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KAS GIRDĖT?
Szi meta Plienu diena pn 

puola Vasario 21 o Velikos 
pripuola 7 Balandžio. Priek 
tam prisimena jainikiems idant 
apsisaugotu, nes szitas metas 
yra prakilniejie metai kurame, 
merginos praszo jaunikius 
idant su jioms apsivestu.

Ar-gi europiszkos viesz- 
patistes ant tikrųjų pasiuto? 
Maskolei s-herdo persus kaip 
ožius. Italai užklupo ant Tune 
tancziku degindami ir žudin- 
dami moters ir vaikus Iszpanai 
nužudė nekaltai 430 “buntov- 
cziku’ Morokoje ir t. t........
Oj inkvepe europiszkos viesz- 
patistes laukiniams gera ap- 
szvietima ir krikszczionybe!

Gerausiu davadu ameriko 
niszkos civilizacijos ant salų 
Filipinų yra užvedimas tiesu 
ant atsiskirymu. Lig sziam 
laikui Morosai “atsiskiri 
nėjo kitokiu budu, o tai 
per nukirtima savo paczioms 
galvas.

Ameri'.oii . kuos’- kalėj, 
muosia i v 11 m>‘te radosi 
113,579 kal'uiDK'j ui v..,okile 
prasižeugimns.

Kiek Popiežius gero padare 
iszduou;.ms Padavadyjima liuk 
parapijų turto? Su tuoiui pa- 
davadyjimu kad parapijų baž- 
nyozios, klebonijec, mokslą: 
nes ir t. t. paliekt parapijos 
savast'mi, labai daug gero eu- 
.v.ttv Agentu ____ :__ _

Popiežius su tuomi užkirto 
kelia provoms, kur parapijo- 
nai su kunigais ir viskupais 
tansydamies suduose, daug ir 
labai daug piniugeliu lojeriam 
sukiezdavo.

Žmonėms užriszo dabar bur
nas kad negales ruget niekas 
ant kunigu ne ant vyskupu 
kaip kad būdavo ik sziol.

Parapijonai bus ramus isz 
visko, nes ju turtas priklau
santis jiems patiems, gali kar
tais ne maža jiems suteikt ge- 
radejiste. Sztai privesiu viena 
paveiksią isz atsitikimo.

Ne galiu tikrai pasakyt, ar 
tai laike didžiųjų straiku, ar 
laike križio, slavoku miesto 
nepamenu dar kokiam, bažny- 
czia su klebonija buvo savas
tis parapijonu, žmones suvar
gę prie bedarbes jau ir būda 
vo, ju kunigas žmogus suma
nus ir su gerais velyjimaie, su
sitaręs su parapijonais užtrau
kė ant savo bažnyczios skola, 
ir su tais pinigais szelpe bied- 
nus parapijonus be badaujan- 
czius; pradėjo kada darbai eit, 
parapijonai savo skolas mielai 
mokėjo, nes ju reikalams buvo 
užtrauktos.

Kartais prie dabartines tvar 
kos, gali teip atsitiktie ir lie- 
tuviems arba lenkams, nes ka 
praleidom tai žinom, o kokia 
bun ateitie, tai viens Dievas 
žino.
-. Prileiekim— Szenadorio ar 
Mahanojaus bažnyczia su kle
bonija verta apie szimta tuks 
tancziu dol. prisiėjus susilauks 
bado meta, parapija gali už
traukt skola ant 50 tuketan- 
cziu, ir parapijonai tuomet pa
tis save jau gelbsti nereikalau
dami miestiezku paszelpu ar
ba buizos.

Prie tokiu aplinkybių, da
bar tiktai reikalinga santaika 
tarpe žmonių ir klebonu, kuo 
geriausia tvarka ir vienybe, 
tuomet nereiks sziaszetis vie
niems priesz kitus, ir jieszkoti 
veju, nes padavadima geresni 
jau ne gali nieke norėti.

Sztai vela atsirado naujas 
reformatoris W. M. Ilayes 
kuris turėjo prakalbas Was
hingtone, idant visos ypatos 
suejnanczios ir pora butu eg
zaminą votos per gydintojus 
ar yra tinkamos gyventi su 
savim.

Broluk, kas kiszasi apsive- 
dimo poru, jau daugelis nudau 
že sau dantis, jau apie tai rū
pinosi pats Adomas. — Geriau 
duok pakaju apie tai!

Szi met 40 metu kaip lenk 
iszkas laikrasztis “Gazeta Pols 
ka ” iszejna. Yra tai seniauses 
laikrasztis iszejnantis lenku 
kalboje iszleidžemas per W• 
Dynevicziu Chicagoje.

Detroite, Mich. likos gerai 
apdaužytas palicijantas Ti
mothy Moynahan nog kurio 
pleszikai paėmė $1,376 ir tai 
laike dienos. — Tokie pali
cijantas privalo ganyt oezkas 
o ne apsauginet žmonis.

Susivienyjime Lietuviu A. 
Itj, ir organ* apart keleto 
i pažadinimu prie ____ ,
langiaus. Konstitucija patai

kytoji kamisijos pereje per 
“T . -'yne,” dabar laukema ks 
skys susirinkimas kuopos

Kamisiju sanariai, žiūrėk tai 
| dirba y!-- kom sijų organiza 
jcijos ocijalistu kaip ve Ceutr. 
prezidentas turi darba .

| A. ir Socijalistu sąjungoj Ra- 
':,.ute 1 i i>-’-k"', i ’ 
jos S. L. A. . ■ konstitu
cijos ir prie kamisijos sanjun
goj socijalistu. Tokiu bodu 
sunku tikėt kad abiem orga
nizacijom tie žmones dirbtu su 
tikru pasiszventimu, nes nėra 
tiek laiko kad tinkaneziai du 
darbu apdirbt, 
zignavo.

Isz komisijos 
A. konstitucija, 
rie visai atsisakė, tai visa nasz- 
ta turbut turėjo pakelt Racz- 
kauskas su Mikolainiu.

Dabartinėj Susivienyjimo 
L. A. pasirodė Paszelpos Li
goje skyrius, bet jame vienas 
dalykas labai neaiszkus.

244 Paragrafe pasakyta: 
kad visi Susivienyjimo L. A. 
sanariai gali in ta skyrių pri
gulėti, bet paragrafas:

246 Skamba kad tik iki 50 
m. gali ten prigulėti. Szituos 
paragrafuos lytisi klausimas— 
Kur dings sanariai prigulinti 
per 20 jau metu arba kelio li
kos, o dabar turi virsz 50 me
tu? Ar jie liks praszalinti nuo 
to skyriaus, ar gales juomi 
naudotis? Czion tai turbut lik 
ti Seimui apdirbt.

Kad Susivienyiimas ta sky 
riu invede tai labai iszmintin- 
gai padare.

Ryrno Kataliku L. A. Susi- 
vienyjime, teip-gi maž kas 
matoma, net ir protokolas pe
reito seimo sako pražuvęs.

Nelaimes 1911 mete.

January 30 — Drebėjimas 
Ž°mes ’r nnaihelimas mariu.m ' uari Keletui

■ie darbo, niekas, Ouzcue aui
I J-/.
j m. 6bruar 
dinamito 
York, 30 
krutancziu

1 B'alūgojc R.jir ’ ■ 0
i pražuvo.

March 25 — Ugnis '■
I le dirbtu'.. mer
I i orke kurioje p 
merginos

April 7 — Pancoast kasikio

yns

naag- 
iuiu Nen

Racziute re-

taisymo S. L. 
regis kai ku-

Kodėl Vokietijos su Angli
ja neiezkilo asztri kare? Bug 
pjutij 1911 m., jau reikalai bu 
vo galutinai insitempia, bet 
Vokietijos Willius puolėsi prie 
tam tikro persitikrinimo in 
stovi savo szalies dalyku. Laik 
raszcziai net da ir dabar apie 
tai skambina.

Mat, Vokietijos Wilhelmas, 
pirm susiszauke savo piniguo- 
czius ir klausė kaip stiprus esą 
jie pinigiszkai. Piniguocziai 
nurodė, kad Vokiecziai ne turi 
užtektinai pinigu net mėnesi
nei karei su Anglija ir Pran
cūzija.

Po tokio gando, Wilhelmas 
susiszauke ministerius kares ir 
marinarkos, kuriu užklausė: 
Kaip pasirenge karen.

Pirmas pasakęs, kad visa 
armija gatava stot ant kares 
lauko, o ministeris marinarkos 
pasakęs, kad Vokietijos flota 
nors gatava in kare stot, bet 
su savo pajiegomis visai nėra 
ka ne mislit stot karen priesz 
Anglija. Visa flota yra per 
silpna priesz viena tik Angli
jos eskadra, o Anglija turinti 
jas dvi. Tarp kitko abelnai 
ministerial esą priesz kare.

Nors tokios legendos skra
joja, bet laikraszcziai mena 
kad tarp Anglijos ir Vokieti
jos kare neiezvengtina.

Socijalistu Sanjungoj, kami- 
siju, Pildomoju komitetu tiek 
daug, kad jau gal ir patis są
nariai nežino kurs prie kokio 
darbo priguli, ju užvardžius 
vien tik keletu literų pažymė
ta, na ir žmogus nieko sužinot 
ne gali.

P r an a sz a vim ai ant 19 

meto. 7 ISZ AMERIKOS
Raphaelus, Orionas ir 

Senas Moore nieko giaro 
n ei n spėja ant szio meto.
Pranaszavimas Raphaelo:?- 

Didelis pavojus Suv. Steifc 
prezidentui, nesupratimai su 
kitoms vieszpatistoms ir ket- 
szinimas kares, mirtis kėlu ss- 
nariu kongrese, daugeli prasi
žengimu prieszais moteres [r 
vaikus, smarkus drebejimdi 
žemes ant Filipinų, keli tu.‘- 
czei numirs skandalai turtif- 
guosia szeimynuosia straikai jr 
nelaimes ant manu, pasigei!'- 
nimas darbininkiszko luomij, 
apgavistes randaviszkoje kast- 
je, skandalai ligonbutese it 
kitosia priglaudos vietosiu 
svarbus atradimai gal lekiojo
me ore, užejimas nemoralisz 
kūmo, isztvirkumas ir visisz- 
kas pasileidimas žmonių.

Pranaszavimas Oriono:—5 
Sausio menesije bus dydell 
szalczei, Kovo menesije galy 
me tikėtis ugnes, eksploziją

Lenkiszka “powstanle.”
Shamokin, Pa.— Terp dvie 

ju partijų sąnariu prigulincziu 
in kareiviszkas draugystes su 
kardais ir plunksnotoms skry
bėlėms pakylo musztine. Isz 
pradžių iszrode ant tikros 
“povstanijos”— vieni kitiems 
apdaužė “mordas” su kardais 
ir kumsztems. Po musztinei 
kožnas ėjo savo keliu paymda- 
mi pažeistuosius nog pleciaus 
kares.

Prisipažino, Jog užmusze 
savo žentą.

Mobile, Ala.— Mrs. Mary 
Godan, 50 metu senumo prisi
pažino czionaitiniam kalėjime 
buk užmusze savo žentą Fre
da Waserblau atejas namon 
gerai užsitraukęs pradėjo uosz 
ve kumszcziot o toji matyda
ma, jog nog jo neatsigins, pa
griebė revolveri nuszaudama 
ant kart. Po tam indejo kuna 
in vežimėli, nuveže prie prūdo 
in kuri inmete. Kaimynai tvir

nvž-idin' A darbiau 
ei. i.i i-iįjojo idant aplai 

xekuracije ant jo g;. a-li* 
«7,C <0.

U UlliJl 

-i.'iia 4

rato.
pacej

žiuje i

kasei. 8 — Nelaimėje kasikio 
šia Littleton, Ala. 198 angle- 
kasei pražuvo. 30 — Ugnis su 
naikino miestą Bongor, Me. 
bledes padare ant $2,500,000.

July 11 — Federal ekspre
sas nuszoko nog sztangu Brid
geport, Conn. 11 užmusze. 
14 —Ugnije Ontario pražuvo 
suvirszum 100 ypatų.

August 9 — Francuziszkas 
laivas Erina nuskendo, 86 pa- 
sažierei pražuvo. 25 — Nelai
me ant Lehigh Valles geležin
kelio arti Manchester, N.H. 25 
pražuvo. 26 — Per riktelėji
mą “ugnie” krutancziu pa
veikslu teatrelije Cannons
burg, Pa. 26 likos sumindžio
tais ant emert. 27 — Per pasi
kėlimą mariu Charleston, N. 
C. 15 pražuvo.

Septembes 5 — Tukstanczei 
pražuvo per tvanus Yangtze 
King Valley. 5 — Atsigaivi
nimas vulkano Etna kuri už
liejo lava daugeli namu o 20, 
000 ypatų pasiliko be pasto
ges. 26 — Francuzinis vajau- 
nas laivas nuskendo per eks- 
plozije, 235 laivorei pražuvo. 
30 — Per sutrukima 
Austin, Pa. pražuvo 74 
tos.

October 6 — Prūdas 
Black River, Wis. 5 pražuvo 
o bledes padare ant $2,500, 
000.

December 8 — Per sugriu 
vima naujei dirbanczio tilto 
per Volga upe Rosijoi pražu
vo 200 darbininku. 10 — Bri- 
ceville, Tenn. kasiklosia pra
žuvo 80 anglekasiu per ekeplo 
zije.

prūdo 
ypa-

truko

is dyde- 
les ugnes, ir sumiszimai. amu; 
kus drebėjimai žemes, atsigai
vinimas vulkanu, permainos 
magnetiszko padėjimo žemes 
ir straikai daugeluosia vieszpa 
tystese.

Pranaszavimas Seno Moore:- 
Iszradimas nauju elektriszku. 
pajėgu del varimo lokomotivu 
ir apszvietimo. Dydelis tikeji- 
miszkas pasikėlimas terp kvai
lu. kurie sutvers naujus tikeji 
mus. Slaptingos draugoves pa 
daris daug bledes o isz visu 
szaliu žmonis spirsis juju isz 
trėmimo. Iszkripimas jaunu 
menes nog bažnyczios ir tike 
jimo. Jauni židai (czion gy 
mus) pasiprieszins priesz seno 
viszkus papratimus ir numes 
visokius tikejimiszkus butus ir 
papratimus o priyms paprati 
mus szios gadynes, kuris pra 
sides pirmiausia Amerike. 
Terp Kanados o Suv. Steitu 
bus padaryta sutaiką luosos 
vertelgystes (pargabenimas ta 
voro be akcijos).— Prie tu vi 
su pranaszavimu galima pris 
kirt, jog laikrasztis “Saule” 
apturės deszimts tukstancziu 
nauju skaitytoju daugiau, nes 
kaip visi tvirtina, tai 1 Saule” 
yra daugiausia prasiplatinęs 
laikrasztis po visa svietą o ku 
ri daugiausia žmonis skaito su 
akivumu ir noru.

