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§ Shanghai, Kinai.— Pul
kas k areiviu pasikėlė prieszais 
randa Nankine. Apiplesze 
daugeli kromu. Vaiskas ap 
malszino pasikelelius.

Philadelphijos universite
tuose yra apie 8 studentai lie
tuviai, du isz tarpo ju atvaže- 
ve isz Lietuvos su paszportais, 
per vakacijas gryžta in Lietu
va. Tie du studentai yra tur
tingu tėvu vaikai, jie lankosi 
ir ant lietuviszku prakalbu.

Garsingas skripkorius Ku- 
belikas, kalba buk daugiau 
jau ne pribus in Amerika da- 
vinet koncertu ant savo smu
ko. Ar-gi Kubelikas ant 
tiek jau pralobtu kad ne pai
sytu ant amerikoniszku dole
riu?

LEWSK1
IMI KASTAS..
ilMuhlsti.

Už Važiojima paczto isz Tel- 
sziu in Alsėdžius mokes žydui 
200 rub. in . metus.

Po visus Suv. Steitus 
iszrinkti dydumu balsais 
gatai kurie iszrinks. 
Roosevelta ant prezidento. Ant 
tikrųjų vela bus prezidentu.

Socijalistai balsu pilnu szau- 
kia kad moteris turėtu lygias 
tiesas balsavimuos, o moteris 
socijalistams už tai szpiga ro
do, ir sccijalistu puse nepaini-

.udejimo Aušse..... 25c.
> Kiemais......—....60c
Taisytojas Ūso----- 15c
u..............25c.irll.0a

tukstanczoi 
pražuvo.

Kaip-gi tokiuose atsitiki
muose pažinti numirusi ir ats
kirti ji nuo gyvo? Pilnus šamo 
nes ir pajautimu nupuolimas, 
kvėpavimo ir kraujo bėgimo 
apsistojimas ir kai-kurie aki
mis pastebiami processai, sztai 
mirties ženklai; bet žinoma, ga 
Ii atsitikti, kad ligonio kvėpa
vimas nepatemijamas ir abel- 
nai visa jo fižiologiszkoji ir 
psichiszkoji ekonomija ant il
gesnio ar trumpesnio laiko nu
silpnėjo ligi žeminusiojo laip
snio. Tas atsitinka ir tada rei
kia nurodyti toki mirties ženk
lą kuris butu'tikriausiu ir vie
ninteliu.' Mokslininkas Ottas 
nurodo ta ženklą, pagal kuri 
nelaukiant lavono pasmirdimo, 
galima užsitikrinti žmogaus 
mirtyje. Nesijudinanczioje 
kambario atmosferoje reikia 
isztiesti mirusiojo ranka ir 
prie priszakines jos dalies pri- 
neszti deganti szakali tokiu 
budu, kad liepsna iszlengvo 
užgautu oda. Už keleto sekun
dų ant odos pasidarys pūsle 
kuri tuojau perprogs. Pūsles 
atsidaridimas taip greitas, kad 
jo pirma syki galima nepaste- 
beti; todėl reikia bandymą pra 
dėti ir atydžiai sekti ji. Toje 
vietoje, kur pūsle persprogsta 
atsiranda penkių kapeikų di 
dūmo deme ir pasikelia odyte 
(epidermis); likusis epidermis 
susirenka apvalio nudegimo 
pakraszcziuose, ir nėra jokio 
skystimo (eksudato). Jeigu-gi 
vienog, ta bandymą padaryti 
su gyvu žmogumi, tai nudegi
mas arba pūsle turėtu savyje 
ka nors skysta, bet nebutu 
pūsles. Toki gaza-užturenti 
pūsle esti tiktai tada, kada 
kraujo bėgimas visiszkai apsi
stoja ir ant to remanties, gali
ma su pilnu užsitikrinimu pa
sakyti, 
mirė.

Philadelphijoj kompanija 
dideses Lietuviszko “Music 
Hali” ant Allegheny avė. ir 
Tilton st. daug labai dar turi 
nuostoliu po sales apsvilimo. 
Visi vakarai buvo užsamdyti, 
dar kol pataisyta bus, negali 
nieks nieką veikt.

South pusei kuoperatyvisz- 
ka draugija lietuviu, muset isz 
tikro pavasari pradės statyt 
savo sale, nes rengėsi griaut 
visus namus kurie ant sales lo
tu stovi.

Philadelphijoje muset bus 
visokiu galvocziausiu daktaru 
lizdas. New Yorke valdžia 
juos iszkuteno, tai ten lizdus 
savo vyt pradeda jau negalet, 
kialesi in Philadelphia.

Philadelphijon girdima pri
buvo koks be pravardes dak
taras ir lenkiszkai garsinasi 
“Tysiące Cierpi-icych Ciesziį 
šie že Slawny Doktor przyje- 
chai.”

Tokius pusgalviszkus pagar
sinimus dalyt, tai tikras dak
taras sarmatytųsi.

Brooklyne, rengėjai Seimo 
Susivienyjimo L.A. labai isz- 
mintingai padare panaikydami 
su paroda po miestą vaiksz- 
cziojima. Tokie seimuose ap- 
vaikszcziojimai daro iszkasz- 
ežius draugystėms, rengėjams 
ir ne szis ne tas buna del dele
gatu atvaževusiu.

Regis po szio Seimo, viekas 
bus Susivienyjime sutvarkyta 
ir ineis in savo geras vežias vėl.

Seimuose, labai negerai pa
daro tie, kurie apsiima ka 
dirbt o paskui rezignuoja. 
Praeito Seimo rinkta kamisija 
labai daug ka turėjo sutvarky
me veikt, o veike toli ne viską 
pasilikę vien tik du kamisijos 
sanariai, o kad ir tie dviese 
butu szerius pastate, tai po ce
remonijai.

Susivienyjimo garsinta isto
rija Dievas žino kur dingo, 
per kele ta metu prie darbo 
neprieita. Mažu jau kur czyez- 
eziuje.

Szilale.
Ras. apskr. Pas mus 

žant paczta vidurnaktyj inlužo 
in upe ir vos tik iszgelbejo su
bėgę žmones pacztoriu arkli 
vežimą ir maisza su laiszkais 
ir laikraszcziais. Žmogus pus
gyvis isz vandes isztrauktas— 
atsigavo laiszkus ir laikrasz- 
czius— iszdžiovinus tapo iszda 
dalinta kam kas priguli Atsar 
gurno reikia daugiau.

dekre- 
vis-gi

Zokoninko Mococho isz 
Czenstakavo prova užbaigta 
Piotrakowoj, suteikė žmonijai 
ir laikrasztijai margas pažval- 
gas. Visi vienokiai garsina kad 
nubaustas 12 metu kalėjimo ir 
atimtos visos tiesos, bet toli 
nevienokiai apie zokoninku 
Paulinus ir apie Macocha nuo- 
moniauja. Nors jau po i 
tui, bet ateitis parodis 
ka nore daugiaus.

§ Hazleton, Pa.— 
Maslovskis, gyvenantis 
Green uliezioe bandė 
sau gyvasti per durima 
in krutinę. Meile buvo 
žaete užsikeisejimo.

8 Butte, Mont.—

1200 namu sudegė.
Tokio, Japonija.— Vela at 

lanke milžiniszka ugnis miestą 
Tokio Morcziaus 23 kuri su
naikino 1200 namu. Badai 
daugelis moterių ir vaiku pra
žuvo. Telegrafiszku daneszimu 
ne atėjo, tik laivas Orient ku
rie atplaukė in Viktoria adga- 
beno taja žine.

Ne kurie tvirtina, buk pro
fesorei turi geriauses atmintis 
nes isz sekanezio atsitiki
mo pasirodo buk tai yra ne
teisybe. Tūlas profesoris isz 
daktariszko universiteto Phi- 
ladelphioi vaikszcziodamas 
prie prūdo Central Parke, suė
mė varle, isztrauke laikrodėli 
isz kiezeniaus, idant pereiti- 
kiint plakimą pulso varlukes, 
po tam inmete ziegoreli in 
prūdą o varle insidejo in ki- 
szeniu.

VIO KRAUTUVE, 
ne galima gauti naujinsią 
krodeliu, tiedu, armonikų, 
ir visokiu nmnkilinkii 
.tu. Gerubritvu, drukuo- 
zinukiu, albumu foto^rtfi- 
tonazku ir malda kningu, 
aiszkama raazyti su pasukti- 
r dainomis, su diukuotūs 
konvertais, tuzinas 25c., 5 
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Naujas skandalus 
l’arižiiije.

Parižius, Francuzije.— Pan 
žinis laikrasztis “Journal” skel 
be apie neszvaru skandalu in 
kuri yra inmaiszyti daugeli 
ženklivu ypatų. Sztai ant palie 
pimo sudžiaus Chesnaya, ka- 
misorius palicijos aresztavojo 
tris moteres: Fleura, josios tar 
naite ir Wakler. Pirmutine isz 
ju turėjo narna paleistuviu, o 
Wakleriene būdama motina 
szesziu dukteriu nuo 10 lig 19 
metu atydavinejo in rankas pa 
leistuvingu vyru. In taja urvą 
atsilankinedavo ženklivos ypa- 
tos isz politikiszko svieto o 
terp ju ir sūnūs ministeriaus 
ir tūlas kamisorius palicijos. 
O kad sliectva tik ka prasidė
jo, per tai negalima dažinot 
apie viską.

J. Cziupkas, 367 N. Brom- 
bley avė. Scranton, Pa.— už
klauso “V L.” sekanezei; “1. 
Kuone visuomet angliszkuose 
laikraszcziuose tenka matyti 
szioki apgarsinimai: “Rail
way mail clerks letter carriers 
wanted. Good pay, fine posi
tions. Pay for instructions af
ter yon secure position. Liber
ty Institute, Rochester, N. Y.”

Stengsime iszaiszkyt p, 
Cziupkui pagal randaviszkas 
instrukeijes patai pyta “Ma
nual of Examinations” ižduo- 
ta per United States Civil 
Service commission kuris pats 
iezsiaiszkins:

“The commission has no con 
nection with any civil-service 
school or institute doing busi
ness by correspondence or 
otherwise, and has no infor
mation to furnish in legard to 
such. Their representatives are 
not permitted to inspect the 
examination papers of compe
titors. Authentic information 
in regard to examinations may 
be obtained only from the 
commission, ant without cost. 
The commission is in no way 
responsible for any statement 
contained in the advertisments 
of Fuch schools.”

Isz to duodasi suprast, jog 
visi toki institutai ne turi jo
kio susineszimu su randu. Exa 
minai ant visu randaviszku 
urėdu yra laikomi slaptybėje 
ir niekas ne gali žinoti isz laik 
kokius klausimus uždavines. 
Raszytojas szio straipsnio pa
sekmingai iždave examinus be 
pagialbos jokiu institutu ir 
gana gerai yra isztirynejas ir 
dasegtas kaip toki examinai 
yra vedami— paszalines pa
gialbos negalima aplaikyt jo
kiu budu.

Bcrnatavas.
Telsz. apskr. Pas mus tapo 

papildyta baisi žmogžudyste. 
Papjauta L Gelažinis isz Kre
tingos Žmogžudys suimtas ku
ris papjovęs su tikslu pleszimo 
bet radęs tik 6 kap. ir laikro-

uždegimo Daniu ubą 
ausmo ir (karbolis |L25. 
irku ir Niežo—1200.
edervinee........ .....1200.

Kansas City varginga nasz- 
le turėjo sude teismą bet tei- 
singystes ne galėjo aplaikyt. 
Josios kaimynas jai darode, 
idant Budžiui “paszmeruotu” 
delnus. Naszle gerai nesupra
tus ka tai ženklina “paszme- 
ruot” paėmė tauku ir iszpilde 
rodą savo kaimyno. Isz pra
džių sudže baisei Užsirūstino, 
nes vėliaus užsisarmatino ir 
iszdave viroka pasekmingai 
del vargingos naszles.— Iszsi- 
pilde priežodis nors karta: 
“kas ezmeruoje, tas važiuoje.”

Pedžionis.
Ezer. apskr. Pas mus szal- 

toje saklyczioje bemiegodamas 
numirė 16 m. berniukas. Poli
cija neleido laidoti bet kai ge
rai patepe tai tuojaus leido.. .

linkiai.
Telsziu apskr. Pas mus bu

vo dvejos laidotuves Numirus 
neturtingai mergaitei jos bro
liui muzikantui papraszius savo 
draugu, per laidotuves pagrie- 
že su triuboms. Klebonas tai 
iszgirdes— iszbare laidotuvi
ninkus O numirus turtingam 
— tapo pasamdyti muzikan
tai, kurie per visas laidotuves 
grieže, net ir po laidotuvių— 
kareziamoje, tai dar klebonas 
pagyre. Skyrius mat tame: už 
polaidojima neturtingos — 
klebonas gavo tik 7 rub. o už 
turtuoli — 100 rubliu. Mat 
kame skyrius!

Isz Lietuvos in Amerika 
svietelis plaukt nepaliauja. 
Turbūt tie keliauninkai ne
skaito ten joki laikraszti kad 
neinepangina kaip geras Ame
rikoj gyvenimas.

Kunigas Tumas’ važinėda
mas su prakalbomis po lietu- 
viszkas apygardas ten Lietu
voje, szimtus kartu geriaus 
butu padaręs kad nupasakotu 
lietuviams bjaurybiszkas isz- 
ligas czion ateiviams gyveni
mo, persekiojimus kokius atei
viai turi isz puses amerikonu, 
sunkenybes darbu ir t.t, tai su 
tuomi atgrestu nuo dauginimo
si isz tėvynės.

Budas stapdymo iszkeliaut 
kun. Tumo dabartinis t.y. 
bjauriojimas vien žmonių o ne 
iszligu pragyvenimo, nesustab
dys isz Lietuvos iszeivyste.

Penki 
blokai, kur radosi daugiause 
visokiu kromu likos sunaikin
ti per Ugne. Bledes padare ant 
milijonu.
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Prasarga del visu atejviu 
ne turineziu ukesiszku 

popleru.
Tomis dienomis likos pri- 

musztas po girres ir kitas ženk 
livas vietas persergejimai iž- 
drukuoti Angliszkai, Italijo- 
niszkai ir Lenkiszkai sekan- 
czios tiesos kuriuos rustai keti
na iszpildyt:

Prasarga del visu atejviu ne 
turineziu ukesiszku popieru.

“Jog yra uždrausta medžio
ti visiems tiems, kurie ne turi 
ukesiszku popieru.

Ne vale turėti jokio szauna- 
mo ginklo, mažo ar dydelio, 
sziam steite, nes jagu suymtu 
toki ginklą pas ypata kuri ne 
yra ukesu, tai užmokės 25 do
lerius bausmes.

Teip-gi gali būti nubaustu 
nuo 10 lig 100 doleriu už per
žengimą medžiokles tiesu, o ja 
gu ne gales užmokėti bausmes, 
tai už kožna doleri turės atse- 
det kalėjime.

Geriause parduok savo gink 
la arba sudegink, nes steitas 
tavo piningu nereikalauje ir 
ne geidže siunsti in kalėjimą 
tik nori idant pildytum tiesas 
Pennsylvanijos.

Atsimyk, jog ne gali med
žioti ar turėti joki ginklą pa
kol ne pasiliksi pilnu ukesu ir 
ne turėsi tiesu balsavime.”

Tokis tai ukazas nuo vald
žios kuris turi būti iszpildo- 
mas lig paskutiniam.

