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KAS GIRDĖT?
E, he! Baimi turi dydeles 

akės. Mesinikiszki baronai 
Czikage, idant apsisangot nuo 
randaviszko teismo Suv. Stei 
tu, davė žine, buk nuo 1 die
nos Augusto iszrisz mėsini 
trusta teip vadinama National 
Packing Co. -— Bet kokia nau
da turės isz to žmonis! Preke 
ant mesutes ir teip ne nupuls.
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Daugelis raązo in redyste 
“Saule su visokeis skundais 
ant dvaeiezkuju klausdami ro
dos ka daryt ir ,t. t. Su to- 
keis reikalais ne norime užsi- 
yint ba ne esame perdetineis 
b.ažnyczios. Ant to randasi 
biskupai o jagu ir tas ne pri- 
gialbsti, tai suraszykite skun
da lietuviszkai ir siunskite Po
piežiaus delegatui ant žemiau 
paduoto adresso:

His Excellency
Arch. John Bonzano, 

Apostolic Delegate.
1811 Biltmore Street.

Washington, D. C
O geriause, jago nusiduosite 

pas advokatu, kuris jum sura- 
ezys skunda angliszkai.
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Iszmintingi žmones, ypatin
gai jaunumene ii isz bedarbes 
naudojęsi, nes atrimyne ant to, 
laikas yra labai brangus ir isz 
mažiausios valandėlės turi 
žmogus naudotis. Žmogus tu
rėdamas atliekama valanda 
laiko, ne pra'eidže ant tusz- 
ezio, ezioki-toki užsiėmimą isz- 
randa, kaipo: skaityme, raszi- 
me, sveiku protavimu arba fi- 
zieznu darbu (rankoms) nžd- 
ymineje, o 
reikalingas kaip del duszios 
mokslas.

Lietuvei 
pribuvę turi neatbūtinai mo
kytis angleszkos kalbos, be 
kurio sunkus yra gyvenimas 
cziona's, žmogus sėdi namieje 
ir užsiyma skaitymu tai užeze- 
dina piningus ir iszlavina sa
vo protą per skaitymą.

Užsiraszykite “Saule” ir 
skaitykite, o to nesigailesyte.

tas del kūno yra

ne senei m czion

nele, paėmė 50 doleriu ir isz- 
dume.

Antras: Ant sesutes praszi- 
mo brolis, gyvenantes už vyro 
Czikage, kuri jau yra iszteke- 
jus, nusiuntė laivakorte in Ro- 
sije ir pribuvo in czion pas se
sele. O kad turėjo mažus 
kambarėlius, tai patalpino sa
vo broleli pas kitus ant kva- 
tieros o szvogeris mokėjo už 
burda. Tas grinorius nuolatos 
svajojo ajiie gavima turtingos 
mergynos už paeze, o apie dar
ba ne gu-gu. Sumislinus, nu
ėjo karta pas sesere, pasakė, 
jog jau aplaike darba, tiktai 
ne turi už ka nusipirkt gumi
nio drabužio ir tokius jau cze- 
batus. O ka, gera sesute davė. 
Tas parejas ant kvatier. s, in- 
sigavo in kambarį kur gaspa- 
dorei buvo užėmė, apsirėdė iu 
nauja siutą, paėmė 98 dolerius, 
per langa iszsigavo laukan ir 
dingo. Susižiurejo ne trukus 
gaspadorei, radia isznaras gri- 
noriaus, o kada in kiszeni kel
nių ranka inkiszo, rado sztilie- 
ta, pavidale peilio ir tai at
lenkta. Gal turėjo ta mieri, 
kad laike perszkados vogime, 
galėtu ne viena nudet.

Treczes: P. K. ižbuvo viena 
menesi pas viena ant burdo, 
paskui prisitaikęs pavogė nuo 
vyru 156 dolerius, iszpiszkino 
in platu svietą.

Ir daugiau pana«ziu davadu 
turime, žinome gerai, jog 
mums muso skaitytojai tiki, — 
o velei mes meluoti ne moka
me it melagiu neapkeneziame.

Teisybe, daug in czion atva- 
žiuoje, bet jagu bile Židikai, 
pasidavė “revolucionierei”, 
‘anarkista” ir kitoki vagei, tai 

tegul veluk sėdi Lietuvoje kur 
mažiau bledes gali padarit sa
vo artimui! Tokie latrai tik 
užkerta 
viu.

kele del doru Lietu-

amigracijos buletinas 
tai ezimet balandžio 
pribuvo in Amerika
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Kas nori ergeli turėt, turi 
parapije šutve rt.

O senovės priežodis skelbe: 
Jagu sėdi ant laivo, sukalbėk 
viena poteri; jago ejni ant vai
nos, sukalbėk du poterius; ja- 
go pacziuojesi sukalbėk tris 
poterius o jagu tverete parapi
je, tai kožnas parapijonas turi 
sukalbėk po deszimts kart — 
po deszimts poteriu.

Yra tai dydžiauses ergelis 
uždėjus nauja parapije ir už
laikymas josios! Dabartės vis
kas iszsirode kas stojosi trum
pam laike Skrantone, Szena- 
dori ir kitur. Kiek tai per ne- 
apsižiurejima prisivirė del sa
ves mutinio ir nereikalingo er 
gelio!

Ar ne butą geriause del vi
su pastatyti dydele sale, tai 
nors butu savastie visu Lietu
viu, o ne žalablekiu kurie vi
sus už nieką laiko. — Kaip 
rodos, jau daugiau to ne bus, 
ne gaus bažnycziu o ir ne už- 
raszines ant sukcziu ir apgavi
ku.
Polandeno ižganimo ne nori, 
Tiktai nuo jo užgriebt doleri.

Kaip 
skelbe, 
menesi
1,308 Lietuvei, arba in laika 
10 menesiu atkeliavo 11,613 
Lietuvei, o iszvažiavo isz 
Amerikos per ta laika 3,821 
Lietuvei. Sugražino tame lai 
ke adgalos 117.

Sziomis dienomis iszejo isz 
spaudos sekanezios knygos: 
“Tikri Juokai” 208 puslapei, 
preke 500 spauda: “Lietuvos,” 
3252 S. Halstead Str. Chicago.

“Liaudies Dainos,” tinka
mos deklamacijoms, spauda: 
“Laisves,” 242 W. Broadway, 
S. Boston, Mass. — Už pri- 
siuntima redakcije “Saules” 
siuneze aeziu.
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Aplaikome tankei gromatas 
su skundais ant grinoriu kurie 
in czion pribuna, o czion kelis 
priduriu:

Tūlas gnnorius pribuvo in 
Amerika, turėjo adresa pas 
savo pazinstama ir tas pas sa
ve atitraukė. Vyrelis inprasze 
in burda, priėmė isz sztoro, 
nupirko naujus drabužius ir 
kada tas geras vyras iszejo in 
darba, grinorius atplesze skri-

ketu labai malszei elgtis, ne 
kuomet ne rėkaut ne už viena 
partija ne agituot, ir už kuria 
partija duosite balsus, geriaus 
niekam nesipasakoti.

Lenku katalikiszkos Zjed- 
noezenes $94,000 sutirpo. Di
delėje organizacijoj lenku ka
taliku Zjednoczeneje pasirodė 
kad tris žmones t. y. buvusi ' 
ur liniukai ponai Szupinskis, 
Krolik ir Ostrowskis sutarpi- 
no (iszaikvojo) neteisingai apie ' 
94 tukstanezius dol. piningo. 1 
Ponas Ostrowskis iezsigandes 
numirė, o likusie du paskuti
niai ponai akyvai žiuri kaip 1 
ekspertai jieszko knygose kur ' 
tuos pinigus panaudota. !

Tyrinėjimai, knygų peržiu- ; 
rejimrs slenka palengva su 
pertraukomis; pirmoje revizi
joj dienoje preze’. Adamke- 
viez surado, kad 50 czekiu isz 
duota teip—kad patis ured- i 
ninkai juos chekius iždave, ir ; 
patis piningus suglemže ant 
czekiu pasiraszydami. ;

Lenku Kataliku Zjednocze- i 
ne tokia pat organizacija kaip 
Lietuviszkos R. K. A. Susi- 
vienyjimas.

Didžiausia žmonija palypsto 
nelaime kada iszrenka sau vir- 
szininkus negerus žmones, ku
rie nepaisydami dorus, tiesu 
ne pabados, suėda žmonių sun
kiai uždirbtus pinigus ir sudė
tus saviems paszelpos reika- ' 
lame.

Likusieji du szikeznospar- j 
niai Szopinski ir-Kidlik siu... 
prantama vers visa kalte ant ' 
mirusio Ostrowskio, nes tas 
jau tik Abraomo teisme tei
sintis tik gali.

Vilniaus kapituloje stoko
jant trijų kunigu in kapitulos 
kompleta, buvo pritaikinta 
tris kunigai lenkai, bet val
džia lenkus atmetusi reika
laujant kad butu tris kun. 
lietuviai. Tokis apsireiszkimas 
lenkams suteikia nesmaguma.

Su demokratais Ballimor 
kardinolas. Prie atidarymo 
konvencijos partijos demokra
tu Baltimore!, dalyvavo senu
kas kardinolas Gibons duoda
mas palaiminima susivaževu- 
-lems dalegatams. Isz szito su
prantama kad partijoj demo
kratu yra daugybe delegatu 
kataliku.

“Keleivis” straipsnije po 
vardu “Dieviszki atstovai ant 
žemes ’ vadina “Saule” kleri- 
kaliszku laikraszcziu. Turime 
vela priymt “Keleivui” ir ki
tiems laikraszcziams buk 
“Saule” niekad save neprasi
mynė klerikaliszku laikrasz
cziu ir tokiu ne yra, nes yra 
laikraeztis del visu lietuviu 
ant svieto, bepartiviszkas, ne
prigulintis prie jokios organi
zacijos nes tarnauja del visu 
kaip laikrasztis privalo būti 
—žmonims ir kuningams. Ne 
žiuri kas prasikalsta. Jago ma 
to reikalą pabart dvasiszka ar 
civiliszka ypata, tai be baimes 
tai daro jago ant to užsipelno. 
— Fiat justiciae ruat ccelum.

Sziuose prezidento nomina
cijos metuose kilusio tarp sza- 
lininkyecziu reivachai, turbut 
toki asztrus yra pirmutiniai; 
del mus vargszu ateiviu vie
nokei ta pati dainele jai ne 
asztresne skambės; tai-gi lai
kuose balsavimu rudeni rei-

gryžta. Iszmintingiause but 
kad invyktu tam tikros kami- 
sijos taikymo darbinku su 
darbdaveis, bet muset ne labai 
to nori kompanijos kurioms 
tankiausei pasiseka lengvai 
vargszus darbininkus skriaust 
ir prislegt.

Anglijoj sostamiestij Lon
done straikai darbininku do- 
kiniu vis traukėsi, demons
tracijos atsinaujina priesz 
darbdavius kad tie ne nori su 
darbininkais taikintis. Ant 
vieno darbininku susirinkimo 
vadas darbininku Gosling, 
aiszkino kad insikiszes in tai 
patsai Anglijos karalius Jur
gis ir iszklausysias nuskriaustu 
pasiskundimus.

Žine daejna isz Rimo, buk 
popiežius paženklino monsig- 
nora John J. Me Cart, jene- 
raliszka vikara ant Filadelfi
jos diecezijos pagelbininku 
biskupc. Badai kun. Me Cart 
yra milemu per kuningus vi
sos diecezijos.

Lsz Rosijos, Lietuvos

Katalikiezkose Europos vieez 
patyste vis niaukėsi ir niaukė
si neramybes. Lizbonoj Por
tugalijos sostamiestije 24 birz. 
buvo dideles demonstracijos 
bedarbiu žmonių straikuojan- 
ežiu; ten turėjo vieta ir bom
bos net barszkintis, ant pla- 
ciaus Dom Pedro bombos tris 
paleistos, viena ypata užmusze 
o trisdeszimts sužeidė. Numal- 
szinimui inirszusiu darbininku 
paszaukta raitelius kuri isz- 
sklaiste visus. Isz sukilusiu 
miniu daugumas tapo aresz- 
tuota.

Iszpanijoj tas pats judėji
mas svyruoja, 24 birz. sosta
miestij Madrite turėjo gelež- 
keliu darbininkai pareikalaut 
nuo kompanijų pakėlimo algų 
ik 25 procent. virszaus ir 8 
valandų darbo prieszingai.— 
jeigu bus darbininku reikala
vimai neiszpildyta, tai 90 tuks- 
taneziu daibininku apszauks 
jeneraliszka visu gelžkelio li
nijų straika.

Sziuose laikuose straikavi- 
mai pasidarė dideliu inrakiu 
darbininkiszko svieto visose 
szalise, straikai atnesza bledi 
abelnai visiems, o bledis pa
darytos ne lengvai iszsilygina 
kaip po ligai sveikata ne greit

Baisi urvą razbaininku— 
Nužudė 40 ypatų.

Varszava.— Nuo kokio tai 
laiko, žmonis patemino, buk 
laikas, nuo laiko dingdavo tur 
tingesni gyventojai isz aplin
kines o ant galo ir palicije tai 
užtemynus padare sliectva. 
Žingsnis po žingsnis atėjo 
sznipukui in kaima Kurdyo 
arti Novaja Ladoga in narna, 
kuriame gyveno sena ižgama 
turinti apie 50 metu savo duk- 
tere 20 metu senumo.

Toje tai urvoje palicije at
rado 17 lavonu, nužudintu 
ypatų, baisei subjaurintu ir 
jau puvanczius, kaip rodos 
nukankytu priesz smert mie- 
rije iždavimo slaptybes kur 
laiko piningus savo namuose.

Ižgama ir josios duktere 
aresztavojo, o kada eme ant 
iszkvotimo, prisipažino toji 
velne-bobe, buk buvo perde- 
tine razbaininku bandos, kuri 
jau nuo puses meto vede savo 
kruvina amata ir nuo to laiko 
jau nusiuntė ant sano svieto 
40 ypatų, kurias nužudė ir 
apiplesze. Toliaus palicije pri
vertė jiaja ant iždavimo pra
vardžių sąnariu tosios peklisz- 
kos bandos ir lig sziam laikui 
palicijei pasisekė suymti 30 
paukszteliu. Priežaste žudins- 
cziu buvo dydelis godumas 
ant piningu ir apipleszimas.

Gyventojai dažinoja apie 
taja velnia-boba susirinko 
priesz urvą razbaininku, geide 
jiaja ir duktere sudegint gyva, 
bet palicije prie to ne daleido.

Girtos orgijos kazoku.
Moskva.— Laike masko- 

liszku Velykų, prie rubežiaus 
Amūro, kur radosi maža ka- 
zokiszka stotie Abagaituje, 
kone vienas kita ne iezžudino 
isz priežasties pervirszino už- 
eiliejimo smegenų su vodka.

