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Kas Girdėt? Automobiliai praszalina ar
klius. Paskutiniame laike au
tomobiliai kursuoja spareziai 
ypatingai dideliuose miestuo
se; tik patemykim kad vieto 
mis tavorai iszvažiojami auto
mobiliais kur pirmiaus nauda- 
si arkleis. Automobilius ne
klauso tiktai sniege ir purvy
ne.

Philadelphijos vienas biznie 
ris su automobilium laike pur
vinam iszsidaugino isz miesto

organizacija 
teip bloga liga apsirgtu.

Nuo pradžios pasirodymo
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Metas XXIV

Sparde teip ilgai savo pa- Jsz RoSllOS, LietllVOS 
czia, pakol numirė, f d

Chicago.— Žveriszkai apsie- 
jo Feliksas Hardzinas 60 metu į 
sėmimo, su savo paezia turinti

Schenectady, N.Y.— Alber, ir tiek metu. Hardzinas sugri- 
tas Adamas 40 metu senumo,; žes namon apie 12 valanda, 
laike atsiskirymo su savo pa- naktije isz karezemos, pradejo 
czia kuri gulėjo grabe, pabu- ’ bartis su paezia, kuri jau bu-

•ai puikia Vanrici Apefe: 
L žpraszcme rismifcluh 

žkio kituosią Sztonxse 
leda isz Naujiusiū Vasas 
-patioiu Drapann, Aliai; 
iska ta ka yra reikliu ds 
i ir Kūdikiu.

•iniu Szlebiu oirtDriitrtrijf 
me visokiu Szlrbukio, Knji ■ 
mis pigians pirkti negu a 
d pas mus geriausi pi 

us dirba Lieturaita.

I. Center Str.
Mahanov City,Pi

AL BANKAS
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Sl'RPll'S ir PEOFffl P-]fc 

banke sudėtu piningi, 

dėtu piningu. Proesti 
a diena Sausio ir lit(<r : 
arodint knygute arm 

reikalą ra musu imk į 
ar dydelis.

“banko adm I 
9 ryte lyg 3 popiri F

Subataė į.
9 ryte lygi! ii i

■-

Bilietai isz aukso-
Sausio 15 diena nekurie di

desnieji Petersburgo pirkliai 
gavo auksinius užkvietimus— 
bilietus isz Maskvos nuo mi- 
lijoneriaus S. S—novo, jo ju- 
belijiniu 50 metu vestuvių su
kaktuves.

Bilietai padaryti isz tyro 
(czysto) aukso, kiekvienas bi
lietas svėrė 15 zolotniku.

Vilkai sudraskė.
Vilniaus gub., Lidos aps- 

krityj, girioj vilkai sudraskė 
uredninka Ratolovicziu.
Pirkliai gyvomis prekė

mis.
Bobruiske policijai nusisekė 

susekti pirklius “gyvomis pre
kėmis” (mergaitėms).

Pirkliai mergynas viliodavo 
daugiausia isz darbininku tar
po, in kitus miestus žadėdami 
ten duoti joms geras vietas, 
bet paskum jas parduodavo in 
palietuvyetes namus.

Bobruiskas tai viena isz in- 
žymiausiu turgaviecziu mer
gaitėmis. Ir czia siuzdavo mer 
gynas in visus pasaulio krasz- 
tus.

Pavojingos viesznios.
Gyvenantis Malimu gat, No 

62. V. Žemaitis, senis 70 metu 
pranesze policijai, jog jis buvo 
parsivedės pora “linksmųjų' 
mergynu o joms iszejus patiko 
jog nebeva tris veksliu in 217 
rub.

Akivos Žinios isz Lietuvos.Negražu meluot. Raszineda- 
mas koksai A. S-i. nurodė kad 
lietuviszkoji gryna muzyke su 
sideda tiktai apie isz 5 kompo
zicijų, o p. Buksznaitis 13 No. 
“Vienybe” raszydamas net 
vardus kompozicijų faktiszkai 
aiszkina kad lietuviai turi gry 
nai lietuviszku kompozicijų 
210. Taigi A. S-i. sakinys i cziavo jn ]Upa8 paskutini kai-' vo nusidavus ant atsilsio. Žodis 
apie tik 5 liet, kompozicijos ta. Motere mirė ant uždegimo p° žbdžiui barnis kylo biaures 
yra stambus melas, arba ga] j plaUcziu. Vyras mire in tris į nis ant galo Hardzinas parme- 

tes paezia ant grindų prad 
spardyt teip ilgai czebatais pa j 

j kol vargsze numirė. Kaimy-1 
nai iszgirde riksmus davė ži-j 
nia policijai.

Policijantas Sengier 
in narna rado žudintoju 
pasirengusi bėgti, kuri 
tavojo ir uždare kalėjime. La
voną paėmė in miestiszka la
vonyczia.
Užmeti lieja tėvui žudins- 

ta.
Pittston, Pa.— Jonas Hartz- 

dzonas, badai Liaukai 50 me
tu senumo, likos aresztavotu 
Wilkes Barre, kuriam užmeti- 
neja buk jisai nužudė savo 15 
metu duktere Teresa, pirmiau 
šia subjaurinęs jia o po tam 
perpjovęs giarkle padėjo lavo
ną ant L. V. sztangu.

Kada jin policije aresztavo
jo, buvo kruvinas ir su apdras

IszAmeriKos
Pabucziavo mirusia pa

ežiu: numirė.

ir Lenkijos. Musztines klebonijoj.
Skaistgiriu “Szaul. apskr.) 

kunigas Paszkonis, davės pi
nigu broliui, kuris pas jin gy
veno, liepe važiuoti namo, bet 
brolis už tuos pinigus tik gir
tuokliavo, nuolatos keikdamas 
kunigo gaspadine, buk jinai 
jin skundžianti kunigui. Pa
galinus vasario 22 d. per Už
gavėnės pasirižo atkerszyti gas 
padinei, surinko keletą ūki
ninku su ju žmonomis, ir ge
rokai kompanija “pasmagi
nęs” degtine ir aluezium nusi
vedė juos nakezia klebonijon 
ir pradėjo perti kaili gaspadi- 
nei ir taip ja sumusze, kad rei 
kejo važiuoti in Žagare gydy
tojaus parvežti.

Iszpere kaili gaspadinei, pra 
dėjo plūsti kunigą, ypacz mo
ters, ir reikalavo, kad ga«pa- 
dinei vieta atsakytu, nes jin 
esanti paleistuve....

Ant rytojaus (Pelenu die
na) kunigas per pamokslą, ap
sakydamas savo nakties nelai
mes, pasakė ir tu pavardes, ku 
rie musze naktyj gaspadine ir 
melde, kad ateitu sargyba 
idant vėl neužpultu.

Isztvirkus jaunuomene.
Bokancziu (Sziaul. apskr.) 

sodžiaus jaunimas pasinaudo
damas tuom, kad per Vaidini
mo upelio tilta (7 viorstai nuo 
Mažeikiu) daugelis važiuoja 
vestuvninku, sumanė intaisyti 
spąstus, kad iszgavus piningu 
ant degtines. Tokiu būdu nuo 
6 vestuvninku vaikynai susi
žvejojo 10 buteliu degtines.

Žmogžudyste.
Sugincziai (Ukmergės apskr.) 

Czia 3 vaikinai užmusze Joną 
Pranoka. Užmuszejai suimti.

Naujas ukazas.
Petersburgas.—Szventas 

nodas iszdave paliepima, kuris
• " I uždraudže židams payminet 

krikszczioniszkus vardus. Isz IS I
j to pakylo didelis “gyvalt 

. i terp žideliu, nes randasi dau- 
,.„dejo | gelis tokiu ka turi krikszczio- 

; niszkus vardus ir negalima jiu 
Ine pažint—tai vis del “giszef- 

-• to”.
} Paleistuvystes cerkvėje.

inejas | Petersburgas.— Laikrasz- 
czei danesza, buk cerkveje prie 
kazarmiu raiteliu gvardijos Pe 
tersburge, praejta nakti raite
lei surengė paleistu viuga balių 
su merginoms ir moterimis- 
Kada patrule patemino žibuti 
cerkveje, iszlauže duris ir pare 
gejo baisu regėjimą paleistu
vystes. Tuojaus likos paszauk- 
tas vaiskas kuris aresztavojo 
visus dalibaujenezius toje szu- 
niszkoje zobovoje. Vienas isz 
jiu, aficieris, persiszove ant al
toriaus.
Piileistuvyste rusiszkam 

klosztorije.
Nog kokio tai laiko 

ninkas Aleksandrovskoe 
ros, Tymoteuszas, turėjo 
lingus susineszimus su kokia 
tai Tekia Teodoriene, naszle 
po kokiam ten virsztninkui. 
Tekia persiredinejo in virisz-

Si.

yra stambus melas, arba gal j plaueziu. Vyras mire in t 
i tyczioms pamylejas vokiszka dienas ant tos paezios ligos.

Kate atkramtekūdikiui 
ranka.

Sioux Falls, S.D.— Keturi 
menesiu dukriuke Frano Fay 
gulėdama vigeje likos užklup-1 
ta per dydeli katina kuris ko- 
nia atkramte mergaitei visa 
rankele. Tėvai užtikia katina, 
turėjo užmuszt nes kitaip ne 
butu praszalinia jio. Daktarai 
turės rankute nupjaut idant 
ne užejtu užtrucinimas krau
jo-
Barnis už “praperte” pusi 

baigė žudinsta.
Napoleon, O.— FarmerisJ. 

Mottęr 70 metu senumo szove 
in savo paezia isz revolverio, 
užmuszdamas jiaja ant vietos, 
Matydamas jog papilde žudins 
ta szove pats in save, pulda
mas' negyvu ant lavono savo 
paezios. 
buvo barnis api pasidalinimu 
turto. Terp savias tankei apie 
tai susibardavo, nes paskutine 
buvo smarkiause, jago kaszta- 
vo net du gyvasezei.

Lanku bunka apvogta.
Chicago.—Ignotas J. Chiles 

kis lenkiszkas advokatas ir ro- 
dinykas banko “Pulaski Buil
ding Loan ant Investment As
sociation” kurio turtas isz- 
nesze ant miliono doleriu, din
go ana diena nežine kur. Po 
prasiszalinimui pono advokato 
virszinykai banko peržiurėjo 
knygas ir rado, jog stokas 
§7,671,80. Priek tam tasai ad
vokatas prigavo daugeli lenke 
liu ant §45,000 nog kuriu ne
vos paskolino ant procentu. 
Darbai pasigerina angie- 

kasiklosia.
Pittsburg, Pa.— Kasiklosia 

pakylo nepaprastas krutėji
mas, o priek to prisidėjo Ka
nada. The Pittsburg ant Buf
falo Coal Co. kuri turi kėlės 
kasiklas Allegheny Valley pa 
dare kontrakta su kanadiszka 
geležkelio kompanije Cana- 

I dian Pacific, prižadėjo prista
tyt jai lig atejnancziam metui 
miliona tonu minksztuju an
glių.

Ta pati kompanije padare 
kontrakta su M. A. Hanna Co. 
idant pristatitu jai 600,000 to
nu anglių, kuri gabens laivais 
in Kanada. Kompanijos kasi- 
klos pradejo dirbti gerai.

Badai da ir kitos kanadisz- 
kos kompanijos užkalbins ame 
rikoniszkuosia kasiklosia ang
lių, kada isz tikrųjų persiti
krins, jog terp Ameriko o Ka
nados užstos naujas sutartis 
kas kiszasi akcizes.
Nesziojo negyva kudyki 

per dvi dienas.
Philadelphia, Pa.— Mrs. 

Ona Kutu deviniolekos me
tu senumo motere, pati far- 
merio, likos aresztavota už ne- 
sziojima negyvo kudykio per 
dvi dienas. Pagal moters pri
pažinimą, tai kudykis mirė ant 
geležinkelio kada keliavo in 
czionais. Su negyvu kudykiu 
pernakvojo hotelije Chicago 
Junction o pribuvus in czio
nais nunesze pas graboriu 
idant kudyki polaidotu. Usz 
tai likos aresztavota, kad ne- 
iszeme pavelinimo nog mies- 
tiszkos valdžios ant palaidoji
mo.

Mendelsohna teip prasitarė.

Philadelphijoj daktarai pra
dėjo in klinikas garsias žiūrėti 
kaip ir New Yorke in Colins 
Institutą. Gal klynika turės 
klynijusi paliaut. Korespon
dencija isz Philadelphijos pa- 
rodis aiszkiaus apie klinika.

Turime in Amerika atvyku
siu vaikinu pabėgusiu isz Lie
tuvos nuo teip vadinamu liosu, 
o czion ateja patis pakisza sa
ve kariumenen bile tik priima.

Sudže Witmer federalisz- 
kam sude Pittsburge yra ver
tas paguodones isz savo sala- 
moniszko nusprendimo. Pra
ejta nedelia stojo du “foreigne 
riai” mierije aplaikimo ukesisz 
ku popieru. Pirmutinis isz jiu 
pasakė sudžiui buk gyvena 
czionais 12 metu, antras 10 
metu. Sudže Witmer užklausė
jiu ar yra paeziuoti, ant ko at- in laukus, instrigdes automobi 
sake kad yra. “O kur juso Ii in purvyną, palikes laukuo- 
moters?” užklausė sudže. “U- se parėjo namon pekszczias. 
gi senam kontre” atsiliepe kan ------- - -------
didatai ant ukesu. “Mes jiuju Susivienyjime L. A. nesusi- 
in czion ne adgabenom.” pratimai radę vieta, aptersze

Sudže iszgirdes toki atšaki-j sąnarius labai placziai, ir kas 
ma, neiszdave popieru tvirtin- žin ar liksis nors puse sąnariu 
damas buk, “jago toki vyrai., pagal nauja konstitucija pa- 
kurie palieka savo paezes te- silaikaneziu. Niekas ir jokiu 
vyneja per tiek metu ne gali, budu netikėjo kad toji viena- 
buti gerais ukesais szio skli- tine didžiausia 
po.”

Ar-gi ne tiesa? Ar gi tokie 
vyrai gyvendami czionais Ame
rike gali būti gerais ukesais, lenkiszko pirmo laikraszczio 
gyvendami be savo paeziuliu “Merkurijuszo” Krokave szi- 
cz’onais, pasileisdami visame met sueina 250 m. “Merku- 
o ypatingai girtavime ir sve- riusz” savo gyvavimą kaipo 
timmoteristeje o kuriu czionais pirmas lenku laikrasztis pra- 
randasi szimtai!— Teip priva dėjo su pradžia 1661 m., tai-gi 
lo padaryti kožnas slidžia. szis metas yra lenkiszkai pre- 

--------- —— I sai jubilejinis.
Mete 1907 likos investas ------- •-------

randaviszkas bjuras informa- A. a. kun. Abromaiti 
cijos (United States Informa- baszninkas arei vysk upis

i tion Bureou.) apie kuri jau ne 
karta primyneni. O kad apie' |,nr 
gerus daliklis negalima gana anf kun. 
priraszyt, del to gi tai vela, žmogus grąžei sugyveno su 
apie tai primename o ypatin-' parapijoDais par. S. Jurgio 
gai kada jau arti pavasaris o philadelphijoje, isz ten nuo 
daugelis randasi tokiu, ka gei 1 2mOniu atimtas, buvo perkel- 
dže apleisti miestus o nusiduo- fag Minersville, isz Miners- t. y. Kudirkos rasztai surinkti 
ti dirbti ant farmu. villes neilgai trukus nukeltas jj- ntspausti: o kitus užraany-

Svarbiausia sodyba tojo bju in Girardville, dabar isz Gi- mus prie nuveiktu priskaityti 
ro yra Washingtone, D. C. bet { raj-dvilles vėl perkeltas in se-; negalima.
turi szaka ir Najorke (I nited uoviszka Minersville par. ir Butu neproszali kad ir lietu 
States Information Bureau, 17 ga] ne trukus gražins kun. viai turtingesni, biznieriai ge- 
Pearl St. New \ ork City).' Dumc-ziuvel in Philadelphia, rai pasilaikanti, kunigai klebo 
I’iJiToLz/laffnin Linrn vrn ___ ____ : .. i__  • • v i • • • •

Lietuviai užmanymuose la
bai gabus ir turtingi, paskesni 
užmanymai kaip leidimas en- 
cikliopedijos, steigimas Pary
žiuje informacijos biuro labai 
puikus, bet iszpildymui neleng 
vi del to, kad lietuviai visokiu 

I reikalu turi pilnas rank, s, ir 
na- reik pasakyti jogei viskas už- 
kil- kraunama daugiausei ant 

nojo, kilnojo kol numirė, d a-j sprando neturtėliu, o tie netur 
tai regis užeina kąleina j teliai kurie veža, tai juos ir da 
__  Dumeziaus. Mat tas1 karszia, kiti niekus nepriside

da.
Isz visu tautiszku užmanytu 

darbu tai tiktai vienas yra pil
nai ir pasekmingai nuveiktas

Priežastis žudinstos, , , .,kytu veidu.