Badas platinasi Persijoj.
Teheranas, Persije.— Isz 

priežasties stokas kviecziu pa- 
kylo po visa sklypą dydelis ba 
das ir platinasi kas kart dau
giau. Randas paszelpos jokios 
ne duoda o tikėdamas, jog isz 
to gali pakilt sumiszimas, siun 
cze in pavojingiauses vietas 
persiszkus kazokus po vado- 
vysta rusiszko naczelninko.
Milžiniszkas laivas

atplaukė in Amerika.
Southampton, Angliję. — 

Ana diena iszplauke, pirma 
karta naujas laivas “Tytanic” 
prigulintis prie White Star li
nijos in New Yorka. Ant lai
vo randasi 350 pasažieriu pir- 
moi klasoi. Laivas “Tytanic” 
yra 882 pėdas ir G colius ilgio 
o ploczio 92į pėdas. Gali ja
me tilpt 3000 pasažieriu: 600 
pirmoi klasoi, 500 antroi kla
soi o 1900 treczioi klasoi;- lai- 
voriu ir visokiu tarnu turi 860 
žmonių.

nintoju sveikata Mc
‘&P&Q10...W.-------15c.
ipo.................4125-

Nuostabus atsitikimai.
Tula senele pasakojo man, 

kad jai prisėjo matyti lavona 
kur 15 minueziu po mirties pa 
liko taip sziltas. jog nustebino 
visus buvusius prie marinimo 
Mokslininkai-gi_* panasziu fak
tu pastebėjo gana daug. Apsi
stosime ant kai-kuriu isz ju. 
Vienas asmuo mirė nuo tuber- 
meningito ir už 35 minueziu, 
po mirties jo kūno szilima 
sieke jau 50 laipsniu; kitas 
mires taip gi nuo meningito, 
tik kiek kitokio charaktero 
už pusvalandžio, po mirties už 
szilo ligi 55 laipsniu ir, paga
linus vienas ligonis, mires nuo 
pneumonijos, už 5 minueziu 
po mirties šukele szilima ligi 
59 laipsniu. Ta pomirtine gi- 
pertermija neturėjo kokio-nors 
vietinio charaktero, bet vieno 
dai pletojos po visa kuna, su 
nedideliu tik skirtumu; taip 
szneryese szilima lyginos 53 
laipsniams, o tesiojoje žarnoje 
59 laipsniams. Trijuose liku
siuose atsitikimuose pomirtine 
szilima sieke 40 ir 41 laipsni 
Tokiu budu augszta kūno 
szilima dar nereiszkia kad nu
mirėlis gyvas. Lavone darosi 
tik chimiszki processai, kurie 
ir sukelia sziliuma.

1 Popiežius ne numirė.
Dydeli gailesti iezvere ant 

viso svieto, žine apie mirimą 
popiežiaus Piuso X kuri pri
buvo ana ketverga, nes ant 
džiaugsmo visiems tasai dane- 
szimas buvo ne tikras. Pir- 
miause žine pribuvo isz Rimo 
in Madridą buk popiežius mi
re o isz ten davė telegramus 
po visa svietą apie jojo mirti. 
Vėliaus pribuvo žine, buk tai 
yra melagingas daneszimas o 
tame kalte buvo telegrafisto 
kuris gerai žinios ne suprato. 
Popiežius po teisybei truputi 
serga nes kitaip jauezesi ant 
sveikatos gerai.

Tūlas Pittsburginis milijo- 
nierie padalino savo sunams 
$10,000,000 idant ne turėti to
sios sunkenybes ir rupesties 
apie savo milijonus. Jago tieje 
sunelei yra grinais Pittsburgi- 
neis milijoniereis, tai neatbū
tinai atsikratys nuo savo sun
kenybes teip-gi o iždalys juos 
terp aktorkiu ir sziaudiniu 
naszliu.

Danguje ar žemėjo?
Vienoje kareziamoje, netoli 

Krinczino, gere “tris broliu 
kai”. Vieno butą truputi silp
nesnes galveles. Jie tuoj inkau- 
szo ir nuvirto pastalen Kiti du' 
dar truputi “pauliavoje” iszsi- 
dangino namon. Gerasis Josz- 
kis, pamatęs žmogų pastalėje, 
postume ji pasuolin, idant gal 
vėlės kas nors nenuminti ir isz 
szalies užustate lenta. Tokiu 
budu nabagas Zablackas (to 
kia jo pavarde) atsidūrė tarp 
keturiu sienų it karste (grabe) 
Tula laika pamiegojęs nubun
da: griebia deszinen — siena, 
greibia kairėn— siena, virszu- 
je — siena “Blogai” kalba 
sau vienas: “tai mano jau nu
mirta Jeigu pragare, tai dar 
ka-gi daryt, galima kentet; 
bet jeigu danguje— tai tamso
ka”. — “A, pane Zabliacki 
sveikas drūtas!”— pasveikino 
Joszkis.

— O, Dieve tau dėkui, 
dar gyvas”!...— R. N.

Mat, socijalistai 
niekszystemis kad bjauriai in 
sipyksta, tai kartais žmones 
geru rodu aiptol klausyt 
nenori, nes ir socijalistai 
viską sudarko.

§ Oporto, Portugalije. — 
Automobilus, kuriame radosi 
daii*' pitsnžieriu inpuole in 
gylia grabe. Devini pasažierei 
likos užmusztais o szeszis pa- 
žeido.

§ Passaic, N.J.— Darbinin
kai kone visi sugrižo prie dar
bo in audyniezes. Aplaike pa
didinimą mokesties.

§ Philadelphia.— Czionais 
atsirado dvi senukes turinezios 
suvirszum 100 metu: Makala 
Ayers turinti 112 metu ir Elz
bieta Magill turinti 104 metus 
Abidvi yra drūtos ir sveikos.

San Antonio, Tex.— Visa 
szeimyna Williamo Burtino, 
murino, susidedante isz pen
kių ypatų likos nužudinti su 
pagialba kirvio. Žudintojaus 
ne susege.

Becos del Toro Panama. — 
Tukstanczei ypatų pražuvo o 
desetkai indijoniszku kaimeliu 
isznyko no virszunes žemes, 
per atsigaivinima vulkaniszko 
kalno Chiricjui Pear. Teip da- 
nesza kapitonas Olsvik kuris 
pribuvo in Mobile, Ala. iss 
Panamos.
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Skarbas senoje szilkineje 
skrybėlėje.

Parižius, Francuzije.— Ne 
senei locnininkas hoteliaus ap
laike sena szilkine skrybėlė po 
mirusiam dedei, kuris už gy- 
vasezio buvo labai juokingo 
budo. Aplaikes tokia dovana, 
labai užpiko ir inmete sena 
skrybėlė terp kitu senu rakan
du ant pastoges. Tomis dieno
mis vienas isz draugu hotel- 
ninko Mounieras, geisdamas 
pasiredyt kaipo valkata ant 
maskarados balaus, prasze jo
jo ar laikais ne turi senos szil- 
kines skrybėlės. Ilotelninkas 
atsimyne sau apie skrybėlė mi 
rūsio dėdės, parnesze nuo pas
toges ir uždėjo Maunierui ant 
galvos. Tas su džiaugsmu nu
sidavė ant balaus. Vienas isz 
szokyku nutrenkė jam skrybe 
le nuo galvos su lazdele, jog 
skrybėlė puldama susimusze. 
Pasilenkęs idant skrybėlė pa- 
kialt, paregėjo Maunieris, jog 
isz pamuszalo iszsikiszo bu- 
maszkos — keturios po tūks
tanti franku. Nusistebėjas ra 
diniu nubėgo pas savo dranga 
hotelninka, atydave piningus 
ir skrybėlė. Taja nakti hotel- 
ninkas padare dydeli balu del 
visu draugu ant atminties mi
rusio dėdės. Szilkinia skrybė
lė laiko dabar po stiklu kaipo 
dydžiause atminti.
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Kamemelagyscziu branduolys.
Laike Lawrenco straiku, 

mateme kad 3 laikraszcziai 
“Keleivis”, “Laisve” ir “Ko
va” visi tris socijalizmo pare- 
mejai ir platintojai, kalnus 
verte'ant “L. Vienybes” ir 
redaktoriaus Szirvydo, iszjuo- 
kiant ir bjauriojant “Vienybe” 
leido savo atakavimus ir ant 
straikieriu ingalijotu žmonių 
rinkimui atiku ant Ramanaus
ko su Ramanauskiene. Žmones 
kitur gyvendami, suprast ka
me teisybe negalėjo, bet sztai 
dabar Lawrenco lietuviai pa
dare 17 Kovo abelna susirin
kimą kur dalyvavo suvirsz 
1000 ypatų pat s priesz “Kelej 
vi”, “Laisve” ir “Kova” už
protestavo ir tuos laikraszczius 
tiesiogei už kelemas melagys
tes vadina szmeiliku traice; 
vot ir pasirodo kad tai toje 
Iraiceje ‘ Keleivij” “Laisvėj” 
ir “Kovoj,” guli tikrasis melą- 
gyseziu branduolys.

Taigi tūkstanti kartu gali
ma tikėti paežiu darbininku 
žodžiui teisingiaus, nei 'socija- 
listu laikraszcziu traicei. Fak
tą parodo patis Lawrenco dar
bininkai savo proteste tilpu- 
siame 29 No. “Saules.” Toki 
melagiai, iszsirodo tai isz po 
tamsios tvaigldes apasztalai. 
Jie savo karstaraszcziuos me
luodami apie stambius darbi
ninku reikalui, tiesiog terszia 
ir darko tikrojo socijalizmo 
idėja ir mierius.

3 dienomis muso tentais 
Bkas pargabeno 'isokiii 
nerikoniszxu ir Impotito. 
it visokiu Arielka, vyiin, 
įelio, Daniu ir t. k 
nbanozio Alsus ir Porterio 

i dabar orderi o bus jumii 

in uamuB.

56 N. Main St, 
lahanoy City.

— J. A. isz Sheboygan. — 
Tokios knygos neturime o ir 
neužsimoketu jia drukuoti už 
tai kad nevisi ligiai gauna mo 
keti.
—Franos Tvarijonas, Pittston, 
Pa. Da ne visiszkai darbi- 
ninkiszki ergelei sutaikinti 
West Virginijoi. Velintumem 
truputi palaukt. Ana diena 
atsibuvo baisi musztine prie 
kasikiu Monudsville. Geriause 
sėdėt ant vietos.

Turtingas ubagas.
Johnstown, Pa.— Mirė ežio 

nais garsingas ubagas Juozas 
Campalgo, kuri visoje aplin
kinėje žinojo kaipo “senas 
Juozas.” Kada graborius jin 
parenginejo ant palaidojimo ra 
do skarinaluosia deszimts tuks- 
taneziu doleriu. Lig sziam jo
kiu giminiu neatsirado.
Žudinsta laike musztines.

Wilmington, Del.— Stanis
lovas Bielewskis, likos užda
rytas kalėjime, būdamas prie- 
žrste mirties Stanislovo Prepo. 
Abudu Stanislovai isz nežino
mos priežasties susibarė o ne 
turėdamas kitokio ginklo arti 
mete in savo drauga degante 
lampa, kuri trukdama uždege 
drapanas ir nuo to mirė bai
siuose kankese.
Norėjo nužudyt uoszve, 

paeze ir save.
Philadelphia, Pa.— Juozas 

Olszewskis gyvenantys po No. 
4356 East Thompsom uliezios 
ir pasimetęs su paeze nuo ko
kio tai laiko, nuėjo pas savo 
uoszve Katrės Przybyszewskes 
mierije prikalbinimo savo pa- 
cziules idant sugrįžtu vela pas 
jin. Uoszve priesz tai pasi- 
prieszino. Tada Olszewskis 
szove iii uoszve du kartu o vė
liaus in paeze paleido tris. Po 
tam norėjo pats sau padaryti 
mirti, nes ne tekes szuviu pa
bėgo. Uoszve ir paezia nuga
beno in ligonbuti. L oszve mi
re trumpam laike.

Iszpilde savo laižybas.
Cincinnati, Ohio.— Jonas 

Breen, kurie ne senei susilaiži- 
no su savo pažinstamu salu- 
ninku buk suvalgys po tuziną 
beneniu per 30 dienu (kaip 
jau buvo apraszyta “Saulėje”) 
iszpilde savo užduote. Pasku- 
tinia diena kada suvalgė tuzi
ną baneniu užbaigė suvaly
damas penkis tuzinus kiauszi- 
niu, du tuzinu ojsteriu ir isz- 
gere kelioleka stiklu alaus.
Apsivedė su savo

pus-sesere isz nežinių.
Cincinnati, Ohio.— Tomis 

dienomis aplaike atsiskyrimą 
Jonas Ruch 22 metu nuo He
lenos Ruch 24 metu senumo, 
su kuria apsivedė 1910 mete, 
nežinodamas buk tai jojo pus- 
sere, ir tik dvi nedelias adgal 
dažinojo apie artima susigimi
niavimą su Helena.

Joju motina isztekejo už 
Rucho, kada susilaukė mer
gaite su kitu da priesz apeive- 
dima. In koki laika atėjo ant 
svieto jaunas Jonas ir abudu 
su Helena augo, nes motina 
užslėpė priesz vaikus savo nu
sidėjimą ir tik tiek pasakė Jo
nui, buk Helena yra josios au- 
gytine. Po apsivedimui jaunu 
žmonių, savžine ne davė atsil- 
sio motinai ir iždave vaikams 
savo slaptybe tik po dvieju 
metu pagivenimo drauge, per 
kuri tai laika susilaukė du 
vaikus.

Norints Jonas mili Helena 
labai, nes ne gali su jaja il- 
giaue gyvent, žinodamas, jog 
tai jojo pus-sesere. Vaikus 
paėmė su savim.
Kudykio verksmas 

ižgialbejo szeimyna.
Nanticoke, Pa.— Verks

mas kudykio ižgialbejo ketu- 
res szeimynas nuo sudegimo 
ant smert. Nakties laike verks 
mas mažos dukreles Jono 
Karczmarczyku iszbudino isz 
miego tėvus, o kada atsikėlė 
rado narna liepsnosią; ne tu
rėjo laiko apsiredyt suėmė 
vaikus, iszbego laukan duoda
mi žinia kaimynams apie ugni. 
Artimi namai sudege pakol 
pribuvo ngnngesei.
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Mirtis mielaszirdingos 
moteries.

Glen Echo, Md.— Miss. 
Clara Barton, 90 metu senu
mo, mire czionais praejta pet- 
nycze. Jieje tai uždėjo Ame- 
rike draugove Raudono Kri- 
žiaus (Red Cross Society), ku
riuos mieriu buvo neszti pa
gialba nelaimingiems ir pa 
žeistiems laike kares. Laike 
dydelio tvano Johnstowne 
1889 mete davė pagialba del 
sziiptu vargszu; teip-gi buvo 

bado Rosijoi 1892—. 
armeniszkos skerdynes 
m., laike Iszpaniezkos 
nukeliavo [in Kuba ant 

praszimo prezidento Mikinle- 
jaus ir t. t. o už savo nenuils
tanti darba aplaike daugeli 
medaliu nuo karalu ciesorių 
ir prezidentu. Likos, palaido
ta panedelio diena. Josios at
mintis pasiliks terp žmonių ant 
amžių terp vargszu ir tukstan- 
cziu kareiviu po visa vieta.

du-kart nedelinis laikrasztis
“SAULE”

nu TAI VIENATINIS LIETUVI8ZKA8 LAIKRASZTIS AMERIKA 
KURIS I8ZEINA DU-KART ANT NEDĖLIOS.

ibzeina kas utarninka ir petnyczia.
Prenumerata Kaaztuoja: ,

Sziauliai.
Sziauliu kapu sargas Vitkaus 

kas nuo pat jaunu dienu buvo 
kapsargiu ir visada buvo geras 
žmogus bet dabarJkaip paseno 
tai nebegeras, eme kunigai 
ji niekinti klebonas tai szio- 
kia tai tokia yda iszranda ir 
galu-gale jo visa amžių užgy
venta vieta atidavė U rbiecziui 
Eik, žmogeliau, sz unu lodyti 
arba mirk isz bado kur patvo
ryje... Geri žmones savo užsi
tarnavusi szuni senatvėje isz na 
mu neiszmeta o musu dvasisz- 
ki tėveliai sena žmogų lyg ko
ki skarmala isz namu iszkrapsz 
to; dar-gi toki žmogų kuris 
parapijai geras, isz parapijos 
namu iszmeta.



sufragistes yra kvailius bobos,Tik tos
Apvaldyt visus vyrus nori, teip jioms rodos, 

Geriau padarytu, kad namie sėdėtu 
Savo vyra ir vaikuczius prižiuretu.

