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__ na užvidet karalems jiu giveni 
~^jno, nes “neviskas auksas, kas
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Daugelis dūsaudami kalba: 
‘Tiems karaliams tai tik gerai 

ant svieto gyventi!” Bet negali

.blizga”, nes visi tie yra laimin
gais kokeis mums ižžiuri. Daug 
laimingesnių gali būti prasz- 
cziokelis, turintis grina savži-

pwkvtkokknj ^ss.-.r i nia» ramJ’be duszios, varge gy- 
Pitziu, n» daueia^e ■ vendama9> neSu dydžiauseB Ka- 
■dimra-; rąlu9’ gydantis puikybėse.
tad kaminai nena ju turi irI 
dtl kepimu. ,
b sagnanime algai aria feį J 
jaiza ne bus atsąlantį.

"■ Aukso, deimantais kaiszyta
■ karūna, ne vienam karalui bu

na erszkecziu vainyku ant gal- 
vos.

. Teip konia yra ir su Vokie-* bl ginėGniMBOPffĖį, ... ■ . J ■ u,rl
-■ tijos ciesorium, garsingu “Vil-

JNAN helum,” nors ne laimingesnių
______________' yra ir Rosijos caras, o nedaug 

kiti

Lehigh Valles geležinkelis 
iszdave sekanti paliepima savo 
kunduktoriams: “jagu pasa- 
žieris ant paveizdos iszpirks 
ekskurszion tikieta” in Najor- 
ka kuris yra geras tik ant 
penkių dienu o pavėlins pas
kutinių diena ant tojo tikieto 
sugrižt, tai užmokės už tikieta 
isz Newjorko namo o taja da
li tikieto kuria nesunaudojo 
atiduos ant stoties savo mieste 
kur pirko o agentas jiam už 
tai sugražins piningus už ne
sunaudota tikieta. Lig ežiam 
laikui pasažieriai turėjo su
grižt in paženklinta laika ar
ba iszpirkti kita tikieta be jo
kio sugrąžinimo piningu už 
“ekskerszion tikieta.”
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Ciesorius Vilhelmas, 
tvirtina artimiausia isz jo 
siaubimo ypata, yra nusimi- 
pee, nubudęs, nuolatai ir gru- 
muo jiam baisi liga—sumiszi- 
mo proto.

Isz priežasties rupeszcziu ir 
daug darbo, ciesorius silpsta 
fiziszkai ir protiszkai (pana- 
szei kaip redaktorei). Iszžiuri 
jis deszimts metais senesniu, 
negu tikrai yra. Iszskyriant 
nedeldieni, kuria praleidže na- 
miszkam ratelije, dirba kas 
dien po 18 valandų laiko. Spe-

Praejta meta, pagal dane- 
szima National Model Lisence 
League isz Kentuckey, tai gy
ventojai Suvienitu Steitu isz- 
gere gėrimu 134,000,193 ga
lonu, tai yra nog 20 liepos 
1910 lig 30 liepos 1911. Alaus 
iszgere 68,216,851 bertainiu 
arba 1,959,722,321 galonu. 
Arielkos iszgere 121,049,823 
galonu arba po 1 3 ant kožno 
gyvent'ijaus.

----------------—------ kas jo ir sveikata naikina kri 
jtaiuUi iatrikaitiil^i t’^os jo. darbu ir kalbu, ka

Jie kf pėrsfdimo tuijitirėto nuolatai iszjuokia socialistai, o 
a&oKia - da daugiau baime, kuria nuolat

pripildineja szirdi ciesoriaus 
anarkistai, nors daboja cieso
rių tnkstancziar sargu.

Tai-gi matot, jog ciesorius
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Deginimai murinu nepalau- 
na. Sztai ne senei sudege vie
na Coatesville, Pa. už nužudi- 
nima palicijanto ir už tai pane- 
sze baise mirti; mine induku- 
siu isztrauke jin isz ligonbutes 
su lova ant kuriuos gulėjo, pri 
riszo prie josios ir sudege. Da
bar, vela telegramai skelbe, buk 
praejta ketverga Purcell, Ok
lahoma mine sudegino kita 
murina, kuris subjaurino bal
ta motere farmerio, o norėda
mas užslėpti savo darba uždege 
namus, bet ant gilukio vyras 
adbeges namon užtiko deganti 
narna iszgialbejo paczia, ir pra 
dėjo jeszkoti kaltininko. Ka 
da jin surado, priiLzo prie stul 
po ir gyva sudegino. Norints 
tai yra baisi mirtis už toki pra 
sižengima tebyriam laike, nes 
turime apsaugot savo dukters 
ir paczes nog tokiu juodu ra- 
kalu idant kiti nepaantrytu 
tokias bjaurybes.

Straikas Anglijoi jau užsi
baigė ant naudos straikieriu. 
Pr.e darbo jau sugrižo 08 tuk- 
stanczei darbininku.

Tutusloi, Samoj, isz priežas
ties prasiplatimo ligos tymai, 
mire in trumpa laika 319 ypa
tų—vaiku ir suaugusiu žmo
nių.

Su prisiskirymu dvieju nau
ju steitu prie Suvienituju Stei- 
tu, turime dabar 48 steitus ar
ba gubern’ju. Nauji steitaijyra 
New M-.xico ii Arizona.

Panedeli mieste Scranton, 
Pa. prasidėjo Amerikos Lie
tuviu Laikrasztininku antras 
susivažiavimas ir tensis per 
tris dienas. Dieve duok Dva
sia Szv. ir kad po tam suva
žiavimui nustotu visi barnei 
terp ižduotoju ir redaktorių 
lietuviszku laikraszcziu Ame- 
ryke, nes jau visuomenei tieje 
nereikalingi posmavimai nu
bodo.

ATSAKYMAI.
South Barre.— Tas ka ra- 

sze daueszima iu “Saule” ir 
ne pasirasze, tai gromata likos 
patalpyta in gurbeli.

Terryville, Conn.— Dede 
Taradaika aplaike telegrama 
isz czionais apie sena sportą ku 
ris apsiejna su savo varginga 
pacziule arsziau kaip su afriki 
nia nevalninke. Apgarsinsime 
del viso svieto kokis tai pauksz 
telis, kuris apsiejna su savo 
gyvenimo drauge kuriai pri
slėgė viernasti. meile ir visame 
jiai intikt.

J. B. Grand Rapids, Mich.- 
Kuningui ne tik Amerike nes 
kitam sklype yra uždrausta 
garsinti nog pamokslinyczios 
vardus ir juos paniekinet. Už 
tai gali būti nubausti.

J. K. Naugatuck.— Masko
lius nepripažina amerikonisz- 
ku popierių, nes pagal rusisz- 
kas tiesas, tieje ka nori pasi
likt ukesais kito sklypo turi 
aplaikyt pavelinima rusiszko 
rando. Jago geidi keliaut in 
Rosije turi pirma taji dalika 
gerai isztirinet pas rusiszka 
konsuli.

Parsiduoda Salimas.
Geroi vietoi ant East uly- 

czios Mahanoy City, Pa. Par- 
siduos nebrangiai ir turiu par
duoti isz priežasties ligos. Da- 
eižinokyte pas. (to 71).

Juozas Bagdanaviczia 
1300 E. Center St. 

Mahanoy City, Pa.

Pigus lotai.
31 lotai su stuba ant vienos 

frmilijos Pottsville, arba lotai 
parsiduos pavienium. Turiu 
teipgi 44 lotu St. Clair ir par
duosiu labai pigiai. Da turiu 
ant pardavimo namus Potts
ville ant 6 familiju kurios at- 
nesza $45 raudos ant menesio, 
ir parduosiu jias pigiai atsi- 
szaukyte ant adreso; (Sep. 15)

Jos. Mauer,
422 N. 2 St. Pottsville Pa.
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Dainorius
SUSIDEDANTIS ISZ

390
Visokiu Dainų

368Puslapiu;6x9 col. Dydumo.
PREKE $1.

Nusiuninno kasztus 
mes apmokame.

■=•: Adresą vokite :=
W.D.Boczkowski-Co

Mahanoy City, Pa.

ISZ AMERIKOS.
Grajiiio per 36 valandas 

be atsilsio.
Bristol, Pa.— Williamas 

Welkeris ezionaitiniam teatre- 
lije krutaneziu paveikslu, gra- 
jino be atsilsio ant fartapijono 
per 36 valandas. Per taji lai
ka penki vyrai jin sergėjo ir 
padavinėjo valgi.

Miliiszirdingas vagis.
New York.— Ana nedelia 

likos aresztavotu Richardas 
Packard 38 metu senumo, pi- 
sorius kompanijoj Harris Bro
thers, kuris m laika deszimts 
metu prisisavino 6,200 dolerius 
prigulinezius prie tos kompa
nijos. Pats prisipažino prie va
gystes ir už tai aplaike tik me 
nesi laiko in kalėjimą. Pa- 
ckardas iszduodavo piningus 
del palinksminimo senu ir var- 
gingu.žmoniu, pirkdavo vai
kams lelukes ir zoboveles o li
goniams pirkdavo gyduoles ir 
mokėdavo už operacijos. Vir- 
szininkai kompanijos dovano
jo jiam kalte ir vela bus pri- 
ymtas prie darbo, nes isztirine- 
jo kad Packardas ant savo 
naudos neiszdave ne vieno cen
to tik del suszelpimo savo ar
timu.
Prckysta gyvu tavoru ne

nustoję.
New York.— Randaviszkas 

detektivas Piguinolo areszta- 
vojo koki tai Alesio Genio, 
kuria nžsiyminejo prckysta 
jaunoms merginoms o kurias 
pardavinėjo in paleistuviu na
mus Baltimoreje. Genio likos 
aresztavotu už prikalbinima 17 
metu Olgos Tinkeriutes idant 
apleistu tėvus czionais o ke
liautu su juom in Baltimore, 
kur aplaike jiai nevos giara 
darba. Žinoma kada pakliu
vo in szetoniszkas kilpas kup- 
cziaus jau sunku buvo iszsisau- 
got pakol jiaja detektivas ne 
surado ir aresztavojo Genio.
Norėjo padaryt kaip ant 

krutaneziu paveikslu.
Scranton Pa.— Matydami 

ant krutaneziu paveikslu, kaip 
tai žmogus pasikorė, Rože So
las 8 metu senumo uždėjo kil
pa ant kaklo, savo 6 metu 
brolelio Stasiuke ir butu jin 
isztikruju pakorus. Vienas isz 
kaimynu matydamas kabanti 
vaika ant medžio, pribėgo ir 
nupjovė pasikoreli. Kada bro 
lelis Rožes atsigaivino, mer
gaite isz džiaugsmo paszauke: 
‘tai teip buvo kaip ant ‘ mu- 

ving pikezeriu”.
Už dvi rankas ir koja ga

vo 897,747,65.
San Francisco, Cal.— Augsz 

cziauses sūdąs Kalifornijos pri 
pažino tomis dienomis kokiam 
tai W. R. Labelui, kuris ne 
teko dvieju ranku ir kojos 
laike susimuszimo trukiu, 
$97 tukstanezius, 747 ir 95 
centus paszkadavojiiuo. Ge- 
ležkelio kompanije isz pradžių 
siūle Labelui tik $500, nes ta
sai innesze skunda o sudžios 
jiam pripažino teip milžinisz 
ka isznagradima už netekimą 
ranku ir kojos.
Navatnas pasielgimas per

kūno.
Mansfield Centre, Conn.— 

Laike szturmo, inpuole per
kūnas per kamina in kukne 
farmerio J. Barrow, inkrito in 
kiszeniu o vėliaus nupuolė in 
czebata. Isz ten inpuole in sta
tine vandenio kuri iszpyle ir 
trenke in gulinti szmota me
džio perskeldamas ant skied
rų. Farmeris turėjo kiszeniuje 
peili kuri perkūnas sutarpino 
o koja teip sudegino kad rei
kės nupjauti.

Ne ižtekejo už jaunikio 
kuris gere ir rūke.

Rochester, N. Y.— Augus
tas Me Donald, szove in jauna 
mergina o po tam pats save 
perszove. Savžudintojas mirė 
tuojaus o mergina Emma Hunt 
pasveiks. Priežastis tokio ne
laimingo atsitikimo buvo ta, 
jog mergina atsisakė už jio 
ejti, nes McDonaldas gere 
smagei ir rūke be palovos pa- 
perosus.

Skundže savo uoszvi ir 
uoszve ant 820,000

Philadelphia Pa.— Tankei 
duodasi girdėt jog sūnūs tur
tingu tėvu iszsirenka sau pa
cziule be pavelinimo tėvu gy 
vena sutikime ir meileje, kuri 
nepatinka tėvams ir stengėsi 
jiuju gyvenimą euardyt ir vie 
na prieszais kita pakurstinet. 
Teip atsitiko su Mrs. Blanche 
Bauman 18 metu senumo, kuri 
likos atskirta nog savo vyro 
daktaro Rush Baumano, per 
pagialba uoszvio ir uoszves. 
Jaunamarti gyveno su uoszveis 
kurie visaip jaunamarte nieki
no, bjaurino priesz žmonis ir 
uždavinėjo sunkiausius darbus 
namie. Ant galo tiek prikalbę 
jo savo sunelui, jog tasai sa
vo pacziule apleido, o jauna 
marte iszvare laukan. Dabar 
tęs jaunamarti apskundė uosz 
vius ant 20,000 doleriu už at
skyrimą vyro nog josios.— Ge
rai padare.
Zodzci raszto szvento isz- 

sipildo.
Milwaukee, Wis.— Jokūbas 

Lauretas 30 metu, likos patal- 
pytas in kalėjimą už sumuszi- 
ma savo senos motinėlės kuri 
turi 68 metus. Ižgama sūnelis 
nusidavė pas savo broli kurie 
gyvena po No. 547 20-tos uli- 
czios kur rado savo sena moti
nėlių. Jokūbas buvo užsigeriąs 
už ka aplaike papeikima nog 
motinos. Szoko ant jiosios kaip 
žvėris ir su kumszczia kirto 
kelis ypue m veidą, toliaus 
suemias už gerkles pradėjo 
smaukt. Neužganadytas tuom 
užsiunte ant motinos savo szuni 
kuris kelis kartus inkando se 
nukia. Brolis paszauke palici 
janta, kuris iszgama sunu 
nugabeno in kalėjimą.

Iszsipildo žodžei Raszto Szv. 
kad vaikai užpuldines ant tėvu 
tėvai ant vaiku, brolis ant 
brolio.

Fundino policijautui o 
vyrui uždraudė giart-
Wilmington, Del.— Jonas 

Szram likos apskundetas per 
savo pacziule, jog jiaja aplei 
do ir ne duoda piningu ant 
iszsimaitinimo. Kada sudže 
jiojo užklausė del ko pacziule 
pamėtė, tasai su aszaromis kai 
bėjo: “Guodotinas sūdžiau, 
mano pati tankei priymdavo 
sveczius ir jiems fundino alų. 
Karta užtikau sėdinti palici 
janta prie stalo su savo paczia 
ir abudu gere alų. Mano pati 
man uždraudže gerti alų ir 
niekad nedave ne penktuko 
ant stiklo alaus o ant kitu isz 
duodavo po kelis dolerius.”

Sudže davės Szramui 25 cen 
tus ant alaus paleido jin.

Nepaprastas suėjimas ne
laimiu.

Centralia, Pa.— Praejta ne 
delia likos užmusztas per elek 
trikini karuka Feliksas Mar- 
szinskis kada važiavo su veži
mu skersai kelia. Dvi nedelias 
adgalos kada Marszinskas va
žiavo tuom paežiu keliu pamė
tė savo skrybėlė o ant ryto
jaus rado jiaja prikalta ant 
telegrafinio stulpo ir prie tos 
paezios vietos rado netikėtina 
mirti in nedėlios laika.

