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KAS GIRDĖT?
Žmogus be apszvietos ir 

žmogus be akiu tai du tikri 
brolei, kurie klaidingu keliu 
ejua.

Turczius tvirtina, buk tur
tai ne duoda jokio užganady- 
mo. Vargszas nesijaueze lai
mingu savo bedoje. Geriausiu 
iezriszymu tojo socialiszko 
klausimo butu, ydant tureziui 
liepta persimainyt vietas su 
vargszu.

Jau tam Amerike tai tik to
ji prezidentiszka kampania 
yra juokinga. Roozeveltas kal
ba— Taftas kalba— Clark 
kalba— Wilsonas kalba— La 
Follettte kalba.... ant galo 
pradės kalbėt žmonis, ant ko 
turės mesti savo balsus laike 
rinkimu. Ir kam tai tiek rė
kaut?! Juk žmonis ta j i klausi
ma pati apsvarstys.

Kiek duonos pripuola ant 
kožnos galvos kožnam sklype ? 
Ant tokio užklausimo atsako 
vienas isz franeuziniu laikrasz- 
cziu, kuris paduoda kiek kož
nam sklype sunaudoję duo
nos. Pirmutine vieta užyma 
Dania, kur pripuola ant kož
nos galvos 778 svaru duonos 
ant meto; tohaus yra Belgije 
685 svarus, Francuzijoi 575, 
Szvaicarijoi 530, Vokietijoi 
526, Iszpanijoi ir Austrijoi po 
478, Rosijoi 432, Italijoi 365, 
o paskutine vieta užyma Por- 
tugalije— 251 svarus. Kam 
jiems rūpintis apie duona, ja- 
go karalus Manuelus ižduoda 
milijonus kas metas ant aktor- 
ku.
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laimes, visur— žeme iszknista, 
girrios iszkirstos ir iždegytos, 
balos iždžiovytos, atmosferijo 
viskas sugadyta. Žmonije ant 
to visko ne paiso ir nesirūpina; 
kiboje baisus kardas ties spran 
du. Susimažys žmonije, o kat
rie užsiliks, turės labai gerai o 
tada bus vienas piemuo ir vie
na avinycze, o toji avinycze 
reike ne kitaip sau perstatyt, 
tiktai, jog prasiretys žmoni
je,— dings vagei, sukezei, ka- 
ralei, karalelei ir visokie krau- 
jegerei. Velei bus naujas svie
tas kuris kvėpuos luosybe. Ir 
tada ižei pildys žodžei Jezuso 
maldoje: “Ateik karalyste 
Tavo,— kaip danguje teip ir 
ant žemes!”

Gal del ne kuriu szitas 
straipsnis ne patiks, ba tai yra 
viskas teisybe. O kas ne pri- 
pažinsta to, tai ne gerai turi 
galvo.

Ar nonnts vienas apsvarstė, 
kiek kasztuoje užlaikimas 70 
karezemu ?.... Užlaikymas 
70 karezemu kasztuoje per 
meta arti 250 tukstaneziu (ket- 
vertis milijono. O kiek turime 
Pennsylvanijoi o ir visame 
Amerike lietuviszku kareze
mu, be kuriu butu galema ap- 
siejt? Jagu tuju karezemu pa
siliktu tiktai deszimta dalys, o 
vietoje tu, butu intaisytas ko
kis naudingas institutas, ar ne 
butu dydesne nauda, negu dau 
gybe karezemu?

Yra datirtu dalyku, jog tik
ru prietelium darbininko yra 
jojo darbdavys.

Dydeluose miestuose, kur 
randasi daugybe fabriku ir 
tureziu, vieszpatauje neapsa
kytas vargas. Sztai kaip pra- 
nesza laikraszczei, jog dideluo- 
se miestuose desetkai tukstan- 
cziu vaiku nusiduoda in mo
kyklas be pusryeziu. Tiejei 
vaikai nepamena kokis smo- 
kas sviesto, kokis srnokas mė
sos, o juk ten piningu yra 
daugybe!

Girtam reike ir su vežimu 
sziena trauktis isz kelio. Bet 
toksai priežodis ne visada ant 
giaro iszejna. Kokis tai ferme
ris isz Nebraskos, prasitrauke 
isz kelio girtam, nes tasai pa 
griebe už užpakalio vežimo ir 
su cigaru kuri laike burnoje, 
padege sziena per ka visas 
s sienos su vežimu sudege. Gir 
tuokliui reikėjo gerai su lazda 
iszpert kaili, ydant ateiteje 
atmintu taji atsitikima per vi
sa savo gyvasti.

Ne gerai dedasi ant to balto 
svieto. Rasztas Szv. iszsipildo, 
(žinoma katras yra skaitės 
Raszta Szv. ir katras nori tuo
sius laikus priligyti prie Rasz- 
to Szv.) jog ant pabaigos svie
to atsiras “Antikristas ka su 
ugniniu vežimu važines ir t.t.” 
Ar gal jau nesusilaukeme to? 
Kad tasai antikristas kelsis in 
padanges, o ar szendien nesi
kėlė lekiojamos maszinos?— 
Kad bus kares ir kone visos 
vieszpatystes susijudins. Szen
dien Japonai ginkluojesi o 
teip-gi ir Kinai susijudino, po 
Rosije dydele suspauda o re- 
volucije pradeda vert, Persi- 
joi buvo maiszatys, juodasis 
debesis kiboje ties Balkanais, 
Austrijoi, Francuzijoi, Vokie- 
tijoi ir Anglijoi dydžiauses 
nerimastis. Žodžiu kalbant vi
sas svietas susijudino! Svietas 
baigėsi! Ant oro, mariu ir že
mes sugadytas paredkas— ne

Daugelis lietuviszku redak
torių, raszo straipsnius ne del 
pamokinimo savo skaitytoju, 
tik vien del iszreiszkimo nuo
mones apie savo draugus nuo 
plunksnos. Del to tai tokie 
laikraszczei ne turi giaro pa
sisekimo nes panasziu straips
niu suvis ne skaito. jį

Europa turi 3,700,000 ke- 
turkampiniu miliu, o muso 
steitas Texas (Suv. Steituose) 
turi tik 265,000 keturkampi- 
niu miliu. Nes kožna karta 
steitas Texas gali pasistatyt 
prieszais Europa, ba yra dy- 
desnis už visa Francuzije, dy- 
desnis už visa Vokietije, už 
Austro-Vengrus ir du kart 
dydesnis už Angliję. O jago 
butu teip užgyventas kaip Bel
gije, tai turėtu 265,000,000 
gyventoju arba kone tris kar 
tus tiek kiek visi Suvieniti 
Steitai.

Prokuratoris pavieto Du
chess, steite New York turi 
rankose davadus, kurie liūdi
na apie nepaprastus kiaulisz- 
kus darbus tenaitinioje pri- 
glaudoje del paikszn Pough
keepsie. Sara Waterhouse ku
ri randasi toje priglaudoje jau 
deszimts metu jau pagimdė 
antra kūdiki, Valdže padare 
slieetva ir persitikrino buk 
kalte yra dvieju dažiuretoju li
goniu “norses.” Dvi dažiure- 
tojos? Navatnas dalikas, jog 
už taji darba sudeda kalte ant 
merginu. Oj, randasi tenais 
gal freezes— nes geras dažiu- 
retojas!

Kun. Kasakaitis isz Free- 
lando likos perkeltas in Pitts- 
tona ant vietos kun. Kaupo. 
Vėliname kun. Kasakaicziui 
gero gilukio ant naujos parapi 
jos ir kad drauge su parapijo- 
nais pasensta ir sutikime gy
ventu.

Malianoy City, Pa. Pctnyczia 17 Gegužio (May) 1012

THE SEMI-WEEKLY
SAULE-SUN

TH« ONLT L1THVA1AN PAPBRINTHS CSTIBD STATES PUBLISHED SEMI-WKltLT.
HAS A LARQER C1RCULATIOK THAN ANT OTHBR LITHUANIAN PAPER. 

RINGS THB BEST RESULTS TO ADVERTISERS. BATES ON APPLICATION.

PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY.

Subscription $2.50.
1IPRKrmTTNO THE INTEREST OF NEARLY 500,000 LITHUANIAN! 

RESIDING IN THE UNITED STATES.

PUBLISHED BY

W. D. BOCZKOWSKI - CO.
520-522 W. SOUTH AL, MAHANOY CITY, PA. 

*hec:r<!con<!0ooce«e«i cesxceccceeeeccccccccceoc <

Metas XXIV

ISZ AMERIKOS.
Kudykis užgyme po 

mirimui motinos.
New York.— Pirmutinis pa 

naszus atsitikimas atsitiko 
czionais, kokis da lig sziolei 
buvo negirdėtas per daktarus. 
In deszimts minutu kada dak
tarai jau buvo nutarė, jog mo
tina yra negyva, atėjo ant 
svieto drūtas irjgyvas kudykis 
sverentis pusdevinto svaro. Li- 
gonbutije Fordham daktarai 
prie gimdimo turėjo padaryt 
moterei cisariszka operacije 
(perpjovė szona) nuo kuriuo 
motina mirė, bet norints moti
na buvo negyva, kudykis gy- 
me in deszimts minutu.

Daktarai tuom yra labai nu
sistebėja ir tvirtina buk po 
smert ne kurie sanarei žmo
gaus da turi savije givybe. 
Miruse motere buvo tai koke 
Rebeka Lippschitz isz Bronxo.

“Kas tau ne miela, ne
daryk savo paczel.”

Wilmington, Del.— Czio
nais nuo kokio tai laiko likos 
investos tiesos, jago katras vy
ras bereikalo plaks savo pa- 
czia tai bus nubaustas teip-gi 
plakimu, pririsztas prie stulpo 
ant rinkaus. Pirmutiniu kan
didatu ant tokio nubaudimo 
buvo Stanislovas Ogorzelskis 
isz Greenbank, kuris aplaike 
20 botagu per nuogus peczius 
o priek tam aplaike tris mene
sius in kalėjimą. Ogorzelskis 
atejas namon perpiko ant pa- 
czios kad jam nepagamino va
kariene in laika- O kad mote
re buvo priversta dirpti fabri
ke ant užlaikimo visos szeimy- 
nos per tai susivėlino su vaka
riene už ka Stasis jaja nemi- 
laszirdingai suplakė.

Nužudė savo paezia ir 
pats save.

Baltimore, Md.— Aleksan
dras Kravczykovskis perpjovė 
savo paezei gerkle, užklupo 
ant savo uoszves ir szvogerio 
kurie geidže apgint motere 
nuo induksio žento. Žudinto- 
jas po savo velniszkam darbui 
nubegias ant virszaus perpjo
vė sau gerkle ir in kėlės valan 
das po tam atliko. Priežastis 
žudinstos badai yra insimaiszi- 
mas uoszves in juju veikalus, 
kuri kurstino duktere prieszais 
vyra isz ko nekarta buvo viso
kį barnei.

Prirakino sunu ant 
lenciūgo.

Salt Lake City, Utah. — 
Riksmas vaiku isz artimo na 
mo atkreipė atyda kaimynu 
kurie nusidavė in narna Mrs. 
Rozalijos Winegar, kur rado 
devinu metu sunu prirakyta 
prie lenciūgo kaip szuni. Moti 
na tame laike prirakinėjo kita 
isz vaiku panaszu budu. Wine- 
gariene tvirtino savo kaimy
nams, buk toki paliepima ap
laike nuo Dievo ydant nubaust 
savo vaikus už nepaklusnumą.

Vyras turėjo per szaltas 
kojas.

Pittsburgh, Pa. — Del to 
kad Jonas Wilfer, žmogelis 
sverentis tik 120 svaru, be ži
nios savo prisiegeles uždėjo 
jai ant pecziu savo szaltas ko
jas kuri svėrė 300 svarus, ture 
jo atsiskirt su savo paeziule 
kuri jin apskundė ant atsisky
rimo.

Wilfer tvirtina kad uoszve 
prikalbino savo duktere ant 
atsiskyrimo nuo jo nes, josios 
labai neapkentė, ba nuo laiko 
kada atėjo pas juos gyvent tai 
geide apymt valdže ant viso 
namo ir ant jos.

Uždegė save ant sunaus 
kapo.

Tampa Fla. — Klupuoda- 
ma per kėlės valandas ant ka
po savo vienatinio sunaus ku
ri ne senei buvo palaidojus, 
Mrs. Marie Morterello, pati 
turtingo fabrikanto, apipylus 
save spiritu uždege drapanas 
ir ant kapo sudege ant smert.

Mrs. Morterello buvo moti
na septiniu dukteriu o turėjo 
tik viena sunu kuri neiszpasa- 
kitinai milejo. Kada mirė, štai 
gai iszejo isz proto ir nuolatos 
melsdavosi ant kapo savo nu- 
miletino.

Kasiklos aukso skiepe.
Denver Colo.— Ne senei 

pradėjo czionais padidint Ox
ford hoteli, pristatydami da 
viena szona. Kada kontrakto- 
rei pradėjo kast skiepą pare
gėjo kad pieskuose kas tokis 
žibėjo. Tuojaus persitikrino 
kad tai aukso pieskos isz ku
riu galima iszgaut $45.80 isz 
kožno tono.

Užgriuvo 15 auglekasei.
Ironvood, Mich.— Trilika 

anglekusiu likos Užgriūtais 
Norris kasiklosia kada žeme 
apsisedo, ka tik isztimberuo- 
tam drifte. Visus iszeme ne
gyvus.

Trumpi Telegramai.
§ Moskva, Rosije.— Po vi

sa Rosije platinasi bojkatas 
prieszais amerikoniszkus ukes-- 
iszkus padarus.

§ Danville, Pa.— Motere 
po vardu Aniolauskiene isz 
Hazletono, pabėgo isz czionai 
tines priglaudos del paikszu. 
Lig ežiam raszimui josios nesu 
mee.

Pipkele.

Nėr man didybes, didžiu 
vyresnybes,

Kuriems velt vilai tesin j u 
smarkybes,

Nėra man ponystes ir tuomi 
niekinu.

Asz savij linksmas pipkeli 
kurinu.

Sąžine gryna, niekad nenu
liūsta,

Nebijo ana kad perkūnas 
kilsta

Nebijaus nieko tabokaiti 
trindama,

Stoviu sau drasei, pipkelia 
kurydams.

Anas žmogžudys, kursai 
svietą spaudo,

Dreba girdedams kad per
kūnai szaudo,

Asz žaibams metant pats 
save stiprinu

Ir pipkia antra prikimszes 
kurinu.

Tam nepavydžiu pavadžiaus 
geriausio,

Kur žemos luomos, rand lai
me aukszcziausia

Lai tuomi garsinas, asz tuo
mi niekinu, '

Žemai stovėdama pipkelia 
kurinu.'

Nėr man liūdnumo, nežinau 
kas geda.

Dekavodams, Vieezpats kad 
teip redo;

Jei man kas užmet, kad tie
sa bjaurinu,

Asz jam kloniojuos, ir pik- 
kia kurinu.

O durnas regims ore isz- 
nykstas,

Paduot man mieli, kad bu- 
tau nepiktas,

Prived man aiszkiai, jog 
ežia gyvendama

Turiu dabotis ka rasiu mir- 
edama.

8.K.

