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KAS GIRDĖT?
Praeitame “Saules” nume- 

ryj tilpo Vlado Kairio pasiaiš
kinimas, jog jis nerenkes pini
gu ant Sibinjos bažnyczios ir 
kad su Kulvincku nieko ben
dro neturejes ir neturis. Del 
geresnio skaitytojaue suprati
mo czion privesiu keliata fak
tu ant kuriu Vladas Kairys 
negales pasiaiszkinti.

1) Pas ji rasta lietuviszkos 
ir lenkiszkos paliudijimai jo 
paties ranka raszyti ir pecze- 
tis, ta peczeti prisiuneziu re
dakcijai.

2) . Ta gali paliudyti kelio- 
leka žmonių, kuriu jie prasze, 
kad jiem padarytu paliudijimą 
ir siūle už ta puse surinktu pi
nigu.

3) . Kad su Kulvincku Vla
das Kairys bendra turi ta gali 
paliudyti desetkai žmonių, nes 
jiedu abudu vaikszcziojo, ir 
praszinejo kad tik kae-nors 
jiems ta paliudijimą padarytu. 
Tik dabar sanvaite laiko, kaip 
Kulvinckos nebematyt.

4) . Jiedu praeita žiema 
daužėsi po Pietines Suv. 
valetijes, o sugriže pasakojo, 
kad po Baltimore, Md. rinke 
pinigus, su padložnu paliudi
jimu, pas lenkus, ant biedno 
numirusio. Taipgi pasakojosi, 
kad besitrankydami, už pul
dinėję ant farmeriu. Ta gali 
paliudyti 7 žmones.

Tai szi syki turbut užteks 
Vladui Kairiui, ir ant to netu
rės ko pasiaiszkinti.

Jagu kas patemytumet toki 
paliudijimą pas ka nors, tai 
toj paduokit policijai, nes tas 
paliudijimas yra raszytas Vla
do Kairio ranka. O policija ji 
suras, nes jis pasirasze kur gy
venas. Ta žines

(Ant to užbaigėme, kas ky- 
szasi Kairio etc. R.)
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ko czionai ne stokas! Bet ar
gi atejviai ant to viso paiso? 
Ne! Ne gana jiems to, kas jau 
yra, ka nuo daug metu intai- 
syta, tai nori turėti savo. Tu
rime ir bažnyczes, ligonbu- 
czius ir viską del visu o ir del 
atejviu. — Da to vis ne gana 
užsimanė lietuvei kokio tai 
instituto. Vyruczei sutverti ko
ki institutą turi ne atbutinai 
turėti atsakanti zoposta, o cze 
vela kelis tukstancz’us suren
ka, na ir apie dangiszkus kan
kalus svajoje. Gana su tuom 
posmavimu, — apie priglau 
dos namus, apie klosztorius, 
akademijes ir t. t. ir t. t.

Kožnas in czion pribuvo del 
pagerinimo gyvenimo ir kad 
duoti apsz vieta del savo vai
keliu, o ne savo procia mėtyt 
ant nereikalingu nieku. Jagu 
katras institutas turi piningus, 
tegul laiko ant zoposto — ant 
dydesniu reikalu, o ne ant to, 
ka jau turime kožname pavie
te o ir kožname mieste. Viesz- 
patystes vieszpatysteje ne tver
kime, ba su laiku užkirstume 
kelius in ta svetinga szali.

Nesidekime sau jungo ant 
sprando, kurio galime ižsisau- 
got. Atejvei ir teip lygei su 
amerikonais turi mokėti viso
kias mokestis ant sieratu, li- 
gonbueziu, mokslainiu ir kož
na daigta turi žmonis užlaikyt.

Butu geriausiu daigtu, 
ydant kožnoje dydesnoje api- 
gardoje stotu tautiszkas na 
mas pastatytas isz sudėtu pi
ningu ant akcijų. Tas tai butu 
dydelei naudingu daigtu. Kad 
draugystes susidejusios pastaty 
tu atsakanti narna, kuriame 
turėtu dydele sale, kelis 'kre
mus ir t. t. tada turėtu dydele 
nauda ir vigada, del saves ir 
del visu lietuviu.

Garsingas kun. Mlynarczy- 
kas anti-dvasiszkas ižduoto- 
jas laikraszczio “Dvasiezko 
Plakiuko” už raszima visokiu 
bjaurybių likos aresztavotas 
Clevelande per pacztinia vald- 
že. Likos apsudintas ant vienu 
metu in kalėjimą.

Williamantic, Conn., kokia 
tai Marya Petrauckiene, aplei
do savo trejetą vaikucziu be 
jokios priežasties dingo su 
prielaidiniu. Vaikus paėmė 
in sieratu priglauda. Apie iž- 
gama motina nieko negirdėt. 
Apsisaugokyte jos.

ISZ AMERIKOS.
Tėvas pardavė savo 

duktere.
Utica, N. Y. — Rose Ste

vens 17 metu senumo, innesze 
skunda prieszais savo tęva 
Daminika Stevens buk jaja 
pardavė du kartu del dvieju 
vyru; pirmutini karta už 200 
doleriu o antra karta iszmaine 
ant arklio. Teismas bus gana 
akyvas o kaip užsibaigs tai ne 
žine.

Vanduo užliejo kasiklas.
Hancock, Mich. — Kasiklos 

North Kearserge netyketinai 
likos užlietos per vandeni, ku
rie persimusze isz senu kasik
iu. Kada perdetinis suprato 
nelaime ir pavoju darbininku 
tuojaus davė žine ydant visi 
anglekasiai apleistu kasiklas. 
Ne visi vienok iszsisaugojo isz 
kasikiu, nes dvieju anglekasiu 
nesuranda.
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Metas XXIV

Užrubežinis amerikoniszkas 
andelis praejta meta stebėtinai 
pakylo. Nuo 1 Liepos 1911 
lig 30 Balandžio 1912 in Ame
rika likos pargabenta visokiu 
tavoru už $1,653,426,174, o 
isz Ameriko likos ižgabenta 
visokiu tavoru už $2,304,222,- 
088. Isz to pasirodo, jog Ame
rike vieszpatauje gerove. At- 
ejnantis metas da daugiau per- 
virszins gerove.

Vela žine pasklydo, buk isz 
piniszka karaliene Viktoria 
tykisi naujo impedžio. Jau tai 
szeeztas isz kalėjuos. Reike 
primyt, jog karatus Alfonsas 
apsipaeziavo su Viktoria 1907 
mete, arba jau suėjo penki 
metai. Na, jojo hispaniszki tė
vai yms paveižda nuo savo ka
raliaus tai Iszpanijoi ne grei
tai padonai iszmirs, ba kas me
tas — tai sveczes.

Pagal pripažinimą mokintų
jų, tai svarbiausi dalykai ant 
svieto yra:

1. Bedratinis telegrafas.
2. Telefonai.
3. Lekiojamos maszinos.
4. Radium.
5. Antiseptikai ir antidodai.
6. Analiza spektraliezka.
7. Spindulei X.
Tuos iszradimus patvirtino 

visi svarbiausi raeztai ir profe
soriai isz visu daliu svieto kai
po reikalingiausi ir stebuklin
giausi.

Gromatneezei isz visu szaliu 
Ameriko nusiuntė praszima in 
pacztini departamenta, jog ne 
nesz laiszku in toki narna kur 
randasi szuo, kuris ga)i gro- 
matneszi inkanet. Gerai pada
re, juk ne ant to szuo kad 
kandžiotu tik kad sergėtu na
rna.

Amerikas del visu, nes visus 
priglaudže. Kožnas ateivys 
gyvena sau be vargo prie geru 
uždarbiu. Mokslainese lygei 
mokinasi ateivei su amerikonu 
vaikais; randasi ir ligonbu- 
czei, — namai priglaudos, pa
taisos, sieratelu, o ir vargezai 
gauna maista isz pavieto. Nie-

Akyva loterije ketina atsi- 
but Smalenuosia. Ant loterijos 
pasidavė patogi jauna mergi
na, kuri davė iszmuszt 5,000 
bilietu kuriuos parduoda po 
50 centu. Mergina tuii rastis 
namie kožna diena, ydant tie- 
je ka perka bilietus galėtu ją
ją atlankyt ir su ja susipažinti. 
Tas kuris turės giluki iezlai- 
met paeziule, gales jaja payrn- 
ti namon, žinoma jago mergy- 
na, ant to sutiktu o jago nesu
tiktu iszejti už laimingo jau
nikio, tada turės su juom pasi 
dalyti piningais. — Sokeriu 
ne mažai atsiras ant tokios ap
gavystes.

§ Mexico City, Mex. — 60 
ypatų likos užmuszta o daug 
pažeido Zapatistai, kada už
klupo ant pasažierinio trūkio.

Bovijosi su paraku — 
keturi vaikai mirs. 1

Washington, Pa. — Keturi 1 
vaikai randasi ant mirtino pa 1 
talo, kurie likos baisei apde
ginti per eksplozije parako, o 
tais yra: Aleksa ir Mikola 
Tedmolis, Jurgis Stesyk ir Pa
trikas Parosi. j

Tėvai tame laike buvo isz- , 
ėja in miestą palikdami vaikus . 
namie. Parakas radosi stati- ' 
naiteje skiepe nes kokiu budu 
vaikai paraka ižgavo isz skie
po tai ne žine, nes vaikai ne . 
yra sztant nieko kalbėt.
Užkabino mergyna ant 

ulieziu — kuuingėlis 
sėdi kalėjime.

New York. — Pagal dane- 
szima angliszku laikraszcziu, 
likos czion aresztavotu katali
ku kunigas Jonas Derane, 35 
metu, paejnantis isz Jackson, 
Neb., už nepadoru apeiejima 
ant uliczios. Likos aresztavotu 
už tai kad seke paskui 14 me
tu mergaite Katriute Kavan- 
nah, mierije neprigulineziam. 
Policijantae jin suėmė ir užda
re kalėjime be kaucijos.

Mergaite apsakė savo bro
liui, buk kokis tai vyras, pa- 
eirediae kaipo kuningas seke 
paskui jaja, stengdamasis pri- 
kalbyt jaja ydant su juom ej 
tu.

Negalėjo gaut tarnaites, 
turėjo pavogt.

