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DU-KART NEDELINIS LAIKRASZTIS
“SAULE”

YRA TAI VIENATINIS LIETUV1SZKAS LAIKRASZTIS AMERIK! 
KURIS ISZEINA DU-KART ANT NEDĖLIOS.

ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA.

Prenumerata Kasztuoja:

Amerike | “ I“ Jį Europoje |
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piningus doranai kekieuimn im. 
rikėms uue apielinkisč aaaahi 
rasrrkiie pareikalaudami m j rrd> 
ies, nes geras uždarūs; 

muso tyras Lielariuhi 
kuries me graranmojame

Egimen No.l.............. ............įį
Ęgiuiero ...................jj.
Zuujeczuik........... 25c, 5(t irfl.®
Gumbo Laaai............ . ............. Jį.
Aleekos .llostis..........................^c.
Trejanka..................................... &
Liflimeolas valiums.................2x.
Gyduolef nuo Kosmio...............
Liepiu Bahamas...................... tie.
Amy-Lakson del vaiku.......... tie.
Milteliai vaikams nuo Kinnelia..2x.

" aao h’inueliu del suaugusiu 35c. 
Vanduo dūo Akiu.
Ugniafraukis... 
'kilvio Lasai.

KAS GIRDĖT?
Pottsvilles ligonbutes admi- 

nistracije nutarė nepriyminet 
ligoniu jago ne turės paliudi- 
nima nog savo dvasiszko, jog 
yra vargszu ir ne gali užmokė
ti už gydimą. Daugelis pasi
naudodavo isz dyko gydimo 
turėdami piningu ant užmokė 
jimo daktarui, bet kad “dykai 
gydo” tai geriau pergulet li
gonbuti. Dabar vargezams to
kios” kiaules” užkirto kele ir 
turės daugiau ergelio gavimosi 
in ligonbuti.

Ne kurie žinunai apskaitė, 
buk gyventojai Suv. Steitu, 
ižduoda kas metas ant “ajskri- 
mo” $200,000,000. Yra tai nau 
jas davadas, kad moterėles yra 
reikalingos ant svieto del pra
platinimo piningu po svietą.
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Metas XXIV

Ant svieto ne yra gero, ne 
terp karalių, terp ponu, terp 
dvasiszku ir prastu žmonių. 
Visi jeszko to, ko ne pamėtė, 
vieni kitiems grūmoję ir ker- 
szina; Karalei ginkluojesi, 
dvasiezki vieni ant kitu spen- 
dže; o terp žmonių insiszakni- 
no gyrtavimas, pravardžiavi
mai, nesutikimai isz priežasties 
persiskyrimu parapijuosia, 
per ka lyginasi laukiniems.

Baisi atejtis persistato ir 
bausme ties svietu kabo kaip 
juodas debesis nelaimiu.

...& 
.........................25c.

(iyd. užlaikunui Viduriavimo ir 
Kruvinosios........................ 75c.

‘Uicure’ arba grd Rumaiyzmo (3.50. 
(jyd. del uema/imo Pilro.......... 50c.
Milteliai apsiabdymui Galvos

skaudėjimo............................... 10c
Laszai nuo Dantų.......... .. ...........10c.
Mestis nuogedimo ir prakaitavimo

Koja........................................... 25c.
(geležinis sudrutintojas sveikatos 50c 
Vaistas nuo Lapauto..................15c
Gvd. nuo Grippo......................(1.25.
Plauku apsaugutojaa.................50c
Muilas dėl Pūtiku................... ,10c.

Milteliai nuo Kepenų..................35c
Rožes Balsamas............................25c.
Kinder Balsamas......................... 25c.
Bobriaua Laszai........ ....................50c
’«velnintojas...........................35c 
[raujo valytojas....................... (2.00.
ervu Raoiintojas....................(1.00.
rzema arba odos uždegimas 
pas Vaikus......................(1.25. 
listens (Kasttavolo)................. 2-5c,
oada Plaukams..........................25c
I. nuo skaudėjimo Ausise........25c
uolesnuo Liemens......... .. ........ 50c.
griszkas Taisytojas Ūsu_____ 15c.
ta Vaistas................ 25c. ir H .00.
ies Dulkeles.............. .................25c

uuo uždegimo Daniu arba 
elnai skausmo ir skarbutis Į>1.25. 

nuo Parku ir Niežu....... $2.00.
nuo Dedervinei..................jiOU.

nuo Paslaptingos Ligos $5.00.

Kokie tai 1< cnininkas skalbtu 
ves Parižiuje naudoje balona 
pririszta ant ilgos virves del 
iszdžiovimo drapanų. Balona 
leidže augsztai o drapanos 
greitai iždžiuva ir neapsidulki- 
na nog miestiezku dulkiu.

Iez to gyventojai Parižiaus 
turi daug smagumo, nes kada 
pakele galvas in virezu, mato 
kabanczius andarokelus su 
puikeie mezginukais, szilkines 
pancziakeles, kelnaites visokio 
sztamo ir palukes....

Vincas Koše, czikaginis 
luninkas, likos perszautu 
savo paczia 19 metu senumo 
Ludvika, laike barniaūs, už 
tai kad Vincas ne buvo prie 
baro per visa diena.

H.irrendum! Ne gana bandi 
tu terp czikaginiu vyru tai da
bar prasideda atsirast ir terp 
moterių o priek tam muso 
atejves.— O temporal

ea-
per

Walunas
riausias Lietu riszkas 
aitu ir Czeverikn Sztorai.

da visokius apsiavimus už pigesne 
i kitur. Užlaiko visokiu Czeverikn 
lu de) vyriu, moterių ir vaiku, 
j skarulius ir guminius darbinius 
ir Cseverikus. Priima visokius 

is ir atlieka (laiba drueziai, puikiai 
aujausia mada, pigiau negu kiti, 
vo aysiavimus pas mane o busite 
ti ir suezedinsile piningus.

is ir Mergaitėms turiu puiku baltu, 
ir kitokiu kolonu Czeveriku ir 
ir per szita menesi parduosiu už 
i preke. Neeikyte passvetimtr- 
yte pas tautieti:

nona Waluna
S W. Centre UI., 
inoy City, Penna.

Pagal paskutini surasza gy
ventoju Kanadoi randasi 3,- 
805,350 vyru o įtik 3,376,937 
moteriškos Ilties. Vyrai labai 
rugoje, jog tenais randasi per 
mažai moterių.

Ir tai stokas apie puse mili
jono. .. .J

Pannaite’, našlaites ir atsis 
kyrusios moterėles užgiedoky- 
te sau; ’‘Važiuok, važiuok, va
žiuok in Kanada— ten rasi ro 
ju o ne badai

Pennsylvanijos departamen
tas kasikiu iszdave tomis die
nomis akyva skaitliu isz visu 
angliniu distriktu ant menesio 
December 1911 mete kiek ir 
kokios tautos dirba angleka- 
siu kasiklose anglių. Prie tuju 
ka pavadina “Amerikonais” 
teip-gi priguli ir tieje ka gy- 
me czionaii isz tėvu pribuvu
siu isz Europos. Sekantis skai- 
tlis yra darbininku dirbaneziu 
“Outside ir Inside”: 
Amerikonu 
Angliku 
Velsziu 
Szkotu 
Ajrisziu 
Vokiecziu 
■'lavoku 
Italijonu 
Lenku 
Madžiaru 
Austrijoku 
Szvedu 
Ruskiu 
Belgiecziu 
Czeku 
Francuzu 
Kanadiecziu 
Lietuviu 
Graiku 
Tyrol u 
Daniecziu 
Sirijonu 
Montenegru 
Horvatu

45.692 
5,490 
6,232

977 
11,045 

5,522 
12,408 
11,318 
29,223 
4,943 
4,874

218 
17,860

10 
64

158
24 

15 163 
1,224

823
22

108 
44 
80

173,522 
žinome, jog

Isz viso
Norints tiek 

Pennsylvanijoi randasi 15,163 
Lietuviu kurie dirba kasikio 
šia arba prie kasikiu o kita 
tiek dirba prie kitu darbu. Ga 
Įima spėti, kad Pennsylvanijoi 
randasi nog 35 lig 50 tukstan- 
cziu Lietuviu.

tas Senas Laikrasztis

)E LIETUVNINKU
as Sereda Brooklyn, N. Y.

Liet n m m k n” didelio 
puslapu, talpina moksli- 

mius .eiles, feljetonus nau
das isz visos pasaulės, 
isz Lietuviu gyveninio ir 
t n VOS savu korespondentu

Lietuvninku” buvo 
•iszku organizacijų organu 
38 žmonių gerovei.
, Vasario sukako 25 metu 
, isz tos priežasties iszlei- 
li žingeidu Jubilejjni 
iuris liks tik istoriszku 
es pirmas da Lietuviszku 
j. Kurie užsisakys ant 
•kės $2. gaus ta numeri,

Koke atejtis lauke muso jau
na gentkarte czionais Amerike 
galime ymti paveizda isz ne 
senei nubaustus keturis Len
kus per pakerima už žudinsta. 
Juozas Milauckas bus pakartu 
Sunbury už žudinsta savo
tau iecdo Mount Carmel;
o Wilkes-Barre lauke dienos 
pakorimo Petras Biezis už žu
dinsta; Pottsville kalėjime ran 
dasi keli Lietuvei už apdauži- 
ma savo tautieczio o jagu mirs 
tai bus apkaltinti užžudinsta o 
kiek panasziu atsitikimu 
dasi po visa Amerika tai 
ku inepeti.

Ar-gi ant to niekas 
kreipe atydos, isz kur
jaunumene yma tuosius papik
tinimus? Vėl tevyneje apie tai 
teip tankei negirdejome— o 
gal priežaete yra czionaitinis 
iszauginimas ?

ran- 
sun-

neat- 
muso

1 Metams : : $2.00.
" > Pusei Metu $1.00.

J ližrubežin $3.00.

yti galima visada
s nori gaut tik 

zEJIM NCMBI 
j. markėmis, o tuoj gausi 
numeri peržiurejimui 
te dovanai, raszik toi.

“VIENYBE LIETUVNINKU” 
prenumerata (Money- 

(istruotu laiszku pinigai) 
dėjo Bzituom adresu

JKSZTiS & 00.
I Grand Street 
oklyn, N. Y.
Yuszka, M. D.

Gyditojas ir Chirurges..,

J
VjTll 

Moterių 
Vaiku 

veoimoe ir ofisas
ted UL, Kwpo W

T«Mow: Cual 2JJS,

Visi tieje, ka yra aki vi ži
not apie naujausia kalba vadi 
narna “Esperanto” kuri pra«i 
platino po visa svietą o kuria 
mokinasi visi (nes su jiaja ga
lima bus susikalbėti su visoms 
tautoms,) tegul raszo ant adre
so žemiau paduoto ir indeda 
už 2 centu marke o aplaikys 
visas inf >rmacijas apie taja 
kalba, pas Pennsylvania Espe
ranto Association, 741 Brad
dock Ave., Braddock, Pa.

Taja kalba iszrado Dr. Ze- 
menhof, 1887 mete o szendien 
jiaja kalba 26,826 ypatos Vo
kietijoj, Rueijoi, Austrijoi, Isz 
pamjoi, Amerike ir kitose da- 
lise svieto, o kaip kur likos 
investa in randaviszkas moks- 
laines.

ISZ AMERIKOS

ATSAKYMAI.

Inkale kelis vinis in 
paczlos nugara

Wilkes-Barre, Pa.— Da pa- 
niszaus atsitikimo gal niekas 
ne girdėjo, kuris pervirszina 
kankes inkvizicijos isz seno 
viszku laiku. Sztai Stanislovas 
Vekemas (o gal Vaikunas, ba
dai Lietuvis) geide labai atsi
kratyt nog savo pacziules ir 
nutarė jiai padaryt gala idant 
galėtu apsipacziuot su kita nes 
likos suymtas ir patalpytas in 
kalėjimą o pati likos nugaben
ta in ligonbuti kur randasi ant 
mirsztanczio patalo.

i Vekemai (?) gyvena mies- 
telije Port Bowkley arti 
Wilks-Barriu. Buvo apsivedė 

[jau deszimtas metas ir susi 
lauke tris vaikuczius. Ne senei 
Stasis insimilejo in kita mote
re su kuria geidie suvejt in 
pora ir nog to laiko terp poros 
prasidėjo velniszkas gyveni
mas. Negalėdamas paczios isz- 
varyt iez namu su savo szu- 
niezku apsiejimu, ėmėsi ant 
kitokio budo.

Į Ana vakara kada Stasio pa-

D. S. J. Kleveland.— To
kius dalikus ne galime garsin
ti nes galėtum tamista in beda 
inpulti. Jago turi koki skun
da, tai raszyk in taja kompani 
je kuri apie tai isztirines ir 
agenta nubaus.

■ti gulėjo lovojo, inejo in mieg-
P. R. Pittsburgh. Svietas įiojįarį eu keleis ilgais vini- 

dalinasi ant pen siu daliu o m;g jr kirvuku, suriszo nelai- 
kožnoje daliję randasi sekau- minga motere virvėmis, inkale 
ežiai gyventoju- 1) Europoje vinis in josios nugara. Motere 
437 milijonu gyventoju; 2) Af 
rike 126 milijonu; 8) Azijoi 
851 milijonai; 4) Amerike 161 
milijonai; 5) Australijoi 51 mi 
lijonai. Isz viso ant žemes gy
vena 1 miliardes 626 milijonai 
žmonių.

Nuskriaustam iez Pittstono.
— Jago tamista aplaikei už 
ganadima, tai bukie sotus o 
kuningu, gaspadiniu ir varga- 
mistru daugiau nesikabyke, 
nes mes in tokius reikalus ne 
norime kisztis del nieko o kad 
ir jisai butum muso geriausiu 
prietelu tai tokiu daliku ne 
priimsim ir ne garsinsym. — 
Broluk, pax vobiskum.

Vela skandalas 
lenkiszkoje parapijoj

Kensington, I’ll.— Kun. F. 
Jagielskis prabasze.zius len- 
kiszkos parapijos tomis dieno
mis dingo isz miesto kaip kam 
paras, kada suprato, jog jam 
czionais yra per karszta o pa- 
rapijonai nusidavė pas bisku- 
pa su skundu.

Kuningelis laike meilingus 
susineszimus su savo jauna pa 
togia parapijonka 19 metu se
numo pana. K. M. O kad vai
sei jiuju meiles nesidavė pa
slėpt, kun Jagielskis su pagel- 
ba dvieju konfratru (draugu) 
mergina apmalszino už $1.000 
idant nog jo “atsikabintu”.

Dažinoja apie tai parapijonai 
nusidavė pas biskupa, nes ten 
jokios satisfakcijos ne aplaike 
o biskupas be jiems “shut your 
mouth and still”. Komitetas 
ne labai norėjo būti “still” ir 
vela nusidavė pas biskupa su 
skundu atveždami “pripažini
mą” merginos per notarijusza.

Parapijoi verda kaip katile 
o kas iez to pakils tai sunku 
inspet. Biskupas liepe parapi- 
jonams tylėt, kuningas iszdume 
po velniu o mergna lauke 
inpedžio.

tru

Norint karta bus pabaiga 
svieto!—Teip apraszo mums 
profeeoris Ravenstein vokietis, 
jog pagal visu apskaitima, že
me musu persipildys mete 
2072 teip, jog jau daugiau 
žmonių ne sztant bus iszmai- 
tyt. Apskaito jis ir tai, jog ja- 
gu 207 žmonis užsilaiko ant 
ezmoto žemes užymanczios 
keturkampine mile, tai už 160 
metu ant tosios žemes bus 6 
tukstanczei milijonu ypatų. 
Yra tai daugiau, negu muso 
žeme bus sztant iszmaityt ir 
tada stosis kas nepaprasto. 
Nes kas tas “nepaprastas” bus, 
apie tai guodotinas profesoris 
neraszo.

— Drebek sviete! Ant niek 
tavo pranaszavimai ponas pro
fesoriau.

