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KAS GIRDĖT?
Dede Samas džiaugėsi, kad 

pirko Alaska nuo Rosijos, nes 
tenais vela surado branges 
gyslas aukso. O auksa-duo- 
danti Alaska! Kam-gi ne esi 
areziau Pennsylvanijos?!
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Monschium atsibuvo ana 
diena teismas prieszais moky
tini szokiu Albinui Ilieberui, 
kuri apkaltino už peržengimą 
tiesu prieszais moraliszkuma. 
Jojo aukos buvo jaunos mer- 
gynos, kurias privertinejo mo
kytis szokiu visai nuogos. Ste
bėtinu dalyku yra tas, jog tu
rėjo užtektinai mokytiniu.

Amerike su progresu viskas 
kyla augsztyu. Valgomi ir 
apsiredimo tavorai ejna in vir- 
szu; motenszkos szlebes teip- 
gi ejna in virszu, ba yra kas 
kart trumpesnes; moteriszkos 
skrybėlės ir ejna in vyrszu, 
nes kas kart yra augsztesnes; 
preke sakramentu teip pat ejna 
in vir-zu, ba nuolat reike už 
juos daugiau mokėt o per tai 
ir dangus kyla augszcziau....

Sziame tarpe jau abieju di
desniu partijų Suvienytose 
Valstijose t. y. Republikonu 
ir Demokratu nominavimai 
nors per varga užsibaigė. Di
džiausius delegatams nesmagu 
szpylevo Rooeeveltas Repub- 
likonams, Bryan Demokra
tams. Rudenij bus vela didis 
imtynes stumentis prie krėslo 
prezidentiszko Baltam name 
Washingtone.

Kaip ne bebūk, bet platfor
moje Republikonu, paragrafe 
link ateiviu isz kitu žemiu in 
Suvienytas Valstijas, labai su- 
rei ir asztrei Republikonai 
traktyruosia imigrantus. Tai
gi regis varžys tiesas ineinan- 
tiems labjaus negu dabar tu
rime. Tarp ju iszeina dvejopi 
giuezai—vieni sako kad ne 
mokanezius skaityt ir raszyt 
visai ateivius nein leist, kiti-gi 
užginezija kad sako ne mo
kanti net skaityt ateiviai yra 
geresni žmones negu mokinti 
nes yra spakaini szalei darbi
ninkai, o-tiktai mokinti ateja 
czion pakelia netikusius vai
dus kenkenezius ezalies gero
vei.

Senio Bryano revolucija 
konvencijoj gana asztrei atsi
liepe prieez bageczius kuri sa
ke:

“Prie dabartiniu iezligu kon 
vencija nenominuos ne viena 
toki kuris parema reikalus 
multimilijonieru kaip Pierr 
pouto, Morgano, Ryano, Bel
monto ir kitu panaeziu. Tokio 
budo delegatai remia tik pri- 
viligiuota bagoeziu kliasa ir 
jaje rūpinasi .

Po tokio nurodymo, tureziu 
paremejai ezvilpe prieez revo
liucija, bet kada balsavo už 
razolucija ir prieez, tai Bryan 
gavo už rezoliucija 889 balsu 
prieez rezoliucija buvo 196 
balsai.
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Sufragietes bobos pridirbo 
szposu Anglijoj be daužyda
mos valdininku langus, dabar 
tokiu pat upu užsikrėtė ir Ir- 
landijoj.

Vyras nuduoda motere 
“Laisvėj” No 53 yra du straips 
niai raszti su paraezais mote- 
riezkais F. Stropiene raszo 
prieez straipsni O. Szapiutee 
tilpusi “Laisves” No 50; Jad
vyga Vilczauskiene duoda at
sakymą teipgi O. Szapiutei.

Isz straipsniuose sumargytu 
iszvadžiojimu link sugyvenimo 
ženotuju, link vyru, moteru 
bei tulu mergų, abelnai link 
meiliszko ir nemeiliszko sugy
venimo duodasi suprast kad 
tie straipsniai subudavoti ne 
F. Stropienes, ne Jadvygos 
Vilczauskienes, bet vyro gerai 
žinanczio santikiue lycziu sugy 
venimo. Autorius regis iszme- 
ginee visapusiezkai charakteri 
vyru, brolu ir mergų, pataiko 
nuduoti buk moteriszko gyve 
nime klausimo isztisa margu
mą. Toksai iezmeginimas cha 
rakteri lycziu autorių turėjo 
imti vidutiniszka laika kartais 
pavarg’ms ir kasztus.

Mes toki patemijima turim 
nepirma. Anuomet pasirody
davo straipsnei isz Minersvilles 
raszyti sutaisyti Juozo, su pa- 
raszu Mares. Buvo tai autore 
Mare tam, kas nežinojo Mare 
bei Juozą, o kas juos žinojo 
tai tikėjo Juozui o ne Marei, 
teip ir dar reik tikėt ne Stro- 
pienei ne Vilczauskienei, bet 
meisteriui vyrui.

Jago da ne esi apsigyvenias 
Amerike, tai sėdėk malezei 
kaip peluke po szluota. Bet 
apie tai užmirszo, pribuvęs in 
czionais kokis tai Juozukas 
Geszinas, kuriam da ne suėjo 
menesis laiko kaipo pradėjo 
kvėpuot luosybia miesto New 
York. Užėjo jisai in saluna 
kur pareikalavo stiklą alaus. 
Saluninkas jam alaus nedave. 
Perpykęs sudaužė zerkola už 
baro, stiklus ir stiklelius, o 
kada jin palei jautas geide 
aresztavot tai da paeiprieszino. 
Už tai gavosi in rankas emi
gracijos valdžios, kurie Juo
zuką paėmė ant Ellis Island ir 
sugrąžys adgal Mikalojui II. 
Matai, kvaili! Ar tau to rei
kėjo! Tegul kiti grinorei yma 
isz to paveizda.

Brangus paveikslas.
Ne senei agentai paveikslu New Yorke pirko Francuzijoi 

garsinga paveiksią po vardu “Solome” kuri iezteplojo garsin
gas francuziszkas teploris (maloris) Hemykas Regnault, už 

|kuri užmokėjo agentai $105,600,

ISZ AMERIKOS.
Baisios nelaimes ant 

geležkeliti.
Carning, N. Y.— Apie 

szeszta valanda džulajaus ry
ta, kada kone visi pasažierei 
miegojo ir nesitikėjo artinan- 
cziosios mirties, D. L. <fc W. 
trūkis trenkė isz užpakalio in 
greitaji truki Buffalo Limited 
kuriame radosi daug pasažie- 
liu keliaudami in Niagra 
Falls. Nelaime atsitiko arti 
Gibbsono.

Užmueztu randasi 41 o su
žeistu suvirszum 60, 17 isz už- 
musztu ne gali pažinti, nes kū
nai labai supjaustyti. Terp 
užmusztuju randasi keli gri
norei kurie keliavo pas gymi- 
nes o tiejei yra: Antanas No- 
vakas keliaujentis in Scran
ton, Pa., M. Patockis in Buf
falo ir Regina Pravilovskiene.

Latrobe, Pa.— Ant nigo- 
nier Valley geležkelio arti 
Wilpen tavorinis trūkis trenke 
in užpakali ekskursinio trū
kio kuriame radosi vieni vai
kai. Trenksmas buvo baisus; 
17 likos užmusztais o 40 su
žeisti o tik vienas isz visu vai
ku ne aplaike jokiu žaiduliu. 
Daugeli isz užmusztuju ne 
galima pažinti.— Tik ant 
amerikoniszku geležkeliu tiek 
žmonių pražūva o tai vis per 
ne apsisaugojima ir žioplista 
inžinierių.
Oj tos nelabos moterėlės!

White Haven, Pa. — Aldo
nas Bekneris kuris serga džio
va, nusidavė in ligonbute ant 
iszsigydimo palikdamas pato
gia paeziule prižiūrėt saluno 
ir namo. Likusi pati namie, 
pradėjo bodet ydant kas jiai 
suramintu sužeista szirdele ir 
atsirado vienas, ypatoje K. 
Venteono, kuris suramindavo 
likusia Bekeneriene. Vyras 
dagirdes apie meilingus susi- 
neszimus savo patogios pa- 
cziules su Ventsonu, pribuvo 
netikėtinai namon rasdamas 
savo paeziule glebije suramin- 
tojaus, szove kelis kartus in 
jin užmuszdamas ant vietos o 
po tam pasidavė in rankas tei- 
singystes.

Dabartės Bekneris randasi 
kalėjime mirsztantys ant džio
vos, milemas guli grabe o ne
laba paeziule dairosi isz kur 
atsiras treczes suramintojas 
sužeistos szirdies.

Nubaustas ant 6į cento.
Pittsburgh, Pa. — Dvasisz- 

kas Mc. Farland, kuris buvo 
priežaste mirties savo sekretor- 
kos pannos E. D. Coe, ant ku
riuos padare kriminaliezka 
aperacije,' likos nubaustas ant 
me*o in kalėjimą ir užmokėji
mą 6į cento už mirti mergy- 
nos. — Nėr ko stebėtis, juk 
tai amerikoniszku sudu teisin- 
gysta, jago tai butu prastas 
žmogelis, tai kitaip jin butu 
nubaudė.
Aplaistė visa szeiniyna 

kaminu ir pats 
pražuvo.

Bringhampton, N. Y. — 
Prokuratoris isztirinejo prie- 
žaste baisios mirties visos szei- 
mynos Clarku isz Harvard ir 
atėjo prie tos pasekmes, jog 
Clarkas kuris negyveno su sa
vo trecze paczia, nužudė jaja 
nakties laike o teip-gi ir maža 
mergaite, aplaistė juos karasi 
nuiruždege. Liepsnoje ir pats 
žudintojae rado mirti.
Subjaurino mergaite ir 

bandė jaja sudegint.
Cumberland, Md. — Frane 

Wintermeyer, 16 metu patogi 
mergaite, likos užklupta arti 
namo per nežinoma ižgama, 
kuris jaja subjaurino ir api- 
plesze. Mergaite isz baimes ap 
alpo o rakalis mielino kad nu
mirė. Tada sudraskė nuo jo 
sios szlebes ir uždege ydant 
užtrint savo pedsaki. Mergaite 
atsipeikėjus ir pajutus liepsna 
nuvežliojo namon, duodama 
žinia kaimynams apie užklupi- 
ma. Lig sziam laikui nesura 
do rakalaus; mano buk tai bu
vo “foreigneris”.
Mistino kad nužudė

paczia; pats nusižudė.
Scranton, Pa. — Per mote- 

riezka sumanumą pati Vinco 
Lesevicziaus gyvenanczio po 
No. 710 Monroe uhczioe, iž- 
gialbejo savo gyvastį isz ranku 
inirszusio vyro.

Leeeviczius sugrįžęs isz dar
bo, užmetinėjo savo pacziulei, 
buk jin apgaudinėjo; užsiduo- 
dama su kitais vyrais. Pagrie
bęs revolveri szove in ja du 
kartus, o toji nudavė buk jaja 
nužudė ir krito kaip negyva 
ant grindų. Leeeviczius mielin 
damas, jog savo paczia nužu
dė, ižbego ant kiemo szauda- 
mas in save du szuvius nuo ku 
riu krito negyvas. Kada mo
tete ižgirdo szuvius ant kiemo, 
atsikėlė pažiūrėt kas su jios 
vyru atsitiko, rasdama jin be 
gyvasties.

Kruvinas Balius!
Fayette City, Pa.— Kada 

vietine “foieigneriu” draugys
te turėjo balių, pakylo musz- 
tyne. Paezauktae burmistras 
aresztavoje viena isz pesztuku, 
nes jojo draugai stengėsi jin 
atimti. Burmistras matyda
mas, jog yra apsiaubtu per in- 
irszusia myne pradėjo szaut, 
su taja pasekme, jog viena 
Szima Petrosa užmueze o tris 
pažeido.

Naujas penkcentis.
Washington, D. C. — Ne- 

užilgio pradės padirbti naujus 
penkcenczius. In vieta luosibes 
stovylo “Liberty” bus buivo
las (buffalo) o ant kitos puses 
talpinsys galva indijono.

Puikus ‘-Džiulajus”.
Shamokin, Pa. — Jonas 

Modenskis gyvenantys ant 
Springfield buvo iszkases vi- 
kada o kada darba užbaigė, 
pasirodė, jog da pasiliko jam 
keli svarai parako su ku- 
ruom szaude akmenie, inpyle 
in vikaka ydant nesigautu in 
vaiku rankas. Taji vakara Juo
zas tėvas Modenskio inejas in 
vikada užsidegė pipkute o za- 
palka inmete in vikada. Ne 
ylgai žmogelis silsejosi vikade 
nes nuo zapalkoe užsidegė pa
rakas iszneszdamas Juozą ir 
vikada in padanges.

(SZ VISUSZALIU.
14 anglekasei užmuszti.
Eseen, Vokietijė.— Ketu- 

riuoleka anglekasiu likos už- 
mueztais per ekeplozije gazo 
Osteifeld kasiklosia arti Ober- 
haussen. Dvideezimts likos 
baisei apdeginti.

Nelaime aut gcležkelio.
Valencia, Iszpanije.— Pen 

kios ypatos likos užmueztos o 
dvideszimts asztuonios sužeis
tos per susimuszima pasažieri- 
nio trūkio su elektrikiniu ka
rtiki! ant grižkelio EI Grao 
Nelaime atsitiko per neapsi- 
saugojima inžinieriaus.

Turtingas ubagas.
Bucharest.— Ana diena mi

re ubagas Gesa Narikazi, ku
ris per 20 metu užsiymdavo 
ubagavimu, o kožnas buvo to 
sios nuomones kad buvo labai 
vargingu. Kada palicije pa
dare jojo kambari krata, ra
do 150,000 kronu aukse ir 
bumaszkuosia. Gyminiu jokiu 
ne turėjo per ka randas prisi
savino visa turtą.

Dydelis sumiszinias 
straikieriu.

Ilavra, Francuzije.— Strai- 
kas dokiniu darbininku plati
nasi po visa sklypą, kone visur 
kyla maiszaczei ir musztines 
su policije ir vaisku. Ana die
na kylo musztine kuriuoje li
kos pažeista daugelis policijos 
ir laiško. Straikierei buvo pa 
sislepia ant stogu mesdami ak
menis ir plitas ant policijos- 
Ant galo paszauktas vaiskas 
iszvaikino maisztininkus.

Aukos lekiojamo.
Salisbury, Angliję.— Vela 

dvi aukos prisidėjo prie szim- 
tu, kurie padėjo savo gyvastes 
del lekiojamo orinėms maszi- 
noms, o tais yra kapitonas Lo
raine ir majoras Wilson, pul
dami isz maszinu 400 pėdu, už 
simusždami ant vietos.

