
BU-KART NEDELINIS LAIKRASZTIS $
“SAULE” I

YRA TAI VIENATINIS LIETUVISZKAS LAIKRASZTIS AMKRIKB <E
KURIS ISZE1NA DU-KART ANT NEDĖLIOS. ®

ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA. '
Prenumerata Kasztuoja: „ |

Aw.a.:LA I A"« VIbo Moto ( Ro.IM.lrLIrtn.oj. $3.60, |Amenke Pu„ Moto ^turopoje j *"f'u»'rskoii.„<nj.i5Sb. s 
l * * l Prūsuose 15 Marku. v

KASZANT GROMATAS IN REDYSTE ŪŽDEKYTE SZITOKI ADRI-SA $

W. D. BOCZKOWSKI - CO.
| 520-622 W. SOUTH AL, MAU ANOT CITY, PA. | 
^■Meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseeeeeeeeeeees^

No 81 ( AS SECOND CLASS MAIL MATTER. office) Malianoy City, Pa. Petnyczia 6 Spalio (October) 1911

« THE SEMI-WEEKLY |
| SAULE-SUN ! 
fr THE ONLY LITHUAIAN PAPER IN THE UNTIED STATES PUBLISHED SEMI-WEEKLY. $ 
Si HAS A LARGER CIRCULATION THAN ANY OTHER LITHUANIAN PAPER. M
£ BRINGS THE BEST RESULTS TO ADVERTISERS. RATES ON APPLICATION. Jį

PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY. |

| Subscription $2.50. į
£ REPRESENTING THE INTEREST OF NEARLY 600,000 LITHUANIANS
S RESIDING IN THE UNITED STATES.

jj PUBLISHED BY J:

W. D. BOCZKOWSKI - CO.
j 520-522 W. SOUTH AL, MAHANOY CITY, PA. |
•^ee^eesisseesessseeeeeeeeceeeeseeesiseeeeeeeeeeeeeeefc

Metas XXIV

KAS GIRDĖT?
Szimet turėsime 53 Nede- 

lias, kas vela ne atsitiks net 
in 109 metus. Visi tikėjimai 
ketina susitart ir apvaikszcziot 
53-czia Nedelia iszkilmingai 
ir dievobaimingai, o kuri tai 
pripuola 31 diena Gruodžio 
kaipo paskutine diena seno 
meto Nedeloje. Gal isz muso 
gentkartes mažai kas susilauks 
vela 53 Nedelias.

Pennsylvanijoi steite likos 
paženklinta nauja szvente die
na 12 szio menesio o tai yra 
“Columbus Day’’ ant garbes 
atradimo Ameriko per Kristu
pą Kalumba.

Tomis dienomis aplaikeme 
nauja kninga po vardu “Svei
kata, arba tiesus ir trumpas 
kelias in sveikata. Pamatines 
žinios isz Anatomijos, Fizijolo 
gijos ir Hygijenos sutaisė Dr. 
A.L. Graicziunas”. Turtas ir 
spauda “Kataliko Chicago.”

Toji knyga yra apdaryta in 
francuzini audeklą su auksiniu 
titulu, turinti 339 puslapiu su 
szimtais paveikslais, apraszant 
apie žmogaus kuna, sveikata 
valgi alkoholu, inkstus, mažu 
kudykiu ir vaiku prižiūrėji
mas, džiova ir szimtai kitu 
akyvu dalikli apie kuriuos 
kožnas privalo žinoti ne tik 
seni nes ir jauni. Toji kninga 
privalo rastis kožnam name. 
Spaudinta ant puikios popie- 
ros, drukas ajszkus o preke 
tiktai $2. Adresavokit:

John M. Tananevicz 3244 
S. Morgan St. Chicago, Ill.

Atnerikoniszki laikraszczei 
turi milžiniezkus pelnus nog 
apgarsinimu kuriuos talpina 
savo szpaltuosia, kaip ajszkina 
sekantis skaitlus. Ant meto tu
ri pelno nog apgarsinimu Sa
turday Evening Post ir Ladies 
Home Journal apie $6,000,000 
Munsey apie milijoną doleriu; 
McClures $1,700,000, Cosmo
politan $1,500,000, Everybo- 
dys $1,400,000, Coliers $2, 
000,000. Už tokius piningus 
ižduotojai gali gyvent.— O 
kiek pelno turi lietuviszki lai
kraszczei ? Konia nieko. Ponas 
lietuviszkas biznieris apsigar- 
sina laikrasztije už kokia $10 
tai yra tosios nuomones, jog 
daro dydele geradejiste lietu- 
viszkam laikraszcziuiir privalo 
apgarsinima talpyti per visus 
metus. Už tai ne kurie ižduoto- 
jai ir redaktorei ne turi geru 
czebatu ant kojų.

Italai ir Turkai.
Malta.— Fanatiszki Turkai 

ir Arabai kuopinasi užmiesty
je. In 60,000 arabu yra apsi
ginklavę m karabinus ketina 
užklupti ant Italu kada užims 
Tripolu.

Petersb trgas. — Rosije pri
žada Turkams pagialba jago 
pavėlins perplaukima masko
liams per Dardanellu.

— Viednius. — Austrije 
kerszina Italams jago atgabens 
vaiska in Albanija tai Austri
je suns vajaunus laivus.

— Toranto.— Italioniszkas 
laivas suėmė turkiszka laiva 
ant kurio radosi jenerolas 200 
vaisko, 200 arkliu, 5000 kara
binu ir daugeli amunicijos.

— Rimas.— Italionai bom- 
bardavojo miestą Tripoli. Tur 
kai apleido miestą.

ISZ AMERIKOS.
Admirolas Schley staigai 

mirė.
New York.— Admirolas 

Winfield Schley staigai mire 
ant szirdies ligos ant 44-tos 
uliczios, panedeli po piet, kris
damas ant uliczios.

Admirolas Schley eme ženk 
livas dalibas kareje July 3, 
1908, sumuszdamas iszpanisz- 
ka flota. Turėjo 72 metus se
numo, paliko paczia ir du sū
nūs.

Žudinsta isz netycziu.
Scranton, Pa.— Laike bar

niu terp burdingieriaus o gas- 
padoriaus Juozo Dambraucko, 
gyvenancziu Dickinson City, 
abudu nustume Dambrauckie- 
ne nog augsztu gonku, pasi- 
žeisdama teip, jog in trumpa 
laika mirė. Dambrauckas su 
burdingieriu likos aresztavo- 
tais.

Prabaszczius iszbego isz 
pa ra ii jos.

St. Cloud, Minn.— Neisz- 
pasakitai nudžiugo visi para- 
pijonai lenkiszkos parapijos, 
kada jiuju negeidžemas ku- 
ningelis Kromolickis prasisza- 
lino isz miesto netikėtinai. Ta
sai kuningelis vede labai 
“linksma” gyvenimą nog senei 
ir turėjo jam būti per karszta 
ant toliaus pasilikti tonais. 
Priek tam užtraukė ant baffi- 
nyczios $7000. In dingusio 
kuningelio vieta pribuvo kitas 
vardu Votzka.

Iszkeliavo musztis su 
turkum.

Hazleton, Pa.— Daugybe 
susirinko Italijonu ant L. V. 
stoties iszleisti savo tautieczius 
in tėvynė, kurie važiuoje musz 
tis su Turkum. Isz ITazletono 
radosi 15, Girardvilles 5 o isz 
Elizabet, N. J. 13. Visi iszke
liavo in New York o isz ten 
sės ant laivo tiesiog in Genoa.

Orinis pacztas.
Washington, D. C.— To

mis dienomis Earle Ovington 
iszleke su Suvienituju Steitu 
pacztu lekiojama maszina isz 
New York in Los Angeles, 
Kalifornia. Ne žinia ar nule- 
kimas teip ilgo kelio pasiseks, 
nes jagu pasisektu tai trum
pam laike pacztas naudotu le- 
kiojamas maszinas del gabeni
mo paczto in tolimas vietas.

Nelaime prie kasikiu.
Freeland, Pa.— Prie Drif- 

ton, No. 2 kasikiu septini dar
bininkai užpildinejo senas ka- 
siklas su “dortu.” Isz nežino
mos priežasties paramos sky
les sutruko ir visus darbinin
kus incziulbe dortas su vande
niu in kasiklas. Tuojaus pa- 
kylo larmas, virezininkai ka
sikiu pradėjo rūpintis iszgavi- 
mu nelaimingu ir pasisekė in 
kėlės valandas iszgauti gyvais 
du Donata Sapp ir Vasilu 
Gresza o penkis iszeme negy
vus. Nelaimingi gyveno Drif- 
tane.

Skaitlis pražuvusiu 
mažiuasi-

Austin, Pa.— Isz griuvėsiu 
miesto, kuri sunaikino vanduo 
laike trūkimo prūdo, likos su
rasta iszviso szimta ypatų. Kas 
diena randa po kelis lavonus. 
Kas diena 300 darbininkai 
dirba prie gruvesiu jeszkoda- 
mi lavonu o garsingi kazokai 
sergsti pared ko ir ne daleidže 
nieką. Pagialba del nuvargu
siu atejna isz visu daliu Ame
riko o geležinkelei gabena 
maista ir drapanas už dika.

Straikas ant geležkelio 
platinasi.

Jackson, Miss.— Visas fre
ezes regimentas milicijos likos 
iszszauktas ant apmalszinimo 
straikieriu, kurie sustojo dirb
ti ant Central Illinojaus ge- 
ležkeliu. Straikieriai užklupo 
ant trūkio kuris gabeno skeb 
sus užimti vietas straikieriu. 
Musztine tęsęsi gera valanda 
terp abieju szaliu. Asztuonio- 
leka skebsu likos pažeisti.

Isz Rosi jos, Lietuvos 
ir Lenkijos.

Maskva—Vilnius.
Naujas geležinkelis. Girdė

ti buk manoma pravesti nauja 
geležinkelio linija, jungianezia 
Maskva ir Vilnių. Toji szaka 
esą atsieitu 54 milijonais 600 
tukstanezius rubliu.

Iszvežta...
Sulig muitiniu rinkliavų de

partamento žinių, per pirma 
sziu metu pusmeti isz “Rusijos, 
visokiu daiktu iszvežta už 686 
milijonus 500 tukst. o Rusijon 
invežta—už 510 milijonu rub- 
liu.^Sulyginus su kitu metu 
iszvežimu, szimet visa-ko isz- 
vežta daugiau treczdaliu. Dau
giausia iszvežta javu 449 mili
jonai pudu už 383 milijonus 
rubliu. Miszku iszvežimas žy
miai nupuolęs.

Del lietuviu skundo.
Maskvos ir Peterburgo lie

tuviai buvo padavė Popiežiui 
skunda ant lenku už ju skriau
das, lietuviams bažnycziose 
daromas. Dabar, anotlaikrasz- 
cziu, iszsiaiszkine kad svetimu 
tikybų departamentas neradęs 
reikalingu skunda Ryman siu
sti, tiktai praneszes Rymo ku
rijai, kad skunda gavės. Deliai 
to dabartės daroma tardymas. 
Apie to tardymo pasekmes bus 
Vatikanui praneszta.

Kovos su lenkais priežastis 
tame. Lietuviai ir latviai rei
kalauja, kad jiems butu ati
duota kuri nors Peterburgo 
bažnycziu, kuria jie liuosai 
galėtu vaduotis. Lenkai to ne
nori ir ju kalba isz bažnycziu 
veja. Arcisvyskupas Kliuczin- 
skis atsisako paszalinti lenku 
kalbos pirmenybe. Mitropoli- 
tas per kunigus skatinąs lietu
vius rinkti aukas ir statytis 
sau atskira bažnyczia, kuriĮbu- 
tu vienai lietuviams su latviais. 
Lietuviai su tuo nesutinka ir 
praszo augsztaja vyriausybe, 
kad butu atiduota szv. Kot- 
rinos bažnyczia, kur butu nus
tatyta visu kalbu lygybe pa
maldų tvarkoje.

— Transvaal, Afrike, ran
dasi 74 aukso kasiklos.

— Anglijoi randasi 17,000 
ypatų, kurie turi užsiėmimą 
anglekasiklose .

Paj’ieszkojiinas-
J. J. Vaitkeviežius pajiesz- 

ko vyro kuris moka fotografis 
tiszka darba ir kad turėtu maža 
daug piningu jo biznis yra dide 
lis jis laiko buezerne, grosersz- 
tori, ir visokiu valgomu daig- 
tu. Sztoras ant 48 Walnut St. 
antras, biznis trauke malevoje 
paveikslus (fotografijas) viso
kio didumo ir parduoda laiva
kortes siuneze piningus in vi
sas dalis svieto, 720 Grand 
avė norėdami prie biznio pri
sidėt arba norėdami bizni 
pirkt isz augszcziau minėtu 
norėdami dažinot platesniu 
paaiszkinimu atsiszaukite ant 
szio adreso: (ig o;)

J. J. Vaitkevicz
48 Walnut St.
New Haven, Conn.

Akivos Žinios isz Lietuvos.
Vilkavlszkis.

Sziltines ir musztynes su ka
reiviais. Vilkaviszkyje pradėjo 
žmones sirgti sziltine (tyfu)- 
Sziomis dienomis trys numirė 
—dvi jaunos mergynos ir vie
nas jaunas vedes vyras.

— Cziaana nakti užklupo 
kaimo vyrai kareivius savo so
duose. Buvusi baisi kova: szau 
dėsi, kardais kapojesi. Bet ga- 
lu-gale vyrai kareivius nuvei
kė. Kareiviu kokia pora smar 
kiai sužeista, kažin ar bepaliks 
gyvi. Sužeistieji nugabenta 
ligonbutin. Eina tyrinėjimas, 
jieszkoma kaltininko.

Punskas.
(Suvalkų apkriezio). 60 ka

peikų už 50 rubliui Ana diena 
atėjės pas mane vienas mano 
pažinstamasai pasigyrė, kad 
koksai-tai žmogus iszkases 
daug auksiniu pinigu ir, neži
nodamas, ka su jais daryti, 
siūlas jam pirkti. Pinigu ne« 
mates. Tik viena pinigą turis. 
Patariau dalyka isztirti.

Nuvažiavęs Suvalkuosna pas 
jubileriu (zalatninka) gavės 
už tai 2 rub. Sugrįžęs žmogelis 
vėl atėjo pas mane ir emes 
praszyti paskolinti 100 rubliu, 
už kuriuos jei ne visus, tai 
nors gera dali anų iszkastuju 
pinigu nusipirktu.

Pinigu nepaskolijau. Tik 
patariau gerai tame dalyke ap 
sižiureti. Žmogelis surado mo- 
teriszke, turinezia 50 rub. Jai 
viską iszpasakojo. Na ir abu
du nuvažiavo Suvalkuosna lai 
mes jieszkoti. Nusipirko už 
50 rub. 60 tariamųjų pinigu, 
kas-žin kokia sutirsztejusia- 
pelesiuota kosze apskretusiu. 
Sugriže vėl atėjo pas mane. 
Nugramdžius ir aptrynus sztai 
kas pasirodo: “1 Kapeika 
1903 roką”, tai yra vienos va
rines kapeikos.

Pasirodė, kad apgavikas, 
geresniam pasisekimui, viena 
pinigą davė tikrai auksini. Ap 
gaviko butą kokio-ten isz Tur 
kijoe, kuris atvažiavęs ežia už
darbiautu.