•uuszi on

aat-

P1 08

Parsiduoda Salunas
Gražioj vietoj ant W. M»ha 

noy ulyczios, Mahanoy City, 
geras traktas. Parsiduos ne
brangiai. Jaigu kas nori pirk
ti, tegul atsiszauke in “Sau
les” ofisą, o jagu kas nemisli- 
na pirkti tegul ir neatsiszauke. 
Gera proga del atsakanczio 
žmogaus. . (J ’|)

Trumpi Telegramai.
§ Omar, Del. — Pacziule 

Jurgio Tindal apdovanojo 
ant Kalėdų trinukais — visi 
sūnūs ir auginasi sveiki.

§ Washington, D- C. — 
Admirolas Robley D. Evans 
mirė staigai ant užsikimszimo 
viduriu. Buvo tai vienas isz 
smarkiausiu admirolu ameriko 
niszkoje įlotoje.

Ant pardavimo.
Namai ant keturiu familiju 

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

Thomas Haughney
12 E. Mah. St.

Mahanoy City, Pf

sumažėjimo skaitliaus Pran
cūzijos gyventoju. (Kaip ži
nia, Prancuzijoi gyventojai la
bai pamaži dauginasi). Kada 
korespondentas nurodė, kad 
nore Vokietijoj taip-gi ruko 
ne mažai, bet gyventojai gana 
smarkiai dauginasi, ant to p. 
Decroix atrėmė kad vokie
cziai ruko silpnesni tabaka, 
kuriame yra mažai nikotinos, 
dar ir ta pati tankiai maiszyta 
su broku lapais, o per tai men- 

, kiaus bledinga.
, Žinoma, kad prezidentas 
, draugystes rūkymo prieszinin- 
ku daug perdeda tvirtindamas, 
kad tabakas yra priežasezia 
susimažinimo Prancūzijos gy
ventoju, nes jau tokia mada, 
kad kas tabaka ruko, tai in 
padanges kelia jin savo pagy
rimais, o kas nerūko, tai su 
krauja ant jo tokias kaltes, 
prie kuriu jisai visai neprisi
dėjo. Vienok abelnai imant 
rūkymas nėra pagirtinas daig
ias, kitiems da-gi nesveikas, 
jau ne kalbant apie tai, kad 
tik be reikalo piningai “ant 
vėjo” leidžiasi, o isz burnos 
darosi kaminas.

Isz įlos įjos, Lietuvos

■ i ar 
ju autodie

Ne gavo giart atėmė sau 
gyvastį.

Buffalo, N.Y.— Baltrus 
Kernickis, 50 metu senumo 
žmogus inejo in saluna Henri
ko Dabs ir papraeze iszsigiart 

luž dika, o kad szinkoris neda- 
I ve jam gerti už dyka, Kernic
kis iszejas laukan, mėtėsi 

i priesz ejnanti elektrikini karu 
ka ir teip baisei tapo sužeistas 
kad in trumpa laika mirė.
Rado karuka anglių, kuri 
prikrovė 26 metai adgal-

Shamokin, Pa.— Albertas 
De Long rado tomis dienomis 
karuka anglių Calbert kasi
klosia kuri buvo prikrovęs 26 
metai adgalos. Tame tai laike 
kada buvo užbaigęs savo dar
bą, pakylo eksplozije o karu- 
kas ir dalis “gengves” likos už 
griauti.

Ne senei locninikai tuju kasi 
klu žinodami buk toje vietoje 
randasi daug anglių nutarė 
atydaryt gengve ir iszimt ang
lie o kaipo geriause žinomas ta 
ja vieta, DeLong likos per 
kompanije paragintas idant 
dažiuretu tojo darbo.

Kada gangve atydare, De 
long nusistebėjo labai paregė
damas stovinti karuka su an
glimis, kuri prikrovė 26 metai 
adgalos o už kuri dabar gaus 
užmokėt.

White kerszina kompani
joms straiku.

Plymouth, Pa.— “Straikaa 
yra vienatiniu ginklu ant pri
vertimo darbdaviu idant mus 
pripažintu ir tiktu ant muso 
pareikalavimu. Teip kaip 
vieszpatistee kariauja vieni su 
kitoms už savo tiesas, teip ir 
mes turime kariauti jago esa
me pažeminti.”

Teip pasveikino suvirszum 
6000 anglekasiu prezidentas 
White ant milžiniszko susirin
kimo czionais. Kalbėjo to- 
liaus, buk anglekasei turi už
tektinai piningu ant vedimo 
straiko ant ilgo laiko, ragino 
idant visi anglekasei laikytųsi 
unijos o tik tokiu budu iszlai- 
mes savo pareikalavimus.

Patriotizmas Kinu.
Kinai gyvenanti San Francisco, Cal. iždave paveiksią 

viriausio vado pasikeleliu Lu Yuen Hang, kuri pardavineje
pu i ja Amerika 
eJU-eziama 13 K 
Žemiau stov-nd v 
virė ininkai kariu

0 iuejgr. i 
nūs del taLti 
rsz’iiink i ne 
menes ir *lotc

z pard ■ psv
eeziu aut vedimo 
si ramia ant pave 1.

revolucijos. 
. - yi- tai

f » v.
Bledlr^uma; tabako.

— Kur tal'uki) nei iko?—- var-I
JUpublika K inuosla. gu yra tol ia szal n- t svieto. [
SH r’ Kiną i. - Pirmu- Kokia daugybe t ibsko euru-.

i^r.i'- pre- ' l utu kaęabtjįę s p.-r .^t i-z to. kad

□n A at0U113 < 
mieste 
!c žine a. Republika gales 
Gikyt, ne- hnvuse ciesorių-į 

ne paaukavo milijonus doleriu 
ant vedimo toliaus kares su re 
volucijonienais ir kaip telegra 
mai danesza tai gal pasiseks- 
apmalszyt pasikelelius-

Ciesoris Franciszkus 
inirszta.

Berlinas. — Ciesoris Fran
ciszkus — Juozas, vienas isz 
seniausiu valdytoju Europoje 
randasi ant mirsztanczio pata
lo. Teip danesza telegramai 
isz Viedniaus, Austrijos.

Tvirtina, buk jau nesiranda 
jokios pagialboe ant iszgydi- 
mo. Gyventojai lauke su nu- 
ludimu tosios baisios valandos, 
nes senukas buvo labai geras 
del savo padonu.

Maskolei iszkrineje 
Persus.

Tabriz, Persia.— Asztuoni 
persai likos pakartais per pa
liepimą maskoliszko yajauno 
sūdo o aeztuonis pakorė ant 
rytojaus. Pakorimai persu at- 
sibuvineja kas diena už tai, 
kad persai driso užklupti ant 
kazoku kada tieje pribuvo in 
Tabrija.

Liudnustis Belgijoi.
Brussels, Belgija.— Pagal 

paskutini surasza gyventoju 
Belgijos, tai tenais randasi 
7,423 784 gyventoju arba 730, 
236 daugiau kaip buvo 1900m

Pražilo vienoj valandoi.
Buda Peszt.— Sūnūs vieno 

ūkininko Vengrijoi, Mitru Po 
ppa, vaikinas 26 metu, ėjo isz 
savo kaimo Teregovos in kita 
kaima, vadinama Zigradu, ant 
savo . locnos veselijos. Einant 
per kalnus buvo apie dvi my
lios kelio, tad jis sumislijo pa- 
trumpyti sav kelia eidamas 
tuneliu. Bet vos tik jisai pa- 
ejejs kokia 10 minutu, kaip 
iszgirdo, kad prieszai atūžia 
trūkis. Nematydamas kitos 
pagelbos, apsisukęs pradėjo 
kiek tik gal bėgti atgal. At
sigrįžęs pamate, kad jau visai 
ne toli atszvieczia lokomoty- 
vos žiburiai. Erne dar grei- 
cziaus bėgti ir vos tik spėjo 
iszbegti isz tunelio, kaip prasz- 
vilpe szalia trūkis. Isz iszgas- 
czio apalpo, o kada atsipeike- 
jes nuvejo in veselija, nieke 
jo ne pažino, nes buvo praži
lęs.

. Fra^a 
miliį-aus trauku am.

padotku užmetu vien tik laz 
tabaka^.jĮu ..ų > a:- 
oei mciiuasi, nes 
Prancūzijoj už tabaka pernai 
surinko 12 milijonu daugiaus, 
kaip užpernai, nors mokestys 
už tabaka suvis ne buvo pa 
didintos.

Taip besidauginant rukin- 
tojams, Prancūzijoj užsidėjo 
draugyste, kurios mieriu yra 
sustabdyti besiplatinanti pa- 
pratima rūkyti. Pas uždetoja 
ir drauge prezidentą tos drau
gystes, p. Decoroix’a, Pary
žiaus laikrasztis “Figaro’’ isz- 
siunte savo korespondentą. 
Tas korespondentas dagirdo 
nuo perdetinio draugystes rū
kymo prieszininku, kad taba
kas yra pnežasczia dagi ir....
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aina į ertel V6ies.
J ei'bu’ga-. — Zemstva 

' gv jiD’joi vo’, niaus nutarė 
bajkat.-.vot r .tokius i-zd’,-y-’ 
'imtis paejuanezius isz An? ri

ko n t;, vis usz židiszkus . asa-' 
partus.

Zudfiista Irszve dvif ysta.
Maskva. — Pi.a. . .♦ ■ j
torij.; Skorbir^^evekhm IiU_ 
papildyta žu.iiįsta ir ssventra 
gysta Prie klosztoriaus duriu 
likos surasti du lavonai su 
perskeltais pakauszeis; nakti
nio sargo ir 19 metu senumo 
novicinszkos Tekios.

Sliectva parode, buk pleszi
kai ir žudintojei gavosi per 
tvora in klosztori — o nužudi- 
nia savo aukas inejo m vidų 
cerkves kur radosi senoviszkas 
paveikslas Szv. Pannos Mari
jos Graudingos.

Pleszikai nutraukė nog pa
veikslo suknele, ieztrauke 
brangius akmenis o ant galo 
subjaurino maldnami užlipia 
aut altoriaus sulaužė “cieso- 
riszkus vartus”.

Kada gyventojai dažinojo 
apie subjaurinima maldnamio 
susirinko aplinkui klosztori 
dydele myne. Palicije norints 
užtiko pėdas žudintoju, bet lig 
sziam laikui ju nesurado.

a *8
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Iszkelmingos vestuves.
29 Vasario 1912 atsibus vestuves kuning. Indira Baroda 

su maharadu Scindia isz Gwadior, Indijos. Abudu yra ka- 
raliszko gymimo o svodba atsibus iszkilmingai.
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— Dievas žino ka daro ir 
gal kadai tai supuli gausei 
atmokės,— atsilepi Riszardas 
— nes dabar ne laikas api 
tai mislit. Dabar naktis tam d, 
galime drasei prasiszalint. Ja
gu kas diena mus pasitiktu 
butume smerte nubausti, ba 
inejo prisakimas, jog po baus
me smertes ne vale nieką vežt, 
be žinios valdžios.

— Na tai mano milimas ku 
diki, — pradėjo kalbėt su 
verksmu, — jagu jau tau 
nieko ant szio svieto ne galu 
padaritie, o mano buvimas 
del tuju geru žmonių turi 
kenkt ir didele nelaime 
patraukt, [tai atsisveikinu su 
tavim mano brangiause dūk 
rele. Bukie sveika, bran
giause mano anioleli, ejkie 
tarpe aniolelu, kur nekaltibe 
randa užmokeste kur nežino , 
kas tai aszaros, kur amžinas 
sutikimas ir meili. I

— Mažas Karolikas stovėjo 
prie loveles savo sesers ir tei ( 
pos -gi verki. Paemi ant atsi j 
sveikinimo rankeles sergan- 
ezios sesereles ir atsiliepi:

x j
Džiaugkies mano sesute, ’ 

jog ejsi in dangų. Tenais tau 
bus geriau negu czion ant že- < 
mes, kur ne gali surast atsil 
šio ir saugios vietos, o kaip no j 
ringai asz su tavim e j tau.

Motina atsiklaupi prie love 
les ligones, pakeli akis in dan
gų ir tari.

— Pavedu Tau Wiez- 
patie ta brangu kūdiki, pasi
gailėk per Tavo geribi turekie 
apgloboje savo. Oze nutilo ko 
kia valanda, paszoko staigai, 
paemi Karolika už rankos ir 
neatsižiuredama daugiau iszejo 
isz stubos.

Teip poni Erlau apleido na
meli Richardo ir nusidavi neži 
ne in kur. Isztikimas taras jau 
priesz tai parengi neatbūtinai 
reikalingus daigtus ant pabėgi 
mo, ba ka keloneje prisigabit 
galėtu, ir pats juosus neszi pas 
kui savo ponia. Liginai ir pa 

poni Erlau vienoje rankoje 
punguleli, su kita - gi 

už rankos Karoluka 
laiki, ir visi tiis k skubinosi in 
grinczele žuvininko. Ciela kela 
su savim ne kalbėjo, ba 
gailestis ir skausmas per daug 
buvo apemia juju szirdes. 
Naktie buvo labai tamsi ir 
drėgna.

— Toji viesulinga ir turtin 
ga o ir toji tamsumo, — tari 
senas tarnas, — tai tikra malo 
ni dangaus ba tas mus šlepe no 
vežiku. Jagu toji naktis butu 
pagadliva ir szviesi, tai kas 
žino kas mumi butu, matomai 
Dievas del mus padeda.

Už adinos pribuvo visi tris 
laimingai in grinczele seno žu
vininko. Inejo in žema, 
aprukuse gyinczele, kurioje 
vos sprinksojo alejine žibintai- 
te. Doras žuvininkas pasveieino 
savo sveczius szirdingai, tuo- 
jaus nusidavi su Riszarbu 
idant pritaisit valti pati jiojo 
tuom laik pagamino ant grei
tos vakariene isz duonos, 
szmotele džiovintos suvies ir 
biski vino. Ne trukus su
grįžo ir Riszardas su žuvininku 
ir tari:

— Jau laikas brangi poni 
ba ne trukus menulis usztekes 
ir rodosi, jog dangus teipos- 
gi uszsiblaivis, o tas mums ne 
butu suvis ant rankos.

— Poni Erlau meilei pa- 
dekavojo žuvininkui, paemi 
už rankos Karoluka ir drau- 
gisteje [ Riszardo ir žuvininko 
nusidavi injpaupi. Tame laike 
per debesis pradėjo menulis 
pasirodinet ir jau sziek tiek 
darėsi szviesiau.

Neiszpasakitinai apemi bai- 
mi biedna motina i kaip stojo 
prie kraszto upes. Da vis buvo 
tamsu ir lietus lijo, vejas pu 
cze isz visu szalu, vilnis dide 
lis pasikėlė, vanduo baisei 
osze o cze maca suvis vaiteli, 
vos gali dvejetas intilpt ketina 
josus perkelt ant kito kraszto 
upes. Tai pamatęs ir drasiauses 
viras pabūgtu, o ka noretie 
silpna, tiek nelaimiu dalipsteta 
motere Drebėjo ant cielo kūno 
kaip sėdo in valtele, norint žiu 
ninkas drąsino ir ramino, jog 
nieko pikto [nesietos. Ant galo 
aedo visi in valtele, žuvininkas
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Mare prižadėjo už Jono teket, 
Jago ne drys daugiau in stikleli dirstelėt, 

Nog Naujo Meto pasitaisyt,
Per visus metus blaivyste užlaikyt.