Muskogee, Okla. — Wil- 
liamas Edwardae, negaleda 
mas sujeszkot niekur tarnaites, 
ėmėsi ant nepaprasto budo pa
sirūpint sau viena. Užezokes 
ant arklo, nujojo in artima 
miesteli kur sutikės ant kelio 
Minnie Simpson, 15 metu pa 
togia mergaite, pasodino ant 
arklio prieszais saves ir nujo
jo namon. Motina dažinojus 
apie pavogimą duktere, ap
skundė Edvardsa už vaik va- 
gysta. Mergaite yra užgana
dyta isz savo vietos, nes tvir
tina, jog jai tenais gerai ir ap- 
eiejna su ja padoriai. Skundas 
likos atmestas, nes mergina ne 
nori liudint prieszais savo gae- 
padori.
l’enkes dienas be maisto 

ir vandens.
Mauch Chunk, Pa.— Abro 

mas Robertson, isz North 
Adams, Mase. 21 metu senu 
mo, likos surastas tavoriniam 
vagone czionais per policijanta 
Englemana. Robereton likos 
uždarytas vagone New Yorke 
ir per penkee dienas radosi be 
maisto ir vandens. Likos nu
gabentas in Panther Creek li- 
gonbuti, kur badai mirs isz 
kentejimo bado.

3500 baczku alaus dingo 
ugnlje.

Sunbury, Pa. — Ana die
na sudege bravoras “Sunbury 
Brewing Co-” kuriame dingo 
3500 baczku alaus kuri padir
bo kėlės dienas priesz Lugne. 
bledes ugnis padare ant $80 
000.

Ka prižadi tai isztesek.
Chicago. — Adomas Zakvie, 

prižadėjo apsivest su panna 
Anakunda Glovacką, nes ne- 
dalaike savo prižadėjimo už 
ka Anakunda apskundė Ado
mėli in euda ant $10 000 kaipo 
paszkadavojimo. Diena priesz 
vinezevone permaine savo nuo
mone, tvirtindamas, buk mile- 
ma turi 37 metus o jisai 27 
metus, per tai gana laiko 4*uri 
ant apsivedimo. Anakundele 
nusidavė pas advokata, innesz- 
dama skunda ant $10,000 už 
euvadžiojima. Sudas pripažino 
jiai tik $751,50: už 93 dienas 
suėjimo po 5 dolerius $460; 
laienai ant szliubo $1,50; svod- 
binis pietus $100; užduotie 
ant stubu $2; svodbinie pare- 
das $100, $5 už stritkarius. ir 
už sužeista ezirdi $10.

Apgavikai surinko hho 
lengvatikiu in met’’ ’ 

8120,000,000. i

Washington, D. C.— Pagal 
ministerio pacztu raparta tai, 
praejta meta Suv. Steitucpe, 
visoki apgavikai surinko nuo 
lengvatikiu 120 milijonu dile- 
riu. >

Už taisės apgavystes likos 
areeztavota 1063 ypatų terp 
kuriu radosi, visoki kupezei, 
mekanikai, politikieriai ir mi- 
lionieriai; 452 isz tu gavosi in 
kalėjimus o 571 da lauke sūdo 
nusprendimu.

Apsipacziavo su savo 
marezia.

Zanesville, Ohio.— Jonas 
C. Baird 63 metu senumo ap- 
sipseziavo su savo marezia 
Mrs. Mary Baird 36 metu se
numo, kuri vos ižbuvo naezle 
du menesius. Senas Baird tan- 
kei kalbėdavo, jog mill savo 
marezia labai, o kada jojo sū
nūs mirė, tai da daugiau in ja
ja insimilejo, nes turėjo dyde- 
li teviszka(?) prilankuma prie 

1 josios.
4 vaikai sužeisti per 

dinamitini patroną.
Shamokin, Pa.— Keturi 

> vaikai Skoviakas Bogdanas, 
Madara ir Price neturinti da 

• 10 metu, rado arti kasikiu se 
nas melinas kelnias kuriuose 

, užtiko dinamitini patroną.
Perymti dydelu akyvumu, pa
guldė patroną ant akmens o 
Skoviakas paemias akmeni 
trenke in patroną. Yisi ketu
ri likos baisei sužeisti ir kaip 
rodos mirs. Explozije davėsi 
girdėt po visa miestą.

Sudužęs Zeppelino orinis laivas.

Grofui Zeppelmui ne labai sekasi dirbimas oralaiviu. Ne 
senei padirbo jisai orini laiva po vardu “Schwaben” kuris 
truko per eksplozije gazo. Toje nelaimėje likos labai sužeisti 
34 kareiviai daugelis isz tu mirtinai. Laivas Zeppelin I sudu
žo 5 Aug. 1908. Toliaus Zeppeliu II teip-gi sudužo 25 Apr. 
1910. Ta pati meta 28 Juniaus laivas Zeppelin VI teip-gi su
dužo per trūkimą motoriaus. Ta pati meta 16 May laivas 
Deutschland II sudužo per viesulą. Paskutine nelaime buvo 
sudegimas laivo Schwaben kuris likos pagriebtas per viesulą, 
sulužo pusiau ir sudege.

Isz Rosijos, Lietuvos įSZ VISU SZALIU.
Septintos merginos 

užniusztos.
London.— Septinios mergi

nos užsimusze ant smert, pen
kios mirtinai susižeido o in 15 
maž daugiau, szokdamos isz 
ketvirto augszto deganezio fa
briko Moore Lane, kur iždir 
binejo visokias post-kartes isz 
celuloido.

Tėvai valgo savo vaikus 
isz bado.

Petersburgas.— Žmogedys- 
te labai platinasi kur vieszpa
tauje daugiause badas, o no
rints valdže apie tai gerai žino 
bet ne gali jokiu budu sulai
kyt ir uždraust. Tėvai privers 
ti prie paskutinio, užmuszine-j 
je savo vaikus o kunus suval- 400 japOIllCCZiU nuskendo, 
go. Mažam kaimelije pietinio- Tokio, Japonije.— Per nuo- 
je Roeijoi, vienas tėvas užmu-platini lietu iezailiejo upe už 
sze ketvertą vaiku (visus kiek liedama visa vakarine aplin- 
turejo) ir juosius suvalgė. Ve- kine. Keturi szimtai Japonu 
liaus prisipažino prie kaltes nuskendo, ūkininkai aplaike 
ir likos už taji darba užplak- milžiniszkas bledes. 
tas per nahaikas ant smert. I

Moterie ne tekia vyru, par-. 
davineje savo ; 
del turtingesnių gyventoju ant 
paleistuvystes. Žodžiu tarent, 
padėjimas ižbadejusioj aplin
kinėj yra neapraszomas.

§ Erye, Kan. — Charles 
Singer likos pataikintas per 
perkūną ir radosi negyvu per 
24 valandas, bet vela adgijo 
nes pasiliks neregiu ant viso 
gyvasezio.

§ Plymouth, Pa., — No. 2 
kasiklosia likos 2 anglekasei 
užmuszti o tris mirtinai apde
ginti per eksplozije gazo.

§ Philadelphia. — Visas 
dokas ir laivas Trinidadian, 
sudege Marcus Hook per užsi 
degimą aliejaus. Bledes ugnis 
padare ant puses milijono dole 
riu.

Gali suprast kad alkanas.
— Jaigu jau isztikro tris 

dienos nieko ne valgei, tai pak 
lausiu mano paezios, gal kas 
no musu pietų liko.

— O ka szedien viri, nore- 
tau pirmai dažinot?.

Namine laime. be jausies ir užsimislinias no 
kokio tai laiko, jog su* jaja ne 
paszneka, ant užklausimu trum 
pai atsakineje ir rugoja, jog 
yra viena isz nelaimingiausiu 
moterių, ba ne žino kas tai yra 
namine laime. Ne kuriuos mo
teris kalba: Jago jisai mane 
mili tai jam vis tas pats, ar va
kariene yra, ar ne, ar gardi ar 
ne ar esmu namie ar ne. Jisai 
mane paėmė, tai dabar turi 
mane milet, ba asz esmu jojo 
pati. O ne teip — jago motere 
geidže meiles nog vyro, tai turi 
sau taja meile užsitarnaut, o 
jagu jei tas jau nusidavė, tai 
turi rūpintis idant ant tolaus 
jaja užsilaikyt ir stengtis idant 
toji neužgestu. Motere, kuri 
karta isztekejo už vyro, priva
lo jeszkot gilukio ir laimes na
mie, apsiaukime savo vyro ir 
vaikucziu o ne kur kitur. Už 
namo suras tiktai užganadini- 
ma savo veja— misliu, nes lai
mes niekados.

Niekur nesiranda geresnios | 
laimes ant svieto kokia randa
si po pastogia namine. Czio- ; 
nais kožnas jauezesi luošu ir 
spakainu. Czionais vyras po 
visam dieniniam darbui randa 
atsilsi ir pasilinksminimą. 
Czionais vaikelei gali bovintis 
linksmai ir saugei. Czionais 
pati ir mot'na randa tvirta ir 
visiszka laime apsiaukime sa
vo vyro ir vaikucziu. Nes turi 
atsimint ant to, jog namine 
laime tai josios privalumu yra 
insteigt po ta pastogia, tai jo
sios už duotis. Jieje privalo 
būti sargu namines laimes ir 
jausti ant to idant nedaleist 
nieką, kas galėtu sutrukdyt 
taja auksini siu^.

Pamatu namines laimes yra 
laime, kuri veda prie sutikymo 
ir vienybes.

Ydant sutikymas, vienybe 
ir meile vieszpatautu terp vai
ku, pirmiausia turi jeje viesz- 
pataut terp poros. Be gero 
priklodo isz juju szalies, ne 
turės didelio džiaugsmo isz 
apsieymo ir papratimu savo 
vaikeliu.

Norints visi ant pastatimo 
tojo puikaus namo privalome 
dirbt, nes kaip kalbėjau pir
ma, motina privalo būti užde- 
toja juom. Ant josios guli at
sakymas kaltes, jago pradėto 
darbo ne gali užlaikyt.

Nes Dieve mano — kas 
szendien darosi ? Žmonis jeez- 
ko laimes tenais kur jojo nesi
randa. Motere vietoje terp sa- 
viszkiu namie, jeszko jiu terp 
pasilinksminymo, terp svetimu 
o namie buna tik tiek, kiek 

' prie to yra prispirta. Josios 
' namas nuduoda jai nuobodus, 

liūdna vieta, kaip kokis kale- 
ymas. Nesijaucze jame laimin- 

‘ ga ir užganadyta o ir ne nori 
suprast, jog jago teip ir yra 
tai josios kalte.
damas apsieyma 
teip pat daro.

