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Įicikliopedija; p. Gabrys su- 
lises turi jau ir pliana.
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1SZ AMERIKOS.

; "Žvaigžde” pranesza, kad 
jo. Bostone politikiszkas kliu- 
associjalistus isz savo svetai- 
les iszsibodejo.
Socijalistus isz svetainių ea- 

> iszsibodejo po kelis kartus 
hiladelphijos Laisves kliubas 
■muset Lietuviu Republiko- 
»Kliubas. Mat tie žmones 
lartija) greit insipyksta tuo- 
į kad viską greit savinas 
įvo pusei.

Baltimorej mires koksai Juo 
ns Miller 26 m. senas. Reik 
unyti kad nabaszninkas ^bū
ti ne Miller bet koksai kito
kia pravarde, nes tikru .Milte
lį lietuviu veik niekur nesi-

!Daugume miestu lietuviais 
apgyventu vis rengemos statyt 
lietuviu kasztais sales (avėtaj
am.
Philadelphijoj ant Rich

mond lietuviai jau turi puikia 
savo sale, Pietinėje Philadelp- 
hijos dalij miesto teip-gi lie
tuviai rengia statyt didelia sa- 
vosalia, jau ir žeme turi nu- 
pirke.
i Bbenandorij teip-gi ir So. 
Bostone ne tas patsai darbas 
išmanomas.

Italijos užpuolimas netikėtai 
ant Tripolio kaipo turkiszkos 
provincijos ir isz turku atėmi
mu, iszsirodo razbaininkisz- 
kas darbas, nors ir kitu vainos 
Itgeresnes. Kartais gali isz to 
nukęst nemažai krikszezionisz- 
hs svietas gyvendamas tarpe 
piktu turku.

Pardavė paczia 
už 15 doleriu.

Jefferson City, Mo.— James 
Darrow pardavė savo paczia 
praejta nedelia del Miko Man- 
leo už 15 doleriu. Po turgui 
iszkele balu ant kurio vyras 
su Manley susimusze ir abudu 
likos nugabenti in kalėjimą o 
pati dingo su trecziu vyru su 
kuriuom milejosi nog jaunu 
dienu.
Terp Amerikonu visaip 

atsitinka.
Hoboken, N. J.— Apie jūo 

kinga atsitikima danesza isz 
czionais apie Hermaną Stenke 
mėsininką kuris isz savo turtu 
puikei gyveno o kuris susipa
žino su tulum žmogum ir tai 
no ne senei ant vieno laivo.

i Viena diena priesz kėlės ne
pasiliko antru kartu

sttfSįs;
. į Ito®5 9

Pittsburg)

w

Si«įt

Trumpi Telegramai- :

§ Williamsport, Pa.— Mare 
Szepa, 22 metu senumo, likos 
snrasta negyva Loyal Dock 
upelukije. Badai nupuolė nog 
tilto ir prigėrė.

§ Omaha, Nebr.— Septimos 
ypatos likos užmusztos o 22 
pažeistos per susimuszima tru
kiu ant Missouri Pacific gelež- 
kelio.

■ § Reading, Pa.— Czionais 
mirė sunkiauses žmogus visoje 
aplinkinėje o tuom yra Ado
mas Fieheris 60 metu senumo 
sverdamas 350 svarus.

§ Wm. Penn, Pa.— Anta
nas Lenarkeviczius ejdamas in 
darba užėjo iszsigerti pas Ta

i' maitiene ir ten likos perszau- 
! tas in koja per burdingieri. 
I Antanas ne innesze skundo.
i § Hankow, Kinai.— Terp 

I pasikeleliu o vaisko atsibuvo 
F musztine prie upes Han. Apie 
Į 300 pasikeleliu likos užmuszta 
[ o 200 randaviszko vaisko— 
Į szimtai likos pažeistais.

* Pereita meta, Suvienituo- 
I le Valstijose, 24 miestuose 8, 
K 844 poru norėjo gaut atsiskiri- 
I ma, nes tik,6,603 aplaike.

> * Mete 1870 visoi Iszpanijo 
t buvo iždavineta apie 1700 
t visokiu laikraszcziu, nes da- 
I. bartinem laike ne puse tiek ne 
i Užeina.

Musztine karezemoje— du 
mirszta.

Shamokin, Pa.— Kelioleka 
užsigerusiu pakele musztine 
karezemoje Jono Bednarskio 
provindamiesi daugiau gėrimu 
o kada jiems Bednarskis ne 
davė, vienas isz ju kirto su 
pagalu szinkoriui per galva. 
Sūnūs Bednarskio matydamas 
tęva pažeista pradėjo szauti 
isz revolverio in užsigerusius, 
pataikindamas Vlada Karpins- 
ka in galva o Benedikta sla- 
nina in pilvą. Abudu randasi 
mirsztancziam padėjime ligon- 
buteje.

Prijautė savo mirti-
Shenandoah, Pa.— Juozas 

Germanaviczius, 37 metu se delias, 
numo, likos sudraskytas per mėsininkas su nepažinstamu 
szuvi St. Nicolas kasiklosia. ‘ 
Savo mirti prijautė taji ryta; ] 
ejdamas in darba kalbėjo savo ; 
szeimynai, jog prijaueze ko- ' 
kia norints nelaime, bet namie 
ne pasiliko.
S975 žudinszcziu 1910 m.

Omaha, Neb.— Sudže De 
Courcey turėdamas prakalba 
ant susirinkimo “American 
Prison Association” kalbėjo, 
buk Suv. Steituosia yra papil
doma daugiausia žudinseziu. 
Mete 1910 žudinseziu likos 
papildyta net 8975 arba 900 
daugiau kaip 1909 mete o nu
baustais už papildima žudins
eziu likos tik 1 ant kožno 85 
žudinseziu. Londonas, dy- 
džiauses miestas ant svieto tu
rėdamas 7,000,000 gyventoju 
turi kas metas tik 19 žudins
eziu, isz tu 5 žudintojai atėmė 
sau gyvasti o 4 likos nubausti.

Zuikis su ragais.
Wichita, Kan.— J. C. An

derson, laike medžiokles nu- 
szove zuiki su dviem ragais. 
Zuikis yra kaip reikia, tiktai 
turi du raguczius po du eolus 
ilgio. Raguczei yra kieti kaip : 
kožno galvijo. Tasai navatnas 
zuikis liks iszkimsztas ir nu
skustas in muzeju ant paro
dos.
Senas žmogus vela pastoje 

jaunu.
Kankakee, 1’11.— Visi ste

bisi isz Jono Madisono, kuris 
turi 85 metus ir ne senei buvo 
plikas, be dantų ir konia ne 

' regis. Dabar gerai mato, teip 
; kaip priesz kelis desetkus me

tu, iždygo dantis ir ant plikos 
galvos užaugo juodi plaukai. 
Szendien užmetant akia iszro- 
do ant žmogaus 40 metini. 
Akis turi smagias ir czistas.

Madisonas tikisi gauti nau
ja skūra ir jog visos rauksz- 
les dings. Džiaugėsi isz svei
katos ir tikisi da pagyvent 
daug metu. Sveria 198 svarus, 
turi augszczio 5 pėdas ir 9 co
lius. Ne geria kavos, arbatos 
ne jokiu svaigynaneziu gėrimu 
ir nog 10 metu kas diena kele 
ant pusiau szesziu ir vasaros 
laike kas dien ejna tojo dvi 
miles pas savo sunu 
rieziu.
Pati mete lempa 

vyra.
Middletown, Pa.—

' na kada Grover Smith parėjo 
i vėlai namon užsitraukęs, no- 
s rejo savo "paczia nudurt su 
i dydeliu peiliu, toji isz baimes 
- neturėdama su kuom gintis,

pagriebė deganezia lampa nog 
stalo ir mete ant savo vyro. 
Smitho drabužei tuojaus už
sidegė ir butu visas sudegias 
kad ne kaimynai butu adbe- 
gia ir užgesima. Paczia no
rints aresztavojo, bet iszklause 
priežaste, paleido ant luosybes 
o Smitha nugabeno in ligon
buti.

ant pus

iu savo

Ana die

Oszka sukramtė 400 
doleriu.

Frankfort, Ky.— P. Vesal- 
ka fermeris indejo in puodą 
400 doleriu bumaszkoms, nes 
ant nelaimes atėjo oszka kuri 
visas bumaszkas suede. Ve- 
salka dasiprates keno tai dar
bas, papjovė oszka ir atrado 
sukramtytas bumaszkas, ku
rias nusiuntė in Washingtona 
ir aplaike 400 doleriu cieli- 
beje.

“profesorium Richardu Smit- 1 
hu” o ant rytojaus paregėjo ] 
jin labai susirupinusiu ir ver- 
kenti. Mėsininkas užprasze ne 
pažinstama in karczema, rū
pindamasis jin suramyt o tasai 
paszau ke:

“Pamėtė mane!” ir pradėjo 
mėsininkui pasakot apie savo 
milema, kuri daugiaus ne nori 
su juom užsidėt. Mėsininkas 
gailėdamasis nepažinstamo, 
mielino, jog toji “milema” ne 
kam yra tikusios szirdies, pra
dėjo klausinėt kaip tai buvo. 
Su aszarom Smithas isztrauke 
isz kiezeniaus fotografije labai 
patogios moteries o kada Sten
ke dirstelėjo ant jos, vos ne 
griuvo isz piktumo— buvo tai 
fotografije jojo paczios. Susi
laikė nog nusistebėjimo ir pra 

, dėjo pamaželi iszkvotinet 
Smitho kaip tai buvo nog pra
džios lig pabaigos. Ant galo 
kada apie vieką apsakė, isz
trauke isz kiezeniaus gera 
pundeli gromatu nog savo mi- 
lemos. Skausmas “profeso
riaus” buvo tikras, nes kada 
jiam mėsininkas pasiūlė už 
kožna gromata po doleri, tai 
noringai pardavė.

Mėsininkas Stenke, turėda
mas pabudimus rankoje, nu
eidavę pas advokata ir tuojaus 
ta paczia diena pradėjo prova 
atsiskyrimo nog savo nelabos 
pacziules. “Profesorius” Smit
has yra muzikantu.
Užmusze savo pus-sesere 

už piningus-
Napa, Gal.— Kazis Kuga- 

tos, likos aresztavotas utarnin- 
ko diena už nužudinima savo 
pus-sesers. Kugato pus-sese
re buvo susirinkus pora szimtu 
doleriu ir rengėsi važiuot in 
Prusus, bet tasai nedorėlis už- 

. musze jiaja ant stoties o kuna 
paslėpė senam kupare, kuri 
rande sudeginti drauge su ku- 
nu bet palicije in laika iszezni- 
pinejo žudinsta ir niekadeju 
suėmė.

Numirė isz džiaugsmo.
St. Louis, Mo.— Charles F. 

Kusterer, saluninkas kuris sir
go per kelioleka metu, patro- 
tino laike ligos regėjimą o ku
ri tomis dienomis adgavo. Isz 
džiaugsmo, jog velei paczia ir 
vaikus gales matyti, teip jin 
sujudino, jog ant rytojaus nu
mirė.

Baisi mirtis kudykio.
Philadelphia, Pa.— Kada 

Agnieszka Pilarskiene buvo 
pastatus verdanti vandeni ant 
grindų del atszaldimo, atėjo 
in ta karta 4 metu senumo ku
dykis, kuris pradėjo bovintis 
prie katilo; paslido ir inpuole 
in verdanti vandeni. In kėlės 
valandas nelaimingas kudyke- 

i lis mirė dydeluosia kankesia 
i ligonbuti.— Motinos! serge- 
• kyte vaikus nog panaszios ne

laimes.

Iszimtas isz grabo. (
Bessemer, Ind.— Kokis tai i 

keliaujentis hipnotistas, užhip- ' 
notizavojo (užmigdino) Kris
tina Bruno ir ant keliu dienu 
užkasė in tam parengta graba. 
Nedeloje atkasė miegante, nu- 
nesze graba su jiaja in “opera 
house” kur likosi vela adgai- 
vinta. Vos pabudo, pradėjo 
kaip beprote trankytis ir net 
penki vyrai turėjo jiaja lai
kyt. Už valandėlės atsipeikėjo 
ir apsimalazino.

Asztuoiiiolcka kartu 
isztekejo.

Simpson, Tenn.— Ana die
na mirė czionais Helena Grady 
turėdama 99 metus senumo. 
Buvo jieje vyruota asztuonio- 

i leka kartu o paskutini karta 
1 da priesz szeszis menesius bu- 
’ vo vela isztekejus. Nebasz- 
■ ninke paliko gana dydeli tur- 
! ta.— Nėr ko stebėtis, jago 

tiek kartu isztekejo tai kožnas 
vyras turėjo palikt jiai szioki 
toki turteli.

Žvėris ne žmogus,
Chicago.— Ant dukriukes 

Blusevicziu gyvenanezius po 
No. 1645 West uliczios, kuri 
turi vos 11 metu kokis tai G. 
Wolf as užklupo ir žveriszkai 
apsiėjo1 su jia. Motina iszsiun- 
te mergaite in kronia, o kada 
mergaite sugrižinejo namon, 
priėjo prie jios Wolfas, paėmė 
už rankos kalbėdamas, idant 
su juom ejtu. Mergaite ne no
rėjo ejti nes tasai panevali nu
vedė jiaja in tamsia vieta ir 
tenais jiaja iszbjaurino. Po 
tam nubėgo in szale Ashland 
uliczios o mergaite paliko. Pa- 
licijei'*. pasisekė suymt taji gy
vuli rj patalpino ten kur ne 
greity iszsigaus ant luosybes.

Isz Hosijos, Lietuvos 
ir Lenkijos.

Suraszas ant prezidento 
Tafto gyvasczio.

Santa Barbara, Gal.— Už 
trupuczio butu specialiszkas 
trūkis isznesztas in padanges 
per dinamitą, kuriom važiavo 
prezidentas Taftas. Dažiure- 
tojas kelo Jenkinsonas užtiko 
kelis piktadarius kurie padėjo 
kelis szmotus dinamito po til
tu Southern Pacific arti Ga- 
viota, per kuri trūkis ketino 
ejti. Paleidęs kelis szuvius in 
piktadarius, numėtė dinamitą 
in upe o tame laike atėjo trū
kis kuri Jenkinsonas sulaikė 
ir apsakė apie padėjimą dina
mito. Detektivai jieszko pik
tadariu.

Ne viskas Žvaigždii jja 
teisybe.

IszKasimas senu užlieku.
Kaimuotis isz kaimo Jaku- 

szevieziu, paviete pinezovskam 
Andrius Radziszevskis prie 
kasimo piesku iszkase sekan- 
czius senoviszkas užliekas: tur 
kiszki. karda asztru ant abieju 
szonUjHpie du mastus ilgio, dvi 
sagtis iszdetos su brangeis ak- 
menais, 4 auksinius žiedus ir 
pora auskaru. Priek tam sura 
do žL"iogiszkus kaulus. Kaip 
menamai [tieje daigtai turėjo 
prigulėti prie kokio senoviszko 
kareivio da isz križiokiszku 
laiku. Surastus daigtus [ketina 
pataikyti arkiologiszkam 
zejui.