§ Nanticoke, Pa.— Per 
kima pecziaus name F rano 
Zemba, užsidegė namas. Du 
burdingieriai: Andrius Libins 
kis ir Danielus Vasiluk likos 
baisei apdeginti.

iez dydžio skausmo pradėjo 
rėkt, nes tasai paszelias raka- 
lis ne paliovė savo bjauraus 
darbo o kada motere apalpo 
isz skausmo, mislino, jog jau 
numirus, paliovė savo darba.

In taji laika, adbego viriau- 
ses sūnelis, kuris matydamas 
kaukes motinos, iszbego lau
kan ir davė žine apie tai kai
mynams, kurie adbego ir su
ėmė taji latra, atyducdami in 
rankas pahcijos. Motere pus
gyve nugabeno in ligonbuti o 
kaip gydintojai tvirtina isz 
dydžiu kaukiu mirs.

Suvinczevojo asztuones 
poras ant kart.

Pittsburgh, Pa.— Szvento 
Stanislovo Lenku bažnyczioje 
ana diena, prabaszczius suri- 
ezo mazgu muteristes asztuo
nes poras ant kart. Svodįinei 
pulkai pribuvo in bažnyczia 
automobileis, karietoms, strit- 
kareis o kiti atėjo pekszti. 
Bažnycze tame laike buvo pri- 
sigrudus žiopleis.

Praejta meta likos iszmuszta 
mennycziosia 65 milijonai do
leriu. Tai vis ne daug, nes ja- 
go apsvarstysim, kad ant kož- 
nos galvos Suv. Steituosia pri
puola vos 65 centai, o svaras 
sviesto kasztuoje New Yorke 
68 centai. Ir ar-gi žmogus kai 
tas už tai, kad vis gyliau 
skeneta in skolas ir užlieję kir 
mele, kuri jin teip griaužė ir 
griaužė.

Kencze 
neiezte- 
atsilsio, 

isztenka

Czionais Amerike daug ge 
resnis gyvenimas negu Lietu
voje, kur žmonelei kencze sus- 
pauda isz visu szaliu. 
nog valdžios, kencze 
kliu. Dirba sunkei be 
nes tas darbas vos
ant užlaikimo gyvasties. Czio
nais Amerike daug— daug ge 
resnis gyvenimas, jagu katras 
moka gyvent o ir ne tingi. Ant 
nelaimes retai katras moka už
laikyti paczeduma! Dirba po 
teisybei, nes dirba ne del saves 
tiktai del kitu.

Laikraszczius skaityk, 
Paczeduma užlaikyk.

Vela musztlne straikieriu.
Lawrence, Mass.— Myne 

lenkiszku, lietuviszku ir kitu 
tautu darbininkių straikieriu 
— visos pasiprieszino prieezais 
palicije, kuri bandė jiaisee, 
iėzvaikint. Tosios moters sto 
vėjo arti fabriku, sulaikyda- 
jjps kitas darbininkes idant 
ne ejtu prie darbo, kalbinda- 
mos idant sugrįžtu namon. 
Moters jokiu budu ne norėjo 
iszsiskirstyt, per ka in 30 pa- 
hcijantu, pulkas milicijos ir 
raiteliu užklupo ant straikier 
ku, o ant galo pasisekė jiaisee 
iszvaikint.

Panedeli sugrižo in darba 
kone tūkstantis darbininku 
kada fabrikai atsidarė. Loc- 
nininkai fabriku ne nemislina, 
prisilenki prie praszimo dar
bininku ir net tada padydins 
mokesti, kada visi sugriž prie 
darbo. Kas kart daugiau dar
bininku sugrįžta prie darbo, 
kuriuos prispyrė badas.

J. R. Menzie, prezidentas 
uniju, tvirtina, buk iszrodo 
ant užsibaigimo straiko.

Japoniszki ugnagesei.
Augszcziau perstato mums paveiksią ne cirkusini perstatima 

bet lavinimąsi japoniszku ugnagesiu su kopecziomis mieste 
Tokio, Japonijoi. Kada vienas iez japoniszku ugnagesiu lipa 
augsztyn su aiksztine, apie dvideszimts jo draugu laiko kope- 
czes su pagialba virvių. Tieje ugnagesei yra labai miklus 
darbininkai o ka jau daugelis isz mus persitikrino matydami 
panasziue perstatimus cirkuse.

Adgijo Įnikę szermenu.
Duluth, Minn.— Trijų me

tu dukriuke Mikolo Mikolai- 
cziko, kuris gyvena ant Black 
Duck farmu, ana diena in- 
puole in ceberi vandens ir 
kaip tėvams nudavė, prigėrė. 
Tėvai matydami, jog mergaite 
neatsigaivino parengė kūneli 
ant palaidojimo. In antra die
na kada jau graborius ketino 
kūneli paymti ant vežimo, pa
regėjo ant stiklo grabo rasa 
ir tuojaus dasiprato kad ku- 
dykis turi būti gyvas. Tno- 
jaus kūneli iszeme, paszauke 
daktara ir po keliu valandų 
pasisekė mergaite atgaivyt. 
Gydintojai yra nusistebėja 
jog teip ilgai mergaite rados, 
be gyvasties ir apie toki atsi
tikima da ne buvo girdėja.

Perteks per Atlnntika 
30 valandų.

Lynn, Mase.— Harry A. At 
wood tvirtina buk jisai Gegu
žio menesije perlėks per Atlan 
tiko marts in laika 30 valan
dų su naujei padirbta lekioja- 
ma maszina. Atwoodus payms 
su savim da du vyrus in pagial 
ba, truputi maisto ir gumine 
valtele, jago inpultu in vande
ni tai, turėtu kuom plaukt. — 
Panasziu kvailiu daug jau bu
vo atsiradia o bet ne vienam 
nepasiseko perplaukt mares.

in

Perpraszimas.
Londonas. — Pricez suda 

stojo vienas juokdarys gazietny 
kas, kuri apskundi dainorka, 
o skundi už apskelba gazieto- 
ie-

— Už ka poni skundi? — 
tare szerifas in skundike.

— Tas ponas parasze savo 
dienrasztije, jog pabaigiau 50 
metu.

— Asz tame ne matau nie
ko dalipstanezio ponios ypa
tos — perdestinejo szerifas
— Juk senyvas amžis liepe 
save guodot.

— Sudas yra klaidoje— kli 
kia dainorka— o kad esmių 
dainorka no meilyngu dainų;
— dainuoju role insimilejusiu 
tai jagu žmonis ras mano me
tus gazietoje, tai visi pirsztais 
badys rodydami ant manes su 
ezaipu, o teatras ne mažai ble
des turės.

Slidžia apsvarstęs gerai, iž 
duoda viroka, nubausdamas 
juokraszi ant atszaukymo to
sios neteisios žinios ir kad per 
praezytu dainorka.

Virokas lykosi lig laszui 
isz pildytas ant rytojaus dien
rasztije buvo sziteip patai py
ta:

“Paskubiname pataisyti pa
duota per mus žine api skaitli 
metu musu garsingos pirmuti
nes dainorkos ir vienlaikei per 
praszyti už netieze padaryta 
skriauda per musu paežiu klai 
da. Toji garsinga musu dainor 
ka apvaikszcziojo vakar ap- 
siaubyme savo vaiku ir anuku, 
ne penkesdeszimt metinia at
minto, tiktai asztuoniolek-meti 
nia diena gimimo”.

Badai dainorka buvo tuom 
užganadyta.

50 ypatų užgriuvo.
Iskin, Siberije.— Kada su- 

grįžinėjo 50 ypatų in miestą, 
staigai sugriuvo milžiniszkas 
snieginis kalnas, užgriudamas 
visus ant kart. Apie pagialba 
ne buvo ne ka kalbėt. Lig 
sziam laikui likos iszkasta 24 
ypatos.
Szuuesjuos iszgialbejo.

Derna, Tripolus.— Tur- 
kiszkas vaistas isz nežinių už
klupo ant Italu, geisdami juos 
iszgaut isz saugiu vietų. Italai 
naršei atsispyrė, nes likos isz- 
g’albetais per szunis, kurie 
pradėjo gausei lot ant slen- 
kaneziu Turku nakties laike. 
Musztineje pražuvo 60 Turku. 
Italu likos užmuszta asztuoni 
o 24 pažeido.

Netikėtinas skarbas senam 
karabine.

Parižius.— Tūlas žmogelis 
inejas in kroma senu daigtu, 
norėjo pirkti sena arabiszka 
karabina už kuri buvo užmo
kėjas sutarta preke. Kada ka
rabinas gulėjo ant stalo, loc- 
nininkas paregėjo užkimszta 
laupa su kamezeziu, isztrauke 
kamszti pradėjo biret puikus 
žemeziugai— turknsa , isz vi
so 342 akmenelei. Pardavėjas 
karabino atėmė nog pirkiko 
žemeziugus ir dabar prova 
traukėsi eude katras iez jiu 
turi tiesa prie surasto skarbo.

Parižius.— Kokis tai mal- 
kak> rtis Moiesene nukirto su- 
džiuvusi medi kuriame rado 
bleezine eu auksineis piningais, 
isz viso $690 doleriu. Piningai 
buvo kruvini.

Bankeris Morse palosuotas isz kalėjimo.
Bankeris Morse buvo apkaltintas in kalėjimą ant penkiolekos 
metu už prisisavinima gana milžiniszkos sumos piningu isz 
New Yorko banko. Per nepaylstanti rūpestingumą jo paežius, 
Splaike ana diena panMMr ir-matome paveiksle—kaip MorsaS ->■_ — 
inlipa in karieta iszejnant isz kalėjimo.

§ Wheeling, W.Va.— Lai
ke perstatimo krutancziu pa
veikslu Albrightsville, pakylo 
eksplozije gazo; 29 ypatos Ii 
kos pažeistos.

§ Washington, D.C.— Po 
visa Amerika buvo baisus szal 
tie su sniegu ir lietum seredos 
diena. Daug bledes padare o 
truksi turėjo sustot kelionėje.

Isz Rosijos, Lietuvos 
ir Lenkijos.

Paskutinis velininias 
žydelio.

Kijevas.— Kokis tai židelis 
kuris buvo metes bomba, apsu 
dino ant pakorimo. Kada jau 
radosi po kartuvėms, užklaus? 
jo budelis, ar turi koki vėlini- 
ma.

— Turiu! Geidžiu perejt 
ant pravoslaves!

— Ka toki? ant pravosla
ves? Juk tau tas nieko ne pri- 
gialbes ?

— Tai nieko, asz geidžiu 
pereit ant pravoslaves.

— Iszaiszkyk man— tarė po 
pas, kada jau žida apkriksztino 
ant pravoslaves— del ko teip 
geidei perejt ant pravoslaves?

— Ba as teip sau mielinu, 
kad jau as turiu but pakartu, 
tai kam turi kabot davadnas 
židelis ant kartuvių, tegul ve 
luk kabo padlee Maskolius!

Trumpi Telegramai.
§ Shreveport, Pa, — Sze- 

szios ypatos likos nžmusztos o 
daugeli pažeido per dydele 
viesulą kuri atlankė czionaitine 
aplinkine. Bledes padare ant 
$100.000.

(įCakutta. — Mažas laivelis 
nuskendo arti Rangon, Bur
ma. Penkesdeszimts pasažieriu 
nuskendo.

§ North Adam, Mass. — 
Hoosac tuneli susimusze du 
trukei. Keturios ypatos likos 
-nžmusztos Vagonai užsidegs o 
iez tunelio pilasi debesei durnu.

Baisi ugnis.— 6000 be 
pastoges.

Houston, Tex.— Viena iez 
dydžiausiu ugniu dega czionais 
(ketvergo ryta). In trisdeszimts 
bloku jau sudege ir da dega. 
Penki tukstanczei ypatų ran
dasi be pastoges. Baisi vėtra 
vieszpatauje ir praplatina Ug
ne po visa miestą. Bledes lig 
sziam laikui ugnis padare ant 
penkių milijonu doleriu.

Geras nialiorius.
Locninikas karezemos ma 

žam mieetelije Croyden Ves
tuose paklausė viena k arta 
maloriaus kuris susilaikė le
nais ant keliu dienu.

— Kiek ponas reikalautu 
už numalavojima man puikios 
baltos meszkos?

— Padarysiu tai už keturis 
dolerius?! juk tavo draugas 
Jimas reikalavo tik 3 doleriu.

— Ar tu nori mane perti- 
krint jog mano draugas tav 
iszmaliavos balta meezka ui 
tris dolerius?

— Teip man kalbėjo,
— O ar bus tai laukyne ar 

malszi ?
— Laukyne.
— Su lenciūgu ar be?
— Be lenciūgo.
— Tai gerai iszmalavosiu 

ponui teip-gi už tris doleriui 
laukinia meezka be lenciūgo.

In asztuones dienas tobliezia 
su laukyne meszka likos paka
binta ant karezemos.

Buvo tai juodai pamalavota 
su balta meszka o gyventojai 
stebėjosi isz to.

Nes ne ilgai tai truko. Vie
na vakara perejo didelis lietus 
pro miesteli. Ant rytojaus aty- 
darydamas duris szinkorius, 
dirstelėjo ant tobliezios, — ko 
kis buvo jojo nusistebeymas- 
meszka dingo. Greitai bėga 
pas maloriu ir apsakė jam jog 
meezka dingo nog tobliezios.

— Ar buvo tai laukyne 
meszka ar apmalszinta? klausė 
szaltai artistas.

— Laukyne.
— Ar buvo pririszta ar ne ?
— Ne.
— Na tai kaip gali ponas 

norėt idant laukine meszka ga 
lėtu malszei ant vietos be pnri 
szimo laike lietaus stovėt. Jo 
kia meszka to nepadarytu. 
Duoki $4 o iszmalavosiu tav 
meszka ant lenciūgo o tada ne 
pasijudys isz vietos laike viešu 
los ir lietaus.

Szinkorius davė $4 o tnalo- 
rius iez malavojo jam nauja 
balta meszka ant lenciūgo ku
ris ne buvo malavotas kaip 
pirma su vandenine farba nes 
eu gera aliejine farba. Meezka 
da ir szendien stovi ant tobJi- 
czios.



Nekaskie Kitiems Duobele 
nes pats in jia gali inpult

I. v.
Tamsiam kambarije, kalėji

me, su surakintom rankom ir 
kojom gulėjo varginga motere 
apszaukta kaipo ragana. Ap
leista njg visu žmonių, o ir afs 
kirta no locnu milemu vaike
liu, ne turėjo toji nelaiminga 
jokio prietclaue apart Dievo ir 
Szvencziausios Marijos.

Su didelu nusižeminimu atsi 
davi suvis ant vales dangaus, 
pavezdama Dievui savo vaike- 
lus. Nes tuom laik rodos kad 
kokis laikas jei kalbėjo, ir ra
mino rodos tas pats, kaip tai 
laike mirsztancziu vaikelu isz 
bado, kad ne lustu, ba jaje 
augeztesni galibe iszluosus, o 
juom labiaus meldėsi, tuom 
tas balsas buvo drūtesnis.

Baisi valanda baisios smer- 
ties ugnije jau prisiartinejc.

Ant rinkaus mieste sukrovi

Jonas ir Kazis sniegą sziupelavo,
Nazis szalti in nosi gavo, 

Nuėjo viena iszsitraukt in karczema, 
Jonas mislina, ir asz ejsiu isztraukt viena.

—Kur Kazis?

Ant dypo nuėjau, 
Tikieta iszpirkau, 

lu Panna nuvažiavau, 
Ir kaip norėjau, teip padariau. 
O kad kelio gerai ne žinojau, 

Springfielde isz vagono ieze- 
jau, 

Visa diena vežiojau, 
Apie Lietuvius ne dažinojau.

Jau pamielinau, 
Ir in save kalbėjau:

Tau Baltruviene be dalos, 
Turi gryžti adgalos.

O ka, vakaro sulaukiau, 
Poteriaudama m Lawrence

lauža isz malku ir szaku, o bu
dele gizelei jau laiki rankose 
smalingus nedegulus, kad su 
jeiseie užkurt. Ponai sudžei 
užemi vietas ant padaritu ant 
to laiko iezkeltu sediniu, o nii 
nios laukines ir tamsunai be 
žmoniezkos jauslos stovėjo ap
linkui ir lauki tosios valandos, 
kadai tas baisus perstatimas 
pasirodis del juju akiu.