Tai, mat, už 50 kapeikų, de- 
gobszumo, užmokėta 50 rubl 
liu. ir ka daugiau apgaus kad 
ne lietuvi...

Pilviszkiai.
(Mariampoles apskr.). Szven 

tadieniai jomarkai. Kitur, kiek 
girdėti, žmones nelabai ken- 
czia, kad butu szventadieniais 
jomarkai. Pilviszkiuose-gi vi
sai prieszingai. Czia palengva 
juos pradeda investi szventa
dieniais.

Taip Pilviszkiuose darosi 
pavasari ir rudeni, prasidėjus 
mineralu traszu pirkimo lai
kui. Tada galima pamatyti, 
kaip musu žmones vienmarsz- 
kiniai iszsivilke, prakaitu ap 
sipyle, velka in vežimus traszu 
maiszus. Kiti, neva droveda- 
miesi szven ta diena dirbti pa
tįs nenesza maiszu, samdo žy
dus. Bet ar sziaip ar taip—vis
gi iszeina jomarkas. Daugiau
sia, Griszkabudžio parapijų ir 
isz kitur.

Man rodos, be to lengvai 
galėtu apsieiti. Pilviszkiuose 
daug yra jomarku. Juos tokie 
pirkikai niekados neaplenkia. 
Tai-gi per tuos jomarkus ga
lėtu ir traszu nusipirkti, o 
szventas dienas tinkamiau 
szvesti.

Augurkiszke.
(Naum. apskr.). Gera pavar

gėlė... Pas girios sarga ;Duoba 
apsigyveno prasta moteriszke- 
le Miliusziene. Sakydavusi, 
kad esanti didele pavargėlė. 
Bet... Rugpiuczio 24 (11) die
na jai pavogė 600 rubliu. Tai 
tau ir didele pavargėlė!...

Joniszkio-
Apielinkeje isz rugpiuczio 

18 12 diena szv. m. Juodžiu 
dvare netoli Rudiszkiu kaimo 
isztiko gaisras, sunaikino apie 
penkias rugiu kauges, kurie 
buvo suvežti isz 40 deszimti- 
niu žemes sėjimo. Tas dvaras 
yra iszdalintas in kolonijas ir 
apgyvendytas Rusais. Padegi
mo priežastis nežinoma.

Pas mus placziai aplėkė ži
nios, jog greitu laiku neteksi- 
sime gerbiamojo D-ro p. A. 
Vaineikio, kuris isz Joniszkio 
ketina persikelti in Palanga. 
Jejgu tas iszpildytu, tai labai 
butu negeros naujienos netek
ti Verai gydanezio daktaro.

Szvedasu apielinke.
'Ąsimet pas mus api Svėdasus, 
Salas ir Szimonis (Ukmergės 
apskrityje) metai, galima sa 
kyti, vidutiniai. Rugiai buvo 
geri, tik smėlynėse nekoki. Va 
sarojus taip-pat neblogas, tik 
didžiuosius žirnius spragės 
nu-ide. Avižos ankstybos ge
resnes, miežiai vienodi. Szi
met abelnai visi vasarojai ank- 
scz’Jiu sėti geresni, o vėlybieji 
malucziukai.— But geistina, 
kąri ir kitu Lietuvos krasztu 
skaJtytojai apie savo kraszto 
dr. liu pranesztu.

Žydikai.
TCelsziu apskr. Pas mus 

rugpiuczio 22 d. užsidegė vie
no žydelio namai. Tuojaus 
gaisras apėmė daugiau žydu 
namu ir sudege dar 8 žydna- 
miai. Priežastis ugnies nežino
ma, bet spėja, kad viena sena 
žydelka neszusi lempa ir ne- 
tiezia iszliejusi žibala, isz to 
ir pati žydelka truputi apsvilu 
si. Gal butu nudegęs ir visas 
miestelis, bet per rūpesti vie
tinio klebono, tuojaus vienas 
namas, per kuri but galejius 
ugnis pasiekti kitus namus bu 
vo nugriautas, tai kiti liko ug
nies nepaliesti.

Viso labo sudege 6 budin- 
kai, o 8 triobos kartu su klė
timis ir kūtėmis.

Akivi szmotelei.
Mokinti apskaitė, jog žeme 

nog saules paima szviesos tik
tai viena tukstanezio— milijo
no dali.

— Londone yra 3,730,000 
ypatų ka niekados ne eina in 
bažnieze.

— Ne vienoje vieszpatisteje 
nesiranda tiek beproeziu kiek 
Szvaicarijo.

— Didžiauses fabrikas ant 
svieto randasi Manilo (ant Fi
lipinų). Jame dirba 10 tukstan 
ežiu darbininku ir per meta pa 
daro 80 milijonu cigaru, 40 
tukstaticžiu paperosu ir sup
jaustė tabako del rukimo 3 
tukstanezius tonu.

— Tuju žmonių ka ne val
go mėsos tiktai , daržovėmis 
maitinasi tai szirdis musza 58 
kartus ant minutos, o katrie 
valgo mesa, tai 75 kartus.

— Trecze dalis lietuviszko 
uždarbio Amerike eina in židu 
kiszeni.

— Prūsuose randasi apie 
25,000 gidintoju.

— Yra apskaitoma jog vie
nas juodvarnis suėda per me
ta 700,000 vabalu.

— Parižiuje jau atsirado gi 
dintojei, dantatraukei ir skųst 
barzdžei, specialiszkai del szu- 
nu.

A-B-Cela
-ARBA PRADŽIA-----  

Skaitymo ir Raszymo 
DEL VAIKU. 25c.

“Saule” Mahanoy Cty, Pa.

Mano vaikelei!—
Be pamato namai niekai.— 

Ir pamatas ne isz bile medegos 
gali but vienokis: Jagu isz ak 
menu murindami lipinsime su 
molu, tai jau niekai, su kal
kėm drūtesnis, o su cimantu 
gali sakytie amžinas. Ir da 
ka: niekados isz pakulu nepa- 
darisime drobes arba kokio 
kitokio ceikio. Tieje mano 
prasti inžengtinei straipsnei, 
tegul pritarnauje kaipo pa- 
veizda del prastos klasos žmo
nių. Mane kitos tautos tiek 
neapeina kiek mano tauta ir 
apie tai noriu kelis žodžius pa
kalbėt.

Jagu mes paymsime laukini 
žmogų arba norint Ameriko
ną— mokinta, paduosim ji am 
lietuviszka kninga arba kan- 
ticzka ir liepsime skaityt lie- 
tuviszkai, tai norint ir kazo
kini knuta paymsime in ranka 
ir su jojo pagelba raginsime 
skaityt, tai isztikro nieko ne 
bus ne Indijonas ne Ameriko
nas pabaigęs kolegium, ne 
skaitys. Ant visko yra paskir
tas laikas, ant visko, mano vai
kelei, o ir ant iszsimokinimo 
žmogui reike laiko.

Szendien kur tiktai klausai, 
kožnas szauke: “Lietuvei tam- 
sunai!— Lietuvei girtuoklei! 
— Lietuvei vagei! Lietuvei 
svetimoteriauninkail Lietuvei 
bedieviai! ir t. t. ir t. .

Padekime isz Lietuviu dau- 
giause tokiu atsiranda, jog tu
ri prie augszcziau minėtu “cna 
tu" dydeli patraukima,— ne 
visi,— saugok Dieve, tiktai 
padėsime dydesne dalis linkia 
prie tu arci-puikiu “cnatu." 
O ka jie kalti, jagu tokeis yra, 
kad jiejei tokeis ant svieto atė
jo, o ne sztant krikszto van
duo, ane Jordano upes vanduo 
to nuplaut, argu tuju prigym- 
tu ‘‘cnatu" numazgot.

a. ) Lietuvis tamsumas:— 
Ar-gi jis kaltas jago tamsu
nas ant duszios ir kūno, jagu 
jojo niekas neapszvietinejoane 
kaip kur gyvent ir džiaugėsi, 
jog iszmoksta kaip papūga 
paprasta poterėli, su keleis ar
tikulais, nežinodamas ka žen
klina ir kas tas Dievas ir t. t.~ 
Tokis kad ir moka skaityt 
ant maldakningiu, tai jau sta
tosi mokintu, ba moka skai
tyt.— Tegul tik tokie gauna 
paskaityt koki “pragara” ir 
kitokius antikatalikinius pur
vus, tai isz syk stosis gyvulu, 
ba “jis tai skaitė ant iezdru- 
kuotos kningos!”.

b. ) Lietuvei girtuoklei:— 
Dieve Brangus, juk žinome, 
jog kokis- medis, tokis vaisis. 
Ar-gv jus galite norėt to ir 
prieszintis gamtai, idant isz 
girtuokliu tėvu, ypatingai gir
tuokle motina ižduotu blaivu 
sutvėrimą ant svieto? Nieka
dos! Kožna motere, jausdama
si pastojus motina, tuojaus tu
ri prisitaisius visokiu trajan- 
ku, gere kas rytas, priesz valgi 
ir po valgiui ir kožno gėrimo 
daleli gaunasi atejnancziam 

obivatelui. Atejna ant svieto, 
minta motinos pienu maiszytu 
su alkoholum ir su alum ba 
alus daduoda pieną in krū
tis (!) Jagu toki kudyki viso
kie skaudulei ne pabaigė, tai 
užauga ant amžino girtuok- 
laus. O, labai mažai turime 
tokiu Lietuviu ka yra gyme 
isz blaivios motinos!

c. ) Lietuvei vagis:— Ir tai 
yra prigimta “cnata." Auga 
sūnelis prie tevelu, jau isz ma
žumos pratinasi prie tosios 
cnatos— “vagystes,” vage pa
imdami, ka nutvėrė ir su židu 
maino ant paperosu; vage pa
augę jsz kluono paszara ir isz 
klėties jievus— ir kas tiktai in 
nagus papuola, kad turėtu už 
ka mergas czestavot,— per ka 
tėvai turi namus pragaiszyt.— 
Bernai ir kumeczei dvaruosia, 
tiejei be vagimo ne gali ne 
žingsnio padarytie, vage jievus, 
vage sziaudus, vage kurą, va
ge viską ka tiktai nutvėrė.

Ar-gi isz tokiu tėvu vagiu 
gali būtie doras vaikas. Ne- 
pavesi jiam nieko, jago bus 
sztore, vogs piningus ir sza- 
kravos su skriauda sztornin- 
ko. Tokis stojesi su laiku lie- 
tuviszku bankierium arba 
agentu, tai tuojaus surinkęs 
nog žmonių piningus, suban- 
krutina arba pragėrė, ba tai 
gymes po dviem ypatom gir 
tuoktis ir vagis; bus uz klarka 
sztore, savo bosą ubagu pada- 
ris; pristos mokintis kokio 
amato ar sziauczistos ar kriau- 
czistos — vogs ka nutvers.

d. ) Lietuvei svetimoteriau- 
ninkai:— To ne butu; jagu 
girtavimas nustotu ir kad tu
rėtu paveizda nog tu, nog ku
riu turėtu būtie. Ir ne dyvai, 
jagu tamsunelei save nesuval
do. Ach Dieve! Sodoma ir 
Gomora!

Paliksiu, mano vaikelei, tai
sės lietuviszkas fain “cnatas" 
aplaikytas kaipo sukcesijes 
nog savo tevelu, kuriu niekas 
ne sztant isznaikyt. Niekas ne 
maezis ant pataisimo prigimtu 
feleriu,— ne kuningai, ne pa- 
tis szventiejei, kol ne apsiszvies 
sziek tiek atejnante gentkarte 
ir tai tas užstos už kokia 25 
metu— ne isz tu ka dabar au
ga, tiktai gal isz juju vaiku, 
ne isz visu, tiktai isz kelintu.

Ant tuszczio szendien tieje 
pasykelia balsai apszvietos! 
apszvietos reike! Ir asz sakau 
reike, nes isz kur paymsime 
taja apszvieta, kad kitos tautos 
iszsidalino taja apszvieta o 
Lietuviams nieko ne paliko, 
tai dabar turi glaustis prie ki
tu tautu, semt apszvieta, ar 
mokytis nog juju kaip reike 
elgtis gyvenant ant svieto.

Lietuviszka tauta yra pa
remta ant molinio pamato, jo
kiu budu ne gali ant tojo pa
mato stovėt; tiejei visi prava- 
dyriai yra veidmainei, ne isz- 
randa— ir ne nori iszrast bu
do sulaikimo tuju visu nela- 
biseziu! vieni skelbe apie že- 
miszka rojų,— apie budavoji- 
ma czionais ant žemes dan
gaus karalistes; cze velei girdi 
apie amžinas kankes, apie atej 
nanti gyvenimą ir t. t. ir t. t. 
Cze velei atsiranda prietelei 
darbininku su pirsztinaitem 
ant ranku, su szilkineis marsz- 
kineis, su ižszukuota barzde
le, su auksineis brileis ant no
sies (isz mandrumo ne isz span 
gimo), na ir tai prietelis dar
bininku ir tas užsilipias ant 
kokio bakso skelbe apie varga 
darbininku, nes kaip ta varga 
nusikratyt, tai ne žino. Vieni 
laikraszczei raszo apie tikybe, 
Dieva ir jog reike paguodot 
dvasiszkas ypatas, kiti velei, 
jog ne yra Dievo, ne duszios, 
kuningai szioki ir toki, jog 

apgavikai ir žmonijos skriau
dikai.— Girdint toki armideri 
terp sunu Gedimino, tai ir pro 
tingiauses ir su daugiause sme
genų žmogus turi isz proto isz- 
ejti.

O ar žinote, jog drumstam 
vandeni je geriause žvejoti! 
Ne reike tau vargsziau Lietu
vi nieko, tiktai dirbkie kaip 
jautis ant visu dykaduoniu,— 
dirbk tu, tegul dirba ir tavo 
vaikai, tegul dirba ir tavo 
biedna motere— tegul tarnau- 
je apie pulką burdingieriu, ba 
jus esate tamsuneleis, sutverti 
del procios, tavo tėvas buvo 
tamsuneliu o gyveno ant svie
to; tu esi tamsunelu— gyveni, 
— gyvens ir tavo vaikas.

Pirmutinis kėlės in pageri
nimą būties darbininko yra 
susilaikimas nog girtavimo, 
baime Dievo ir paezedumas; 
tegul moteres pagamina svei
ka prasta valgi, užlaiko szva- 
rei grinezia, tada vyras bus 
linksmas, sveikas ir pajėgas 
turės in darba o teipos-gi ir 
vaikuczei. Ne galite vaikeliu 
leist in mokslą, tai patis mo- 
kinkyte ne kuom kitu, tiktai 
puike paveizda nog saves: 
gint nog girtavimo, rukimo 
plovoniu; reike mokint baimes 
Dievo, kaip krikszczioniszkai 
gyventi, laikyti geras kningas 
arba laikraszczius kurios jau- 
nuve užims ir kitokius skaiti
nius; patis tėvai turi ejti in 
bažnyczia ir savo vaikams 
liept ejtinet o tada tėvas turės 
dydeli džiaugsma isz tokiu 
vaikeliu, ba geru ir doru tėvu 
buna ir vaikai dorus.

