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Dėkui jums paguodoti skai
tytojai už platinima “Saules” 
ba kas diena isz juso malones 
aplaikome daugybe nauju 
skaitytoju ir tai kožnas geras, 
ba tuojaus užsimoka. Ir ne dy 
vai, ba visi Lietuvei žino gana 
gerai, jog “Saule” užsimoka 
užeiraszyt ir skaityt; nesimai- 
no visaip, tiktai jagu mainosi, 
tai ant naudos skaitytojau o 
žino ir tai, jog ne bankrutys, 
kaip tai kiti laikraszczei daro 
iezeja kelis menesius— mirsz- 
ta,

Dėkui jums paguodoti skai 
tytojai o ir visiems Lietuviems 
kurie esate prilaukus del tojo 
laikraszczio.

O del tuju ka da ne yra 
pilnai užsimokeja velinam tuo 
jaus atsiligint, nes po laikui 
graudinsią, nes kalendorių ant 
1912 meto jau baigėm epau- 
dint o bus geresnis už kitus 
metus su daugeli istorijom, pa 
sakaitėms ir t.t. Paskubinkite, 
nes po tam patis graudinsites.

Popiežius paženklino dauge
li nauju kardinolu ant atejnan 
ežio susivažiavimo kardinolu 
szi menesi apie 27 diena. Na 
jorkinis arcibiskupas Farley 
ir Bostoninis arcibiskupas 
O’Connell aplaikis raudonas 
kepures. Teip-gi ir Monsigno- 
ris Falconio apasztaliszkas de
legatas Washingtone iszkeltas 
ant dinsto kardinolaus. Badai 
isz viso bus 17 nauju kardino
lu.
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Jaunas ponas,
.( ----------------

Vienas jaunas ponas užvažia 
vo in prasta karezema kurioje 
židas szinkavo o kaipo židisz- 
kas papratimas, tai pradėjo 
klausinetie apie viską in kur 
važuoje ir ko važuoje. Kelau- 
ninkas kaipo atviras žmogus, 
nesislepi ko važuoje, nes tie- 
siok pasaki: “važuoju in svie
tą jeszkotie proto”.

Židas suktas pamislino sau; 
jagu tu važuoji in svietą jesz- 
katie protą, tai tu turi turetie 
ne mažai piningu su savim.

Nes ir ponaieziui akivumas 
žido suvis ne patiko, teipos-gi 
pamislino sau: asz matau, nori 
mane mat pamokint, nes tau 
ne pasiseks. Po mažai labai va 
karienes ponaitis nusiemias no 
saves platu diržą su piningais, 
meti jin ant stalo, pats-gi atsi 
guli ant sziaudu ka buvo tuo- 
jaus szale stalo ant aslos paklo 
ta ir nudavi mieganti. Židas 
isz kamaraites žiurėjo labai 
akivai, kur gulėjo nudėtas dir 
žas su piningais ir užgesino 
žiburi.

Ponaitis tame laike pamaže- 
li paėmė no stalo diržą pas sa
ve ir pradėjo knarkt nuduo
damas, sunkei miega. Židas 
mislidamas, jog labai užmigo, 
ant pirsztu iszslinko isz kama
rėlės ir slinko pas stala, cziupi 
neje aplinkui, nes diržo su pi
ningais ne buvo, kada židas 
atsitrauki, ponaitis pamaželi ve 
lei diržą padėjo ant stalo.___

Židas velei užbrauki' deguti 
uždegi žvake ir žiuri in karna 
reles in karezema ant stalo, 
diržas guli kaip gulėjo ant sa
vo vietos. Užgesino tada žva
ke, o tame laike ponaitis velei 
no stalo paemi diržą su pinin
gais ir da labiau knarki.

Židas ant pirsztu velei slen
ka paimt diržą, cziupineje ir 
graibo ant stalo, diržo ne ran
da net ir ant stalo užlipo ir 
graibė, diržo nerado. Sugrįžta 
in kamarėlė ir velei žvakute 
uždegi, o tame laike ponaitis 
velei padėjo diržą ant stalo. 
Židas velei mato ant stalo gu
linti diržą. Uszpute žiburi o 
ponaitis velei pagrėbė diržą no 
stalo. ,(

Ejna židas trecziu kartu, 
cziupineje diržo neira.

Dasiprato ant galo, ’jog tai 
yra szposas padaritas, sunurne 
jo sau po nose: “Rich ant taty 
aran, di szvarcjur” ir atsiguli 
miegot.

Anksti tada . atsikeli tasai 
kelauninkas, apsijuosi su dir
žu, rodos kaip ir nieko ne 
buvo paklausi žido kiek reike . 
už nakvine o kada , iszeitinejo 
važuot, tari židas:

— Ny! kam ponaieziui ke- 
laut in svietą jeszkotie proto? 
Ponaieziui turi proto invaleš. '

Kožnas vyras teip pada
rytu.

Kansas City, Mo.— Korne- 
liuszas Szreideris iszpleszias 
skyle kelnesia 15 metu adga-. 
los, prasze savo pacziules ir 
ketvertą suaugusiu dukteriu 
idant susimiletu ir užlopytu’ 
jiam skyle kelnesia, nes tosios 
atsisakė nog to darbo su pa- 
sisziauszimu; “jago nori tai 
pats užsilopink skylia.” Po 
tuju žodžiu teip užpiko, jog 
apleisdamas narna apreiszke, 
jog daugiau ne sugriž, pakol 
jo neperpraszys. Nog to laiko 
szeimyna jojo ne regejo per 
15 metu. Sztai ana diena vie
na isz dukteriu iszgirdo apie 
jin, parasze gromata idant at
važiuotu pas jia, nes jin per- 
praszo ir siuneze tikieta ant 
kelones. Szreideris nukeliavo 
pas duktere— turi jisai 73 
metu senumo.
Iszniete paezia

Sharon, Pa. — 
szinskas užpykęs 
cziules iszmete jiaja per langa 
isz antro augszto. Motere pul
dama per langa baisei persi
pjovė ranka o kaimynai jiaja 
rado pasriuvus kraujuosią. 
Kaimynai geisdami užlaikyt 
kraują, pridėjo ant žaidulo 
sukramtytos duonos nog ko 
užtrucino krauja. Vyras po 
tokiam žveriszkui darbui už
sirakino stuboje nes palicije 
iszmuszus duris uždare jin ka
lėjime.
Norėjo užkąst gyvus vai

kus.
Indianopolis, Ind.— Ona 

Covie, turinti 35 metus, iszka- 
se gylia duobe ant kiemo ir 
dare parengimus užkasti savo 
vaikus gyvus. Kaimynai dasi 
pratę ka motina ketina daryti, 
davė žinia palicijei, kuri vai
kus patalpino apgloboje o mo
tina paėmė in paikszu narna 
nes kente ant sumaiszimo pro
to.
Kiek žmogus yra vertas?

Chicago.— Ant suvažiavi
mo locnininku kasikiu, likos 
apsvarstyta kiek žmogus dar
bininkas yra vertas, kuris pa- 
trotina savo sveikata ir gyvas
te del milijonierių. Likos nu
tarta, jog už užmuszta darbi 
ninka mokes tiktai $1500, už 
ranka arba koja $500, aki $2- 
50, pirszta nog $50 lig $100. 
Toki inneszima kapitalistam 
padavė kokis tai locnininkas 
kasikiu Jones isz Pittsburgh’o.

Nuszove savo paezia.
New York.— Kokis tai 

Danielus Kaminadas (?) nu
szove savo paeze Urezule, 24 
metu senumo. Buvo jieje per 
koki laika atsiskyrus, nes utar 
nyko vakara atėjo Danielus 
pas savo paeze kur raddsi antJ 
tarnystes o kada Urszulė sta- 
czei pasakė Danielui, jog pas 
jin ne sugriž daugiau, tas ezo- 
ve in jia, užmuszdamas ant 
vietos. Kaminadas likos aresz- 
tavotas o su juom teip-gi ir 
A. G. Szaileris kuris su Ur- 
szule drauge gyveno.
Nepaprastas atsitikimas.
Pittsburgh, Pa.— Szeimy- 

nom Mulliganams, Moszkovi- 
cziams ir Killenams, gyvenan- 
cziams ant uliezios White, gar- 
nis paliko kožnai po dvinukus 
ir tai ta paezia diena. Szeimy- 
nos susitarė laikyti isz vien 
kriksztinas ant kuriu supra- 
szys gyventojus isz visos uli
ezios.

Pardavė savo jauna paeze.
Washington, P.— Robertas 

Davidson likos nubaustas ant 
deszimts metu in kalėjimą už 
kupeziste baltu tavoru. Tasai 
rakalis apsipaeziavo su jauna 
18 metu mergaite o pagyve- 
nias su jia du menesius, par
davė in narna paleistuviu, kur 
jiaja rado detektivai, patal
pindami pas gerus žmonis o 
josios nelaba vyra uždare ka
lėjime.

Ubagas paliko 850,000
San Francisco, Cal.— Mi

kola Sullivan kuris ubagavo 
po miestą per 35 metus, likos 
surastas negyvu lovoje. Kada 
palicije padare pas jin krata, 
rado bankines knygutes isz 
kuriu pasirodė, jog turi kelo- 
sia bankosia sudejas suvirszum 
50 tukstaneziu doleriu. Paliko 
testamenta kuriame užrasze 
savo seserei penkis tukstan- 
czius doleriu, nes likusiu nie
kam ne užrasze. Kaip rodos 
tai ir tie ejs del sesers.

Užsimusze su obuoliu.
Bridgeport, Conn.— Geor

ge Hill, važiuodamas ant -bai- 
sikelio, turėjo marszkiniuosia 
kiszenukije prie szirdies insi- 
dejas obuoli. Ant nelaimes 
puolė nog baisikelio ant to 
szono, sumusze teip szirdi, jog 
daugiau jau neatsikele. Va- 
žiuojentis farmeris jin užtiko 
ir nuveže in artima miestą.
Nubodo laukti paezios isz 

tėvynės; paėmė kita.
Shamokin, Pa.— Szesziole- 

ka metu adgalos pribuvo in 
Amerika Mikolas Buraka, 
dirbdamas sunkei kasiklosia, 
pakol nesuezedino maža tur
teli už kuri nupirko sau maža 
farma arti Paxinos. Troszko 
dabar turėti savo milema pa- 
cziule bu vaikeleis, kuriu teip 
ilgai ne buvo mates. Nurasze 
paeziulei in tevynia idant pri
būtu pas jin in Amerika, nes 
toji vis atsisakinėjo, jog in 
Amerika ne nemislina keliau
ti. Burakui nubodo melsti pa- 
cziules idant pribūtu pas jin, 
ant galo palove raszyti pas jia. 
Susipažinęs czionais su czion 
gymuse mergaite, vede jiaja 
sau už paeze, ne apreikszda- 
mas savo No. 2 paezei, jog tu
ri paezia tevyneja. Po kokiam 
laikui dasilauke kudykeli ir 
gyveno linksmai.

Buraka nusistebėjo labai 
ana diena, kada inejo dede su 
bleke Stuczinskas su pirmuti
ne motere, kuri pribuvo in 
Amerika su ketvertą vaikais. 
Dažinojus kur josios Mikutis 
buna o ir pamokyta per “pa- 
kampinius advokatus” iszeme 
varanta ir apskundė Mikuti 
už daug paezista.

Kiek tai panasziu atsitikimu 
buna czionais Amerike? Vy
ras dasidirbes koki turteli ra- 
szo pas motere idant pribūtu 
pas jin, toji gal susineszus su 
kitu ne labai geidže susivienyt 
su savo vyru ir neskubina pri- 
but, Vyrui nubosta laukt ir 
payma sau kita drauge.
Iszmlntingas skvajeris.

Wilkes-Barre, Pa.— Mrs. 
William Watson, apskundė 
savo Williama už sumuszima 
kad nusipirko sau czeverikus 
su augsztoms kurkoms, bet 
nieko isz to nelaimėjo, nes 
skvajeris Donohue iszdave se
kanti Salamoniezka viroka: 
‘Asz esmu prieezingas eževe- 

rikams su augsztoms kurkoms 
nes tai įszfodo barbariszkai ir 
pavojingai, kožnas vyras turi 
turėt savo protą ir nepavėlinti 
moterimis beždžionkaut ir pir- 
kinet ta, kuom gali apsiejt. 
Per tai Williama paleidžiu ant 
luošy bes.”

Brutaliszkumas Italijonu.
Tripoli:— Per tris dienas 

italijoniszki kareivei be jokio 
susimilejimo szaudinejo visus 
^Arabus aplinkinėje Tripolaus, 
netemindami ar tai jauni ar 
seni, ar moters ar vaikai.

Laike bombardavojimo 
Benghaji per Italijonus, likos 
užmuszta suvirszum tris szim- 
tai gyventoju.

Italijoniszki kareiviai kur 
tik pamato koki Araba tai 
szauna kaip zuikius: ar kaltas 
ar ne.

50 užmusztu Mcxike-
Meksikas.— Musztineje ran 

daviszko vaisko su pasikeleleis 
sztamo Zapato likos užmuszta 
50 pasikeleliu o desetkas ran- 
daviszko vaisko. Musztine atsi 
buvo arti' V uallo.

Turkiszkii kareive.
Salonika, Turkije.— Lai

kraszczei danesza buk vienam 
isz czionaitiniu ligonbueziu at
rado bobiszko sztamo kareivi 
vardu Mekemet Kensse, sun
kė! pažeista in koja laike 
musztines aplink Tripoli. Dak 
taras peržiūrėdamas ligoni, 
papuolė jiam in aki patogu
mas ligonio koja. Toliaus, da- 
seke, jog tasai kareivis yra 
mergina, kuri vėliaus prisipa- 
žina daktarui, jog josios tikra 
pravarde yra Chedžidže Kha- 
njum ir paejna isz miesto Sa- 

. Yllkan, kuri persirėdžius in 
' vyriezka mandiera pasidavė in 
vaiska kariaut prieszais Itali
jonus.