Su nuleista galva, su sudėto 
mis rankomis kaip ant mal
dos, apsiaubta in rata žiopleis, 
ėjo ant vietos,smertes. Da kai
ta perekaiti augszcziauses sud- 
že nelaimingai ir ne kaltai mo 
terei viroka smerties. Po tam 
atidavi jaje in rankas budė
jams. Budelis suriszias jei ran
kas in uszpakali užvede ant 
laužo.

■ — Mama, motinėlė! davėsi 
girdėt balsas tarp žmonių in 
pririszta prie stulpo Sabina. 
Ižgirdus tuosus žodžius, dirste 
Įėjo in taje szali, no kur tasai 
babas paėjo. Datiri toja valan 
doja baisios baimes, ba pama- 
ti klupojenczius savo vaikelus, 
kurie turėjo sudėtas rankeles 
ir augsztin iszkeltas. Biedni 
sieratukai graudžei verke ir tu 
rejo žiuretie ant baisios smer- 
tęs motinos, o no ko biednai 
moterei labiau szirdi skaudėjo, 
negu no didžiausiu kaukiu. 
Atvedi jaje dažiuretojas kalė
jimo. Bjauribe Cetlina visaip 
stengėsi del josios kaukes padi 
dinet, kad iezvert savo nelaba 
piktumą.

Niekezas prisiartino pas lau 
ža ir kaip velnes szipsojosi žiū
rėdamas ant nelaimingos ir 
murmėjo pamaželi:

— Tegul gi tavo Paneli 
Szvencziause, jog gali dabar 
pagelbsti.

Apsudinta ant smert pama- 
czius jin, žiurėjo su paniekini
mu. Da karta pažiurėjo su asz 
aromis ant savo apleistu vaike 
lu graudžei verkeneziu, paskui 
pakeli akės augsztin, idant da 
pasimelst. Ant duoto ženklo 
per budeli savo tarnams, pake 
Ii augsztin nodegulus, idant su 
jeiseis užkurt lauža, — tame 
ant kart duodasi girdėt dunde 
jimas raitelo. Ant pasikėlusiu 
dulkiu, buvo galima pažint, 
jog prisiartina kokie raitelei.

Da ne inkuri laužo, sztai ste 
jo pulkelis raitelu ant rinkos 
prie laužo.

Tuojaus pasikeli no savo se 
diniu ponai sudžei, <> pamate 
pulke labai dideli ir žinoma 
sau virszininka, pradėjo jiam 
kone kaip paežiam Dievui pa 
guodone atidavinetie. Buvo 
tai pirmutinis vadas cielos cie- 
sorines armijos, kuningaiksztis 
Maksimilijonas bavarskinis, 
galva katalikines Ligos ir pa 
szauki jis, su pirsztu rodida 
m as ant laužo.

— Kas ezion dedasi ?
Pasaki jiam, jog dabar tik 

nori uždegt lauža, idant sude
gint ragana. Tai ižgirdias ku 
ningaiksztis susirauki.

— Ar gerai iszkvotete taje 
motere? — paklausi kuningai 
ksztis.

Tada perdetinis tirinejimo 
sudžiu apsaki trumpai ciela 
prova. Matomai tas ne patiko 
del kuningaikszczio kataliki- 
nio.

— Vardan Ciesoriaus pri
sakau susilaikit su viroku ir 
tuojaus' kad atvestumete in 
ejion apkaltinta! — paszauki

drutu balsu marszialka pulko.
Prisakimas tuojaus likosi 

iszpilditas.
Kuningaiksztis tuojaus pra 

dėjo su Sabina prie visu akiu 
klausinetie. Ant statitu del jo 
sos klausimu atsakinėjo gra 
žei, teisingai ir atvirai.

— Tuojaus man cze atneezt 
pora toju vabalu, kureis apsu 
dinta maitinosi ir josos vaikai 
laike bado, — prisaki kunin 
gaikeztis Maksimilijonas.

Ir tas likosi iszpildinta. Pri- 
saki atnesztus vėžius Sabinai 
pritaisit, o ne trukus turėjo 
priesz save kuningaiksztis ke 
lis iszvirtus raudonus vėžius

Liepi moterei viena suval 
git, toji paėmus iszlukszteno 
vėžio kakla suvalgi o ir su- 
žniplems ta pati padari.

Tadu paemi kuningaiksztis 
su locna ranka viena veži nu 
lupo kiavala ir in sidejo in 
burna ir savalgi, o visi žmo
nis teip susibjaurino, jog dau 
gumas pravimo. Visi tarp sa
ves eznabždejo ir gailėjosi ku 
ningaikszczio, jog tuojaus puls 
negivas. Tame laike niekas 
jiam nesietojo, ipatingai da ke
lis suvalgi ir pripažino jog la
bai skanus ir puikus valgis.

— Tegul visogalingam Die 
vui bus garbe, jog mane in pa 
ti laika in ezion prieiunti, 
idant auka butu ir kvailibes 
no smert ižgelbet Matomai, 
jog pati apveizda sudari kad 
eulaikit no smert ne kalta mo
tere! — Kalbėjo kuningaiksz- 
tis su aszaromis.

Prezidentas sūdo norėdamas 
iezsiteiset, tari, jog ne galėjo 
kitaip padaritie ba tame pate 
rodininkas ant josos skunda 
padavi Tas dadavi moterei 
drąsą ir eielas nedoras planas 
per Cetlina sūdantis visu aki 
se likosi atidaritas.

Kuningaiksztis liepi tuo
jaus nuimtie geležinius pan- 
ežius no naszles, o tuojaus už
dėt juosus ant Cetlino, ba nasz 
le apie viską buvo apsakius. 
Tai-gi prieš valandėlė szetonisz 
kai szaipesi, o dabar stojosi 
kaip nebilis, nuludo ir kaip 
drobe pabalo, jog panaszus 
buvo ant negi vėlo.

Kada jau Sabina buvo su
vis luoša teip prakalbėjo in ja 
je grąžei kun. Maksimilijo-

likosi mieste Berne nukirsdin 
tas.

O kaip kronikose užraszita 
tai no to laiko kuningaiksztis 
Maksimilijonas ir ciesoris Fer
dinandas II su didelu gardu
mu valgi vėžius kurie da ir 
szendien prie gardumu pnskir 
ti.

nutraukiau,

GALAS

Snde.
Sudžia perskaitias viroka 

vienam var gezui ar mėgsta 
tankei vaginet, klausia:

— Ar apskunstas da turi 
koki praszima?

— Man tiktai gaila jus vi 
su ponu, jog tiek kartu mane 
Budinate in kalėjimą, o vis nie 
ko ne maezina....

Poni in tarnaite.
Poni — No laiko, kaip ta

ve tasai ulonas paniekino, tai 
buvai iszsižadejus virti o dabar 
velei su kokiu ugnagesiu slan 
kioji po miestą ?

Tarnaite:— Tai tiktai del 
to, praszau ponios, ba man 
ba man tasai ulonas dideli 
ugni manije uždegi tai dabar 
noriu, idant tasai ugnagesis 
užgesintu....

Gera galva. -
Sudžia: — Žmogau, jau sto 

ji in suda apie trisdeszimts 
kartu!

Kaltininkas: — tai rots po 
nas sudže turi gera galva, jog 
pamena! . . ponui vertėtu bu 
tie prez:dentu.

Židiszkoje szkaloje.
Klause vienas židas szkali- 

niko:
— Szuolum, pasakikie man, 

kame sugrieszijo brolei Juozą 
po, kada pardavi jin Madiani 
tam už dvideszimts sidabriniu ?

Ant to rizolumas atšaki: — 
Tame sugrieszijo jog už pigei 
pardavi.

Stritkari gavau, 
Sėdau ir nuvažiavau. 
Tame karas sustojo, 

Niekas nesijudino, 
Ties tuom daigtu kokie batu

kas buvo, 
Tai daug merginu in kana 

pribuvo; 
Mat, kad nesivalkiot, 

Kad nors po gaidžiu in Law 
rence pribut, 

Kada visos suėjo, ..
Ir jau karas važiuot pradėjo, 

Asz sau atstui sėdėjau, 
Ir ant visu žiurėjau. 
Nugi mano rūteles, 

Ne kurios girtos mergeles, 
O viena priesz mane sėdėjo, 

Liežuvi iszkiszta turėjo. 
Tuojaus vemt pradėjo, 

Žmonis net kare sėdėt ne ga
lėjo, 

Ir da daugiau ten atsitiko, 
Jog net panedeli po sėdynė 

paliko.
Kada buvo ant 2-tro tryto, 

Jau buvo ne toli ryto; 
O kada iezlipti reikėjo, 

Kožnas invales juoku turėjo. 
Vaikinas mergina veda, 

Tai ne gali paejt, ant strito 
sėda, 

O ve, angelskai kalbėjo, 
Norints gerai ne mokėjo. - 

Mergina sako, ajm vos sik, 
Vesk mane namo, ne palik, 

Asz kent vok, 
Ymk mane už rankos.

Jau toke mergele, 
Ne bus gera patale, 

Da blaivi visaip padaro, 
O su girta kas pasidaro? 

Del tokiu tėvu, 
Verta duot lazdų, 

Jagu dukrelėms vale duoda, 
Jog net gyrtuoklystai atsi

duoda !
Girtuoklyste nedorybes mo 

kiną, 
Apie tai bus gana.

* * *
Nopostis žino, kad kone visur 

mergynos, 
Kramto guma visos, 
Iszsiplerinia burnos, 
Iszrodo kaip durnos.

Kramto ir seiloje, 
Ant eziutabakiu moję, 

Kad Džimai, Maikes priejtu, 
Su joms kalbėtu.

Ba maitele anglikas, 
Tai ne Lietuvis, suvis kas 

kitas!
Skrantone su keloms mergi

noms suėjau, 
Lietuviezkai in jiaises pra

kalbėjau,
nas:

- No sziol esi valna, mo 
tere, o tam bus didele nelaimi, 
jago kas drįstu tau kokia 
skriauda padaritie!

Ir velei atsigrįžo ir rustai 
žiurėjo ant Cetlino, kuris dre
bėjo no dideles baimes dan
timis tarezkino:

— Su tavim asz pats prova 
padariau.

Su didelu džiaugsmu priszo 
ko motina prie savo vaiku o 
buezuodama juosus ir spausda 
ma prie saves gausės aszaras 
džiaugsmo liejo. Ne galėdama 
surast del iszkalbejimo savo 
laimes, szauki didžiu balsu, 
idant ir Cetlinas gerai girdėtu 

—Vienok Maloninginuse
Motina Dievo ižgialbejo!

No to laiko tuosus baisus 
vabalus pradėjo visi žmonis 
valgit ir pramini juosus “ve- 
žeis”. Priesz tai žmonis bijojo
si dasilipstet
Ne trukus po tuom buvo pro
va Cetlino, o kada daeeki apie 
jojo slaptus darbus kenken- 
ezius de| vięszpatistes, tai

Isz m i nti liga s atsuk i in as
Sziauczius Kurpaitis klika 

vo uszsitraukias karezemoje,
— Kuningai turi viską už 

dika žmonim darytie, ba ir ra 
sztas szventas Kalba: “Dova
nai gavote, dovanai duokite!

Ant to Gerulaitis atsako:
— Ir kuningai nieko priesz 

ta ne turėtu, jagu no mus vis
ką gautu už dika, tai ir mumis 
pritarnautu už dika.

—
TŪKSTANTIS 

NAKTŲ IR VIENA 
ARABISZKOS ISTORIJOS 

Perdėjo Lietaviiilui
D. T. BOCZKAUSKAS. 

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

Tik Ant Trumpo Laiko!

I

Nusiuntimo kasztua 
mes apmokame.

W. D. Boczkow8ki-Co. 
Mahanoy City, Fa.

---------------------------------------- -------------- -J

Tai dievaž suprast negalėjau, 
Norint lietuviszkai kalbėjau. 

Pas jiais ant galvos liežuvis 
ir kuodas,

Tas pirmutinis daigtas, 
O jagu jaunesne už vyro isz- 

teka,
Tai in veseile ne ejna ir su 

jiaja neszneka;
Teip apsiejna visados, 

Senyvos merginos, 
Taje kvailybe, 
Daro tamsybe, 

Kad apszvieta turėtu, 
Tai ne beždžionkautu.

Tai szendien ir bus gana, 
Nes labai trumpa diena, 
Kita karta padainuosiu, 

Szenadorio dukros pakoeziuo- 
siu.

M. VARZINSKAS
Lieturlszkas Fotografistaa

306 E. Centre St. Mahanoy City
Paikai ir pigai ■□trauka visoks Fotografijai 
Padaro Didelu* Fotografija* i&a i uoliu ir 
iadeda in Raitau*. Indeda in Bpilkaa 
Kompasu ir L L Parduoda riaukęs Raima* 
Lietuvei iu rlraa-minatau reikalais netur 
kitur aid, kaip tik pa* tara *ena gyvautoji 
ir paiiaatama Varllnaka kuria padaro 
riaka kanogeriauae o ir bualta utganedinti. 
TUygiUre Karoah

Audinsta.
Juokingas Atsitikimas.

Sugrižias namon isz kance- 
lerijos, nusidaviau tiesiog in 
miegetube mano paezios. Du
ris radau uždarytas, balado
jau. Isz vydurio iszgirdau nu
sigandusi baisa mano paezios 
szaukenti ant tarnaites:

— K atrink! paslėpk jin sze 
poje; rakta man atiduok. Kad 
tik in tenais ne dirstelėtu, ba 
tada viskas pražuvtu.

Kraujas man inpuole in gal
va. Pagriebiau už plakante 
szirdi. Baisybe! mano pati 
mane a] gauna. Nes asz tenais 
dirstelėsiu, kanecz dirstelėsiu 
kas szepoje yra paslėptas per 
mano paezia.

Antra karta pabaladojau, 
nes tuom kart jau szepa už
darinėjo su tarnaite.

Ka ijosios tenais paslėpė?
Surikau isz visu pajėgu 

idant man atydaritu. Duris 
atydare, numecziau savo pal
tą, perėjas kelia kartus po pa 
kaju, apsidairiau ant savo pa 
ežios ir paszaukiau:

— Duoki rakta nog szepos!
Pati temingai dirstelėjo ant 

tarnaites.
— Szalin!— surikau ant 

tarnaites, trepteledamas su 
koja.

Slūgine iszbego kaip bom
ba.

— Duoki rakta!
Pati dirstelėjus ant manias 

trupinėli, paraudonavo ir tarė:
— Ne duosiu!
— Duoki rakta!— surikau 

kaip žvėris, o lupos man su
drėbėjo isz piktumo.

— Už nieką ant svieto ne 
atyduosiu!

Melinos akutes mano pa- Į 
ežios už žibėjo drutu pastana- 
vijimu. Pagriebiau jaja ūži 
rankos, jiji sudrėbėjo, nesdal 
karta paszauke:

— Už jokius skarbus ežio 
svieto!

— Gerai!
Nuėjau in kita pakaju, isze- 

rniau revolveri isz szufledes. 
sugrįžau su juom pas paezia.

— Žiūrėk! — paszaukiau 
"uždusias.

Ir pradėjau “zauditi iu sze
pa. Szoviau in kožna kampeli 
szepos, kad tik galetau patai
kyt in paslėpta.... Pif, 
paf!....

Pati persigandus szauke ant 
manias:

— Pasiutėli! ka darai? Te 
rakta tu kvaili!

Nes asz ne galėjau susilai
kyt ant savias.

Viens, du szeszi. Iszszoviau 
visas kulkas! O kad mano re
volveris butu turejas tada szim 
ta szuviu bueziau szovias igi 
pusiaunakti.... Isz szepos jo
kie balsas ne iszejo. Nume
cziau revolvery ir paszaukiau 
ant tarnaites’

— Begkie del policijos tu 
kirmėlė!

Sugrižau pas paeze; užtikau 
jaja verkenczia.