Daug turetau del jius, ma
no vaikelei, ka poryt, nes tu
rime ant to nustot ir tiktai pa
sakau szita, jog ir asz ne es
mių ne jokis pilozopas, tiktai 
pats per save iszmokes o ir asz 
buvau pusetiniu sukcesorium 
mano teveliu, ka duok Dieve 
jiems dangų. Dievaži teisybe 
kalbu!

Senas Maineris,
Isz Gloverso.

ISZ VISUJZAUU.
Vienuolynai.

Austrije. Sulig paskutiniu 
surokavimu, Austrijos žemeje 
yra 640 vyru vienolynu su 11 
tukst. 116 vienuoliu moterų 
vienuolynu yra 2,316 su 27 
tukst. 379 vienuolėmis.

40 laivu nuskendo.
Antwerpas, Belgije.— Ke- 

turesdeszimts laiveliu nusken
do o 24 likos iszmesti ant 
kraszto per baisia viesulą kuri 
praėjo per North Sea. Daugeli 
žmonių teip—gi pražuvo.

Suraszas monarklstu 
priesz randa.

Oporto, Portugalije.— Su- 
virszum szimtas monarkistu 
(karalaus szalininku) likos 
aresztavoti už padarima pasi- 
kelino prieszais tebyri randa. 
Terp aresztavotu randasi dau
gel civiliszku žmonių, kareiviu 
ir virszininku. Monarkistai su
sitarė užklupt ant kazarmiu, 
atimti ginklus kareiviams ir 
praplatint tuojaus revolucije 
po visa sklypą.

Musztineje pražuvo 12 mo
narkistu o in 100 likos areszta 
voti, terp tu randasi keli ku
ningai.

Darbas pasiutėlio.^03
Hanover, Angliję.— Kai- 

melije Wasel, darbininkas 
Zause, užmusze savo paczia ir 
penkis vaikus perpjaudamas 
visiems gyslas gerklesia, po 
tam pasikorė. Badai papilde 
taja baise žudinsta isz papai- 
kimo.



Mano Džiaugsmas.
Istoriszka Apisaka.

Jau ketos karietos ir bricz- 
kos stovėjo aut kiemo keli rai
telei padavinėja savo arkliu- 
tarnams, kurie pribėgo ant pa
sitikimo svecziu, krutu buvo 
ant kiemo, arklei žvenge, skam 
bėjo kamanos, ponai garsei pa
liepimus atidavinėjo, szauke 
ant tarnu arba tarp saves pa- 
sisveikinejo. Kada kasztelonas 
pasirodė ant gonku, visi prie 
jiojo artinosi, idant pasveikint 
gaspadori, kuris padavias ran 
ka puikiausei ponei invedine- 
jo su savim in pakajus del 
svecziu, o visi ėjo pask ui juo
du. Ten sveikino pribuvusius 
poni Zawistauskiene, puikei in 
aksomus pasirėdžius ir deiman 
tais apsikaiszius, už motinos 
slapstėsi Irena, ne drąsi, lig 
ko pabūgus, o vienok žiurėjo 
ant duriu, per kureis 'ineitine- 
jo sveczei. Po ne kokiam lai
kui kožnas užėmė vietas už 
stalo o tarnai padavinėjo su
dus su valgeis.

Po valandai prasidėjo pasi
kalbėjimas, seni metuose apie 
politika, apie karalu Zigmantą 
Sena, apie karunavojima ka- 
ralaiezio, kuris atsibuvo priesz 
kelis menesius Krokave, mote- 
res-gi prisiklausinejo tiem ap- 
sakimam su užsiėmimu, o jau- 
numene kalbėjosi tarp saves 
linksmai. Per atvirus langus 
buvo girdėtas cziulbejimas 
paukszcziu tarnai sukinėjosi, 
skambėjo stiklai aplinkui ir 
buvo girdėti užgėrimai ant 
vieni kitu.

Kada pietus pasibaigė ant 
kiemo davėsi girdėt trenksmas 
maždžeriaus, ant to balso pasi
kėlė gaspadoris ir padavęs ran 
kajszale saves sedintei ponei 
davė ženklą del visu ant pa
sikėlimo, pasiklonioja vieni 
kitiems seni ir jauni, moteres 
ir virai, paskubino visi ant 
gonkelu laukan, no szalies so
do kur del jaunuments buvo 
netikėtina. Ant ne mažo ple- 
co priesz gonkas stovėjoaugsz- 
ti stulpai in žeme inkasti, ant 
jiuju buvo geležines rinkutes, 
o toliaus stovėjo keli arklei 
puikei papuoszti, su puikeis 
balnais. Tarnai laike arklus 
už kamanų, o kitose rankose 
smailas pipkes. Jaunumene pa- 
macziusj tai, net rankomis 
suplojo isz džiaugsmo ir tuo- 
jaus keli paskubino pas arklus 
užszoko ant arklu, apsuko ap
linkui plečiu ir dabar mėtėsi 
su smailom pikems nugriebt 
viena isz rinkių. Kada katram 
pasisekė tas padaryt, tada plo
jimas delnais buvo ne svie- 
tiszkas, o tasai galinczius ap- 
laikinejo dovanas. Ne vienas 
taikindamas in rinke nusiver- 
tinejo no arklo, tada velei bu
vo ne mažai juoku isz neran
gumo. Irena stovėdama szale 
motinos ir žiūrėdama ant siau- 
czencziu raitelu, ne galėjo isz 
pavidumo nustot Kasztelonas 
žiurėjo ant savo dukreles su 
puikumu ir sztai susitiko su 
akimi josios isz kuriu suprato 
praszima. Tuojaus pataisė usus 
lingtelejas su galva, rodos no
rėjo pasakit: gerai, padarisiu 
ka nori—ir tuojaus nuėjo no 
gonku. Ne trukus pasirodė 
priesz gonkas, vienoje rankoje 
laikidama už kamanų balta 
arkli, kuris isz nerimasties ne 
galėjo nustovet, kitoje ranko
je laike lengva pikia. Akimier- 
koje Irena sėdėjo ant balno, 
laikidama, rankoje pikia ir 
nusiuntė savo tėvui no savo lu- 
pelu pabuczevima, leidosi in 
runda pleciaus. Griausmas plo
jimo ranku pasveikino raitel- 
ka, su kuria niekas ne norėjo 
sueiligint: jaunikaiczei pasi
traukė in “szali su arkleis, o 
Irena kelis kartus apsukus 
plečiu aplinkui, ne karszczuo- 
dama, pamaželi be godumo 
garbes, ketvirtu kartu paleido 
arklis kiek tiktai inkabino ir 
atkiszus pikia link žiedu, net 
tris ant kart nugriebė.

Te givuoje kaszteloniute!— 
paszauke visi.

Irena pakratė rinkes ant 
smaigo pikes ir stojo priesz 
gonkeles. Jaunikaiczei pasku
bino už vienas antro paimtie 
kamanas isz rankelu Irenos, 
panos padavė jei vainiką [gar
bes. Irena padekavojo jiems 
su linksmumu, nuszoko ant

savo mažyczius

V

Oel muso vaiku.

Ponas J. Smith rokunda aplaike, 
Užmokėti kriaueziui, žodi savo nedalaike, 

Brolyti kiszenei tuszti,
Smitheli ne reikėjo teip daug ūžti!

—Kur krauctius?

žemes ir tėvui, kuris pribėgo 
prie josios užsikabino ant kak 
lo.

— Na ka, kaimine ar da 
man ne pavidi tokios dukters? 
— tarė kasztelonas supuikumu 
atsigrižes in karvedi Požarski.

— Tai ne didelis daigtas 
rinkute paimt,— tarė užkal
bintas—ka-gi maezina! mer
gina vis drutvietes ne paimtu.

Kasztelonas nudavė jog to 
ne girdi, atsigryžias in visus, 
užprasze in pakaju, kur jau 
buvo kapelijos balsas girdėtas.

Saule buvo jau apszviesta 
ba jau vakaras artinosi, augsz- 
tai ant galerijos graino puiki ir 
garsi kapelije. Ponios buvo Ja 
bai puikei pasidabinia, jog net 
žėrėjo no deimantu ir kitokiu 
brangenibiu, ir vos inženge in 
sale szokiu, tuojaus leidosi po
roms. Perszokia senei pirmu
tini palonesa, nustojo, užėmė 
vietas kedese o pavede del 
jaunumenes.

-- Na ka ar ne pavidi man 
dukters, karvedi?— paklausė 
velei kasztelonas.

— Palauk tu su savo duk- 
tere, ba asz savo sunu rengiu 
szokt su taje nevidonka, pa- 
žiuresiva, o tada kalbesiva.

Ilgai naktije traukėsi zobo- 
va, ne tiktai saleje szokiu, nes 
ir visi pakajei buvo užimti. 
Svetingas kasztelonas liepe isz 
kelnores iszrist baczka midaus 
ir alaus, prineszt valgiu del 
tarnu dvariniu, szeiminos ir 
kaimuoeziu. Senas bombardie- 
ras ižgere czierka su dvaro- 
kais, tai bėga pas maždžieriu, 
idant garsint vivatus del ge- 
reneziu ponu.

Jau szvito, o Jjaunumene da 
buvo užimta szokeis, senesni 
gėrimu, o moteres apie ateite 
savo vaiku. Zobova pertrau
ke sveczes netikėtas.

Ant slenksczio sales stojo 
karaliszkas siuntinis, kaip "ant 
drabužio iszrode, klausė apie 
kasztelona.

Ponas Zawistowskis kaszte
lonas paemias raszta karalisz- 
ka su guodone skaitit. Muzika 
szokei ir szniaktos nustojo, 
lauke kožnas ka tokio ; ne pa
prasto.

— Tamistos ponai!— tarė 
kasztelonas.— Petrila karve- 
dis valakinis, sulaužė prisie- 
galavo proseniu, kurie visada 
buvo privalus ir paklusnus ka 
ralui Lanku, insiverže su savo 
žmonimis in Pakuti, mes ta ir 
kaima pavertė in plėnis: Ko- 
lomije, Tismenija, Sniatina ir 
daug kitokiu dvaru ir miestu, 
net igi Ilaliczo, per ka kara- 
lus priesz jin Joną isz tarnavo 
karvedi karaliui iszsiuncze ir 
szaukia visus isztikimus sūnūs 
del apginimo žemes. Tamistos 
ponai! tevine mus szaukia!...

Apiezobova jau niekas ne 
mielino. Senesni suskuopino in 
runda apie kasztelona, midi 
gaudami apie pavoju ir kau
kes jau padaritas per Valakus, 
jaunuve karsztai provijo apie 
kare, .dairidamiesi ant tėvu, 
kaip greitai keliaus norėtu ka- 
greieziause traukt ant Valaku.

Moteres tiktai ir mergos rau 
kesi ant seniu 'ir jaunu tojo 
džiaugsmo; juju szirdes skau- 
džiause prijautė baieibes vai
nos, norint ir laimingiausios, 
ir isz laikojrupinosi apie kela- 
vima, klausinėjo karalinio 
siuntinio: kaip daug Petrila 
turi vaisko ? kaip apsiginkla-

va

jau

insi-

ve? Ar narsus? ar karvedis 
Tarnowskis yra tikes ant 
do ? ar vaiskai ^karolinei jau 
isztrauke?

Ne truko adinos, visi
iszvažinejo rengtis ant vainos; 
iszvaževo teipos-gi siuntinis 
karalaus Zigmunto,’idant neszt 
tolin paliepimus; likosi tiktai 
karvedis Požarskis, ne galėda
mas surast savo vaikino ir ar
kliu.

— Na ka kaimine,— tare in 
kasztelona,— tai ir dabar no
rėtum merginos o ne vaikino?

Kasztelonas nieko ne atsake 
galva tiktai nukabino ant kru
tinės ir sunkei atsiduso. Požar
skis suspaudė jiam delną, žiu- 
jo valanda ant jiojo, ir pama
želi iszejo. Ponas Zawistowskis 
sėdėjo antjkedes, ne iszleido 
svecze in priemene, kaip tai 
iszpuole padaritie, supines pir- 
sztus dunksojo, ne matidamas 
dukters, kuri stovėdama pa- 
szalije, girdėjo žodžius karve
džio; kada tas iszejo. Irena 
priklaupė prie kojų tėvo ir 
pradėjo rankas bueziuot.

Kasztelonas kruptelejo, pa
griebė jei su rankom už gal
vos ir su aszaromis akise 
žiūrinėjo in jaje.

— “Džiaugsmeli” mano— 
tarė pamaželi drebaneziu Jbal- 
su. Priesz valandėlė pikta mis- 
lis perbėgo jiam per galva,— 
netekau kėlu sunu ir pats sa
ves klausiau, del ko man vie
toje merginos nedave Dievas 
sunaus? Turetau dabar ka ant 
vainos iszsiunst, del apginimo 
tevines.... Nes dabar nusi
gando, kada paregėjo prie sa
vo keliu klupojente Irena, pa
sijudino jame iszmetinejima 
saužines, o jagu už bausme 
Dievas atims no jiojo taji skar 
ba, taji “džiaugsma” kaip pats 
vadina.... Drebantem ran
kom pagriebė už galvos mer
gaite ir pabuczevo in veideli.

— Mano džiaugsmeli—isz- 
tare.

— Teveli,— atsiliepe Irena 
—tu rūpiniesi apie mus, kaip 
tai be tavęs sau rodą duosime, 
bukie malszus, tavo “džiaugs
melis” norint iszdikus ir vėjo 
pilna, bet duos visame rodą. 
Kesirupink, teveli apie moti
nėlė, asz ant to visko jausiu; 
nesirūpink apie poszne, užsiė
mimus, asz prižiuresiu, užsto
siu tave visame.

Kasztelonas atsiduso, pakra
tė su galva su neisztikista, ta- 
ridamas:

— Gaila, jog ne turi brolo, 
Irenele, pavestau jiam tave. 
Turejei juosius net tris nes 
sziandien visi po žeme....

In trecze diena po tam no 
kiemo dvarinio isztraukinejo 
ginkluotas pulkas, su kiuludu- 
siu kasztelonu ant prieszo. Ka 
reivei giedojo szventas giesmes 
kuriuos balsas maiszesi su oszi 
mu girrios in kure ne trukus 
injojo.

Langelije bokszto dvarinio 
verke kaszteloniene žiūrėdama 
in taje szale kur dingo pulkas 
vestas per josios vira. jDovanai 
Irena glamonedamasi prie jo
sios sznabždejo:

— Motinėlė, nesibijok nieko 
juk asz likausi namieje.

Kaszteloniene szluostidama 
aszaras, nuolatos kalbėjo:

— O, kam man Dievas 
vieno ne paliko sunelo?!

(Toliaus bus.)

ne

Dukvenoje dydeli nesutiki
mai, 

Terp senu ir jaunu padūki
mai, 

Isz priežasties bobų, 
Nedorėliu!

Jagu vyruczei daugiau proto 
ne turyt,

Tai veluk tarp saves apsi- 
malszikyt,

Nog pagundų atsikratikyt, 
Už nosių boboms vestis ne- 

siduokyt!