Butu neproszali kad ir lietu

durise
aresz-

zoko-
Lav- 
mei-

Isz pradžių policije mane 
buk mergina likos užmuszta 
per truki, nes vėliaus persitik
rino, jog mirė isz ranku žmo
gaus.' Daktarai apžiureja, pri- kas drapanas tankei atlanky-
pažL.«? buk mergina pirmiause Į davo-Tymotousza jojo kamba- 
likos subjaurinta. ! rio kliosztorije, kuri insimile-
Graikas nužudo ir suka-:jus pora perleidinejo links-

isz Visu Szaliu

iZI ežius
iKANDCSNOG WI&.

Kaitom Kantini, a 
t Visokiu Liuiji. *

VAH4NCYCIU,n

isz'nrle, rerolreri?. bn:n. 
rei, kompasas, Lr-ni"!-3- 
Jei, 0 szauklai, plunksaak* 

ele pinigams, 
iiingo daigiu, K dm 
■ziame jnos po prėiaaliu 

eno cento liktai nsnb'it 
-ku ant adreso:

dy Co.
ien Tort. IT.’*"

Centai
dirn-lui 
nitu PuauhnuitH 
it 20 mttu^lnm-csultBcu-

, Tiktai
wio, Irt rtsrfa'le o

ant adreso:

rd. Are; Drpt.3.
*k. A. L g-.',.

- lyg riša 
otnas prie

gos kurie 
rszingi priesz pjovimo
privijo būti gydomu 
ilszivu ar pavojinga 
dq idant patraukti ka 
pi ir ant visados isz- 
plikimo jokia blogo 
i gydžiu:
•Dciūtas R mojai” in 30 
be nacdojimo menkuti- 
poUiu.
iryktun” be peilo ir 
limo.
ocele" jrdao in 15 d. 
u” ir skiedalus Auto 
a greitii ir ant riauks

24 Penu A vt>

Užveizdetojum tojo bjuro yra , ues parapijonai su kun. Milu- nai ir kamendoriai susiorgani- 
Cannon L Green. Ant kožno į pradejo nesutikti, o su kun. \ zave, ka nors užmanė nuveiktu 
užklausimo aplaikysit atšaki- ■ Dun.czium gana gerai visi su- be prisidėjimo mažiuku visai, 
ma. \ eliname muso tautie-1 gyVeno. I Kas isz to? Ve. Petras Lazauc-
cziams pasinaudoti isz tojo in- ------- — kas numiręs So. Bostone sens
fonnacijos bjuro. \ isi, ar tai Kada žudintojui Juozapui kavalieris palikes 60 tukstan- 
jau czion apsigyvenusie ar ka Krisztapavicziui szerifas už- ežiu, neskyrė abeluai tautos 
tik iszlipo isz laivo turi tiesa : Jestiuej0 virves kilpa priesz reikalams ne 5 dol. Kun. Pe- 
naudotis isz patarnavimo tojo , pakoriina Pottsvilles kalėjimo I tras Abromaitis paliko turto 
bjuro'. I žteks paraszyti gro- ■ t)arįej užklausė Juozo ar turi j daugiaus keleriopai už Lazauc 
mata (savo kalboje), jog gei toki priesz smert kalbėt.. ka, bet ar skyrė nors 5 dol. 
dže aplaikyt dailia ant farmu Naudodamas isz trumpo laiko kokiam dalykui labam negir- 
arba prie kitokio darbo o bju-1 
ras noringai jum ant užklau
simo atsakys. Perdetiniai tam 
hjure randasi tenais del to, 
idant jums patarnaut gera ro
dą, o duoda jia suvisai už dy
ka.

nai ir kamendoriai susiorgani-

pojo savo burdingeri.
Chicago.— Archilesas Pan- 

torakis graikas, parejas namon 
nog darbo rado savo pa ežia ap
siverkusia ir susijudinanezia. 
Motere apsakė vyrui, buk 
Jurgis Barbaresas, burdingie- 
ris, jaja užklupo laike jio ne
buvimo namie. Pantorakis 
teip inirszo ant Jurgio, jog pa
griebė kirvi ir perkirto galva

mai laika. Perdetinei Tymo- 
teuszo žino gerai apie tuosius 
susiejimus bet ir jieje panaszei 
darydavo ir ant to visko buvo 
užsimerkia. Toji meile Tymo- 
teuszo ir Tekios užsibaigė ne
laimingai. Po puikam pasilink 
sminimui viena vakara isz- 
girdo kiti zokoninkai dejavi
mus paejnanczius isz kamba
rio tėvo Tymoteuszo. Kada in-

gyvenimo Juozas sekanezei at-Į dėt nieką, 
siliepe in susirinkusius anglisz- 
kai:

“Tykiuosiu ir meldžiu žmo
nių idant man dovanotu toje 
paskutinioje dienoje mano gy
venimo ant szio svieto. Ture

Trumpi Telegramai.

Amerikoniszku mergų ir mo jau tik kelis menesius senumo
kada mano brangi motinėlė 

tos mados ir numirė o kaip tėvas numirė 
gražumo kaip peledu gaivu turėjau vos du metus, per tai

tereliu papuoszimas gaivu, 
prislinko prie t— —.— ..

matote, jog ne turėjau to, ka 
jus szendien turite, tai yra te- 
viszkos ir motiniszkos meiles.

“Pripažinstu jog turėjau 
moezeka, nes buvo man gera 
motina, nes buvau nepaklus
nus. Per tai, jus visi jauni vy-

gražumas. Nors mergina ar 
motere ir gražiausio veido, o 
kada užsivožia ta nepaprasta 
dahartinia czerpia, ir uly- 
czioms kur marszuoja, tai isz- 
rodo kaip ir papaikusi pasz- 
vieras, arba naktine peleila.

Kaip ilgai ilgakases gėrėsis
grožydamos save triupu plati- prasarga, klausykite savo tėvu 
kais, peledu galvomis, tai to ka jums | 
nOŽlIlP rwoit nnol Lnrirn’iim
džiaugs nei anuos metuos vy 
rai pleūzkiniais czeverykais.

§ Konakry, Afrika.— Du 
aficieriai ir 12 Žalnierių likos 
užmusztais o 14 pažeisti musz- 
tineje terp Prancūzu o Sulto
no isz Goumbra.

§ Griieznas: Poznanius.— 
Katre Durszakiene rado pun
dą darže, kuri atydarus užtiko 
negyva kudyki nesenei nužu- 
dinta.

§ Konstantinopolus, Turki- 
je. — Albaniszkas žalnieris ku 
ris nužudė rokiszka oficieriu

rai kurie mane pažinot ymkite likos suszaudytu.
§ Lebanon, Ore.— Per pa-

i paliepė, lankykitės in j liepimą daraktoriaus dvide- 
bet muset greit apsi-j bažnyczia ir nedeldiene moks-1 szimts studentu subadė savo 
nai anima nipflina VV oii cnilL’nni iricr

Pliiladelpliijoje, kunigo Mi
luko parapijonai vis neuž
mušta; pereita 26 Kovo turė
jo favo extra susirinkimą, ir 
nutarė kad kanecž kun. Milu
ką iszpraszyt lauk.

Isz tos priežasties kun. Mi
lukas ir su savo broliu asztriai 
susipyko. Kunigas Milukas 
iszarde visa parapijos komite
tą koksai prie kun. Dumeziaus 
toja parapijoje buvo, tai isz to 
kilo ir nesusipratimai.

įlaine, nes galite žengti mano 
pėdoms, o tada, kaipo asz, bus 
jau užvelai juju klausiti.”

Suaugia vyrai ant tu žodžiu 
susigraudino ir apalpo kada 
Krisztapaviczius už kibo terp 
žemes o dangaus. Žmonių bu
vo arti tris tukstanezei regeti 
pakorimo, nes gal tai bus pas- 
kutinios kartuves Schuylkino 
parietė jago, kaip girdėt, ke
tina investi elektrikini krėslą.

Tebyre jaunumene tegul at
simena ant paskutiniu žodžiu 
Krisztapavicziaus ir neužmirsz 
ta jojo paskutini persergejima.

drauga su špilkom teip, jog 
tasai serga pavojingai. Darak
torių aresztavojo.

§ Petersburgas.— Kvan- 
czenzoje randaviszkoje ligon- 
buteje mirė ant plagos 18 dak
taru Valdže nutarė sudegint Ii 
gonbute.

Ant pardavimo.
“Wholesale Biznis” su viso

kiais reikalingais daigtais. Pal
aiduos neperbrangiai. Atsi- 
szaukyte tuojaus ant adreso:

(p-66)
Paul Mitrikas

New Philadelphia, jPa.

Jurgiui, užmuszdamas jin ant J,eg° 'n 'ridu, rado fymoteu- 
vietos. Po tam del lengvesnio 
paslėpimo kūno, supjaustė ant 
szmoteliu ir paslėpė in pecziu, 
mierije sudeginimo.

Po žudinstai pabėgo in Kan
sas City, Mo. kur palicije po- 
relia aresztavojo ant praszimo 
Chicago palicijos.

Slaptinga žadinsiu.
Cleveland, Ohio.— Skiepe 

name Walkowiaku po No. 
6509 Hosmer avė. likos suras
tas pusnuogas kūnas ponios 
Kupskiene sumuszta baisei isz 
po No. 6605 Chambers avė. ir 
T.Racziuski maloniu isz po No. 
6525. Gertrude Ave. kuris tu
rėjo kelis žaidulus ant galvos. 
Kupskiene numirė ant kelio 
in ligonbute o Raczinskis ne- 
adgavo lig sziolei minties. Po- 
licije aresztavojo vyra Kups- 
kienes, kuris negali iž to visko 
duoti jokio iszaiszkinimo. Terp 
žmonių apibegineje visoki pas 
kalai, bet niekas ne gali isz 
reikszt kokiu budu toji pora 
gavosi in skiepą svetimam na
me.

Nemokėk dykai 810.00,
Apsigarsintoju. Jeigu apser 

gate liga, tai eikite pas savo 
miesto daktara.

Jaigu turi dantų gėlimą: kor 
nūs ant kojų, tai gausi po 5^f 
gyduole. Jąigu nepagelbetu 
bus sugražinti piningai. Teip 
gi iszsius placzes informacijas 
no ko plaukai slenka ir plin
ka, pleiskanų atsiradymas ir 
nupuczkave veidai. Tukstan
ezei dekavoja už dyka rodą. 
Raszyk tuojaus ant adreso:

Gratis Specialists
Box 106 Sta. W. Williamsburg 

Brooklyn, N. Y.

1 sza ir Tekia gulinezius ant 
i grindų kenkenezius baisės kan 
kes. Tymoteuszas mire ant ke
lio in ligonbuti o Tekia karia
ma su mircze. Abudu nutarė 
užbaigti savo paleistuvinga gy
venimą per iszgerima truciznos.

Atsitikimai.
Rygoj per praėjusi sausio 

menesi buvo sekanti atsitiki
mai: 1 užmusztas kūdikis, 12 
nus'žude (9 vyrai ir 3 moters), 
10 kesesi nusižudyti (3 vyrai, 
7 motere), 7 puolant susižeidė, 
16 žmonių apvogė. Vagyscziu 
su iszsilaužymu—40 paprastu 
vagyscziu 57, suimta 127 žmo
nes, intariafni invairios pra 
sižengimuose.

Pesztynese sužeista 12 žmo-
Rastas lavonas suaugusio 

žmogaus ir viena kūdiki. Gais
ru buvo 44.
Apsivedė ir persiskyrė.

Minske priesz Užgavėnės 
tik-ka susivin cziavojusi pore
le iszejo isz bažnyczios, sztai 
tvirtu balsu jaunikis pratarė 
in savo žmona: “Eik in visus 
keturis pasaulio krasztus ir 
sergėkis manes, o ne tai užmu- 
sziu prakeiktoji!”

Nuoteka-gi jam atsake: 
“Ir nenoriu matyti tokio vel
nio, tik prisiusk pinigu!”

Ir jaunavedžiai persiskyrė.
Tai isztikruju nepaprastos 

i vestuves!
Ryga

Naujas laikrasztis.
Rygoj leistas naujas latviu 

laikrasztis “Lika Balss”. Laik 
raszti leidžia 3 kartus in savai- 

; te radikaliszkos pakraipos ben
drove “Laiks”.

Turtas ubago sermėgoje.
Aplinkine Kasaka, Rumu

nijai, numyre nesenei tūlas 
ubagas. Buvo tai Graikas isz 
gimimo, maitino savo szeimy- 
na isz ubagavimo. Kada nasz- 
le in kėlės dienas po jio mi
rimui perkratinėjo jiojo ser
mėga, rado užsiūta piningu ir 
akcijų verties ant 60 tukstan- 
cziu doleriu.
Kiek aut metu iszkalbame 

žodžiu.
London.— Vienas isz ang- 

Jiszku mokytoju, nutarė ap- 
skaityt, kiek žmogus iszkalba 
žodžiu ant meto. Sztai jago 
žmogus, kalbantis greitai, isz- 
tare 100 žodžiu ant minutos 
tai in valanda laiko pasidary
tu 20 puslapei druko, jago, 
paymkime žmogus in para 
žmogus tik kalba tris valan
das tai pasidarytu 600 pusla
pei drukę in viena nedelia, -o 
in metus 'pasidarytu 62 tomai 
po 6000 puslapiu.

Sumuszta aut smert-
Lebioda, Poznanius.— In 

vietinia lavonyczia likos adga- 
bentas lavonas moteries, ku
rios kūnas buvo visas pajuo
dęs, atplesztos o dantys isz- 
muszti. Buvo tai darbas jo
sios vyro, kuris motere musze 
pato!, pakol numirė. Žverisz- 
ka vyra policija aresztavojo.

Sniegas Jeruzaleme.
Pelestina. 1 Jeruzolemas.— 

Gyventojai czionaitines aplin
kines aplaike netikėtina dova
na, ant kurios ne buvo pasiren 
gia, o tai nupuolimas daugelio 
sniego. Per kelioleka dienu 
žmonis neiszejtinejo isz namu, 
nes ne turėjo tam tikru apsia- 
vimu ir drapanų. Daugelis pa 
plokszcziu namu stogai ingnu- 
vo nog sunkenybes sniego. 
Trukei ir vežimai palove ėja, 
nes Jeruzaleme lig sziam lai
kui gyventojai da ne naudojo.

Ant pardavimo.
Namai ant keturiu familiju 

ant viso loto po no. 604 - 606 
West Center ulyczios. Dasiži- 
nokyte ant adreso: (y j-)

Thomas Haughney
12 E. Mah. St.

Mahanoy City, Pa.

ATSAKYMAI.
“Pasislėpusiam poskiybele” 

iž Elizabeth, N. J.— Gerai kad 
tamista esi pasislepiąs po skry
bėlių nes kitaip žmonis tavi- 
je pažintu dydeli kvaili. Kam 
tau reikėjo taja žinute perra- 
szyneti? reikėjo tiesiog iszkirpt 
isz laikraszczio ir prisiunst. 
Tokiu danesziku ir korespan- 
tu pilni užkaborei o jiu kores
pondencijos pripildo gurbeli.