“Stebuklas.”
Caricinas.— Garsingas

pas Heliodoras, mierije pakeli 
mo savo garbes apgarsino, buk 
pavogtasis ne persenei stebu
klingas paveikslas Motinos 
Dievo. Kazanskos, trumpam 
laike vela atsiras nes jisai ture 
jo “stebuklinga pasirodima.”

Heliodora 
praejta

mu-

po-

Isz bado numirė; vertas 
850,000.

New York.— Pasimirė isz 
bado senas Jonas Gelneris ku
ris per daugeli metu stovėda
mas ant uliczios pardavinėjo 
laikraszczius. Žmonis jin paži 
nojo kaipo “Old Jack” turėjo 
jin už didžiausia vargsza, nes 
da už gyvenimo patirta kad 
buvo turtingas ant 50 tukstan- 
cziu doleriu. Jisai gyveno kai
po amžinas skupuolis. valgė 
niekiausia valgi, patsai pasi- 
gamydamas ir nieko tas jiam 
nekasztavo.'Valdže dabar neži 
no kam jo likusius piningus 
atyduoti, nes jokiu gyminiu 
lig ežiam laikui da neatsirado.

— Philadelphia, Pa.— Utar 
nyko diena pasimirė czionais 
tūla senuke, dydeli skupuole 
kuri gyvendama dydžiausiam 
varge paliko 80 tukstancziu 
doleriu ir du murinus namus. 
Turtą payms du vargingi anu- 

. kai.

Pats save valgo.
Toledo, Ohio.— Randasi 

czionais kudykis, trijų metu 
senumo kuris pats save valgo. 
Isz pradžios pradėjo savo pirez 
tukus valgyt, nes kada jiam 
suriszo rankas tai pradėjo 
kramtyt liežuvi ir ryt. Dakta
rai tvirtina, jog tas kudykis 
yra be jokios jauslos ir ne ži
no ka su juom pradėt.

Apskelbtas per 
“stebuklas” pasirodė 
Nedelia czionais.

Isz ryto kokis tai 
žmogus pardavinėjo 
tai žmogelui paveiksią Motinos i 
Dievo nog kuriuo nupuolė si- i 
dabrine, karūna o su pagialba 
vinių geide prikalti karūna. 
Sztai nevos isz galvos paveiks
lo isztiszkejo kraujes, pakol ap 
sakima nepažinstamo ir tuojau 
paleido karūna. Ant tosios ži
nios subėgo žmonis kuriem 
pradėjo rodyt ant paveikslo 
sukneles kelis laszus kraujo, 
tvirtindami buk tai iszejo isz 
paveikslo. Pribuvo ant vietos 
ir dvasiszkieje isz klosztoriaus 
ir paėmė su savim paveiksią 
su procesije kuri patalpino 
cerkveje, o perdetinis kloszto
riaus tėvas Heliodoras o žmo
nis paleido paskala buk iezsi- 
pildė “stebuklingas prijauti
mas” Heliodoro apie Motina 
Dievo Kazanskos.

Daktarai isztirinejo buk 
“kraujas” ant paveikslo ne bu 
vo niekuom kaip tik keli la- 
szai raudonos kvarbos. Bet 
lengvatikei in tai ne tiki ir 
plauke szimtais melstis prie 
“stebuklingo” paveikslo o ypa 
tingai paliegia ir koliekos ku
rie jeszko tenais pasveikimo.

Sziu metu naujokai
Kauno gub.

Szimet visoje Kauno guber 
nijoje, sulig abelno sanraszo, 
bus szaukiama “liosu” 12,848 
naujukai. Isz to skaicziaus bus 
paimta kariuomenėn 6,200 vy
ru. Pagal apskriczius taip pa
dalinta;

jaunas 
kokiam

Iszviso stos 12,848 payms 6,200

Kauno etos 1,831 payms 688.
Aukmerges 1,965 900.
Ežerenu 2,113 1,019.
Panevėžio 2,079 1,004.
Sziauliu 2,106 1,017.
Telsziu 1,455 703.
Reseiniu 1,799 869.

Isz Lietuvos specffali^ii kas 
“Žvaigides" liorespond£» tas 
praneszdacaas kad palias d ega 
isz priežanties sausumos, .nes 
vasara viskas esą iszdžiuvo ir 
kad tiktai ar nesusilauksenl i 
Lietuva badmeti kokis buvęs i : 
1870 m.

“Randas minėta raista (pa- [ , 
lias) ateinaneziam mete renge-! ' 
si iszdžiovyti ir naudoti nema
žai durpėmis, Isz 9000 margu 
butu buvę ne mažai kuro vie
tiniams ir tolimesniems, o ežia 
beprisirengiant kaip kiszki 
(zuiki) szaut, zuikis nulapsno- 
jo.” 1

' Korespondentas muset pa
lių padėjimą neperdem žino, 1 
kad tik durpes ten randa.

Visos tos palias kuriu dide- 1 
le dalis dabar liepsnose svela, 1 
yra užklotos pavirsziumi sto
romis pusu ir kitokiu medžiu ' 
iszvartomis su dideliais kel- ' 
mais; ten pirmiaus prieinama ' 
kasti ne durpes, bet kelmai 1 
ir stori szieksztai. Szieksztai, : 
iszvartos sukelmais, ten yra 
ne daug supuvę; ant pat pa- 1 
virsziaus, iszauge paliose nūs- 
kurde puszeles ir beržiukai, o 
vietomis samanynai ir pelkes. 
Palios tos, senoveje buvo tai 
vilku drutvietes ir lizdai, nuo 
tu szvento Jurgio kurtu nemaž 
bledies turėdavo kaimai. 
Dauksziai, Panausupis Varnu- 
piai, Padovinis ir Putriszkiai, 
tie szelmiai iszpjaudavo gyvu
lius, o kartais jie pasiekdavo 
ir tolimesniu kaimu gyvulius 
ypatingai naktigonėse mažus 
kumelukus, priesz kėlės de- 
szimtis metu jau su tikra atida 
pradėta ant tu kurtu daryt 
ablavai ir, jie prasitrauke dau- 
giausei in girias Kauno ir Vil
niaus gubernija.

Vasara, isz priežasties sau
sumos dege palias, kaimuos 
net durpinyczios, ir po tai va
sarai palypste Lietuva bado 
metas ne 1870 kaip Žvaigždes 
korespondentas sako, bet 
1868. Ta vasara ir Mariampo- 
le ugnele veik visa nuszlave 
savo liepsnomis, keletas žyde- 

’ liu ties senąją rinka liepsnose 
1 smertelia rado, likos neiszdege 

miesto tik pakraszcziai.
Neiszpasakytai karsztis vi

sur viską nusvilino, tai ir trio- 
bos buvo inkaitytos, kaip tik 
nuo žydelio pakulu liepsna 
nakti pasirodė, tai jau niekas ' 
gelbet ne buvo galima.

Kad-gi tokia kaitra szimet 1 
ant Lietuvos užgulė tai beveik ' 
bado meta gyventojai gali su- 1 
silaukt arti toki kokis buvo 
1868. Metas 1870 buvo ne 
blogas, ir žmones daug vargu 
ne mate.

Malonu skaityt isz Lietuvos 
žinios, bet kad kartais jos isz 
keno ten kaltes buna suklai- 
dytos, kad ne viskas pasirodo 
teisybe.

Mete 1868 kada palių dide
li plotai nusvilę, tai antra va
sara (1869 m.) ūkininkai ga
besni, sumislio nuo rando tuos 
iszdagus nusamdyti. Isz nu
samdytu iszdagu, daugiausei 
pelno turėjo Jonas Ambrazie- 

! jus isz kaimo Panausypio, ji- 
j sai mat daugiausei iszdagu 

nusisamdęs užsėjo miežiais ku
riu vienas grūdas atvede 24 
grudus.

Galima tikėt kad ir ateinan
ti meta siūbuos palių iszda- 
guose derlingi miežiai.

Palios degdamas, žmonėms 
iszkados tiek ne pridarė, bet 
užsidegė pievos papaliuos ir 
toliaus, tai ir ūkininkus nus
kriaudė.

Senas Kapsas.

ISZ VISUSZALIU.
Piningai senam 

fartapijone.
Cieszynae, Galicije.— And

rius Zavadzkis tkupczius far- 
tapijonu ne senei pirko sena 
fartapijono po mirusiam Ado
mui Rabinui. Prie czistinimo 
fartapijona rado dvi kopertas 
kuriuosia radosi 24,240 karti
nu. Teisingas žmogus atydave 
piningus in suda kur gali juo
sius atsiymti likusi gymine.

Užvidejimas priežaste 
atsiskyrimo.

Viednius, Austrije.— Ci- 
viliszkam sude atsibuvo prova, 
kuriuos priežaste buvojdydelis 
užvidejimas. Tūlas jaunikai
tis isz Viedniaus mokindama
sis Czikagoje pas dentista, pa- 
milejo amerikonka o pabaigęs 
mokslą apsipacziavo su jiaja. 
Kada sugrižo in Vilnių pra
dėjo savo amata praktikavot, 
o kad savo amate buvo gerai 
iszlavintas, greitai stojosi gar- 
sum. Nes ant nelaimes pradėjo 
nesisekt o tai isz priežasties pa 
vidžios paczios, ba kada tik 
atejdavo su reikalu jauna ir 
patogi pocijentka, tai užvidi 
pati in puldavo su revolveriu 
rankoje kerszidama su revol
veriu nuszovimu. kAnt pagalos 
netekias kantrybes padavė in 
suda ant persiskirimo.

Sudegino ligonbuti.
Segni, Italije.— Lengvatikei 

gyventoje! būdami tosios nuo
mones, jog daktarai trucino 
serganczius žmonis koletą, už
klupo ant ligonbutes ir sude
gino, pirma iszneszdami ser
ganczius Isgonius. Valdže nu
siuntė vaiska ant apmalszini- 
mo indukusios minios. Keli 
desetkai likos aresztavoti.

Vaina ir kasiklos.
Laike kada angliszkas vais- f 

kas muszasi su narseis Boer- i 
sais, kokis tai Londinskas lai- 
krasztis patalpino akiva arti- ' 
kula apie kasiklas aukso ir 
žemcziugu Transvaeluje, 'apie 
kurias daugiause Anglikams 
apeina.

Paskutiniuose metuose pa
kilo A f rike daugiause turtu ir 
daugiau turtingesnių kasikiu, 
ne iszskirent Alaskos. [Szimtai 
spekulantu pasiliko milijonie- 
reis. Garsingos kasiklos Wit- 
vatrarand, didžiausios kasik
los ant svieto, kurios turi 130 
angliszku miliu aplinkui. Ant 
ploczio 12 miliu žeme iszduo- 
da aukso ant 400 milijonu sva
ru szterlingu. Pirmutinis žmo
gus, kuris jeszkojo tojo gilu- 
kio, buvo Barnet Barnato, 
kuris vos turėjo keliolika ska
tiku ant maisto kada in tenais 
pribuvo. Po trijų metu parda
vė savo kasiklas už 115,000 

, svaru o ant galo pasiliko tur
tingiausiu milijonierium vi
sam Afrike. Kasiklos de Beers 

. turi 112 margu ploczio o in 
- laika vieno meto iszima tris 

milijonus vežimu teip vadina
mos “melinos žemes”.

Tieje tris milijonai vežimu 
iždave vertes žemcziugu ant 
3,5000,000 svaru szter. Mo
kestis visokiem uredninkams 
ir darbininkams, kompanije 
iszmoka per meta 4,000,000 
svaru szter. Dokodas tuju ka
sikiu per laika 30 metu isz- 
nesza suvirszum ant $2.500,- 
000,000.

* Szvedai turi ilgiause mile 
ant svieto, skaito jiejei 17,700 
mastu.

* Daugiause skaititoju turi 
laikrasztis “Saule.”

Tikras atsitikimas 
Rosijoi.

Vieszpatavimas caro Mika
lojaus I, buvo garsus isz savo 
tirionybes ir persekiojimu. In 
istorinius faktus priguli isz- 
siuntimas in Siberije kapitono 
Smolinskio ir tai be jokio [su
do, kas buvo negirdetinu daig- 
tu, o da priek tam vaiskavam, 
be atėmimo rangos kapitono 
likos nusiunstas ant penkių 
metu in kasiklas. Teip buvo 
tikrai, nes teip nutarė Mika
lojus o jojo valei niekas nega
lėjo pasiprieszint. O tai buvo 
szitaip:

Petersburge cariszkam dva
re, stovėjo ant karaulo kapi
tonas Juozas Smolinskis. Buvo 
tai vyras labai patogus, gelton
plaukis su melinom akimis, 
skaistaus veido, puikeis ūsais 
o da puikesnio sudėjimo, jog 
kapitoniszkoi mandieroi isz- 
rode kaip meiles dievaitis.

O kad privalumu dižurno 
apicierio rastis tuojaus prie 
duriu cariniu pakaju, tai tan- 
kei labai praejtinejo pro ten 
dydi kuningaikszte Olga, 
del kuriuos Smolinskis labai— 
labai patiko.

Kapitonas paėjo isz Lietu
vos, buvo drąsumu ir narsumu 
žinojo, jog neprasižengs dydei 
kuningaiksztienei, jago iszvers 
del josios savo meile, arba pa- 
rodis savo dydeli prisiriezima, 
kaipo nužemintas padonas.

Kožnu karta, kada tiktai 
praejtinejo, Olga szipsojosi in 
Smolinski ir tuom teip insidra- 
sino, jog padaręs garbe su 
kardu naršei tarė:

— Iždristu praszyt Jus Cie- 
soriszkos Didybes apie viena 
nepaprasta milesta del iszte- 
kejimo Juso nužeminto tarno.

— Ka ponas nori?— už
klausė Olga su nusiszipsojimu.

— Pavėlink man Juso Cie- 
sorine Didybe”pabuczuot savo 
stebuklą kojele.

— Esi szlektu ir kapitonu, 
p ir tai nepavelinsiu idant bu- 
cziuotum czeverika—gali pa- 
buczuot in kele—atsake szip- 
sodamasi kuningaiksžtiene.

Tai isztarius, greitai pastate 
koja ant kėdės, pakele truputi 
szlebe o nudžiugęs kapitonas, 
priklaupė ir sudėjo garsu pa-

i bueziavima in kele Olgos.
Sztai toja valandoja, atsida- 

. re duris, ant slenksczio stojo.... 

. Mikalojaus!
Olga juokdamasi iszbego, o 

kapitonas stojo kaip nudiegtas 
norints iszbales nog baimes 
lauke visoko koki caras Mika
lojus ižduos.

Caras per koki laika žiurė
jo ant drasuolaus, ir tai tas, 
caras, priesz kuri milionai žmo 
niu drebėjo. Mikalojus nieko 
ne kalbejas, sugrižo in savo 
pakajus.

Ant penktos valandos isz 
rito, iszpuole permaina sargu. 
Apicieris, kuris norėjo atmai- 
nyt Smolinski, jau pasakė pa
prastus žodžius vienas antram, 
kapitonas jau rengėsi iszejt, 
kad sztai pasirodo aficieris žan 
daru, praszydamas Smolinskio 
idant ejtu drauge su juom.