Praejta nedelia užsimusze 
12 lekiotųjų in laika 5 dienu.

Motina geide parduot 
duktė už 820,000

Liverpool. — Szimas Lee 
mormoniszkas misijonieris ku
ris turi ketures paczes Salt 
Lake City, Utah, Amerike, už 
sigeide turėti penkta ypatoje 
patogios 17 metu Mabel 
Doughty. Negalėdamas jokiu 
budu prikalbint prie apsivedi- 
mo su juom, susikalbėjo su 
motina, padarydamas su joju 
kitoki giszefta. Nutarė jaja 
pirkti ant ko motina ir sutiko. 
Mormonas paženklinta diena, 
atėjo ir susiderėjo ant $20,000 
bet duktere davė apie tai žine 
palicijei kuri ižgama suėmė.

Trumpi Telegramai.
§ Greensburg, Pa.— Dvi 

ypatos užsimusze o dvi sunkei 
pasižeido per iszsivertima au- 
tomobilaus nuo tilto.

§ Philadelphia.— Czionais 
vieezpatavo baisus karszczei 
nuo kuriu szeszios ypatos mi
re o daugelis krito ant ulicziu 
kuriuos adgaivyno ligonbutese

§ Eairbaks, Alaska.— Per 
40 sekundų davėsi jaust smar
kus drebėjimas žemes po visa 
sklypą.

§ Baton Kouge, La.— Sep
timos ypatos likos užmusztos 
darbininkiszkam maiszatije 
Galloways Mill.

§ Marion, Ind.— Per su- 
simuszima elektrikiniu karu, 
likos užmuszta tris ypatos o 
17 sužeido.

Motina ir sesuo Harry Thaw.
Už nužudinima apjuodintojaus ir nužeminimo savo patogios 

paezios, Harry Thaw jau szesztas metas kaip sėdi kalėjime 
pripažintas per advokatus buk yra beprotis o stengimai jojo 
motinos ir sesers ant ižgavimo jin isz kalėjimo per tiek metu 
yra bevaisingi. Jojo motina nepražudė vilties paluosavimo jin 
isz kalėjimo ir dabar vela užvede teismą ant jo paluosavimo 
norints tai kasztavo arti milijonas doleriu.

Akivos Žinios isz Lietuvos.
llakini.

Telsziu apskr. Pas mus 
sziais metais pradės statyti mu
rine dviklese mokykla. Darbo 
prižiūrėjimui yra iszrinkta tam 
tikras komitetas.

Kalvarija.
Kauno gub. Musu prabasz- 

telis bare isz sakyklos savo 
aveles, kad jos patraukusios ji 
in liudininkus. Mat davatkos 
susipesze pas spaviednyczia ir 
susimusze, paskui pasidavė in 
teismą, o kleboną in liudinin
kus pridavė. Užtai klebonas 
visa bažnycze iszbare.

Pupkaimis.
Veliuonos par. Praeita me

ta Pupkaimio kaimas iszsis- 
kirste in vienasedžius, bet-gi 
labai skaudžiai insivare už ko
lonijas. Tie, katrie moka už 
kolionijas, geresnes žemes pa
ėmė, tai vis gali gyventi; o tie 
kurie nuėjo ant prastesniu že
miu ir gauna pinigus, tie grei- 
cziau savo žemes paves žydams, 
nes pinigus imdami už kolioni
jas, tiktai sėdi alinėse, o ne gy 
venimuose.

Veliuona.
Kauno aps. Sekminių szven 

teje gegužio 14 d. sz. m. Žem 
sargiai smuklėje insikause deg
tines, susivaidyjo. Sužinojęs 
vietinis uredninkas, viena ma
žesnes tarnystes flKulikova” 
nuginklavo. Tas supykęs, kad 
isz jo tycziojasi, nubėgės in 
kambari, atsinesze, “kaziona 
brauningą” ir szove in uriad- 
ninka, ir antra kart in žemsar- 
gi — “Medviedova,” ale ju 
laimes, du patronai buvo isz- 
ezauti, tai nedege, liko gyvais 
ir suspėjo atimti nuo ju brau 
ninga. Tada surisze pasodino 
in “katuka” ir po szveneziu 
atidavė anstoliui perduoti tar
dymui, už.pasikelima. Tai ko
ki musu palicistai.

Sužeistasis, kaip andai bu
vo raszyta laikrasztyje, ne 
Liutvinas, bet Bagdonas.

“Guodokie motina 
savo.”

Nepersenei gyveno Rosijoi 
naszle, turėdama dydele ir pui 
ke gaspadoryste. Turėjo jieje 
vienatini sunu Juozą, o kaip 
tai tankei atsitinka, už daug 
jin glamonėjo ir pavėlindavo 
ant visokiu užsinorejimu, vis
kas jam buvo vale. Dagriso 
jisai ne mažai žmonim ir žvė
rim. Motinai tankei parodyda
vo liežuvi o tankei pakialdavo 
ant josios ranka, nes jieje nu- 
siezipsojus kalbėdavo:

— Tai nieko, nes tai daro 
isz kvailumo, o kaip užaugs 
tai nuo to atpras. — Jaunas 
alus turi iszputuot.

Penkiolektam mete sūnelis, 
paprastai kalbant buvo paga- 
dytas vaikas. Giardavo arielka 
ir loszdavo isz kaziru, o kada 
motina ne norėdavo jam duot 
pinigu tai atpleszdavo spynas 
ir pats pasiymdavo. Atsidarė 
akis ant galo nelaimingai mo
tinai. Norėjo nubadst sūneli, 
bet jau buvo per vėlu.

Po keliu metu apsirgo. Pa- 
szaukus sunu prie lovos, su 
aszaromis melde jo ydant pasi
taisytu ir vestu doresni gyve
nimą, ka ir noringai prižadėjo 
iszpildyt nes duot žodi, tai 
nieko ne kaeztuoje. Po tam 
ketino nusiduot in miestą par- 
gabent daktare. Niekszas su
sitikęs kelis sau panaszius 
draugus, gere su jeis o ant ga
lo tare in juos: — Mano sene 
ilgai ne pagyvens, per tai ejnu 
jiai užkalbyt graba. Už trijų 
dienu atsibus josios laidotuves, 
ant kuriu visus užpraszau. 
Kalbu jum, jog bus balius, 
apie kuri ne nemielinate.

Motina su nekantrumu lau
ke sugrižtanezio sunaus, nes 
ant rytojaus atveže stsloris isz 
miesto graba ir kalba, jog jiji 
padare ant praszimo sunaus. 
Galima dasiprast koki turėjo 
sopuli nelaiminga motina, ku
ri iszaugino Juozuką ant links 
mybes savo, jog tasai da už jo
sios gyvaeczio liepe padirbt 

graba del josios verke ir rugo- 
jo nebagele, o sunaus kaip ne 
matyt teip nematyt.

Susirupinus motere, iszsiun- 
te siuntinius in visas ezalie, 
ydant jeszkotu sūnelio. Sura
do jin ant galo, nes kur ir 
kaip? Sztai prigėrusi grabeje 
smirdancziam vandeni. Niek- 
szas pasigeriąs pabludo ir puo 
le galva pirmyn in grabe, pa
baigė savo paleistuvinga gy
venimą, o kad buvo girtas, ne 
turėjo pajėgu ydant iszsigaut 
isz vandenio.

Buvo tai bausme nuo Dievo 
už teip baisu peržengyma ket
virto prisakimo. Dievas priža
dėjo tiems vaikams, kurie pa- 
guodeje savo tėvus, ilga ir lai
minga gyvehima, nes teip-gi 
baudže tuosius, kurie iszjuoki- 
neje savo tėvus.

Ir atsityko, jog kuna miru
sio sūnelio indejo in ta pati 
graba, ka buvo užkalbinias 
del savo motinos. Ne užilgio 
atėjo jojo pagadyti draugai 
ant jojo užpraszimo, kurie da 
ne buvo girdėja apie varginga 
gala savo draugo. Kada juju 
užklausė tarnaite ko atėjo, at
sake, jog likos užpraszyti ant 
laidotuvių jojo motinos, o dau- 
giause atėjo ant to ydant da- 
lybaut pasilinksminyme koki 
ketino atsibūti taji vakara.

— Gerai, atėjote in laika, 
ba sztai ne užilgio kūnas liks 
nuvesztas ant kapiniu. O gal 
norėtumėt pareget kuna numi
rusio ? — atsiliepe akamonas.

Po tuju žodžiu nuvede juo^ 
sus in pakaju kur gulėjo lavo
nas. Baisus regėjimas persista
tė juju akim. Grabe gulėjo 
pajuodęs kūnas juju draugo 
su kuriuom nepersenei pere ir 
losze isz kaziru. Vienas isz ju
ju tuojaus papaiko o kiti isz- 
dume per durys, rodos kad 
paskui juos pats velnes vijosi.

Kūnas nedoraus sunaus li
kos užkastas “juodam kampe- 
lije” ant kapiniu, be bažnyti
niu apeigų ir skambėjimo var
pu, ba jaunas niekszas ne ej- 
davo in bažnycze ir ne priym- 
davo Szvencziause kaip tai vi
si krikszczionis daro.

Nelaiminga motina da pa
gyveno aęt szios pasaulės du 
metus, nes nuolatos sau kalbė
davo ir iszmetynejo. jog teip 
nelabai iezaugino savo sūneli.

Tegul tasai tikras atsitiky- 
mae buna paveizda del tėvu, 
ydant nuo jaunu dienu augytu 
savo vaikelius paklusnume del 
tėvu.

Augszcziau minėtas atsitiki
mas atsityko 1879 mete, diena 
16 Birželio, kaime Rudakio.

— F. W. S. B.

Trtipinelei.
* Tūlas murinas steite Ken- 

tuckey likos nubaustas kalėji
mu ant viso gyvenimo už pa
vogimą kurkos.

* Druskos kasiklos Wielicz- 
ke, Galicijoi, jau vieszpatauje 
600 metu, o gyslos druskos da 
ne iszkastos.

* Karūna indiszko karalaus, 
yra padabinta 6,000 puikeis 
deimantais.

* Ana nedelia fabrikantas 
grabu Vokietijoi pardavė tū
lam milijonieriui Strosbergiui 
graba už 42,000 markiu, ku
rie liepe padirbti graba būda
mas da gyvu.

— Kiszeninis ziegorelis, kat 
ra turėjo ciesorie Vokietijos Ka 
rolus V., evere 27 svarus.

— Kinuose jagu kas inejas 
in svetima narna nusiimtu skri 
bele, tai ženklintu dideli panie 
kinima tojo namo.



Naikinkyt muses kur tik rašyt, 
O tuom dydele geradejlste padarisyt, 

Nes muses ligas platins, 
Per tai kožnas jiais naikina.

— Kur josios vyras?

— Klisti, brolau Konradai, 
tiktai mano mitrumas mania 
ižgelbejo.

— O ne, ne, ne juso milesta 
— paszauke isz vokiezko du 
ponai szale stovinti — tasai 
vaikinas vertas nagrados usz 
užmuszima to baisaus žverio 
ir apsaugojimo juso milestos.

— Na, tiek to — tarė ku- 
ningaiksztie Boleslo a1. glosti- 
d imas savo ožinia barzdele — 
jagu ir judu teip sakote — tai 
ka tu nori vaikine, do užmo 
kęsti no manias, kalbėk dra- 
sei?

— Jagu jau teip turi būtie, 
tai tiktai ta praszima turu pas 
juso milesta, idant su mano 
motinėlė galetau eitie in svietą 
kur noriu.

— O kam tav tokia valnis- 
ta? — paklausi kun. Boleslo-
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Jau tai bus labai senei, ba 

arti szeszi szimtai keturesde- 
ezimts du metai, 1270 mete po 
užgimimui Christueo. Saule 
įaudona pasikėlė augsztai ties 
pueziniu ezilu; mažiausio veje 
lo ne buvo — tiktai oezimai 
sparnu didelu paukt-zcziu bu
vo girdėti virszunese medžiu, 
tai velei plaukszejimas vande
nio in pakraezczius upes Ad- 
ros, plaukenczios gana placzei, 
davė suprast, jog sziokia tokia 
givibe randasi, o szeip tikumas 
buvo aplinkui.... O vienok 
ne žine isz kur paėjo lig deja
vimas no tolaus ir kas kartas 
artinantis ling upes? Teip, ira 
tai dūsavimas paeinantis isz 
krutinės žmogaus.... Ba eztai 
iszejo isz krumu vaikinas, gal 
szesziolikos metu; ant galvos 
turi sziaudinia skribele, akės 
aszarotos, o bruslotas isz pilko 
audimo, druczei sulopinta, Ju
dino tas, jog ira biednas. Ant 
peties turėjo kirvi, kuri tuo- 
jaus nusiėmė ir apžiurėjas sto
roka puszi, taikstėsi kirst, kad 
eztai davėsi girdėt toli szile 
kokie tai lig kliksmai, o pas 
kui baisa ant ragu....

Ant to netikėto balso vaiki- 
nelis pabalo ir eusilaikias no 
kertimo puezies, patempiąs au
sis klausė.... Garsas medeji- 
niu ragu kas kartas prisiartinę 
jo prie jiojo, o paskui nustojo 
suvis. Po kokei valandėlei su 
dundėjo raitelei, o ir balsai 
žmonių. Szitai pasislepiąs krū
muose vaikinas pamate isz to 
lo pulką medeju, isz kelolikos 
ipatu susidedanti, o prieez juos 
keli ponai striukai pasiredia, 
teip kaip toje gadineje brande 
burijos margrabai nesziojo, tai 
ira kelnes lig kėlu, su pancziai 
koms ir czeverikais, kaip ta- 
tada apie Szlezinge dėvėjo. 
Turėjo jekes žales, su tresais 
vadžiotas, apsigaubia su trum
pais ploezczeie, ant gaivu stiro- 
jo smailos skribeles papuosz- 
tos su pluksnom. Prie szonu 
turėjo ilgus peilus maksztise 
sukieztus. Kiti buvo panaszei 
tik prascziau pasiredia, kaipo 
tarnai, turėjo tokius jau peilus 
ir saidokus su glebeis strelu 
ant pecziu uszsikabinia ir da 
turėjo asztres dzidas ant ilgu 
driaucziu. Viską isz savo ka- 
vones mate vaikinas; temino 
ir ant tą, kaip apsiaubi pei
kia ir sustojo medejei visokio
se vietose, o ponai paemi in 
rankas dzidas. Tame szunias 
suskalirio, subraezkejo szakos 
miszke ir ižszoko isz bruzginu 
du dideli szernai. Vienas isz 
ju iezeižiojas su žibantem aki
mi mėtėsi in szali, kurarcziau- 
se vaikino stovėjo vienas isz 
tu ponu, ’viras apie trisde- 
szimts metu, su dzida rankoje 
ir peilu prie juostos. Kada 
szernas uszklupo, tasai ponas 
ar tai no baimes, ar del ko ki
to szoko in szali; szernas leido 
si tolin, vienok likosi uszklup- 
tas per didelus szunis, toda ve
lei grižo adgalos ir tiesog bego 
ling upei, kur stovėjo vaikine 
lis. Ne žine kas butu stojesi 
su tuom ponu, ar butu szokias 
in vandeni, ar no baisiu ilcziu 
dingias — kad eztai vaikinas

turėdamas szerna indukusi ties 
savim, mėtėsi isz krūmu ir 
smarkiu ipu pasveikino kirve 
penczia žveri in tarpause. Ma
tomai buvo vaikinas pajėgus, 
ba szernas persiragožiavo; vai 
kinelis da kaita pataisė ir tre- 
cze dadave — pribėgo kiti sud 
zidomis dabaige Suskambė
jo balsai ragu kitam kambarį 
je, kaipo ženklas, jcg ir ans 
szernas likosi užmueztas.