— Ar žiurėjai in szepa! — 
paszaukiau, kratydama jaje 
už rankos.

— Žinoma, kad žiurėjau.
— Na ka, gerai padariau ?
Pati pakeli in mane apsi- 

aszaravusias akis.
— Ne doreli! kvaili! tryjuo 

se daigtuosia perszautas.
— Ir tu da jojo gailesi?
Pasiutimas vela mane visa 

apėmė.
Toji dreba kaip lapelis.
— Kaip gi nesigailėsiu ? 

kasztavo man asztuoni dolerei!
— Ka? asztuoni dolerei?!
Lupos mano paezios sudre 

bėjo, su verksmu atsake:
— Žinoma, jog asztuoni do

lerei; kur gausi pigiau?
— Nieko nesuprantu! — pa 

szaukiau trepsėdamas su koja
— Ne supranti?
— Kalbėk aiszkei, ka toki 

užmueziau szepoje?
— Ka? Cilinderi! (“zilkine 

skrybėlė). Ryto tavo varduves, 
nupirkau tau nauja, norėdama 
tau padaryt netikėtina dova
na, o tu perszovei jin tryjuose 
vietuose/

Galit patis dasiprast ka tada 
mielinau ir jaueziau.... F. B.

Prietelei Irlandijos.
Winston Churchill ir John Redmond vieni isz dydžiausiu 

patrijotu Irlandijos, kurie stengėsi aplaikyt del tojo sklypo 
•‘namini randa' visam sklype.

Mrs Herbert Asquith viena isz geriausiu cziužine 
toju ant ledo Anglijoj.

Ant Gavėnios i
._________________ 3

Spaustuvėje “Saules” 
galima gauti visokiu 
reikalingu knygų

Gyvenimas Jėzaus KHstans 
su paveikslais, popi 
apdarais

Apdaryta in juoda audim
Kanczia Vieszpaties arba 

Dievobaimingi apmislijimai
per

50c.

ant kiekvienos dienos 
isztisa gavėnia

Stacijos arba Kalvarija
Graudus Verksmai 
Kanticzkos
Maldeles Arcibrostvos Szv.
Veido Viesp. J. Ii rištinis 10c.
Istorija Szventn,

Naujo Instiitymo 
paveikslais

su 50 
35c 

Evangelija Lietuviszkai ir 
Lenkiszkai, ant viso meto, 
apda. in juoda audima 75c. 

Gyvenimas Visn Szventn 
visos 0 dalis vienoje knygoje 
puikiai apdarj ta - • $3.50. 

Trumpas Katekizmas pagal 
iszguldima Kun. Pilauekio, 
su nekurtais naudingais 

pridėjimais - - - 10c.
Aukso-Altorius arba Didis 

Szaltinis 1,000 puslapiu $1.00

visos reikalingos Maldos, 804 
puslapiu - - $1 CO

Balsas Balandėlis arba Mažas
Szaltinis, 7U puslapiu 75c 

Garbe Dievui ant Augsztvbes 
040 puslapiu - 75c.

Aukso Altorius apdaryta in
Francuziszka skūra, apvalais 
kampais, auksuoti kraštai su 
kabe - - $1.50.

Mažas Naujas Aukso Altorius,
Celeloido apdarais, 
knygele

Aniuulas Sargas,
apdaryta in skūra
kampais
visos reikalingos Maldos 
geriausia už visas kitas 75c. 

Aniuolas Sargas, apdaryta in 
tamsei rusva audima 50o

puiki 
$1.00.

rainksztai 
apvaluis 

auksuoti krasztai, 
reikalingos

Mahanoy City, Penna.
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1 “Lietuviszkas
Dainorius^

SUSIDEDANTIS ISZ

390 
Visokiu Dainų 

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

Nusiuntimo ka-sztus 
mes apmokame.

=.: Adresavokite :=
W.D. Boczkou ski-Co

Mahanoy City, Pa. i

TURTAIS...
APSIKROVĖ...
BADAUJA...
tie žmones kuriu viduriai 
nevirina, kurie neturi 
apetito, o vietoj turi tik 
dispepsija. Jeigu vartosi 

SEVEROS... £ 
SKILVINIS...
BITTERIS...

! u< (Severą s Stomach Bitien.) - 
tai turėsi gera apetitą, ki 
tik suvalgysi, viską ir 

j sugromulosi, ir kada reiki 
iszsitusztinsi, turėsi isz

j valgio didele nauda.)
Buteli reikia mokėt : : |1.007*

NERAMUMAS 
n NAKCZ1A! 
■Jaigu tavo kūdikis pahns I 
"nakezia negražiai koseda-1 
urnas, taip tarytum jin kas 
■dusintu, negaiszuok nei j 
■valandėlės. Tai yra spa- 
”zmatiszkas krupas—labai 
apgavingajliga. Apvyniok 
kudikui gerkle sziltcmis 
skepetomis, dabok kad 
kambaryj butu szilta ir 
butuos neperdaug sausas 
oras,' duok 
SEVEROS.:.
BALSAMA... 
PLAUCZIAMS...

(Severu s Balsam for Lunga.) 

taip kaip nurodyta. Toj 
balsamo visuomet turėk j 
namie. Jis labai svarbus | 

Preke 25e. ir 50t.

__________ ____ ~
Pardaveneja...

Visi Aptiekbriai...' 
Beikakauk tik J Severos 
Gyduolių, neimk kitokiu. 
Daktariszkas patarimas 

DYKAI— .

W.F. Severą Co.
L C^DAR RAPIDS.IOWA

3Qf| Dainų tiktai f 
gu NUSIUNTIMU w

Iždaveiue Didele Ęnioga
Dainų susidedanti is> M

390 DAINŲ

5
Kuvtra druezei susiūta. Lž 
Kas nusipirks, ras visokiu P 
Dainų isz visu užkaboriu ks L]

Niisip:rkite o turėsit* Daindn, 
l’er ciela metu aut visudiendu

“SAULE” j
Muhaiioy City. I’a. |

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

DEL VAIKU. 25c.

“Saule" Mahanoy Cty, Pa.

nikeliuta duda, kuris 
graina gereiiraiszkei 
visokias muzikes ir 
dainias. Kiekvienas 
gali turėt savo name 
koncertą. 2.Geriausia 
Arm on i k a vokūzko 
iszdirbimo su notom 
ir nurodimaia 3.- 
Puikius stalavas ni
kelinis laikrodis su 
muzike, kiekviena 
karia grajina 10 min 
utiu. 4. Vyriszki arba 
moteriszki storai pa- 

auksoti laikrodėliai 5.-Stal- 
avi irankai gražioje dežuteje: 
6 peiliai, 6 videlcais, 6 dideli 
szauksztai, Omaži, 1 peilissvie- 
stui ir gxau^sztukas cukrui

i —v * Už musu dovana vien norime
gg R ' kad pagarsintumeti miuu firma terp jusu pažįstamų.

Atsiusk minis ant rankos 50c. markėms, o mes jums 
prisiusime 40 skrinoeziu tai ako 4 gatunku nž ir jusu ištrinkta dovana. 
Likusius $5.50 užmokėsit gavės tavora Kam tavoms nepatiks gali ja nejimtl 
ENGLISH-ASIATIC TOBACCO CO! Dept.E. 115 E.7tb.St; New York, N. T.

T\'\7"TZ' 4 T f Pirkyte už $6 00 vertes musu 
-L' •žinomos tabakos del cięaretu
ir ieisirinkit sau duvaoa isz sekaneziu daiktu: 
Nanjausis importuotas Fonografas sudidelia

NAUJAS GYVENIMAS!
tikri nauji metai

' Mh Tik tada pastoja Žmogui, kada užstoja naujas gyvenimas, kaip 
paliuoBuoja nuo visokių varginimų ir numeta nuo savgs litras. 

Jv, 4 yvulrių skaudėjimų naStę.
_ PhUadelphloa M. Klinikas daugybes žmonių apdovanojo su 

tikrais naujais metais, suteikiant nnuję gyveninę Ir 
z džiaugsmu, išgydant sergančlus-nesveikus. sugražinant

^,'į gcrQ sveikatątf. tų brangiausiu žmogaus turtj. I? tisu
k gelio fitai patys Žmonės kalba:
EL GARBUS TAUTIETI DR. KLINIKOS! Pirmiau

. \\ Į i gavimo Jųsų liekarbtų buvo teip bloga, kad dirbt negu
1 Įėjau. Paklausiau draugų rodos—atsišaukiau ir kaip 

* apturėjęs Jųsų Mylistos llekarstas, kurias suteikėt, au
vartojau, tai trumpam laike išgijau ir visi skaudėjimai 

bei roinatlzmas išnyko. Dabar sveikas, linksmas ir tūkstantį kartų dėkavoju. Savo dniuganu 
reikalaujantiems gero Daktaro pagelbos, visada rodysiu kreiptis prie Jus.

Su guodone A. KARANAUSKAS, Box 233. Seelyville, Ind.

H. HARSKOVIČE. 1723 Hancock St., Philadelphia, Pa. Laimi sirgęs sunkia vyriška 
liga Nuodugniai išgydytai, širdingai dSkavoJa Klinikul už gera sveikata ir nauja gyvenima- 
tlkrus naujus metus.

N.*mažiau yra dėkinga Mrs. MARĖ OČIPĖNĖ, Iš Conemaught. Pa. kuri Sirgusi P motus skau
dėjimu galvos, kojų, vidurių, pūslės, ir baltųjų tekėjimo liga, dabar džiaugiasi su nauja gera 
sveikata Ir dėkavoju l'IiiiadelphioB M. Klinikul. kurio tikros iiekarstos ir tobulas daktaras išgydė

KAIP DAUGELĮ, TEIP IR TAVE GALIMA IŠGYDYTI,
Jei tik nori be peilio ir operacijos PHiLADELPHIOS M. KLINIKAS užvedė daugybes naujų 
liekarstų, Išradimų ir pagerinimų, teip kad kitur geresnių nekarštų negalima gauti, čio
nai, apart kitų, yra gabus specialistas daktaras nuo vyriškų ligų.

JEIGU negali pribut asabiškai, tai parašyk lietuviškai kas kenkia, o gausi rodę, pamokini
mus. reikalingas llckarstas ir ant vietos išsigydysl. ApturSslttikrę sveikatai pagolbę nuo visokių 
ilgų, kaip VYRU, taip MOTERŲ, bei kurios tik varginimui užpuola: kaip šviežių, teipužslse- 
nėjusių, kaip ir nuo tų, kę kiti daktarai nesumano išgydyti. Kreipkis drąsiai, neklaldžiojant. 
Šiuom adresu rašyt:

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC 
1117 Walnut St, Philadelphia, Pa.

VALANDOS kasdien nuo 10 iki I po plot. Nedėliotus nuo 10 Iki 3 p. p. ' 
Ir vakarais nuo 6 iki 8 Utaniikals ir Pėtnyčlomls.

Philad. Med. Klinikai tikrai fallma tllįAt. PadėkavonCt Ištirtoj, IchLujtui,'
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W. Rynkewiczius
-.NOTARlVSZASi- 

233-235 W. Centre St, Mahanoy City, Pa.

ttdžlaou Uetnrink* Agentsra.
Parduoda Szipkortes ant 
•iaokiti drueziaaria ir 
iriausia Laivu.
iiuneziu Piningus in

Vinas Dalis Svieto
nriczianae ir pigiause
Visi tie kurie per mus 
luote apie tai geria žino

lazdų oda Dortovierne 
tol to ka nori savo dali

W.TRASKAUCKAS
Pirmutinis Lietuviszkas.

GRABORIUS
privaritie žmonių, mėtėsi in 
ganje social-židiszka. meginda ■ 
mas per juosus savo varda pa i 
kialt. Nes ir tuom apsigavo. I 
Socialistai džiaugėsi isz savo j 
draugo, ba puikei ir asztrei 
gundi darbininkus ant turcziu, i 
nes patis nieko jiam ne galėjo 1 
duotie, o da reikalavo no jio- 1 
jo, idant dikai darbszautu del i 
socialnai-židiezkos partijos, i 
Trokszdamas ka greicziause da 
sigriebt turto, mati Sikulekis, i i 
jog ir ant tojo kelo nieko ne11 
iszlaimes, jeszkojo per tai kito ' t 
kio spasabo del pripildimo i 
maiszo su auksu.

Dagirdo jisai, jog randasi i 
mieste turtinga mergina, o taje 1 
yra Zofije Sieverske, pasirūpi - 
no greitai su jaje su eitie in pa i 
žinte. Tuojaus prisiplaki prie ; 
josos brolo, prižadėdamas ea 
vo pagialba reikale, o norint 
tasai atsisakinėjo, jog ne reika ■ 
lauje. nes jokiu provu ne turi i 
ir tikisi ne turetie, vienok jau ' 
buvo pradže pažinties padari- i 
ta. i

Tankei atsilankinejo pas sta 
lori su visokeis mažos vertes 
reikalais, o sesere jiojo užkal ; 
binejo ant uliczios, kada toji 
ėjo atlankit biednus ir ligo
nius. Matidamas. jog jin name 
priiminėjo szaltai, rūpinosi 
advokatas kokiu norint spasa- 
bu padaritie prilankė sau mer ; 
gina O kad Zofije uszsiimine 
jo ligoneis, tai ir jisai ant kart 
stojosi labai jauslum ant pa- 
vargelu, kuruos ijje atlankine 
jo, ir teip taiki, jog tankei su 
sitikinejo su jaje namuose, ir 
kalbėjo su jaje apie varga 
žmonijos.

Zofije pagelba advokato pri 
įminėjo grąžei, nes szaltai, mis 
tindama, jog gal jausla del bie 
dnuju permainis sugadinta 
žmogų socializmu. Sikulekis j 
gi mislino po ne koniam lai-1 
kui, jog jau mergina stojosi 
del jiojo prilauki ir jog mažai 
reike lig apsipacziavimu su ja 
je ir suimte josos pasoga kad 
galėtu paskui stotis turtingu 
ponu. Tada jau ne reikalaus 
dirbt ir givens sau be rupes- 
czio.

Inžiurejas atsakante valan
da, kada karta sugrižinejo no 
sergantes seniuke?, kalbėjo 
apie palengvinimą josos vargo 
advokatas ant kart permaini 
savo kalba ant ko kito, prade 
jo greit milaszirdinguma Zo
fijos ir praszi josos, idant su 
similetu ant jiojo o butu jio 
pati.

Uszkalbinta tuom isz neži
nių mergina, pradėjo iszsikal- 
binet, pakreipi kalba ant ko 
kito, jog jųdviejų budai ne 
yr vienoki, jog advokata ant 
susirenkimu social-židiszku 
provije apie tai, jog žmonims 
tikėjimas yra ne reikalingas, 
ne moteriste, ne tevine; o apsi- 
paczevias su jaje, turėtu taisės 
savo nuomones pamest.

— Pana Zofije- tari Sikuls 
kis— asz esmių advokatu ir 
del uždarbio turu gint vagi ir 
razbaininka, Del to tik me- 
cziausi in gauja socialistu. Nes 
matau, jog jokios naudos isz 
to ne turu, tai noru ant ko ki
to verstis.

— In ten kur ponas dau
giau naudosi?

— O, tegul pana apie mane 
teip asztrei ne sudije. Prisie
kiu, j°g mane tikra meili stn 
me prie panos. Poni turi teip 
jausle szirdi ant kentejimo pa 
vargelu, tai suprasi mano ken
tėjimus ir susijudinsi gaileste, 
o persitikrinsi, jog gerai iszkir 
si. Tark tiktai viena 
darikie man vilti ne 
kie manės.

— Asz esmių po 
brolo, kurio klausau

bą atmusz. O asz aplaikias 
puse prigulinte Zofijei, prasi- 
szalisu, ir ne dariau ponui kon 
kurencijos. Tiktai ponas gerai 
pamislikite.

— Butu labai gerai isz po
no szales, tiktai toji aplinkeni- 
be užeina, jog sesuo mano ne 
turi prie pono jokio patrauki
mo, o tai už savo ta socializ
mą, kuri garsini.