Suprato in laika.
Wilkes-Barre, Pa.- - Brigi- 

da Boyle 45 metu senumo isz 
Swoyersvilles ir Danielus 
Crumley 41 metu senumo isz 
Askam nutarė inžengti in sto
ną moteristes. Jau buvo pasi- 
rupinia “laisnus” ant ženybu 
ir viskas buvo parengta laiky
ti svodba. Kada ėjo isz sūdo 
panna Brigida pradėjo ant Da 
nieliaus už daug “juodinet.” 
Tasai supratęs, jog jojo mile- 
ma turi už ilga liežuvi, sue
mias skvernus, bego, kagrei- 
cziausia ant karuko namon. 
Brigida nusistebėjus tokiu pa
sielgimu savo milemo pradėjo 
vijtis paskui bet nepagavo sa
vo Danielaus. Dabar su asza 
romia apsvarstineje del ko jia 
ja jiosios jaunikis pamėtė.
Baisi nelaime ant gclcž- 

kelio.
Manchester, N. Y.— Trūkis 

No. 4 ant Lehigh Vajles ge- 
ležkelio, kuris buvo susiveli- 
nias o bego isz Rochester, ga
bendamas senus Žalnierius, jiu 
ju paczes, dukters ir pažinsta- 
mus no metinio susivažiavimo 
Grand Army, iszsiverte, nog 
sztangu ir puolė in grabe 40 
pėdu.' žemyn. Mažiausia 37 
ypatos likos užmusztos o su- 
virszum 60 pažeido. Terp už- 
musztu randasi Mrs. A E. Žu- 
dickiįne isz Buffalo ir Miss. 
A. Kj’aczevskiute pažeista.

Ant vietos nelaimes pribuvo 
daktd-ai ir kuningai kurie ne- 
sze jSrgialban del mirsztanczrrr 
ir pažeistu. Kada vienas isz ka 
talikiszku kuningu prisiartin
damas klausinėjo mirsztanczio, 
katras yra kataliku, o priejas 
prie protestoniszkos moteres, 
toji graudingai paszauke: “Ar 
-gi Dievas ne ligus del protes- 
tonu ar kataliku. Meldžiu su
kalbėti poterėli in Jezu del 
mane”. Kuningas susigraudi
nęs tokiu praszimu, atsiklau
pė prie mirsztanczios moteres 
kalbėdamas poterėlius, pakol 
nelaiminga neatydave dusze 
Sutvertojui, ant kurios veido 
galima buvo regėti dydeli už- 
ganadima.

Daug panasziu atsitikimu 
galima buvo matyti ant vietos 
teip baisios nelaimes.
Iszgama sūnelis nužudė 

tėvus ir broli.
Boonville, Ind.— Willia

mas Lee, 21 metu senumo ran
dasi kalėjime už žudinsta savo 
tėvo, motinos ir brolio aut ga
lo uždege narna idant nužiure- 
jima nog saves praszalyt. Ka
da ugnagesiai užgesino narna 
rado visus tris su perskeltoms 
galvoms. Ne senei tėvai par
davė narna ir turėjo namie 300 
doleriu kuriu nesurado namie 
o nužiūrėjimas puolė ant vi
rinusio sunaus. Mat taja diena 
ketino apsipaeziut o neturėda
mas piningu nužudė savo gym 
ditojus o piningus pavogė.

Baisi nelaime teatre,
Canonsburg, Pa.— Kas to- 

kis riktelėjo fire! teatre kru
taneziu paveikslu. Žmonis pra 
dėjo bėgti ir sumindžiojo 26 
ypatus ant smert o in 60 pažei 
do. Daugiause sumindžiojo vai 
ku, ha net 13.

Ugnies ne buvo jokios tik 
bidekeje kur rode paveikslus 
užsidegė celuloidas szmotelu 
truputi dūmai pasirodė o kokis 
tai kvailis paszauke “ugnis” 
isz ko pakylo baisus sumiszi- 
mas.

Trumpi Telegramai.
§ Canonsburg, Pa.— Badai 

laike eksplozijos teatrelije kru 
taneziu paveikslu pražuvo 25 
ypatos.

Isz Rosijos, Lietuvos 
ir Lenkijos.

Susivažiavimas lietuvisz
ku filologu.

Vilnius.— Ant inneszimo 
prefesoriaus Edwardo Valtero 
isz Petersburgo, ant sziometi- 
nio susivažiavimo lietuviszkos 
moksliszkos draugijos in Vil
nių draugaus ir lotiszai.

Dydcle ugnis Kovle.
Name Chano pakylo ugnie, 

kuri l'apęme 10 namu vidur- 
miestije. Visi namai sudege 
drauge su szeszeis kremais pri 
krautais tavorais. Bledes ug
nis padare ant 60 tukstaneziu 
rubliu.

— Stokniovicuosia, keleckoi 
gubernijoi, ugnis sunaikino 24 
namus su tvartais ir sekli- 
czioms. Ugnis dege nog 1 va
landos isz ryto lig 12 ant piet.

Suraszas trijų gubernijų
Pagal randaviszka apskaiti- 

ma tai Kauno gubernijoi ran
dasi 1,641,000 gyventoju isz 
tu daugiausia kataliku nes 
randasi jiu 1,299.000, židiszko 
tikėjimo yra 262,000 pravos
lavu 80,000 o kiti tikėjimai 
dalinasi ant luteronu, kalvinu 
ir t. t.

Pagal tautas, tai Kauno gu
bernijoi randasi: Lietuviu 
1,511,000, Bialomsu 73,000 
Lenku 57,000.

Vilniaus gubenrijoi randasi 
1,815,000 gyventoju, isz tu 
1,009,000 kataliku, 461,000 
pravoslavu ir 233,000 židu, 
pagal tautas tai yra ten 576,- 
000 Bialomsu, 277,000 Lenku, 
246,000 Lietuviu.

Grodnaus gubernijoi randa
si 1,762,000 gyventoju: 974,- 
000 pravoslavu, 471,000 kata
liku ir 316,000 židu. Pagal 
tautas, tai yra: 379,000 Bialo- 
rusu, 77,000 Lenku, 15,000 
Lietuviu.

RYGA.
Stebėtinas siuntinys.
Liepos 16 d. in Rygos tavo

ru stoti nepažinstamas žmogus 
atveže 6 dideles skrynias ir no 
rejo pasiūti in Paneveži, bet 
tapo patemytas ir praneszta 
policijai. Nepažinstamasis din 
go, o policija atidarius skry 
nias rado daug vogtu brangiu 
daiktu ir visokiu prie vogimo 
vartojamu inrankiu.

Nubaudė.
Rygos gubernatorius nubau

dė latviu laikraszczius “Jauna 
Deenas Lapa” szimtu rubliu 
bausmes už apraszyma pajūrio 
azartiniu žaidimu ir “Laika 
Balss” 400 rubliu už straipsni 
“Slaptingas automobilius.”

Jaunas vagiliukas.
Kontoroje Ceilino prie Kar- 

lovskos gatves No. 21, pražu
vo 100 rub. piningais ir 5,300 
rub. vekseliais. Tyrinėjant 
pasirodė, kad tuos pinigus ir 
vekselius buvo paemes moki
nys J. A. 13 metu vaikas.
Jaunikis užinusze motore.

Sosnovicai.— In narna an- 
glekasio Rupalo, atėjo buvusis 
geležkelio sargas Matenko, o 
užtikęs tik paczia Rupalo Ma
rijona, po trumpam barniui su 
jiaja szove in jiaja du kartus. 
Rupaliene persigandus iszbego 
pas savo kaiminka Fleszariene 
nes Matenka davijes Mariona 
vela szove kelis kartus užmusz 
damas jiaja ant vietos o pats 
pasidavė in rankas palicijos.

Rupaliene turėjo meilingus 
susineszimus su Matenka per 
ilga laika ir gyveno su juom 
drauge, nes ne senei sugrižo 
gervalei pas vyra. Matenka 
tam buvo , prieszingas ir teip 
atkerszino savo milemai kad 
jin apleido.

ISZ VISU SZALIU. Akivos Žinios iszLietuvos.
Gyvas palaidotas.

Barcelonos mieste (Iszpanu 
žemeje) vienuolyno (kliaszto- 
riaus) rūsyje atrado buk kele
tą siauru trobelių be langu ir 
duru tiktai su viena kiouryne 
isz virszaus. Vienuoliai (zoko- 
ninkai) aiszkino esą tai bul
vėms supilti padaryta. Ale szv. 
Jeronimo vienuolyne po grin 
dimis tokiose trobelėse rado 
lavonu (žmonių kunu) ir kau
lu žmogaus pavidale sudėtu. 
Nesenai tėvas Gerundio (zoko- 
ninkas) iszaiszkino kam buvę 
tie skiepai. Sulyg žodžiu to 
vienuolio, tie urvai ir nameliai 
be langu, buvę visai ne bul
vėms supilti, bet juose laukda
vo mirties gyvi žmonis katali
kai zokoninkai. Sztai ka raszo 
vienuolis szv. Benedikto zoko- 
no:

“Baisus tai urvas, ežia nėra 
atsiuntusi [saule menkiausio 
spindulėlio. Tame urve kele
tas kamarėlių be iszejimo. Te
nai sodina vienuolius, kuomi 
norint sunkiai prasikaltusius... 
Perskaitė nutarimą nusidėjėli 
iszredo ir vienais marszkiniais 
vienuoliai veda jin bažnyczion 
visi juodai apsidarė. Bažny- 
czioje giedamos yra calunavos 
miszios už vienuolio duszia, 
paskui veda jin nusiraminimo 
vieton. Lydėdami broliai zo
koninkai gieda laidotuvių gies
mes ir psalma “Libera me Do
mine” (Paliuosuok mane Viesz 
patie). Toliaus kunigas pasz- 
lapsto jin szv. vandeniu kaipo 
numirėli, duoda 3 svarus duo
nos, vandens asbona, ir drobu
le. Inleide vienuoli urvan — 
skyle užmuryje amžinai.”

Kokia turi bebūti kaltybe 
užtraukianti tokia rusezia 
bausme!?
Eksplozije' parako ant ve- 

seilos.
Konstantinopolus.— Laike 

veseilios name fabrikanto pa
rako Jemene (Anglijoi) paky
lo eksplozije parako. Visas na
mas likos isznesztas in padan
ges o gruvesiuosia rado mirti 
jaunavedžei, 26 gymines, ir 
sveczei.

Milijonai keneze bada.
Kalkuta, Indije.—Gyvento

jai Indijos prie Bengaliszkos 
inlunkes keneze baisu bada. 
Suvirszum tris milijonai mote
rių vyru ir vaiku konia mirsz- 
ta. Priežastis teip milžiniszko 
bado yra dydele sausa ir neuž- 
derejimas. Angliszkas randas 
stengėsi visom pajėgom gialbe- 
ti iszbadejusius Indusus.

Asztri bausme.
Gižuose (Vilkaviszkio pav. 

Suv. gub.) pavieto virszininko 
pagelbininkas Grikietis (lietu
vis) per valscziaus susirinkimą 
apskelbė, kad “kiekvienas ūki 
ninkas turis žinoti kur jo tar
nai naktimis vaikszczioja. Jei 
nežinos ir reikalui esant nepra 
nesz policijai, tai gaus mokėti 
bausmes 500 rub. arba kalėji
mo 3 men.”

Plokszcziai.
(Naum. p. Suv. gub.) Pas 

mus jau antra karta pavieto 
ponai tyrinėja “valscziaus po
nu” szunybes. Szeszi liudinin
kai paliudyjo, kad musu vals
cziaus kancelerijoje už pasz- 
partus imta po 3 rublius, o už 
paliudyjimus ligi 8 rub. Da
bar pavieto virszininkas isz
aiszkino, kad paszpartai ir pa- 
liudyjimai turi būti iszduoda- 
mi dykai, iszskyriant tik pasz 
partu blankas, už kurias rei
kia mokėti po 15 kap.— Czia 
tai žingeidu buvo valstie- 
cziams matyti, kaip “ponas 
ponui in aki kaptelėjo”....

Už viską, žinoma, kalti vals 
tiecziai, kam rinko in “ponus” 
toki, kuris daugiau “magary- 
cziu” davė,

Kunigo streikas.
Pas mus, Raguveje (Ukm. 

pav.) sustreikavo kunigas Ado 
mauskis. Isz sakyklos jis pa
sakė, kad jei žmones neužpir- 
kines miežiu, tai jis laikysiąs 
szventadieniais “skaitytine su
ma”. Tai dabar pas mus suma 
negieda, bet skaito. Kelioms 
sanvaitems praėjus vėl pasakė 
žmonėms, kad jeigu jie ne be- 
užpirkines misziu, tai jis ir pa
mokslo nebesakysiąs. Prie to 
viso dar tas kunigas pridėjo, 
kad jis ne prigulėsiąs prie jo
kiu draugijų, nes bijąs pa- 
gundon investi davatkas.

Iszniintingai pasielgė.
Peterburgo laikraezcziai ra

szo, kad Suvalkų gubernijoje 
in viena pavieto miesteli atėjo 
pas natariju jaunavedžiai su 
tėvais padaryti rasztus ir no- 
tarijui viską suraszius, reikėjo 
jaunavedžiams pasiraszyti. 
Jaunoji mokėjo pasiraszyti, o 
jaunikis atsake— nemokąs. 
Tai iszgirdus jaunoji atsake, 
kad ji už nemokanezio raszyti 
neeisianti ir viską palikus isze- 
jo isz kontoros.

Jaunoji, jaunikis ir ju tė
vai— ūkininkai.

Žudinsta moteres.
Pulava.— Prie plianto kru- 

muosia, terp Pulavu o Kazi- 
mierio už kaimo Bukonyca, li
kos surastas kūnas gana pato
gios moteres su perpjauta 
giarkle, nupjauta krutinę, su 
perpjautais vidureis. Kūnas 
buvo suvis nuogas: Motere gal 
turėjo apie 30 metu o kūnas 
patogus. Žudinsta gal buvo 
papildyta kur kitur nes kraujo 
suvis nesirado antTos vietos, o 
gal atveže isz kur kitur ir pas
lėpė krumuosia.

Keleiviams žinotina.
Prie Eitkunu kontroles sto

ties investa nauji instatymai. 
Tad keliaujantieji in Amerika 
turi žinoti, kad vieton 30 kap. 
už vieta kiekvieno pungulio ka 
reikėdavo mokėti, dabar už 
visa bagaža bus mokama tik
tai 60 fenigiu. Daktarui už 
apžiurejima reikia mokėti 4 
markes.

Ant pardavimo.
Puikus namai ant dvieju fa

miliju ant 616 ir 618 E. Cen
ter St. ant galo loto namas ant 
vienos familijos. Dasižinokyte 
pas: (69 °l)

Reings Grocery Store,
404 W. Mahanoy St.

Mahanoy, City, Pa.

James J. Moran 
ant Sudžiaus.

James J. Moran senas advo
katas isz Pottsvilles ir placziai 
pažinstamas visam paviete, yra 
pasidavęs kaipo kandidatas 
ant Sudžiaus ant Demokratisz- 
ko tikieto. Ne tik Demokratai 
isz to džiaugėsi kad gavo toki 
žmogų pastatyti ant savo ti
kieto bet ir Keystone partija 
jin patvirtino kaipo atsakan- 
cziausi žmogų ant to urėdo. 
Apie jin mažai ka galima ra
szyti kadan-gi beveik visi 
apie jio gerus darbas gerai ži
no ir beabejones bus aprinktas 
kaipo demokratiszkas kandi
datas ant Sudžiaus. Jisai yra 
gymes Schuylkillo paviete, 
beveik visa gyvenimą prakti- 
ves visuose suduose, ir žino
mas kaipo teisingas žmogus; 
Demokratai apie jin ne priva
lo užmirezti laike nominacijų 
80 diena Septemberio.