Ba ir ka gali 
i namon pirma ir antra karta ne 
> randa paezios namie tiktai ant 

stalo kortele “Iszvažiavau in 
P.”,arba “Ne sugriszu iki 12— 
tai” arba “iszejau pas kaimy
nus ant valandėlės”? Api va
kariene ne nemislyk žmogeli 
Žinoma, jog payma skrybėlė 
ir ejna in karezema, o vydu- 
riuosia net verda nog pyktu- 
mo ant tokio pasielgimo savo 
paezios. Paskui divijesi jog jo
sios Jonukas yra} tokis szaltas,

. Popiežius Piusas X ir 
Žalnierius

Vyras maty- 
savo paezios,

daryt parejas

Kada tebiris popiežius Piu- 
sas X mete 1865 buvo da pra- 
baszczium kaime Dombolo 
prie Pados, viena karta ėjo 
pro fenais austrijokiszki žal- 
nierei. Isz priežasties baisaus 
karszczio ateity ko jog vienas 
isz ju apslobo ir puolė ant ke
lio, per ka likos paliktas ta
nais po priežiūra kito Žalnie
riaus. Tuom paežiu keliu ėjo 
jaunas prabaszczius Sarto, ku
ris susimilejas ant nelaimingo 
Žalnieriaus, pavalgidino ir ap- 
dovanojas Žalnierių nusiuntė 
paskui jojo pulką. Po isztar- 
navimui savo laiko vaiske 
Bayer’is sugrižo in savo tėvy
nė ir apsisedo. O pavojuje, 
kur tebyriam laike turi maža 
bandeli. Ne senei dažinojas 
jog buvusia prabaszczius Sar
to yra tebirium Popiežium X., 
parasze Bayer’is pas popiežių, 
primindamas jam atsitikyma 
isz meto 1865 ir dekavodamas 
jam da karta už jojo rūpestin
gumą ir pagialba kuria buvo 
aplaikias nog jo. Isz paliepi
mo Piuso X atrasze ant tos 
gromatos sekretorius popie
žiaus Merry del Vai, užtikrin
damas Bayeri, jog popiežius 
gerai pamena taji atsitikima 
ir prisiuneze jam £ 200 kaipo 
dovana ir savo apasztaliszka 
palaiminima.

Iszgujo velnią isz moteres.
■ Ma

žam kalniniam kaimelije Norr- 
mont, gyveno malszei sena 
motere, kuria isz priežasties 
labai užymaneziu akiu visi 
pramynė ragana. Staigai pas
klydo po kaima kokia tai gal
viju liga, nuo kurios daug 
krito. Lengvatikei kaimuoezei 
sudėjo kalte ant “raganos.” 
Susitarė keli jauni vyrai, nu
sidavė pas jaja mierije ižguji- 
mo isz josios velnią, sumusz- 
dami lazdomis baisei senelia, 
kalbėdami ant jos maldas ir 
užžadėjimus ydant pikta dva- 
se isz jos iszejtu. In tai inei- 
maisze policije, aresztuodama 
tamsunelius, kurie turėjo už
mokėti bausme ir už padaryta 
skriauda.

lūki a. vyru, lmi‘i
jaunas dukreles | Geneva, bzvaicarije.  —
• . . i __a' flam talnininm tnimpliip

Aresztavojo 3000 ypatų.
Moskva.— Isz priežasties 

atsilankimo Caro in Moskva 
Juniaus menesio, palicije 
aresztavojo 3000 ypatų, ku
riuos nužiurinejo kaipo turin
ti susineszima ant savo szeimy- 
nos gyvasezio.
Žudinsta motinos ir 

dvieju dukteriu.
Baku. — Kada Misaka 

Aznaurianas nesirado namie, 
kokie tai Astwacaturovos 25 
metu senumo, inpuole in narna 
ir dure su peiliu in pilvą 17 
metu senumo dukterei. Moti
na adbegus ant riksmo dukters 
aplaike panaszu duryma. Žu- 
dintojes bėgdamas laukan nu
dūrė 15 metu duktere. Po tam 
žudintojas geide sugrįžt in na
rna ir nužudint da dvi duktere 
nes jin suėmė palicijantae. Žu- 
dintojae padavė priežaste nn- 
žudinimo Auznarianiene ir jos 
dvi dukters už tai buk ketino 
iszversti isz doraus kelio jojo 
locna duktere. >

Kruvina skerdyne Maroke
Tex, Moroko.— Francuzi- 

nis vaiskas, kuris likos nu- 
sinnstas in tenais ant apmal- 
szinimo pasikėlusiu sztamu, 
arti Safran. Pasikelelei turėjo 
bėgti per pakalne, kur jau 
lauke ant ju francuziszki ka
reiviai, kurie szove in juosius 
kaip in ciekiu, užmuszdami in 
200 pasikeleliu. Francuzu 
dingo keturi kareiviai, du afi- 
cieriai ir 17 sužeido.

§ Waynesburg, Pa. — Arti 
Evans stacijos truko prūdas 
ant kalno užliedamas minksz- 
tas kasiklas. Badai 50 angle- 
kasiu prigėrė kaip žiurkes.

§ Sheppton, Pa. — Mikola 
Juraski 40 metu senumo, likos 
surastas negyvas prie duriu. 
Kaip rodos buvo nužudintu.

Nelaime vajauno laivo New Hampshire
Ne senei laivas Commonwealth trenke in vajauna laiva 

New Hampshire laike miglu, padarydamas gana dydele skyle 
kaip tai paveikslas mums parodo. Dabartės ejna sliestva kas 
tame buvo kaltas. Pataisymas laivo kasztuos suvirszum 
$40,000.



Amerikonai labai konus myli, 
Kaip prie stalo atsisėda, tai tik vali, 

Ir Jonas Kornbif ne gali atsivalgyt, 
Ne savo kaimyną prie valgio paragyt.

— Kur jojo kaimynas?

PER TAMSYBES 
IN SZVIESA.

Tenaie toli, paskutiniuosr 
grinczelese gyveno patys dar- 
binykai. ligosią glituose stovi 
tiejei namelei prie fabriko. Re 
tai kada užeina in juos kokia 
turtingesne ypata— ba ir ko in 
tenai? ejtu? Nesiranda tenai? 
nieko akyvo del pamatymo, o 
no apipliezusiu ir apleistu vai 
ku, begiojancziu po uliczias, 
kožnas atkreipineje akys. O 
fabrikas? Juk fabrikas ir nėra 
akyvu del regeymo ane vieta 
apsilinksminymo.

Apraszymas muso prasideda 
tykam vakare gruodžio menesi, 
priesz Kalėdas. Szvilpyne fab 
ryko duoda žinot, jog jau kas 
dieninis darbas fabrike pasibai 
ge. Isz vartų fabriko pilasi 
darbininkai. Vieni giedoję, k' 
ti szvilpe ir juokėsi o kiti ejua 
namon su nulenktom galvom 
nulude. Didesne dalis ju ejna 
in darbininkiszkas' grinczeles 
o tik mažas būrelis ejna kėlu 
in miestą.
Jau kone visi apleido fabri
ką, kad szitai da iszejna vie
nas darbininkas su užsmaugta 
kepure ant akiu. Ejna pamaže 
Ii rodos nenorėdamas suejt su 
kitais. Prie vienos mažos grin- 
czeles sustojo.

Pati triusesi grinczeleje 
kvepnis viralo davėsi jaust po 
grinczele. Prie stalo sėdi kele 
ta vaikucziu o kožnas isz juju 
laiko szaukszta ir lauke su ne 
kantrumu ant ateinanczio tėvo 
ir zupes. Vienas isz juju guli 
vigeje sergantys.

Ant galo davėsi girdėt sun
kus žingsnei prisiartinanczio 
tėvo. Nes nepasisveikino su 
pacze it vaikelis, kaip tai ki
tados darydavo. Mete savo 
kepure ant lovos ir kaip su 
laužtas puolė ant artimiausios 
kėdės. Vaikai stojo nog stalo 
ir apsiaubinejo jin — jisai su 
piktumu juos atstume.

Pati atnesze ant stalo gard- 
žei pagaminta zupe ir nulu- 
dus žiurėjo ant veido viro. Ta
sai da daugiau nuleido galva.

— Kas tau, teveli ? — už
klausė pati. Juk gal neapsirg- 
si dabar kada muso mažas Flo- 
rukas teip serga ?

Viras dirstelėjo ant josios 
su stiklinėm akimi. Žodžei jo
sios pataikė jin in szirdi. Pa- 
szoko nog kėdės ir suspaudė 
kumsztes. — lezmete mane! — 
sudejavo su skausmu.

— Dieve milaszirdingas! — 
sukliko motere ir vos ne griu
vo ant grindų; turėjo laikitis 
stalo idant nepult. Ant riksmo 
motinos, persigandę vaikai at- 
szoko, o su szauksztais raukosi 
žiurėjo iszsižioja in tęva ir mo
tina.

— lezmete — tavei — sude
javo vela pati; del ko? Kaip 
tai atsityko? Tai negalimas 
daigtas!

— Viskas yra galima, — 
atsake viras, o akys žibėjo jam 
kaip žverio.— Viskas prapuo
lė — viskas!
- — Juk tu niekuom neprasi
kaltai, Filipai, ipacz dabar ka 
da muso Florukas pavoyngai 
serga ir labai reikalauje pa- 
gialbos? — O Dieve, kas da
bar atsitiks su muso milemu 
kūdikiu!?

Darbininkas dirstelėjo ant 
viges, kurioje kūdikis mėtėsi 
ant visu szaliu rodos karsztije 
— Asz turecziau prasikalet?— 
čeke. Kaip gali apie tai mie- 
lint apie mane!

— Ne pyk, Fdipai, — ap- 
malszinejo jin pati. — klausi
nėjau tik. Juk kas tokio turė
jo atsitikt!

— Gal ir atsitiko, nes tai 
ne mano kalte! — atsake dar
bininkas, — o tas ponas, tas 
jaunas ponas!

— Apsimalszyk Filipai, ap 
simalszyk ir valgyk zupe. Ja- 
go niekuom neprasikaltai tai 
vela viekas bus gerai. Asz ėjau 
praszyt už tave darbo in fabri
ką.

— Teip zupe —juokėsi dar 
binykas; — vargingas darbi
ninkas turi būtie užganadin- 
tas zupe, o galingiausias ponas 
fabrikantas valgo kepenius ir 
gere vina! Usz ta trupinėli 
maisto žmogus turi tiek prisi 
dirbt ant smert!

— Dieve mano — ka dabar 
pradesyme? — dejavo motere 
už lauždama rankas.

— Ar žinai ka Gauk,— ta
re viras, pasilengdama prie au
sies, — duok valgyt vaikams ir 
paguldyk gult, o po tam paša 
kisiu tau apie viską.

Isz bado vaikai užtnirszo 
apie baime. Valgė tykei su 
aszaromis akiee, kada motina 
parenginejo del ju guoli. Da
bar paeimelskyte milemi vaike 
lei ir ejkite gult, — paliepė 
motyna. Vaikai paklausė su 
baime.

Motina paguldžius vaikelus, 
sėdo szale viro, o jisai pradėjo 
apsakinet: — Žinai jog priesz 
pora nedeliu adgalios, invedem 
in fabriką nauja spasaba, per 
kurio pagialba galime iszdirbt 
kanoploniausia audima, kaip 
vortinkli, Žinai teip-gi jog da 
žiūrėtojas iszrinko mane pirmu 
tini prie darbo. Nog tada pra
dėjo kabintys prie manias ko
kis tai agentas ir prižadėjo 
man dideli skaitlu piningu ja 
go jam iszduosiu slaptybe mu
so naujo iszradymo. Ne norė
jau ant jo praszymo tikt, nes 
jisai nuolatos prie manės kibo. 
Ilgai svarstiausi — pakol mus 
Florukas ne apsirgo. Mano 
Dieve, tu žinai geriausia, kiek 
suvalgo daktaras ir aptieka! 
Praszau pono keletą rubliu 
padidinimo mokesczio ant ku
riuo užsipelniau —atsake man. 
Atėjo man tada mislis nelai
minga piningai mane instume 
in pagunda ir....