Geru gyduole.
Olsztine, Presuosią.— Tūlas 

gaspadoris turi labai iszmin- 
tinga ir narse motere. Josios 
vyras užsitraukęs gerai ir su
bjaurinęs savo gyvaste, ant dir 
želo pasikorė. Kol da dusze 
per buksvas ne iszkrito užtiko 
pati pasikorusi, tuojaus diržą 
perpjovė o paskui paėmus gia- 
ra diržą, pradėjo muszti tiek, 
jog nebagelis ataikvotejas atsi
klaupė, prislėgdamas, jog jau 
daugiau nesikars. Tokiu budu 
ir iszgydino nog gėrimo.
Turkai atėmė dali Tripo

laus.
Konstantinopolus, Turkije.- 

Turkiszkas vaiskas su pagial- 
ba Arabu atėmė nog Italijonu 
dvi dalis Tripolaus, prispirda- 
mi Italijonustant traukimo to
liaus palikdami paskui save 
dydelus zopostis ginklu ir anų 
nicijos. Italijonai negalėjo at- 
sispirt užpuolikams kuriu bu
vo keli tukstanezei. Italijonu 
pražuvo daugel.

Popiežius mokes alga 
kuuiugams.

Lizbonas, Portu gali je.— 
Lizboniszkas Patriarka pri
siuntė Popiežiui, surasza tuju 
kuningu kurie aplaiko algas 
nog portugaliszko rando ir 
kuningu kurie atsisakė nog 
ėmimo algos nog rando. Tokiu 
kuningu randasi tenais 2,400 
ir Popiežius nutarė jiems mo
kėti menesinia alga pakol neap 
simalszys nesupratimas terp 
rando o dvasiszkuju. Tieje 
kuningai ka aplaiko alga nog 
rando bus per Popiežių isz- 
braukti isz skaitlaus katalikisz 
ku kuningu (ekskomunikavo- 
ti)

Galas Kluu ciesorystal.
Pekinas, Kinai.— Prisiarti

no pabaiga kiniszkai ciesorys- 
tai. Žmonis spirdamiesi sav- 
randimo ir konstitucijos jau 
teip kaip apturėjo. Ciesoris 
apgarsino savo klaidas ir prisi 
pažinsta, jog apsileidinejo sa
vo dinste o isz tarpu savo rpdi 
ninku praszalino visus szlek- 
tus ir bajorus.

Shanghai.— Ciesoriszkas 
vaiskas sudegino miestą Han 
kow apipleszineja gyventojus 
ir subjaurina moteres.

Puszalotas.
(Panevėžio ap) Szioje apie- 

linkeje atsirado piktadariu, ku 
rie nakezia užpuldinėja keliu 
važiuojanezius žmones. Szit 
isz 23 in 24 rugsėjo nakezia 
keturi|piktadariai, apsiginkla
vę lazdomis ir peiliais, primu- 
sze ir apgrobė važiuojanti isz 
Panevėžio ūkininką Kazlaus- 
ka isz Dvariuku kaimo; ta pa- 
czia nakti užpulta dar 2-3 
žmones. Darbar nakezia ge
riau vienam nevažiuoti.

Katiliai.
(Naumiesczio ap.). Liūdžiu 

pleszika suėmė. Rugsėjo 20 (7) 
diena Katilių sodžiuje eueme 
pas kalvi Levona garsu po vi
sa apielinke pleszika Liūdžiu 
ir jo drauga Daniliauska. Abu 
du plesziku jaunu vyru ir 
daug žmonių apiplesze. Liu- 
džius paėjo isz Kubilių so
džiaus, o Daniliauskas— isz 
Versziu sodžiaus. Abieju ple
sziku jau seniai policija jieez- 
kojo. Bet sunku buvo policijai 
suimti tuodu plesziku, nes juo 
du nuo policijos drąsiai gynėsi 
szaude. Buvo sukviesta polici
ja isz aplinkiniu miesteliu ir 
bažnytkaimiu. Atvyko net pat 
sai policijos virszininkas isz 
Naumiesczio. Policija teip-pat 
szaude in tuos namus, kur bu
vo pasislėpė tuodu plesziku. 
Namai to kalvio nuo szuviu 
iszrode, kaip rėtis. Pagalios 
pleszikai pasidavė policijai. 
Juodu policija iszkracziusi ra
do kelis revolverius naujos sis 
temos ir daug dar gilzių patro 
nu.

Sargybiniai per Griszkabu- 
di tuodu plesziku, surakintu 
retežiais iszgabeno in Nau
miesti, o isz ten greitu laiku 
iszveže Suvalkuosna. Juos ly
dėjo patsai Naumiesczio ap- 
skriezio virszininkas.

Visu apielinkts gyventoju 
nuszvito akis, nes nebereiks bi 
joti!

Ar tik vela ne bus žu 
dinsta.

Middleport, Pa.— Mikas 
Petrauckas nuėjės in kareze- 
ma Juozo Pacento priesz nu
ėjima gult, likos užkluptas su 
peileis per Juozą Simanavi- 
cziu, Stasi Valevicziu, Joną ir 
Juozą Mazurkeviczius ir bai
sei supjaustytas, viena žaiduli 
aplaike in plauczius ir kaip 
rodos isz to numirs.

Terp Petraucko o užklup
tojo nog kokio tai laiko viesz- 
patavo kokia tai neapikanta o 
aplaikydami giara proga “pa- 
fiksino” Petraucka peileis. 
Peilininkai likos uždariti pa- 
vietavam kalėjime Pottsville o 
jago Petrauckas mirs nog žai- 
dulu, tada turės atsakyti už 
žudinsta,— visi yra Lietuvei.
Sapne mate kur yra pas

lėptas auksas.
Oxford, Md.— Visas kai

melis Wye Mills yra perymtas 
džiaugsmų isz priežasties atra
dimo užkasto skarbo. Rachela 
Stansbury murine, turėjo sap
ną kuriame pasirodė josios 
mirusis dede Jonas Scott, pa
liepdamas jiai nuejti ant pa- 
rodintos vietos ir kast tris pė
das in žeme o euras dydeli 
skarba. Stansburgiene nuejos 
su savo vyru ant tosios vietos, 
po iszkasimui trijų pėdu, isz- 
tikruju rado skrinute kurioje 
radosi tris auksinei piningai 
ir rasztelis ant kurio buvo pa- 
raezyta: “Rasi daugiau pinin
gu jago kasi gyliau. Kaskie 
greitai ir paymki skarbus.”

Norints Stansbury gana 
greitai kasė, nes be pagialbos 
kitu ne gali daejt prie skarbo, 
o murinai isz aplinkines ne 
nori jiam pagialbet kasime, 
nes yra dydeli szeszkai o bal
tųjų žmonių ten nesiranda.
Ir meszkosjios nenorėjo.

Lina, O.— Noririts visaip 
bandė atimti sau gyvaste pan- 
na Ona Harter, 30 metu senu
mo, nes smertis da josios ne 
norėjo, per ka nutarė kitaip 
atimt sau gyvaste. Nuėjus in 
miestiszka parka kur radosi 
aptvertos duobėje kelos dyde- 
les meszkos mėtėsi in tarpa 
jiu, bet ir meszkos josios ne 
norėjo, ba prieja prie Onos 
pavouste kelis kartus nuėjo 
kožna in savo kampa.

In kėlės valandas po tam 
sargas parko užtiko jia ir ban
dė iszgialbet, nes meszkos ne
prileido jin prie moteres. Ta
da sargas su pagialba gumines 
paipos ir vandeniu isztrauke 
Ona isz tarpo meszku.

Iszmete kuninguži per 
langa.

Denver, Colo.— Laike ne- 
supratineje presbiterijoniszko- 
je parapijoi, kada atsibuvinejo 
parapinis mitingas pakylo 
musztine terp prieteliu kunin 
go ir prieszininku. Po apdau- 
žimui gerai kuninguži W. S. 
Rudolph, parapijonai paėmė 
jin už kojų iszmete laukan 
per langa su paliepimu idant 
daugiau bažnyczioje nepasiro- 
dintu.

Skapus kriauezius-
Philadelphia, Pa.— Kriau

ezius Szimas Pragner židas, 
kurio pati atėmė sau gyvasti, 
paskyrė jiai ant grabo tik tris 
dolerius. Tokis apsiejimas sku 
paus vyro iszszauke dydeli 
“gyvalt!” terp židu kuriu su
sirinko in tris szimtus, ker- 
szindami sumuszimu Pragne- 
rio. Ant vietos sumiezimo 
atvažiavo palicije ir iezvaike 
maisztininkue. Pragneris turi 
banke in keturis tukstanezius 
doleriu.

Dėjosi tai ne senei 189.... 
mete, pavasario menerije ba
landoje; keli jauni iždikia ap
girti latrelei ir da vadinami 
progresistai, miestelije B. Va- 
lokijo ejdami ulieze isz trak- 
tijernes, užkabinėjo praeigius. 
Jau ketino iszsiskirinet ir kož- 
nas eitie pas eave, nes viena? 
isz jiuju atsiliepi, jog norėtu 
da viena szposa padarit; oras 
buvo niekai, nubėgo skubei 
pas kuninga, paskambino var
peli durise ir kada kuningas 
netrukus pasirodė, paszauke 
in jin:

— Pasiskubink kuninge, ir 
ejkie ant uliezios S.... name 
po numaru 25 guli mirsztan- 
tis, kuris praszo paskutiniu sa
kramentu .... nes skubinkis, 
kad ne butu per vėlu!

Ir greitai 'sugrįžo pas savo 
draugus, kurie vienok apmis- 
lino, jog tai niekai szposas.

^Tuojaus nusidavi kuningas 
su Szvencziausiu ant žinomos 
uliezios, po pasakitu numeriu 
ir beldže in dūręs idant atida- 
ritu; nes dasižino, jog visi gi- 
ventojei ira sveiki. Kuningas 
baladoję in artimases dūręs, 
jog ne geras numeras.

Daug kolojimu ižgirdo bied 
nas kuningas, ant galo susiru- 
pinias jau ketino sugrižinet, o 
cze ižgirdo ne toli saves szidi- 
jenezius juokus.

Ne ilgai laukus, tasai pats 
jaunas iždikelis, studentas isz 
augsztesnes mokiklos, kuris 
buvo pirmutiniu studentu kla
se je, pradėjo nikt. Jau ir 
mokslas nesiejo, kas diena aki 
se vijto. Pribuvo ir tėvai isz 
toliaus pas sunu, no kurie isz 
jiojo draugu, pradėjo kalbint, 
kad perpraszitu Dieva ir isz- 
sispaviedotu, Tiko ant to, o ir 
pareikalavo ka greieziause ku- 
ningo. Buvo tai tamsi naktis, 
ir tai vidurnaktis, teip kaip 
priesz du metus— likos pa- 
szauktas kuningas pas mirsz- 
tanti.

Pribuvo jis o ėjo skubei— 
ir pataikė in ta narna, nes va
landoje, kada perženginejo 
slenksti namo, ligonis numirė.

Szitai matome bausme Die
vo už iszjuokima s^ventos ti- 
kibes. ,

Ira tas žmogus niekiauses, 
kuris iszjuoke isz savo tikėji
mo. O tokie velei ka pameta 
tikėjimą ir priesz jin pasikeli- 
neje, ne atstoję suvis ir ira 
kenkentis del visuomenes, ja- 
gu tokis žmogus drista pamest 
tikėjimą kureme užgimė, tai 
tas ira ant viso pikto pasiren
giąs.

Visokias tikybes turime pa 
guodot, ba visos tikibes paei
na no Dievo.
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AIDELIS 
it: -• Bruokln IY.:

— K.J.- Geriausia nusiduo 
ti pas gera vietini daktara.

Del kelolikos skaitytoju isz 
visu dalu,— Jau keloleka kar
tu garsinom, jog be pasiraszi- 
mo jokiu daneszimu in lai- 
kraszti ne talpysim. Jago dane 
ezimo ne matote patalpyto tai 
galite patis dasiprasti jog ne- 
pasiraszet ir nepadavet savo 
adreso.

Rev. N.N.— Likos isztrauk 
ta isz angliszku telegramų. 
Tas kiszasi tik Filadelfijos 
diecezijos,

§ Shamokin, Pa.— Ludvi- 
kas Dorczekas, nuszokee nog 
tavorinio trūkio ant kurio va
žiavo, teip paeižeido, jog mirė 
iu kėlės minutas.

§ Alexandria, Egiptas.— 
Laike sumiezimo terp Muzul- 
monu o Europiecziu; keli li
kos užmuezti o in 20 pažeido.

§ Chicago.— Ludvika Ver- 
milya badai užtrucino du savo 
vyrus ir 9 gimynes. Policije 
jiaja suėmė.

§~WilkesBarre, Pa.— Jo
nas Kazackas 35 metu senumo 
nutarė pereitikrint kaip ilgai 
ynus ižgiart goreziu guzutes 
Iszgere in laike 72 valandas 
nes ir daugiau neatsikele.

§ McAdoo, Pa.— Martinas 
Szimczakas atėmė sau gyvaste, 
už tai kad tūla naszle neiszte- 
kejo už jin.

— Amerike turime 208 mo 
teriszku advokatu.

— New Yorke susiorganiza 
Vojo unije židiszku teploriu.

— Valstis Arkansas moka 
<avo gubernatoriui $2,500 ant 
neto.

— Londonas sunaudoję kas 
tostas 14,000 importavotos me 
K».

Geležkelio stacije St. 
Gouie ira didžiause ant svieto.

— Didžiause kukne ant avie 
to randasi Parižiuje, vadinama 
Bon Marche,' kurioje dirba 
4000 darbininku. Mažiauses 
katilas ira 100 kvortų o di- 
džiauses 500 kvortų. Turi 60 
kukoriu ir 100 pagialbininku.

Seda.
(Telsziu apskr.) 24 diena 

rugsėjo Žadeikių sodžiuje ūki
ninko Domininko Markauskio 
sudege kluonas su visu vasaro
jų ir apie deszimti vežimu do
bilu: iszgelbeta tik dveji ratai. 
Gelbėti buvo sunku— ^nebuvo 
arti vandens. Pradėjo 
szalip stovintis ruginiu 
du žagas. Padege trejų 
mergele.

Karczrude.
(Naumiesczio apskr.). 

nai taipgi suimta gana garsus 
pleszikas Totorius. Suėmė ir 
ne policija, bet patis žmones 
Surisze virvėmis jin nugabeno 
in Jankus, kur yra Tamoszbu- 
džio valscziauė rasztine. Isz 
ten jin, surakinę, iszgabeno 
Naumiestin.

Garleva.
(Mariampoles ap.). Teliai- 

cziu kaime pasimirė visu ger 
biamas a.a. Antanas Stankevi- 
czius. Tai buvo žmogus blai
vus ir labai geras.
Kuningu permainos Vil

niaus vyskupijoje.
Konsistorijos oficijolu pas

kirta kun. pral. Baiko, oficijo- 
lo pavaduotoju— kun. pral. 
Hanusavicziua, kun. Jurgis Ja 
nuszeviczius paskirtas Onu 
sziszkiu klebonu.