ISZ VISUSZAUU,
Karalus Deniu arko krito 

negyvas.
Hamburgas. — Karalus 

Fredrikas, VIII, valdytojas 
Demarko krito ne gyvas ant 
uliezos nuo szirdies lygos. Tu
rėjo 69 metus amžiaus. Jojo 
sūnūs Kristijonas apėmė val
dže po tėvui kuriam jau suėjo 
42 metai.

Tibetonai degina Kin- 
czlkus.

Viktoria, B.C.— Laivas 
Sanuki atgabeno žine in czio
nais, buk Tibetonai sukylo 
prieszais Kinezikus gyvenan- 
czius Lhasaje, sostapyleje Ti
beto. Daugelis kineziku likos 
iszkeptais gyvais; daug pražu
vo ant abieju szaliu. Laike 
mueztinea Lama “Tibetonu 
popiežie) pasialępe in klosztori 
kuri kinezikai uždege per ka 
teip inirszo Tibetonai kad 
pardege kineziku namus ku
riuose daugelis sudege.
Visa szeimyna nusižudė.

Berlinas.— Danesza in czio
nais, buk Buhareszte visa szei
myna susidedanti isz 12 ypa
tų papilde savžudysta; tėvas, 
motina ir devini vaikai.

Pirmiause atėmė sau gyvae- 
tes du vyriausi sunua kurie 
iszmaitino szeimyna, po tam 
visa szeimyna pasigėrė, užpy
lė anglių ant pecziu, uždare 
luptus ir užtroezko nuo anglių 
gazo. Ant rytojaus kaimynai 
rado visus negyvus.

Kriksztas židclkiutes.
Rimas.— Mies Lubin isz 

Kalifornijos, Suv. Steitu, duk
tė amerikoniszko delegato ant 
ukesiszko seimo, neužilgio isz- 
tekes už signoro Silenzi sąna
rio italiszko konsulato. O kad 
židas su kataliku ne gali būti 
suriszti mazgu moteristes per 
tai pana Lubin priėmė katali- 
kiszka tikėjimą.

Popiežius davė jai szven- 
cziause ir birmavone o po tam 
paliepė vienam isz ameriko- 
niszku Jėzuitu jaja apkriksz- 
tyt. Badai josios tėvas ir pri- 
yms katalikiszka tikėjimą.

Du aviatorci užsimusze.
London.— E. V. Fis'her 

aviatoris iszpuole isz lekiamos 
maszinos kada toji radosi 150 
pėdu ore. Teip-gi ir ameriko- 
niszkas pasažieris E. A. Alger 
kuris su Fisberiu iszleke in pa 
dangės.

Cassel, Rosije.— Ilans Szu- 
nigulskis, berliniszkas aviato- 
ris užsimusze laike perstatimo 
lekiojimu oru. Maszina apsi
vertė kada radosi 300 pėdu 
ore.

Anglekasiu padėjimas.
Wilkes-Barre, Pa. — Sei- 

mas-anglekaeiu likos atydari 
tas per prezidentą White. De
legatu suvažiavo net 407 dy
desne dalis isz tu yra “foreig- 
nerei” kurie pervirszina bal
sais kitas tautas. Toliaus likos 
nutarta idant visi nusprendi
mai butu atspausdinti Anglisz- 
kai, Slavokiszkai, Lietuviez- 
kai, Lenkiszkai ir Italiszkai. 
Pirma diena seimo nieko svar 
bio ne nutarė.

Isz Rosijos, Lietuvos 

ir Lenkijos.

Pasikėlimas kyla po visa 
Rosije.

Petersburgas. — Prasiplati 
ma pasikėlimo po visa skly
pą neduoda virszininkami pa- 
silsio diena ir nakti o laikrasz- 
tis “Racz” raszo buk revoluci 
j e gali pakilt kožna valanda.

Virszininkai laiko žmonis 
dydeloje prispaudoje. Taszken 
de 55 revolucijonierei likos 
nubausti nuo penkių ir dau
giau m kasiklos Siberijoi o 
kaip katruos nubaudė mirte. 
Lenkijoi apie 50 socialistu li
kos nubaustais nuo 5 lig 20 
metu prie sunkaus darbo ir 
ižgujimo.

Petersburge viekas verda 
kaip puode. Szimtai studentu 
likos aresztavotais.

Ne senei Helsingfurse, Fin- 
landijoi, laivorei pasikėlė ant 
kariszko laivo “Garevicz” isz 
kuriu 60 likos aresztavotais. 
Kiti likos apmalszyti po baus
me ir laivas nuplaukė toliaus.

Žodžiu tarent, dydelis neri
mastis vieszpatauje po visa Ro 
sije. Lauke tiktai gero vardo 
kuris revolucije pradėtu o ta
da galima tikėtis kruvinos 
skerdynes.

Springfield, Ill.— Illinojaus 
anglekasiai priėmė iezligas 
darbdaviu^kurias 15,000 bal
sais priėmė, pagal seimą kuri 
laiko Peorio.

Shamokin, Pa.— Ana die
na pribuvo isz Johnstown plie
ninio fabriko agentas kalbyt 
darbininkus prie darbo. Pasi
sekė jam iszvežt 58 vyrus.

Akivos Žinios isz Lietuvos.
Radviliszkis.

(Sziauliu apskr.) Visai arti 
Radviliszkio Abariszkiuose 
yra prie klebonijos prigulintis 
dvarelis vadinamas Dvarczius; 
dabar ta Dvarcziu Radv. kle
bonas Sarapas atidavė nuomon 
savo broliui.

Pernai metais Radv. klebo 
no, (dar-gi džekono brolis už
kalbino Abariszkiu Abroma- 
vieziaus podukras Noraitytes, 
kad pas ji' eitu už tarnistes bet 
kada to atsisakė neisanezios 
pakol laikys ta nedora liežu
vininke savo mylima Baguse 
Sarapas sutiko iszvaryti užtai
gi gavo ne tik tarnaite, bet ir 
piemenj, ju (Noraitycziu) bro
li; bet už keletos menesiu ta 
Baguse vėl Dvaręziuje atsira
do ir labai nesutiko su Norai- 
tytemis ir gal joms ant nelai
mes paszlave Sarapo aukso 
žiedus, o gal jie ir taip kur 
nusimetė, nežinia, bet Baguse 
ir Sarapas kaltino piemenį, 
o tas jokiu budu neprisipažino 
tai Sarapas papirko savo vai- 
kesa Ign. Santa, kad tas isz- 
gautu menamo prasikaltimo 
prisipažinimą; Ign. Santas pie 
meni. Povilą Noraicziuka in 
diendarži nusivedęs... reikala
vo kad prisipažintu; tas nors 
ir nekaltas bet bijodamas, kad 
neužmueztu — pasisakė pavo
gęs; o kada ji atvede in kam
barį pas poną Sarapa, jis ir 
vėl gynėsi; tada Sarapas jam... 
ir liepe taip sakyti, kaip dien 
daržyje sake, tada piemeniukas 
isz baimes prisipažino. Baguse 
dar nuo saves pridėjo, kad jos 
3 rub. pražuvę; tai per Kalė
das isz jo algos pasiliko Sara
pas 15 rubliu. Abromaviczius 
už savo posūnio nuskaudima 
Sarapa padavė ir valeeziaus 
teismą.

Vasario 4 diena Abromavi- 
eziu su žabais važiuojant Sara
pas prisivijo ir isz szlajukes 
iszlipes paklausė:

— Ar tu mane in teismą pa 
davei L

O tas atsake: — Padaviau!
Tada iszsieme revolveri ir 

pagrasino nuszauses ir pasakė:
Kad tu mane in teismą pa

davei tai asz ant to stovesu, 
kad tu negyvesil...

Vasario 5 diena su nauju 
vaikeeu Gudžiunu pro Abro- 
mavieziu važiuodamas sustojo 
ir vaikesa szlajukeju palikes, 
pats in ėjo in vidų puolė prie 
Abromavicziaus szaukdamas: 
— Kam tu vakar buvai ma
ne ant kelio užstojęs!— ir 
eme szelti... Abromavitiene sa 
vo vyra gelbėjo, Sarapas ir ja 
užpuolė... Tuojaus nuo to Ab
romavitiene susirgo, galva su
tino ir visai nebegalejo nuo lo
vos atsikelti; veže kuninga ir 
daktara, bet lig sziol nieko ne 
gelbėjo... Sarapas savo darbu 
pasekmes iszgirdes, Abroma- 
vieziu pasiszauke ir 15 rub. 
atidavė; bet ka su kumszczia 
indejo to niekas neiszims; kiek 
daktarams ir vaistams iszleide 
ir dar iszleis, to niekas neati
duos; ka nekalta moteris ken- 
czia, to niekas neatlygins...

Liaskiiviis.
Sziaul apskr. Pas mus, tai 

turbut toki atsitikimai, kokiu 
niekur nėra. U-gi Velykų 
nakti kad iszkilo musztynes, 
tai net dauguma žmonių sukru 
vino. Keletas žmonių visai ne 
kaltai tapo nuskrusti Tik geda 
tokiems musztukams, kad isz- 
kelia kruvinas musztynes.

N. B. Kitas korespondentas 
isz Liackavos szitaip raszo:

Pas mus per Velykas po misz 
parų pamokslu ir kalnus gra
žiai pagiedoję iszejo graži kuo 
pele žmonių prasivėdinti, tik 
nežinia isz kur kaip trenke in 
geležinius szventoriaus var
tus kasžin kas akmeniu kad 
net žmones sudrėbėjo ir prasi
dėjo musztynes, kad net bas
liai tarszkejo ir akmens pysz- 
kejo: keliems vyrams skyles 
in galvas pramusze, kelis — 
primusze. Geda musu jaunimui 
už toki bjauru pasielgirna 
priesz visa svietą.

Rietavas.
Kauno gub. Pas mus atsi 

buvo labai retos vestuves. Mo
tiejus Tamoezautskas, vyras 
105 metu, vede Ona Samaity- 
te, moteriszke 75 metu Jauna
vedys Tamaszauskas užsiima 
ukes darbais, yra sveikas ir ga 
na stiprus Atminti, regėjimą, 
girdėjimą ir kitus pajautimus 
turi dar gerai veikianezius. 
Jis dalyvavęs net lenku sumi- 
szimuose 1831 m. ir daugel ka 
moka apsakinėti isz tu laiku 
atsitikimu.

Dvasiszki juokelei.

Kuningas Banionis kalbėjo 
pamokslą apie dorybia mote
rių ir teip atsiliepe: Visas do
ras moteres isz szito miesto ga
liu nuvežti ant vieno vežimo. 
Terp susirinkusiu moterių pa- 
kylo dydelis armideris bažny- 
czioje, bet neužilgio pradėjo 
visos juoktis kada kuningas 
paszauke: Žinoma ne ant kart 
mano milemos, tiktai po ke- 
loleka ant kart.

Tūlas kuningelis nusidavė 
ant medžiokles ir atkiezes ka
rabiną in krumus kur tikėjosi 
nuszaut zuiki, buvo pasirengęs 
szaut. Sztai artimoje bažny- 
czioje užskambino varpai ant 
“Aniolo Dievo.” Kuningas 
padėjo karabina pradėjo mels
tis. Sztai ižbega isz krumu 
zuikis, o pakol kuningas turė
jo laika pagriebt už karabino, 
zuikis dingo jam isz akiu. Ta
da kuningas paszauke: jago 
ne butu man perszkadines 
Aniolas Dievo butau zuiki 
nuszoves. ’

Kuningas laimina, o muži
kas stovi su kepure ant gal
vos. Kuningas jin už tai bara 
o mužikas ant to: Jago palai
minimas yra isz geru ranku, 
tai ir per kepure pereis.

Mieli vaikelei!

Buvau truputi susirgęs ir 
per tai ne galėjau su jumis 
pasikalbėt, o kad jau galiu 
laikyti plunksna be drebejimo 
tai ir truputi su jumis pasi
kalbėsiu.

Atėjo pas mane vienas mo
kytas “pilozopas” isz Szenado- 
rio ir terp kit ko pradėjo man 
zurzet apie savo “cicilizma.” 
Negalėdamas iszkenst jojo pos 
mavimo paėmiau laikraszti 
“Benzingerio Magazina” ir 
pradėjau jam skaityt ka jisai 
raszo apie socializmą ir kokis 
yra socialistu pamatas. Sztai 
tik paklausykit:

“Socialistu platforme yra 
paduodama vien tik del to, 
ydant gaudyt žmonių balsus, 
bet ne paduoda tikros nuomo
nes kokis yra socialistu tiks
las ir kuom socializmas tikrai 
yra. Daug randasi neaiszku- 
mo terp socialistu kurie sten
gėsi žmonim iszaiszkyt kas tai 
yra socializmas, bet pasėkėjai 
socializmo pripažins už teisin
ga sekanti iszaiszkinima: “So
cializmas yra užmanimu terp- 
tautiszkos pramones, ko-ope- 
rativiszka social demokraci- 
je, kurios tikslu yra paymt in 
savo ranka visiszka politikisz- 
ka galybe, idant permainyt 
privatiszkus turtus ant visuo- 
meniszkos locnasties teip ydant 
turtas butu lygei iždalytas 
terp žmonių.” Vadai socializ
mo vadina socializmu “drau- 
giszka reformacije” nes prie
szais tai turi dydeles klinties. 
Vienas isz ju Fredrikas Engle 
kalba: “Tris dydeles kliutes 
stovi ant kelio draugiszkos re
formacijos— privatiszki tra
tai, tikėjimas ir tebyris būdas 
apsipaeziavimo. Tai-gi, kožno 
žmogaus turtas, tikėjimas ir 
apsipaeziavimas stovi socialis
tams ant kelio priesz platini
mą savo nedoro mokslo, bet 
Socialistai tvirtina, jago juju 
partije geistu prasiplatinimo ir 
pasisekimo tai pirmiause ka- 
necz turi praszalyt taisės tris 
kliutes. Ydant praszalyt teip 
tris svarbes kliutes yra socia
listu mieris ir tai yra juju 
platforme (pamatas) ant kurio 
rėmėsi visas juju mokslas. Tei 
singi vyrai gali lengvai maty
ti raudona vėliava Anarkijos 
plėtojanti isz visu pusiu Sočia- 
liszkos platformes.”

Teip vyruezei! Jago geidže- 
te būti gerais socialistais, tai 
pirmiause turite iždalit savo 
turtą del vadu, po tam ižsiža- 
dėt tikėjimo o ant galo aty- 
duot savo paezia ant kožno 
pareikalavimo savo perdetiniu 
o tada busi geras Socialislastt

Kada jam tai perdėjau ant 
lietuviszko (ka mat, tasai “pi
lozopas” norint statėsi iszmin- 
tingu, bet nesuprato ka skaitė) 
tai susiraukęs apleido mane ir 
daugiau apie “cicilizma” ne 
porino.

i Gloverso Maineria.
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Ura! iszvažiavo mano pati, 
Nore žmogus gales sau paulavoti, 

Su tarnaite atsisėsiu,
Gersiu, valgysiu ir dainuosiu. 063

—Kur jo pati?

Didelis pasiszventimas 
del savo artimo.

Pabaiga.
Prezidentas trumpai surasze 

pripažinimus ludintoju, pas
kui sudžei iszejo ant rodos. 
Ne trukus eugrižo, o preziden
tas’apgarsino: Kalta!