Po vadovista savo perdeti- 
nio kapitono Oberi kuris da- 
vadžiojo sotne kazoku ir kapi
tono Dobrokotovo, kazokai 
geri antprapal; du užsigėrė 
ant smert, 
asztuoni teip 
žaidulu mirs.

Jenerolas 
nojas apie

keturis nužudė o 
subadyti jog isz

Martinovas daži- 
tai liepe uždaryt 

abudu kapitonus in kalėjimą.

§ Toulon, Francuzije.— Lai 
ke bandimo 
armotos ant 
truko szuvis 
laivorius isz 
mirė.

szauti 6 colines 
laivo Michelet, 
pažeisdamas 23 

kuriu keturi jau

ISZ AMERIKOS.
Kad visus musžtukus teip 

nubaustu.
Beaver, Pa.— J. A. Bow

man likos apskunstas per sa
vo paeziule už baisu suplaki
mą josios kūno. Jau dede su 
žvaigždele buvo pasirengęs 
Bowmana nuvesti in kalėjimą 
kad sztai priesz vaito kancela- 
rije susirinko in 30 vyru pasi- 
redia in moteriszkas szlebes ir 
maskoms ant veidu, atėmė 
Bowmana nuo dėdės, nuvede 
in miestiszka darža ir ten su 
guminia paipa iszplieke gerai 
kaili, jog net visam miestelije 
buvo girdėtas baubimas kal
tininko kuris ant keliu melde 
susimilejimo. Badai su visais 
ketina teip padaryt, kurie turi 
papratima plakti savo paeziu- 
les.
Mitcliellis ir Kooseveltas.

New York.— Po visa Suv. 
Steitus pasklido noras terp 
žmonių ydant buvusis angle- 
kasiu prižidentas Jonas Mitc- 
hellis pasiduotu ant kandidato 
Vice prežidento su Rooseveltu 
ant progresiviszkos partijos. 
Anglekasiai ir visi darbinin
kai vėlina sau tuosius du vy
rus ir juosius szelps savo bal
sais laike rinkimu.

Nužudo savo svecze.
Louisville, Ky.— Mrs. Fred 

Parker nužudė savo svecze 
Osie Plumlee mergaite 15 me- 
tu^ kuri svecziavosi pas Parke- 
riene kėlės dienas. Priežastis 
žudinstos buvo ta, jog Parke
ris pasiutiszkai insimilejo in 
mergaite ir su jaja bego in ki
ta miestą. Pati pavijo ir nužu
dė mergaite keleis szuveis.

IszinintlDgai padare.
New York.— Kapitonui 

laivo Melba, kuris plauke isz 
Europos in Amerika, likos pa
vesta in apgloba jauna patogi 
mergaite in kuria net penki 
jaunikaiezei insimilejo, kurie 
ir ant to paties laivo kelavo.

Noringai butu už vieno isz- 
tekėjus, nes kaip cze padaryt, 
kad ju buvo net penki, o kož
nas geide jia gauti už paeze.

Apsakė apie savo ergeli ka
pitonui laivo.

Kapitonas pamislines trum
pa valandėlė atsiliepe:

— Asz panaitei duosiu tokia 
rodą: Turime szendien puiku 
orą ir tykes mares. Pulk po 
ni in mares nevos isznetycziu. 
Asz isz laik parengsiu luotele, 
o bukie tvirta, jog tau niekas 
pikto nesietos.

— Nes kam tas viskas? — 
paklausė mergina.

— Isz tu penkių vaikinu 
iszsirinksi sau viena už vyra, 
kuris pirmutinis puls in mares 
paskui tave ydant gialbet.

Patiko toji rodą merginai ir 
ne trukus stovėjo ant kraszto 
laivo terp savo jaunikiu, pasi
lenkė ant tvoreles, nevos žiū
rėt ant žuvelių ir in puolė in 
vandeni.

Nes ka, vietoje vieno, inszo- 
ko in mares net keturi gialbet 
mergina.

Iszeme visus isz vandenio, 
nes vargingai iszrode po tai 
maudyniai. Sumirkus mergina 
adbego pas kapitoną tardama:

— Kaip bus kapitone, net 
keturi szoko in vandeni.... 
Ka dabar turiu daryt?

— Jago panaite nori turėt 
iszmintinga vyra, tai ymki už 
vyra taji, kuris sausas liko — 
ta penkta, ba tas turi daugiau- 
se proto, ba ne szoko in van
deni.

Mergaite ir pakjause rodos 
kapitono.

Brangus lenkiszkas 
piningas.

Philadelphia, Pa. — Laike 
licitacijos, kuri laike Davis ir 
Ilarvey, likos parduotas senas 
lenkiszkas piningas paejnantis 
da nuo laiko karalaus Sigis- 
mudo III isz 1587 meto už ku
ri pirkykas užmokėjo 505 do
lerius.

Piningas yra padirbtas isz 
aukso turintys apie tris colius 
aplinkui, buvo žinomas kaipo 
70 dukatu. Kas jin pirko, tai 
pravardes neiždave.

Dirbtuves ingriuvo in 
kasiklas.

Scranton. Pa. — Karszapes 
prigulintes prie Erie geležke- 
lio Dunmore, ingriuvo in 
Pennsylvanijos kasiklas. Ble
des padare suvirszum ant 60 
tukstaneziu doleriu.

P niki “j auna-ni arti”.
Springfield, Mass. — Ana 

diena isztekejo už vyro naszle, 
po milijonieriui ir dirbėjo siu
vamos maszinos J. W. Whee
ler, kuri turi 76 metus. Taje 
“szilta” naszle paėmė sau už 
motere vadas spiritualistu G. 
T. Thompsonas isz Filadelfi
jos.

Taji jaunamarti ne tik ka 
atydave savo ranka, bet ir 
krepszi su keloleka milijonu 
doleriu savo antram vyrui.

Vyrai apsisaugokyte, ba 
pavirsyte in bobas.

Chicago. — L Danielson, 
vyras sverentis 200 svaru, li
kos pafrauktaYpfiesz suda per 
savo paeziule už praleidimą 
nereikalingai piningu. Laike 
teismo iszsidave buk jisai turi 
dirbti namie visa moteriszka 
darba. Jojo paeziule yra skry 
belninke ir uždirba puikei o 
jisai turi sėdėt namie, prižiū
rėt vaikus, pagamyt valgi ir 
žodžiu tarent turi viską atlikt 
kas kiszasi moteriszko darbo. 
Danielsonas pragėrė 50 centu, 
už kuriuos ketino pirkti pa- 
cziulei siulu ir už tai jin pa- 
szauke priesz suda. Sudže jin 
ne nubaudė, nes pati to sau 
nevelino ba ne butu kam pri
žiūrėt namo.

Fabrikuose dydelis stokas 
darbininku.

Pittsburgh, Pa. — Fabri
kuose plieno yra dydelis sto
kas darbininku isz priežasties 
milžiniszku užkalbinimu ku
riuos turi ant laik pristatyt.

Agentai kompanijų Monon
gahela River Coal ant Coke 
Co., Carnegie Steel Co. ir 
Jones & Laughlin Steel Co. 
vaikszcziuoje po kalėjimus 
jeszkodami darbininku. Dau- 
giause yma tuos ka sėdi kalė
jimuose už kasztus. Kompa- 
nije kasztus užmoka ir tokiu 
budu paluosuoje, prasižengė
lius paymdami juos prie dar
bo. Žodž;u tarent, kur tik 
agentai kompanijų sutinka 
koki žmogų be darbo, tai tuo 
jin payma su savim. Geleži
niuose fabrikuose visur yra 
stokas darbininku.

Iszsipilde sapnai apie 
aukso kasiklas.

Denver, Colo. — W. C. 
Jones sapnavo buk atrado tur
tingas aukso kasiklas Steam
boat Springs ir nutarė isztiry- 
net savo sapna. Tame tai lai
ke sapnavo apie taisės kasik
ine Jim Narveli isz Routt pa
vieto ir teip-gi nukeliavo in 
Steamboat Springs jeezkoti 
aukso kasikiu. Konia ta pa- 
czia diena abudu susiejo in ta 
paezia vieta ir viens kitam ap
sakė savo sapnus. Nevilkinant 
ėmėsi prie darbo ir isztikruju 
atrado kasiklas aukso.

Pede — sumisziinas — 
žudinsta.

Wilkes-Barre, Pa.— Petras 
Barnes likos perszautu du kart 
o Tamoszius Lutz likos nu
durtas mirtinai su peilu musz- 
tineje, kuri pakylo terp atej- 
viu o amerikonu miestelije 
Miners Mills.

Barnes ir Lutz ėjo namon 
isz darbo ir sutiko pulką girtu 
atejviu kurie be mažiausios 
priežasties užklupo ant ejnan- 
cziu, pradedami in juos szaut. 
Andrius Szerba vadas gaujos 
likos aresztavotu. Taja diena 
buvo pede.

Apsisaugokyte perkant 
szipkortes.

New York,— Valdže iszty- 
rinedama garlaiviu trusta, isz- 
tirynejo buk trusto linijos su- 
laikineja ant Vokiszko-Rus- 
iszko rubežiaus kėliaujenezius 
in Amerika visus tuos, kurie 
perka szipkartes nuo kompa
nijų kuriuos nepriguli in szip 
kortini trusta. Daugiause su
laiko tuos ka yra pirkia szip
kortes nuo Uranium ir North
west Transportation Co. Trus
to agentai sulaiko keleivius, 
prikalbina jiems, kad ju szip
kortes ne geros ir privereze 
pirkti szipkortes nuo trusto 
kompanijų, kaip tai padare 
su Bronislava Vlodarekiene 
seserei, kuria užlaikė ant ru- 
bežiaus o pasipiktinus grižo 
namon. Agentai jai inkalbejo, 
buk josios szipkorte buvo nie
kai.

ISZ V1SUSZALIU,
Baisi vesula Kanadoje

Apie 100 užmusztu, 2 mi
lijonu doleriu bledies.

Winnipeg, Mann. — Suba- 
tos vakara apie 6 adyna perė
jo per miestą Regina, Kanado
je ir nog 50 lig 100 gyventoju 
likos užmuszti o bledies buvo 
padaryta ant 2 milijonu dole
riu. Daug visokiu dideliu kro- 
mu, bažnycziu ir kitokiu na
mu likos sunaikinti. Isz kitu 
miestu pribuvo daugybe dak
taru kurie davė pagialba su
žeistame gyventojams.

Perkūnas trenke in kop- 
lycze 4 užmusze 6 

labai pažeido.
Mislevicai, Galicije. — Isz 

kaimo Krzyvacku danesza 
apie baisu ateitikyma kuris at
sibuvo Nedelos diena.

Tame kaime ne senei iszarde 
sena medynia bažnycze o nau
ja da ne užbaigta, nobažans- 
tva ateibuvineje ant szvento- 
riaus kopliczioje. Nedėlios die 
na po piet atsibuvinejo misz- 
paras. Staigai pakylo szturmas 
su perkūnais ir žaibais.

Perymti žmonis baime už
giedojo “Szventas Dieve”, o 
kada kuningas Novakas Jpa- 
kele monstraucije ydant duoti 
žmonims palaiminima, trenke 
perkūnas in koplieze prikimsz 
ta tykinezeis.

Dvi moteres ir du gaspado- 
rei likos ant kart užmusztais: 
Kiselauckae ir Szafranec o sze 
szi kryto dalipstetais perkūnu 
ir kaip rodos isz to ne iszliks 
kuningas konia stebuklu apsi
saugojo nuo staigios mirties o 
norints puolė ant grindų, bet 
monstrancijos ne iszleido isz 
ranku.

Kopliczioje pakylo baisus su 
miszymas, žmonis mėtėsi prie 
duriu pažeisdami vieni kitus 
o daugeli vaiku sumindžiojo. 
Kinuose vela sumiszimas 

kyla.
Hong Kong, Kinai. — Ang 

liszkas vaiskas likos nusiunstas 
in czionais apsaugot rubežiu 
nuo pasikėlusiu Mandžuru. 
Randas ne turi pajėgu apmal- 
szyt kylusio naujo pasikėlimo 
o norints baudže pasikėlusius 
kardu, bet tas nieko nepri-’ 
gialbti Paežiam Pakoi likos 
nukirsta 5000 pasikeleliu.

Trumpi Telegramai.
§ Washington, D. C.— Tris 

garsingi darbininkiszki vadai: 
Mitchell, Gompers ir Morrison 
vela likos nubausti kalėjimu.

§ New York.— Cukrus ana 
dieąa nupuolė ant prekes 100 
ant szimto szvaru. Dabar nors 
truputi bus saldžiau gyvent.

§ Santiago, Kuba.— Pasi
keleliu jenerolas Evaristo Es- 
tenoz, likos užmusztas musz- 
tineje kurioje dingo 100 pasi
keleliu. Ant to ir užsibaigė 
kubaniszkas pasikėlimas.



Tai-gi jau atėjo Džiulajue,
O-gi szirdele piszkinimo bus',

Ne vienas fajerkrekeis apdegs, 
In ligonbutes daug pateks.

— Kur apdegintasis?

Bet Guntheras buvo per 
daug santikiue, ir visiems sta- 
cziai atsakydavo kurie norėjo 
ji perkalbėti nuo tokio užsiemi 
mo: “Moteri ne yra dar užgi
musi, kurios asz negaleczia 
ingaleti ir dar viena ranka” 
Tas gudrus sena lape, kalbėjo 
Hagenas: “Gerai mano Viesz- 
pate, Karaliau, jeigu tu isztik- 
ro mielini leistis in ta nežino
ma kelione, pavelik man patar 
ti, kad jus Vieezpatie karaliau 
paimtumėt su savim drauge ga 
linga Sigrifida sau in pagel- 
ba”.

“Asz keliausiu su jumis,” 
kalbėjo Sigrifidas. “Jeigu jus 
prižadat man kaipo nuopelną 
už mano pagelba savo seseri 
Kriemhilde man už moteri, pv 
musu laimingo sugrižimo?”

Tas buvo prižadėta, ir kara- 
lus su Sigrif.du iezsirengi in Is
landija. Guntheras kaipo isz- 
didus norėjo keliauti su mažu 
pulku kariumenes, ale Sigri- 
fidas tarė: “Ne ne, tegul mes 
padarome pagal tikra karei- 
viszka paprotį. Mes turim ke
liauti tik du ir dar paimti prie 
saves du daugiaus. Asz patar- 
ežia Hagena ir jo broli Dank- 
narta, abudu galingi ir smar
kus vyrai. Asz galiu sakyti, 
kad tūkstantis kareiviu negali 
užstoti mums kela”.