—Kur josios vyras?

įlEISINGYSTE GAUSElI
i UŽSIMOKI i

Tu meti su duona
O jisai ant tavęs su akmeniu! 

Priežodis.

— Ka eze gelton—drugis, 
asz suvis nesibijau! Asz del 
pono kapitono ne savo givas- 
tes nesigailu už ižgidiuima ma 
no motinėlės, ir del to ne turu 
mažiausios baimes.

— Szaunas isz tavęs vaikas 
ir aukso turi! Jagu teip misli- 
ni, tai tave ne sulaikinesu. Ant 
galo, teisibe pasakius, gelton 
—drugis ne būna teip labai 
pavojinga del tuju, katrie to
sios ligos ne bijo. O per ka 
tai ejkie pas kapitoną, nes pir 
miause paduokie man taje skri 
nele, ka stovi tenais ant sze- 
pos — kalbėjo Katre.

Tarnas prineszi skrinele pas 
lova Katrės, o ijje paėmus rak 
teli isz po pagalves, atidari ja- 
je ir iszemi isz josos mažiuke 
dežuke pripildinta baltom dul 
kėlėm, teipos gi pleczkute tam 
sei raudono skistimo.

— Paimkie tai su savim — 
kalbėjo Katre uždaridama skri 
niūkė. Kaip nueisi pas kapito 
na, duosi jiarn pirmiause tojo 
raudono skistimo arbatini 
szaukszteli, o ligonis tuojaus 
užmigs. Kada pabus, imsi vė
lei valgiui szaukszta ir pras- 
kiedias vandenije szitu dulke
li! duosi jiarn ižgiart. Už adi- 
nos velei jiarn duosi szauksztu 
ka tuju laszu ir puse szauksz- 
to dulkelu su vandeniu. Ar su 
pratai mane ?

— Suprantu!—atšaki Ta
rnas ir viską jie pats paantri
no, kaip Katre insaki.

— Na teip! gerai! O dabar 
da viena prasarga del tavęs — 
dadavi Katre. — Jagu tu pa
justum skausmą galvos, arba 
sunkuma sunariu, tai tuojaus 
paimkie baltu dulkelu, o gel
ton— drugis ne prikimba, ipa- 
tingai jagu jiojo ne bijei. Da- 
bargi begkie kiek tik gali, ba 
toji liga ne mėgsta vilkint.

Tarnui to ne reikėjo sakitie, 
ba tuojaus leidosi in narna ka
pitono.

In kelee miliutas jau buvo 
ant vietos, o kapitoną rado pus 
givi, jau ligonis buvo be vald
žios. Raivesi baisei ir dejavo, 
sudegia ir suekirdia lupos dre- 
bėjo, akės kraujeis pasruvę, 
kaip kada blaszkesi, norint 
ranku ir kojų ne galėjo paju
dint. Usz tat Tarnas galėjo ka 
pitonui inpilt in burna laszu 
ir su džiaugsmu pamati, jog 
nustojo dejavias ir tuojaus už
migo. Da kelis kartus atsidu
so ir paskui miegojo kaip kū
dikis.

Tarnas sėdėjo prie lovos ir 
temino ant kapitono. Apie sa
ve ne paisi suvis, ba tiktai mis 
lino apie savo geradeju ir rū
pinosi jiam palengvint, kuris 
galėjusi su smerte.

Ligonis miegojo arti adinos, 
paskui pabudo ir pradėjo kaip 
apkvaitias dairitis. Paregejas 
Tama divijosi ir sau delnu 
kakta patrini.

— Isz kur czion atsiradai? 
— paklausi silpnu balsu. Kur 
ira Jonas mano tarnas?

•— Jono czion ne macziau, 
r *teki Tarnas, —nes tuom

— O nedorėlis! — sumurne 
į jo kapitonas per dantis.— Nes 
Itu vaike, — kalbėjo tolaus in 

Tama ar ne žinai, jog asz da- 
lipstetau pavietringa liga ?

— Asz žinau, žinau apie tai 
gerai ir del to atėjau poną pri 
žiuretie, — atšaki Tamas. — 
Katre ne galėdama in czion pa 
ti pributie, ba ne gali paeitie, 
davė man del pono giduolu. 
Tegul-gi ponas dabar paima 
biskuti tuju dulkelu o tikrai 
ponui palengvins!

— O kaip ira dora toji Kat 
re! — ieztan kapitonas. Paduo 
kie man giduoles:

Tanias pagal paliepima, in- 
pile in szaukszta ir su vande 
niu sumaiszias padavi kapito
nui, kuris paemias giduolu, gu 
Įėjo ilga laika malezei su pri
merktom akimi.

O kas do baisus kareztis! — 
atsiliepi už valandos. —Rodos 
man galva perplesz, gulu kaip 
liepsnose. Oj mano galva, ma
no galva!

— Brangus Dieve! na ka 
asz dabar darisiu? — atsiduso 
Tarnas. Katre man apie tai nie 
ko ne pasaki, kaip tiktai pada 
vinet skistimeli ir dulkeles. 
Nes man rodosi, jog tas ponui 
ne prigelbsti! Kas-žin ar 
butu gerai vilgint galva 
szaltu vandeniu? Tas 
kenks, turu pabandit.

Ižbego tuojaus ant kiemo, 
atneszi viedra vandenio. Su- 
vilgi skepeta ir uždėjo ligoniui 
ant karsztos galvos. Kaip ske 
peta suszilo, velei permaini ir 
vis maini be perstojimo per 
ciela adina.

— O kaip man smagu! — ta 
ri kapitonas puse balsu —pra
dedu atgaut pometi. — Tiktai 
dekie, dekie daugiau szalto 
vandenio o karsztis niažta.

Tarnas be perstojimo maini 
skepeta kol kapitonas ne už- 
tfiigu. Miegojo kietai ir leng
vai.

Tamas matidamas dideli pa
lengvinimą savo geradejaus, 
pamaželi iszslinko per duris, 
užrakino raktu ir nubėgo na
mon, kad danesztie motinai ir 
Katrei apie pasigerini ma ligo 
nio. O kaip Katrei pasaki, jog 
dėjo ant galvos szalta vandeni, 
tai pagiri labai, ir save kvai
lino, jog apie tai Tarnui buvo 
nžmirszus sakitie ir liepi beg- 
tie ka greieziause adgal ir mai 
nitie be palovos vandeni ant 
galvos.

— O kaip su tavim? Ar ge 
rai jautiesi ?

— Man gerai, tiktai noriu 
labai valgint.

Tuojaus pakilus motina nu
bėgo in kamarėlė, atneszi liku 
ežiu no piet ir stikleli vino, o 
Tamas greitai prarijąs skubino 
si pas ligoni. Džiaugėsi, jog ra 
do da ne pabudusi ir tuojaus 
permaini skepeta ant galvos. 
Ir da ne pabudo ligonis, mie
gojo net lig pusiaunaktes, pas 
kui pabudins praszi giart. Ta 
mas padavi jiam kriuža su 
vandeniu ir lig laszui visa isz 
geri. Matomai pasilengvino li
goniui ir gal butu velei užmi
gtas, kad ne butu Tamas pris- 
pirinejas imt giduolu.

— Tai jau ne reikalinga — 
tari kapitonas, — jaueziuosi, 
jog jau liga nustojo kankinus 
ir jau atgaunu sveikata,

Nieko ne maezino, Tamas 
ne atsitrauki ir priverti kapito

ne 
su
ne

na priimtie giduoles. Usz trum 
poa valandėlės ligonis da dru- t 
cziau užmigo, o Tarnas be pers i 
tojitno vilgi galva. Po teisibei i 
ir jiam pradėjo akie merktis, t 
nes atsimindamas ant paliepi- I 
mo Katrės, idant be paloves i 
vilgintu galva, ne pasidavi i 
miegui.

Apie penkta adina litmeti- : 
je, ligonis labai euezilo, o kve 
pavimas jiojo buvo lengvas ir i 
ilgas.

Tarnas da labiau abklojo, 
idant gerai iszprakaitautu.

Ant galo apie asztunta adi
na atidarb akis ir linksmai dai 
resi, jog Tamas isz džiaugsmo 
ne galėjo susilaikitie ir paezau 
ki:

— Kokis tai skirtumas sze- 
dien. Dėkui Dievui bile ponas 
sugrįžai in sveikata!

— Isz tikro, mano brangus 
vaike, matau, jog jau ne ira 
pavojaus, — tari kapitonas 
lengvu balsu. Jau tiktai silpnu 
man nee karazeziu, ka mania 
vakar teip degino, jau suvis 
ne turu.

Dalipstek tiktai mano ranka 
— na ar ne? ne karezta ne bis 
kio szalta!

Tarnas dalipstejo rankos, 
o prispaudias prie lupu su asza 
rums pabuezevo.

— Ko tu verki? — paklau 
ei kapitonas stebėdamasis.

— Tai isz džiaugsmo, jog 
Dievas del mus poną ižgialbe- 
j°-

— Teip ira, pirmiause Die
vas, o paskui tu! — tari kapi
tonas meilei. Da apie tai kitu 
kartu pakalbėsime, kaip tiktai 
suvis pasveiksu, o dabar n>is 
linu, jog butu gerai ka toki su 
valgit.

— Butu gerai ir jau didelis 
laikas, tiktai tegul ponas turi 
kiek kantribes, o asz nubėgau 
pas Katre, ijje geriame žinos, 
ka ponui duotie valgit.

— Gerai sakai Tameli! Beg 
kie — gi pas jaje ir pasikal 
bėk — o asz su ne kantrumu 
lauksu tavo sugrįžimo. Tiktai 
pastatikie 
vandenie.

Padari 
kapitono 
džiaugsmu, kur apsaki apie su 
grižima in sveikata ir jog ligo 
nis nori labai valgit.

— Tai bus gerai, jagu usz- 
simani valgit, tegul valgo, nes 
labai atsargei!

Pasaki ka pastaluot ir Ta 
mas tuojaus nubėgo in miestą 
nupirkt ko reikėjo . Doras vai 
kinelis padari vieką kaip bu
vo insakita o kapitonas ne tru 
kus buvo sveikas ir galėjo isz 
lovos pasikelt.

Pirmiause žinoma nusidavi 
pas Katre, kuri, jin su aszaro 
mis džiaugsmo pasveikino.

III.
Tamas ant tarnistos.

Tamas velei sugrižo prie 
vo darbo pas pilima. Viena 
diena, kada jiojo motina nuėjo 
in miestą nupirkt ezi ta, ba 
Katre dane vai kszcziojo, liko 
si namieje, atėjo kapitonas.

— Dėkui Dievui! jog velei 
poną kapitoną 
grinczeleje! — 
tre.

— Del tavęs 
mui, — atšaki 
Isz tikro tai geras vaikas ir 
kad ne jis tai szedien bueze po 
žeme. Noretau labai jiam usz 
tai atligint, ir tave norėjau pa 
klaust tavo rodos, ba tu jin 
geriau pažinsti negu asz.

— Jis del saves nieko le 
reikalauje tiktai norėtu moti
nai palengvint, — atšaki 
Katre. — Isz tikro labai tei
singas ir doras vaikas, kuris 
nežiūrėdamas ant saves gata
vas del kitu save paszvenst 
Asz velitau ponui kapitonui 
paimt jin ant tarnistos Jis bns 
isztikimesnis ir geresnis negu 
Jonas, ir kaip rodos ne apleis 
pono ligoje. Geresnio tarno 
niekur ponas ne rasi.

— Asz ne labai noretau — 
atšaki susirupinias kapitonas. 
Teisibi, dažiurejo mane ligoje 
rūpestingai, neg tas da ne ira 
davadu jiojo teisingistes. Juk 
pati žinai kiek jau kartu prisi 
gavau su tokeis tarnais. Kol 
asz jin prie saves prileisiu, tai 
pirmiause turu gerai jiojo bu 
da pažint.

— Katre nusijuoki ant tų
jų žodži ir tari:

— Ponas esi navatnas, asz* 
to ne noru klausitie. Usz Ta
ma asz duodu paranke, ba tai 
ira puikusir geras vaike Kam 
da daugiau davadu? Asz mie
linu, jog ir ponas esi tosos nuo 
monee, jog pono nelaimėje ne 
apleis.

— Hum! Tai pasirodis! Da 
žiurėjo jisai mane po teisibei 
ligoje, nes kas galėtu pasaki 
tie, jog tai 
pelno?

— E,

nesivari ant kokio

szale lovos kriuža

Tarnas pagal norą 
ir nul>ego namon su

sa

matau mano
Paezauki Ka

dėkui o ir Ta- 
kapitonas. —

kapitone? — tari j 
Katre, — ponas teip ne mieli
ni kaip kalbi. Asz pažinau po- \ 
no ezirdi. Ar gal ir asz ne es
mių del pono gera ir prilauki? 
Ka? Gal mielini ponas, jog ja
gu mano giduules usz. tai isz- 
gelbejo poną, kad gaut sauje 
aukso?

— O ne! Asz to ne mielinu!
— atšaki kapitonas.

— O Tamelo tai da ponas 
ne pažinai? Ar gal jie parei- 
kalavo kokio užmokeeczio už 
prižiūrėjimą ligoje?

Kapitonas biski eusimaiszi, 
ir ne drisdamas Katrei direte 
let in akis tari už valandos:

— Ne pik Katre! — gal ne 
teisei neieztikejau tam vaiki
nui. Nes tai ne reike divitie, 
ba tai per nedorus žmonis, ku 
rie man davėsi in ženklus?

— Nes svietas na ira teip 
nedoras ne visi žmonis vieno
kie, — atšaki givai Katre. Ta 
ma pažinau ir žinau, jog per 
dem ira doras vaikinelis. Ne 
mielina jisai ne apie save ne 
apie užmokeste, laimingas, jog 
apsaugojo no smert savo gera 
dejų. Paklausikie ponas ma
nes, priimkie Tameli ant tar- 
nistos o tikrai to ne pasigailė
si!

— O ar norės jisai motina 
apleistie? — paklausi kapito 
nas tolas matomai da neapsvars 
t'as, ka pradėt. — Asz jau ne 
ilgai usztruksiu Naujam Orlea

- ne, Usz kėlu dienu mielinu ke 
laut in savo plantacijes rižiu, 
o paskui, pridejas laiva viso- 
keis jevais ir vaiseis, judintis 
inkelone kaip kas metas, idant 
padaritie piningu už kava, ar

, bata, bovelna ir tižius. Kelo- 
ni mano pereitrauks apft septi 
nis menesue, o gal da ilgiau. 

, Ar mislini, jog Tarnas tiks ant 
teip ilgo atsiskirimo no moti- 

. nos?
i — Tai tegul ponas paklau

sė — atšaki Katre. — Žinau 
jog Tamelis daugiau nieko ne 

, trokszta kaip tiktai matit savo 
i motina laiminga, jagu per tai 
. ponas prižadėsi ne užmirszt 
i apie jaje, tai kėlaus su ponu 
, noringai, tuom labiaus jog ira 

prie pono tikrai prisiriezias.
| — Prisiriezias prie ma-
, nias?.... ir tai be noro isznau 

dojimo? — paklausi kapito
nas neisztikedamae.

— Teip yra, pone!— atšaki 
staigai Katre! jau biski su ne
kantrumu.