—Kur Jonas?

persižegnojo ir tari: “vardan kais, lauki ant slenkszczio pri- 
Dievo nusiire no kranto.

Senas tarnas da karta atsi mu ranka del ponios Erlau ir 
sveikino savo ponia. Atsiski 
rent inteiki jei aukso kupka, 
ziegoreli auksini ir kelis bran
gius žiedus, tuojus daigtusjpasi 
seki jiam nugriebt no pleszan- 
ežiu Žalnierių dvare. Pridėjo 
da ir savo kelis paeze dintus 
raudoninkus, nesakidamas ži
nomo, jog tai jiojo locni, kru
vinai uždirbti. Iszbuczevo ran 
kas verkentes savo ponios ir 
karsztai iszbuczevo Karolika, 
kalbėdamas.

— O mano brangi poni, asz 
senas ir matau jog gal jau pas 
kutiniu karta atsisveikineju. 
Dievas mato, jog daugiau nie
ko ne galu del jus padarite, 
nes. Visogalis jus visame apru 
pins. Da tas Dievas pavelis ir 
linksmu dienu sulaukt, Jis už
mokės už juso geribe, del visu 
darita. Asz noringai drauge 
ejtau su brangia ponia, nes pa 
siliksu sziezion, da gali būtie, 
jog rasiu spasaba, idant ir mu 
so nelaiminga poną galesu ko
kiu norint spasabu ižgelbet.— 
Visi graudžei verki.

Kirda -Valtis—atMBuwzi ne 
kraszto, senas Riszardas puoli 
ant kėlu ir audėjas rankas, pa- 
szaukif

— Czion atsiklaupias me! 
siuosiu už juosius, kol mano 
brolis ne sugrisz ir ne atnesz 
man linksmos žinios, jog 
mingai persikeli.

III.
Doras Tirolus.

Poni Erlau su pagialba 
vo laimingai persikeli per Upe 
Rena ir gavosi ant prūsines že 
mes, kur jau nieko nesibijojo. 
Nes ir czion ne galėjo ilgai už 
silaikit, ba palei pati franeuzi- 
ni rubežiu ne galėjo sau mal- 
szei ateivei franeuzinei givent, 
o priek tam ir pati maiszatis 
buvo suvis arti rubežiaus. Po 
keliu nedelu apmislino nusi- 
duot in Szvaicarije. Ir toja že 
meje ne galėjo ilgiau givent, 
ba maistas buvo labai bran
gus, o ijje turėjo tiktai tiek pi 
ningu, ka atsiskirent Riszar- 
das inteiki, o ir tai jau baigė
si. Pamislinus ilgai persikeli 
in netolima Tyrolu Austrijoje, 
kur pas sena dora kaimuoti ra 
do priglauda.

Vienoje isz puiku pakaliniu 
alpiniu, apsiaubtoje aplinkui 
kalnais dangų remenszeis ir 
puikiom girriom, stovėjo gana 
szvari, grinczeli, kurioje tiktai 
dvieje — tai žmonis giveno. Ti 
rolius jau turėjo žine apie pri
buvimą ponios Erlau, užėjo 
prieszais pasitikt ir pasveikino 
pribuvuse szirdingai, pagal bu 
da kalniniu giventoju. Ne ži
nojo jis, apie poniszka apsiei- 
ma, in kožna kalbėjo “tu”, 
nes kožname žodije ne buvo jo 
kios apmaudūs. Ir szedien ant 
priėmimo savo svecziu, apsire- 
di in szventadienius rubus ir 
užėjo prieszais, o sveikidamas 
jaje paezauki su džiaugsmu:

— Dievas tave veda, malo
ninga poni, inženg in mano 
prasta narna, ir apsiprask kaip 
savo locname palocije. Ira tai 
del manias ne mažas džiaugs
mas, jog tave galu draugia su 
tavo vaikiuku priimt in mano 
narna.

Pati jiojo, senuki su raudo
nais veidais ir žilais jau plau-

buvusiu. Padavi su džiaugs-

sveikina, kalbėdama:
— Sveikinu ponia, inejkie 

in muso prasta grinczele, pasil 
sek biskuti, o asz tuojaus atne 
sziu ka uszkast. Nes pas mus 
maloninga poniute viskas pras 
tai ir vargingai, ba kalnuoczei 
givena tiktai bulvėmis, pienu 
ir avižinia duona ir pas mus 
ko kito ne gali gaut.

Tirolus nuvedi ant galo po
nia Erlau in szvaru kambarė
li; turėjo maža langeli szalije 
in tamse girre ir da augsztus 
kalnus virszunes suregu ap
dengtos. Rakandu mažai bu
vo grinczeleje, o ir tiejei pras 
ti. Buvo tenais baltas stalas, 
dvi kėdutės ir suolelis— ir tai 
viskas, tame kambarije. Kam
pe stovėjo duoninis peczius, 
kuris prie szildimo, duonos ke 
pimo ir virimo tarnavo, nes ir 
usz ta prasta priglauda poni 
Erlau Dievui dekavojo.

Ne trukus apsidavadfjo‘ ka 
no — geriause, kaip tiktai ga
lėjo tam mažam kambarelije. 
Viri pati sau valgį, o turėda
ma laikoj -sdtrvrrnįel žmonių 
usz ka turėjo sziokia tokia 
nauda. Daugiause rupeeczio už 

įdavinėjo motinai Karolukas. 
Vaikinelis jau privali pradėt

lai-

Die

Del muso vaiku

Oj-gi beda turiu, 1 
Su tuo savo kurnu,

Per szventes už daug užsitrau- ' 
ki, 

Sako: tu kumute dakarta trau 
^ki.

Ka daryt, turiu jin užvaduot, 
Del ruteliu pagieduot:

Tai-gi Najorko nekuriuos 
hobos,

Konia ejna isz galvos;
Kaip tik sugriebė piningu, 

Prisiperka ant kožno, pirszto 
žįdu.

Ir da blekini ziegoreii užsika
bina,

Tai iszrodo, kaip seniva mer
gina.

Su lietuveis ne užsideda, 
Tiktai hungarus ir židus užka

bina.
Per naktis baladcjesi.

Ne žine kur valfeojeei, 
Ant rytojaus nieko je žiuri, 
Tiktai per diena lovbje guli.

Vyras pas tokia už nieką, 
Ejna kur nori, vyra palieka, 

Ne kuriuos in kitur karuojesi, 
Geru laiku jeszksjesi.

Besitrankydamos, ne sveikata 
giuna, 

Ziegorelus ir žiedus, praranda, 
Oj, tiejei vyrelei tuij korone, 

Susimilk ant ju pone!
Ir motinos ir vyrai Virga dyde 

If’turi,
Jagu tokia sutvėrimai ant niek 

ne žiuri,
Ne vyro, ne varku!

Ejna po szimts velniu!
Liūdna atejtis tokias lauke, 

Nelaimėje nieks ne prisiszauke

mokslą, kuri isz tosios priežas 
tęs turėjo pertraukt. Dabar di 
delei rūpinosi, kaip cze tolaus 
pradėta mokslą vest, jagu to
nais ne buvo jokio direkto
riaus. Viena rito mielino apie 
tai motina, kad sztai pertrauki 
jei mįsles balsas skambelo isz 
artimos kopliczios . Tame in 
bego in kambarėli sena gaspa- 
dini kalbėdama:

— Poni! szedien pribuvo 
isz kitos szales kalnu 
prabaszczius ir laikis 
szventa.

Poni Erlau tuojaus su 
luku nusidavi in koplicze. Po- 
misziu kuningas pasaki trum
pa pamokslą, kurio žodžei pa- 
taiki in szirdes klausitoju. Po 
nobažanstvai prisiartino prie 
jiojo poni Erlau ir kalbėjo su 
senuku koki laika ir prie tos 
progos apsaki apie savo bied
na givenima. Kuningas su di- 
delu noru prižadėjo prisiunst 
Karolikui reikalingas kningas 
ir prižadėjo kas diena per 
dvi adinas mokint, jog vaiki- 
nelis kas diena ateitines in už- 
kalne pas jin.

Karolus buvo didelei isz sa 
vo naujo uszsiemimo užgana 
dintas ir stojosi daug linksmes 
niu. Ne galėjo niekados su
laukt pietų, ba vis po piet su 
savo kningomis trauki per kai 
nūs, pas savo daraktori. O ja
gu kada atsilaiki, jog, kaip tai 
buna kalnuose, per kėlės die
nas vieszpatauje pusnie|o Karo 
lukas per tai turėjo sėdėt na- 
mieje, tai ne galėjo rimt ir nie 
kur sau vietos negalėjo rast.

(Toliaus bus.)

muso 
misze

Karo

.Mincrsyille bjaurybes varo, 
į;TankeNgirtavima padaro,
( Ypacz'Ntdelos įTiena,

Ne rasi
Kad alaus įe turėtu, 

Laike misziu ne lėbautu.
bažnyczia ne reike ejti, 

Ba turi pasigerti.
Gere visi, 

Seni ir jauni!
Jagu katra motere nori in baž- 

nycze ejti,
Tai vyrelis pradedp keikti. 
Turi vargsze namie sėdėt, 

In girtuoklus žiūrėt, 
Ir pati gerti, 
Aszaras lieti.

In

bo-

Ant vienu krik®tinu, 
Buvobiski musztiniu, 

Vyras turėjo piktumą ant 
bos,

Ant senovės savo mergos, 
Pagriebė buteli,

Ir nebagei ant galvos sukule. 
Apie valanda negyva gulėjo, 

O žaidulus daktaras susiūti tu 
rejo.

Usztat tokio vyro ne reike bar 
ti, 

Tiktai ant virvutes pakarti!

Darbas piktadariu.

Sas tas apie
Dabar laikras: 

daug raszoina i 
kad asz pasilikau 

paraszyti ezi-ta 

ta tolimąją nuo 

gul, manau, i 

nors kiek auti 

ja, jos gyvent 

venima.

Turku va\> 

dideli žemes 

jos Aalis Az' 

Vsnio’i E' r 
po-gi prikh 

kis d»lių. 

Azijos Turi 

bet labai gr 

kuri pertah 

sos sneijung 
o isz kitos s 
remia. Beti 

valstybes ra 
donoju jnrii 

kos. Turki 
klauso ir da 

jnriu salų, 
krantai turi 

užtaki! ir no 
riu laivai 1 

apsistoti.
Oras Tnr 

Daugiau in 
ir sziaure 

bet tokiu 

mus, nerasi 
kijos sziaui

Turkija, 

nu szalie. 
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Mėgino vielų tarpais inlinsti— 
tik nosyte telenda.

Mėgino viela graužti— dan
tis neima.

Nuliūdo pelyte. Kaip ežia 
butu gera, kad dėžutė butu 
atdara! Tuojau tauku pasma- 
guriaueziau...

Del liūdesio pelyte net ap
siverke.

Nežinojo ji, kad toji dėžu
tė— tai slasteliai ir kad szei- 
mininke dureles atidaryti už 
miražo.

Tupėjo pelyte prie rlasteliu 
ir verke, kad jie uždaryti.

Bet gal butu dar labiau 
verkusi, kad slasteliai butu 
atidari buvę ir ja butu sugavę.

Kate ir jos draugai.
Kates dažnai draugauja su 

kitais namu gyvuliais. Pasako 
ja, kad kates gerai sugyvena 
su szunimis net ir su pauksz- 
cziais.

Viena kate gyveno virtuvė
je drauge su kuosa, kuria, dar 
maža sugauta pripratino szei- 
mininkai prie namu. Viena 
karta, kuomet virtuvėje nieko 
nebuvo, kate staiga isz ten 
iszbego ir spruko in kamba 
rius, kaž-ko jieszki dama. Ves 
surado virėja net ant augszto. 
Kate sueziupo virėjos prijuoste 
ir pradėjo už jos tempti. Virė
ja paskui ja seke. Kate atyede 
virtuvėn. Tenai virėja pamate, 
kad kuosos teszlon inkritusios 
esama, isz kur,' ji jokiu budu 
negalėjo iszsirepeczkenti.

Jei ne kate, tai kuosa 
. teszloje nugrimzdusi.

Szunycziai
i Augo pora szunycziu. Jie 

buvo sveiki, gražus, apaugę
■ pilkais ir juodais plaukais.
i Ko ir bereikejo tiems szu- 
. niukams— tik gyvenk ir links 
, minkis, nes visuomet buvo lig 

valiai sotus.
i Bet kas tau — kaip visiems, 

kas gyvas, atsitinka nelaimiu, 
atsitiko ir su szunycziais.

Vienas ju pradėjo paverszti 
nuo kito jo dali valgio.

Nepaklusnusis Jonas. 1
Viena subatos vakara per ( 

kaima iszjojo dainuodami ir 
linksmai szvilpaudami pusber- ( 
niai. Nujojo jie in miszka susi 
rinko visi in viena vieta, susi- 
, • • J ■ 1 1kure ugnį ir pradėjo szneku- 
cziuoties. Vienas pusbernis, 
vardu Jonas, atsistojo ir suszu- 
ko:

— Vyrai eikime in kaima 
pasiobuoliauti ir pasigrusziau- 
ti. Visi pradėjo teirauties, ai 
eiti ar ne. Senukas, kurs sėdė
jo czia-pat prie ugnies, iezgir- 
des Jono žodžius, tarė;

— Vaikucziai, neklausyki
te Jono, gulkitės pamiegokite, 
tai bus daug geriau.

— Rytoj szvente, iszsimiego 
sime— atrėžė Jonas ir pradėjo 
traukti nuo kojų klumpius.

— Na, ar einate kas su ma
nim?— paklausė dar syki Jo
nas.

Padrąsinti Jono žodžiais, 
visi sustojo, numėtė nuo kojų, 
klumpius ir pasileido in kai
ma. Prie ugnies pasiliko tik 
vienas senukas. Per visa nakti 
pusberniai lode po kaima szu- 
nis ir tik ausztant atėjo in misz 
ka ir szoko jieszkoti arkliu. 
Szvintant bernai surado ar
klius ir pradėjo rinkties pas 
gestanezia ugni, bet Jono dar 
ir dabar nebuvo. Jis vaiksz 
cziojo po miszka jieszkodamas 
arkliu, bet veltui— niekur ne 
buvo ju matyti. Jau ir saule 
užtekėjo ir žmones pradėjo eiti 
in bažnyczia, tik Jonas vis dar 
jieszko arkliu. Taip jie trankė 
ei po mjsv.ka ligi geru pietų. 
Grįždamas namo sutiko ta pati 
senelifj kure jam k jo drau- 

,, gains' liepe miegoti pus arklius 
prie ugnies. Senelis, pamatęs 
Joną nusiminusi ir skubinant 
in narna, paklausė

— Ko tu vaikezezioji, ko
dėl nemiegi, juk sziandien 
.£5?€Stadiena?

— Arkiu nesurandu—susi
gėdęs atsake Joną.

— Taigi, vaikeli, dabar ži
nosi, kad nereikia niekur vai 
kioties ir kitu isz kelio vesti, 
bet reikia klausyti senesnių
jų.— Taip tares senelis persis
kyrė su Jonu.