Ant pardavimo.
Namai ant keturiu familiju 

ant viso loto po no. 604—606 
West Center ulyczios. Dasiži
nokyte ant adreso: (?• j')

Thomas Haughney
12 E. Mah. St.

Mahanoy City, Pa



— Gal szneka mužikiszkai, 
kaip praszcziokas?

— Tai papratinsi prie kito
kio apsiejimo.

— Teisibi, ant visko yra 
spasabas.... nes kažin, ar ji
sai isztikro yra teip turtingu ?

— Galima dasižinot.
Tasai pasikalbėjimas tokia 

iszvere ant Jules intekme, jog 
jau su prilankumu pradėjo 
kalbėt apie apsiviravima, mis- 
lidama, kaip tai bus smagu 
paliepinet slūginėm: Magdem 
Katrem, o kurios josas turės 
klausitie kaip ponio’.

Kas kiszasi senosios bobos, 
ta buvo per daug perkitrus, 
idant teip greit viską sudarit.

Ant maldavimu Lukosziaus 
tiktai tiek pasakė:

— Turekie kantribe! jau 
užsejau sėkla, reike laukt kol 
pradės digkt ir vaisis isznoks.

Už dvieju nedeliu velei bo
ba nutreplano in dvara,— ir 
velei inejo in pakajeli mergi
nu.

— Kas girdėt naujo?— pa
klausė Jule vos galėdama susi- 
laikit no džiaugsmo pamaczius 
Baltruviene.

— Nieko, panite .brangiau- 
se, 'viskas po senovei—atsake 
sena ragana su nenoru—atė
jau pas jegamastiene, ba jau 
su mano strėnom vietos sau 
nerandu, rodos kad peilu kas 
pjausto; gal gausu kokiu gi- 
duolu.

— Jije dabar sode, ne turi 
laiko, reike valandėlė palaukt. 
Seskie, pasikalbėsim biskuti.

— Apie ka cze kalbėsim 
kad nieko ne žinau. Givenu 
bile dienele praleist, dirbdama 
sunkei ant szmotelo duonos, o 
dirbant ne yra kada kisztis in 
svetimus reikalus.

— Vienok matai kaiminus.
— Laikais, nes retai. Jagu 

kas apserga, tai papraszo ma
ne, o kaip sveiki, tai ne nežiū
riu ant manes.

— Nes jiejei ne visi tokie.
— Yra visokį,— geri ir 

negeri.
Pasakius tai, tilejo, rodos 

kad bobos liežiuvis pastiro.
Tada senesni pakajavoji 

mislidama jog boba ticze už
sispirs tilet, pastanavijo pri- 
gelbet del savo drauges.

— Ar Lukosziu Turgala 
tankei suejnate?— paklausė 
lig ne norėdama.

— Susitinku jin konia kas 
dien. O, jie tai doras ir puikus 
žmogus: niekados pikta žodi 
ne numeta.

— Juk tas su tavim szneka?
— O, szneka, szneka?
— Ir apie ka ?
— Tai, žinoma, apie 'pada

rus ir kas girdėt....
— O apie pana J ule nemi

ni? *
Boba dirstelėjo ant pakavi- 

nesir nusiszipsojus tarė:
Tai kam žmogus sau ant 

tuszczio turi galva džiovint, 
kad pana ne nori jiojo?

— O kaežin, gal ir nori?
— Gaspadoriui teip per sie

la vasara sunku laukt ant pa- 
czios. Jagu teip ketina but, 
tai tegul ir buna, — o jagu ne 
tai ne.

— Juk turi jin pirmiause 
pažint.

— Tai tegul pažino, asz 
mielių, fjog pas vargamistra 
bus geriause sueite, ar bus ge
rai.

— Jule nuleidus akis atsa
ke:— Gerai.

Ant to kalba pasibaigė.
Kas tolau užėjo tai 'jau gali 

greitai dasiprast. Tuojaus atei 
nante nedele, po ’miszei szven- 
tai, da žmonis buvo bažniczio- 
je, vargamistra nevos ne ticze 
patikins pakajavines ant szven 
toriaus, paprasze pas save ant 
valandėlės.

Lukosziui isz laik buvo duo 
ta žinia, jog lauke pas varga
mistra, apart vargamistrienes 
doros moteres, buvo da ir po
nas daraktoris, arielkinis ma- 
kanikas isz dvaro ir pora tur
tingesnių parapijonu isz kai
mo.

Buvo tai puiki kuopeli, tik
tai Baltruvienės nesirado, ba 
ne del josios czion vieta.

Pirmoji valandoje visi sve-

Parvažiavę Szliksztuolei isz savo vakacijos, 
Prižiūrėti namu ne turėjo jokios palicijos, 

Vagei narna apiplesze,
Visas brangenybes isznesze;

Szliksztuolis dabar ant pacziules rugoje, 
Ant savo nelaimes bedavoje,

— Kur vagis?

czei tilejo, ba prijauti, jog 
czion kas nebuvusio atsitiks,— 
daraktoris kaipo teisingas ir 
doras žmogus, pasakojo apie 
akivus daigtus kuliu gali saki- 
tie niekas ne suprato, ir kada 
ižgeri po czierkele viritos lie- 
žiuvei ^biskuti pradėjo būtie 
miklesni ba kožnas buvo drą
sesnis, tiktai Lukoszius ir J u- 
le tilejo, merginai ne iszpuole 
bile ka kalbėt, o velei Luko
szius ne driso burnos atidarit. 
Senesni pakajavine matidama, 
jog be josios pagialbos ne bus 
turgaus, užkalbino kandidata 
jn stoną moteristes tokiu spa- 
šabu:

— Szendien graži diena.
Kad teip kitokiam laike, tai 

gal but Lukoszius atradęs kal
ba apie ūkia ir josios darbus, 
nes Lukoszius insmeigias 'akis 
in Jule, ne žinojo kaip atsakit, 
ir už valandėlės iszstenejo:

— O teip, graži szedien die 
na.

— Jagu bus visada teip 
gražus oras, tai ir viskas už 
augs.

— Tai-gi, užaugs!—suniur
nėjo Lukoszius.

— Ir valimas nusiduos.
— Tai-gi, nusiduos!
— Ar daug szimet mislini 

turetie kapu jevu ?
Cze velei tasai ’užklausimas 

uždare burna vaikinui. Ba jis 
mislino, jog reike teisingai pa
duot skaitli kapu, o tokis di
delis skaitlis, tai buvo del jio
jo nebegale ir nuleidęs aais 
mislino ilgai, ant galo iszstene
jo.

— O, bus ne mažai.
Agnieszka matidama, jog 

su tokia sznekta toli ne nuejs, 
pastanavijo tiesog pradėt:

— Visi sako, jog esi tamis- 
ta turtingiausiu kaime, jog 
kožnas pavidi?....

— O joj!
— Ir žmonis divijosi jog 

pats vienas.
— Žinoma!
— Visi sako, jog tokiam 

buvije reiketu pasirūpint gas- 
padines.

— Tai-gi,— naje!
— Juk pati tai skarbas del 

gaspadoriaus.
— Tai-gi— naje.
Jule tai girdėdama tiktai 

peczeis traukinėjo, net ant ga
lo užpikus paeznabždejo savo 
draugei in ausi:

— Kad jin kvaraba! tai ir 
gerva niekam netikias, ne yra 
cze ka ilgai veikt.

Ir patraukė jaja už ranko
ves.

Po iszejimui isz tojo nenau
dingo turgaus, tarė susirau
kus:

— Mano brangi, ant tusz- 
czio tas viskas, ne reikalingas 
tas užsiėmimas, tokis gremėzdą 
turetie už pati—tpfu ant to
kio praszczioko! Ne noru! ne 
ejsu už jiojo!

Ir butu jau visa ta gražu 
szuo ant uodegos nuneszias, 
jagu butu užejas vienas ^atsiti
kimas, per kuri pana paėmė 
kitokia nuomone.

Pargrižtant in dvara ėjo per 
soda ir patemino dvarini [rasz- 
tininka Pipalski atlankoje su 
ekanomo duktere laikancziu- 
sius. Jis jaje laike glebije ir 
buczevo, o jije szipsojosi in jio 
jo akis žiūrėdama.

— O tu mano skarbe, o tu 
mano uogele—kalbėjo raszti- 

ninkas in ekanomiute—esi tu 
del manes vienatiniu skarbu 
ant svieto, kaip miegu apie ta
ve mielinu, kad valgau, tai 
kožna szmotelis mėsos man ta
ve primena.

— Teip kalbi, o tu paikini 
dvariszka pakajine.

— Ar asz turetau milet ta- 
je peneta kiaulaite! ar tu isz
tikro esi tosios nuomones? Po 
teisibei Jule priesz mane szai- 
posi, asz isz to juokiuosiu, ir 
nieko isz to nedarau. Asz tik 
tai tave miliu, su tavim kad ir 
tuojaus duotau ant Užsakų.

Girdejei?—tarė drebėdama 
in Agnieszka grieždama dan
timi sugėdinta pana.

— Girdėjau.
— Ir tai jisai merginos! su 

taje ekanomiute isz prasto gi
mimo, kada vakar man prisie- 
gavo, jog mane miles lig 
smert.... tasai palaikis nedo
rėlis!

Paskui pagriebus agnieszka 
už rankos paszauke:

— Eisiva isz czion, ba jau 
no verksmo ne galu susilaiki 
tie.

Kada inejo in savo pakjeli, 
tuojaus mėtėsi ant lovos ir pra 
dėjo baisei verkt ir kalbėt su 
verksmu:

— Eisiu asz už mužiko, kad 
ir da szedien, sėdėsiu ant savo 
locnu szaszlavu, busiu poni sa
vo noru, o tam rasztininkelui 
no dantų skaudėjimo parodi- 
siu szpiga, tegul žino kas tai 
yra mane ant juoko laikit.

Tai ir ne divai jog dabar no 
szito atsitikimo viskas persi
mainei nusiuntė tuojaus pas 
Baltruviene—toji isz to labai 
nusidžiaugė, padare ta viską, 
kas da reikėjo padaritie, o už 
trijų nedelu užstojo szlubas.

Nuoteka ėjo pas altori su 
didele drąsą, žmones divijosi, 
jog ne viena aezara isz josios 
akiu ne iszpuole kaip kunin- 
gas riszo rankas su stulu, nes 
ir niekas jaje prie to privertė.

Per ciela laika vinczevones, 
kada vargamistrajgiedojo sto
ru balsu “Veni Creator” ji 
dairėsi in visas szales, ar lai
kais ne paregės kokem kampe 
lijo"rasztininko Pipalskio. Kur 
tai! nedorėlis ne norėjo ne in 
bažnicze pributie.

Supikus ir nuludus parvaže 
vo isz bažniczios in kaima.

Veseile traukėsi per dvi die
nas Turtingas Lukoszius nesi
gailėjo piningu ant czesnies: 
net stalai linko no visokiu val
giu ir gėrimu, o insilinksmine 
veselninkai klikavo szokdami.

Del josios, tas viskas buvo 
didelu divu, ne paprastu ne- 
supaisetu, jog jokiu spasabu 
ne galėjo paprast to viso. Sė
dėjo tarp dvaroku pakviestu 
ant veseiles, ir ne in viena 
kaimuoti žodžio ne prakalbėjo.

Žiūrint ant josios apsiejimu 
seni gaspadorei galvom linga
vo, jauniejei pradėjo bambet 
api josios pasipūtima, ant galo 
vienas isz broliu prisiartinęs 
paėmė per puse ir paszauke:

— Na, poni Lukosziene,— 
po kvarabu ar ne eisi su ma
nim szokt?

— Ne galu, esmių labai nu
vargus!— atsake.

- - Turi eite, tai toke prova 
— o asz ne to ne atstosiu.

(Toliaus bus).

Masacziužes buvo merginos 
dvi,

O pagonkos norėjo viruotis 
abidvi,

Na, ir viena apsiviriavo, 
Szeip teip vireli gavo;

Kita-gi teip, szirdeles per- 
pyko,

Jog suėmus savo rikus isz- 
nyko!

Tai mat, ka piktumas daro, 
Mergina in Kuba iszvaro. 

O kad namieje sėdėtu, 
Vis bile vyras eusimiletu,

E, neyra ko bedavoti, 
Ne reike toli jieszkoti;

Kaip mergina ne miegos, 
O gerai pasijeszkos, 
Tuojaus apsiviruos, 

Ir linksmai sau giedos 
O dabar turi kentėti,

Malszei sėdėti, 
Kad ne butu ne girdėti.

» » ♦

Wilkesbari ant N. strito.
Jau nog pats ryto, 
Bobeles to laukia,

Kad tik vyrai atsitraukia.
Kaip tik vyrai in darba isz- 

ejna,
Tuojaus bobos pas viena su 

ejna, 
Gere aluti ir viryta,

Ne apsileisdamos viena kita, 
Ir teip bėga dieneles,

O to nepalauna muso bobeles, 
Ant szlektu laiku rugoje, 

O kas diena girksznoje. 
Viena teip insimilejo,

O pancziakoje piningus tu
rėjo,

Ir ne žinojo kur padėjo 
O kad kita doresne buvo, 
Rado piningus ir girtuokle 

adgavo.
Mat pas kitus pasigėrus gu

lėjo,
O pancziakoje piningus tu

rėjo.
Tai piningai iszpuole, 

Ir in geras rankas papuolė;
Adgal sugražino, 

Ne prisisavino.
* » *

Pittstone dvi kūmutes suėjo, 
Ir tuojaus persikalbejo, 

Ne gana buvo su žodžeis, 
Szoko ant viena kitos su na

gais.
Nusitvėrė už kudlu, 

Dydesne mažesne mete ant 
grindų, 

Butu visas kudlas nurovus, 
Kad ne priezoktu žmogus;

Mažesne ižgialbejo, 
Ir vaina nustojo.

Isz to viso pasidarė ne kas, 
Pas vaita užmokėjo ugadas, 

Gerai užsimokėjo, 
Ir namon parėjo,

Ar-gi ne puikios misiukes, 
O jus kvailos aviukes!

* * *

Ten kur Ohajui buvo veseile 
naszles su jaunikiu, 

Susirinko svecziu visokiu, 
Senu ir jaunu, 

Bobų ir mergų.
Na ir dvi bobos susirupcziavo, 
Su nagais viena kitai plaukus 

szukavo,
Vyras pamate, kad jio boba 

musza, 
Sztai ir jis insikiszo; 
Savo boba užvadavo,

Na ir kitai per terla užgavo. 
Boba pargriuvo, 

O mat ne drūta buvo, 
Nog žemes paszoko, 

Prie žmogaus priszoko, 
Ir suszuko:

“Ar tu žinai, 
Ka uszkabinai?!”

Szliperi nog kojos nusitraukė, 
Žmogelui per veidą ypa pa

traukė.
Ant to neužsibaige, 

Ba bobeli stragi, 
Nubėgo pas lojeri, 
Skunda padare;

Bet nieko ne naudojo, 
Ne nelaimėjo, 

O tu nelaba boba, 
Su savo atvoga? 

Jagu esi ne drūta, 
Tai namieje del tavęs vieta.