Isz Vingrovo tiligrapa gavau, 
In tenais tuo nusidaviau, 

Ten seni užtikau, jau ne jauna 
Kuris kožna su liežuviu pjau

na;
Visiems baisei in akis užėjo, 
Ne vienas su juom būti ne 

norėjo.
Maineris tai smarkiauses, 

Isz darbo paejna pirmiauses, 
Kas diena lodoje karus sze- 

szis,
Už jarda gauna dolerius tris. 
Ne senei czion “szio” atsibuvo, 

Tai mat ir senis pribuvo, 
Visa savo uždarbi pralęjdo, 

O paczei in Lietuva nieko ne 
leido.

Geriau davadni vyrai pada
rytu,

Kad toki paikeza isz miesto 
iezvarytu.

Mažojo Jonuko malda.
Karta vargingoji nai 

re in 
liūs:

— Mano mylimieji! 
jums sziandie ko duoti 
ežiu, nes nėra nei duonos kąs
nelio, nei miltu dulkeles. Pra- 
szykite Dievo, kad mums pa
dėtu. Jis yra gailestingiausia- 
sai.

Mažytis septyneriu metu 
Jonukas nuėjo mokyklon ne
valgęs ir labai nubudęs. Pake
liui jis užėjo bažnyczion, atsi 
klaupė pas altofTu ir garsiai 
eme melsties:

— Teve musu, Kuris esi 
danguose!., mus namie yra net 
penketas ir neturime ko valgy
ti! Mamyte jau neturi nei duo
nos, nei miltu! Duok mums 
ko valgyti, kad drauge su ma
myte nenumirtume badu! Tu, 
Gailestingiausiasai Dievuliau, 
gali mums padėti, nes juk ir 
prižadėjai szelpti tuos, kurie 
Tavęs nuoszirdžiai maldaus.

Taip meldėsi mažytis Jone
lis, o aszaros redejo per veide
lius, paskui jis pasikėlė ir nuė
jo mokyklon.

Sugrįžęs isz mokyklos na
mo. Jonelis rado ant stalo 
pala duonos ir maisziuka mil
tu.

szle ta 
i vaike-

neturiu
pusry-

ke.-

— O priesz tęva?
— Mano diedukas.
— O kas bus Tamstos in- 

pedinis?
Jeigu Dievas duos, tai 

inpedinis bus mano sūnūs.
- Kad a n gi tad kiekvie

nas— tese keleivis sziuose rū
muose gyveno tik koki laika, 
kad vėl užleidus kitam vieta, 
tai Tamstos romai yra tikras 
viesznamis. Tikekie Tamsta, 
kad geriau butu pamesti pui
kybe, o gaileties vargszu, tuo
met Tamsta turėsi amžinaji 
narna aname,pasaulyje....

Giliai pamąstęs, ponas su
teikė keleiviui gera nakvyne 
ir nuo to laiko buvo gailestin

KU R BŪNA
Mano brolis Antanas Dobrovolskį 

paeina isz Kauno gub., Telsziu pav.. 
10 me kaip isz lieluvos pirmiau gy. 
veno Du Bois Pa. o dabar nežinau 
kur jis p*ts ar kas kitas praszau duot 
žine ant adreso: (fg oj)

Jno. Dobrovolskis
Box 267 Coal Centre, Pa

Czikage kokis tai iszgamas, 
Gerai czionais žinomas, 
Pacze Lietuvei palikė,

Be jokio skatykoU
Nepoilgam pasitraukė czio

nais mergina,
Juk czionais tai ne navina, 

Su jaja gyveno drauge, 
Pacze paliko su vaikais varge.

Badai in Melrosepark nusi- 
tarabanino,

Kaip vyras su pacze ten gy
veni,

Bet palicije apie tai dažinojo, 
Varanta abiems iszgiedojo.

Abudu dabar cypeje uždariti, 
Graudžes aszaras pradėjo lieti,

Valdže nusiuns in Lietuva 
adgalos,

Del savo apleistos prisiegos.

Czedleri keli grajotai suėjo, 
In viena grincze atėjo, 

Kaziruoti pradėjo, 
Po szimtine sudėjo.

Gaspadine sztant motere, 
Balu tiems girtuoklams pa

dare, 
Laukan iszmete, 

Marszalas in cypė indejo.
Tai tau pijokelei, 

Nebagelei,
Reikėjo namie sėdėti.

•‘Saule” malszei skaityti, 
Busit spakaini,

Kiszenei ne bus tuszti.

Meridane yra puiki draugyste, 
Tik ne pildo vienas sąnaris 

prezidentiste, 
Vietoje draugyste girt, 

Greicziau vėlina jai mirt.
Visus brolus paniekina, 
Visaip juosus iszvadina, 

Kaip da iszgirsiu apie tai, 
Tai ponui prezidentui bus 

ne gerai.

Pakvinoke revolucije atsibuvo 
Keli in nevale pakliuvo, 

Turkai su Italionais, 
Lietuvei pasirodė cimbolais.

Butelei piszkejo, 
Kraujes isz makaulių tiszkejo 
Po 30 rubliu kožnas užsimo

kėjo,
Namon apsilaižęs parėjo.

Vyruczei tokiu budu Lietuva 
neprikialsite,

Tik daugiau visa tauta nuže
minsite, 

Paguodones neturėsite,
Isz Ameriko bėgti turėsite.

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 pačtų. Pasiusk 
savo aiškų adresą ir pačto markę, o Katalio- 
gą gausit dykai! Rašykit šeudi, adresuojant;

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

— Vojc— džiaugsnrngai 
suszuko Jonelis — aeziu Die
vuliui brangiausiajam, Kuris 
iszklause mano maldeles! Pa- 
sakykie man, mylimiausioji 
mamyte, ar ne aniolas isz dan
gaus tai visa mums atnesze?

— Ne— tarė mama— bet 
visgi tai Dievo dovana, Kuris 
tai visa suteikė mums szia ke
kių budu; Tavo karsztos mal
deles žodžius girdėjo bažny- 
czioje viena ponia. Jai mus vi 
su labai pagailo, tad sugrįžu
sį namo atsiuntė sztai szita ke
palą ir miltu. Džiaugkites, ma 
no mažycziai ir padekavokite 
Vieszpacziui Dievui už Jo 
globa.

Duona ir vanduo.
Karta ledai iszmusze vieno 

kaimo javus. Nebuvo ko val
gyti. Petrutis nuėjo kitan kai
man praszyti duonos. Antanė
lis, turtingiausiojo ūkininko 
sūnūs, sėdėjo pas namus, vai 
gydamas duona su sviestu.

— Duokie man nors gaba
lėli duonos, nes badas baisiai 
kankina— nedrąsiai paprasze 
Petrutis.

Bet Antanėlis piktai tarė:
— Eikie sau toliau, man pa 

ežiam norisi valgyti!
Po to atsitikimo perejo ko

kie metai laiko. Antanėli^ 
ganė ožkas, kuriu viena karta 
eme ir prapuolė. Ilgai vaiki
nas vai kszcziojo ožkos bejiesz 
kodamas, bet veltui. Tuo tar
pu saule taip kepino, kad pra
kaitas biro, lyg isz rieezio van 
duo. Antanėlis labai užsimanė 
gerti, o vandens niekur ne la- 
szelio.

Sztai pagaliaus užėjo An
tanėlis Petruti, kuris begany- gas visiems pavargusiems. 
damas turėjo su savim asuoteli 
szaltinio vandens.

— Duokie man nors kelis 
laužus vandene, nes baisiai 
troksztu, staeziai mirsztu sau
les kepinamas— eme maldauti 
Antanėlis.

Bet piemenukas atsake:
— Eik sau toliau,'asz pats 

noriu gerti.
Tada Antaneles atsiminė, 

kaip kada-tai tokiais paežiais 
žodžiais stūmė nuo saves Pe
truti, kai tasai paprasze duo
nos

Pabiro vaikeliui isz akiu 
aszaros, paėmė Patinti už ka
klo ir prasze dovanoti Petru- 
czio szirdis tuoj sumiiiksztejo. 
priglaudę jis Antanėli in save, 
pabueziavo, pagirdė szaltu ty
ru vandenėliu, padėjo sujieez 
koti ožkos ir palydėjo namo.

Atsisveikidamas su savo 
prieteliu Antanėlis tarė:

— Dievulis geriausias 
gu tau atlygina, Petruti. 
tavęs niekados tegalėsiu 
mirszti.

Rublius.
Vienas sodietis, vardu Bal

trus, buvo žinomas, kaipo pa
maldus ir doras žmogus. Jis 
dažnai kalbėjo:

— Kas visa szirdžia myli 
Vieszpati Dieva, tam nesunku 
dirbti gerus darbus ir vengti 
bloga.

Tame pacziarae kaime buvo 
labai audringo budo bernas; 
pyko jis del bile smulkmenos, 
keike 
džiais. 
na ir 
mestu
bet bernas visuomet atsaky
davo:

— Kur-gi ežia nepyksi ir 
nekeiksi, kad žmones ir žvėris 
viską daro prieszingai.

Viena ryta Baltrus tarė:
— Klausykie Andriau, 

sztai dedu rubliu: jei isztisa 
diena busi kantrus, nesupyTksi, 
netarsi ne vieno bjauraus žo

le- džio, nesukeiksi, duosiu vaka- 
asz re tau szita rubliu.
už- Andrius sutiko visa diena 

:laikyties, bet jo draugai nu 
Įtarė Andriu erzinti, kad jis 
■negalėtu to rubliaus laimėti.
1 Ka ne dare draugai Andriui, 

ženklo neliko.' bet jis iszkente ir per visa die- 
i gyveno labai na “eisztare ne vieno bjaures- 

OJ nio žodžio.
I Vakare Baltrus davė An
driui rubliu, tardamas:

| — Te, brolyti, rubliu, lai- 
, mejai. Bet geda tau, kad del 

atsake, kad jo rūmai ne viesz- menko pinigo padarei dau
giau, negu del Dievo meiles.

Tie žodžiai puolė Andriaus 
szirdin. Ant rytojaus nubėgo 

, karsztai pasi- 
i, o rubliu iszdalino el- 

i, kad Dievas jam at- 
ir duotu isztverme lai-

Mano vyras Stanislovas Palijaus- 
kas Kauno gub., Panevėžio pav,. 
Naumiesczio gmino, Kondrienu kai
mo 30 metu senumo. Jis pabėgo isz 
Szenandoro 16 Mojaus kaip tik da- 
sižinojo kad atvažiuoju isz Lietu
vos, ir nukelavo gal in Cbicaga. 
Taigi jaigu kas man apie jin pranesz 
tai aplaikis didele nagrada, arba 
gal jis pats atsiszauks. Jis yra kriau 
ožius. Duokyte žinia ant adreso:

(to 81).
Jieva Polijanskiene

% Mrs. C. O Suwisit 
116 Ybamas st. Bloomfield, N.J.

Keleivis, 
puikus rūmai, kuriu ! 
ne

B ivo 
sziandte 
Tuos rūmuose 
turtingas ponas.

Karta atėjo senas keleivis 
praszyties in tuosius rumusi 
nakvynes, bet ponas piktai 
iiIl-iI-.. l-.l/l Irt v. z. n.nzn ’

kuobiauriausiais žo 
Baltrus dažnai szi her

bare ir prasze, kad jis 
toki savo papratima,

Mano brolei Jokūbas ir Juozas Zai 
kai Jokūbas 15 metu kaip Amerike, 
10 metu adgalos gyveno Washing
tone: Juozas 10 metu kaip Amerike, 
6 metai atgalos gyveno Pottsville, 
Pa. paeina isz gub. Suvaiko gub. 
Mariampoles pav. Mariampolesjpaczto 
gmino Mokolu Kaimas Mokolu pra
szau atsiszaukt ant adreso; (gg o))

Ansb Zaikus
212 W. Mayberry ai. 

Shenandoah, Pa.

Mano pusbrolis Jonas Levanavicz 
4 m. kaip amerike, pirmiau gyveno 
St. Louis, Mo, o dabar nežinau kur 
paeina isz Vilniaus gub. Traku pav., 
paczto Jesnu, gmino, Jesnu kaimo 
Saboliu praszau atsiszaukt ant adre; 
so:

’ J. Sodaitis
14 S. Peach ai. Senandoah Pa.

Mano draugas Jurgis Valutkevi- 
czius 4 m, kaip amerike paeina isz 
Suvalkų gub. Kalvarijos pav. Kros
nos gm:no. Krasenkos kaimo jis pats 
ar kas kitas praszau duot žine ant 
adreso:

Jno, Balnis
Box 94 Granby Conn.

□ amis.
Tai girdėdamas ponas tarė:
— Tebunie-gi bent man .rnnuiu. Axui, ■

leista užduoti Tamstai tris jis bažnyczion, 
klausimus. melde,

— Leidžiu— atsake puikus'g-toms.
ponas. Įleistu

— Tai-gi pasakykie man Įkyties nuo visa bloga, o eiti 
pirmueziausiai, ponuli, kas Dievo meiles keliu. Vieszpats 
priesz Tamsta sziuose rūmuose iszklause Andriaus praszymo, 
gyveno ?

— Mano tėvas.

Mano pus brolis Antanas Lanozka 
8 metai amerike ir JerRmina Staupa. 
7 metai amerike. Abudu isz Kauno 
gub. Panevėžio pav, Vabalninku 
parap Tegul atsiszauke ant adreso:

(28 °»)
F. Miszkinas

No. 27 Low Shoemaker, Pa
Sch. Co.

ir Andrius pasidarė pavyzdin 
gas visai apylinkei.

I Ant Skaudėjimo Peczuose...
n Ka tankiausia paeina nog kokios ligos inkstu—
< privalai imti tokia gyduole katra praszalina tame
» priežasti ir priduoda palengvinimą

Severos Gyduole nog Inkstu ir Kepenų
yra iszbandyta ir atsakanezia gyduole, katra yra 
gerai žinoma nog visokiu ligų kepenų, inkstu ir 
netvarkos pusleje

Priduoda veiklumą ir pajėgas silpnams Inkstams. 
Pabudina kepenis prie normaliszko veiksmingumo. 
Pataiso netvarkuma szlapumos inrankiu.

Preke 50c. ir £1.00.

Neužganedimas...
Svaigulis, skausmą galvos, užkietejima, apsunkini
mą kepenų—yra nekurtos priežasties paeinanezios 
nog blogo malimo arba dispepsijos. Bet tas viskas 
gal duotis prasiszalint, jaigu per koki tai laika imsi

Severos Balsamas Gyvasties
Preke 75c.

Kam Kentėt Skausmus...
Žmogus sveikas privalo būti liuesas nog visokiu 
skausmu. Skausmas peczuose, sztyvumas sąnariu, 
isztinimu, uždegimą ir kitoki skausmai vyrsziutini 
paeinanezios ar tai nog rumatiznio, nuralgijos, iszsi- 
nerimo ir traukucziu reikalaujama atsakanezia 
gyduole. Jaigu nori gaut greita ir tikra palengvini
mą tai pabandyk

Severos Aliejus Szv. Gothardo
Preke 50c.