Tame laike ant juoko del 
visu medeju, tas jaunas medė
jus nusirabantino no ezale sto- 
vinczios puszies, ant kurios 
buvo užlipias no szerno; o ka
da stojo tarp medeju su per 
plesztom pludrem no ezaku, 
tai juokam ir szposam ne bu
vo galo.

— Kas tu do vienas, valka 
ta? —paklausė biskuti inerzin 
tas jaunas ponas, vaikino — 
ka cze veiki mano girrioje, 
kalbėk tuojaus?!

— Maloningas kuningaikez 
ti! esmių sunumi angledegio 
isz tuju girriu, o vadina mane 
Lukoszium — atėjau, praezatl 
juso milestos kuningaikszczio, 
pasislėpt in szila, idant mane 
niekas ne matitu ir pamislit 
apie mano baisu padėjimą.

— Kokiame padėjime? — 
klausinėjo tolau kuningaiksz- 
tis, o sznekta jiojo užnesze isz 
vokiszko.

— Szitai praszau j ūso miles 
tos, ulmusze mano tęva, ka 
sziczion angles iždeginejo.

— Kada, kas jin užmusze? 
— uszklauee kuningaikeztis.

— Da ne teip senei, kaip 
jin užmusze, ba toje vainoję 
juso milestos su brolu kunin- 
gaikszcziu Enriku, ka net in 
czion atitraukė.

— Ila! Blitz und Wetter!— 
suvarvalavo kuningaikeztis 
in savo draugus — asz tam 
wroclawiniui aluocziui parudi- 
su! Ne gana jiam buvo ka 
kaimus užgriebė, da man žmo
nis užmuezines. rodos kad ira 
galingiausiu? Tiek to, bus 
jiam piragai atkepti.... Na, 
o tu jaunas niekszai— dadave, 
atsigrįždamas in vaikina — ka 
czion veikei su kirviu, ar ir 
kirvis atėjo su tavim verkt? 
ka ?

— Praszau loskos juso mi- 
lesta, atėjau czion, po teisibei, 
pasikirst pora meldu ant pa- 
sistatimo kokios budos del sa
ves ir del mano motinos senu
kes, ka buna pas svetimus 
žmonis ant kampo, ba muso 
grinczele sudegino virai jio 
milestos.

— Tavo gilukis, jcg man 
biski prisitarnavai su savo kir
viu, ba jagu ne tas, tai būtu
mei siubapes po szaka už va- 
giste mano medžiu.— Cze atsi 
grižias in medėjus dadave: — 
Juk teisibe brolei, jog tasai 
szernas ir teip ne butu no 
mus isztrukias ?.... Vienok 
rodėsi man, jog tai velnes in 
szerna pavirtias, ba da ne asz 
ne jus tokio baisaus ne matė
me. Ir kad ne toji puszis, ka 
man ant tako pasitaikė, tai 
gal ir pats butau su mano dzi
da nudurias.

— Ar tu, brolau Boleslo
vai! — atsiliepe vienas isz po
nu — puszis tav pasipainiojo, 
o dzida pasivėlino.... Kad 
ne tas eztai vaikinas, tai būtu
mei kaip pelukas no kates, 
teip-tu no to szerno sudraeki- 
tas.

— Ba kaip ne butau luošu 
ir velei butu vaina, tai ir asz 
turetau ejtie ant josos, kaip 
mano nebaszninkas tėvelis ir 
drauge muszties. O tai baisus 
daigtas, praszau juso milestos, 
saviszkius užmuszinet....

— Ne, na, zauna!.... Ej- 
kie sav, in kur nori duodu tav 
pilna vale — tari kuningaiksz- 
tie.

— O tai pas mane, narsus 
vaikine, in glagavini dvara — 
tari kun. Kanradas ir paplaki 
su delnu per peti Lukosziui.

— Arba pas mane ant tar- 
nistos, padariau tave sakalo- 
rium mano girrose.

— Tai brolau Wladai per 
toli in Rocibora laužita len- 
kiszka kalba — pas mane vai
ke, apie upe Laba, in Brande- 
burije, isz czion ne toli, pnžiu- 
rinesi mano kelneriu su viso- 
keis gėrimais, ar kuom kitu 
uezsiimsi.

— Na, tai jau jagu ponai 
brolei apie ta piemeni teip la 
bai ginezinatesi — insikiszo 
kun. Boleslovas, — tai asz kai 
po gaspadoris tosios žemes, 
perkertu ta gineza: paimu jin 
sav in mano iglicka dvara — 
ar tinki vaike ant to?

— Tai jau velik in czion, 
ne in kur kitur — tari Luko
szius — busu areziau savo mo
tinėlės ir pažinstamu.

— Na tai trauksime namon, 
ponai brolei! — paszauki Bo
leslovas — szernus pririszt 
prie arklu, vaikina uszsodit 
ant luošo arklo ir jokime, po
nai brolei, jokkime margrabai 
Ottone, Johanai ir Konrade; 
iszsigersime pusėtinai. Padari- 
sime gera lustig!

Judinosi visas pulkas di- 
džiausem sumiszime. Boleslo
vas kol sėdo ant arklo, nusie- 
mias kepure, nusiszluosti savo 
plikia, usz tai jin visi vadino 
“plikiu.”

Jojo visi kaip tiktai arklei 
inkabina per girre, tiesok in 
dvara, usz puses adinos buvo 
czistam lauke, o ne trukus per 
sistate del jiuju akiu Lignicos 
dvaras szale miesto, kureme 
giveno kuning Boltsloyas; sti- 
rejo jis ant kalnelo su daugi
be visokiu boksztu ir bokszte- 
lu, muru apvestas, palei kuri 
plauki dvi upes. Buvo tai pa
vidale drutvietes. Kada prijo
jo prie dvaro, usztrubijo ant 
trubeles ir pažinias sargas savo 
pulką nuleido tilta ant upes 
spraunios, injojo cielas pulkas 
ant kiemo, o kada užjojo 
priesz gonkas, užgraino puiki 
kapelije ant triubu ir szvilpi- 
niu susidedanti iez paežiu vo- 
kiecziu. D.dvloje saleje, ku
rios sienos apkaretintos vieo- 
keis ginklais no senovės gadi
nęs. Ant stalu stovėjo visokį 
valgei ir gėrimai dideluose 
kružuose su puikiausiu vinu. 
Apart tojo medejiezko pulko, 
buvo da keli ponai isz Szlezin- 
ges Lenkai ir keli Vokieczei.

Kuningaikszte Adelaida, 
pati Boleslovo, o duktė kunin- 
gaikszczio pamarinio Barnimo 
drauge su savo isztikima drau
gia, buvo tai vienatinėm mote- 
rem prie tosios besiedos. Tu
rėjo kuningaikszte karūna ant 
galvos, buvo nuludus, su žen
klais aszaru ant veido, po be- 
eiedai tuojaus apleido sale su 
savo draugia, rodos ne norėda
ma klausit viriszku kalbu.

Vedi ijje givemma dvare 
kone pati viena savo pakajuo- 
se, o norint ir turėjo pora su- 
nelu, tai tuoeus tėvas iezsiunti

ant auginimo in Vokietije — 
in Magdeburgą, o norint ijje 
buvo gana tam prieszinga.

Po iszejimui kuningaiksztes, 
pr sidejo ant gero girtavimas: 
dideli stiklai ėjo aplinkui per 
rankas, o paskui per ciela nak 
ti graino isz visokiu graju ant 
didelu sumu pinigu. Tokia 
besieda tęsęsi per kėlės dienas 
be palovos. Mat plikasis Bo- 
1< slovas tarėsi su savo draugais 
usz pu lt art sklipo savo brolo 
Henriko, ba norėjo no jiojo 
paveržt puike žeme kresnem- 
ne, ba gulėjo szale < kunin- 
gaiksztistes lignickoi ir glogo- 
vo.

Tame laike muso jaunas 
Lukoszius, likosi patalpintas 
už pastumdėli dvarini, gavo 
vokiszka drabuži, norint labai 
nekenti bet beda priverti, ba 
mislino kaip dvare bus. tai mo 
tinai geriau pamaezis, stengėsi 
visokeis spasabais intikt savo 
ponui. Nes ponas ant to suvis 
ne paisi, tuom labiaus, jog nie 
kad blaivum ne buvo. Usz tai 
randitojas dvaro, Vokietis, su 
raudonu nuskustu veidu ir su 
didelu pilvu, variu Fr’cas, 
paemi Lukosziu in savo naga. 
Pasirodė, jog Lukoszius gerai 
padari, jog iszpraszi del saves 
laike tosios medžiokles valnis e 
ta, nes pabaigoje besiedos, ka 
da Plikis Boleslovas visus pi
ningus Vokiecziams praloszi, 
graino ant bargo, o ne turėda
mas kuom užmokėt, ka kaltas, 
uszstati jiems kelis kaimus su 
žmonimi ir taji szila, kureme 
Lukoszius užmuszi szerna. Bu 
tu ir jie tokiu epasabu pate
ktas Vokiecziams ir tai gal lig 
sraert. Po sutartei ir atsilygi
nimui Boleslovas likosi uszpra 
szitas in Brandeburgije ant 
besiedos ir kitokiu paleistuvin- 
gu zobovu.

Vienok Lukoszius, norint 
užmirsztas no savo pono, tai 
turėjo gana laiko tarnaut savo 
maloningai ponei. Kunin- 
gaikszti toji buvo labai ne lai
minga givenime su savo viru 
Boleslovu, kuris užimtas pa
leistu viste, mergom’, grajum 
isz piningu ir kankinimu savo 
padonu, kas kartas labiaus ne 
kentinejo savo paezios, o josios 
rodą, privedžiojima ir asztres 
iszkalbas jin labai in pasiuti
mą invarinejo.

Temindamas ant vieko Lu
koszius, no pirmos valandos 
jauti didele gaileste prie savo 
paezios.

Kada Boleslovas iszsibeldi 
pas savo draugus ant keliu 
dienu, kuningaikszte džiaugė
si, jog galėjo nusiduot in baž- 
nycze pasimelst ir su savo gau- 
se ranka apteikt pavargelus 
dovanele; teipos-gi nusidavė 
in ne tolimus kaimus, kad ap
dovanot ir suramint kaimuo- 
czius nuskriaustus per josios 
vira.

Lukoszius tankei buvo nau
dotas per Fr’ča ant medžiok 
les in girres tai viena karta 
parneszi du jaunus sakalelus, 
iszmokino juosius gaudit 
paukezezius ir paskui dovano
jo savo ponei, praszidamas jo
sios, idant del pertraukimo 
laiko nusiduotu ant medžiok
les del iszmeginimo juju. Ku
ningaikszte meilei priemi ir 
kadai tik ne būdavo josios vi
ro Boleslovo namieje, tai me
džiokle su sakalais buvo de) 
josios smagiausiu užsiėmimu.

Nes in pora menesiu velei 
kvaraba užėjo ant dvaro. Ku- 
ningaiksztis Boleslovas velei 
su daugibe Vokiecsiu pargar- 
mejo in dvara. Kaimuoczei ir 
miesezionis visi sudrėbėjo. 
Ant gilukio sugrįžo linksmas: 
matomai gerai jiam viekas pa- i 
eiseki, ba tiktai ant skaudžiu 
szposu pasibaigi. Szitai parjo
damas namon su gauja Vokie- 1 
ežiu, kada jojo per miestą Lig- 
nica su dideliu triukszmu lei
dosi per sustatitus puodus ant 
rinkaus ieztrempi visus, židel- i 
kos rėki baisei “gevall! ’ o jis 
pilvą suemiae juokėsi.

Kita velei diena Fricas pa- 
davi jiam mieli, idant su uba
gais padaritu sau szposa. Iž- 
davi prisakima, idant katras 
tiktai ubagas norėtu turėt 
nauja drabuži, pribūtu in dva
ra. Prisirinko per tai daugibe 
ubagu— kaip amaro. Tada 
uždari juosius in tuszczius 
kluonus, iszredi nuogus, pa-

emi juju skarmalus, pradėjo 
nuardinetie visus lopus ir lo 
pelus, ir isz po ju daugibe pi
ningu auksiniu ir sidabriniu, 
ubagai verkt, o jis liepi juo
sius iszvaryt ant keturiu veju, 
pasilikias piningus no jiuju su 
kureis galėjo kortuot. Velei 
karta Fricas darodijo kunin 
gaikszcziui kitokia zobova. 
Nusiunti Lukosziu raita in 
kaimus, idant visos moteres 
prinesztu kanodaugiau.se pieno 
in dvare, ka kuningaik-ztis 
visa nupirks ir gausei užmo
kės. Lukoszis tame nieko pik
to n j dasiprato. Suėjo u,da 
daugibe moterių su visokeis 
puodais in miestą artima aut 
liukam-; Bolislo ai liepi di
dele statini ant rinkaus pas- 
tatit ir liepi pieną pilt in ta 
statine, o pats uevos su kreida 
ant lentos užraszinejo, kiek 
katra in pili.
pieną supilė, kuningaikeztis 
pasakė, jog jau atsinorejo 
piikt pieną ir liepi kož ai mo
li rei savo pieną paimt. Tada 
pasidarė ti ukszmas, verks
mas, kliri nae, laistimas pieno, 
o ant galo mitesi bobos ant 
viena kitos su nagais in kud- 
las, tai velei su puodais tisz 
kintis per galva. Z džiu, sud- 
n ji darėsi ant rinkaus, o ku 
ningaikeztis, Fricas ir daugibe 
ponu vos ne truko no juoko 
O kada viena iez drąsesniu bo
bų parodi kumszcze kunin- 
gaikezcziui, tada perpikias jis, 
padavė kaueziu Lukosziui 
idant duotu in kaili ant vidu-

rinkaus.
(Toliaus bus.)