Geras pavyzdys.
Paryžiuje gyveno labai ne 

tuitinga darbininku szeimyna. 
Tosios szeimynos tėvai, tureda 
mi sūneli, kurs darban eiti dar 
buvo persilpnae, iszleido jin in 
žmones elgetauti. Dvi dieni 
vaikszcziodamas po gatves vai
kelis melde keleiviu nors men
kos iszmaldos. Bado sukankin- 
tas, atsisėdo skersgatvyj ant 
akmens ir kareziai apsiverke. 
Kitas toks pat vaikas-elgeta, 
praeidams pro szali, paklausė 
jo maloniai, ko jis taip ver
kias ?

— Ak!— atsake verkszlen- 
damas vaikas— labai esu al
kanas, jau dvi dieni nieko bur 
noj neturėjau.

— Asz taip-gi esu alkanas- 
tare susijudinęs antrasis vai
kas— ir turiu tiktai viena ga
balėli duonos; bet tu, turbut 
labiau už mane iszalkes, tai 
mes pasidalinsim mano duona: 
asz tau duosiu didesne puse, o 
sau pasiliksiu mažesne.— Ir, 
tai pasakęs, padrutino vienas 
vargdienėlis kita.

Ko pelyte verke.
Pelyte iszlindo isz pogrindi! 

ir atsidūrė virtuvėje po skob
nių.

Sustojo, pauostė orą, pa
kraipė ūselius... .kaž-kas kve 
pejo. Pelyte pradėjo jieszkoti.

Bet grindis buvo szvariai 
iszszluotos, niekur ne trupinė
lio. O pelyte alkana buvo.

Kaž-kas gi taip kvepėjo. Ir 
netoli. Vėl jieszkojo pelyte 
uoste. Nubėgo kiton kerten. 
— O, tai ežia kvepia!....

Atradau! Tauku gabalėlis! 
Sztai, kaip arti.

Tauku gabalėlis kaž-kokioj 
vieliu dėžutėj buvo ant kab
liuko pakabintas. Jis matyti, 
bet dėžutė isz visu pusiu užda- 
daryta. Kaip pasiekus?

Pelyte apibėgo aplinkui— 
inejimo kaip nėra, taip nėra.

butu

Paveikslas “Muszis ant Lake Erie” kuris liko* perpjautai 
per nežinoma piktadarį Wasgingtone.

Bet karta szeimininkas, pas
tebėjęs, kad vienas szunytis 
antrajin skr.iudžia pasigavo 
gudruoli ir pririszes pradėjo 
du ti kiekviena-n szunyczim 
po dali skirtumą tarp jųdviejų 
padaręs toki, kad pririsztasis 
gudruolis gaudavo prastesni 
edala o sublogęs szunelis gau
davo geresni, kad atsitaisytu.

Tai visa matydamas, gudruo 
lis nesyki skaudžiai apsiverke, 
gaili durnasis už padarytas silp 
nesniajam nuoskaudas.

Tai kaip buna daugnorėms, 
pavyduoliams.

Gidlnimas akiu.
Daktaras:— Na kaip tau Si į 

mai, ar trinei akis su spiritu * 
kaip tau liepiau?

Simas:— Ponas daktaras tu : 
res man užraszit Kitokies lie- 
karstvas, ba tiep esu silpum, 
jog spiritą vis igi burnos pake ! 
lineju o toliau jau nega’e.'au.

Atkirto. j
Aficierius:— Žiople.vicze tu ' 

esi kvailiausias visam pulke.
Ar tu turi da broliu?

Žiopleviczia:— Teip, viena, f
A.— Ar jis tokie kvailas į 

kaip ir tu ?
Ž.— O daug kvailesnis už 

mane.
A.— Teip, o kuom jis ira?
Ž. — Aficierium, pone aficie r 

riau.

Geras prezentas
Studentas:— Dede, man sap 

navosi szia nakte jog tu man 
dovanejei 50 doleriu,

Dede:— Ar teip, tai gerai 
vaikeli gali tu juos sau pašilai i 
kit.

______ ;F
Laikia mustraus, aficierae 

paregjo viena rekrutą ižbalus 
ir klausia:

— Del ko tu teip ižbales? į
— Nežinau, vasze blagoro- 

dije.
— Ar ne sveikas?
— Ne, vasze blagorodije. *
— O kur priesz paėmiau • 

in vaiska buvai?
— Universitete maskova- 

kam, vasze blagorodije.
— Skaži gaspadin vaazu fa 

miliju. (pasakikie ponas savo ( 
pravardia.)

— I’etrov, vasze blagorodi- 
je-

— Ant kokio fakultato bu- ji

ka: 

šok 

esą 
ežiu 
Dat 

joje 
kur 

dar 

nie 

šok 

ezit 

tur 
jot 
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cz 
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Naujas vadas Republikoniszkos partijos.
John F. Hill, apims vadeles Republikoniszkos partijos laike 
atejnancziu rinkimu naujo prezidento.

Karta ant uliczios stovėjau, 
Puikes komedijes regėjau, 

Bobos girtos ant uliczios nardė 
Ir vienos kita spardė, 
Net seiles teszkejo,

Isz nasrų, kaip meilei kalbėjo. 
Jau gana! Tpfu!
Ant tokiu bobų!

Szenadorije linksmos bobeles 
Pažinau jiaises net kėlės, 

Nieko ne žiuri,
Savo vyrus už niek turi 

In bile stuba susirenkineje, 
Mitingus ir balus darinieje, 
Gėrimu visokiu pasirūpina, 

Ir linksmai szutina.
Kada jau per gerkle adgal isz 

ejna,
Tada sviruodamoe namon ejna, 

Ant saidvoku pargriūva, 
Kaip meszlo krūva.

Palicmonai namon gabena, 
Visi szauke: “žiūrėkite ana, 
Rusiszka meszka gabena!” 
O kad jus sudegtumėte, 

Ir žmonių ne juoktumete, 
Jaunu mergaicziu isz kelo 

vestumėte, 
Ir ne piktintumėte.
Tai bus ir gana, 

Parsinesziu užzbona!

ne

TŪKSTANTIS 
NAKTŲ IR VIENA 

ARABISZKOS ISTORIJOS 
Perdėjo Lietuviszkai

D. T. BOCZKAUSKAS. 

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

Tik Ant Trumpo Laiko!
Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

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

nikebula dūda, kuris 
grains gerei iraiszkei 
visokias muzikes ir, 
dainias. Kiekvienas 
gali turėt savo name Į 
kone n a. 2.Geriausia 
Armonika vokit-zko 
iszdirbimo su notom 
ir nurodimais. 3.- 
Puikius stalavas ni
kelinis laikrodis su 
muzike, kiekviena 
karta grnjina 10 min 
utiu. l.V vr'szki arba 
moteriszki storai pa

aukuoti laikrodėliai. 5,-Stal- 
avi iiankii gražioje dežuteje: 
6 peiliai, 6 videlcais, 6 dideli 
szauksztaijGmaži, 1 peilis s vie
šini ir szxuksztukas cukrui.
Už musu dovana vien norime 

ęSį R ' kad pegarsintumeti mu-u fiima terp justi pažįstamu. 
Atsiusk nu ms ant rankos 50c. markėms, o mes jums 

prisiusime 40 skrinncziu tabako 4 gat tinku už $6 ir jusu iszrinkta dovana.
Likusius $5.50 užmokėsit gavės tavom Kam tavoms nepatiks gali ja nejimti.
ENGLISH-ASIATIC TOBACCO COJ Dept.E. 115 E.7th.St; New York,N.Y

nyl7 A TfPirkyte už $6 00 vertes musu 
L' L -IA.X •žinomos tabakus del cigaretu 
ir iszsirinkit sau dovana isz sekaneziu daiktu: . 
Naujausia importuotas Fonografas sudidelia

vai ponas.
— Buvau stružu, vasze bla. 

gorodije.
— Ach, ty balvam — avo- 

'acz. •.

W. Rynkewiczius
-:NOTA1UUSZAS:-

233-235 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.
Apiangoja Namas ir Naminas Rakandas nog Ugnies.

Kantaras Bankinis ir pardaviste Szipkorczia ant visokia Linija 

k Del Draugyscziu—
7,L\ Pristatau puikes Szarfas

Juostas, Keparas, Karūna* 
Špilkas ir L L

Su kokiu nors reiktdw 
kas-link Bzipkorcaiu, 
Piningus ir LL

pu mane • 
tetoinp

Jidžianse Lietuviuką Agentūra.
“arti uodą Szipkortes ant 
juokiu drueziausiu ir 

reriausiu Laivu.
iiuneziu Piningus in

Virtas Dalis Svieto 
erei ežia ubo ir pigiausi. 
Visi tie kurie j>er mus 
tunte apie tai geria žino

laid u oda Dostovierne 
tol tu ka nori savo dali

H

Į NAUJA KNYGA | Į
•PO VARDU-č

S I’RIEJGIAUSES
> MOKSLAS
į ANGLISZKO

LIEŽUVIO BE 
TAGIALBOS KITO.

) Yra tai prakticzniauae Knyga 
j kokios lig sziol Lietuvei turėjo.

i Ir teip sudėta, jog ka tiktai
1 pribuvias Grinorius isz Lietuvos 
j gali in trumpa laika pats per
> save iszmokti Angelskai sziek

tiek kalbėt.
Toji Knyga druozei apdarita 

in Franouzini raudona audima 
ir kaaztuoje tiktai ] e Kasztus 
nusiuntimo mes apmokame.

SAULE Mahanoy City



as piktadariu.
Mt Lake Erie" kiirii likot peipjishi1 
fl asgio gtone.

a,pa?-( 
išnyri- 
įsigavo 
pradėjo 
ityezin' 
□dvieju 
neitasis 
ramesni 
ia po- 
|šyto. 
gndrao 
iverke, 
u silp

orom.

Gidin/ons akiu.
i Daktaras:— Na kaip it S 
. msi, ar trinei akis sn spinta 

i taip tau liepiau 1
Simai:— Poras diitaniti 

res man ateit kliūties Ik 
kareivas, ba tiep su silgna, 
jog spiritą ris igi burnos įbD 1 
linejn o toliau jau nega’eja :

Atkirto.
Aftcierte- Žiopleri® tu i 

esi kvailiausias visam pulką !
Ar ta tari da broliu! n 

Žiopleviaia - Teip. reu-f 
A.—Ar jis tokie krailas

kaip ir tol
2.-0 daug kvailesni su

manė.
A — Teip, o kuom jis irai 
Ž.- Aficierinm, pane atm j 

riau. 1

Geras prezentas
Studentas:— Dede, mu si 

navosi szia Dalle jog ti m 
dovano jei 50 doleriu,

Dede:- Ar teip, tai p 
vaikelį gali to juos as frūi 
kit.

į

I
i

hike

k-kurii 
tishei 
kės ir 
TiflA!
nitre 

IMŪ

Laikia mnstrans, af.am 
paregjo viena rekrutą ii'is 
ir klausia:
- Del ko tn teip ite!
— Nežinau, vasie Utį® 

dije.
— Arne sveikas!
- Ne, vasze blagorodijt
- 0 knr prieš paeoa į 

in raiška buvai!
— Universitete rnaih» 

kam, vasze blagorodije.
— Skali gaspadin risi !1 

miliju. (pasakikie ponu an 
pravardia.)

— Petrov, rasze blajoiti 

ie-
, — Ant kokio Sakote li

rai ponas.
— Buvau strain, vise l* 

gorodije.
— Ach, ty baltam - 

lacz.

1- 
•s ni
te 50 
irias 
O min 
irba 

lipt- 
•Sad
utėje: 
dideli 
ssrie- 
ikrui. 
orime 
tarnu. 
Jums

A.N.T

114> 
rit.

UIII1H
■PO TABDD

PRIEJGIAt®

MOKSLAS

MGLISZKO
LIEŽUVIO BE 

PAGIALBOS KITO.

Yra tai prakticniw* Kijg» 
kokios lig siiol Lietuvei tmsjo

Ir teip sudėta, jog b M 

pribūtas Griuorius io Litton* 

gili in trumpa laib pato per 
sava išmokti Augelshi niek 

tiek kalbat.
Toji Knyga druowi »p^to 

ii Fran carini raudoni ludisi 

ir kuztooje tiktai J], 
numantimo mes ipmohoa.

81ULJ Jfahanoy CltJ

Szis tas apie Turkija.
Dabar laikraszcziuoae tiek 

daug raszoma apie Turkija, 
kad asz pasirižau skaitytojams 
paraszyti szi-ta placziau apie 
ta tolimąją nuo mus szali. Te
gul, manau, ir musu žmones 
nors kiek sužinos apie Turki 
ja, ]os gyventojus ir jusu gy
venimą.

Turku valstybe užima gana 
dideli žemes plota. Didžiausia 
jos dalis Azijoje, kita-gi ma
žesnioji Ei ropoję. Turkijai ta1 
po-gi priklauso ir maža Afri
kos dalis. Tarp Europos ir 
Azijos Turkijos yra ne didele, 
bet labai graži Marmoro jure, 
kuri pertakomis isz vienos pu
ses susijungia sn Juodosiomis, 
o isz kitos su Viduržemiu jū
rėmis. Beto dar Turkijos 
valstybes rubežiai siekia Rau
donoji! juriu ir Persijos inlan- 
kos. Turkijai ta i po gi pri
klauso ir daugybe Viduržemiu 
juriu salų. Turkijos juriu 
krantai turi daugybe inlanku, 
užtaku ir uostu, kur dideli ju
riu laivai labai patogiai gali 
apsistoti.

Oras Turkijoje ne vienodas 
Daugiau in pietus karsztas, o 
ir sziaure (žiemius) szaltesnis, 
bet tokiu szalcziu, kaip pas 
mus, nerasi dagi paczioje Tur
kijos sziaureje.

Turkija, tai daugiausia kal
nu szalis. Žeme joje ir-gi ne 
vienoda. Vietomis labai der
linga, o vietomis tai tuszti sme 
lio laukai arba neprieinamos 
kalnu uolos riogso. Europos 
Turkijos kalnuose auga daug 
invairiu invairiausiu augmenų. 
Augsztai, kur oras szaltesnis, 
auga daugiousia spigliuoti me
džiai ir aržuolai. Ten taipo-gi 
yra ir daugybe dideliu ir geru 
ganyklų. Kiek žemiau nuo 
kalnu besileisdamas, kur oras 
jau sziltesnis, užtiksi daugybe 
lapuotu medžiu, tokiu, kaip ir 
pas mus. Czia taipo-gi rasi ir 
didelius dirbamosios žemes 
plotus, kur sėjama daugybe 
kviecziu, miežiu, grikiu ir ki
tu tik sziltose szalyse te au- 
gancziu javu. Slenyse-gi au
ga taboka, vinuoges, laurai, 
szilko medžiai, daugybe mirtų, 
rožių, alyvų, rieszueziu ir kitu 
vaisiniu medžiu ir daugybe vi
sokiu daržovių, apie ka pas 
mus kiti nei girdėti nėra gir 
deje. Daugybe taipo-gi yra 
visokiu naminiu gyvuliu, o 
kalnuose esame geležies, vario 
ir anglių.

Ir ko toj szalyj ne rasi! Ten 
Dievas, anuot žemaicziu pa
tarles. kad davė tai net ir dnb 
telejo.