Akulina,’ižgirdus tai, sudre 
bėjo isztrauki rankas iez savo 
vaikelu ir paszauki žiūrėdama 
ant križiaus:

— Dieve gtlbek mane! Iž- 
ganitojau pasigailėk manias ir 
mano vaikelu!

Ant tu žodžiu visi mužikai 
pasikeli no suolu ir rodos nore 
darni prigelbet praszime, dirs
telėjo visi ant križiaus.

Ne galu apraszitie tojo per- 
siemimo, kokie iezveri ant vi
su. Sudžei ir ponei sėdėjo ti- 
kei, rodos priaugia prie savo 
sediniu, ne vienas nesijudino, 
niekas žodžio neieztari. Tiku
mas saleje buvo tokie, jog sa
vo kiszenukije girdėjau takee- 
jima mano ziegorelo.

Ziegoriae pradėjo muszt dvi- 
lekta adina. Akulina atsipeike 

. jo isz nutirpimo. Pasikeli no 
suolelio ir dirstelėjo ant duriu, 
rodos tikėdamasi jog laukia 
mas brolis Antanas pribus. 
Daugelis isz žmonių atieuko 
link duriu ir sudžei. Ne butu 
tame divai jagu Antanas butu 
inejas. Ir asz dirstelėjau ant 
duriu.

DureS ne atsidaro. Ant dide 
lu divu del manes, paregėjau 
prie duriu stovinti, eu skran
da apdriskusi Ambraziejų. In- 
ejo jisai ne senei ir stojo ne toli 
manes užpakalije.

Jiojo mažos akutes žiban- 
czios bėgiojo po sale, ant Bud
žiu ir žmonių; laikais susilai- 
kinejo ant vaiku o tada rodėsi 
man, jog per jaises koki gai
lestis persimuszinejo. Kada 
prezidentas pradėjo skaitit vi- 
roka dedis Ambraziejus nulei
do galva. Macziau, kaip sun
kei atsiduso, ir su galva pakra 
ti. Po valandėlei galva pake
li, dirstelėjo ant vaiku. Akuli- 
nos, paskui ant križiaus Ižga- 
nitojaus, o paskui pradėjo pa
mažėl! su atsargumu spaustis 
per žmonis prie sudžiu. Kada 
stojo arti stalo, persižegnojo 
ir pradėjo mankit rankose sa
vo kepure, rodos kad nori at
kreipi sudžiu akės lig saves.

— Ko norite? — paklausi 
perdetinis audžiu paregejas 
jin.

Dedis Ambraziejus atšaki 
vos girdėtu balsu:

— Tai asz uždegiau!
Visi sužiuro ant jiojo su di

vu ir netikumu. Ne kurie mie
lino, jog tai beprotis stovi 
priesz juosus. Liepi jiam pa- 
antrint savo žodžius, paklausi 
kaip jis vadinasi. Kada paša- 
ki pravarde, pastojo sznabžde- 
jimas cieloje saleje, o sudžei 
primini sau teipoe-gi, jog bu
vo ant pradžios inmaiszintas 
in taje prova. Pradėjo tada 
tarp save suaikiezia sudžei 
sznabždet, nes peretati teip 
daigtus, jog negalėjo būtie abe 
jones apie jiojo kalte. Taje na 
kte, — teip kalbėjo — buvo 
nusidavęs in daržine malunin- 
ko, kad pernakvot: ejdamas 
pasitiko Akulina ir mati, kaip 
ėjo link grinczios brolo Anta 
no; nakti iszejo iez daržines, 
Įjuvaževo in Ivanuwka ir usz-

kuri dvara; jau no senei mieli
no apie tai, kaip piktai atker- 
ezint ponui isz Ivanuwkos, už 
tai, jog tasai praeita meta da- 
vi in kaili jiam. Tai kalbėjo 
lig susimaiszias. Kadai sudžei 
pradėjo jiam tai spereczit, pak 
lauei joju,(ar ne rado Ivanuv- 
koje molinio puodu su ženklu 
tokio ir tokio fabriko; tasai 
puodas prigulėjo prie jiojo ta- 
voru, pirko jin priesz tai mies
te, jog gali visi pertikrint pas 
taji kupcziu. Tas buvo tikrai; 
surado toki puodą kuris buvo 
del ingavinimo ugnies.

Didelis divas sudžiu ir žmo
nių dabar persimaini ant persi 
tikrinimo, jog niekas kitas, 
kaip tiktai Dedis Ambraziejus 
uezkuri. Gali būtie, jog del to 
visi intikejo, jog visi gailėjosi 
Akulinos ir kožnas, jagu galė
tu, butu noringai pribuvęs ant 
pagialbae. Kožnas isz mus jau 
ti, jog Akulina buvo nekalta, 
ir kaip dabar kitas kaltinin
kas atsirado, niekas nesistebe- 
jo jog ant jiojo kalte suvari. 
Ar-gi tai ant galo ne buvo 
Dievo duota, jog prikvepi ta
ji žmogų paskutinėje valando
je ant prisipažinimo, o tuom 
paežiu del iszluosavimo nekal
tos? Visi jau buvo užganadin- 
ti ir linksmi ant veidu, jog 
Akulina ira nekalta ir viekas 
susidavadijo.

Sudžei prasiszalino ir paski
ri kambarėli, idant nauja iez- 
duotviroka. Toji valanda bai 
sei turėjo iszrodit del dėdės 
Ambraziejaus. Isz visu ezalu 
buvo girdėt paktaravimai ir 
žodžei paniekinimo; stovėjo 
malezei, nuleidias galva, ro
dos taiseis žodžeis isz pasza- 
liee prislogintas. Asz pate, ku 
ris dedi Ambraziejų milejau, 
dabar sznairavau ant jiojo; ant 
to, kuri giniau, kuris man isz- 
rodi kaipo geras ir doras žmo
gus buvo padegiku, piktada
riu!

Už valandos sudžei sugrižo 
in sale, o pirmsedis perskaiti 
viroka. jog dedis Ambraziejus 
eis ant deszimts metu in Siberi 
je ant sunkaus darbo. Buvo 
tai pagal nuomones sudžiu, 
lengva bausme, o tai del to, 
jog gervalei prisipažino in kai 
te.

Tame inejo in sale žandarai 
ir paemi tęva Ambraziejų. Ka 
da ėjo pro mania etumdin 
tas ir kumezetas per žmonis, 
paėmė mane gailestis, siekiau 
ekubei in kiezenuka ir inbru 
kau j am in delną rubli.

— Bukie sveikas, dede Am 
braziejau tariau jiam pamaže 
Ii.

Jis dirstelėjo ant manias 
gražiom akimis ir tari:

— Dėkui ponaiti. Tai nie
ko! Mano apsudinimas ne ap
eis ne vieno, ba nieko ne turu 
ant svieto.

Lauke apstojo Akulina vi
si kaimuoezei su džiaugsmu 
jog ne kaltibe ižsidavi. Ijje 
verki no džiaugsmo ir nuolatos 
kalbėjo:

— Tegul bus Dievui garbe! 
Ach, tasai valkata nelabas no 
rejo mane vargsze prapuldint.

Nusivedi jaje su procesije in 
kaima; vakare parūpino muzi
kantus ir buvo dideli zobo- 
va karezemoje.

Pamaželi palovi kalbėt Iwa 
nuvvkoje apie ta atsitikima; 
p kada ant vietos sudegusiu

pastati triobasjkitas, "užmirszo 
r apie dedi Ambraziejų No 

to laiko geriau turėjo aki at
versta antkromininku ir priesz 
vakara iszvarinejo juosus isz 
kaimo.

Prabėgo menese prabėgo me 
tai. In szeszta meta po tuom, 
ka jau buvau vaiske ir buvau 
pragrižes ant urlopo namon, 
atbėga viena rita pas mus ku 
ningas prabaszczius, labai 
nuilsias. Vos mus isztolo sode 
pamati paszauki:

— Klausikite, klausikite!
— Jau žinome, — atšaki 

tėvas, — maluninkas užsimu- 
szi, — nupuldamas no kopė- 
ežiu buvo tai niekai žmogus.

— Nes nežinote apie tai, — 
kalbėjo tolaus kuningas, ka iž 
pažino priesz smerti. Kada ma 
ne pas jin paszauki tari: Te 
ve, esmių didelu nusidejelu. 
Tai asz anais metais uždegiau 
dvara Iwanuwkoje isz piktu
mo usz tai jog ponas isz Iwa- 
nuwkos atidavi mano sunu in 
vaiska. Nes ka tu kalbi, — ta 
riau ant to, — juk tai tas Am 
braziejus uždegi.— Ne atšaki 
ant to, ne jie nes asz. Pas jin 
tai pirkau taji puodą del inkų 
rimo ugnies. Jie miegoje ma
no daržinėje. Mielinau jog ma 
ne mati ir turi mane nužiureji 
me. Dienoje, katroje buvo ter
minas pravaževo pro maluna, 
o atiduodamas man pasveikini 
ma, kada stovėjau lauke tari: 
Szcdien stosis didelis neteisin
gumas, sūdąs apsodins Akuli 
na, o ijje ne kalta Asz paezau 
kiau: — kas man do to ir ėjau 
pas jin. Jis persigando ir grei 
tai nusiiri. Tai buvo puikus 
žmogus, jie pasiszventi, idant 
naszle ir vaikus ižgelbet jis 
paemi kalte ant saves.... O 
asz, baisei nusidėjau, asz.... 
Teve, paeakikie kaip galetau 
neteisingiete pataieit, kaip nu 
sidejima iszleszuot, kuris ma 
no duszia sunkina? Arman 
Dievas dovanas? Jau pradėjo 
jiojo pajėgos mažt, vos spėjau 
iezklausitie jin spaviedes ir 
iezriszt, — numiri.

Su kuningu nuvaževova ka 
greieziause pas gubernatori. 
lezsiunti laiszkus in Siberije. 
Menesei praėjo ant raszimo. 
Ne žinojo gerai katroje daleje 
Siberijos dede Ambraziejus 
randasi. Ant galo atėjo groma 
ta no gubernatoriaus Sibiro, 
kurioje teip raszo:

— Ar jus tai mielinate, jog 
Sibenje tai kaimas kur kožna 
gali greitai surast. Kaip galu 
iezrast koki ten Ambraziejų 
mano apskriteje, ne vienas 
valkata neezioje taji varda! 
Priesz meta numirė ligonbute 
Tobolske du Ambraziejei, o 
tris ligonbute Tamske, nesa
kant apie kitus, kurie kasikio 
se numiri. Jagu tenaitinem 
valdžiom apie tuosus pikta 
darius ejna, .tegul pribuna in 
Siberije ir pasijeszko kasiklose 
reikalaujamo Ambraziejaus.

Kada iez miesto atėjo žinia, 
jog ne gali surast Ambrazie
jaus, atėjo Akulino pas kunin 
ga prabaszcziu uszpirko mieze 
sz. už duszia dėdės Ambrazie
jaus. Visi nuėjome in bažnieze 
Retai kada teip karsztai mel
džiausi kaip tada isz cielos 
duszios. Akise man stovėjo ta
sai biednae, sueikumpinias žmo 
gus, su vilkinia su skranda, 
szumdomas ir banititas per 
žmonis ant sales sude. Iez tu 
katrie jiam tada piktaravo 
daugelis buvo bažn'czioje ir 
verki dabar atsimindami sau 
ant to senelo, kuris numiri ' 
Tomske ar Tobolske, ar kur 
ten kitur sviete.

390 Balnu tiktai už $1
BU NUSIUNTIMU W

Iždaveme Didele Kuinga
Daina susidedanti isz

390 DAINŲ

Knyga druozei susiūta. £ 
Kas nusipirks, ras visokiu ftį 
Daina isz visu užkaboriu k» C 
dainoja Lietu voja.
Nusipirkite o turėsite Dainelu, 
Per ciela meta ant rišu dienelu Q

SAULE"
Mahauoy City, Pa.

Kelis telegramus isz Kingsto- 
no gavi u

Na ir ant galo in ten nuke
liavau,

In viena grineze ejti norėjau, 
Tai net ant trepu paslidau. 
Visokiu puodu ir puodeliu, 
Ten radosi ant gonkeliu, 
Smarve neiszpasakyta, 

Kada užėjau in taja vieta. 
Mat bobeles la ko ne turi, 

Ne ant vyru ir vaiku ne žiuri, 
Ba tai sufragistes bobos, 

Ejs prieszais vyrus ant kovos. 
Badai jau ir klubą sutvėrė, 
Ant drąsos gerai iszsigere, 

Užvadino ‘Moterių Sitizini” 
Už ženklą iszrinko sau kiau- 

szini.
Kad ten vyrai butu drąsesni, 
lezpertu gerai kaili kas dieni, 

Tai moterėles ne tiek gir- 
tuoklautu, 

Klubus tverti palautu;
Kitu kartu daugiau pagie

dosiu, 
Kaip ant delno viską iszklosin.

Pekvanoke merginos, juoku 
nedarykit, 

Veluk savo žiotis uždarykit,
Nepaniekinekit lietuviszku 

vaikinu,
Už paezes ne norės ymti tokiu 

panų.
Ir bažnycziose juos apkalbat, 

Atsilsio jiems ne duodat, 
Ateiminkyt ant senatvės, 

Sues jus už tai gyvates.

Neužilgio in Zigleri pribusiu, 
Puikei bobelkas pavieszinsiu, 

Surinkau visu pravardes. 
Padaviau in ranka dėdės.

Nes per daug jau girtuoklauje, 
Ne Dievo ne vyro pagodauje, 

Sutikimo jokio neyra, 
Ba myli už daug byra."' 

Bobeles luk aut, 
Uždarikit savo maut.

» * *
Naugatuke yra mergų, 

Su visokiu budu. 
Tris pagadytos, 

Szpitulese patai pytos. 
Yra ir merginu geru, 

Katros užsiyma skaitymu, 
Bet ne daug tokiu, 

Ba yra ir kazirninkiu.
O yra ir paplovu, 

Ka nesisarmatina kitu, 
Jog net ausis vysta, 

Kaip plovones ižgirsta. 
Tai bent mergeles, 

Sudžiuvusios rūteles, 
O ko jus begedes sulauksyte?

Ne viena smerties neprisi- 
szauksyte.

Ar teip bus vis, 
Jus apsiterszusios avis?

Tpfu, 
Po szimts budeliu!

Johnstone buvo veseile, 
Fe, net man bėga seile, 
Prisirinko daug bobų, 

O ir ne mažai mergucziu.
O kaip viena mergele apsiėjo, 

Net vemti abiem galais pra
dėjo, 

O kaip ne kuriu tai badai, 
Net nupuolė andarokai. 
Yra da ten toke viena, 

su savo vyru ne gyvena, 
O tas vyras, 

Gana davadnas. 
Y!gai provojosi, 

Ir ant galo skyrėsi, 
Dabar ta boba, 
Latrauje gana;

O kaip gyvenimą pabaigs, 
Kaip Dievas pas save pa- 

szauks?

Jog

I TŪKSTANTIS 
NAKTŲ IR VIENA

ARABISZKOS ISTORIJOS 
Perdėjo Lietnvitzkai

D. T. BOCZKAUSKAS.

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

Tik Ant Trumpo Laiko!

Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

W. D. BoczkowskLCo.
Mahanoy City, Ea.

į-S .