Ir teip jie pasirenge keturi 
iszkeliavo in Islandijos kara
lyste, kur po nekurio laiku 
pribuvo ant karalyszko dvaro. 
Karalaite Brunhilde prijeme 
juos labai iszkilmingai ir klau 
se su kokiu reikalu jie atke
liavo. Kada Guntheras ap- 
reiszki savo mieri, Brunhilde 
jam atsake:

— Gerai, kad karalius Bur
gundijos nori mane imti už 
moteri, tegul teip buna. Bet 
pirmu jis turi eiti su manim 
ant kareiviezku galinejimu. 
Jeigu jie padaris teip, kaip 
asz, tai asz busiu jo moteri o 
jei ne tai jie turi užmokėti sa- 
vo galva ir eavo draugu galvo
mis. Guntheras paregejes mil- 
žiniszka drūtuma karalaites 
norėjo atsisakyti nuo savo už- 
manimo, nes Sigrifidas tarė 
jam patikomie: — “apsiimk 
ant vieko asz visur busiu su 
tavim ir tik ant manes atsi- 
duok.

Atėjo paženklinta diena me 
ginimu. Karalaite apstatė visa 
plečiu kareiveis, kad ne vie
nas negalėtu pabėgti. Brun
hilde apsiginklavo teip, kad 
rodos ji renges ejti kariauti su 
visos pasaulės karaleis. Jos 
kareiviszka jeke žybejo nuo 
vieno sidabro ir aukso. Jos 
szyldas buvo padarytas isz kie 
cziaueio plieno, kuri neezi sze- 
ezi vyrai, teip-gi keturi vyrai 
atneszi jei smige (pike), kuri 
svėrė kelis szimtus svaru.

Karalaite atsiraitė rankoves 
ir davė ženklą, kad Guntheras 
laikytu ezylda, ale Sigrifidas 
ezale stovėdamas kuris buvo 
užsidėjęs magiszka kepure ir 
jo niekas nemati tarė: “tu ka
raliau mosuok su rankomis o 
asz už tave darysim darba”.

Sigrifidas nematomu budu 
laiki szylda ir karalaite mie
lino kad ji laiko Guntheras, ji 
isz visu pajėgu paleido smige 
ir ta teip smarkei atsimusze in

szylda, kad Guntheras su 
Sigr fidu pargruvo ant žemes.

Po tam Sigrifidas būdamas 
nematomu stojo pnesz akie 
Brunhildes o už jo Guntheras 
ir pajemes smige paleido isz 
visu pajiegu ir teip smarkiai 
sudavė in Brunhildos szylda, 
kad ji apsvaiginta puolė ant 
žemes. Atsipeikėjusi Brunhil
de dekavojo Guntherui už 
smarku metimą, ale savyje 
mielino kad smige buvo mesta 
isz smarkesnios rankos ne kaip 
isz Burgundijos karaliaus.

Potam ji pajeme didele gel- 
žine sztanga ir iszkelusi palei
do, kuri nupuolė už 500 sieks
niu, o kaip pajemes nemato
mas Sigrifidas stovėdamas pri-' 
ezakyje Gunthero paleido 
sztanga, ta nupuolė už 600 
sieksniu. Tuomet Brunhilde 
padavė ranka Guntherui ir 
prižadėjo būti jo moteri, nors 
jos szirdes dege piktumu, kad 
ji likos pergalėta.

Potam atsisukusi in savo ka 
reivius tarė: “Mano žmones ir 
mano draugai nuo szios dienos 
jus visi esate padonais Gunthe 
ro karaliaus Bungundijos.”. 
Po tam pasilinksminimui in 
keletą dienu sėdo visi ant lai
vo ir iezplauke mariomis in 
sostapile. Bungundijos kur 
Brunhilde likos iszkilmingai 
priimta ir apszaukta karaliene 
Burgundijos.

Bet Brunhilde buvo pikta 
ir neparodė mažiausios meiles 
prie eavo vyro. Kada po szliu- 
bui jaunavedžiai nusidavė in 
miegstube Brunhilde pajeme 
juosta suriezo eavo vyra ir pri- 
riezo prie gembes, kur neba- 
gas turėjo būti per visa nakti, 
o ji guli in minkszta lova ir 
saldžiai miegojo. Kada isz ry
to pabudo atliuosavo savo vy
ra nuo gembes, kuris tuojaus 
nubėgo pas Sigrifida ir viską 
jam apsakė.

— Asz ja pamokysiu kal
bėjo Sigrifidas. Kada tu atei- 
nanezia nakti ejsi su ja gulti, 
asz užsidėsiu mano raganiszka 
kepure ir ejsiu su tavim ” Ir 
teip, kada karaliezka pora nu- 
sidavi in miegstube Sigrifidas 
užsidėjęs nematoma kepure 
buvo prie jųdviejų lovos ir 
kaip tik žvake užgesino Sigri
fidas griebi Brouhilde ir pra
sidėjo milžiniszkas galinejimas 
ji mielino, kad tai Guntheras 
jos vyras. Ale Guntheras sto
vėjo sau kamputeje ir lauki, 
kaip tas viskas nusiduos.

Galinejimas buvo baisus, 
nes kada jiedu galejosi visi 
daiktai kokie buvo pakajui 
buvo sulaužyti.

Sigrifidas atrado sau lige 
drūtume ir narsume karalaite 
Islandijos, bet Brunhilde pail
susi paliovė galėjimą ir Sigri
fidas nematomas iszejo isz pa- 
kajaus o Guntheras uždegi at
gal žvake, ir Brunhilde be 
mažiausios abejones mielino, 
kad ji galejosi su Guntheru o 
ne su Sigrifidu, teipgi su drąsą 
nudavinejo apie savo milžiniez 
ka drūtuma nes teip buvo in 
mokytas nuo Sigrifido.' Po 
tam kada viekas apsimalszino. 
Sigrifidas su Kriemhilde apei- 
paeziavo ir ne pailgam jiedu 
apleido Burgundija ir sugrižo 
Sigrifidas su eavo nuotaka pas 
savo mylemus tėvus, kurie nuo 
senei lauke jo su ne kantiybe 
Už metu laiko jauna pora su
silaukė gi ažu ir patogu sunu,

teipgi tuom pat laiku ir Gunt
heras su Brunhilde susilaukė 
sunu Sigrif das su Kriemhilde 
praleidinejo žuvedijoje, kur 
Sigrifidas buvo kaipo apiekunu 
tos karalystes. Kada Karalie
ne Sieglinde Sigrifido motina 
numirė, jo tėvas, senas karalius 
pavede sostą savo sunui Sigri- 
fidui kuris valde abidvi kara
lystes labai’ pasekmingai. Nuo 
to laiko praslinko 10 metu, ir 
dabar dar negalėjo Brunhilde 
užmirszti, kaip tai galėjo atsi
tikti, kad jos vyro sesuo Kriem 
hilde galėjo būdama karalaiti 
ejti už paprasto tarno. Nes ji 
buvo regėjusi, kaip Sigrifidas 
laike arkli Burgundijos kara
liaus, kad jie pribuvo pas Brun 
hilde in Islandija ant sugertu- 
viu. Karalius Guntheras tai 
girdėdamas negalėjo susilaiky 
ti nuo juoko ir nekarta jis jei 
perlestinejo jog Sigrifidas yra 
Karaliaus sūnūs ir paeinantis 
isz aukeztos karaliszkos gimi 
nes.

Bet Brunhilde neatstojo nuo 
savo misles ir neatbūtinai gei
di apreikszti ta viską savo szvo 
gerkai Kriemhildei. Viena 
diena Brunhilde pradėjo mei
lei glamonėtis prie savo vyro 
Gunthero ir praszyti jo, kad 
pakviestu pas save Sigrifida ir 
Kriemhilde. Guntheras nieko 
nelaukdamas nusiunti siuntini 
pas Sigrifida praszydamas atsi 
lankyti abudu su moteri m 
Burgundija Sigrifidas praszy- 
ma priėmė labai nuoszirdžiai 
ir nepoilgo žadėjo pribūti:

Vienas isz blogiausiu papra 
timu buvo pas Sigrifida, kad 
jis už daug kalbėdavo. Ta nak 
ti, kada Sigrifidas galejosi "eu 
Brunhilde del naudos eavo 
szvogerio Gunthero pirmiaus 
negu jis apleido pakaju jis pa- 
siemi Brunhildes juosta ir žie
dą kuris buvo nuopuoles, ant 
aslos ir tuos datktus pasiėmė 
kaip ženklus del atminties. 
Bet mylėdamas labai savo pa- 
czia negalėjo iszlaikyti slapty
bes, adave jei tuos daiktus ir 
apsakė visa ta atsitikima. 
Kriemhilde tuos daiktus labai 
brangino ir visados su savim 
nesziojo. Nors Kriemhilde tu
rėjo nevatna nuomone apie 
Brunhilde vienok kad, po tiek 
lako nesimatimo susitiko dvi 
karalenes sostapileje Burgun
dijos, neiszpasakyta buvo ju 
meile — susikabinę laikės per 
valanda laiko ir ue palavos 
buezianos. Bet kaip sako mok 
slineziai: “Moteris isz pradžių 
labai mylėsi, bet ta meile ne 
ant ilgai patenka”.

Viena diena, kada abidvi 
karalienes sėdėjo prie lango 
ir prisižiurinejo, kareiviu lavin 
i mos,

Kriemhilde pradėjo auksz- 
tinti ir girti savo vyra, ant ko 
Brunhilde atsake, kad Sigrifi 
das gali būti didžiu ir galingu 
bet su jos vyru Guntheru nega . 
Ii susiliginti: “Ak vierik man 
Brunhilde” atkirto Kriemhil
de “mano vyras yra galinges
nis ir stipresnis už tavo.

Brumhilde atsake lengvu ir 
užtikrinaneziu balsu: “Sunku ' 
tas darodyti mano mergaite 
Ir manės su tuom nepertikrin- 
si nes asz pati girdėjau kaip 
Sigrifidas vadinos mano vyro 
tarnu, ir mes jo kitaip ežia ne 
vadinam”. “Mano brangi 
Brunhilde prasziau užtilek 
tuos žodžius ir nekalbėk ju 
daugiaus jeigu mane tikrai my 
Ii-” kalbėjo Kriemhilde. “Asz 
noreczia tai padaryti bet nega- i 
liu ir niekados to padaryti ne
galiu.” atsake Brunhilde.

Mes negalim atiduoti savo i 
tiesas del kiekvieno kareivio, 
kurio kardas lieka pakeltas i 
musu privalumu, bet tu turi 
pripažinti tiesa vienam, kad tu 
to ir nenorėtum, kalbėjo asz- 
trei Kriemhilde. Bet gana to, 
asz tau sziandiena akyse visu 
parodysiu kuri isz musu galin 
gesni tu ar asz. Tu pamatysi 
kaip tavo vadinama tarno pati 
szendiena stoves ant pirmos 
vietos visos Burgundijos”, at
kirte asztrei Kriemhilde. ,

(Toliaus bus.)
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Moterėles, lelijėles, tiktai jus 
ne pykit, 

Ka szendiena asz kalbesiu pra
szau paklausikit.

Matote mane, jog jau sena, 
Tai meluoti man ne valia. 

Vyrai patis “Saulei” raižo, 
Baltruviene, kožna prisiunsti 

praszo, 
Kad szvarumus asz pamatytau, 
Pagaminta virala paragautau.

Žinote “Saule” visiem szvie- 
czia, 

Tai ir mane visur kvieczia, 
Žinia gavus, turiu klausiti, 

Po miestus ir kaimus lakstiti;
Ba jagu to ne dabotau, 

Tai ir ne valgytam 
Kada jauna asz buvau, 

Sunkei teip-gi ne dejavau, 
Vyra gera tada turėjau, 

Su juom meilei pasikalbėjau. 
Pasamdė teip-gi ir nameli, 

Užauginome mes gera vaikeli, 
Kur Ciesorius paėmė in tar- 

nysta, 
Dabar jenerolu jau jin pažysta 

Gaunu tankei jo laiezkeli, 
Praszo atvažiuoti m ta szali, 
Pasimatyt ir pasidžiaugti, 
O kaip patiktu gal ir apsi

gyventi.
Paszparta gal ir ižsistorotau, 
Vakacije gavus pažiūrėti va- 

žiuotau, 
Beda, ruskai kalbėt ne moku.

Seniai mokytis yra sunku, 
Mano vyrelis tai 'mokėjo, 

Tik in mane kalbėti ne norėjo! 
Sake:

Del 
Mano

vyrame yra reikalinga, 
moterių ne naudinga.
moteriukes jus klausy

kit, 
Kaip mokysiu teip darykit, 
Vyra tikra savo milekyt, 

Su svetimais trumpai kalbėkit. 
Namelus savo szvarei laiky

kite,
Vaikelue dorai gyventi mo

kykite, 
Dievuli milekit, Jojo bijokit 
Girtuokliu niekad ne pristokit, 

Tiktai su savo ižsigerkyte, 
Ne vieno užpundyt ne praezy- 

kite,

Su girtuokliu ne stiklelio, 
Kad ir butumet ant kokio 

balio.
Kada svetima priymate ant 

gyvenimo,
Temykite kokio yra prigi 

mimo,
Jei buna paezedus nepavide- 

kit,
Jei iszlaidus, tai ir tilekit.
Mano lelijėles, juso prigimi- 

mas,
Man yra labai gerai žinomas, 
Papratę esate vyrus sūdyti, 
Ir tankei labai supyksite. 
Už tai man vyrai ir raszo, 

Kad jumi pabartau praszo, 
Teligrafus labai storus, 

O ir žodžius ne malonus 
Bet asz visko svietui negar

siau,
Kaipo galėdama jus mokinu, 

Katra jau bausmes verta, 
Tai toji turi būti pabarta.

Mesdvieje “Saulei” tarnaujem, 
Papirkimo nuo nieko nerei- 

kalaujem, 
Asz suprantu namu darbus, 

Taradaika biznius ir urėdus.
Su aeztriu tiligrafu gauname 

rodą,
Jei netikus buna kalba, 
Tai siunezeme in gurbą, 

Keletą da turime peržiureti, 
Ant praszimo visiem atsaki

nėti.
Turime mileti mes visus, 

Kaip moterėles teip ir vyrus, 
Su visais teisingai kalbėtis, 

Kada pareina ir galetis.
Žinome visi kas kalcziausia, 

Jieva musu buvo pirmiausia, 
Dabar visus mus kaltins, 

Su darbais sunkeis vargina.
Moteriukes, mes Dievuli per- 

praszysim,
Visos senatvėje grąžei numir- 

sim,
Po mirtei danguje gyvensim, 
Dievului per amžius tarnau- 

sim.
Gal kada geriaus sulauksime, 

Dreses vasarines mes pasiu
sime,

Ant pikniko visos ejsime, 
Aiskrima valgysim ir szok- 

sime.
Da daugiau velijimu kalbetau, 

Kad luošo laiko turetau, 
Girdėt varpelis telifono skam- 

byna,
Gal ant rodos Taradaika 

dyna,
Jau ir vietos ne tunu, 

Ant to užbaigsiu.

va-

’Ju Reikalavimas Neturi Rubežiu:
Turkiszkas maiszytas tabakas visus vilioja savo gražumu. Toki 
malonu kvapsni paprastai turi tik brangieji cigaretai ir daugelis 
negali tuomi džiaugtis. Mes netik permainem toki padėjimą, bet 
pasitikim ir ant turtingesnių žmonių ir teisingu kritiku tarpe savo 
rūkytoju. Menka

Visos Tinklines turkiszkos 
priemaiszos ir kvapsniai 
sudėti in ZIRzX cigaretus— 
visas sunkumas iszmestas.