Nusidavė ant palocinio kie
mo. Ten stovėjo kibitka (rus- 
kas vežimėlis). Žandaras liepe 
sėst in kibitka.... nukelavo 
in Sibirą pilnam uniforme.

. Per tarpininkysta Olgos, su- 

. grižo po penkių metu perbu-
vimo nes su dinstu majoro. Mi 
kalojus buvo ka tik tam mete 
numirias.

* Užlaikimas visokiu tarnu 
prie Balto Namo Washingtons 
kasztuoje randui $100,000 per 
meta.



Mano Džiaugsmas.
Istoriszka Apisaka.

Vaikinas nusijuokęs tarė:
— Nesibijok, ne trukus i z 

baidisime ta vilką. Per ciela 
nakte vaikszcziojotne po kie
mą, nes turbut pabijojo tiejei 
szunes. « t,

— Turite dabar pasilsėt, ba 
velei naktį turėsite jaust, eiki
te kiek pramigti

Tai pasakius Irena, pasku
bino pas motina.

Dienos laikė ne buvo reika
lo bijot, ba Kafunkas tiktai 
nakti užpuolinejo, tai sau per 
ciela diena kalbėjosi su moti
na apie tęva, ir apie Valakus. 
Kaszteloniene užmirszo suvis 
apie razbaininkus, ritmetije

apsakineje jog Kafunkas da
gi rriose randasi, jog kožna die 
na dauginasi jiojo gauja ir tan 
kei savo butine maino, kad su 
inaiszintie pėdas.

Nedele praėjo no tosios b: i 
sios nakties. Irena atsign’e 
nes ant tuszczio mėgino už
migt, pasikėlė ant galo ir atida 
rus langu sėdo szale jojo usz-i 
dunksojęs. Sunkiau del josos- 
szedien buvo ant szirdies negu 
kitais kartais, labai nerimavo 
Viską tai palaike už grasinan
ti pavoju, pastanavijo eitie ant 
bokszto.

— Gal sargas užmigo ’gal 
razbaininkai ateina, o jis juju 
ne mato; Nerimastie mane pae 
mineje.

Tai kalbėdama in save, pa
sikėlė pamaželi ir iszslinko isz

eiuntye ponios Požarekienes 
atnesze jei gera naujena, jog 
vadas Tarnowskis sugrįžta in 
Pakuoti, o kasztelonae sveikas 
suvis. Apsimalszinus taje žine, 
kalbėjosi su duktere linksmai, 
apsakinėjo jeijei visokius atsi
tikimus isz musztiniu, kuriose 
josios viras radosi, o Irenka 
klausė ausee pastaczius. Ir die
na jomis prabėgo, kaip trum
pa valandėlė, nes kada vakaras 
prisiartino, Irena prikalbino 
motina, idant ankszcziau nu
siduotu ant atsilsio kaip visa
da; paskui matidama jaje mie- 
gancze, iszbego ant kiemo, isz- 
dave savo paliepimus, apibėgo 
boksztus, o kada viską rado da 
vade, nusidavė in savo stubele. 
Jau buvo gana vėlu, mėtėsi 
ant loveles, kad susidrutint 
miegu ir tuojaus užmigo. Ta
me staigai likosi pabudinta 
kokiu tai |sujudinimu, paszo- 
kus no loveles drebėdama, ir 
užsimetus ant saves BzJebuke 
iszbego in priemene. Ant kie
mo girdėt buvo bėgiojimą, 
triūsa žmonių, atitraukė sku- 
bei stuma atidarė dūręs ir isz 
ėjo ant gonkelu, kur pasitiko 
su Mikolu.

— Ėjau pažiuretie ar gerai 
dūręs uždaritos,— tarė senis, 
sugrįžk panite in savo stubele 
ir nesibijokite nieko Jonukas 
davė žine, jog razbaininkai 
ateina, liepiau vaikinam sto
tie ant kopiecziu su puczkoms 
ir pasveikint artimesnius su 
kulkom. į;

— Tai ir asz eisiu su jumis, 
—tarė Irena.

Senis su galva pakratė kad 
ne reike ir tarė:

— O tai ko ? kam!— tegul 
panaite eina pas kaszteloniene 
ir prie josios pasėdi.

— Asz pas motina, Mariu
ką nusiunsiu, o su jumis ejsu, 
—atsake Irena.

— Teip, eisu ir tiktai turė
siu ergelo in vales, ba [^turėsiu 
nuolatos dairitis ar kas panai
tei pikto nesistojo.

— Jagu teip, tai ejsu ant 
bokszto, jums Jonuką .prisiun- 
siu, o pati no augsztumos duo- 
su ženklą kaip razbaininkai 
ateitines, ba grinczioje ne isz- 
stigosiu.’

Mikola jau nesispire žinoda
mas, jog su kasztelonaite ne 
daeis davado ir ne sudraus, 
kaip ko*užsimano, žinoma ir 
buvo spakainas, jog ant bok
szto bus teip kaip pakajuje.

Irena nubėgo in szeiminstu- 
be, liepe sestie Mariukai szale 
duriu motinos ir jaust ant jo
sios, taridama:

— Kada pabus, paszaukie 
mane tuojaus, rasi mane ant 
bokszto,— paskui bego tuo
jaus augsztin ant bokszto. Lie
pe Jonukui sargui eitie žemin, 
kad padėtu strielczems, o pati 
jojo vieta užėmė.

Klause, tika buvo aplinkui, 
ant dideles Ilgumos prieszais 
dvara nieko ne matit: miglos 
apsiaubė žeme, rodėsi, jog cie- 
las svietas josios nugrimzo, 
ties galva Irena mate tiktai 
tamsius debesius, o žemumoja 
miglos, nes tarp debesiu bliz
gėjo kaip kur žvaigždeli Tame 
kokis tai lig dundėjimas lig 
sznabždejimas davėsi girdėt 
isz szalies girrios po deszinei 
szalei, kur juodavę tamsios gir 
rios, dirstelėjo in tenais ir nu- 
dave'jeijei, jog tosia naktinėse 
miglose, pasirodinejo kokie 
tai juodi szeszelei, prisiarti- 
nantie. Isz pradžios tiejei sze
szelei iezrode mažiukai, nes

Magduka savo milemo lauko, 
Jau valanda kaip jo nesusilaukė, 
Bet milemas už duriu pasislepiąs, 

Szauke Magduka garsei nusijuokęs.
— Kur milemas?

ro, o kada daejo prie kastines, 
susilaikė, pastovėjo, paskui 
keli isz jiuju nusileido in sau
sa kastine ir pereja in kita 
kraszta, pradėjo kabintis in 
viražu, Ipasilikia už kastines 
matomai rodavojosi, o tolaus 
no kitu buvo matit stovinti 
augszta paveikslą. Sudrėbėjo 
mergina, dirstelėjo ant kiemo, 
jeszkodama akimis Mikolo ir 
apeimalezino truputi: senis jau 
buvo prisirengiąs priimtie raz- 
baininkus: ant kopiecziu at
remtu prie muru stoveje dva- 
rokai su puczkomis rankose, 
ant kiemo buvo matit iszkial- 
ta armota, ant galo pamate ir 
pati Mikola, kuris ant iszkel- 
mes stovėjo szale armotos ir 
lauke laiko kad iszduotie pa
liepimą tvikstelet. Pažino jin 
stovinti tiesei, usa paszicjenti 
ir tuom apsimalezino. Pakele 
akeles in dangų, sukalbėjo 
trumpa maldele in Apveizda, 
paskui velei pažiurėjo ant raz- 
baininku. Jau tiejei ka iszkas- 
tinis rabantinosi ant kranto, 
tai jau stovėjo szio pusėje, o 
dvieje prislinkia prie muro 
pristatė kopeczuke ir jau už
lipo ant josios, jau vienas isz- 
kiszo galva virsz muro, kad 
sztai isz ’vidurio kiemo atsi- 
musze drūtas storas balsas?

— Ugnil!
Dvarokai kokie buvo; leka- 

jei kukorei, bernai ir važni- 
czei, vienu balsu trenke isz 
keliolikos puczku, du razbai
ninkai nusirito no muro, net 
in kastine insiverte. Likusiejei 
su kliksmu mėtėsi adgal, reng
damiesi bėgt. Tiktai tasai to
lau stovintis nesudrebejo ir 
paszauke paliepenczei:

— Grįžkite adgal! Katras 
bėgsite tai kaip szuni perszau- 
siu!

Susilaikė razbainkai, svars
tės! ir adgal sugrįžo in kastine 
ėjo dabar su davadu, po du 
laikidami puczkas ant szovi- 
mo.

Dvarokai vienok ne pražu
dė narsa. Senas Mikola už ka 
mandieravo velei:

— Ugnil
Ir sudrėbėjo velei žeme no 

griausmingo szuvio. Dabartės 
ir isz kitos szalies puolė szu- 
vei, viena kulka koki ten dva- 
roka dalipste, kuris griuvo 
ant žemes. Tas labai sujudino 
draugus, leido szuvius visi ant 
kart, puolė net keturi raz
baininkai ant kart. Tai jau 
ezeszi užmuszti, tai ne maža 
trota del ne didelo, pulko raz- 
bininku. Vadas suszvilpe, su- 
sikuopino visi aplinkui jin, 
valanda rodavojosi, paskui 
paemia pažeistus draugus lei
dosi skubei in girre, dvarokai 
da paleido paskui keliolika 
szuviu, kurie jau ne dasieke 
razbaininku, tiktai privertė 
ant pasiskubinimo. Dabar Ire
na nubėgo no jbokszto žemin 
ant kiemo ne bijodama jau 
perezkadit Mikolui, £o norėjo 
dasižinot, ar pažeistas per raz
baininkus iszgis. Buvo paszau- 
tas lengvai, pažeistas petis, nes 
Mikola tuojaus apžiurėjo žai- 
duli.

— Niekas jiam nesietos,— 
kalbėjo—paimsiu jin pas save, 
kad tiktai kaszteloniene ne da 
žinotu ir ne pamatitu, už kėlu 
nedeliu bus sveikas kaip krie-

kas kartas didinosi ir ajszki- 
nosi, ant galo Irena pažino 
juose žmonis. Ėjo artin dva-

nas.
Irena žinojo, jog Mikola nu

simanė ant gidimo, tai ligoni

ir pavede jiam, o tuom laik 
nubėgo dirstelėt pas motina. 
Norint buvo szaudimu in va 
les, kliksmo ne mažai, kokiu 
buvo per puse adinos ant kie
mo, kaszteloniene miegojo kie
tai; po teisibei musztines buvo 
ritu szalije, jije-gi miegojo no 
vakaru szalies, vienok galėjo 
ir in czion dasiekt balsas szu- 
viu. Net persigando biskuti 
Irena, prisiartino ant pirsztu 
prie lovos pasilenke ties mie- 
gancze, nes lengvai kvapas 
ludino, jog kaszteloniene yra 
sveika suvis ir teip isz tikro 
buvo, ba no iszvažiavimo viro, 
tai da pirmutine nakti da teip 
malszei miegojo, aplaikitos 
naujenos sugražino ramuma ir 
nebaiminga miega. Susirami
nus Irena liepe Marijonai nuei 
ti in szeiminstube, pati-gi nu
sidavė ant atsilsio. Jau ne rei
kėjo bijot antro užklupimo, 
vienok užmigt ne galėjo. Ir 
teip buvo no sziol visados, 
kožna nakte tiktai gulėjo su 
užmerktum akimis, auses pa
tempus. Mažiauses ^krepsztele- 
jimas ant kojų jaje state.

Kaszteloniene nieko apie tai 
ne žinojo, nes Irena rustai už
draudė tarnams tilet. Prižadė
jo tėvui jaust ant motinos ir 
iszpilde prižadejima. Nes ne- 
bage jautėsi nuvarginta, kas 
diena lauke pargristanczio tė
vo.

Atėjo vela žinia apie atlik
ta musztinia po Obertinu, nes 
da nieko ne žinojo, ar vaiskai 
slinks toliau, ar glaunas vadas 
sugriž ir paleis vaiska.

—*■ O kad norint karta su
grįžtu, įtai pasilsetau.— kalbe 
jo tankei in Mikola.

Senas bambardieras tikrino 
jei, jog razbaininkai jau dau
giau ne drįs užklupt ir pats 
matomai in tai tikėjo, ba jau 
ne sergėjo teip labai kaip isz 
pradžios. Irena ne tikėjo jiojo 
žodžiams.

— Sergentisi Dievas sergs
ti,— kalbėjo nuolatos kasztelo 
nas,— sergekimes: Mikolai— 
tankei kalbėjo seniui, ir ne di- 
vai, jog ne tikėjo, kaimuoczei

miegstubes, Isz dideles priėmė 
nios buvo galima gautis suk
tais trepais ant bokszto. Tam
su tenais buvo suvis, tai api 
cziuopa gavosi augsztin, o kas 
kartas sustojus klausė, ar sar
gas ne kriokė miegodamas, ar 
ne ižgirs vaikszcziojent. Kur 
tik tikumą vieszejo bokszte. 
Kada užėjo no usztekejusios 
szviesos menulio, pamate rimo 
jenti Valuka prie sienos ir 
mieganti; druczei miegojo, ba 
ne girdėjo ineinanczios kaezįe 
loniutes; ijje ne budindama, 
prisiartino prie barijeru augįšz 
tumoje, ka buvo isz lauko 
apie bokszta apvesti ir pradėjo 
apie aplinkine dairitis. Naktis 
buvo szviesi ir graži, mažiau 
sės krūmelis buvo matitas, ti
kumą vieszejo aplinkui, kada 
tik buvo girdėtas lojimas szu- 
nies kaime tolimame. Irena 
žiurėjo tolin no saves ir smut- 
nei uszsimislino: užmirszo apie 
razbaininkus, apie .baisu Ka- 
funka, mielino apie tęva, ka
dai sugriž namon, kadai velei 
užeis linksmi laikai. Tame na- 
dave jei, jog girdi rodos dun
dėjimą raitelu ir žvengimą ark 
lu: sudrėbėjo, pabudo isz uszsi 
mislinimo ir akės in taje szale 
patempė, no kur tai buvo gir- 
detie. Pastovėjo teip koki lai
ka nutirpime, kas kartas bai 
me apiminejo, nes ant kart 
akės pražiba rodos no džiaugs 
mo ir paszauke:

(Toliaus bus.)

Supimas vaiku Lopsziuo- 
se ir vigese.

Yra pagal dasekima dakta
ru labai kenkencziu daigtu 
del vaiku ir tankiause £no to 
numirszta. Jago vaikai per 
ilgai ir per druczei supasi, kū
dikis apkvaista, atbunka jau- 
slos, o ne, tai turi trumpa ne
rimastinga miega. Vaikai verk 
darni pabunda ir velei 1 juosus 
supa. Jaunos sniegenos per 
nuolatini supavima turi kenst. 
Ne supkite vaiku no pats už
gimimo užaugs ir be supimo.

Ne viena motina pamenate
kaip ant szipo plaukėte per 
didmari, tai žinote kaip buvo
te apsvaigia ir ne vienai vos 
viduriu ne isztase.— Ne sup
kite mažiutelu.

Paveikslas isz Rimo, kur užliejo lava visa mies
teli St. Genarro.