Pamaldos už Titaniko aukas.
Ne senei atsibuvo gailės pamaldos už aukas Titaniko Szv. 

Povilo katedroje Londone, ant kuriu delibavo 5000 žmonių o 
tukstanezei stovėjo lauke. Amerikoniszkas ambasadoris Reid 
su savo paeze teip—gi tenais radosi. Anglijo! lig sz:am laikui 
surinko del pavargusiu Titaniko auku pusantro milijono 
doleriu.

Tikejimiszkos Sektos.
Baptistai sako, kad ju asme 

! niszkas mokslas buvo moki 
namas nuo trecziojo metaszim 

! ežio.
Kongregacionalistai gavo 

savo dabartini iszvyzdi ir gra- 
' sa nuo Jono Robinzono, Ang

lijoje, 1602 m.
Rolandu Reformuotoji Baž

nyczia buvo organizuota IIo- 
landijoje. 15fl m.

Episkopalai savina sau tie- 
: šia ir be pertraukimo paseke- 

jybe nuo szv. Petro, sulyg jo 
pasiuntinybes in Anglija, apie 
60 metais.

, Graiku Bažnyczia yra Ry
mo Bažnyczios dalia, nuo ku
rios ji pasitraukė 853 m., pa- 
siprieezindama Rymo vyskupu 
priskaitymui sau auksztesny- 
bes.

Metodizmas prasideda nuo 
Jono Wesley, 1729 m., Ang
lijoje, bet klasines sueigos ne 
buvo insteigta ir draugija kai
po tokia organizuota tik 1739 
m.

Moravai, arba Suvienyta 
Brolija organizuota kaipo at
skira bažnyczios szaka ir pri
imta grasos taisykles 1457 m. 
Czekijoje,

Mahometonai savo pradžia 
skaito nuo h»giros, arba pra- 
naszo pabėgimo isz Mekkos in 

, Medina, rugsėjyje 622 m., nors 
szitas Mahometą laikomas pra- 
nasziszkai inkveptu ir skelbe 
savo mokslą keliais metais 
priesz tai. Jis gimė rugpjutyj, 
570 m., ir pirmu kartu apskel
bė savo pasiuntinybe 611 m.

Mormonizmas buvo insteig- 
tas Juozo Smitho, New Yorke, 
rugsėjo 22, 1837 m., kuomet 
jis apskelbė suradęs Mormonu 
Knyga. Jis sakėsi turejes savo 
pirma regėjimą 1820 m. Susi
telkimas apygardoje Nauvoo, 
Ill. buvo pirmu žymesniu jo 
mokiniu susirinkimu ir szvent- 
namis buvo pastatytas ten 
1841 m. Smith buvo suszau- 
dytas berželio 27,1844 m.

Frezbiterionizmas yra tas 
pats, ka ir Szkotijos Bažny
czia ir yra pripažintas nuo to 
laiko, kaip reformacijos prin
cipai buvo investi in szali. 
1527 m.

Rymo katalikai priskaito 
sau tiesa ir nepertraukiama 
pasekejybe nuo Szv. Petro, 
kurio rupeseziui, kaip jie sa 
ko, Kristus ypatingai pavedės 
savo Bažnyczia.

Szekeriai prasidėjo Anglijo
je prie pranaszes Onos Lee, 
1770 m. Szita sekta tesiranda 
dabar tik Suvienytose Vals
tijose Amerikos.

Unitarionizmae pirmu sykiu 
buvo skelbiama prie antro me 
taszimczio pabaigos.

Svedenborgas, savo vardu 
sektos įsteigėjas, pradėjo duo
ti savo pamokinimus, leisti 
rasztus ir tarnyste apėmė 1743 
m.

Universalizmas, sakosi buvo 
vienval skelbiamas nuo 150 m., 
kuomet taip vadinamieji Sibi- 
liniai orakulai, kurie mokina 
apie galutini žuvusiu atsteigi- 
ma, buvo paraezyti atvertimui 
štai mj'džiu >n krikszczionis.

Rymo popiežių arba vysku
pu isz viso buvo 224, imant 
drauge Piju X, apie kuriuos 
ypatingai dalykai, randami ne 
bažnyczios istorijoje, gali bū
ti įdomiais.

Jonas X pasimirė kalėjime, 
927 m.

Benediktas IX buvo numes 
tas, 1044 m.

Benediktas X atsisakė, 1058 
m.

Andri jonas IV buvo vienin
telis angliszkas popiežius; pasi 
mirė, 1878 m.

Celestinas V atsisakė, 1294 
m.

Gregoras XII buvo numes
tas 1416 m.

Pijus IX užėmė popiežiaus 
sostą 1846 m. Pasimirė 1878 
m.

Leonas XIII užėmė popie
žiaus sostą 1878 m. pasimirė 
1905 m.

Pijus X užėmė pop. sostą 
1905 m.

W.TRASKAUCKAS
Pirmutinių Lietuviui k cm.

GRABORiUS

Laidoja Kunna Numirusia Pi^amd 
Ayfinus ir Vežinus drl Pa/tvaliusiai 

Krausto Daigius ir L L
V’laka atlieka k* nogeriauae ir puikiau* 

virst minėtais reikalaus kreipkite* p« 
in o bukite Haame užganedinl&ia
>30 W. Centre 8t. Kahanoy Citj

MALDA-KNYGES
Senas Naujas Aukso Altorius 

1000 pus. 4x511 col. dyd. apd. 
in juoda audiiua Preke $1.00.

Didis Szaltinis, 1000 pus. 
4x5į col. dydumo. apdaryt in 
juoda audima, Preke $1.00.

Mažas Szaltinis, 000 pus. 
3|x5 col. dyd apdaryta in 
juoda audima - Preke 75c.

Balsas Balandėlis, 711 pus. 
3|x5 col. dyd. apd. in juoda 
audima Preke - - 75c.

Garbe Dievui ant Augsztibes 
610 pus. 3i|x5.} col. dyd. ap.l. 
in juoda audima Preke 75c.

Aukso Altorius, apdaryta in 
Francuziszka skūra, apvalaus 
kampais, auksuoti krantui su 
kabe, 382 pus. 3įx5} col.pla. 
Preke - - $1 50.

Aukso Altorius, Morako 
skaros mink^ziais apdarais, 
apšalais kampais, auksinti 
kra.-ztai, 382 puslapiu, 3|x5| 
coliu dydumo, Preke $1.50.

Aukso Altorius, minksztais 
apdarais, apv. kampais, auk. 
krasztai, 382 puslapiu, 3jx5| 
coliu dydumo - Preke $1.25.

Aukfo Altorius, a|>darvta 
in juoda celuloid, su kabes 
apvalais -kampais, auksinti 
krasztai, 382 puslapiu, 3j{x5| 
coliu dydumo - Preke $1.50.

Mažas Aukso Altorius, 
Celeloido apdarais, 381 pus. 
3-jx5J col dyd. Preke $1.00. 
K A n indas Sargas apdaryta 
in juoda Moroko skūra, apva. 
kampais, auksuoti krasztai, 
354 puslapiu, 3x4| col. dydu. 
visos t- reikalingos Maldos, 
geriausia už visas kitas 75c.

Aninolas Sargas, apdaryta 
in tamsei rusva audima 50c.

Kanticzkos, drūtuose apdar. 
8G4 pus. 4x5 col. dyd. 50c.

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

NIEKO NUOSTEBAUS.
kad esate liguisti, leide savo kraujui 
užsiterszts, pasidaryti skystam, nesveikam, 
pilnam visokiu nevalumu, 
imsite vartoti

Bet jeigu

Severos Kraujo Valytoja
galite tikėtis greitu laikugalite tikėtis greitu laiku pasitaisyte ir 
pasveikti. Vaistas tas nesyki iszbandytas 
ir davė puikiausius rezultatus gydyme 
voeziu, odos ligų, iszberimu, spaugucziu, 
skauduliu ir visu kitu ligų kurios tik isz 
kraujo nevalumo paeina. Preke $1.00.

NELAUKITE
kol liga szaknis inleis: visus nervu sugedimus, 
paeinanezius nuo sunkaus darbo, nuo rupeseziu, 
nuo nepakankumo miego ir invariniu iszklydimu 
stengkites tuojau praszalinti.

Severos Nervolon
(Severa’a Nervoton)

yra tikriausias nervu sudrutinimas, praszalina 
visus nervu nusflpenjimo apsireiszkimus ir suteikiąs 
sveika ir gaivinanti miega. Preke : : 11.00.

SUSIJUDINIMAS.....
per sunkus darbas, stoka miego, viduriu 

i ruszies iszklydimai, 
' organizme 

įėjimus.

tusztumas, iuvarios i 
taipjau visokie sugedimai organize 
tankiai gimdo asztrius galvos skaudeji“”' 

Severos.....
Plotkeles nuo Galvos 

Skaudėjimo ir Neuralgijos 
(Severa’s Wafers for Ileailaclie and Neuralgia) 

veikiai tokius skaudėjimus praszalina.
Preke : : 25c. dėžutė.

Parduodama visur Aptiekose. Knygele8 
ir nurodymai lietuviu kalba. Daktariszka 
patarima duodame dykai kiekvienam
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Vienatine Lietuviszka Banka sa kapitolu $75,000 
kuris randasi popriežiura Valstijos Pennsylvanios ir 
talpinasi locnam name kurios verte isznesa apie 
$15U,000.00. Priima piningus ant paezedumo ir 
moka 4 procentą. Siunczia piningus in visas dalis 
svieto, greieziause ir pigiause. Agentūra minėtos 
Bankos P. V. OBIECL’NAS & CO., parduoda 
Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius 
rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo prova 
kancelarije po vadovyste Karaliaus Varasziaus Notariuszo už 
tvirtinto per Gub. Vai.Pennsylvanios; padaro Doviernastis ir 
kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Russijoe Konsulis.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
Cor. 12-th.& Carson St., S.S. Pittsburg, Ta 
AGENCIJA P. V. OBIECUNAS&CO
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Labal pageidaujama, naujausia jau išėjo knyga, mokslas apie sveikatą 

DAKTARAS”.

F . W////// ^>. nu c
ŠITA KNYGA parašyta laujausio mokslo ir išradimo geriausio budo W 

^gydymo, pripildyta tokia puikia medega, kad kitose iki šiol išėjusiose lie-j? 
aviškose knygose to negalima rasti, kas yra patilpę knygoj “Daktaras”, lį 
ŠITA KNYGA "DAKTARAS” aprašo visokių licų vardus, kalt) Jos prasideda, kaip Mr 

^ffnpsireiškia. kaip Išrodo ir kaip greičiau, geriau ir kur galima išsigydyti. W
hu TA KNYGA -labai plačiai aprašo apie vyrų paslaptybes bei ligas ir teip-pat apie moteris 
^■telpa daug.

ŠITOJ KNYGOJE "DAKTARAS” dikčiai aprašo atidengiant daug paslaptybių.apie 
flkgerlaiisiiis smagumus ženybinio gyvenimo ir teip pat kaip ir kada geriausiai apsivesti II W 

A kai p būti laimingu. J
TOJ KNYGOJE "DAKTARAS” gražiai pamokina kaip jaunus vyrus teip ir moteris.BL 

^Jkas būtinai kiekvienam reikalinga žinoti, visiems kaip seniems teip ir Jauniems, ženotiems □ 
0t,ir nevedusiems.

KIEKVIENAS SKYRIUS šitos knygos yra labai žingeidus, o nemokantiems skaityti, 
bu tai mokantis kuris neturi dar šios knygos, su didella ukvata perskaitys tiems garsiai, kadjfr 
9fgalės daug visko prisiklausyti. Ta knyga kiekvienam yra labai naudinga ir reikalinga W 

turėti, kuris tik nori būti sveikas ir laimingai gyventi. fe“
KNYGA "DAKTARAS” yra paveikslais iliustruota, parodo ir giliausias kūno dalis.® 

"^atidengiant paslaptybes. Ji reikalinga kaip sveikiems loip ir sergantiems. Tik perskaičius^ 
wktą knygą atrasite viską, ko čion negalima parašyti ir dalinosi visą teisybę. Bį

APART KITŲ SKYRIŲ sergantiems rodljama skaityti japie nervų, kraujo, Inkstų, j 
Mcromatizano, odos, vidurių nusilpnėjimo, bronchitis ir limpančias ligas; teip-pal apie moterųĮįc 

nesveikumus ir kitas visokias ligas Ir t. t.
fct, JEI SERGI, tai pirmiau ne kaip manai vartoti kokias nors liokarstas ar kreiptis pricfb 
^Mgydylojo, reikia būtinai perskaityti "DAKTARAS”.

ŠITOJ knygoje "DAKTARAS” nelik pamokina kur ir kaip išsigydyti, kaip būti sveiku,k. 
Sgliet. Ir kaip nuo visokių ligų apsisergėtl. 8|f

NORS TA KNYGA LABAI BRANGINTINA, bot kad prašant lietuviams ją išleido 
BLPhilailelphios M. Klinika, delei labo visuomenės, tad kiekvienas ją apturės, kuris tik prisius® 
^□kelias štampas už prisiuntlino kaštus. Apturėsi luojaus, tik visada reikia rašyti adresas teip: j 

2 The Philadelphia Medieal Clinic J 
*5 1117 Walnut St, Philadelphia, Pa.®

VYRAI IR MOTERYS, kurie nesveiki ir nori bull sveiki —išgydyti, tad kaip žodžiu® 
^Ateip ir raštu (lietuviškai) gali atsišaukti į šitą tikrą Kliniką. Ateinančius priimama šiomis^ 

valandomis per Kliniko Daktarą: nr
^Kasdien nuo 10 Iki 4 po piet. NeddioJ nuo 10 Iki 3. Utam. Ir Petn. vak. nuo 6 Iki 8 vai.

k

•u

M, 
b 
H

MAIIANOY CITY, PA.
CAPITOL STOCK $125,000. SURPLUS IR PROFITS >300,OM

Sav. Val»t. Rudai tari b«u Buk* icdeta piaiara.

Mokame antra procentą ant Budėta piningu 
Procentą pridedam prie tavo pininga pirma 
diena Sausio ir Liepos menesaoso, nepaisant 
ar atneszi parodint knygute ar ne. 
Mes norim kad ir jas taretamet 
masa Banks, nepaisant ar mažas

HirriwD Bail, frexi<lr»tu.
F.J.Nooau, Yice-Rrexideataa.
W.H.Kdilw Kubcrioa

reikalą su 
ar dydelia.

...Sobatraū...



JOSTEBAUS. .
guisti, leide savo kra^ 
isidaryti skystam, nesreiįj^ 
:iu nevalumu. Bet

Kraujo Valytoja 
greitu laiku pasitaisyto į 

aistas tas nesyki iszbandvtaj 
kiaušius rezultatus gydrjp 
igu, iszberimu, spangį 
'įsu kitu ligų kurios til į, 
;mo paeina. Preke $i.oj

LAUKITE 
inleis: visus nervu 
sunkaus darbo, nuo rup*- 

< miego ir invariniu isE 
raszalinti.

s Ui
ve ra's Nerroton) 

irvu sudrutinimas, 
ijimo apsireiszkimiisirįtifį, 
miega. Preke : ; (j ,

IMAS. . .
•bas, stoka miego, viduriu 
arios rnszies iįklyfe 
e sugedimai oigaw 
sztrius galvos skaudėjimui.