Turtingi -Szvelnus- Kvepia

Ju priemaiszos suteikia 
szvelnu net saldu kvapsni— 
iszimta rūkymą. Amerikos 
prezidentas neruko geresniu 
cigaretu, kaip kad jus galit 
rūkyti nusipirkę szitas Z1RA 
CIGARETU.

uemokestis už

_ ---------------—-

Cigarettes
5c for IO

EACH ONI
Tai buvo stebėtinai didelis 

tabako pirkinis—daug dides
nis už kitus—kad pavelijo 
mums tokiu rusziu cigaretu 
pardavinėti po 5o už 10.

Puikios Satino Dovanelei 
yra randamos kožnam pake- 
liję ZIRA cigaretu, aktorio, 
kvietku ir paukszcziu paveik 
sleiei. Rinkite tuos paveik
slus, isz ju galima padaryti 
dailias paduszkaites ir 1.1.

Visi Pardavejiai Parduoda
Nusipirk Baksuka Szendien.—Pamėgink Viena.—Persitikrink.
e F. LORILLARD COMPANY •

KUR BUNA
Pajieezkau lietuves motereg ant 

vieno menesio, gaus $15 už menesio, 
už kele jei nebus brangesnis 
$1.50.

Norėdamas placziau dasižinot 
szykit ant adreso:

E. J. Krikszczunas.
Box 25. Rumford, Conn,

kaip

Mano tikras brolis Stanislovas Le- 
kaitas pirmiaus gyveno Pbiladelphi- 
joje. Kauno gub., Panevėžio pav., 
1‘aksojaus volosties., Szukoniu sod 
žiaus. Tegul atsisr.auke ant adreso:

Mrs. Mary Vitkauckiene.
5(2 W. South Al.

Muhanay City, Pa.
(rs °»)

Mano szvegeris Matjoszus Kwai* 
nauskps ir Antanas Peczukaitii apie 
5 m. adgal gyveno Seelyville, Ind. 
o dabar nežinau kur jis pats ar kas 
kitas praszau duot žine ant adreso:

Ant. Bastis
1404 E. Monroe St. Springfield, Ill

W. Rynkewiczius
-:N0TARIUSZA8s-

233-235 W. Centre St., •> Mahanoy City, h.
Apiawja ir NamistM Rakaadai mj Ugnie*.

JiJli.o.e LMniuln Buikai ir pudiriiU Sd,lured. U*
Parduoda 8zipkort«s ant 
nuok i u drueziauriu ir 
fcriaiifūu Laivu.
Kilnosiu Piningus ia

Visas DaJii Svieto
micsiauaa ir pigiai!1*, 
visi tie kurie per mue 
tualc apie Usi geria žino

Jnduoda Dortovieme

Del Draaiyiczii. 
PristaUa plikai Sūri* 

Jnostu, Keporu, Kinai
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DR. KOLER, LIETUVIS GYDITOJAS
Yra tai vienatinis gyditojas Pittsburge, diplomavotai 

Varszavo^’e, kuris turi suvirez 15 meta iszbandimu, 
A gydime visokiu ligų. Iszgydo visokea ligas nepaisant isi 

Kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinas Trofiniai 
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydą 
Savvaliszkas Ligas. Jiojo specialiszkumas yra gvaima 
Užsisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, Plauozk 
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nnbegiml 
Užsisnejusias Ligas kad ir pajinanozios nog Tavu, 

rąžykite ant adreso
** \ *7 nn i/ni rn 638 Penn Ave., Pittsburg, Pi. 

’ Un« KULtil Adinor • iki 5 vakaro. N adai 4 Mg 9 iki IptfiA

Kada pasibaigs anglis.
Jau pradedama rupinties, 

juog Amerikos anglies guoliai 
nebeužteks ant ilgu amžių nors 
dar yra apseziai ir szitai ir ke
lioms ateinanezioms žmonių 
kartoms Visgi Amerikos guo
liai iszsibaigs pirmiau nei 
Europos ypaeziai Anglijos. 
Apskaityta, juog Pennsylvani- 
jos kietosios anglies nebebus 
už 490 metu, ependziant pa
gal darbartini kasmetini isze- 
mima Bene netruks nei terp 
ilgai jei tuom tarpu neatsiras 
kokia kita pakura kietosios 
anglies vieton. Minksztoji 
anglis, kuri randasi netik 
Pennsylvanijoje bet po visa 
Amerika, užteks ant dusyk 
tiek ilgai.

Tecziau anglies randama ne 
tik Amerikoje Anglijoje ypa
eziai, yra milžiniszki guoliai, 
kurie skaitant pagal dabar
tini suvartojimą užteks ant 
900 metu. Nekurios anglies 
gistos ten, ypaeziai valstijoje 
Lancashire, yra tik 9 tukstan 
ežiu pėdu storos. Be Anglijos 
dar kitose žemese randasi ne 
pabaigti anglies guoliai iki 
szol dar ne nepraimti. Teip 
Kynuose Filipinuose, Austra
lijoje, Pietinėje Amerikoje, 
Alaskoje ir kitur užtikta an
glies. Nereikia užmirszti tai. 
juog laikui bėgant vis nauji 
iszradimai atsiranda, o gal už 
keliu szimtmecziu mokes su
naudoti veja saules karszti, 
vandenius ir kitokias gamtos 
spėkas teip, kad nebereiks ang 
lies deginti maszinu varymui 
arba szilumos pagaminimui.

Kokia bus musu žemes 
pabaiga?

M. VARZINSKAS
LietuviRzkas Fotografistw 

205 E. Centro 8t. Mahunoy City
Pulkai Ir pigai nutraukė ▼iaoket<Fotografijai 
Padaro Dideliu Fotografijų in mažių it 
laded a ia Rai urna Indeda in Špilkai 
Kosipaau ir L L Parduoda vinoke* Ralmea 
Lietuvai au viraa-miaMaia reikalais Mtor

Vienas anglu laikrasztis ne 
persenai pakele szita klausima 
ir gavo atsakymu daugybe 
nuo visokiu mokslo vyru.

Lordas (didžponis Evbiris 
pataria su tuo klausimu kreip 
ties prie asztronomu (Žvaigž
džiu žinovu) Nors jis pate prie 
juju nepriguli, teeziaus mano 
jog saule turės sunaikinti že
me.

Profesorius Ilorvudas spėja 
jog galu gale turės būti visoti 
nas tvanas. Taip tvirtindamas 
jis remiasi sekanezio perserge 
jimo: žemes pluta kaskart 
auksztyn pakila nuo žemes die 
bejimo, bet tuo paežiu laiku j 
ir nubira. Be to, žinome vis’, 
jog žeme kas kart labiau ausz 
ti Kuomet žeme tik atausz kad 
per jos pluta nei vandens la- 
szas ne persisunks tuomet tu
rės pas-iliauti žemes drebėji
mai ir pasiliaus nauji kalnai 
kilę. Bet žeme ant pat plutos 
pavirszio nenustos birejusi ir, 
laikui bėgant,'sulygis su juro, 
dugnu ir liks vandeniu užpul
ta.

Fizikas (prigimties mokslu 
žinovas Viliumas Ramžejus 
sprendžia jog pirm negu žeme 
gaus gala visi žmones iszbadu 
nes privis juju tiek, jog netu
rės ka valgyti.

Garsus asztronomas Viliam 
Geginsas mano, jog žeme gali 
pražūti nuo perdaug dideles 
kaitros, ir nuo didelio ezalczio.

Užvis greieziaus rodosi Ge- 
ginsui susikuls musu žeme, su 
tikusi savo kelionėje apie sau 
le, su kokia klaidžiojanczia ko 
meta (žvaigžde su uguine ezluo 
ta).

Kaip matome, sziaip ir taip 
imant, musu žemes 
tai baisus dalykas, 
j08 gyvenantiems.

O viso pasaulio
tik paprastas atsitikimas, ko 
kiu kas akimirksniu esama.

pabaiga 
mums an

tvarkoje

Mano szvogerig Jonas Adoma- 
vioze paeina isz Kauno gub., Rasei
nių pav., Laukuvos par., pirmiau gy
veno Chicagoj, o dabar nežinau kur 
jis pats ar kas kitas praszau duot ži
ne ant adreso: (-gg o;)

Jos. Kaulus.
Box 507. Piedmont, W. Va.

Mano pusseseres Katrina ir Anele 
Szlavukes girdėjau kad pribuvo in 
amerika ir New York apsistojo, jos 
ar kas kitas praszau duot žine ant 
adreso:

Geo. M, Szliavas
820 Bank St. Waterbury Conn.

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

Jeigu jau turit mano Kataliogą n r. 8, tai meldžia apsisteliuoti išjo šendi 
reikalingus sau daiktus, o už pora dienų gausite juos į namus bejoko klapato. 
Per 10 metų užsiimu Šią prekyste ir, todėl turiu ganėtinai praktikos ir teisin
gai išpildau užsakimus per pačtą arba exkspresą greičiausėj. Adresas:

—

1 Lengvas, Greitas ir-Parankus BūdasT

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

M Keliausite i Lietuva ?

MES pasitiksime Jumis priebunant i 
New Yorkaant (lipo.

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

atsiszaukite i

Eastern Transfer Co.
(A. BALTIEJUS, Prezidentas)

128 Cedar Street, NEW YORK,N.Y.

Agentus teipgi užpraszome siusti 
pasažerius pas mus, o bus kuonu- 

gražiausei aprūpinti.

Lietuviszka Agentūra
Laivakoroziu ant geriausiu Laivu 

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

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahauoy Avė.

Malianoy City, Pa.

įTu Esi Geriausias Prietelis.1
Teip sako žnionfs išgydyti nuo j 

visokių ligų! f 
Kaip joki vaistai ir visokį dakta-f 
rai negulėjo pagelbėti, tai tu mane* 

išgydė!. i

Garbingas Tamista! Jųsųbudasl 
gydymo ir liekarstos labai geros,’ 
kad mano moteris net per tris mė
nesius sirgus ant vidurių skaudėj 
jimo, po krutinę, galvos, didžiol 
nusilpnėjimo ant sveikatos ir bal-< 
tųjų tekėjimo, kurios ikšiol niekas’ 
nepataikė išgydyti, o kaip Jūsų, 
prisiųstas liekarstas suvartojo, 1 adi 
tapo visai sveika ir daugiau liga] 
neatsinaujina. Už tokį tikra mok-’ 
sliška ir pasekmingą gydimą vi
siems Tamistų vardą apskelbiu.į 
Tu esi geriausias prietelis. Pasi | 
liekame dėkingi. i

Klemensas Ir Ona Stefonavičlal, įj 
1413 Brynmower, Scranton, Pa.

' Kaip nieks neįstengė, tai Pli. M. Kliniko Mokslas išgydė trumpam laike!* 
Malonus Tamista! Kati išgydėt kosėjimą, skrepliavimą ir sunkumą ant kruti-j^ 

knės pasekmingai, teip lygiai tik Jus įstengiate išgydyti, nuoligos išbėrimo ant* 
Lidos spaugais ir niežėjimo; kili gydytojai per du metu nesurado pagelbos. Užl 
|.lųsų teip gerą gydymą ir teisingas liekarstas siunčiu šimtą kartų ačiū. ■ 

Su guodono A. Galmanas, Box 36, Bonne Terre. Mo. f

» Guodotinas Pons Daktare! Labai drkavoju už knygą “Daktaras”, kurią* 
Iman prisiuntėt, ir podraug danešu, kad esu sveikas jau ir išgydytas nuo ro-1 
Fmatizmo. Antanas Jurgelis, Box 145, Paulsboro, N. J. ■

i Garbus Daktare! Atleisk, kad ilgai apie save nedaviau žinios. Laukiau* 
^pasekmių gydymo, bet kad liga, nuo kurios mano gydėt, noatsinaujina skau-Y 
įdėjimas kojų, rankų, sąnariuos© ir kaulų bei raumenų, — tad dabar širdingail 
dėkavoju už tokį teisingą, gerą gydymą. f

Ant visada Jonas Pocurn* 4549 Cambridge St.. Philadelphia, Pa.

Junugybės di'kavonlij ateina kas diena, iš kurlij čion keletiį pntalplnom. « 
J Jeigu tūkstančiai džiaugiasi ir dėkavoja už sugrąžinta gerą sveikata, tai J 
■tikrai ir Tavo galima išgydyti. f
! THE PHILADELPHIA M. KLINIKUI galima pilnai tikėti, nes yra poį 
^valdžios kontrole ir paties gubernatoriaus užtvirtinta. «
A Geresnių liekarstų ir daktaro kaip Klinikoj negalima surasti. 1
B Skaitykit knygų‘‘Daktaras”, iš kurios išmoksit no tik nuo visokių ligųf 
| apsisorgėt, bet kaip išsigydyti ir kaip nuo sukčių bei vampyrų apsisaugot. f 
* JEIGU ESI NESVEIKAS ir vargina kokia nors šviežiai atsiradusi arj 
lužsisonėjusi liga, bet dabar nori kad syki ant visada būti išgydytu, tai pribuk* 
■in Kliniko Ofisą asabiškai, o jei kur toli gyveni, tai aprašyk lietuviškoj kai-1 
r boj savo ligą ir kas kenkia; o apturėsi prietolišką rodą arba ir reikalingas lie-> 
^karstas, naujausio išradimo, kaip VYRAA1S toip ir A1OTERIMS, apecTališkaif 
♦kiekvienam prio ligos sutaisytas, kurios trumpam laike išgydo, kurios tik* 
'Jligos užpuola varginimui žmonių ir paslaptingas bo peilio, be pjaustymo, beT 
^operacijų. Sekretai užlaikomi. ■
■ Visada reikia adrosuot teip: a

ĮTHE PHILADELPHIA M. CLINIC* J 1117 Walnut St. Philadelphia, Pa. Į 
V Valandos: Nuo 10 Iki 4 po plot. Nedėliojo nuo 10 Iki 3. Vakarais Utar. Ir Pėt. nuo 6-8.F

aj'b’arsiuimM Ir jidvkuvtfuva UUrUis, t*biogo>. Pilnai f alina Ulbi, J
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tfiait^N, Pikui pla**1

UZ VĖLAI.
Per puikia aplinkinia slinko 

greitai trūkis, — sznipsdamas 
ir dūsaudamas rodos kokis 
žaltis. Diena buvo patogi o 
pasažierei sėdėjo užganadinti 
žiūrėdami per langus.

Pirmutinioje klasoje sėdėjo 
kokie tai puikei pasiredias 
žmogus, turintys apie trisde- 
ezimta metu, iszrodantie ant 
turtingo žmogaus, gylei užsi- 
nusiima*.