— Ir iszdavei slaptybe agen 
tui?

— Ne tas, — nes mane su
ėmė kaip su juom api tai kal
bėjau — Daugiau jau pati ži
nai.

— Nes Filipai! — asz apie 
tai mažai suprantu —nes ta, 
ka norėjai padaryt yra negali
mu daigtu.

— Negerai — o ar ponas 
klausė ar tai gerai, ar ne, kada 
asz turiu mirsztanti kūdiki po 
pastogia ir kencziu bada?

— Filipai, Filipai! Esi ant 
bjauro kelo! Kaip galejei ka 
tokio padaryt, juk tai iszdavis 
te Judosziaus!

_  Esi ir pasiliksi aklu sut
vėrimu! Jago ponas butu ge
ru žmogum tai pasakitu: Te- 
tau Filipai pora rublu del ser- 
ganczio kūdikio, idant netu

rėtum vargo ir nepapildin- 
tnm pikto; o viekas butu ge
rai Nes jisai tiktai mielino 
apie savo kiszeniu, o tu varg- 
*ze mielyk apie save kaip gali! 
Atsimokėsiu asz jam už tai, 
paminės jisai mane pakol givae 
bus.

— Filipai del meiles Die 
vo, ne daryk nieko pikto! — 
žodžei apmirė jai ant lupu. Vi
rai netemino ant jos; diretelejo 
ant serganczio kudykio ir grej' 
tai iezejo Vargsze motere puo 
le ant keliu priesz vige segan- 
czio ir su verksmu pakėlus 
rankas in dangų ir paszauke:

— Mielaszirdingas D eve, 
ne daleiek, idant mano viras 
papildytu niekadeyste nes su
teik idant butu viekas gerai 
Jėzau mielausias tu matai ma
no varginga susirgusi kudyki, 
msimylk, ant muso, nusiųsk 
ant mano viro pakaj'i ir sura
minima.

Filipas perbėgo kėlės uli
czias vedanczes in miestą ir 
užėjo in karczema. Dūmai ap
siaubinejo karczemoje ipatas 
kuriu pavidalai iezrode ne ant 
geriausiu žmonių.

Vienam kampelije sėdėjo 
rud-barzdis, pasiremias ant 
ranku ir žiūrėdamas priesz 
save ant pusiau isztueztintc s 
bonkos. Prie jojo priėjo Felik
sas ir sėdo szale. Rudbarzdii- 
pakele galva idant prisižiuret 
savo draugus.

— Tai tu Feliksu, — pri- 
stumdamas czierkele arielkos,
— gerkle prietelau, ant rūpės 
telio gera arielkele. Juk rūpės 
ežio turejei szedien in vales 
Tavo senoji turėjo iszverst 
akys kada iszgirdo kad tave 
iszvare isz fabriko!

Ant Felikso veido pasirodė 
piktumas, — ne kalbėk man 
apie tai! — paszauke. — Ži
nai gerai kas tai ženklina but 
teip staigai atstatytu no darbo, 
turėdamas kuopa vaiku, isz ku 
riu jauniausias yra sunkei ser 
gantys! Kaip-gi žmogus gali 
sau pasijieszkot darba žiemos 
laike?

— Ach, tiejei fabrikantai, 
garbintoje! auksino dievaiezio!
— paszauke rud-barzdis. — 
Ar juosius apeina kas stosis 
suvargszais, kurie prisidirba 
sunkei idant pripyldyt juju 
kiszenius! Ir asz turiu su juom 
pasikalbėt, su tuom jaunu man 
drelu be ezirdiee! Prisiartynk 
prie manias areziau o pasaky
siu tau ka tokio, isz ko velnisz 
kai nusidžiaugsi!

Prisiartinia vienas prie ki
to kalbėjo szirdingai apie ady- 
na laiko.

— Na ar nori, ar ne nori?
— užklausė ant galo rudbarz- 
dis.

Filipas diretelejo ant jo — 
Ne tai ne galimas daigtas, — 
atsake.

— Del ko ne? Jau ir teip 
tave atstatė nog fabriko, no
rint nieko pikto ne padarei. 
Ar tu žinai, jog pati tavo ir 
vaikai kentes bada, o tu no du 
riu lig duriu jeszkosi darbo o 
visur tave atstatys su nie
kuom? O ar gali kenstkada 
tavo vaikai praezys tavęs Duo
nos, o tu jems nieko negalėsi 
duot, ba pats nieko ne turėsi ?

Filipas tyl-jo nuleidęs gal
va. — Nes viską sunaikint, vis 
ka sudegint, tai baisus daig 
tas!

— Del Iccninyko fabriko 
teip, nes del tavias ne! Ar teip 
apsileisi, ne atsimokėdamas už 
papildyta skranda

Filipas ne atsake. Nes stai
gai paezoko. — Okaip tu mis 
lini ta padalyt? — užklausė 
ant galo.

— Spasabas labai lengvas. 
Palauksime da czionais valan
dėlė, po tam insilaužisime in 
fabriką, sumuszime kasa, pa
imsime kas joje randasi, už 
degsime būda ir bėgsime. Ila- 
ha-ha, o tai bus linksma Ugne 
le! Ar nori ejti su manim ir 
iszmaitint savo Bzeiminele, ar 
nori kenst bada ant visados? 
Iszsirink!

Užėjo ilgas tilejimas Ilgai 
mielino Filipas nes ant galo at 
sake “tinku”.

Rudbarzdis nusijuokė pek- 
liszkai ir atsikėlė no kėdės. — ! 
Ejnu dabar parengt reikalin-j 

gas no czinas. Pasilik czionais 
da valandėlė, po tam ateik 
prie fabriko, lauksiu ant tavęs 
Ha-ha-ha, bus tai tai linksmy 
be, kada ugnis sul’gins muso 
rokundas skupaus f.ibrikantu! 
Ha-ha-ha!

Kada abudu virai darė pek 
liszkus planus prie stiklelio, 
Filipiene sėdėjo ir verke prie- 
savo serganczio kudykio. Nog 
laiko kada t^vas iszejo kūdi
kiui pa»idare arsziau. Jojo kru 
line pasikelinejo ir nupuoline 
jo greitai, iutraukdamae orą, 
gal vele 1 uvo karszta. Kūdikis 
uri numirt da szi vakarai O 

tėvas — ach, kur tėvas?
Sztai kas tokie pabarszkino 

in durys. — Pra-zau, isztare 
tykei motere durys atsidarė ir 
inejo aukszta, puikaus veido 
motere. Tai jauna pati pono 
fibrikanto Pati darbininko su 
drebėjo.

— Tegul Filipiene nepiksta 
jog teip vėlai ateinu. Jau keti
nau ne ateit, nes s ivžine man 
nedave atsilsio kada iszgirdau 
jog juso kudikys serga. Atne 
szu jums szita del pasidrūtini 
mo— ir pastate ant stalo pilna 
gurbą maisto. — Kas tai ma- 
žulelui? Parodykite man ta 
vargszeli.

Filipiene ne žinojo ka tui i 
atsakyt. Nežinodama ka daro, 
priėjo prie vigeio pakėlus ser
ganti kūdiki atnesze poniai.

— Dauggale poni pati ma 
to, — isztare veiksmingu bal 
su rodidama kūdiki, — ne ge
rai, baisei ne gerai!

Poni priėjus areziau. prisi 
žiūrinėjo temingai kudikui 
Tuojaus pažino jog del mažių 
lėlio jau pagialbos ne yra nes 
nenorėjo motinai atimt pasku- 
tinios vilties Teip pat ir josios 
kudikys iszrode pereita meta, 
kada atsiskyrė su sziuorn svie
tu. Žinojo pati kiek nukente, 
atsiskirdama su savo milemu 
kūdikėliu ir jaute skausmą 
vargingos Fdipienes.

(Tolaus bus).

Busi luosas-
— OnutiaI esmu tavo neval 

ninku!
— U gi kas liepe tav būti 

nevalninku? Ir isztikro, jagu 
jau asz esmių tavo valdonka, 
tada liepiu tau, eikie no mano 
galvos, o busi luosas.

B. RAGAŽINSKAS

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

Duokyte dabar orderi o bus jumip 
pristatyta in namus.

54-56 N. Main St, 
Mahanoy City.

Intro 1 i gatorn e*
APD1BBTLYK KNYGŲ.

Aysidirba senoB maldaknyges, islorisn 
natos ir laikraszccei, kaipo tai:

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

Prisiunsdami knygas apmokekyte paeito ai 
ekspreso karatus. Adiesas:

Lithuanian Bindery,
514 W. Spruce. Mahauov City

•s
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NAUJA KNYGA
-PO VARDU-

PRIEJGIAUSES
MOKSLAS

ANGLISZKO
LIEŽUVIO BE

PAGIALBOS KITO.

Yra tai praktiozniause Knyga 
kokios lig sziol Lietuvei turėjo.

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

Toji Knyga druozei apdarita 
in Franouzini raudona audima 
ir kasztuoje tiktai 1. Kasytus 
nusiuntimo mes apmokamo, 

SAULE Mahanoy City J 

In Detroitą nukeliavau, 
Ir ezirdeles mano pamaeziau, 

Isz pradžios klikemus, 
Tolians baisus riksmus, 

Sustojau, 
Net iszsižiojau!

Vienos grinezioe durys atsi
daro, 

Kas cze? Boba vyra su szluo- 
ta isz varo, 

Ir teip ezventina, kaip su kra- 
pyiu, 

O skaudžei! rodi s karszta van
deni pyla.

Boba pervirto ir velei pasi
kels, 

Velei su szluota užpuolė, 
Duoda, 

Ir dvesuoje.
Tame ir vaikyoas sukniubo, 

Ba labai neparanku buvo, 
O kaip krito, 

Net jo skriblius nusirito. 
Kas tik uliezia ėjo, 

Ant to vaikyno žiuri jo, 
Nuo juoku susilaikyt ne ga

lėjo.
Iszrode kaip pelu perkūnas, 

Arba pakulu kuodas, 
Ne gana kad teip nubaudė, 

Da ir skrybliu sudaužė. 
Tokie tai jau vyras, 

Tai meezlinis vabalas, 
Tai-gi, su taja bobele baieei 

sutiko, 
Ir dabar ta boba teip perpyko.