Geriause, sveczia papraszyt, 
Paskui nugirdyt ir aprabyt, 

Czikage ne kitaip buvo, 
Vienas in latru rankas in- 

kluvo.
In viena urvą susirinko;
Tuojaus alaus parvilko, 

Gere kiek tilpo, 
Net kojų ne pavilko. 
Paskui da susimusze, 

Galvas perskalde, akis per- 
musze, 

Na ir užmigo kur sėdėjo,
O kada pabudo, vienas 60 dol. 

ne turėjo.
Jau tas bus kitresnis,

Ir mokintesnis,
In urvas nesilankys, 

Namieje sėdės “Saule ’ skai
tys.

Lietuvei labai linkia ant gir
tavimo, 

Paskui ant latravimo, 
Moka vogkt ir bumeruot, 

Su peileis vajavot.

In Szenadori nulepsejau, 
Apie puikius triksus daži- 

nojau, 
Buvo tai pedes diena, 

Nucimpinau in narna viena.
Kitoi stuboi vyru balsus iž- 

girdau,
Ir tuojaus dasipratau;
Ba apie ejniki kalbėjo, 

Ir labai krumplei braszkejo. 
Galva per duris inkiszau, 

Ir paregėjau, 
Stati stala apsiaubia, 

Kiti apie stala apsedia.
Sumuria, akis kaip stiklines, 

Geriausias draugas, ne butu 
pažines.

Po kvoteriuka losze,
O ir tai ne viens pralosze, 

Visa uždarbi padėjo, 
Ir viskas nuėjo.

O kada stiklą alaus norėjo, 
Tai prie szinkoriaus priėjo, 
Pradėjo rankas bucziuoti, 

Kad alaus teiktųsi ant bargo 
duoti.

Bet ižgirsta:
Eik po velniu,

Ne giark, jagu ne turi pi
ningu,

O da ir per duris iszmeta, 
Ir suduoda per sprandą.

* * «

Ne dyvai, jagu Lietuvei isz- 
|sižada savo praejties,

O ir pravardes;
Jagu pravardes iszsižada, 
Tai vaikine, ir tikėjimą su

mina.
Asz del tokiu duosiu rodą, 
Katrie permaino piavarde ir 

varda,
Kad sprandą sau nusisuktu, 
Veidą in užpakali užsuktu.

Tada kožnas pažys, 
Jog tai vaidmainys,

Jago nori būti tokis nedoras, 
Tegul nosi ir ausis nupjauna 

o bus Amerikonas.
Tiek to tokiu kvailiu yra ne 

daug,
Su tokeis kvaileis szelauk, 
Tegul kukalei tarp Lietuviu 

ne buna
Ejna ant sausu balu ir suvis 

pražūna;
Kaip davadni vyrai pasiliks, 

Tai del visu tautu patiks.
* * *

Tai bent vienoi peczei veseile 
buvo,

Net vaikine stuba sugriuvo, 
Ir porezius sulaužė, 
Ir langus iszdauže.

Riginus važiuoti ne samdė, 
Ne rado piningu, nors kisze- 

nius gramdė, 
Ant karuko in Skrantus plesz- 

kejo,
In kuri vos inlipti galėjo. 
Ir daugiau funiu buvo, 
Kaip du in kaili gavo, 

Daug galetau padainuoti, 
Nes turiu paliauti;

To visko ne skelbsiu, 
Del saves pasiliksiu.

A-B-Cela
----- ARBA PRADŽIA- 

Skaitymo ir Raszymo 
DEL VAIKU. 25c.

“Saule” Malianoy Cty, Pa.

Dydelis stovylas Lincolno.
Frankfurte tomis dienomis pastatys dydeli stovila Abra- 

homo Lincolno, buvusio prezidento Su7. Steitu kuris davė 
luosybia murinams. Tasai stovylas yra 9 pėdu augszczio.

Mokikloje.

Daraktoris:— Jurguti, jagu 
penkios žvakes žiba, o dvi už 
gesinsi, tai kelos liks?

— Dvi, praszau pono pro
fesoriau.

— Na tik klausik ir skai- 
tik geriau....

— Dvi praszau pono — ba 
tris sužibės o dvi užgesintos 
pasiliks....

Tai rots gilukis.

Jonukas:— Ar tavo tėvas 
serga ?

Franas:— Juk serga, nes 
ne labai, turi romatizma per 
kele.

Jonukas:— Ir tai tu su to
kiu linksmumu pasakoji?

Franas: — Ba mat ira prie
žastis; dabar mane ne gali pa
imt ir ant keliu pasiguldias 
muszt.

nikeliuta dūda, kuris 
graina gerei iraiszkei 
visokias muzikes ir 
d^inias. Kiekvienas 
gali turėt savo name 
kone ria.2.Geriausia 
Armonika vokiszko 
iszdirbimo su notom 
ir nurodimais. 3.- 
Puikius st alavas ni
kelinis laikrodis su 
muzike, kiekviena 
karia grajina 10 min 
utiu. 4.Vyriszki arba 
moteriszki storai pa

aukauti laikrodėliai. 5,-St.al- 
avi i rankai gražioje dežuteje: 
6 peiliai, 6 videlcais, 6 dideli 
szauksztai, Gtnaži, 1 peilissvie- 
stui ir f-ziuksztukas cukrui.

» i Už musu dovana vien norime
Cg? R p, ked pa garsi n t’met mu»u fiima terp jusu pažįstamų.
... Atsiuskit mums ant rankos 50c. markėms, o mes jums

prisiusime 40 sknnueziu tabako 4 gatunku už $f> ir jusu iszrinkta dovana.
Likusius $5.50 užmokėsit gavės tavora Kam tavoras nepatiks gali ja nejimti.
ENGLISH-ASIATIC TOBACCO CO,’ Dept.E.115E.7lh.Št;NewYork,N.Y

TA'VT'TZ’ AT! I*>rkyte už $6 00-vertes musu 
T" T Težinomos tabakus del cięaretu 
ir ibzsirinkit sau dovana isz sek an ežiu 
NaujauUs importuotas Fonografas

daiktu: 
sudidelia

Biski apie astronoinije.
Saule yra 852,000 miliu ap

linkui svėrė 750 kartu daugiau 
kaip menulis ir visos plane
tos.

Mercury yra 35,392,000 
miliu tolimo no saules, evere 
kone 65.000 kiek muso svie
tas,

Svietas yra 91,430.000 nu
liu tolimo no saules, svėrė 
6,069,000,0000,00,000,000,000, 
tonu.

Menulis yra 238,793 miliu 
tolimo no svieto, didžio aplin
kui yra 5,200,000,000 kubiez- 
nu miliu.

Mars yra 139,311,000 mi 
liu tolimo no saules tolimo no 
svieto yra 34,000,000 miliu. Di 
džio 4,363 miles aplinkui. 
Apsisuka aplink saule viena 
karta in 687 dienas.

Jupiter yra 475,692,000 mi
liu no saules, turi keturis me 
nulius, apsisuka aplink saule 
viena karta in dvileka metu, 
yra 1,233 kartu didesnis už 
svietą.

Saturn yra 872,137,001) 
miliu no saules o kurie apsisu
ka aplinkui viena karta in 29 
metus ir 167 dienas, didžio tu 
ri 70,100 miliu aplinkui.

Uranus yra 1,753,869,000 
miliu no saules. Apsisuka ap
link saule viena karta in 8 
metus yra 74 kartus didesne 
už muso žeme, yra 32,250 mi
liu didžio. Yra dasekta jog tu
ri keturius menulus, o kiti as
tronomai kalba jog turi asztuo 
nis.

Neptun yra 2,745,998,000 
miliu no saules, apsisuka vie
na karta in 165, metu, yra 37, 
236 miliu didžio.

Mokikloje.
Profesoris:— Tu putruti, 

del ko pasivėlinai in mokikla?
— Ba namieje ziegoris sus

tojo, tai nežinojau katra adi- 
na:

— O tu žioplaituk! kodėl 
pasivėlinai ?

— Mano tėvas apsirgo, tai 
turėjau bėgt, pas daktara.

— O tu Szvilpuk! del ko 
pasivėlinai ?

— Ba man kraujas isz no
sies tekejo, ponas Profesoriau-

— O tu, Barokuti, ka pasa- 
kisi del ko pasivėlinai?

— Asz.... asz.... po.... 
ne pro.... fe.... fesoriau.

— Tai ko verki ?
— Ba jiejei jau viską pa

sakė o del manes nieko ne pa
siliko ir ne turiu ka sakit.

I Ant Skaudėjimo Peczuose...
gn Ka tankiausia paeina nog kokios ligos inkstu—

privalai imti tokia gyduole katra praszalina tame
8S 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 silpninus lukštams.
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 Kentei Skausmus...
Žmogus sveikas privalo būti liuosas nog visokiu 
skausmu. Skausmas peczuose, sztyvumas sąnariu, 
isztinimu, uždegimą ir kitoki skausmai vyrsziutini 
paeinanezios ar tai nog rumatizmo, 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 pabandytumet 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

Severą Co.CEDgl[isP
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Mokikloje.

•ofesoris:— Tu putni
:o pasivėlinai in motillil

Ba namiejeziegmi šu
tai nežinojau hindi-

o skaudėjimas dantų suvis ne 
, pereitinejo, o cigonka vis szau- 

ke: ‘“kumute turekie kantri- 
bes! da truputi palauk”....

Perejo jau gera valandėlė o 
skaudėjimas da ne nustojo, 
szvaistinimas cigonku suvis 
nustojo prie kamino, o grin- 
czioj suvis tika. Gaspadine ka 
tik dalaike po loviu, rodosi 
jei jog ne užilgįo užtroksz. 
Ka czionais veikt? pamielino 
sau jog geriau kentet skauduli 
ne kaip patrotint givaste. Mis- 
lis apie tai eme viražu, o ne- 
mislindamo daug szoko isz po 
lovio ant kojų.

Grincze buvo tuszcze; gas
padine sužiūrėjo in kamina, ar 
gal cigonkos ten ne sėdi, nes 
czionais— net suriko no persi- 
gandinimo, nes ne per tai jog 
ka toki kamine paregėjo, nes 
tiktai del to, jog nieko jame 
ne mati: 4 kumpei ir deszros 
jame ne buvo. Dabar tai pa
žino gaspadine kaip jia cigon
ka iszvedi in laukus. Ne mie
lindama daugelis pastanavijo 
aijtis cigonku. Nes kaip? 
marszk.iniuose ne iszpuoli bėgt 

In trumpa laika pargrįžo P° v’ea kaima— reikėjo ka 
cigonka in grincze, kur gas-’ nogreicziause apsirengt. Nes 
padine jau ne kantrei lauke ^a- Audaroku ne buvo ant 
stebuklingu giduolu. .kėdės.... O, niekadeja ci-

— Gerai, labai gerai, iszta- gonka, szauke gaspadine, O
re su užganadinimu sena ei- kad jia.... 
gonka pamatus lovi, daug ge-1 
resnis ne kaip katilas. į apsivua

Po tuju žodžiu cigonka at- szlebes.
kalbe kokius tai raganiszkus 'sz' e Padienes szlebes radosi ku 
žodžius ant loviu, i ‘ -i-’-*--
in gaspadine: ’

— Jagu norite iszsigidint 
no skaudėjimu dantų, turi ka- 
necz iszpildint mano rodą, 1 
kia duosiu.

In viena kaima (Kazokijoi) 
pribuvo kuopa čigonu Tuo
jaus po visa kaima pasklido 
žinia jog toje kuopoje randasi 
garsinga cigonka, kuri ne tik 
inbura nes duoda rodą ant vi
sokiu ligų o ypacz ant skaudė
jimo dantų ir galvos. Tame 
kaime sirgo kokie tai motere 
ant dantų, buvo tai pati tur
tingo ūkininko. Kada toji da- 
sižinojo apie cigoniszka gadin
toja, tuojaus liepi jia paszaukt 
in namus idant jei palengvitu 
no didelio traukimo dantų.

Pribuvus cigonka malszino 
gaspadine, kuri stenėjo no 
skausmo. Apsidairius po visus 
kampus grinczios, pažiurėjo 
teipos-gi ir in kamina, kuria
me rukinosi 4 dideli kumpei 
ir koki 10 mastai deszru.

— O ar turite koki dideli 
suda, tarė po trumpam per
traukimui.

— Gal tevis butu geras, ta
re gaspadine.

— Gerai, gerai lovie, atsake 
cigonka, Parengkite lovi o 
aez tuom kart eisiu paszaukt 
mano duktere in pagialba.

Ne buvo kitokios rodos kaip 
apsivilkt in szventadienias 

Nes ant nelaimes

0 tu žiopliitak! te I 

'elinai!
Mano tevasapaija ui Į 

au bėgt pu diliui 
0 tu SzvilpuE dslb Į 

elinai!
Bamai f- 

ekejo, pmsHsomi | 
0 tu, Birokiiti, b pa

lei ko pasivėlinai! 
Asz.... as....po.... 
o... .fe.. ..fesorui 
Tai ko verki!
Ba jiejei jau ri-hja- 

o del mines nieko ne pa
ir ne turiu ka skit

ir atsiliepe Par’je, 0 ku paras užrakintas, o 
j raktas radosi kiszeniuje kas
dienines szlebes, kurios jau ne 
buvo....

ko- Perejo gerai dvi adinas, ka- 
Sztai turite atsi- <la sugrižo isz lauko gaspado- 

gult ant grindų, o asz jus už-L’8 su bernais Vos galėjo ap
dengsiu su szituom loviu, idant pakit kas dėjosi, szniaukszda- 
ne butu jus matit ne trupine- ma isz piktumo. Gaspadoris 
lio. Bus jium truputi troszku J leidosi vijit, nesant nelaimes 
nes tai nieko, tai geriau ir grei. jau D0 senei jiu ne radosi kai- 
cziau skaudėjimas pereis. Asz me, « •».
su savo duktere stosim czion dos

u—
ame

prie kamino, ginsime prieimi- 
1 
tom ir kalbėsim gidanc 
užkeikimus; kada laikas 
teis, nuimsime lovi.

Gaspadine apie skauduli net 
uzmirszo, teip klausi apsaki- 
mo cigonkos. Kada cigonka 
pabaigi kalbėt gaspadini atsi
guli kaip ilga ant grindies. 
Kada cigonka su savo duktere 
uždenginejo su loviu, paregėjo 
jog andarokas gaspadines 
perszkadinejo prie viso už
dengimo. Tada cigonka pa
sakė idant nusireditu lig 
marezkiniu, o tada gidinimas 
nesiduos geriau, norints kas- 
žin-kas....

Ka-gi gaspadine ne butu 
padarius idant tik ižsigidint 
no skaudėjimo dantų ? Nusire- 
di greitai ir atsiguli ant grin
dų. Dabartės tevis tiko ant 
gaspadines, rodos kad ant jios 
buvo padaritas.

mo piktos dvasios su szluo- 
jdanczius

!, o tuojaus prie kaimo ra
dosi tanki ir tamsi girre; kur 
per tai galėjo surast 'kuopa či
gonu !. ... Ka buvo brangios 
giduoles ant ižgidinimo dantų, 
tai buvo!

i

330tikfai SiSU NUSIUNTIMU

fždaveme Didele Kninga
Dainų susidedanti isz

390 DAINŲ

Knyga druczei susinta.
Kas nusipirks, ras visokiu 
Dainų isz visu užkaboriu ka 
dainoja Lietuvoja.
Nusipirkite o turėsite Dainei u, 
Per ciela meta ant visu dieneli!

g
H Mahanoy City, Pa

SAULE

reke 50c. irfl.OO-

Preke 75c.