Ne reike valkiotis, 
Su kitais tąsytis, 

Matomai niekszas esi, 
Jagu visur valkiojest

Pažvalga in Ateiti Lie
tuviu Amerikoje.

Lietuvis-zkos tautos Ameri
koj ateitis,’apsiniaukusiai per- 
sistato beviaik tikroje pilny
bėje.

Palaikytojais, gaivi o to jai.- 
mus tautos užsieniuose Lietu 
vos kaip tai Angį joje ir Ame
rikoje yra iki sziol ateiviai, 
sziadien jau turime gimusiu 
ir užaugusiu Amerikoje isz 
kuriu tai gyvenimo galime tu
rėt aiszkiai pažvalga in mus 
tautos ateiti, kuri apsiniauku- 
se plovesuoja.

Isz czion g mūšio mus lietu 
viszko jaunimo, labai maža 
dalele tik yra kuri nesiredo. 
nepamyli svetima skraiste, pri
silaiko prie lietuviszkumo; di
dele ir labai d dele dalis czion 
gimusi", toli jau skiresi kaip 
atžala nuo stuobrio isz kurio 
iszaugo t. y. nuo tėvu isz ku 
riu yra užgimusi.

Jaunimas mus su tikru spar
tumu nėrėsi in svetimas ban
gas kai kur nepaliekant tau- 
tiszkumo net pedsaka. Negana 
kad pasielgimais nubloszkia 
savo tautyste, bet kiaurei at 
siskiria cziongimei ženydamie- 
si vaikinai su svetimomis mer
ginomis, o merginos su svetim- 
taucziais vaikinais.

Ir sztai: Czion augės lietu- 
viszkas nors lietuviszkai kal
bantis, apsiženija su czion gi- 
muse lenkiute; jaunasis nemo
ka lenkiszkai, jaunoji lietu- 
viszkai o angliszkai abudu mo
ka; meta szalin abudu savo tė
vu kalba, griebėsi vien ang- 
liszkos, nes toji abiem supran
tama. Tokiu budu kaip bema
tant tu czion gimusiu tauta ne 
viena ne antra jau neturi, jie 
paskendo abiems svetimuose 
banguose! o tokiu czion gimu
siu ir augusiu turime jau ne
mažai.

Czionai gimusie, jau augda
mi pasisekioja svetimais gra
žumais, ir tautiszkumas jiems 
visiszkai neapeina.

Tėveliai augydami, ne 
susapnuoja kad ju 
iszsiverczia nei vėžiai isz 
lukszto, jie greieziaus pasi 
džiaugia kad ju vaikeliai ang
liszkai stubuose kalba gerai, 
o lietuviszkai atbulu liežiuviu. kl?be’. ,isz ka\m°m L’gu-Hzdas,

Szenadoris, Mahanojus ir 
apielinkej, juk tai lietuviu liz
dai, o ar mažai ten yra czion 
augusiu lietuvninku isz lietu
vystes iszsinerusiu ?

Laimingai elgesi tėvai, kurie']u, parapijos Blaivininku už- 
mažus savo vaikus leidžia nors sakymas treczias!
in parapines mokslaines, ten j Kas žino kokias pii žastis, 
nors iszmoksta lietuviszko skai trukdanezias ežioms ypatems 
tymo ir raszto, ir toksai jeigu sueiti in poras, tegul duoda 
iszmoksta tai ir nepamirszta. žinia girtai blaivybei.

isz kaimo 
Vepsotoju,

parapijos Keiksmininku užsa
kymas antras!

Rudis Tabakas, gyvanaszlis, 
isz kaimo Pypkoriu, parapijos 
Sultininku su pasimetusią Bal 
take Degtine, isz kaimo Verną

Visas svietas yra nusimynias Popiežiaus liga.
Nog kokio tai laiko viso svieto akis yra atkreiptos in Ri

ma, kur serga galva katalikiszkos bažnyczios ir valdytojus su- 
virszum 200,000,000 kataliku. Popiežius Piuszas X likos isz- 
rinktas po mirimui Leono XIII mete 1903. Pravarde jio yra 
Sarto. Buvo Veneeku patriarku ir prabaszczium savo kaimeli 
je, gyveno malszei ir dievobaimingai. Būdamas kardinolu nu
važiavo ir jisai rinkti nauja popiežių, kuriam nesisapnavo, 
jog tai jin iszrinks. Kada važiavo in Rima pirko bilietą ant 
sugrįžimo nes jin nesunaudojo ba jau daugiau in savo kaima 
nesugrįžo. Gyme 2 Juniaus, 1835. Kaip telegramai skelbe tai 
yra labai nupuolęs ant sveikatos ir vargei ar isz to iszliks.

Ą menkos valdžia jau dabar 
pradėjo su insitempimu atei- 
vyste prislegi, o toliaus spaus 
da labiaus, su tuonri nustos isz 
Lietuvos svietas keleves in 
czion seni ateiviai nukris in 
grabus, o jauni pasklis tarpe 
amerikonizmo ir, už kokio 50 
metu parblokszta czion taps 
lietuvyste, teip kaip Prancūzi
joje tapo parblokszta lenkyste.

Sziuomi tarpu nor ateiviai 
palaikymui lietuvystes rūpina 
si visokiais užmanymais, bet 
kaip litrai tas žengimas turės 
geras pasekmes, sunku ispeti. 
Nekarta laikraszcziai paklabi
no klausima link palaikymo 
jaunuomenes nuo isztautejimo, 
bet paklabinimai pritarimu 
uelaimeja vėl turi aptilt. Už
manyta buvo tam tikslui kad 
reik lietuviszku mokslainiu 
geresniu kaip parapijines, bet 
ar tas ar tas galima kada-gi 
isz skaitlingųjų užmanymu nė
ra nieko inkunyto? Isz dau
gelio per pora deszimtu metu 
užmanymu vienai tiktai spar- 
cziai pavyko t. y. pastatymai 
lietuviszku hažnyczia už ku
rias dar net kai kur peszasi ir 
provojas, o kitokiu, inkuniji- 
mu lietuviams tartum czionais 
visai nereik, ir viskas eina pro 
mus ausis ant keturiu vietru.

Teisybe, czionai daug ken
kia mums tas, kad lietuviai 
kaip Grigo biteles po visa 
Amerika iszsisklaiste, kiti net 
pravardes permaine ant Smithu 
ar kokiu kitu, tas tai dau- 
giausei atsiliepia ant musu ne
pasisekimo. Didesnei czion 
lietuviu pusei, visiszkai apie 
tautyste niekas nerupi.

Tai-gi pažvalga in lietuvys
tes ateiti Amerikoje pas mane 
yra tokia, kaip czion parasziau.

Senas Kapsas.

Naujos mados užsakai.
In stoną moterystes eina 

ežios ypatos:
Tamsusis Nesusipratimas, 

jaunikis, isz kaimo Vėpliu, pa 
rapijos Žiopsotoju, su pana, 

1 Juodąją Tamsybe,
, ne ne- ŽioP!iu> parapijos 
vaikeliai “Sakymas pirmas!

i isz savo! Purvinasis Apsileidimas, 
naszlys, isz kaimo Beszluo- 
cziu, parapijos Nepraustuju, 
su uaszle Pliauszkyne Girtuo-

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
■'ierata, Jonas Degutis 
Jurgis durnelis
Kaip Agute del saves rinkosi jauniki 
Rustibe
Tuszczes dvaras 
Baime per tris naktis 
Gudri motere 
Nedoras tėvas 
Simukas ir Magduti 
Žvirblei

Trumpos Istorijos.
Pasibaigė gerove 
Milaszirdistes nagrada 
Iszmintingas mužikas 
Ar turi adata 
Juokinga klajda 
Stasiukas ir Urszule 
Juokinga pasakaite 
Vaito prisakimas 
Netikėta geradejiste 
Pirkimas velnio
Vaidulis
Jurgis kokiu mažai 
Tomila
Mokink tingini ne lazda nes badu 
Kupcziaus laime ir nelaime 
Nusiszipsojimas 
Jasezultas
Ne imsi Vardo Dievo dovanai 
Razbaininkas Burauckas 
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 
Pirszlej 
Vandens laszelo kelones 
Su maskomis pleszikai 
Atsikėlė isz grabo 
Nuneszta per zuiki laime 
Eglinciszkes virai 
Negi vėlo ranka 
Indijonu pasaka 
Tėvas ir tris jio sūnūs 
Antanas Beržiukas 
Nekantrus artojas 
Trijų budu 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 IK EILES.
Tris budrei (eiles) 
Lietuvos grožibe 
Žiemos laikas
Prainant 
Gege ir gaidis 
Labo ra 
Kas yra didis 
Teisybes priežodis 
Viltis laimingu laiku 
Sziauczius ir Evute 
Del ko židai ne valgo kiaulienos 
Lietuviu būdas ir paproezei 
]sz Petrapiles 
Del mergeliu 
Pavasaris 
Lietuvos būdas 
Artojaus skundas 
Jiojo pirmoi meile 
Sanietas
Nelaimiu gadinęs 
Ant Ringos kapu 1887 m.

Tik AntTrumpūLaiko!
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.4? Naminis Daktaras, teip-gi visokiu 
Juoku ir Pamokinimai ir t.t. Kas nupirks 
SzitaKnyga turės skaitinio per visus metus.

P R E:ke TIK $1 .00.
Nusipirkite o Nesigailesite.

Szventas Petrai
Visi ant Lietuviu
Vilnis
Persisk rimas.
Rūtos daina
Misi is
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 szirsze
Maniemsiems
Gandras
Jonas Zižka
Daina
Nelaiminga jaunamarti (su natom) 
Daina
Psalme
Skundas dukreles
Givenimas doro žmogaus 
Dainele
Apie tevinia 
O asz jio—jam kalta 
Dainele
Dainele
Malda darbininko

AKIVOS ŽINELES.
Kaip su savim givena pikta pora ir 

kaip privalo giventi
Kaip žmones apie paukszczius mena 
Meile ir budai terp septiniu tanta 
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? 
Intekme 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 skanduoli atgaivinti 
Kaklo skaudėjimas 
Priesz cholera
Del plauku 
Del noses
Ant nuszalditu sunariu
Szlapioji dedervine 
Sausoji dedervine 
Priesz baltlige 
Nuomirulis
Geltlige 
Influenza 
Dieglis 
Pažandės
Užkietėjimas viduriu 
Gėlimas dantų
Plaucziu uždegimas 
Ramatizmas
Ne noras valgit 
Niežai
Jago kojos prakaituoje
Del kosulo
Trūkimas ranku 
Plauku auginimas 
Niežėjimas kūno 
Dantis czistai užlaikiti 
Akis
Galvos skaudėjimas 
Atgriebt nusinuodinusi 
Szamas vaiku burnelėje 
Kirmėlės viduriuose
Pradūrimas voties
Senos ronos
Džiova arba sukatos
Kaip gidinti plaucziu uždegimą 
Krauja sulaikiti
Medus giduole no daugelio ligų 
Skausmas galvos ir kojų užszaldimas 
No gėlimo viduriu 
Perdurimas voties
No kosulo.

Prisiuskyte tik Viena Doleri o tuojaus gausite ta Knyga per Paczta. 
g^T’Mes apmokame visus kasztus nusiuntimo.

Adresavokite

W.D.Boczkowski-Co; Mahanoy City, Pa.

W. Rynkewiczius
-:NOTAR1L’SZAS:-

233-235 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.
Apsaugoja Namui ir Naminus Rakandus nog Ugnies.

Didžiame Lietuviuką Agentūra. Kantaras Bankinis ir pardaviste Sripkorcziu ant visokiu Unija

Parduoda Szipkortes ant 
risokiu drueziausiu ir 
griausiu Laivu.
siuneziu Piningus in

Visas Dalis Svieto 
p'eicziause ir piginus*. 
Visi tie kurie per mus 
tunte apie tai geria žino

Iszduoda Dostovierne 
lel tu ka nori savo dali 
Muluvųje kam paveaū

Del Draugyscziu— 
Pristatau puikes Szarfu 

Juostai, Kepures, Karūnas 
Špilkai ir t. L 
Su kokiu nors reikalą 

kas-link Szipkorcziu, 
Piningus ir LL 

pas mane • 
teisioj*



OllFOHIllrDei muso vaiku

, Meto “Linksma VaU. „ .
, ““I, Keliauninkai.

UVga, 4-J dydelii) [. Važiavo du ponu. Susitinka
S Ilgu Istorijų, 66 Ik, i!edu kate- Vienas ^o- 

ta • • Tvi -muszt, kitas—- nemuszt. KateL Dainos ir Eiles, j),,gi pra’bilo: 
saulinis Daktaras,teip.j]'r - Nemuszkit manės, pone- 
mokinimai ir Lt. V' Iiai>. pasi’m,kjte su 8a;im’ bu' 

siu jums didele pagialba.
turės skaitinio per Ponai paklausė kates ir pa- 

■"kf tTk it a sierae Ja eu savim-. ■a L I 11\ IdI.QQ Važiuoja toliau. Pasitinka 
inirkite o NesimiUi jautL Irapie J’auti ponai eme J________  " gl tartis— muszt, ar nemuszt, bet

jautis taipo-gi eme praszytis 
taip, kaip kate, prižadėdamas 
pagelba. Tada ponai ir jin su 
savim pasiėmė.

Toliau važiuodami, pasitiko 
gaidi, avina, szuni ir anti. Ir 
juos pasiėmė su savim, nes ir 
jie prižadėjo didele pagialba.

Dar toliau bevažiuodami 
ponai rado yla. Vienas sako— 
lauszti, kitas nelauszti. Yla-gi 
prabilo:

— Ponuliai, kam jus mane 
lauezite, asz jums busiu didele 
pagialba.

Kad taip, tai ponai pasiėmė 
yla vežiman ir nuvažiavo to
liau.

Važiuoja, važiuoja toliau. 
Temsta. Kur dingti? Regi— 
szia pagiryj pirkele.

Ponai su visais pas save pri
imtaisiais eina pirkelen. Ji 
pasirodo tuszczia. Sutarta ežia 
apsinakvoti.

Ponai atsigulė lavosna, kate 
ant pripeczko, antis po suolu, 
avinas priemenėje, jautis taipo 
gi priemenėje, gaidys ant lak
tos, o szuva pas tvarta.

Visi guli. Sztai nakezia atei 
na pirkelen vagis, galvažu
džiai, razbaininkai. Pamate 
jie atszlaime puiku vežimą:— 
o, mano sau, tai musu namely
je apsinakvojo ponai; gerai, 
pasipelnysime.