1 — Na, tai pamėginsiu— at-
’ saki kapitonas po valandėlei. 
1 Rito ateisiu in czion velei ir 
1 paklausiu jiojo, ar nori priim

tie tarnista pas mane. Apie 
1 tai niekam ne sakikie, asz no- 
' retail isz nežinių su tuom už- 

klupt ir dasižinot ar noringai 
ant to tiks. Juk supratai ma
nia Katre?

— Supratau ir tilesiu rodos 
nieko ne žinodama! Ne tru- 

‘ kusiszeju kapitonas o Katre 
1 net rankas isz džiaugsmo tri- 
i ni, kalbėdama:— Geras tai 
1 žmogieczes isz tojo kapitono, 

gaila tik tai jog teip labai 
‘ svietui neisztiki. Be abejones 
■ da jis persimainis, kaip tiktai 
i pažins gerai Tameli.

Ant ritojaus, tuojaus po už- 
’ tekėjimui saules, kol da Tarnas 
’ ne buvo iszejas in darba, pa- 
; sisuko ant kart kapitonas ir 
1 užtiko Tama su motina val- 
’ ganezitis pusriezius szale lovos 
1 Katrės. Szi rd ingai pasveikin- 
i tas tuojaus prakalbėjo in Ta- 
> ma:

— Klausik vaike, o ir Ilgi
nai praszau ponios Branderie- 

. nes paklausitie temingai. Kaip 
i del jus žinoma, pameti mania 
i mano tarnas bijodamasis gel- 
: ton-drugio o tas privereze ma- 
i ne pajieezkotie kita. Reikia 
I man jauno, sveiko, darbszio, 
i o priesz vieką teisingo žmu- 
i gaus, ir gatavas jiam duotie 

30 dol. ant menesio, valgi, 
drabuži ir viską, ka tiktai rei
kalaus. Už tat turi būtie prie

manias ant kožno paszaukimo, 
turi rito kelaut su manim ant 
mano p'antaciju, o paskui nu- 
siduotie ant ilgos kelones ma
riomis, kuri persitranks no sep 
tiniu lig asztuoniu menesiu. 
Ar ne pažinsti Tameli kokio 
vaikino, kuris apsiimtu man 
tarnauti?

Tarnas, kuris isz pradžios 
apkaito lig austi, o dirstelėjo 
ant motinos su žibantem akimi ( 
no džiaugsmo, paszoko no vie 
tos ir atsiliepi:

— Asz žinau apie toki vai- j 
kiną, kokio ponas reikalauji.

— Kas tas tokis?
— Asz pats, jagu ponas 

priesz tai nieko ne turėsi.
— Kaip tai, ar tu norėtu

mei motina apleistie?
— Ne ant visados, tiktai 

ant septiniu ar asztuoniu me
nesiu,— o ant galo, kaip ilgai 
busiu pas poną kapitoną, tai 
galiu būtie spakainas apie ma
no milerna motina.

— Kaip tu supranti ?
— Tai ira prastas daigtas! 

Kaip ilgai služisiu pas poną, 
tai ne reikalauju daug pinin
gu, arba suvis mažai, galetau 
visa savo alga atiduot motinai. 
Tada galėtu ijje lig muso su
grįžimui givent pas gera Kat
re, kuri kaip rodos isz savo 
namelio ne iszvans.

— O kas paskui bus?
Apie tai ne reike rūpintis; 

jau asz teip isztikimei tarnau
si u, jog ponas manias ne turės 
priežasties pavaritie.

— Asz mielinu, jog tu ne 
turi mierio per ciela savo gi- 
vaste tarnaut, ba kas tai do 
smagumas būtie nevalninku 
pas kita per ciela givaste?

— Apie save suvis nesiru- 
, pinu, ponas kapitone! Tegul 
, tiktai mano motina buna už- 
, ganad nta o kitokios laimes ne 
į noriu. Aut galo, ponas esi 
, mano geradejum, ponas isz- 

traukei mus isz nelaimes, po
nas iszgelbejei mus no smer- 
tiee badines o už tai niekados 
ne užmireziu.

— O ka poni Brander apie 
tai mislini? rodos matau asza- 
rae akise

— Teip, ponas kapitone, 
nes tai aszaros džiaugsmo, isz 
priežasties, jog sūnūs apie ma
ne ne užmirszta,— apie save 
ne paiso, bile tiktai motinai 
butu gerai!

— O ar poni pavėlinsi jiam 
su manim iszkeliaut?

— Jagu jin ponas priimi 
ant tarnistos, tai noringai pa
vėlinsiu, esmių persitikrinus, 
jog busi del jiojo rustum, nes 
ir geru ponu!

— Tai ir gerai, tinku ant 
to!— tari kapitonas pamisli- 
nias valandėlė.—
Tameli ant tarnistos ir tikiuo- 
8’u, j°g vienas ir antras nesi- 
gaileriva.

Tarnas ne susivaldi no 
džiaugsmo o motina net jaus- 
lei jin prie saves glamonėjo.

— Viskas gerai susitaiki— 
dadavi Katre. Ponas kapito
nas turėsi gera tarna o Tarnas 
gera poną.

— Duokie Dieve!— tari
kapitonas o paskui dadavi.— 
Ar isz tikro Tarnai 
tavo algos motinai 
net?

— Na tai kaip? 
ka, jagu bus galima. Pas po
ną tarnaujant ne daug man 
reikes.

— Jagu teip— tari kapito
nas, iszsiimdamas isz kisze- 
niaus koczioleli auksiniu penk 
doreliu ir dedamas ant stalo 
tari:— Tai poni Branderieni 
teiksiesi priimt užpelną Tarno 
už puse meto. O dabar mano 
vaike, atsisveikink bu motina 
ir Katre, rito priesz saules te
kėjimą turiva būtie ant gar
laivio o priesz tai da ne viena 
veikalą turiva atliktie.

Tarnas nevilkino. Motina 
pabuezevo ir palaimino jin, o 
Katre nuolatos 
kalbėjo:

— Su Dievu 
nesirūpink, asz 
ant tavo motinos.

Ne trukus Tarnas su savo 
ponu buvo jau ant uliczios, o 
likusi motina meldėsi pas 
Dieva padėjimo del sūnaus.

^Toliaus bus.)

Kaip in žentus ejni, 
Tai vienos akies ne tenki.

O kaip naszle ymi; tai abieju 
ne turi,

Džiaksone boba užkuri turėjo. 
Gera žmogų, o bet jin ne mi- 

lejo, 
Ir toki varga kentėjo

Jog bobai intikt ne galėjo. 
Vyro skrynele iszmete, 
In žydo tvarta pastate,

O jau plūdimas nesvietiszkas, 
Rodos ne galėtu plūst kitas. 

O kaip plusta, 
Net uždusta:

Asz tavęs tu gramozda i 
noriu, 

Suvis ne apstoju!
Asz be tavęs galiu gyvent, 
Tokie ve pakulius, nori po

nauti
Tu esi del manes ne ponas, 
Tokia kvailys ir balvonas!

Ir parejas isz darbo, ne turėjo 
kur pasidėt,

Turėjo ejt in kur kitur burdo 
jeizkot.

Bukyte atsargeis su apsipa- 
cziavimu,

Ba ne turesyte giaro gyve
nimo.

K * *
Badai Seeleyville karezemoje 

buvo balius, 
O-gi vyreli liejos kraujas, 

Paskui da susiprovojo, 
Po 20 doleriu užsimokėjo.

Ne galiu daugiau apie tai ra- 
szyti,

Nes kitus telegramus turiu 
varyti:

Priimsiu

nori dali 
nusiunti-

gal ir vis-

jin glosti ir

su Dievu ir 
busiu jausli

Nemokėk dykai 810.00,
Apsigarsintoju. Jeigu apsei 

gate liga, tai eikite pas savo 
miesto daktara.

Jaigu turi dantu gėlimą: kol 
nūs ant kojų, tai gausi po 5# 
gyduole. Jaigu nepagelbetu 
bus sugražinti piningai. Teip 
gi iszsius placzes informacijas 
no ko plaukai slenka ir plin
ka, pleiskanų atsiradymas ii 
nupuczkave veidai. Tukstan- 
czei dekavoja už dyka rodą. 
Raszyk tuojaus ant adreso:

Gratis Specialists
Box 106 Sta. W. Williamsburg 

Brooklyn, N. Y.

-ARBA PRADŽIA-----  
Skaitymo ir Raszymo 

DHL VAIKU. M*.

"Saule” Mahaaoy Cty, P«

ne

Du szvogerei Vorke gere, 
Na ir ant pagalios susitvėrė, 

Ant žemes sugriuvo, 
Už plauku laikėsi, ne paleido; 
Paskui daugiau gyminiu pri 

buvo, 
Kaip piktos dvases 'esti pra

dėjo.
Tai mat, kokis ant pecziu gy

venimas, 
Ar gi norėtu teip gyvent kat 

ras.

Juokas žmogų yma, 
Jagu kada atsimena, 

Kaip ne kurie skyrėsi nuo 
Lietuviu, 

Ir geidže laikytis staczetikiu.
Per praejtas Veli kas, 

Atsibuvo Niufilei susirinki
mas, 

Staczetikiu, 
Ir kataliku.

Tai mat vis gražiau, 
Vis tai poniszkai!

Turėjo ir gėrimu in vales, 
Tiktai buvo be dalies.

O kad palicmonai pribuvo, 
Tai ir szuvei girdėti buvo. 
In vikata vakare ne inejsi, 

Ba dalibuk su plitgaliu gausi 
Ten kone kožna supjausto 

Ir pataiso.
Jagu p. Saluninkas ne pasitai- 

f-ys,
Tai ko ne mate— pamatys.

Brooklyne vyras su reikalais 
in miestą nusivilko, 

Boba namie paliko, 
Kaip ilgai buvo, ne žine, 

O kada parėjo dviese, tai vai- 
kyne, 

Rado boba ir paliemona!
Tai vyruezei dari prašyt, bus 

gana.
Tai ma ne galvoja, 

Du vyrai paliemona suterioja, 
Tuojaus paliemonu daugiau 

subėgo, 
Prie duriu szturma daleido.

Del trijų davė in kaili gerai, 
Buvo ten riksmo ir aj vai!

Daug nebageliams kaltuos, 
Kol isz to iszsikivinklos.

Ilei jus Variorruno pasiutėlei, 
Ar-gi teip daro geri obiva- 

telei,
Naktimis nesivalkiokyte, 
In durie žmonių ne kumez- 

cziuokyte.
Už tokius darbelius galite 

kulka aplaikyt,
Ir už tai nieko ne galite pa

daryt,
Jau yra pasirengia jus priymt, 
Su szvininems bitelėms pavie- 

szint.
Geriau namie sedekyte, 

Užeirasze “Saule” ekaitykyte.

NAUJA KNYGA
PO VARDU-

PRIEJGIAUSES 
MOKSLAS

ANGLISZKO
LIEŽUVIO BE

PAGIALBOS KITO.
Yra tai praktiozniause Knyga 

kokios lig aziol Lietuvei turėjo.
Ir teip sudėta, jog ka tiktai 

prlbuvias G ri norius iez Lietuvos 
gali ia trumpa laikA pats per 
sava Užmokti Angelakai sriek 
tiek kalbėt.

Toji Knyga druotel a pd ari ta 
ia Franeuaini raudona audima 
ir kaaateoja tiktai J | a Kaaatv

8AULS Matuinoy City 
MeMMeMMe«MaMeM4

r—“KATALIKAS”—
12 PUSLAPIŲ DIDELIO FORMATO ILIUSTRUOTAS SAVAITRAŠTIS.

Didžiausias savaitinis lietuviškas laikraštis, išeinantis kas 
Ketvergis mieste Chicago, Ill.

Metams ISšuoja: Amerikoje - $2.00 
Europoje ir kitur - - - $3.00
Pusei metų: Amerikoje » $1.00 
Europoje ir kitur - - $1.50

“Katalike” Skaitytojas atranda daug visokių žinių iš 
Lietuvos ir iš viso svieto, daug pamokinimų, apysakų, pasa
kaičių ir visko. “Katalikas” statoma mašina “Linotype”, 
taigi raidės visados aiškios, naujos. “Katalikas” beparty- 
viškas laikraštis.

Užsirašantiems “Kataliką” duodama dovanos “Katali
ko” spaudos knygomis, o Naujiems Metams kiekvienam 
Skaitytojui veltui pasiunčiama lietuviškas sieninis Kalen
dorius.

PASTABA: Kas prisius *4.00, tasai gaus “Kataliką” visiems me
tams ir auksinę rašomąją plunksną (fountain pen) vertes $3.50.

Kas prisius SC.W, gaus metams “Kataliką" ir paveikslą Kovos ties 
Žalgirio is, Lietuvos žemlapį ir 8v. Tėvo Pijaus paveikslą.

® J. M. TANANEVICZE
'3244 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

Vienatine Lietuviezka Banka su kapito]u $75,000 
kuris randasi popriežiura Valstijos Pennsylvanios ir 
talpinasi loonam name kurios verte isznesa apie 
♦150,000.00. Priima piningus ant paozedumo ir."* A 
moka 4 procentą. Siunczia piningus in visas dalis* 
svieto, greieziause ir pigiausi. Agentūra minėtos' 
Bankos P. V. O BI ECU N AS & CO., parduoda 
Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius 
rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu 
kancelarije po vadovyste Karoliaus VnrfisziausNotariuszo už 
tvirtinto i»er Gub. Vai.Pennsylvania!; padaro Doviemastis ir 
kitokiu Ikjkumentos kurios užtvirtina Russijos Konsulia.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
Cor. 12-th. & Carson St., S.S.I’ittsburg, Pa 
AGENCIJA P. V. OBIECUNAS & CO

DIDIS GYDYTOJAS

Dr. IGNOTAS STANKUS M. D
Gydo pasekmlngiausiai visokias li

gas : vyrų, moterų, vaiku ir daro vi
sokias operacijas. Su geromis lekarsto* 
mis jo paties sutaisytomis. Dr. Igno
tas Stankus jau gimtus žmonių ifigydd 
katrie paliko ant visados sveikais, lin
ksmais ir jam dėkingi. Jis yra Vie
natinis Tikras Daktaras Lietuvis Phi* 
ladeipbijoj, pabaigęs daktariškus mok
slus Indianos Universitete ir baigęs di
džiųjų daktaru mokslu, The New York 
Post Graduate Medical School and Ho
spital.

Iš Daugelio Padėkavonių
Kelias Čia Patalpiname.

Aš Jurgis Lukoševiče, 128 E. Superior st., Chicago III., buvau labai 
slabnas ir turėjau kosulį, net buvau pametęs nodėjp būti sveiku, bet kuo 
met atsišaukiau pas Dr. Ignotf Stankų, jis už pirmo prisiuntimo gyduo
lių mane išgydė. Dėkavoju širdingai ir siunčiu $2.00<lovanu gastinČIaus.

M. Navickis, 5 Lincoln st, Brighton, Mass, rašo taip: Rašau šiandien 
laišką daktarui Ignotui Stankui su dideliu linksmumu, kad man sugrąži
no sveikatą. Labai dėkavoju. Skausmas krutinėję, strėnuose ir sunkus 
kvėpavimas jau sustojo, spuogai ir plėtmės nuo veido baigia gyti

Širdingai dėkavoju aš Jonas Požėla savo tautiečiai daktarui Ignotui 
Stankui už išgydymą augančius guzus kakle ir sugrąžinimą vyriškumo 
1601 Winter st., I'hiladelphia, pa

Turiu daugylię padėkavonių nuo merginu ir moterų už išgydymą nuo 
noreguliarišku mėnesiniu, baltųjų tekėjimu, skaudėjimo strėnų ir kojų.