Szv. M. Panna kaipo 
paraneznyke.

Fabio Mutineli buvo gerai
žinomas visoi Venecijoi kaipo 
doras ir dievobaimingas žmo
gus iszpildantis prisakimus 
Dievo ir žemiszkas tiesas.

San Zanipole žibėjo nog auk 
ainio altoriaus, pristatytas per 
jin ant garbes Szv. Katarinos, 
jiatronkos puikios Katrės Ma- 
ninos, pati senatoriaus Aleeso 
Corn aro.
Būdamas turtingu, turėjo 
daugybe prieteliu, kuriuos sav 
suvienijo laikytais baleis ir do 
vanoms, nes kare su Gennje- 
czeis ir dingimas 30 laivu, dali 
se nuskandytu o dalis apiplesz 
tu per marinius razbaininkus 
in trumpa laika, privedė Fa
bia kone prie ubagistes. Par
davimas palociaus ir sidabro 
neužteko ant užmokėjimo sko
lų.

siu. Pasiliko man tik teisingys 
ta kupeziaus ir krikezczionisz- 
kas tikeymas! Kaipo paranez- 
nyka galiu tau duoti Szven- 
cziausia Pannele ir josios Die- 
viszka kūdiki.

Girdėdamas toki atsakyma 
žydas palenkė galva o gretin
damas savo ruda barzda, gilei 
užsimislinias, tarė:

— Fabio Mutineli, veskie 
mane pas savo paraneznyke, 
reike idant skolintojas žinotu 
ant kokio naraneznyko skoli
na piningus.

— Teisingas yra tavo pa
reikalavimas.

Ejkie su manim.
Ir nuvede Eleazara in baž- 

nyczia Dell’Oto; tenais rody
damas ant etovinezio stovilo 
Motina Dievo ant altoriaus su 
karūna ant galvos ir žvaigž- 
duotu ploscziaus, paszauke:

— Sztai mano paranezm- 
ke!

Židas dirstelėjo temingai

Jes nuo Galvos 
tno ir Neuralgijos 
for Heidiche 10d Neimlgįj 

budėjimus prašalta, 
: : 25c. dėžutė.

>sur Aptiekose. Knvnl^ 
duriu kalba. Daktariška 
me dykai kiekvienam

eraCo,“;

ša kapitalą 175,000 
os Pennsylvania ir 
verte isznesa apie » 
ant paczednmo ir.* Jį 
ingos in visas dalia* z" 
Agentūra miūetoeį 

& CO., parduodi 
igoje namus ir kitokia 1 
lain* ir vedimo povu 
rasziaus Notariosm oi 
padaro Doviemastii ir 
1* Rusijos Konsulk 
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KKTARAS

itdep, Ud kitimui liti lį^sa h 
U, lūs jn pa tilpę tn jr»j "HOict'I 

visokį q ligą nriu, blį x» rudei, ti 
riau i r kur galim L«igydjti. ’]
■yry paslaptyba bei ligų Ir ia«u irft r3||

įčial apraki atideogiut du/ jaurriCį 
1 ir teip-pat kaip ir tufa CMuarn ųrta

ai pamokina kaip jutau tjtb k; rae 
ulėms kaip seniems teipir/uasste^

>» yra labai £in|eidu. o aeokuuc
□ didelis uknu perskutyi ueaspsi-M 
i kiekvienam yn litai uadiio iridĖM 

ai menti. 1
is iliustruota, parodo ir pinota to’ 
' sveikiems taip ir sezutieni. Ii }ts& 
rašyti i r dalinosi visf teajbf. Į 
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O kad buvo jaunu ir turėjo 
pajėgas, ne nupuolinejo ant 
dvasios, tik geide aplaikyt kur 
norints 500 dokotu, idant vela 
galėtu pradėt savo bandeli.

Nusidavė su praszimu pas 
Aleksandra Bontura, viena 
isz turtingiausiu gyventoju 
idant jam paskolintu 500 do
kotu; nes tasai atsisakė nog 
to.

Fabio Mutineli nusidavė 
po tam pas Andriu Morosini, 
kuriam tankei duodavo pilna 
ranka. Tasai vela iszsikalbejo, 
idant paskolinimas piningu, 
ne butu priežaste juju atsisky
rimo.

Ant rytojaus nusidavė in 
bankinius namus jeszkot pas 
kolimmo, nes ir tenais atsake 
jam puikeis žodeleis:

— Pone, žinome, jog esi vie 
•nasisz teisingiausiu kupeziu 
Venecijoi, skaudu mum labai 
jog turime tau atsakyt pasko
linimo, nes ne galime jokiu 
spasabu.

Vakare Fabio, nupuolęs 
ant dvasos sugrižinejo na mon 
kad puiki Zanetta priplaukus 
prie jojo gondoles (venetiszka 
luotele) tarė:

— Brangus Fabio, žinau 
api tavo nelaimes, visa Venec- 
je api tai kalba. Turto ne tu
riu, nes ant dugno skrinios gu
li kelios brangenybes; jago 
jais nori pasinaudot pone, tu
rėsiu tai sau už davada, jog 
milista Dievo da yra su ma
nim!

Teisybe buvo, jog Zanetta, 
buvo varginga.

Per tai Fabio tare jai:
— Patogi Zanetta tavo ap

siejime yra daugiau geradejin- 
gumo, ne kaip visuosia palo- 
ciuosia Venecijos.

Ir ne pryeme josios aukos.
Ant galo pastanavijo nusi- 

duot in židiszka banka, būda
mas toje nuomone jog gal kita 
tauezei jam duos pagialba ku
rios atšaki jam krikszczionis. 
Atsimyne sau api Elezera 
Maimonidosa, garsinga isz sa
vo turtingumo ir geros iszmin- 
ties.

Atkreipė per tai savo gondo 
la in szali jojo namo, kur 
priesz duris kabojo liktorius 
isz septiniu szaku, kaipo ženk
las vilties, jog ateis laimingos 
dienos atbudavoymo szventna- 
mio.

Fabio inejo in kambari, kur 
prie žibinties sėdėjo Eleazerio. 
Langai buvo užmūryti, teip 
reikalavo prova, ba Eleazaras 
buvo židu.

— Eleazarai, tai tave panie 
kinau, kaipo kittauti, o jauno 
šia dienosią tankei tave me- 
cziau purvynu. Szendien ne 
kalbu tai idant save nužemint, 
nes idant žinotum szendien, 
kas atėjo praszit tavo pagial- 
bos.

Žydas pakeles ranka tarė;
— Fabio Matimeli, Viesz- 

pats kuris yra danguje, abudu 
kada mus sūdys. Ko nori nog 
manias?

— Noriu paskolyt penkis 
szimtus dokotu ant vieno me
to.

— Be zostavos, arba pa- 
raneznyko ne galiu. Kas už 
tave pasirenezys?

— Matai Eleazarai, jog isz 
manias jau nieko nepasiliko, 
ne auksinios szarpos ne sida
brines cziarkos. Prietelu teip 
gi ne turiu, visi atsisakė nog 
paszialpos kuriuos tave praszy

ant stovilo ir kupeziaus, o po 
valandėlei užsimislimmo, link
telėjo su galva ant ženklo jog 
jam paskolins piningus.

Duodu tau tuos piningus 
ant meto vieno. Jago nog ežios 
dienos už meto nesugražinsi 
man piningus su procentu pa
gal prova Venecijos, tai pamis 
link, Fabio Mutineli, jog asz 
žydas, ka galėsiu mislint api 
tave, kurie esi krikszczioniu ir 
api tavo paraneznike?

* * *

Ne vilkindamas laiko, Fabio 
prikrovė laiva druska ir. kito- 
keis tavorais, kuriuos parda
vė su geru uždarbiu miestuo- 
sia pakraszcziuoeia Andryati- 
ko. Po tam su nauju tavoru 
nuplaukė in Carogroda, kur 
nupirkias divonu, kvepalu, 
povo plunksnų, sloniaus kaulu 
ir brangiu medžiu, iszmaine 
tuosius pakraszcziuoeia Delma 
cijoe, ant medžiu del etatimo 
namu, kur jau priesz tai buvo 
užkalbinias. Tokiu spasabu in 
kelis menesius padaugino 
deszimts kart paskolintus pini
gus nog žydo.

Ne kada prie Bosforo, luo- 
telije nog kraszto lovijosi su 
graikiszkom moterimis, likos 
pagriebtas per marinius razbai 
ninkus. Ant gilukio auksas ir 
tavorai likos paslėpti saugioj 
vietoi. Likos nugabentas in 
Egiptą ir tenais parduotas tur
tingam ponui, kuris apkaus- 
tias jin liepe jam prižiurinet 
ukes. Fabio davinėjo už save 
dideli iszsipirkima, nes duktė 
jojo pono užsidegus meileje 
prie jo ne pavėlino tėvui jin 
paleist ant luosybes.

Ne matidamas kitokio iezsi- 
gelbeymo, perpielavo savo 
panezius, pabėgo, ir sedias in 
maža luotele plauke po upe 
Nilu lig mariu. Po keliu die
nu didelio vargo sutyko plau- 
kenti liiszpaniszka laiva, plau- 
kenti in Genoa,— Paėmė jin 
ant laivo. Baisi viesulą iszne- 
sze laiva ant pakraszcziu Del- 
maeijos ir tenais susimusze ant 
povandenines uolos. Laivas 
nuskendo su žmonimis, Fabio, 
su nežmoniszkom pajėgom, 
priplaukė prie kraszto, kur 
apalpusi rado naszle Loreta. 
Namas josios radosi ant pa- 
kraszczio mariu ir tenais liepe 
savo tarnams jin nuneszt ir 
stengtis jam visame tarnaut ir 
priverst prie gyvasezio-

Drūtas kvepsnis rožių ir 
balsas gitaros pabudino Fabio 
nog ilgo miego. Dekavojo Lo
retai už iszgialbejima ir jog 
mažiau džiaugėsi isz gyvas
ezio kaip pažinimas teip pato
gios moteries. Nuėjo abudu 
žemiu in mirtų darželi, kur 
Fabio dekavojo szirdingai už 
iszgialbejima jo gyvasties.

Po kokiam laikui užklausė 
puikios moteries kokia diena 
yra ežio menesio? Aplaikes 
nog Lorettos atsakyma, inpuo- 
le in dideli nerimasti, nes sto 
kavo tik vienos paros lig pa
ženklintam laikui ant atidavi 
mo piningu Eleazarui. Ant tų
jų mysliu rūpinosi jog ižsta- 
tys savo paraneznyke ant juo
ko žydo ir ant nužeminimo 
duoto žodžio.

Loreta, kada jai pasakė sa
vo rūpesti, kaipo szlovintoje 
Szv. Paneles, susirūpino ir ne
mažai

Ne ėjo czionais api pinin
gus, nes tiejei jau nog keliu

Atminimas pirmo telegrafo.
Ne senei likos “paszventytas” stovylas ant atminties siuntimo 

pirmutinio telegrafo kuri siuntė 1851m. Dalibas tame apvaik- 
szcziojime eme daugeli ženklivu ypatų kaip tai prezidentas 
Erie geležkelio ir poni Ilarrimoniene kuriuos matom aukez- 
cziau paveiksle.

menesiu radosi pas bankierius. 
Nes gautis isz Delmacijos in 
Venecije in laika paros buvo 
ne galimu daigtu.

— O vienok reike atyduoi 
piningus— paszauke Fabio, o 
kada tarnas atnesze maiszus 
su dukatais, isztraukes luotele 
ant mariu, indejo stovila Szv. 
Panneles padirbta isz medžio 
ir tarė:

— Poni! Tu už mane pasi- 
ranezinai! Reike, idant židas 
Eleazaras ryto aplaikytu pi
ningus. Ejna czionais api ma
no gera varda, ir api Tavo 
szlove. Ta, ko asz, griesznas 
žmogus, ne galiu iszpildyt, 
Tu žvaigžde mariu gali pada
ryt. Neszkie tuos piningus 
Eleazarui, idant netikėlis ne 
rugotu, jog Tu esi neteisinga 
paraneznike!

Atstūmės luoteli nog krasz
to, pasveikino Madonna gilum 
paeikloniojimu.

Luotele iszplauke ant ma
riu.

Kupczius ir Loretta ilgai 
žiurėjo paskui plaukente luo
tele.

Naktie užpuolė; luotele 
plauke in szali Venecijos, pa
likdama paskui save ezviesu 
kele ant malszu mariu.

Kaip židas apgavo 
saluninka.

Ar Keliausite i Lietuva ?

Jau pati.
Iszejo jauna pora, kelos die 

nos po szlubui ir užėjo pas me 
sininka.

Jauna pati norėdama pasi- 
rodit daug žinanti ir klausė me 
sininko:

— Ar turi ponas kepenai- 
tes?

— Turu.
— Po kam svaras?
— Po 18 centu.
— Tai duok tris svarus, tik 

tai kad ne butu kaulu.
— Be kaulu?— tari nusi. 

divinias mėsininkas. — O ja- 
gu teip, tai pigiau ne galu par 
duot kaip po 19 centu švara.

— Tai ka darit. — Suvi- 
niok ponas.

Du ne senei.
Druczei plikas “senas jauni 

kis” kabina jauna mergina 
usz paeze:

— Ach milu tave už mano 
givaste. Ar nori būtie mano 
pati?

— Ar kalbejei apie tai ma
no mamai?

— Teip (tari akis iszver- 
tias). Nes kas saki apie tai? 
Juk tai buvo priesz 20 metu 
kada asz norėjau su tavo moti 
na kada da buvo merga, pa- 
cziuotis!....

Priliginiinas.
Tėvas:— Tai buvote mano 

dukreles paeivaikezeziot?
Pirmutini:— Buvome miešti 

niam parke teveli. O koki ma 
teme dideli asila! Teip bus di
delis kaip tėvelis....

Antra:— Ka tu plovoji! 
Juk tokio didelo asilo kaip tė
tė tai ant svieto nesiranda.

Irszkau! na kaip tave paims 
in vaiska, kaip tu galėsi apsi
prasi su karabinu?

Ickus:— Ar as, u giezedik! 
As karabino ne bijau, as kara 
bina pazinstu, kaip da jiam 
buvo mazukas piketaletas.

Teisybes.

va-
ka-

pir- 
nuo

MES pasitiksime Jumis priebunant i 
New Yorka ant dipo.

MES dastatiseme Jusu baksus ant laivo.
HES duoseme Jumi nakvinę.
MES pastoroseme del Jusu paszporta.
MES palidieseme Jumis ant laivo, 

atsiszaukite i

Eastern Transfer Co.
(A. BALTIEJUS, Prezidentai)

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

gražiausei aprūpinti.

Introligatorne.^* 
APDIBDTUVE KNYGŲ.

638 Penn Avė. 
Pittsburgh, Pa.

Ayeidirba senos maldaknyges, istorin* 
rntos ir laikraszczei, kaipo tai:

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

?risiunsdami knygas apmokekyle paeito >) 
ikspreso kasztus. Adiesas:

Lithuanian Bindery, 
514 W. Spruce. Mahanoy Citv,

Dr. KOLER
Lietuvių

Gydytojas

Teisybes turėtu būti daugiau 
ant svieto,

Teisybe naudoje kaip gyduo
les,

O melą kabyna su kauszu 
nuolatos.