Nes girdėjau, 
Kad velei jau, 

Susitaikė, 
Ir velei pasiezauke.

pamatysite, jog ta boba,
Valei isz varis ta vaiky na.
O

Baltimore mergynos balių pa
dare,

Ir ant to balaue vaikynus už- 
praeze, 

Paskyrė diena 12 Junio,
Po 50 centu paskyrė ant to 

mierio.
Kaip itzrokavo, 

Tokia atskaita gavo;
Sale dykai, 

$8 00 muzikantai, 
Szeszi baksai sodes, 

Puse stiklo musztardes. 
Alaus puse baczkutes, 

Pliek tam ir dvi silkutes, 
Ir raugytu agurku, 

Tuzinus du.
Be to kad po viena atsivestu 

sportuka,
Kad ir be usu vereziuka. 
O viena ezapoje pasakė:

Kad susirinktu po raudonu 
tiltu, 

Ir ant merginu lauktu.
Susirinko sportukai kad ir ne 

visi,
Ba vienas kad ir atėjo, tai pa

sislėpė.
Mate, kaip poros marszavo, 

O da ir dydeli mandruma 
gavo;

Tiktai vienas vaitojo, 
Mat, in turgu ne tiko, tai na

mie sėdėjo.
Jagu turime daina api ubagu 

balių,
Ar ne paraszys apie varga 

mergeliu.

Ar žinote, Naugatuke, ten 
puiki vieta,

Ten randasi ir lietuviu tauta, 
Žinoma, ten ir Lietuviu gali 

matyti,
Ir ant ko pažinti:
U-gi ant apsiejimu, 

Ir pasielgymu.
Merginos pas save vadinasi, 

Prie vyru kabynasi,
O ir vaikynus ant burdo va- 

dyna,
O tuom del saves gadyna.

Asz da nutylėsiu,
Kaip ne pasitaisys, tai gerai 

pakoeziosiu.
* * il

In Coal Senter užėjau, 
Kelee moterėles užtikau, 

Daug puniu maeziau, 
Szlikeztu kalbu girdėjau. 

Sorkes daro ir žmonis juokina;
Lietuviu tautu paniekina. 

Geriau tokius triksus pames
kit, 

Sarmatos visiems nedarikit.

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 uemokestis už

Zira Cigarettes
—' - 5c for 10

Visos Tinklines turkiszkos 
priemaiszos ir kvapsniai 
sudėti in ZIRA cigaretus — 
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 ZIRA 
CIGARETU.

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

Dr. KOLER
Lietuvių

Gydytojas

^638 Penn Avė. 
M Pittsburgh, Pa.

Dr. Koler garsinasi savo tikra pravarde ir turi 
savo paveikslą šiame laikraštyje. Dr. Koler yra 
Rim<;s ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Koler prakti- ; 
kavo visuose Varšavou ligonbučiuose. o paskuti* i 
niais metais prieš išvažiuojant j Ameriką buvo 
ligonbutyje švento Lozoriaus, kur gydo tik pri* 
vatiškas ligas vyrų ir moterų.

SIFILĮ išgydau vartodamas gyduolę 606, dide
lį išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifilį. Jeigu 
kenti išbėrimus ant viso kūno, gedimą burnoje 
arba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulų, 
ateik, o užsivietrijimas kraujo sustos ir neatsikar
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitus 
užkresi savo liga.

Nenaturališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais bū
dais, kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus. TRIPERĮ i 
ir kt. išgydau j 10 dienų, o jei ne. tai pinigus ‘ 
sugrąžinu.

NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales paei
nančias iš S AUŽAG Y STES prašalinu į 38dienas. 
Ar jautiesi mažum. jog neturi tos pačios vyriškos 
spėkos, kaip pirmiau? Jei teip. tai negaišuok, 
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galėtum 
būti vyru.

STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo ka
nalo išgydau j 21 dieną ir tai be skaudėjimo.

IIYDROCELĘ arba vandeninę rupturą gydau 
Į 30 minutų be operacijos.

PŪSLES ir inkstų ligas, nuo kurių randasi 
diegimas kryžiuje ir kirkšniuose. apsunkinimas 
□ usišlapinimo (peršėjimas) irdesėtkai kitų ženklų 
apie kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išgydau 
savo sistema ant visados.

REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, peraugas 
šlakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kitas 
odos ligas, paeinančias iš užsivietriuimo kraujo 
išgydau trumpam laike ir ligoniui nereik per- . 
traukt savo darbo

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

popiet. Ateikit tuojaus.

a SeverosToaletiniai į
Antiseptiszki @ 

a Milteliai f
raj (Severn's Antiseptic Q
Sc Toilet Powder) S

Yra būtinai reikalingi laike W 
Ru vasariniu karszcziu, kada E 

kiekvienas prakaituoja arba (3 
fay po maudyklei. .Jei praszalina fa 
2$ iszBzutimus ir nuo ju apsau- w 
□'j £°ja ka’P lygina’ apsaugoja

nuo uždegimo; nuramina su- S= 
MY erzinta oda ir suteikia jai w 
bįl aksomo minksztuma. E

Po skutimosi yra malonus- < 
Kūdikiai, negali be ju (y 

apsieiti. S 
211 25 Centai. <

Isz Ryto c
arba kada nors priesz šaunant @ 
czeverykus, pripilk juosna ft 

Severos e
Kojiniu g

Milteliu |
(Severn’s Foot Powder)

Szie m’keliai intraukia dreg fa 
numa, sulaiko prakaitaviiua. M 
praszalina nemalonu kvapu.
Po to no kojų nesmirda ir 
neniežti. 25 Centai. I-a

25 Cental. Q

B Nugarkaulio 
Skaudėjimas
parodo kad kas nors yra nS 

jvA netvarkoje Inkstuose.
Sz Kadangi Inkstu pamainyti vS* 
fap kitais negalima, kad ir reika- K® 
® linga juos laikyti sveikais ir gį 
AM stipriais. Joki kiti vaista ftffl 

nepagelbes taip kaip zg

K SEVEROS f 
| INKSTU -IR... I 
1 KEPENŲ I

MES pasitiksime Jumis priebunant i 
New Yorka aut dipo.

IVIES dastatiseme Jusu baksus ant laivo.
MES duosenie Jurui nakvinę.
MES pastoroseme del Jusu paszporta.
MES palidieseme Jumis ant laivo, 

atsiszaukite i

Eastern Transfer Co.
(A. BALTIEJUS, Prezidento.)

128 Cedar Street, NEW YORK,N.Y.

Ata?" Parūpinant vieta ant pasažierinu laivu 
už darbinika pervažuoti. Padarome pertis 
doviernastes bu paliudijimu konsulio pigiau 
negu kiti agentai.

yra firma

W.F. Severą Co.
CEDAR RAPIDS. IOWA

P. LOBILLARD COMTANT

rr«
Garbingus 'iamista! Jųsų būdas! 

gydymo ir iiekarstos labai geroi,^ 
kad mano moterie net per tris mi-| 
nesiūs sirgus ant vidurių skaudai 
jimo, po krutino, galvos, didžio! 
nusilpnėjimo ant sveikatos ir bal-t 
tiįju tekėjimo, kuiios ikšiol niekaip 
nepataikė išgydyti, o kaip Jusiįi 
prisiųstas liekarstas suvartojo, iadf 
lapo visai sveika ir daugiau ligai 
neatsinaujina. Už tokį tikrą mok ’ 
slišką ir pasekmingą gydimą vi
siems Tamisti| vardą apskelbiu. 
Tu esi geriausias prietelis. Pasi 
liekamo dėkingi.

Klemensas Ir Ona Stefonavičlal, ' 
1413 Biynmower, Scranton, Pa.

Kaip nieks neįstengė, tai I’h. M. Klinikų Mokslas Egjdė trumpam laike!
Malonus Tnmisla’/ Kad lAiryil.’-t k<>s6jini:i, skrepliai imą ir sunkumą nnt kruti-į 
Įnės pasek m i n irai, teip lygiai lik Jus įsiengiato išgydyti, nuoligos išbėrimo ante 
iodos spaugais ir niežėjiino; kiti gydytojai per^du metu nesurado pagelbos. Užl 
liūsti teip gera gydymą ir toisiiuras iiekarstas siunčiu šimtą karty ačiū. I 

Su gu xl.me A. Gilmanas, B. x 36. Bonne Terre, Mo. f

i (tuodotinas Pons Daktare! I hni dr kavoju už knygf “Daktaras", kuriat 
Įman prisiuntūt, ir podraug danešu, kad <*su sveikas jau ir išgydytas nuoro-i 
'matizmo. Antanas Jurgelis. Box 145. Paulsboro. N. J. f

0 Garbus Daktare! Atleisk, kad ilgai apie savo neoaviau žinios. Laukiau# 
^pasekmių gydymo, bot kad lijra, iiiio kurios mano gydėt, neatsinaujina 
įdėjimas kojų, rankų, sąnariuose ir kimių bei raumenų, — tad dabar širdingai!
■ dėkavoju už toki teisingą, gerą gvdvn ą f

Ant visada Joins Pocu^. 4549 Cambridge St.. Philadelphia, Pa.
^Daugybės dėkavotiių ateina kas diena, iš kurių čion kel. tą patalpinom. $ 
J Jeigu tūkstančiai džiaugiasi ir d.-kavoja už sugražintą gerą sveikatą, tai!
■ tikrai ir Tavo galima išgydyti. f
I THE PHILADELPHIA M. KI.INIKLT gulima pilnai tikėti, nesyrapeį 
^valdžios kontrole ir puti* s gubcrnnturiuus ūžtvirtinta. •
T Geresnių liekarstų ir daktaro kaip KIinik< j negulima surasti. 1
■ Skaitykit knygų ‘‘Daktili as”, iš kurios išmoksit no tik nuo visokių ligų!
f apsisorgėt, bet kaip išsigyd.\ ti ir kaip nuo sukčių bei vampyrų apsisaugo!, f 
į JEIGU ESI NESVEIKAS ir vardina kokia nors šviežiai atsiradusi arj 
Tužsisonėjusi liga, bet dabar n<>ri kad syki ant visada būti išgydytu, tai pribuk* 
Jin Kliniko Ofisą asabiškai, o jei kur toli gyveni, tai aprašyk lietuviškoj ka)-l 
f boj savo liga ir kas kenkia; o apturėsi prielelišką rodą arba ir reikalingas lie-f 
^karstas, naujausio išradimo, kaip VYRAMS teip ir MOTERIMS, spectališk&il 
♦kiekvienam prie ligos sutaisytus, kurios trumpam laike išgydo, kurios tikA 
^ligos užpuola varginimui žmonių ir paslaptingas bo peilio, be pjaustymo, be $ 
Joperacijų. Sekretai užlaikomi. 1
■ Visada reikia adr^suot teip: f

:THE PHILADELPHIA M. CLINIC? 
į 1117 Walnut St. Philadelphia, Pa. Į 
^Valandos: Nuo 10 Iki 4 po plot. Nedėliojo nuo 10 iki 3. Vakarais Utar. Ir Pėt. nuo6-8.Į

^įtas apgarsinimas ir padėkavonės ištirtos, teisingos. Pilnai galina tikėt, j

UNION RATIONAL RANK.
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL 8TO K $125,000. SURPLUS IR PROFITS $300,0M 
Suv. Valit. RabJai twi bbsb BajAe radeta piBiafa.