“Nežinomam” isz St. Louis, 
I’ll.— Apie brangu krikszta 
netalpinom nes tamista ant da- 
neszimo nepasiraszei ne pra
vardes ne adreso, o gal tai bu
vo tik iszmislas.

M. S. Puritan, Pa.— Kada 
perkūnas trenke in žeme, 
karsztis sutirpina pieskas isz 
ko pasidaro nevos teip vadina
ma “perkūno kulka” žemeje. 
Tai yra senoviszku žmonių pa
saka, jog perkūnas trenke su 
kulka.

P. B. O. Hyde Park, N. Y.— 
Pagal tiesas “senam krajui” 
ukesiszkas popieras kitam 
sklype galima iszsiimti su’pa- 
velinimu valdžios isz kur pa- 
ejni. Jago kas nog vaisko pa
bėgo ir vela sugryžo in tevy- 
nia su amerikoniszkoms popie'- 
roms, taji lauke bausme Rosi-' 
joi, Vokietijoi ir Austrijoi. 
Tik po dydeliu apsaugojimu 
toki paleis ant luosybes (citi- 
zina) bet lieps jiam tuojaus 
iszsineszdyt.

Ant Pardavimo.
Geras mėsinis biznis. Se

nas Ceikiu ir groser sztoras. 
Puikus popieru ir knygų szto 
ras. Gerai užmokama duonkep 
tuve. Teipgi daugybe namu ir 
lotu ant pardavimo už neper- 
brangia preke. (tput y

Wm. Shugg.
246 E. Broad st. Tamaqua Pa.



Žalcziu klonis
Naujoi Britanijoj.

Arba naujas Robinsoniszkas prietikis

Jis skubei paėmė su savim 
savo durtuvą ir kuolą ir puo
lėsi bėgti, iki atbėgo visas pra 
kaitų apsiliejo, teip jog turėjo 
truputi kveptelt. Fotam nu- 
žingsnevo priepat medžio ka
mieno.

Pirmucziause jis akivei ap 
žiurėjo veja ir ne kuriose vieto 
se patemyjo jog ir neaiszkei 
pedsakius tuos paežius ir teip 
pat pedsakius vyro.

Dabar kelis kart apėjo apie 
medi ir trecze kart patemyjo 
plyszi kuri pamatęs tuo dasi- 
protejo jog tai inejimas gyve
ni man.

Kaip pradėjo muszti jo szir- 
dis kuomet jis atvėrė ten apra 
le iszkireta kuriu skyle užda
ryta puikei padirbtomis duri
mis isz figos žiemes.

Laukine', niekados teip ne 
butu pritaisė, ji kabojo ant 
geležiniu zoviesku. Drebėda
mas visu kunu Vendenas ati
darė tais duris, ir tuojaus per
sitikrino, jog kamienas medžio 
tuszczias. Tuom tarpu pamate 
virvimis laiptus prikabitus 
prie grindų ir nusileidženczius 
lig žemes pats sau tarė: Toki 
daigtai galėjo but padirbti tik 
europiecziu rankomis. Su nuo 
gaseziu jaunas Robinzonas 
pradėjo lipti laiptais augsztyn, 
in virszune medžio.

Pastarasis buvo perdem 
tuszczes, bet ant tiek stiprus 
jog galėjo dar perbut keletą 
szimtmecziu.

Laiptai turėjo apie szimta 
pėdu ilgio ir Vendenas su nu
sistebėjimu pamate jog ezion 
szviesu. Kaimiene medžio bu
vo padirbtos tam tycze skyles 
del szviesos ir kuomet iki vir- 
szui dalipo pamate uždengta 
audeklu skyle.

Vendenas gilei atsidusęs nue 
me audeklą ir atsirado bute 
gal but europiecziu padirbta
me.

Ant szaku medžio praside- 
danezio tiktai augsztumai szim 
to pėdu nog žemes, buvo isz- 
dėslioti balkei ant ju lentos ir 
prikaltos vinimis.

Tokiu inrankiu ezion ne bu 
vo, iszskirent varini puodeli ir 
dvi blekines leksztaines

Daugiaus nieko neatsirado 
tam keistam gyvenime.

Gilus atsidusimas iszejo isz 
jo krutinės— Czion gyveno 
europieezei isžtare jis ir la
bai nesenei. Tai buvo kaip ma 
tyt du vyrai ir moteris. Tiejei 
galėjo but priimti kokiu nors 
pravaževusiu laivu, kad ir tai, 
tikrai ne žinau. Ar szeip ar 
teip jie pamėtė szi gyvenimą 
dviem trim sanvaitem adgal. 
Arba gal but ezion buvo lauki 
nei ir iszsinesze juos ydant 
paėsti ju mėsos? Ne tai ne ga
lėjo but. Laukinei ne but pali 
ke ezion laiptu ir audeklo, 
tai del ju daug reiszke. Czion 
slėpėsi koke nors misle, bet 
kas ja atmis. Szitas gyvenimas 
galbūt jau senei pamestas.

Kuomet Vendenas akyvei 
perveizdejo viską, tai dar la- 
bjaus persitikrino teisingume 
paskutinio savo spėjimo.

Europieezei iszejo ir paėmė 
su savim visus stotkus visus 
inrankius kureis naudojosi.

Gal jie rado kita gyvenimą? 
arba nusiminime sumanė leist 
isz pakraszeziu nepažystamos 
szalies.

Atsakimu ant savo klausy
mu jis ne spėja surasti savo 
galvoi, bet nusprendė pasinau
doti sziuom'Jgyvenimu.

Czion jis turėjo puiku pasis 
lepima nuo lietaus ir audru. 
Jaigu ateitu laukinei jam rei
kėjo tik tai pakelt laiptus ir 
but be baimes. Reik pasirupit 
tiktai valgio ii' gerymo.

Bet mintis apie senuosius gy 
ventojus, isz galvos jam ne isz 
ėjo. Tam vis rodėsi jog jie gali 
but kur ne toli ir Vendenas už 
simane pasistengti kiek galint 
gaut juos atrasti.

Jis sugrįžo in savo pirmuti
ne duobe, kur jis praleido dvi 
nakti ir paėmė isz ten pundą 
drabužiu ir durklą tai buvo 
visas jo turtas.

Dali czerakopo jis paliko 
ten, nes ju turėjo užtektinai. 
Jis pabaigtinai ketino persi- 
kraustit gyventi in pamesta gy

Farmeris rugoje, ne jog yra kam dirvos apdirbt, 
Žmonių ne gali surasti ant lauke dirbt, 

Ir Vokietis ta pati tvirtina, 
O treczes pasislepiąs szidina,

—Kur treczias?

venima o jagu ateis pirmieji 
jos gyventoje! tai dar geraus, 
jis turėtu draugus savo robin- 
zoniszkam gyvneime.

Dabar jis akyvei užsiėmė isz 
tyrimu regeti pedsakiu.

Kojos moteriszkes rodėsi ma 
žiukes ir dailios o vyro dideles 
ir ne dailios.

Jis apie juos mislyjo, jog 
moteriszke gal but labai jauna 
o vyras vidutiniu metu bet su 
didže energija ir darbinikas.

Jis kaip matyt padirbo szi 
gyvenimą ir gal but iszleido 
daug laiko, bet ir moteriszke 
asmo turbut daug jam padėjo 
nes visur matėsi ženklas mote- 
riszku ranku.

Apveizdejas visa apielinke 
keisto medžio jis pasijeszkojo 
vaisiu kiausziniu ir czerapoko 
mėsos.

Ugni jam prisiėjo užkurt, 
medžio kamine dūmai iszejo 
per apatines skileles ne pasiek 
darni paties gyvenimo.

Kita ryta jaunas Robinzo
nas užsiėmė jiešzkojimu. Apsi 
ginklavęs durtuvu ir lazda jis 
trauke miszku nelabai atsito
lindamas nuo kranto, teip jog 
jis galėjo reget jūres ir dali 
miszko.

Vakarop jis sugryžo in savo 
nauja gyvenimą. Niekeno ne 
rado butu, viskas buvo teip 
kaip paliko ir atsidusęs pamas 
te jog nepažystami gal but 
jau senei paliko sze sala.

Kaip tai ne butu, bet jis vie 
nui vienas, nepažystamoi sza- 
lyj ir pas ji nėra vilties iszsi- 
gelbeti. Szi dalis kranto Nau
jos Britanijos skaitosi visai 
neapgyventa ir laivai niekados 
ne prisiartina czion.

Kita ryta jis atnaujino savo 
jieszkojimus, bet be pasiseki
mo, ir teip praėjo api dvi san- 
vaitis laiko kuriu ne regejo nei 
vieno gyvo žmogaus.

Tik viena karta jam pasiro
dė toli sziauriuose kokios tai 
valtys kurios vienok tuojaus ir 
pranyko.

Tai buvo liūdnas reginys, 
nes būtinai tai buvo žmogedžiu 
valtys.

Nekurie jurinikai kad ir 
pasakodavo, jog szioi neisztir- 
toi szalyj gyvena tai-gi tauta 
nekenezenti žmogedystes. Bet 
kas žyno kam priklauso pasi
rodžiusios valtys.

Laikas bego, jis jau pamėtė 
vilti, kuomet nors surasti eu- 
ropieczius. Ant galo jis masto: 
jog koks norint europietiszkas 
laivas sustojo czion pasitaisiti, 
laike-gi pataisymo kapitonas 
ir jo pati gyveno sziam gyve
nime ant fygos medžio.

Tai buvo tikrai daleistina, 
nes ant kranto negalima buvo 
pragyventi kiek ilgesni laika 
delei nepakenezemos kaitros. 
Po atitaisymui pagadinimu 
laivas nuplaukė o gyvenimas 
likos.

Bet czion kyla klausymas, 
delko jie paliko brangu audek
lą. Pietinėse jurese audeklas 
turi didele del juriniku svar
ba.

Vendenas lauže galva ^atsa
kyti visiem tiem nepaprastiem 
faktam, bet ne rado del j u at
sakymo.

Likuseme jis gyveno, kaip 
tikras Robinzonas, maitinosi 
vaiseis kiauszais, czerapokais 
kartais pasisekdavo užmuszt-i 
akmeniu koki paukszti.

Baigėsi jau ketvirta sanvaite. 
Vendenas pradėjo dabar savo 
kelione in szona kalnu.

Iszkart visai ne ketino ke
liauti in ta szona, nes kalnai 
buvo gana toli ir jis ne sten
gėsi but pareiti ant nakties sa
vo gyveniman bet mintis apie 
nepažįstamus europieczius pri
vertė ji nakvoti po dangaus 
stogu. Ausztant leidosi kelio
nėn vis pietų link iki ant galo 
sutemus užmigo samanose kaip 
negyvas.

Czion jis szeip teip pervedės 
nakti isz ryto vėl leidosi kal
nu link.

Jaunas Robinzonas smarkei 
ženge su kucium ant pecziu, 
durtuvu rankose. Staiga jis 
sustojo kaip in kastas ir nusis
tebėjas neiždejo in viena daig- 
ta, buvo tai mergina europiete.

IV.
Nepaiistama.

Sztai priesz juju, toluma in 
dvideszimts žingsniu stovėjo 
žmogus, europiete, moteriszke, 
gal but ta asmuo pedsakius 
kurios jis rado pas fygos medi.

Ji kaip reget maudėsi, nes 
plaukai jos buvo dar szlapi, 
szviesus rubai dailei buvo ap
dengė jos laiba liemeni, nuo 
dailaus mergaites veido veizue 
jo dvi juodos akys ir jauna ju 
rininke nesijudinant stovinti 
ant vietos kaip užkerėta.

Ant galo jis atsipeikėjas no
rėjo pultis pirmyn, bet nepa
žystama tik suriko ir kaip in- 
gilta puolėsi bėgt nuo czion.

Vendenas vijosi paskui ja, 
jis norėjo ka nors [riktelt jai, 
bet isz Į staigaus susijudinimo 
ne galėjo isztart nei žodžio.

Ji būtinai turėjo pamatiti 
jog jis ja vejasi nes tik antru 
kart baimingai suriko ir puo
lėsi pirmyn.

Vendenas iszgirdo da brasz- 
kejima szakucziu paskui vis
kas nusiramino. Jis sukosi de- 
szinen, bet nepažystama be 
ženklo žuvo.

Ant galo jaunas jurinikas 
pamate jog jis visas apsilieja* 
prakaitu ka tik pastovi ant ko 
ju nuo staigumo ir pailsimo. 
1‘riej-is prie nedidelio upelio 
jis atsisėdo pasilsėti. _

Czion keista moteriszke, tur
būt maudėsi, j s dar mate ant 
kranto ženklą jos mažu koju
kių, gal but jis priėjo prie 
vietos, kur jis ja pirma kart 
pamate.

Bet gi delko ji tik pabėgo? 
—kalbėjos Vendenas pats su 
savim.— Ko ji teip iszsigan- 
do?

Jis pažiurėjo in save vandeni 
ir i amates_ savo atspudi net 
nusistebėjo. Isztiesu su apde
gusiu saules veidu, su kucium 
ant pecziu ir ilgu durtu u ran 
koše jis turėjo baisu isz veizda. 
Gali but dagi jog jauna mer
gaite paskaitė ji už laukiui.

Ka-gi dabar daryt.
Vendenas buvo persitikri

nęs, jog jieszkomiejei_europie- 
czei randasi kur nors ne toli. 
Bet kaip juos rast nepereina
mam miszke? Czion kojos ne 
palieka jokiu ženklu.

— Asz ne grysziu atgal gy
venimai!— tarė Vendenas. Ne- 
nusiramisiu patol, pakol ne 
rasiu tu žmonių. Jie būtinai 
turi gyventi kur nors ne toli ir 
galu gale asz vis juos atrasiu 
ir gana.

Vendenas buvo ne isz tu, ka 
atideluoja reikalą nuo diena 
dienos, bet tuojaus paludien is 
kuomet saulutes spindulei su
simažino, atnaujino savo jiesz- 
kojima.

Tarpais jis sustodavo szauk* 
davo ir rėkdavo.

Czion yra jurinikas iszsigel- 
bejas nuo laivadaužio reke jis 
isz visu pajiegu.— Atsakikite, 
asz europietis, asz jieszkan 
draugu.

Bet balsas jo buvo: balsu 
szaukenezio girrioi.

Laikas bego. Vendenas ra
dosi ant szios salos du mene- 
sei. Keturios sanvaites praėjo 
nuo to laiko, kaip jis sustiko 
ta mergina ir jam vis dar ne- 
pasiseke suja pakalbėti.

Jam kad ir kartais^pasiro 
didavo, jog jos szviesus drąbu- 
žei szvysteldavo per tarpus 
medžiu, bet kuomet jis pul
davo ten su drebeneze szirdže 
viskas isznykdavo. Nėra abe 
jojimo ji bėga nog manes ji 
bijosi manes.

(Toliaus bus).

Jagu noryte vyrus ant burdo 
laikyti, 

Turite norint szvariau užlai
kyti, 

[sz visu szaliu gaunu telegra
mų s, 

h- ne žinau kas isz to bus.
Vieni szauke: Marszkiniu ne 

skal be!
Blakių pilna lovoje, 

O ir ta ne pakloję.
Jau nežinau ka daryti, 

Turiu Baltruviene papraszyti, 
Kad kiek bobas pakoeziotu, 

Ir pipyru joms duotu.
O mano Dieve brangus, 
Kas nuaidės, kas bus!

A r-gi jau ne bus pataisos, 
Ar teip pasiliks ant visados?

«• -x- *
Tarp Lietuviu,

Ne daug žmonių, 
Yra vyruti davaduu, 
"Nes yra ir kvailiu, 

Butu ir visi, 
Davadni, 

Jagu ne girtuoklautu, 
O jagu ir kiek iszgiartu, 

Bile ne pasigiartu.
Viena subatos diena, 

Atsitiko tokia naujena: 
Kapsas prabeldi galva su bile, 
Dzukelui paeze virszugalve.