•isuoseAptiekose 
kei Lietuviszkai Sutrukimas oralaivio.

Matyt, jog Angliję ne turi gilukio su savo oralaiveis. Vie 
na pirko Francuzijoi tai truko pirma karta kasu juom leke, 
antras teip-gi sutruko kada lekiojo Furnese. Tasai paskutinis 
turėjo 512 pėdu ilgio o kuris galėjo paneszti 30 vyru. Sulūži
mas buvo paežiam vyduri o kasztavo randui $400,000.

Du broliu.
Tėvas augino du sunu— Mi 

ka ir Stepą. Nuo pat mažens 
jis jiems inkalbinejo mylėti 
artima, o kuolabiausiai vienas 
antra. “Jeigu mylėsite viens 
kita”,— sakydavo tėvas,— 
turėsite Dievo palaima, ir 
viskas jums gerai klosis. Jei
gu ne gyvesita santaikoje, ne 
turesita ir pasisekimo. Užau
ginęs juodu tėvas pasimirė. 
Pradėjo abudu rupinties, kad 
ūkis neiszirtu, kad laukai bu
tu su lauku apdirbti ir t. t.

Po kokio laiko Stepas vede 
moteri ir susilaukė keletos vai- 
kucziu. Mikas-gi liko ne ve
dės. Po to pasidalino juodu 
ūki; bet darbe visuomet vie
nas kitam padėdavo ir jokiu 
nesusipratimu ju tarpe ne bu
vo. Būdavo, iszeina Mikas 
pjauti in lankas szieno, žiūrėk 
ir bevelia nuo savo dalios Ste
po puse plako szieno, sakyda
mas: “Susikrauk ta sziena 
sau, tau bus daugiau.” Stepas 
-gi atgal sakydavo, kad jam 
užteksią savo. Taip juodu vi
suomet darbuodavosi. Atėjus 
javu kūlimui vėl Kluone taip- 
pat darydavo su javais. Vie
nas beria in to krūva, kitas 
atgal. Mikas sakydavo: “Pri
imk— tau daugiau reikia, nes 
pati ir vaikai reikia maitinti.” 
Stepas-gi atgal: “Man pati 
ir vaikai maitinti reikia, bet 
ju ir dalia yra Dievo duota, o 
tau reikia szeimyna samdyti. 
Tai tu priimk nito manes ma
lone.” Taip juodu visa amželi 
dalinosi vienas kitam. Pergy
veno visokiu dienu— geru ir 
blogu, bet savo tarpe juodu 
nei kuomet nesirustino. Pildė 
tėvo insakyma ir buvo laimin
gu. Meile ir vienybe visuomet 
yra reikalinga. Ji musu ga
lybe ir laime.

Mandagus lokis.
Syki, senovės laikais, kai 

dar Lietuvoje buvo tekiu, vie
nas ūkininkas kirto rugius 
palei miszka. Bekirsdamas pa
mate ateinanti teki. Didžiai 
nusigando jisai, bet daryti ne 
buvo ko. Laukia kas bus to
liau. Priėjo tekis visai arti 
žmogaus ir atsisėdo prieszais, 
rodydamas savo koja. Kojoje 
buvo inlindes didelis szapar- 
galis. Žmogus, iszsitraukes isz 
kiszenes peili, pamažu isz- 
krapszte szapargali. Lokis at
sistojo, palaižė žmogui ranka 
ir nuėjo savo keliu. Žmogus 
likosi kirstu. Praslinkus va
landai, pamate kirtėjas vėl 
ateinanti ta-pati teki ir ka tai 
neszanti. “Dabar jau mirtis”- 
mano sau kirtėjas: “Jau ge
ruoju tekis nebegrisz.” Bet 
ne.... tekis ateidamas atne- 
sze ąsotėli medaus savo gera
dariui. Prisiartinęs pastate 
ąsotėli prieszais ir vėl nuėjo 
sau žaliais traszkancziais tan
kumynais in tamsiaja giria. 
Mat, ir tekis moka atsigerinti 
savo geradariams.
Nesitycziok isz vargszo.
Maryte buvo tyki ir darbsz- 

ti mergike, bet akie turėjo ne 
sveikas; ir ne syki isz jos juok 
davosi kiti vaikai, labiausiai 
viena mergike Ona, kuri tan
kiai mastydavo apie savo gra
žuma. Syki jinai juokdamos 
paklausė Marytes: “Kodėl tu 
niekuomet ne žiuri in mane? 
turbut, manes nemyli?”

Suprato Maryte pajuoka, ir 
patylėjus prabilo:— “Asz ne
galiu pataisyti savo akiu, bet 
rūpinsiuos saugotis kitokiu 
blogumu.”

Praslinkus kuriam laikui 
Ona apsirgo baisia liga. Po 
trijų dienu mane namiszkiai 
jau apie jos mirti, vienok ji 
dar iszgijo, bet pirmutinis gra
žumas jau nebsugrižo. Tapo 
visa apdengta baisiais szaszais.

Po ligai, atėjusi pirma-syk 
mokyklon. Ona ne driso nei 
akiu pakelti ir neperstojo 
dangstė veido rankomis. Pate- 
mijusi tai, viena mergike, pri
siartino prie Onos ir paklausė: 
“Kas su tavimi, kad tu vis 
verki ir dangstais rankomis?”

Tuomet ji suprato pajuoka 
ir tikrai pradėjo verkti, bet 
ne deliai veido ne gražumo 
verke, tik deliai to, kad pirma 
juokėsi isz vargszes Marytes.

Tai-gi, vaikeli, saugokis 
juoktis isz nelaimingu, kaip 
Maryte.

KUR B UNA
Mano paozios sesers duktė Jievute 

Buzute paeina isz Kauno gub., Ra
seinių pav, pirmiau gyveno Chioagoi 
o dabar nežinau kur praszau ji pati 
ar kas kitas praszau duot žine nes tu 
rime svarbu reikalą.

W, Savickas
Box 14 McWhorter W.Va

Mano draugas Petras Kasparavi. 
ežius paeina isz Kauno gub., Szauliu 
pav.. Radviliszkio para. Mežaicziu so 
džiaus, dingo nog 9 ^September jis 
pats ar kas kitas praszau duot žine 
ant adreso:

J. Walantinas
2725 Penn avė. Pittsburg Pa

Mano draugas Juozas Matusevi- 
ozius paeina isz Suvalkų gub., Nau- 
miesezio pav. Sintautų gmino Szve- 
diszkiu kaimo, Luksziu para. 8 m. 
adgal gyveno Worcester, Mass, o da 
bar nežinau kur turiu svarbu reikalą 
jis pats arlcas kitas praszau duot ži 
ne ant adreso:

J. Jakaitis
5 Madison st. Hoosick Falls, N. Y.

Andrius Rasamaviczius jis pats 
ar kas kitas praszau duot žine ant 
adreso:

And. Kuczauskas
1133 Michigan avė. Sheboygan Wis.

Mano brolei Kazimieras ir Petras 
Nausiedai Kazimieras pirmiau gyve
no Bentleyville, Pa. tris metai 
adgal iszvaževo in Chioaga o dabar 
nežinau kur turiu svarbu reikalą jie 
pats ar kas kitas praszau duot žine 
ant adreso: (to 8G).

S Rieki
Box 120 Bentleyville. Pa.

Mano brolis Jonas Motieaites, 8 
m. kaip amerike pirmiau gyveno 
Waukegan, o dabar nežinau kur 
paeina isz Kauno gub., Raseinių 
pav., Malkunu volo., turiu svarbu 
reikalą jis pats ar kas kitas praszau 
duot žine ant adreso:

M. Moteiaitis
Manitowish Wis.

Mano pati Ona Burevicziene pabė
go su kitu vyru Martynu Paska, isz- 
siveždama mano pinygus 000 doleriu 
ji yra 5 pėdu augszczio, turi prie kai 
ro sausies randa mėlynos akys, tamsei 
juodi plaukai, paeina iž Suvalkų gub. 
vyras yra 5 pėdu ir puses augszczio, 
plaukai tamsei geltoni, be usu, mė
lynos akys, paeina isz Kauno gub. 
jagu kas tuos patemys tegul duoda 
žine ant adreso aplaikys 15 d. nagra- 
dos: («8°l)

W. Burevicz
319 N. 15 th. st. Springfield Ill.

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

Ansb. Zaikus
212 W. Mayberry ai. 

Shenandoah, Pa.

Mano pusbrolis Antanas Szeszkaus- 
kas pirmiau gyveno Baltimore, Md. 
asz jojo adresa pamecziau praszau 
kad kas apie jin danesztu, teipos gi ir 
Petras Marcinkevicz senyvas žmogus 
turi apie 50 m. paeina isz Kauno 
gub. paeina ten kur nog Rigos, 5 pe 
du 5 coliu kas apie jin duos žine ap
laikys 100 doleriu nagrados: (gg o;)

Mat. Klisevicz
Box 45 Glien White. W, Va.

I NAUJA KNYGA |
•PO VARDU-

p PRIEJGIAUSES
[ MOKSLAS
: ANGLISZKO I

I
LIEŽUVIO BE 

PAGIALBOS KITO.

Yra tai praktiozniause 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 
tiek kalbėt.

Toji Knyga druczei apdarita 
in Franouzini raudona audima 
ir kasztuoje tiktai J j e Kasztus 
nusiuntimo mes apmokame,

SAULE Mahanoy City

B. RAGAŽINSKAS

Naikinimas pajėgu.

Visokia reforma visuomeni 
ne, visokia permaina sutaiku 
visuomeniniu ant geresnio, 
priguli priesz viską no refor
mos gyvenimo.

Per mažai ant tosios aplin- 
kinibes atkreipė patemijimus 
tiejei, ka apie reforma visuo
menine mielina, o da mažiau 
tiejei kurie turi apgloba mora
line mielina, o da mažiau tie
jei, kurie turi apgloba morali
ne ant pavieniu.

Gyvenimas muso pavieniu 
czion Suvienitose Valdibose 
yra teip daug neramumo, teip 
daug turi szlektu paproeziu 
teip daug kankinimo pajėgu, 
jog niekur teip o ne Lietuvoje.

Teisibe yra jog spasabas už 
darbavimo daugiau reikalauje 
pajėgu, nes rodos jokis isz dar 
bininku, jokiame uezsiemime, 
d a yra priverstu prie procios 
be atsilsejimo be atsikvepeji- 
mo.

Laikai ant atsikvepavimo, 
ant davimo nervotn suilsiom 
pasilsio, kožnas surast privalo 
ir gali. Tiktai reike jeszkot ti
kro atsilsio.

Kada biznieris arba darbi
ninkas po dieniniam darbui 
nusiduoda in karezema ir to
nais prie kaziru, prie gėrimo 
alaus ir arielkos, prie garsiu 
riksmu ir ginezu jeszko atsil 
šio kada teip durnuose no ta
bako ir dūzgimo girtųjų sėdi 
per kėlės adinas, tai tegul ne
sistebi, jog jiam kas kartas pa
jėgos mažta ir da nebagelis ad 
gavineje taisės pajėgas su ariel 
ka ir kitokius spasabus naudo
ja.

Mumiems reike tikro atsilsio 
del nervu, jagu priek tam sun 
kus yra gyvenimas žmogaus 
darbininko! Žinomas daigtas 
jog kožnas darbas yra sunkus 
ir jog po kožnam ’darbui yra 
reikalingas pasilsis: o ka saki- 
tie anglekasiu darbas! Szitai 
vietoje jeszkotie pasilsio po 
procei, jeszkome garsiu zobo- 
vu, kurios tankiause kankina 
kuna ir duszia! Ar-gi tokiu 
spasabu ilgai mums gali tar
naut muso nervai?!

Jau ir teip tebiris naujas ga 
dines gyvenimas labai kenke 
ant nervu. Baladojimai maszi- 
nu, kliksmai ant ulieziu, žvan
gėjimai varpuirskambelu elek 
trikiniu, visokie szvilpimai ir 
ūžimai, viskas tas kuopinasi 
ant muso kūniniu pajautimu! 
Ne bukime norint kankitojeis 
patis saves vakarais ir nakti
mis po karezemas ir prie kazi
ru!

Ne užmirszkime apie tai, 
jog kožnas žmogus, ar tai dir
bantis daugiau su galva arba 
su rankomis, reikalauje del 
kūno ir duszios pasilsio prigu
li nezio pasilsio tikro pasilsio 
tikaus.

Ne užmirszkime teipos-gi 
jog reike mums dirbt, nes 
dirbt su iszmincze o ne kaip 
gyvulis prie jungo— su dava- 
du dirbt. Ne verskime ant di- 
delo uždarbio, bukime užgana 
dinti, jagu turime ant reikalu 
gyvenimo, nešim eskime su 
staigumu, kad ant kart pra- 
lobt. Norint ne vienam pasise
ka in trumpa laika dasigriebt 
turtelo, kokio ne vieno pro se
nei ne turėjo, kas isz to, jagu 
dirbsi sunkei, ne tekši pajėgu, 
paliegsi ir paežiam drūtume 
stosiesi senelu! Dievas davi 
laika ant proces ir ant pasil
sio.

Proce in siki ir regularisz- 
kas tikras pasilsis— tai yra 
neatbūtinai reikalingu del 
sveikatos kūno ir duszios ir 
laimes gyvenime! Žengdami 
pamaželi su iszmincze, nueisi
me tolau negu nepaisedami 
ant saves o per ka nieko ne 
teksime ir to ka per savo stai
gumą suezedinome.

Vienatine Lietuviszka
Agentūra Amerikoje.

Ka užsiima pardavinėjimu visokiu 
bižniu kokiu tik randasi. Pasekmin 
gai savo darba atliekamo. 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 
gromtta. Mes visada turime daugybe 

1 visokiu Namu ir Farmu, dydeliu ir 
mažių už labai pigia preke.

Adresavokite

A. K. Abraitis & Co.
PFAI FSTATP

137 N. I3th. St., Philadelphia, Pa.

‘Lietu vi szkas
Dainorius1^ 

SUSIDEDANTIS ISZ 

390 
Visokiu Dainų 

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

Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

—: Adresavokite := 
W.D.Boczkowski-Co 

Mahanoy City, Pa.

LAIMINGOS DIENOS.
Tiktas

yra ge- ^nrls
f i. usias OtiL paunlbi
<laktara>-^g^fl'7^į^^^iligoje.

Žmonėms ką pirmiau gyvenimas buvo 
pilnas kartumo ir kankinę, dėlei ligos 
varginimo, kaipo aršiausio neprieteliaas 
žmogaus; vienok kaip Philadelpliijos 
'MEDIKAI KLINIKOS, daktaras padavė 
tikrą prietelišką rauką ir gorų liekarstų 
pagelbą, tad tuojaus apturėjo savo gerą 
sveikatą ir vėl pastojo išgydytiems LAI
MINGOS DIENOS.