Kada jau visos

rio

Mikisroks sėdėjo žmogelis prie 
stubos,

Ant poreziu, ir laikosi sau už 
galvos, 

Mielinau kad užsitraukiąs, 
Jagu tūnoję susitraukiąs, 

Kur tau!
Kada priėjau, 

Dievą pagarbinau, 
Net nusistebėjau.

Žmogelis baisei nusimynias, 
Apsi' erkias ir užJniislinias, 
Kas pasidaro,— klausiu, 

Gal kokia rodą duosiu?
Ant niek ir rodą, 

Jagu dariai niekur ne duoda;
O kaip ne dirba fabrikai, 
Tai jau žmogui niekai.

Da ne butu tokios bėdos. 
Kad butau ne tikėjas del bo

bos,
Kad butau del jos piningus 

ne davinejas, 
Tiktai visus in banka padėjus. 
Szendien bado kenst ne reika- 

laucze
Da ir vargsza paszelpt galeeze;

Viską boba prasbicavo, 
Dingo piningelei mano, 

Kada užklausiau: Ar turi tu 
piningu, 

Gal ižduodi ant nieku?
Na jau,— na jau, ne bedavok, 

Be baimes sau miegok.
Ne kurie nustojo dirbti fa

brikai, 
Užėjo be darbe ir sunkus lai

kai, 
Ne duonos ne piningu, 
Ne gali gaut nuo kitu.

Szendien pylve geguže ku
klioje,

Visi pirsztais rodo ir loję, 
Ne žinau ka padarysiu, 

Pasikarsiu ar pasiskandysiu.
Esmu dydeloje bėdoje, 

Vaikvczei verke ir dejuoje.
Oj kvailas, — kvailas buvau, 

Jog bobai per daug pasida
viau;

Toji praszvilpe visus piningus, 
Ir ne žinau kaip dabar bus.
Vyrai! piningu boboms ne 

reikalingai ne duokyte, 
Geriause in banka padekyte, 

Tada ne bedavosyte, 
Laike bedarbes ne dejuosite.

Cudadarys Czikage atsirado, 
Jog iez nieko turtingu pasi

daro,
Ir geidže ‘ Saulėje” apsigar 

syti,
Jago kas nori tai turtingu gali 

pasidaryti;
O ir burtininku pastos, 
Jago pas jin dasižinos.

Ju Reikalavimas Neturi Rubežiu

. rt

uemokestis už

CIGARtTIES ,

5c for 10

Tai buvo stebėtinai d i d e] k 
tabako pirkinis—daug didės 
n is už kitus—kad pa veliu 
mums tokiu rusziu cigarete 
pardavinėti po ac už 10. I

Puikios Satino Dovanelei 
yra randamos kožnam pake*! 
liję ZIRA cigaretu, aktorių,] 
kvietku ir paukszcziu paveik] 
sleiei. Rinkite tuos paveik*: 
sius, isz ju galima padaryti; 
dailias paduszkaites ir 1.1

Visos Tinklines turkiszkos 
priemaiszos ir kvapsniai 
sudėti in ZIRz\ eiga retus— 
visas sunkumas iszmestas.

Turtingi -Szvelnus- Kvepia

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

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

Visi Pardavejiai Parduoda
Nusipirk Baksuka Szendien.—Pamėgink Viena.—Persitikrink

A‘z i n galva su piratu bakj- 
telejan, 

Ir pamislinau:
J go tu tai iszradai, 

Jog ubaga turtingu padarai, 
Tai pirmiause pats turtingu 

stokis, 
O paskui prie žmonių szaukis.

Matomai tasai nori piningu 
prisilupi,

O ir prisilupęs smukt, 
Kur in platu svietą, 
Apsirinki sau vieta, 

Pupanskiaut, 
Ir lėbaut.

Teip brolau nrsiejna, 
Tankiause tokie in koza ejna, 

Žmonių czion ne prigausi, 
Ir da ant galo no tuju žmonių 

in kaili gausi!

Tujas Rabinas supyko labai 
ant savo szkalnyko,

Jog tas jojo Sores suvis ne 
klauso;

Ka:p tai ? Sores reike klausyti. 
Kad nuo Rabino loska ingyti. 
Ne žino szkalninkas, jog Sore 

tai padaro, 
szkalnyka nuo tarnystes 

pavaro, 
Na-je, padaro, 

Ir iszvaro.

Kad

Intekine mėsos ant balso.
Tūlas dainorius (tenoras) 

tankei valgė pagaminta valgi 
kruopas, sūri, szparagus, ir ge
re czista vandeni.

Karta paklausė reporteris: — 
Ar mėsos niekad nevalgai ?

— Valgau nes ka mažiause 
atsake tenoras. — Mesa užmu- 
sza baisa. — Viturei, laksztin- 
galai minta grudeleis ir dėlto 
giedalas ju yra meilus, 
l’aukszczei-gi, maitinasi me
si, kaip varnos, kuosos ir ki
tokį turi baisa gergždenti.

— Tose szalise gi, kur 
žmones naudoje daug mėsos, 
kaip tai Anglijoje, labai ma
žai gali rast geru balsu, o sza- 
lise kur mėsos mažai naudoje, 
kaip Italijoj yra labai daug 
geru dainoriu.

— Reszke, savo dainų mo
kykloje prisako kanomažiau-e 
valgyti mėsos, o visi dideli gie 
dorei pradedant no Caruso lie
pė valgyt giedorems piches, 
žirnius, szparagus ir visokius 
daržoves vaisius o mėsos galvi
jienos ir kaulienos suiis ne 
valgyt.

W. TRASKAUCKAS 
Pirmutiniu Liituciaikai 

GRABORIUS

Laidoja Kūno* Nurairuid*. Paaamdt 
Ryji Dim ir VfltirutM del Pa#iTaZin^jiro< 

Krausto Daigtue h L U
Viską atlieka ka noperiaoae ir puikiame 

vires minėtais reikalais kreipki tea pa> 
|ln e busite visame užganėdintais.
520 W. Centre 81. MahanojCIty

A-B-Cela
---- ARBA PRADŽIA- 

Skaitymo ir Raszyme 
DHL VAIKU. M«.

"Vąal«” MalUąoj dji T*

r. LORILLARD COMPANY

fe

L
_ ______ Kiti**

H metų senas laikraštispj^-

Išeina kas Ketvergą, Chicago, Ill.

į

Laikraštis “Katalikas” 12-kos puslapių, didžiausio for-] 
mato, redaguojamas geriausių redaktorių, talpina raštus ge-1 
riaušių raštininkų ir visuomet telpa visokių žinių iš -Didžio-1 
sios Lietuvos, Prūsų arba Mažosios Lietuvos, Amerikos ir| 
abelnai iš viso pasviečio.

“Kataliko” prenumerata Suvienytose Valstijose Šiauri-1 
nes Amerikos:

Metams $2.00, pusei metų $1.00
Kanadoj ir Meksike:—

Metams $3.00, pusei metų $1.50
Rosijoj, Lietuvoj ir kitose užrubežinėse viešpatystėse:!

Metams $3.00, pusei metų $1.50
Užsirašyti “Katalikų” galima kiekviename laike. !
Užsirašant “Katalikų” reikia drauge ir prenumeratą šių- | 

sti per pačto Money Orderį arba pinigus registruotam laiške - 
ant išleistojo rankų, adresuojant šiteip:

J. M. TANANEVICZIA
3249-53 S. Morgan St., Chicago, Ill.
Rašykite tuojaus, o gausite vienų “Kataliko” numeri ant pažiūros veltui J

filti
—

| Lengvas, Greitas ir-Parankus Budas!
M .. P<

-.i®' &

Li hraj! 
LgaPtat®1 
L 2 ilĖii 
|SIn>"W

m1®® 
-E ti**

S-s“4’36

PARAŠYK man šendi, ritoj gausi lietuvišką Kataliogą: geriausių armon 
kų, koncertinų, klcrnetų, smuikų, triubų, lietuviškų knygų ir nuo kitokį 
smulkių daiktų prie manus gaunamų

Jeigu jau turit mano Kataliogą nr. 8, tai meldžiu apsisteliuoti išjo šent 
reikalingus sau daiktus, o už pora dienų gausite juos į namus bejoko klapat 
Per 10 metų užsiimu šią prekyste ir, todėl turiu ganėtinai praktikos ir teisil 
gai išpildau užsakimus per pačtą arba exkspresą greičiausėj. Adresas:
M. J. DAMIJONAITIS, 812-814 W. 33-rd St., CHICAGO, ILI

f®*' Įtini 

r ugi

55U;

iTu Esi Geriausias Prietelis.
Teip sako žmonės išgydyti ano 

visokių ligų! ■
Kaip joki vaistai ir visokį (lakti*
rai negalėjo pagelbėti, tai tn mane

isgydei.

Garbingas 'I muistai Jųsųbudasi 
gydymo ir liekarstos labai geros,J 
kad mano moteris net per tris mė
nesius sirgus rnt vidurių skaudai 
jimo, po krutinę, galvos, didžiol 
nusilpnėjimo ant sveikatos ir bal-| 
tųjų tekėjimo, but los ikšiol niekad 
nepalaikė išgydyti. o kaip Jusd 
prisiusiąs liekar-tas suvartojo,tad 
tapo visai sveika ir daugiau liga] 
neatsinaujinn. Vž lokį tikra moki 
sliška ir pasekminga gydimą vi
siems Tnmisių vardą apskelbiu.! 
Tu < si gerinusias piieit lis. Pasi-I 
liekame dėk ii gi.

Klemensas Ir Ona Stcfonavičlal, 3 
1413 Bijr.n.cwcr, Scranton, Pa]

'!*ūi

1 Kaip nieks neįstengė, tai I’h. M. Klinika dukslus b'pjdė Intnipnnt Inlkfil 
Malonus Tamislal Kad išgyilėi kosėjimą, skrcjliav imą ir nn kurną ant kruti] 

plės pasekmingai, teip lygiai tik Jtp pit-ngiaie išgydyti. nuo ligos išbėrimo ant, 
Lidos spaugais ir niežėjimo; kili gy li lojai per du melu nesurado pagalbos. Už. 
Ųųsų teip gera gytlyma ir teisingas liek irstąs siunčiu Šimtą kartų ačiū. !

Su gu »i| me A. GJ-nanas, B.“x 3G. Bonne Terre. Mo. |

i Gimdothins Pons Dnktnre! I nbai dėkavoju už knyga •■Daktaras”, kuriai 
Įman prisiuntė!, ir podraug danošu, K ul . sveikas jau ir išgydytas naoro-, 
'matizmo. Antanas Jurgelis. Box 145, Paulsboro. N. J. I
i Garbus Daktare! Ailoisk, kn>l Hirai npi« savo nedaviau žinios. Laukiant 
^pasekmių gydymo, bet kad litrą, im » kurios mane gydėt, neatsinaujina skau- 
Idėjimas kojų, rankų, sąnariuose ir knuių bei raumenų, — tad dabar širdingai 
'dėkavoju už tokį t« įsinirą, e rą gvdvrr ą

Ant visada Joa s Pacu-:* 4549 Cambridge St.. Philadelphia, Pa.

^Daugybės dėkavonių ah inii kas iš kurių čion kol tų palalpinom.
J Jeigu tūkstančiai džiaugiasi ir d. kavoja už sugražinta gerą sveikata, tai
■ tikrai ir Tavo galima išgydyti. ‘ O
v THE PHILADELPHIA M. KLINIKI’l g:>Hnm p’lnai tikėti, nesyraP° 
^valdžios kontrole ir paties giilierimtoriacs u/lvirtiiihi. *
i Geresnių Nekarštų ir rinkim o kaip hlinik- j ucg .Hma surasti. J
> Skaitykit knygų k*Daktai ns”, i^. Kurios i-mok ii n<* tik nuo visokių ligw
Fapsiscrgėt, bot kaip ilsigydxii ir knip nuo sukrių bei vampyrų apsisaugo!. I 
* JEIGU ESI NESVEIKAS ir vargina kokia nors šviežiai atsiradusi arj 
|užsisenėjusi liga, bet dabar iv-ri k»d syki ant \ išaria but i išgydytu, lai pribuki 
Jin Kiiniko Ofisą nsabiškai. o jei kur toli gyveni, tai aprašyk lietuviškoj kai-J
■ boj savo ligą ir kns kenkia; o npi orėsi pri'-feiiSką rodą arba ir reikalingas lie-f 
^karstas, naujausio išradimo, kaip VA RAMS ieip ir MOTERIMS, speciališkaiĮ 
♦kiekvienam prie ligos sutaisytus, kurios irnmpam Įniko išgydo, kurios tik 
’Jligos užpuola varginimui žmonių ir paslaptingas be peilio, be pjaustymo, be 
^operacijų. Sekretai užlaikomi.“
v Visada reikia adrosuot teip:

tTHE PHILADELPHIA M. CLINIC
j 1117 Walnut St. Philadelphia, Pa.
FValandos: Nuo 10 Iki 4 po plot. Nedėliojo nuo 10 Iki 3. Vakarai* Ular. Ir Pėt. nuo 6-8.

•:------- - -t---------*™‘ ‘
^il*s apį'arsjuiuiao Ir [Mulėkovonės išliptos, uismgoa. Pilnai galima UMi, ,

kanodaugiau.se
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Del muso vaiku.
Darbas— tikriausias pini 

gas.
Vienoj szeimynoj numirus 

neturtingam tėvui, du broliai, 
Petras ir Andrius, kad palai
kius savo gyvenimą, priversti 
buvo eiti svietan uždarbiauti.

Vyresnysis brolis, Petras 
neatsitraukdamas toli nuo sa
vo gimtinio namelio, rūpinosi 
kuogreieziausiai susirasti bent 
koki kad ir sunku darba; rū
pestingai atlikdavo savo parei
gas, taupydavo skatiką ir ilgai 
netrukus tiek jo susitaupė, 
kad galėjo nusipirkti sklypeli 
žemes ir aprūpint savo reika
lus.