Čia padykavo n ė s patalpintos su daleidimu pačiu ligonių. Kiti visi yra 
užlaikomi slaptybėje.

APSIIMU PASEKMINGAI IŠGYDYTI.
Nuo reumatizmo, skaudėjimo ir gėlimo sąnariu, kaulu, strėnų ir Šonu; 

nuo visokiu ligų, užkietėjimo ir ne<lirbimo viduriu, išbėrimo, kūno nie
žėjimo, visokiu spuogu, dedervinių, slinkimo plauku, galvos skaudėjimo, 
nuo ligos širdies, inkstu, plaučiu, kepenų. Nuo visokiu nervišku ligų, ne
uralgijos, drebėjimo sąnariu, nemiegojimo ir išgiišČi”, nuo greito nuilsimo 
ir sunkaus kvėpavimo, peršalimo ir nuo visokiu slogu. Nuo visokiu už
krečiamu lytišku ligų ir visokiu kitokiu nusilpnėjimu sveikatos. Taip gi 
nuo visokiu moterišku ilgu, skausmingu ir nereguliarišku mėnesiniu, 
baltųjų tekėjimu ir gumbo ligų.

Visi ligoniai kreipkitės pas daktarą Ignotą Stankų ypatiškal arba laišku 
be skirtumo, kaip toli gyvenate Amerikoj, Anglijoj. Kanadoj ir kitose ša- 
lyse, o apturėkit širdinga rodą ir pagelba.

DR. IGNATIUS STANKUS, M. D.
1210 So. Broad st., Philadelphia, Pa.
Offiso "J Nuo 9 iki 1 po pietų ir nuo 7 iki 9 vakare.
Valandos j’ Nedaliomis nuo 1 iki 4 po pietų.

DR. KOLER, LIETUVIS GYDITOJAS <
^ra t** vienatinis gyditojas Pittsburge, diplomroUB t 

Varszavoje, kuris turi suvirsz 15 metu iszhandimo, ( 
\ gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisantįjį 

kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus T rot i mus i 
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydo t 
Savvaliszkas Ligas. Jiojo specialiszkumas yra gydimu 

] Užsisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, Plaucziu Į
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubeginil, r 
Užsisnejusias Ligas kad ir pajinanozios nog Tėvu,

Reikale raszykite ant adreso
*7 \ \ nn v m r n 638 Penn Avė , Pittsbnrg, Pa.Dili nvLtn Adinoa: 9iki o vakare. Nedelojnog 9iki4pop!ek Į.

Lengvas, Greitas ir-Parankus Budas

PARAŠYK man Seneli, ritoj gausi lietuvišką Kataliogą: geriausių armoni
kų, koncertinų, klemctų, smuikų, triubų, lietuviškų knygų ir nuo kitokių 
smulkių daiktų prie manęs gaunamų.

Jeigu jau turit mano Kataliogą nr. 8, tai meldžiu apsisteliuoti i§jo šenai 
reikalingus sau daiktus, o už pora dienų gausite juos į namus bejoko klapato. 
Per 10 metų užsiimu šių prekyste ir, todėl turiu ganėtinai praktikos ir teisiu* 
gai išpildau užsakinius per pačtų arba exkspresą greičiausčj. Adresas: 
M. J. DAMIJONAITIS, <18-914 W. 33-rd St., CHICAGO, ILL.
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Vro tai pt»Wotnilw K.yg, 
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Šia prekyste ir, todėl pr J

9 Vienakis.
Apisaka isz Gadynes 
Francuzu Revolucijos.

— Kaip, už tokio tvarinio? 
Tokio susituokimo asz ne da- 
leisiu— nekados— nekados— 
nekados!—

Visagalingasai senijoras (Se- 
nijoru— vadinosi ponas Pran
cūzijoje) reke smarkaudamas, 
treptelejo stipriai kojomis ir 
veidas jo tamsiai paraudonavo.

Kaimiecziai drebėdami isz- 
ejo, kiekvienas žemai nusilen
kęs priesz poną.

Lauke Veronika apsikabino 
savo nusiminusi jauniki ir 
paeznabždejo: ne verkk, Luko- 
Bziau! Tu, o nekas kitas, busi 
mano vyru! —

* * *

N abagai kaimiecziai isz Me- 
gere gyveno liūdnybėje.

Maloningamjam ponui viesz 
pataujanti Prancūzijos karale- 
ne Marija Antuanetta iszrinko 
paezia, kuri iki sziuolaik buvo 
jos dvarmerge buvusi.

Atvykimas naujos marezios 
tapo sutiktas balsiais džiaugs
mo szauksmais kaimiecziu. 
Kuomi vergija gilesne, tuomi 
didesnis nusižeminimas.

Kaip visi bedniejie ir pris- 
paustiejei, abu numylėtiniu 
ir ju giminiecziai lūkuriavo 
visame kame kokios ten lab
darystes isz virezaus.

Naujoji poni prieteliszkai 
juokėsi visiems. Vienok nege
rai ji jaute save. Tad sako 
pylyje su savo puslaukininiu 
vyru ir jau po keliu menesiu 
ji paskubo vėl in Versaille, 
kur, kaip ji sake, karalene la
bai jos.reikalavo.

Vikontas kaip ir pirma atsi
davė medžiojimui žvėrių ir 
gražiu moteriszkiu.

Viena diena kada Lukoszius 
arti vieno gires ažero girde 
savo banda, pamate jis savo 
poną jojanti pro szali. Groves, 
kurio skerdžius negalėjo isz 
tolo pažinti, suszuko jam:

-— Berne, eik szian ir pri
taisyk man drueziaus kairi 
pentiną!

Lukoszius tuojaus atbėgo; 
bet toje valandoj žirgas nusi
gandęs susipynė ir akimirkoje 
raitelis gulėjo purviname van
denyje dumburio.

— Nuskęs, jei tu jam nepa
dėsi— pamislyjo Lukoszius— 
butu tai geriausia... Ne, tai 
tavo ponas ir virezininkas, nuo 
dievo pastatytas— sake jam 
religijos pajautimas.

Jis szoko paskui ji, ir vie
nok tikt pasidekavojant savo 
nežmoniszkai spėkai jis galėjo 
isztraukti isz purvyno savo po
ną ir kranta pasiekti.

Grovas rodėsi negyvu.
Ant szauksmu Lukosziaus, 

kur nežinojo, ka veikti, atėjo 
brolis Tarnas minykas, katram 
teko eiti pakeliui ir regeti visa 
atsitikima.

Jis kas žin kaip nepaprastai 
pažvelgė ant Lukosziaus ir pa
beldė tris kartus su pirsztu in 
kakta, lyg kad norėdamas pa
sakyti: -‘Tu kvaily!” vienok 
pradėjo daryti bandymus at 
gaivinimo kas jam ir pasisekė 
po daug pastangų., Grovas 
atidarė akis. Pirmas jo žodis 
buvo: kur yra Selim-Pasza?”

“Selim?”— “Mano žirgas!”
— Jis nubėgo toli, asz su

gausiu jin vėl, jei-gu Malo
ningas Ponas nereikalauja dau 
giaus mano patarnavimo.

— Eik tuojaus jieszkoti— 
ir grižk atgal.

— Pone grovai,— pradėjo 
minykas— geras žmogus czio- 
nai—■ iszvadavo tave nuo my
rio, jis gi yra vertas kokio nors 
atlyginimo.

— Na,— juk gi tas buvo 
tiktai jo pareiga, asz gi misly- 
ju, kad bjaurus veidas szitos 
baidykles pergąsdino mano 
dora žirgą.

— Ar tai tokia yr dekingys 
te sunaus didžiosios groviszkos 
gimines del iszvaduotojo jo 
gyvasties ?

— Sze tau viena doleri, kai 
mieti!

— Asz dekavoju, meilingas 
pone,— tarė žemai linktelda
mas Lukoszius,— bet asz pra
szau ne piningu. Jei asz gale- 
cziau iszpraszyti sau kokia 
nors malone, asz praszycziau...

— Sakyk-gi baudžiaunin-
___

— Pavėlinęs susipaeziuoti 
su Veronika!—

— Su kuom ? —
— Su Veronika Soubrigno- 

liūte.
Grovas tai balo, tai yel rau

donavo, jie drebėjo ir tarszki- 
no dantymis.

— Jusu Mylieta, Jusu My- 
lista!— Kas Tamistai!?

— Man nekas— szalin nuo 
mano akiu.

— O Veronika?—
— Abz priesz ta neko netu

riu, jei jin tavęs nori?
Minykas davė ženklą Lu- 

kosziui Tas atsitolino verk
damas isz džiaugsmo. Brolis 
Tarnas paskubo prie grovo.

Lukoszius parbege in savo 
kiemą ir suriko visas žėrėda
mas nuo džiaugsmo:

— Mieloji mano— Mieloji 
mano!

Jis pamate ja— verkenezia.
— Neverkk, mieloji, jis da- 

leido.
— Kas?
— Jis, musu geradejas, gro

vas! Lukoszius apsakė su 
džiaugsmu savo atsitikima.

— Ir tu jin iszgelbejai szita 
bjaurybe žmogaus pavidale?

Lukoszius stovėjo kaip ne
bylys.

— Bednas Lukosziau— ir 
asz patikau savo likimą jis sn- 
gvoltavojo mane ir paktinin- 
kas Darniquiet buvo jo sakal- 
tininku.—

Lukoszius sugniaužė kums- 
czias.

Ta paezia nakti sudege vi
sas kiemas paktininko Darni
quiet. Sugliaumijusi kuna 
Darnquiet’o rado tarp griuvė
siu.—

Lukoszius ir Veronika gy
veno drauge be bažnyczios pa
laiminimo. Veronika susilaukė 
mergaites, bet pati numirė pa- 
lage.

Praslinko dauginus kaip 15 
metu. Mergaite apkriksztyta 
Teresse vardu tapo iszauginta 
per Lukosziaus seseri. Pats 
Lukoszius, kurs važnycziauda- 
mas užsidirbdavo duonos kąs
ni, turėjo viena tikt mieli— 
savo mergaitėje! Teresse buvo 
paveiksiu savo motynoe; kad 
Lukoszius ne buvo tėvu kudy- 
kio, neks nežinojo, nei ne pa
turėjo, apart jo.

Lukoszius jaute neapykanta 
prieez viena tikt žmogų ant 
svieto, savo bajorponi, prieg 
tam rūpino jin baime, bau 
mergaite, kaip ir jos motyna, 
negalėtu tapti auka visagalin- 
go paleistuvio.

Ir eztai atėjo vėl ta diena, 
kada kasmet visi baudžiaunin
kai turėjo suveiti podraug su 
savo giminėmis ir savo bando
mis kur kuningas laistė jgalvi- 
jusirjuos paežius ir prasze 
dangaus malones del ju.

Dvasiszki inmoniai turėjo 
dar ir kita mieri— peržiūrėji
mą visos savasties ir turto, 
prie ko prigulėjo taipogi žmo
nes.

Suskaitymus visu dvikoju ir 
ketui kojų esybių turėjo dar 
mieri, paskirti duokle, kuria 
kiekvienos gimines tėvas turė
jo mokėti grovui. Szitos duok
les susidėjo isz priegimties 
daigtu ir buvo paskiriamos 
per pono urėdus pagal ju sav- 
vale ir upa. Malone ir nema
lone suprantama turėjo ežia 
svarbia intekme.

Prasidėjo paroda ir vedžio
jimas žmonių ir galviju. Ma- 
jordamas rasze koras, kurias 
turėjo užmokėti neatejusiejie 
virszininkai szeimynu ir bandų 
ir prasidėjo religijos ceremoni
jos.

Ponas su ginkluotais sargais 
aplinkui užėmė vieta ant savo 
sosto.

Pagal sena paproti ėjo žmo
nes 11 sodžių, kurie prigulėjo 
prie lobiu, pro szali groviszko 
sosto, visi vyrai be kepurių, 
pirmiau seneliai, toliau vyrai, 
jaunikaieziai ir ant galo vai
kai.

Tarpe ju taip-gi ėjo Teresse 
su gniužu laukiniu rožių ran
kose.

— Kokia graži mergina! 
pasakė virezininkas sargu už
pakalyje grovo.

— lez tiesu— atsake grovas 
insižiuredams paeargiai in vei
dą merginos— ji paneezi neži
nau in ka; bet— kur asz ma- 
cziau ta veidą?— Palankkit, 
kapitone, atveskit man tuojaus 
ta mergina*

— Atsisėsk, mergaite, isz 
kokio sodžiaus esi ?

— Isz Megere.—
— Kur tavo motina?
— Mano motyna seniai pa

laidota.—
— Kaip vadinas tavo tė

vas?—
— Lukoszius Goulchard.—
— Tas vienakis?- taip? o 

kaip vadinos tavo motyna?
— Veronika Subrignoi.—
— Veronika Subrignol! pa

sakė grovas atsidusdamas.—
— Kaip tu in ja panaszi, 

mielas vaike! —
•— Grovas pasilenke, kad 

pabueziuoti gražia mergina.
Riksmas dauginus panaszus 

in staugimą žvieries, nekaip in 
szaukema žmogaus, pergąsdino 
visus stovinezius aplink.—

Kaip žvėris szoko Lukoszius 
ant grovo, mergina ir apsika
bino už kaklo savo tęva. Ka
reiviai užpuolė ant jo.

— Szalin, budelio tarnai!—
— Tegul jis sau bėga, jis 

yra pasiutęs,— ramino grovas 
savuosius.

Kaimiecziu mynia ėjo tyloje 
pro szali.

— Ar nori Tamista palikti 
nenubaustu, ta bingu paszle- 
meka, klausė kaveiviu vado
vas.

— Ne dabar— ne dabar— 
atsake grovas apmastydamas.

Kelias dienas paskui Luko- 
szius tapo užpultas prie savo 
vežimo per kareivius ir inmes- 
tas in gilu skiepą groviszkos 
pylies.

Pėdas supuvusiu sziaudu 
buvo jo guoliu, kąsnis sausos 
duonos ir vandens puodas jo 
kasdieniniu maistu. Geležys 
spaude jo rankas.

15 menesiu praslinko! Buvo 
tai 4 d. Rugpjuties 1789 m 
Kas tai buvo, ka iszgirdo ne
laimingas vergas savo požia- 
miniame skiepe ?

— Lukosziau Goulchard!
— Kas ten yra ?
— Vainas esi! Apsidrąsink!
Iszlauže akmenius isz sujun

gė ir inkiszo ilgas kopeczias. 
Ir žemyn nukopė žmonių 
kiek tikt buvo vietos— priete
mai ir giminaieziai nelaisvio, 
mužikai trumpose kurtkose 
(kuzuose) apginkluoti dalgiais 
ir ragotinėmis.—

— Ar tai tu esi, vienaki ?—
Nežiūrint ant jo iszliesejimo 

ant jo ilgos barzdos pažino jin 
saviszkiai.

— Teve! Teve! szauke isz 
virszaus skaistus balsas mergi
nos.

— Czionai, mano vaike! 
Tai tu esi? Jau ilgai tave trosz 
kau pamatyti.

Ji stovėjo priesz jin tarp ži
buriu ir dalgiu—

Plaukai plevėsavo apie jos 
kakta, ant kurios matėsi rau
donas randas szobles kirezio.

Su nuoga krutinę, su bluza 
sudraskyta bajonetu, su rau
donu kalpoku ant galvos, ir 
kruvinu kardu rankoje, pane- 
szejo in liuosybes dievaite.

— Kelkis, eiksz bu mumis 
teve; mes inveikeme; liuosas 
esi!—

— Nuo ko?
— Nuo to, kurs kankino ir 

gėdino mus, ilgiau kaip per 
20 metu—- szauke kaimie
cziai.— Mes inememe jo tvirty 
ne— szauke Teresse,— mes, 
kaimiecziai baudžiauninkai isz 
visu kaimu, jis gynėsi ne blo
gai, bet mes inveikeme; eztai 
jo kardas. Isz jo tarnu neliko 
nei vieno!