— Didžiausiu žmogum An
glijoj buvo Jonas Hale, buvo 
9 pėdos ir 9 colius aukszcžio.

— Skaitinicze Aleksandris- 
ka mete 47 priesz užgimimą 
Christuso turėjo 400, 000 bran 
giu kningu. O kiek lig ežiam 
laikui surinko?

Isz Eosijos, Lietuvos 
ir Lenkijos.

Sulaikė truki— paėmė 
85900.

Lodzei.— Keli gerai apsi
ginklavę pleszikai sulaikė tru
ki su raudona žibinte, prispyrė 
kasejeriu idant duotu raktus 
nog geležines kasos isz ku
riuos paėmė $5900 nuvažiavo 
su trukiu toliaus, iszszoko ir 
dingo tamsumoje nakties. Lig 
ežiam laikui plesziku nesueme.

Naczelninkas policijos 
k oze.

Suvalkai.— “Suvalskie 
wied. gub.” garsino gubernato 
riaus daneszima, buk naczel
ninkas policijos Pyzalskie li
kos nusiunstas in aresztanska 
rota ant puses meto o teip-gi 
atėmė jiam visas ukesiszkas 
tiesas.

New Yorke ira pigios virtu 
ves kuriose gali gautie valgit 
už 4 ir 7 centus ir tai ne szlek, 
tai valgidina. O tai intaisitos 
del tu ka tingi dirbti.

— Geriau valgit už savo pi 
ninga riki ant dienos, negu tris 
kartus už kito.

—: Kas turi plauti tas tegul 
nuvažuoje galėti mariomis.

— Kas nori, ilgai ir laimin 
gai ant svieto givent, tegul 
skaito “Saule ir Linksma Va
landa.”

— Chinczikai iszrado popie 
ra del raszimo 170 metu priesz 
užgimimą Christuso.

— Tonas arba 2000 svaru 
grino aukso ira vertas 602,800. 
'‘—i Dideli pasažierinei laivai 

sunaudoję in 24 adinas 300 to
nu anglių arba 446 svaru ant 
minutos.

—r Szirdis žmogaus musza 
92,160 kartu in 24 adinas.



PoApgloba Motinos D evr
TAVO SŪNŪS.

man, 
gyve-
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Del muso vaiku Turkiszki priežodžiai.

Ui-zpeczetinus gromatn, n> 
siunti jaje ant-papzto; pasku 
sukuopinus misles, atsikliup 
priesz abroza Motinos Diev. 
ir karsztai meldėsi szaukdami 
pagalbos.

Vakare kada Brazikas nu-i 
davi pagal savo papratinta ii 
klubą, Jurgis viską motinai 
apsaki kas atsitiko su kromi 
ninku.

Apsimalszink sūneli— tari 
motina,— mes tam vargszui 
prigelbesime. Pasakikie 
kaip jis vadinasi ir kur 
na ?

— Brangi motinėlė,
tu gera!— patzauki Jurgis im 
damas motina už kaklo. Tasai 
kromininkas vadinasi Skure- 
kis o gyvena prie Grodzkos 
uliczios.

Paraszius ant korteles tuo- 
sus žodžius:

— Ant užmokėjimo skoles 
kupcziui Brazikui.

įdėjo poni Brazikieni pinin
gus su kortele in koperta, uez- 
peczetino ir nusiunti ant pasa- 
kito adreso.

Poni Ona nusiszipsojo uszsi- 
ganadijus.

— Vienok matau, jog Jur
gis ne yra sutvertas ant kup 
cziaus: iszsiunsiu jin in mo 
kikla, tegul mokinasi ant pro 
vininko. Kožnas advokatas 
in trumpa laika dasidirba tur
to.

— O ka padarisi su savo 
kupczista ?

— Kupczista? O-gi parduo 
su viską ir isz piningu gyvensi 
me, tai geriauses uszsiemimas 
nieko ne veikt ir piningus 
skaitit.

Ir isztikro sūnūs Braziku 
Jurgis turėjo apleist tevinini 
narna,— tėvas jin iszsiunti in 
Viedniu. Būdamas geros gal
vos vaikas ir doras, padari di
deli žingsni moksle. Kada par 
važevo namon ant vakacijos 
ir kada tėvui perskaiti moks
linius paludinimus, labai džiau 
gesi, ba tikrai [turėjo puikius 

misltco, jeg- 
josos sūnelis norint bus advo
katu, tai vis bus naudingu del 
visuomenes.

Mano sūnūs.
Bego metas po metui — Bra- 

zikas ne galėjo apsimislit 
apie pardavima kromo. Rugo- 
jo, jog geri laikai del kupcziu 
praėjo: o norint atsiradinejo 
kupczei, norėdami nupirkt vi
sa andeli ir norėjo gerai užmo
kėt, bet su pardavimu nesisku 
bino.

— Da ne atsitaiki proga o 
ir teip nesusiveda,— kalbėjo 
Brazikas.

Jurgis jau no kėlu metu, 
ant vakaciju ne parvaževo. 
Mat tėvas vėlino sau, idant 
jiojo sūnūs laike vakaciju atsi 
lankinetu in užrubežinius 
miestus, pažintu svietą ir žmo
nis, ba tas kožnam žmogui rei
kalinga.... Jurgis-gi ne at- 
lanki no senei tevinini narna, 
suvis atprato no jojo. Nuolati 
nes kelones usztrini pometi 
jojo duszeje apie kudikinius 
metus.

Tame laike name 
atsilanki mažiukas 
dukriuki kuri ant 
szvento aplaike varda
na. Maža Marioneli tarpo o 
už poros metu, jau mokėjo 
persižegnoti poni Brazikieni 
glamonėjosi su jaje per die
nas, sztai viena karta inejna 
josos vyras, laikidamas ranko
je gromata. |

— Džiaugkis pacziule,—'pa 
szauki linksmai— Jurgis szi 
meta parvažuos ant vakacijos, 
yra tai paskutines vakacijos 
priesz paskutini egzaminą. O, 
mano sūnūs man sarmatos ne 
padaris, tai narsus vaikinelis! 
nori namieje da geriau prisi 
rengt ant egzamino.

— Ka tavo sūnūs— nusijuo 
ki poni Ona— o no kada Jur
gis aplaike taje malone vadin
tis tavo sunum ?

Ponas Brazikas teipos-gi 
nusiszipsojo— ba buvo links
mu. Kada Jurgis sugrįžo ir 
stojo priesz tęva, tasai Jszaketi 
rankas szaukdamas:

— Sveikas drūtas sunau ma 
no!

Szirdingai pasveikino Jur
gio ir motina, kuri niekados

iVtiKan savo miiemai clave Žiedą,
Ona isz džiaugsmo kas dien gieda

Jog neužilgio svodba atsibus,
Daug svecz'u ant veseilos pribus.

—Kur Mikas?

Braziku 
sveczes: 
krikszto 
Marijo-

isz jiojo szirdies ne jžgiaso, o 
paskui pasveikino maža sesute 
Mariuką, nesziojo ant ranku 
ir lulavo visaip.

Paskui motina nuvedi jin 
in pakajeli, kur buvo abroza’ 
Motinos Dievo, priesz kuri ka
bojo maža žibintaite. Motina 
dirstelėjo ant sunaus, nes kad 
ir tėvas tuojaus inejo tai uszsi- 
mezgi linksmas pasikalbėji
mas.

Po piet iszejo tėvas su su
num pasivaikszcziot, o vaka 
re nuėjo in klubą ir net vėlai 
nakti sugrižo.

Kada jau Jurgis nuėjo ant 
atsilsio ir ponas Brazikas liko 
si pats vienas su savo paezia, 
paszauki trindamas rankas no 
džiaugsmo: |

— Skabrus vaikinukas už
augo, labai džiaugiuosiu isz 
mano sunaus!

— O da labiau džiaugėsi, 
kaip sulaukus nedelos sūnelis 
suvis ne pamisJino apie bažni- 
cze.

— Tai mat, kaip atsikrati 
no tosios kvailistes— kalbėjo 
in savo paeze Ona.

— Praszau tavęs, mano vi- 
Te; ue-girk to-k&S -vbrtas pa
peikimo, ar ne temini, jog gal- 
vatrukezeis skubina in prapul
ti?

— Gaila man tavęs, mano 
brangi— atšaki Brazikas, vis- 
da su linksmumu— asz ten ne 
paisiau ant tavo nobažnumo, 
bile szeip esi szauna žmona: 
gera gaspadine, paezedi, tika 
kaip avaiti, rūpiniesi apie vy
ra ir vaikus tai jau tavo mal
dos man nieko ne kenke. Bet 
tas viskas ne reikalinga ir ge
riau, idant nustotum tuju pote 
riu ir to begalinio klupszczevi 
mo, ba tai ant tuszczio ir dide
le kvailibe.

— To ne bus kaip tu nori! 
Da ne girdėtina, idant Dievas 
ne iszklausitu tuju, katrie Jio
jo praszo pagelbos.

— Esi ne protinga. Manes 
ne pavertei ant davatkino, tas 
pats ir Jurgi ant savo kurpa- 
laus ne perdirbsi,— szedien 
progresas milžiniszku žingsniu 
ženge. Kol Jurgis sėdėjo na
mieje, tai t kejo in bobiszkas 
kvailistas, szedien jau yra kito 
kios nuomones. Visi tavo sten- 
gimai yra dovanai: žinok, jog 
asz laikau Jurgio szah ir ne 
pavėlinau daugiau jiojo pai
kink

— Vargszas tu esi! žmoge
li. Papildai didele piktadaris- 
ta ant locno sunaus.

— O matai, jog pavadinai 
jin mano sunum; ba dabar jau 
ir pasiliks mano sunum,— Juo 
kesi Brazikas.

— Ne, mano milemas, to 
kiu kokiu tu norėtum jin tu 
ret, tokium ne pasiliks. Ir asz 
turu pagialba, ant kurios tik
rai atsiduodu, o taje pagialba 
yra Motina Dievo, Ijje iszklau 
sis mano praszimu ir mano su
naus ne apleis. Būdamas vai
kinuku, meldėsi pas jaje kas 
diena, del to-gi isz savo apglo 
bos jiojo ne apleis.

— Tavęs isz tosios ligos 
kvailistes ne ižgidinsiu, megs 
tu tikumą ir linksmumą, 
džiaugkivos, jog eunus mano 
ne nusidavi in tave, tiktai in 
mania.

Jurgis labai mokinosi būda 
mas namieje, jog ne turėjo ka
da su motina ilgiau kalbėt. 
Vienok karta atrado tam tiku

si laika idant su sunum savo 
pakalbėt apie tai, kas jaje la- 
biause nerimavo.

— Klausikie sunau— tari 
susijudinus, kada jau laikas 
iszvažiavimo prisiartinejo— 
asz matau, jog stojeisi ne teip 
labai prie Dievo linkias, kaip 
pirmai.... matomai pasida 
vei piktom intekruem. Praszi- 
su Dievo, idant tave apszvies- 
tu ir turėtu savo szventoje ap- 
globoje.

Aszaros stojo Jurgiui akise, 
nieko vienok ne atšaki.

Iszvažuojent, atsisveikino 
su motina, ne apmalszindamas 
ne vienu žodelu josos sopulu. 
Jauti iszmetinejimus savžines.

Ba, sau kalbėjo:— Meluot 
ne moku! tai veluk tilesu.

In kelinta diena po tuom: 
poni Brazikieni klūpojo su 
savo dukriukia, priesz abroza 
Motinos Dievo ir karsztai 
meldėsi, už savo atszalusi su
nu.

Sztai ineina in pakaju Bra
zikas ir prakalbėjo:

— Ka? velei verki? - Kas 
tau yra ? Vietoje džiaugtis isz 
pasikėlimo sunaus tai nuolatos 
žlambij jog net man gyveni
mas apkarto. Ko tau ludet!

— Ne galu, tai mane suvis 
baigė. Norėjau būtie linksma, 
idant tave ne pikint, szedien 
jau ne galu. Prijaucziu, jog 
ant mus uszpuls didele nelai 
mi, ba norint Dievas kantrus, 
vienok yra teisingas.

Kad teip kitu kartu, gal bu 
tu Brazikas uszsidegias piktu 
mu szedien uszsimislino, sėdo 
prie stalo valgit pietus tilejo, 
tiktai tankei dirstelėjo ant pa- 
czios su gaileste.

Szitai gauna telegrafa:
Egzaminą garbingai sudė

jau!— Jurgis.
Brazikas paszoko no džiau

gsmo.
— Onute nacziute, atneszk 

vino! szalin su smutku! Jur
gis, mano sūnūs, mano džiaugs 
mas, te gyvuoje Jurgis!

Alusu sūnūs.

— Na, tai dabar liepsu vi
sus paKajus atnaujint, padari 
tie del jiojo puike kancelerije, 
su reikalingom szepom ir lenti 
nom del kningu, teip kaip del 
advakato priguli turetie. Lan
gus duosu padidint, nereika 
lingus gramozdus iszmestie, 
ba usz kėlu dienu jau parva
žuos:

Teip kalbėjo Brazikas vie 
na diena in savo paezia. Poni 
Ona dasiprato kas tai tiejei se 
ni gramozdai,

Turėjo jis ant misles abroza 
Szvencziausios Marijos Panos. 
Kalbėjo ijje in save:

— Ne bus nieko, ant to asz 
ne tiksiu, abrozo ne pavėlin
siu nuimtie.

Po kėlu dienu velei atėjo 
telegrafas.

— Kas tai po velniu?— ta
ri Brazikas pleszdamas koper
ta su ne kantrum.

(Toliaus bus.)

Oli’jui aut veaeiles susirinko 
g“ras būrelis,

Dave giart, ne pavidejo vai
kinelis,

'Drp šviežiu buvo kauniszkei, 
Kapsa’, dzūkai ir suvalkiszkei
Jaunikis nieko mpavidejo, 
Dave giart, kiek tik norėjo, 
K da atėjo laikas dovano, 
Mislino, jog g'.des daug p;- 

ningu;
B i gerti ne pavidejo, 

Tai ir vilti giara turėjo. 
Bet vaikinelis apsiriko 

Ba visi dzūkelei iszkriko, 
Kada dovanos pasibaigė, 
Atsirado dzūkelei vel-gi.