KADPHILA. MED. KLINIKA, išgy
do groit, gerai, teisingai, ligos neatsi- 
naujina ir dauginus išgydo kaip kiti 
daktarai; tad nepasigyrimai kaip kiti 
patys save augština, o negali darodyti, 
kad ka nors išgydę; bet PIIILA. M 
KLINIKĄ, žmonės giria. Iš daugybės 
padėkavonių pačių išgydyti. Ką rašo:

Širdingai dekavoju ir tecul Jums Dievas 
atnaarudijn, kad Jųs kiekvieną sergantį taip iš- 
gydytuinetknlp mane.

Mano liga, kuri plrmiaus kankino, tad jau 
visi skaudėjimai prapuolė; artai lytus ar pagndn 
dabar visada jaučiuosi sveikas ir nieko neskauda. 
Gerai vaikau, taip, kad kiti pavydi man, tokios 
ircr<>s sveikatos. Vardas I’lriladelpliijos Med. 
Kliniko tegul pagarsėja po visę Ameriką.

Su guodono
W. Zbronskis, 140 BydierSt. Muskegon, Mich.

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 dėkavo- 

dainas PIIILA. M. KLINIKAI už sugrąžinimą 
man sveikatos. Kaip tik pabaigiau gert liekarstas 
ir išgijau. Dabar jaučiuosi sveikas ant visko. Dė- 
kavoju už rodą ir genis liekarstas, kad taip greit 
mane išgydė. Todėl atvirai dekavoju, kad ser
ganti žinotu kur reik kreiptis, kad apturėtgerę 
sveikatą. Toki daktanii visada yra verti pagyri
mo ir guodonės. Su tikra guodoue,

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

CLINIC, paties gubernatoriaus legali
zuota. Kaip daugelį, teip ir tave gali 
išgydyt nuo: skaudėjimo sąnariuos, gė
limą kauluose, pečiuose, šonuose, kojo
se, l aukose ir kitur. Nusilpnėjimą, sėk
los nubėgimą nuo soužagystės, nervų ir 
kraujo ligas, lukštų, kepenų* ir viduriu 
ligas: kosulio, širdies, galvos skau
dėjimo, blogus sapnus ir visokias užsi
krečiamas piktas ligas, teip ir moterių 
visokias ligas ir kurios tik užpuola nnt 
žmogaus nelaimės ir varginimo. Pribuk 
asabiškai, jei toli gyveni, aprašyk ligą 
lietuviškai, apturėsi tai tikrą prieteliš
ką rodą, nes šitas geras KLINIKAS, 
labai pasekmingai išgydo šviežias ir 
seniau užpuolusias sligas.

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

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

Valandos: nuo 10Iki -1 po plot.
Nedūlioj nuo 10 Iki 3 po pietų.

L'tarninkc ir Pėtnyčioj nuo 6 iki 8 vakaro

Introligatorne.—
APDUIBTCVK KNYGŲ.

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

Linksma Valanda, Dilgele^
Dagis, Draugas, Tėvynė ir L L 

Prisiunsdami knygas apmokekyte paczto ai 
ekspreso kasztus. Adresas:

Lithuanian Bindery* 
514 W. Spruce. Mahanoy City.

W.TRASKAUCKAS
Pirmutinis Lietuviszkas.

GRABORIUS

Laidoja Kūnas Na=airus$a Pasamdi 
Ryginus ir VežiniGn del l’a>ivažinėj inn 

Krausto Daigius ir t. L
Viską atlieka ka nngeriause ir puikianse 
Su virsz minėtais reikalais kreipkitės pa 
jin o busite visame užganėdintais.
520 W.Centre St. Jlahanoy Citj

W. Rynkewiczius
-:NOTARIUSZAS:-

233-235 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.
Apiangoja Namu* ir Naminus Rakandai nog Ugnies.

didžiame Lietnriizka Agentūra. Kantarai Bankinis ir pardaviite Sripkorczia ant Tuokta Ltaijfc

Parduoda Szipkortes ant 
risokiu drueziausiu ir 
reriausiu Laivu, 
siuneziu Piningus in 

Visas Dalis Svieto 
p-eieziause ir pigi aušo, 
visi tie kurie per mus 
iunte apie tai geria žino

Iszduoda Dostovieme 
(ei tu ka nori savo dali 
jatuvąja kam parasti.

Del Drangysczin—
Pristatau puikei Szarfu 

Jnoitai, Kepurai, Karūnas 
SpiQuu ir Lt.
Su kokia nors reikti* 

k’as-link Sžapkorcttoį 
Piningus ir Lt.

pas mane • 
brings

GARBUS DAKTARE: neiš
randu žodžiu padėkavojimu 
Tamistai už išgydymą skau 
dėjimo šonuose ir po širdies 
gėlimo strėnų jr skausmin- 
gų mėnesinių, kurių kiti vi- 
si daktarai neapsiėmė gydy
ti. Bet Tamistos operacija 
kaip ranka atėmokontejima 
nuo manęs. Ela Mažinacky 

1325 S. Front St., Phila.
John Akuotaitis, Montreal, Que. Canada, rašo: „Meilutis gydytojau.— 

Šešta diena, kaip gavau nuo Tamstos liekarstas ir vartoju sulyg užrašo, jau 
negaliu atsidėkoti Tamstai iš džiaugsmo da tik pusę liekarstų sunadojau bet 
jau visas sustiprėjau ir baigiu gyti. Daugiau neturiu ka rašyti: nes jau ne
reikalauju daktariškos pagelbos.’ Ta įkiri ligą, kuri taip daug prikankino 
mano ir kurią kiti daktarai laikė už neišgydoma, dabar jau baigia gyti. Ačių 
Tamstoms už^pigų ir greitą išgydymą.” , - -- --y

Išgydau pasekmingai ir ant visados nuo: \ 
reumatizmo, skaudėjimą šonų, sąnarių kaulų, strėnų, kojų, pečių, nuo 

visokių kraujo ligų užkrečiamu lytišku ligų, triperį, šankerį sifilį, užkietėji
mą ir nedirbimą vidurių, išbėrimą, niežėjimą ir augimą ant veido ir kūno vi
sokių spuogų, dedervinių ir slinkimą plauku,galvos skaudėmą, širdies, inks
tu, kepenų ir plaučių ligas, visokias “nervų ligas neuralgiją, drebėjimą sąna
riu, greita supykima, negalėjimą miegot ir išgąstį, greitą pailsima, sunkų 
kvėpavima, peršalimo slogas ir nusilpnėjimą sveikatos, visokias moterų ligas 
skausmingų ir nelegulerišk mėnesinių tekėjimą ir gumbo.. Išgydau su ope- 
cija ruptura, apendesitis, vėžį, skilvyo augančius akmenis visokius skadulius, 
guzus (tumors), kepenų, inkstų ir pūslės. Darau operacijas ant gyslų kaulų 
nervų, smegnų, moterių ir vyrų gimdančių organų, pritrauktas kojas ir ran
kas atitaisau ir padarau sveikas. Taipgi daro operacijas ant nosies, akių ir 
gerklės. - r-*-.

Df Ignatiiis Stankus, M. D. 5; l220Phs,LS Srr-
Ofiso valandos: nuo 9 iki 12, nuo 2 iki 4, ir nuo 0 iki 8 vakaro. z 

Švcntadieniaisnuo 1 iki 5 popiet. 7

IA T I Clj 1 Bell Telephone Dickinson 3757 w.
i I IP Dėl daktariškos rodos galima atsišaukti
JL71 • J111 IV Klu k) ullllllUl) Pfts Dr. Ign. Stankų per telefoną ar laiš- 

t O ku ir iš kitų Šteitų, taipgi Kanados.
— Vienatinis tikras daktaras-lietuvis Philadelphijoj — 

Jis yra pabaigęs augščiausius ir jau paskutinius daktariškus mokslus. Buvo 
miestavu daktaru mieste Indianopolis Mokėsi ir praktikavojo The New York 
Post Graguate 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 puikią mcdikaliską kliniką su laberatorija, elektriškas mašinas ir ap- 
tickąsu goriausioms gyduolėms. Čia visi ligoniai atranda teisingą pagelbą, iš
sigydo ir palieka sveiki. Štai ką liudija patys ligoniai:

„Nuo visokių spuogų ir išbėrimų, ant veido ir kaklo ir viso kūno, taipogi 
nuo kitu odos ir kraujo ligų, nėra geresnio daktaro, kaip Dr. I. Stankus. 
Daug daktarų atlankiau, bet nei vienas negalėjo išgydyti.” Taip kalba Jos. 
Švilpa, 1011 Carlton St., Philadelphia, Pa. —av
„Šiuomi viešai išreiškiu sa- ‘ ~ ‘ ‘
vo širdingą padėką Dr. Stan
kui už išgydymą nervų ligų 
ir sugrąžinimą vyriškumo, .
kuriu kiti daktarai atsisakė Jfr,
išgydyti. Ir visiems su slap- z, 
tomis ligomis patariu kreip
tis pas dr. Ig. Stankų, o ne
pasigailėsite savo žygio.
A. Zmudzen, Salem, Mass. _ _ ,

57 Pingree SI. Dr- Stankus.

Vienatine Lietuviszka Banka su kapitola $75,000 
kuris randasi popriežiura Valstijos Pennsylvanios ir 
talpinasi locnam name kurios verte isznesa apie 
$150,000.60. Priima piningus ant paezedumo ir 
moka 4 procentą. Siunczia piningus in visas dalia 
svieto, greieziause ir pigiause. Agentūra minėtos 
Bankos P. V. OBIECl'NAS & CO., parduoda 
Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius 
rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu 
kancelarije po vadovyste Karoliaus VarasziausNotariuszo už 
tvirtinto per Gub. Vai.Pennsylvanios; padaro Doviernastis ir 
kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Russijos Konsulis.

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

BISCHOFF’S BANKING HOUSE.
287 Broadway Kampas Keade Ulicze

New York, N. Y Telefonas: Worth 2822.
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
Jo reikalai liktu greit, 
atlikti tegul atsiszauki in

Seniausi
Bankini

Narna 
Uždėta 1848m.

Szimtas Tukstancziu Doleriu (§100,000) yra musu kaucija sudėta in 
Pinigus siunezime in Kraju kuo greieziausei. (rediszka kasė. 
Pinigus visu krasztu iszmainome pegal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo, 
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in ir isz

K rajaus už pigiause preke.
Paszportus del kehaujeneziu in Kraju pastorojame.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperaa su 

paliudyim~ Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai,

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

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

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

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus.

64-56 N. Main St, 
Mahanoy City.

Kaialiogas Dykai!
Puikiausių ir geriausių: Armonikų. 

Koncertinkų, Klernetų, Smuikų ir klio
kiu muzikališkų instrumentų, teipgi. 
lietuviškų knygų ir kitokių daiktų.

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

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

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. Malianoy Avė.

Mahanoy City, Pa.

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, koičikų, 
kompasų, kryžiukų. Puikiausių armonikų, skripkų, klernetų, 
trubų, koncertinų ir daugybę visokių muzikališkų instrumentų. 

kO Kga Gerų britvų, visokio skyriaus drukuojamų mašinukių, albumų 
X'N Kn fotografijoms, guminių litarų. Monų knygų, istoriškų ir mal- 

da-knygių. Gražių popierų gromatoms rašyti su puikiausiais 
X. ' apskaitymais ir dainomis, su drukuotais aplinkui konvertais, tu-

žiną už 25c, 5 tuz. $1.00, perkupčiams 1000 už $6.00. Jaigu kas ne
turite mano katalogą, rašyk šiądien: prisiūsdami už 5c markę, o apturėsi mano 
Jidelį Katalogą Dykai su 1000 naudingų visokių daiktų. Aš užtikrinu, kad mano 
'.avoras pirmos kliasos, o prekės pigesnės kaip kitur. Pcrkupčiai gali gauti pirkt 
'avorą daug pigiau kaip kitur. Kviečiu visus lietuvius ir lietuvaites su orderiais 
r visokiais pirkiniais kreiptis pas savo tautietį

M. K. Wilkewich,
125 So. Halsted St. Dept. s. Chicago, IIL

UNION RATIONAL RANK.
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STOCK $125,000. SURPLUS IR PROFITS $300,000.
Suv.Valst. Randai tori main Banke >udetn piningu.

Mokame antra procentą ant sudėta pininga- 
Procentą pridedam prie tavo piningu pirma 
diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant 
ar atneszi parodini knygute ar ne.
Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą su 
musu Banka, nepaisant ar mažas ar dydelis.

Harrison Ball, Prezidentas. 9 ryte lyg 3 popiet
F.J.Noonan, Vice-Prezidentas. ...Subatomis...
W. H. Kohler Kaiijerins.



ISZPARDAVIMAS
VASARINIU DRAPANIU.

Vyrams ir Vaikams Siutai 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 
už 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 padaryti 
vieta kur jias padėti. Todėl jaigu reikalaujate 
vasrinio siuto arba kitokiu apredaliu, tai dabar 
turite gera proga pirkti pigiai ir suczedint 
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.

Žinios Vietines.
— Subatoj Redingo pede.
— Miestas neužilgio pradės 

brukuoti du blokus ant East 
Center ulyczios.

— Tai ant galo susilaukė 
Lietuvei to, ko nog daugeliu 
metu troszko— savo puikia sa 
le. Sztai seredos vakara atsibu 
vo antBoczkaucku sales pirmu 
tinis balus ir paszventinimas 
sales prie dalibu daugybe žmo 
niu. Paroda Y. M. L. I. klu
bo atsibuvo po visa miestą su 
ugnemis ir raketais su lietuvisz 
ka kapelije. Tuojaus po paro
dai kada visi inejo in sale li
kos iszaukti kūmai sekanti: 
S. Norkeviczius su W. Rynke- 
vicziene M. Auksztakalnis su 
Jos. Mockaitiene, W. Rynke- 
vicz su S. Mockaitiene, J. Mar 
gialis su S. Mockaitiene isz 
Mt. Carmel, J. Juozapaviczius 
su M. Bekeriene, M. Blažis su 
W. Pajaujene, W. Rudis su p. 
Valincziene, Jul. Mockaitis su 
Greimiene, Just. Vitkauckas 
su., F. Boczkauskiene, M. Sa- 
roka su S. Norkevicziene, J. 
Szvedassu W. Traskauckiene, 
A. Lakickas su F. Sklariene, 
J. Ancerevicz su iSzeszkeviczie
ne, Valinczius su Juozupavi- 
cziene, Bekereviczius su Tuni- 
liene Sklaris su Szvediene, Jos 
Mockaitis su J. Traskauckie
ne.— Ceremonije buvo puiki 
ir trumpa. Po tam prasidėjo 
szokis kurnu o už giriause? 
szokima iszlaimejo žiedą pora: 
Kriczinas su S. Mockaitiene. 
Sveteliu ant teip puikaus ba
lana susirinko daugybe o ant 
kožno veido rodėsi užganadi- 
mas, jog szoka savo salėje o 
svetimtauczei nesiezaipo isz 
foreigneriu. Seredos vaka
ra linksminosi visi seni ir jau
ni ligei, szokdami lietuviszkus 
szokius prie geros orkiestros 
po vadovista profesoriaus M. 
Slavicko. Žodžiu tarent pasz
ventinimas sales ir balus nu
sidavė pasekmingai o žmonis 
džiaugėsi jog nors turės kur 
smagei paszokti ir praleist 
smagei laika.