Turkijos valstybėje, lygiai 
kaip Rusijos, yra daugybe vi
sokiu tautu. Visu gyventoju 
esą apie 33 milijonai, bet pa
ežiu turku yra tik 10 mil. 
Dauguma turku gyvena Azi
joje. Europos-gi Turkijoje, 
kur daugiausia darbavosi ir 
darbuojasi turku revoliucijo- 
nieriai, gyvena labai daug vi
sokiu tautu: tai tikras tautu 
sziupinys. Czia rasi ir paežiu 
turku apie pusantro lį mili
jono, po tiek pat graiku, slavu 
'r albanu. Ne maža taipo-gi 
czia yra žydu, armėnu ir czi- 
gonu. Be to dar tos visos tau
tos ir-gi tarp saves dalinasi in 
kelius skyrius, lygiai kaip že- 
maieziai ir augsztai ežiai arba, 
kaip lietuviai ir latviai. Tikė
jimas juju irgi ne vienodas. 
Pati didžioji turku valstybes 
gyventoju dalis tai Magometo 
pasėkėjai. Bet ne maža yra ir 
krikszczioniu. Tarp kriksz- 
czioniu yra pravoslavu, kata
liku, armenu-kataliku ir kitu. 
O kiekviena tauta turi dar sa
vo paproezius, visokias apei
gas, burtus ir isz savo praeitas 
pasakas ir padavimus.

Visos-gi Turkijos tautos, 
apskritai imant, suvis mažai 
teapsiszvietusios ir tamsios. 
Mokyklų visai mažai ir tos pa- 
czios valdžios buvo labai var
žomos ir persekiojamos. Dau
giausia apsiszviete tai graikai. 
Knygų turku kalboje yra la
bai mažai. Laikraszcziu Tur
kijoj iki sziolei ėjo labai ma
žai, ir tie žinoma, buvo spau
džiami ir persekiojami.

Daugiausia gyventoju, tai 
valstiecziai žemdirbiai. Tik 
ūkio vedimas czia dar labai 
■‘prastas” ir senoviszkae. Bet 
nežiūrint jn ta; Turkijos žeme

isznesza visados daug, taip 
kad žmonėms pragyventi pil
nai užtektu, kad ne tas, kad 
juos isz visu pusiu pleszia. 
Valdžiai jie turi mokėti 10 
dali to, ka surenka nuo lauko. 
Bet czinaunikai, berinkdami 
mokesezius, visados nuo vals- 
tiecziu iszpleszia daugiau, ne
gu priguli ir visaip juos skriau 
džia. žeme gi priguli ne vals- 
tiecziams tik valstybei, arba 
visokiems Turkijos didžiū
nams, czinaunikams arba ka
reiviams. Tai-gi tie valstie
cziai, kurie tik nuo valdžios 
tepriguli, tai dar sziaip taip 
prasistumia, nes vis-gi ne vis 
ka nuo ju valdininkai atima, 
bet tiems, kurie dirbo ne vals
tybes, bet taip kokiu dirbiku 
žemes, tai jau tikrai nore po 
žeme lįsk! Ju dvarponiai-val- 
donai isztraukia isz ju pasku
tini prakaito laeza, uždeda ant 
ju baisiai dideli mokesti ir vi
saip juos spaudžia ir kankina. 
Ypacz sunkus valetiecziu pa
dėjimas Europos Turkijoi. 
Czia mat visos beveik žemes 
iszdalintos czinaunikame-tur- 
kams, o valstiecziai daugiausia 
krikszczionis. Tai-gi tie dvar- 
poniai-turkai neapkęsdami 
krikszczioniu-ne turku baisiai 
juos spaudžia, ir staeziai ple
szia iki paskutinio siūlo. Pris
paustieji valstiecziai niekur 
jokios pagialbos rasti irgi ne 
gali. Pate vienas spėkos juk 
ne turi, kad nuo plesziku ap
siginti, o eis czinaunikui skus- 
ties, tai tas jin kalejiman in 
mes, arba pasius baszibuzukus, 
kurie viską nuo jo atims, jo 
vaikus iszmusz, moteris iszža- 
gins, o jo narna su dūmais pa
leis. Tai-gi ka žmogus be gali 
daryti ? Arba kęsk dantis su
kandės ir vilk sunku ponu ir 
czinauniku junga, arba grieb- 
kies už ginklu. Tai-gi daugy
be Turkijos gyventoju jau 
nuo labai senai, kaip tik tur
kai juos pavergė, griebėsi už 
ginklu ir nesigailėdami nei sa
vo, nei turku kraujo, pradėjo 
su savo prispaudėjais, kovoti. 
Kovojo be paliovos ir mažais 
būreliais, tarp kalnu pasislėpė, 
ir visos tautos kaip vienas vy
ras sukildavo. Turku gi val
džia sukilėliu nesigailėdavo. 
Kur pasiųsdavo savo karei
vius, ten tik pelenai belikda
vo, žole nebeaugdavo, tik lau
kini žvėris ir paukszcziai isz 
žmonių lavonu sau puotas kel
davo. Žmones-gi turkai už- 
muszinedavo ne taip, kaip tai 
paprastai kareje daroma, bet 
kankindavo juos kuobaisiau- 
sia: gyvus ant ugnies degi n 
davo, ant basliu užverdavo, 
isz odos (skuros) apipleszdavo 
ir laikydavo ant saules arba 
dar druska barstydavo, kaulus 
laužydavo, pamaželi skandin
davo .... bet visu tu baiseny
bių ir neiszpasakosi!.... Te- 
cziaus pavergtieji in tai ne
žiūrėdavo ir vis kildavo, per 
amžius kartais su savo pris
paudėjais kovodavo ir paga
lios nuversdavo nuo savo 
sprando turku sultono junga. 
Taip pasiliuosavo nuo turku 
priespaudos graikai, bulgarai, 
serbai ir daugelis kitu tautu. 
Musu dienomis kovojo su sul- 
tano valdžia už liuosybe ar
mėnai (Kaukaze), makedonai, 
graikai ir bulgarai, kurie dar 
ne buvo iszsiliuosave nuo tur 
ku valdžios. Sultanas, nuo ku
rio žmones dabar konstitucija 
iszplesze, j u nesigailėdavo ir 
kankindavo juos kuobiauriau- 
sia. O armėnu tai ezimtais tuks 
taneziu iszskerde.

Tokiu budu supleszti nuo 
žmonių pinigai neidavo te- 
cziaus valstybes reikalams, bet 
tik sultano ir jo dideles gimi
nes ir czinauniku puikiam už
laikymui. Beto dar ir tuos pi
nigus, kurie buvo skiriami ne
va valstybes reikalams, czi 
naunikai iszvogdavo. O be 
kisziu Turkijoi nei žingsnio 
ne galima buvo žengti. Žinia 
juk! Nepatepsi, nepavažiuosi.

Tai-gi nieko stebetino, kad 
prie tokios tvarkos turku vals
tybe ne. tik kad ne galėjo ga- 
lyben eiti, bet nuolat vis puo
lė, silpnin ėjo, brido in svetim- 
taueziu skolas. O už skolas 
svetimos valstybes viską joje 
in savo rankas užgriebė ir szei- 
mininkavo kaip pas save na 
mie. Prąmonija ir prekyba, 
nori ir labai menkute, b«t ir

Mokykla ant oro
New Yorke randasi kelos mokalaines, teip kalbant ant 

oro in kurias lankosi tik liguoti ir serganti vaikai ant džiovos.

vien avetim-
Kartais neva 

prispaustąsias 
tautas ir nu-

ta buvo beveik 
taueziu rankose, 
užsistodavo už 
ir kilstanezias 
siunsdavo ten savo kariumene,
žandarus ar sziaip valdininkus, 
kad tie neva žiuretu, kad tur
ku valdžia nepersekiotu prie 
paustasias tautas, bet tai ta
rydavo vien tik dėlto, kad 
Turkijoje galėtu dar tvirtes
nius savo naudai pinklius pin
ti. Stipriųjų valstybių val
džios dagi daug kartu mane 
Turkija tarp save pasidalinti, 
kaip kadantais padare su len
ku valstybe, bet tik mate, kad 
besidalinant Turkija, ga]ef 
paezios už cziuprinas griebtis. 
Mat tik pradėti bijojo.

Pagalios ir patiems turkams 
nusibodo toks svetimtaucziu 
ju tevyneje szeimininkavimas, 
pasibiaurejo pagalios nuolati- 
niomis pavergtųjų tautu 
skerdynėmis ir pradėjo ir jie 
reikalauti kad ju tevyneje bu
tu kita tvarka. Pirmutini 
turkais ukileliai priesz sultana 
ir jo sėbrus buvo turtingesnieji 
kuriems mokslas ir apsiszvieti- 
mas buvo lengviau pasiekia
mas ir pikta buvo žiūrėti, 
kaip tai atėjūnai užgriebė in 
savo rankas visa prekyba ir 
pramone ilgai sultonas kovojo 
su savo prieszais, kurie užsima 
ne nuo jo bent dali valdžios 
atimti, kisze tuose savo prie- 
szus kalejimuosna ten juos 
smaugė kankino, badu marino 
isztremdavo in tolymas Turki
jos szalys ir ten savo budeliams 
paslapcziomis liepdavo juos 
užmuszti xtets nuo žmonių 
pasislėpė kaip peleda, savo 
neprieinamuose rūmuose, bijo
davo, rodos, ne tik žmonių, 
bet ir saules szviesos bet visgi 
nenusileizdavo žmonių reikalą 
vimams. Meili begalo jam bu
vo jo valdžios galybe. Tik 
kuomet pradėjo kilti priesz ji 
kariumene, kuomet jis sužino
jo, kad ta karumene ketinanti 
ji nuo sosto numesti, tuomet 
tik narnate, kad jam nieko 
nebepasilieka daryti, kaip 
tik nusileisti teisingiems žmo
nių reikalavimams, tuomet tik 
jis apgarsino, kad “jie Dievo 
valia sultanas, dovanojas žmo
nėms laisve”.

O svietas už visus jo kruvi
nus darbus, ‘ kruvinuoju sulta 
nu” ji paminė,

Bas Blen.

Lietuviszka Agentūra
Laivakoroziu ant geriausiu Laivu 

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

Su godone

Viktoras Lapinskas 
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa,

Mislis.

Laime tarp nekurioa poros 
rėmėsi ant to, jog nesirūpina 
vienas kita areziau pažipt....

— Varguolei praezo Dievo 
szmotelo duonos, o turezei, 
idant galėtu gardžei ir daug 
valgit....

— Mielit ir apie save, yra 
geru daigtu, nes 
tai” apie save, tai 
rai....

— Napoleonas 
ki: Ateite kūdikio yra darbas 
motinos.

— Laikas panaszus in upe, 
lengvesnius daigtus nesza, o 
svarbesnius gramzdina.

— Už teisybe žmones gire, 
o už neteisybe tankei delnais 
ploję.

— Juom daugiau motere pa 
rodineje meile, tuom mažiau 
mili.— Atvira meile moteries 
yra pamaudinga.

KUR BUNA
Pajeszkojinias.

Mano pusbrolis Simonus Kurtinai
tis paejnantys isz Suvalkų gub. Pa
jevonio para., Budvieczio kaimo, ku 
ris gyveno 20 ar 30 metu adgalos 
Szenadorije tegul jis pate ar kas ki
tas maloningai danesza uan ant adre 
so: (g o;)

Jos. Szalaszeviczius,
222 W. Froit str. Chester. Pa.

Mano brolis Antanas Pinteris, paei 
na isz Kauno gub. Balniniu pav. 
Szilu kaimo pirmiau gyveno Pitts
burgh, o dabar nežinau kur pirmiau 
gyveno Pittsburge, o dabar nežinau 

kur, jis pats ar kas kitas praszau duot 
•įįe ant adreso; (g oi)

s Jos. Pinter
211 virst, st. Elizabeth, N.J.

Mano brolis Juozas Szupszinokas 
paeina isz Suyalku gub. Sejnu pav. 
Krasnavo gmino Naujuku kaimo, 3 
m. adgal gyveno Edwardsville, isz 
tenai iszvaževo in Carnegie, o dabar 
nežinau kur, turiu svarbu reikalą 
pats ar kas kitas praszau duot ;zine 
ant adreso: (g oj)

P. Szupszinckas "• 
401 Schuyler avė, Arlington N.J,

Mano brolei Kazimieras ir Petras 
Nosedaiczei. Kazimieras pirmiau gy
veno Bentleyville, Pa o dabar neži
nau kur, Petras pirmiau gyveno Chi 
cagoi o dabar nežinau kur jie pats ar 
kai kitai praszau duot žine ant adre- 
so: (g o,)

Ag. Grikszeoi
Box 130 Bentbyrille Pa,

Mano tikras brolis Kaiperas Be- 
ruksztis gyveno pirmiaus apie Bris- 
ville, netoli New Yorko. Apie 8 me
tai adgalios iszdege jam fabrike aki. 
Kokia 10 metu amerike apie 26 me
tu senumo. Paeina isz Vilniaus gub. 
Traku pav. Versuniszko parap. An- 
glieninku kaimo, tegul atsiszauke 
ant adreso:

Jurgis Beruksztis. 
Box 14 Gilberton, Pa.

Asz Magdalena Milauokiute 
jeszkau ponos. Kukleriutes po 
ruj Dalbis arba Dulki gyvena Brook 
lyne ir girdėjau kad jiosios pats lai
ko restauracija, Tegul ji pati ar kas 
kitas duoda man žinia ant adreso;

(f 01)
Mies Maggie Meloskey 

Gilberton, Pa,

pa-
vy-

Mano pažinstama Rozalija Mažie- 
kiute geltoni plaukai 5A pėdu augaz- 
czio. Paeina isz Kauno gub. Rasei
nių pav. Szventeuiu volosties. Tegul 
atsiszauke ant adreso; (e 04)

George Wil kis
Box 394 Bridgeville, Pa,

Mano pusbrolis Simonas Kurtinai
tis paeina isz Suvaiką gub. Pajevo
nio para. 20 metu adgal gyveno She 
nandori, o dabar nežinau kur, jis 
pats ar kas kitas praszau duot žine 
ant adreso: (f o;)

Jos. Szalaszevioz
222 W. Front st, Chester, Pa.

Mano szvogeris Mikolas Czauckas, 
18 m. kaip amerike. pirmiause pribu 
vo in Brooklyn, N.Y. paeina isz Su
valkų gub. Mariampoles pav., Kvie- 
tiszkio gmino, praszau atsiszaukt ant 
adreso:

Bol. Kulikauckvs
328 E. Centre st. Shenandoah Pa.

Antanas Ivanauckas paeina isz 
Kauno gub. Eurogales gmino pra- 
szau atiiszaukt ant adreso;

W, Selwestrawicz
819 E. Centre st. Mahanoy City, Pa.