Kaimiecziai suskaldė rete
žius, kuriais Lukoszius buvo 
Burieztas ir jis iszejo ant szvie- 
sios, kurios nebuvo mates dau
giau kaip meta.

Ilgai— ilgai jis savo nuvar 
ginta krutinę gere szviežu 
orą liusos priegimties.

— Bet kaip viskas atsitiko ? 
klausė iszliuosotasis isz kalėji
mo Lukoszius.

Bastilija Paryžiuje imta per 
žmones, karalius pagautas in 
nelaisve. Tautos susirinkimas 
apgarsino “žmogaus tiesas”.—

— Varpai man rodos gaud
žia....

“Taip, visosekaimuose aplin 
kui brolis Tarnas liepe traukti 
varpus, nesą lizdas musu var
gintojo yra suardytas. Brolis 
Tarnas apgarsino mums Liosy- 
bes evangelija. Visi žmones 
yra valui, nėra jokiu baudžiau 
ninku dauginu, jokio prispirti

GARSINGI RAZBA1NINKAI ALLEN’AI.

i

Lig ežiam laikui ne visa banda Allen’u pasidavė in rankas 
teisingystes, kurie užklupo ant sudo Hillsville, Va. ir nužudė 
sudže ir kitus virszininkus o po tam pasislėpė kainuosią. Jau 
kelis suėmė o terp tu randasi jauniauses isz Allen’u kuris likos 
suimtas per szerifa (su karabinu) ir buna gabentas kalejiman. 
Žemiau yra du advokatai kurie apgins žudintojus. Szendien 
pulkas milicijos ir daugeli pagialbininku szerifo yra apsiaubė 
kalnus kuriuose likusi sanarei tosios garsingos bandos randasi 
ir ketina nepasiduot lig paskutiniam.

no darbo, jokiu minyku ir jo
kiu minyszku ir tai buvo pas
kutines pylis, katros nupule 
Prancūzijoj”. Veizek ant mu
su broliu bluzose ir sabotuose, 
pakurstytu per broli Tama, 
po vada tavo dukters, mes su- 
ardem tvirtyne, nežiūrint ant 
boksztu ir sienų, armotu ir 
strelbu. bet ir isz musu daugy
be krito. Isz teriono tarnu nei 
vienas neliko gyvas.

Pratevis musu buvusio po
no yra vienu isz tu kurie gj7- 
vus kryžiavojo sukilusius pro
testantus Sevennu kareje, jo 
tėvas plake nabagus kaimie- 
czius, kurie buvo pasimedžio
ję žvėrienos.

Bet grovas, katras užptiole 
tavo dukteri, tav kalėjime be
vargstant gavo savo alga, Ma
tai ta galva ten ant karties 
apie kuria j szoka kaimiecziai 
ir gieda liuosybes giesmes “Ca 
ira” ir “Carmagnole”, tai yra 
jo galva ir Tavo duktė ja nu
kirto”.

— Baisu, baisu!... atsiduso 
Lukoszius.—

** #
Veikiai po ieznaikinimo po 

ni Teresse isztekejo už artojo 
ūkininko sunaus. Abu gyveno 
laimingai iki giliai senatvei ir 
paliko kelis vaikus Senasai 
Lukoszius vienok ilgiau pate
ko už anuodu. Galas.

KUR BUNA
Mano brolei Augustas ir Antanas 

Jurgalu, paeina isz Ęauno gub., Ra
seinių pav., Kaltinėnų para., pirmiau 
gyveno Chicagoi o dabar nežinau 
kur. turiu svarbu reikalą jie pats ar 
kas kitas praszau duot^ žino ant ad
reso: (• jg o-j)

F. Jurgalaitis.
So. Windsor. Conn,

Mano draugas Kazimieras Szir. 
ma paeina isz Kauno gub . Aleksan- 
dravo pav.. Skapiszkio para., turiu 
svarbu reikalu praszau atsiszaukt ant 
adreso:

J. Grumbinas
4523 So. Marsh field avė.

Chicago 111

Naujausi aprasziuiai
sluuczesl Dykai.

Kaip galima apsaugoti oda no 
ligų ir pats iszsigydyti be daktaro 
visokias odines ligas, plauku puolimą 
ir užsiauginima nežuli papuozkus. 
pleiskanas ir kitas panaszias ligas. 
Prisiusime visai dykai paraszyta Veli 
name pasinaudoti, Teipgi vėliname 
naudoti '‘Dr. Brundzas Ointment” 
No 24851 naujausias iszradimas del 
užlaikimo plauku gvarantuota gy
duole, Preke yra 5Oo verte už doleri 
negu nekuriams apgavejams dakta
rams inmokate po keletą desetku 
doleriu už neiszgydima. Naudokytes 
greitai isz szitos progos. Raszykite 
tuojaus ant adreso:

J. M. Brundza and Co. 
B’dway & So. 8-th. Brooklyn, N. Y.

Turtingiauses žmogus Meksike ir jojo anūkes.
Turtingiausiu žmogum visam Meksike, yra jenerolas Luis 

Terrazas. Jisai su savo gyminems kone yra locnininkais viso 
steito Chihuahua ir tenais valdo visa politikiezka krutėjimą. 
Senoviszkuose laikuose Terrazas buvo pulkauninkas po 
vadu Diazo, o už tai kad ižgujo Francuzus isz sklypo, aplaike 
dinsta gubernatoriaus o trumpam laike surinko turtą vertes 
$150,000,000 aukse. Yra locnininku suvirezum 15 milijonu 
margu lauko. Ant paveikslo matome sėdinti Terraza o szale 
jo pana Urneta o pana Laghet stovi. Po jo mirtei turtą aplai- 
kis anūkes.

50,000^
KNYGŲ

Kožnas vyras be atidėlioima tur pareikalauti vieną, is tu ste- 
buklingu knygų. Vyrai, katrie žada apsivesti — vyrai ligoti — 
vyrai, katrie pasigėrė per mierą, katrie pareidava naino vielai ir 
katrie pervirš davė sau valię — vyrai silpni, nervoti ir katrie, prastol 
sava sveikata — vyrai, katrie negabė pri darba ir katrie ne galo 
nauduoti pylnai linksmumą gamtos — VYSI TIE VYRAI TUR PA
REIKALAUTI VIENĄ IŠ TU DYKAI DUOTU KNYGŲ. Ta knyga

palaikis kaip vyrai naikina sava sveikata, kaip jio užsikrėta ligoms ir kaip jie gal pylnai su- 
gran/.inti >ava s\eikata, stipruma ir energiškunia i trumpa laika ir su mažais kaštais. Jeigu nori 

Imli vyras tarp vyru, ta knyga pasaikis kaip gali ta pasekti. Knyga ta pasaka kokiu budu tokios ligas, kaip:

REUMATIZMAS, NEGRUOMULAVIMAS VYDURIU, fl
Abelnas prastoimas spėkų, Užnuodijimas kraujo, arba Brantai. Triperis, Lytiškas nusilpneimas. žudymas gyvas- 1 

tinios sekios. Naktinei nubiegymai sėklos, Nutrotimas vyriškumą, Sunykimas lytiška organa, Užsiveržimas 
šlapinamoje kanalo, Organiškas ligas, Pasekme paleistuvinga gyvenimą, Pilvą, Kepenų ir Inkštu ligas 

gale būti greitai ir ant visados išgyditas slapta arba sava namie.
Tūkstančiais vyrams palika sugranžinta TOBULA SVEIKATA, STIPRUMAS IR SPĖK A s su 
pagelba tuos STEBUKLINGOS, DYKAI GAUTOS KNYGOS. Knyga ta yra kratuvė žinios ir jflV 

talpijia tam tykrus dalykus, katras kožnas vyras jaunas ar senas, bagotas ar biednas, apsive- 
dis ar nevedis, sergantis ar sveikas ture žinoti. Netrotikiek sava sunkiei uždyrbtu piningu 
ant paiku ir be vertės gydulu pakol ne perskaitistie tuos knygas. Knyga ta sučedis Jiums

110 viena doleri ir pasakis kokiu budu galetė stotis STIPRU, RESNU, SVEIKU VYRU. 
Išpildik atsakimais, iškirpk ir siusk šen-

Daug nerūpestingu gyditoju prispira " KUPONAS DYKAI GAUTOS KNYGOS. ■ 
gydimą ir gydulus siunta budu C. O. ■ Dr. JOS. USTER & CO., L 602, 208 N. fiftli Ave.,Chicago, III. ■ 

D. tas yra su apdėtu mokiesniu “ ’ ’ —
ir dara ta be ypatingai pa-

V sk reikaląvima sergančia.
GOTONIAš esu užinteresuotas jusu pasiulinimui dykai siun- 

stos knygos ir norėčiau, jog jius išsiuslument man vieną 
iš tuo knygų.

Reikalaudami tą knygą nuo musu 
Jius nebusite niekados pa- 

reiga. Siusk lara 
BMįMą adreaa iendena.

Vardas Ir pavarde.

Adresai

Stejtas.

No. G.
Nusipirkite sau koletą 
Buteliu
NORKEVICZIAUS NO. 6.
Geriausia Arielka Visan 

Mieste. Tik $1 už Buteli 
Teipgi czie gausite ir visokit 
kilu gėrimu. Ateikyte daba 
priesz laika, duokite savi 
orderi o bus jums pristatyk

S. Nutaicz
408 West Mahanoy Av«

Ar Keliausite i Lietuva ?

MES pasitiksime Jumis priebunant i 
New Yorkaant dipo.

MES dastatiseme Jusu baksus ant laivo.
MES duoseme. Junti nakvinę.

MES pastoroseme del Jusu paszporta.
MES palidiesetne Jumis aut laivo.

atsiszaukite i

Eastern Transfer Co.
(A. BALTIEJUS, Prezidentas^

128 Cedar Street, NEW YORK.N. Y.
Agentus teipgi užpraszome siusti 
pasažerius pas mus, o bus kuonu- 

gražtausei aprūpinti.

Introligatorne. —
ARDIBBTUVK ENTQU.

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

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

Prisiunsdami knygas apmokekyte paeito at 
ekspreso kasztus. Adresas:

Lithuanian Bindery, 
514 W. Spruce. Mahanoy City.

W. TRASKAUCKAS
Pirmutinis Littuvioxkas.

GRABORIUS

Laidoja Kunus Numirusia. Paaamdi 
RygduiiH ir Vežimus del Pasivažin^jim< 

Kramto Daigius h L L
Viską atlieka ka nogeriause ir puikiause 
Su vlrss minėtais reikalais kreipkitės pa 
|in o busite visame užganėdintais.
520 W. Centre 81. Mahanoy City

Lietuviszka Agentūra
Laivakoroziu ant geriausiu Laivu 

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

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avo.

Maltauoy City, Pa.

M. VARZINSKAS 
LletuTlszkas FotografistM 

205 E. Centre St. Mahanoy City
Puikei Ir pigs! natrauke visokeeFotografijas 
Padaro Didelus Fotografijas iu maži a ir 
indeda in Reimus. Indeda in Špilkas 
Kompasas ir L L Parduoda viaokes Reiniai 
Lietuvei su rirea-minėtais reikalais notur 
kitor eiti, kaip tik pu sava sena gyventoj 
ir paiiastama Varlinska kuris padare 
viską kanofortenee • ir boetto užganėdinti.

Del Drangysczin— 
Pririitin pnikea Siarfaa 

Juostai, Kepuras, Karmai 
Špilkas ir LL

non

W. Rynkewiczius 
-:NOTARIŪSZAS:~

233-235 W. Centre St., •> Mahanoy Gty, Pa.
A^iaapja ir Namnu Rakandui Upiiei.

Lietnviixka Aftitora. JUaUru Baaldaii ir pardiriite Szipkorczfa aat rfiokfa
Parduodi. Szipkortes ant 
dsokiu druczianslu if 
reriausiu Laivu.
Muncaiu Piningu! te

Vioai Dalia Svieto 
freiesianee ir pigiame. 
Ytei tie kurie per hum 
tunto apie tai geria tina

Indnoda Doetoviarna 
įvedaM

Pavasaris DIENOS,
liet tik tada, kaip žmogus iš savo kūno prašalins kaip šiurkštų 
žiemos šaltį—ligų, kuri varginu. Vienok jei to nepadarysi, tai 
liga vargins kinu) iš viršaus ir vidurių, naikins sveikatų Ir 
gyvastį, teip iM-sko.rslant ue tik pavasarije, bet ir vasarų bo 
geros sveikatos neturėsi jokios linksmybės.

i/n rx IJJIITIPCI ncsve‘iu>in^, bet nori l\flU UnUIILdl turėti linksmu pava
sarį. tai išsilydyk, išvaryk ligiį lauk ISkūno. krau
jo. nervų ir vidurių; o-knd tiį viskį padaryti, tai 
atšiltauk lictuviSkoj kalboj prie tikro Daktaro Spo 
cialisto Klinikos, kurs pagal reikalu pritaikys spe- 
cialiSkai geriausias liekarstns, kurios kaip Šilti 
.saulės spinduliai išvaro žiemos šaltį, teip ligį 
išvarys lauk, be peilio, be sopulingų operacijų

Apturėsi tikra linksma pavasari ir gera sveikata;
džiaugsies kaip šimtai Išgydytų dėka voda m L Iš DAUGYBES nors keletu patalpinam:

Albany. N. Y.. 613 Livingston st. Ant. Barnetas. AS sveikinu Philadelphljos M. t 
Klinikų ir dėkavoju už gerns liekarstas Ir greitų išgydymų ligos. Draugams ir pažįstamiems I 
laiko Jų ligos visada rodysiu kreiptis priėjus, kad tikrai gali Išgydyti.

K. Olševlče, 1444 Ross st., Camden. N. J. Džiaugdamasi gera sveikata Ir dėkavoja 
už išgydymų no skrepllavimo, kosėjimo, skaudėjimo krūtinėje, šonuose ir kitose kūno dalise. j

Mrs. M. Domeikene, 96 Crosby st.. Grand Rapids. Mich. Teip sako: Nors ilgui sir- | 
gau, daug visokių daktarų perleidau, — bet Pbiladelphios M. Klinike Dr. geriausiai man I 
pagelbėjo nuo skaudėjimo strėnose, viduriuose, Ijjūtinėje. rankose ir kitur. t

Daugybė tokiu padėkaToniii ateina kasdien už išgydymą nuo:
nervų ir nusilpnėjimų- peršalimo ir kosėjimo, galvos skaudėjimo ir svaigimo, vidurių uošvei- I 
kūmų ir užkietėjimo, sėklos nuliėgimo nuo saužagystės, greito pailsimo, negero ir sumažė- 4 
Jimo kraujo, toip-pat nuo limpančių lytiškų ligų ir tam panašios rųšics VYRU nelaimių. , 
Toip-pat MOTERŲ nuo yvuirių skaudėjimų strėnose, baltųjų ir kitokių ligų.

KAD MFC Al I PRIRIIT tai parašyk. <> apturėsi rodį, pagalbų ir I
nnU DltvnLI inlDUI tikras liekurstns, kurios gali tavo išgydyti ir turėsi 1

LINKSMĄ PAVASARĮ. Visada rašant adresuok teip:

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

Valandos kasdien nuo io iki I po plot. Nedaliomis nuo 10 iki 3 p. p. 1
Ir vakarais nuofl iki m Uuirninkais ir Pėtnyėiomls.