Bet visi neina iszkarto pir- 
kion— eina vienas. Intejes 
pirkion, galvažudis ima pusti 
ant 
gb 
na. 
kia 
na.

rijos. Szrento Pd-i, 
Visi ut Lietoria 
Vilnis 
Persist rimis. 
Rotos da-ra 
Mislis 
Apie janniįaiciiiB 
Tikri szirdies jasssai 

L'etovio kolone įnį 
Pirma o dabar 
Nekirstas rėži. 
Mano tartai 
Gaidis ir iemtzingi, 
Paszankimas 
Ku-kn ir ki-h 
Manta arba rwea 
Daina 
Atsilikus pjoviku 
Daina sakalėlio 
Tututis ir pelėda 
Ežis ir Katinu 

Bite, mduirlijp 

Atsiminimai 
Skruzdės 
Maniemaem 
Gandras 
Jonas Žižki 
Daina
Nelaiminga jwmiK,, 
Daina
Psalme 
Skundas dukreles 
Givenimas doroie^ 
Dainele 
Apie terinia 
0 asz jio—jam hh 

Dainele 
Dainele 
Malda darbininko

AKITOS ŽD[ 
Kaip su savim girta į 

kaip privalo gira;
Kaip žmones apie pa. 
Meile ir budai 
Trumpi pamokinsi 
Kaip apsieiti serguiut 
Kas reikalinga neikia 
Kaip ir kokia oro h?” 
Kaip pažinti arklo ts 
Ar yra liga kaltam!! 
Dideles pjnvinesaB s 
Sugedimas viduriu pim. 
Persekiojimas spaudi 
Biskutis apie moters 
Kaip butu Christes Ą 

žklu
Isz bobiška knyga 
Laime
Užtrucintos dovana 
Rodos del geni gupfa 
Moterių badai 
Kokiame amžiuje prifti 
Intekme valgiom lak 
Ar cukoris kenk* dez 
Pervirszinis nandojiaa 
Tikėjimas Kinišku 
Geras spasabas 
Sriuba isz daonasoB 
Kaip ilgai mediei tat® 

NAMLMS JIE 
Del ausu 
Kaip skandaoli tiff* 
Kaklo skaudėjimai 
Priesz cholera 
Del plauku 
Del noses 

' Ant nuszaldita sma 
Szlapioji dedervine 
Sausoji dedervine 
Priesz baltlige 
Nuomirulis 
Geltlige 
Influenza 
Dieglia 
Pažandės

Užkietėjimas rifas 
Gėlimas dantų 
Plaucziu uždegimu 
Ramatizmaj 
Ne noras valgi! 
Niežai 
Jago kojos prakritį 

Del kosulo 
Trūkimas ranka 
Plauku auginimas 
Nielejimas kaso 
Dantis czistai ožiai2 

Akis 
Galvos skaodejfan 
Atgriebt DDiiniwliiS 
Siamas vaiko 
Kirmėlės ridena* 
Pradūrimas rota 
Senos ronos 
Į)iionirt»sfa“ . 
Kapriui fĮt»® ■ 
KnojisokiW u

I No geli® 
(Perinriscie®1 
iNoktsolo.

o tojaus gušte t> I 
visos hsztos •osiW-'W 

resavoiito

Kinu vaikai.

Varszave 
s
Piki, teisvbe)

es Boruta

lo dokteri ir

rinkosi jauniki

)rijos.
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ne

anai

sakik vagif
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tis

an ežios
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San Franciske Kalifornijoi, randasi labai daug kiniszku 
gyventoju kuriu vaikai ejna in presbiterijoniszkas mokslaines 
mokytis angliszkos kalbos tikėjimo raszyt ir skaityt. Mergai
tes ir vaikai konia panaszei yra aprėdytos.

Tėvas ir sūnūs.
Buvo turtingas ūkininkas. 

Jis turėjo vienturti sunu. Sū
nūs isztvirko ir, apvogęs tęva, 
iszejo miestan. Mieste jis tuoj 
praleido risus piningus ir užė
jo jam badas. Eina jis isz mies 
to miszkan. Valkiojosi ten vi
sa diena ir ant galo užmigo.

Miega ir sapnuoja, kad in 
puolė kokion duobėn, bet atė
jo motyna ir, padavusi ranka, 
isztrauke jin isz nelaimes.

Kita diena vaikinas vėl val
kiojosi po miszka, o nakti ežia 
vėl užmigo. Prisisapnavo jam, 
kad atėjo koks senelis ir, pa
siėmęs už rankos, nusivedė na 
mo. Ant rytojaus vaikinas, 
vos paeidamas, nukeliavo pas 
tėvus.

Puolė jis tėvams po kojų ir, 
bueziuodamas rankas, emi at- 
sipraszineti. Tėvas su motyna 
verke graudžiomis aszaromis 
ir, žinoma, sunui dovanojo, 
džiaugdamiesi, kad jis sugrįžo.

Nuo to laiko vaikinas pasi
darė tėvams labai paklusnus, 
darbsztus ir geras žmogus.“S. ’

KURBUNA
Mano brolis Kazimieras Mikalaus

kas pirmiau gyveno Hazelton o da
bar nežinau kur paeina isz Vilniaus 
gub., Traku pav. Kroniaus para, pra
szau atsiszaukt ant adreso: (gg o;) 

Jno, Mikalauskas
Manifold, Pa.

Mano tikras brolis Jurgis Pranaitis 
kokia 15 m. amerike. 5 m. adgalios 

gyveno Brooklyn©. Paeina isz Su
valkų gub. Naumiesczio pav. Budos 
parapijos Kaimo Tamosbudžio, Te
gul atsiszaukia ant adreso: o;)

Andrius Pranaitis,
409 E. Raspberry al. Shenandoah Pa

Mano brolis Jonas Vaitkus paeina 
isz Kauno gub., Telsziu pav., Tverų 
para., apie 5 m. kaip amerike pirmiau 

gyveno Pittsburg, o dabar nežinau 
kur jis pats ar kas kitas praszau duot 
žine ant adreso: (to 09).

Ant. Vaitkus
1025 S. Jefferson st. Chicago, Ill.

Pajieszkau gero kriaueziaus prie 
kialniu ir komzoliu darbas ant visa
dos ir užmokestis gera atsiszaukite 
ant adreso: (to 71).

Jos. Kimeza
Vandergrift, Pa.

isz kelavimo in kur paliepė, 
kad ir in gala svieto. Aficierai 
armijos buna viename pulke 
per G menesius ir paskui turi 
mainitis. Tokis pasiszventimas 
nekuriu “sunariu armijos ižga 
nimo” yra tai stebėtinas o juju 
didelis darbszumas visuose usz 
kaboruose vertas yra paguodo 
nes.

Pamokinimui.

Jau tai didele beda del vi
ro, kuris savo paezios szirdies 
ne gali iszprast.

— Pradetie milet isz laik 
kada da jaunas, o apsipaezuot 
ne jaunas, tai teip iszrodo, 
kaip iszrit klausit czirpimo vi- 
turelo o vakare prirent gar
daus skilandžio.

— Ne vienas niekad ne su
ras del saves paezios, kas ijo- 
sos jeszko su iszmincze.

— Kožnas vyras ka tiktai 
apsipaeziaves džiaugėsi ir gi
ria savo milema paeziule, o ne 
žino nebagelis kokia bus už- 
menesio, ba tiktai už menesio 
pasirodo kokia ijje yra.

— Tebiriam laike svietas 
yra turtingas visame, tiktai vi
si ubagais doribeje.

— Yra niekistes grąžei isz- 
kalbetos, teip kaip yra dauge
lis kvailu puikei pareditu.

— Juom daugiause dagiu, 
tuom bus isz jiuju puikesnis 
vainikas. Juom daugiau persz- 
kadu ir prieszinibiu, . tuom 
daugiau pasikėlimo ir tuom pa 
skui didesnis nuopelnas ir gar
be.

SKAITYK, O ŽINOSI VISKĄ.
Pranešu visiems lietuviams ir savo kostumeriams, kad aš 

perkėliau savo krautuvę į Chicago, III., kurioj galit gaut: laikro
džių, laikrodėlių, lenciūgėlių, visokių žiedų, špilkų, kolčikų, 
kompasų, kryžiukų. Puikiausiti armonikų, skrlpkų, klernetų, 
t rūbų, koncertinų ir daugybę visokių muzikališkų instrumentų. 
Gerų britvų, visokio skyriaus drukuojamų mašinukių, albumų 

ro fotografijoms, guminių litarų. Monų knygų, istoriškų ir mal-
da-knygių. Gražių popierų gromatoms rašyti su puikiausiais 
apskaitymais ir dainomis, su drukuotais aplinkui konvertais, tu- 
Ziną už 25c, 5 tuz. $1.00, perkupčiams 1000 už $6.00. Jaigu kas ne

turite mano katalogą, rašyk šiądien: prisiūsdami už 5c markę, o apturėsi mano 
Didelį Katalogą Dykai su 1000 naudingų visokių daiktų. Aš užtikrinu, kad mano 
lavoras pirmos kliasos, o prekės pigesnės kaip kitur. Perkupčiai gali gauti pirkt 
tavorą daug pigiau kaip kitur. Kviečiu visus lietuvius ir lietuvaites su orderiais 
ir visokiais pirkiniais kreiptis pas savo tautietį

M. K. Wilkewich,
3225 So. Halsted St. Dept. s. Chicago, III.

20 Metu Senas Laikraszti

r “LIETUVA”
Iszeina kas PetnycziaJL Chicago, Ill.

Laikrasztis, “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 
pasvieczioj ypacz isz didžiausio svieto, 
miesto Chicago kuriame gyvena apie 60 000 
Lietuviu ir turi szimtus visokiu paszelpiniu 
teatraliszku, bizniszku ir draugyszcziu.

■: “LIETUVOS" PRENUMERATA

Salaveiszei arba iszga- 
nimo armije.

Laikrasztis “North Ameri
can Review” paduoda straips
neli;

Iszganinga Armije (Salava- 
tion Army) yra tikejimiszku 
zokonu devinioliktam ezimt- 
metije. Tikimiszki zokonai ri- 
mokatalikinio iszpažinimo pri
žadinėję ubagiste, ezistatos ir 
paklusnumo. Armije ižganimo 
turi ir savo prižadus. Žalnie- 
rei tosios armijos turi sudėt 
prisiega ir turi nesziot mandie- 
ras turi klausit savo ofieieriu, 
turi susilaikit no gėrimu aps- 
vaiginaneziu, no rukimo ir 
avietiniu džiaugsmu: turi gy. 
vent paezedume ir nesikialt 
augsztai, uždirbinetie ant už- 
laikimo armijos ir gyvent pa- 
czedžei del karalistes Dievisz- 
kos. Perdetinei, arba aficierai 
turi sudėtie sunkesnius priža
dėjimus. Neszioje mandieras 
aficierines, nevale nesziot bran 
giu daigtu ir nesziot mandiera 
tokia pagal paliepima jiuju 
vyriausibes. Ne gali paezuotis 
be pavelijimo apskritinio vir- 
szininko, o turi imtie usz pa- 
cze isz tosios paezios armijos. 
Ne vale savo uždarbiu naudot 
paežiam, nes tiktai del armijos 
ir tai su pavelijimu glauno 
sztabo. Ne vale jiemis priimi
nėt kokiu norint dovanu del 
saves, ne maisto jokio, tik
tai tada, jagu yra reikalu pri
verstos, o korpusas ne gali 
jiems maisto dastatit. Didžiau- 
se suma yra paskirta del už- 
laikimo aficieriu armijos ižga
nimo Suvienitose Valdibose: 
del užlaikimo aficierei armi
jos ižganimo Suvienitose Wal- 
dibose: del pavieniu žmonių, 
paruezninku 6 dol. ant nedelos 
del kapitonu 7 dol. del mergų 
paruezniku 5 dol. ant nedelos 
del kapitonu moterių 6 dol., 
del paezotu vyru 10 dol. ant 
nedelos ir da po 1 dol. del kož 
no vaiko lig 14 'metu. Iszmo- 
kestes ne yra vienokios kožno- 
je vieszpatisteje, ba užlaiki- 
mas ne visur ligus. Piningai 
yra gvarantiti ant užlaikimo. 
Kožnas aficieras privalo, ant 
kiek galėdamas surinkt savo 
alga tosios dirvos ant kurios 
dirba, ir kožnas supranta gana 
gerai. O jagu katras ne gale 
tu tiek surinkt ant kiek yra 
paskirta, tai ne privalo usz tai 
rugot.
£ Aficierai turi klausit savo 
perdetiniu ir viską pildint ka 
tiktai paliepė, ypatingai ant

Suvienytuose Valstijuose^ Metams $2.00
Sziauriues Amerikos ( Puse Metu $1.00

u- 1 • • nr m f Metams $2.50.Kanadoj ir Mexike j Puge Metu 25

Rossijos, Lietuvoj ir kitos f Metams$3.00.
užrubežinese vieszpatystese t Puse ”$1.50.

Užsiraszyti “LIETUVA” galima 
kiekvienam laike.

Užsiraszant “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.

Naujas Iszradimas.
Sulaiko puolanczius plaukus, prigialbsta 

E laukams augti. Turime tukstaneziu pade- 
avoniu. Iszsiuncziame dykai geras informs 

cijas apie priežastis puolanczius plaukus ir 
kaip tame užbėgti, adresavokytei

J.M.Brundza Co; New York & Brooklji.

WOINGIPATARIMAI 
visai Šeimynai randasi musų No. 3 katalioge. 
Jame telpa aprašymai suvird 200 ligų. vyrų, mote
rų ir valkų, pasako nuo ko jos prasideda, kaip jas 
pažinti, kaip nuo jų apsisaugoti, kokias gyduoles 
naudoti, kiek jos prekinoja ir kur jas gauti. Mu
sų gyduolės kainuoja tik nuo 25c iki $1.00. Telpa 
paveikslai ir prikėš yvalrių kvepenčių ir gydan
čių muilų, Perfumų, Eleklro-gydaučių aparatų,

BANKING HOUSE 
Kampas Reade Ulicze 

Telefonas.* Worth 2822,

BISCHOFF’S
287 Broadway

New York, N, 
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
jo reikalai liktu greit, 

atlikti tegul atsiszaukt in

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta 1848m.

Pinigus siunezime in Kraju kuo greioziausei.
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo,
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in ir isz 

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del keliaujencziu in Kraju pastorojame nereikalaudami 

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

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.

— : Del vygados Tautiecziu 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 greioziausei, teisingiausei, ir 
pigiausei galite atlikti.

PRANESZIMAS
Sveikatos Jieszkantiems!
Jeigu kiti daktarai taip pasekmin

gai išgydytu sergančius kaip kad 
PHILADELPHUOS MEDICAL KLINIKOJE, 
tai ir jie būt\į taip mylimi žmonių, 
taip populariški, jiem dėkavotų taip 
kaip iš daugybės išgydytu, nors ke
lios padėkavonės žmonių žodžiais 
kalba, neminint tokiy padėkavoni^ 
už išgydytus nesveikumus, apie ku
riuos paejentai nenori kad kas bent 
būtv žinoma.

Aš St. Suska turėjau didelius skaudėj 1- 
mus ausyje, kilo skauduliai arti metą lai
ko, gydžiausi pas daugeli daktarų bet be 
pasekmes. Kuomet atsilankiau gi prieg 
PHILADELPHUOS MEDICAL KLINIKOS 
daktarų, tai I trumpą laiką man aiKį ir 
galvos skaudėjimą visiškai išgydė. Dabar 
esu visiškai sveika ir labai dekavoju PIII- 
LA. M. KLINIKAI. Su guodone — 
St. Suska 2335 Calowhill St. Phila. Pa. 
GUODOT. M. PHILA, KLINIKA.
Ilgai sirgau sunkumu krutinėję ir abel- 

nusilpnumu skaudėjimu galvos ir didelio 
kosulio, nors gydžiausi pas keletą dakta
rų per ilgą laiką, bet niekas nemaczyjo. 
Jau buvau visai nusilpęs kad negalėjau 
ne lengvą darbą dirbti. Bet kaip atsišau
kiau prie PHILA, M. KLINIKOS dak
tarų, tad manę į greitą laiką pilnai išgydė. 
Dabar jau galiu gerai dirbt ir sveikas esu, 
todėl širdingai dekavoju už sveikatą.

J. MELNICZAKS. Coatesville, Pa. 
GUODOTINI DAKTARAI.

Negaliu atidekavoti Tamistoms už ge- 
radojystę kurią man padarote. Pas daug 
daktarų buvau, bet nieko nepagelbOjo. 
Kaip tik atsišaukiau prie Tamistų, gavau ' 
Jus vaistus dabar antrus, tai tik pusę su
vartojau, tai jau aš nejaučiu jokių skau
dėjimų ir viskas jau gerai. Kada nors tik 
reikės daktariškos rodos, tai visada tiktai 
pas Jumis šauksiuos ir prašau neatsakyt. 
Mag. Weiwerene, bx 64 Hardwick, Mass.