Sale turi 62į pėdas ilgio o 
ploczio 39 pėdos su scenoms 
del loszimu teatru ir balkanu 
o žemai randasi puiki bara ko
kios nesiranda kitosia salese. 
Elektriko žiburis „visur ir vi
sur visoki reikalingi intaisi- 
mai. Garbe priguli del Bocz- 
kausku kurie nesigailėjo kasz- 
to ant pastatimo teip puikios 
sales del naudos savo tautie- 
cziu.

Apie ketvirta valanda nak- 
tije, sveczei atsiskyrė kožnas 
pas save po perszokimui Home 
Sweet Home.

— Dabar renkitės visi ant 
Koncerto ir Balana, ka atsibus 
Utarninko vakara. Tikietus 
dabar galima gauti pas “Biru
tes” sąnarius.

- Simonas Milauokasnog 632 W 
Mahanoy ui., pristato in namus 
anglius, krausto naminius daigius, 
tun gera arkli ir bogie del pasamdimo, 
Savo darba atlieka atsakancziai ir 
teisingai. Su virsz minėtais reikalais 
kreipkytes pas jin o busite užganedyti.

— Juozukas Stroka trijų 
metu senumo iszpuole isz lan
go nog antro augszto bet nie
ko blogo jiam neatsitiko.

— Szv. Jono Blai vystės 
Draugyste laikys Szokius kiek 
viena Petnyczia, 8 adyna va
kare ant Kajero sales. Tie ku ■ 
rie mili szokti yra szirdingai 
užpraszyti ateiti o busite visa
me užganėdinti, kadan -gi gra- 
jins Reileys orkestrą. Inžanga 
vyrams 25^. Moterimis ir mer
ginoms dykai. (o6 °?)

|SZ LIETUVISZKU
KAIMELU.

Cuddy, Pa.— Darbai vidų 
tiniszkai eina, dirba po 4 d. 
ant nedėlios, uždarbei nevieno 
ki.

— Orar gražus.
j- 9 d. Spalio (Oct) natio

nal mining Co. elektrikas už- 
musze Antana Mickuna, na- 
basznykas likosi palaidotas 11 
Spalio ant lenku kapiniu, na- 
basznykas priguleio prie szv. 
Antano ir S.L.R.K.A. dr'stes, 
nabasznykas paliko dideleme 
nuliudime pacze ir sunu dvie
ju metu senumo.

Budai rukintoju Tabako
Vienas anglikinis mokintas 

kurie uszeiima tirinejimu viso 
kiu žmoniniu budu, apgarsino 
sziteip apie rukintojus:

Pasakikie tu man, kaip ru
kai, o asz tau pasakisiu tavo 
būda.

Jisai teip žmogaus būda da- 
seke ir persitikrino: vyras rū
kantis cigara arba pipke, jagu 
pipke arba cigara laiko dru- 
czei dantise, ne paisedamas su
vis ar jiam dega ar ne, tai ke
tina būtie labai linkias ant vi
sokiu uszpuolu ant kitu, keti
nąs būtie pavojingu draugavi
me su kitais, ba bile no menko 
daigto tuojaus supiksto ir tan- 
kei žmogui dakanka.

Tas-gi kuris ruko su dava- 
du ir maža durneli leidže, teip, 
kad tiktai pipke ar cigaras ne 
užgesta ir žiuri in iszleista du
rneli su smagumu yra geru ir 
teisingUįžmogum.

Tas-gi, kuris tankei pertrau 
kineje rukima, dedamas kožna 
karta cigara arba pipke in sza 
Ii, yra badai visada nerangus 
kožnam veikale, ketina būtie 
atmainingu ir in kožna ir prie 
kožno lenkėsi.

Vyras, kuris, rukidamas kni 
bineje nuolatos prie pipkes, ar 
ba kramto ir gniaužo cigara, 
yra metitas ir vetitas, turi ku 
dikini būda, o priek tam daug 
apie save mislina; tokis vis 
laiko dantise augeztin iszkelta 
pipke arba cigara.

Žmogus sveikai protaujentis 
ir davadnas, laiko cigara arba 
pipke isz priszakio ir tiesiok.

Žmogus erzinanczio budo, o 
priek tam baislaus budo, kram 
to cigara ir daugiau cigara pa
gadina negu suruko.

Viras, kuris rūkant duoda 
pipkei ar cigarui užgest, yra 
labai teisingu ir atvertdusziu, 
isz prigimimo yra krutus, meg 
sta daug kalbėt, yra visada 
linksmas ir žino daug visokiu 
pasakelu.

Del persitikrinimo ar tasai 
mokintas nebludžioje, tegul 
kožnas rukintojas temina pats 
ant saves— ant savo budo, o 
dažinos teisibes.

Augsztas tiltas.
Cincinnati, New Orleans ir Pacific geležkelis pabaigė 

dirbti augszcziausia tilta Amerike kuris perejna per Kentucky 
upe. Turi jisai 308 pėdas augszczio, 1230 pėdas ilgio o kasz- 
tuoje suvirszum 1,250,000 doleriu.

Paproczei rumunu.
Aki vos buna veseilos, pas 

kaimuoczius ir pas augsztes 
nes klases gyventojus. Jauni
kis nuotaka iezvažuoje isz na
mu vežimuose: pirmiause je- 
du, paskui gimines ir užpraszi 
ti sveczei, o ant pabaigos mu
zikantai. Priesz jaunavedžius 
veža dvi gramniezes apkaiszi- 
tas su žiedais ir kaspineleis.

Taisės žvakes uždega cerkve 
je, o jaunavedžei, laike vin- 
czevones, su vainikais ant gai
vu laiko taisės žvakes. Po isze 
jimui isz cerkves veža taisės 
uždegtas žvakes namon ir eta
to priesz jaunavedžius ant sta
lo, kur veseile atsiprovineje. 
Žiba tosios žvakes kol ne suži
ba. Yra tai puikus ženklas lig 
smertinio gyvenimo meileje ir 
isztikimistoje.

Da daugiau atsiženklina 
szermenes kaimines, ba sieke 
no velibos senovibes.

Numirusi niekados ne gul 
do name in graba, nes guli su 
viniotas in coluna: net valan- 
doja szermeniu iszneszineje ku 
na laukan deda in graba, pa- 
malavota raudonai, stovinti 
ant moru uždengtu dekiu. 
Kaip jau indeda ir graba, tuo
jaus pripuola prie grabo su 
didelu riksmu, kliksmu ir ver
ksmu keturos pasamditos ver
ksnes, kurios apgula buezuoja 
negiveli.

Lidi pulkas in cerkve. Pir
miause nesza križiu, paskui ej 
na popai sulopituose skuduruo 
se, nevos arnotose— paskui ne 
eza keturi vyrai graba ant me
ru, szale ejna tosios keturios 
verksnes: tolaus gimines numi 
rūsio o ant galo nesza gurbuo
se mamalyga, kringelus, kiau 
szinius, vaisius ir milima pas 
Rumunus tujka. Tujka yra 
tai arielka, Dale tuju valgiu 
drauge su keleis smulkeis pi
ningais deda nebaszninkui in 
graba. o likusius valgius ir ge 
rimą, suvalgo ant kapo nebasz 
ninko kada jau jin uszkasa.

Naujas Iszradimas.
Sulaiko puolanczius plaukus, prigialbsta 

plaukams augti. Turime tukstaneziu pade- 
kavoniu. Iszsiuncziame dykai geras informs 
sijas apie priežastis puolanczius plaukus ir 
kaip tame užbėgti, adreaavokytei

J.M.Brundza Co; Now York & Broaklja

Naujausi aprasziiuai 
Dykai.

Kaip galima apsaugoti oda no 
ligų ir pats iszsigydyti be daktaro 
visokias odines ligas, plauku puolimą 
ir užsisaugima nežuli papuczkas, 
pleiskanas ir kitas panaszas ligas. 
Prisiusime visai dykai paraszyta per 
Prof. Dr. Brundza, Fort Hamilton 
N. Y. Veiname del norineziu pasi
naudoti. .Teipgi vėliname naudoti 
“Dr. Brundzas Oinment” No 24351 
naujausias iszradimas del užlaikima 
plauku niežulio ir pleiskanų. Preke 
yra 20c 50c ir $1 ir užteks ant ilgo 
laiko ir didesne verte už doleri negu 
nekuriams apgavejams daktarams in- 
mokate po keletą desetku doleriu už 
neiszgydima. Naudokytes greitai isz 
szitos progos. Raszykite tuojaus ant 
adreso:

J. M. Brundza and Co. 
106 Sta. W. Brooklyn, N. Y.

GRINA TEISYBE.

Mahanojaus gyventojei 
apie szita gerai žino.

Mrs. Julia Brennan nog 1027 E. 
Mahanoy St Mahanoy City, Pa. Sa
ko: “Asz vėl linksmai atkartuoju pa 
girima Doan’s Kidney Pigulkas. Ka 
da tik ateina proga vis rekamendavo 
ju szitas pigulkas asz pažinstu keletą 
žmonių kurie likos iszgialbeti nog 
skausmo pecziuose ir inkstuose. Szi
ta pati liga mane vargino per ilga 
laika, būdavo mane apkvaitina ir pai 
kino kad negalėjau atlikti namini 
darba. Turėjau ženklus kad mano 
inkstai 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 50c. baksukas. Agentai amerike 
yra Foster-Milburn Co. isz Buffalo, 
N. Y. Neužmirszkite vardo ‘Doans” 
ir neimkyte kitokiu.

Ant pardavimo.,
Namai ant keturiir familiju 

ant viso loto po no. ,604 - 606 
West Center ulyczios. Dasuži- 
nokyte ant adreso: (p J’)

' Thomas Haughney 
12 E. Mah. St.

Mahanoy-City, Pr

Balius.
Puretįįe,''’^Uju)i -J^ >11 d rau- 

giste szv. Jono Kriksztytojo 
isz Wilson, Pa. kuris atsibus 
28 d. Spalio (Oct) 1911 m. 
Wilsono svetainėje ant vir- 
szaus bankoš trecziu angsztu 
balius prasidės 5-ta vai. vaka
re in trauksis lig vėlybai nak- 
czei.

tlžpraszo visus lietuvius ir 
lietuvaites isz visur, kas tik 
pribus nBsigraudys muzikan
tai pirmos klasos kur grajins 
puikius szokius.

Inžanga porai 50/.
Užpraszo visus, Komitetas.

: Į■■ tu r » -i.. : . (98 01)
, Ant pardavimo.

Puikus salunas ant West 
Center ulyczios Mahanoy City, 
Pa. parsiduos pigiai isz prie
žasties l’gos. Atsiszaukyte ka 
greieziause ant adreso: (cg <>1) 

Mr. O’Brien
209 W. Centre St.
Mahanoy City, Pa

Wm. Sinianaviczia New 
Philadelpuia Pa.

Yra tai specialistas kriau- 
ežius, ka tik pribuvęs isz Bal 
timores ir uždėjo kriaueziu 
szapa New PhiJadelphij<• je ir 
siuva visokius siutus ir overko 
tus pagal naujausia mada, pi
giai ir atsakancziai. Eikyte 
pas Simanaviczia o busite už
ganedyti visame. -J ')

Nemokėk dykai 810.00,
Apsigarsintoju. Jeigu apser 

gate liga, tai eikite pas savo 
miesto daktara.

Jaigu turi dantų gėlimą: kor 
nūs aut kojų, tai gausi po 5/ 
gyduole. Jaigu nepagelbetu 
bus sugražinti piningai. Teip 
gi iszsius placzes informacijas 
no ko plaukai slenka ir plin
ka, pleiskanų atsiradymas ir 
nupuczkave veidai. Tukstan- 
czei dekavoja už dyka rodą. 
Rasžyk tuojaus aut adreso:

Gratis Specialists
Box 106 Sta. W. Williamsburg 

Brooklyn, N. Y.

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

-SAVININKAS IK FABRIKANTAS... 

Garsiu Lietialszku-Lenk'szku Vaistu.

Kiekvienas Lietuvijzkas Sztominkas 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkus Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kad musu 
taut eezei reikalaudami galėtu nusi
pirkti ir nereikalautu iszduoti 
piningus dovan.d kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztorninkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuvi-zkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojame.

VALSTIJOS KASIJERIUS LAIKO PININGUS BANKE

MERCHANTSBANKING TRUST COMPANY
MAHANOY CITY, PA.

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

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

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

...DIRDKT0RIAL..
A. DANISZEWICZ. W RYNKIEWICZ M. GAVULA.
J. HORNSBY. C. F.KAIER. W. L MILES. -

L. ECKERT. f. F. FLANAGAN.

MOTERIŲ SIUTAI IR KOTAI
Szitas yra sztoras kur geriausia pirkti Siutus ir Kotus. 
Neapsigausyte jaigu pas mus pirksite.
Ceikis yra grinas vilnonis. Darbas kageriausias ir 
pasiūti pagal naujausia mada. Mes gvarantinam 
kožna Siutą ir Kotą ka parduodame.

Galima pirkti puiku Siutą už §12 ir §15.
Ateikyte pamatyti.

GUINAN Mahanoy City, Shenandoah 
Mt. Carinei, Landsford.
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23 Akmenų Railroad Laikrodis
Patentuotas regulators 
užsukamas isz virszaus, 
del moterių ar vyru, 81 k 

gvarantuot as ant 20 
metu. Sinsem szita 
laikrodi v išima C.O.D 
už $5.7 5 ir ex preso 
leszas iszegzaminavi 
mui, jei nebus toks 
sakom, Nemokėkite 
nei centą.

ATMINKIT, 
kitur užmokėsite už toki laikrodi in $35 
Su koznu Laikrodi duodam LenciugelL 

Excelsior Watch Co.001 c‘”tr*1

>-«KONGERTAS 
į į —IR BALUS

Atsibus Utarninko vakara 24 
Spalio (Oktoberio) ant Bacz- 
kaucku naujos sales.

Mahanoy City muzikaliszka 
Draugyste “Birute” po vado
vyste Frof. A. Sodeiko paren
gė dideli Koncertą ir Balu ant 
naudos Sz. Juozapo Parapijos.

Dabar Lietuviai turės gera 
proga iszgirsti Lietuviu darb- 
sztuma ir atjauta Lietuviu se- 
noviu aida ir Lietuviszkus pa
silinksminimus, t. yra szokius 
kuriu Mahanojaus Lietuviai 
negirdejo ir nelinksminosi.

Koncertas susidės isz viso
kiu Lietuviszku Tautiszku 
dainelių ir szokiu. Po koncer
tui atsibus balius ir trauksis 
igi vėlybai nakties.

Taigi Lietuviai Tautiecziai 
katrie atjaueziat ir milife lie
tuviu kalba tai kviecziatne ant 
szito koncerto kuoskaitlingiau 
sei susirinkt o ateje nesigaile- 
sit ir geisit daugiau tokiu va
karu.