Bet jau gerti ne gavo, 
Ba jauniki prigavo.

Kaip muilą suedia iszejo, 
O da ir musztis norėjo.

Na ir ant rytojaus pribuvo, 
Ba da ne galas veseilos buvo, 

Ir ka jiems padare, 
Druskos su alum sudarė. 
Tada pas upe nulapsejo, 
Gerti vandeni pradėjo, 
Ir atsigerti ne galėjo, 
Juoku buvo in vales, 

Ilgai užmirszti ne gales.
* ' * »

Jau net geda
Jagu už burdingierius susieda, 

Jagu viena turi daugiau,
O kita mažiau;

Tai visaip iszmisloje, 
Priesz žmonis aploję.

O jag° teip ju yra žmogus 
szviesus,

Isz gero gymimo ir mandagus, 
Mainosia dirba, 
Gerai uždirba, 

Turi visko gana,
Ba paezedžei gyvena;
Tai kad primanytu,

Szaukszte vandenio paskan- 
dytu.

Visaip ant jojo pramano, 
Kaip tik katra iszmano.

Tai' jau'ioketnauS, 
Szviesaus žmogaus ne kenežr 

niekada, 
Bukie tamsunu kaip visi, 

Tada terp juju tiksi.
* » #

Lietuvei turi ne gerus papra
timus,

Kurie žemina jaunus ir senus, 
Visu czionais ne iszrodinsiu,

Tiktai apie svarbesnius papo
rinsiu.

Apie girtavima nieko ne sa
kinsiu,

Tas jau per daug insiszakni- 
nias, tai paliksiu, 

Gerkite kiek galite,
Kad ir paskutinio proto ne 

tekyte.
Ba jagu Lietuvei ne giartu, 
Tai suvis isz mados iszejtu, 

Gerkite, tai labai žmogų da
bina, 

Norint suvis protą mažina.
Juk pasigėrus smagiau,

Ir vaikine daug linksmiau, 
O jagu girti ir susimusza, 

Tai bilia ne užsimusza;
Ir ne skauda suvis, 

Jagu katrom byra smegenis.
Ne gali girtavimo palaut, 
Turi kanolabjausia traukt. 
Kaip guzutes ir raugalo ne 

gersi, 
Tai gyventi ne galėsi, 

Jokio darbo ne pradėsi, 
Lietuvos ne atgaivinsi.

Ne parapijos ne sutversi, ' 
Merginos ne gausi,

Ir ne apsivesi.
Jagu Maskolei ne giartu, 
Ar jiejei kariauti galėtu, 
Kaip vodkos užsitraukia, 

Drąsiau ant pleciaus traukia.
Tai vaikine matai,

Jog del girtuokliu visur blo
gai.

Ruduo.
R iriuo jau atvyko, 
Paukszteliai isznyko, 
Nuliūdo medeliai, 
Ju bira lapeliai.
Vaikelis mokykla, 
Ta proto sz'-iatykla, 
Pradėjo lankyti, 
Kad mokslo ingyti.
Ir darbsztus artojai, 
Lauku purintojai, 
Dirvas dirbti baigia, 
G lyn žagre smeigia..

Liežuvis.
Garsus eilių raszytojas Ezo

pas buvo nelaisvis pas pilozo- 
pa Ksanpa. Viena syki Ksan- 
pas sukvietė daug svecziu ir 
liepe Ezopui iszvirti pietums 
visu geriausio valgio. Ezopas 
nuėjo jomarkan ir pripirko 
daug liežuviu. Parnei-ZJS na
mon iszvire ir padavė svecziam 
valgyti. Ksanpas paklausė, ko
de! Ezopas duoda vientik lie
žuvius. Ezopas jam atsake;

— Tu liepei iszvirti paties 
gerojo valgis, o kas gi yra ge
resnio ir brangesnio už liežu
vi? Acziu liežuviui, iszstmoks- 
tame mokslu, liežuviu kalba
me. Manau, kad nieko nėra 
geresnio už liežuvi.

Toks Ezopo atsakymas 
Ksanpui ir jo svecziams labai 
patiko.

Ant rytojaus Ksanpas liepe 
Ezopui iszvirti pusrycziams 
paties blogojo valgio. Ezopas 
priverda vėl liežuviu. Visi dus 
tebo. Tada Ezopas tare in 
Ksanpa:

— Tu liepei man nupirkti 
ir iszvirti pusryežiui paties blo 
gojo valgio, o kasgi yra blogės 
nio už liežuvi ? Liežuviu mes 
baramės, meluojame, apgaudi
nėjame: liežuvis daro žmones 
neprieteliais sukelia pesztynes, 
sugriauna miestus, net ir vals 
tybes, jisai musu gyveniman 
pritraukia visokiu vargu.

Ar gali kas kitas būti blo
gesnis už liežuvi ?!

— Kantribe yra tai raktas 
in linosmibia.

— Du kapitonai nuskandi
na laiva.

— Mažiukai tur klausitie 
dideliu.

— Pagal kalba duodasi pa- 
žitie žmogus.

— Geriaus ižduotie savo gal 
va, ne kaip sekretą.

— Žodis teisybes, kartesnis 
už trucizna,

— Badas iszviloja vilką isz 
girios.

— Tūkstantis žodžiu pagai 
Įėjimo, neužmoka skoles.

— Kiauszas geresniu szia- 
dien, už viszta ritoi.

— Gers prietelis, geresnis 
už giminia.

— Kuris ki.žnam t esą kal
ba, esti iszguitas isz deviuiu 
miestu.

— Kvailoczius ira tas, kurs 
būdams bagotas, givena kaip 
biednas.

— Iszarszkecziu iszauga 
rožes isz rožes iszauga erszketis.

— Vilkas permaino plaukus 
bet bilda nepermaino’

— Jaigu turi nevidoną nors 
toki maža kaip skruzde, tai tik 
temikite, kad ira tokiu dideliu 
kaip slėnius.

— Kada arklis puola, bal
nas po juosu lektis; žmogus 
numir zta po juosu pasili-ka jo 
vardas-

— Kurs ne moka tarnautie, 
tas ne moka ir ponautie.

Akivos žinutes.
— Ne senei nugaiszo Lon

done seniauses pauksztis ant 
svieto, o buvo tai papūga 1< c- 
nastis kuningaikszczio Uelsko 
kuris pagiveno 125 metus. I

— Slonei turi 8 dantis ir tai ;
po 4 abejuose žanduose. Kada'
turi 14 metu senumo iszmtta . . - - -
dantis o gauna naujus. ibal1’ Aūt P’q-akut,D,° Baseball, susirinko 38,281 žmonių, neku-

— Viena |amerikonini sena,rie isz jiu mokedavo Det P° ^0 rėdymą.

“leidi” pirko sau szuni už
25,000 doleriu. Tasai szuo yra1------------ ' -------- — ■
sztamo “thampion Dock leaf’.

— Naujausios degutes (za 
paikos) iszrastos isz popieros.

•— Mediolane (Italijoi) vie
nas zieg-irninkas padare ziego- 
ri isz teszlos ir kada sudžiovi
no, gerai adinas rodo. Prie to
jo ziegor lo dirbo 13 metu.

Miletojai Baseball.
Amerikoriams niekas teip nepatinka kaip grajus in Base-

390 Dainų tiktai už u
SU NUSIUNTIMU **

Iždaveme Didele Kninga
Dainų susidedanti isz H
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A-B-Cela
----- ARBA PRADŽIA- 

Skaitymo ir Raszymo 
DEL VAIKU. 25c.

“Saule” Malianoy Cty, Pa.

y Knyga druezei susinta. < 
CJ Kas nusipirks, ras visokiu H 
U Dainų isz visu užkaboriu ka L
7 dainoja Lietuvoja. <

Nusipirkite o turėsite Dainelu, Vv 
ų Per ciela meta aut visu tiienelu

? “SAULE”
« Muhanoy City, Pa.

Ignuko tėvas vaiksztinedavo 
miestan uždarbiautu, ir kaip 
kada imdavo su savim sunu.
Karta sūnūs insižiurejo in vie 

na pirkli ir tarė tėvui: “Palik 
mane pas ji, tai ir asz iszsimo- 
kysiu pirkliauti!” Tėvas pa
galvojęs leido aunu tarnauti 
pas pirkli.

Ka tik pirklys pasako, Ig 
nas rūpestingai atlieka. Daž 
nai jis nesziojo visokias pre
kes, kaip-kada ir pinigus, bet 
pirklys niekados nemate blo
ga-

Syki pirkliui atnesze pilna 
maisziuka pinigu. Igniuka-i 
žiurėjo, kaip pirklys dėstė pi
nigus, ir kaip palikes penkias 
kapeikas ant stalo, iszejo lauk. 
Jis norėjo užrėkti, kad paliko 
penkios kapeikas, bet sustojo 
ir mano: ‘Pas pirkli yra daug 
deszimtuku, o ežia vienas! Ka 
jis nustos, jei szita deezimtuka 
asz paimsiu?” Taip sau bernas 
tydamas insidejo Ignukas in 
kiszene deszimtuka. Pirklys 
nei nepamatė, kad jam trūksta 
deszimtuko o Ignukas nusipir
ko už ta pinigą saldainiu. 
Kaip suvalgė, užsimanė dau
giau ir jis jau ne penkias ka
peikas paėmė ale visa rubli: 
bet ir rublio jam jau maža bu 
vo.

Nuo to laiko pradėjo Ignu
kas vogti po daugiau ir po 
daugiau. Bet pagaliaus szia 
kas isz to iszejo. Per kaima, 
kur kada-tai gyveno Ignukas 
vede daugeli kaliniu. Žmones 
žiurėjo in nabagus ir davinėjo 
pinigu, duonos ir kitokiu daik 
tu. Vienas kaliniu, dar jaunas 
vaikinas puolėsi ant kaklo vie 
nam žilam seneliui ir, grau
džiai verkdamas tarė: “Oi te- 
ve, teve! deszimtukas mane 
prapuldė! nuo deszimtuko 
pradėjau, tai ve ligi ko priė
jau!”— Tai buvo musu Ignu
kas.

Naujas Iszradimas.
Sulaiko puolanczius plaukus, prigialbsta 

E laukams augti. Turime tukstaneziu pade- 
avonių. Iszsiuncziatne dykai geras inform! 

cijas apie priežastis puolanczius plaukus ir 
kaip tame užbėgti, adresavokyter

I.U.Bruiidzi Co; Miw Ytrk k Brtikln

nikeliuta dūda, kuris 
graina gerei ir aiszkei 
visokia^ muzikes ir 
dainias. Kiekvienas 
gali turėt savo name 
Koncertą. 2.Geriausia 
Armonika vokirzko 
iszdirbimo su notom 
ir nurodimais. 3.- 
Puikius stalavas ni
kelinis laikrodis su 
muzike, kiekviena 
karta grajina 10 min 
utiu. Į.Vyriszki arba 
moteriszki storai pa

aukuoti laikrodėliai. 5.-Stal- 
avi irankii gražioje dežuteje: 
6 peiliai, 6 videlcais, 6 dideli 
szauksztai, 6 maži, 1 peilissvie- 
stui ir sziuksztukas cukrui.

i —| - . . Už musu dovana vien norime
m R A kad pagajsintumeti mu u fiima terp jusu pažįstamų.

Atsiusk m> ms ant rankos 50c. markėms, o mes jums 
prisiusime 40 skrinoeziu tabako 4 gatunku už $6 ir jusu iszrinkta dovana.
Likus.u-t $5.50 užmokėsit gavės tavora Kam tavoras nepatiks gali ja nejimti 
ENGLISH-ASIATIC TOBACCO COJ Dept.E. 115 E.7th.St; New York,N.Y

TA VTc A T jPirkyte už $6 00 vertes musu 
-L' J- IVll •žinomos tabakoi del ciąaretu 

i ir i zsirinkit sau dovana isz sekineziu daiktu: 
I Naujausia importuotas Fonografas sudidelia

“Kosulis, perszlimas arba daug kitokiu skausmu plaucziu ir gerkles, prasiszalina urnai 
jaigu imsi Severos Balsama Plaueziams pagal nurodimus.” teip sako poni B Hlavacek, Paik Ridge, N.J.

SEVEROS
BALSAMAS PLAUCZIAMS

(SEVEROS BALSAM FOR LUNGS)

Atsakancziausia Gyduole
Paskirta ir sudaryta idant atnesztu 

palengvinimą, žemiau suraszytu kentejimuose, 
kaip tai:

Erzinantis ir nepalaujantis kosulis visu- 
okuose būduose, uždegimas kvepaniu 
triubeliu,krupas, perszalinias, kokluszas 
krokimas teipgi kitokį skausmai plau- 
czuose ir gerklėje.

DUODA ŽMONĖMS SVEIKATA

Jaigu žinotum
kaip druežiai yra susirisze viens su kitu; 

skilvis, kepens ir žarnos tai nesidivitum 
visai, ba kada viens isz j i iszeiina isz pare- 
dko, tai anie tuoj pradeda isz sympatijos 
teipgi buntavoti. Teip greit kaip tik viens 
isz ju it-zeina isz paredko tai nerasite tam 
geresnes gyduoles kaip

SEVEROS 
Balsamas Gyvasties 
(SEVEROS BAIDAM OF LIFE)

Ji sustiprina ir atgauna jiems normaliszka 
veikme. Ženklina tau tiek kiek naujas 
gyvenimas.

Preke : : 75c.

Preke 25c. ir 50c. Bonkute.

Visos Severos Gyduoles
(Ju yra 34)

Yra parduodamos aptiekose 
beveik visur.

Niemk kitokiu.
Nesiraiidii tokiu geriu 
kaip Severos.
Lengvai suprasti nurodimus 
ba randasi knygute lietuviszko- 
je kalboje.

Daktariszka Rodą Dykai

Skausmas Krūtinėj
Strenuose arba szonc iszsincrimas, 

isztinimas kaklo, skausmas rumatizmo, 
nuralgija, traukucziai ir t.t.

reikalauja atsakanezia gydimą. Gali but tikras 
greito palengvinimo jaigu variuosi gyduole

SEVEROS

Sz. Gothardo Aliejus
(SEVEROS GOTHARDO ALIEJUS)

: : 50c.

CEDAR RAPIDS . VO. ’ IOWA .
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runiatizmo.
iirtt.