Vėliname idant pabandytu met viena bonkute szedien. Parsiduoda visuose Aptiekose 
ir pardavetoju gyduolių. Direkcijos kaip vartot yra suraszytos aiszkei Lietuviszkai. 
Buk tikras kad tau duoda teisingus gyduoles su parasziu

Mano draugas Juozas Szlamai 10 
m. kaip amerike pirmiau gyveno Sze 
□ andori o dabar nežinau kur paeina 
isz Vilniaus gub , Traku pav , paczto 
Jesnu gmino Jesnu kaimo Sobaliu 
praszau atsiszaukt ant adreso:

J. Nanartovicz
211 E. Apple al. Shenandoah, Pa.

Mano pusbrolei Kazimieras ir Jur
gis ButKauckai paeina isz Suvalkų 
gub , Krosnos para., Smalniczios kai
mo, pirmiau gyveno Shenandori o 
dabar nežinau kur praszau atsiszaukt 
ant adreso:

P. Butkus
|49 Lake View avė. Syracuse N. Y.

Mano szvogeris Ludvikas Matule- 
viezius 24 metai kaip amerike pir
miau gyveno Pittstone ir New Yorke 
o dabar nežinau kur paeina isz Su
valkų gub., Kalvarijos pav., Simno 
pacztas, Krosnos gmino, Vartų kai
mo praszau atsiszaukt ant adreso:

(to 83)
J. Stenukinas

230 E. R R st. Mahanoy City Pa.

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 su minėtais reikalais.

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.
Vienatine Lietuviszka

Agentūra Amerikoje.
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 
patarnaujame dykai. Jaigu mislini- 
nate pirkiti Farma arba Namus krei- 
pkytes pas mus asabiszkai arba per 
gromata. Mes visada turime daugybe 
visokiu Namu ir Farmu, dydeliu ir 
mažių už labai pigia preke.

Adresavokite

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

137 N. I3tb. St., Philadelphia, Pa,
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Fanatizmas židiszkas vi 
dutinuose amžiuose.

Gazieta kasdienine “Kurjer 
Lvovski” isz dienos 27 ritguo, 
szi meta patalpino paviję apgar 
ginta prisieka Dr. Caro, rabino 
ir Ivavinio rodninko, kurioje 
tikrina” priesz Dieva ir žmo
nis kalba, jog užmetinejimai 
ant židu abelnai arba kuriam 
norint eztamui židiszkui, buk 
reikalauje krikezczionino krau 
jo, yra klaidingu, neteisiugu ir 
be jokio pamato— yra didele 
melagiste.

Tuom laik “Obrona” orga
nas kriksczioniszko susiriszimo 
Lvave num. 15 apgarsina fak
tus paremtus ant dokumentu.

Kaip toli paslinktas buvo 
fanatizmas tikimiszkas pas ži- 
dus viduriniose amžiose, pa
remtas ant slikszcziu paliepi
mo ir papratimu talmudiniu, 
daveda taji naudojima kraujo 
krikszczioniszko laike szven- 
tes Veliku. Istorije visu kara- 
liszCziu ir padavimai žmonių 
skelbe placzei apie ta paprati
nta, paduosime gi czion kelis 
tikrus faktus.

Mete 1234 Norvige, Ang
lijoje, židai pavogt kūdiki 
krikszczionini ir per ciela me
ta puikei szeri, norėdami jin 
ant Veliku sukriževot. Bet 
tas mieris iszsidavi, kūdiki ate 
mi o kaltininkus nubaudi.

Mete 1265angelskam mieste 
Linčolne židai pagriebi kūdiki 
8 metu, plaki, jin erszkeczeis 
apvainikavo križevojo, szona 
jiam perduri, tulže girde, pil
vą prareži ir vidurius iszleido 
o kuna uszkasi in žeme. Nes 
kada žemi du kartus kuna isz- 
meti in virsz(?) tada iszmeti in 
szulini. Motina kūdikio “radus 
ezulineje kuna, padavi in suda 
Suemi gaspadori tojo namo, 
kureme kūdiki kankino, prisi
pažino prie visko ir likosi nu
baustas supleezitas su arkleis o 
jiojo draugininkai isz viso 90 
likosi pakarti Londone.

Mete 1271 Vokietijoje tūla 
boba pardavi mergaite septi
niu metu ant užmuszimo. Su- 
pjaustia jaje ir krauja isz jo
gos isz tekinia, inmeti jaje ži
dai in upe ir akmenais užverti. 
Žuvininkai paregėjo josos ran
ka iszemi isz vandenio ir in

Lekiojimas neg mariu lig mariu.
Keliolika lekiotoju nutarė perlėkti skersai Ameriko arba 

nog mariu lig mariu už ka ketina aplaikyti 50. tukstaneziu do
leriu dovanu. Pirmutinis pradėjo ilga kelione Robertas Fow
ler isz San Francisco. Priesz kelione atsisveikino su savo moti 
na bueziuodamas jia in veidą, augseziau parodo jin stovinti 
prie maszinos priesz lekiojima.

padaria, liepi jiam prisiegt, 
jog juju ne ižduos. Nes, kada 
braciszkus buvo artimas smer- 
tes, pripažsno perdetiniui kas 
su juom buvo o kada sūdąs 
paemi taje prova in rankas, 
braciszkus apie baisu kankini 
ma per židus apsaki ir prisieki 
tai keli židai likosi in ketures 
dales pakirsti.
(Isz kningu sūdo lubelskio)

Mete 1639 ubagas pardavi 
kūdiki isz Kamaszieu szale 
Leuczijos židams už 1 auksini 
ir 15 skatiku. Židai likosi in 
ketures dales sukapoti ir ant 
grižkelo pakabinti.— (Aktuo
se tribunolo isz Lenczisos).

Mete 1698, utarniuke priesz 
szvente Marijos Magdalenos 
buvo prova Margarietos Mrocz 
kovienes, kuri židams pardavė 
ant papjovimo savo duktė. Ži
dus ir motina nukirsdino.

Tai rots užklausimas.
— Ka norėjau ponios pa

klaust. ...
— Sakik drasei.
— Su katrai ranka poni no- 

šia szluostai?
—- Su deszinia.
— O asz su skepetele.

riszka Agentūra 
rožių ant geriausia Laivu 
ir atgal. Teipgi šaacziu 

ž žemiause preke ir greitai 
dienos nelaikau pas save 

iningu paskirtu siuntimui, 
basi teisingai nes esmių po 
iigi meldžiu visu betaria 
e6 arba atsiszauklie per 

minėtais reikalais-

Su godone

)ras Lapinskas 
tV.JIalianoyAve. 
hanojWL-
ne Lictufiszk# 
ntura Amerikoje
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Abraitis A Co. | 
pat ESTATE- 
sl( fiiuttjUft. :

miestą davi žinia. Židus suemi 
ir draugia su taje nedora boba 
pakori.

O szitai iezaiszkimae, išim
tas isz sudiniu aktu lenkiszku 
tribunolu.

Mete 157.8, keli židai pagrie 
bi maža vaikiuką, sunu Motie
jaus Petrenio isz Svinarovo ir 
paslepi jin savo karezemoje.— 
Po kėlu dienu iszteszkino isz 
gislu vaikiuko krauje, o kuna 
inmeti in dumblini prūdą. Kū
nas tas vienok per žmonis Ii 
kosi surastas ir sudėtas Miel- 
nickam sude. Po apžiūrėjimui 
negivelo, nužvelgi ant ranku 
mažus žaidulus, paeinanezius 
no inkirtimo, o aut kaklo sto
ras melinas rumbes. Sudas no
rėdamas daž’uotie, ar židai rei
kalauje krikszczioninio kraujo 
del tikimu vieru, ar del burtu, 
liepi nužiūrėtus paimt ant tur- 
toru. Židas Jokimas tarp dau
gele kitu prisipažinimu pripa

žino sziteip: Papratimai židu 
reikalauje, idant biednesni ži
dai nusidavinetu valgio in 
maista pas turtingesnius. Joki 
mas nusidavi tada pas žida 
Morkų, tikra žudintoju tojo 
kūdikio, o inejas ketverge 
priesz Velikas židiszkas in jo
jo kamara, idant imtie sau 
duonos, pamati toje kamaroje 
po lova nauje raudona molini 
puodą, su skarulu uždengta. 
Mislidamas, jog tai medus, no
rėjo paimt sau ant duonos, 
nes kada pirezta kisztelejo ir 
ieztrauki rado krauja.

Nusidavias pas žida Morka 
dasižinojo, jog tai kraujas kū
dikio krikszczioniszko, tiktai 
prisaki jiam idant niekam nie
ko ne sakitu. Ta krauja židai 
pila in teezla pieska, arba in 
vina, o jagu ne turėtu tame 
laike krikszczioniszko kraujo, 
tai ne butu velikos. (Tas užra- 
szitu lubelskam sude).

Mete 1636 židai prigavingai 
insivilojo pas save zokoninka 
karmelitu braciszka, mėtėsi 
ant juju su staigumu isztekino 
isz jiojo dangibe kiaujo, o tai

LAIMINGOS DIENOS.
Tik tas_-gf—

yra ge- Ssl \W| karts
rlauglas pagelbl
d a k t a r a s 1 i go j e.

Žmonėms ką pirmiau gyvenimą. buvo 
pilnas kartumo ir kankinę, dėlei ilgos 
varginimo, kaipo aršiausio neprieteliam, 
žmogaus; vienok kaip Philndelphiįos 
MEDIK AL KLIMKOS, daktaras padavė 
tikrą priotellšką ranką ir gerą nekarštą 
pagalbą, tad tuojana apturėjo savo gerą 
įveikatą ir vėl pastojo Išgydytiems LAI
MINGOS DIENOS.

KADPHILA. MED. KLINIKA, išgy
do greit, gorai, teisingai, ligos neatsi
naujina ir dauginus išgydo kaip kiti 
daktarai; tad nepasigyrimai kaip kiti 
patys sava augština, o negali darodyti, 
kad ka nors išgydg; bet PHILA. M. 
KLINIKĄ ž monės giria. IS daugybės 
padėkavonlą pačių išgydyti. Ką rašo:

Širdingai d&kavoju ir tegul Jums Dievas 
atnagradija, kad J ęs kiekviena sergantį taip iš* 
gydytume! kaip mane.

Mano liga, kuri pirmiaus kankino, tad jau 
visi skaudėjimai prapuolė; ar tai lytus ar pavada 
dabar visada jaučiuosi sveikas ir nieko neskauda. 
Gerai vaignu, taip, kad kiti pavydi man, tokios 
geros sveikatos. Vardas Philadelphijos Med. 
Kliniko tegul pagarsėja po visiį Ameriką.

Su guodone
W. Zbronskis, 1 11) BydlerSt. Muskegon, Micb.

Asz Julijonas Adomaitis, duodu žinoti, kad 
esu sveikas ir padėkavoju už geras liekarstas ir, 
kad taip greit mane išgydėte. Dabar ištariu šir
dingu ačiū ir nereikalauju daugiau gydytis.

Mr. Julius Adams.
1237 Buttonwood Str., Philadelphia, Pa.
GUODOTINI TAMTSTOS; Parašau aš dėka ve

dantas PUILA. M. KLINIKAI už sugrąžinimą 
man sveikatos. Kaip tik pabaigiau gert liekarstas 
irišgijnu. Dabar jaučiuosi sveikas ant visko. Dė 
kavoju už rodį ir geras liekarstas, kad taip greit 
mane Išgydė. Todėl atvirai dėkavoju, kad ser
ganti žinotu kur reik kreiptis, kad apturėt gėrį 
sveikatį. Toki daktarai visada yra verti pagyri
mo ir guodonės. bu tikra guodone,

Barnasius Grudlnskąs, Port Henry, N. Y.
THE PHILADELPHIA MEDICAL 

CLINIC^ paties gubernatoriana legali
zuota. Kaip daugelį, te i p ir turo gali 
išgydyt nuo: skaudėjimo sąnariuos, gė
limą kauluose, pečiuose, šonuose, kojo
se, rankose ir kltnr. Nusilpnėjimą, sėk
los nubėgimą nuo saužagystės, nervą ir 
kraujo ligas, inkstą, kepenų, ir viduriu 
ligas: kosulio, širdies, galvos skau
dėjimo, blogus sapnus ir visokias užsi
krečiamas piktas Ilgas, teip ir moterių 
visokias ligas ir kurios tik užpuola ant 
žmogaus nelaimės ir varginimo. Pribuk 
asabiškai, jei toli gyveni, aprašyk ligų 
lietuviškai, apturėsi tai tikrą prieteiiš- 
ką rodą, nes šitas geras KLINIKAS, 
labai pasekmingai išgydo šviežias ir 
seniau užpuolusias sligas.

Visada rašyk ar ateik, no kitur bet ant 
šito tikro Kliniko adreso:

Rankos baltos ir įuodos 
Buvo vienas jaunikaitis, 
Turtingu tėvu sūnaitis, 
Gėrėjosi jis tarp žmonių, 
Isz baltumo savo ranku 
Karta nuėjo su tėvu, 
Kur dirbo daugelis žmonių: 
“Tpfu, nemėgstu ranku juodu, 
Kaip žiurau ant szitu žmonių. 
Ne žinau ar asz iždristau, 
Ir ranka tokem atkisztau, 
Ba man ranka suvolotu, 
Jokis muilas ne numazgotu. 
Tėvas ant to jiam atsake, 
Ir net su galva pakratė:

“Ne gerai veikeli kalbi, 
Ba tai yra ranka darbi. 
Ranka juoda mus maitina, 
Ranka juoda no bado gina, 
Jei ne butu ranku juodu, 
Ne butu ne dikaduoniu.

m®

------ARBA PRADŽIA- 

Skaitymo ir Raszymo 
DEL VAIKU. 25c.

“Saule” Mahanoy Cty, Pa.

reikalą su
ar dydelia.

9 ryte lyg 3 popiet
...Snbatomis...

MAHANOY CITY, PA.
CAPITOL STO K $125.000. SURPLUS IR PROFITS $300,000.

Suv.Valst. Ran Jas turi musu Banke sudėtu piningu.

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

Harrison Ball, Prezitkn’as.
F.J.Noonan, Vice-?rczidenta».
W. H. Kohlcr Kasijcriua.

The Philadelphia Medical Clinic
1117 Walnut St. Philadelphia, Pa.

Valandos: nuo 10 iki 4 po plot.
NedėUoj nuo 10 iki 3 po pietų.

Ųtarninkc ir Pėtnyčioj nuo 6 Iki 8 vakaro

B. RAGAŽINSKAS

Tik AntTruinpo Laiko!
IWWMiWHiT WWIMIHW ■

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

P R EKE TIK .OO.
Nusipirkite o Nesigailesite.

Daraktoris:— Kokis pauksz 
tis ira naudingiauses del žmo
nių ?

Mergina nuleisdama akis:— 
Garais.

Menesije Vasarije mažiause 
moteres szneka, o tai del to, 
jog turi 28 dienas.

Sziomis dienomis muso tautietis 
B Ragažinskas pargabeno visokiu 
garimu, Amerikoniszku ir Importitu. 
Galima gaut visokiu Arielku, Vynia, 
Arako, Kimelio, Dziniu ir t. t. 
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio.

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus.

54-56 N. Main St., . 
Mahanoy City.

Mete 1698, diena 4 liepos 
buvo prova apie nužudinta 
kūdiki per židus ir iszmesta in 
užmiesti.