Kurie tik norit išsigydyt, tai pri
būkite bei atsišaukit lietuv. kalboj 
o apturėsite tikrą pagelbą. Geras ir 
greitas atgavimas sveikatos, verta 
žygio, Jaigu dėl tolumo negalit pri- 
būt asabiškai, tad parašykit, aptu
rėsiu rodą ir pagelbą sveikatai.

Jeigu liga neišgydoma, tad išsyk aptu- 
rOsit teisingą pranešimą, nes čionais yra 
teisingas, lietuvis daktaras, kad lietuviam 
tarnautų ir gelbėtų nelaimingus iš ligos.

PHILA. M. KLINIKOJ, visokias ligas 
kaip vyrų taip moterų pasekmingai, ge
rai gydo; slaptas, užsikrečiamas ir visas 
ligas, kurios tik užpuola ant žmogaus kū
no bei organizmo.

Visuomet kreipkitės šituo adresu:
The Phila. Medical Clinic 1117 Walnut St.

Philadelphia, Pa.
Vai. ofiso: Nuo 10 ryt. ik 4 po piet. Neda
liom Nuo 10,80 ryto ik 8 po piet. Utarn|- 
kais ir Petnyčiom. Nuo 6 ik 8 vakare. , I

ft—“KATALIKAS”—m
12 PUSLAPIŲ DIDELIO FORMATO ILIUSTRUOTAS SAVAITRAŠTIS.

Didžiausias savaitinis lietuviškas laikraštis, išeinantis kas 
Ketvergas mieste Chicago, Ill.

Metams lėšuoja: Amerikoje - $2.00 
Europoje ir kitur - - . $3.00
Pusei metų: Amerikoje - $1.00 
Europoje ir kitur - - $1.50

“Katalike” Skaitytojas atranda daug visokių žinių iš 
Lietuvos ir iš viso svieto, daug pamokinimų, apysakų, pasa
kaičių ir visko. “Katalikas” statoma mašina “Linotype”, 
taigi raides visados aiškios, naujos. “Katalikas” beparty- 
viškas laikraštis. «>

.Užsirašantiems “Katalikų” duodama dovanos “Katali
ko” spaudos knygomis, o Naujiems Metams kiekvienam 
Skaitytojui veltui pasiunčiama lietuviškas sieninis Kalen
dorius.

PASTABA: Kas prisius $4.00, tasai gaus "Kataliką" visiems me
tams ir auksinę rašomąją plunksną (fountain pen) vertes £3.50.

. _ Kas prisius 16.50, gaus metams “Kataliką" ir paveikslą Kovos ties 
Zalgiriais, Lietuvos žemlapl ir 8v. Tėvo Pijaus paveikslą.

9 J. M. TANANEVICZE
3244 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

»Roberlnių išdirbimų, Painų, Štukų, Brukuojamų 
Mašinėlių, Armonikų Koncertinų, Britvų, Pavin- 
Cevonių ir šimtai kitokių kožnam reikalingų da
lykų Kožnas kas prisius savo tikrų vardų, pra 
zardg, adresų ir keletu markių apturės musų No. 3 
kataliogų dykai. Rašyk šcndien, o už keletos die
nų šita naudinga knyga bus tavo namuose.

Mano dede Julijonas Czepaitis 
paeina isz Kauno gub., Sziauliu pav. 
Kurtavenu para., jis pats ar kas ki
tas praszau duot žine ant adreso:

St. Czepaitis
67 N Third st. Hudson, N. Y.

Trumpos mįsles.
Locna mtile žmogui geriau- 

se-patinka.
* Tankei žmogaus būdas 

mainosi,— isz sziksztuolaus 
stojasi iszlaidus, o iszlaidus 
sziksztuolum.

* Del ko žmonis ne keneze 
savo geradeju, o taikstosi su- 
taiseis, no kuriu likos panie
kinti? Del to, jog žmonis pa- 
pratia už giara piktu uszsimo- 
ket.

* Tikus žmonis pastoje isz 
spakainaus gyvenimo, kuruos 
laime aprūpino laimia turto.

* Del iszsisaugojimo nelai
mes geram buvime reike dau
giau doribes, negu būnant ne
laimėje.

* Kas kitiem iszkiszineje 
klaidas kitu, tai jau tasai turi 
ne mažai klaidu.

* Daug yra tokiu žmonių, 
jog ne žinotu ka kalbėt, jagu 
jiemis butu uždrausta kalbėt 
gerai apie save o blogai apie 
kitus.

* Pervirszine meile moti
nos del kūdikio, yra tai silpni- 
be.

* Riaukszles ant veido ne 
vienai moterei pasidari ne rei
kalingai, vienai no nuolatinio 
juoko, kitai no surūgusio bu
do.

* Pirmutine meile yra teip 
trumpa, kaip pirmutinis karsz 
tis pavasari.

* Kam danti gele, tas užmir 
szta apie visus kitus ergelus.

* Inteligentna gimine gali 
pažint ant abrozu grinezioje 
patalpintu.

* Moteres tankei atleidže vi 
rui, ar jis kaltas ar nekaltas. 
Viras tiktai tada atleidže mo
terei, kada persitikrina, jog ij
je yra nekalta.

* Iszmintingas atsukimas 
tankei labai nužemina prieszi 
ninka negu smarkus.

Mano dede Antanas Galombows- 
kis paeina isz Suvalkų gub., Kalva
rijos pav., Rumbonių para., Dautisz- 
kiu kaimo pirmiau gyveno Pittstone 
o dabar girdėjau kad Ellefont ir ten 
užmusze. jis pats ar kas kitas praszau 
duot žine ant adreso:

G. Rakoskis
Box 108 Jefferson Line Pa.

pripeczko balana. Kate 
kad prunksztels jam akys- 
Vagiui pasirodė, kad ko- 
boba pyle pelenais akys- 
Sėdosi razbaininkas ant

kėdės. Ten buvo staezia pas
tatyta yla. Kaip szoks jis ma
nydamas, kad gyvate jin in- 
kando. Bėga pro durie. An
tie kaip pakratė eparnais— 
galvažudžiui pasirodė, kad kas 
kibirą vandens ant jo užpylė. 
Bėga priemenen. Jautis su 
avinu kaip ims badyti, razbai- 
ninkui pasirodė, kad du vyru 
jin apstojo— vienas su szakem, 
kitas su kukiu.

Iszsiverže vagis isz prieme
nes. Gaidys eme giedoti. Raz- 
baininkui pasirodė, kad kas 
rėkia: “Turėkite vagi.” Bėga 
pro tvarta. Szuva— už kojos! 
Vagiui pasirodė, kad kokia 
baisi žvėris.

Uždusęs galvažudis bėga 
prie savo draugu. Papasakojo 
jiems viską, kas atsitiko. Per
sigando visi ir, kiek jiegu, nu
dūmė miezkan.

Tris broliai.
Buvo tris broliai: du iszmin 

tingu o vienas kvailas. Paste
bėjo broliai, kad kas tai nak
timis iszgano ju pievas. Susi
tarė jie eiti sergėti.

Pirmucziausia iszejo vyriau
sias brolis. Budėjo jis, budėjo 
ir užmigo; žinoma, vasara žmo 
nes nusidirbę, nakezia miegas 
taip ir traukia. Atsikelia bro
lis - pieva iszganyta ir nieko 
nėra.

Kita nakti nuėjo pievon vi
dutinysis brolis. Budėjo jis, 
budėjo ir užmgio. Atsikėlęs 
regi— pieva iszganyta ir nieko 
nėra.

Treczia nakti insipraeze eiti 
pievon jaunesnysis brolis— 
kvailys. Broliai jo, kvailio, il
gai nenorėjo leisti, bet galu 
gale sutiko.

Sergsti kvailys pieva. Atsi
gulė ant pilvo ir guli. Akis 
limpa isz miego. Bet užmigti 
ne galima. Mat, kvailys szia 
ka pasidarė— ugi prisiriszo 
sau po barzda szepeti, tai kaip 
tik galva dribt, szepetys barz- 
don bakst.

Girdi pagalios sergėtojas— 
pievoje prukszti arkliai. Jis 
už tu arkliu ir parsivedė namo.

Mano draugas Juozupas Muszins- 
kas paeina isz Kauno gub., Panevė
žio pav. Piniavo volos., Plukiu so
džiaus 4 m. kaip amerike pirmiau gy 
vene Chicago! o dabar nežinau kur 

turiu svarbu reikalą jis pats ar kas 
kitas praszau duot žine ant adreso:

Jno. Tiszkunas
914 Jefferson St. Camden, N. J.

Mano draugai J Stanislovas, Zuzos 
irAmilijos. Miszkevicziutes paeina 
isz Kauno gub. Vilkmergės pav., 
Kupiszkio para, praszau atsiszaukt 
ant adreso;

Dom. Gurklis
423 N. Hutchinson st.

Philadelphia Pa.

Mano pusbrolei JJonas Szakas ir 
Simonas Endrukaitis abudu isz Suval 
ku gub. Naumiesczio pav. Kidulių 
gmino praszau atsiszaukt ant adreso;

(69 °») 
Jno, Balczius

420 S. Chesnut st. Collinsville 111.

Antanas ir Jonas Zablecku paeina 
isz Kauno gub, Szauliu pav. Triszku 
para, apie 10 m. kaip amerike pir
miau gyveno New Britian jis pats ar 
kas kitas praszau duot žine ant adre
so:

Fr, Balczauskas
125 Bolton st. So. Boston Mass

JOHN’S SUPPLY HOUSE
W34-2338 SO. OAKLEY AVE.. CHICAGO. ILL

Vienatine Lietuviszka Banka su kapitolu $75,000 
kuris-randasi popriežiura Valstijos Pennsylvanios ir 
talpinasi locnam name kurios verte isznesa apie 
$150,000.00. Priima piningus ant paezedumo ir 
moka 4 procentą. Siunczia piningus in visas dalis 
svieto, greįcziause ir pigiause. Agentūra minėtos 
Bankos P. V. OBIECUNAS & CO., parduoda 
Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius 
rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu 
kaneelarije po vadovyste Karaliaus Varasziaus Notariuszo už 
tvirtinto per Gub. Vai.Pennsylvanios; padaro Doviernastis ir 
kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Kussijos Konsulis.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
AGENCIJA P. V. OBIECUNAS & CO.

58S, Cor. 12-th. & Carson St., S.S. Pittsburg, Pa.

UNION RATIONAL gANK.
M AH AN 0 Y CITY, PA.

CAPITOL STOJK $125,000. SURPLUS IR PROFITS $300,000.
SuT.Valtt. Randas turi musu Banke sudėto piningo.

Mokame antra procentą ant sudėtu pininga 
Procentą pridedam prie tavo piningu pirma 
diena Sausio ir Liepos menesuose, 
ar atneszi parodint knygute ar ne. 
Mes norim kad ir jus turėtumėt 
musu Banka, nepaisant ar mažas i

Harrison Ball, Prezidentas.
F. J. Noonan, Vice-Prezidentas.
W. H. Kohler Kasijerias.

nepaisant

reikalą su
ar dydelis.

9 ryte lyg 3 popiet
...Sobatomis...

A. J. Keydosziua 
-AGENTAS- 

202 Troy St. Dayton, 0.

rewfcziuS
'AB1CSZAS.- .

Kataliogas Dykai!
Puikiausių ir geriausių: Armonikų. 

Koncertinkų, Klernetų, Smuikų ir kito
kių muzikališkų instrumentų, t e i p g i, 
lietuviškų knygų ir kitokių daiktų.

Užsakymus išpildo teisingai, greitai ir 
saugiai per express^ ar pačtą. Pasiusk 
savo aiškų adresą ir pačto markę, o Katalio- 
gą gausit dykai! Rašykit šendi, adresuojant;

M. J. DAMIJONAITIS
812 W. 33-rd SI., CHICAGO, ILL.

isz Lietuvos ir kitu daliu Svieto.
Siunozia Piningus in visas dalis 

greitai, teisingai ir pigiau negu kiti 
Agentai. Mano agentūra yra po 
prižiūra Ohijos Valstijos.

Su virsz minėtais reikalais galite 
pas mane kreipits per gromata ar 
asabiszkai o visame kanogeriause 
patarnausiu.
Keliaujantiems in Lietuva parūpino 
i^aszportus su patvirtinimu Konsulio.
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Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

W. D. Boczkowski-Co. 
Mahanoy City, Pa.

S. Norkewicz
408 West Mahanoy Are.

Si MOKYKLA SZOKIU.
InPr Waltz, Two-Step, Side-Step, Barn 
ttlUL Bance, Buck & Wing, Irish Jig Clog, 
Spanish Waltz ir 95 kitokius.
Prof. Julius, 2121 S. 1 lalsted St;Chicago,Ill.

M. VARZINSKAS
Lietu viszkas Fotografistas 

205 E. Centre St. Mulimioy City.
--------o--------

I’uikei ir pigei nutraukė v i šok k Fotografijas 
Padaro Didebis Fotografijas isz mažių ir 
indeda in Reimus. Intleda in Špilkas 
Kompasas h- Lt. Parduoda vbnkes Relinas 
Lietuvei su virsz-minetais reikalai netur 
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoji 
ir patinstama Varžinska kuris padaro 
viską kanogerlause o ir busite užganėdinti. 
Teipgi daro Fotograpijas ant Post-Karcziu.

Diržas numestas ant visados, 
Visiszkai iszgydimas gvarantytas, 
abieju licziu. senas ar jaunas, nepai
sant kaip senei turi, be peilo.
Dr. O’Malley naujas būdas gydimo 
yra tikrai nepavojingas. Be pjausti
nio, be skausmo, be operacijos, be 
patrotima laiko. Nereike nesziot 
diržio po iszgidimu.

Skaityk szita dėkinga gromata, 
Ęormanas Penn. geležinkelio kalba 
in kentenezius ant Rupturos.

Sztai ka sako:

TŪKSTANTIS 
NAKTŲ IR VIENA 

ARABISZKOS ISTORIJOS 
Perdėjo Lietuvijzkai

D. T. BOCZKAUSKAS. 

540 Puslapiu; 6x9 coliu Dydumo.
PREKE $1. 

Tik Ant Trumpo Laiko!

---- ARBA PRADŽIA-----
Skaitymo ir Raszymo 

DEL VAIKU. 25c.

“Saule” Mahanoy Cty, Pa.

Nusipirkite sau 
Buteliu
NORKEVICZIAUS
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*

ISZPARDAVIMAS 
VASARINIU DRAPANIU.

Vyrams ir Vaikams Siutai ir 
visokiu Vasariniu Apredaliu.

Gavau ruptura 10 metu adgalios. 
Lzdavau fziirtus doleriu ir bandžiau 
visokius diržius be jokios p gclbos. 
Po tam nueidavau pas Dr.O’Malleys 
ir linksmai galu sakyt kad in keletą 
nedeliu po tam aplaikiau pirma 
palengvinimą.

J. W. Bonsu m
Bei wick, Pa. 

Foreman Penn. R. R.
(Se insgrove Div.)

Morgan, Pa.— Darbai po
valei eina dirba po 4 
aut nedėlios, uždarbei 
iaz kitur pribuvusiam 
sunku gaut.

— Lietuviu didelis
isz tu visokiu atsiranda 18 d 
szio menesio atsitiko baisi 
laime pas Italijona, 6 vai. 
kare vaikas uždegė baksa 
rako ir visi butu sudega,
gilukningai iszsigialbejo, apart 
vieno vaiKiiczio kuris in antra 
diena numirė.