Bali but tikras 

tuosi gyduole

Viename miestelije, kureme 
buvo pavietavas sūdąs, giveno 
du advokatai arba kirminai 
žmonijos, kuriedu ant sūdo 
tankei su savim ėdėsi, rodos 
akis iszsibadi*, o iszejus isz 
sūdo buvo szirdingiausi prie- 
telei. Vienas isz juju vadinosi 
Apgavaitis, o antras Pleszevi
cze, abudu prigulėjo prie gar
singo sztamo peisuoeziu. Tu
rėjo savije visus židiszkus pa
pratimus. Seniaus jedu vadi
nosi kitaip, badai Szvindleris 
ir Gauner’is, nes pamislino 
sau— ir tai labai protingai 
pamislino:

Kaip teip vadintis, tai ne 
vienas “gojus’’ ne ateis pas 
Szvindlari ne jokia Juras pas 
Gauneri, o juk “gojei ’ pinin
gu turi.

Žmonis ne nemislino, jog 
jiedu ž’delei, ba viena karta 
Juozas Meszlungis mate, kaip 
atėjo su reikalu, tai kiaules 
kumpi valgi, o juk židai kiau 
lienos ne valgo. Ir butu Mesz 
lungis apskundias G rtuokle- 
vieziu už vogimą viszto, nes 
kaip pamate valgant kiauliena 
mesa petniezioje.... tada ne 
židas ne katalikas, pamislino 
sau— ir skundo ne padavi, nes 
su kaiminu susitaiki.

Nes tokiu Meszlungiu ma
žai ant svieto, kurie už bile 
niekus, ne lapsedu paduot 
skunda.

Viena diena, menesije lie
pos, sėdėjo ponas Apgavaitis 
savo kancelerijo, rukidamas 
kvepenti cigara, kad sztai at
sidaro dūręs ir in kancelerije 
ineina ne drasei mužikas.

— Tegul bus pagarbintas!- 
tari inejas.

— Ant amžio amžinųjų! — 
atšaki, kanogars ause, ponas 
advokatas Tainmakeris, kuris 
buvo dideliu pagelbininku po
no advokato.

— O ka gero pasakisi?— 
paklausi Apgavaitis, taisida- 
masis ant savo kėdės.

— Atėjau, praszau daug 
galo pono advokato, ba Jokū
bas mano brolis, pjaudamas 
žole perėjo per rubeži in mano 
pieva, kuria no nebaszninko 
mano tėvo aplaikiau. Tai Jo
kūbas nupjovias žole parveži 
pas save. Jagu pieva priguli 
prie manias, tai ir žole prie 
manes priguli. Paimkie ponas 
taje prova ant savo rankos, o 
jau asz užmok-su — kiek rei
kės, kad tiktai galeeze broli 
pamokint, idant su manim ne 
szposuotu....

Balsas mužiko drebėjo no 
piktumo. To tai mėgo ponas 
advokatas, tai ir kali geleže, 
kol karszta, nuaiszipsojo ir 
tari:

— O kiek margu apima 
lauka?

— Apie dvileka! o žole ant 
josios auga teip puiki ir kve
penti, jog ir tu pats ponuli 
valgitum kaip salota,— po 
neli!

_ Na, jago teip,— atšaki 
ponas Apgavaitis, kuris labai 
mėgo salota— tai tuojaus su- 
raszisime skunda. Kaip vadi
niesi ?

Jonas Kuzabas, tėvas muso 
Andrius, o motina Jadviga, o 
mano brolis Jokūbas.

_ Raszik ponas, pone Tain 
makeri,— tari ponas Apga
vaitis in savo sekretori,— Jo
nas Kuzabas skundže savo 
broli Jokūbą už užgrebima ru 
bežiaus, dvideszimts margu, 
vertibes 3 tukstanezius auksi
nu ir neteisinga naudojima to
sios pievos.

— Daug galis jegamastie— 
• pertrauki mužikas— tegul tik 

tai ponelis taje prova perveda, 
piningu nesigailėsiu, o dėkui 
Dievui piningu turiu invales.

Kada Jonas iszejo, trini sa
vo rankas Apgavaitis isz 
džiaugsmo ba jau aprokavo, 
kiek turės naudos isz tosios 
provos.

Už trumpos valandos velei 
tas tokie barezkina in duris 
pono advokato Apgavaiczio ir 
m kancelerije inejo kaimuotis, 
panaszue suvis in Joną Kuza- 
ka. Ne buvo tai kas kitas, tik- , 
tai Jokūbas Kuzabas.

Teisibe pasakius, ne iszro- 
1 jis ant niekszo žmogaus ne

per kitrusio, prieszingai, isz- 
rodi ant doriausio žmogaus ant 
svieto, letaus ir ne padaužaus. 
Sznekta buvo lėta, rodos vos 
žodi po žodžiui stūmė isz bur 
nos. Norint buvo labai lėtas, 
jog rodos dvieju ne gali sus- 
kaitit, o bet Jokūbas turėjo 

| savo protą, nes iezsidavi, ypa
tingai tada, kada ėjo apie loc- 
□ a kaili. Jokūbas teipos-gi 
atėjo, kad paduot skunda ant 
brolo, del to, jog brolis jiojo 
paemi sziena no lankos, ka jis 
buvo palikias.

“Lanka- ira- mano- locua,- 
kalbejo teisingas, “nebasznin- 
ke- mano- motina,- Dieve- 
<Juok- dangų,- atidavi- man- 
mirdama.— Žolia- nupjoviau 
didesne- puse- suvežiau,- bu
vau- palikias- da- pora- ve
žimu.— Tame laike- Jonas- 
suveži,- tai- turiu- jin- skųst.

— Doras advokatas butu 
pasakias.

— Kiausik teve, prova tai 
paini. Abudu galite turetie 
teisibe, ar ne: susitaikinkite ir 
gana.

Nes kitokios nuomones bu
vo ponas Apgavaitis, palinga
vo su galva ir tari:

— Ne smagu man labai jog 
teisingos tavo provos ne galu 
gint; turiu tiek užsiėmimo, jog 
turecziau laikit kokia dvide- 
szimts pacztininku, idant valo 
tau viską. Nes asz pavesti ta- 
mistos prova ponui Pleszevi- 
cziui, jis tavo prova teip ves, 
kaip ir asz pats.... Ar moki 
skaitit?—■

Jokūbas ne kvailas, tuojaus 
susiprato ir atšaki tesentei:

— Ar skaitit?— O- kur-gi 
- mokesu?- Paraszit- moku- 
maža- križeli,— o- kaip- rei
kė,- tai- tris- križelus.

Ir teip savo veidą permaini, 
jog rodos ne pilno proto, jog 
penas Apgavaitis ne galėjo 
susilaikit no juoko.

— Gaila, kad ne moki skai 
tit, ba galėtum pats sau persis- 
kaitit paludinima, koki para- 
sziau,— tari advokatas deda
mas gromata in koperta. Už
lipintas koperta, padavi Jokū
bui gromata, liepdamas jiam 
atiduot gromata ponui advoka
tui Pleszevicziui prie Zidisz- 
kos uliezios po numeru 11.

Muso Jokūbas, atejas ant 
uliezios Židiszkos, sujeszkojo 
narna, ant kurio stovėjo 11 nu 
meras, o ant muro szale duriu 
toblieze su paraszu:

“Pleszevicze, advokatas.”
— Tai cze,— pamislino sau 

Jokūbas, nes rodos jin kas ad- 
gal trauki. Priesz narna stovė
jo suolelis, tai ne turėdamas 
reikalo skubint, sėdo ant jo. 
Pradėjo apžvelginet gromata 
isz visu szalu, ar neras kur 
pliszi, per kuri galėtu pania- 
tit, kas joje paraszita. Akivu- 
mas jin paiminejo kas kartas 
didesnis.

— U-gi po kokiu nogiu 
man Apgavaitis raszi paludi
nima?
jokio paludinimo,— 
manes ne nepažinsta. 
pasaki, jog gaila, jog ne moku 
skaitit, ba galetau pats pers- 
kaitit, ka apie mane raszo, 
tai....

Ir tuojaus atpleszi koperta 
ir iezeme isz josios gromata.

Pamaželi, pagal savo būda, 
atviniojo gromata ir pradėjo 
skaitit:

“Milemas prieteliau!
Buvo pas mane szendien dvi 

karves.
Viena isz jiu prisiuneziu del 

tavęs:
Dalikivos brolau abudu, 
Kaip papratia daritie mudu, 
Melžkiva abudu kiek galiva 
Melžkiva pamaželi, ne sku- 

binkiva.
Melžkiva, melžkiva, pakol 

laikas;
Melžkiva mužikus, žinai, ne 

esi vaikas.
Tau gerai velijentis, 

Apgavaitis.
— O-ho-ho.... - tari Jo

kūbas.— Palaukita latrai, ju
du pamokinsu melžt!— tari 
sugniaužias kumszczes žiū
rėdamas in langus advokato. 
Paskui stojo ir skubei nuėjo 
sav per ulieze Zidiszka, rinka 
iszejo isz miesto ir striegi in- 
grineze brolo. Jono.

— Tame laike Jonas apsa- 
kine jo paezei jog rado advoka 
ta giara, kokio kito ant svieto

Szvarus kaklas.
Sėdo in stristkari jauna, pa- 

toga ir gana puikei pasirė
džius mergina. Aut pirmutinio 
užmetimo akia gali kožnam

Politikiszki vadai.

Keliauninkas in žydą szin 
koriu.

Keliauninkas pribuvęs in 
viena karezema etovinte pa
kelėje ir kalba in žida szin- 
kori:

— Asz noriu gaut iszkepin- 
tos mėsos— galvijenos.

Židas— Ar galvijenos? So
re, kik a kikste! galvijenos.

K.— Na teip, galvijenos, 
ba labai esmių alkanas.

Ž.— Erszte?
K.— Turi būtie gardi ir 

gerai padarita ?
Ž.— Sore, mach gut.
K.— Tiktai kad ne pride

ginti
Ž. - Asz žinai. Ponas nori 

kepeni a gul sztikele flejsz.
K.— Na teip, daugiau nie

ko.
Ž.— As žinai, ponas nori 

a ganė gut kepsnį.
K — Na teip, praszau tik 

tai paroditie man mesa.
Ž — Ny, kad mes mėsos ne 

turime.

patikt. Seda ant suolelo prie- 
szais vyra. Tasai kad ir ne no
ri užmeta akia ant galvos ir 
ant kaklo. Plaukai grąžei su- 
szukuoti ir suraititi, tai tas pa
dabina veideli. Nes po taiseis 
plaukais ant kaklo Imatit uj- 
ne numazgota ir murina. Ir 
isztikro kaklas buna ne nu
mazgotas. Tuojaus pirmutini 
mislis vyrui puola, jog tokios 
ne imtu usz paeze. Szvarumae 
turi būtie didžiauses pas mote
te. Jauna mergina, ne mazgo
dama savo kaklo kas diena, 
mislidama, jog niekas ne pama 
tie, matomai apie szvaruma ne 
paiso ir giara paeze ne bus.

Isz kaires puses stovi pirmsedis demokratiszkos partijos 
Mack o prie jo stovi jojo sekretoris James Whitcomb. Demo
kratai New York szi met dirbs sunkei idant laimėt savo kan
didatus.

nesiranda kuris prižadėjo užsi- 
imtie jiojo prova, kaip savo 
locna.... kad sztai Jonienie 
dirstelėjo per langa ir paregėjo 
Jokūbą

— Žiūrėk Jonai—paszauke
— tasai vagis ateina ir ka toki 
balta rankoja atnesza gal no— 
res susitaikint

— O gal but— atšaki Jo 
nas tvirtas saves— gal pajuto 
jog bus jiam szlektai.

Jonas sėdo ant suolo lupa 
patempiąs rodos kokis galin 
ežius. Jokūbas inejo pamaželi 
in grineze, pagarbino Dieva 
ir nieko ne kalbėdamas sėdo 
ant suolo szale Jono. Popiera, 
kure neszi rankoja, padėjo isz- 
pletojas ant stalo tarp saves o 
Jono.

— Ka- teip- labai- mielini
— martele,- jog- teip- ant- 
mus žiūrai,- kuom- mudu- 
esava?— paklausi Jokūbas.

Joniene žiurėjo nusidivinus 
ant Jokūbo ir ne žinojo, ka 
turi atsakit. Nes Jokūbas tei
pos-gi ant atsakimo ne lauk', 
tiktai teip tolaus kalbėjo:

— Esava- abudu- karvėm, 
ka- duodasi- melžt- arba- ant 
-pjovimo- vesties!— Jmkie- 
Jonai-ir-skaitik!- cze rasi- 
ir- savo—paludinima.

Jonas paemi popiera in ran 
ka, ir skaitė viena karta ir an
tra, ir trecze, tai balo tai rau
dona vo no piktumo.

— Ka!— paszauki ant galo
— tai mudu karvėmis vadina!

Palaukkita judu pleszikai, 
norisi judviem pieno?! Duosu 
asz judviem pieno, jog ju
dviem ant visados atsinores!— 
o paduodamas ranka Jokūbui 
dadavi:— ne noru asz tavo 
skriaudos, brolau, pasidalisiva 
teisiugai kaip mudviejų tėvai 
ant tikro norėjo: imsiva po 
puse pievos ir teip bus sutaiką 
tarp mudviejų, kaip pritinka 
žmonim; turintiems Dieva szir- 
dije. Sutaiką etato, nesutaika 
ardo.

Baigdamas tuosus žodžius 
apemi Jonas Jokūbą ir abudu 
brolei meilei pasibuezevo ir 
no sziol giveno didžiausiame 
sutikime, jog net kaiminai ge 
rejosi paimdami priežodi: ‘ Gi- 
vena sutaikoje Jonas Kuzabas 
su savo brolu Jokubu.”

O kiek mes turime kvailu, 
Ipatingai terp Lietuviu, 
Ka pasigeria teriojes, 
O paskui sudos provojas- 
Ir kokia nauda turite, 
Jokios! pininga berete! 
Wažinejant ant treinu, 
Del židelui ir lojeriu. 
Skundi tu, už pažeidima, 
Galvos ir peilu durima, 
Bet už tai nieko ne gauni, 
O tuom save prisigauni. 
Lojerei paima viską, 
Kaltininkas in džela piezka, 
Pasėdi pora menesiu, 
Paleistas vėl tave sutaisu.
Brolelei nesiprovokit, 
Viens kita no to saugokit, 
“Saule” sau užsiraszikit, 
“Linksma Valanda” 

skaitikit.

KUR BUNA
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; ((jg o;), 

Ansb. Zaikus
212 W. Mayberry ai.