Naujas Iszradimas.
Sulaiko puolancziua plaukui, priglalbeta 

t laukams augti. Turime tukstaneriu nade- 
avoniu. Is»iuncEiame dykai gerai inform* 

rijai apie priežastie puolanoriue piaukoe it 
tatip tame užbėgti, aireearekytei

ta* tart limitą

mislit “tik 
jau ne ge

didis paša

AUOmtiB PATARIA
.įsai Šeimynai randasi musų No. 3 kata)log 
Jame telpa aprašymai suvirš 200 ligų, vyrų, mot 
rų Ir vaikų, pasako nuo ko jos prasideda, kaip ji 
pažinti, kaip nuo jų apsisaugoti, kokias gyduoli 
naudoti, kiek jos prekiuoja ir kur jas gauti. Mi 
bu gyduolės kainuoja tik nuo 25c iki $1.00 Teip 
paveikslai Ir prikėš yvairių kvepenčių ir gydai 
Šių muilų, Perfumų, Elektro-gydančlų aparatu

J n T ! PU 1 Bel t Telephone Dickinson 3757
J I IP ! (Fll AT‘I \ I Qll L il Dėl daktariškos rodos galima atsišai 
(171, IrllvldČ kJldllliUw pas Dr. Ign.Stftnkų per telefoną ar] J (J ku ir iš kitą šteitą, taipgi Kanados.
? — Vienatinis tikras daktaras-lietuvis Philadelphijoj —
| Jis yra pabaigęs augiausius ir jau paskutinius daktariškus mokslus. B 
Imiostavu daktaru miesto Indianopolis Mokėsi ir praktikavojo The Neio T 
f Po»t Graguate Medical School and Hospital, Visi jo paliudijimai išstatyti 
>ofise, kur kiekvienas atsilankęs gali juos matyti.
f Dabar Įrengė savo locna ligonbutį Philadelphijoj ir tarno pačiame no 
i padirbo pui kia mtdikališką kliniką su laboratorija, elektriškas mašinas ir 
• tieką su geriausioms gyduolėms. Čia visi ligoniai atranda teisingą pagelbą, 
Isigydo ir palieka sveiki. Štai ką liudija patys ligoniai:

,,Nuo visokią spuogą ir išbėrimą, ant veido ir kaklo Ir viso kūno, taip 
nuo kitu odos ir kraujo ligą, nėra geresnio daktaro, kaip Dr. L Stauk 

'Daug daktaru atlankiau, bet nei vienas negalėjo išgydyti.” Taip kalba J 
Švilpa, 1011 Carlton St., Philadelphia, Pa.

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

57 Pingree 6t. Dr- Stankus.

LAIMINGOS DIENOS
Tiktas 

1 yra re- 
riausias 
daktara

I Žmonėms ką pirmiau gyvenimas buvo 
pilnas kartumo ir kankinę, dėlei ligos 
varginimo, kaipo aršiausio neprietellaus 
žmogaus; vienok kaip Phlladelphljos 
MEDIKAL KLINIKOS, daktaras padavė 
'tikrą priiteliską ranką ir gerą Hekarstą 
pagelbą, tad tuojam apturėjo savo gerą 
sveikatą ir vėl pastojo išgydytiems LAI
MINGOS DIENOS.

KAD PHILA. MED. KLINIKA, išgy
do greit, gerai, teisingai, ligos nealsi- 
naujina ir daugiau! išgydo kaip kiti 
daktarai; tad nepasigyrimai kaip kiti 
patys save augšti na, o negali darodyti, 
kad k a nors i’gydę; bet PHILA. M 
KLINIKĄ žmonės giria. IS daugybės 
padėka vonitį pačių išgydyti. Sąrašo:

Širdingai dėkavoju ir tegul Jums Dievas 
atnAKradija, kad Jus kiekviena sergantį taip iš- 
gydytuinet kaip mane.

Mano liga, kuri pirmiaus kankino, tad jau 
visi skaudėjimai prapuolė; ar tai lytus ar pagada 
dabar visada jaučiuosi sveikus ir nieko neskauda. 
Gerui valgau, taip, kad kiti pavydi man, tokios 
geros sveikatos. Vardas PhUadelphijos Mod. 
Kliuiko tegul pagarsėja po visę Ameriką.

Su guodone
W. Zbronskls, 140 BydlerSt. Muskegon, Mich.

Asz Julijonas Adomaitis, duodu žinoti, kad 
esu sveikas i r padėka voju už geras liekarstas ir. 
kad taip greit mane Išgydėte. Dabar Ištariu šir- 
dingį ačiū ir nereikalauju daugiau gydytis.

Mr. Julius Adams, 
1237 Buttonwood Str., Philadelphia, Pa.
GL’ODOTINI TAMTSTOS: Parašau aš dėkavo- 

damas PHILA. M. KLINIKAI už sugrgžiniing 
man sveikatos. Kaip tik pabaigiau gert liekarstas 
Ir išgijau. Dabar jaučiuosi sveikas ant visko. Dė
kavoju už rodįį ir geras liekarstas, kad taip greit 
mano Išgydė. Todėl atvirai dėkavoju, kad ser 
ganti žinotu kur reik kreiptis, kad npturčlgera 
sveikatą. Toki daktarai visada yru verti pagyri
mo ir guodonės. Su tikra guodone, 

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

CLINIC* paties gubernatoriana legali
zuota. Kaip daugelį, teip ir tave galii 
išgydyt nuo: skaudėjimo sąnariuos, gė
limą kauluose, pečiuose, šonuose, kojo
se, rankose Ir kitur. Nusilpnėjimą, sėk
los nubėgimą nuo saužagystės, nervą ir] 

/kraujo ligas, inkstą, kepenų, ir vidurių 
ligas; kosulio, širdies, galvos skau
dėjimo, blogus sapnus ir visokias užsi
krečiamas piktas ligas, teip ir moterių 
visokias ligas ir kurios tik užpuola ant 
žmogaus nelaimės ir varginimo. Pribuk 
asabiškai, jei toli gyveni, aprašyk ligą 
lietuviškai, apturėsi tai tikrą prieteilš- 
ką rodą, nes šitas geras KLINIKAS, 
labai pasekmingai išgydo šviežias Ir 
seniau užpuolusias sligas.

Visada rašyk ar ateik, ne kitur bet ant 
šito tikro Kliniko adrsso:

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

Valandos: nuo 10 iki 4 po plet.
Nedalioj nuo 10 iki 3 po pietų.

ŲUrninke ir Pėtnyčioj nuo 6 iki 8 vakare

GARBUS DAKTARE: n< 
randu žodžiu padėkavojh 
Tamlstal už išgydymą sk 
dėjimo šonuose ir po šird 
gėlimo sireną ir skausm 
gąmėnesinią, kurią kiti 
si daktarai neapsiėmė gyt 
ti. Bet Tamistos operac: 
kaip ranka atėmė kentėju 
nuo manęs. Ela Mažinaol 

1325 S. Front St., Phil 
I John Akuotaitis, Montreal, Que. Canada, rašo: ,,Meilutis gydytojau, 
į Sesta diena, kaip gavau nuo Tamstos liekarstas ir vartoju sulyg užrašo, jt 
negaliu atsidėkoti Tamstai iŠ džiaugsmo da tik pusę Iškarstu sunadojau b 
jau visas sustiprėjau ir baigiu gyti. Daugiau neturiu ką rašyti: nes jau n 

.reikalauju daktariškos pagelbos. Ta Įkiri ligą, kuri taip daug prikankii 
mane ir kurią kiti daktarai laikė už neišgydoma, dabar jau baigia gyti. Ači 

i Tamstoms užeigą ir greitą išgydymą.” o » y
Išgydau pasekmingai ir ant visados nuo:

’ reumatizmo, skaudėjimą Šoną, sąnarių kaulą, strėnų, kojų, pečių, m 
visokių kraujo ligų užkrečiamu lytišku ligų, triperį, šankerį sifilį, užkietėj 
m ą ir nedirbimą vidurių, išbėrimą, niežėjimą ir augimą ant veido ir kūno v 
soliią spuogų, dedervinių ir slinkimą plauku, galvos skaudėmą, širdies, ink 
tu, kepenų ir plaučių ligas, visokias‘nervą ligas neuralgiją, drebėjimą sam 
riu, greitą supykimą, negalėjimą miegot ir išgąstį, greitą pailsimą, sunk 
kvėpavimą, peršalimo slogas ir nusilpnėjimą sveikatos, visokias moterų ligj 
skausmingų ir nelegulerišk mėnesinių tekėjimą ir gumbo. Išgydau su opt 
cija rupturą, apendesitis, vėžį, skilvye augančius akmenis visokius skaduli tu 
guzus (tumors), kepenų, inkstų ir pūslės. Darau operacijas ant gyslų kaul 
nervų, smegnų, motorų ir vyrų gimdančių organų, pritrauktas kojas ir rai 
kas atitaisau ir padarau sveikas. Taipgi daro operacijas ant nosies, akių 1 
gerklės. -1_» -

Dr Me Stankus, M. D. fe l22Ls!’-®road s*™!’,o f - Philadelphia, Pa.
Ofiso valandos: nuo 9 iki 12, nuo 2 ik! 4, ir nuo 6 iki 8 vakare. * 

Švontadieniaisnuo 1 iki 5 popiet.

UNION RATIONAL RANK.
reikalą bu
ar dydelis.

9 ryte lyg 3 popiet
...Snbatomii...

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

DEL VAIKU. ZSc.

“Saule” Mahanoy Cty, Pa.

Rotorinių IMlrbimų, Painų, Štukų, Drukuojnmi 
MaSinSllų. Armonikų Koncertinų. Britvų. Pavln 
Įevonlų ir gimtai kitokių kožnam reikalingų da 
Jykų. Kožnns kas prisius savo tlkr^ vardg, pra 
vardp. adresu Ir keletu markių apturės musų No. J 
katallogj dykai. RaSyk Sendlen, o už keletos die 
nų Slca naudinga knyga bus tavo namuose.

JOHN'S SUPPLY HOUSE > 
U34-2338 SO. OzkKLEY AVE.. CHICAGO. IU

B. RAGAŽINSKAS

Sziomis dienomis muso tautietis 
B Ragažinskas pargabeno visokiu 
gėrimu ĄnierikoniszKU ir Importitu. 
ę^'UfaTgdut visokiu Arielku, Vyniu, 
Ąrako, Ki&ebo. Dziniu ir t. t. 
<Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio.

Duokyte fdabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus.

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

A. J. Keydoszius 
-AGENTAS- 

202 Troy St. Dayton, 0.

M. VARZINSKAS
Lietuviszkas Fotograflstas

205 E. Centro St. Mahanoy City 
—------o-------

Puikai Ir pigel nutraukė visokesFotografijai 
Padaro Dideliai Fotografijas isa mažių ir 
indeda in Reimus. Indeda in Špilkas 
Kompasas ir L L Parduoda visokes Re i ra as 
Lietuvei su virsa-minetais reikalais netur 
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoji 
ir patinstama Varžinska kuris padaro 
viską kanogeriause o ir busite užganėdinti 
Taipgi daro Fotograpijai ant Poet-Karėsiu

Parduoda Laivakortes ant visu geriau
siu ir greioziausiu Laivu in visas dalis 
svieto. Norintieji kelaut in South 
Amerika ar in Australija tai tikietus 
galite pas mane pirkti. In Lietuva 
Laivakorte pas mane yra labai pigios. 
Mano agentūra yra po kaucija 10 
tukstanoziu doleriu, Ohijos Steito. 
Norėdami apie ka dasižinoti indekyte 
in gromata 2o. marke ant atsakymo.

Introligatorne. -
APD1BBTCVE KNYGŲ.

Aysidirba senos m aid ak n y ges, istorini 
natos ir laikraszczei, kaipo tai:

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

Priaiunsdami knygas apmokekyte paeito ai 
ekspreso kasztus. Adresas:

Lithuanian Bindery*
5J4 W. Spruce. JVibircv City.

W.TRASKAUCKAS
Pirmutinia Lietuviazktu.

GRABORIUS

Laidoja Kūnus Numirusiu. P as a m d <
Ryginus ir Vetimw del Parivažinqim< 

Krausto Daigius ir L L
Viską atlieka ka nogeriause ir puikiause 
3u virst minėtais reikalais kreipkitės pa 
jin o busite visame užganėdintais.
520 W. Centre St. Mahanoy Cit;

® 390 Da,nu tlktai už Si 2
□d 8U NUSIUNTIMU Vl 'b

Iždaveme Didele Kuinga /ų 
30 Dainų susidedanti isz U 
| 390 DAINŲ 5

C/ Knyga druezei susiūta. k?
Kas nusipirks, ras visokiu Rl 
Dainų isz visu užkaboriu ka 
dainoja Lietuvoja.
Nusipirkite o turėsite Daineln,

Per ciela meta ant visu dienelu *(

"SAULE”
Mahanoy City, Pa.

MAHANOY CITY, PA.
CAPITOL STOCK 1125,000. SUBPLUS IB PBOF1T8 $300,000.

Suv. Valst. Randas tori musu Banke sudėtu pininga.

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

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

BISCHOFF’S BANKING HOUSEZ
287 Broadway Kampas lleade Ulicze

A’ew York, IV. Y Telefonas.* BorfA 2822.

“Lietuviszkas 
Dainorius”

SUSIDEDANTIS ISZ 

390 
Visokiu Dainų 

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

Nusiuntimo kaistus 
mes apmokame.

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

Mahanoy City, Pa.

Naujausi aprasziniai 
Dykai.

Kaip galima apsaugoti oda no 
liga ir pats iszsigydyti be daktaro 
visokias odines ligas, plauku puolimą 
ir užsiauginima nežuli papuozkus. 
pleiskanas ir kitas panaszias ligas. 
Prisiusime visai dykai paraszyta per 
Prof. Dr. Brundza, Fort Hamilton 
N. Y. Vėliname del norineziu pasi
naudoti. Teipgi vėliname naudoti 
“Dr. Brundzas Ointment” No 24351 
naujausias iszradimas del užlaikimo 
plauku gvarantuota gyduole. Preke 
yra 20o 50c ir $1 ir užteks ant ilgo 
laiko ir didesne verte už doleri negu 
nekuriama 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.

AR MOKI ANGLIŠKAI KALBĖTI 7
Dabar Laikas Mokintis!

Geriausius rankvedžius ir žodynus galite 
gauti, ii kurių pats per save lengvu ir pi
giu budu gali išsimokinti angliškai kalbėti, 
tik nercik tingėti.

1. ANGLIŠKOS KALBOS VADOVĖLIS.
Sutaisė J. Laukis, trečia pataisyta laida, nsl. 
94, kaina .................................................. Ž5c.

2. RANKVEDIS ANGLIŠKOS KALBOS. 
Pagal Ollendorf’a, Harvey, Maxwell ir ki
tus, sutaisė J. Laukis, pusi. 307, kaina $1.25

Ta pati drūtai audimu apdaryta .... $1.50
3. KAIP RAŠYTI LAIŠKUS, liettiviikojc

ir angliikoje kalbose. Sutaisė J. Laukis, šio
je knygoje yra daugybė laiškų visokiuose rei
kaluose ir atsitikimuose abejose kalbose. Pusi. 
293, kaina ............................................... 75c.

Ta pati drūtai audimu apdaryta ... $1.00
4. KIŠENINIS ŽODYNĖLIS, lietuviškai-

angliškos ir angliškai-lietuviškos kalbų. Telpa 
apie 18,000 žodžių, parankus nešiotis kiše- 
niuje. Pusi. 151, grąžuose audimo apdaruo
se, kaina .................................................. 65c.