Iszpirko tas dzūkelis varanta, 
Ir dydeli kuopa nuėjo pas 

vaita;
O buvo tai Nedelos diena, 
Per ka supikHno ne.vieua, 

Amerikonai žiurėjo, 
Net drebėjo,

Kaip girtuokliu gauja ėjo, 
O toli buvo girdėti kaip kal

bėjo.
Kaltininkui jau daug kasztavo 
Ba jau vaitas in delną gavo, 

O da prova nepabaigta, 
Trauks badai in korta;

Tai mat kvailiukai, 
Ar tai daro gerai?

O ar tiek piningu iszbarstytu, 
Jagu “Saule” skaitytu?

Butu galva ciela, 
Sveikata net meila!

Szendien viskas ant nieko, 
Ne atstoję ne kazeleko, 
Pasnielia kaip skilvei, 
O jus netikia kvailei!

Palengvus:— Ar greit ta- 
mista perskaitysi gazieta?

Greitas:— Jau tamista de- 
szimta karta klausi, nesulauksi 
sziandien:

— Lauksiu norint iki ryto
jaus.

— Kur tamista mokinaisi 
tokios kantrybes?

— Kas vasara gaudau žu
vis su meszkere.

ISZBANDIMAS LEKIOJAMU MASZINU.
Ne senei atsibuvo iszbandimas lekiojamu maszinu San 

Antonio, Tex. Laike tenaitiniu manevu amerikoniszkos kariu 
menes, kur randasi 20,000 vaisko. Lekiotojas Parmallee, paė
mė su savim pulkauninką Poulois, perlėkdami 56 miles in va- 
1 anda laiko ir 45 miliutas. t

* * *
Buvau Czikage ant Canal 

strito,
Tai l uvo da isz pats ryto, 

Panedelio diena, 
Macziau komedije ne viena. 
O vyruezei! kas ten darosi, 

Net žmogui plaukai sziauszesi! 
Ten brace, girtuokliu invales, 

Ten ne žmonis, szunes ir pa
siutėlės, 

Nog gėrimo iždegia gerkles, 
Kaip pradeda gerti nog su

batos,
Tai gere per tris dienas be pa

loves!
Cipymai, 

Staugimai, 
K eiksmai, 
Ir vaidui!

Musztines ir pesztines, 
Plovos ir tąsi nes!

Ten geri žmonis ne gali būti, 
Turiu suemias skvernus bėgti, 

Net mane vemt vereze, 
A be cze!

* w *
Konektike apigardo vienoje, 
Ne kurie valnamanei kvailoje, 

Mat, lauke geru dienu, 
Ant kokiu tai atmainų.

Sako jieje:
Už metu dvieju, 

Bus invales piningu, 
Pilnus kiszenius prikimszime, 

Kaip nog tureziu atbusime. 
Teip vyruezei, laukit ir sede- 

kyte, 
Dantis ant lentines padekyte, 

Nes kol tas laikas ateis, 
Ne vienam galas pareis.

Kvailei, dirbkyte, 
Taje misli pameskyte, 
Ir to negarsykite, 

Niekam nesakykite.
Nes kaip valdže dažinos, 

Tai kitaip jums padainuos, 
Kur pipyrai auga iszvaris, 
Tada gerus laikus tokie pa- 

matis.

Geras sveczias:— Pamecziau 
deszimtdolerine. Jeigu atrasi, 
atiduok, o jeigu ne, gali sau 
pasilaikyt.

KUR BUNA.
Mano szvogerei Juozas Juozapaitis 

Ignacas Magnuazaviczius, paeina isz 
Kauno gub, Szauliu pav , toiposgi 
Ludwikaa Szimeliunaa antras metas 
isz lietuvoa, atvaževo su manim sy-
kiu ant laivo praszau atsiszaukt ant 
adreso: o )

.Ton. Putczkus
500 E. 3rd, st. Wilmington Del.

Mano brolis Juozas Milkinta paei
na isz Kauno gub. Raseinių pav , 
apie 16 metu kaip amerike pirmiau 
gyveno Thomas, W. Va., o dabar ne
žinau kur jis pats ar kas kitas praszau 
duot žine ant adreso: (^g oj)

Jno Milkintas
Box 156 Bulger, Pa.

Jonas Wilbikaitia paeina isz Su
valkų gub. 9 metai adgal gyveno 
Freelande, o dabar nežinau kur turiu 
svarbu reikalą jis pats ar kas kitas 
praszau atsiszaukt ant adreso:

Jno. Jaroszunas
Box 116 Burgettstown, Pa.

Mano du pusbrelei Franasir Anta 
nas Daukaz.a paeina isz Suvalkų gub. 
Prienų para., praszau atsiszaukt ant 
adreso;

Ig. Straw i nskas
Box 72 Milwood, Ill.

Mano kuinas Jurgis Skrebis paei
na isz Kauno gub., Panevėžio pav., 
Raguvos volos., pirmiaus gyveno 
Worcester, Mass, teipos-gi draugas 
Andrius Kirulis pirmiaus gyveno 
Chicago, UI. o dabar nežinau kur 
praszau atsiszaukt ant adreso:

C. J. Liberia
2 Diamond st. Worcester, Mass.

Mano pusbrolis Povilas Jurgautu- 
kas Paeina isz Kauno gub., Rasei
nių pav., girdėjau kad jis manes 
jieszkojo praszau atsiszaukt ant ad
reso:

U. Raukia rieki u te
Gallatin, Pa.

Mano tikras dede Izidorus Blažis, 
paeina isz Suvalkų gub., Mariampo- 
les pav., Antanavo gmino, apie 27 
metai kaip amerike, turiu svarbu rei
kalą jis pats ar kas kitas praszau 
duot žine ant adreso:

St. Blažis
Box 74 Norns. Ill

Mano brolis Jonas Ketwitis paeina 
jsz Kauno gub. Vilkmergės pav. 
Kustantinovskoi wolos.. Ii metai 
kaip amerike pirmiau gyveno Pitts
ton Pa. o dabar nežinau kur jis pats 
ar kas kitas praszau duot žine ant 
adreso:

Kaz. Ketwirtis
1723 E. Reynold st. Springfield 111.

Mano tikra duktė Agota Zoliniene 
po tėvu Valaitis, koki 2 metai iszva
žiavo isz Chicagos ir nežine kur dar 
randasi. Paliko savo vyra, duktere ir 
savo sena motina. Angelskai, Len- 
kiszkai, Zydiszkai ir Lietuviszkai kai 
ba Kokiu 25 m senumo juodbruva 
tamsi geltoni plaukai skruostai juodi 
viena ranka storesne už kita. Viduti
nio ūgio ne djkta Motina j s labai 
apie jia rūpinasi ir tegul ji ’pati ar 
kas kitas moloningai duoda žinia ant 
adreso: Arba tegul kas jiai pasako 
kad ji apsisaugotu nog piktu žmonių 
bet tegul duoda žinia ant adreso: 
arba tegul pati atvaduoja* (gg o))

Wm. Traskowski
520 W. Centr st. Mahanoy City Pa,

Namine Mokykla.
Gramatika aogliszkos kalbos moky 
ntis be mokintojo (apdaryta) $1 

Vaiku Draugas arba kaip mokintis 
skaityti irraszyti be mokintoja 15c. 
Naujas Budas mokintis rokundu, 
be mokytojo 10c.
Aritmetika mokininmuai rokundu, su 
paveikslais (apdaryta) 35c.
Pinigus siuskit per money-order, adiesas 

P. MIKOLAINIS, Box 62. New York, N.Y

Aysidirba senos maldaknyges, istorines 
natos ir laikraszczei, kaipo tai:

Linksma Valanda, Dilgele?,
Dagis, Draugas, Tėvynė ir Lt.

Prisiunsdami knygas apmokekyte paczto ai 
ekspreso kasztus. Adresas:

Lithuanian Bindery, 
514 W. Spruce. Mahanoy City, Pa

W.TRASKAUCKA8
PIRMUTINIS L1ETUVISZKAS

GRABORIUS^-

Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
r y ginus ir vežimus del pasivažinėjimo. 
Krausto daigtus ir L L Viską atlieka 
ka nogeriause ir puikiausi. Su virai 
minėtais reikalais kreipkities pas jin o 
busite visame užganėdintais.

520 W. Center St. MaliHiioy City

TikAntTrumpolaiko!
2-TRO. Meto “Linksma Valanda” labai 
Dydele Knyga, 427 dydeliu puslapiu 
talpinasi: 18 Ilgu Istorijų, 66 Trumpesniu 
Istorijų, 61 Dainos ir Eiles, 27 Akivos 
Žineles, 42 Naminis Daktaras, teip-gi visokiu 
Juoku ir Pamokinimai ir t.t. Kas nupirks 
Szita Knyga turės skaitinio per visus metus,

PREKE TIK $1.00.
Nusipirkite o Nesigailesite.

Ilgos Istorijos.
Raganos augitine 
Atsitikimas Lietuvio Varszave 
Szakinas, nedoras židas
Baisus razbaininkas (Tikra teisybe) 
Kuningaiksztis
Ponas Storasta ir Velnes Boruta 
Motiejus Murma
Istorije apie Jenerolo dukteri ir 
sodauniko sunu
Sierata, Jonas Degutis
Jurgis durnelis
Kaip Agute del saves rinkosi jauniki 
Rustibe
Tuszczes dvaras
Baime per tris naktis 
Gudri motere
Nedoras tėvas
Simukas ir Magduti
Zvirblei

Trumpos Istorijos.
Pasibaigė gerove 
Milaszirdistes nagrada 
Iszmintingas mužikas 
Ar turi adata
Juokinga klajda 
Stasiukas ir Urszule
Juokinga pasakaite 
Vaito prisakimas 
Netikėta geradejiste 
Pirkimas velnio
Vaidutis
Jurgis kokiu mažai 
Tomila
Mokink tingini ne lazda nes badu 
Kupcziaus laime ir nelaime 
Nusiszipsojimas 
Jasezultas
Ne imsi Vardo Dievo dovanai 
Razbaininkas Burauekas 
Petras Szaporas
Ne nutverus už rankos ne sakik vagis 
Laidotuves
Senas sziauczius 
Nagrada už pasiszventima 
Sziauczius Drotelis 
Kupcziaus sūnūs
Apie Didėja Petniczia ir medžius 
Viernas tarnas
Sziauczius zokoninku 
Debesėlis
Lape, vilkas ir blusa 
Apie bajme 
Pirazlej 
Vandens laszelo kelones 
Su maskomis pleszikai 
Atsi kele isz grabo 
Nuneszta per zuiki laime 
Eglinciszkes virai 
Negi vėlo ranka 
Jndijonu pasaka 
Tėvas ir tris jio sunūs 
Antanas Beržiukas 
Nekantrus artojas 1 
Trijų bud u moteres 
Abramkes pavojus 
Maži musu kankintojej 
G ūdras barzdaskutis
Pigus kopūstai ir lasziniu paltis 
Kaip maskolijo renka vaita 
Kaip pasidarė Pejpu ažeras 
Su kupriuku atsitikimaj 
Turreniuszas
Puiki Antano rodą del vaidijanezios 
poros
Kaip ruski popai apsieina su savo 
parapijonais 
Giduoles no sausgėlos 
Puikus nevidonas 
Naudingas priklodas 
Szuo atkerszintojum 
Smertis Nerono
Kuningo su vaiku pasikalbėjimas 
Juokingas apsakimas 
Pabuczevimas kūdikio 
Jankelis Puče 
Kaip bagoezius pateko in pekla 
Kitras čigonas 
Netikus papūga

DAINOS IR EILES.
Tris budrei (eiles) 
Lietuvos grožibe 
Žiemos laikus 
Prainant 
Gege ir gaidis 
La bora 
Kas yra didis 
Teisybes priežodis 
Viltis laimingu laiku 
Sziauczius ir Evute 
Del ko židai ne valgo kiaulienos 
Lietuviu būdas ir paproezei 
Isz Petrapiles 
Del mergeliu 
Pavasaris 
Lietuvos būdas 
Artojaus skundas 
Jiojo pirmoi meile 
Sanietas
Nelaimiu gadinęs 
Ant Ringos kapu 1887 m.

Szventas Petras 
Visi ant Lietuviu 
Vilnis
Persiskirimas.
Rūtos daina 
Mislis
Apie jaunikaiezius
Tikri szirdies jausmai
Lietuvio kelone ir gailestis 
Pirma o dabar
Nekirstas rėžis 
Mano turtai
Gaidis ir žemeziugas 
Paszaukimas
Ku-ku ir ku-ku
Matita arba regeta 
Daina
Atsilikias pjovikas 
Daina sakalėlio
Tututis ir peleda 
Ežis ir Katinas 
Bite, uodas ir liepa
Atsiminimai
Skruzdės ir sziraze 
Maniemsiems
Gandras
Jonas Žižka
Daina
Nelaiminga jaunamarti (su natom) 
Daina
Psalme
Skundas dukreles
Givenimas doro žmogaus 
Dainele
Apie tevinia 
O asz jio—jam kalta 
1 lainele 
Dainele 
Malda darbininko

AKI VOS ŽINELES.
Kaip su savim givena pikta pora ir 

kaip privalo giventi
Kaip žmones apie paukszczius meni 
Meile ir budai terp septiniu tautu 
Trumpi pamokinimai 
Kaip apsieiti sergant ant akiu 
Kas reikalinga sveikatai 
Kaip ir kokiu oru kvėpuoti 
Kaip pažinti arklo metus 
Ar yra liga kaltūnas? 
Dideles pjuvines ant svieto 
Sugedimas viduriu pas kūdikius 
Persekiojimas spaudos 
Biskutis apie moteres 
Kaip butu Christusa iszluosave no 

židu
Isz bobiszku knygų 
Laime
Užtrucintos dovanos 
Rodos del geru gaspadiniu 
Moterių budai 
Kokiame amžiuje priguli poruotis? 
1 ntekme valgio ant balso 
Ar cukoris kenke dantim? 
Pervirszinis naudojimas druskos 
■Tikėjimas Kiniszkas 
Geras spasabas 
Sriuba isz duonos su vaiseis 
Kaip ilgai medžei buna ant žemes 

NAMINIS DAKTARAS. 
Del ausu
Kaip skanduoji atgaivinti 
Kaklo skaudėjimas 
Priesz cholera
Del plauku 
Del noses 
Ant nuszaklitu sunariu 
Szlapioji dedervine 
Sausoji dedervine 
Priesz baltlige 
Nuomirulis
Geltlige 
I nfluenza 
Dieglis 
Pažandės B 
Užkietėjimas viduriu 
Gėlimas dantų 
Plaucziu uždegimas 
Ramatizmas 
Ne noras valgit 
Niežai
Jago kojos prakaitnoje
Del kosulo
Trūkimas ranku 
Plauku auginimas 
Niežėjimas kūno 
Dantis ezistai užlaikiti 
Akis
Galvos skaudėjimas 
Atgriebt nusinuodinusi 
Szamas vaiku burnelėje 
Kirmėlės viduriuose 
Pradūrimas voties
-enos ronos
Džiova arba sukatos
Kaip gidinti plaucziu uždegimą 
Krau ja sulaikiti
Medus giduole no daugelio ligų 
Skausmas galvos ir kojų užszuidimis 
No gėlimo viduriu 
Perdurimas voties
No kosulo.

Prisiuskyte tik Viena Doleri o tuojaus gausite ta Knyga per Paozta. 
£^T'Mes apmokame visus kasztus nusiuntimo.‘“^>2

Adresavokite

W. 0. Boczkowski-Co; Mahanoy City, Pa.
F. V. OBIECUNAS & CO.

[ALL NATIONS DEPOSIT HANK]
Cor. 12-th & Carson Sts. Pittsburg, Fa
Musu Vienatine Lietuviszka Banka su kapitohi (75,000.00 
randasi po priežiūra Valstijos Pennsylvamjos. L’žrubežinis 
kapitolas (40,000.00. Locnas namas vertas (150,000.00

Mes priimame piningus ant paezedumo ir mokame po 
l-to procentą nog szimto. Siuncziame piningus in visis dalis 
svieto ir parduodame Laiva-kortias ant visokiu linijų.

Musu Rankoje randasi tam tikra Rejentalna teipgi ir 
Užrubežiniu Provu kancelarija, kurios Rejentu yra pats 
P. V.Obiecunas organizatorius tos Bankos.