Tada pakorė septinis židus 
ant rinkaus, (da ir szedien ta
je vieta rado), to miesto atemį 
privilijes, uždėjo piningine 
bausme ant židu, sugriovė ži
du maldnami, o po sugriovi
mui rado joje križiu padarita 
isz vatzko, kuri rabinas min
džiojo, ant didesnio paniekini
mo Christaus. Karaliszku ka- 
misorum ir sudžium tosios pro
ves buvo Leonas Saprega, 
kancleris ir ponas kadensliu 
dvaru, o istorije tosios žudins 
tos randasi aktuose bažniti- 
niuose Kodne, kur ir užmusz- 
tas kūdikis užmuritas grabeli- 
je priesz didemsems durimis 
bažniezios.

Apie visas židiszkas latris- 
tes reikalavime krikszczioniu 
kraujo del visokiu burtu ira 
kningeli lenkiszka po vardu 
“Stan Žydow dawny i obec- 
ny” paraszita per J. P. B. 
Lwawe 1891 mete.

O kiek tai Lietuvoje dingo 
krikszczioniu no židiszko pei
lio o ir da dabar dingsta, tik
tai su didesniu atsargumu, ne
gu kitados.

Ant kaimo.
Daktaras:— Na kaip ten su 

tavo viru ?
— Gerai, ponas daktare. 

Tiktai turėjau daug bėdos su 
tom dielem, ka isz aptiekos 
parnesziau. Tris tai da szeip 
teip nurijo žales; o likuses tai 
turėjau ant skaurados iszkept.

Suramino.
Pati:— Asz ne žinau kas 

bus, nes Katriuka būdama ne 
gražaus apsigimimo vargei 
gaus vira.

Pats:— Nesirūpink duszele, 
jagu asz tave paėmiau už pa- 
cze, tai atsiras ir tokis kvailis, 
ka jaje už paeze paims.

b 
b 
i 
b S 
b 
b į

b 
B
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A. J. Keydoszius
-AGENTAS-

202 Troy St. Dayton, 0.

Parduoda Szipkortes ant visiu 
Geriausiu Linijų m ir greieziausia 
isz Lietuvos ir kitu daliu Svieto.

Siunozia Piningus in visas dalis 
greitai, teisingai ir pigiau negu kiti 
Agentai. Mano agentūra yra po 
priežiūra Ohijos Valstijos.

Su virsz minėtais reikalais galite 
pas mane kreipits per gromata ar 
asabiszkai o visame kanogeriause 
patarnausiu.
Keliaujantiems in Lietuva parūpino 
Paszportus su patvirtinimu Konsulio.

Naujas Iszradinias.
Sulaiko puolanczius plaukus, prigialbsta 

plaukams augti. Turime tukstaneziu pade- 
kavoniu. Iszsiuncziame dykai geras ioforma 
cijas apie priežastis puolanczius plaukus ir 
kaip tame užbėgti, adresavokytei

J.M.Brundza Co; Nu York & Brookljt

S

NAUJA KNYGA 
-PO VARDU- 

PRIEJGIAUSES 
MOKSLAS 

ANGLISZKO 
LIEŽUVIO BE 

PAGIALBOS KITO.

Yra tai praktiezniause Knyga 
kokios lig sziol Lietuvei turėjo.

Ir teip sudėta, jog ka tiktai
pribuvias Grinorius isz Lietuvos $ 
gali in trumpa laika pats per 
save iszmokti Angelskai sziek \Į/ 
tiek kalbėt.

Toji Knyga druozei apdarita & 
in Franonzini raudona audima $ 
ir kasztuoje tiktai £ j e Kasztus 
nusiuntimo mes apmokame, 
SAULE Mahanoy City I

Francuziszka lekiotoja Mile. Hellena Dutrien.

GARBUS DAKTARE: noiš- 
randu žodžiu padėkavojimu 
Tamistai už išgydymą skau 
dėjimo šonuose ir po širdies 
gėlimo sireną ir skausmin
gą mėnesinią, kurią kiti vi
si daktarai neapsiėmė gydy
ti. Bet Tamistos operacija 
kaip ranka atėmė kentėjimą 
nuo manęs. Ela Mažinaoky

1325 8. Front St., Phila. i 
,,Meilutis gydytojau.—

Beu Telephone Dickinson 37o7 w.

Dėl daktariškos rodos galima atsišaukti 
pas Dr. Ign. Stanką per telefoną ar laiš
ku ir iš kitą Šteitą, taipgi Kanados.

— Vienatinis tikras daktaras-lietuvis Philadelphijoj —
Jis yra pabaigęs augščiausius ir jau paskutinius daktariškus mokslus. Buvo 
miestavu daktaru miesto Indianopolis Mokėsi ir praktikavojo The Ncio York 
Post Graguato Medical School and Hospital. Visi jo paliudijimai išstatyti yra 
ofise, kur kiekvienas atsilankęs gali juos matyti.

Dabar įrengė savo locną ligonbutį Philadelphijoj ir tame pačiame name 
padirbo pui kią mcdikaliską kliniką su laboratorija, elektriškas mašinas ir ap
tiekę su geriausioms gyduolėms. Čia visi ligoniai atranda teisingą pagolbą, iš
sigydo ir palieka sveiki. Štai ką liudija patys ligoniai:

,,Nuo visokią spuogą ir išbėrimą, ant veido ir kaklo ir viso kūno, taipogi 
nuo kitu odos ir kraujo ligą, nėra geresnio daktaro, kaip Dr. I. Stankus. 
Daug daktarą atlankiau, bot nei vienas negalėjo išgydyti.” Taip kalba Jos. 
Švilpa, 1011 Carlton St., Philadelphia, Pa.
„Šiuomi viešai išreiškiu sa

vo širdingą padėką Dr. Stan
kui už išgydymą nervą ligų 
ir sugrąžinimą vyriškumo, 
kuriu kiti daktarai atsisakė 
išgydyti. Ir visiems su slap
tomis ligomis patariu kreip
tis pas dr. Ig. Stanką, o ne
pasigailėsite savo žygio.
A. Zmudzen, Salem, Mass. „ ,

57 Pingree St. Dr. Ig. Stankus.
John Akuotaitis, Montreal, Quo. Canada, rašo: . .

Šešta diena, kaip gavau nuo Tamstos liekarstas ir vartoju sulyg užrašo, jau 
negaliu atsidėkoti Tamstai iš džiaugsmo da tik pusę liekarstu sunadojau boti 
jau visas sustiprėjau ir baigiu gyli. Daugiau neturiu ką rašyti: nes jau ne-i 
reikalauju daktariškos pagolbos. Ta įkiri ligą, kuri taip daug prikankino 
mano ir kurią kiti daktarai laikė už neišgydoma, dabar jau baigia gyti. Ačią 
Tamstoms už pigą ir greitą išgydymą.” &

Išgydau pasekmingai ir ant visados nuo:
reumatizmo, skaudėjimą šoną, sąnariu kaulą, strėnų, kojų, pečią, nuoi 

visokią kraujo ligų užkrečiamu lytišl<u ligą, triperį, šankerį sifilį, užkietėji
mą ir nodirbimą vidurią, išbėrimą, niežėjimą ir augimą ant veido ir kūno vi-1 
šokią spuogų, dedervinią ir slinkimą plauku, galvos skaudėmą, širdies, inks
tu, kepeną ir plaučių ligas, visokias‘’nervą ligas neuralgiją, drebėjimą sąna
riu, greilą'gupykimą, negalėjimą miegot ir išgąstį, greitą pailsima, sunką; 
kvėpavima, peršalimo slogas ir nusilpnėjimą sveikatos, visokias motorą ligas 
skausmingą ir nelegulorišk mėnesinią tekėjimą ir gumbo. Išgydau su opo-' 
cija rupturą, apondesitis, vėžį, skilvy© augančius akmenis visokius skadulius, i 
guzus (tumors), kepeną, inkstą ir pūsles. Darau operacijas ant gyslą kaulą 
nervą, smegną, motorą ir vyrą gimdančią organą, pritrauktas kojas ir ran
kas atitaisau ir padarau sveikas. Taipgi daro operacijas ant nosies, akią ir 
gerklės. L- -

DfkuatinsStankus, 11 D. J.®5!1'.-O 1 Philadelphia, Pa. <
Ofiso valandos: nuo 9 iki 12, nuo 2 iki 4, ir nuo 0 iki 8 vakare.

Šventadioniaisnuo 1 iki 5 popiet. t

BISCHOFF’S
2S7 Broadway

A’ew York, JV. Y
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant
Jo reikalai liktu greit, 
atlikti tegul atsiszauki in f/

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta lS4Sm.

Pinigus siunezime in Kraju kuo greieziausei.
Pinigus visu kraeztu 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 keliaujeneziu in Kraju pastorojame nereikalaudami 

jokiu poperas.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas 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.

BANKING HOUSE.
Kampas Reade Ulicze 

Telefonas.- north 2822.

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. Puikiausią armonikų, skripkų, klernetų, 
trūbų, koncertinų ir daugybę visokią muzikališką instrumentą. 
Gerąoritvų, visokio skyriaus drukuojamų mašinukių, albumų 
fotografijoms, guminių litarų. Monų knygų, istoriškų ir mab 
da-knygių. Gražią 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: prisitisdami už 5c markę, o apturėsi mano 
Didelį Katalogą Dykai su 1000 naudingą visokią daiktą. 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

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

Trumpos Istorijos.
Pasibaigė gerove 
Milaszirdistes nagrada 
Iszmintingas mužikas 
Ar turi adata
Juokinga klajda 
Stasiukas ir Urszule 
Juokinga pasakaite 
Vaito prisakimas 
Netikėta geradejiste 
Pirkimas velnio
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 
Negivelo ranka 
Indijonu pasaka 
Tėvas ir tris jio sūnūs 
Antanas Beržiukas 
Nekantrus artojas 
Trijų bud u moteres 
Abramkes pavojus 
Maži musu kankintojoj 
Gudras barzdaskutis
Pigus kopūstai ir lasziniu paltis 
Kaip maskolijo renka vaita 
Kaip pasidarė Pejpu ažeras 
Su kupriuku atsitikimaj 
Turreniuszas
Puiki Antano rodą del vaidijanezios 
poros
Kaip ruski popai apsieina su savo 
parapijonais
Giduoles no sausgėlos 
Puikus nevidonas 
Naudingas priklodas 
Szuo atkerszintojum 
Smertis Nerono
Kuningo su vaiku pasikalbėjimas 
Juokingas apsakimas 
Pabuczevimas kūdikio
Jankelis Puče
Kaip bagoezius pateko in pekla 
Kitras čigonas 
Netikus papūga

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

Szventas Petras
Visi ant Lietuviu
Persiskirimas.
Vilnis
Mislis
Rūtos daina
Apie jaunikaezius
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
Atsiliktas pjovikas
Daina sakalėlio
Tututi s ir peleda
Ežis ir Katinas

Bite , uodas ir liepa
Atsiminimai
Skruzdės ir szirsze
Maniemsiems
Gandras
Jonas Žižka
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 paukszozius meaa 
Meile ir budai terp septiniu tautu 
Trumpi pamokinimai
Kaip apsieiti sergant ant akiu
Kas reikalinga sveikatai
Kaip ir kokiu oru kvėpuoti 
Kaip pažinti arklo metus 
Ar yra liga kaltūnas?
Dideles pjuvines ant svieto 
Sugedimas viduriu pas kūdikiui 
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 sunaria
Szlapioji dedervine
Sausoji dedervine 
Priesz baltlige 
Nuomirulis
Geltlige
Influenza
Dieglis
Pažandės
Užkietėjimas viduriu
Gėlimas dantų
Plaucziu uždegimas
Ramatizmas
Ne noras valgit
Niežai
Jago kojos prakaituojo
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 užszaldimai 
No gėlimo viduriu
Perdurimas voties 
No kosulo.

M. K. Wilkewich,
”125 So. Halsted St. Oept. s. Chicago, Ill

Prisiuskyte tik Viena Doleri o tuojaus gausite ta Knyga per Paozta. 
HįgU'Mes apmokame visus kasztus nusiuntimo.**^3 

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

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, greieziause ir pigiause. Agentūra minėtos 
Bankos P. V. OBIECUNAS & 00., parduoda 
Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugojo namus ir kitokius 
rakandus, nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu 
kancelarije po vadovyste Karoliaus VarasziausNotariuszo už 
tvirtinto per Gub. Vai.Pennsylvanios; padaro Doviernaatls ir 
kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Russijos Konsulis.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
AGENCIJA P. V. OBIECUNAS & CO
Cor. 12-tli. & Carson St., S. S.Pittsburg, Pa

W. Rynkewiczius
-:NOTARIUSZAS:-

233-235 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.
Aptangoja Namas ir Naminni Rakandas aog Ugnies.

Oidžiaase Lletiriszka Agentūra. Kaatoras Bankinis ir pardaviste Szipkorczin ant visokiu Linljw
Parduoda Szipkortes ant 
risokiu d ru c žiauri u ir 
geriausiu Laivu.
Biuncziu Piningus in 

Visas Dalis Svieto 
p-eieziause ir pigiause. 
Visi tie kurie per mus 
tunte apie tai geria žino 

Iszduoda Dostovierne 
(ei tu ka nori savo dali 
Lieturąje kam pat esti.

Del Drangyscziu..
Pristatau puikes Sztrfaa 

Juostas, Kepuras, Karūna* 
Špilkas ir Lt
Su kokiu nore ralkuM 
kas-link Bzipkororia, 
Piningus Ir t>L 
Raszyklte pas urme • 
aplai kyšite teisinu 
ateakyma.



i.*?

ISZPARDAVIMAS
VASARINIU DRAPANIU.

Vyrams ir Vaikams Siūtai ir 
visokiu Vasariniu Apredaliu.

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, pastana- 
vijom iszparduoti visus vasarinus apredalius 
ryt labai pigia preke. Žinoma dar vasara 
nepasibaigė ir da turėsime szilumos invales, 
bet visgi szitam laike sztorninkai jau perka 
Rudenini ir Žiemini Tavora ir turi padalyti 
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
3-235 W. CENTRE UL.

Bebaikaudami
apsiženijo.

Žinios Vietines.
— Juozas Slavinskis likos 

pagautas per szuvi North Ma- 
hanoy kasiklosia ir kaip rodos 
ant vieno akies apjaks. Likos 
nuvežtas in Aslilando ligon 
bute.

— Subatoje vela rinkimai 
Demokratu.

— Ant mokslainiu direkto- 
toriaus antram varde randasi 
p. Juozas Traekauckas. Visi 
isz to vardo privalo jin szelpt.

— Profesorius Sodeika su 
p. Pavlaucku utarninko ryta 
iszkeliavo in Filadelfia su rei
kalu.

— Panedeli Pottsvilles sude 
prasidėjo darodimai bažnyti
nes proves Szv. Juozapo. Dau
gelis akivuju nuvažiavo ant 
iszgirdimo paduotu priežasz- 
cziu per abi szalis.

— Antanas Szukaitis ant 
W. Center uliezios pertaises sa 
vo sztora daro da didesni biz
ni ir da neužilgio ketina padi
dint. O del ko? Del to, kad 
kostumerius užganadina, pre
kes pigios o tavoras geras.

— Koke tai lietuviszka po
rele ejdam i pakrikiu seredos 
vakara, jau gerai apslobe nog 
guzutes, ka tik ne insirito in 
smirdanti upeluka. Butu ant 
tikrųjų ingriuve kad ne butu 
ėjas pro ta vieta geras samari- 
tonas ir abudu iszgialbejo in 
laika.