Kad ir savo tautos iszsižadesi 
Bet Lietuviu būti ne nustosi

Jagu ant tuszczio sznekesi, 
Geriau padarysi kaip nutilęs!

W. Rynkewiczius
-•.NOTARltJSZAS:-

233-235 W. Centre St., •> Mahanoy Gty, Pa.
Apraifaj* NiMi» ir Naminiu Rakandai Mg Ugaiea.

JldliiHie Lktivink* A g ea t orą. Kasteraa Baakuda ir ^ardaviate Snpkarcrfa nt vhtkh
Parduoda Szipkortes ant h Dtl DrillgVSCZIVMj
nsokiu drucziauflia if JK «... .. .
reriaudu Laivu. _ TAX F^Uta. ,aA.._S.arfc.
iuneziu Piningu! tat

Visas Dalia Svieto
reicaiauae ir pigiausi
Tiei tie kurie per mua
tunte apie tai geria tine

Induoda Doetorteme
ai ta ka aeri aave daM

Špilkai ir LL

8ripkmd^

Dr. IGNOTAS STANKUS M. D.

Ant rytojaus, kada Eleaza
ras, atydare duris savo namo, 
paregėjo ant vandens luotele 
pridėta maiezais aukso. Prie 
styrio stovėjo juodas stovylae, 
žibantys rytine szviesa ausz- 
ros.

Luotele susilaikė priesz na
rna žydo, kur žibėjo priesz du
rie liktorius septiniu szaku.

Žydas pažino Madonna; pa
ranke krikszczioniszko kup
eziaus. F. B.

KUR BUNA
Mano brolis Kazimieras Puzeve- 

le isz Keturkelnis sodas teipgi ir 
Susiedas Jurgis Sebara isz Girdisz- 
kes para, ir Feliksą Jesincke isz 
Skaudvilės miestelio visi tris paeina 
isz Kauno gub , Raseinių pav., pra
szau atsiszaukt ant adreso: (^q *oą)

Ant. Puzevelis
B. 24 Henry, W. Va

Mano pusbrolis Juozas Pikscziu- 
nas, paeina isz Kauno gub., Rasei
nių pav., Jurbarko para.. Krikszews- 
ki sodos, jis pats ar kas kitas pra- 
szau duot žine ant adreso:

Fr. Gervilas.
90 Mill, St. Orange, Mass.

Mano dede Juozas Urba paeina 
isz Kauno gub., Raseinu pav., Szid 
lovos, para., Vicaicu sodos, praszau 
atsiszaukt ant adreso:

Jno. Lambert
Box 104 Silver Creek Pa

Perlonus židelis vienam 
mieste Konektiko steite, prisi
pirkęs visokiu kalendorių ej- 
davo po visus namus parduo
damas juos. Atejas in kareze- 
ma tūlo lietuviszko saluninko, 
padėjo kelis kalendorius kal
bėdamas:

— Tegul pons saluninkas 
iszrenka sau kalendorių, asz 
pigei parduodu.

Saliuninkas iszrinkes lietu- 
viszka kalendorių tarė:

— Ejki ant Main uliezios, 
nuneszki tai mano paezei ir 
pasakyk kad asz liepiau jiai 
nupirkt.

— Ny, bus tai puikiau, 
kaip pons pats nupirksi ir nu- 
neszi jai ba asz gal nepataiky- 
peziau ant namo.

Saluninkas pirko kalendori 
o židas tiesiog nusidavė pas 
paeze kuriai pasakė, kad pons 
saluninkas jin prisiuntė ydant 
pirktu nuo jo tris kalendorius 
del jo ir draugu.

Saluninkas sugrįžęs ta 
kara namon duoda paezei 
lendori.

— Nes Jonai, jau asz 
kau tau tris kalendorius
žido kuri pas mane prisiuntė!

Saluninkas užkeikė baisei 
jog jin židas apgavo kalbėda
mas pats in save.

Na, palauk tu prakeiktas 
smirdeliau, kada jasz tave 
vela sutiksiu duosiu asz tau 
kad ta atsimyei lig sudnai die
nai.

Už keliu dienu saluninkas 
stovėdamas prie baro dirstelė
jo per langa ir paregėjo ejnanti 
ta pati žideli ir tuo paszauke 
ant bartenderio:

— Mikai begkie ant uliezios 
ir paszauk man taji žida su ka 
lendcries.

Mikas ižbego ant uliezios 
kalbėdamas židui kad jin rei 
kalauna seluninkas.

— Ny, pons Mikai, asz ži
nau ko jisai nori nuo manes, 
jisai kas metas perka nuo ma
nes du kalendorius. Tu Mikai 
pirk už savo piningus tuos ka
lendorius, tai pons saluninkas 
nusidžiaugs ir tau sugražins 
piningus, ba asz ne turiu laiko 
užejt.

Mikas nupirkęs du kalendo 
rius nunesze saluninkui rei 
kalaudamas 50 centu.

Galima dasiprast kaip buvo 
užpykęs saluninkas prigautas 
antru kartu per žida. Yra tai 
pamokinimu ydant su smirde- 

. leis neužsiduot.

Dr. Koler Garsinasi savo tikra pravarde ir tori 
savo paveikslą šiame laikraštyje. Dr. Koler yra 
gimęs ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Koler prakt: 
kavo visuose Varšavoa ligonbučiuose, o paskut. 
niais metais prieš išvažiuojant j Ameriką buvo 
ligonbutyje švento Lozoriaus, kur gydo tik pri 
vatiškas ligas vyrų ir moterų.

SIFILĮ išgydau vartodamas gyduolę606, dide
li išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifilį. Jeigu 
kenti išbėrimus ant viso kūno, gedimą burnok 
arba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulų 
ateik, o užsivietrijimas kraujo sustos ir neatsikar
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitus 
užkrėst savo liga.

Nenaturališkus iSTEKEJIMUS visokiais bū 
dais, kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus. TRIPERI 
ir kt. išgydau j 10 dienų, o jei ne, tai pinigu 
sugrąžinu.

NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negalc9a paei
nančias iš SAUŽAGYSTES prašalinu į 18 dienas 
Ar jautiesi niažum, jog neturi tos pačios vyriškos 
spėkos, kaip pirmiau? Jei teip. tai negaišuok 
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galėtum 
būti vyru.

STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo ka 
nalo išgydau į 21 dieną ir tai be skaudėjimo,

IIYDROCELĘ arba vandeninę rupturą gydai 
j 30 minu tų be operacijos.

UOSLES ir inkstų ligas, nuo kurių randas 
diegimas kryžiuje ir kirkšniuosc, apsunkinim.. 
nusišlapinimo (peršėjimas) ir desetkai kitų ženki, 
apie kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išgyda, 
savo sistema ant visados.

REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, perauga 
šlakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kita 
odos ligas, paeinančias iš užsivietrinimo kranj< 
išgydau trumpam laike ir ligoniui nercik per 
traukt savo darbo

OFISO VALANDOS: nuo 9 ryte iki 8:30 vakare 
Pėtnyčiomis Iki 5 popiet. Nedėliomis iki 3 

popiet. Ateikit tuojaus.

Lyga kūno isz duszios paeina, 
Isz duszios kaip isz szaltinio 

viskas iszeina.

Jagu per daug lynkemas busi, 
Tai sau lyga užsitrauksi.

Jagu ne perkentesi, 
Sveiku ne busi.

Laime tai kaip garsas atliepe, 
Nes no tavęs pasislėpė.

Jagu malsze dusze turėsi, 
Ir dora gyvenimą vesi.

Tai ant senatvės nebėjusi.

Kožnas sako ne verta labai 
ru pytis,

O pats ne gali no rupesezio 
laikytis.

NAUJA KNYGA
-PO VARDU-

PRIEJGIAUSES
MOKSLAS

ANGLISZKO
LIEŽUVIO BE

PAGIALBOS KITO.

Yra tai praktiezniause Knyga 
kokios lig sziol Lietuvei turėjo.

Ir teip sudėta, jog ka tiktai 
pribuvias Grinorius isz Lietuvos 
gali in trumpa laika pats per 
save iszmokti Angelskai sziek 
tiek kalbėt.

Toji Knyga druczei apdarita H 
in Franouzini raudona audima 
ir kasztuoje tiktai <J; | e Kasztuą * 
nusiuntimo mes apmokame, *

SAULE Mahanoy City S

ui 
si,

B. RAGAŽINSKAS

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

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus.

54-56 N. Main St, 
Mahanoy City.

Lietuviszka Agentūra
Laivakoroziu ant geriausiu Laivu 

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

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.

M. VARZINSKAS
LietuTiszkas Fotografistea

305 E. Centre St. Mahanoy City
Polkai f r pigai nutraukė yisokeeFotcfrafijM 
Padaro Didelufl Fotografija* i ra mnAlu ir 
iadeda ia Bsimue. Indcda io d pilk M 
Kompam ir L L Parduoda yteokea lieknai 
Lietuvei bu viroo-minėt aia raikai a is actor 
kitar eiti, kaip tik pas «avo oeoa gyventoji 
ir petiaotaraa Vartincka kuris padare 
visk* kiMe«ndMse • b bosite ui<ar.edLe< 

mA P^Etewrfr

A-B-Cela
-ARBA PRADŽIA-----  

Skaitymo ir Raszyme
DHL VAIKU. M«.

-fauli’’ Mahanoy Ctįft Pa

Gydo pasekmlngiausiai visokias li
gas : vyrų, moterų, vaiku ir daro vi
sokias operacijas. Su geromis lekarsto- 
mls jo paties sutaisytomis. Dr. Igno
tas Stankus jau šimtus žmonių išgydo 
katrie paliko ant visados sveikais, lin
ksmais ir jam dėkingi. Jis yra Vie
natinis Tikras Daktaras Lietuvis Phi’ 
ladelphijoj, pabaigęs daktariškus mok
slus Indianos Universitete Ir baigęs di
džiųjų daktaru moks)?, The New York 
Post Graduate Medical School and Ho
spital.

Iš Daugelio Padėkavonių
Keliąs Cla Patalpiname.

A§ Jurgis LukoševiSe, 128 E. Superior st., Chicago Ill., buvau labai 
slabnas ir turėjau kosulj, net buvau pametęs nodėjp būti sveiku, bet kuo 
met Atsišaukiau pas Dr. Ignotf Stankų, jis už pirmo prisiuntlmo gyduo- 

-liu mane išgydė. Dėkavoju širdingai ir siunčiu $2.00dovanu gastinčiaus.
M. Navlckis, 5 Lincoln st, Brighton, Mass, rašo taip: Rašau Šiandien 

laišku daktarui Ignotui Stankui su dideliu linksmumu, kad man sugraži
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 tautiečiui daktarui Ignotui 
Stankui už Išgydymą augančius guzus kakle ir sugręžlnlmp vyriškumo 
1G01 Winter st., Philadelphia, Pa

Turiu daugybę padėkavonių nuo merginu ir moterų už išgydymu nuo 
neregullarišku mėnesiniu, baltųjų tekėjimu, skaudėjimo strėnų ir kojų.

Čia padėkavonėg patalpintos su daleidlmu pačiu ligoniu. Kiti visi yra 
užlaikomi slaptybėje.

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

nuo visokiu ligų, užkietėjimo ir nedlrbimo viduriu, išbėrimo, kūno nie
žėjimo, visokiu spuogu, dedervinių, slinkimo plauku, galvos skaudėjimo, 
nuo ligos širdies, Inkstu, plaučiu, kepenų. Nuo visokiu nervišku Ilgu, ne
uralgijos, drebėjimo sąnariu, nemiegojimo Ir išgąsčio, nuo greito nuilsimo 
Ir sunkaus kvėpavimo, peršalimo ir nuo visokiu slogu. Nuo visokiu už
krečiamu lytišku Ilgu ir visokiu kitokiu nusilpnėjimu sveikatos. Taip gi 
nuo visokiu moterišku Ilgu, skausmingu ir neregullarišku mėnesiniu, 
baltųjų tekėjimu ir gumbo Ilgu. >

Visi ligoniai kreipkitės pas daktarę Ignotę Stankų ypatlškal arba laišku 
be skirtumo, kaip toli gyvenate Amerikoj, Anglijoj, Kanadoj ir kitose ša
lyse, o apturėsit širdingu rodp ir pagelbęi.

DR. IGNATIUS STANKUS, M. D.
1210 So. Broad st., Philadelphia, Pa.
Offiso ) Nuo 9 iki 1 po pietų Ir nuo 7 Iki 9 vakare. 

^Valandos j Nedėliomis nuo 1 iki 4 po pietų.

BISCHOFF’S BANKING HOUSE 
287 Broadway Kampas Beade Ulicze 

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

Seniausi
ki Bankini

Narna
Uždėta 1848m.

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

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

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.

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

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

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

Varszavcrje, kuris turi suvirsz 15 metu iszbandimo, 
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant isa 
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus Troti mus 
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydo 
Savvaliszkas Ligas. Jiojo speoialiszkumas yra gydimas 
Užsisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, rlauozi^ 
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubegimi, 
Užsisnejusias Ligas kad ir pajinanozios nog Tėvu, 

Reikale raszykite ant adreso
RD yni CD 638 Penn Ave., Pittsburg, Pa.
Dili KULtn Adinos: 9iki 5 vakare. Nedeloj nog Šiki4popIeL

Lengvas,

PARAŠYK man šendi, rito, gausi lietuvišką Katallogą: geriausią armoni- 
ką, koncertiną, klemetą, smuiką, triubą, lietuvišką knygą ir nuo kitokią 
smulkią daiktą prie manęs gaunamą.

Jeigu jau turit mano Kataliogą nr. 8, tai meldžiu apsisteliuoti išjo šendi 
reikalingus sau daiktus, o už pora dieną gausite juos į namus bejoko klapato. 
Per 10 metą užsiimu šią prekyste ir, todėl turiu ganėtinai praktikos ir teisin
gai išpildau užsakimus per pačtą arba exkspresą greičiausej. Adresas:
M. J. DAMIJONAITIS, 812-814 W. 33 rd St., CHICAGO, ILL.

Naujausi apraszimai 
siunezesi 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 f‘Dr. Brundzas Ointment” 
No 24851 naujausias iszradimas del 
užlaikimo plauku gvarantuota gy
duole. Preke yra 50o verte už doleri 
negu nekuriama 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.

Nemokėk dykai S10.00,
Apsigarsintoju. Jeigu apser 

gate j liga, tai eikite pas savo 
miesto daktara.

Jaigu turi dantų gėlimą: kor 
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 ir 
nupuczkave veidai. Tukstan- 
czei dekavoja už dyka rodą. 
Raszyk tuojaus ant adreso:

Gratis Specialists
Box 106 Sta. W. Williamsburg 

Brooklyn, N. Y.



Puikus Vasarini Siutais
Moteliais apgavikas.

Pas mus gausite geriaus 
pirkti negu kitur.

Muso Siutai Vyrams ir 
Vaikams yra pasiūti pagal 
naujausios mados isz visokio 
ceikio, visokuosia koloruose. 
IT'- Ateikyte pamatyti o jaigu 

pirksite Siutą tai busite visame 
užganėdinti ir nesisarmatinsite 

! svietuj pasirodyt.
----- o-----

Pas mus teipgi ’ gausite 
visokiu Vasariniu Apredirau 
Vyrams ir Vaikams kaipo tai: 
Skribeliu, Kepurių, virszutinu 

- ir apatinuApredaliu,Kalnieriu 
“| NektaizU ir t. t.