Shenandoah, Pa.

Mano dėdės Franciszkus Juozu- 
pas ir Petras Tarozu asz jau metai 
kaip isz lietuvos pribuvęs ir negaliu 
dasižinot kur gyvena girdėjau kad 
apie Pittsburga, jie pats ar kas kitas 
praszau duot žine ant adreso: (gg o;)

J. Taurozis
Box 110 Marianna, Pa.

Mano draugas Vincentas Katilius 
ir Klemensas Stankus abudu paeina 
isz Kauno gub. Szauliu pav., Jonisz- 
kiopara.,11 m. kaip amerike jie 
pats ar kas kitas praszau duot žine 
ant adreso: ([[} 04)

M. Szimkaitis
Box 23 Worham camps 

Chassell, Mich.

Manopusbrolei Vincentas Tamo- 
szius, Aleksandras Baczkai, visi pa
eina isz Suvalkų gub., Vilkaviszkio 
pav., Gizu gmino, Lapankos kaimo, 
pirmiau gyveno Mahanoy City o da
bar nežinau kur jie pats ar kas kitas 
praszau duot žine ant adreso: (to 89)

G. Shaskus
Box 10 Ava, Ohio.

Mano draugas Kazimieras Maršal
kas paeina isz Troskavos para., Dva- 
riszkiu sodžiaus teiposgi ir Jurgis 
Statkeviczius. ir Petras Švėgžda pa 
eina isz Kaono gub., Panevėžio pav., 
Ramigoles volos., pirmiau gyveno 
Chicago o dabar nežinau kur jie pats 
ar kas kitas praszau duot žine ant 
adreso: (to 89)

J. Walikonis
5 S Harlem st Worcester Mass.

Asz Maryona Szimkiene pajiesz- 
kau savo vyro Valentą Szimko iszva- 
ževo 29 Rugsėjo. _ asz turiu labai 
svarbu reikalą pas ji, jis pats ar kas 
kitas praszau duot žine ant adreso 

((>6 °1) 
Mrs. Mary Szimkiene 

527 Collinsville Ave.
E. St. Louis, Ill.

Mano brolis Jurgis Kairaitis pir
miau gyveno Ansonia, Conn, o dabar 
nežinau kur. paeina isz Maurucziu 
kaimo Weiveriu gmino, Starapoles 
pav. jis pats ar kas kitas praszau 
duot žine ant adreso;

Jno Kairaitis
1G8 Factory st. Ansonia, Conn.

Mano pusbrolis Juozas Baranskis 
pirmas metas kaip isz lietuvos paeina 
isz Kauno gub, Kelmes para, turiu 
svarbu reikalą jis pats ar kas kitas 
praszau duot žine ant adreso:

Ig. Bilotas
31 S. Front st, Hudson, N.Ye

Mano tikra sesuo Maryona Gurne- 
vieziute, girdėjau kad jau ženota 
Paeina isz Suvalkų gub, Vilkaviszko 
pav Vaitkabaliu gmino, Kauniszku 
kaimo, Grasziszkiu parapijos, Tegul 
atsiszaukia ant adreso:

Mr. John Gurnevicz
Box 33 Centralia Pa.

Mano pusbrolis Vincas Tuminskas 
11 m. kaip gyvena Pittsburge 13 m. 
amerike, paeina isz Suvalkų gub., 
Sejnu pav.. Leipunu gmino, Leipu- 
nu para, teiposgi mano kaimynas 
Viktaras Vaitulonis pirmiau gyveno 
1 Ilinojaus steite, 9 m kaip amerike 
jie pats ar kas kitas praszau duot ži
ne ant adreso: (()(} o;

Ad Tuminskas
21 E. Oak st. Shenandoah, Pa.

Vienatine Lietuviszka Banka su kapitolu §75,000 
kuris randasi popriežiura Valstijos Pennsylvanios ir 
talpinasi locnam name kurios verte isznesa apie 
$150,000.00. Priima piningus ant paczedumo ir 
moka 4 procentą. Siunczia piningus in visas dalis 
svieto, greicziause ir pigiause. Agentūra minėtos 
Bankos P. V. OBJECT N’AS & CO., parduoda 
Laivakortes ant geriausio linijų, apsaugoje namus ir kitokius 
rakandus nog ugnies; užlaiko Begentalna ir vedimo ptovu 
kancelarije po vadovyste Karaliaus Varasziaus Notarinszo už 
tvirtinto per Gub. Vai.Pennsylvanios; padaro Doviemastis ir 
kitokiu Dokumcntos kurios užtvirtina Russijoi Konsulis.

ALL RATIONS DEPOSIT BANK
AG ENCI J A P. V. OBIECUNAS&CO
Cor. 12-th. & Carson St., S.S. Pittshnrg, P

Dora motore.
— Oj kaiminkele.... ma

ne viras baisei sumuzi.
— Kad ir tu kumute duo- 

die muszt ?!
— Ach Dieve, juk tu žinai 

jog asz ne galetau pikto kūdi
kiui padaritie, vabalelo ne su- 
mindziotau

— Asz ne apsileistau
—Tai, juk ir asz praeita 

nedele su koeziolu saviszki 
biskuti apteisiau, jog penkes 
dienas gulėjo.

Gerai atšaki.
Poni X, turėdama jau viso

kiu tarnaieziu isz miesto, daka 
ko del josios labai, tai paemi 
mergina isz kaimo da ne “pa 
gadinta”, vardu Marijona.

In adina po pribuvimui Ma 
rijonos, pradėjo poni klausi
nėt.

— Ar moki siut?
— Žinoma, jog moku.
— Te adata ir siūlą, prisiu 

kie ponui knipki in bruslota.
— O, o, o, ka poni perta lai 

ka veiksi ?
— Kaip tai, ka asz veiksu?
— Na ba pas mus namieje, 

tai mamule tetulei vis knip 
kius prisiuvineje.

Ant joniarko.
— Ka po velniu,tiejej jau- 

czei in mane teip žiuri!
— Tai nedivai jejei mielina 

kad esi juju draugas
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Lietuviszka Agentūra
Laivakorcziu ant geriausiu Laivu 

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

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Are.

Mahanoy City,Pa.

Yra tai naujas orlaivas padirbtas per Wright 
brolius. Szitas orlaivas nereikalauja jokios 
varomos maszinos, tik su pagelba vėjo buna ore 
varomas.

Bell Telephone Dickinson 3757 w.
Dėl daktariškos rodos galima atsišaukti 
pas Dr. Ign. Stankų per telefoną ar laiš
ku ir iš kitų Šteitų, taipgi Kana‘dos.

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

Dabar įrengė savo locną ligonbutį Philadelphijoj ir tame pačiame namo 
padirbo puikią 'medikalibką klinika su laboratorija, elektriškas mašinas ir ap
tiekę su geriausioms gyduolėms. Čia visi ligoniai atranda teisingą pagelba, iš- 
sigyclo 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. L Stankus. 
Daug daktaru atlankiau, b>’t nei vienas negalėjo išgydyti.” Taip kalba Jos. 
Švilpa, 1011 Carlton St., Philadelphia, Pa.
„Šiuomi viešai išreiškiu sa
vo širdingą padėką Dr. Stan
kui už išgydymą nervų ligų 
ir sugrąžinimą vyriškumo, 
kuriu kiti daktarai atsisakė / 
išgydyti. Ir visiems su slap
tomis ligomis patariu kreip
tis pas d r. Ig. Stankų, o ne
pasigailėsite savo žygio.
A. Zmudzen, Salem, Mass.

57 Pingroo St. Dr- Stankus.

GARBUS DAKTARE: neiš- 
randu žodžiu padėkavojimu 
Tamistai už išgydymą skau 
dėjimo šonuose ir po širdies 
gėlimo strėnų ir skausmin
gų mėnesinių, kurių kiti vi
si daktarai neapsiėmė gydy
ti. Bot Tamistos operacija 
kaip ranka atėmo kentėjimą 
nuo mangs. 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 liekarstu sunadojau bot 
jau visas sustiprėjau ir baigiu gyti. Daugiau neturiu ka rašyti: nes jau ne
reikalauju daktariškos pagalbos. Ta įkiri liga, kuri taip daug prikankino 
mane ir kuria kiti daktarai laikė už neišgydoma, dabar jau baigia gyti. Ačių 
Tamstoms už pigų ir greita išgydymu.” ?

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- 
m a ir nedirbimą vidurių, išbėrimu, niežėjimą ir augimą ant veido ir kūno vi
sokių spuogu, dedervinių ir slinkimą plauku, galvos skaudėmą, širdies, inks
tu, kepenų ir plaučių ligas, visokias‘nervų ligas neuralgiją, drebėjimą sąna
riu, greita supykintą, negalėjimą miegot ir išgąstį, greitą pailsimą, sunkų 
kvėpavimą, peršalimo slogas ir nusilpnėjimą sveikatos, visokias moterų ligas 
skausmingų ir nolegulorišk mėnesinių tekėjimą ir gumbo. Išgydau su ope- 
cija ruptura, apendesitis, vėžį, skilvye augančius akmenisvisokiusskadulius, 
guzus (tumors), kepenų, inkstų ir pūslės. Darau operacijas ant gyslų kaulų 
nervų, smegnų, moterų ir vyrų gimdančių organų, pritrauktas kojas ir ran
kas atitaisau ir padarau sveikas. Taipgi daro operacijas ant nosies, akių ir 
gerklės. * k. -

DrlpalinsStankus, JI D.
Ofiso valandos: nuo 9 iki 12, nuo 2 iki 4, ir nuo 6 iki 8 vakaro.

Šventadieniaisnuo 1 iki 5 popiet. -i

BISCHOFF’S
287 Broadway

hew York, h. Y
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
Jo reikalai liktu greit, 
atlikti tegul atsiszuuki in

Seniausi
Bankini 

Narna
Uždėta 1848m

BANKING HOUSE 
Kampas Reade Ulieze 

Telefonas; Tlorlh 2822.

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

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

paliudyimu Koneulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.

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

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

W. Rynkewiczius
-:NOTA1UUSZAS:-

233-235 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.
Apsaugoja Namas ir Naminas Rakandus no; Ugnies.

JiJžiause Lietnriszka Agentūra. Kanioraa Bankinis ir pardaviste Szipkorczia ant visokiu Linljw
Parduoda Szipkortes ant 
risokiu dm ežia tįsiu ir 
geriausiu Laivu.
Biuncziu Piningus in 

Visas Dalis Svieto

p^ieziause ir pigiause, 
visi tie kurie per mm 
tunte apie tai geria žino

Tszduoda Dostovierne 
lel tu ka nori savo dali 

jalu tąja kana pavesti.

Del Draugysczin— 
Pristatau puikes Szarfaz 

Juostas, Kepuras, Kaiums 
Špilkai ir L L
Su kokiu nors reikūhi 
kas-link Szipkorcaiu, 
Piningus ir L U 

Raižykite pas mane • 
a pi ai kyšite teiainfB 
auakyma.

SKAITYK, O ŽINOSI VISKĄ. 
t Pranešu visiems lietuviams ir savo kostumeriams, kad a3 

perkėliau savo krautuvę į Chicago, III., kurioj galit gaut: laikro
džių, laikrodėlių, lenciūgėlių, visokių žiedų, špilkų, kolčikų, 
kompasų, kryžiukų. Puikiausių armonikų, skripkų, klernetų, 
trūbų, koncertinų ir daugybę visokių muzikališkų instrumentų. 
Gerų britvų, visokio skyriaus drukuojamų mašinukių, albumų 
fotografijoms, guminių litarų. Monų knygų, istoriŠKU ir ma!- 
da-knygių. Gražių popierų gromatoms raš> ti su puikiausiais 
apskaitymais ir dainomis, su drukuotais aplinkui kouvertais, tu
zinų už 25c, 5 tuz. $1.00, perkupčiams 1000 už $6.00. Jaigu kas ne. 

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

M. K. IWilkewich,
?225 So. Halsted St. į Dept. s. Chicago, I1L

UNION RATIONAL RANK.
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STO K 8125,000. SURPLUS IR PROFITS 1300,000.

Suv.Viilat. Randas turi muau Banke andetu piningu.

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

/ Harriion Bali, Prezidentai.
F. J. Noonan, Vice-Prezidentai.
W. H. Kohler Kuijerius.

nepaisant

reikalą su
ar dydelis.

9 ryte lyg 3 popiet
...Suba tomis...



'ip'“'

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 įazparduoti visus vasarinus apredalius 
už labai pigia preke. Žinoma dar vasara 

s'j nepasibaigė ir da turėsime szilumos invales, 
1 bet visgU-Szitam laike sztorninkai jau perka 

r Rudenini' ir Žiemini Tavora ir turi padalyti 
vieta kur jias padėti. Todėl jaigu reikalaujate 
vasrinio siuto arba kitokiu apredaliu, tai dabar 
turite gera proga pirkti pigiai ir suezedint 
^piningus. Ateikyt patis, peržieureti szita 
tavora' p jąign , reikalaujate kokiu vasariniu 
apred^iju tai geresnes progos neturėsite teip 
pigiai pirkti, kaip dabar.

W. RYNKEWICZ
3-235 W. CENTRE UL.

Žinios Vietines.
— Dabar lauksim rinkimu 

kurie pripuola atejnanti utar; 
ninka.

— Ty kietas bus dydelis ir 
painus, geriause padėti križeli 
ant Republikonu o tokiu bu- 
du nepadarisit klaidos.

ISZ LIETUVISZKU 
’ KAIMELU.

>rn<< ,  .
SHENANDOAH, PA

— Politika verda.
— Parapijoi viskas apsi- 

malszino.
— Seredos vakara puolė ne 

gyvu Vincas Vilkauskas 35 
metu senumo sirgdamas van- 
deninia liga. Paliko paezia ir 
du vaikus. Buvo gerai žino
mas visam mieste.

Mužikas ir kupczius
Inejo mužikas in kroma ir 

paszauke:
— Paduokie man viena dė

žutę su taiseis saldumais, ka 
tai vadina cukerkos.

Židas kromininkas padavė. 
Mužikas pauostias gerai, tarė:

— Ne, ne tokios— paduok 
kita!

Židas permaine. Mužikas 
velei, pauostęs, pastūmė no sa
ves.

— Paduokie da ana va dė
žutė— paszauke mužikas. Pa 
uoste nieko ne pasakęs muži
kas, pastate dežuke ir eina sau 
isz kromo.