Kreipkitės su visokeis reikalais prie Musu Bankos per 
gromatas ar asabiszkai o mes iszpildisime visokius jusu 
reikalus greitai, teisingai ir prideranezei. Piningus 
ant paozedūmo arba kitokiu reikalu galite prisiusi j er

Express Co. arba paczlini MoueyOnkri.
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Daina sakalėlio 
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AKIM
Kaip su savin p., 

kaip prilak* p
Kaip žmones ipe pąį 
Meile ir bodai iq a 
Trumpi panxiira 
Kaip apsieiti»pa 
Kas reikalinga ria

Viena karta likosi užklaus
tas australiszkas turczius Ja- 
mesas Tysonas; kuom jam sraa 
ginusia užsiiminėti valname 
laikia? Ant klausimo atšaki, 
jog alielnai ne žino, kas tai 
valnas laikas jog del jiojo sma 
giausiu praleidimu laiko pus- 
tinesia, kur sugaubi milijus.

“Isztikro tasai “smagumas” 
užiminėjo jin teip dideleti, jog 
niekados ne turėjo laiko, idant 
nors kad galėtu dirstelei in 
bažniezia ar teatra, o kada aut 
pagalios turėdamas 71 meta 
amžiaus, pastanavijo no visko 
prasiszaliuti ir in svietą žvilg
terėti, tai po trumpam laikui, 
velei grižo prie seno užsiėmi
mo, ne galėdamas dalaikiti be 
to, ba jau buvo pripratęs prie 
tokio gyvenimo ir ne galėjo be 
to stigoti.

Teip pats dedasi su ameriko 
nineis milijoniereis. Cielas ju
ju užsiėmimas, be atsilsio yra 
gobimas milijonu. Tiesiok pa
sakius, ira nevalninkais geis
mu ir godumo ir retas katras 
isz juju daejas rubežiu godu
mo, prisisotintas, atsiduoda 
ant pasilsio.

Prie tokiu retu iszskirtu pri 
guli garsingi filantropas, Au
drius Carnegie, kuris daejes 
miliardinio turto, ižsineszdino 
isz Suvienitu Steitu, apsigyve
no puikam palociuja Szkoti- 
joja ir gausei praleidineja tur
tą aut visokiu mieriu.

Kiti—gi usztat kuopina mili
jonus su pasiutiszku godumu.

Ant paveizdos: Kusel Sage 
senis 86 metu, turintis api 200 
milijonu turto teip uždrutito, 
jog jokia svietine perverta ne 
gali jiam to turto iszpleszti, 
žiema ir vasara kas diena sėdi 
savo bjure Najorke. Ne žino 
kas tai kelione, zobova, pašil
ais — del jiojo vienatiniu sma 
gurnu yra procia del padaugi
nimo turtu, isz kurio ne turi 
naudos, ba didelei sziksztus.

Naftinis karalus, Rockefel-

toja keloneja ne yra dienos, 
idant ne ižsiuntinetu sieksni
niu telegrafu isz užmarės, nes 
juju suktiszka duszia, karta 
insigavus iu sukuri veikalu, 
ne gali isztrukti isz jojo teip 
kaip kazirninkas no stalo, kat 
ras da jauczia pas save kisze- 
nitija doleri.

Karalus geležkelu, Harri
man, garsingas isz to, jog lai
kia iszkelavimo Morgano in 
Europa, pataikė surasti silpna 
vietele drutvieteja tojo finan 
sieczio ir iszpleszti jam uszžiu 
ra ant geležkelu “Northern 
Pacific”, yra žmogumi didelei 
su denervavotu, ant manijos 
persekiojeutis, nuolatos gi sau 
perstata, jog yra uszpultu ant 
ulyczios ir apipleszytu, o bet 
nesiszalina no savo užsiėmimu.

Ne senei, ant rodos daktaru, 
nusidavi ant pasilsio in Kali- 
fornije, bet tuojaus sugrižo, da 
labjaus suvargintu, ba būda
mas toli uo savo bjuro nerima
vo diena ir nakti, jog ne galė
jo pats tenais būti.

Du garsingi gelduoczei, mi
lijonierei, brolei Wormser, teip 
nuvarginti, kaip Harriman, bi 
josi važinėti ant laivo o kada 
jau buna priversti, tai ne ke- 
lauja draugia, idant karta mis 
kendimo vieno, kitas įgalėtu 
vesti veikalą bankini. Vasara 
gyvena ne toli New Yorko, 
Long Branclie’e, ne yra tos 
dienos idant vienas isz ju dvie 
ju nesirastu bjure, nes tas yra 
milemiausiu užsiėmimu del 
juodvieju.

Ir Jonas W. Gates ir Augus 
tas Belmont ir Jurgis Gould ir 
Henry Clew ir visi karalei do
lerio, laiko savo rankosia ger
būvi Suvienytu Steitu—gyve
na mislesia api veikalus. Pasil 
sis del juju po procei, tai del 
juju kanke. Ne pažinsta kito
kio gyvenimo, ne žino kas tai 
valnybe, —yra jiejei nevalnin 
kais milijonu.

Magintas—gidikla.
Iki sziol manyta, jog magni 

tas ant normaliszko kūno žmo 
gaus neturi jokios intekmes....

MILŽINISZKAS STOVYLAS
ITALYIONU KARALAUS.

Italije szi met turi dvi terp tautiszkas parodas, viena at- 
sibuna Turine o kita Rime, isz priežasties apvaikszcziojimo 
50 metu nog laiko aplaikimo luosybes. Svarbiausiu apvaiksz 
cziojimu bus atydengimas milžiniszko stovylo pastatyto del 
karalaus Viktoro Emanuelaus II ant Capitolino kalno Rime. 

[Tasai stovylas bus vienas isz stebėtinų dalyku ant svieto. Dy- 
duma tojo stovylo galima tik dasiprast prie priliginimo jin 
prie žmogaus. Jago žmogus atsistotu ant raitelio peties, tai ne 
pasiegtu jojo kaszkieto, nes tlumas yra asztuonios pėdos. Szo- 
ble turi asztuones pėdas dydžio, stovintis žmogus prie jiosios 
iszrodo kaip niksztukas. Artistai dirbo prie tojo stovylo per 
dvideszimts metu, o kasztai jojo padirbimo isznesza milionai, 
kuriuos sudėjo visi italionai nog vargingiausio lig karalui.

Del muso vaiku.
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ler ir didžiausias szendien fi- 
nansistas amerikoninis, Pier
pont Morgan da ne no senei 
ne galėjo ne pamislyti atsi
traukti no savo veikalu. Vie
nas su kitu ėjo lenktin ir vie
nas antram kerszinu.

Ant pagalios nuvargia abu
du padavi sau rankas ir pasta
navijo abudu isz drauges kuo 
pinti milijonus. Sztai pasirodo

Laboratorijoj Edinoso subu- 
davota milžiuiszki magnitai, o 
žmones stovinti szalep ju ne- 
jauczia jokio traukulio, rody
tųsi kad magnitas ant žmogaus 
kūno neturi jokios intekmes, 
bet magnitas turi ypatiszka in 
tekmia ant žmogaus kūno ku
ria atjaust galima. P. Fere te- 
mijo in raumenis žmogus 'sto 
vinczio prie magnito ir pate-

niu paltis
vaita
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1 vaidijanczios
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o in pekla
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Adresavokitf

spekulantas ne girdetinei suk
tas, didelei gilukningas ir ant 
kart del abieju augszcziau mi 
netu invari baimių.

James Keene stojo pirmuti
niu ant najorkines geldos su 
daug mažesniu kapitolu. In 
trumpa laika per savo stebėti 
na suktumą pradeda triustis 
ant pininginio rinkaus. Rocke 
feller ir Morgan jau ne gauna 
ramumo. Sėdi abudu savo ofi- 
suosia, o kada in kur padaro 
žingsni, tai szaukia:

— Vaktuokite Keena!
Kitokios rodos neyra, kaip 

tiktai ta nekenezeraa intruza 
priimti in draugija!

Teip ir stojosi. Kada su 
Keenu susibrolavo, no tos va
landos Rockefeller’is ir Morgą 
nas iždriso atlikinėti ilgesnes 
kelonias, pirmutines del ižsigy 
dimo užsisenejusios ligos vidu
riu, antras, reumatizmo. Tai 
juju cielas džiaugsmas. Nes

mijo kaip rumens po intekmia 
magnito susitraukinejai ir per 
sitikrino kad magnitas veikia 
ant nuilsusiu raumeniu (mus
kulu) ir gaivina jas. Nuvargto 
ti darbu muskulai -tuoj atgau
na savo pajiegas ir pastoja gai 
vesniais, negu buvo priesz dai 
ba. Po intekmia magnito visai 
nuvargintas ir nualsintas žmo
gus tuojaus atgauna visas savo 
darbu sunaikintas spėkas ir 
datirsta smagaus pasilsio.

No senei žinota, kad magni
tas gali atneszt palengvinimą 
kencziancziam nekurias nėr- 
viszkas ligas, o ypatingai cliie. 
tėrikai ir adeitai daktaro Bur- 
go naudojo magnita medici
noj. Kaipo vaistas no nuilsi
mo, magnitas, rasi turės svar
bumą, netik del pakelinejimo 
sunkenybių prie ko sziandien 
jau naudoja ji su gerom labai 
pasekmėmis, bet ir bus naudo
jamas kaipo vaistas sugražinau 
tis darbininkui iszsemtas sun- 

1 kiais darbais pajiegas.

Marija naszlaicziu aprū
pintoja.

— Ne, mamyte, tu ne gali 
mirti, mamyte mano mieliau
sioji ? Ka asz darysiu, kaip ne 
bus kam manes mylėti, mani
mi rupinties?—

— Sūneli mieliausias! Viesz 
pats Dievas rūpinasi mumis, o 
vargszams naszlaicziam (sira- 
toms) duoda geriausia motyna 
Szvencziausiaja Panele Mari
ja, kuri Liurde yra apsireisz- 
kus vienai vargingai mergai
tei. Varguoleli tu.mano Karo- 
liuti, eini vos asztuntus metus 
ir manės netekes negalėsi dar 
pats savo pragyvenimui užsi
dirbti. Todėl kreipkis in Szven 
cziausiaja Liurdo Panele ir 
atmink, kad asz esu tave pa
vedus szventai ir galingai Jos 
prieglobai.

— Bet kur asz Jos jieszko- 
siu? Ar ji tebegyvena Liurdo 
oloje?

— Ne, vaikeli, ji yra su
grįžus in dangų ir ne gali Jos 
matyti, bet Ji girdi musu mal
das, tai-gi ir mano praszyma, 
kad paimtu tave to savo mo- 
tyniszka priegloba. Kardinti 
mano,— kalbėjo vargsze mo- 
teriszke, glauzdama prie szir- 
dies savo sūneli,— prižadėk 
man, kad ta Szvencziausiaja 
Panele visuomet mylėsi ir my
lėsi Ja daugiau, negu mane.

dimi tave mylėti, kaip esu my
lėjęs įnirusiąja savo mamyte, 
kuri mane pavede szventai ta
vo prieglobai. Tik mylėk ma
ne, kaip asz tave myliu. Ar 
girdi mane, mieliausioji mano 
Motyna?— su pasitikėjimu ta
re žiūrėdamas in dangų.

Valandėlei Karoliukas pa- 
mirszo savo nuliūdima nes 
tvirtai tikėjo, kad Szvencziau- 
sioji Panele jin iszgirdo, ir su 
nauja drąsą leidosi iu tolimes
ne kelione....

Keliomis dienomis priesz 
tai, kada duszia Karoliuko mo 
tynos nulėkė in dangų, kita 
motyna klūpojo prie loveles 
savo mylimiausiojo vienturczio. 
sūnelio, kuris jau buvo be-' 
mirsztas. Ir ji buvo naszle. 
Jos vyras, numiręs plaucziu 
liga, o dabar mirtinai sirgo 
paskutinis jos vaikelis isz ke
leto kitu ne seniai iszmirusiu.

— Dieve mano, Dieve,— 
szauke ji nusiminus.— Palik 
man mylimiausiaji mano En- 
rikeli, ta paskutini ryszi, ku
ris risza mane su sziuo pasau
liu. Visi, kurios mylėjau, jau 
iszmire, o jeigu, Vieszpatie, 
atimsi man paskutini vaikeli, 
tai drauge su juo pasiimk ir 
mane!

— Mamyte, visa skauda, la
bai skauda— atsiduso vaike
lis— dusina mane ir kvapo ne 
begaliu atgauti.

Isz suspaustos vaiko kruti
nės girdėt buvo sunkus dvesa- 
vimas, kaipo paprastai priesz 
mirsztant.

— Szvencziausioji Liurdo 
Panele, teikis jigelbeti,— szau 
kia nelaimingoji motina.— Ka

asz veiksiu' nelaiminga? Ko
kius apžadus turiu daryti Die
vui, kad tik iszpraszycziau sa
vo vaikeliu sveikata? Viską 
iszpildysiu, tik gelbek ji, 
Szvencziausioji Panele!

Bet visi praszymai ir mal
dos nieko nepadėjo. Giltine 
isztiese savo dalgi ir pakirto 
vaiko gyvybe.

Negalima ne apraszyti mo
tinos skausmo: Buvo sziuo 
smūgiu tarytum sulaužyta. Jo
kie paguodos žodžiai [negalėjo 
nuraminti sopulingos jos szir- 
dies ir perskaudu jai buvo gy
venti toje vietoje, kur ja isz- 
tiko kentejimu. Todėl pasiryžo 
kuogreicziausiai grižti in tėvo 
pili, kur laimingai buvo pra
leidus savo jaunumenes metus.

Kelias in teviszke vede pro 
augsztus, staczius kalnus ir 
buvo labai vingiuotas. Saule 
jau buvo ant laidos, kuomet 
toji ponia privažiavo paskutini 
kalneli, kuris denge nuo jos 
akiu tėvo dvara. Iszlipo ji isz 
karietos, kad drauge su savo 
isztikiina tarnaite Katre galė
tu pakvėpuoti szviežu, tyru 
kalnu oru ir pesczia užkopė 
ant kalnelio. Isz jo virszunes 
pamate tėvo pili, apsiausta 
klonyje augsztais žaliais med
žiais, ir liūdnomis akimis ap
mėtė mylima vieta, kur jau
nuomenėje buvo tiek laimes 
patyrusi ir kur dabar skubėjo 
savo skausmu nuraminti.

Tuotarpu suskambėjo var
pas, szaukdamas kalbėti 
“Vieszpati Aniolas”, o kalnu 
aidas toli nunesze jo garsa.

— Szvencziausioji Liurdo 
Panele,— meldėsi ponia,— 
teikis mane pakreipti taip kad 
visame pildycziau Tavo valia. 
Ka liepsi man dalyti, viską 
iszpildysiu, kaipo isztikimiau- 
sia Tavo tarnaite.

Tarp puikiu medžiu pakelė
je stovėjo stovyla Szvencziau- 
sios Liurdo Paneles, priesz ku
ria nelaimingoji motina puolė 
ant keliu.

Vengite barniu.
Vienas vaikinas niekuomet 

nesibardavo ir visuomet būda
vo ramus.

— Kaip tu elgiesi, kad nie
kuomet niekam nesiprieszini, 
nepriesztarauji ir su nieku ne- 
sibari?— klauso jo kiti bernu
kai.

— Iszvengti barniu labai 
lengva,— atsake jis.

— Kokiu gi budu?
— Matydamas, kad sti ma

nim nori kas neprotingai gin- 
czyties, ir jauzdamas, kad isz 
to gali kilti barnis, asz palie
ku prieszgini ir einu szalin.

Tas atsakymas labai patiko 
visiems, ir jie stengėsi taippat 
elgties, kaip szitas protingas 
vaikinas.

Atsitikus kokiam- nors 
karsztam ginczui, protinges
nieji ragino visuomet prieszgi- 
niams atsiskirti, sakydami:

— Prasiszalinkite, tegul 
kvailas pats su savim barasi.