Mokame antra procentą ant sudėta pininga 
Procentą pridedant prie tave piningu pirma 
diena Sausio ir Liepos menenuoaa, 
ar atneszi parodint knygute ar ne. 
Maa norim kad ir jus turėtumėt 
nicau Banke, nepaisant ar mažM

RarriMS Ball, Trexidrataa.

reikale ru 
ar dydelia.

W.H. Keklar Kaiijcnaa.

A.I Keliausite i Lietuva?

A-B-Cela 
-----ARBA PRADŽIA-----

Skaitymo Ir Raszymc 
DBL VAIKU. M..

'fąule’’ SUtusaoy CQ, JPt

Tai buvo stebėtinai didelis 
tabako pirkinio—daug dides
nis už kitus—kad pavelijo 
mums tokiu rusziu cigaretu 
pardavinėti po 5o už 10.

Puikios Satino Dovaneles 
yra randamos kožnam pake
li je ŽIRĄ cigaretu, aktorių, 
kvietku ir paukszcziu paveik 
sleiei. Rinkite tuos paveik
slus, isz ju galima padaryti 
dailias paduszkaites ir t k

Teip sako žmonės išgydyti nuo 
visokių ligų!

Kaip joki vaistai ir visokį dakta
rai negalėjo pagelbėti, tai tu mane 

isgydei.

... Sakaihū...

Lietuviszka Agentūra 
l.aivakoroziu ant geriausia Laivu 

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

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Muhanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.

W.TRASKAUCKAS
Pirmutini* LUtuvlukcu.

GRABORIUS

Laidoja Konos Vuseirudo. Paaaaado 
lyginus ir Vetimoe del Padvatia^iaM 

Krausto Daigius it L L
Hdi atlieka ka noreriaoM ir puikiauee. 
to virus minėtais reikalais kreipkite* pa* 
la e busite visame užganėdintais.
>30 W. Centre Bt. Citj,



:—:—

ri Rubeaii
savo gražumu. Toki 

cigaretai ir dangelis 

toki padėjimu, kt 

kritiku tarpe saro

nonoatonoatoatoRoatoatoieonoRoaeo

! PUIKUS SKAITYMAI I
* NAUJOS KNYGOS S
o o

rettes
Tai buvo stebėtinai didėlį 

tabako pirkinį—diagiį, 
> n is ūž kitos— kad pnify 

mama tokia ruszia rgiatj 
pardavinėti po 5c oi 10.

Puikios Satino Donitla 

yra randamos kotiuapu*- 
liję ŽIRĄ cigarete, įbr; 
krietku ir paoksiczia pairi 
sleiel Rinkite tuos para}, 
sius, isz ja galima pūii 
dailias padaszkaitairtt

a
ena.—Persitikrink

įsias Prietelisi
Tdp salo imoa^ L^jtifc 

vi^kiąlin!
Kai p jok i vaūt*i irrijiil iifc* 
rai negalėjo piftlbili, ui tu#,

Eijid.

Garbiam laaixta!
g) <!) mo ir liekamos litai pi* 
kad mano molėm nu pa trj B 
nesiuj sirgus ini ndoqma 
jimo, po krutinę, pho, ta 
nusilpnėjimo ui mikna b k 
•įju tfkėjimą kuiiuikiioliiKii 

į n-pataiki išgydyti, o kaip Jsį 
fi prisiųstų |iehrsiunnnc;: k 
* tapo visai sveika ir dtajia rp 
į neaisinaujina Ui iok|nhtį 
h sliėka ir pasekmingą gd.Ė| r, 
N sieros Tamisty vardą aputlb 
[" Tu esi geriiusiu pieteli Pu 

liekamo dėkirgi.
Klemui! Ir Ou gitarini

1413 Bųtrcier, ScraiiH.h

5 9 istorijos, 122 puslapiu, apie J
* “Kas yra Kristus” “Priesz tei- , 
r sybe nekalbėk" “Senas žmogus ° 
£ pavojuje” “Namu sūdąs” “Ka- o 
g rilius čigonu” “Istorija isz 1795 o 
° meto” “Kvailas tikėjimas” “Ne * 
o doras ponas” “Girtavimas” Szi- J 

tos knygos preke tiktai 25c. ,

O 8 istorijos, 141 puslapiu apie J 
J “Grafas ir meszkininkas’’“Apie £ 
g Ragana karalaite ir aficieriu” jo 
o “Del moterių ir apie moteres” į 
J “Aukso misles garsingu poetu o 
£ ir rasztininku” “Cigonka arba o 
K pagriebta ir velei atgauta iner- ’J 
£ giuke” “Mano džiaugsmas” £ 
° “Diedas ir boba” “Apleista jo 
o naszlaite” Preke tiktai 25c. £
o ------ 7—“-------------------•-------- “ 0g 5 istorijos, 137 puslapiu, apie £ 
g “Kalnu gyventojus” “Kaukazo jo 
o belaisvis” “Lozorius” “Narsi £ 
o mergina” “Užvydus vyras” o 
£ Preke szitos knygos tik 25c. o 

o 7 istorijos, 90 puslapiu, apie £ 
o “Ergelei pono Morkaus” “Du o 

ar keturi” “Svietas Dvasiu” o 
K “Iszreiksztas razbainikas” “Zy- £ 
If dai kaimose” “Nevydonas”
£ “Jurgis Skaptukas” Preke 25o jo 

i 4 istorijos, 105 puslapiu apie * 
If “Ant kranto prapulties” “Mis- £ 
£ tras ir krepesius” “Kampelis jo 
o duonos” “Isz ko dideli ponai” £ 
o Preke szios knygos tik 25c o 
£ 8 istorijos, 122 puslapiu apie jo
o “Pranuko nelaimes” “Ąudra” £ 
o “Kodėl neleido Baltraus in dan o 
o gu” “Bausme už szyksztuma” o
1 “Mažo sziaucziaus dideli reika- *
If lai” “Dienos kentejimoNantoj” £ 
įt “Netobulas žmogus” Szitos jo 
o knygos preke tik 25c. į
o ------- ---- ----- 77------z--------:--------- °
1> Puiki istorija apie‘Vaidelota’ J

apraszimas isz pirmutines puses JI 
o szimtmeczio, iszimta isz Lietu- § 
o viszku užlieku, parodo kaip ° 
J senoviszkos laikose Lietuviai o 
£ gyveno, puiki apisaka su pa- © 
>f veikslais. 177 puslapiu tik 25c £ 

o 4 istorijos, 190 
l1 “Urvą užkeikto”
r “Lorenas” “Sermėga mužiko” J 
g “Su kuom kas kariauja, nog to JO
2 dingsta” Preke knygos 25c
O —Z-Z----- ---------------------- 7------- -- 2i 5 istorijos, 77 puslapiu, apie 
įg “Grigorius kuris per 17 metu JO 
£ gyveno ant salos” “Isz mirusiu £ 
o prisikėlė” “Dorybe veda in ° 
If laime” “Debesėlis” Preke 25c o 
o ---------------------------------------------- 3

puslapiu apie
• ‘ P«nnA7n«i"

O

£ 3 istorijos, 112 puslapiu apie £
K “Nevaloje pas Maurus” “Viesz £ 
įf kelio duobes” “Karalaitis žmo- o 
g gus” Preke szios knygos 25o o 
o ' M

įniko Mokslas j.'gydė trumpini Id 
i. skrepliai ima ir mkaiMMi kre 
riale išgydyii* nuoligos ilbinur 
i per du metu nesurado pagelta 0 
«fas rlun?ių šimtą kamj ačiū, 
hlmanas, B:x 36. Bonne Tem, la

ikaroju ui knyga “Daktarai", ta 
•su sveikas jnu ir išgydytu ouri 
s Juręells. Boi 145. Paulsboro, I.L

apie savo nedaviau žinios. Luku 
■s mano gydėt, neaisinaujina iii 
bei raumeotą, — ted dabar sintią

49 Cambridge $t.. PhIUdetphla.Pt

kuriij *ioD
■ja už augrjžinij gera sveikata, U

I irolima pilnai tikėti, nu jnp* 
DŽtvirtrata.
iuiki j negolima ron.ctL 
•s Brook-Il ne tik nuo visokiu 
iuki’iy bei vampyną apsisupt 
kokia nors Šviežiai atsirado K 
ni visada buri išgydytu, teipnbuj 
vpni, lai aprašyk lietuviikcj hll 
elitta rodą arba ir reikalingas Iri 
5 leipir MOTERIMS, i^cluiil 
•umpam laike iėgydo, kuria kH 
liūgas be peilio, be pjmsljEA id

o .................. — .X

I Skaitykite! irff™ I 

o gaus 5 isz virsz-minetu knygų,
arba $1.25 vertes knygų už §1. £ 

|f Raszykite kokiu norite. Mes o 
£ siusime knygas per paczta ir q 
° apmokame visus kasztus Galite £ 
o pirkti kiek norite. Visos knygos JO 
o yra g6ros ir kožnam jie patiks. £ 
J Raszykite szendie, Adresavokit ° 
I W. D. B0CZK0WSKI-C0. |

■ Mahanoy City, Pa.

ilA M. CLINIC
hiladelphia, Pa.
Iki 3. ViUnl! Bir. Ir Pi n H

t^isingoL Pilnai galima ui,

(AL
T, PA.
na ib ąsom m»

.adei. plfliap 
piningu pirma 

įuoM, aopaiaail
D«. 
mot reikalą n 
aiaj ar dydolia

• rru ln lpn*» 
»i

lipt. In U J

i viszka Agentūra 
foreria ant eeriioan U’1 
m ir atgal. Teipgi «aa®« 
ožžemiaoM preke ir greitu 
e dienos nelūbo ipu»" 
pininga paskirta bedIe'J. 
rbasi teisingai nes esmia po 
aigi meldžia visa Lietom 
ie arba atsisiaaktie f« 
. minėtais reikalais.

Sa godone 

oras Lapinskas 
IV. M alianoy Are. 
hanoy CitjA

iaskauckas
tutink Lktwluiu
ABORIUS

aan Basin* JjJ 
kOinaa U N"“*“ 
ala Dal|i« »įl

mjn lifuUiatak

Photo copyright, 1912, by American Press Association.