— Židas perpiko, jog gera 
laika sugaiszino ir paszauke 
ant mužiko;

— Na kur eini tu goru? 
kodėl ne užmoki!

— Už ka t— paklausė mu
žikas-

— U-gi rsz tai ka uostei,- 
paszauke židas.

Mužikas sujrrižo, iszeme isz 
kiszenraus maszna su pinin
gais ir skambina in stala. Pas 
kambino, paskambino ir paka 
vojo piningus. O ž das tarė:

— Kam tu padejei adgal pi 
ningus in kiszeni?

— Na tai kaip?-atsako muži 
kas,- kokis pirkinis, tokis už 
mokestis: asz pauoscziau— tu 
paklausei, tai ir po turgui.

BALSUOKITE UŽ

J.J.Morso
ANT SUDŽIAUS

Ant pardavimo.
- Namai aut keturiu familiju 
ant vieo loto po tjo. 604 606 
West Center ulyczioB. Dasiži- 
iipkyte ant atlreso: (U J’)

Thomas I laugh ney
12 E. Mah. St. 

Mahanoy Citv.

Balsuokite už

B. J. MOSS i
Ant Konstabelio

Isz Mahanoy City(Pirmo Vorio)

BALSUOKITE UŽ

F. J. Bastiar?
Ant Clerk of the Courts

Ant Sudžiaus

Naujas Audėjus.
Audžia vištikes karpytas 

psgal naujau-ia bilda. Preke 
30^ už mHsta. Darbas gvaran- 
tyta'į, (to Dec. 28).

Szapas 48 N. Mam st.
Arba 624 E. Mah.-inoy St 

Malianoy City, Pa.

Nemokėk dykai 810.00,
Apsigarsintoju. Jeigu apser 

gate liga, tai eikite pas savo 
miesto daktara.

Jaigu turi dantų gėlimą: kor 
mis atit kojų, tai gausi po 50 
gyduole. Jaigu nepagelbetu 
bus sugražinti piningai. Teip 
gi iszsius placzes informacijas 
no ko plaukai slenka ir plin
ka, pleiskanų atsiradymas ir 
nupuczkave veidai. Tukstan- 
czei dekavoja už dyka rodą. 
Raszyk tuojaus ant adreso:

Gratis Specialists
Box 106 Sta. W.Williamsburg 

Brooklyn. N. Y.

VALSTIJOS KASIJER1US LAIKO PININGUS BANKE

MERCHANTS
BANKING TRUST COMPANY

MAHANOY CITY, PA.

— Kasiklos dirbs per visa 
žiema be pertraukos, pilnas 
dienas, teip tvirtina patis vir- 
szininkai.

— Ketverge pasirodė pirmas 
sniegas.

Divernon, Ill— Darbai 
povalei eina,

— Lietuviu mažas būrelis 
ir visi sutikime gyvena.

— Praejta menesi mirė 
mieste 20 ypatos o isz aplinki
nes 3. Gyme tame menesije 
42 kudykei o 2 negyvi.

Cleveland, Ohio.— Dar
bai povalei eina, isz kitur pri
buvusiam darbas sunku gaut.

— Oras vėsus.
— Lietuviu didelis būrelis, 

isz tu visokiu atsiranda, dau
gumas palinkės in girtuoklia
vimą.

Ant yard i vi m o
Parsiduoda mūrinis narna“, 

5 persk yri os. apaczioi didelis 
skiepas cimentuotas, 5 akerai 
žemes , ir visas aptverta“, nau 
jas szteltelis, ir tris szantes sto
vi tarp dvieju miestu kėlės 
eina pro stulia, geležinkelis ne 
toli ir arti keturios maino“, ir 
visos gerai dirba, nždarbei ge- 
<», parsiduos pigei i-z priežas
ties per senas mainese dirbt. 
Kas norėtu pirkt tegul atsi- 
szauke ant adreso:

F. Lasauckas, 
Rox 23 R F. D No. 2

Harrisburg I ll.

— Ant paczto randasi dau
geli gromatu del muso tautie- 
cziu kurias privalo atsiymt, 
nes bus nusiunstos in Wa
shingtons in kapines.

— Siutai ir overkotai ka 
Refaviczia dar pargabeno yra 
geriausi visam mieste ir parsi
duoda nog $3 lig $5 pigiau ne 
gu kitur. Kiti parduoda tokius 
pat siutus ir overkotus po $12 
lig $2Q pas, mus tik $8.50 lig 
$16. Neužmirszkite numaro 
138 W. Centre St. (o6 °?)

—, Szi vakarą ant Bocz- 
kaucku sales bus prakalbos 
5-to Rajono L.S.A. kuopos. 
Apkalbės darbininku ir politi 
kos reikalus. Kuopa užpraszo 
visus atsilankyti.

— Mahanojaus Lietuviai: 
neužmirszkit jog tik viena kan 
didata turit ant School Directo 
riaus o tuom yra Viktoras La
pinskas todėl dienoje balsavi
mo balsuokit už ji, jaigu no
rit turėt savo Reprezentantą 
ant School Board. (06)

— Nedeloj pripuola menesi 
nis susirinkimas Y.M.L.I. Klo 
bo. Visi sanariai privalo pri
būti.

Great Neck, NT.— Dar
bai povalei eina, isz kitur pri
buvusiam darbas sunku gaut.

— Lietuviu yra pusėtinas 
būrelis isz tu visokiu atsiran
da yra tokiu ka labai palinkę 
in geryma.
i — 14 d. Spalio (Oct,) dr. 
szv. Franciszkaus turėjo dideli 
balių su prakalbom kuris ne- 
arsziause nusisekė, kalbetojei 
buvo isz Broooklyn pp. Szukis 
ir Szaltis.

— Jaigu kae norite Važuot 
in Lietuva per Baltimore per 
Philadelphia arba per New 
Yorka teip-gi kas norėtu at
siimt savo pažistamus isz Lie
tuvos ateikit, ar atsiszaukit 
per laiszka pas V. Lapinską 
jis jums visame patarnaus.

601 W. Mahanoy, avė. 
(06 °1) Mahanoy City, Pa.

— Szv. Jono Blaivystes 
Draugyste laikys Szokius kiek 
viena Petnyczia, 8 adyna va
kare ant Kajėro' 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 5c. (o6 °1)

— Vaikams siūleliai ir over 
ketai vertes $3 pas Refaviczia 
tik $1.98. Trumpos kelnaites 
25^ No. 138 W. Center et.

(06 oi)
- Simonas Milan okas nog 032 W 

Mahanoy ui., pristato in namus 
anglius, krausto naminius daigtus, 
tun gera arkli ir bogie del pasamdimo. 
Savo darba atlieka atsakanoziai ir 
teisingai. Su virsz minėtais reikalais 
kreipkytes pas jin o busite užganedyii.

ILH. KOCK 
Kiiiididatas ant sudžio,

Žmbnes Skulkillo pavieto 
nepadaris klaidos balsuodami 
už R.H. Kocka ant sudžiaus. 
Balsavimai bus ateinanti Utar 
ninka. Jisai jau buvo sudžia 
pirmiaue ir pildė savo urėdą 
ka noteisingiause. Visut priim 
davo ligiai, ar turtingas ar 
biednas. Jisai gimęs szitam pa 
viete ir placziai pažinstamas. 
Visos angelekos gazietos apie 
ji raszo kaipo tinkamiausias 
žmogus ant to urėdo. Jisai yra 
užgimęs ant farmos ir yra 
vienas isz geriausiu advokatu 
szitam paviete. Jisai yra advo
katas del parapijonu Shenan- 
doro ir Mahanoy City ir sten
gėsi ka geriausia jiems patar
nauti.

Ir su manim teip buvo. 
Sėdėjo kuopeli ant gonku va 
karo laike ir klausi, kaip vie 
nas ponelis tarp juju pasakojo 
apie viską: o mat galėjo gerai 
riest, o visi ūzvertia ausis 
klausi, o kalbėjo teip:

— Teip, mano ponstva!'—tai 
ne kas! Smilus ižgirdo parein 
anti gaspadori namo, o jis ture 
jo meilu suėjima su jiojo pa 
ežia Poni labai persigando, pa 
balo, kaip drobi rodo jiam lan 
ga ir su akimis duoda ženklą, 
idant szoktu laukan. Smilus atj 
daro langa ir szoka ant nutrū
kimo sprando no pirmo pion- 
tro!

— O pats?— net kelos po 
nios ant kart paklausi.

— Pats ineina in pakaju, 
kaip rodos nieko ne buvo ir— 
nieks nieko ne žinojo— pasili
ko slaptibeje.

Valanda visi tilejo. Už ko
kio laiko pertrauki kalbas Zio 
pleviczius:

— Ir asz priesz dvideszimts 
metu buvau tokiame padėji
me.. ..

Visi sužiuro ir atsiliepi:
— Ka? Kaip? ar isztikro— 

ir ponas buvai tokiame padeji 
me? Ir szokai per langa no 
teip augsztai ?

Žioplevicze isz palengvo;
— Ne, norėjau pasakitie, 

jog ir asz buvau padėjime, to 
jo vyro ka sugrįžo namon....

R. H. KOCH
Praszo juso baisa.

BALSUOKITE UŽ

□.Whitehouse
Ant District Attorney.

Bulius.
Parengė dideli balių dr. szv. 

Juozapo susivienijimo L. R 
K. A. 43 kuopos isz Port Ch»-s 
ter, N. Y kuris atsibus 4 d 
Lapk. (Nov.) 1911 m. ant G<1 
daucku sales 44 S. Main ,St, 
balius prasidės 3 cze adyna po 
piet ir trauksis lig vėlybai 
nakezei, muzikantai isz Brook 
lyno, trauks puikus liet, szio- 
kius, už praszo visus isz visos 
apielinkes. Komitetas.
C\7S

Ant pardavimo.
Namai ant vienos familijos 

ant dvieju lotu prie kampo 
No. 91 Tuscarora ulyczios 
Port rfieibone. Parsiduos ir 
namini da'gtai teip-gi daug 
kiaulių, vi.-ztu, aneziu ir t. t. 
gražius sodas obuolio, grusziu 
ir t t. Labai graži vieta de] 
gyvenimo. Parsiduos viskas 
beveik už puses prekes už tai ’ 
kad locninikas mažins sveika-Į 
tos ir turi važuot in Lietuva.! 
Atsiezaukite kagreieziause aut 
adreso: (yg oj)

J, hn Dambrai ckas,
91 Tuscarora Se.

Ant pardavimo.
Puikus saluuas ant W. Cen

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

211 W. Center St.
Mahanoy City, Pa.

w.r.jsw.

GRINA TEISYBE.

Mahanojaus gyventoje! 
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 peoziuose 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 50o. baksukas. Agentai amerike 
yra Foster-Milburn Co. isz Buffalo, 
N. Y. Neužmirszkite vardo ‘Doans”

.^.^--J-ir-neimk^te kitokia.

UZOB LADIES ~~

Szitas Ziegorelis tiktai $ a. / 5 
Grinas ainerikoni-zko padirbimo. Puikei pada
rytas, uždaromas, fcz vyrsziat.s užsukamas ir 
užstatomas. 2om. gvarantytas. biuneziam par c.b. 
d $3 75. Jaigu nepatinka neimk, l’ri.-iusk $3.75 
su gromata o gausi puiku žinda dykai ir ztegureli 
siusim pacztu Viena ziegoreli dykai jaigu pirksi 
n už $22.5U. Sakyk ar virii-zka ar moteris/.k.
Peters Co. Dept. 12. Chicago, I'll. (»'“j)

Kas Nori Pirkti Ar Parduoti

»
savo Namus ar Fariua te
gul atsūzaukia pas mane. 
Pirkejiai laimu atvaduoja 
I as mane isz visu azaliu 
Amerikos ir Kanados.r , Faunos Mass., ir Conn..

—steituoe vra geriausios 
ut tai kad randa-i daugybe fabriku. Groma- 
tas piasz.au raszyti lietuvi-zkai arb-itk szkai. 
J.F.Richard. 140 Maple St.. Holyike, Mass.

TŪKSTANTIS 
NAKTŲ IR VIENA 

ARABISZKOS ISTORIJOS 
Perdėjo Lietnviszkai

D. T. BOCZKAUSKAS.

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

Tik Ant Trumpo Laiko!
Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

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

Gerti “praperte” ant par
davimo Frackville, Pa.

Namas turintis 8 kambarius 
stovintis ant loto 250 pėdu plo 
ežio per 130 pėdu ilgio su 
dviems tvartais ir vežimu. Skle 
pe randasi “baileris” del ap- 
szildimo viso namo 5 minutas 
nog dipo. Darželije randasi 
daugel vaisingu medžiu- Atsi- 
szaukyte pas locninka, Charles 
Lockett, Frackville, Pa. arba 
F. W. Boczkowski Mahanoy 
City, Pa. (pė'N ’I}

S1OO NAGRADOS

45 ■15

^ 23 Akmenų Railroad Laikrodis
Patentuotas regulators 
užsukamas isz viršaus, 
del moterių ar vyru, 81 k 

gvarantuot as ant 20 
metu. Siusem szita 
laikrodi visims C.O.D 
už $5.7 5 irexpreso 
leszas iszegzaminavi 
mui, jei nebus toks 
sakom, Nemokėkite 
nei centą.

ATMINKIT, 
kitur užmokėsite už toki laikrodi in $35 
Su koznu Laikrodi duodam Lenciugeli. 
Excelsior Watch Co.001 Cent™1 si„

Geriausias Lietuviszkas 1 
Sziauczius ir Czeveriku Sztoras.
Parduoda visokius apsiavimns už pigesne 

prekenegu kitur. Užlaiko visokiu Czeveriku 
ir Pantaplu del vyriu, moterių ir vaiku. 
Geriausius skurinius ir guminius darbinius 
Czebatus ir Czeverikus. 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 suezedinsile piningu-.

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

Simona Waluna 
526 W. Centre UL, 

Mahanoy City, Penna.