Ant Gavėnios

Spaustuvėje “Saules” 
galima gauti visokiu 
reikalingu knygų

Gyvenimas Jėzaus Kristaus 
su paveikslais, popierineis 
apdarais - - 50c.

Apdaryta in juoda audima 75c. 
Kanczia Vieszpaties arba 

1 )ievobaimingi apmislijimai 
ant kiekvienos dienos per 
isztisa gavėnia - - 25c.

Stacijos arba Kalvarija 10c. 
Graudus Verksniai - 10c. 
Kanticzkos - - - - 50c- 
Maldeles Arcibrostvos Szv. 
Veido Viesp.J.Kristaus 10c. 
Istorija Szventa, Seno ir

Naujo Instatymo su 50 
paveikslais - 35c.

Evangelija Lietuviszkai ir 
Lenkiszkai, ant viso meto, 
apda. in juoda audima 75c.

Gyvenimas Visu Szventu 
visos 6 dalis vienoje knygoje 
puikiai apdaryta - - §3.50.

Trumpas Katekizmas pagal 
iszguldiraa Kun, Pilauckio, 
su nekuriais naudingais 
pridėjimais - - - 10c.

Aukso-Altorius arba Didis 
Szaltinis 1,000puslapiu SI.00 

Senas ir Naujas Aukso Altorius 
visos reikalingos Maldos,Į864 

puslapiu - • §1.00
Balsas Balandėlis arba Mažas

Szaltinis, 711 puslapiu 75c. 
Garbe Dievui ant Augsztybes

640 puslapiu - 75o.
Aukso Altorius apdaryta in

Francuziszka skūra, apvalais 
kampais, auksuoti kraštai su 
kabe -- - §1.50.

Mažas Naujas /Aukso Altorius, 
Celeloido apdarais, puiki 
knygele - - §1.00.

Aniuolas Sargas, minksztai 
apdaryta in skūra apvalais 
kampais auksuoti krasztai, 
visos reikalingos Maldos 
geriausia už visas kitas 75c. 

/Aniuolas Sargas, apdaryta in 
tamsei rusva audima 50c

Malianoy City, Penna.

20 Metu Senas Laikraszti

^“LIETUVA”
Iszeina kasPetnyczia|L Chicago, Ill.

Laikraszti?, “LIETUVA” 8 puslapiu, 
didelio formato, redaguojamas geriausiu 
redaktorių, talpina rasztus geriausiu raszti- 
ninku ir visuomet pilnas naujausiu ir tik- 
rausiu žinių isz Lietuvos, Amerikos ir viso 
pasvieezio, ypacz isz didžiausio svieto, 
miesto Chicago kuriame gyvena apie 60,000 
Lietuviu ir turi szinitus visokiu paszelpiniu 
teatraliszku, bizniszku ir draugyszcziu.

“LIETUVOS'' PRENUMERATA:-
Suvienytuose Valstijuose ( Metams $2.00 
Sziaurines Amerikos ( Puse Metu $1.00

v- « i • • m -i f Metams $2.50. Kanadoj ir Menke -į PuEe Metu?1.25

Bossijos, Lietuvoj ir kitos f Metams$3.00. 
užrnbežinese vieszpatystese ( Puse ” $1.50.

Užsiraszyti “LIETUVA” galima 
kiekvienam laike.
OT“ L’žsiraszant “LIETUVA” reike 
drauge ir prenumerata siusti per 
Paczta Money-Orderi arba pinigais 
Registruotame laiszke ant iszleistojo 
banku.

Raszyk tuojaus, o gausi viena 
•LIETUVOS” numeri ant pažiūros 

dykai. Adresuojant sziteip:

A. OLSZEWSKI
3252 So. Halsted St.,

Chicago, Ill.

ATSIMYNE SAVO JAUNISTOS DIENOS.
Kada vaiskas pasirenginejo kelianti in Texus ant “ma

nevru” atsiveikinejo seni kareiviai su jaunais užsidėdami 
jiems, jog patis ne gali ymti dalybų tosia manevruosią. Ne vie 
nam pasirodė aszaros akyse, kada atsimyne kaip ir jisai kita
dos atsisveikindavo su savo milemoms ypatoms, kada keliavo 
kariauti už savo tevynia. Paveikslas žemutinis perstato senns 
kareivius kada atsisveikinejo su jaunais o virszutinis perstato 
patrule isz 4-to pulko raiteliu laike sergejimo rubežiaus terp 
Texu o Mexico.

A. G. GROBLEWSKI
Cor. Elm. & Main Sts,. Plymouth, Pa

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS.'..
Garsiu Lietuviszku-Lenkiszku Vaistu

Egiutero No.l. 25c. 
Egiutero No.2. 50c. 
Zmijeczuik 25c. 
Gumbo laszai 35c.| 
Meszkos Mostis 25c. 
Tre.janka 25c. 
Linimentas Vaikams 25c. 
Gyduoles nuo Kosulio 25c. 
Liepiu Balsamas 25c. 
Antylakson del Vaiku 25c. 
Milteliai Vaikams nuo

Kirmėlių 25c.
” nuo'Kirmėlių del 

suaugusiu35c. 
Vanduo nuo Akiu skaudeji 

mo 25c. 
Ugniatraukis - 25c.
Skilvio Laszai - 25c.
Gyd. užlaikiniui Viduria

vimo ir Kruvinosios 75c. 
“Uicure” arba gydymas 

Rumatyzmo - $3.50 
Gyd. del nemalimo Pilvo 

(50c. 
Milteliai apstabdymui

Galvos skaudėjimo 10c. 
Laszai nuo Dantų 

skaudėjimo - 10c. 
Mostis nuo gedimo ir 

prakaitavimo Kojų 25c 
Geležinis sudrutintojas 

sveikatos - 50c. 
Vaistas nutildymui Vaiku 

25c. 
Vaistas nuo Papauto 

Com Cure 15c.

Del Visu 
Kentejimu ir Skaudėjimu.

Geriause gyduole del skaudęjimo 
Galvos,Katara,Pecziu, Krutinės 
Szonosie, Rumatizmo, Szalczio, 
Nuralgija irnukandima visokiu 
vabalukiu.
Pasarga: Kas nori parsitraukt 
gyduoles per ekspres turi atsiusti 
$1 isz augszto, o už kitus siunezi- 
ameperc o.d. Mažiau negu už 
$1 vaistu nesiunezem. Atsiuntimo 
kasztus apmoka pats apturejas. 
Siunsdamas piningus per Money 
Oredr visada paduok tikra ir' 
aiszku savo adresa.

Gyduolis nuo Grippo 25c 
Plauku apsaugetojas 50c 
Muilas Plauku saugoto^- 

Milteliai nuo Kepenų 35c. 
Valytojas Plemu Drabu.

žiuose - 52c. 
Rožes Balsamas - 25c. 
Kinder Balsamas - 52c. 
Bobriaus Laszai - 50c. 
Svelnitojas 35c.
Kraujo valytojas $2.00 
Nervu Ramitojas $1.00
Egzema arba odos uždegi 

mas pas Vaikus $1.2.- 
Groblevskio Pleisteris 

(Kasztavalo) 25c.
Pamada Vaikams 25c. 
Ucholyna nuo skaudėjimo 

Ausise 25c. 
Gyduoles nuo Riemens 50c 
Vengersko Fixator del 

Ūsu 15c. 
Inkstu Vaistas (mažesne) 

g 25c.
Inkstu Vaistas (didesne) $1 
Akines Dulkeles - 50c. 
Gydimas nuo uždegimo 

Dantų arba abelnai 
skausmo ir skurbutis $1.25 
Gyduolių ir mostis nog 
Parku ir Niežu $2.00
Gyduolių ir mostis nog

Dedervines $2.00
Gyduolių nuo Paslaptingos 

Ligos $5.00

BANKING-HOUSE
Kampas Reade Ulicze 

Telefonas; Worth 2822.

BISCHOFF’S
287 Broadway

New York, 'N. Y.

Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
jo reikalai liktu greit, 
^tlikti tegul atsiszauki in

Seniausi
Bankini

Namu
Uždėta 1848ni.

Pinigus siunezime in Kraju kuo greieziausei.
pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszducdame ant pareikalavimo.
Szipkortes parduodame) ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in ir isz 

K rajaus už pigiause preke!
Paszportus del kehaujeneziu in Kraju pastorojame nereikalaudami 

jokiu poperas.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas su 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame,kuoteisingiausiai,

— : Del vygados^Tautieoziu laikome atydaryta :— 
Subatoje iki 8 ad. vakare. Nedelioje nuo 10 iki 12 ad.

Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti 
jog pas mus visus minėtus reikalus greieziausei, teisingiausei, ir 
pigiausei galite atlikti.

Verkdamas apsikabino vai
kas motynos kakla.

— Ne turime ežia kaime gi
miniu, svetimi žmones gal 
sziurkszcziai elgsis su tavim, 
nes ežia ne mėgsta varguoliu. 
Kai asz numirsiu, nueik in Li
jono miestą. Man pasakota, 
kad ten žmones gaili nelaimin
gu, kad ten esą namai, kurio
se auklėja mažus nelaimingus 
naszlaiczius, kurios Dievo Mo
tyna ten’jiems atsiunezia. Ta
vo naujoji Motyna, be abejo, 
padės tau tenai patekti.

Vargsze ligone nuleido gal
va ant priegalvio, nes jauteli 
didžiai nuvargus ir apsilpus. 
Karoliuko meilumas ne galėjo 
sugražinti jai sveikatos. Dar 
karta silpnu balsu ji prakal
bėjo:

— Szvencziausioji Panele, 
buk nuo szio laiko mano sū
nelio motyna!— ir ne trukus 
jos duszia atsiskyrė su szuo 
pasauliu.

Po laidotuvių vaikas, sugrį
žęs isz kapiniu, sekdamas mo- 
tynos paturima, nuvyko in Li
jono miestą ir karsztai meldė
si, apsipildamas griaudžiomis 
aszaromis:

— Mieliausioji, naujoji ma
no motynu, prižadu visa szir-

JAUNI VYRAI
SENI VYRAI DABAR LAIKAS: NAUDOKITĖS VISI!

Turiu už garbę pranešti visiems lietuviams ir mano 
kostumeriams, kad aš perkėliau savo krautuvę iš Brooklyn 
N.Y. in SCRANTON. PA. ant žemiau paduoto adreso, kurioje 
galit gauti LAIKRODŽIU, LAIKRODĖLIU, LENCIUGĖUU, PUIKIU ŽIEDU, ŠPILKŲ, 
KALC1KU, KOMPASU, KRYŽIUKU. Puikiausiu ARMONIKŲ, SKRIPKU, KLERNE- 
IU, TRUBU, KONCERTINŲ ir daugybe visokiu muzikališku instru

kiaulienos 
roczei

ECUNAS & C0 
ins deposit bank] . 
an Sts. Pitted-f‘

U^rskrt

1h.

VIDURAMŽINI VYRAI
Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie budamS 

neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukie amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos.— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena Iš tu® knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie igauna 
. ligas ir kodiel jie netur apsivesti budame tame padeime.

Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje keip 
vyrai kurie tur Užnuodijima kraujo, arba eyflll. 

Triperi, arba gonorrhoea, Nusllpnelma, Abel- 
.~ na

50,000
INNAGEI DURTUVUS IR KRUMPLEI PARIZIU 

PIKTADARIU.
Parižiniai piktadarei arba kitaip vadinami “apaczes” 

naudoje visokius ginklus ir innagius ant užklupimo praejgiu 
ir apipeleszimo juju. Ant paveikto matome kelioleka tokiu in 
nagiu kaip sulaužomas sztylietas plienines “rožes” krumplei ir 
žiedai. Yra tai pavojingi įnagiai rankosia piktadario, su kuriu 
pagialba gali žmogų baisei pažeisti.

KNYGŲ
DYKAI DIEL VYRU

pragaišti špeku, Pragaišti gyvybes sky
stimo, Naktinius nubeglmus, Rheuma- 
tlzma, Organiškas ligas, Pylva, Kepenų, 
Pūsles ir Inkštti ligas, gali but galiutinai 
išgydyti sava nuomose, privatnai ir slapta, su ma
žais kaštais.

Tūkstančiai vyru atgava sava tobulą sveikatą, spėkas 
ir stiprumą per pagūlbą tuos knygos. Ji ira krautuvė ži
nios ir talpina Siam tykrus slaptibes, kurios vyras turi 
žinoti. Netrotikiet sava piningu mokiedami už prastus, 
bevertės, vaistus iki kolaik neperskaitisti šitą knygą Ji 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai isigy- 
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYS AI DYKAI. 
Męs užmokam ir pačta. Išrašik aiškeie sava vardo, pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk Ji šendena.

DR. JOS. LISTER & CO.
L. 302, 22 FIFTH AVE., CHICAGO, 

e*
Godotini: Aš esu užinteresuotas jusu pasiuliminul dykai 

siunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsiustumet man 
vieną iš tuo knygų.

Vardas ir pavarde,

Adresas

Stejtas

mentu. Geru BRITVU, visokio skyriaus DRUKAVOJIMUI MAŠINUKIŲ, ALBUMU FOTOGRAFIJOMS, GIL 
MINIU LITARU. ISTORIŠKU ir MALDA KNYGIŲ, visokiu gražiu POPIERIŲ gromatoms rašyti su 
puikiausiais apskaitymais ir dainomis su drukuotais aplinkui konvertais TUZINĄ už 
25c., 5tuž.’-$1.00, Perkupčiams 1.000 už $6.00. LIETUVIŠKA BIBLUA arba ŠVENTAS RAŠTAS 
seno ir naujo testamentu lietuviškomis litaromis pusi. 1127, drūčiai apdaryta, su 

prisiuntimu $3.00. Jai katras neturit mano didelio KATALOGO No 3 
pareikalaukit šiandien: prisiusdami tikrą savo adresą ir už 5 c, 
markę gausit ji su 456 paveikslais ir 1.000 naudingu daigtu. Aš 
gvarantuoju, kad mano tavoras pirmos klesos, o prekės pigesnės 
kaip kitur. Ordelius išsiunčiu greitai i visus Amerikos ir Kana
dos kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt tavora daug pigiau kaip 
kitur. Kviečiu visus su ordeliais ir visokiais pirkiniais kreipties

<iuo adresu: M. L WIU2W1CH. 115 W. MARKEI Str,Provider* Sq. 5CRANT0N, PA.

...NOTARIUSZAS...
APSAUGOJA NAMUS IR NAMINIUS RAKANDUS NOG UGNIES.

4/ Didžiause Lietuviszka Agentūra. Kantoras Bankinis ta. 
ir Pardaviste Szipkorcziu ant Visokiu Linija.

323-235 W. CENTRE ST.. MAHANOY CITY, PA
Parduoda Szipkortes ant visokiu dnienausu 

ir geriausiu Laivu. Siuncze Piningui in visas 
dales Svieto greieziause ir pipiause. Visi tie 
kurie per mus siuntė apie tai gerai žino.

Iszduoda Doetovierene del tu ka nori savo
dali Lietuvoje kam pavestu

Del Draugjsczlu pristatau pelkes Szarfas.
Juosias, Kepures, Karūnas, Špilkas Ir 1.1,

Eu kokiu nors reikalo kas-link Szipkorczin, 
Piningas ir t. L, raszykiUT pas mane o aplai- 

kyuite teisinga ataakyma.



LIETUViSZAS

keletą

dinsite piningu ant kožno pirkinio. .NORKEWICZ

Ho.6

Žinios Vietines. VISOS
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iszleidžeii

RAGAZINSKAS

Dar

Box

ANGLUC
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nflitia

redos die 

dinama

lidla,A. 

džius, J.

dažino- 

titulo (

Penus)', 

ant svie

V. RYNKIEWICZ.
ANT. DAN1SAVICZ. 
CHA8. F. KAIER.
JOHN J. MEYER 
CHAS. L ADAM. 
CHAS. BURCHILL.

kada Dl 

nog Ifih

NO. E.
Visam

szalcziu 
isz vir-

S. Norkewicz
408 West Mahanoy Ave.

kitu žieminiu apredimu

pasinaudoti isz szito pigaus ] ardavimo o sucze-

PIGUS PAR DAVIMAS M. Varzinskas
205 E. Center St. Mahanoy Cit) 

Puikei ir pige; 
nutraukė viso 
kes fotografija- 

AWro%i \V Padaro dideliu

Torrington, Conn —I 
bai gerai eina, isz kitur pr 
vusiam dailias sunku gaut.