Sugrižinejo jisai in savo 
gimtini kaima, kuri buvo pa- 
metias nuo jaunu dienu, kuria
me randasi jo draugai, pažine- 
tami ir jojo sena motinelia.

Deszimts metu praslinko 
nuo to laiko! Iszkeliavo in 
platu svietą kur dasidirbo tur
to ir paguodones, bet už tai 
buvo užmirszes apie savo gim- 
tyni kaima ir sena motinėlė, 
paskui kuria dabar labai bo
dėjo.

Metas laiko po teisybei pra
važiuodavo pro savo kaimeli 
ir jau buvo pasirengęs iszlipt 
ant stacijos ir atlankyt savo 
motinėlė, nes sarmatinosi kai
melio ir senos motinėlės ir ve
la pravažiavo.

Dabar mislino sau, kaip nu
sidžiaugs motinėlė ir pažįsta
mi, kada jin paregės. Puls 
motinėlei in kojas su aszaro- 
mis ir perpraszys už viską o 
už savo pasisziauszima szimta- 
ropai jai atligins. Apredys ja 
in puikes szlebes, apkabys 
brangeis papuoszais, duos jai 
karietas ir tarnus ir netikėtus 
turtus, serges jaja kaip savo 
akies. Bus jai isztikiamu tar
nu lig smert ant szios pasaulės, 
žodžiu tarent—rojų, dangum.

Nes szirdis: jau spaude o 
savžine jam iszmetinejo jog 
apleido motinėlė ir jos iszsiža- 
dėjo ir sarmatinosi. Dabar gir 
di josios saldžius žodžius kaip 
giedojo jam sūpaudama vigeje

Lulu, lulu, mažiuleliau, 
Brangus mano anioleliau....

Atsimyne kaip pabėgo isz 
namo, pristojo prie turtingo 
kupeziaus, mokino kupezistes, 
po tam užsidėjo kromeli ant 
savo rankos dasidirbdamas dy- 
delo turto. Apsipacziavo su 
duktere turtingo kupeziaus, 
pasiliko paguodotu žmogum, 
nes savo laimėje užmirszo ir 
sarmatinosi savo motinėlės, ku 
ri ant senatvės reikalavo pa- 
szelpos. Nuo laiko kada iszejo 
in svietą, mažai pas ja rasze o 
ant galo suvisai palove.

Bet savžine ne miega, buna 
ant sargybos o potam baieei 
žmogui atkerszina. Nematyda
mas motinėlės per deszimts me 
tu, pradėjo paskui jiaja liūdėt 
ir nutarė dabar pas jaja nuke
liaut mierije paėmimo su sa
vim.

Sarmatidamas ne pasakė sa
vo paezei, jog turi motina kuri 
lauke sunaus sugrįžimo ir be
je karezes aszaras kaip paskui 
numirėli. Nutarė tik atlankyt 
jiaja ant keliu dienu ir duoti 
paszelpa ant josios užlaikimo 
ir vela iszkeliaut, bet kada 
praejta meta privažiavo prie 
kaimelio, susisarmatino ir nu
važiavo toliaus. Sugrįžęs na
mon savžine jam pradėjo isz- 
metinet jojo nedora pasielgimą 
ir ant galo ingalejo jojo užsi- 
kietiejima, nutarė dabar ant 
tikrųjų atlankyt savo motine
lia ir melsti josios atleidimo.

Sztai szvilptelejimas loko- 
motivos ir sustojimas trūkio 
davė jam suprasti, jog jau ran 
dasi ant vietos.

Iszlipo isz trūkio su plakan- 
ezia szirdi. Džiaugėsi, jog ue- 
užilgio paregės savo motina, 
nes szirdije jautės kokia tai 
baime ir nerimasti.

Bego greitai, rodos kad jin 
kas vijo, idant kagreieziause 
stot prie grinczeles savo moti
nos. Ant galo stojo priesz ja.

Grinczele buvo maža, susi
kūprinus rodos senuke, rodos 
buvo tai jo tikra motina, kuri 
jau buvo pasirengus in graba. 
Buvo tai toji pati kuria pažino 
isz jaunu dienu, norints jau 
persimainus per laika, nes bu
vo jam milema, brangiause, 
stovinti po milžiniszka liepa.

Kuom daugiau ant josios 
žiurėjo, tuom daugiau pradėjo 
biret jau aszaros isz akiu. O 
yejas, ūždamas pro medžius,

rodos jam prigialbinejo. Mis
lino, jog jojo milema motine
lia da randasi po taja pastogia.

Rodos be jauslos, su dreban- 
czia ranka, užejas ant slenks- 
ezio pabarszkino in durie.

Kokis tai nepažinstamas, 
asztrus balsas, kuris jin pervė
rė per szirdi atsiliepe:

— Kas ten?
Nemislindamae daugiau apie 

nieką, kaip tik sutikt motina, 
atsiliepe vos girdintu balsu:

— Motinėlė! tai asz, tavo 
niekszae sūnūs Jonukas!

— Kas ten po kvaraba, te
gul inejna! — vela atsiliepe 
isz naujo balsas isz vidurio 
grinczeles.

Jonas inejo in grineze ir 
abudu nusistebėjo labai.

— Praszau pono, tai gal tu
ri klaida, — tarė jam sena ne- 
pažinstama motere.

— Kur yra mano motina?
— suszuko J onas.

— Apie kokia motina po
nulis cze kalba? - užklausė 
motere su dydelu nusistebėji
mu, būdama tosios nuomones, 
jog stovintis priesz jaja ponas 
yra nepilno proto.

— Kur yra mano motinėlė ?
— paantrino vela drebaneziu 
balsu. — Kur jieje randasi, 
Magdalena Svirckiene?

Ant tuju žodžiu nepažinsta- 
ma, motere net nutirpo, ne ži
nojo ar tas atsitikimas yra tik
ras ar tik apie tai sapnuoje.

— Guli ten, tvarte ant sziau 
du! — tarė motere su dreban
eziu balsu ir dirstelėdama ant 
jo su paniekinimu parode su 
iždžiuvusiu pirsztu laukan.

Jonas suriko graudingai ir 
pabalo kaip drobule.

Iszejo isz grinczeles kaip 
girtas, kojos jam pradėjo paj- 
notis o akis užtemo. Ant galo 
priėjo prie tvarto ir sztai kas 
jojo akimis persistatė....

Jojo motinėlė, apsiredus in 
supliszusius skudurus, su iž- 
geltu veidu, gulėjo iszsitiesus, 
be gyvasties, ant žemes, terp 
szaszlavu ant supuvusiu sziau- 
du. Szmotas supurvito maiszo 
apdenginejo josios nuvargusi 
kuna, dydelos akis žiurėjo bai 
sei, Užsirūstino ant stovinezio 
sunaus.

— Numirė nebage — su- 
sznabždejo stovinti užpakalije. 
Ne turėjo nieką, pati radosi 
ant svieto, privargo baieei. 
Ant galo ir ubagaut jau ne tu
rėjo pajėgu, teip nuvargo o 
priek tam sirgo per ilgus lai
kus. Paskutiniuose dienose 
grina jaja užlaikinejo, nes se
nei butu numirus.... o priek 
tam da kalta man už visus me
tus raudos. Ant galo pergulė
jus kelis menesius ligoje mirė 
vakar isz ryto, apleista ir pa
niekinta nuo visu....

Kada motere apie tai apsa
kinėjo, Jonas stovėjo Gieda
mas, užsidunksojas, ižbales, 
nutirpias kaip murmurinis sto- 
vylas. Ižgamai sunui drebėjo 
visi sanarei, jaute savije neisz- 
pasakitinias kaukes, szirdi ro
dos kas suspaudė geležinėm 
replem o galva rodos sutruks 
ant szimto ezmoteliu. Kentė
damas neiszpasakitynias kau
kes krito prie gulinezios moti
nos szaukdamas laukiniu bal
siu:

— Motina! ak mano mo 
tin!.... dirstelek, sztai tavo iž- 
gama sūnūs kuris yra negad- 
nas vadytis tavo sunum!... Gu 
Ii prie tavo suszalusiu kojų.... 
draskydamas juoda gailesezia 
kaip per laukinius žverius.... 
kensdamas pekliszkas kan 
kės.... nes ižsižadejo ir šarma- 
tinosi tavęs.... apleido, kada 
jojo paszelpos reikalavai!...

— O, kad tu ne butum ma
nes pagimdžius! O, asz tavo 
negadnas sūnūs!... Nes moti
nėlė, norints pribuvau už vė
lai.... Tu dovanok, atleisk 
man.... Ant žaidulu Kristaus, 
del Motinos Jojo Szvencziau- 
sios in kuriuos da tykiu.... 
meldžiu tavęs, užkeikiu tave, 
dovanok man!...

Baube kaip jautis, kas kart 
daugiau. Plaukus pesze isz 
galvos ir rodos papaiko isz 
gaileeczio.

Lavonas motinos gulėjo 
malszei sustingias. Veidas mo
tinos isztinias, rodos buvo nu
sistebėjas isz jojo pribuvimo. 
Žiurėjo ant jo malszei, nes už
sirūstinus, baisei o lupos pu
siau atviros, sukruvintos rodos 
isztarinejo: “Už vėlai!”

—F. W. S. B.

Naudingi skaitymai.

Saule.
Kuria sieratelis savo daino

je vadina motinėlė, isz tikro 
ji yra motina visos pasaulės, 
priduodanti sylas gyvavimui 
ne tik gyviems sutvėrimams 
bet ir ne gyviems, t. y. auga
lams. O kaip saule yra didele 
ir kaip ji toli yra nuo musu? 
Po pirmo mes žinome, kad vi
soje pasauleje žeme su vande
nimis yra gana didele, o vie
nok saule yra už visa žeme 
didesne viena milijoną, ketu
ris szimtus trisdeszimts keturis 
tukstanezius ir asztuonis szim
tus szeszes-deszimti septynis 
(1,434,867) kartus,— Saule 
dėlto iszrodo teip maža, kad 
ji baisiai augsztai atitolinta 
nuo žemes, nes nuo žemes iki 
saulei yra 20 milijonu myliu; 
teip, kad iszszauta kulka isz 
armotos, galėtu lėkti be susto
jimo 25 metus, tai vos per ta 
laika te prilėktu iki saulei.

Žvaigždes.
Mums rodosi, jog gana ma

žytes, o vienok jos visos yra 
po 4 ir po 8 tukstanezius kar
tu didesnes už visa žeme su 
vandenimis, tiktai per neiszpa- 
sakyta toluma nuo žemes, 
mums te iszrodo teip mažos 
lyg žvakutes.

Menulis.
Kuris rodosi daug didesnis 

už žvaigždes, vienok dar daug 
mažesnis ir už žeme, nes 50 
kartu už ja mažesnis. Menulis 
nuo žemes (nuo musu) yra ats
tu (tolumo) szeszesdeszimts 
tukstaneziu myliu.

Sapnas.
Vilniuje tūlas darbininkas 

iszbudes isz miego pradėjo sa
vo paežiai pasakoti, ka jis sap
navęs.

Macziau — pasakoja keturias 
žiurkes prie manes prisiarti- 
nanezias. Viena žiurke buvo 
stora ir nutukus, dvi buvo su- 
džiuvusios, o ketvirta akla.

Darbininkas isz priežasties 
to sapno labai nerimo, nes jis 
seniau kur buvo girdėjęs, jog 
sapnuoti žiurkes yra didi ne 
laime. Jo pati jam jokiu budu 
ne galėjo to sapno iszaiszkin- 
ti, teeziaus jam iszaiszkino 6 
metu jo vaikas sekaneziai:

Stora ir nutukusi žiurke yra 
žydas ant kampo, kuriam už
dirbtus visus pinigus palieki, 
dvi žiurkes sudžiuvusios— tai 
motina ir asz, o žiurke akla, 
tai tu esi, tėvai.

Žmonių amžius.
Pagal apskaitymus visos pa

saulės kas meta mirszta 33 mi
lijonai žmonių, arba kasdiena 
91,514, kas valanda 3,730 per 
minuta 62.— Apskritai imant 
žmogus ant žemes gyvena 38 
metus. Ketvirta žmonių dalis 
mirszta ne sulaukus vidur am- 
žio, o puse—ne sulaukus 17 
metu. Ant szimto tukstaneziu 
žmonių tik vienas szimto metu 
amžiaus susilaukia. Ant tuks- 
tanezio žmonių, kurie susilau
kia 60 metu amžiaus, 43 pri
klauso dvasiszkui luomui ir 
politikai, 40 prie žemdarbiu, 
83 prie amatninku, 32 moky
toju, o tik 24 prie daktaru 
(liekoriu).

Kynai.
Yra vergijos didžiausia pa- 

saulej szalimi, nes tenai abel- 
nai gyvena per 10 milijonu 
žmonių, ypatingai jaunu mer- 
gaieziu, vergijoj. Konkon- 
ge, Kantone, Amoli ir ki
tur nesuprastum nei vienos 
turtingesnes szeimynos, kuri 
pas save neužlaikytu vienos 
arba daugiau mergaieziu ver
giu. Ęsant man Shanghajui 
tūlas kynietis norėjo man par
duoti gražia kyniete už 40 
rubliu.

Ant kynu turgaviecziu yra 
pardavinėjamos invairaus am
žiaus mergaites, bet pasekmių- 
giausiai turinezios 8-10 metu. 
Preke priguli nuo gražybes ir 
nuo amžiaus. Kyniecziai sau 
verges perka namu darbams, 
nes verge yra pigesne už tar
naite, nes pastarajai reik už
mokėti pagal jos užsitarnavi- 
mus. Hongkongo teritorijoj, 
priklausanczioj anglams, ver
gu neatsiranda, vienok anų 
užtektinai miestuose, nes tar
naites, vaiku auklėtojos visi

yra vergėmis. Atsiranda dau
gybe tokiu namu, kuriose už
laikoma po 20 arba 40 vergiu. 
Pigiausia verge Kynuose pre- 
kiuoja 14 rubliu.

Vanduo ant Marso.
Paryžine Akademije mokin- 

gumo aplaiki žinia, ameriko- 
niniam astronomui Lovelui pa 
siseki dasekt su pagelba pri
rinktu stiklu, jog ant Marso 
yra myglos ir vanduo, api ka 
lig sziol neisztikejo. Tasai ati- 
dengymas api tenaitinio van
denio duoda dasiprast, jog ant 
Marso yra sztamas žmonių ir 
žvėrys.

Tiktai tas ne smagu, jog da 
ne iszrado spasabo, gavimosi 
ant Marso.

Ar ilgui szita žeme yra.
Kiek metu adgal, Anglijos 

profesorius Darvin apskelbė 
savo nuomone kad žeme senu
mo esanti nemažiau vieno 
szimto milijonu metu. Francu 
zu astronomas. Plammarion 
mums sako, kad žeme yra sena 
mažiausiai 50 milijonu metu. 
Nabaszninkas Lordas Kelvin 
buvo apskaitliaves žemes gyve 
nimo metus in 10.000.000. Vė
liaus, jau priesz paezia mirti- 
apskelbe kad pirmasis jo ap- 
skaitliavimas buvo permažas: 
labjau isz studijavęs jis priėmė 
Darvino nuomones apie žemes 
senumą.