Ka cze paiset ant noru ar 
ne noru merginos. Apkalbėjo 
mane priesz jaje, ir del to ne 
turi patraukimo, tegul tiktai 
ponas pagire priesz jaje socia
lizmą, o tuojaus stosis kitokia. 
O ant galo esi del josios kaip 
tėvas, tai turi klausit. Ir da 
velei, tai ira del pono ir del 
mano geroves. Ponas liksi 
prie cielo savo fabriko ir pats 
vienas mieste staloriausi.

— Ne gerai ponas pataikei, 
ponas advokatai. Asz ne noru 
mano sesutes skriaust. O kas ’ 
kiszasi moteristes, tai asz ati- 1 
duodu ant josios vales, ir kol '■ 
asz givas, ne pavelinsu, idant 1 
kas norint per priverta, arba ' 
per liežuvius rūpintųsi jaje 
apipainiot luomą moteristes, 1 
jagu prie ko ne turi patrau- 1 
kimo.

Aplaikias Sikulskis isz sza
les staloriaus atsakima, mėgi
no da visokeis spasabais gaut 
ant savo szales mergina, o kad 
toji ne galėjo apsigint nuobra- 
do, kožna karta atsiszaukinejo 
ant brolio, teip jis mislino, jog 
tame tasai ne labas brolis ira 
perszkada jog Zofijos ne gali 
gaut už paczia.

Pastanavijo-gi jin no kelio 
praszalint. Tikėjosi tada Zo- 
fije ant savo szales patraukt, 
o su jaje ir ne maža turtą, ku
ris tiktai jiam rūpėjo. Mislino 
jisai, jog mergina ne ira no 
jiojo tolima, tiktai su bunta- 
vota per broli, kuris labiause 
norėjo turetie szvogeri gizeli 
isz savo varstoto, kad visame 
jin iszvaduotu. Mat socialistai 
amatninkais niekina; o advo
katas turi didesne verte del 
merginos, negu ten kokis gi- 
zas stalorinius, kad ir davad- 
niauses; cze matomai brolis 
tame kenke ir Wronski priesz 
sesere gire o kitus visus peike.

Ilgai apmislinejo visokius 
planus, kad savo norams už- 
ganadint. Ant galo iezrinko 
viena plana, kuris nudavi bus 
geriausiu.

Iszrado koki tai reikalą pas 
stalori, turėdamas su savim 
szmoteli vaszko, atspaudi spi- 
nos skilele no rakto durise, in 
jiojo kancelarijuke. Toji kan- 
celaruki buvo ant pirmo pion- 
tro, vidurije namo, priesz ku
ria reikėjo pereitinet in kitus 
pakajus. Po tiesei rankai bu
vo miegstube staloriaus, o už 
jojo stubeles, sesers miegstube, 
naminis padėjimas, kukneli ir 
da šlubeli del kukarkos— Ju 
kancilerijoje turėjo teipo-gi 
rakta Wronskis, gizelis, idant 
kaip kada ne buna namieje 
Sewierskis, galėtu kožnam lai
ke ineitie ir pažiurete in knin- 
gas rokundu arba planu.

Atspaudias su vaszku ski
lele spinos rakto, paslepi prie 
saves, o iszeidamas už namo, 
da viena spina atspaudi no 
duriu ka vedi ant kiemo. Prie

■ to darbo niekas ne nužvelgi,
■ isz to labai džiaugėsi. Pagal 
i atspaudos liepi slesoriniam 
> gizelui padaritie du raktus; o

tas gizelis teipos-gi buvo ak
las socialistas, kuri ne viena 
karta gini sudia už visokius 
bjaurus daigtus. Sliesorius pa- 
dari raktus ne klausdamas kam 
jedu bus.

Dabar velei jeezkojo Sikuls- 
kis progos del padavimo už 
mėginimą tuju raktu. Buvo 
tuom kartu ne teip galima 
Ant galo nužiūrėjo valanda, 
kada brolis ir sesuo buvo uže- 
ja už namu, o Wronskis buvo 
varstotineje. Nubėgo augsz- 
tin, inkiszo rakta in duris ir 
atidari palengvele .įpina, Vė
lei užrakino, leidosi žemin ir 
nuejas pas bromą pamėgino 
nauje rakta spinoje. Viskas 
susidestinejo kanogenause. 
Dabar tik reikėjo palaukt ir 
užrast atsakante proga o imtis 
už darbo. Ne trukus toji-gi ir 
atsitaiki. Sewierskis pastati 
ant kiemo didele trioba, ku- 

i rioje patalpino dali varstotu.
Subatos diena atluosavo žmo-

NORKEWICZ
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Del Draugygcziūa- 
PriitatM puikei Szarfa* 

Juostas, Kepures, Karūna* 
Špilkas ir LL

Su kokiu nors reiksll 
kas-link Szipkorodl, 
Piningui ir LL 
Bastykite paa mMM • 
aplsdkyaiU

Daug szedien socialistai pro 
e ant savo susirinkimu dar- 
linkams ir kaimuoeziams 
ie bedas ir vargus, o kaipo 
luole ant to prisako pasida 
ima turtu katalikiniu. Ži- 
i daugiau turi miestuose mu 
iu negu katalikai ir dau- 
,u kapitalu bankose ir viso 

. >se vertelgietese, negu po 
■' , nes židiszku turtu socialia 

nesidalis del to, jog židai 
ka donias vadovams so
listu. Katalikai to ne daro, 
reike ant juju kariaut ir 
tas atimt, ka kožnas per sa- 
paezeduma sudėjo. Velei 
dniejei; jago nori ka isz tu- 
prižadejimu aplaikit, tai ve 
turi moketie ant užlaikimo 

i. ; u social niu rėksniu. Uždir- 
liiį- mažai, duokie mažai; uždir 

j , daug, duokie daug del žid 
. laikio socialiszko vado, ba 

už dika ne gali klikaut ir 
dika ne prižadinės aukso 
Inu.
Tokia tai yra kasdienine 
angelije socialistu. Kas tie 
e kliksmams užmoka, tasai 
na no tuju skelbtoju miletu.

4 ednas darbininkas isz savo 
lbw ižaus uždarbio meta graszi 
i t aukos riksniams, nes dova 
top h-: i laukia ant iszsipildimo tu
klia prižadėjimu. Ba nuolatos 

1 is bieduu ir turtingu. Kas 
ugiau dirba ir paezedžiau 

----- - vena, tas daugiau turi. Jog 
■ados yra žmonis ant svieto 
Jgvamislei, kurie meto pi
ngos, arba tankei ne tikėtai 
;os ir nelaimes atlanko žmo 

n, tai visados bus žmonis bied 
"|sni. Nieko ne pamaezis li- 

is iszsidalinimas. Tai butu 
rai vos ant vienos dienos; 
it ritojaus velei vienas ture-

5^
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Evangelijo socialnai-židisz 
i apsakinėjo pravadirei tei- 
>s-gi miestelije R. Apkvai- 

it 'a'a • iti prižadėjimais darbininkai 
deetinejo piningus “del so- 

■ aliniu mieriu”, nes ant nelai 
les mati, jog jemis ne yra ge- 
au, ir jog daug daugiau butu 
sm ntingiau padaria, jago

J! 390DI 
f ’ ~

' ' • • » /i £ S* llv? ~ -lenaisz geriausiu cziuzine - Ma skatika butu papeneja sa 
(Jo Anglijoj. vaikelus. Vietinis prabasz

Laidoja Klintis Numirusį tu Paaamd> 
Rygiuua ir Vežinu* del Pasivažinėjime 

Krausto Daigtus ii L L
Viską atlieka ka nogeriauae ir puikiausi 
3u virsi minėtais reikalais kreipkitės pa 
Jn o bukite visame užganėdintais.
530 VV. Centre St. Mahanoy City

No. 6.
Nusipirkite sau 
Buteliu
N0RKEVICZ1AUS
Geriausia Arielka

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

S. Norkewicz
408 West Mahanoy Are.

keletą

NO. 6,
Visam i“| AiSVE

I Visuomenes, Kultūros, Politikos, Liten

U    Popullariškal-Moksliškas L A I K R A
Į Eina du sykiu sąvaitej: Utarninke ir Pėtny
I Laikraštis “LAISVE” didelio formato, talpina raštus geriam

Kvailumas Amerikonu.
Niagara Falls buna daug visokiu nelaimingu atsitikimu. 

Ne senei vėl atsitiko nelaime, o priežaste buvo paežiu auku. 
Sztai kada upe užszalo, kelios ypatos nutarė perejt per upe 
ant kito kraszto ant ledo. Tuom kart szmotas ledo atlužo ant 
kurio radosi tris ypatos ir visi nuėjo žemyn vandenpuoliu ant 
smert. Paveikslas parodo szmota ledo ant kurio nelaimingi ra
dosi.

“Lietuviszkas
Dainorius"

SUSIDEDANTIS ISZ

-:39o:-
Visokiu Dainų

ui. Cytni.
PREKE $1, 

V'ačznaj kx«a

sius norėdamas palengvint 
ąrgszams, uždėjo broctva sz. 
incento o Paulo: viriszka ir

j W. loterine. Milaezirdingi sueiti 
■ Udunj G

Literatūros, 
ŠTI S

Pėtnyčioj.
............_  ____ - - ______ ______ », talpina raštus geriausiu raš-
tininky ir visuomet pilnas naujausių ir tikriausiy žirny. “LAISVES” 
prenumerata Suvienytose Valst. metams 2 dol., pusmečiui 1 dol. Už- 
rubežiuose—metams 3 dol., pusmečiai—$1.50.

Ant pažiūrėjimo siunčiam vieną numerj DYKAI!
Užsirašant laikraštį arba turint kokius nors reikalus adresuokite taip:

44 i AIC\/p” 242 West Broadway a 
VE, # so. BOSTON, MASS.

Naujausi apraszimai 
Dykai.

Kaip galima apsaugoti oda no 
ligų ir pats iszsigydyti be daktaro 
visokias odines ligas, plauku puolimą 
ir užsiauginima nežuli papuczkus. 
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 m 
mokate po keletą desetku doleriu už 
neiszgydima. Naudokytęs greitai isz 
szitos progos. Raszykite tuojaus ant 
adreso:

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

Vienatine Lietuviszka Banka su kapitolu $75,000 
kuris randasi popriežiura Valstijos Pennsylvania ir 
talpinaai loonam name kurios verte isznesa apie 
$150,000.00. Priima piningus ant paezedumo ir 
moka 4 procentą. Siunczia piningus in visas dalis 
svieto, greicziause ir pigiause. Agentūra minėtos 
Bankos P. V. OBIECUNAS & CO., parduoda 
Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius 
[rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu 
kancelarije po vadovyste Karoliaus VarasziausNotariuMO u£ 
Įtvirtinto per Gub. Vai. Pennsylvanios; padaro Doviernastis ir 
kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Russijoa Konaulla.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
Cor. 12-th. & Canon St., S.S.Pittsburg, P

JaEAGENCIJA P. V. OBIECUNAS&CO

KUR BUNA
Mano brolis Martinas Mondeikis, 

r Antanas Mioiunckas paeina isz 
Kauno gub., Panevėžio pav. Kibel- 
džiu sodžiaus Snaigių para,, 20 m. 
kaip amerike, 7 m. gyveno Thomas 
W. Va., isz ten iszvaževo nežinau in 
kur jis pats ar kas kitas praszau 
duot žine ant adreso; (qį o$)

nis no darbo; pats su ciela 
szeimina nusidavi in bažnieze, 
o po misziu ėmėsi už szventi- 
nimo tosios triobos. Vakare 
davi vakarieniuke, ant kurios 
užprasze visus savo darbiniu , 
kus ir kėlės ipatas isz miesto. 
Jau buvo geras isz vakaro 
kaip iezsiskirsti besiedninkai - 
nusiduodami ant atsilsio.

— Szedien visi uszsitraukia 
tai gerai miegos — pamielino 
advokatas — galesu be baimes 
triust.

Apie antra adina nakti ati
dari no priemenios duris ir pri 
dari pamaželi. Tikumą žemai 
vieezpatavo, kur buvo krautu 
ve visokiu padirbtu daiktu. 
Užėjo ant virszaus, atidari du
ris no kancelerijeles ir inejo in 
vidun. Isz paszalines miegstu- 
bes daejtinejo kriokimas. Ant 
pirsztu prisiartino prie lovos 
Serarskio, atidengi kaldra ir 
staigu ipu perveri krutinę su 
eztiletu net lig paežiai ranke
nai. Nelaimingas ne atsiduso. 
Numiri tuojaus.
Zudinto jas stovėjo valandėlė' 

ties savo auka godumo, o ma 
tidamas, jog jau ne kvėpuoja 
isztrauki sztileta, nuszluosti in 
kaldra paslepi ir pamaželi isz 
sineszdino isz pakajaus. Užra
kino duris no kancelerijeles ir 
no priemienios, ir malszei su 
grižo in savo kvatikra per nie
ką ne paregėtas. Tasai advoka 
telis, buvo tai pagadintas žmo
gus, teip kaip ir kožnas platin 
tojas socializmo, ir dabar, pa 
darias teip baisu darba, buvo 
spakainas.

Ant ritojaus ne paprastas 
krutėjimas vieszpatavo mieste. 
Žinia apie smerti Severskio pa 
judino visus. Visaip apie tai 
kalbėjo. Niekas vienok ne ga
lėjo atmitie tikro razbaininko; 
kad galėtu tiesiog pasakitie: tai 
tas nužudi. Staloris neprietelu 
ne turėjo, gizeli ir burszai jin 
milejo, tai kas galėjo jin nužu 
dint? Jagu tai vagis butu pa
daręs, butu paemias piningus, 
tuom laik nieko ne pajudinta, 
piningai ir kokios buvo bran- 
genibes, viekas ant savo vietos.

' Norint žandarai gana sznipiue 
! jo, nieko lig ežiam laikui neda 
' eeke.

(Tolinus bus.)

Mano pusbrolis Andrius Lazauc- 
kas paeina isz Suvalkų gub., Nau- 
miesezio pav., 19 m. kaip amerike 
jis pats ar kas kitas praszau duot ži
ne ant adreso: (qį o1))

Ant. Obelionis
112 Staunton st. Wilkes-Barre Pa.

Mano pussesere Ona Baszoniuke 
paeina isz Kauna gub., Szauliu pav., 
Ligoniu para , Stacunu sodos teipos- 
gi ir draugas Juozas Kazlauckas 
paeina isz Kauno gub. Szauliu pav., 
praszau atsiszaukt ant adreso:

V. Power*
Box 147 Brideghampton N.Y.

Mano brolis Antanas Jurgelaitis 
paeina isz Suvalkų gub., Naumies- 
ožio pav. girdėjau kad jin Wilkes 
Barre, Pa. mainose užmusze tai ja
gu kas apie jin žino praszau duot 
žine ant adreso:

J. Jurgelitis
St. Charles Mioh.Box 292

įKanceiar 
į Sir I j tvirtinto

Namine Mokykla
Gramatika Angliszkoa kalbos be 
mokintojo (apdaryta) $1.00. 
Vaiku Draugai arba kaip mokintis 
skaityti ir aszyti be moki. 15o. 
Naujai Budai^mokintisraszyti be 
mokintojo - - lOo.
Aritmetika iszmokinimui rokundu 
su paveikslais (apdaryta) 85o.

Pinigus siuskit per Money-Order.
P. Mikolainis

Box 62. New York, N. Y.

Introligatorne.
APD1BBTCVK KNYGŲ.