Jaunesnis gi brolis, An
drius, suvis kitaip pasielgė. 
Girdėdamas kitus pasakojant 
apie aukso kasyklas tolimose 
szalyee, nuplaukė tuojaus už 
juriu vandenėliu, ir nuėjo in 
kalnus aukso jeszkoti. Surado 
pagali s ir laukiama turtą, bet 
tuszcziose vietose, toli nuo 
žmonių, kur auksas menkai 
kainuoja, ir per tai turėjo nu
kęsti daug vargo ir bado. 
“Reikia grižti in savo szali, 
kur galėsiu tinkamai savo tur
tus sunaudoti” — taip galvojo 
jisai viena karta sugrižes isz 
darbo. Pasirenge kelionėn; 
bet pakol pargrįžo tėvynėn, 
visas savo auksines smiltis, ku
riu turėjo beveik pilnutėli 
maiszeli, priverstas buvo isz- 
parduoti. Pagalios suradęs pas 
pasiturinti savo broli prieglau
da, suprato ir pripažino, kad 
darbas tevyneje yra teisingiau 
sias ir tikriausias žmogaus tur 
tas.

Ponas ir beždžione.
Vienas ponas apsirgo pa 

žandenas ir negalėjo kalbėti- 
Tarnai matydami poną pavo
jingoj ligoj ir nesitikėdami 
iszgijimo, tempe ir nesze isz 
kambario visokius pono daik
tus. Tai visa mate ir ponas 
bet gerklei užkimus, negalėjo 
nei žodžio isztarti. Tam kam
bary buvo ir beždžione. Bež
džione, žinoma, stengiasi visa
me kame žmones pamėgdžioti. 
Tuoj bematant griebia nuo 
kėdės pono kelnes ir tempia 
perduria. Ponas, tai matyda
mas, negalėjo iszkesti nesijuo
kęs; garsiai sukvatojo, taip 
kad net truko gerkles pažan
dės, ir po keliu dienu visiszkai 
pasitaisė. Tarnus, kurie vogė 
serganezio pono daiktus, atsta
tė nuo vietos, o beždžione la
bai mylėjo ir laike, kaipo isz 
gelbėtoja nuo mirties.

Giuczas.
Viena karta pradėjo tris 

žmones ginezyties apie tai, 
koks iszradimas visureikalin- 
giausias. Vienas tarė:

— Visureikalingiausia yra 
garine maezina, dėlto kad ji 
padidina pirklyba ir darbus, 
ji taipogi padaro žmones dau
giau apszviestais. Kitas tarė:

— Visureikalingiausi yra 
geležie, dėlto kad be geležies 
nebutu nei geležinkeliu, nei 
daugybes kitu reikalingu 
daiktu ir maszinu. Treczias 
tarė:

— Ugnis, dėlto kad be ug
nies negalima gauti nei gele 
žies. Pirmiau žmones iszrado 
ugni, paskui iszsimoke kasti 
ir dirbti geleži ir tik antgalo 
iszrado garine maszina. Jie ne 
butu ugnies, žmones suszaltu 
nuo szalczio. Jei nebotu ug
nies mums reiktu valgyti ža
lia mesa ir žali rugiai. Jie ne
butu ugnies, negaletumem 
gauti isz rudu geležies, negalė
tume nukalti nei kirvio, nei 
piuklo, nei adatos, nei plūgo, 
nei szautuvo, nei meszkerio. 
Nebutu kuo statyti namu, arti 
žemes, siūti drapanų, nuszauti 
vilko, sugauti žuvies. Muau 
gyvenimas butu panaszus in 
gyvenimą žvėrių: bet mes ne
mokame gyventi kaip žvėris: 
mes neturime isz prigimimo 
nei szilto kailio, nei asztriu il- 
cziu, nei stipriu nagu. Be ug
nies mes numirtumem ne tik 
del szalczio, bet ir nuo bado 
ir žvėrių. Tiktai žmogus moka 
inkurti ugni; nei vienas žvėris 
to padaryti negali. Ne veltui 
ugni gerbe žmones senoveje. 
Ir dabar kurie-ne-kuiie žmo
nes meldžiasi priesz ugni, lyg 
priesz koki dievaiti. Ugnis 
atnesza žmonėms daug visokiu 
vargu (gaisru), bet daugiau at 
nesza naudos.

Ka gi darytumėme be ug
nies.

Vis be trijų.

Tresetas pasauleje randasi 
kvailiu:

Židas, jog geriausios kiau
lienos ne valgo.

Dvasiezkas, jog ne žino kam 
piningus krauna.

Ir gaidis, ba tada gieda ka
da visi miega.

2. Tris ypatas gali vest:
Meszka, kumele ir mergele.
3. Ant svieto riebiausi.
Mėsininko szuo, maluninko 

kiaule, ir dvasiszka jo gaspa- 
dine.

4. Tris, be ko ne gali gi- 
venti:

Be darbo, be valgio ir be 
miego.

B. RAGAŽINSKAS
Stebuklingioji szalis.
Atlantiko vandenyne, ku

riuo lietuviai in Amerika va
žiuoja, yra Islandijos sala, Is 
landija — tai stebuklinga sza
lis. Visoje ezalyje nėra nei 
vieno kalėjimo. Per tūkstanti 
metu Islandijoje tik du kartu 
isztiko vagyste. Abu vagiu 
teismas iszteisino, nes jie buvo 
labai neturtingu. Laiminga 
butu Lietuva, jei nors kiek 
butu panaszi.

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

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus.

54-56 N. Main St, 
Mahanoy City.

Namas kuriame Dickinsonas gyveno.
Tasai namas vadinasi Bleak House kuris randasi Angli

jo! už kuri angliezkas daktaras užmokėjo .C 3 000. Gyveno 
jame garsingi rasztininkai kaipo Dickinsonas, Elliot, Collins 
ir kiti.

Zbitkai amerikoniu. KUR BUN A
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William Brain ir jo pati.
Daug tasai žmogelis prisidėjo prie iszrinkimo demokra- 

tiszko kandydato Wilseno ant prezidento ir kaip rodos bus 
Bzrinktas.

Ka gera gaspadine ne
daro.

1 Niekada nejieszko raktu 
ba prie saves neszioja.

2. Prie naminiu užsiėmimu, 
neneszioja ilgos szlebes, ne pla 
ežiu rankovių o tai dėlto kad 
turėtu miklesnes rankas ir ko 
jas.

3. Nesiuncze paezios tarnai 
tęs in miestą su reikalais, nes 
nes eina drauge su ja.

4. Visokius daigtus in vira 
la, iszlaiko pasirūpina.

5. Neima ant bargo tavoru, 
nes užvieka gatavais pinigais 
užmoka.

6. Nepirkineja svarais ar 
pusvariais nes jagu isztenka 
pinigu ima ant kart daugiau.

7. No viro savo neima po 
kelis centus, nes ima po dau
giau teip kaip mėnesinė mokes 
ti ir veda rokunda tam tikroja 
kniguteje bet likusius pinigus 
ne iszdavineje ant nereikalin
gu daigtu.

8. Ne destineje butelėliu ane 
krepsziuku su nuodijenezeis 
daigiais.

9. Ne stato puodu su karsz- 
tais viralais kur vaikei galėtu 
dasiekt.

10. Nestato karsztu puodu 
rundeliu ir skauradu ant leke 
ruotu stalu, kamadu, ir kėdžių 
ir tt,

11. Ne daleidineje musėm 
in puldinėt in virala ir gėri
mus.

12. Gera gaspadine neverda 
nieko be uždangalo.

13. Verda ilgiau ant mažos 
ugnies negu ant dideles.

14. Ne daleidže idant pie
nas ir smetonele del kavos su
rūgtu.

15. Ne kala vinių su prosu 
in kietus daigtus, nes pasijiesz- 
ko sau kūjeli ar kirvuką.

10. Neima niekad žirklaicziu 
kad isztraukt vini ar atidarit 
koke dėžutė. O kaip daug yra 
moterių, katros su pagelba žirk 
laicziu isztraukineje kamszti 
isz butelio ir tankiause žirklai- 
tes nulaužė.

17. Ant pakeliu neperpiau 
je szniurelio tiktai atrisza ir 
szniureli pasideda kitam kar
tui.

18. Szluota turi turėt savo 
vieta atsakante, — o turi but 
visada szvarei užlaikita ir ant 
koto pastatita.

19. Niekados nesiplauje stik 
linei sudelei verdanezeme van 
denyje.

20. Nenaudoja piuku stali
nių daigtu del kas dieninio 
naudojimo.

21. Nenaudoja sidabriniu 
szauksztu prie kuknios užsiė
mimu ir nesiekaldo malku su 
stalineia peileis.
22. Nesistato ant stalo kieto 
sviesto arba perdaug skaisto.
23 Ant stalo nestato szalto

30 Buteliu su spiritu ir ka- 
rasinu nelaiko be kamszczio.

31. Ne daleidže, idant nesu- 
supeletu suris, duona ir kitoki 
valgomi daigtai.

32 Ne rieke duonos, kolei 
da szilta.

33 Nemusza kiausziniu in 
teszla nepavuosezius jiu.

34 Prairusi daigta nereike 
su špilkom sagit tiktai tuojaus 
susiut ir nereike laukt kol gu- 
zikelis iszpuola reike tuojaus 
pridrutit.

35 Nereike džiovit drėgnu 
czeveriku prie karszto pe- 
cziaus.

36 Vasaros laike vilnoni 
drabuži ir visokes skrandas rei 
ke ant czisto oro iszvedit su 
rikszte iszdulkit, o dedant in 
in skrine ar kabinant ant sie
nos su kamfaru ir pipirais trin 
tais gerai apibarstit.

37 Jagu vilnoni drabuži no 
ri imt ant saves pirmu kartu 
po vasarai reike iszdulkit ir 
su bersztu nuvalit.

38 Gera gazpadine nemiega 
igi prieszpiecziu ir nesedi pas 
kitus lig pusiaunaktei.

39 Ne užtrunka patvorije 
ir entrese ir neapkalbineje. ki
tu.

40 Gera gaspadine labai 
ne keneze kaip del jios tarnai
te daneszineje kokius plepa
lus.

41 Nepavedineje savo vaiku 
svetimiems nes prie saves juos 
laiko ir kada laikas ateina už

Angleskos gazietos apraszi 
neje apie zbitkus milionierku 
amerikoniniu kurios ant pare 
du meto daugybe piningu, o 
sukureis galėtu palengvint 
tukstanezius varguoliu.

Labiause atkreipė atida ant 
paredu pirktu Parižiuje per po 
nia Sh nts, paezia buvusio ka 
misoriaus Suvienytu Steitu 
prie dirbimo panaminio kana 
lo Tiejei pirkti parėdai per 
pilna svietiniu tusztumu mote- 
re apszacavota ant kamaros 
Najorke sziteip:

Vakarines szlebes, su patep 
lotom kvietkom raukomi pa- 
puoszta su aksomu ir kaspineis 
užmokėta kožna po $250.000. 
Tuju szlebiu buvo szeszios.

Juodas apredalas spacierinis 
kasztavo $350,000.

Ilga szlebe su uodega su 
daugybe mezgyniu $400.000

Už tuziną skrybėlių papuosz 
tu su struso plunksnom užmo 
keje poni Shonts $600,000.

Tris tuzinai baltu skuriūiu 
pirsztinaicziu kasztavo $75, 
000.

Papuosza mezgyneliu ant 
kaklo $300,000. '

Keturi korsetai'pavilkti f ran 
euzine sėtina $100,00.

Szeszios spacierines szlebes 
$600,00.

Keturios apikakles isz pui
kiu plunksnų $175,000.

Penkios szlebes vakarines 
isz aksomo papuosztos su mez- 
gineleis ir guzikais po $150,00 
kožna.

Du tuzinai czeveryku ir pan 
tapleliu tinkamu prie szlebiu 
$85, 000.

Del savo dukteries Teodo
ros pripirko poni Shonts szito 
kiu smulkmeniu.

Dvideszimts szeszes szlebes 
vakarines vertes $200,000.

Du gaubalus (ploszcziukus) 
po $125,00 už viena.

Tris steluotas szlebes spacie 
rines po $100,00 už kožna.

Tuziną poru czeveryku ant 
vertes $45,00.

Du gaubalai in teatra $150,- 
00.

Smulkmenos.
— Isz Kinu iszveža in už ru 

beže kas metas 11 milijonu 
szvituoklu (fanu.)

— Anglikinis parlamentas 
turi 1,200 salų.

— Kokie tai kantrus žmo
gus apskaiti, jog žmogus stl- 
mirkezioje per viena meta 4 
milijonus kartu.

— ^Vokietijoje vienas žie- 
gorninkas padari ziegori uez 
kuri duoda paranke, jog eje 
ko no geriause , per 9.000 me 
tu.

— Francuzinei gidintojei 
tikrina, jog obuolini gira (sal
de) saugoje žmonis no tifuso.

— Baltiko marioje kas die
na nuskensta 1 laivas.

— Kur szaltesni szalis, ten 
daugiau svėrė sniegenos žmo
gaus.

— Isz vieno daigto ira gar 
singiause Iszpanije ant svieto 
jog ne paveliję jokio maldna- 
mio statit, per ka židai ne ga
li būtie tenaitineis abivateleis 
ir visi skaitosi kaipo svetimže- 
mei.

— Mieste London ira ant 
tarnistos 240,000 merginu.

— Per mokintus ira apro
buota, jog visokiu kirmelaieziu 
ir vabalu 600 000.

— Afrikoje, žmonis kalba

Mano brolis Juozas Jondžas paei
na isz Kauno gub, Szauliu pav., 
Grudžiu volos., apie 4 m kaip Ame- 
rike, pirmiau gyveno Amherst, 
Mass , o dabar nežinau kur, turiu 
svarbu reikalą jis pats ar kas kitas 
praszau duot žino ant adreso:

Kaz. Jondzas.
C. I). Gilead, Conn.

Mano pusbroliai Juozas Andrius ir 
Motiejus Osiliai paeina isz Suvalkų 
gub., Sanapiles pav., Skrandžiu pa
ra., pirmiau gyveno apie Pittstona, o 
dabar nežinau kur jie pats ar kas ki
tas praszau duot žine ant adreso:

Ant. Senkus.
625 W. Center St.

Mahanoy City, Pa.

Mano draugas Jonas Judeszka pa
eina isz Suvalkų gub., Kalvarijos 
pav., Kaudienaus gmino., Zapalimu 
kaimo., pirmiau gyveno Pittstone, o 
dabar nežinau kur, jis pats ar kas ki
tas praszau duot žine ant adreso:

J, Dereszkewicz.
Box 2. Connorwille Ohio.