Biblija arba taip vadinamas 
szventasis rasztas tvirtina, kad 
žeme buvo sutverta 6000 metu 
atgal. Bet tuos tvirtinimus vi
sai iszgriove mokslas vadina- 
nams geologija (mokslas apie 
žeme). Didelis geologas Lyall, 
pirmasis eme tyrinėt, kas tai 
yra akmuo. Jo tarpymai be 
jokiu užginezyjimu darode, 
kad akmuo yra tai pati žeme, 
tik kietame pavidale. Pati že
me yra atskilęs saules gabalas 
ir isz skystos, karsztos masos 
suauszes in kieta kuna. Tam 
suauszimui reikėjo laiko dau
gelio milijonu metu Geologija 
tikra ir neklystamai apskait- 
liavo, kiek laiko eme žemei 
suauszt, kiek laiko tvėrė suau- 
szusi žeme be jokio augmens— 
tai yra akmens galyne, kiek 
laiko tvėrė gadyne, kurioje at
sirado pirmieji augalai žoles, 
medžiai, iki atsirado ant žemes 
gyvi daiktai isz kuriu ir žmo
gus iszsivyste.

Mažių mažiausiai žeme yra 
sena 100.000.000 metu.

Dabar yra spėjama, kiek 
laiko gales žeme iszbut tokia
me pavidale, kokiame yra, 
Mokslas mano, kad žeme gales 
da gyvuot ir būti veikli dau
geli milijonu metu. Isz to vie
nok nereikia spręsti, kad ant 
žemes visuomet bus galima 
žmogui gyvent. Žeme eina szal 
tyn ir gali but, kad ji kuomet 
nors visai užszals ir vėl ateis 
taip vadinamoji ledu gadyne. 
Menulis bene pergyveno žemes 
istorija — jie jau užszales. Ta 
cziaus szvedu mitikas Strem- 
berg nesenei apskelbė savo 
nuomone, jog žeme nesulauks 
kitos ledu gadynes, kuria vie
na jau pergyveno. Jis sako, 
kad žeme tuomet užbaigs savo 
būsena, kada iszdegs jos vydu- 
rys. Amžiaus bėgant, ugnis, 
žemes yszcziuje esanti sunai
kins visa medžiaga. Užges ir 
viskas sustings. Anot jo, vidu
rine ugnis palaiko žeme arti 
saules. Netekus szito rinkio, 
sako minėtas szvedas, žeme nu
puls nuo saules ir lėkdama 
per neiszmatuojamas oro pla
tumus, nuo veju trinimo in
kais užsidegs ir pražus.

Bet žemes užauszimui reikes 
bilijonu metu; todėl nervuoti 
žmoneliai tegul nenusimena ir 
nesirūpina apie tragiszka že
mes ir visas žmonijos pabaiga. 
Ateitie turi neiszsemamus ste
buklus.

Rooseveltas su savo draugais laike prakalbu 
Chicagoje.

B. RAGAŽINSKAS

A,

Amerikoniszka politika.
Suvienytu valstijų Ameri

kos dabartines politikes t. y. 
laukuose varžymosi republiko- 
nu prezidentūra, svietas_tokia 
audriszka nemate. Tai tik mu- 
set buvo dimna konvencija, 
kad saugojimui delegatu su
traukė 250 poliemonu ir apie 
2000 detektyvu.

Szalininkai Tafto su Roose- 
velto ėdėsi teip biaurei konven 
cijoj, kad baimetasi net revol- 
veiiu.

Czion kiekvienam kad ir 
prascziausiam žmogeliui puola 
mislen — Kodėl tie vyrai 
abudu vienos partijos veržėsi 
teip labai in prezidentūra jogei 
alga nedidžiausia?

Teip, alga nedidžiausia, bet 
ji riebi teip kaip kita didele.

Kiek sideilkta per partijas 
geroves.

Vieszpatavimai abieju parti 
ju suteikė Suvienytu Valstijų 
gyventojams gerove tokia — 
Darbo apmokėjimai sumažin
ti, o pragyvenimai pabrangyti 
kitokios geroves nesimato.

Kada buvo Amerika del 
Amerikos, su kitoms svieto da
limis amerika kada nieko ben 
dro neturėjo, tuose laikuos už
teko 25 tukstaneziu armijos 
tvarkinimai szalies gyventoju, 
taigi gana mažai.

Susikabino kada, Suvieny
tas Valstijas su Iszpanija už 
Kuba tai jau amerike iszlindo 
rokuotis ir už didžiu vandenų 
su vieszpatystemis nuo ameri- 
kos tolimesnėmis, ir su tomis 
rokuojantis, reik del atsargu
mo Valstijose ir ant vandenų 
padidint kareivija ir laivy- 
nes o padidinimas dikaduo- 
niu armijoi, nekam kitam ke
tera zulina, bet gyventojams 
V alstiju.

Ir bent nesmagumus supran 
tama instumia szalin ne vien 
prezidentai bent partijos, bet 
ir kongresai, o kongresuose 
tankiausei sėdi didžiūnai ku
rie po teisybei ir prezidentą 
priverezia pasiduot ju balsu 
didžiumai.

Prezidentavimai abieju par
tijų, tik szalej gero mat pada
re, kad prigimde daug trustu 
kuriu szelmystas gana gerai 
svietas atjauezia, o randas 
padavęs teisman tampa surnusz 
tu.

Kiekviena partija priesz rin 
kimus daug gero žada po rin
kimu visa peklon veda.

Jaigi žmones tu partijų dar
bams negali gerone isztart.

Prie sziokiu aplinkybių ko 
kios dabar randasi partijoj re- 
publikonu, reik tiktek kad 
partija nusmuks, o laimikiu 
pasinaudos kandidatai parti
jos demokrato.

Sziomis dienomis muso tautietis 
B Ragažinskas pargabeno visokiu 
garimu, 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.

Girdisi žmonių kalbose, kad 
dauguma jau nore isz tikro re- 
publikonams duot vakacijas, 
jie per kiek metu ant szalies 
bosaudami sako pailso, dar
buos nupuolė, o trustai ragus 
užaugino.

Pliiladelphijoj Ilginai buvo 
teip su rinkimais miesto mai- 
joro kaip dar yra su rinkimais 
Suvien. Vai. prezidento nomi
nacijos.

Valde miestą republikonai 
suvirsz per 20 m. ir niekas ne- 
mislino kad demokratai gaus 
kada virszu. Sztai pasidarė 
tarp republikonu suirute, užsi
geidė du kandidatai turtingi 
inlyst in majoro vieta, susimo- 
ve stiprei, szalininkai Vero 
kaip kad dar Roosevelto prisi 
dėjo prie demokratu ir majoru 
tapo iszrinktas senukas demo
kratas.

Isz abazo Roosevelto dele
gatai sako, kad viskas einans 
apgavingai, bene tik busiąs 
szaukemas susivaževimas pra
džioj rugpjuczio.

Patsai Rooseveltas kalbėjo 
kad jisai nenori įbut nominuo
tas per delegatus vagiszkai 
pastatytas.

Kas skaitė Lenkijos praeiti 
tai anuomet ten rinksmai kara 
lu buvo teip bjauriai makoluo 
jami ant vieszpatavimo ver
žėsi žmones tam netikia o sza- 
lies gerove isznaudojo net vi
sai svetimie; tokiu budu pra
dėjo prie barniu ir nesutikimu 
szalis sirgt kol insirange sve
tima ranka.

Suvienytose szalies valdiniu 
kus dar renka ne žmones bet 
bagoeziai ir’ju pinigai prisiden 
giant žmonijos balsavimais.

Demokratai pradėjo savo 
konven eije mieste Baltimore 
iszrinkti prezidentą. Begis kon 
vencijos yra panaszus in Re
publikonu Czikagoje apgavys
te ant kožno žingsnio.) Kaip 
rodos tai Rooseveltas su nauja 
progresiviszka partije"aplaiko 
daugeli pasekėju ir ar bene tik 
ne bus iszrinktas prezidentu 
ant Progresiviszkos Partijos.

Isz partijos Republikonu 
paeiskaldžiusios iszeis kaip sa
ko partiji dvi, Taftine repub
likonu, Rooseveltine Inde
pendent progresivine o demo
kratai laikydamiesi tiktai savo 
vieno būrio, pasigaus szalies 
vadelios.

A-B-Cela
-----ARBA PRADŽIA-----

Skaitymo ir Raszyme 
DBL VAIKU. Ma.

“Saule” Mahauaoy Cty. Pi

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 24351 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 
tuoj aus ant adreso:

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

DIDIS GYDYTOJAS
DR. IGNOTAS STANKUS, M. D. 

VIENATINIS TIKRAS LIETUVIS 
DAKTARAS FHIL ADELPHI JOJE.

Gydo visokias Ilgas: vyną, moterų Ir 
valkų. Atsišaukusiems iš toliaus per 
laiškus suteikia daktarišką rodą dovanai. 
Atėjusiems j ofisą Ištyrlė geriausiai ligas 
Ir duoda savo gyduoles už ipcnką užmo
kėsi, j. Jis turi didelę medikališką praktiką, 
kaip tai: pabaigęs Medlkallšką, Universi
tetą, buvo mlostavu daktaru mieste Indl- 
annpolis, Ind. ir baigęs mokslus didžioje 

mokykldje TUK NEW YORK POST 

GRADUATE MEDICAL SCHO

OL and HOSPITAL. Dabar gydo 

visokias ligas su gyduolėmis,darimu ope

racijų ir su eloktrlkos mašinomis.

PASARGA. Neklausykit to žydbernlų 
humbugo Medical Clinic, katras sako,kad su X-ray jokios ligos negalima su
rasti. Aš su pagelba X-ray surandu pasekmingai šias ligas: Augančius ak
menis tulžyje ir kepenj.ie (goll-stones), akmenis augančius inkstuose (Ne
phrolithiasis), akmenis augančius pūslėje, ronas skilvyje (gastrio ulcers), iš
narintus kaulu narius, nulaužytus kaulus, ir t. t. Apsisaugokite j u tos nau
jos daktariškos knygos, nes ją ne daktaras rašė, bet žydbernlai, kurie tarna
vo pas New Yorl.o šarlatanus Collins ir Ferdelo Ilartman. Sulig sukišimo 
j turmą New ¥orko šarlatanu, jų tarnai, žydberaial, atsirioglino čionai, užsi
dėjo tą humbugo Medical Clinic, katras jokios ligos negalįs surasti su X-ray. 
Apsisaugokite ju visokia laišku ir Įmygu, nes ant ju nėra pasirašiusio dak
taro, o kus bijo savo vardą pasirašyti, tai ten yra apgavyste.

Turiu šimtus padėkavonlų. Kelias čionai talpinu:
Aš Juozapas Svllba, ]0*l Carlton St., Philadelphia, Pa., daug daktaru 

atlankiau, o nei vienos negalėjo manęs Išgydyti, bet daktarus Ignotas Stan
kus su pagelbi X-riy mane išr^y-lė. Ištariu širdingą ačiū.

Petras Šal is, 29 Groan place, Campello, altas., taip rašo: Mano moteris 
Ilgai sirgo ir iŠ rydyti jos negalėjo. Ji turėjo ko ui j, ekrepliavlmą, skaudė
jimą paširdžiu ir kiūtinėję. Ku im t atsmaukiau pas daktara Ignotą Stan
kų ir šitai jis išgydė mano mot-rj su pirmu pasiuntimu gyduolių. Dabar 
didžiai širdingai ačiū už gorės gyduoles. Dieve duok jam ligą amžių,kad ga
lėtu ir kitus sergančius gelbėti.

Iš Brooklyn, N. Y., 3R So 2 nd St Mane išgydė daktaras Stankus nuo 
išbėrimo veido, slinkimo pluukn, greito supykime ir išgąsčio. Julė Dailldle- 
niutū. Tos padėkavonūs yra |dctcs su pavelijimu pačiu pacijentu.

DR. IGNATIUS STANKUS, M. D. 
1210 So. Eroad St., Philadelphia, Pa? 
O Ofiso ( Nuo 9 Iki 1 po plotu ' ’o 7 iki 9 vakare. Subatomla nuo 10 
valandos ( ryto ik! 8 vul. ved:; ® dėllomis nuo 1 ik! 4 vai. po pietų.

Vienatine Lietuviszka Banka su kapitalu $75,000 
koris randasi popriežiur Valstijos Pennsylvania ir ę 
talpi nasi loonam name kurios verte isznesa apie 
$150,000.00. Priima piningus ant paozedumo ir & 
moka 4 procentą. Siunozia piningus in visas dalis * 
svieto, greietiause ir pigiause. Agentūra minėtos' 
Bankos P. V. 0B1ECUNAS & CO., parduoda 
Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius 
rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu 
kancelarije po vadovyste Karaliaus VarasziausNotariuszo už 
tvirtinto per Gub.Val.Pennsylvanios; padaro Doviemastis ir 
kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Kussijos Konsulis.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
Cor. 12-th. & Carson St., S.S.Pittsburg, Ta 
AGENCIJA P. V. OBIECUNAS & CO 5

BISCHOFF’S
287 Broadway

New York, N. Y
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
jo reikalai liktu greit, 
atlikti tegul atsiszauki in

Seniausi
Bankini 

Narna
Uždėta 1848m.

Szimtas Tukstaneziu Doleriu ($100,000) yra musu kaucija sudėta in 
Pinigus siunezime in Kraju kuo greieziausei. (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 

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del kefiaujenoziu in Kraj’u pastorojame.
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. Nedelioje nuo 10 iki 12 ad.

Džpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti 
jog pas mus visos minėtus reikalus greieziausei, teisingiausei, ir 
pigiausei galite atlikti.

BANKING HOUSE 
Kampas Keade Ulicze 

Telefonas; Worth 2822.

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

Didžiausias savaitinis lietuviškas laikraštis, išeinantis kas 
Ketvergas mieste Chicago, Ilk

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

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

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

PASTABA: Kas prisius ii.00, tasai gaus “Kataliką" visiems me
tama ir auksiną rašomąją plunksną (fountain pen) vertes 23.60.
_ Kas prisius 12.50, gaus metams “Kataliką” ir paveikslą Kovon ties 
Žalgiriein, Lietuvos žomlap) ir 8v. Tcvo Pijaus paveikslą.

* J. M. TANANEVICZE
4 3244 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

_____ —

UNION RATIONAL RANK.
MAHANOY CITY, PA.

CATITOL STOCK $125,000. SURPLUS IR PROFITS 1300,00, 

Sav.Valtt.Rudu tari Banke redete pinintv.

Mokame antra procentą ant Budėtu piningw 
Procentą pridedam prie tavo pininga pirma 
diena Sausio ir Liepos menesaose, nepaisant 
ar atneszi parodint knygute ar ne.
Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą su 
musu Banka, nepaisant ar mažas ar dydelia.