—• Utarninko diena lankėsi 
Mainersvilleje. p. Ant. Masis 
vienas isz muso progresivisz- 
ku biznierių. Sako, jog Mai- 
nersville yra “ai rait” bet 
Mahanojus da geresnis.

— Matyt, jog Dievas ap- 
saugsti anglekasius Skulkino 
paviete nes pagal raportą ins
pektoriaus Fentono tai mene- 
sije September, likos užmusz- 
tas tik vienas anglekasis o du 
pažeido.

— Kaip tai ne gerai daro 
motinos, jago iszejna isz namu 
palikdamos vaikus stuboje ir 
da užrakina duris. Sztai kokia 
tai Sziuoskiene gyvenanti ant 
Railroad uliezios, iszejo moti
na užrakindama vaikus stubo- 
je. In koki laika po tam kai
mynai iszgirdo klikema vaiku, 
iszlauže duris paregėjo, jog 
vaikai bovindamiesi su zapal- 
kom uždege narna. Ugni už
gesino pakol motina sugrižo 
namon.

— In publikines mokslaines 
lankosi 2644 vaiku prieszais 
2576 praejta meta. Penkioleka 
metu adgalos lankėsi in mok
slaines tiktai 1978 vaiku.

— Konstantas, sūnūs Sta
nislovo Macejuno isz Ilillso 
peczes dingo nog Nedelos die
na ir nesurado jin lig Utar
ninko vakara. Nelaimingas tu
ri in 20 metu, kensdamas tru
puti ant proto. Kur buvo ir 
ka veike [per taji laika, tai 
pats nežinojo. Tėvai privalo 
toki nelaiminga daugiau pri
žiūrėti idant nepatiktu in ne
laime, nes paskui patis grau
dintus! o ir savžine ne duotu 
jiems ramybes.

- Simonas Milauckas nog 682 W. 
Mahanoy ui., pristato in namus 
anglius, krausto naminius daigtus, 
turi gera arkli ir bogie del pasamdimo. 
Savo darba atlieka atsakanoziai ir 
teisingai. Su virsz minėtais reikalais 
kreipkytes pasjinobusite užganedyti.

— Szv. Jono Blaivystes 
Draugystes laikys szokius Pet- 
nyczios vakara ant Kajerio sa
les. Prasidės 8-ad. vakare. 
Reileys orkestrą. Inžanga 250 
Moterimis ir merginoms dykai.

— Rytoj nominacijos Demo 
kratiszku kandidatu ant mies- 
tiszku urėdu. Neužmirszkite 
balsuoti už p. Viktorą Lapins
ką ant ‘ School Direktoriaus”.

— Jaigu neturite overkoto 
tai užeikyte pas Rynkevicziu. 
Ten rasite visokiu gatunku ir 
gausite pigiau pirkti negu ki
tur.

ISZ LIETUVISZKU 
KA.IMELU.

SHENANDOAH, PA.
Ramonaitis likos iszrinktu 

skvajerium. Rinkimai buvo 
smarkus, nes p. Tabaras dirbo 
sunkei o ir jojo draugai.

— Mikas Stabinskas ejda- 
mas namon in Wiiliam Penn, 
jau gerai užsitraukęs, puolė 
nog augszto tilto ant kurio ej- 
na karukas. Nupuolė arti 50 
pėdu augszczio bet kaulu ne- 
iszsilauže tik “truputi” apsi
draskė. Daktaras stebėjosi, 
jog Mikas turi toki kieta su
dėjimą. Lietuvis tai ne žalab- 
lekis.

Girardville, Fa.— Miko
la, dvieju metu sūnelis Jono 
Rakovskio isz Colorodo, isze- 
jas in užpakali namo ant Le
high Valles geležkelio, likos 
pataikintas per lokomotiva, 
kuriam nupjovė abi kojales 
Pasimirė in puse valandos po 
atsitikimui.

— Jonas Lakonis isz Con- 
nertown, nuvejąs ant krikszti- 
nu in Rapahanok likos su- 
musztas per tris sveczius, ap
lankydamas kelis žaidulus in 
galva su peiliu. Likos nuga
bentas in ligonbuti. Lig sziam 
laikui piktadariu ne aresztavo 
jo-

— Ne toli nog czionais kai- 
melije Kolorado, pasklido pas
kalas, buk nakties laike viena 
szeimyna palaidojo slaptingai 
kuna numirusio in artima durt 
banki. Dave žinia apie tai ka
zokams in Pottsville idant pri
būtu ir iszsznipinetu apie taja 
slaptybia.

Lansford Pa.— Lehigh 
Valles kompanije kasikiu pa
liepė aplink kasiklas pastatyti 
augsztas tvoras. Mat kompa
nije ka tokio suuodže ir tikysi 
straiku nes visam Panther 
Creek aplinkinėje anglekasiu 
unije laikosi drueziausia.

rhiladelphijoj, Antanėlis su 
Jievute grąžei sugyvendami, 
pasikalbėdami pastate už rei
kalinga apsiženyti.

Nepaisant nieko apie priesz 
keletą nedeliu pasiėmė isz 
courtho laisnus, pas kleboną 
padavė užsakus, viskas buvo 
atlikta tik reik veseilios: vesei 
liai pasiskyrė jiedu 24 diena 
rugsėjo Nedelia. Nu kad bus 
veseilia, tai reikia duot žinot 
giminėms.

— Jievute, ar praszyme ka 
isz giminiu in veseilia? Anta
nas karta klausė pas nuoteka.

— Ka czionai daug praszi- 
net, ugi patsai supranti kad isz 
Scrantu mano tėvus ir seseri su 
svainiu, tai vis turėsim papra- 
szyt. Nuoteka atsake jauni
kiui.

— Na tai gerai sakai, reik 
tuojaus jiems gromata para- 
szyt ba matai kad viskas gerai 
klebonėlis jau pagarsino tiktai 
kiek ezliubas kasztuos neklau
siau, ale duosim sau rodą, mus 
klebonas, nekoksai branginin
kas... Jauninkis szeip ap- 
mastaves kalbėjo.

— Tuo žaras raszyk Anta- 
nuli gromata ba žinai kol gro
mata nueis tai vis užtruks.

— Gerai tuojaus paraszy- 
sim.

Užprasze senius su seseria in 
veseilia ant 24 rugsėjo ir vis
kas gerai.

Diena po dienai, veseilia 
netoli, nabagucziai apsižiūri 
kad piningelio sugaudyta nuo 
seniaus nėra, o dabar jau su- 
jieszkot jisai per vėlu, tai ve
seilia sutarė atidet ant toliaus

Na gerai, reikia atidet, 
atidėjo ir sau spakaini

Atvažiavo svecziai.
Nuotakos Jievutes tėvai,

šuva su vyru savo ir da vienas 
vaikinas, visi penki nieko ne
žinodami apie sulaikyina ve
seilios, subatoje vakaran t.y. 
23 rugsėjo isz Scrantu, kad at
važiuoja tai atvažiuoja Phila- 
delphijon in Jievutes veseilia. 
Atvaževia žiuri kad ežia apie 
veseilia nei nemislijama, Jie
vutes visai nėra namieje jije 
dirba, o jaunikis Antanėlis 
vėl kas žin kur muses gaudo.

Tokiame atvejije, sveteliai 
kalbasi: “Temaponedie! toji 
mus Jieva su savo velniu jau
nikiu, kibą durnas galvas’gavo 
kad jiedu szetonai kvaili, tai 
po nogiu in szpitolia eitu o ne 
kitus žmones kad kvailintu. 
Užprasze in veseilia bet kul
toj veseilia ? Szetonam tiktai 
pasturgalius su vytiniu iezpo- 
ryt tai but veseilia geresne”... 
Tėvas kalba.

Prie svecziu, buvo keletą ki 
tu ypatų ir sznekasi, kad visgi 
reik laukt nors Jieva isz darbo 
kol pareis.

Nekurie sumislio, kad rei
kia jaunikis pas sveczius pak
viest.

Tuojau leidosi in miestą nei 
gonezai sujieszkot Antana 
ir, sztai randa viename saliune 
rūpesti bemalszinanti.

tai

se-

Paszauktas Antanas, ateina 
stubon, žiuri kad sveeziai in 
veseilia atvaževe laukia kad 
jaunikis su nuoteka isz kur 
nors atsirastu, tai ir veseilia 
gal bus.

Antanėlis mislio szokt per 
d ris isz stubos lauk, bet kur 
tau, pažystamulei neiszleido ir 
lauke kol Jievute pare;s.

Parėjo isz darbo nuoteka, 
iszsisznekejo kad veseilia ati
dėjo ant toliaus del to, kad 
atrinka pas abudu pinigycziu, 
jiedu ženytusi ir miletusi tuo- 
jaus, bet kad Antanui bebeis- 
teruojant pinigycziai, nesitau- 
pina, Jievai teip pat nesiseka, 
o svecziamis leide žine kad ne
bus veseilia per telegrama, ale 
turbut tas kur pavėjui atsi
dūrė.

Kaimynai beklausydami su- 
szuko:

— Nėr žiūrėta, kad teip tai 
teip, apženyti turime ir gana: 
usakai jau iszeja laianai iszim- 
ti ir dabar paleidus, tai vėl 
reiks kada visko isznaujo. Ka 
daryt kad biedni— veselninku 
atsiras, bus ir pinigu. Jurgi 
szok pas Dubieka veikiausei 
du žiedus tegul pasteliuoja. 
Vienas kalbėjo. Jievutes tėvai 
teip pat pristojo, o Antanas 
nei vilkas isz duobes norėtu 
isztrukt, bet kur tau draugai 
sargai neatleidžia ne per pėda, 
tai žmogau isztrukt negalima.

Tuojaus vienas ant pantes 
alaus, kitas ant pantes sznapso 
pradėjo ramytis, tuom laik 
gauna žine kad Dubiekas žie
du neturi tai nuotekos svainis 
tuojaus davė graszio ir žiedus 
kur sztore nupirko.

Prie juokavojima prie szne 
kos, senas Jievcs tėvas sako:

— Nugi temaponedie, vai
ką nogla dar daryt, kaip jau 
tikrai susiporuos, tai reiks ki
bą nupirkt koki rakandai, ir 
tegul sau gyvena, ar teip motį 
ka?!

Antanuke szeip kalbant isz-’ 
girdės savo uoszvi, ranka mos- 
tele, ir nusijuokęs mislina kad 
teip tai gerai ir jau apsirami 
no.

Pasisznekucziuojant, viskas 
gerai sutarta radosi veselnin
ku kiek tik reik ir jau visi 
nuėjo gult, bet sargai draugai 
vis Antanėli turėjo dabot.

Nedelioje, sulaukė laimin
gai nusidavė pas kunigą Kau- 
laki tas stiprei suriezo, na ir 
po to veselninku atsirado jo- 
markas, gere uže, tancevojo, 
szoko ir giedojo, net panedelij 
utarninke veselninkai neiszsi 
pagiriojo, Antanas ir Jievute 
bebaikaudami ženoti stojo

Laimingai.
Beisteriui niekas nekasztavo, 

Bet jauna paezia jis dar gavo.
Retai kam greieziaus nie

kam teip pasisekt negali apart 
kad kai kur tai vien vaikinai 
kriksztynas iszkelia prigautai 
merginai, bet ne veseilia.

Dieve suteik jaunavedžiams 
pasekminga ateitij gyvenimą.

Senas Kapsas.

Ant pardavimo.
Namai ant beturiu fanriliju 

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

Thomas Haughney
12 E. Mah. St.

Mahanoy City, Pr

Ant pardavimo.
Namas su groseriu bizniu 

Gilbertone, Pa. Parsiduos 
drauge arba aUkirium. (to 82)

S. Luckas
B. x 54 Gilberton, Pa.

Balius.
Parengt- dideli balių, jaunu

mėje, ii-z Coal Dale, kuris at
sibus 7d. Octoberio ant Tay
lors Defense sales, Coal Dale, 
Pa. kuris prasidės 4 ari. po 
piet ir traukeis lig vėlybai nak 
czei, muzikantai partraukti isz 
Sz'Tvintos, už praszom visus 
senus ir jaunus ant to pasi
linksminimo:
Inžanga vyrams 350 mergi
noms ir moterims dykai:

Komitetas.

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 50 
gyduole. Jaigu nepagelbetu 
bus sugražinti piningai. Teip 
gi iszsius placzes informacijas 
no ko plaukai slenka ir plin
ka, pleiskanų atsiradymas ir 
nupuczkave veidai. Tukstan- 
czei dekavoja už dyka rodą. 
Raszyk tuojaus ant adreso:

Gratis Specialists
Box 106 Sta. W. Williamsburg 

Brooklyn, N. Y.

FR. STRAWINSKAS
Lietuviszka Krautuve

...Vyno, Likeru, Areilkos ir Alaus...
Atraszykyt man gromata, o asz jus 
pertikrinsiu kad galit pas mane gani 
tavora pigiau ne kaip kitur.

Strawinskas.
1S07 Carson St., S. S.

Pittsburg, Pa.

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

Invales geras del valstijos yra gana atsakantis 
del tavęs.
Surplus ir Kapitulas Stabas yra 33 procento 
sudėtu piningu.
Kam Laikyti piningus dykai, jaigu piningas gal 
padaryti pininga ir priedelius per sudėjimą 
piningus in szita banka.
Atneszkyte savo piningus czionais, ateis kada 
tokia diena kad tau padarys giaro.
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* Seniause miniszka Ella 
Joseph, nigerka, 109 metu se
numo randasi ant svieto, Fran 
cijoi. Zokone perbuvo jau ko
ne 61 meta.

AntSudžiaus
J. J. MORAN

Dąmokraiaa. Ja Polkville, Pil Motoras ir szriuba kuri varo lekiojamamaszina,

23AkmenuRallroa!i Laikrodis 
Patentuotas regulatoris 
užsukamas isz virszaus, 
del moterių ar 'yru, 81 k 

gvarantuot as ant 20 
metu. Šiušėtu szita 
laikrod i visinist'.O.D 

$5.7 5 iręs preso 
leszas iszegzaminavi 

Je* nebus toks 
f akom, Nemokėkite 
nei centą.

__ r ATMINKIT, 
kitur užmokėsite už toki laikrodi in $35 
Su koznu Laikrodi duodam Lenciūgėli. 
Excelsior Watch Co.901 Cc"1"'
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A. G. GROBLEWSKI
Cor. Elm & Main Sts. Plymouth, Pa. 

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 
Garsiu Lietu»iszku-Lenk!szku Vaistu.

C
1

D. M.GRABAM, Prezidentas.
C.L. ADAMS, Vice-Prezidenlas.

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

f ...D1RDKT0RIAI...

A. DANISZEWICZ. W IIYNKIEWICZ M. GAVULA.
J. HORNSBY. C. F.KAIER. W. I. MILĖS.

B. ECKERT. T. F. FLANAGAN.

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 geriause 
Peczius del kepimo.
Piningus sugrąžinime adgal arba duosime nauja Keystone 
Pecziu jaigu ne bus atsakantis.