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

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

Garsiu Lletuvlszku-Lenk'szku Vaistu.

f

W. TRASKAUCKAS
Pirmutinis Lietuviszkaa.

GRABORIUS

Ant Korinoriaus
Dr.W.J. WINTERS

Demokratas. Isz Shenandoah, Pa.

Ka užsiima pardavinėjimu visokiu 
bižniu kokiu tik randasi Pasekmių 
gai savo darba atliekame. Jaigu nori 
savo bizni parduoti tai kreipkitės pas 
mus, mes rasime pirkėja. Pirkėjui 
patarnaujamo dykai. Jaigu mislini- 
nate pirkiti Farma arba Namus krei- 
pkytes pas mus asabiszkai arba per 
gronuta. Mes visada turime daugybe 
visokiu Namu ir Farmu, dydeliu ir 
mažių už labai pigia preke.

Adresavokite

A. K. Abraitis & Co.
...REAL ESTATE...

137 N. 13th. St., Philadelphia, Pa.

A. DANISZEWICZ.
J. HORNSBY.

L. ECKERT.

Už kompanijų preke ant 
ir greieziausiu Laivu, 
visokius Dokumentus ir 
per Konsuli. Duodu 
visokiuose reikaluose.

J. Kazlauckas
73 West St. New York, N.Y.

Ant Sudžiaus
J. J. MORAN

Daniokratas. Isz Pottsville, Pa.

FR. STRAWINSKAS 
Lietuviszka Krautuve 

...Vyno, Likeru, Areilkos ir Alaus... 

Atraszykyt man gromata, o asz jus 
pertikrinsiu kad galit pas mane gaut 
tavora pigiau ne kaip kitur.

Fr- Strawinskas-
1807 Carson St., S. S.

Pittsburg, Pa. SI .WN

įy knyga riruczei susinta.
$ Kas nusipirks, ras visokiu

Dainų isz visu užkaboriu ka
Z7 dainoja Lietuvoja.
d* Nusipirkite o turėsite Daineln, 

Per cicla meta ant visu dienelu

Lietuviszka Agentūra
Laivakorcziu ant geriausiu Laivu 

in Lietuva ir atgal. Teipgi siuneziu 
piningus už žemiause preke ir greitai 
ne vienos dienos nelaikau pas save 
svetimu piningu paskirtu siuntimui, 
viskas dirbasi teisingai nes esmių po 
kaucije, taigi meldžiu visu Lietuviu 
atsilankitie arba atsiszauktie per 
laiszka &u minėtais reikalais.

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.

, 25c.
.25c.
.25c.
.25c.

g 390 SI
fždaveme Didele Kninga 

į? Dainų susidedanti isz 
I 390 DAINŲ

Dr. A. O'Malley
158 S. Washington St., Wllkes-3arre, Pa.

Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai 
susikalbama ir susiraszoma.

Suvirszum 30 metu daktaravimo 
mieste Wilkes-Barre, muso glaunas 
ofisas. Prisiusk 2c. marke o gausi 
Knygute apie Ruptura dykai. G’PlAii)

Ant Sudžiaus
A. L. SAHY

Repnblikonas. Isz Pottsville, Pa.

Sziame laike kada Vasara baigėsi, musu 
sztore lieka daug Vasariniu Drapaniu ir kitokiu 
apredaliu kurie daug vietos užima ir nenorėdami 
laikyti ta tavora per Rudeni ir Žiema, pnstana- 
vijom iszparduoti visus vasnriinis apredalius 
už labai pigia preke. Žinoma dar vasara 
nepasilmige ir da turėsime szilumos iuvales, 
bet visgi sžitam laike sztorninkai jau perka 
Rudenini ir Žiemini Tavora ir turi padaryti 
vieta kur jias paderi. Todėl jaigu reikalaujate 
vasrinio siuto arba kitokiu apredaliu, tai dabar 
turite gera proga pirkti pigiai ir suezedint 
piningus. Ateikyt patis peržieureti szita 
tavora o jaigu reikalaujate kokiu vasariniu 
apredaliu tai geresnes progos neturėsite teip 
pigiai pirkti kaip dabar.

W. RYNKEWICZ
233-235 W. CENTRE UL.

— Lijo ir lijo!
— Ketverge turime 1 diena 

Rugsėjo.
— Tik kelos dienos vai

kams vakacijos.
— Darbai czionaitineje ap

linkinėje vos slenka.
—■' Buvo pede riksmo, kliks 

mo, daužimas makaulu ir t. t. 
Nėr ko stebėtis.

— Norints mesute kyla in 
vyrszu, nes kaip ne kurie ži- 
nunai tvirtina tai ne užilgio 
vela atpigs.

— Nedeloje ketvertą ark 
leis iszveže Juodeszku brolei 
milžiniszka vežimą muso lietu 
viszkos jaunumenes in Lake 
side. Norints truputi lijo, bet 
muso mergaites tuom nenusi 
myne ir sn savo kareiviais ėjo 
ten kur ir jie. Praleidę links
ma laika sugrįžo nakties laike 
linksmai namon.

— Kokie tai žmonis be jo 
kios jauslos ir savžines, nukir 
to galvas del deviniu žasu 
prigulineziu prie p. Grigienės 
ant W. Maple uliczios. Badai 
piktadarei yra žinomi ir lauke 
tik geresniu davadu o sunkei 
už tai turės atsakyti.

— Po vadovista profesoriaus 
Sodeikos vietinis choras gies
mininku ženklivai pasigiarino 
o nepoilgam bus vienas isz ge- 
žiausiu szioi aplinkinei. Reike 
žinot, jog muso profesoris ■ ne- 
tinginiauje nes užimtas moki
nimu giesmininku kožna va- 
kara.
R1— Albertas Shomgardas 
inžinierius Morea kasiklosia, 
jausdamas prisiartinanezia mir 
ti užsuko gara ant savo inžino 
kuri trauke žmonis ir anglis 
isz kasikiu, sulaikė visa ma 
szinerije ir krito negyvas. Prie 
žastis mirties buvo ezirdies 
liga.

— Subatos nakti salune ant 
N. Main ulyczios susikivirezi 
no Samy Jones su Juozu Szi 
manekiu, anglikas su Lietuviu 
Ant galo Jones uždavė Szi 
manskiui per veidą ir iszejo 
laukan. Szimanskie apie L. V. 
stacija Jonsa davijo ir reže 
jam su peilu in peczius inžeis- 
damas jam kepenis. 'Dabar 
Szimanskis sėdi kalėjime o Jo
nes guli mirtinam padėjime 
Ashlando ligonbutije.

f Subatoje mirė p. Wm. Va 
lineziu 12 menesiu senumo sū
nelis Jonukas. Laidotuves ku 
nelio atsibuvo Panedelio ryta. 
Tegul Dievas suramina liku
sius tėvelius.

— Už bertaineli alaus An
driukas su Jonu turėjo po par
ka tris miles lenktines. Jonukas 
laimėjo laižybas o draugai gar 
bindami greitumą teip greito 
bėgiko, gere už sveikata jiojo. 
Alutis neužilgo dingo o ir visi 
sportai.

f Praeita Subata graborius 
Traskauckas atgabeno isz Ash 
lando, kuna Onos Stetz 6 m. 
senumo lenkaite isz New Bos 
tono katra ilga laika sirgo ant 
džiovos. <

— Jau bjauresnio regėjimo 
ne galima matyt kaip girta bo
ba o ypatingai Nedelos diena 
kada lauke ant stritkario va
žiuoti in Gilbertona ar kitas 
peczes. Suskaitėm net ketures 
tokes girtas bobas stovint ant 
kampu Center ulyczios sviruo- 
jent su skriblu ant szono tuom 
darote ne tik sau geda nes ir 
visiems Lietuviams.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

Cedar Rapids, Iowa.
— Darbai povalei eina, ki

ti dirba po 4 dienas, o nekurie 
dirba pilna laika.

— Lietuviu yra pusėtinas 
būrelis,.isz tu visokiu atsiran
da, apszvieta ant mažo laips
nio, girtavimas terp žmonių 
labai iszsiplatinias. Baltruvie
ne del nekuriu moterėliu 
bai reikalinga.

Kl'CbS, Okla.— Darbai ge
rai eina.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis, isz tn visokiu atsiranda.

— 19 d. Augusto pakylo 
didelis gaisras kuris sunaikino 
du sztorus, barber szape, liete
li ir priegtam teip dideli narna 
isz viso penkios pastoges sude
gė lig pamatu, priežastistos di 
deles ugnies yra kad vandens 
negalima buvo gaut ir ugna- 
gesiu czionais visai nesiranda.

Lawrence, Mass— Pra 
eita sereda užsibaigė Lietu- 
viszkas Blaipistes Seimas ant 
kuriuo pribuvo daugeli žen- 
klivu ypatų o terp tu ir majo
ras miesto Cahill kuris turėjo 
puikia prakalba girdamas Lie
tuvius, jog laikosi blaivystes 
nes ir jisai negere jokiu svai 
ginaneziu gėrimu. Toliaus buk 
džiaugėsi isz teip puikaus pul. 
kelio mokintu Lietuviu ’kurie 
kovoje prieszais girtuoklyste, 
stengėsi užlaikyti savo szeimy- 
nas ant to paežio laipsnio inte
ligencijos ka ir kitos tautos 
kuriu ginklai yra blaivyste ir 
darbszumas. J. Vanagaitis teip 
-gi turėjo prakalbas. Olimpia 
orkiestra reže puikias ovei tu
ras. F. Juskeviczius isz Boston 
buvo pirmsedžiu ant seimo. 
Augliszkas laikrasztis “Eagle’ 
gana placzei aprasze apie Su
sivažiavimą Lietuviu.

Grand Rapids, Mich.
— Pakampinei rodininkai 

czionais laimėje, yra dydeleje, 
nes sūdąs isztirinejo buk ne 
kurie teip prasimynejadvokatai 
labai apgaudinėjo Lietuvius ir 
Lenkus, paliepdami sau mokė
ti dydeles mokestes už suraszi- 
ma visokiu dokumentu. Sudže 
liepe aresztavoti koki tai Mar
tina Mizneri kuris paėmė nog 
kokios tai Lietuves net asztuo- 
nis dolerius už paraszima va- 
ranto.

lloosick Falls, N. Y.
— Daneezu visiems aplin- 

kiniems kad musu kaimeli va
dinamam lloosick Falls sut
verėme draugyste Szv. Jurgio 
arba paszialpa del musu tau- 
tiecziu kokioi ligoi ar nelaimei 
bus apžiūrėti szitoi sveti
mo! szali.— Kaip tas miestu
kas gyvuoja da neturėjome sa
vu jokiu vardu kaip tik Po
laks. Dabar aeziu Dievui esa
me labai didelis būrelis isz- 
skirent lenkus mes padarysime 
skyrių ir busime vardu lietu
vei.— Sunku buvo pradže pa
daryti per kelis . suėjimus ale 
dabar 11 augsztu visi susira- 
sze ir ] ilnai užsimokėjo 68 ea- 
narei ir tie patys su didele aty 
da konstitucija priėmė ne vieJ szokio. Gyvanaszle atsisėdo su 
nas neatsake, no! visi trauki- 
mes^kad in menesi pribus kita 
tiek kaip geriau darbai prasi
dės.— laikysimės visi brolisz- 
kos rankos ir givuosime palei- 
savu ižgales kanogeriause. Pri
siekime visi tarnaut kits ki
tam kad ir butu blogiauses 
czesas kad ir viena vyriausybe 
laikysimės kano drueziausei.— 
ta mums Dieve padek viską 
iszpildyt kaip dabar kitskitam 
broliszkai vėliname. Kviecze 
me visus isz aplinkines arty 
mu miestuku ne tik lloosick 
Falls žednas gali prigulėti in 
szv. Jurgio draugyste no 17 
iki 45 m. palei mokesti—bus 
teip pat prižiūrėti ligoi ar mir
ties bus atiduota broliszka mei 
le ir mokestis kad but toli no 
m usu miestuko tikietas 3 dole- 
rei tai kaip bus nutarta.

Visu labu velijentis < 
draugystes.

Sekretorius Franciszkus 
Jakaitis.

Chicago.— Kruvinai užsi
baigė ezokis ant sales po No. 
4519 S. Paulina uliczios. Ko
kis tai Kazimieras Kazlauckas 
nuezove ant smert suvis nekal
tai Joną Daugėla. Kazlauckas 
turėjo susineszima su kokia tai 
gyvanaszle su kuria atėjo ant

kitu ir sznekueziavosi o Kaz
lauckas tai pateminias inpuole 
in užvidejima ir piktumą, nu- 
begias prie duriu atkiszo re
volveri ketino szautie£ in taji, 
kuris driso su jiojo milema se- 
deit. Tame pribėgo Daugėla 
mierije iszmuszimo Kazlauc- 
kui revolveri nes puolė szuvis 
ir nelaimingas krito negyvu. 
Žudintoju suėmė o nužudinta 
palaidojo.— Tokie, tai vaisei 
karezeminiu ezokiu ;kur dau
giausia jaunumene užejna ant 
pragariszko kelio.

— Vagei apiplesze koki 
tai Miką Szczipkauska ant 
§960, su kureis užsidavė kar- 
czemoje. Vagiu ne suėmė.

Roslyn, Wash.— Szuo ap
gynė savo poną. Ne senei ka
da p. Antanas Kaunas parejas 
nog pasivaikszcziojimo, L užėjo 
in saluna ant stiklo alaus. At
sistojas prie baro Jiepe duoti 
stiklą alaus, iszymdamas de 
szimtuka isz kiszeniaus o sto
vintis anglikas paregejas de- 
szimtuka rankoje trenke in 
ranka o deszimtukaa nusirito 
ant grindų. Anglikai pasilen
kė paymti deszimtuka o Kau
nas nedave. Tuom kart stovė
jo isztikiamas szuo Kauno ku
ris supratias jog ant jio pono 
užklupo, szoko ant angliko ir 
atkando puse ausies. Anglikas 
p. Kauna apskundė o kaip pro 
va užsibaigs tarne žinia.

— Darbai Jczionais slenka 
i, ba per naktie žmone- pamaželi nes dirba tik 1 ar 2 

dienas ant nedelos.

J.

Midland, Pa.— Darbai ge 
rai eina isz kitur pribuvusiam 
darbas nesunku gaut.

— Lietuviu yra apie 20 fa- 
miliju, ir apie 00 pavieniu ir 
visi malszei užsilaiko, jauni 
vaikynai labai nuliude isz prie 
žasties stokas mergynu jagu 
isz kur pribūtu pora tuzinu tai 
gautu po gražu, dora ir bago- 
ta vaikyna.

— Neužilgio ketina atlan
kyt ta apygarda p. Baltruvie
ne del apmalszinimo vieno
sportelio, 
mis pasilaio neduoda.

Homestead, Pa.— lu czio
nais buvo atvažiavę du kūnin
iai del visu žinomas kun. Tu- 
mas ir K. Aliszauckas kurie 
suvis nepasidge kaip Chr'.stu- 
so apasztalai. Laike savo pra
kalbu aminu nupasakojo kaip 
“Valparaiso studentas.” Kal
boje. buk žmonis ne mirszta tik 
stimpa kaip szuva. Toliaus isz- 
vadino tamsuneliais, karvėms, 
sumaiaze su meszlais ir t. t. Gi- 
lukis kad ant tuju prakalbu(l) 
nesirado daugiau Lietuviu o 
butu Europiszkus sveczius isz- 
vede isz sales, nes taja diena 
daugelis musiszkiu dirbo. Isz- 
peike visus Vilenczikus o gal 
už tai, kad jin iszvijo isz Vil
niaus. Jagu in kur pribus tieje 
“garbingi sveczei isz Europos’ 
tai ne duokyte isz pradžių jo
kiu piningu ant tn moksliszku 
prakalbu!! nes už surinktus pi 
ningus aplaikysite papeikima 
ir nužeminimą.— (Taji dane- 
szima sutrupinam, nes viso ne
galima talpyti ir už tai redys- 
te neatsako. R.).