Harriion Bali, Prezidentai.
F.J.Neoaan, Vice-PrezidaaUa.
W.H.Keklcr Imųchm.

...Sobateai*...



Puikus Vasarini Siutais
Pas mus gausite gerinus 

pirkti negu kitur.
Muso Siutai Vyrams ir 

Vaikams yra pasiūti pagal 
naujausios mados isz visokio 
ceikio, visokuosia koloruose.

Ateikyte pamatyti o jaigu 
pirkaite Siutą tai busite visame 
užganėdinti ir nesisarmatinsite 
svietuj pasirodyt.

-----o------
Pas mus teipgi ’ gausite 

visokiu Vasariniu Aprediniu 
Vyrams ir Vaikams kaipo tai: 
Skribeliu, Kepurių, virszutinu 
ir apatini! AprėdaiiUjKalnieriu 
Nektaizu ir t. t.

Pirkite pas mus o 
suczedinsiite pinigą.

RYNKIEVICZIA
1 233-235 W. CENTRE ST.

Daugelis szauks “hurra for di 4 of Džulai!” 
Lai gyvuoje laisve Amerike, lai! 
Krekius szaudins, gerkles plaus, 

O kiti isz patrijotizmo ir keža gaus!
—Kur kitas panaszus kvailys?

Žinios Vietines miesto policija, pasitikę iszvai- 
ke su pagelba lazdų, kaip ro
dos, ir pats netikras pranaszas 
Urbonas gavo viena per pe- 
czius. Bandė iezleisti savo ko
lektorius, kad sukalektavojus 
kiek pinigu galėtu pradėti pro 
va su kun. Pautienium ir su 
parapijos komitetu, kad jam 
parapijos komitetus buvo la 
bai ant kelio ir prieszingas. 
Mat, permatė ir gerai žinojo 
parapijos komitetas, kad Ur
bonas yra ne kas kitas, tik ap
gavikas. Paveizdan, kaip jis 
buvo nusibastęs in miesteli St 
Clair, apgyventa lietuviais ir 
ten priverstinai norėjo, kad 
lietuviai apraszytu turtą savo 
parapijos ir kapines ant jo, tai 
yra Urbono vardo, o kad pa- 
rapijonai pasiprieszino, tai jis 
kreipėsi in teismą su skundu,

menesius, teip kad tas žmoge
lis turėjo kreipties in teismą, 
kol atgavo savo kruvina proce 
nuo Urbono už suvalgyta duo
nele. Sh nandoah’rij ten kur 
laikydamas kokia miszia Sin- 
kevieziaus svetainėj-*, ir ten 
neužmokėjo. Ir daug galeeziau 
privesti jo suktybių, bet rodos 
nėra reikalo, nes galima pa
žinti medi pagal jo vaisius. O 
kad jis yra be jokio mokslo, 
tai jo paties pamokslai, geriau 
sakant pliovones, liudija, nes 
nieko daugiau nemoka pasa
kyti, tik keikti szv. Tęva vy
skupus ir kunigus ir gundyti 
žmones, kad ne klausytu kuni
gu, o pats mat nori būti va
dintas kunigu. Jis nemoka ne 
raszyti, ne skaityti, o jei ir ra- 
szo, tai negeriau kaip pirmo 
skyriaus vaikas, o kunigu neri 
būti, nors juos keikia.

Taigi, broliai lietuviai, ati
darykime akis ir apsižiūrėki
me, kad visoki valkatos ir ap 
gavikai nesinaudotu musu 
kruvina proce, iki valiai Ame
rikoj yra visokiu valkatų ir 
apgaviku, kurie naturaliszkai 
mumis apgaudinėja ir musu 
proce pasinaudoja, bet visgi 
ne tokiu budu, kaip Urbonas, 
kuris nesigedina dvasiszkus 
daigtus apgavingai mums siū
lyti. Broliai, netikėkite, kad 
jis yra kunigu ir turi ten ko
kias popieras pasidaręs, kad 
jis esąs senas kataliku kuni
gas; mate jo tas popieras ad
vokatas ir vėlina jam, kad jis 
geriaus tu popieru nerodytu 
žmonėms. Ir argi ne juoką“, 
isz kur ta sekta iszdygo, ir 
kas girdėjo apie senus katali
kus, pats vienas Urbonas save 
pasiszvente apgaudinėti kata
likus, nes senu kataliku nėra 
ir nebuvo jokios sektos tik 
pas'dekavojant jo paties nar
sumui už iszradima naujo fa- 
natiszko tikėjimo. Mažai Ur
bonui yra vietos Pennsylvani- 
joj, visi žino, kas jie per 
pauksztis buvo iez Dubois, 
Pa., o kad dažinojo, kad yra 
ženotas, tai ir isz ten turėjo 
neszdinties, buvo ir Tamrqua, 
Pa., tas pats laimingas likimas 
jam buvo skirtas, buvo Maha- 
noy City, Pa., buvo St. Clair, 
Pa., antgalo buvo ir Shenan
doah, Pa., ir isz visur tapo isz- 
guitas, kaip tik dažinojo, kas 
per pauksztis tas Urbonas. 
Lai buna pereeigejimas lietu
viams, kad po laikui nereiktu 
graudinties ir kad ne graužtu 
szirdi sąžine už klausima ne
tikru pranaszu.

Gero velijantis parapijonas 
Juozas Lauraitis.

Springfield, Ill — Dar
bai slobnei eina, nekurie shaf- 
tai dirba po 2 ir 3 dienas ant 
nedėlios.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis, bet daugumas in kitas sza- 
lis i-zvažineja isz priežasties 
bedarbes.

Bush, 111. — Darbai gerai 
eina.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis, iez tu visokiu atsiranda 
Del moterėliu p. Baltruviene 
labai reikalinga.

Didelis Piknikas.
Draugyste Sz. Kazimierio Ka- 
ralaiczio isz New Philadelf bi
jos, Pa. parengė dideli pikni
ką kuris atsibus Ketverge 4 
Liepos ant paprastos vietos. 
Draugyste užpraezo visu pri- 
1 uti, ne tik isz New Philes bet 
ir isz visu aplinkiniu miestu ir 
miesteliu. Inžanga ant plat- 
formes tik 25^. Moterims ir 
merginoms dykai.

Ar turi spuogus ant veido.
Raszykite tuojaus, atsiųsdami stem 

pa del dykos informacijos. (gg oi) 
Aknol Remedy Co. 
Dep. R, Z. 348 E. 15 St.

New York.

gSavo locnas skolininkas.
Kiekvienas turi tūlas prie

dermes. Kiekvienas yra ka 
nors kaltas savo tautai, visuo
menei, savo szeimynai ir kiek
vienas yra daug kaltas savo 
kunui ir protui. Todėl kiek
vienas privalo užlaikyti savo 
kuna grynai ir-stipriai ir sau
goti jin. Prie pirmo ženklo 
indispozicijos, reik todėl pa
myli savo sulyg kūno prieder
me ir daryti viską, kad sugia- 
žinus kunui pilna sveikatr. 
Jeigu szita indispozicija pa
eina nuo pilvo, reik tuojai s 
vartoti Tiinerio Amerikoniš
ka Kartaus Vyno E'ixira. Jis 
iszvalys ir sustiprins kuna, 
piiduos jam energijos ir leis 
atlikti laiba. Jie sureguliucs 
grumuliavima, apvalys krau
ją, suteiks nauja stipruma 
nervams ir pataisys kraujo 
cirkuliacija Jis privers kepe- 
nas atsakaneziai dirbti, ir pa
taisys bloga užsisenejusi gru
muliavima. A pliekose. Jos- 
Triner, 1333 —1339 So. Ash
land avė , Ch’cago, III.

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 SI. Mahanoy City, Pa.

GERAS DA1GTAS TURĖTI

A. G. GROBLEWSKI
Cor. Elm & M»in St». Plymonth.Pa. 

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

Garsiu Lietuvlszku-LenklszkuVaistu.

GERI APREDIMAI DEL 
VYRIU, VAIKU IR MOTERIŲ 

PAS GUINAN’S.
Mes gvarantinam muso Siutai ir žinome kad busite 
užganėdinti jaigu nesziosite Siutą pas mus pirkta.
Musu Sztoras turi gera var 
tokiu kostumeriu ka kitur 
drabuži kaip tik pas mumis, 
n i Mahanoy City, Shenandoah,

VjrUindll S Mt.Carmel, Landsford.

neperka savo

Parsiduos pigiai.
Locniniukas iszvažiuoja isz 

miesto parduos pigiai du kam
pinius namus Tamaqua, Pa 
Namai turi po 8 ruimus su vi 
som vigadom. Dasižinokite ant 
vietos. (gg oi)
300 Biddle St. Tamaqua, Pa.

Tiems ka tori Bondsus.
Locnininkai bondsu pirkti 

1903 mete nog Mahanoy City 
Water Co. privalo atneszt' 
tuos bondsus m First National 
Banka kur gaus už jias užmo
kesti arba gales permainyt ant 
nauju bondsu. Procentas se
nu bondsu pasibaigs 1 diena 
Liepos 1912. ( j q)

E. S. Silliman Prez.

Reikalinga merginu.
Ka moka kukeriaut ir prie 

namino darbo. $12 ant mene
sio. Atsiszaukite tuojaus in 
Keystone koteli.

Adam Nugnis Prop. 
Cor 2-nd <fc Minersville, St.

Pottsville, Pa

Parsiduoda Bondsai.
Mahanoy City Water kom 

panija priims užrakimus ant 
nauju Eondsu kurie bus par
duodami 1 diena Liepos. Ga 
Įima pirkti nog $100 lig $500. 
Apie daugiaus dasižinosite 
< fise.

Mahanoy City Water Co 
N. Main St.

Ofiso adinos 8 ryte 
lig 5 vakare. (f j )
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NAUJA KNYGA 
-1’0 VAlillU- 

RIEJGIAUSES 
MOKSLAS 

ANGLISZKO

I’ACIALBOS KITO.

Yra tai prakticzniau«e Knyga 
kokios lig sziol Lietuvei turėjo.

b'fft

(P-l''DII)(ft

— Szendien Atlankimas
Szv. P. M.

— Ketverge turėsim 4 Džu- 
lajaus, piszkinimo bus tik ap- 
saugokyte vaikus nuo pažeidi
mu. Vakare bus leidžemo- 
puikios ugnis ant East parko.

— Neužmirezkyte, jog sere 
do atsibus puikus Balius pen
kių žvaigdžiu ant Boczkausku 
sales, o turėsite proga pasi- 
linksmyt priesz Džulaju ir ant 
rytojaus pasilsėt.

— Diena 15 pribus in szia 
aplinkine prezidentas unijos
Jonas White, reikale audruti-, 
nime unijos ir suteikimo rodos 
del anglekasiu.

— Ketverge iszplauke iez kad ant jo aprašytu, bet nie- 
Ntw Yorko puikus ir greitas ko nabagas nelaimėjo ir likosi 
laivas Jaigu. kas norėtu ant i=z ten iszguitas. Privirė czia 
szito laivo važiuoti in Lietuva nemažai koezee, da ir eziandien 
tegul atsiezaukia pas agenta jo pasėkėjai negal dorai pa- 
Rynkievicziu. Preke szipkor-1 žiūrėti teisingam žmogui iti 
tęs tik $25.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

W- Frankfort, Ill — Dar
bai gerai eina, dirba po 2 ir 3 
dienas, ant nedėlios.

Prisiuskit

ant atmintos

J lėktino po S3 t

ESIOG ISZ SENO KRAJAUS.
Pas mus randasi visoki Gėrimai 

paira* kti isz Rosijos, Franci jos, Prusa. 
Anglijos, Iszpanijos ir Italijos. Jus 
Lietuviai, kurie esat gere Lietuvoj.

JĄ
ICOPyriCht. Strawlnskas. 1807 Carson St; rituburfch.pa.

pribuvias Grinomis isz Lietuvos 
gali in trumpa laika pats per 
save iszmokti Angelskai sziek 
tiek kalbėt.

Toji Knyga druozei apdarita 
in Francuzini raudona audima 
irkasztuoje tiktai | . Kas/tu* 
nusiuntimo mes apmokame. 
SAULE Mahanoy City |

\ .T'

įiž

v/
V/ 
d/
U/

DR. ALEX. O’MALLEY

ASZ GYDAU^^
RUPTURA Be peilo ir be

akie. Bet kaip dažinojo ir jo 
pasėkėjai juoda ant balto, kae 
yra per vienas ir kokios ver- 

Ka raszo Shenadoriszke tęs tas ju Urbonas, atsidarė ju 
akis pamate, kad po kunigiez- 
kais rubais dengias nenaudė
lis, ženotas, kurie turi paezia ir 
vaikus, tai ta Urboną ir pa
siuntė ten, iez kur jis atsibos- 
te, lai gaspadoriauja ant savo 
paezios ir vaikucziu, o ne 
griauja sutikimo tarpe geru

Darb. Viltis” apie 
Bamb. Urboną.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis, isz tu visokiu atsiranda. 
Nekurioma moterėlėms p. Bal
truviene labai reikalinga, ba 
nekurtos moterėles jau jieszko 
atsiskyrimo.

(Tas laikrasztis pirmiaus labai 
už Urboną užstodavo. Dabar 
skaitykite kaip szendien apie 
jin raezo.)

Byla parapijos su vyskupu žmonių. Po iszguijimui Urbo- 
nuvejo in Supreme Court’a ir,no 'sz Shenandoali’rio, dabar 
da lig sziol isztarme neiszJave;'žydi sutikimas ir meile tarpe

Mt Carinei, Pa. — Petras 
Milauskas likos pažeistas prie 
Alaska kasikiu. Vagonai su- 
trine jam ranka ir likos nuga
bentas in ligonbuti.

DIDELIS* BALUS
Iszkele ‘Tenkiu Žvaigždžiu” 
draugyste isz Mahanoy City Pa.

Seredos vakara 3 Liepos
BOCZKAUCKU SALEJE

Bus tai pirmutinis didelis balus po 
btraiku. Sale bus puikiai parėdyta. 
Orkestrą isz 7 geriausiu profesorių. 
Nereikes bijotis szilumos kadangi 
ant sales rasis invales “fenu” ir bus 
teip smagu kaip ant bile kokio pik- 
ninko. O kad ant rytojaus niekas ne 
dirbs tai kožnas gales pasilinksmint 
kad ir per visa nakti. Ateikyte visi 
seni ir jauni o nesigadesito.
IM7AVRA Moterims ir merginoms INlAwoA 23C. inžanga bus dykai.

Užpraszo Komitetas.

VARIKOCELE - Be skausmingu 
daktariszku budu.

STRIKTURA--Be peiloii- dideliu 
skausmu.

UŽTRUCINTA KRAUJA—Be 
miueraliszku mikstūrų

Patrotiiima Nerviszkuma pR'
ir Slaptingos Lygos gyduoHll.

Visa iszaiszkinitna apie mano būda 
gydimo paduodu tiems kanores žinoti.