SHENANDOAH, PA
— Petras Stabinskas likos 

užmusztas Turkey Run kasi- 
klosia. Paliko paczia ir dukte-

ISZ LIETU VISZKU 
KAIMELU.

— Soc'alistu teatraliszka 
kuopa mokinasi nauja teatra 
po vardu “Auksinis Dievaitis” 
ir ji perstatys publikai po Ve 
likti.

Norris, 1'11-— Darbai ge
rai eina, net viskas braszka.

—• Lietuviu yra tris famili- 
jos, ir visi malszei užsilaiko

>uv. Valst. randas turi musu banke sudėtu piningu

A. J. Keydoszius 
-AGENTAS- 

202 Troy Si. Ihiyton, O.

Mikas Karulis
Girardville, I

158 S. Washington St., 
Wilkes-Barre, Pa.

Kur Lietu viszkai irLenkiszkai susikalbami

- deda fotografe 
jas in optikas.

kompasas ir Lt. Puikei nutraukineja jtosf- 
karezius. Parduoda visokee reimas ir LL 
Lietuvei su viraz-minetais reikalais neturi 
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoji 
ir pažinstama Varžinska kuris padaro vis 
ka kanogeriause o ir busite ožganedint1 
»iname. Lietuvei pas Lietuvi

BANKO ADYNOS:
9 ryte lyg 3 popiet 

Subatomis
9 ryte lyg 12 ad.

— Lietuviu yra pusėtinas 
būrelis, isz tu visokiu atsiran 
da. Del nekuriu vyreliu p. Ta- 
radaika labai reikalingas.

— Groserninkas Viktoras 
Lapinskas nupirko Miko So- 
roko buezerne po No. 600 W. 
Pine ulyczios. p. Lapinskas už 
laikys tik szviežiause ir geriau 
se mesa.

laiko ir atramonta 
tabako, sz 
daigtu reil 
mumis $2 00. 
kad

— Motiejus Soroka pirko 
saluna nog Jono Janavicziaus 
po No. 524 W. Mahanoy uly
czios. Užeikyte pas nauja sa- 
luninka.

Siutai Ant Veliku 
Del Vyru ir Moterių.

Nauji Pavasaiinei Karpetai. 
Bovelninei Matresai po $6.50. 
Geležines Lovos po $3.75.

Misingines Lovos po $15.00.
Visoki Daigtai parsiduos pigiai del greito pardavimo. 
Geriausias Kukninis Peczius yra Keystone. Visi ji gire.
i i i tx. I Z\ IX. I Malianoy City, Shenandoah x^ t—J I I — ZAI sJ Mt. Carmel, Landsford.

I žproj-zom visas Moteris kurios geidže 
pasilikt <’*veikns ir Drūtos’ pilnos gyvilies 
r inoieriszkutno, kaip tai kitados buvo jau- 

n is toj e, pribūtu pas mane ir pamatini ka 
padarėm del kitu Moterių kurios ir kentėjo 
ant moteriszku nesmagumu. Jaigu jautiesi 
silpna ir ligūsta, nesisarmatyk nes pribuk 
be jokios abejones.

Tokie dalikai yra per svarbus ant atyde- 
jimo ant kito laiko, o pas mus aplaikisyte 
geresne PRIŽURA ir gydimo ne kaip gautu
mėte namie no savo daktaro.

Aysidirba senos maldaknyges, istorines 
natos ir laikraszczei, kaipo tai:

Linksma Valanda, Dilgeles,
Dagia, Dranga“, Tėvynė ir Lt. 

Prisiunčiami knygas apmokekyte paczto ai 
ekspreso kasztus. Adresas:

Lithuanian Bindery.
514 W. Spruce. Mahanoy City, Pa i

Homestead, fa — Darbai 
ilobnai eina.

— Oras gražus.
— Lietuviu pusėtinas bure- 

is, isz tu visokiu atsiranda.

■
SS® ..Visokiu..
2įSg9 M iizikaliszku 

Instrumentu, 
b|&£| ypatingai:rLd Puikiu
Armonikų

Drukarojimul Crcmatas M.aszinellu
Lietiiviszkn Knygų 
ir kitokiu Daiktu.

Prisinsk savo adresa ir 2c. 
naczto ženklą, o katalioga gausite 
dovanai. Adresas

M. J. Damijonaitis
812 33-rd. St., Dept 2. Chicago, I'll.Spaustuvėje “Saules” 

galima gauti visokiu 
reikalingu knygų

Nusipirkite sau 
Buteliu
N0R1EVICZIAUS
Geriausia Arielka

Mieste. Tik $1 už Buteli. 
Teipgi ežia gausite ir visokiu 
kitu gėrimu. Ateikyte dabai 
priesz laika, duokite savo 
orderi o bus jums pristatyt*

rarapijū 

(Iže biskup- 

is savo j 

Kaminsko, 

Pennsylvau 

pilna vale 

veikalu pan 

necz spyrėsi 

valdžios o p 

is to nesoti 

das paženk 

valdinio fit 

parapijoj, ki 

ningtiB nog 

nokės visas 

nori mokėti 

raini. Kas Ii

VeutOIl, I’ll.— Darbai 
slobnei eina, isz kitur pribūvu 
šiam darbas sunku gaut.

s Mahb 
kitas 75
pdaryta

Garbe Dievui ant Augszt 
640 puslapi

Aukso Altori
Francuziszk
kampais, auksuoti kraštai su
kabe • §1.50.

Mažas Naujas
Celeloido
knygele

Aniuolas Sai

Sziomis dienomis muso tautietis 
B. Hagažinskas pargabeno visokiu 
gėrimu, Amerikoniszku ir Importitu. 
Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu, 
Arako, Kinielio, Dzin iu irt. t.
Teipgi skambanezio Alaus ir Porterio.

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus.

54-56 N. Main SI., 
Malianoy City.

Ant Pardavimo.
Namas del vienos famihjos, 

ant viso loto 28 pėdos ploczio 
150 pėdu ilgio Girardville, Pa 
namas turi 4 ruimus su skiepu 
ir vasarine szante. Parsiduos 
ne brangiai ba locninikas va- 
žuoja ant farmos. Dasižinoky- 
te apie daugiaus ant adreso:

Seelyville, Ind 
bai po valei eina.

— Oras gražus.
— Lietuviu pusėtinas būre

lis isz tu visokiu atsiranda. Del 
nekuriu moterėliu p. Baltru
viene labai reikalinga.

t Sukatoje 1 uvo laidotuves 
Petro Ūso 30 m. senumo jau- 
nikaiezio kuris Seredoj mirė 
Skuylkill Haven biednuju na 
me. Nelaimingas vyras kokis 
menesis adgalios likos užklup
tas per valkata kada ėjo namo 
nog szermenu, sunkei sumusz- 
tas ir da už tai likos pasodytas 
in Pottsvilles kalėjimą, isz to 
visko gavo sumaiszyta protą 
ir likos nugabentas in Skul- 
kiU Haven ligonbuti kur ir 
pabaigė savo gyvenimą. Apie 
szita reiketu lietuviams pasi- 
rupyt ir nedovanoti kaltoms 
ypatoms.

Mt. Carmel, Pa. Vin
cas Urbanavicze, 21 metu se
numo, sūnūs Jono l'rbanavi- 
cziaus saluninko likos sutrin 
tas szlopoje Alaskoje^terp ka
ru o sienos. Nelaimingam su
laužė sprandą isz ko ir trum
pam laike numirė. Prigulėjo 
prie “Red Mens” draugystes ir 
likos palaidotu sukatos diena.

— Ugnis pasirodė Siuox 
kasiklosia praejta petnyczia. 
Milžiniszki stulpai durnu isz- 
ejna isz kasikiu. Virszininkai 
kasikiu liepe kasiklas užlieti. 
Szimtas žmonių per tai ne te
ko darbo. Kitados tosios ka- 
siklos buvo žinomos kaipd5 
“Black Diamond”.

— Daugelis žmonių

Carbondale, Pa.— Darbai 
gerai eina, isz kitur pribuvu
siam darbas nesunku gaut.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis, ir visi sutikime gyvena. 
Czionais yra draugyste po 
vardu szv. Antano, kuri labai 
gerai laikosi. Del nekuriu mo

a p. Baltruviene labai 
reikalinga.

Didžiausia Lietuviszka
Aparatu Dirbtuve 

Amerikoje.
Vertelgyste egzistuoja 14 metu.

— Kovo menesije Schuylki- 
no paviete mirė 32 ypatos isz 
sekaneziu priežaszcziu: kasikio 
šia 10, geležinkelio 3, žudins- 
tos 4, patžudinstos 5, szirdies 
liga 3, ugnije sudege 4, apo- 
pleksije 1, isz kitur priežaszcziu 
2—isz viso 32.

— Motere vardu Szrokiene 
gyvenanti ant North Main uli- 
czios likos pažeista per szuvi, 
paleista per nežinomas ypatas 
ant artimo kalno.

— Ne kurie inspeja buk me 
nesije April, May ir June, ka
syklos dirbs gerai. Anglių 
kupezei mažai turi ant rankos 
isz priežasties ilgu 
Badai toji žinia iszejo 
szininku kompanijos.

— Pas lietuviszka 
fista M. Varžinska

darais, puiki 
§1.00.

mink sztai

K. K0NEWK0 
UŽLAIKO PUIKU

SALUNA ■.*
98 Main St-, Ashley, Pa 

-----o-----
Puikiause užejga del Lietuviu ii 
svetingiauses priėmimas del visu. 
Arielkele. Alus ir Cigarai tinkame 
karai ui. Sale del zobovu ir mitingu

DYDYS GYDYTOJAS 

Dr. Ig. Stankus M. D. 
Pabaigęs medikaliszka mokslą Universitete 
Indianos valstijos,teipgi buvo miestavudak
taru Indianapolis, Ind. katram turėjo did
žiausia praktika gydyti visokias ligas. 
Daktaras Stankus te:pgi pabaigė kvotimą 
New York Post Graduate School & Hospital 
kat ras yni didžiausias ir jau paskutinis did
žiųjų daktaru mokslas, ežia specialiszkai in 
mintina daryti visokias operacijas ir gydyti 
lygonius serganezius su sunkiomis ligomis. 
Dabar kvlenla SerganriIuh pas nave sakydamas: 
“Jaigu sergi, pribuk arba parnszyk pas 
mane, o busi iszgydintu.’’ Daug yni ligų 
katrų negalima iszgvdint, bet toki serganti 
apturės pas mane tikra tauliszka ir broliszka 
rodą. Nereik dykai metint sunkei uždirbtas 
centus nes neiszsigydes ir paleidęs savo pi- 

I n ingus inpulsi in sunkesni padėjimą.
Serganti atsiszaukia pas mane atras teisinga 
daktariszka gydimu ir geresni pasistoravima 
negu pas koki sveitimtauti. Kožnas kuris 
tiktai gydinsis pas mane supras kad asz esu 
pabaigęs didesni daktariszka mokslą ir kad 
galu gerinus gydyti negu kiti daktarai.

Apsiimu Pasekmingai Iszgjdyti Ligas 
rumatizmo, skaudėjimas szonu, sąnariu, kau
lu, streinu, kojų, pecziu, nuo visokiu kraujo 
ligu.užkreczemu litiszku ligų, tryper szankry 
sifilis, užkietėjimą ir nedirbima viduriu, isž- 
berima, nežejiraa ir augimu ant veido ir 
kūno visokiu spugu, dedervinių ir slinkimą 
plauku, galvos skaudejima, szirdies, inkstu 
Kepniu ir plaueziu ligas, visokiu nervu ligas, , 
neuralgija, drebėjimą sąnariu, greito supy
kime, negalima miegot ir iszgasczio, greito 
pailsimo, sunkaus kvėpavimu, pcrszalimo, 
slogu ir nusilpnėjimas sveikatos, visokiu mo
terių ligas skausmingu ir neregulariszkii 
mėnesiniu, baltųjų tekėjimą irgumlxi.
Jaigu negalima pribūti asabiszkai tai parn- 
szykite o asz suprašo, isztirsu ir duosiu rodą 
o jaigu reike tai prisiimsiu gyduoles. Ne 
yra skirtumo kaip toli gyvenate Amerike, 
Anglijoj, Kanadoj ar kitur

Diedulis Gydau Dykai! 
Turiu Specialiszka Diploma del 

Darinio Visokiu Operacija 
Su pagelba operacijų galiu iszgydyt no viso
kiu organiszku ligų. Nereik kankytie ir 
būti ubagu visa favoamži nes jn» operacijos 
gali būti iszgydytas už maža preke. 
Jszgydau su operacija ruptura, apendesitis, 
vėžio skilvije, auganeziu akmeniu, visokiu 
skauduliu, guzu (tumors), kepeniu, inkstu, 
ir pusliu. Darau operacijas ant gisiu, kaulu, 
nervu,smegenių, moterių irvyriu gymdanėiu 
organu, pritrauktas kojas ir rankas atytaisau 
ir padarau sveikais. Del operacijų kviecziu 
pas mane. Turi usavo locna narna arba 
ligonbuti (Sanitarium).

Dr. Ignatius Stankus M.D.
1220 So. Broad St.

Ofiso | 
Valandos J

, Philadelphia, Pa.
9 lig 12 priesz piet.
2 lig 4 popiet.
6 lig 8 vakare.
Nedeliomis2 -opopiet

Sziatne laike aplaikome visokiu labai puikiu Vasarini Apredimu 
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. L’žpraszome visus atsilankyti 
ir pamatyti szita Nauja Tavora, kokio kituosią Sztoruose vargei 
galima rasti. Szitas Tavoras susideda isz Naujausiu Vasarinis 
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku, 
J ekiu, Szlebiu, Trumpu Kotu ir viską ta ka yra reikalinga del 
upredimo Moterių, Mergintu, Vaiku ir Kūdikiu.
I žlaikome visokiu Ceikiu del Szlubiniu Szlebiu o ir turime teipgi 
gatavu. Del Kūdikiu Krikszto turime visokiu Szlebukiu, Keipu, 
Kepuraiczin ir t. t. Galima pas mumis piginus pirkti negu kitur. 
Ateikite o patis persitikrinsiie kad pas mus geriausia pirkti.

Pas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mahanov Citv. P’

- Oras gražus.
— Lietuviu pusėtinas bū

relis, ale nevisi sutikime gyve
na, uekuriom moterėlėm p. 
Baltruviene neužilgio pribus 
in pagialba, ba per daug aluti 
mauke, o pasigėrė nežino ka 
iždaro, net sarmata in tokias 
žiūrėti, luk out.

ir kitu daliu Svieto.
Siunczia Piningus in visas dalis 

greitai, teisingai ir pigiau negu kili 
Agentai. Mano agentūra yra p< 
priežiūra Obijos Valstijos.

Su virsz minėtais reikalais galite 
pas mane kreipits per gromata ae 
asabiszkai o visame kanegeriau sr 
patarnausiu. ®

Bentleyville. I’a. Dar
bai vidutinei eina, dirba po 
3 ir 4 dienas ant nedėlios, au
gliu, kasyklosia darbas sunku 
gaut, ba kitokiu dirbtuve nė
ra, ir viena, alaus dirptuve ir 
toi laisnu negauna.

— Oras maiszytas.
— Szitas miestelis guli apie 

40 miliu nog Pittsburgo pietų 
szalije.

Lietuviu yra apie 100 fami- 
liju ii visi sutikime gyvena. 
Czionais randasi dr. po vardu 
said, szird. V. Jėzaus, ir dvi 
tautiszkos po vardu D. S. Keis 
tuczio ir Lietuviu S. L. A. 171 
kuopa ir visos gerai stovi.

Big Four W. Va.— Dar- 
bai gerai eina, isz kitur pribu
vusiam darbas sunku gaut.