Visi gire Guinano Peczius.
fTTi 1 1 I IX.I /N 1X1 Mahanoy City, Shenandoah

' 1 ' 1 Mt. Carmel, Landsfbrd.
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Geriausias Lietuviszkas 
Sziauczius ir Czeveriku Szteras.
Parduoda visokius apgavimus už pigesne 

preke neg i kitur. Užlaiko vi<ok:u Czever.ku 
ir Pantaplu del vyriu, moterių ir vaiku. 
Geriausius skurinius ir guminius darbinius 
Czebatus ir Czeveiikus. Priima visokius 
pataisymus ir atlieka dfliba drueziai. puikiai 
ir pagal naujausia mada, pigiau negu kiti. 
Pirkyte savo ay si avinius pas mane o busite 
užganėdinti ir suezedinsite piningus.

i Vaikams ir Mergaitėms turiu puiku baltu 
geltoniu ir kitokiu kolonu < zeveriku ir 
Pan aplu ir per szita menesi parduosiu už 
labai pigia preke. Nceikyte passv*.timtau 
težins pirkyte pas tautieti:

Simona YValuna 
526 W. Centre UI., 

Maliiinoy City, Penna.

Introligatorne.-
APD1BBTUVE KNYGŲ.

A y si dirba senos maldaknyges, istorine r 
natos ir laikra^zczei, kaipo tai:

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

Prisiunsdami knygas apmokekyte paežio ai 
ekspreso kasztus. Adresas:

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

Krajavi Szkaplierei.
Austini krajevi szkaplierei 

parduodam saloninas ir bovel- 
ninas po 250 už tuziną szilki 
nes po 400 už tuziną agentams, 
prisiunezeme prabas del pažiū
rėjimo. Trejos devineros (Tra- 
jenka) krsjeva palanges aptie- 
kos bertainis svaro 250 už šva
ra trajankos 900 už 10 svaru 
arba 40 bakseliu $5.00. Po 
pieros del gromatu raszymo 
su visokeis apskaitymais ir su 
tam pritinkanezioms dainelėms 
parduodam po 250 už tuziną, 
100 popieru už 750, 1000 po
pieru už $6.00 2000 už §10.00 
popieros su kopertais, visokiu 
pavinezevoniu altorėliu ir szil 
kiniu abrozeliu, su lietuvisz- 
koms maldelėms parsiduoda 
tuzinais ir szimtais visokiu 
knygų ii- maldaknygių, reika- 
laujem agentu ir duodam gera 
uždarbi:

Adresavokyte, 
K-.J. Intas

Box 1724 New York, N.Y.

(88 °?)

GRINA TEISYBE.

Mahtinojaus gyvento,jei 
japie szita gerai žino.

.25c.

Kiekvienas Lietu * i.szkas Sztorninkas 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kad musu 
taut eezei reikalaudami galėtu nusi
pirkti ir nereikalant i iszduoti 
piningus dovan u kokiems nors apga
vikams tose upielinkesc. Sztorninkai 
raižykite pareikalaudami įims gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
niurni tyras Lietuvi-zkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojame.
Egidtero No. 1.
Eg-utero No.2. ......... ......... ......
Zmijecznik............25c., 50c. ir $1.00.
11umbo i.aszai .............................35c.
Meszkos Mustis.
Trejauka ..................................... 25c.
Liniiiie .tas vaikams ... 
Gyduoles nuo Kosulio . 
Liepiu Baisumas..........
Auty-Lakson del vaiku ................
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c. 
Vanduo nuo Akiu........................25c.
Ugniatraukis...
Skilvio Laižai..............................25c.
Gyd. už lai kiniui Viduriavimo ir

Kruvinosios...............................75c.
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $8.50. 
Gyd. del nemalimo Pilvo............50c.
M liteliai apstabdymui Galvos

skaudėjimo................................ 10c.
Laszai uuo Dantų............. ..........10c.
Mobtis nuo gedimo ir prakaitavimo

Kojų........................  25c.
Geležinis sudrutintojos sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Pa pauto..................15c.
Gyd. nuo Grippo......................$1.25.
Plauku apsaugotojas....................50c.
Muilas del Plauku...................... 10c.
Milteliai uuo Kepenų.................. 35c.
Rožes Bahamas............................ 25c.
Kinder Bahamas..........................25c.
Bobriaus Laszai...........................50c.
Szvelnintojas................................. 35c.
Kraujo valytojas....................... $2.00.
Nervu Ramintoja?................... $1.00.
Egzema arba odos uždegimas

pas Vaikus........................... $1.25.
Pleisteris (Kasztavolo)................25c.
Pamada Plaukams.......................25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise.......25c.
Gyduoles nuo Liemens....... .. ....... 50c.
Vengrhzkas Taisytojas Ūsu....... 15c.
Inkstu Vaistas........ 25c.ir$LC0.
Akines Dulkeles.......... .................25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba

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

.50c.

•25c.
,25c.
,25c.
.25c.
,25c.
.25c.

.25c.

j

Polithama State Bank
Cor. 22d. & Carson Sts.

S. S. Pittsburg, Pa.
Vienintele lietuviszka Banka, užlieta per 

paežius lietuvius ir randasi po priežiūra 
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui 
pradedant uuo $1.00 ir už sudėtus pas mus 
pinigus mokam 1-ta procentą, pnskaitant 
kils 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visas 
dalis svieto, greit ir pigei, parduodam 
laivakortes ant visu linijų ir geležkeliu 
bilietus Amerikoj ir Kanadoj. Iszdirbam 
visokios ruszies Rejentalnus Dokumentus ir 
vedam provas senam krajm. Rejentelna 
kancelarijayra rėdoma per valdiszka notara 
J. G. Miliaucka. Užkviecziain lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptisprie mus ir pavest mums 
jusu bankinius reikalus o per-itikrhit, kad 
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe 
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigus 
siunezant paezedumui in Banka, arba siųst 
in Lietuva, galima siųst Paežio Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar pet 
Express Money Orderi.

įldplijoj’(Fr»i 
jįjo naūja ne; 
.jiprie pat kun, 1 
jra parapijos, tai 
j-fiwiazda” kalti 
siu sakydama: 
spsrapija tarpe 
iirlealui bet sol 
ii (ipolszczeni lit 
ipgirsinima Fra 
atiii ant “Gwi 
i,tts Frankforde 
si ten kiek in ta 
zmu eina.

Kusišžkai Amerikoniszka Linija.
Vienatine be persedinio Linija tarpe Amerikos ir Rusijos.
8į dienu in Rnterdama UJ dienu in Liepoju

III klasa $29. _.n , „ ..... ..... ‘ III klasa $30.
II ” $45 FDel sm’"ke8niuz,nH>kreipkitesin musui ii A *47
j » J52. LAgentus ir centralhzka kontora. J j „ ’gĮ*

A. E. Johnson & Co.,(General Passenger Agts.) 27 Broadway, New York, N. Y.

NAUJAS PAVASARINIS TAVORAS.^
Sziame laike aplaikome visokiu labai puikiu Vasarini Apredimu 
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. Užpraszome visus atsilankyti 
ir pamatyti szita Nauja Tavora, kokio kituosią Sztoruose varge) 
galima rasti. Szitas Tavoras susideda isz Naujausiu Vasarinis 
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku, 
Jekiu, Szlebiu, Trumpu Kotu ir viską ta ka yra reikalinga del 
apredimo Moterių, Merginiu, Vaiku ir Kūdikiu,
Užlaikome visokiu Ceikiu del Szlubiniu Szlebiu o ir turime teipgi 
gatavu. Del Kūdikiu Krikszto turime visokiu Szlebukiu, Keipu 
Kepuraičių ir t. t. Galima pas mumis pigiaus pirkti negu kitur, 
Ateikite o patis persitikrinsiie kad pas mus geriausia pirkti.

flm Gis { Pas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mahanov City. P»
Dr.O’Malley iszaiszkinn priežastį pasekmingo gydimo
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...PERSITIKRINKITE SAVO PROTĄ...
_ _1 užstojimas vyduriu kankina
■ Į per visa laika?

J
. ’ i Dispedsiaszirdes deginimas 
D i ii Ii • ats*{,|¥’,na^ SA į 11 II Galvo pleiskanos ir nežei- 
(j j U Į.Į. j”8 papuczkai ir dedervinei?__ fe i Plaukai slenka arba nori ■_______ I kad užauktu story?

Tai neatbok apie ligas; pats iszsigydisi be 
daktaro su gyduolėms kurios milijonai yra 
užganedynti per 3-1 metus. Neiszduokite po 
desetkus ar szimtus doleriu. Jeigu netikite, 
tai raszykite pas:

Reliable Specialists
lb. 106.W.8 South & B’way; Brooklyn,N.Y.

J. KAZLAUCKAS
Parduodu Szlpkortes

Už kompanijų preke aut 
ir greieziausiu L^ivu. 
visokius Dokumentus ir 
per Konsuli. Duodu 
visokiuose reikaluose.

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

geriausiu 
Pardarau 
paliudyju 
patarimus

- - - - - - - - - - -  j Teisinga Kra u tve, nes tikras Lietuvis užlaiko 
Mrs. Julia Brennan nog 1027 E. j Malonus Viengenoziai:

Mahanoy St Mahanoy City, Pa. Sa- | m *
ko: “Asz vėl linksmai atkartuoju pa 
girima Doan’s Kidney Pigulkas. Ka 
da tik ateina proga vis rekamendavo 
ju szitas pigulkas asz pažinsta keletą 
žmonių kurie likos iszgialbeti nog 
skausmo pecziuose ir inkstuose. Szi
ta pati liga mane vargino per ilga 
laika, būdavo mano apkvaitina ir pai 
kino kad negalėjau atlikti namini 
darba. Turėjau ženklus kad mano 
’nkstai buvo netvarkuoje. Nusipir
kau Doans Pigulkas del Inkstu pas 
Timms aptiekoje, ir jie tuojaus man 
pagialbejo ka kitos gyduoles nega
lėjo padaryti todėl veliju kitiems 
naudoti taisės pigulkas.

Ant pardavimo visuose aptiekose 
po 50o. baksukas. Agentai amerike 
yra Foster-Milburn Co. isz Buffalo, 
N, Y. Neužmirszkite vardo ‘Doans” 
ir oeimkyte kitokiu.

Turiu sau už garbe praneszti jums 
kad, užlaikau krautuve su daugybe 
visokiu tavoro. Pas mane galima 
gauti naujausios mados Laikrodėliu, 

Žiedu, Kryželiu, Armo 
nikų, Skripku visokiu 

j MužikaliskuInstrume 
; tu, Britvu, drukuojam“ 
; Maszinukiu, Albomu 

Fotografijoms laikitie 
1 Istoriszku ir Malda 

kningu, visokiu popieru 
Gromatoms rasziti su 

pasiskaitymais ir dainomis su 
konventais tuzinas už 25c, 5tuzinai už 
$1 Perkupcziams 1,000 už §6 Magisz 
kos Kazyres S3- .Tai norietumote 
mano nauja dydeli Katalogu prisiu- 
skite 2o. marke ir aplaikyeite, kuriame, 
telpasi daugybe naudingu daiktu.

Maloninsite kreipkties su sziokais 
pirkimais ant szio adreso:

W.WAIDELIS
112 6rand Street Brookljn, N. Y.

ISZSIVERŽIMAS
Yerikosete arba netikrasis Iszsivcržimas.

Fuczkai ir visokios Odos Ligos.

Be jokios Operacijos. Skaudėjimo ar 
apleidimo savo kasdieninio darbo.

PRIEŽASTIS ISZGYDIMO.
1. DEL TU-Kad jojo neskaudanti metodą 

likos naudota per jin suvirszum 25 metus o 
josios naudingumas likos prisavintas per teip 
vadinamus Specialistus Kupiūros kurie jaja 
ir naudoja.

2. DEL TO-Kad suvirszum in 12,000 isz- 
gyde ligoniu, o nekurie pribuvo isz tolimu 
szaliu gydytis o kuris jis vienas pasekmingai 
tik gydo.

3. DEL TO-Juog kožna savo žodi gali 
pinigiszkai ir profesijonaliszkai užtikrint 
kuri duoda ligoniui, o būdamas terp ju 25 
metu yra gana paliudinaneziu.

GA Fritzinger (policmonas) Wilkei-Barre, 
Pa., if-zgydytas nuo sunkaus isz-iveržimo 5 
metai atgal os. no tada neneszioja jokiu diržu 
T. K. Williams anglekasis isz Hyde Park, Pa 
iszgyd tas no iszsiveržimo, 5 metai, kaip 
diržą ne neszioja.
W.H. Green wait maszinistas prie Prospect 
Brokerio, Breslan, Pa, du vaikai 3 ir 9 
metu senumo iszgydytas no užsivertimo o 
diržo neneszioja 2 metu.
W. II Adams fajermonas, Sheldon Alex 
Works, Wilkes-Barre, Pa., iszgydytas no 
iszstveržinio, kuri turėjo per 15 metu.

Su Tokiais paliudymais delko turėtum da vilkinti ir neateiti ant rodos pas Dr.O’Malley 
kuris tave PERŽIURĘS UŽ DYKA ir pasakys kas tau kenkia ir geriausia lodą kaip 
gali pasveikti. Geriau pasinaudok isz 25 metinei praktikos ir nebusi pavojuje.

Pasikalbejimas-Ypatiszkai ar per Gromata
Atsiusk adresu ir 2c.marke prisiunsim o knygute apie iszsiveržima užpeczetytame koperte*

Dr. Alex. O’Malley
15S Washington Street Wilkes-Barre, l’a.

(Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai susikalbama ir susiraszoma.)

W. TRASK AUCKAS
Pirmutinis Lietuviszkas.

GRABOR1US

Laidoja Kūnus Niiisiirn^n Pa.«am<b 
Ryginus ir Vežimr.4 dvi Parivažinejinr 

Krausto Daigins ir t t
Viską atlieka ks nogeriause ir puikianse 
5n virsz minėtais reikalais kreipkitės pa 
jin o busite visame užganėdintais.
520 W.Centre St. Miihanoy Citj

M. VARZINSKAS 
Lietuviszkas Fotografistas 

205 E. Centre St. Mahanoy City, 
--------o-------

Puikei ir pigei nutraukė visokesFotografijas 
Padaro Didelus Fotografijas isz možiu ir 
iotleda in Reitnus. Indeda in Špilkas 
Kompasas ir LL Panlno la visokes Kaimas 
Lietuvei su virsz-minėtais reikalah netur 
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoji 
ir patinstama Varžinska kuris palaro 
vhka kanogeriause o ir buaite užganėdinti. 
Teipgi daro Foto^rapyau ant Port Karėsiu.

IN o. 6.
o o 

Nusipirkite sau keletą 
Buteliu
NORKEVICZIAUS NO. 6,
Geriausia Arielka Visam 

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

S. Norkewicz
408 West Mahanoy Aie.

Kas Nori Pirkti Ar Parduoti
8nvo ^amus ar Fam111 te- 
.'pil ahiszaukia pas mane. 
P:rkej’aitariauatvažuoja 
Faa n,ane v’bU sza^u 

rr-- -Yru e r i kos ir Kanados.
'*^"Fa,mos Mass., ir Conu., ■^P*/**- steituo e yra geriausios 

už tai kad randasi daugybe fabriku. Gruma- 
tas p’aszau raszyti lictuviszkai arlenkhzkaL 
J.f.RIchard, 140 Maple St.)Holjoke,Ma8i.
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