Mano pusbrolis Jurgis Martinaitis, 
6 m. kaip amerike, atvaževo in Beth
lehem, Pa. o isz tenai in Thomas, 
W. Va. paeina isz Kauno gub., Pa
nevėžio pav.; Pakruvu paczto jis 
pats ar kas kitas praszau duct žine 
ant adreso: (13’°^)

G. Andruzonis
Box 55 Morea, Pa.

Mano brolis Jonas Pauliukas pa
eina isz Kauno gub., Szauliu pav,, 
apie 10 m. kaip amerike, pirmiau gy 
veno Hartford, Conn. o dabar neži
nau kur jis pats ar kas kitas praszau 
duot žine ant adreso:

Fr. Pauliukas
450% Ma;n St, Hartford Conn,

Mano brolis Andrius Rauba pir
miau gyveno Skrantuose 2 metai ad- 
gal gavau gromata iž Kanados, o da 
bar nežinau kur, paeina isz Suvalkų 
gub., Mariampoles pav., Mikaliszkiu 
gmino, jis pats ar kas kits praszau 
duot žin e ant adreso: (gc ’oą)

Jos. Rauba
Box 15 Johnson City, III

Del antros dukters Marga- 
rietos pirko poni Shonts asz- 
tuones skrybėlės, už kuriais 
užmokėjo $400,00.

Tris spacierines szlebes kasz 
tavo $100 00 kožna.

Antkaklis isz žemeziugu 
kaisziotas deimantais $2.000.

Gaubalas ant teatro; tuzinas 
pantafleliu czeveryku szilkines 
paneziakos kasztuoje $150,00.

O kiek da ten buvo visokiu 
smulkmeniu ir visokiu niek
niekiu apatiniu drabužiu, žiur
kių in plaukus ir kitokiu džin- 
džiku — brindžiku, szepetu- 
kiu dantim, szuku, szukeliu ir 
szukucziu baltinimu visokiu 
dalies kūno del papuoszos ir 
tt. ir tt. tai euraszai kamaros 
ne iszreikeze.

Užmokėjo no tu smulkme
niu akcyzios $1,300,00. Isz to 
gali sau perstatyt zbitkus 
amerikoniniu dasidirbeliu.

Jagu pati tokia Shonts’o ku
ris da ne yra jokiu turezium, 
kaip tai kiti tiek moka iszduo- 
ti piningu ant paredu — tai 
kiek iszduoda tikros czionaiti- 
nes milionierkos?

Ar mokate Angliška kalbas^?
<] Šiomis dienomis isOjo is spaudos labai naudinga knyga, antra laida su 

pataisymu: Vienatis Savo Rusios Lietuviskni-Angliškos Kalbos Rankvedis bei 
Žodynėlis Lietuviškal-Angliskassn Fonetlsku Ištarimu; Lessons in Reading ir 
Kaip Tapti Jungtiniiį Amerikos Valstybių Piliečiu. <J Yra tai praktiškas 
RANKVEDIS del išmokimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius.^ <J Ji
sai yra parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa lietuviški žodžiai, 
paskui angliškas tekstas, o trečioje eilejo teisingas ištarimas. „<]] Toliaus seka 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškns su Fonetiškų Ištarimu. q Cionais surinkta 
svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieninėje kalboje. <J Pagalios tal
pinusi trumpos pasakaites ir Lessons in Reading, delei geresnio išsilavinimo 
angliškojo kalboje. C] O prie galo knygos telpa pamokymas tiems, kurio nori 
palikti Jugtiuiu Amerikos Valstybių Piliečiais. <3 Kiekvienas lietuvis atvy
kęs į šitų šalį privalo nors šiek-tiok susipažinti su elementariškomis teisOmis 
eito krašto ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taipgi šitas su piemen tas prio 
knygos yra labai naudingas dėlei kiekvieno lietuvio, kuris norėtų pasilikti 
Amerikos Valstybių Piliečiu, pusi. 240.

/Kaina popieros apdaruose............................$1.25
Gražiais audimo apdarais............................ $1.50

Užsisakant “Rankvedj”, reikia draugo ir pinįgus siųsti per pačto Mo
ney Orderi arba registruotam laiško adresuojant šitaip:

Jonas M. Tananevičia,
3249-53 S. Morgan St., Chicago, III.

BANKING HOUSE
Kampas Beade Ulicze 

Telefonas: Worth 2822.

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 Tukstancziu 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 

K rajaus už pi^iause preke.
Paszportus del keliaujenoziu in Kraju pastorojame.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkae Poperas bu 

paliudyimu Konsulio,
Atjeszkojima Daliu atliekame kuotefsingiauBiai.

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

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

Asz Ona Ludvikiene pajieszkau 
savo vyro James Ludvika, kuris isz- 
važevo nog manes in Kentuckey o 
isz ten in kur kitur, dabar nežinau 
kur jis pats ar kas kitas praszau duot 
žine ant adreso: (gę> -oą)

Mrs. Anna Ludvikiene
Box 83 Malecolt, W. Va,

Iszvežineje ijosios piningus 
in užrubeže ir tenais juosius 
palieka; tai ne dyvai jog Ame- 
rikas biednyn eina, jagu pi
ningai sukuopinti juodu ir 
pusletu delnu darbinyko, ne 
sugryžta in jio kiszeni, nes ei
na zbitkui padykusiom bobom.'

Kad tai tieje milijonai butu 
paversti del miniu biednu dar
bininku kurie sutverineje tur
tus, — kiek tai nuszluostytu 
aszaru del vargučiu o už viesz- 
patautu daugiau laimes ant 
tos aszaru pakalnes, ant kurion 
vieni džiaugėsi smagumuose o 
kiti kenezia amžina vargai...

DIDIS GYDYTOJAS
DR. IOHOTAS STANKUS, M. D 

VIHNTATINZS TIKRAS LIETUVIS 
DAKTARAS FHIEADELPHIJOJE.

M. VARZINSKAS
Lietuviazkas FotografistM 

306 E. Centre 8t. Mahanoy City.
Puikai ir pigai nutrauk* rišokatFotogrtfijc* 
Padaro Dideliu Fotografijai iaa tnaliu ir 
indoda in Raimua, Indeda in Špilka* 
Kom para* ir L L Parduoda riaokM R«i mra 
UntMTei riran-miaotaia rnikaiaia mUc 
kl'.nr aiti, kaip tik paa aavn tona gyra«tc|i 
k psftin^aaa Yartlnakn kam padare 
rinka knae^riaace • ir u>f aiiediak 
AM MceaRsCk* Md Pe^ r.-^i

Lietuviszka Agentūra
Laivakorozia ant geriausiu Laivu 

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

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.

Introligatorne.-^
APD1BBTUVE KNTGU.

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

Gydo visokias ligas: vyrų, moterų Ir 
vaikų. Atsišaukusiems Iš toliaus per 
laiškus suteikia daktarišku rodp dovanai. 
Atėjusiems į oflsęt ištyrir geriausiai Ilgas 
Ir duoda savo gyduoles už menkp užmo
kestį. Jis turi didelęmedlkališkąpraktiku 
kaip tai: pabaigęs Medlkališkę, Universi
tetu, buvo inicstavu daktaru mieste Indi
anapolis, Inch ir baigęs mokslus didžioje 
mokykloje THE NEW YORK POST
GRADUATE MEDICAD SCHO
OL and HOSPITAL. Dabar gydo 
visokias ligas su gyduolėmis,darimu ope
racijų ir su elektrikos mašinomis. .

PASARGA. Neklausykit to žydbernlų ■ 
humbugo Medical Clinic, katras sako,kad su X-ray jokios ligos negalima su- I 
rastL Aš su pagelba X-ray surandu pasekmingai šias ligas: Augančius ak- B 
menls tulžyje ir kepenjse (goll-stones)’, akmenis augančius Inkstuose (Ne- B 
phroHthiasis), akmenis augančius pūslėje, ronas skilvyje (gastric ulcers), Iš- B 
narinius kaulu narius, sulaužytus kaulus, ir t. t. Apsisaugokite j u tos nau
jos daktariškos knygos, nes ja ne daktaras rašė, bet žydbemlai, kurio tarna
vo pas New Yorko šarlatanus Collins ir Ferdelo Hartman. Sulig sukigimo 
j turmą New Yorko šarlatanu, jų tarnai, žydhcrnlal, atsirlogllno čionai, užsi
dėjo tę humbugo Medical Clinic, katraa jokios ligos negalįs surasti su X-ray. 
Apsisaugokite ju visokia laišku Ir knygų, n» s ant ju nėra pasirašiusio dak
taro, o kas bijo savo vardę pasirašyti, tai ten yra apgavystė.

Turiu šimtus padėkavoniu. Kelias čionai talpinu:
AŠ’Juozapas Svilba, 10’ 1 Carlton St., Philadelphia, Pa., daug daktaru I 

atlankiau, o nei vienas negalėjo manęs išgydyti, bet daktarus Ignotas Stan
kus su pagelb i X-i ty mano išgydo. Ištariu širdingu ačiū.

Petras S.iins, 2J Gr n I i. re, Campello, Mass., taip rašo: Mano moteris 
ilgai sirgo ir iš'ydyti jos negalėjo. Ji tu n jo kosulį, skrepliavimę, skaudė
jimą paširdžiu ir krutlnCje. Kuomet atsišaukiau pas daktara Ignotu Stan
kų ir šitai jis išgydo mano su pirmu pasiuntimu gyduolių. Dabar 
didžiai širdin : ii ač'.u už gerus gyduoles.Dle\e duok jam lig? amžių,kad ga
lėtu ir kitus sergančius g' Ibėli.

Iš Brooklyn, N. Y., 38 So 2 nd Ct JLare išgydo daktaras Stankus nuo 
išbėrimo veido, slinkimo plunka, gr< ;io f ■•įpykimo ir išgąsčio. Julė Dailldie- 
niutū. Tos padėkavonės vra įdėtos bu pavelijimu pačiu pacijentu.

DR. IGKATIuS STANKUS, M. D.
1210 So. Bread St.. Philadelphia, Fa.

Oflc? r Nuo9 11:1 1 popiet -> 7 l’<I 9 vakare. Snbatomls nuo 10 
valandos ( ryto l!:I*8 vai. v;;'.. .. .'.-Įlomis nno 1 Iki 4 vai. po pietų.

W. Rynkewiczius
-:NOTAKIUSZA8s-

233-235 W. Centre St., •> Mahanoy City, Pa.
ApMBfej* Naana ir Namfans Rakandas n«f Upiiea.

Lletvvisxka Ageatora. KabUtu Bankinis ir pardavbte Szipknrcrin nt risnVa U*
Parduoda Szipkortes ant 
risokiu drueziauriu if 
perinusia Laivu.
Suncsiu Piningus la

Visas Dalis Svieto
ffvicsiauss ir pigiausi 
vbi tie kuria per mus 
kuito apito tai geria tina

Paduoda Doetovierne 
ki ta ka neri sarę daM

viralo.
24. Pieną prie užvirimo tu 

ri prižiūrėt idant neiszbegtu 
arba neprisviltu.

25 Prižiūri idant cioberei 
neperdžiūtu.

26 Nepalieka muilo vande- 
nije.

27. Sujuodusiu marszkiniu 
ir visu apati niu drabužiu ne 
kemsza in gurbą.

28. Neiszdalina apatiniu dra 
bužiu nedėlios rita nes subato- 
je po piet.

9- Vakarais nepavelija idant 
szviesa žibėtu.

700 liežuveis.
— Mete 1851 isz Ajrijos in 

Su v. Valdibas buvo didžiau 
sias skaitlis iszeiviu ba net 190, 
322 ipatos.

— No laiko smerties Didžio 
jo Petro (caro rusijos) tiktai 
du valdonai numere savo smer 
cze: Katarina II Aleksandras 
III, tėvas tebirio caro Mikalo 
jaus. Isz to gali numanit, jog 
žmonije kas kartas labiau ingi 
je protą.

— Anglijoje suvalgo kas 
metas vaisiu ant 50 milijonu 
dol.

UNION RATIONAL RANK.
MA HANOI CITY, PA.

CAPITOL STOCK $125,000. SURPLUS IR PROFITS >300,(XM
Į Snv.Valit. Randai twi ■nil Banke sėdėta pialnsv.

' Mokame antra procentą ant indetn pining*
: Procentą prided;.m prie tavo pininga pirma
į g diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant 
j..]t " ar atneszi parodint knygute ar ne.
į’rf '■ Mea norim kad ir jus turėtumėt reikale ra 
f f * musu Banke, nepaisant ar mažas ar dydelia.
? HarriMM Bali, Prerideita*.

F. J.Naoaaa, Vic«-Prezidaetaa.
W.H.KAhr KaaįjeriM.

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

Varszavoje, kuris turi euviraz 15 metu iszbandimm, 
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant ist 
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus Trotimui 
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gyd* 
Savvaliszkas Ligas. Jiojo specialiszkumas yra gydimas 
Užsisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, rlauozis 
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubeginrtl, 
Užsisnejusias Ligas kad ir riajinanczios nog Tėvu,

Reikale raszykite ant adreso
nn vm rn 638 Penn Ave., Pittsburg, Pb. 
uHi KULtn Adiaos: tiki 5 vakare. Nedalu neg 9iki

Linksma Valanda, Dilgeles,
Dagia, Draugas, Tėvynė ir Lt. 

Prisiunsdami knygas apmokekyte paeito ai 
ekspreso kasztus. Adresas:

Lithuanian Bindery.
514 W. Spruce. Mahanoy City.

...Sabateai*... 
• ryte lyc 12 a£

Vienatine Lietuviszka Banka bu kapitolu $75,000 
kuris randasi popriežiur Valstijos Pennsylvanios ir 
talpinusi locnam name kurios verte isznesa apie 
$150,000.00. Priima piningus ant paozedumo ir 
moka 4 procentą. Siunczia piningus in visas dalis 
svieto, greioziause ir pigiause. Agentūra minėtos 
Bankos P. V. OBIECUNAS & CO., parduoda 
Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius 
rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu 
kancelarije po vadovyste Karaliaus v arnsziausNotariuszo už 
tvirtinto per Gub. Vai.Pennsylvanios; padaro Doviernastis ir 
kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Russijos Konsulis.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
Cor. 12-th.& Carson St., S.S.Pittsburg, Fa
AGE NCI J A P. V. OBIECUNAS & CO

Iiipj.il
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DR. ALEX. O'MALLEY 
SPECIALISTAS

Mrs. W. Davis
101 W. Pine St.

Mahanoy City, Pa,

— -Kokis tai žmogelis Ker- 
minski? isz Mikado prigėrė 
Lakeside Nedelos diena. Tu
rėjo vandeni iszleisti isz prūdo 
ydant surast kuna.

390 Uaimi tiktai už on MITUI I* V'l'l \< |-

D.F Guinan, Kasijerius.
M. Gavula.
W. J. Milės.