— Lietuviu mažas būrelis, 
viena familija ir penki pavie
nei, ir visi sutikime gyvena.

Elizabeth. Pa.— Darbai 
slobnei eina, uždarbai menki, 
isz kitur pribuvusiam darbas 
sunku gauti:

— Lietuviu pusėtinas būre
lis, tik del nekuriu moterėliu 
p. Baltruviene labai reikalin-

CllicagO, 1’11.- Darbai ge 
rai eina.

— Oras gražus, szilta teip 
kaip vasara.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis, isz tu visokiu atsiranda.

— Parafijos reikalai gerai 
stovi.

sek. .1. raeewicze, 
P. Kazlauckis, 1- 
Passaura 
ceii iez, 2 
sekra. P.
szalka Jonas Gustas Duru 
gas F. Zamblowskas, 
mes gal dievas padės platinti 
musu draugyste, Instojantiems 
sąnariu nog 14 m. amž. lig 45 
metu amžiaus, naujiems sąna
riams instojantiems nog 19tos 
dienos Kovo lig 1-mai Gegu
žio po 1 dol. mėnesinis mokes
tis 25 centai, ligoi paszelpa 5 
dol. ant nedėlios komitetas už- 
praszo nauju sąnariu platytes 
prie musu pulkelio.

Komitetas.

Namai ant pardavimo.
Namai po No. 511 ir 513 

W. Mahanoy ulezios ir namai 
No. 532 ir 534 W. Pine uly
czios Mahanoy City. Parsiduos 
pigei. Dasižinokyte apie dau
giaus po No. (io gg).

238 W. Centre St.
Mahanoy City, Pa,

— Lehigh Valles kompani- 
je neužilgio pradės statyti mil- 
žiniszka brekeri terp Bukmau- 
tes o Vulkano kuris kasztuos 
in szimta tukstaneziu doleriu.

— Terp pražuvusiu nelai
mingu merginu kurios pražu
vo ugnije New York, buvo ir 
Bessie Spoont ir Mrs. Gužins- 
ki, kurios gyveno czionais.
p — Linksma mumis pra- 
neszti žinia, kad Lietuviai ant 
tikrųjų turės savo locna sale 
tinkama del teatru, balių, szo- 
kiu, prakalbu, susirinkimu ir 
t. t. Sztai szia nedelia pradės 
kasti skiepą del tosios puikios 
sales ant W. Mahanoy ulyczios 
tuojaus skersai kelia Lietu- 
viszkos Mokslaines. Bus tai 
viena isz puikiausiu saliu vi
sam Skulkino paviete, o kad 
randasi vieta tarp ateiviu ap
gyventa tai nereikes trankytis 
jeszkoti sales pas svetimtau- 
ežius. Dydumas sales isznesz 
33 pėdu ploczio nog ulyczios, 
galas sales isznesz 39 pėdu 
ploczio o ilgio turės 62 į pėdas. 
Skiepas bus tinkamas del va
karienių, pardavimo visokiu 
užkandžiu iridei laikymo vi
sokiu szlapiu gėrimu. Ant vyr 
ezaus bus vieta del balių, szo- 
kiu, teatru, prakalbu ir viso
kiu kitu susirinkimu. Apricz 
to rasis ir galerija, garine szi- 
luma, visokios kortines tinka
mos del bile kokiu teatru ar 
perstatiniu, baksukai szale 
platforme arba kaip paprastai 
vadina “steidžus”, teip-gi vie
ta del padėjimo drapanų ir t. 
t. ir t. t. Statytojai arba loc- 
nininkai tos puikios sales yra 
Wladislovas D. Boczkauckas 
su Kompanija kurie nepaisis 
kiek reikes kaszto padėti bet 
žiuri ant to idant Lietuviams 
padaryti garbe ir kad jie gali 
tame dalyke pasirodyt lygiai 
su svetimtaueziais.

Už keliu menesiu kada sa
le bus pabaigta tai patis su 
mumis persitikrinsyte kad tai 
bus viena isz puikiausiu ir pa
rankiausiu saliu visame Skul
kino paviete.

— Daugelis buvo isz miesto 
regeti pakorimą Kristapavi- 
cziaus.

; Mokame antra procentą ant sudėtu piningu. Procentai 
; pridedam prie tavo piningu į irn.a diena Sausio ir Liepos! 
; menesuose, ne) aisant ar atneszi parodini knygute ar ne. I
; Mes norm kad ir jus turėtumėt reikalą su musu banka/ 
! nepaisant ar mažas ar dydelis.
i VYRSZININKAI:
; Harrison Ball Prezidentas

F J. Noonan Vice-Prezidentas.
; na W. Barnes Kasijerius.
. r_t .r. » .r.-T. •, » t V• • 4 i 1 • 4 4 4 4 i 1 4 1 4^ F “i r

RUSISZKAI-AMERIKŪNISZKA LINIJA
Vienatine be, persedimo tarp 
Amerikos ir Liepojaus|Rusijos], 
(Russian American Mail Steamers) 

Ruski Pacztavi Laivai iszeina: 
KURSK 8, Balandžio 1911

LITHUANIA 22, 
BIRMA 13, Gegužio ”
KURSK| ' 27,

TTesog in Llbava, apleidžiant Rotterdama.
Prekes Lalvakorczlu (Szlpkorczlu):

tn Roterdama. In Liepoja.
$33.00 — III. Pagerinta — $40.00 
M3.1I0 — II. Kliasa B — $50.00 
$50.00 — II. Kliasa A — $60.00 

...Isz I.iepojaus in New Yorka...
I. Kliasa $62.50
II. Kliasa $57.50
III. Kliasa $43.50

Apart visko keliauninkai (emigrantai) 
III. Kliasos moka $4.00 taksu paskirtu 
Amerikos valdžios.

A. E. Johnson & Co.
Gen. Pass. Agent, 27 Broadway 

New York, N. Y.

UNION NATIONAL BANKAS 
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STOCK $125,000. SURPLUS ir PROFITS $300,<1(0

meto, 
udiina 75c.

Gyvenimas Visu Szventii 
visos 6 dalis vienoje knygoje 
puikiai apdaryta ■ ■ §3.50.

Trumpas Katekizmas pagal 
iszguldima " 
su nekuri;
pridėjimais

Aukso-Altorius arba Didis 
Szaltinis 1JMM) puslapiu §1.00 

Senas ir Naujas Aukso Altorius 
visos reikalingos Maldos, 864 
puslapiu $1.00

Balsas Balandėlis arba Mažas

Farinos-Farnios.
Sztai proga ingyti furma tarpo 61 

Lietusiu farmoriu. Szitoi kolonijoi 
susiorganizavę l'kiszka Draugyste 
palengvinimo ūkininkavime ir susir
gus apdirbimu ligonio ukes. Szita 
kolonija randasi Mason ir Lake pa
viete vekarineme kraszte Michigan 
valstijoj prie Miezigan ežerio. Arti 
turtingesnių miestu ir miesteliu, prie 
4 geležinkeliu, daugybe czisto van
dens, upeliu ir žuvingu ežeruku. 
Szitoi kolonijoi turime ant pardavi
mo del tukstaneziu farmu geros že
mes, del visokiu jevu, daržovių, so
dams, pievams, gyvuliu ir pauksz- 
cziu auginimu, gali pasirinkti kokios 
žemes tik nori pigei ir ant lengvu 
iszmokescziu. Prekes nog §10 lig 
S25 už akeri žemes. Norintieji pirk
ti raszykite pas mane, asz pats gyve
nu ant tu farmu. Adresavokyte.

(9i oanr °») 
Anton Kiedis,

Peacock, Lake Co. Mich.

SUSTOK IR SKAITYK
Gražus gvarantytas ziegorelis, drukut jama masz:nele, revolveris, britva. 
pat-skutanti britva. lencugelis vyriui ar moterei, kompasas, bronzoleta, 

. plunksna ka 
baksukas delprie nektaizo. maszneb

I ra pa n am s ir 150 kitokiu reikali 
ikalingu kiekvienam žmogui: isziuncziame juos po prisiuntima

Bet dabar nesiųskite nei vieno cento tiktai raszykite 
jias galėtum matyt ir prisiuskyte už 4c marku ant adreso:

Kanegi Supply Co.
107 W. 27-th. St., Dept.:L New York. N.Y

Jaigu pristosi mokėti po 5'’. kas dien--tai i-zsitisime luojaus 
jumis ant bargo szita l'uilni U korulu Pmiuknitohi Zhyuicli 

tu •>-. - W uždaromi luksztai, gvarttntrtas ant 20 metu,<haugc su lencu- 
fir ■ ¥1 L'diu ir kompasu.
wL /ji Preke Ziesrorelimis Tiktni §32.00.

Jy Ihibar nereikc siusti nei vieno cento, 1*1 rasokite o me- 
prisiusime katalogą ir atsakymu

Prisiuskyte marke ant adreso:

GOLD WATCH COMPANY ŽŽo.'*

pasi 
naudojo isz 40 valandų atlai 
du, kunygu buvo daugeliu

Littell, Colo.— Darbai 
gerai eina, dirba kožna diena, 
ir uždarbei geri.

— Oras gražus, teip kaip 
vasara.

— Lietuviu mažas būrelis 
tik viena familija, o pavieniu 
apie puse tuzino, ir visi sutiki
me gyvena.

Apdaryta in juoda audima 75c. 
Kanczia Vieszpaties arba 

Dievobaimingi apniislijimai 
ant kiekvienos dienos per 
isztisa gavėnia - ■ 25c.

Stacijos arba Kalvarija 10c. 
Graudus Verksmai 10c 
Kantlczkos - - 50c.
Maldeles Arcibrostvos Szv. 
Veido Viesp.J.Kristaus 10c. 
Istorija Szventa

Naujo Instatymc 
paveikslais

Evangelija Lietu
Lenkiszk:

— Adomas, 13 metu sūne
lis Frano Golinskio isz po No. 

<221 South Main uliezios, turė
damas baisu kosulį, kaiminka 
atnesze, kaip jai nurodė gyduo 
liu nog kr štilio, bet vietoje gy
duolių davė vaikinelui karboli 
nes rukszties isz ko vaikinelis 
mirė baisiosia kankesia.

Bus duotos kiek 
vienam kas nupirks 
pas mus Rusiszko 
Tabko, už $G.

Nieko nuo justi 
daugiaus nereika
laujame tik kad 
|.u.urtiiniete savo 
d t augam* pirkti isz 
musu firmos tabaka 

l Szitas Importuotas
Fonografas 

[yra padarytas isz 
geriausio metalo, 
turi didele nikeline 
truba ir labai gerai 
skamba. Turėdami 
musu Fonografa Ra 
lite surengti namie 

puiku mužikos 
koncertą.

Užsuksite tik 
maszinelc, uždėsite 

voliuka, ir galėsite iszgirste gražiausias tnulirzkas, darbinmkbzkas ir kitokias 
dainas, isztraukas isz oj era ir < perecziu, žaidimą vin kiu instrumentu pavieniu ir 
orkestioje. Klausant tai viską bus malonu ne tik jun s ir jusu szeimynai, bet ir 
jusu pažys amiems ir kaimynams. Musu Fonografas yra geriausias k< ks tik 
dabar gali Imti. Už toki Fonografa užmokėtume! mažiausi $12. Mes duodame 
jums ta Fonografa suvis dykai. Prismskite tik 50c. markėm ir mes atsiųsim jum 
noriausio Rusiszko Tabako už $6 ir ta Fonografa dia» g:e su voleliais ir nurodymai 
kaip reikia a|ksieiti. Apturėję tai per Exp*esą. užnu kesite likusius $5 50.

Namie galite iszbardyti musu Fonografa, o jaigu jis jums 
nepatiks, tai galite sugražint mums Tabaka ir Fonografa, o 
mes sugražinsime jums visus inmoketus Piningus.

Szi Dovana yra supianlama ir paiki, nėra ežia jokios rizikos, taigi naudokite^ 
pamatysite, kad busite užganėdinti, rarearga: praszome nesiillgite nni.u flfn.n0>‘(Omui 

ENGLISH ASIATIC TOBACCO CO. Dept s. NEW YORK, N Y. j

Godotinoms Tautiszkoms ir 
Ba/n\ tinems Draugystėms iszdirbame 

Kaninas, Amerikoniškas Vėliavas, 
darnas. Juostas, visokios ruszivs, 
auksinius ir metalinius ženklelius 
I niformas, Kepures ir Marszalkbms 
paretins. Adresuokite sziteip: 
T. I. Amlruszevicz & ( o. 
1421 Division St., Chicago, Ill.

DIREKTOREI SZITO BANKO YRA:-----
D. M. GRAHAM. 

MICHAEL GAVULA. 
JOHN HORNSBY. 

THOS. F. FLANAGAN.
W. J. MILES. 
LEON ECKERT.
DANIEL F. GUINAN.

fotogra- 
galima 

gauti visokiu paveikslu arha 
fotografijų szv. at. kun. Ab- tereliu 

yomaiezio.

Moon Run, Pa.— Darbai 
gerai eina isz kitur pribuvu
siam darbas sunku gaut.

— Lietuviu yra apie 20 fa- 
miliju ir apie 27 pavienei isz 
tu visokiu atsiranda, nekurtom 
moterėlėm ir mergelem labai 
reikalinga p. Baltruviene in 
pagialba.

Ant Pardavimo
I lotelis su laisnais

Namas ant trijų laiptu auksz 
ežio, yra sale ir gali but 
laikomi mitingai namas tm i 
50 pėdu ploczio teipos-gi di
delis sztebelis, ir ant 4 famili- 
ju stubos ir žemes ne toli 2 
akerei, medžiu 200 visokio 
sztamo, vasara ant parko ne 
toli nog czionais buna laikomi 
piknykai, labai linksma ir gra 
ži vieta parsiduos pigei isz 
priežasties locninykas važuoja 
ant farmos kas norėtu pirkt 
tegul raszo ant szio adreso:

(65 oi)
Jno Kasputis, 

Rainerton, Pa.

( hnrlecoi. Pu — Darbai 
czionais po biski pasigerino, 
bet icz kitur pribuvusiam dar
bas sunku gaut.

— Lietuviu yra apie 35 szei 
mynos ir apie 28 pavienei isz 
tu visokiu atsiranda, apszvieta 
czionais ant mažo laipsnio sto-

Introligatorne.-
APD1RBTCVE KNTflD

Plono Modelio 21 Akmeniu
$50 Auksinis Ziegorelis Ua 

$3.95 pirkę ezila puiku plono 
modelio anterikoniezka kz \ i r 
eztaua užt-ukoma ir uZMatlm yįf V,
Vyriu ir Moh-rlu Zi.-goreli, iML IAtTO 

GY IRAXTITAS 25 METI
I Zdaietiia ar atidaryta-.
Perziurek ant xeprea ofi 
jagu patikę užmokėk $3 95 le. 
ciiL'elis dykai Vienas ziegorel. 
dykai iaigu pirksi ii nz $23.70 .1 nflP 
gu atsluei $3.95 eit groinata gausi y žiedą 
BundaIph Uulch (o. liepi. 24. (Tilcairo.il!.

...MAHANOY CITY, PA...----—
Po priežiūra Penusylvanijos Valstijos Bankinio, 

Departmento, Peržiuretas per Valstija du kartu ant 
meto. Penusylvanijos Valstija turi eudeja piningus' 
musu banke.

Pinigus skoliname ant pirmo morgiezio.
Procentą mokame ant sudėtu pinigu.
Turime klerkus katrie kalba Lietuviszkai, 

Lenkiszkai, Slavokiszkai, Rueiszkai, Vokiszkai ir' 
Angelskai. .
Banko turtas iszneszaant700tukstacziu doleriu vertes.!

Tegul tavo pinigai tau uždirba daugiaus, mes" 
mokam 2 procentą už tavo pinigus sudėtus musu banke'

v s riaii'V lu-s.
rez. M. Macaitis:— Vice 
. J. Kazlauckis, Protokulo 

F in. Sek. 
asieris M .

Kasos W. Bu- 
Mikalauckas 3. 
ulewiez. Mar- 

sar- 
mes tįki-

Tilcairo.il