Kaip iszrodo miestas stovint ant 55 augszto.
Jau likos užbaigtas statyti dydžiauses namas ant svieto 

vadinantys Woolworth Building New Yorke, kuris ran Iasi 
arti City Hall. Fotografije parodo darbininkus stovinezius 
ant 55-to augszto kada uždėjo paskutinia plieninia balke. 
Woolworth namas yra 55 augsztu augsztas o su boksztu turi 
750 pėdu augszcziu, kuriame talpysis elektrikine ezviesa ku
ria galima bus matyti 96 miles ant mariu, kasztuos apie $13,- 
000,000. Žeme ant kuriuo stovi kasztavo $4,500,000. Vie
tos tame name rasys 20 margu, turintys 2000 ruimu del kan- 
celariju kuriuose patilps 10,000 žmonių, nuo kuriu aplaikys 
per metus $2,500,000 raudos. Tasai namas yra 50 pėdu 
augsztesms už Metropolitan Tewer, 138 pėdu augeztesnis už 
Singerio narna o 245 pėdas už garsinga Waehingtono stovyla 
Washingtone. Eiffel boksztas Parižiuje, turi 985 pėdas 
augszczio, nes tai nesiskaito kaipo namas.— Ka pasakytu 
tieje ka etate bokszta Babelono, jago ezęndien paregėtu teip 
augszta narna?

**

MALDA-KNYGES
Senns Naujas Aukso Altorius 

1000 pus. 4x5jĮ col. dyd. apd. 
in juoda audima Preke $1.00.

Didis Skaitinis, 10<>0 pus. 
4x5J col. dydumo, apdaryt in 
juoda audima, Preke $1.00.

Mažas Szaltinis, G00 pus. 
31x5 col. dyd. apdaryta in 
juoda audima - Preke 75c.

Balsas Balandėlis, 711 pus. 
3Jx5 col. dyd. apd. in juoda 
audima Preke - - 75c.

Garbe Dievui ant Augsztibes 
610 pus. 3ijx5Į col. dyd. aini.

■ in juoda audima Preke 75c.
Aukso Altorius, apdaryta in 

Francuziszka skūra, apvalais 
kampais, auksuoti kraštai su 
kabe, 382 pus. 3j|x5] col.pla. 
Preke - - $1.50.

Aukso Altorius, Moroko 
skuros minksztais apdarais, 
apvalais kampais, auksinti 
krasztai, 382 puslapiu, 3įx5| 
coliu dydumo, Preke $1.50.

Ankso Altorius, minksztais 
apdarais, apv. kampais, auk. 
krasztai, 382 puslapiu, 3|x5| 
coliu dydumo - Preke $1.25.

Aukto Altorius, apdaryta 
in juoda celuloid, su kabes 
apvalais kampais, auksinti 
krasztai, 382 puslapiu, 3jx5| 
coliu dydumo - Preke $1.50.

Mažas Aukso Altorius, 
Celeloido apdarais, 381 pus. 
3įįx5.| col. (lyd. Preke $1.00.

Aniuolas Sargas ajxlaryta 
in juoda Moioko skūra, apvaf 
kampais, auksuoti krasztai, 
354 puslapiu, 3x4| col. dydu.

i visos reikalingos Maldos, 
geriausia už visas kitas 75c.

Aninolas Sargai apdaryta 
in tamsei rusva audima 50c.

Kanticzkos, drūtuose apdar. 
864 pua 4x5 col. dyd. 50c.

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

QQD Dailiu tiktai už Ji H
Bū NUSIUNTIMU W

Iždaveme Didele Kninga
Daina susidedanti isz g
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Knyga druozoi susiūta.
Kas nusipirks, ras visokiu
Dainų isz visu užkaboriu ka 

JĮ dainoja Lietuvoja.

Nusipirkite o turėsite Dainelu, 
Per ciela meta ant visu dienelu

"SAULE”
Mahanoy City, Pa.

Kiaulaicziu szeimyna.

Morkus Kiaulaitis pasiliko 
sierateliu kada buvo septiniu 
metu. Ne turėjo ne brolu, se
serų, namo, piningu, žodžiu 
tarent nieko, nuogas kaip tur- 
kiszkas ezventas. Turėjo jisai 
turtinga dede kuris susimilejas 
ant sieratelio, priėmė j m pas 
save nes su pasiprieezinimu sa
vo paezios kuri ne norėjo pri- 
ymt valkatų ant iszauginimo, 
o pasilikęs pas savo dede, tu
rėjo szuniszka gyvenimą. Ka
da buvo jau septinioliktam 
mete, jojo dede numirė, o die- 
diene iszstume vargsza lau
kan; teip vis apsiejna su siera- 
telems ant ežio svieto. Morkus 
slankiodamas po uliezes per 
kėlės dienas, užtiko sav užsi
ėmimą didelėm sztore kaipo 
rasztininkas. Pabuvęs fenais 
deezimts metu užsidėjo bizni 
ant savo ranku.

Jojo gimines kurie priesz 
tai žiurėjo ant jojo kreiva ake, 
dabar pradėjo rodit dantie ir 
meilingai prakalbėt kada tik 
susitikdavo užpraezidavo ant 
vakarienes arba ant piet. Die- 
diene kuri jin iszvare po 
emert dėdės o kur nukente 
tiek vargo, primynė jam api 
saldžee dienas kūrės turėjo 
jaunietoja pas jaja ir kaip ta
da džiaugėsi (?) jog galėjo už
stot jam motina.

Kada Morkui sekesi kuo- 
geriausia eztai keli bankai eu- 
bankrutino o sikiu ir jojo ezto- 
ras suviekuom. B-eikalavo 
kelis szimtelue, idant užgana- 
dyt kelis svarbesnius reikalus 
ir vėl tikėjosi stot ant kojų; su 
ta misle nusidavė - pas gimines 
jeezkot pagialboe. Ne vienas 
ne norėjo klausit api jojo er- 
gelus. Po tam visi jin apleido 
ant naujo ne pažinojo jog to
kia žmogus randasi ant svieto 
vardu Morkus.

Ka turėjo daryt Morkus. 
Nusidavė pas pirmiausia kup- 
cziu praszit darbo. Kupczius 
buvo tai iezmintingas ir sau
gus žmogus visame. Pamilejo 
savo nauja raeztininka, pakel
damas jin kas kart augsztin 
pakol ne pasiliko jojo tiesia 
ranka visame. In kelis metus 
jojo geradejus atsiskyrė su 
szuom svietu; ejdamas in ge
resni, kur" tikėjosi aplaikyt 
aukso karūna už savo gerus 
darbus. Bet priesz numirimą 
paliko vieką Morkui ba kup
czius buvo bevaikis.

Interesai Morkaus ėjo pui- 
kei ir naudingai, nesigyrė isz 
savo turto per ka niekas ne 
galėjo dasiprast kiek jojo tu
rėjo o ir laikraszczei ne galėjo 
skelpt svietui apie jojo turtą, 
idant ubagai isz to galėtu pa
sinaudot

Morkus numirė didelu mili
jonierium, nes priesz smert 
padare testamenta, kuriame 
primine ir paliepė, idant po 
smert namas kuriame perleido 
savo liūdnas dienas (ba niekad 
ne apsipaeziavo) butu uždary
tas per exekutoriu nog dienos 
szermenu per visa nedelia, o 
po tam parduot visus naminius 
rakandus ant licitacijos, nes 
ant to iszpardavimo nieko kita 
ne inleist kaip tik artimas gi
mines.

O kad nebaszninkas ne pa
liko nasledninku po savim per 
tai susirinko visi gimines idant 
iezgirst skaitima testamenta 
žinoma, jog kožnas tikėjosi 
aplaikyt puiku szmota laszi- 
niu kaip ant atmintes “mile- 
mo” giminaiezio, kurio niekad 
ne užmirszdavo ir visame szel- 
pe? Nes kada persitikrino api 
navatna velinima nebaszniko 
ir jog ne vienam ne paliko 
nieko, nes gimines kitaip su
prato padėjimą ba matot buvo 
tai szeimina labai mokyta ir 
baisei iszmintinga nesidavė sa
ve apgaut. Dasiprato tuojaus 
jog nebaszninkas priesz smert 
turėjo paslėpt savo turtą se- 
nuosia rakanduosia. Deezimts 
tukstaneziu doleriu gali būti 
paslėpti viduri kokios lazde
les, o $1.000 gal rastis kokiam 
etalcziui ar tai Morkus ne bu
vo iszmintingas? Tuojaus apie 
jojo iezmintingysta dasiprato 
ir myne jog tokiu spasabu gal 
paslėpė milijonus doleriu. Ge
ras spaeabas, nėr ka. Tohaus 
testamente buvo iezaiezkintae 
jog piningai už parduotus ra
kandus ejs ant pastatimo pom- 
niko nebaszninkui.

Kada atėjo paženklinta die
na iszpardavimo tai netiketu- 
met kiek susirinko giminiu 
Kiaulaicziu. Giminiu Kiaulai
cziu tiek susirinko kaip mušiu, 
visokio sztamo ir pavidalo, 
tikru ir netikru. Jog tikri 
Kiaulaiczei už protestąvojo 
prieszais netikrus, nes exeku- 
torius api tai nesirūpino, nes 
diena paženklinta ant parda
vimo rakandu atėjo ir ne galė
jo, būti atidėta, o kožno Kiau 
laiczio metrikus ne turėjo lai
ko peržiūrėt, ar jisai tikrai gi
mine nebaszninko ar ne.

Isz pradžių licitacije traukė
si pamaželi kada pardavinėjo 
puodus stiklus ir kitokius 
daigtus kuriuose nesitikėjo 
rast paslėpto turto nebasznin
ko nes kada atėjo prie daliku 
kuriuose tikėjosi rast paslėptas 
bumaszkas kaipo lazdas, senus 
stalus su užrakytais stalczeis ir 
t. t. tada gimines siuto isz aky 
vumo ir godumo. Vienas už 
kita davinėjo daugiau, o kada 
nupirko ir norėjo neszhs su 
savim, likos apznaiminta jog

dalikai ne gali būti paymti, 
pakol pardavimas nepasibaigs. 
Senas stalas su užrakytu stal- 
cziu atnesze $100, sena sofka 
$200, lazdele nebaszninko ka 
nuolatos su savim nesziojosi 
atnesze $150, sena kaczerga 
atnesze $275. Nes labiause 
muszesi gimines už stovila Bis
marko padaryta isz kreidos o 
kurio viduris buvo tuszczes ir 
kuriame nebaszninkas galėjo 
daugiause pinigu paslėpt, at- 
nesze $655 o už kuri dvi par
tijos Kiaulaicziu susibarė ir 
susidaužė nusės.