Pirkite pas mus o 
suczedinsiite pinigą.

RYNKIEVICZIA
233-235 W. CENTRE ST.

Žinios Vietines. ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELI!.

— Žmonis dydeliam nekan
trume.

— Kožnas lauke kaip nu
tars delegatai ant seimo Wil
kes-Barre.

— Mokslainiu komisije 
geidže da parandavot du kam
barius lietuviszkoje mokslai- 
neje Szv. Juozapo, nes publi- 
kinesia mokslainese dydelis 
stokas vietos del vaiku.

— Badai Skulkin HaVen 
priglaudoje del vargszu arszes- 
nis padėjimas ne kaip tvar
te. Vargszai ne turi jau vietos 
toje priglaudoje, nes juos su- 
kuopina in viena vieta kaip 
gyvulus.

— Kaip girdėt, tai viena ne 
laba moterele baisei sumusze 
savo dukrele, jog net visa pa- 
licije turėjo subegt in narna 
apgint mergaite, kuria randasi 
po priglauda burmistro. Sar
mata daro tik del visu Lietu
viu, jog teip žveriszkai apsiej- 
na su vaikais. O tai vaisei ant
ro isztekejimo.

— Linksma praneszti vi
siems jog p. Antanas Rama- 
szauckas truputi jau sveikes
nis po ilgai ligai, isz ko džiau
gėsi visi pažįstamai.

— Seredoje atsibuvo laido
tuves a. a. Marcziulonio del 
daugelio pažinstamas. Laido
tuves atsibuvo iszkilmingai su 
dalibom kelolekos draugys- 
cziu. Viskas butu gerai kad 
vikaras ne butu tokio pamoks
lo kalbejas, kuris suerzino ko
ne visus klausytojus o jago ve- 
lonis Marcziulonis butu galė
jas atsikelt isz grabo, tai butu 
vikarui puikei už tai padėka- 
vejas?! Tokis pamokslas bu- 
vo suvisai ne reikalingas, ja
go dvaeiszkas tėvelis ne buvo 
pasirengęs prie pamokslo tai 
veluk geriau butu padaręs 
ydant visai ne butu kalbejas. 
Ant kapiniu jaunas vikaras 
norėjo da keletą žodžiu pasa
kyt, bet buvo sudraustas per 
žmonis daugiaus nekalbėt.

Geda, jog teip muso dvasisz- 
kuju nesiranda geresniu kalbe 
toju, kuriu žmonis terp geidže 
klausyt kaip ižganimo, nes ant 
gilukio mažai ju turime o gal 
ir tingi iszsilavint kalbėt juo
sius. — “De mortuis nil nisi 
bene”.

— Nedėlios vakara bus 
prakalbos Boczkancku saleje. 
Inžanga bus dykai.

— Jonas Mutkovskis ejda- 
mas namo, ant East Water 
uliezios likos užkluptas per 
nepažinstamus piktadarius ir 
baisei sumugztas. Daktaras 
Dunn turėjo indet 22 daigstus 
in galva. Falicije jeszko pik
tadariu.

SHENANDOAH, PA.
— Acziu Dievui jau viskas 

apsimalszino. Parapijonai už
ganą dyti visame.

— A. C. Navakauckas ad
vokatas persikėle ana diena in 
Szamokus. Gaila, jog neteko
me teip gero apginejo.

— Pottsvilles džiure atrado 
ponia Szneideriene nekalta už 
bandima nutrucinimo savo vy 
ro Vinco, kuriam badai keti
no inpilti truciznoH in arielka.

— Juozas Jancziulis nupuo
lė nuo siubynes kuri radosi 
ant kalno, 20 pėdu augszczio 
aplankydamas žaidulius galvo
je ir pecziu. Pasveiks.

' Filbert, W. Va.- Czio. 
nais daugiause yra apsigyvenu 
siu slavoku keli lenkai ir 3 lie
tuvei pavieni.

— Minksztu anglių kasik- 
los dirba net viskas uže. Bosai 
isz visur trauke žmonis prie 
darbu o isz kitur pribuvusiems 
ne sunku aplaikyt darbus. 
Viskas butu gerai, kad butu 
nors kelos mergynos del apsi- 
pacziavimo o tada gyvenimas 
butu linksmesnis ir ne teip 
nuobodu.

S- S- Pittsburg.— Darbai 
ejna gerai, kas pribuna tai dar 
ba gauna.

— Lietuviu czionais randa
si milžiniszkas skaitlis terp ku 
riu atsiranda visokiu. Del spor 
tuku jau laikas prisiunsti Ta- 
radaika o del mergužėlių Bal
truviene.

TrupineleL
* Navatninusiaa adbalsis 

ant svieto atsimusza pileja 81- 
monetta, padėtas dvi miles no 
Medyolano. Kada szauje kas 
isz revolverio, tai balsas tojo 
szuvio ezeszesdeszimti kartu 
atliepia.

* Didžiausias deimantas ant 
svieto ira Braganza — randasi 
Portugalijoja. Sveria 1880 ka 
ratu. Surastas jis Brazilijoja 
1741 mete.

* Didžiausias vulkanas ira 
Etna. Užima žemumoja 90 mi 
lu aplinkui, turi 1100 pėdu 
augszczio. Pirmu kartu iszsi- 
muszi liepsna 474 metais priesz 
Chrietusa.

— Ne senei atsilankė in 
czionais kokis tai W. J. Žvirb 
lis isz Skrantu o susipažinęs 
su kelitais vyrais, aplaike dar 
ba ir prig'auda. Nes vos taji 
kirminą priglaudę nuejas pas 
Sebastijoną Valincziu apvogė 
vyrus kurie tame laike miego
jo: Ignacui Bagurskiui paėmė 
$160 ir dvi bankines knygu
tes, S. Bagurskini ziegoreli 
auksini ir $2, Jonui Bendora- 
vicziui $5 ir S. Valincziui $2. 
Ant rytojaus kada visi atsikė
lė rado kuparelus tuszczius. 
Tuojaus davė žine palicijei ku 
ri nusiuntė detektiva pas 
Žvirbli kurie padare krata, su
rasdamas 3 revolverius, 7 zie- 
gorelius ir $180 piningais. Ant 
užklausimo detektivo kur ga
vo tuosius daigtus, negalėjo 
iszaiezkyt ir likos paymtas in 
kalėjimą. Bagurskis savo zie
goreli pažino ir tokiu budu 
pone Žvirblis gavosi in kletka. 
—Tokie pauksztelei tik užker
ta kele del teisingu žmonių ja- 
go pribuna isz kur kitur jesz- 
koti darbu. Apsisaugokyt pa- 
nasziu žvirbleliu!

Conshohocken, Fa — 
Darbai gerai eina, dirba pilna 
laika isz kitur pribuvusiam 
darbas nesunku, gaut, bedar
biu czionais nėra, buvo austrai 
kave 3 szapos, bet pakele 10 
procentą tai in nedele visi vela 
sugryžo prie darbu.

— Lietuviu tik 2 familijos, 
ir 3 pavienei, ir del tu p. Ta- 
radaika su Baltruviene reika
lingi biski ant apmalszinimo. 
ba terp tu nėra meiles brolisz- 
ko».

Viename isz Viedniaus lie
teliu -- raezo feljetonistas lai 
kraeztije “Frankfurter Zei- 
tung” tūlas sveczias papilde 
patžudiste. Sekanczia diena 
kitame hotelije sekanti scena 
likos at loezta:

“Savininkas hotelio (ineida 
mas in puiku kambari hotelio) 
klausia:

— Tamista kvietiai mane.
— Teip, buk malonus po 

ne sėst. Norėjau su tamista pa 
sikalbet ir pasukit kad isz ho
telio esmių labai užganėdintas. 
Butas puikus kuknia gera..-

Savininkas:— 
mingu, girdint 
ne...

Sz ve ežias: — 
judint kita reikalą labai, gal 
tamistai, nesmagu, o da nesma 
gesni man paežiam; tikėjausi 
gausiant piningu, tuotarpu ne
atėjo, o ketinau szedien iszke 
liauti in kelione, no kurios ma 
no ateitis priguli.

Savininkas: — (pasikelda 
mas) mano pone, pirmiausiai 
praszau apmokėt man prigulin 
ežia mokesti...

Sveczias: — Žinomas daig- 
tas. Kaltas esmių tamistai usz 
praeita sanvaite 126 guldenus, 
bet pasakiau jau tamistai, kad 
piningai dar neatėjo....

Savininkas: — Labai man 
koktu, bet laukt jug negalų.,.

Sveczias: — Man dar kok 
cziau, nes mano bledie daug 
didesne. Mano prigulinezia ta
mistai skola užmokės mano pa 
likimo paimtojai, bet nieks 
man givasties nesugražis.

Savininkas: — (persigan
dęs). Ka?! — Apie ka tamista 
kalbi?

Sveczias: — Nusiramink ta 
mista, žinau savo privalumus, 
buvau visada žmogumi guodo- 
janeziu savo vardo garbe. Kad 
pakviecziau tamista, tai ne del 
ko kito, kaip tik dėlto, idant 
perpraszit usz suteikimą, to ne
smagumo, koki suteikiu ne isz 
locno noro. Atsisveikinu ta
mista ir usz adinos laiko jau 
manės nebus.

Iszsiima revolveri isz kisze 
niaus.

Savininkas: — (kone paeti 
res) Del Dievo ka darai, apsi- 
mislik! Garbe mano hotelio la 
bai nukutes... laikraszcziai ra- 
szis apie mane.... policija pri 
bus... Oh, tas, man baisus!....

Sveczias: — Baisesniu tur 
but tas man!....

Savininkas: — O, kas ten 
tamista po mirsiant gal jau ap 
eiti? Meldžiu! apleisk mano 
namus. Persikraustik in hoteli 
mano kaimino, ten galėsi gaut 
puiku butą, ten gali szaut sau 
in galva, jei teip nenori jos ne 
sziot. jei teip nenori givent, 
bet pas mane— ne. Tamistos 
skola įimu ant saves. (Prieina 
prie stalo ant kurio gulėjo 
laiszkai su mokesties užraezais 
raszo ant rokundos “Užmokė
ta” ir atiduoda ja svecziui, kai 
bedamas: Sztai jau neesi man 
skolingu..

Sveczias: — Tamista esi la 
bai mandagus ir puikus žmo
gus, bet asz tos labdaristes pri 
imt negaliu. Kaip pasakiau ta 
mistai, turiu iszvažiuot o pi
ningu neturiu. — Sudiev, ap
mokės mano sukcesoriai. Su
diev nebūk liuditoju mano 
mirties.

Savinikas:— In kur tamista 
norėjai važiuot?

Sveczias:— In Belgradą.
Savinikas: (matomai sulinks 

mejes) Antroj kliasoj važuo- 
jant kasztuoja trūkis 8 gulde
nus 40 kreicaru. Sztai pinin
gai.

Sveczias:— Dekavoju— asz 
važinėju tik pirmoj kliasoj.

Savinikas:— Tegul ir teip 
bus.

Deda pinigus ant stalo, ne
ramiai žiūrėdamas in sveczia, 
kaipi atbūdamas, idant ir tos 
jo aukos neatmestu.

Sveczias:— Meldžiu, pasa- 
kik man tamista, kodėl tamis
tai teip daug apeina mano gi- 
vastis.

Savinikas:— Ne tamistos gi 
vastis, vien garbe mano hote
lio man rupi. Negaliu daleist 
savo namuose papildit patžu- 
distes.

Sveczias:— Na tai gerai! 
Apleidžiu tamistos namus. Ne

Esmių ki
tokia nuomo-

Bet turu pa-

galiu vienog iszeit pesczias su 
kufareliu. Priegtam ir tarnams 
turiu duot ant alaus ....

Savininkas, padejes deszimts 
sidabriniu guldenu ant stalo, 
bėga prie duriu atidaro jas ir 
szaukia kelnerio, kuriam atbė
gus, kalba:

— Szis garbus ponas nori 
iszvažiuot. Pasamdik doruszka 
grait!

Potam pats pastvėrė kufare- 
li, kurs buvo gana sunkus prie 
sunkumo jo pilvo ir menku jie 
gu, bet gindamas garbe savo 
hotelio nejauczi to, tik manda 
giai, su paguodone kalba in 
sveczia:

— Asz pats tamista nuvesiu 
prie karietaites.

Iszeina, karietaite jau stovi 
ir laukia, sveczias insedes in 
ja, savininkas atsisveikina sve
czia besikloniojimais, o po nu- 
važevimui karietaites, grižo at 
gal m namus, ten puola nua’- 
sintas ant kėdės ir szluosto i 
nuo veido prakaitus. Džiau
giasi kad apsaugojo savo na
mu garbe- sveczias juokiasi ta 
žinodamas isz kvailumo hote- 
listo ir džiaugiasi teipgi....

NE LAUKITE.

laikyto Mahanojaus žmo
gaus rodą, kolei dai

ne pervelu.
John Thomas nog 520 E. Centre 

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

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

yra sudėti Piningai Banke.
Bet da randasi tukstanoziai 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. Main & Centre St. Mahanoy City, Pa.

GERAS DAIGTAS TURĖTI

A. G. GROBLEWSKI'
Cor. Elm & Main St>. Plynoiilji, 

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS 

Garsiu LletuvIszku-LenklszkuH.

Geras materiolas ir geras kriaueziu darbas, padaro 
gėrius Siutus.

GuinanoĮSztoras yra žiniomas kaipo sztoras geriu Siutu 
del Vyriu ir Moterių.

Geri Siutai nesziojasi ilgiau ir geriaus iszrodo negu 
pigesni Siutai.

Biski isz pradžios daugiaus kasztuoja bet geri Siutai yra 
geriausi ir pigiausi del j ūso pirkimo.

Guinano Sztorai PardU0(ja Tik Geriausius Siutus.
wwmiora o, “BA? Mahanoy City, Shenandoah, 

A .Ca.”^l Mt. Carmel, Landsford.

Sunkus skaudėjimas.
P. Mykolas J. Feko isz Ke 

layres, Pa., raszo mums, kad jo 
brolis turėjo sunku skaudeji 
ma daugiaus kaip per menesi 
laiko nuo meszlungio ir nuo 
viduriu. Jis sako: Mano brolis 
kentėjo labai didelius sopulius 
nuo meszlungio viduriuose be 
jokios atvangos. Jis negalėjo 
v algyti Asz jam rekomendavo- 
jau vartoti Trinerio Ameriko- 
niszko Eliksir of Bitter Wine 
kadangi mes vartojame szita 
vyną musu szeimynoje su di
džiausia pasekme. Pavartojant 
szitas vaistas, nuo to laiko ma 
no brolis suvis pasveiko. Myko 
las J Feko, Kelayres, Pa.”. 
Kiekvienas žmogus privalo 
vartoti szitas gyduoles nuo 
meszlungio viduriuose Iszczys 
tina kuna ir sudrutina visažmo 
gaus systeuja; taipgi czystina 
krauja naturahszku budu. Tas 
gyduoles galima gauti visose 
aptiekose ir pas Jos. Triner, 
1333-1339 S. Ashland avė. 
Chicago Ill.