NO. 6.
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ar kas kitas apie ji prane- 
ant adreso: (ig oi)
Mare Szerpenskiene., 

601 W. Mnhanoy St.
Mahanoy City, Pa.

— Redingo kompanije per- 
sergsti jago sugaus ypatas 
vaikszcziojant ant geležkeliu 
tai be jokio pardono areszta- 
vos ir nubaus ant 10 doleriu.

Titon, 111 — Aukos su
rinktos per B. Stumbrą del 
Jono langes $5. 10 centu isz 
tariu s ežiu visiems aukauto
jams:

RUSISZKA — AMERIKONIŠKA — LINIJA.
-PUIKIAUSI. D1I121AVSI IK GKE1CZ1AUSI GARLAIVAI—

Garlaivai iszeina kas dvi nedelas tarp New Yorko o Rusijos be jekiu perstojimu.
PUIKI GARLAIVAI. CZAW — ki-rsk _ kurkia

In Rotterdama S Dienaa. in Libaua 11 Dienu. |
$33 Treczla Klnea £35 I
£18 Antra Klaea £50
$ti5 Pirma Klaea $75 Į ... o   ,____
A. E. JOHNSON & CO., (General Paiienger Agts.) 27 Broadway, New York, N.Y.

(Per nauja Hay’s Creek kelia)

Treinai apleis Mahanoju 7:40 ryte. Isz Shenandoro 7:20 ryte.
Tikietai geri tik ant szito ppecialiszko troino.

Grįžtant apleis Harvey’s Lake 6:05 vakare. Wilkes-Barre 6:50 vak.
Apie dauginus galima dasižinot ant L, V. stacijų.

Knyga druezei susinta.
Kas nusipirks, ras visok 
Dainų isz visu užkaboriu 1 
dainoja Lietuvoja.

Nusipirkite o turėsite Daineln, 
Percieia meta ant visu d i end u

“SAULE”
Mahanoy City, Pa.

TIESIOG ISZ SENO KRAJAUS.
Pas mus randasi visoki Gėrimai

I patrau kti isz Rusijos, Francijos, Prusu. 
| Anglijos, Iszpanijos ir Italijos. Jus 
I Lietuviai, kurie esat gere Lietuvoj, 
I Ruska Areilka, pasitraukit tos paezios 
I ant atmintos Seno Kraujaus, §1.50 už 
i buteli. Teiposgi galit gaut pas mane 
I visokiu Amerikoniszku gėrimu. Musu 
I Dektine po $3 galioną yra geriause ka 
I galit gaut už tos pinigus. Prisiuskit 
| savo adrisa del kataliogo.
IFr.Strawinskas 1807 Carson St;ritt»bnr8h,p,.

GYVENIMAS VISU SZVSNTU
i Didele knyga api 13(D puelapu 
, Visos G dali** drueziai ir puikei 
'i apdaryta. Kasztus nusiuntimo 
‘ mes apmokame PREKE TIK $4

W. D. Boczkow>ki-Co.
MAHANOY CITY, PA.

Ar turi spuogus ant veido.
Raszykile tuojaus, atsiųsdami stem 

pa del dykos informacijos. (gę oą) 
Aknol -Remedy Co. 
Dep. R, Z. 348 E. 15 St.

New York.

yra sudėti Piningai Banke.
Bet da randasi tukstanoziai tokiu 
žmonių kurie da niekad neturėjo 
sudėtus Banke Piningus ir ne yra 
padėjime iszduoti “Ctfekius.” 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.

ASZ GYDAU^rf*-
RUPTURA—Be peilo ir be

operacijos.
VARIKOCELE -Be skausmingu 

daktariszku budu.
STRIKTURA--Be peilo ir dideliu 

skausmu.
UŽTRUCINTA KRAUJA -Be

mineraliszku mikstūrų 
arka pavojingu gyduolių. 

Patrolijima Nervi.zkuma Be pa\ O] 1 Ilgu 
ir Slaptingos Lygos gydllolitl.

Visa iszaiszkinima apie mano būda 
gydimo paduodu tiems kanores žinoti.

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

Wilkes-Barre, Pa.
Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai susi
kalbama ir susiraszoma. (Xvpsanj.)

Parduoda Szipkortes ant geriausiu 
linijų in ir isz Lietuvos. Siunczia 
Piningus in Visas Dalis Svieto greita* 
pigiai ir teisingai. Raszikite paa 
mane o gausite teisinga atsakim? 
Teipgi užlaikau dideli kroma visokiu 
Valgomu Tavoru ir Buozerne

Franu Petraiti* - Clymer, Pa.

No. 6.
Nusipirkite sau keletą 
Buteliu

HORKEVICZIAUS
'Geriausia Arielka
Mieste. Tik $1 už Buteli. 
Teipgi czi» gausite ir visokio 
kitu gėrimu. Ateikyte daba* 
prieaz lai ka, duokite iav» 
orderi o bus jums pristatyt*

RYNKIEVICZIA
233-235 W. CENTRE ST.

Ant pardavimo
Puikus namai ant

Pine ulyczios ant dvieju 
liju, o ant kito loto randasi
drukarne ir kalviu »zapas At- 
nesza gera randa. Dasižinokite 
pas. (ig oi)

IR — KURSK — RUSSIA
Garlaivai iazeia f Kurpk- 13 l iepos (July) įz New Yorko I Czar’ (nauj“B)27 (*'"l.v) 
iez Mew YcrKo | BuHB|a io Rugpjuczio (Aug.)
Apie dauglane daelZinoeite pan mueo agentus ari>u

LidrahAGENim IWW MINIS
Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje 

turiu dideli agentūra ir kontora bankini 
savo locnarn name vertes $12,000.00 
Parduodu laiva-kortes ant geiiausiu ir 
greieziausiu laivu. Siuncziu piningus in 
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus 

_____ _ ___ _ __ pas save nei vienos dienos, bet tuojaus 
iszsiunoziu in prisakyta vieta. . Iszmainau Rusiszkus piningus ant ameriko- 
niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reikė prisiųsti 

j marke ant”atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite sziteip: 

A. J. KEYDOSZ1US, 202 Troy St. Dayton, Ohio.

S. Norkewicz
408 West Mabaaot he.

Iszradimas
Apraszinia siunczia dykai 
Kaip galima apsaugoti no ligų ir pats 
iszsigydyti be daktaro visokias ligas, 

Plauku puolimą ir užsiauginima, 
Nežuli, Papuczkus, Pleiskanas 
ir kitas panašaias ligas.

Nekuriama apgavejams daktarams 
inmokate po keletą desetku doleriu 
už neiszgydima. Nautlokytea greitai 
isz szitos progos. Raszykite tuojaus 
ant adreso pas Specialistus:

Drs. Brundza & Co.
B’dway & So. 8-th. Brooklyn, N.Y.

DR. ALEX. O’MALLEY 
—SPECIALISTAS—

NERVISZKU IR KRONISZKU LIGU.

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 nesisarmatiusite• • . -1 svietu] pasirodyt.

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

visokiu Vasariniu Apmlimu 
Vyrams ir Vaikams kaipo tai: 
Skribeliu, Kepurių, virszutinu 
ir apatinu ApredaliiijKaluieriu 
Nektaizu ir t. t.

ISZ LIETUVISZKO 
KAIMELI).

— Per džiulaju buvo ir to
kiu, ka piszkino vienas kitam 
per ciferblotus, o vėliaus užmo 
kejo už piszkinima pas vaitus. 
Juk tai lietuviszkas patrijotiz- 
mas!

— Praejta utarninka klosz 
• torije Glen Ridde, Pa. zokone 

Franciszkonku priėmė juoda 
habita ir velona pan na Mari- 

~ joną Bražaicziute isz Mahano 
jaus. Varda apturėjo sesuo 
Beatissima.

— Jonas Fry 15 metu se
numo, geisdamas nuszoktie 
nuo tavorinio trūkio arti Buk- 
mautee, puolė po ratais, kurie 
antrine abi kojas Ligonbute 
je daktarai turėjo nupjauti.

— Diena 22 bus žinoma 
kaipo “button day’’. Taja tai 
diena visi anglekasei prigulinti 
prie unijos turės parodyt savo 
guzikelius, jog yra gerais unis- 
tais o tieje ka da nepriguli 
prie unijos yra užpraezomi 
prie insiraszimo jago ne geidže 
turėt ergeli.

— Yra tai žveriszkas pa
pratimas ne kuriu žmonių 
džiaugtis isz nelaimes savo ar
timu, kaip tai atsitiko Nedelos 
diena prie Pennsylvanijos prū
do. Vienas isz musu lietuviez- 
ku vaiku, nevos mokino savo 
drauga Szuchaju plaukti, ka
da jau nuplaukė ant vydurio 
prūdo paliko nelaiminga kuris 
pradėjo skensti. Matydami tai 
kiti draugai A. Žukauckas ir 
Lisauckas priplaukė prie 
Szuchajaus ir su pavojum savo 
gyvascziu ižgialbejo jau sken- 
stanti drauga. Tasai szeezkas 
mokytojas da džiaugėsi isz ne
laimes skenstanczio.

— Apie 6:30 Panedelio 
ryta, kada Vincas JozikAitie 
ėjo in darba, nesitikėdamas jo
kios nelaimes, likos trenktas 
per Redingo pasažierini truki 
ir sumaltas po ratais.—Isz to
kiu pnežascziu geležinkelei 
apsaugoje žmonis, ydant ne 
vaikszcziotu ant geležkeliu. 
Nabaszninkas paliko paczia 
ir 2 vaiku ir gyveno ant 1310 
E. Pine St.

— Jago kam yra reikalingi 
naminei rakandai tegul nuejna 
po No. 220 West Railroad uli. 
nes locnininkas parduos pigei 
ba apleidže miestą. Kas pirks 
rakandus turės pirmybe prie 
parandavojimo stubu.

— Nuo panedelio Lehigh 
Valles kompanije uždėjo nau
ja truki del anglekasiu kuris 
apleis Mahanoju in Bukmau- 
te, aplinkui Delana, ant 6.15 
isz ryto o sugriž isz tenais 4 40 
po piet.

Gilbertville, Mass.— 
Darbai czion girai ejna, už- 
darbei nevisai menki, bet isz 
priežasties brangumo maisto 
isz uždarbio menkai kas lieka.

— Rindasi czion tris lenku 
mėsininkai isz kuriu malones 
(?) minta lietuvei ir Lenkai 
— apie 800 žmonių. Mesa 
gaunama kanomenkiausia, 
kiauszinei supuvę, deszrose 
kartais randama žiurkes kt- 
jeles, o duonoje pelu pipirus 
ir t. t. Kada toki maisto sugra 
žini mėsininkui tai atsako: “a 
co ja winien, ja sam kielbas i 
chleba nie robie, jak nie chcesz 
to nie bierz.” Ka turi žmogus 
ant tokio atsakimo sakvt? turi 
tylėt o iszkrapsztes pipirus 
peilti turi valgyt.

— Tai-gi, randasi, 
nais in 200 Lietuviu

Tegul atsiszaukia.
Raulas Szerpenskas kurie 

eea apie 18 m. amerike ir dar 
gyveno Glencoe, Ohio, Jio pa
ti Marijona atvažiavo isz Lie
tuvos ir dar randasi pas žmo
nis Mahanoju je. Tegul jie 
pate 
eza

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

...SAVININKAS IR FABRIKANTA8.„ 

Garsiu Lletuvlszku-Lenklszku Vaisiu.

SHENANDOAH, PA.
— Terp žmonių vieszpa- 

tauje malszumas.
— Ketverge turės puikia 

ekskursije muso lietuviszkas 
benas in Egwood parka— 
Szanaokue. Pirmas trūkis ap
leis 8 valanda isz rito o antras 
1 po piet ant Rūdingo gelež- 
kelio, tikietas kaeztuos 60 cen
tu ten ir adgal. Szelpkyte mu
so garsinga lietuviezka bena.

— Juozukas, 5 metu senu
mo sūnelis ponstvos Jono Miel- 
dažio, kiiaucziaus, turėjo bai
sia nelaime laike džulajaus 
Insidejo torpedini patroną in 
burna kuri isz nežinių sukan
do; eksplozije kylus, baisei 
sudraskė veidą, perskalde žan
dą ir dantų smegenys. Badai 
isz sužeidimu mirs.

— Pati Martino Ignatavi- 
cziaus mirė Ai-hlando ligon- 
butije nuo užtrucinimo krau
jo. Velione turėjo 44 metus 
senumo, paliko vyra ir penkis 
vaikus dydeliam nubudime.

— Viktoras Auszra, 42 me
tu senumo, nuvažiavęs in Potts 
ville, pavalgias pietus, hoteli- 
je iszejo laukan o už keliu mi- 
nutu rado jojo sustingusi ku
na, kuri adgabeno czionais pas 
broli ant palaidojimo.

cz.io- 
ir ar 

negalėtu užsidėt savo kremus 
isz kuriu turėtu dydesne nau
da o patis save neskriaustu? 
Yraczion ir dvi karezernos, 
kuriuose žmogelis gali užsigert 
Nedeloj kaip varszavinis sziau 
ežius.

— Lietuviu apszvieta da bu 
tu ne kas, kad teip tankei 
nesipesztu. Tankiause po ko 
kiam baliukui ar veieiliu tai 
ir turi ženklus ant c fublatu 
o sūdąs isz to teip-gi pasinau 
doje puikei. Laikas butu muso 
broliams susiprasti. Laikrasz- 
cziu pareina apie septini (ko
kiu pareina tai “Saule” yra- 
papratus garsinti, nei tas yra 

'suvisai nereikalinga R) kas 
ant tiek skaitlaus Lietuviu, 
suvisai neužtektinai.

Wilkes Barre, Pa. — 
“Draugas” jau ižsikrauste in 
Czikaga.

— Muso tautieczei malszei 
gyvena; kaip kur ant “pecziu” 
davgiause triukszmo padaro.

— Tomis dienomis lankosi 
pas Daktara J. W. Zigmanda, 
jojo dvi sesutes Helena ir Ona 
isz Waterburio, Conn, kuriuos 
pribuvo palioksmyt savo bro
leli. Yra tai patogios ir inteli- 
gentos lietuviszkos dukros.