Dėl visuomenės muidoaPhil. M. Klinikas, išleidžia naujausių daktariškų knyga “DAKTA- | 
RAS”; labni naudinga visiems. Kiekvienas apturės dovanai, kuris tik už atsiuntimų pri- I 
siųs virš padėtu adresu tik -I cen. stnmpomis. i

BISCHOFF’S BANKING HOUSE.
287 Broadway Kampas Reade Ulicze

New York, N. Y Telefonas: Worth 2822.
Kns 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 greieziausei, (rediszka kasei 
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linija in ir isz 

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

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiaL

— : 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 greioziaasei, teisingiausei, ir 
pigiausei galite atlikti,

UNION RATIONAL RANK.
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STOCK $125,000. SURPLUS IR PROFITS $300,00^ 
j Snv. Valtį. Rudu tari biii Banke ndeta piaiagn.

Mokame antra procentą ant andeta pininga.
Procentą pridedam prie tavo pininga pirma 
diena Sausio ir Liepos menosuose, nepaisant 

; ar atneszi parodint knygute ar ne,
s Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą sn

musu Banka, nepaisant ar mažas ar dydalie.
H.nta.n B*ū, Prenieitat , |„ S
F.J.Neonu, Vice-rrcndutoa. ...Sobateau...
W. H. Kokiu Kuijvta*. fryt. |yf u adL

-



D delis Jszpardavimas
Idant padaryti vietos del naujo 
Pavasarinio Tavoro, pastanavijome 
iszparduoti visa rudenini ir žiemini 
tavora už labai numažintas prekes. 
Todėl jaigu norite pasinaudoti ir 
suczedint keletą doleriu ant Siuto ar 
Overkoto tai dar turite proga ta 
padaryti. Ateikyti o patis pamatysite 
kaip gerai dar galima pirkti.

Teipgi jau' pargabenome daugybe 
nauju Siutu ant Velykų ir Pavasario. 
Siutai szimetinei yra labai gražus, 
pasiūti pagal naujausios mados.

Pirkite savo Pavasarini Siutą pas

T> YNKIEVTCZIA
™^TZ!,?ll^Wr233 235 W. CENTER ST.

Szi Vakara

ISZ LIETUVISZKU 
KAJMELU.

Shenandoah. — Subatos 
diena atsibuvo czionais tikra 
revolucije. Musztines atsibu
vo hurmu kone visose dalyse 
miesto. In “eziseziu” likos už 
daryta in 20 kareiviu visokio 
sztanio. Puikei pasielgė žmo
nis aplaike paskutinia “pe-

..DIDELIS..

TEATRAS-BALUS
Parengė Liet. S. S. A. Kuo

pa 46 isz Mahanoy City, Pa. 
Sulosz gražu veikaleli “milijo
nai vandenije”. Utarninko va
kara 16 Balandžio Boczkauc. 
ku Saleje West Mahanoy Avė 
prasidės 8 valanda vakare

Po Teatruj bus balus ir 
Skrajojanczia K rasa (Paczta) 
tai yra; katra motere ar mergi 
na apturės daugiausia atvi- 
rucziu tai aplaikys puikia do
vana. Muzike bus pirmos kla- 
sos. Rengėjai užpraszo visus 
ne tik isz Mahanojaus bet 
ir isz visu aplinkiniu miestu ir 
miesteliu, kadangi labai bus 
malonu ir smagu Lietuviams 
praleisti szi vakarėli.
Inžanga 25^. 35^. 50^.

Tikietus galima gauti isz 
anksto pas L.S. S. A..Sąnarius.

Courtney, Pa.— Cincmati 
kaitnelije atsibuvo nemalonus 
atsitikimas per szventas Vely
kas. Tūlas sportelis gerai užsi 
traukės buvo pamėtės laikro
dėli. Kada pabudo ir neradęs 
laikrodėlio pradėjo daryti kra 
ta su kumszte, ne kaltai užsi- 
puldamas ant kitu žmonių ma
nydamas buk jam paėmė. Nes 
gaspadyne ejdama sziart kiau
le? užtiko laikrodėli prie kiau
tu tvarto.

— Randasi czionais ir tūla 
“janke” kuri sarmatinasi Lie- 
tuviszkai kalbėti o apie kuria 
padainuos ne užilgio p. Baltru 
viene.

Žinios Vietines.
— Svietelis kruta be jokio 

užsiėmimo.

Jersey City. N. Y.— Ran 
dasi czionais arti 200 szeimynu 
Lietuviu o pavieniu in 600 bet 
broliszko sutikimo terp j u ne
siranda o ypatingai terp jaunu 
merginu ir vaikynu; tankei už 
bereikalo susikivirczina.

— Parapinei reikalai slen
ka be jokio paredko, nes kun. 
Szedvydis pribuna isz Bayone 
atlaikyt pamaldas ir ne turi 
laiko užsiymt parapineis reika 
lais kaip priguli o jagu butu 
vietinis prabaszczius tai kitaip 
viskas ejtu.

Dar-

gerai

Homestead, Pa:—
bai gerai eina,.

— Oras jau atszilo.
— Para f įjos reikalai

stovi, tik daugumas atsimeta 
nog lietuviezkos parafijos ir 
prisiraszo prie Lenku.

Raymond. Wash: - Dai
liai lentų pjoviklcse vidutinisz 
kai eina.

— Szitas miestelis nedidelis.
— Lietuviu nemažas būre

lis, apie 12 familiju ir apie 
100 pavieniu, isz tu visokiu at 
siranda.

Oregon City, Oreg:
— Darbai gerai eina, isz ki 

tur pribuvusiam darbas nesun 
ku gaut.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis, ir visi sutikime gyvena, tik 
tais pavienei labai nuliude isz 
priežasties stokas mergynu, ja
gu isz kur pribūtu pora tuzinu 
gautu po gražu ir dora vaiky- 
na.

S Bend, Illd;— Darbai ge 
rai eina, isz kitur pribuvusiam 
darbas nesunku gaut.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis, bet nevisi sutikime gyve
na.

Isž Waterbury Conn.
Pas mus tuom tarpu oras puikus 

kaip kada azalta. per ka žmonelei 
ne karta visokias kvarabas pagauna. 
Tankus atsimainymu pagadu labai iž 
kadlyvi sveikatai, o labiausiai mote
rėlėms, už tai daug žmonių aerga. 
Kurie pataiko pas gera daktara at- 
aiszaukti. tai tuojaus ir iszsigydo 
Bet kas papuola pas kokius lupikus, 
tad reikia daug prikenteti varginimu 
Visiems butu daug geriau kad ne
klaidžiotu bet norint tuojaus iszsigy- 
dyti nuo ligų, kad atsiszauktu in 
Philadelpios M. Klinka po nume
riu 1117 Walnut st.. Philadelphia, 
Pa. nes tenai geriau ir greioziau 
iszgydo visokias ligas, ka po sztai 
korespondencijai ir padekavone yra

Guodotlni tiuitiecziai
Sziuomi praneszu ir dekavoju, kad 

ko norėjau tai ir apturėjau gera svei 
kata, ba likausi iszgydytas nuo ligos 
kuri mane pirmiau ilgai’vargino. Da
bar labai dekavoju Philadelphios M. 
Klinikai už geras tikras liekarstas 
ir pasekminga iszgydma Asz kiek
vienam savo pažystamui ir draugui 
patariu, kuris reikalauja pagelbos 
sveikatai, kad kreiptųsi o bus kaip 
asz likau iszgydytas. szirdingai dėka 
vodamas. Jurgis Grego. 13 Charles 
st. Waterbury Conn.

per S u v. 
ižgabenta 
Marijona

Des Moines, lova:— Mu
su Miestelije viskas ramu, žmo 
nis tarpo saves gyvena sutiky- 
me ir paczedžiai.

— Diena 7 Kovo 
Steitu teismą likos 
adgalos m Lietuva
Szeputiene. Mat vienas isz lie
tu viszku Judosziu inskunde 
valdžei apie taja vargeze. Ne
siranda terp kitu tautu tiek 
Judosziu kiek randasi musu 
o per tai tik nužemina vieni 
kitus. Po tam, ne užilgio, atsi 
rado ir antras Judoszius kuris 
innesze valdžei skunda priesz 
kita motere Marijona Vaitie
kūniene, buk apsiejna nepado- 
rei ir likos už tai patalpyta in 
kalėjimą.— Toke tai terp mu
su “broliezkas sutikyraas.”

— Kasiklose Maple Block 
Coal Co. likos užmusztas per 
nupuolimą akmens Petras fried 
raitis 26 metu amžiaus. Pa
ėjo isz Suvalkų gub. Vilka- 
viszkio pav. Czionais pribuvo 
Gegužio menesi, 1911 mete. 
Buvo geras darbininkas, luo
šas valandas praleisdavo ant 
muzikes ir per jojo darbszavi- 
ma užsidėjo muzikaliszka kuo 
pele. A. a. Giedraitis prigulė
jo prie L. U. ir prie L. S. S. 
kuriais kaeztais likos palaido
tas. Badai turi Illinojui broli 
ir sesere.

— Ar ne geriau sėdėt na
mie ne kaip kampinius stul
pus tiint. Geria tise praleist luo 
sa laika ant skaitiniu.

— Petras Gudaitis su pa- 
eziule isz Hillsboro Ill. lanko 
si pas savo gyimines ir pažys
tamus.

— Kuopa 46 Liet. S. S. A 
szi vakara turės dideli Teatra 
ir Balu ir jaigu norite praleis
ti linksma laika tai turite 
kanecz pribūti, todėl ateikite 
o žinome kad busite užganė
dinti.

— Saugokytes neteisingos 
penkdolerines bamaszkos ku
ri pasklido po Skulkino pa
rieta. Numarais tosios bamasz 
kos yra E 45672732.

Amsterdam, N. Y.— Dar 
bai vos velkasi, pribuvusiems 
sunku aplaikyt koki užsiėmi
mą.— Lietuviu randasi puseti 
nas būrelis terp kuriu randasi 
daugeli merginiu; czion gali
ma iszsirinkt pagal savo norą.

— Moterėles myli traukti 
aluti o tankei terp saves turi 
tasynes už plauku kaip tai ne 
senei atsibuvo ir turėjo užsimo 
keti po $45.

— Ne senei susitvėrė klu
bas kuris ketino laikyt savo su 
sirinkima sales Paletano, nes 
tame pasiprieezino prabasz
czius ir turi jo laikyti susirinki 
ma lietuviszkam salune.

Linfield, Pa:— Darbai ge 
rai eina, dirba po 5 dienas ant 
nedėlios, uždarbei geri nog 
$1.50 lig $200 ant nedėlios.

— Lietuviu yra apie 3 fa- 
milijos ir apie 6 pavienei, vai- 
kynai labai nuliude isz prie
žasties stokas mergynu.

Worcester. Mass:- 6 d. 
Balandžio patiko nelaime Vin
centa Fonellc, kuris nukrito 
nuo cimantines sienos 20 pėdu 
augezczio, ir iszsisuko koja, 
per keli, likosi nugabentas in 
ligonbuti kur daktarai tvirtina 
buk neužilgio pasveiks.

Gilberton, Pa. Diena 
pedes buvo gana kruvina o 
ypatingai karczemoje Juozo 
Lelesziaus, kur likos panau
dotas kirvis ant Adolfo Ale- 
vicziaus?

Pa.—■ Darbai

didelis būrelis, 
atsiranda. Del

— Paeziule Mikolo Sorako 
apdovanojo savo pacziuli pa
togu ir drūta dukrele. Lai au
ga ant džiaugsmo tėvams. 
Mikolelis džiaugėsi jog ma
žiulėje kada bus dydele pa- 
gialba del motinos.

— Vagis insilauže ana die
na iu krautuve alaus Leano 
Taršo aut Railroad uliczios. 
Palicije jau raminsiant pedsa- 
kiu vagiu.

— Isz priežasties sustojimo 
kasikiu, daugeli jaunu poru 
kurie turėjo mieli apsivesi, 
pertrauke diena vinezavones 
»es nenerimauje apie straika.

Pittsburg,
gerai eina.

— Lietuviu 
isz tu visokiu
nekuriu vyreliu ir moterėliu 
p. Baltruviene labai reikalin
ga-

Cleveland, Ohio — f Ve 
lyku diena, 2 adina po piet, 
atsiskyrė su szuom svietu Mi
kolas Kulikauckas, palikda
mas dideleme nubudime moty- 
na, seserie ir brolius, Mikolas 
buvo 26 m. amžiaus, mirė li- 
gonbute, po ilgai ligai, ezirdies, 
nabaeznykas mirdamas atsisvei 
kino visus savo draugus ir 
drauges Mahanojuj, terp ku
riu buvo gerai pažinetamas ir 
mylėtas, Lai buna lengva 
ezioi žemele, ir tegul Dievas su 
rami p a likusius.

NAUJA KNYGA 
-PO VAKDU- 

PRIEJGIAUSES 
MOKSLAS 

ANGLISZKO 
LIEŽUVIO BE 

PAGIALBOS KITO. 

Yra tai praktiozniau»e Kayga 
koku>a lig aziol Lietuvai turėjo. 

Ir taip audeta, jog ka tiktai 
prtbuviaa Grinoriua iw Lietu to. 

gali ia trumpa laike pate per 
aava bzmokti Angalakai aaiak 
tiek kalba*.

Toj! Kayga drūčiai apdarita 
fa Fnaaaaiai raudota audiaaa 
ir kaaataeja tiktai J j, Ktataw

ŠAULĮ Mshaaoj City

Parsiduoda Farma.
Puiki farma Roaring Creek, 

12 miliu nog Shenandoah, turi 
80 akieriu 20 akieriu girrios, 
teipgi 150 obuoliu medžiu vien 
obuolei atuesza $500 ant meto. 
Gera etuba ir didelis tvartas 
Parsiduos neperbrangiai arba 
atsiduos už namus. Ataiszauki 
te arba raszykite ant adreso.

Jos. Bendrick 
Pottsville, Pa.O j)

Ar turi nuosavybe?
Kiek vienas turi kokia- nors 

nuo savybe. Tie įkurie gerai 
tos nuosavybes nedaboja, 
paprastai ja praranda. Geriau
si kiekvieno nuosavybe yra 
jo sveikata. Jeigu jis neaplei
džia jos be priežiūros ir jeigu 
jie greitai pataiso netikeia sir 
guliavima toks gali tikėtis il
go ir laimingo gyvenimo. 
Pirmi ženklai eirgnliavimo pa 
prastai yra: pilnas arba dali
nis nuetojimas apetito, kaip 
lyginai jiegos ir energijos; teip 
ir galvos skaudulys, blogas 
skonis burnoje, apvilktas lie
žuvis ir užkietėjimas Tokiuose 
atsitikimuose vartok isz sykio 
Trinerio Kartaus Vyno Elixi- 
ra kurie pravalys visa grumu- 
liavimo sistema, sustiprins ir 
pajudins ji prie jo reguliarisz- 
ko darbo. Tas yra labai geras 
pilvui, jaknom, prie reumatisz 
ku ir neuralgiszku skausmu, 
kaip lyginai gavus diegliu, Jis 
pataisys apetitą ir sustiprins 
kuna A pliekose Jos Triner, 
1333 —1339 So. Ashland
avė., Chicago, III.

Parsiduoda Farma.
Turi 132 margu žemes, susi

deda isz 18 margu puikios 
girios o reszta dirbama žeme. 
Vandens užtektinai geras 
tvartas ir sodas. Visa žeme ap
tverta 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 
atskirum 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, Madison Co. N.Y.

Ant pardavimo.
Parsiduoda farma su budin- 

kais ir sodas, gera žeme, prie 
upiu ir ežeru, parsiduos pigei, 
kas nori gera farma ir links 
mai gyvent raizykit ant adre 
so: (Tfi "i)

Ben. Diokas. Irons Atidi

Ant pardavimo.
Parsiduoda puikie mesinycze 

mieste Rochester N. Y' vienas 
isz puikiausiu miestu Ameri- 
ke, namas puikus dvieju augsz 
tu, mūrinis sztębelis, vežimai, 
arklis ir visos inta'sos, vieta 
tinkama lietuviui nes netoli 
nog lietuviu bažnyczios. Par
siduos pigei isz priežasties ne- 
iszgydamos ligos savininko. 
Atsiszaukite po adresu.