Tikietus isz laiko galima 
gauti pas “Birutes” narius, In
žanga 500 35^ 25^ Merginoms 
ir vaikams 15^

Kvieczia Komitetas.

A-B-Cela
------ ARBA PRADŽIA-------

Skaitymo ir Raszymo
DEL VAIKU. 25c.

“Saule” Mahanoy Cty, Pa.

Naujas Audėjus.
Audžia visokes karp it as 

pagal naujausia būda. Preke 
30/ už mąstą. Darbas gvaran- 
tytas. (to Dėc. 28).

J. Scherer
Szapas 48 N. Main st.

Arba 624 E. Mahanoy St 
Mahanoy City, Pa.

Ant pardavimo.
Parsiduoda mūrinis namas, 

5 įierskyrios, apaczioi didelis 
skiepas cimentuotas, 5 akerai 
žemes, ir visas aptvertas, nau
jai sztebelis, ir tris szantes 
stovi tarp dvieju miestu kėlės 
eina pro stuba, geležinkelis ne 
toli ir arti keturios mainos, ir 
visos gerai dirba, uždarbei ge
ri, parsiduos pigei isz priežas
ties pereenas mainose dirbt. 
Kas norėtu pirkt tegul atsi- 
szauke ant adreso: (to 65)

F. Casowski
Box 23 Harrisburg, III.

Ant pardavimo.
Puikus salunas ant W. Cen

ter ulyczios. Parsiduos pigiai 
ba locnininkas nori iszvažuoti 
isz miesto. Dasižinokyte ant 
adreso: (to 89).

211 W. Center St.

Egi-itero No.l................................25c.
Egiutero No.2...;.......................... 50c.
Zmijecznik............ 25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai............................... 35c.
Meszkos Mostis............................... 25c.
Trejanka .........................................25c.
Lintme-itas vaikams .................... 25c.
Gvduoles nuo Kosulio ................ 25c.
Liepiu Bahamas ...................... 25c.
Anty-Lakson del vaiku ........... 25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių .25c.

” nuo Kirmelip del sua igusiu 35c. 
Vanduo nuo Akiė.......................... 25c.
Lgaiatraukis...................................25c.
Skilvio Laszai................................ 25c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir

Kruvinosios.................................75c.
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50. 
< iy-i del uemalimo Pilvo............ 50c.
Milteliai apstabdymui Galvos 

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

Kojų.............................................25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Papauto................... 15c.
Gyd. nuo Grippo.......................$1.25.
Plauku a;'saugotojas.....................50c.
Muilas del Plauku....................... 10c.
Milteliai uuo Kepenų................... 3-5c.
Rožes Bahamas.............................. 25c.
Kinder Bahamas........................... 25c.
Bobriaus Laszai.............................50c.
Szvelnintojas................................... 35c,
Kraujo valytojas........................ $2.00.
Nervu Ramintojas.....................$1.00.
Egzema arba odos uždegimas

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

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

J. KAZLAUCKAS
Parduoda Szipkortes

Už kompanija preke ant geriausiu 
ir greieziausiu Laivu. Perdarau 
visokius Dokumentus ir paliudyju 
per Konsuli. Duodu patarimus 
visokiuose reikaluose.

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

Mahanoy City, Pa.

5 itasZiegorelistiktai$3.75 
Grinao ainnrikouidzko pudirblmo. Dulkei pada
rytas, uždaromas, isz vyraziai s užsukom as ir 
užstatomas. 2dm. gvarantytae. Siuncziam p«r c o. 
d $3 75. Jaigu nenatink ■ neimk. Pri-lusk $8.75 
s i groninta o gausi pulku žiedą dykai ir ziegoreli 
siuaim pacztu Viena ziegoreli dykai jaigu pirkti
6 už $22.50. Sakyk ar viriszka ar moterlezk.
Peters Co. Bept.12. Chicago, I'll. (°„'7°)

Ant Sudžiaus
J. J. MORAN

Domokrutas. Isz Pottsville, Pa.

WJDW PATARIMAI
. iaui Šeimynai raudasi musų No. 3 kutaiioge. 
Jame telpa aprašymai s u virš 200 ligų, vyrų, mote
rų ir vaikų, pasako nuo ko jos prasideda, kaip j.-ų 
pažinti, kaip niro jų apsisaugoti, kokias gyduole? 
naudoti, kiek jos prekiuoja ir kur jus gauti. Mu
sų gyduolės kainuoja tik nuo 25c iki $1.00. Telpa 
paveikslui ir prikėš yvuirių kvepenčlų ir gydan 
čių muilų, Perfumų, Elcktro-gydančių aparatų,

Robcrinlų IMlrbimų, Painų, Štukų, Brukuojamų 
MaSinėlių, Armonikų Koncertinų, Britvų. Pavin- 
įevonių ir Šimtai kitokių kožnam reikalingų da
lykų. Kožnas kas prisius savo tikrų vardų, pra 
vardp. adresų ir keletu markių apturės musų No. 3 
katallogų dykai. Rašyk Sendien, o už kalėtos die
nų Šita naudinga knyga bus tavo namuose.

JOHN’S SUPPLY HOUSE 
tm-2U8 SO. OAKLEY AVE.. CHICAGO. ILL

M. VARZINSKAS
Lletnviszkas Fotograt'istas 

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

Puikei ir pigei nutraukė visokec Fotografijai 
Padaro Didelus Fotografijas isz mažių ir 
indeda in Reinius. Indeda in Špilkas 
Kompasas irLL Parduoda vwtikw Hennas 
Lietuvei su virsz-'uinetah reikalais netur 
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoji 
ir pažiustama Varžinska kuris padaro 
viską kanogeriause o ir busite užganėdinti. 
Teipyi dalo Fotografijas aut Post Karužių.

Kas Nori Pirkti Ar Parduoti
savo Kanina ar Farina te- 

at!‘h‘zauk*a pas mane 
Piikejiai laimu atvažuoja 
' ,nane hz visu szaliu 

—Amerikos ir Kanados.
■•^‘Faimoa Mass., ir Conn., 

ateituose yra geriausios 
už tai kad randasi daugybe fabriku. (Aroma
tas praszau raszyti lietuvhzkai arlenkiszkai. 
J.F.Richard, 140 Maple St., Holyoke. Mass.

A. J. Keydoszius 
-AGENTAS- 

202 Troy St. Dayton, 0.

Parduoda Laivakortes ant visu geriau
siu ir greieziausiu Laivu in visas dalis 
svieto. Norintieji kelaut in South 
Amerika ar in Australija tai tikietus 

•galite pas mane pirkti. In Lietuva 
I Laivakorte pas mane yra labai pigios.
Mano agentūra yra po kaucija 10 
tukstaneziu doleriu, Ohijos Steito. 
Norėdami apie ka dasižinotijindekyte 
in gromata 2o. marke ant atsakymo.

S. Walunas
Geriausias Lietuviszkas 

Sziauczius ir Czeveriku Sztoras.
Parduoda visokius apsiavimus už pigesne 

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

Vaikams ir Mergaitėms turiu puiku baltu, 
geltoniu ir kitokiu kolonu Czeveriku ir 
Pantaplu ir per szita menesi parduosiu už 
labai pigia preke. Neeikyte passvetimtau- 
tezius pirkyte pas tautieti:

Simona Waluna 
526 W. Centre UL, 

Mahanoy City, Penna.

Polithania State Bank
Cbr. 22d. & Carson Sts.

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

paežius lietuvius ir randasi po priežiūra 
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mus 
pinigus mokam 4-ta procentą, priskartaint 
kas 3 menesiai. .Siuncziam pinigus in visas 
dalis svieto, greit ir pigei, parduodam 
laivakortes ant vi u linijų ir geležkeiin 
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Iszdirbam 
visokios ruszies Rejentalnus Dokumentus ir 
vedam provas senam krajm. Rejenteina 
kancelanjayra rėdoma per valdiška notara 
J. G. Miliancka. Užkviecziam lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptisprie mus ir pavest mums 
justi bankinius reikalus o persitikrisit, kad 
viskas, kas yra kalbama czion yra teisylie 
ir bus išpildyta greit ir teisyngai. Pinigus 
siunezant paczeduiuui in Banka, arba siųst 
in Lietuva, galima siųst Paežio Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar per 
Ex preso Money Orderi.
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Kušišžkai Anierikoiiisžka Linija.
Vienatine be persėdimo Linija tarpe Amerikos ir Rusijos.
8į dit-nii iii R.-tenlaiua 11 į dienu in Liepoja

III klasa $29. _n . .. ..... .... UI klasa $30.II ” fDel smulkesniu žinių kreipkitės m musui .. ,, ’
t » L Agentus ir centraliszka kontora. J '
1 <p)z. 1 $62.

A.E.Johnson & Co.,(Ge°»rai Pa.senger Agi..) 27 Broadway, New York, N.Y.

NAUJAS RUDENINIS TA VORAS
Sziame laike aplaikome visokiu labaipuikiu Rudeniniu 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 Rudeniniu 
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku, 
Jekiu, Szlebiu, Trumpu ir ilgiu 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 
Kepuraioziu ir t. t. Galima pas mumis piginus pirkti negu kitur. 
Ateikite o patis persitikrinsiie kad pas mus geriausia pirkti.

f he tlehe I gT'Pas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mahanov City. Pa
Dr.O’Malley iszaiszklna priežastį pasekmingo gydimo

Fuczkai ir visokios Odos Ligos.

Be jokios Operacijos, Skaudėjimo ar 
apleidimo savo kasdieninio darbo.

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

lik >s naudota per jin suvirszum *_5 metus o 
josios naudingumas likos prisavintas per teip 
vadinamus Specialistus Rupairos kurie jaja 
ir naudoja.

2. DEL TO-Kad suviiszum in 12,0( 0 isz- 
gyde ligoniu, o nekurie pribuvo itz tolimu 
szaliu gydytis o kuris jis vienas pasekmingai 
tik gydo.

3. DEL TO-Juog kožna savo žodi gali 
pinigiszkai ir profe>ijonaliszkai užt krint 
kuri duoda ligoniui, o būdamas terp ja 25 
metu yra gana paliudinaneziu.

ISZSIVERŽIMAS
Yerikosele arba netikrasis Iszsiveržinias

G A.Fritzinger (policmonaa) Wilkei Barre, 
Pa., hzgydvtas nuo sunkaus isz-iveržimo 5 
metai atgal os no tada neneszioja jokiu diržu 
T. R. Williams anglekasis isz Įlydė Park, Pa 
iszgyd tas no iszaiveržimo, 5 metai kaip 
diržą ne neszioja.
W.B.Greenwalt maszinistas prie Prospect 
Biekerio, Breslan, Pa, du vaikai 3 ir 9 
metu senumo iszgydytas no Lzsiveržimo o 
diržo neneszioja Z metu.
W. II Adams fajermonas, Sheldon Alex 
Works, Wilkes-Larre, Pa , iszgydytas no 
iszstveižimo, kuri tun jo 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 rodą kaip 
gali pasveikti. Geriau pasinaudok isz 25 metinei praktikos ir nebusi pavojuje.

Pasikalbejimas-Ypatiszkai ar per Gromata
Atsiusk adresą ir 2c.maike prhiunsim o knygute apiehzsiveržima užpeczetytame koperte*

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

(Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai susikalbama ir susiraszoma.)

No. e.
Nusipirkite sau keletą 
Buteliu
NORKEVICZIAUS NO. 6.
Geriausia Arielka Visam 

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

S. Norkewicz
408 West Mahanoy Ave.

FR. STRAWINSKAS 
Lietuviszka Krautuve 

...Vyno, Likeru, Areilkot ir Aha*... 

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

Fr- Strawinskas'
1807 Carson SL, S. S.

Pittsburg, Pa. -fl.w

Teisinga Krautve, nes tlkrasLIetuvIs užlaiko 
Malonus Viengencziai:

Turiu sau už garbe praneszti jums 
kad, užlaikau krautuve su daugybe 
visokiu tavoro. Pas mane galima 
gauti naujausios mados Laikrodėliu, 
• 2iedu, Kryželiu, Armo

nikų, Skripku visokiu 
Mužikalisku 1 nstrume_ 
tu, Britvu, drukuojamu 
Maszinukiu, Albomu 
Poto^jafijoms laikitie 
Istonszku ir Malda 
kningu, visokiu popieru 
Gromatoms rasziti su 

pasiskaitymais ir dainomis su 
konvertais tuzinas už 25c, btuzinai už 
SI Perkupcziams 1,000 už$0 Magisz 
kos Kazyres $3- Jai norietumete 
mano nauja dydeli Kataloga prisiu- 
skite 2c. marke ir aplankysite, kuriame 
telpasi daugybe naudingu daiktu.

Maloniesite kreipkties su sziokais 
pirkimais ant szio adreso:

W. WAIDELIS 
112 Grand Street; -- BroeWje, LL

■ Geda daro tok 
j -riukorei kurie 
1 nikius svaigiu 

j its. Koki džiau 
s ni gali tikėtis i 
į bkaJadaauga!

i Ne kurie žiu u 
I ;<g laike szok'm 
| šokikai padaro 
] ir ui sunkiau ne 
j niksrezioti. L 

j nito reikė ežiui 
j irti tris ketverci 

|Ser ko stebėtis, 

: gieoe, kūmos 
ut szokiu teip 
iit rytojaus ii 
[ajegn prie nan 
rita sunkenybe 

Iželes kuri ate 

'inkreVs, y

' In laika dės 
'buvo in Am 
in 210,000 Gra 
Graikams laba 
ritas idant isz i 
pelo tiek iszkel 

trtynes.

. Da palauksiu: 
Indei raju visu 
iii “Saule” o 
riersti sulaiky
ki teip turtingi 
j akraKti už dyk 
ra rietą pribtin 
i-; te skriaus ižd 

liūdna labai, k 
togos apie Lieti 
‘labjans yra linl 

at giaro. A 
tstioiu, plovoni 

tai rodos ka 
staoke, o kad 
isiiikraszti, d--re 

jsvietinet, tai 
p: daug turime 

. įtji’ii užmoka p 
įrišto skaityt ki 

P-risokeis pare: 
iiije apsunkina 

a M to-gi pasku 
T-iuie idant 
p-itoom paleng

-?tii. Skaitykit 
lli®ziiisuž <Ij- 

p®jii apart dm 
j ‘"ife biznius, j 
| “btoii gali duon: 
hte’o valgyt, nes 

j h isz to tur 
J teisingai del

Ii yra dydel 
|c®t

Js®. baltistu

s I Rivheson pra 
I^priiMsatsiki 
I’/Šiltuos Miss. A' 
pi'tjiii trneizne 
Į “Dsikratinitno nog 
1’ l-ri Lutu pasiliko 

' - 21. Mergina ki 
I sunaudojo 
p’ktfa valanda- 
I ; Moingjji tuoja 
r -Uiare kalėjime. 
L ’Ppacziuot su 
1 ^doktemilijot 

f ‘-Prikalus paki

1 F*P žiogai Filą 

sūrini 
J u P51 poikn i 
JtįSMrgJ 

4>«*me, kt 

iolin n.(