New Haven, Conn. — 
Lietuviu czion randasi pusėti
nas būrelis apie 900 kurie 
nuo senei yra czion apsigyve- 
nia o tik tziam laikui da ne 
turi savo bažnytėlės. Szi meta 
truputi ‘ sujudo, bet be jokios 
tvarkos, biskupas davė kunin- 
ga kuris laike pamaldas ant sa 
les. Kuningas gyvena Ansoni- 
joiir pribuna czion kas Nede- 
lia, aprūpindamas užganadi- 
nanezei tykinezius. Kun. Sat- 
kus pradėjo turėti parapije, 
jau buvo sudeja kelis tukstan- 
czius dolerius ir nutarė pirkt 
bažnycze nuo Lenku už $27.- 
000. Bet atsirado darkytoju 
kurie mažai turi tykejimo, 
darydami visokes kliutes del 
geru krikszczioniu, kad užra- 
szyti bažnyczia aut parapijos o 
ne ant biskupo. Isz to kilo ne
supratimai su kun. Juoduos 
aveles parsitraukė isz Skrantu 
neprigulminga pastoreli kuris 
be pavelinimo pradėjo tvert 
parapije, o maž tykiai ejna 
klansit tuju pamaldų be jokio 
apsvarstimo nužemindami ka- 
talikiezka tikėjimą ir patis sa
ve. Darote per tai geda, jog 
teip save nužeminai akyse do
ru žmonių. Apsvarstykite ge
rai ka darote ydant po tam ne- i 
sigraudintumet. S E. 1

NAUJA KNYGA 
-PO VARDU- 

PRIEJGIAUSES 
MOKSLAS 

ANGLISZKO 
LIEŽUVIO BE 

PAGIALBOS KITO. 

Yra tai praktiezniause Knyga 
kokios lig sziol Lietuvei turėjo. 

Ir teip sudėta, jog ka tiktai 
pribuvias Grinorius isz Lietuvos 
gali in trumpa laika pats per 
save is^mokti Angelskai sziuk 
tiek kalbėt. 

Toji Knyga druozei apdarita 
in Franouzini raudona audima 
ir kasztuoje tiktai J j e Kasztua 
nusiuntimo mes apmokame, 

SAULE Mahanoy City

(b 1

Putpela savo lizdą tarp javu 
be turinti anksti iszleke kad 
savo vaikams valgio atne-ztie. 
Kaip ant vakaro sugrįžo, vai
kai iejei raudodami tari:

— Ach mccziute, mes dide 
lei bedoi esame, gaspadonus 
sziu lauku szedien praėjo ir sa 
vam sžuniui tari:

— Laikas ira rugius pjautie 
ejk in kaiminus ir pakviesk 
juos, kad ritoi in pjuti ateitu.

Putpela atšaki:
— Ijei taip ira, tai mes da- 

laiko turime, nes kaiminai ne 
teip greitai in dalba ateis.

Sekancze diena putpela vė
lei iszleki, savo vaikams val
gius jeszkote. Ijei ant vakaro 
pargrįžus vaikai velei raudo
dami tari:

— Ach mccziute, mes didės 
nei priegadoi esame, nes gas- 
padorius szedien su savo sū
num praeidamas ir rugius ap 
žiūrėdamas tari:

— Mano kaiminai szedien 
ne atėjo, bet jau didis laikas 
ira, rugius pjauti. Tuojaus 
nueik pas mano kaiminus ir 
pakviesk juos, kad ritoi in rug 
pjuti ateitu.

Cze putpela atšaki:
Ijei taipo ira, tai da laiko tu 

rime ,nes kaiminai ne teip gre’ 
tai in darba ateis.

Ta senoji ir tncze diena isz 
leki, vaikams valgiu jeszkotie 
Kaip ant vakaro velei sugrįžo, 
vaikai didelei raudodami tari:

— Ach mccziute, mes di
džiausiojo bedoje esame, nes 
gaspadorius szedien praejda- 
mas savo sunui tari:

— Mano draugai szedien ne 
atėjo tai-gi prisigatavikis, mu 
du patis ta darba atliksiva.

Putpela tari:
— Dabar laikas paliktie, 

piis’gatavikit mieli valkelei, 
kad ritoi ant gaidžiu szalin 
trauktumem.

Kas tiktai svetimu pagelbės 
ant darbu laukia tas prisi 
gauna, nes kas savo paeziom 
rankom darbus nutveria, tas 
Dievo garvia ingi ja.

S:-bI
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Ant pardavimo.
Namai ant 3familiju su tvar 

tu ant viso loto ant W. Loyd 
St. Shenandoah, Pa Szito pra 
perte geram padėjime ir parsi- 
duos neperbrangiai baleeni 
ninkas ketina važuoti :n Lie
tuva. Dasižinokite pas. (9g 'oį)

J hn Laurinavicz,
300 W. Lloyd St,

Sh nandoah, Pa.

GERI APREDIMAI DEL 
VARIU, 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 varda ir turime daugybe 
tokiu kostumeriu ka kitur jau neperka savo 
drabuži kaip tik pas mumis.
/Mahanoy City, Shenandoah, 
VJiUincLll S Mt.Carinei, Landsford.

Tiems ka turi Bondsus.
Locnininkai bondsu pirkti 

1903 mete nog Mnh.inoy City 
Water Co. privalo atneszt 
tuos bondsus in First National 
Banka kur gaus už jias uzmo 
kęsti arba gales permainyt aut 
nauju bondsu. Procentas se
nu bondsu pasibaigs 1 diena 
Liepos 1912. (j 1)

E. S. Silliman Prez.

Kas iszsikirps szitas traipsni ir atvaževes atnesz in ofiso ant žemaus 
parodyto antraszo, gaus kredyta $25.00 ant pirkimą Loto arba 
Namo Naujam Auganczem Mieste “GABY, INDIANA.” 
Dabar yra geriausia proga pirkti totui mieste Gary,kuris be paliovęs auga smarkei, 
kur ir tavo lotas preke sikiu užaugs in trigubus pinigus. Per du meiliausius 
Birželio ir Liepos mes padarėme dideli iszpardavima Lotu i.ž vifai Ž>an>as prekes, 
kuriu kita meta nei už dvigubus pinigus nepirksite. Turiu geru kampiniu lotu 
del bizniu,ant bizniszku gatvių ir apielinkei kur Lietuviszka Bazniczia budavoja. 
Dabartines prekes Lotu po $250.00 ir aukszcziau, parduodam ant lengvu iszmokcyrau $50 
inmoket o likusius po $10 ant menesio teip kad koznas darhin kas gali lengvai p nridet 
sau praj ei-tia ir nesijust kaip greitai iszmoka ta syk nereiks randa mokėt ant senatvei

Miestas GABY yra visiems plaezei žinomas
Jogei tik 5 metai kaip prasidėjo ir smarkus dydelis miestas užaugo, jau yra 
apie 40,000 gyventoju ir dar vis kozna diena nnaikei dauginas, begja keliu 
metu apsigyvens apie milijonas gyventoju. Dėlto jis auga kad tenais budavoja 
didzeusius milziniszkus Fabrikus ka raudasis ant viso svieto. Szia dien jau yra 
Devini baisei dydeli milziniszki Fabrikai pabudavoti, kurtinos dirba apie 40,000 
darbinikn. Isz daugel kitu aplinkiniu miestuku, žmones važiuoja treinais 
dirbtie in Gary. Darbu užtektinai koznamvienam s-i geriu užmokz ežiu. Pereita pora 
meniasiu, isz Cbicagos atsikraustė in Gary 40 familijii Lietuviu, ( hieagoi 
negalėjo gauti darbu per visa ž< ma, su v aveve in Gary gavo gerus darbus i-z 
pirmos dienos suveymo. Dabar vėl pradeda budavoti penkiolika baisei dydeliu 
milziniszku Fabriku visokiu kurie suteiks sz nitams t'ikstancziu darbinikams darbus 
kaip girdima kad daugel visokiu fabriku parmufuoja isz dai ge) kitu miestu in 
Gary pertai kad ežia yra geresna vieta fabrikams didžiausi trūktai geležinkeliu 
ir vandeniu. Todel-gi pasiskubinkite dabartiniu piikiniu Lotu kurie n rite padvi 
gu hint savo pinigus trumpu laiku arba turėti puiku gyvenimą ant jusu atenanezios 
senatvės: Per mus pirkdami! gausite tikras sava ties p-pieras ir kas perka 
Lota arba Narna tam visus keliones kasztus atgražinam. Norėdami pirktie Lotu naujam 
mieste GARY,INDIA' A atvažuokit tiesiok in Chicaga ant žemaus parodyto antraszo 
nes isz Uhicagos netoli nuvažot in Gary.
Mes važuojame kozna diena ir Niedeloms in “GARY” ant 10 v. 
isz ryto ant Lake Shore Treno, o nuvažiavę mes tamistoms 
aprodisim visa miestą aplinkui, galėsite pasiskirt Lotu 
kur tik norėsite geriatisose vietose. Kas bus pirmesnis tas bus 
geresnis. Szitas kreditas $25 bus duodamas kožnam vienam kas 

atnesz szita straipsni iszkirpes per du (2) menesius 
Liepos (July) o potam juos bus negeros. 
>h Zacker, Lietuvis 
IND. REAL ESTATE 1NVESTMENTS-

South Union Street Chicago, III.
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Naujas Vasarinis Tavoras^
Dar po straiku parduosime visoki tavora už 
maža preke. Jaigu norite gerai pirkti tai 
ateikite in musu sztora.

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

(įgrPas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mahsnov City. Pb

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

S. S. Pittsburgh, Pa.
Vienintele lietuviszka Banka, uždėta per 

paežius lietuvius ir randasi po priežiūra 
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mus 
pinigus mokam 1-ta procentą, priskaitant 
kas 3 menesiai. Siuncziain pinigus in visas 
dalis svieto, greit ir pigei, parduodam 
laivakortes ant visu linijų ir geležkeliu 
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Iszdirbam 
visokios ruszies Rejentalnus Dokumentus ir 
vedam provas senam krajui. Rejentelna 
kancclarijayra rėdoma per valdiszka notare 
J. G. Miliaucka. Užkviecziam lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest mums 
jusu bankinius reikalus o |>ersitikrisit, kad 
viskas, kas yra kalbama czion yni teisybe 
ir bus iszpiklyta greit ir teisyngai. Pinigu? 
siunezant paezedumui in Banka, arba siųst 
in Lietuva, galima siųst Paczto Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar pe> 
Expreso Money Orderi.

MERCHANTS
BANKING TRUST COMPANY

MAHANOY CITY, PENNSYLVANIA.

Valstijos Kasijerius turi 
sudėtus Piningus Merchants 
Banking Trust Co., Banke isz 
Mahanoy City, Pa.
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...
C.L.Adam, Vice-Prezidentas.

A. Daniszcwiczia.
L. Eckert.

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

Iždavemo Didele Knin 
Dainų susidedanti i

390 DAINŲ

$1 EKSKURCIJA
(In ten ir adgalio-)

IN WILKES=BARRE
I R

HARVEY’S LAKE
NEDELIOJ 14 LIEPOS

Mahanoy City Water kom 
panija priims užsakinius ant 
nauju bondsu kurie bus par
duodami 1 diena Liepos. Ga 
Įima pirkti nog $100 lig $500. 
Apie daugiaus dasižinosite 
ofise.

Mahanoy City Water Co. 
N. Main St.

Ofiso adinos 8 ryte • 
lig 5 vakare. (p j )

Puiki farma Roaring Creek, 
12 miliu nog Shenandoah, turi 
80 akieriu 20 akieriu girrios, j 
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. Bendrink
0 j ) Pottsville, Pa.

Kiekvienaa Lietnvigzkafi Sztorninkafi 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kadjnusu 
tautieczei reikalaudami galetu_nusi- 
pirkti ir nereikalautu isžduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztominkai 
niszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduotas 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvarautuojame.

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

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

Kruvinosios..............................75e.’
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50. 
Gyd. del uemalimo Pilvo..........50c.
Milteliai apstabdymui Galvos

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

Geležinis sudrulintojas sveikatos 50c. I 
Vaistas nuo Lapauto................. 15c. I
Gyd. nuo Grippo..................... $1.25. I
Plauku apsaugotojas.............. ,...50c. B
Muilas del Plauku......................10c. B
Milteliai nuo Kepenų..................35c.
Rožes Balsamas............................ 25c.
Kinder Baisumas..........................25c.
Bobriaus Laszai...........................50c.
Szvelnintojas.
Kraujo valytojas....................... $2.00.
Nervu Ramintojas................... $1.00.
Egzema arba odos uždegimas

pas Vaikus............................ $1.25.
rieisteris (Kasztavolo)...............25c.
Pomada Plaukams.......................25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise...... 25c.
Gyduoles nuo Riemens....... .........50c.
Vengriszkas Taisytojas Ūsu..... .15c, 
Inkstu Vaistas.............. 25c. ir $1.00.
Akiues Dulkeles.......... .................25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantu arba

abelnai skausmo ir skarbulis $1.25 
Gyd. nuo Parku ir Niežu....... $2.00’
Gyd. nuo Dedervines............... $2.00-
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00*

Koliekos ir Sužiestiejai 
Skaitykit!!

Asz esu Lietuviszkas Advokatas 
priimu Provas isz Visu Krasztu už

Mainose 
Fabrikouse 
Ant Geležinkeliu arba 
Treinu.

Vartojau Provas už Koliestvas per 
daugeli metu. Szaukites pas mane 
katrie esate sužeistais, busit kantanti, 
tukstanezius Provu vartojau, kurie 
buvo pražudė rankas ar kojas, prune 
szu jogei žmones su didelėm kolie* 
stvom galidesetkus tukstaneziu 
iszgrait. Bet Kompanijų szunelai 
už kelis desetkus dorielū sumulkina. 
Apznaiminu Lietuvius kad Kompanes 
samdo Lietuvius ne Advokatus. Kad 
save apsigarsituir jas Provas priimta 
ir tuom eik 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. YANKAUS 
Cresskill, N. J.

LIETUVIO KRAUTUVE.
Malonus Viengencziai:

Turiu sau už garbe praneszti jums 
kad, užlaikau krautuve su daugybe 
visokiu ta voro. Pas mane galima
gauti naujausios mados Laikrodėliu, 

Žiedu, Kryželiu, Armo
ry nikų, Skripku visokia 

Mužikaliskulnstrumen 
2^2 tu,Britvu, drukuojam 
2^ Maszinukiu, Albumu 

Potogjafijoms laikiti 
Istoriszku ir Malda 

*■ kningu, visokiu popiera 
Gromatoms rasziti sa 

pasiskaitymais ir dainomis ea 
konvertais tuzinas už 25c, 5tuziuai už 
$1 Perkupcziams 1,000 už$6 Magiai 
kos Kazyres $3. Jai norietumvt- 
mano nauja dydeli Kataloga prisius 
skite 2o. marke ir aplankysite, kuriame 
telpasi daugybe naudingu daiktu. 
Didelis Szaltinis $1.50. Knygute ka 
pamokina kaip gauti amerikonibzkas 
popieras po 35o.

Maloniesite kreipkties su sziokais 
pirkimais ant szio adreso:

W. WAIDELIS 
112 Grand Street Brooklyn. N V

Lietuviszkas Agentas 
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.
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