Tas pats skuros apdaruose ................. 95c.
5. ŽODYNAS lietuviškai-angliškos ir ang

liškai-lietuviškos kalbų. Sutaisė A. Lalis, da
lis I turi pusi. 439, dalis II turi pusi. 835, 
sykių 1274 puslapių, grąžei ir drūtai apdaryta, 
kaina ...................................................... $6.00

Užsisakant virš minėtas knygas, kartu rei
kt ir pinigus prisiųsti, o lėšas prisiuntimo 
aš apmokėsiu. Adresas:

M. J. DAMIJONAITIS
812-814 33rd St CHICAGO, ILL.

Hew York, h, Y 
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
Jo reikalai liktu greit, 
atlikti tegul atsiszauki in f/

Seniausi
Bankini

Narna 
Uždėta 1848m.

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

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del kefiaujenoziu in Kraju pastorojame.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliezkas Poperas bu 

paliudyimu 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 greioziausei, teisingiausei, ir 
pigiausei galite atlikti.

Lengvas, Greitas mrPARAN£us Budas

RAŠYK man šendi, o rytoj gausi mano lietuvišką iliustruotą Katalogą: 
puikiausią armoniką, koncertinką, klemetą, smuiką, triubą ir tt. Lietuvišką 
knygą fontaniniu - auksiniu plunksną ir kitokią visokią daiktą.

JAIGU jau turi mano Katalogą No. 8, tai apsisteluok šendi iš jo reikalingus 
sau daiktus, o už poros dieną gausi juos į namus, be jokio klapato.

SENIAUSIA lietuviška prekystė, kuri nuo 1902 m. teisingom prekem išpildo užssakymus (į 
visus Suv. Valst. Miestus ir miestelius), per pačtą ir ekspresą. Nepamiršk adreso:

M. J. DAMIJONAITIS,
812 - 814 W. 33 rd St., Dept 11 . CHICAGO, ILL.

_ Vienatine Lietuviszka Banka su kapitalu $75,000
kuris randasi popriežiura Valstijos Pennsylvanios iri 

t,’ * talpinasi loonam name kurios verte isznesa apie1 
$150,000.00. Priima piningus ant paezedumo ir 
moka 4 procentą. Siunczia piningus in visas dalis 

' svieto, greioziause ir pigiause. Agentūra minėtas 
Bankos P. V. OBIECUNAS & CO., parduoda
Laivakortes ant geriausiu liniju,apsaugoje namus ir kitokius 
rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu

• kancelarije po vadovyste Karaliaus v arasziausNotariuszo už______ v po vadovyste Karaliaus \ arasziausTsotariuszo už 
tvirtinto per Gub. Val.Pennsylvanios; padaro Doviernastis irt 
kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Russijos KonsulisJ

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
Ccr. 12-th. & Ctrficn St., S.S.ritlshnrg.P

EAGENCIJA P. V. OBIECUNAS&CO

DR. KOLER, LIETUVIS GYDITOJAS
Yra tai vienatinis gyditojas Pittsburge, diplomavotas 

Varszavoje, kuris turi suvirez 15 metu iszbandimo, 
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant isx 
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus Trotimuf 
Sekios,. Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gjd* 
Savvaliszkas Ligas. Jiojo speoialiszkumas yra gydimu 
Užsisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, Plauozi* 
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubeginrt, 
Užaisiiėjusias Ligas kad ir najinanozios nog Totu*

Reikale raszykite ant adreso
BO vni ED 638 Penu Are.. Pittsbnrg, Pb,
UHi AULU A41MS.I1M* vatam W 9IH Jpfto
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/ P ill I II I Geriause pirkti pas Lūlllllll RYNKIEVICZIA

5 Sagamore, Pa.— Darbai 
gerai eina, dirba pilna laika, 
uždarbei geri, isz kitur pribu
vusiam darbas nesunku gaut. 
*' — Oras maiszytas.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis isz tu visokiu atsiranda.

/GRYNAIvilnonio ir kitokio materijolo 
geriausio dirbimo, pasiūti pagal 

naujausios mados. Visokiu koloriu ir ||| 
prekių, yra isz ko pasirinkti.

Teipgi visokiu nauju žeminiu apatinu 
ir virszutinu apredimu. Skribelu, kepu- 
ru, pirsztinu, marszkinu ir 1.1, ir 1.1.

Jaigu norite gerai pirkti tai pirkite pas

RYNKIEVICZ

KRUTANTI
PAVEIKSLAI

(MOVING PICTURES)

ANT BOCZKAUCKU SALES

Kas Vakara ant 7 ir 9-ad 
Subatomis 2:30 Po-piet 
inžanga 10c. Vaikam 5c

Žinios Vietines.
— Subatoje “Trijų Karalu”
— Daug tokiu buvo, ka 

ezvente per visa nedelia.
— Dabartės ymkimes prie 

darbo ir laukkime Veliku.
— O kad jum laikas ne 

nubostu užsiraszykit laikraszti 
“Saule”

——Dr. Duuas atpjovė pirsz- 
ta V'ūcui Ancertvicziui isz 
X'Zt’tuakers, ties gai.grina pra
dėjo esti ir buvo priverstu pa
siduot po operacije

— Mare Radzevicziene pa
lauke savo Juozuti pries.' su
tižę James, kuris nusiuntė kal
tininką in Pottsvi.les ktleji- 
ma. Mat Juozutis ar tai ;sz dy 
delo džiaugsmo ar nulndimo 
trenke in galva Mariutei su 
alinis bonka per pakauszi pa
darydamas gana dydeli žaidu- 
li.

— Ana diena tūla ajrisze 
važiuodama karuku in Bzena- 
dori pamėtė krepsziuka kuria
me radosi 156 dolerei. Gerai 
kad piningus surado kunduk- 
toris Kates, kuris moterei su
gražino. Ajrisze isz džiaugsmo 
padekavojo “God bless you 
my child” ir da pridėjo “Hap
py New Year”, butu da pabu- 
cziavus nes kundu ktoris isz- 
smuko laukan.

— Gedimino draugyste nu
tarė per 3 menesius priiminėti 
naujus sąnarius tiktai usz 500 
instojimo mokesties. Bus pri 
imti nog 21 m. lig 40 m. am
žiaus. Norintieji prisiraszyti 
tegul ateina ant mėnesiniu su 
sirinkimu kurie aUibuna Utar 
ninkais po 20—tai kožno mene 
šio, 7 ad vakare ant Lietuvisz- 
kos Mokslaines. Nauji prisi- 
rasze ka neturi Amerikonisz 
k u popieru, draugyste to
kiems parūpins popieras in 
trumpa laika. Szita draugyste 
teipgi moka posmertine o ir 
paszialpa ligoje. Todėl norin
tieji prisiraszyti prie szitos pui 
kios draugystes^privalonepra- 
leist szitos progos. Nelaukyte 
paskutines dienos— prisiraszy 
kite kogreicziause. (j •■))

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELI!.

SHENANDOAH, PA.
— B. Paleviczius 25 metu 

senumo, kuris buvo ant laido
tuvių savo sesers sugrįžo na
mon ir krito ne gyvas. Palevi- 
czaus sesuo teip-gi mirė staiga 
mirose.

— Ignotas Grzyczek, 42 
metu senumo, pacznotas žmo
gus likos užmusztas per puolan 
ežias anglis Shenandoah City 

1 kaeiklos’a. Teip-gi likos už
musztas Jonas. Buszko Packer 
No. 5 kasiklosia.

Cuddy, Pa.— Darbai ge 
rai eina, uždarbei nevienoki, 
įszkitur pribuvusiam darbas 
sunku gaut.

— Oras gražus,
— Lietuviu pusėtinas būre

lis isz tu visokiu atsiranda.

Plėšant, City Ohio.— 
Darbai povalei eina, dirba po 
3 ir 4 dienas ant nedėlios.

— Oras maiszytas.
— Lietuviu pusėtinas būre

lis isz tu visokiu atsiranda.

Philadelphia, Pa,
— Darbai visi po pabieliu 

szlubuoja, cukernes stoves 
muset ik 18 dienai Sausio, ir 
toliaus nežine kaip dirbs.

— Kriaccz-ai dirba po 
keletą dienu ant nedėlios. Dar
bu czion jieszkot nelengva.

— North pusei susitvėrė 
corporacija lietuviu uždėjo 
nauja gresersztori ir buezernia.

— Kompanija statymo 
sales South puseje ruoszesi pu
sėtinai daugumas vis perka 
naujius ežerus. Pavasari muset 
pradės statyt, nes labai jau 
senei nupirkti.

— Parapijose abiejose spa- 
kaina parapijonai rameitsau su
gyvena.

— Oras vėsus.
— Richmondinej dalij mies 

to didejei Lietuviu salei prasi 
dėjo mokslai lekcijos anglisz- 
koj kalboje duos C. J. Meksz- 
ras Utarninku ir Czetvergu 
vakarais^

— Prie naujo majoro, vėtra 
užėjo ant mergų paleistuvai 
jancziukurpalicija jas pajunta 
liepia toki bizni nedaryt, bet 
jas paleistuves pirma syk ne- 
arezstavoja. Antra kart jei u 
sugaus paleistuvaujant, sako 
tiesiok bus patuotos in paprau- 
kos namus.

— Saliuninku Sout dalij 
yra tris, visi tris ir jie gerai 
sutinka, kostumiereis nesivar
žo.

— Philadelphijos lietuvius 
dakaras Ig. Stankus pavojin 
gai buvo susirgęs po aperaci- 
jai netikėta kad isz liks, bet 
eina gandas kad jau taisosi

— Daeina žinios, I.ad 
Philadelphįjos daktaru Klini
ka, pribuvęs koksai > ujas 
lietuvis daktaras Naujokas. 
.Teigti tas pats ka buvo New 
York, tai tas Naujoka' nėra 
jokis dakt iras, jis.’ paprastas 
žmogus kursai isuh-iJo knyga 
“Raista”
Philadelphijoj Fetuvis saliunin 
kas Jurgis Bieliauskas aut 
Cor Mauivū ir bo 2nd ot. sa
vo saluna pardavė Augustui 
Leistrumu.

Nesutikimai muso para 
pijose.

Beveik nerasime nei vienos 
hetuviszkos parapijos Ameri
koj, kuri neturi arba nebutu 
turėjusi nesutikimu. Jie kyla 
tankiausia taipe vietinio kuni
go ir parapijos komiteto, bet 
pas’taiko ir tarp paežiu parapi 
jonu. Priežastys ju atsiradi
mo yra yvairios ir tūleriopos. 
Vieni už gimdanezias nesutiki 
mus priežastie kaltina kuni
gus, kiti vėl parapijos komite
tą treti ju gymi randa žmioniu 
nesupratime, neapezvietime ir 
t. t. Kur ju tikrasis szaltinis 
yra, nejieszkosiu, tik paduosiu 
savo nuomone.

Jei žengtume mislia in para 
piju stovi airisziu ir vokiecziu 
kataliku 50 metu atgal, tai be
veik ta pati rasime, ka szedien 
matome tarpe lenku ir saves. 
Buvo ir tarpe juju visokiu ne 
sutikimu ir vaidu dar dides
niu už musiszkius, kuriu prie
žastys laikui bėgant mažu — 
pamažėliu pranyko ir sutiki
mas užsigyveno. Kiekviena ga 
dyne, kiekvienas metas turi 
savo ypatybes, bet viskas ant 
svieto laipsniszkai tobulinasi, 
gerinasi, žodžiu sakant — plė
tojasi.

Taip bus ir su musu nesuti
kimais bei vaidais: jie, jei pa
tys nepraezalisime ir in kapus 
nenuvarysime, suplaukus tin- 
kamon aplinkybėm, savo laike 
isznyks ir musu ainiai isz ju 
paskui tik juokus turės, maty
dami, kad buvo bereikalingi 
ir be pamato.

Pagal mano nuomone, turi
me neatbūtinai įvesti in visas 
lietuviszkas parapijas vienoda 
valdymo ir rėdymo būda link 
pamatiniu dalyku, kaip airi- 
sziai ir vokiecziai katalikai 
kad turi ir kaip III Baltimo-į 
res Susirinkimo nusprendimi a 
reikalauja, ant galo paezios di 
jecezijos statutai.

Sekuliarizacija ir lajieizma 
reikia praszaliti arba bent su- 
mažiti tūlose lietuviszkose pa
rapijose, nes tos prieszinasi įs
tatams bažnyczios ir daugiau
siai gimdo nesutikimu bei vai
du. Imkime tik ant paveikslo 
mus parapijų ko'nūtetus, ar jie 
yra legalfezki tiesisjlįi— »<-, 
Aut p-’-apijos nu linkimo 
žmones r mk.. parapijos*komi 

Į teta, koki sav non, o tuo d: tar 
pu bažnytine tiesa sako, jog 
pirmseriysta parapijos komite
to yra pats vyskupas, pasku’ 
prie jo priguli generaliszkas 
vikaras, vietinis kunigas, 
kaipo užimantis vyskupo vie
ta, paskui keli atsakanti ir isz 
mintingi svietiszki žmones, ge
ri katalikai, kuriuos vietinį

kunigas perstato ant užtvirti
nimo. Toks tai yra legahsz- 
kas katalikiszkos parapijos ko 
mitetas ir turi savo svarba vi
sada. O kas link miszaliniu da 
lyku, budo pinigu rinkimo, tai 
praktika viena isz geriausiu 
gali paro yti kiekvienai para
pijai. Parapijonai arba ir ne 
parapijonai, imkime sav, neku 
riose parapijose laiko kas me 
nuo susirinkimus, kitose vėl 
recziau, idant apsvarstyti para 
pijos reikalus ir nutarti ka 
nors del jos labo. Bet kas isz 
to do nauda? Vienas ant ju at 
eina girtas ir rėkia nei velyku 
subatos tarszkyne, apie nieką 
nesuprasdamas ir nežinoda
mas, kitas vėl ateina ne para
pijos reikalus apszneketi, tik 
savo asabiszkumus varinėti, 
bartis; treczias vėl — kad vi
sus ten susirinkusius sumaiszy- 
ti, kliūtis jiems daryti visuose 
geruose del parapijos svarsty
muose ir nutarimuose, ant ga
lo geriejie parapijonai su ge
rais norais bei velijimais del 
parapijos labo negali nieko pa 
daryti, nei i-zsižioti, nes tie, 
lyg samdyti rėkliai, neduoda 
atverti burnos ir tokiu budu 
niekas iezeina isz susirinkimo, 
apriez vienos gėdos ir sarma
tos.