Paraszyk nutnera kožnam langelije, nu
metąs turi but neangHZtesnis už 19 ir sudek 
teip kad ant kožno t-zono padaryti 45. Pu 
iszribzimu atsiusk mumis ir ja g i atrasime 
kad eerai sudejiai, mes tada ats usirue jumis 
patvirtinta kvitą vertes f 100 ant 1 puikiu 
lotu, 10,0<<0 kampiniu pėdu dydumo, tik 10 
milu nog New Yorko miesto, Regulariszki. 
preke tu lotu yra $ 199. Ja;gu gerai iszrisz> 
virsz minėta i-zriszima tada kasztuos t<k |99 
szita suma gali užmokėt ant syk $5, po tam 

am menesio Atsiųskite iszri>zima ii 
praszyk kad atsiusti jumis mapas irinforma- 
ap^e musu lotas. Adresavokyte:

Reikalaujame geru agentu visur.
Llth. Dept. 2. Room 912,63 Park Rowf.£.s,
Vienatine Lietuviszka

Agentūra Amerikoje.
Ka užjiima pardavinėjimu visokiu 

bižniu kokiu tik randasi Pasekmin 
gai savo darba atliekame. Jaigu nor 
savo bizni parduoti tai kreipkitės pa> 
mus, mes rasime pirkėja. Pi kejui 
patarnaujame dykai. .Jaigu mislini- 
nate pirkiti Farma arba Namus krei
pkytes pas mus asibiszkai arba per 
grom -ta. Mes visada turime daugybe 
visokiu Namu ir Farmu, dydeliu ir 
mažių už labai p'gia preke.

Adresą vokite

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

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

Dr.O’Malley iszaiszkina priežastį pasekmingo gydimo

ISZSIVERŽIMAS
Verikosele arba netikrasis IszUveržinms

M. VARZINSKAS 
Lietuviszkas Fotografibtas 

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

Puikei ir pigei nutraukė visokef-Fotografijas 
Padaro Didelus Fotografijas isz mažių ir 
indeda in Reitnus. Indeda in Špilkas 
Kompasas ir LL Paribio la vi.*>ke- Retinas 
Lietuvei su virsz-'ninetais reikala s netur 
kitur eiti, kaip lik pas savo sena gyventoji 
ir patinstama Varžinska kuris padaro 
viską kanogeriause o ir busite užganėdinti. 
Teipgi daro Foiograpijas ant Post. Karezin.

gra
15 
pi-

Ant pardavimo.
Parsiduoda sztoras labai 

žioi vietai užgyventas per 
m. terp lietuviu parsiduos
gei iszpriežatties nesveikata, 
kas nori pirkt tegul raszo ant 
szio adreso;

Z. Urnikiene
1311 S. Front St.

Philadelphia, Pa,

Fuczkai ir visokios Odos Ligos.

Be jokios Operacijos, Skaudėjimo ar 
apleidimo savo kasdieninio darbo.

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

likos naudota per jin suvirszum -5 metus o 
josios naudingumas likos prisavintas per teip 
vadinamus Specialistus Kupiūros kurie jaja 
ir naudoja.

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

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

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

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

(Kur Lietuviezkai ir Lenkiszkai auaikalbama ir auairaszuma.)

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

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

Garsiu Lietuvlszku-Lenk szkuVaistu.

Kiekvienai* Lietuviszkas bztorninkafl 
teipri privalo užlaikyti visada uiusu 
puikias 1 ietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kad musu 
taut eezei reikalaudami galėtu nusi
pirkti ir nereikalautu iszduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apieliukesc. Sztorninkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuvi-zkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojame.
Egi itero No. 1.. 
Ejf'ntero No. 2.. 
Zmijecznik........
Gumbo Laszai . 
Meszkos Mostis. 
Trejanka.........
Linime tas vaikams ... 
Gyduoles nuo Kosulio . 
Liepiu Baldamas 
Anty-Laks:m del vaiku 
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių .25c.

’ nuo Kirmėlių del sua igusiu 35c. 
Vanduo nuo Akiu........................25c.
Lgniatraukis..
Skilvio Laszai ............................ 25c.
<jyd. užlaikimui Viduriavimo ir

Kruvinosiom...............................75c.
•Uicure’ arba gyd. Rmuatyzmo $3.50. 
>jy:i Gel nemalimo Pilvo............50c.

liteliai aps.alxlymui Galvos 
skaudėjimo................................ 10c.

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

Kojų.......................................... 25c.
Geležinis -udrutintoja-’ sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Lapauto..................15c.
Gyd. nuo Grippo......
Plauku aosaiigi’tojas..
Muilas del Plauku... 
Milteliai nuo Kepenų. 
Rožes Balsamas..........
Kinder Balsamas.......
Bobriaus Laszai.../.... 
Szvelnintojas...............
Kraujo valytoja-....................... $2.00.
Nervu Ramintojas................... $1.-00.
Egzema arba odos uždegimas

pas Vaikus ..........................$1.25.
Pletsteris ( Ka>zta-olo)................25c.
Pomada Plaukams....................... 25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise...... 25c.
Gyduoles nuo Kiemenr....... .......... 50c.
Vengriška* Taisytojas Ūsu....... 15c.
inkstu Vaistas........ 25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles.......... .................25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantn arba

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

.......................... 50c.
.25c., 50c. ir $1.00.

..35c.
..25c.
..25c.
..25c.
..25c.
.25c.
,.25c.

.25c.

.11.25. 
..50c. 
...10c. 
....35c. 
,...25c. 
...25c.

.50c. 
35c.

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

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

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

...DIRDKT0RIAI...
W RYNKIEWICZ M. GAVULA.
C. F.KAIER. W. L MILES.

T. F. FLANAGAN.

A. DANISZEWICZ.
J. HORNSBY.

L. ECKERT.

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,

I I I IKI /V fXl Mahanoy City, Shenandoah
L_J I I >1 /A I Mt. Carmel, Landsford.

Polithanta State Bank
Cor. 2 2d. & Carson Sts.

S. S. Pittsburg, Pa.
Vienintele lietuviszka 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, . priskaitant 
kas 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visas 
dalis svieto, greit ir pigei. parduodam 
laivakortes ant vi>u linijų ir geležkeliu 
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Iszdirbam 
visokios ruszies Rejentalnus Dokumentus ir 
vedam provas senam krajm. Rejentelna 
kancelarijayra rėdoma per valdiszka notara 
J. G. Miliancka. Užkviecziam lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptisprie mus ir pavest mums 
justi bankinius reikalus o perutikrisit, kad 
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe 
ir bus išpildyta greit ir teisyngai. Pinigus 
siunezant paczed mini in Banka, arba siųst 
in Lietuva, galima siųst Paežio Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar per 
Ex preso Money Orderi.

Kusiszkui .Anierikoniszka Linija.
t ienatine be persedimo Linija tarpe Amerikos ir Rusijos.
8Ą dienu in Roterdama 11 j dienu in Liepoju

III klwa |31. rDei aniuikesniu žinių kreipkitės in musui [H 
r >» ®-o L Agentus ir centraliszka kontora. J ,,I 1 $b2.

A.E.Johnson & Co.,(GegerJ PuKnin A«u.) 27 Broadway, New York, N.Y.

NAUJAS RUDENINIS TAVORAS

J. KAZLAUCKAS
Parduoda Szipkortes

Už k-mpaniju preke ant 
ir greicziausiu Lfivu, 
visokius Dokumentus ir 
per Konsuli. Duodu 
visokiuose reikaluose.

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

geriausiu 
Pardarau 

paliudyju 
patarimus

W.TRASKAUCKAS
Pirmutinis Lietuviszka*

GRABORIUS

La:d<>jn Kimus Numirusiu Pa**am< 
Rygifjus ir \ ežiui'.« del Pastvažinėj i

>20 IV Centre St. M- liauoyCi

NAUDINGI PATARIMAI
vis.i šeimynai randasi musų No. 3 katuliogę 
Jame telpa aprašymai suvirš 200 ligų, vyrų, mote 
rų ir vaikų, pasako uuo ko jos prasideda, kaip jių 
pažinti, kaip nuo jų apsisaugoti, kokius gyduoles 
naudoti, kiek Jos prekiuo> ir kur jus gauti. Mu- 
sųgyduolės kainuoja tik nuo 25c Iki*1.00. Telpa 
paveikslai ir pr ikėš yvuirių kvepenčių ir gydau 
Šių muilų, Pcrfumų, Elektro-gydanSių aparatų,

Robcrinių išdirbimų, Painų, Štokų. Brukuojamų 
Mašinėlių, Armonikų Koncertinų, Britvų, Pa v in- 
Cevonių ir šimtai kitokių kožnam reikalingų da* 
lykų. Kožnas kas prisius savo tlkrę vard^, pra 
vardf. adresų ir keletu markių apturės musų No. 3 
kataliogųdykai. Rašyk šendien, o už keletos die
nų šita naudinga knyga bus tavo namuose.

JOHN’S SUPPLY HOUSE
1334-208 SO. OAKLEY AVE.. CHICAGO. ILt

G A.Fiitzineer (policmonas) Wilkes Barre 
Pa., išgydytas nuo sunkaus isz-iveržimo 5 
metai atgalios no tada nenešioja jokiu dirž-t 
T. R. Williams anglekasis isz įlydė Park, Pa 
iszgyd ta* no iszsiverzimo, 5 metai kaip 
diržą ne neszioja.
W.II.Greenwait maszinistas prie Prospect 
Brekerio, Prolan, Pa, du vaikai 3 ir 9 
metu senumo iszgydytas no i.-zsi veržimo o 
diržo nenešioja ~ metu.
W. II Adams fajermonas, Sheldon Alex 
Works, Wilkes-1 arre, Pa., iszgydytas nr 
iszstveižimo, ktri tur jo per 15 melu. Kataliogas Dykai!

Puikiausių ir geriausių: Armonikų. 
Koncer<inkų, Klernetų, Smuikų ir kito
kių muzikališkų instrumentų, teipgi, 
lietuviškų knygų ir kitokių daiktų.

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

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

K1215T GBO

W.I

Jo 90

KAMI
Girom kėlės 

pmpijo, buk Ji 
tai ir piemen 
utara parapijc 
siti netalpioam 
įstokia rodą: 
įs piaMiszkai 
.tamsinta kit, 
prije kliKaoje, 
iš[c." Jagu 
taria neguodojf 
tas yra pagucd 

Srriesns tais 
te nosies aūgszty 
paiffliakai ne p! 
kfe kiaule ir tei 
tai turintis mok 
ta Amerikei 

raski! plūst, y| 
aro geradeja kuri 
udrasiszkns mail

Sziame laike apiaikome visokiu labaipuikiu Rudeniniu Apredimu 
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. Užpraszome visus atsilankyti 
ir pamatyti szita Nauja Tavora, kokio kituosią Sztoruose vargei 
galima rasti. Szitas Tavoras susideda isz Naujausiu Rudeniniu 
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku, 
lekiu, 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 Knkszto turime visokiu Szlebukiu, Keipu 
Kepuraicziu ir t. t. Galima pas mumis pigiaus pirkti negu kitur. 
Ateikite o patis persitikrinsiie kad pas mus geriausia pirkti.

H L „ Hl „L „ ( 4^*Pas mus dirba Lietuvaites,pp. k m | 122 W. Center Str.
IIHJ U1UUU 1 Mahanov City. Pp

E Nusipirkite sau keletą 
Buteliu
NORKEVICZŪUŠ" NO. 6.
Geriausia Arielka Visam 

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

S. Norkewicz
408 West Mahanoy Ave.

A. ,1. Keydosziua 
-AGENTAS-

202 Troy >St. Dayton, 0.

Parduoda Laivakortes ant visu geriau
siu ir greicziausiu Laivu in visas dalis 
svieto. Norintieji kelaut in South 
Amerika ar in Australija tai tik’etus 
galite pas mane pirkti. In Lietuva 
Laivakorte pas mane yra labai pigios. 
Alano agentūra yra po kaucija 10 
tukstancziu doleriu, Ohijos Steito. 
Norėdami apie ka dasižinotijindekyte 
in gromata 2c. marke ant atsakymo

Naujausi aprasziiuai 
Dykai.

Kaip galima apsaugoti oda uo 
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. Veinamedel norinoziu pasi
naudoti. Teipgi vėliname naudoti 
“Dr. Brundzas Oinment” No 24351 
naujausias iszradimas del užlaikima 
plauku niežulio ir pleiskanų. Preke 
yra 20o 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.
1106 Sta. W. Brooklyn, N. Y

Teisinga Kra utie, nes tikras Lietuvis užlaiko
Malonus Viengencziai:

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

... Žiedu, Kryželiu, Armo- 
n’ku> Skripku visokiu 
Mužikalisku 1 nstrume-
tu,Britvu, drukuojamu 
Maszinukiu, Albomu 
Pctogjafijt ms laikitie 

Istoriszku ir Maida 
kningu, visokiu popieru 

'HDy Gromatoms rasziti su 
pasiskaitymais ir dainomis su 
konvertais tuzinas už 25c, 5tuzinai už 
$1 Perkupcziams 1,000 už $6 Magias 
kos Kazytės $3- Jai norietumete 
mano nauja dydeli Kataloga prisiu- 
skite 2c. marke ir aplaikysite, kuriame 
telpasi daugybe naudingu daiktu. 

Maloniesite kreipkties su szioksis 
pirkimais ant szio adreso:

W. WAIDELIS
112 Grand Street: - - Brooklyn N L

FR. STRAWINSKAS
Lietuviszka Krautuve 

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

Fr- Straw inskas-
1807 Carson St., S. S.

Pittsburg, Pa. ..Olt

B. RAGAŽINSKAS

Sziomia dienomis muso tautietis 
B Ragažinskas pargabeno visokia 
gėrimu, Amerikoniszlcu 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.

54-56 N. Main St, 
Mahanoy City.
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1 š mietiiosia lik< 
j iistites kasos pac 
| njibsayra toki 
Ljriis bankas ■ 

• pininga? indeta 
j pk, bi Ui randas 
1 unkeo matrandav 

. į iukmtina taip kai 
j E Antro dalika yr 
j n» kokoje valand 

I Iii kasa Ir mažno- 
1 fcta, hr ne yra 
Ha užvedimo p: 
j fcmis ejdatni in p: 

i nite arba laikras
jtaraog padėt earo 

Nauda isz tokios I 
I »ke: jog tosia kasos 
Eog 10 centu lig 

per ka ir vargi i 
’ r'i kiek norint nž- 

siindieninei bankai 
Inu ne noripriymt. 
Į sieti ant paczto ne 

tip kaip taukei 
iiogsta o tas da'ign 
tintu ant paezedum 

j džiaoses girtuoklis p 
1 adom žmogum.
j Toki bankai ran; 

IMunojui įr Szenai

I ------*-----
Tula milijonierka 

lindo apsivedė su s 
| tioretojaus namu.

tai svietas po trupi 
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I milijonierių dukters 
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