Thomas, W- Va.— Darbai 
prastai eina, isz kitur pribuvu
siam darbas nesunku gaut.

— Czionais žmonelei labai 
nubudime isz priežasties.stokas 
ealiunu.

— Lietuviu didelis būrelis 
isz tu visokiu atsiranda del ne
kuriu vyreliu p. Taradaika la
bai reikalingas.

A “A A ULE”1 Mahanoy City, Pa

Teisinga Krauta, nes tikras Lietuvis užlaiko 
Malonus Viengenoziai:

Turiu sau už garbe praneszti jums 
kad, užlaikau krautuve su daugybe 
visokiu tavoro. Pas mane galima 
gauti naujausios mados Laikrodėliu, 
Žiedu, Kryželiu, Armonikų, Skripku 
visokiu Mužikalisku Instrumentu, 
Britvu, Brukuojamu Maszinukiu, 
Albomu Fotografijoms laikitie, 
Istoriszku ir Malda Kningu, visokiu 
Popieru Gromatoms rasziti su pasi
skaitymais ir dainomis su konvertais 
tuzinas už 25c., 5 tuzinai už $1.00, 
Perkupcziams 1 ,(XX) už §6. Magisz 
kos Kazytės §3. Jai norietumete 
mano nauja dydeli Kataloga prisiu- 
skito 2c. marke ir aplaikysite, kuriame 
telpasi daugybe naudingu daiktu.

Maloniesite kreipktios su sziokais 
pirkimais ant szio adreso:

W. WAIDELIS
112 Grand Street Brooklyn, N. Y.

SERGEKYS PEILO
------- IR---------

Pavojingu Operacijų

RUPTURA l“!*1. , 
ISZGYDlNTAfttfi

VYRIU - MOTERIŲ - VAIKU

Ant Supervaizoriaus
SILAS DAVIS

Repnblikonas. Bnlsiiokyte už Ji.
Isz Mahanoy City.

Ant Clerk of The Court
Frank J. Bastian

Demokratas. Lz Mahanoy City

Ant County Commissioner
T. A. Flanagan

Demokratas. Isz Pottsville, Pa.

Vienatine Lietnviszka 
Agentūra Amerikoje.

Laidoja Kimus Numirusiu. Pasannb 
Ryginus ir Vetinius del l’a.-i važinėj m< 

Krausto Baigtus ir t. t.
Viską atlieka ks nngeriau.se ir ptiikiauw 
Su virsi minėtais reikalais kreipki les pa 
jin o busite visame užganėdintais.
520 W. Centre St. Mahanoy City

Visa Biblija!
Yra tai didžiausia lietu viszkoje 

kalboje knyga turinti arti 1200 pus
lapiu susidedanti isz G6 knygų ir 
dvieju daliu. Szita knyga pritiktu 
turėti kiekvienam lietuviu o labjau- 
sia jauniem, kurie atras joje galybe 
puikiausiu ir pažadinaneziu apsaky
mu su didini naudingais pamokini
mais didžiausiu pasaulės žmonių kaip 
tai Jėzaus Kristaus Szv. Povilo, Petro, 
Jono, Lukosziaus, Salamono, Dovydo, 
ir kitu. Skubinkitės iszsiraszyt nes 
tik kol szis apgarsinimas bus tol ji 
parsiduos po $2.25 lietuviszkoms li
teroms ir po $1.75 vokiszkoms ap
darome su prisiuntimu in namus.

Adresas. o;)
John Lieporuslav

Box 360 Scranton Pa

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^ 
gyduole. Jaigu nepagelbetu 
bus sugražinti piningai. Teip 
gi iszsiuS placzes informacijas 
no ko plaukai slenka ir plin
ka, pleiskanų atsiradymas ir 
riupuczkave veidai. Tukstan- 
czei dekavoja už dyka rodą. 
Raszyk tuojaus ant adreso:

Gratis Specialists
Box 106 Sta. W. Williamsburg 

Brooklyn, N. Y.

NO. 6.
Visam

Senas Britvu pardavėjas 
ir Agentas.

Jeigu tamista reikalauji geros 
britvos, tai pirk nog manes, o ne kur 
kitur.

Ne vienas nesigraudino katras nog 
manes pirko nesigraudysi ne tu.

Torrey yra barberines britvos jeis 
visur parduoda po 3 dol., nog manes 
perki už 2 dol.

Paklausk savo sztore po kiek par
duoda “Torrey” britvas, o kada per- 
sitikrysi kad pas mane daug pigiau,, 
tada atsiusk Money order, arba re
gistrą votam laiszke 2 dol. o in pora 
dienu per paczta apturės; “Torrey” 
britva. Szitos britvos yra padirbtos 
isz puikiausio plieno, o barzda teip 
lengvai skuta kad net darosi szilta 

in smakrą. Atmik tamista kad cze 
neperki tavora 20 dol. vertes, o tik 
tai perki tikra tavora biski pigiau 
negu kitur. Jeigu tamistai nepatiktu 
tai mainau ant kitos arba gražinu 
tamistos pinigus pasilikdamas 20c. 
už savo klapata: (gy "deg)

Fr, Uckas,
Box 86 Minden, W. Va.

J. KAZLAUCKAS
Parduoda Szipkortes

Kiekvienas Lietuviukas Sztominkas 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kad musu 
tautieczei reikalaudami galėtu nusi
pirkti ir nereikalautu iszduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztorninkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojame.
Egiutoto No. 1............i....-............. 25c.
Egintero No.2...............................50c.
Zmijccznik............25c., 50c. ir $1.00.
(iiimbo l.aszai................
Meszkos Most is..............
Trejanka.........................
Linimetitasvaikams ... 
Gyduoles nuo Kosulio.. 
Liepiu Balsimas............
Anty-Lakson del vaiku
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių .25c.

” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c. 
Vanduo nuo Akiu.........................25c.
Ugniatraukis.................................25c.
Skilvio Laszai...............................25c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir

Kruvinosios............................... 75c.
‘Uicure* arba gyd. Rumatyzmo $3.50. 
Gyd. del uemaliino Pilvo............50c
Milteliai apstabdymui Galvos

skaudėjimo............................... 10c.
Laszai nuo Dantų..
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo

Kojų...........................................25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Papauto.
Gyd. nuo Grippo......
Plauku a psa ligotoj sis.. 
Muilas del Plauku.... 
Milteliai nuo Kej>enu. 
Rožes Balsam as..........
Kinder Bahamas........
Bobriaus Laszai.........
Szvelnintojas...............
Kraujo valytojas....................... $2.00.
Nervu Ramintojas....................$1.00.
Egzema arba odos uždegimas

pas Vaikus............................$1.25.
Pleisteris (Kasztavolo)................25c.
Pamada Plaukams....................... 25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise.......25c.
Gyduoles nuo Riemens................. 50c.
Vengriszkas Taisytojas Usu......... 15c.
Inkstu Vaistas..............25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles.......... ................. 25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba

abelnai skausmo ir skarbutis $1.25. 
Gyd. nuo Parku ir Niežu.......$2.00.
Gyd. nuo Dedervines...............$2.00.
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00.

10c.

.$1.25. 
.. 50c. 
...10c. 
...35c.
...25c. 
...25c. 
...50c. 
...35c.

VALSTIJOS KASIJERIUS LAIKO PININGUS BANKEMERCHANTSBANKING TRUST COMPANY
MAHANOY CITY, PA.

1 n vales geras del valstijos yra gaua atsakantis 
del tavęs.
Surplus ir Kapitulas Stakas yra 33 procento 
sudėtu piningu.
Kam laikyti piningus dykai, jaigu piningas gal 
padaryti pininga ir prietelius per sudėjimą 
piningus in szita banka.
Atneszkyte savo piningus czionais, ateis kada 
tokia diena kad tau padarys giaro.

D. M. GRAHAM, Prezidentas.
C. L. ADAMS, Vicc-Prczidentas.

D. F GUINAN, Sekretorius.
J. J. MEYERS, Kasijerius.

...D1RDKT0R1AI...
W. RYNKIEWICZ 
C. F. KAIER.

M. GAVULA.
W. I. MILĖS.

T. F. FLANAGAN.

giĮgZSAI ...
Ar gali pasakyt kokis yra geriausirs Peczius Mahanojuje?
Kokis Peczius yra daugiause naudojamas?
Visur galima rasti Model Keystone Peczius?
Už tai kad kaiminai viena ju turi ir sako kad tai geriame 
Peczius del kepimo.
Piningus sugrąžinime adgal arba duosime nauja Keystone 
Pecziu jaigu ne bus atsakantis.

Visi gire Guiuano Peczius.
i I I IN.! Zk FX.I Mahanoy City, Shenandoah 

' ■ • ’’ ■ • Mt. Carmel, Landsford.

Polithania -State Bank!
Cor. 22d. & Carson Sts*

S. S. Pittsburg, Pa.
Vienintele lietnviszka Banka, uždėta per 

paežius lietuvius ir randasi po priežiūra 
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas ium 
pinigus mokam 4-ta procentą, priskaitrud 
kas 3 menesiai. Siuncziam pinigus in viso 
dalis svieto, greit ir pigei, parduodam 
laivakortes ant visu linijų ir geležkelfc 
bilietus Amerikoj ir Kanadai. Isedirbain 
visokios ruszies Rejentalnus Dokumentus ir 
vedam provas senam krajni. Rejenlelna 
kancelarijayra rėdoma per valdiška notarą 
J. G. Miliaucka. Užkviecziam lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptisprie mus ir pavest nrmns 
jusu bankinius reikalus o persitikrisit, kad 
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe 
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. HŪigu* 
siunezant paezedumui in Banka, arba siųst 
in Lietuva, galima siųst Paežio Moucy 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar per 
Ex preso Money Orderi.

Kuslszkai Anierikoniszka Linija.
Vienatine be porsedinio Linija tarpe Amerikos ir Rusijos.
8Ą dienu in Roterdama llį dienu in Liepoju

111 k laša $29. -r, > n . . — III klasa $.‘IGn ” rDel smulkesniu žinių kreipkitcsin musui .. ,>
i n c-o” L Agentus ir centrai iszka kontora. J „ ’A71 $o2. 1 $62.

A. E. Johnson & Co.,(c.oeral Passenger Agb.) 27 Broadway, New York, N.Y.

NAUJAS PAVASARINIS TAVOBAS.^
Sziame 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 Naujausia Vasariura 
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku, 
J ekiu, Szlebiu, Trumpu Kotu ir viską ta ka yra reikalinga del 
apredimo Moterių, Alerginiu, Vaiku ir Kūdikiu,
Užlaikome visokiu Ceikiu del Szlubiniu Szlebiu o ir turime teipgi 
gatavu. Del Kūdikiu Krikszto turime visokiu Szlebukiu, Keipti 
Kepuraicziu ir t, t. Galima pas mumis pigiaus pirkti negu kitur.
Ateikite o patis persitikrinsiie kad pas mus geriausia pirkti. r" 

ill h n f mus dirba Lietuvaites.
h k flOR 122 w- Center Str.

IHU UllHUJ I_________ Mahanov City. PB

ATSISZAUJilMAS! LAIBAI SVARBUS! SKAITYKIT!

$24 SZIFKORTE IN LIETUVA $24
UZTIKRINAM, kad niekur negausyte Sifkorcziu isz Krajaus arba in Krauju pig au 

kaip PAS MUS (parūpinant nakvine prižiūrime jusu bagaža).
UŽTIKBINAM kiek viena su Paspartu Rusko Konsulo.
UZTIKRINAM, kadniekas kitas negali teip greit ir atsakaneziai ir pigiai aprūpinti 

jusu reikalu notariszku, teismi zku ir vaiskavu, atimt isz kiaujaus skolai 
i'zmokesczius, kontraktus, aktus dovierenostis ir L t.

UZTIKRINAM, tvirta kiekvienam u?ganedima visame, kas prie mus kokiam nors 
reikale atsikreipsis.

AMERICA-EUROPEAN STEAMSHIP CO.
121 Norfolk Street New York, N. Y.

Goriausias Lietu visz kas 
Sziauczius ir Czeveriku Sztoras.
Parduoda visokius apsiavimus už pigesne 

preke negu kitur. Užlaiko visokiu Czeveriku 
ir Pantaplu del vyriu, moterių ir vaiku. 
Geriausius skurinius ir guminius darbinius 
Cze batus ir Czcverikus. Priima visokius 
pataisymus ir atlieka dai ba drueziai, puikiai 
ir pagal naujausia mada, pigiau negu kiti. 
Pirkyte savo aysiavimus pas mane o busite 
užganėdinti ir suezedinsite piningus.

Vaikams ir Mergaitėms turiu puiku baltu, 
geltoniu ir kitokiu kolonu (zeveriku ir 
Pair.aplu ir per szita menesi parduosiu už 
labai pigia preke. Neeikyte pas svetimtau
tei! us pirkyte pas tautieti:

Simona Waluna 
526 W. Centre UI., 

Mahanoy City, Penna.
Bukia luosas. Iszsi mokyk balbe
rianti in 4 lig G nedeliu laiko, mo
kslas $30. Kassyk ant adreso 

NosskofTw School 1105 Penn Arc.
Pittsburg, Pu. Moklnam moteris Ir vyrius.

Introligatorne.—
APD1RBT0VE KXTQV.

Aysidirba Renos maldaknyges, istorinei1 
natos ir laikraszczei, kaipo tai:

Linksma Valanda, Dilgeles, 
Dagis, Draugas, Tėvynė ir L L 

Prisiunsdami knygas apmokeky te paeito ai 
ekspreso kasztus. Adresas:

Lithuanian Bindery* 
514 W. Spruce. Mahanoy City, ZP*

8100 NAGKADOS

Parnszyk nuinera kožnam langelije, nu- 
meias turi but neaugszlesnis už 19. ir sudek 
teip kad ant kožno szono padaryti 45. Po 
iszrisziniu atsiusk mumis ir jaigu atrasime 
kad gerai sudejiai, mes tada atsiusime jumis 
patvirtinta kvitą vertes $100 ant 4 puikiu 
lotu, 10,000 kampiniu pėdu dydumo, tik 10 
milu nog New Yorko miesto, Regulariszka 
preke tu lotu yra $199. Jaigu gerai iszrini 
virsz minėta i-zriszima tada kasztuos tik |99 
szita suma gali užmokėt ant syk $5, po tam 
$3 ant menesio. Atsiųskite iszriszima ir 
praszyk kad atsiusti jumis mapasirinfonu** 
apie musu lotas. Adresavokyte:

Reikalaujame geru agentu visur.- 

Llth.Dept. 2. Room 912,63 Park RowJS.si

B. RAGAŽINSKAS

Sziomis dienomis muso tautietis 
B Ragažinskas pargabeno visokiu 
garimu, AmerikoniszKU ir Importitn. 
Galima gaut visokiu Arielka, Vyniūt 
Arako, Kimelio, Dziniu ir t. t. 
Teipgi skambanozio Alaus ir Porteriu 

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus.

54-56 N. Main St, 
Mahanoy City.

nngeriau.se