CTDYTOJAS Dr. Ignotas Stankus M. D.
pabaigęs daktarišką mokslą universitete valstijos Indiana. 
|r baigęs kvotimus aukščiausiojo ir jau paskutinėje dakia- 
riškoi mokykloj New York Post-Graduate MEDICAL 
SCHOOL 4 HOSPITAL, kurioje speciališkai išsilavina gy
dyme visokių pavojingiausių ligų ir daryme operacijų; pa
baigęs tą mokslą įgaun vardą aukšto, didžio daktaro. Dr 
1G. STANKUS, per kiek lailto buvo miestavu daktaru Indi
anapolis. Ind . kur turėjo didelę praktiką gydymo įvairių 
ligų atlikdamas savo užduot kuo geriaus‘eiir užganėdinan
čia* žmonijai dabar-gi pasišventęs labui savo brolių tautie
čių. ir kad apsaugot juos nuo išnaudojimo per nosažiniškua 
daktarus. įrengė savo Įocną naminį ligonbutį ir:
VISUS PAS SAVE SAKYDAMAS:KVIEGZIA

Jeigu sergi, ar kenkia kas sveikatai, skabei kreipkis pas manę ypat-iškai arba 
laišku, o busi išgydytas Jeigu kiti daktarai prlpaiino ligą neišgydoma, neabejok, 
nes aš turėdamas didesnę praktiką ir aukštesnį mokslą, tau pagelbėsiu ir sutelk
siu tikrai brolišką ir sąžinišką rodą. Kiekvienas iš atsišaukusių persilikr|s. kad 
esu pabaigęs didesnį daktarišką mokslą ir galiu geriau gydyti negu kiti daktarai 
svetimtaučiai. •• ——» —■—

__________ APSIIMU PASEKMINGAI IŠGYDYTI LIGAS __________°

Nuo reumatizmo, skaudėjimo ir gėlimo sąnarių, kaulų, strėnų ir šonų; nuo viso
kių kraujo ligų, užkietėjimo ir nedirbitno vidurių; išbėrimo, kūno nleiijltno, vi- 
šokiu spuogu, dedervinių, slinkimo plaukų; galvos skaudėjimo, nuo ligos širdies, 
inkstų, plaučių, kepenų. Nuo visokių nerviškų ligų, neuralgijos, drebėjimo gana-’ 
rių. numiejojimo ir išgąsčio; nuo greito nuilsimo, sunkaus kvėpavimo, peršalimo 
i r nuo visokių slogų Nuo visokių užkrečiamų lytiškų ligų, Ir visokių kitokių nu-x 
silpnėjimu sveikatos. Teip gi nuo visokių moterišką ligų, skausmtngųrrneregu- 
lanškų mėnesinių, baltųjų tekėjimo ir gumbo ligų:

^Turiu Speciališką Diplomą dėl darymo Operacijų. v
Išlikus būtinam reikalingumui operacijos, kada vaistai regai pagydyti kaipo 

tai: augimo vėžio skilvije ir visokių akmenų, skaudulių ir guzų, ar tai butų pūs
lėje, inkstuose, kepenyse ir žarnose, viską tąsu pagelba operacijos galima praša
linti kuo geriausei ir už menką mokestį. ♦ Darau teip gi operacijas ant kaulų, 
smegenų, grobų ir lytiškų organų, kaip vyrų teip Ir moterų Ištiesinu pritrauktas 
kojas ir rankas. Tšgydau su naujausio budo operacija rep’urą, už menką prekę.

Pertai kreipkitės kiekvienoje ligoje pas manę. Jeigu negalima pribūti ypališ- 
kai. tai parašykite ką skauda ir kokius nesveikumus jaučiate savij. o aš suprasiu 
viską Ir ištyręs duosiu rodą o jeigu reiks, prisiusiu Ir gyduoles, o tas nedaro skir
tumo kaip toli gyvęnate‘Amerikoj. Anglijoj. Kanadoj ar k'tose šalise. *5

Atsilankantiems ypatlškal ir dėl operacijų, turiu savo Įocną naminį pinkų
LTGOMBUTf. Biednus gydau DOVANAI. '

^Dr. Ignotas Stankus._M._D. ^'phiudeJ.phuSa.
Vai. Ofiso: no 0 ik 12. no 2 ik 4, ir no 6 Ik 8 vakare Nedeliomt no 1 ik 5 vakare-

Ayeidirba senos nialdakn ygea, istorine 
natos ir laikraszczei, kaipo tai:

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

Prisiunsdami knygas apmokekyte paėsto ai 
ekspreso kasztus. Adresas:

Lithuanian Bindery.
514 W. Spruce. JMebernv Cltv.

Mano brolis Petras Povlaitis pir
miau gyveno So. Boston Mass, o da
bar nežinau kur jis pats ar kas kitas 
praszau duot žino ant adreso:

M. Pavilaiozuke
888 E. 4th. st. Erie, Pa,

A. J. Keydoszius 
-AGENTAS- 

202 Troy St. Dayton, 0.
ėjo viena karta ant nedelos, 

paeimeldia nusprendinejo, 
:atra isz vargszu greicziause 
aaszialpt. Asz sudėtu auku 
uojaus aprūpinėjo biedniau- 
ius. Tai buvo socializmas ka- 
alikinis, kuris tuojaus paszel- 

“^'Sinėjo be jokiu klikemu.

Drauguveje moterių buvo

A4i
Skaliji® i'i

irilankiause Zofije Severske. 
ilokejo ijje iezjeszkot mieste 

^biednas ir sergantes moteres 
turios sarmatinoei praezit pa 

J'elbos, arba liga suspaustos. 
Įp,. Fazpu. J* /g jJauna dviaeszimtu metu mer-

x:.AireBTolntei

W.D.Boczkowski-Co
Mihuwy City. Pl i

TA V17 A T f Pžriy* si Fi te rtra 
U 1 JVaAJ. anoasji sbūoi del asum 
j is di&a;

Mano draugas Juozas Padialckas 
paeina isz Suvalkų gub., Mariampo- 
los pav. jis pats ar kas kitas praszau 
duot žine ant adreso:

Jos. Stržis
1612 Indiana avė. Sheboygan Wis.

Mano broloi Jurgis ir Jonas Bak- 
szei paeina isz Suvalkų gub. Kalva
rijos pav. Rudaminos pav., jis pats 
ar kas kitas praszau duot žine ant 
adreso;

Box 297
Jos. Bakszia

Coal Center Pa.

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.

Nuo visokiu spuogv ir išbėrimų, ant veido Ir kaklo ir viso kūno taipogi nuo kitu odos ir kraujo ligų, 
niera geresnio daktaro, kaip Dh. I. Stankus. Daug daktarų atlankiau, bet nei vienas negalėjo ilgy- 
<Jyti- Taip kalba Jos švilpa, 1011 Carlton Street Philadelphia Pa. __ >

Siuomi vietai dreiikiu savo Širdingi) padėką Dn Stankui td išgydymą nervų liga ir sugrąžinimu 
vyriškumo, kuriu kiti daktarai atsisakė išgydyti. Ir visims su slaptomis ligomis patariu kreiptis pa» 
Da. lo. Stankų, o nepastgulesne savo žygio A. Zmudzen. Salem, Mass. 51 Pingree Strvei. (
9 John Akuotaitis Montreal Que Cnna la. rašo: Meilaus gyly tojau:-S-šta diena kaip gavau nuo 

Tamstos liekamas ir vartoju sulvg užrašo, jau negabu atsideknvou Tamstai iš džiaugsmo da tik pa-' 
Aę Ii karstu sunaudoja u-bet jau visas susriprijau ir baigiu gyli Doug.ap neturu ką rašyti Yies jaune-| 
reikalauju daktariškos pagelbės Ta jkm figa kuri tnip daug prikankino mane .r kūną kiti daktarai! 
laike už neišgydoma, dabar Inu baigia gyti. Ačių Tamstoms ui pivų ir greitą išgydymą.
AS JUOZAPAS JANKŪNAS širdingai dėkai o u Dr Stankui už išgydymą manęs nuo sutinimo veldoid 
skausmo krutinėję, po širdžia ir nugaros; nuo didžio skautmo ir sutinimo vidurių ir gel mo kaulų. Kiti 
daktarai jau nebegalėje manęs išgydyti bet mano tautietis, daktaras Ignotas, atėjęs i mano narna* 
iškarto mnne išgydė ir padare sveiku. 253 N. 15 Street Philndelpain, Pa.
JAMES PAKO. 923 So. Gth Street Philadelphia, Pa. sako taip: ..Manęs niekas negalėjo llgydyti noo 
užsisenejusios paslaptingos ligos bet da ras Stankus su pagelba operacijos ir savo gydąlemis kurias 
po mano akiu savo aptiekoje sutnisč. manę j trumpą Iniką išgydė. Ačiū jam. Patariu visiems kreiptis 
pne dulr.'aro Ignoto Stunkaus; kurie Jau pometet nodieją išsigydyti.  _ i.

BANKING HOUSEBISCHOFF’S
287. Broadway Kampas Reade Ulicze

New .York, N. Y Teletonae: Worth 2822.
rnil/nlnnno tolūInCAKas reikalauna teisingo 

patarnavimo ir nori idant 
Jo reikalai liktu greit, 
atlikti tegul atsiszauki in

Seniausi
Bankini ’ 

Narna
Uždėta 1848m.

Szimtas Tukstanoziu Doleriu ($100,000) yra musu kaucija sudėta in 
Pinigus siunozime in Kraju kuo greioziausei. (rediszka kasė. 
Pinigus visu krasztu iszmainome psgal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaivin visu Linija in ir isz 

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del kenaujeneziu in Krajo pastorojame.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas 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.

Maco pažįstamas Kaz. Mazaika. 
10 metu kaip amerike, atvažavo in 
Piedmont, W.Va. paeina isz Para. 
Simno Pavietas Ujezdas Simno Gub. 
Suvalkų, praszau atsiszaukt ant ad
reso;

Wm. Palokas
900 E. Water St, Mahanoy City Pa.

v

į[ina, būdama pati sierata, jau ' 
2 i kitu sieratiste apleistųjų, ku 

ie tankei ne turėjo ka in bur
\ė la insidet. Vadino jaje Sa- 

■ naritonka del to jog kaip ne 
ięalejo ant susirinkimo iszpra 
izit paszelpos del ubagelu, ta 

j»da davinėjo savo piningus, 
į# Ne norėjo, idant kas turėtu 
> kenst.

Zofije buvo duktere turtin 
go staloriaus, kuris numirda
mas per greit, savo turtą ir 

jdideli varstotą paliko savo du
ll kterei ir sunui. Edwardas mo 
kintas kaip reike savo amate, 
vedi tolaus varstotą paveizdin- 
gai ir padauginejo turtą. Pa- 
czuotis ne norėjo teip ilgai, 
kol sesuo ne apsiviriavo. Ka
dai daaugo Zofije, tupinėjo 
apie jaje, norėdami gaut už pa 
ežia visokie žmonis. Daugiau- 
se del josos patiko Wronskis, 
gizelis, kuris buvo viriaueiu 
varstotineje josos brolo. Buvo 
lėtas vaikinas, darbszus, ne

S
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pati meisteri.
Teipos-gi tupinėjo apie Zo- 

fije, nekokie, Sikulekis jaunas 
advokatas, ne eenei apsisedias 
mieste R. Sikulskis ne kam 
buvo tikias advokatas ir viso
kius epasabus paeinaudojinejo, 
idant stotis gareum del visuo
menes. Kada visokie pakampi 
pei piszczikai ne galėjo Jiam

žodi, pa- 
užmirez-

Naujas Iszradimas.
Sulaiko puolancziu* plaukus, prlglalbeta 

įlaukama augti. Turime tukatanciiu pad»- 
lavoniu. iMsiuncdame dykai geras inform* 

djas apie prietastis puolančius plaukas to 
kaip tame atbėgti, adreearekytm
LLImlu te Im Y«itfc kNHn

Reikalingas lietuviszkas kriauozius 
(siuvėjas) mokantis kastumieroka 
darba prie vyriszku drabužiu mokan
tis ir no sztuku darbas ant ilgio laiko 
praszau atsiszaukt ant adreso :(qį oį) 

Th. Kvietelaitis
Box 270 Coaldale Pa.

apgloba 
kaip tė

vo ne galu ezedien nieko po 
nui paeakitie, praszau nusi- 
duot pas jin.

Advokatas mėgino da kitose 
dienose melst naudingo žodelo 
del saves, o kad jam tas vie
nok ne pasiseki, kreipėsi su 
tuom pas ijosos broli Seviers- 
ki.

Staloris priemi advokata 
grąžei, vienok tiesok pasaki, 
jog sesers, ne prižada jiam usz 
pacze, ba josos szirdeli užimta 
gizelu Vronskiu.

— Jagu sesuo isztekes už 
Wronskio, tai sau pasigadisi 
ba pas mus puse turto, uždės 
nauja varstotą ir no tavęs dar

NAUJA KNYGA
-PO VARDO-

PRIEJGIAUSES
MOKSLAS

ANGLISZKO
LIEŽUVIO BE

PAGIAI.BOS KITO.
Yn tai praktioznlauae Knyga 

kokloa lig aziol Lietuvei turėjo.
Ir teip Budėta, jog ka tiktai 

pribuviaa Grinorius i«z Lietuvos 
gali in trumpa laike, pate per 
save iszmokti Angolakai aaiek 
tiek kalbėt.

Toji Knyga druozei apdarita 
i* Franonaini raudona Budima 
ir kaaatooje tiktai J | < Kaaatoa 

aasiaatimo maa apmokama,

ŠAULĮ Mahanoy City

Mano draugas Kazimieras Danis 
paeina isz Kauno gub., Raseinių 
pav. Andrejavo para., jis pats ar 
kas kitas praszau duot žine ant adre- 
<°: (ii o,)

I.. Bruskinsky
Camp8 Winchester Wis

Mano seseri Agneszka Sznipiutes, 
mano teta Elzbieta Misiukevioziene, 
pus brolis Antanas Merkeviczius. 
Paeina isz Suvalkų gub, Mariampo- 
les pav. Pilniszku gurino. Pirmiaus 
gyveno Dalančia o dar nežino kur 
buna. Tegul jie patis ar kas kitas 
duoda žinia ant adreso: (gj o;)

Mrs. Rose Tilvik
1029 W. Centre st. Shenandoah Pa.

Pajieszkoj linas.
Petras Petrauokas mano brolio 22 

metu senumo paejnanozio iaz Kauno 
gub. Baseinu pav Kaltininku parapi
jos ir gmino Karesu kaimo, apie tris 
metai Amerika, paskutini karta ba
dai gyveno, Austin W. Va. Tegul 
jis pats ar kas kitas danesza man ži- 
ne ant adreso:

(61 o»)
Mr, Sta. Petrauckas,

500 W. Spruce it, Mahanoy City Pa

Lietuviszka Agentūra
Laivakorozia ant geriausiu Laivu 

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

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.
MOKI ANGLIŠKAI KALBĖTI

3-abari Laikas Mokintis
Geriausius rankvedžiue ir žodynus galite 

»uti, ii kurių pati per savi lengvu ir pi 
•u budu gali išiimokinti angliškai kalbėti 
.k neįeik tingėti.

1. ANGLIŠKOS KALBOS VADOVĖLIS
•utaisė J. Kaukia, tračia pataisyta laida, psi 
'4, kaina ....................................................... 25r

2. RANKVEDIS ANGLIŠKOS KALBOS 
agal Ollendorf’a, Harvey, Maxwell ir k 

us, nutaisė J. Laukis, pual. 307, kaina $1.2
Tu pati drūtai audimu apdaryta .... $1.5
3. KAIP RAŠYTI LAIŠKUS, littuviikoj' 

r angliškoje kalbose. Sutaisė J. Laukis. Šii
e knygoje yra daugybė laiškų visokiuose re 
aluose ir atsitikimuose abejose kalbose. Pu- 
93, kaina ;................................. 75<
Ta pati drūtai audimu apdaryta ... $1.0
4. KIŠENINIS ŽODYNĖLIS, lietuviška

■igliškos ir angliškai-lietuviškos kalbų. Teh 
pie 18.000 žodžių, parankus nešiotis kis< 
iiuje. Pini. 151, grąžuose audimo apdarur 
c, kaina .......................................................
Tas pats skuros apdaruose .................. 95c
5. ŽODYNAS lietuviškai-angliškos ir ant

škai-lictųviškoi kalbų. Sutaisė A. Lalis, dr 
» 1 turi pusi. 439, dalis II turi pusi. 835 
ykių 1274 puslapių, grąžei ir drūtai apdaryta 
2ina ........................................................... $6.o
Užsisakant virš minėtas knygas, kartu re> 

e ir pinigus prisiųsti, o lėšas prisiuntim 
■i apmokėsiu. Adresas:

M. J. DAMIJONAITIS
312-814 33rdSt- CHICAGO, ILL

UNION RATIONAL RANK.
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STOCK {125,000. SURPLUS IB PROFITS *800,000.
Sav. Vali t. Randai twi main Banks sudėta pining*.

