
degimą. Pajusi ant syk palengvinimu irgrei- 
tai pagrižszi in normaliszka stovi, jeigu pri
dėsi.

SEVEROS

Gyvasties Balsamas
atnesz palengvinimą net arsziausiame dis

pepsijos stovije. Iszszaukia gera apetitu.
Kaina 75 centai.

SEVEROS

Aliejaus Szv. Gothardo

Visi aptiekoriai parduoda Severos vaistus.

Padarys jis ta viską, ka mes priketiname, o 
gal ir daugiau. Jis yra geriausias isz pana- 
sziu jam gyduolių. Kaina 50c.

Nepriimk pamėgdžiojimu.

W. F. Severą Co CEDAR RAPIDS
- IOWA

STERN ROVNIANEK 
318 3-RD AVENUE 

Page bloko temlan no PltUiborylnlo PofitV. 

PITTSBURG, . PA.
Didžiausia Lietuviszka laautuve visokia 

gėrimu Suv. Vals. Kas tik naudojo muso 
nefalszavotas, nes czisius vynus ir arieikas, 
tasai ne galėju atsigėrėt j uja o geriame mie 
ra ir pata.navinia tik pas mus apturėjo.

prekes:
S 2,oo 

2,oo 
2,oo 

> 4.oo 
• 2 oo

» • 4,»o
2,00 
2,00 
8,oo 
2,6o 
4,6o 
2,5o 3,00 
6,oo 6,00 
2,5o ° - 
5,oo 
2,oo 
1,50 
2,5o 
2,5o 
2,60

vynai:
S t,oo Galonai 

1,25 “
l,5o “ 
l,5o “ 
!,5o •* 
1,75 “
3,00 
2,oo 
1,50 
2,60

MUSO
Gera Raudona Arielka 
Gera Balta Arielka 
Bumas
Kuinas Jamaika •

2,60 
2.5o 
2,60 
5,00 
2,5o 
5,oo 
2,60 
2,5o 
3,50 
8,00 
6,00

3,00

kietėjimų vidurių, biaurius ir balsius sapnus, sun
kumų kojose, indubusias akis, žudiinų vyrybes, 
negalėjimų miegoti ar valgyti, trumpų kvėpavi
mų, niežus, odos, inkstų, pūslės,kepenų ir skilvio 
ligas. Jeigu ėsi nuolatai nuvargęs ir greitaipail- 
stantis, baugus, gėdingas, nusiminęs, užsirupines 
ir nustojns vilties iSgyJimo, nužudęs vyrybjir j 
silpnas lytiškai, užkrėstas liga, turi tankiai šia- Į 
pintis dienų ir naktyje, tai kreipkis tuojaus pas 
Dr. B. M. Ross. kuris duos tau teisingų ir gerų 
patarimų visai dykai. Ligoniai keliauja šimtus 
mylių idant pasiduoti gydymui Dr. Ross, nes jis 
išgydo ligonius kuriuos kiti pripažysta neišgydo
mais. Jeigu pats negali pribut, rašyk tuojaus ap
sakydamas savo nesveikumų.

DR. B. M. ROSS
167 DEARBORN STREET

CHICAGO. ILL.
Priima ligonius kasdien uuoO iki-I. Panedė- 

lio, Sercdos, Pėtnyčlos ir-Subatos vakarais nuo 
6:30 iki 8:30. Nedėldleniais nuo 10 iki 1. Susikal
bėt galimu lietuviškai, lenkiškai ir maskoliškai.

Ėltuiuil - • •
Atilsėtas, smagus gorimas 
Cshtns spiritas 
Slivalte «... 
Sllvklte, tikrai Lictuvlszka 
Terkellca ... 
Terkcllca. tiki ai Vengriška 
Konlaknv 
Konliikan, Francnilszkaa 
Obuoline Brandy - •
Black berry ...
Rosolls, gardus gėrimas 
Mėliui uoge ...
Vlmuiute •

A M E R I KO N ISZ Kl 
Oblo raudonas . .
Ohio baltas—saldus 
Knllforni 
Knllfornl, — ----- ------------
Kali forai; os rttunzkatalas 
KallfornP 
KallfOrnI .. — 
Kallforni, os Meri 
Kallfornljc- 2—“:----,, .
Viduriams Kartus Vynas

Baszikytu po prekes. Vtkalbinlmas ant SlO,o< 
Ir dadgiau PŽ9OKAM EKSPRESĄ Pennsylvant* 
Ohio ir West Virginia valstijose. Adresas:

Stefan Rovnianek, 
113 3-iš Aienuc - Pittsburg, Pt

or, Renas, rnksztoa 
or munzkatalaa .

oh tokaiMZkan
os (4 metu] Port Wine
o*» Meri IV Inc . .
oh Burgundy,raudonas

3,5o 
6,oo 
3,60

4,00 
6,00 
3,oo

3,oo
6,50
2,6o
2,oo s.o«
3,oo galoa
3,oo salon
3,oo galoa

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

J. T WAR DOWS K I. Dept A 
214 WISCON. St. MILWAUKEE, WIS.

Ka tik Aplaikeme*^
Visokiu rudeniniu ir žieminiutavoru del 

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

Teip-gi turime visokiu blanketu, kaldru, 
plunksnų ir puikiu drapaniu del kūdi
kio in krikszta, gausite geriau ir pigiau pas 
mus pirkti negu kitur. Ateikite peržiureti 
muso rudeninius ir žeminius tavorus, o jai 
pas mus pirksite, tai suezediusite piningus 
mi „ ~L ™ f Pas mus dirba Lietuvaites.Molt IPigus Namini Rakandai^

———-
Pirkite geriausus rakandus ba tai yra pi
giausi, už tai kad jie visados gerai iszrodo, 
ir labai ilgai neszojasi.

Plūkei padirbti sofkos
Parlorini rakandai
Szepos (sideboards)
-*<• jt j • (Bed Room suits)Mieg-stubos setai

88 lyg $20 
$30 lyg $90 
$12 lyg $50 
$30 lyg $90

yf Užlaikėm daugybe visokiu puiku geležiniu 
© levu, balto, žalo ir molino koloro.

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

125 E. Oak St.
Mt. Carmel, Pa

Šutai su kotais 
del moterių ir 
merginu yra 
k a dabar jus 
reika 1 a u j a t e 
ant ant szito 

j rudens Teipgi 
turime ilgiu 
kotu irparduo 

Isime pigiau 
negu kitur.

Didžiausias
surinkimas szlubinu 
szlebiu visam mieste.

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

Turime daug 
visokiu geru 
blanketu o ir 
kaldru, labai 
pigios

1 Blanketai 45c 
'vertos 75c.

Puikios szlebes tafto 
szilko, satin, kaszmiro 
ir t-t. su atsakanezeis 
papuoszimais.
Visokiu ceiku ant ku 
dikiu szlebuku turim 
ir gatavu labai paikos'

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

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

Kalbame Lietuvhzkai, Lenkiszkai, Slayokiszkai, Angliszkai