O kad musu parapijose bu
tu legaliszki komitetai, arba 
geriaus sakant trustee — men 
tada kuningas su jais pasi- 
lodavijes, galėtu viską kuogrei 
cziausiai sudavadyti be tu pie-1 
meniszku barniu. Žinoma,} 
trustee— men (užtiketi žmo-[ 
nes) turi žinoti visa parapijos) 
stovi: kasa ir pin’gus peržiurę 
ti jie turi pilna tiesa. Kaip yra 
katalikūzkose parapijose pas Į 
svetimtauezius, taip turi būti Į 
ir paėmus, jei nenorime būti 
grinoriais bei aukso versziams 
perdaug galvas lenkti. Tuomet 
sa’ a i, pranyks ^nesutikimai, 
vaidai, lajieistu vieszpatayimai-i 
vaginimas ir tiktos vagystes ir 
1.1.o užstos sutikimas, krik 

ziom- ka meile ir geresnis 
■davada- viskame. Mes esą ‘ 
1 me katalikai dėlto katali- 
i kiszkai turime rėdytis ir 
i valdytis o protestoniszku sa- 
i lavat..ni-tn, liberalu etc.
J i-vi i: . surėdymai bei val- 

1 !ži k-., os mums net per 
ikaiszioja tūli lai- 

krasz.-zial, turi visai neapeiti 
Ant galo uriu tarti, kad mus 
lietuviezko parapijos yra dar 
jauuo“. nei-.zsidirbusios, vystos. 
tik isz k idikystes vystyklui 
o kada pa-" k suaugimo amžių 

ir visi vaikiszki 
geiaavimai, norai, etc.

Tegul bus visur vienodumas!
Katalikas.

VALSTIJOS KASIJERIUS LAIKO PININGUS BANKE

MERCHANTS
BANKNG TRUST COMPANY

MAHANOY CITY, PA.

Visiszkas Turtas - - $739,566.97.
Visiszki Depositai - - $537,569.34.

Turtai yra 137į Procento Depositu.
Tas yra protekcija ir susiligina su sargiausais 
Bankais szitam Steite.

Kapitolas 1
Pervirszinis >$201,925.
Profitai )
37į procento dep situ.

Tas parodo kaip szitas Bankas auga.

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

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

...DIRDKT0RIA1...
A. DANISZEWICZ. W. RYNKIEWICZ M. GAVULA.
J. HORNSBY. L. ECKERT. W. J. MILES.

Puikus Pluszinei Kotai del Moterai
Pardavimas geriu Kotu pigiai.
Pirkome ju daugybe ir paženklinome pigia preke 
idant greit parduoti.
Mes parduodame daugiaus Kailiniu Kotu negu kiti 
sztorai visam paviete.
Musu kotai yra teip kaip apgarsinti.

GUINAN Jlahanoy City, Shenandoah
Mt. Carmel, Landsford.

Polithania State Bank

Dabar laikas gauti dykai Severos Lietuviszkas Kalendorius ir Vadovas in sveikata 
1912ni. Papraszyk aptiekoje. Jei ten negautum, raszyk in W.F.Severą Co; Cedar Rapids, la,

Nemokėk dykai 810.00,
Apsigarsintoju. Jeigu apser 

gate liga, tai eikite pas savo 
miesto daktara.

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

Gratis Specialists
Box 106 Sta. W.Williamsburg 

Brooklyn, N. Y.

ISZEINA KA'
_ Prer

Amerike
11SZANT GKOMAT

\N.D.
«D.mNV.S!

Cor. 22d. & Carson Sts.
S. S. Pittsburgh, Pa.

Vienintele lietuviszka Banka, uždėta pei 
paežius lietuvius ir randasi po priežiūra 
Valdžios. Piiimam pinigus suezedinimui 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mut 
pinigus moknin 4-ta procentą, pnskaitani 
kas 3 menesiai. Siuncziain pinigus in visa.* 
dalis svieto, greit ir pigei, parduodam 
laivakortes ant visu linijų ir geležkeliu 
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Iradirbam 
visokios ruszies Rejentalnus Dokumentus ii 
vedam provas senam krajui. Rejentelna 
kancelari ja yra rėdoma per valdiszka notara 
J. G. Miliaucka. Užkviecziain lietuvius ii 
Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest mumt 
justi bankinius reikalus o per^itikrisit, kad 
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybf 
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigui 
siunezant puczedumui in Banka, arba siusi 
in Lietuva, galima siųst Paeito Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar pe> 
Ex preso Money Orderi.

Rusiszkai Amerikomszka Linija.
Vienatine be persediino Linija tarpe Amerikos ir Rusijos.
8) dienu in Roteniama 11 j dienu in Liepoju

III klasa $31. r pei smulkesniu žinių kreipkitės in musui I47
P ’’ $^2 eentraliszka kontora. J j ,,

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

NAUJAS ŽEMINIS TAVQRAS
Sziame laike aplaikome visokiu labaipuikiu Rudeniniu Apredimu 
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. Už.praszome 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, 
J ekiu, 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 
Kepuraicziu ir t. t. Galima pas mumis pigiaus pirkti negu kitur. 
Ateikite o patis persitikrinsiie kad pas mus geriausia pirkti.

HL fl! Pas mus dirba Lietuvaites.1116 UlOuB I 122 W'Mehlnev City. Pe

.25c.

,25c.

.25c.

.50c.

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

.25c. 
25c. 
.25c.

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

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

Garsiu Lletuylszku-Lenklszku Vaistu.

.25c.
,25c.

Kiekvienas Lietu,»Hzkas Sztominkas 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kad musu 
tautieczei reikalaudami galėtu nusi
pirkti ir nereikalautu iszduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztorninkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojame.
Egiutero No.l. 
Egiutero No.2. 
Zmijecznik............25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai................
Meszkos Mostis.............. .
Trejanka.........................
Linimentasvaikams .... 
Gyduoles nuo Kosulio.. 
Liepiu Balsamas..........
Anty-Lakson del vaiku 
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

’ nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c. 
Vanduo nuo /Ikiu.........................25c.
Lgniatraukis.
Skilvio Laszai...............................25c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir

Kruvinosios................................75c.
Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50. 

tiyd. del nemalimo Pilvo............ 50c.
Milteliai apsiabdymui Galvos

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

Kojų...........................................25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Lapauto.................. 15c.
Gyd. nuo Grippo......
Plauku a psa ligotoj as.. 
Muilas del Plauku..., 
Milteliai nuo Kepenų, 
Rožes Balsamas..........
Kinder Balsamas.......
Bobriaus Laszai........................... 60c.
Szvelniutojas..................................35c.
Kraujo valytojas........................$2.00.
Nervu Ramintojas....................$1.00.
Egzema arba odos uždegimas

pas Vaikus............................ $1.25.
Pleisteris (Kasztavolo)................25c.
Painada Plaukams........................25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise...... 25c.
Gyduoles nuo Piemens.................. 50c.
Vengriszkas 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. KAZLAITCKAS
Parduoda Szipkortes
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— Stasis Kutny ir Petrikas 
McLafferty likos aresztavoti 
už apipleszima anglekasio, ku
ris ėjo isz darbo su užmokeste. 
Abudu likos nugabenti in ka
lėjimą.

— Visi bravorai aplinkinė
je susitarė padidint preke ant 
alaus. Kaip nutarė, teip ir pa
dare. Nog Naujo Meto baczka 
alaus pabrango nog $5 lig $6 
doleriu isz priežasties pabran
gimo materijolo ant iszdirbimo 
alaus. O kur saluninkas turi 
ant to pelną? Stovi szinkoris 
už baro per diena ir nakti, 
duoda priek tam ant bargo gė
rimą o už ka ne aplaiko užmo 
kęsti. Turi gyvent ir mokėti 
augszta randa ir iszmaityt szei 
myna bet stiklą alaus ne gali 
parduot po 6 centus tik duoti 
6 už kvoteri. Kur jo pelnas?

— Naujas Metas prasidėjo 
Mahanojui su milžiniszka Ug
ne. Sztai nakti panedeli ant 
•jtaruinko, sudege sklodas 
kvarbu ir budavojanezio mate 
rijolo prigulintis prie Harrison 
Ball <fc Son ant Railroad uli- 
czios. Priek tam apdege namai 
Mrs. Kurtz ir Macauley. Ble- 
des ugnis padare ant $8.000. 
Policijantas Pasziukeviczius 
pirmiause užtiko Ugne ir davė 
tuojaus alarma. Ugnagesei po 
penkių valandų darbo užgesi
no ugni.

— 22 d. Grudžio 1911 m. 
atsiskyrė su szuom svietu Ona 
Grusztiene pergyvenus ameri- 
ke apie 16 m. paliko dideleme 
nuliudime 4 dukteris ir viena 
sunu, tris brolius, vienas lietu- 
voj o du amerike vienas gyve 
na Shenandori, Jonas Žemaitis 
vargoninkas Shenandori kas 
norėtu platesni apraszima te 
gul raszo ant szio adreso:

zg*- J. Dominikaitis 
Box 293 Pleasant City, Ohio.

Detroit, Mich.— Darbai 
slobnei eina daugybe žmonių 
vaikezezioje bedarbo.

— Parafijos reikalai gerai 
stovi.

— Lietuviu didelis būrelis, 
tarpe tu visokiu atsiranda, da
bar czionais, prisiveisė daugy
be pesztuku, del kuriu neužil- 
gio p. Taradaika pribus.

Kenosha, Wis.— Darbai 
povalei eina, isz kitur pribu
vusiam darbas nesunku gaut.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis isz tu visokiu atsiranda. 
Del nekuriu mergeliu p. įBal- 
truviene labai reikalinga.

Cleveland, Ohio.— Dar
bai povalei eina, uždarbei 
menki.

— Lietuviu didelis būrelis, 
isz tu visokiu atsiranda.

g g

1BALSAMAS PLAUCZIAMSi
BK (Severos Balsam For Lungs) įftj'

:rReikia 
Vartoti

Norint I;

Sztai

sustabdyti kosuli, užkimimą, krupus; iszsigydyti 
skaudama gerkle, bronchiti, kriokoli: neleisti iszsivystyti 
pavojingoms plaucziu ligoms.

.......Geras Vaistas kaip Suaugusiems taip ir Vaikams.......

ka apie jin sako p. Fr. Klukaszewski isz Natrona, Pa:

“Daug yra gyduolių ir sirupu nuo kosulio, bet, mano nomone, geriausias 
ju yra vienas, tatai Severos Balsamas Plaucziams. Juo iszsigydžiau nuo 
isz seno kankinusio mane kosulio, iszsigyde ii* kiti mano draugai,kuriems 
tik ji rekomendavau.”

Dvejopo dydžio : : : 25c ir 50c. Parduodama visur, aptiekose.

Geriausia—sergėtis nuo nusiszaldymo.
Nusiszaldžius---- tuojau reikia

iszsigydyti. 
Gi iszsigydti geriausia galima

Severos Plotkelemis nuo
Perszalimo ir Gripo.

(Severn’s Cold and Grip Tablets)

Jos greitai gydo slogas ir gripą, 
praszalina blogas ju pasekmes ir 

jus jaucziates tuojausgeriau.
Preke dėžutės : : 25c.

Tas vaistas gydo dispepsija, kepenų 
ligas, nerviszkuma ir viduriu 

sukietejima. Preke 75c.

Dispepsija sergantieji retai kada esti 
gerame upe, teipjau nepažįsta 
linksmumo ir tie, kurie serga viduriu 
sukietėjimu. Kas tomis ligomis 
serga, tiems reikia vartoti

Severos 
Balsamas Gyvasties.

(SEVERA’S BALSAM OF LIFE)

Gaunama nusipirkti visur aptiekose ir vaistu sankroves. Jei kas jums siūlytu vietoj 
Severos kitokias gyduoles, neimkite. Norėdami gauti daktariszka paturima raszykite in

SįvąRA Co- “ r

GRINA TEISYBE.

Mahanojaus gyventoje! 
apie szita gerai žino.

Mrs. Julia Brennan nog 1027 E. 
Mahanoy St Mahanoy City, Pa. Sa
ko: “r\gz vėl linksniai 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.

Namine Mokykla
Gramatika Angliszkos kalbos be 
mokintojo (apdaryta) $1.00. 
Vaiko Draugas arba kaip mokintis 
skaityti ir aszyti be moki. 15c. 
Naujas Budas mokintis raszyti be 
mokintojo - - 10c.
Aritmetika iszmokinimui rokundu 
su paveikslais (apdaryta) 35c.

Pinigus siuskit per Money-Order.
P. Mikolainis

Box 62. New York, N. Y.

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

J. Kazlauckas
73 West St. New York, N.Y.
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Lietuviszki Mėsininkai
Krauczunas ir Szeskeviczia

1020 E. Centre St., Mahanoy C ty, Pa.
Parduoda visokia Mesa kanopigiause.

O kad du vežimai vis randasi darbe, tai 
galima mesa in namus pristatyti in trumpa 
laika. V ežimai važuoja in visas dalis mies
to ir in aplinkines Veczes.

Mėsa, Deszras, Taukus ir t.t. teipgi 
už maža preke parduoda. Mesa yra visada 
szviežia ir ka ncczistaucziai užlaikoma.

Pirkyte mesa nog szitu buezeriu o busit 
sveike ir drūti.

Tik ka iszejo!
Severo Lietuviszkas Kalen

dorius ir Sveikatos Vadovas 
ant 1912-tu metu yra jau ga
tavas, užtat meldžiame kiek
vieno pasiimti sau viena jo ek- 
zemplioriu. Duodame ji do
vanai!

Apart kalendoriaus žinių ja 
me telpa szimtai ilgu ir trum
pu straipsniu straipsneliu, pil
nu praktiškų ir naudingu kiek 
vienam žmogui informacijų.

Ta kalendorių reik'a būtinai 
turėti kviekviename name. Pa 
siimk ekzemplioriu to kalendo 
riaus artimiausioi aptiekei ar 
paprasto! paistu krautuvei. Jei 
tenai neturės, kreipkis laiszku- 
cziu pas W. F. Severą Co., Ce
dar Rapids, Iowa.

S. Walunas
Geriausias Lietuviszkas

Sziauczius ir Czeveriku Sztoras.
Parduoda visokius apsiavimus už pigesne 

preke negu kitur. Užlaiko visokiu Czeveriku 
ir Pantaplu tlel vyriu, moterių ir vaiku, 
Geriausius skurinius ir guminius darbinius 
Czebatus ir Czeverikus. Priima visokius 
pataisymus ir atlieka dalba 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 koloriu Czeveriku ir 
Pantaplu ir per szita menesi parduosiu už 
labai pigia preke. Neeikyte pas svetimiau- 
tezius pirkyte pas tautieti:

Simona Waluna 
526 W. Centre UL 

Mahanoy City, Penna.

Dovanai.
Atsiusime muso kalendorių 

ant 1912 meto, knygos formate 
su gražeis pasiskaitimais. Pri- 
siukyte savo adresa ir 20 mar
ke o gauksite kalendorių per 
paczta dykai.

Bischoffs Banking House.
287 Broadway

(•j •,) New York

Didelis Bains.

Sz. Vincento parapijos isz 
Girardville, Pa, Atsibus 5-ta 
Sausia 1912 m. ant T. Laffer- 
ties sales N. Main St. Balus 
yra parengtas ant naudos 
parapijos ir kožnas Lietuvis 
privalo pribūti. Grajis pirmos 
klases orkestrą visokius tautisz 
kus ir svetimtautiszkus szokius 
Ateikyte visi o turėsite links 
ma laika.

In eiga ant Balaus tik 250 
moterim ir merginome dykai:

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

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

S. Norkewicz
408 West Mahanoy Ave.

Vienatine Lietuviszka
Agentūra Amerikoje.

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

Adresa vokite

A. K. Abraitis & Co
...RBAL ESTATE...

I37 N. 13th. St., Philadelphia, Pl
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