Mokame antra procentą ant sudėtu pininga- 
Procentą pridcuam prie tavo piningu pirmi 
diena Saulio ir Liepos menesuoee, nepaisant 
ar atneszi parodini knygute ar ne.
Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą bu 
musu Banka, nepaisant ar mažas ar dydeli*.

HarrliM Bali, Prezidentą*. f ryte lyg 3 Bsplst.
F.J.Noonan, Vice-Prezidaatas. ...SubaismiZ..
W. H-Kohler Kaiijariaa. • ryta lyg 12 ai

c



7 A mini Siutą ar Overkoti 
/PIlBIlli Geriause pirkti pas
LOIIIIIII RYNKIEVICZIA

C RYNAI vilnonio ir kitokio materijolo 
geriausio dirbimo, pasiūti pagal

naujausios mados. Visokiu kolonu 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

Petnyczioje, Vasario 16 1 apie 
penkta valanda, Jonui Ranc- 
kui atsitiko baisi nelaime. 
Vaikinui bedirbant prieplau
koje, isz nežinių puolė aut. jo 
pundas vatos sverentis apie 
10 szimtu svaru, siilanždama* 
jo peczins. Nebaszninkas pa
liko dydeliani nubudime sena 
motinelia Tėvynėje o viena 
pusbroli Amerike. Gailingas 
miszes atlaike klebonas kun. 
J. Szesztokas su pamokslu. 
Lydėjo in kapus labai dydelis 
skaitlis žmonių, nes Jonas bu
vo liuksmaus ir gero budo vai
kinas ir gyveno pas gerus žmo 
nis Stotkus, kurie ir pasirū
pino grąžei jin palaidot.

— Praejta nedelia priėmė 
Auszros Vartų Panos Szv. Baž 
oyczioje penkios poros Sakra- 
menta moterystes, terp tu bu
vo ir vargonininkas Antanas 
Kaminskas su pana Ona Ejdu 
kevycziute giedorka.

— Parapijos reikalai labai 
gerai stovi ir žmonis yra užga- 
nadyti visuom. — Parapijo 
nas.

NE LAUKITE.

IinRyte Mahanojaus žmo
gaus rodą, kolei dar 

ne pervelu.

John Thomas nog 520 E. Centre 
St. Mahanoy City, Pa. sako: “Asz 
ir dabar garbinu Doan’s Kidney Pi- 
gulkas nog kepeniu. Per metus ken
tėjau dideli skausmą paežiuose. Kaip 
kada praeidavo paskui sugrįždavo 
didesni skausmai. Per keturis mene
sius ka tik galėjau dirbti, kada pasi
lenkiau vos galėjau vėl atsikelti. 
Dagirdau apie Doans Kidney Pigul- 
kas ir pamielinau iszbandyti, pradė
jau jias vartoti, skausmas pečiuose 
urnai prasiszalino ir kiti nesmagumai 
teip-gi dingo. Asz visados esmių 
pasirengus duoti garbe Doan’s Kid
ney Pigulkoms."

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

Parsiduoda Farma.
240 Akieriu isz to 120 akie 

riu iszdirotos žemes. Naujas 
tvarta< ir kiti budinkai. Visos 
reikal ngos maszinos su gyvu
liais. Viena mile nog dypo 13 
miliu nog Hazeltono. (m o;)

Mrs. M. Gelgot
Tank, Pa.

B

B

RAGAŽINSKAS

Sziomis dienomis muso tautietis
Ragažinskas pargabeno visokiu 

garimu, Amerikoniszku ir Importitu. 
Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu. 
Arako, Kimelio, Dziniu ir t. t. 
Teipgi skambanezio Alaus ir Porterio.

Duokyte dabar orderi o bus jumiF 
pristatyta in namus.

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

233-235 W. Centre St. Mahanoy City

KRUTANTI
PAVEIKSLAI

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELU.

SHENANDOAH. PA.
(MOVING PICTURES)

ANT BOCZKAUCKU SALES

Szia Nedela Tiktai
Subatoj

Inžanga Visiems tik 5c. 
jtW“Galite ateiti bile kada nog 
7-tos. lyg 9:30 ad. vakare o 
matysite visa perstatima.

Žinios Vietines,

— Panedelio vakara užside
gė fabrikas marszkiniu prigu
lintis prie Janoviczio, žido, ku 
ris radosi viražui O’Haros tvar 
to ant kampo Lloyd ir White 
ulicziu. Priek tam sudege 12 
namu kuriuosia gyveno muso 
tautieczei o kuriu visas žetnisz 
kas turtas nuėjo su durnais. 
Blc-des ugnis padare ant 75 
tukstaneziu doleriu. Ugnis de 
ge suvirezum per dvi valan
das.

Clairtoir, Pll.— Darbai 
gerai eina, isz kitur darbas ne 
lengva gaut.

Oras gražus..
— Lietuviu pusėtinas bū

relis, isz tu visokiu atsiranda.
— Aukos surinktos per Pet 

ra Auibroza isz Clairton, Pa. 
del Jono Langes, lozoriaus 
$31 38 o likosi nusiusta $20 50 
szirdingai isztariu aeziu del 
visu aukautoju.

Parduodu farmas.
Lietuviu kolonijoi Mic1 igan stei- 

te kur turi pirkia 105 Lietuviai far 
mas Mason paviete. Turiu ant par 
davimo gyvenamu farmu su budin- 
kais ir sodais. Lake paviete turi dau- 
frybe neiszdirbtu geru farmu ant 
engvu iszmokescziu. Raszykite o 

gausite lietuviszkas informacijas, 
knygele ir mapas dykai. udy oi) 

Anton Kiedis,
Peacock, Lako Co. Mich.

LIETUVIO KRAUTUVE.
Pas mane galima gauti naujausios 

mados laikrodėliu, žiedu, armonikų, 
skripku, ir visokiu muzikaliszku 
instrumentu. Geru britvu, drukuo- 
jainu maszinukiu, albumu fotografi
joms historiszku ir malda kningu, 
popieru laiszkams raszyti su pasiskai
tymais ir dainomis, su drukuotais 
nplinkui konvertais, tuzinas 25c., 5 
tuzinai $1 Perkupcziams lt 00 už $6 
magiszkos kazyros su kaziromis gal 
iszloszti daug piningu, $3. Kas norit 
mano naujo didelio kataliogo, prisiu 
skite 2c. marke ir nplaikysite jin rasi
te daugybe naudingu daiktu.

Naujai iszejo isz spaudos labai rei
kalinga katalikams kninga ‘Szaltinis( 
su puikiais apdarais kasztuoja $2.

Kreipkitės ant sziuo adresa:

W. WAIDELIS
112 Grand Street Brooklyn, N.

Nemokėk dykai 810.00, |
Apsigarsintoju. Jeigu apw 

gate liga, tai eikite pas savo 
miesto daktara.

Jaigu turi dantų gelima:Tzot 
nūs ant kojų, tai gausi po 5) 
gyduoje. Jaigu nepagelbetz 
bus sugražinti piningai. Teip 
gi iszsius placzes informacijų 
no ko plaukai slenka ir plii- 
ka, pleiskanų atsiradymae h 
nupuczkave veidai. Tukstan. 
czei dekavoja už dyka rodi B 
Raszyk tuojaus ant adreso: I

Gratis Specialists 
Box 106 Sta. W. Williamsburg I

Brooklyn, N. Y.

f
TU UI

AuerikeĮ
azfZLVTGBO

w.
520-522 W

— Gavėnia.
— Vertėtu truputi aprimal- 

szyt.

■— “Birutos koro perstati- 
mas ir balus gana pasekmingai 
nusidavė. Pelnas nog balaus 
buvo geras

— Nedeloje pripuola tris 
metai kaip a. a. D. T Bocz- 
katiskas jau silsysi amžinam 
pakajije. Toji tai diena yra 
liudniause del redakcijos “Sau 
les".

— Jonas Litvina viezius li
kos aresztavotu už mėginimą 
padegt narna Martino Yuodesz 
ko. Laike dydeles ugnies bu 
vo jisai matytas arti namo o in 
trumpa laika pasirodė durnai 
iszejnanti isz Yuodeszkos na
mo o nužiūrėjimas tuojaus puo 
le ant Litvinavicziaus.

Va

— Susirinkimas parapijos 
Sz. Juozapo R. K. kuris atsi
buvo seredos vakara ant Bocz- 
kausku sales atsib uvo mierije 
sutaikimo visu parapijonu o 
kad mažai susirinko nieko svar 
bio ne nutarta.

— Miestiszka rodą paženkli
no sekanczius specialiszkus 
policijantus ant- viso meto isz 
muso tautu ežiu: Martinas Tu- 
nila, Antanas Valentinavicze, 
Juozas Stefanik ir Pranas Mar 
cinkeviczius visi isz pirmo var 
do.

— Kožuas ateinantis ant 
paveikslu, Boczkaucku saleje, 
aplaikys numeravota tikieta 
Tasai tikietas bus geras del isz 
laimėjimo puikio auksinio gva 
rantyto žiedo.

— Visokiu reikalingu kny
geliu ant Gavėnios galima gau 
ti “Saules” ofise.

— Prie Catawisos uliczios 
likos surastas nepažinstamas 
žmogus apsiredias in darbinias 
drapanas pusgyvis, kaip rodos 
pataikintas per Redingo truki 
kada ėjo in darba. Žmonis uu- 
nesze ant stacijos isz kur likos 
nugabentas in ligonbuti nes 
tenais neatsgiaiviuias mirė — 
badai buvo ateivis.

— Gedimino draugyste nu
tarė per 3 menesius priiminėti 
naujus sąnarius tiktai tisz 50^ 
instojimo mokesties. Bus pri 
imti nog 21 m. lig 40 m. am
žiaus. Norintieji prieiraszyti 
tegul ateina ant mėnesiniu su
sirinkimu kurie atsibuna Utar 
ninkais po 20 —tai kožno mene 
šio, 7 ad vakare ant Lietuvisz- 
kos Mokslaines. Nauji prisi- 
rasze ka neturi Amerikonisz 
ku popiet u, draugyste to

kiems parūpina popieras in 
trumpa laika. Szita draugyste 
teipgi moka posmertine o ir 
paszialpa ligoje. Todėl norin
tieji prisiraszyti prie szitos pui 
kios draugystes privalo nepra
leis! ezitos progos. Nelaukyte 
paskutines dienos— prisiraszy 
Kite kogreiezianes. (

Brooklyn, N.Y.-- 10
Bario politikos ukesu Klubas 
losze teatra “Szvarkas ir Mili
ne ’ ant Memorial sales, tri 
veiksmą drama vaizdelis V. 
Gutovskio, versta Jaunuczio. 
Veikalas puikus, aktorei savo 
roles atlosze gana gerai. Žmo
nių prisirinko pusetines būre
lis ir visi buvo užganadyti, 
nes Brooklyne yra papratimas 
kad per teatrus garsintie, teip 
ir cze begarsinant vietoje teat
ro ifzejo prakalbos; duetas tar 
pe socialistu Szalczio ir kun 
Varnagirio, Klerikalo.

Ta pati vakara, kito klubo 
gimnastikos buvo vakariene su 
szokeis ant New Plaga sales. 
Inejgos tikietas $2,50 porai, 
Szio klubo narei gyrėsi, buk 
dirba del labo tautos o vadina 
mi atsiszaukimai ir tikietai bu 
vo spaudinti angliszkai. Pi au
dėjus vakarienei visi sumanes
ni szita pratarė in publika. 
Pirmininkas Lobanas kalbėjo 
angliszkai nors visi Lietuvei 
ten buvo. Musu lietuviams tai 
ir dydele beda, — Lietuvoje 
atsitraukė nog žagres musu 
jauni vaikinai pakliuvę in ka- 
riumene, užmirezta lietuvisz
kai o Amerike nog pikio ta pa 
ti padaro, mat ir Lobanas bu
vo kada kareivis amerikonisz- 
kos kariumenes. Ar-gi ne ge
da, užmirszti savo prigimta 
kalba?

— 12 diena Vasario tautisz 
ko namo saleje ant Grand uli
czios, buvo Susivienijmo Lietu 
viu. Amerikoje prakalbos su 
vienitu visu Brooklyno kuopti 
Kalbėtojai buvo Mikolainis. 
Lutkauskas ir centro pirminiu 
kas F. Živatkauckas. Visu bu 
vo placzei aj-zkinama apie su
sivienijimo reikalus, tik ant 
pabaigos isz prakalbu pasida
rė teatras. Pasibaigus prakal
bome, state klausimus ir toks 
larmus pakylo, kad tartum ži
do pipirai pabyro, o ta dare ei 
cilistai su savo tėvu Szukiu. 
Bet ir tėvui buvo dydele nelai 
me; Živatkauckas teip sukriti
kavo, kad net ne burtos nega
lėjo atverti. Tai da pirmas pa- 
naszus atsitikimas eieiliku te 
vu Szukiu Brooklyne. — Szir 

(t. f.) Bzinas. i

Grand Rapids. Mich.
— Ir czionais kylo neužga- 

nadimas parapijonu su kun. 
Matulaieziu kuri biskupas bu
vo priverstas iszkelti o in jo 
vieta prisiuntė kun. G-rvicka 
isz ko visa parapije nudžiugo. 
Parapijonai davė iezspaudint 
atsiszaukimus in visus para
pijomis idant ne mokėtu jokiu 
piningu pakol kuningas Ma
tulaitis czion bus. Nedeloje 
ketina pribut biskupo sekreto
rius, nes parapijonai tegul lai
kosi stipriai.

— Subatos naktį užsidegė 
klebonije. Ugnis buvo dydele, 
bet isz kokios priežasties pa- 
kylo tai niekas ne žino. Da
bar bus sunku priymti sveti
mus kuningus kurie pribus 
ant Miesijoe, kuri prasidės se 
redoi ir kaip rodos turės per- 
but hoteluosia.

— Musu mieste permaino 
visus numarus ant namu o 
kaip kur ir uliezes kitaip per- 
kriksztina. X.

810 N ag rados.
Antanas Kailis apie 25 m. 

senumo praeita Panedeli din 
go isz Mahanoy City ir isz dū
me in nežinomas vietas. Jis yra 
kaitomas už apleszima trijų 
vyriu kuperus ir paimdamas 
isz j u $110.00. Jisai be usu, 
plaukai tamsei szviesus, biski 
szvelpe kaip kalba, moka ir 
lenkiszkai. Turėjo juoda over 
koti, siutas rusvas margas, juo 
da kieta skribele, o ar 6 metai 
kaip Amerike. Duokite apie ji 
žinia, ant žemiaus padėto adre 
so o aplankysite $10 nagrados.

Ant. Szimonis. (to 18.) 
26 S. 7 St.

Mahanoy City, Pa.

Ant pardavimo.
Namai ant keturiu familijt 

ant viso loto po no. 604 — 60f 
West Center ulyczios. Dasiži- 
nokyte ant adreso: (y y)

Thomas Haugliney
12 E. Mah. St.

Mahanoy City, F <

Ant Pardavimo.
Puikus salimas su namais 

ant 626-W. Centre St. Maha
noy City, Pa. ant puses loto su 
namu ant vienos familijos ant 

j kito galo loto. Teipgi parduo
siu 2 arklius? anglininius veži 
mus riginas, boge, pleszkes ir’ 
t.t. Locninikas parduos nebran 
gei ba ketina irzvažuoti in Lie 
tuva. Atsiszaukite tuojaus ant 
adreso: (gp op)

P.M.
626 W. Centre St.

Mahanoy City, Pa.

VALSTIJOS KAS1JERIUS LAIKO PININGUS BANKE

MERCHANTS
BANKNG TRUST COMPANY

MAHANOY CITY, PA.