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

Wilkes-Barre, Pa.
Kur LietuvKzkai ir Lenkiszkai susi
kalbama ir susiraszoma. (Xvpeanj.)

. Emmsvisvs™
' Didele knyga api 1303 pusiu pu 

Visos G dali*’ drueziai ir puikei
l apdaryta. Kasztus nusiuntimo 
y mes apmokame PREKE TIK $4

W. D. Boczkowski-Co.
MAHANOY CITY, PA.

$25.00 DYKAI $25.00

visos parapijos.kuri puse iszlosz, ateitis paro
dys. Nuo atėjimo kun. Pau- 
tieniaus in musu parapija už 
žydėjo ramybe tarpe lietuviu; 
mat, kuningas Pautienius ge
riau supranta lietuviu būda.! tikėjimo. Jei kur atsibostys tas 

puskunigis Urbonas, tik neži-j linkites nuo jo, 
niaarisz katalikiszko tikeji- taliku kuni: 
mo, ar kokio kito, ir jis ban-' 
de czion padaryt nesutikimus1 
tarp parapijonu, pradėjo kisz-' 
ties in i
de insiveržti in bažnytini skle- kydamasis po ta laisva szali 
pa ten kokia miszia 1

— Daktarai ligonbuteje isz 
eme sužeista aki Kazimieriui • 
Petrovicziui, kuria pažeido 
kasiklosia.

Taigi, broliai ir seseris, nesi- 
duokime save apgauti, ypatin
gai reikaluose musu brangaus

Czia buvo atsibastęs koks ten Urbonas, netikėkite jam, sza- 
, nes jis nėra ka 

----------- n’gn, tik tiesiok ap
gavikas atsivilko isz Lietuvos, 
ten kur zakristijonu buvęs o 

—r.j---- , t------j----- czia prasimanė save kunigu ir
reikalus parapijos, ban apgaudinėja žmonelius, tran- 
rrr»»»A4-i ir nn^nviini c, U I a 1- »-. ,1 « r. 1 — -   1 •_ —- ——*-»j vAMLUMv.v vk ao<»il

_ . . . __laikyti,' kaip kokia neezysta dvasia po 
bandė ant kapiniu lysti laidoti'sausas vietas, o kad visur lie- 
lavonus savo pasekėju, kuriu 'kasi iszguitas, tai vėl grįžta in 
czia buvo prisitraukęs prie sa- Canonsburg, Pa. ir ten savo 
ves tiek daug, kiek gera viezta' nelemtame “Žemaitije” dergia 
gal iszpereti visztycziu. Ban-jmusu ezventa tikėjimą. O kau 
de užpulti ant parapijos klebo- yra apgaviku, privestu keletą 
nijos, surinkęs szaika girtu sa- faktu isz Mahanoy City. Gy
vo pasekėju, trauke ant klebo- j vendamas pas viena biedna 
nijos, bet jo pliana perkrito žmogeli neapsimokėjo nž kelis

Sheboygan, Wis — Dar
bai gerai eina, isz kitur pribu
vusiam darbas nesunku gaut.

— Parapijos reikalai pusė
tinai eina, per gera storone 
guod. Kun. Ant. Balincko.

— Lietuviu didelis būrelis, i 
iez tu visokiu atsiranda, mer- 
gynu yra apie 2 tuzinai, isz tu 
visokiu atsiranda. Del nekuriu 
moterėliu p. Baltruviene labai 
reikalinga.

— Czionais kelios sanvaites 
adgal, German banka uždare, 
kur beveik visu biednu žmo
nelių pinigelei buvo sudėti, 
isz ko žmonelei buvo-labai nu
siminė, bet dabartės 1 ma d. 
Liepos ketino atidaryt ir žmo
nelių pinigai neprapuls, bet I 
gal prapuls procentai.

Kas iszsikirps szitas traipsni ir atvaževes atnesz in ofiso ant žemaus 
parodyto antraszo, gaus kredyta $25.CO ant pirkimą Loto arba 
Namo Naujam Auganczem Mieste “GARY, INDIANA.
Dabar yra geriausia proga pirkti Lotos mieste Gary,kuris be paliovė s auga smarkei, 
kur ir tavo lotas preke sikiu užaugs in trigubus pinigus. Per du u eniausius 
Birželio ir Liepos me’ padarėme dideli iszpardavima Lotu už vii ai Žiamas prekes, 
kuriu kita meta nei už dvigubus pinigus nepirksite. Turiu geru kampiniu lotu 
del bizniu,imt bizniszku gatvių ir apielinkei kur Lietuviszka Bazniczia budavoja. 
Dabartines prekes Lotu po $250.00 ir aokszcziau, parduodam ant lengvu iszmokeymu $50 
inmokct o likusius po $10 ant menesio teip kad koznas darbin kas gali lengvai p atidet 
sau praferlia ir nesijust kaip greitai iszmoka ta syk nereiks randa mokėt anl senatvės

Miestas GARY yra visiems placzei žinomas
Jogei tik 5 metai kaip prasidėjo ir smarkus dydrlis miestas užaugo, jau yra 
apie 40,000 gyventoju ir dar vis kozna diena tmaikei dauginas beg ja keliu 
metu apsigyvens apie miTjonas gyventoju. Delio jis auga kad tena s bi.davoja 
didzensius milzini’zkus Fabrikus ka raudasis ant viso svieto. Szia dien jau yra 
Devini baisei dydeli milziniszki Fabrikai pabudttvoti, kurimos dirba apie 40,000 
darbiniku. Isz daugel kitu aplinkiniu miestuku, žmones vazh oja treinais 
dirbtie in Gary. Darbu užtektinai koznamvienam s i geriu užtnokz-cziu. l’eieila pora 
meniasiu, isz Ch'cagos atsikraustė in Gary 40 famdiju Lietuviu. ( liicagoi 
negalėjo gauti darbu per visa ž< ma, suvazeve in Gary gavo gerus darbus i*z 
pirmos dienos suveymo. Dabar vėl pradeda budavoti penkiolika baisei dydeliu 
milzinitzku Fabriku visokiu kurie suteiks sz nitams t« kstaneziu darbinikams darbus 
kaip girdima kad daugel visokiu fabriku parmufuoja isz dai gel kitu miestu in 
Gary pertai kad czia yra geresna vieta fabrikam', didžiausi trūktai geležinkeliu 
ir vandeniu. Todel-gi pasiskubinkite dabartiniu pirkiniu Lotu kurie n rite padvi 
gubint savo pinigus trumpu laiku arba turėti puiku gy ve -iniaant jusu ate nanezios 
senatvės: Per mus pirkdamu gausite tikras sava ties p -pievas ir kas perka 
Lota arba Narna tam visus keliones kasztus atgražinam. Norėdami pirktie Lotu naujam 
mieste GARY,INDIA' A atvažuokit tiesiok in Cliicnga ant žemaus parodyto antraszo 
nes isz Cliicagos netoli nuvažot in Gary.
Mes važuojame kozna diena ir Niedeloms in “GARY” ant 10 v. 
isz ryto ant Lake Shore Treno, o nuvažiavę mes taniistoms 
aprodisim visa miestą aplinkui, galesite paaiškint Lotu 
kur tik norėsite geriausose vietose. Kas bus pirmesnis tas bus 
geresnis. Szitas kreditas $25 bus duodamas kožnam vienam kas 
r atnesz szita straipsni iszkirpes per du (2) menesius

Birželio (June) ir Liepos (July) o potam juos bus negeros.

Joseph Zacker, Lietuvis
-GARY IND. REAL ESTATE INVESTMENTS- 

11517 South Union Street Chicago, III.

Naujas Vasarinis Tavoras^ 
Dar po st vaiku parduosime visoki ta vora už 
maža preke. Jaigu norite gerai pirkti tai 
ateikite in musu sztora.

Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del 
Moteliu, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau 
pirkti negu kitur. Dabar galesite sau nusipirkti gražio Ceikio 
del Szlebes ant Veliku ar Pavasariaus. Teipgi visokiu 
gatavu Szlebiu, Andaroku, Jekiu ir t. t. Puiku szlebukiu 
kūdikiams prie krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.

C K?' Pas mus dirba Lietuvaites.
■’ 122 W. Center Str.

Kiekvienas Lietuviszkas Sz to minkąs 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kad^musu 
tautieczei reikalaudami galėtu_nusi
pirkti ir nereikalautu iszduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztominkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojame.

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

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

Kruvinosios...........................75c.
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50. 
Gyd. del nemalimo Pilvo...........50c.
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...................... $1.25.
Plauku apsaugotojas....................50c.
Muilas del Plauku...................... 10c.
Milteliai nuo Kepenų.................. 35c.
Rožes Balsamas............................. 25c.
Kinder Balsamas______
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 Riemens....... ......... 50c.
Vengriszkas Taisytojas Ūsu.........15c.
Inkstu Vaistas...............25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles............................ 25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba

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

•26c.
,25c.
,2.5c.
,2čc 
,25c.
,2.5c.

.ZSc.
,2.5c.

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

S. S. Pittsburgh, l’a.
Vienintele lietuviszka Bunka, uždėta pei 

paežius lietuvius ir randasi |><» priežiūra 
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mus 
pinigus mokam 1-ta procentą, priskaitanl 
kas 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visai 
dalis svieto, greit ir pigei, parduodam 
laivakortes anl visu linijų ir geležkeliu 
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Iszdirbam 
visokios ruszies Rcjentalnns Dokumentus ii 
vedam’ provas senam k rajui. Rejentelna 
kancelarijayra rėdoma per valdiszka notaru 
.1. G. Miliaucka. Užkviecziam lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest mums 
jtisu bankinius reikalus o persitikrisit, kad 
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe 
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigu- 
siunezant paezedumui in Banka, arba siųst 
in Lietuva, galima siųst Paežio Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar j>ei 
Expreso Money Orderi.

RUSISZKA —AMERIKONIŠKA — LINIJA. 
rPĮ lKTAVSI. DIDŽIAI SI IR GREK Z.IAUSI GAKI.AIVAI—

Garlaivai isz< ina kas dvi n<<‘elas iaip Y ei ko <> Rusijos be j< kiu perstojimu.
ln Rotterdbma S Dieniie

Treczla
|IS Anti a

(.Hrhilval fp/. is r Birželio (June)

_ -------- klaeo $7* | A pie dnugianp įlaFižinofdte pati mueo agentu
E. JOHNSON &C0., ' Crneral Pa»i<-np,fr Apt*. 27 Broadway, New York, N.Y.MERCHANTS

BANKING TRUST COMPANY
MAHANOY CITY, PENNSYLVANIA.

Valstijos Kasijerius turi 
sudėtus Piningus Merchants 
Banking Trust Co., Banke isz 
Mahanoy City, !’a. Jaigu yra 
atsargi Banka del Valstijos, tai 
yra ir del jus invales gera 
Bank-. Szitas Banka moka 
procentą ant sudėtus Piningus.

Direktoriai yra gerai 
žinomi ir atsakanti miesto 
biznieriai. Skolina piningus 
ant lengviausiu iszligu.

...DIREKTORIAI...
D. M .G raliam, Prezidentas. D.F Guinan, Kasijerius.

J. Hornsby. L. Eckert. W. J. Miles.

F,f. _ _ Utah ACIKTURA iR KONTORAS BANKINIS
I ? . V. Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje
'turiu ditleli agentūra ir kontora bankini 

! t k E ~avo locnam name vertes §12,000.00
.?> 1 -t / .„-a ’' l'artliH du laiva-kortes ant gedausiu ir 

oreiuziausiu laivu. Siuncziu piningus in 
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus 
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus 

iszsiuncziu in prišalo ta vieta. Iszmainau Rusiszkus piningus ant ameriko- 
I niszku pagal teisinga kursą. Noredt.mi apie ka dasižinoti reike prisiųsti 
I marke ant atsukimo. Viską padarau kanoteisingiause. Adresavokite sziteip: 
A. J KEYDOSZ1US, 202 TroySt. Dayton, Ohio.

Koliekos ir Sužiestiejai 
Skaitykit!!

J3T 
Keliestvas

Asz esu Lietuviszkas Advokatas 
priimu Provas isz Visu Krasztu už

Mainose 
Fabrikouse 
Ant Geležinkeliu arba 
Teeina.

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

B. S. T ANKAUS
Cresskill, N. J.

Nusipirkite sau keletą 
Buteliu
NORXEVICZIAUS NO. 6. 

'Geriausia Arielka Visam 
Mieste. Tik $1 už Buteli. 
Teipgi ežia gausite ir visokiu 
kitu gėrimu. Ateikyte dabar 
priesz laika, duokite sava 
orderi o bus jums pristatyt*

S. Norkewicz
408 West Mihanoi Am. 

LI ETŲ VltFliRAŪTU VE. 
Malonus Viengencziai:

Turiu sau už garbe praneszti jums 
kad, užlaikau krautuve su daug) be 
visokiu tavoro. Pas mane galima 
gauti naujausios mados Laikrodėliu, 

... Žiedu, Kryželiu, Anuo- 
r7/^2 nikų, Skripku visokia 

MužikaliskuJnstrumen 
tuJ^r^vu, drukuojnm 
Masz’nukiu» Albomu 
P°L gJafij< ms laikiti4 

Istoriszku ir Mald 
kningu, visokiu popieru 

'h|)\ Gromatoms rasziti su 
pasiskaitymais ir daine mis su 
konvertais tuzinas už 25c, 5tuzinai už 
§1 Perkupcziams 1,000 už $6 Magisz 
kos Kazyres $3. Jai norietumet- 

'niano nauja dydeli Kataloga prisiue 
skite 2c. marke ir aplaikysite, kuriame 
telpasi daugybe naudingu daiktu. 
Didelis Szaltinis $1.50. Knygute ka 
pamokina kaip gauti amerikoniszkas 
popieras po 35c.

Alaloniesite kreipkties su ežiukais 
pirkimais ant szio adreso:

TV. WAIDELIS 
112 Grand Street Brooklyn. N V

Parsiduoda Farrna.Ant Pardavimo.
Lietuviszkas Agentas 

SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.

Biznavas namas Minersville. 
Pa. geriausioj vietoj visam 
mieste. Antros duris nog 
Echange Ilotelio. Lotas 30 per 
200 pėdu, 10 pėdu ulyczaite 
randasi prie hotelio puses. At 
sisza ūkite pas. ( gę oy)

Ludvigs Shoe Store.
Sunbury St.
Minersville, Pa.

Puiki farma Roaring Creek, 
12 miltu nog Shenandoah, turi 
80 akieriu 20 akieriu girrios, 
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
(j j-) Pottsville, Pa.

Parduoda Szipkortes ant geriausiu 
linijų in ir isz Lietuvos. Siunczia 
Piningus in Visas Dalis Svieto greita' 
pigiai ir teisingai. Raszikite pas 
mane o gausite teisinga atsakirrf 
Teipgi užlaikau dideli kroma visekiu 
Valgomu Ta voru ir Buozerne

Frana* Petraiti* - Clymer, Pa, j