23 Akmenų Railroad Laikrodi
Patentuotas regulators 
užsukamas isz virszaus. 
del moterių ar vyru, 18k 

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

ATMINKIT, 
toki laikrodi in $35 
duodam Lenciugeli.

—__  iii
810 — 825 in Kraju.
Ant regulariszkos ezipkortes 

arba ant daibininkiszko.
Jacobs European Agency, 

38 Canal St.
( Of oj) New York

kitur užmokėsite už 
Su koznu Laikrodi

Excelsior Watch Co. t’<’1 ''"‘"J 'i

Polithania State Bank
Cor. 22d. & Carson Sts.
S. S. Pittsburgh, 1’a.

Vienintele lietuviszka Banka, uždėta per 
paežius lietuvius ir randasi po priežiūra 
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mus 
pinigus mokam 4-ta procentą, pnskaitant 
kils 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visas 
dalis svieto, greit ir pigei, parduodam 
laivakortes ant visu linijų ir geležkeliu 
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Iszdirbam 
visokios ruszies Rejentalnus Dokumentus ir 
vedam provaa senam krajui. Rejentelna 
kancelarijayra rėdoma per valdiszka notare 
J. G. Miliaucka. Užkviecziam lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest mums 
jiisu bankinius reikalus o pereitikrisit, kad 
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe 
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigus 
8101107.8111 paezedumui in Banka, arba siųst 
in Lietuva, galima siųst Paczto Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar pe> 
Expreso Money Orderi.

MOKYKIS BALBIERAUTI
Gbli iezmokti In I liir tl ncdellnfl. 

Kasztuoja tik $30. Duodam n x zinaa. 
Amatas geras visam pasaulije. Euk e 
-avo bosas. Raezyk o gausi visas žinąs 
Noisokoff'i Barber.Hiirdrtsslnp & Manicuring 

** School-. 1405 Fenu Ave. Pittsburgh, Fa.

.Brangus Lietuviai

Pittsbiirgeir

Aplinkinėj.

Praneszu kad aš uždėjau Didžinuse Drapanų 
Krautuve del Vyriu ir Moterių, senein ir 
jaunėm, už tai kvieczin visus Lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptis pas mane o asz jumis 
natarnausii. Tiems ka atvaduoju L z aplin 
kiniu miesteliu apmoku už geležinkeli lig 
7oc. tiems ka pirks tavora už $20 arba dau
giaus, o katrie gyvena Pittsburge ir pirks 
tavoro už $15 gaus gražiu dovana vertes 50c. 
Tavoms yni visas naujas ir naujausios 
mados už neperbrangia 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, 

SJahanauckasSKį“

JUSU KALTE.
Jeigu negaunat geros Arielkos 

Pirkit pas savo Tautieti, kinis usztvirtina 
jus kad gausit geriausi tavora ka galima 
gaut. Pas mane galit gaut geros Rugines 
Arielkos nog $2 iki $8 už galioną. Jeigu 
prisiusit orderi aut $5 arba dauginu tai asz 
užmokėsiu už prisiuntima.

Basi ii n ksin y k i te K raja vai 
Nusipirkit Ruskos Arielkos, partraukta per 
mane tiesiok isz Seno Krapu,s $1.50 bonko. 
Prisiuskite savo adresą o gausit katalioga.

FR. STRAVINSKAS
1807 Carson St. S. S. Pittsburgh, Pa.

Kiekvienas Lietuvtezkas Sztorainhi 
teipgi privalo užlaikyti visada moša 
puikias Lietuviszkas Gyduoles mto 
Sztoruose ant pardavimo, kad^musc 
tautieczei reikalaudami galėtumui- 
pirkti ir nereikalauta išduoti 
piningus dovanai kokiems nors apn- 
vikarus tose apielinkese. Sitorainhi 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokite 
musu tyras Lietuviszkas Gyduofa, 
kurias mes gvarantuojame.

Egiutero No.l.............................. 25c.
Egiutero No.2..............................50c.
Zmijecznik..............25c., 50c. ir >1.00.
Gumbo Laszai.....................  35c.
Meszkos Mostis.
Trejanka......... ................................25c.
Linimeutas vaikams.................... 25c.
Gyduoles nuo Kosulio................ 25c,
Liepiu Balsamas..........................25c.
Anty-Lakson del vaiku............ 25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

’’nuo Kirmėlių del suaugusia 35c. 
Vanduo nuo Akiu........................ 25c.
Ugniatraukis.. 
Skilvio Laszai............................... 25c.
Gyd. užl ai ki m ui Viduriavimo ir

Kruvinosios.............................. 75c.
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50. 
Gyd. del nemaliino Pilvo..........60c.
Milteliai apstabdymui Galvos

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

Kojų..............................................25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Papauto..................15c.
Gyd. nuo Grippo......................41-25.
Plauku apsaugotojas................... 50c.
Muilas del Plauku......................10c.
Milteliai nuo Kepenų..................35c.
Rožes Balsamas............................. 25c.
Kinder Balsamas.......................... 25c.
Bobriaus Laszai...... ..................... 50c.
Szvelnintojas................................... 35c.
Kraujo valytojas........................ $2.00.
Nervu Ramintojas.................... $1.00.
Egzema arba odos uždegimas

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

abelnai skausmo ir skarbūtis $1.25. 
Gyd. nno Parku ir Niežu........$2.00.
Gyd. nuo Dedervines................$2.00.
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00.
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BUSISZKA — AMERIKONIŠKA — LINIJA. 
-IUJKJAU81. DIDŽIAUSI ]R GREKZJALSI GARIA1YAI- 

Garlaivai iszeina kas dvi nedėtas tai p New Yoiko o Rusijos Le i< kiu perstoiimu. 
PUIKI GAKLA1VA1: UZAR - KURSK — RUSSIA

In Rotterdama 8 Dienus In LiUwa 11 Dienu. | .. . . f Bl. ma. 18 Gegužio (May).
S33 Trfczl. Klaea S35 g”}*,1’** Irzeh L1tu,nia, , rflržPiiį (jįįe).
Ž-18 Antra Klusą «50 it-z 1 c rko | ( ZMr(Maujfte^5Birželio^June) 
$05 Pirma Klusą $75 | Apie daugiaus daeižinGsite pas muso agentus arba
A. E. JOHNSON & CO., (General Paxxenger Agts.) 27 Broadway, Ntw York, N.Y.

Koliekos ir Sužiestiejai 
Skaitykit!!

Kaip Pasilikti Amerikos 
Filiecziu.

Knygute Lietuviszkoj ir 
Angelskoje kalboje, turinis in- 
statimus apie pilietyste, klau
simai ir atsakimai kaip iszimti 
popieras. Suvienytu Valstijų 
konstitucija, neprigulmybes 
dekleracija ir konfideracijos 
straipsnei. Lietuviu Amerikos 
Ukesu Klobas matydamas kad 
yra reikalas kožnam likti pi 
liecziu szios szalies, iszleido 
szita knygute savo trusu. Kny 
gėlės preke tik 25^. Todėl 
norintieji gaut ežia knygele 
turi su užeakimu prisiust 25^ 
stempomis arba per Money 
Orderi ant ežio adreso, (gf- o,) 
Lithuanian Am. Citizens Club.

372 Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

VISOS
MOTERIS

UŽDĖTA 1870m.
Atneezkite szita apgarsinima ir su kožnu 

SI .00 pirkinu vyriu ar moterių apredalu gausite 
50 Ekstra Union Trading Stempu 

(Už kurios gabma gauti visokio tavoro.) 
----- : PARAŠOMU SZTORAS :-----

J.H.8AIIEN8REGGE!,ri,uh“,r;ss'

Koliestm

Parsiduoda Farina.
Puiki farma Roaring Creek, 

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

Jos. Bendrick 
Pottsville, Pa.b j)

-ARBA PRADŽIA-----  
Skaitymo Ir Raszymo 

DHL VAIKU Zl«.

’Saul*’’Mahanoy Cty, Ps

Reikalinga! Vyras, kuris norėtu vakarais 
ir sziaip liuosame nuo darbo laike užsidirbti 
pinigu, pavaikezcziodamas savo apielinkej 
tarp draugu, pažihtamu ir kitu žmonių.

Kiekvienas sziek tiek stropesnis vyriukas 
gali padaryti puikius pinigus. Mes pa mo
ki si me kaip. Del artesnių žinių raižykite in 

Chas. Urnlch-Co.,

Užpraszom visas Moteris kurios geidže 
pasilikt “Sveikos ir Drūtos” pilnos givybes 

1 ir inoteriszkumo, kaip tai kitados buvojau- 
nistoje, pribūtu pas mane ir pamatitu ka 
padarėm del kitu moterių kurios ir kentėjo 
ant moteriszku nesmagumu. Jaigu jautiesi 
silpna ir ligūsta, nesisarmatyk nes pribuk 
be jokios abejones.

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

KA VIENA MOTERE ISZ 
SCRANTON SAKO.

Mrs. J. P. Phillips pati miestiszko 
inžinieriaus Scrantone sako:
Dr. Alex. O'Malley 

Wilkes-Barre, Pa.
Su Džiaugsmu danesziu jumis kad visisz- 

kai mane iszgydote nog sunkios rupturos ir 
vėlinu kitiems ligoniams kreiptis pas 
jumis jaigu nori būti iszgyditi be peilo arba 
pavojingu operacijų. Su Guodone

Mrs. J. P. Phillips 
1422 Sweetland Ave., Scranton, Pa.

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

Wilkes-Barre, Pa.
Kur Lietuviszkai ir Leukiszkai susikalbama 
ir muiraazoma. (Aoppj)

26 Metas Senas Laikrasztis

VIENYBE LIETUVNINKU 
iszelna kas Sereda Brooklyn, N. Y. 
“Vienybe Lietnvninku” didelio 
formato 12 puslapu, talpina moksli- 
szkus straipnius ,eiles, feljetonus nau
jausias žinias isz visos pasaulės, 
daugiausia isz Lietuviu gyvenimo ir 
paezios Lietuvos 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 žingeidu Jubilejjlli 
numeri, kuris liks tik istoriszku 
atminimu, nes pirmas da Lietuviszku 
Laikrasztijoj. Kurie užsisakys ant 
metu užsimokep $2. gaus ta numeri, 
kaipo dovana.

“VIENYBES ) Melams : : $2.00.
LIETUVNINKU" > Pusei Metu $1.00.

Prenumerata J Užrubežin $3.00.
Užsiraszyti galima visada

VYRU NAUJI...
Skribeles jr 

Apredimas
Del kiekvieno Vyrio kuris 

reikalauja geriausia Tavora ka 
gali gaut už mažiausia preke. 
Vienatinis Vieno preke Vyriu 
K romas. Visokį Pavasarini 
Tavom galim pas manic pirkti.

J. J. FREUND, jr.
1603 Carson St., S. S. Pittsburg b. Pa.

Kas nori gaut tik 
JLBILEJINI NUMERI 

prisiusk 10c. markėmis, o tuoj gausi 
Paprasta numeri peržiurejimui 
siuneziame 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. "

NaujasPavasarinisTavoras
Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del 

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

I ilk n ( L®*'Pas mus dirba Lietuvaites.
Oh k FhlO 1 122 W. Center Str.
ISUjJlULld | Mahanov City. Pe

AE™!R>*• v ... < Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje
turiu dideli agentūra ir kontora bankini 

I « '’'/'-JI 'T? ujht JO MT'/|' 3 savo locnam name vertes $12,000.00
■jgjajįFggįf—?z Parduodu laiva-kortes ant geriausiu ir 

greieziausiu laivu. Siuncziu piningus in 
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus 
pag save neį vienos dienos, bet tuojaus 

iszsiuncziu in prisakjta vieta, Iszmainau Rusiszkus piningus ant ameriko- 
niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisiųsti 
marke ant atšokimo. Viską padarau kanoteisingiauee. Ądresavokite sziteip:
A. J. KEYDOSZ1US, 202 TroySt. Dayton, Ohio.

SIMON SOLOF
2303 So. Carson St., S. S. Pittsburgh, Pa. 

Namini Daigtai - Karpetai - Pecziai - Klijonkes
Parduoda už pinigą arba ant lengvu Iszmokescziu.

Szitas Sztoras yra visados pilnas Kostumeriu už tai kad galima gauti 
gera Tavora už pigia preke. Galite suezedyt pas mus 33 lig 40 
procentą ant pirkimu. Mes norime kad visi Lietuviai isz Alleghenes 
Pavieto pas mus stsilankitu ir butu muso Kostumeriais.MERCHANTS

BANKING TRUST COMPANY
MAHANOY CITY, PENNSYLVANIA.
Yra tai pirnmtinine Banka

Mahanoy City ka pradėjo

niokoti Procentą ant sudėtu

Piningu. Už tai verta j ūso

parėmimo. Užsimokės jumis

dėti Piningu in szita Banka.

D. M. G raliam, Prezidentas.
W. Rynkiewiczia.
J. Hornsby.

Patarnavimas kanogcriausias.
...DIREKTORIAI...

C.L.Adam, Vicc-Prezidentas.
A. Daniszewiczia.
jL. Eckert.

Asz esu Lietuviszkas Advokatu 
priimu Provas isz Visu Krasztu ūl

Mainose 
Fabrikouse 
Ant Geležinkeliu arba 
Treinu.

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

B O VAMFAIIC P.O. Box 181.
■ u. lAiihnUu Indlanapolls.lnd.

S. Noikswicz
408 West Mihaiw An.

No. 6.
Nasipirkite sau 
Buteli a

NORKEVICZIAUS
Geriausia Arielka 

Mieste. Tik $1 už Buteli. 
Teipgi czis gausite ir visokia 
kitu gėrimu. Ateikyte dabar 
priesz laika, duokite sarę 
orderi o bus jums pristatyti

keletą

NO. G.

Visam

LIETUVIO KBAUTUVE.
Malonus Viengencziai:

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

nikų, Skripku visokiu 
Mužikalisku 1 nstrumeu 
tu,Britvu, drukuojam 
Maszinukiu, Alboma 
Potogjafijoms laikitiu 
Istoriszku ir Malda 
kningu, visokia popieru 
Gromatoms rasziti su 

pasiskaitymais ir dainomis su 
konvertais tuzinas už 25c, 5tuziuai už 
$1 Perkupoziams 1 ,000 už$6 Magisz 
kos Kazyres $3. Jai norietumete 
mano nauja dydeli Kataloga prisiu- 
skite 2o. marke ir aplaikysite, kuriame 
telpasi daugybe naudingu daiktu, 
Didelis Szaltinis §1.50. Knygute ka 
pamokina kaip gauti amerikoniszkas 
popieras po 35c.Maloniesite kreipkties su sziokais 
pirkimais ant szio adreso:

W. WAIDELIS 
112 Grand Street Brooklyn, N V

Lietuviszkas Agentas 
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.

Parduoda Szipkortes ant geriausiu 
linijų in ir isz Lietuvos. Siunczia 
Piningus in Visas Dalis Svieto greitai, 
pigiai ir teisingai. Raszikite pas 
mane o gausite teisinga atsakima. 
Teipgi užlaikau dideli kroma visokiu_ .. . Teiperi užlaikau dideli kroma 

D.F.Ouinan, Kas.jeniu. Vaf °mu Tavoru ir Buozerne.
M. Gavula. “ _ . .
W. J. Milės- Franat Petraitis - Clymer, Pa. .
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