Jos. Rickis.
109 Wieger Sc.

Rochester N. Y(te °i)
MOKYKLA SZOK1V

Prof. Julius, 2124S. flalstcdSt; Chicago,III.

•1“?

Inzbcglmui 
Iiiztekellui 
Už.trucziula Kraujo

Visados—Neperbra ilgiai.

GERAS DAIGTAS TURĖTI

yra sudėti Piningai Banke.
Bet da randasi tukstancziai tokiu 
žmonių kurie da niekad neturėjo 
sudėtus Banke Piningus ir ne yra 
padėjime iszduoti “Czekius.” Yra tai 
labai parankus dalykas, mokėti visas 
“Billas” su “Czekiais” ir nereike 
pas save neszioti daug piningu.

FIRST NATIONAL BANK
Cor. Malu &, Centre St. Mahanoy City, Pa.

Dr. O’Malley’s Spasabas
Iszgydo Tuksianezias Kencziua nuo

IlupturoH
Varlkoeele
Hydrocele
Krauja-Teklo

Greitai—Ant
Jaigu negali atsilankyt tai raszyk ir tavo 
gromata bus laikyta slaptybėje ir atkrei 
psime ant jos greita atyda. _
FU AIav H’MnlUv ,f’s S. WuNhlngUm _///’• ./jlCX- O .l\l(lUeilDr.AleX.U Malley wilken-llarre. Pu. (SPE< IJAL1STAS)

(Kur Lietuvlezkat Ir l.enktezkal sueikalbaina Ir sueiraezonia.)

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

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

Garsiu Lietuviszku-Lenklszku Vaistu.

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

z-'-. I I I IX.1 /\ l\l Mahanoy City, Shenandoah
Mt. Carinei, Landsford.

Išeina kartą į menesį ir 
prekiuoja tik 50c metams.

“Lietuvių Žurnalas”, yra 
tai savo rūšies laikraštis.

Jame nėra vietos polemikai ir korespondencijoms, telpa vien 
įvairių mokslo šakų ir beletristikos straipsneliai. Bet viena 
jo ypatybė — tai užklausimai ir atsakymai. Męs atsakysim 
į pasiųstus mums visus klausymus, nežiūrint kas ir apie ką bus 
klausiama. Tai yra ideališkas namų svečias. Adresuokite: 

“Lietu vių Žurnalas”, 1607 No. Ashland Ave., Chicago, III.

Kiekvienas Lietnviszkas SztormnkaS 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Kztoruose ant pardavimo, kad^musu 
tautieczei reikalaudami galetu^nusi- 
pirkti ir nereikalautu iszduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga; 
vikains tose apieliukese. Sztominkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyle 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojaiue.

Egiutero No.l................................. 25c.
Egiutero No. 2................................. 50c.
Zmijecznik.............25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai.................................35c.
Meszkos Mostis................
Trejauka............................
Liniinentas vaikams-----
Gyduoles nuo Kosulio.. 
Liepiu Balsamas ....... 
Anty-I-akson del vaiku 
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c. 
Vanduo nuo Akiu.........................25c.
Ugniatraukis.
Skilvio Laszai............................... 25c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir 

Kruvinosios............................ 75c.
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50. 
Gyd. del nemalimo Pilvo............ 50c.
Milteliai apslabdymui Galvos 

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

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

pas Vaikus............................. $1.25.
Pleisteris (Kasztavulo) 
Pamini a Plaukams....... .
Gyd. uuo skaudėjimo Ausise....... 25c.
Gyduoles nuo Riemens........ ..........50c.
Vengriszkas Taisytojas Ūsu......... 15c.
lukštu Vaistas...............25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles........ .................... 25c.

.25c.
.25c.

.25c.
25c.
.25c.

.25c.

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

.50c.

.25c.

.25c.

Piningas dirba.
Jus dar esate be darbo, bet 

jaigu turite sudėtus piningus 
Merchants Banking Trust Co. 
banke tai jie jumis dirba. Jie 
uždirba procentą. Szita banka 
yra gera vieta del darimo biz
nio. Klerkai su jumis susikal
ba ir visados esą linksmi dary
ti su jumis bizni. Galite sudėti 
piningus ir imti pracenta, yra 
tai geriau? negu laikyti namie 
piningus, banka yra sargiause 
vieta piningams.

Pajieszkojimas.
Apie trie nedėlios adgalios 

kada gulėjau ligonbuti, mano 
pati Ona Luckuvieme paėmė 
a vaiku, apleido narna ir isz- 
kelavo nežine kur, bet dar gir
dėjau kad raudasi Brooklyne. 
Tegul ji pati ar kas kitas pra- 
nesza jiaj ka ji mielina daryti, 
o ta syk ir asz žinoeu ka turiu 
daryti. Tegul duoda žinia ant 
adreso: (ig oj)

Paul Luckus, 
Middleport, Pa.

Piijeszkojinias.
Vargoninikas nevedee 24 m. 

senumo geras muzikantas teip 
gi giedoriue, gali vesti cho 
ra ant keturiu haleu ir grego 
ryoniezkai, jieszko vietos, mel 
džiu laiezkus siusti ant adreso:

Leon Waseowski.
774 S. 3rd. St.

Philadelphia Pa.Cse)

f CtraFlOU J*“
Gramatika Angliszkos kalbos be 
mokintojo (apdaryta) $1.00. 
Vaiki Drangas arba kaip mokintis 
skaityti ir raszyti be moki. 15o. 
Naujai Budai mokintis raszyti be 
mokintojo - • lOo.
Aritmetika iszmokinimui rokundu 

u paveikslais (apdaryta) 35o.
Viso $L60.

ASTKas atsius iszkirpes szita 
apgarsinima isz “SAULES” ir 
$1 per Money-Order, tai gaus 
visas 4 knygas ant6Oo. pigiaus.

P. MIKOLAINIS
BOX 62. NEW YORK, N. Y.

t Z E VERI KIS 
...IR...

l’ANTAI’LUS

CO YLA?:

Viena Preke Visem!

COYLES’ 
110 W. CENTRE UI 

MAHANOY CITY.

GĖRIAI SI! S 
Al’SAVIMI S.

; Brangus Lietuviai

Aplinkinėj.

Praneszu kad aš uždėjau Didžiause Drapanų 
Krautuve del Vyriu ir Moterim senem ir 
jaunėm, už tai kviecziu visus Lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptis pas mane o asz jumis 
patarnausi). Tiems ka atvažuoja isz aplin 
kiniu miesteliu apmoku už geležinkeli lig 
75c. tiems ka pirks tavora už $20 arba (lan
giaus, o katrie gyvena 1‘ittsburge ir pirks 
tavoro už $15 gaus gražiu dovana vertes 50c. 
Tavoms yra visas naujas ir naujausios 
mados už neperl.rangia preke, per szitus tris 
menesius 25c. ant kožno dolerio pigiau. 
Galite pas mane orderuoti Szlubiniu Žiedu 
czisto aukso ir iszduodu raszyta gvararnija 
o nebusite apgautais. Neužmirszkite
numera ir ulyczia. Viso giaro velijentis,

S.Labanauckass2?pXp.
26 Metas Senas Laikrasztis

VIENYBE LIETUVNINKU 
iszeina kas Sereda Brooklyn, N. Y. 
uVienybe Lietuvninku” didelio 
formato 12 puslapu, talpina moksli- 
szkus straipnius ,eiles, feljetonus nau
jausias žinias isz visos pasaulės, 
daugiausia isz Lietuviu gyvenimo ir 
paezios Lieti! VOS savu korespondentu 
‘‘Vienybe Lietuvninku” buvo 
visu pirmeiviszku organizacijų organu 
dirbo ir dirbs žmonių gerovei.
Pernai 10d. Vasario sukako 25 metu 
kaip iszeina, isz tos priežasties iszlei- 
dome dideli žingeidi! Jilbilejilli 
numeri, kuris liks tik istoriszku 
atminimu, nes pirmas da Lietuviszku 
Laikrasztijoj. Kurie užsisakys ant 
metu užsimokės $2. gaus ta numeri, 
kaipo dovana.

“VIENYBES 1 Metams : : $2.00.
LIETUVNINKU” > Pusei Metu $1.00.

Prenumerata J Užrubežin $3.00.
Užsiraszyti galima visada

Kas nori gaut tik 
JIBILEJIM NUMEBI 

prisius k 10c. markėmis, o tuoj gausi 
Paprasta numeri peržiureiimui 
siuncziame dovanai, raszik toi.

Užsiraszant “VIENYBE LIETUVNINKU” 
reikia siųst prenumerata (Money) 
Order ar Registruotu laiszku pinigai- 
ant vardo leidėjo szituom adresu

J. J. PAUKSZTIS & CO.
120-124 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

Polithania State Bank
Cor. 22tl. & Carson Sts.

S. S. Pittsburgh, Pa.
Vienintele lietuviszka Ranka, uždėta pei 

paežius lietuvius ir randasi po priežiūra 
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui 
pradedant nno $1.00 ir už sudėtus p:w mm 

.kaitant 
o in visa> 
pardiiodaui 

• • • •• j
Iszdirbam 

limentus ir 
Rejen teina 

Idiszka nota ra 
nu lietuvius ir

.k;
'K' 

I
r gelež.kelin 

loi. • *• * 
is Dok-

kn.j, 
omą per v 
l’ž.kvieczi

i pas mus ir pavest mums 
■kinius reikalus o |H*rsitikrisii, kad 
<as yra kalbama czion yra teisybe 

is ibzpildyta greit ir teisyngai. Pinigu* 
zant paezedumui in Banka, arba siųst 

in Lietuva, galima siusi Paežio Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar pe» 
Expreso Money Orderi.

-akt
i ei o,

vedam pi 
k:ni< elaiij: 
.1. G. Mili

įeit H pigei 
vLu linijų 

•j ir Kanndui 
Kejentalnus I

• k;

JUSU KALTE
Jeigu negalinai geros Aiie 

Pirkit pas savo Tautieti, kinis ui 
jus kad gausit geriausi tavora ha galima 
gaut. Pas mane galit gaut geros Rugines 
Arielkos nog $2 iki $8 už galioną. Jeigu 
prisiusit orderi ant $5 arba daugiau tai asz 
užmokėsiu už prisiuntima.
Pasi 1 i n k s m y ki te Kra ja va i 
Nusipirkit Ruskos Arielkos, partraukta per 
mane tiesiok isz Seno K rajai.s $1.50 bonko. 

Prisiimkite savo adresa o gausit katalioga.

FU. STKAW1NSKAS
1807 Carson St. S. S. Pittsburgh, Pa.

Gyd. uuo uždegimo Dautn arba 
altelna: skausmo ir skarbutia $1.25.

Gyd. nno Parku ir Niežu........$2.00.
Gyd. nuo Dedervines................ $2.00.
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00.

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

Duokyte dabar orderi o bus jurui® 
pristatyta in namus.

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

B. RAGAŽINSKAS

RLSISZKA — AMERIKONIŠKA — LINIJA. 
;1AI>81 IK GBĘICZIAUSI SAIĮLA1VĄ1— 

IR — KIRSK —" RlSslA 
G.rlnlv.l l.zol. I K“™..111 V.e.Ho J.ltll.nl.

y • iJJ s u VnrbA I Vasario; Birma*' Kovo; hurek 
| ,ez " * erko | į-, Kovo.

$75 i Apie daugibim (labižinoslte pas muso apentne arba

Gailai vai iszeina kas dvi nedelas taip New Ymko o Rusijos be jekiu perstojimu.
In Rottenlama S Dienae

Treczla
JIS Antra 

Pirma _____ „r.___ „____  , ____ _ _____
A. E. JOHNSON & CO., (General Patteager Agts.) 27 Broadway, New York, N.Y.

1 n Libawa )I Dienu. | 
KI at* a '
K tana 
K I at-a

LIETUVIO KRAUTUVE.
Pas mane galima gauti naujausios 

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

Naujai iszejo isz spaudos labai rei
kalinga katalikams kninga (Szaltinist 

puikiais apdarais kasztuoja $2.
Kreipkitės ant sziuo adresa:

W. WA1DELIS
1 12 Grand Street Brooklyn. N Y

SU

UŽDĖTA 1870111.
Atneazkite szita apgarsinima ir su kožnu 

SI .00 pirkioti vyriu ar moterių apredalu gausite 
50 Ekstra Union Trading Stenipn 

(Už kurios galima gauti visokio tavoro.) 
----- PARASONU SZTORAS:-----

J.H.BARENBREGGE!,S=hSS

T7 Ą UJKTTHQ NewjorkoLietuviRzkoj 
■UZxlxLViUD»Kolonijoj da randasi 

'daugKarinu ant parda 
viino. Daug Lietuviu 
jau a|»ipirk<> ir dar 
gerai gyvena.

50 Akieriu už $800 
8G Akieriu už. $2100 

100 Akieriu už $2000 
135 Akieriu už. $2000 

Visos Farmos su reikalingais budinkais. Yra 
visokiu, pigiu ir brangiu. Apie daugiaus 
raszykite prisiusdaiui marke ant atrakini o, 
ant adreso.

George Kleek, Poolrille, N.Y. <91

NaujasPavasarinisTavoras
Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del 

Moterių, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau 
pirkti negu kitur. Dabar galesite sau nusipirkti gražio Ceikio 
del Szlebes ant Veliku ar Pavasariaus. Teipgi visokiu 
gatavu Szlebiu, Andaroku, .lekiu ir t. t. Puiku szlebukiu 
kūdikiams prie krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.

KS” Pas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mahanov City. Pant cioit
$25 DYKAI $25 Jaigu nori gauti gera 1 Ik. auk-o pripildinta 

(gold filled) ziegoreli su gvaraneija ant 20m. 
tai raszykite pas mus o dasiž.inosite kaip 
lengvai ta galima padaryti. Iszriszkite szita 
pozeli, tai yra, imkite numerius isz pirmo 
lengelio ir sudekite antroj langei i je, teip kad 
skaitant isz visu pusti iszeitu ligiai 15.
Prisiuskite iszriszima mumis, jaigu bus gerai 
sudėta tada gausite kreditava czeki ant $25,

katras bns geras del nupirkimo vieno ziegorelio, lencugelio ir kompaso isz muso 
katalogo. Atsiųskite marke ant nusiuntimo k asz t u. Adresą voki t e:

IRVING WATCH COMPANY, TEMP^vc>°o^T< vDEPT- ’•

r, | 3 | 4

Koliekos ir Sužiestiejai 
Skaitykit!!

Asz esu Lietuviszkns Advokatas 
priimu Provas isz Visu Krasztu už

Mainoše 
Fabrikouse 
Ant Geležinkeliu arba 
Treinu.

Vartojau Provas už Koliestvas per 
daugeli metu. Szaukites pas mane 
katrie esate sužeistais, busit kantanti, 
tukstanczius Provu vartojau, kurie 
buvo pražudė rankas ar kojas, prane
szu jogei žmones su didelėm kolie- 
stvom galidesetkus tukstancziu 
iszgrait. Bet Kompanijų szunelai 
už kelis desetkus dorielu sumulkina. 
Apznaiminu Lietuvius kad Kompanes 
samdo Lietuvius ne Advokatus. Kad 
save apsigarsitu ir jus Provas priimtu 
ir tuom «ik tiasia ir vilkina liki laikas 
skundimo iszsibaige ir daugiau skųst 
negali. Rodą uždyka duodu ant 
prisiuntimo markes. Paszykit pas 
Advokatą Jankaus, po szuom adreso:

B O VAUVAIIC P.O. Box 181.
I Oi TANAAUO IlldllllipollS.W,

Kuliešius

J.ltll.nl