Suteikė geriausia plana del suczediiiima piningo 
ir lengviausia būda atmokejimo Morgeczio 
arba Dzodžmauto.

Mokame procentą ant visu sudėtu piningu.

------ Klerkai Kalba-------
Lietuviszkai, Lenkiszkai, 
Angelskai ir Vokiszkai.

Visados esme gatavi daryti
Atneszkyte savo piningus

Slavokiszkai,

bizni su jumis, 
in mnso banka.

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

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

...D1RDKT0RLAI...

W. RYNKIEWICZ 
L. ECKERT.

A. DANIS7.EWICZ.
J. HORNSBY.

M. GAVULA.
W. J. MILES.

Parsiduoda Salunai.
Turiu ant pardavimo 4 sa- 

lunuB ir “Wholesale Bizni” 
\7TC/")C Preke ealunu nog $1400 lig 

$2800 su naujais laisnais. Tie 
MOTERIS salunai randasi Mahanojuje ir 

aplinkinėj ir parsiduos be na- 
■— mu tik parsiduoda “good will 
.........ir ‘ fikszczerai” Kas norėtu 

Drūtos” pilaos givyhes' pirkti tegul raszo ant žemiaus 
padėta adreso o gaus visas in
formacijas. ('op oi)

B. Ragažinski.
54 N. Main St. 
Mahanoy City, Pa.

Puikus Plusziuei Kotai del Moterui

Reikalingas viras
Kuris norėtu vakarais ir 

sziaip liosame nuo darbo laike 
užsidirbte pinigu. Pavaiksz 
eziodamas savo apielinkej tarp 
draugu, pažįstamų ir kitu žmo 
niu. Kiekvienas sziek tiek stro 
pesnis vyrukas gali padarite 
puikius pinigus. Alės pamoki- 
sime kaip. Del artesnių žinių 
raszykite adresu: (7

Manager Room 29.
154 W. Randolph St., 

Chicago Ill

Užpraszom visas Moteris kurios geidže , 
pasilikt “Sveikos ir L . „ ,
ir moteriszkumo, kaip tai kitados buvojau- 
nistoje, pribūtu pas mane ir painatitu ka 
padare n del kitu moterių kurios ir kentėjo 
ant moteriszku nesmagumu. Jaigu jautiesi 
silpna ir ligūsta, nerišarmatyk nes pribuk 
ba jokios abejones.

Tokie dal'kai yra per svarbus ant atyde- 
jimo ant kito laiko, o pas mus aplaikisyte 
geresne PRIŽURA ir gydimo ne kaip gau
tumėte namie no savo daktaro.

KA VIENA MOTERE ISZ 
SCRANTON SAKO.

Mrs. J. P. Phillips pati miestiszko. 
inžinieriaus Scrantone sa ko: |
Dr. Alex. O Malley

Wilke’-Barre, Pa.
Sn Džiaugsmu daneaziti jumis kad viaisz- 

kai mane iragydote nog sunkios rupturoe ir 
vėlinu kitiems ligoniams kreiptis pas! 
jumis iaigunori būti iszgyditi be j>cilo arba . tVCrtfi 
pavojingų operacijų. Su Guodone ’

Mrs. J. P. Phillips 
1122 Sweetland Ave., Scranton, Pa.

Dr. Alex. O’Malley
158 So. Washington St., 

Wilkes-Barre, Pa.
Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai susikalbama 
ir siusiraszoma.

Pardavimas geriu Kotu pigiai.
Pirkome ju daugybe ir paženklinome pigia preke 
idant greit parduoti.
Mes parduodame dauginus Kailiniu Kotu negu kiti 
gztorai visam paviete.
Musu kotai yra teip kaip apgarsinti.

G! Ž i IX! A !X1 Mahanoy City, Shenandoah
i ! M i M jįjį, (jarniel, Landsford.

Y.

Vi

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

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS- 

Garsiu Lletintlszku-LenkiszkuVaiiti.

s
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Stovilas Laisves New York,
Sztai kaip tasai etovylas iszrodo iez augazto kurio fotografij* 

nuėmė lekiotojas Coffynas nog savo maszinos.

l’iiraiduodu Farina.
Turi 132 margu žemes, susi

deda isz 18 margu puikios 
girios o reszta dirbama žeme. 
Vandens užtektinai geras 
tvartas ir sodas. Visa žeme ap- 

tvoroms. Du arklei, 
karves ir visos prietaisos koki 
tik yra reikalingi prie gaspa- 
dorystes. Farma parsiduos 
tik už 28 szimtus doleriu o 
gyvulei ir prietaisos parsiduos 
atskiram kaip kas norės. Szita 
farma randasi prie plataus 
kelio lig miesto ir stacija ran
dasi 3 milos tolumo. Parsiduo
da pigei, už tai kad locninikas 
yra labai senas žmogus. Raszy 
kite tuojaus ant adreso, (dy) 

John Kvietkus
Box 158 Brookfield. N. Y. 

Madison Co.

Polithania State Bank
Cor. 22d. & Carson Sts.
S. S. Pittsburgh, Pa.

Vienintele lietuviszka Bunka, uždėta pei 
naczius lietuvius ir randasi po priežiūra 
Valdžios, priimam pinigus suezedinimui 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mus 
pinigus mokam 1-ta procentu, prakaitant 
kas 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visas 
dalis svieto, greit ir pigei, parduodam 
laivakortes ant visu linijų ir geležkeliu 
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. JLszdirbam 
visokios ruszies Rejentalnus Dokumentus ii 
vedam provas senam k rajui. Rejentelna 
kancelarijayra rėdoma per vnldiszka notara 
J. (i. Miliaueka. Užkviecziam lietuvius ii 
Lietu vaitos kreiptis pas mus ir pavest mums 
jusu bankinius reikalas o persui krisi t, kad 
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe 
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigu* 
siunezant paczed tunui in Banka, arba siusi 
in Lietuva, galima siųst Paczto Money 
Orderiu, Registruotam Lniszke, ar pe» 
Expreso Money Orderi.

Kiekvienas Lietu v »ozkas bziorninku 
teipgi privalo užlaikyti visada mūra 
puikias Lietuviszkas Gyduoles saro 
Sztoruose aut pardavimo, kad mūra 
tautieczei reikalaudami galėtu nusi
pirkti ir nereikalautu užduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztommkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokite 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvaran tuoj ame.

Egiutero No.l........................  26c.
Egiutero No.2...............................50c.
Zmijecznik.............25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai.............................. 36c.
Meszkus Most is............................. 25c.
Trejanka...............................  25c.
Lininieutasvaikams .... ..........26c.
Gyduoles nuo Kosulio................ 25c.
Liepiu Baisumas .. ..................... 25c.
Anty-Lakson del vaiku ........... 25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

’’ nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c. 
Vanduo uuo Akiu........................ 26c.
Cgniatraukis.., 
Skilvio Laužai................  .
Gyd. užlaikunui Viduriavimo ir 

Kruvinosios.......................... 76c.
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.60. 
Gyd. del nemalimo Pilvo.......... 60c.
Milteliai apstabdymui Galvos 

skaudėjimo....... . ....................10c-
Laszai nuo Dantų............. .  10c.
Muštis nuo gedimo ir prakaitavimo

Koju............................................ 25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Papauto..................15c.
Gyd. nuo Grippo...................... $1.25.
Plauku apsaugutojas....................Wc.
Muilas del Plauku........ . ............10c.
Milteliai nuo Kepenų.................. 35c.
Rožes Baisamas.............................25c.
Kinder Baisamas.......................... 25c.
Bobriaus Laszai............................00c.
Szvelnintojas...................................35c.
Kraujo valytojas.........................$2.00.
Nervu Ramintojas.....................$1.00,
Egzema arba odos uždegimas 

pas Vaikus.........................
Pleisteris (Kasztnvolo)............
Pamada Plaukams.....................
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise.... 
Gyduoles nuo Kiemens........ ..
Vengriškas Taisytojas Usu.... 
Inkstu Vaistas.

,25c.
.60c.
,16c.

,26c. ir $1.00.
Akines Dulkeles........... ................25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba

abclnai ska ismo ir skarbutis $1.25.
Gyd. nuo Parku ir Niežu........$2.U0.
Gyd. nuo Dedervines................$2.00.
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5J)0.

..25c.

..■15c.

.$1.21.
...2oc.
...26c.

AMERIKONIŠKA — LINIJA.
DIDŽIAUSI IR GREICZIAUSI GARLAIV AI—

Garlaivai iszrina kas dvi nedelas taip New Yoi ko o Rusijos be j< kiu perstojimu. 
PUIKI GARLAIVAI: CŽAll - KURSK - RUSSIA

In Rotterdoma 8 DienuR. In Libawa 11 Dienu. | /inrinivni ( Kursk.10 Vasario;l.ltuania 24 
$3.8 Treezla Klaaa I „ w vf rko ' Vakario; Birmai* Kovo; Kurak
$is Antra Klaaa «'O \ I ž. Kovo.
ttis Pirma Klaaa $7' * Apie (UugiaiiR įlaeižinoeite paamuao agentus arba
i’.8

1 lllllll lU^tt 51 ’ I uaugmi.r iiari/.juuonv puc ujuov o,'ruiu
A. E. JOHNSON & CO., (General Pa»seng;r Agt». l 27 Broadway, New York, N.Y.

NAUJAS ŽEMINIS TA VORAS

Visai. Dykai!
Kataliogas laikrodėliu, žie

du, špilkų ir t. t. prisiusk už 
kelis centus markiu tuojaus ap 
laikysi katalioga, mes už virsz 
minėtus daigtus pinigu isz kai 
no nereikalaujate tik apraszyk 
koki nori laikrodėli ar žiedą ir 
mes tuojaus prisiusime palai
kes kėlės dienas jagu ne patin 
ka sugrąžyk adgal. Reikalingi 
agentai tuojaus atsiszaukite no 
redami atsakymo gausite in- 
dek marke. ('19 °l)

L. F. Davis Agent.
Box 4066. Portland, Oreg.

Parsiduoda Farma.
Puiki farma viena mile nog 

Tuscarora, Walker Town- 
vhipe, Spliuylkillo paviete, 
Pennsylvanijoje. Namas, tvar
tas ir kiti budinkai, visi geram 
padėjime. Yra tai balsuojama 
vieta del tos apigardos, teipgi 
randasi ant vietos publikos vo 
gos. Tik 5 miles nog Tama
qua, Cumboles, New Philadel- 
phijos, Middleporto ir Maryd 
Nauja Bell kasikla randasi tik 
1 mile nog szitos farmos. Par- 
aiduos labai pigiai. Priežastis 
pardavimo yra kad locnininko 
pati nuolatos serga. Daeižino- 
kite apie daugiaus pas.

John J. Kelly. ( gp op) 
Attorney-at-Law 

Tamaqua, Pa.

Sziame laike aplaikome visokiu labaipuikiu Rudeniniu Apredimu 
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. Užpraszome visus atsilankyti 
ir pamatyti szita Nauja Tavora, kokio kituosią Sztoruose varge! 
galima rasti. Szitas Tavoras susideda isz Naujausiu Rudeniniu 
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku 
.Tekiu, Szlebiu, Trumpu ir ilgiu Kotu ir viską ta ka yra reikalinga 
del apredimo Moterių, Merginiu, Vaiku ir Kūdikiu,
Užlaikome visokiu Ceikiu del Szlubiniu Szlebiu o ir turime teipgi 
gatavu. Del Kūdikiu Knkszto turime visokiu Szlebukiu, Keipu 
Kepuraioziu ir t. t. Galima pas mumis piginus pirkti negu kitur. 
Ateikite o patis persitikrinsite kad pas mus geriausia pirkti, 

įjy l’as mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mahanov City. Pa

ŽIŪRĖKITE!

Laukite tos Dienos!

Didžiausias pardavimas ka da buvo, 
atsibus Herskerio name, kur pirmiaus 
laike sztora Joe Robins ant E. Centre 
Uliczios. Kada szitas pardavimas 
prasidės apgarsinsime vėlaus.

Tavoras bus parduodamas už 
pigiausia preke.

QCIUCDT’Q E. CENTRE ST., 
aE.IVMII o MAHANOY CITY

S. VValunas
Geriausias Lietuviszkas 

Sziauczius ir Czeveriku Sztorai.
Parduoda visokius apsiavimus už pigesni 

preke negu kitur. Užlaiko visokiu Czeveriku 
ir Pantapl u del vyriu, moterių ir vaiku. 
Geriausius skurinius ir guminius darbiniu! 
Czebatus ir Czeverikus. Priima visokiai 
pataisymus ir atlieka dai ba drueziai, puikiai 
ir pagal naujausia mada, pigiau negu kitL 
Pirkyte savo aysiavimus pas mane o busit! 
užganėdinti ir euczedinsite piningus.

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

Simona Waluna 
526 W. Centre UL, 

Mahanoy City, Penna.

A-B-Cela
----ARBA PRADŽIA-----

Skaitymo ir Raszymo 
DEL VAIKU. 25c.

“Saule” Mahanoy Cty, Pa.

Fr.Strawinshs
Lietuviszka Krautuve 

...Vyno, Likeru, Areilkoi ir AIaus...

1807 Carson St., S.S Flttsburgh, Pi,
Didžiauses Tikras Lietuviszkas
Skkulas Gervinu Amerikoj.

Ątraszykit man gromata, o asz jus 
pertikrinsiu kad galit pas mane gf ui 
tavora pigiau ne kaip kitur.

23 Akmenų Railroad Laikrodis 
įįįk-. Patentuotas regulatorii 

užsukamas isz vimaoi, 
del moterių ar vyru, 18k 

- - gvarantnot as ant 20
metu. Siusem szita 
laikrodi viflimsC.O.D 
už$5.75irexprero 
leszas isiegzaminavi 
mu*» J®* neLu8 toks 
sakom, Nemokėkite 
nei centą.

ATMINKIT, 
kitur užmokėkite už toki laikrodi in $35 
Su koznu Laikrodi duodam LenciugelL 
Excelsior Watch Co. *01 S“i.**iu

Vyru 
Moterių 

Valku

Dr. A. Yuszka, M. D.
...Lietuvis Gyditojas ir Chirurgo*..

Gydo visokias Ligas

—: Gyvenimas ir ofisas 
|749 So. fUliUd UI, Kampo 15-U*, U

Cbkafo, III. Tolofottu: Catil Ž11&

Bitai isz tul 
toks aplaiki 
Itno skaityt 
lois viena, 
kitm kokia 
Iskrasztis “S 
tatiecziu. V 
įhitytoju k 
geras vėlinio 
so: asi
norints su L 
patiko laikrai 
lengvai iezmc 
lietuviszkai, i 
sės laikrasztii 
palaušiu ekai 
dari daugiai 
kaitrio, pame 
iniu ir kitn 
kurie žmogui 
veuima.— A,

Aplinkinėj 
giliu sugavi 
Ingo veli a' 
Tu ka ta ji1 
maisto ant v 
Gavėnios.

Gal vienas 
noris pard 
nioiti po 51 
lĮsurstysim 
turi sunkei d 
pakol aždirt 
tai priligyn 
prie prekes 
kiauezinei 1 
brangus.

Popiežius 
pagialba del 
mkorie b 
trasus pro, 
joi, hzpani j< 
ruko kiek 
tokitiDczine 
ialalioti v 
puikautu 
Lietuviams 
valgyt!

Eume 
•tydz ant) 
U kiezasi 
lietoviszku 
praaiplatini 
linas muao 
h biznieri: 
daug augs 
timtauezin 
szendien 1 
turiu ne kt 
ki metai a 
kim kitoms 
aigyvennsit 
ėjus.— i 
lis. Ajrisz 
sis- ejs 
groseraztoi 
tp-iavimo 
šio bizni 1 
Niekados 
Jisai ejs t 
reikalingi 
mas, jog 
pakėlime 
tautos.

Priaii 
tieje n: 
ne szelp 
priguli 
organize 
kolektu, 
veda kai 
kadterp 
kiduonii 
kiek ran

Mal 
vienas t 
riu) es 
duoti! 
toki ko 
davėjai 
repinio 
tik tada 
da ejna 
nieko.