Ant galo parsidavė paskuti
nis szmotelis nebaszninko ra
kandu ir likos apznaiminta 
jog kožnas savo pirkini gali 
nesztis su suvim. Gimines pri
leido szturma prie nupirktu 
daigtu, nes mažai radosi tokiu, 
kurie pasiėmė su savim. Di
desne dalis Kiaulaicziu atnesze 
su savim plaktukus ir kirvius 
su kureis pradėjo sumuszinet 
rakandus, jieszkodami slaptin
gu paslepymu su piningais. O 
kada pirkėjas stovilo Bismar
ko sudaužė su kirviu rado jin 
tuszczia pasipilė keiksmai nog 
žmogaus kuris užmokėjo sze- 
szis szimtus ir penkesdeszimts 
penkis dolerius, tai kone ne 
pasiuto isz piktumo. Kiti gi
mines ir daužė rakandus, stik
lus, o žiūrint isz paszones, tai 
rodos visi siuto; riksmas, keiks 
mai ir priesztaravimai neiszpa- 
sakyti, kada nieko ne rado ko 
tikėjosi. Ne skatiko ne buvo 
paslėpta, niekur nieko nerado.

Ant rytojaus laikraszczei 
skelbe jog numirusis Morkus 
Kiaulaitis, kėlės dienas priesz 
smerti užrasze visa savo turtą 
iszneszanti $4,000.000 ant na
mu vargszu ir sieratu.

Kiaulaiczio pomnikas yra 
vienas isz puikiausiu ir augsz 
cziausiu ant “Amžinos Atsil
sės” kapiniu, kuri pastate ir 
savo piningais užmokėjo gimi
nes Kiaulaicziu, surinktus ant 
licitacijos.

Morkus net grabe juokėsi 
jog teip apgavo savo “miela- 
szirdingus” gimines, o kada 
direteleje ant savo stovilo tai 
vis api juos atsimena.

Del muso vaiku.
Gudrumas Indijos teisėjo.

Keturi indijiecziai drauge 
nusipirko kelius birkavus med 
vilnes (vatos).

Norėdami vata nuo peiliu 
apsergeti, jie gavo kate ir nu
tarė, kad kiekvienam ju pri
gulės viena kates koja. Kiek
vienas puikiai papuosze jam 
prigulinczia kates koja.

Atsitiko, kad kate viena ko
ja sužeidė. Tos kojos valdyto
jas ėmėsi gydyti ir apvyniojo 
koja rūbeliu, svieste pavilgy
tu. Kai kate bego pro krosni, 
rūbelis užsidegė. Tada kate 
ant vatos szoko. Vata užsi
liepsnojo ir bežiūrint visa su
degė.

Tuomet tris draugai padavė 
teisman skunda, kad ketvirta- 
sai jiems užmokėtu, už vata, 
nes ja sudegino ketvirtojo 
draugo kates koja. Teisėjas, 
peržiurejes byla, sziaip pas
merkei

Kates koja, apvyniota rū
beliu, buvo sužeista, kate ne
galėjo valdyti ligotos kojos ir 
todėl szokinejo ant trijų kojų, 
ketvirta parietusi. Tai-gi gaiš 
ro priežastimi buvo tris svei
kosios kojos, o nesveika koja 
ne gali turėti jokios atsakomy
bes. Del tos tai priežasties tris 
draugai, kuriems prigulėjo 
sveikosios kojos, dehai kuriu 
kate vata padege, privalo va
tos verte atlyginti ketvirtajam 
draugui, valdžiusiam nesveika 
kates koja.

Rytas.
Saulute užtekėjo 

Ir szvieczia ji linksmai.
Laukuose prasidėjo 
Visoki jau darbai.

Pabudo ir paukszteliai
Ir cziulba ant szaku, 

Net skamba žali miszkeliai
Nuo ju linksmu dainų.

Turi teisybes.
— Ach!
— Ko teip dūsauji?
— Asz pavidžiu tiems vi- 

rams!
— Del ko?
— Ba ne buna senom mer

gom....

Katilas.

Szi žaidimą gali „žaisti 3— 
10 žmonių.

Žemeje iszkasa apskrita duo 
bele, tai katilas. Paskiau dvie
juose trijuose nuo jo sieks
niuose ant žemes briežia linija, 
nuo kurios in duobele meta 
akmenukus. Priesz pradedant 
žaidimą buria, kas po ko mes.

Kas kart, kai žaidėjas savo 
akmenuką in duobele inmeta, 
jie skaito 10 ir da karta meta, 
tai-pat daro, jei savo akmenu
ku in kito akmenuką pakliū
va, tik tada 10 ne priskaito.

Iszloszia tas, kas pirmas su
renka 110; jis nebežaidžia, bet 
kiti žaideiai toliau varo pra
dėta darba, kol visi turės 110. 
Paskutinis praloszia, ir jin 
tuo nubaudžia, kad antra kar
ta žaidžiant neskaito jo 3 me
timu, nors jis ir inmestu in 
duobele. Gali ir kitokiu budu 
nubausti.

Torturos Iszpanijo.

Kokias baisės kankes (tortu 
ras) keneze aresztantai Iszpa- 
nijoje, paduoda viena isz isz- 
paniniu gazietu teip.

Pirmutine tortura užduoda 
nelaimingui aresztantui toke, 
surisza abidvi rankas, in tarpu 
pirszczius deda plieninius dra- 
tus, plonus ir asztrius kaip 
adatas ir dure kės kartas gilau 
ir gilau net in tarp kauli. Ne 
laimingas aresztantas turi kens 
tie ta baisu skausmą per ciela 
diena, kol rankos ne sutinsta 
kaip kalados. Per taji laika ne 
duoda jiam ne gert, ne valgit 
o nuolatos privertineje su rim
bu vaikszcziot, kol ne tekes 
pajėgu puola ant žemes. Tada 
klausė, ar kaltas, o kaip pasa
ko kad ne, tada užduoda kita 
kanke: antras tortura toke:

Su dratiniu arba szikszniniu 
rimbu kapoje per nuogus pe- 
czius ir uszpakali lig tol kol 
kūnas szmotais pradeda nu- 
puolinet no kaulu, Paskui su
kapota kuna pabarsto su drus
ka ir teip iszalkusi ir isztrosz- 
kusi laiko kėlės dienas.

Trecze tortura. Aresztanta 
pririszineje ant kėdės, o sūri 
sze rankas ir kojas, tada medi
ne ar geležine vini kala in pa
nage didžiojo pirszto, teip—gi
lei, jog tasai nebagas baube 
kaip jautis isz kanezios ir tai 
vis tos kankes atsiprovije prie 
szvento giedalo.

Tokes kankes turi kenst per 
dvi dienas.

Ketvirta tortura:
Per dvi dienas duoda valgit 

aresztantui silkes ne merkin- 
tas O paskui, kada jin labai 
pradeda vargint troszkulis, pri 
risza jin netoli stalo, ant kurio 
stovi uzbonas vandenio czisto 
ir szalto, nes jis to ne gali da- 
siekt ba pririsztas už ranku ir 
kojų, jog ne gali pasijudint.

Penkta tortura: Uždeda ant 
galvos, tiezei padarita toke ke 
pure, su kuruom su pagelba 
elektriko pradeda spaust gal 
va isz priszakio ir isz szalu 
po smakru ira plienine pajuos 
te, toji velei žanda spaudže 
augsztin.

Szeszta tortura. Su inkaiti 
ta geleže degina isz pradžios 
pamaželi aresztantui kojas, o 
paskui stato ant karsztu kro- 
tu su abiem kojom ir teip il
gai laiko kol padai pradeda 
spirget.

Tai mat kas dedasi europi 
nem civilizavotam danguje, 
knkszczioniszka vieszpatiste 
ant pabaigos 20to szimtme 
ežio.

Susitaiko.
— Ka gerete laikia pietų?
— Mes gėrėm vandeni su 

alum.
— Armaiezote?
— Ne, asz geriu alų, o ma

no pati vandeni.

KUR BUNA

DIDIS GYDYTOJAS
DR. IGNOTAS STANKUS, M. D. 

VIENATINIS TIKRAS LIETUVIS 
DAKTARAS PHILADELFHIJOJE.

Gydo visokias ligas: vyrų, moterų Ir 
valkų. Atsigaukuslems Iš tollaua per 
laiškus sutelkia daktarišku rodp dovanai. 
Atėjusiems j of Is?. Ištyrle geriausiai Ilgas 
h iuoda savo gyduoles už menk^ užmo
kestį. Jis turi didelę medlkaligkp praktikę, 
kaip tai: pabaigęs Medlkallškę, Unlversl- 
tetę, buvo mlestavu daktaru mieste Indi
anapolis, Ind. Ir baigęs mokslus didžioje 
mokykldje THE NEW YORK POST 
GRADUATE MEDICAL SCHO
OL and HOSPITAL. Dabar gydo 
visokias ligas su gyduolėmis,darlmu ope
racijų Ir su elokj^lkos 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 ilgas: Augančius ak
menis tulžyje ir kepenjse (goll-stones), akmenis augančius inkstuose (Ne
phrolithiasis), akmenis augančius pūslėje, tonas skilvyje (gastric ulcers), Iš
narintus kaulu narius, sulaužytus kaulus, Ir t. t. Apsisaugokite ju tos nau
jos daktariškos knygos, nes ją ne daktaras raš<5, bet žydbemlai, kurie tarna
vo pas New Yorko šarlatanus Collins ir Ferdele Rartman. Sulig suklšimo 
j turmąNew Yorko šarlatanu, jų tarnai, žydbemlai, a ts iri ogi Ino čionai, užsi
dėjo tą humbugo Medical Clinic, katras jokios ligos negalįs surasti su X-ray. 
Apsisaugokite ju visokiu laišku ir knygų, nes ant ju nėra pasirašiusio dak
taro, o kas bijo savo vardą pasirašyti, tai ten yra apgavyste.

Turiu šimtus padėkavonlų. Kelias čionai talpinu:
Aš Juozapas Svllba, 1011 Carlton St., Philadelphia, Pa., daug daktaru 

atlankiau, o nei vienas negalėjo manęs Išgydyti, bet daktaras Ignotas Stan
kus su pagelba. X-r.iy mane išgydė. Ištariu širdingą ačiū.

Petras Salus, 29 Green Place, Campello, Mass., taip rašo: Mano moteris 
ilgai sirgo ir iš ,'ydytl jos negalėjo. JI turėjo kosulį, skrepllavimą, skaudė
jimą paširdžiu ir krutinėjo. Kuomet atsišaukiau pas daktare Ignotą Stan
kų ir šitai jis išgydo mano moterį su pirmu pasiuntimu gyduolių. Dabar 
didžiai širdingai ačiū už g^ras gyduoles.Dieve duok Jam Ilgą amžių,kad ga
lėtu ir kitus sergančius gelbėti.

Iš Brooklyn, N. Y., 3S So 2-nd St. Mano išgydo daktaras Stankus nuo 
išbėrimo veido, slinkimo plauku, greito supykimo ir išgąsčio. Julė Dailldle- 
niutė. Tos padėkavonės yra įdėtos su pavelijimu pačiu pacijentu.

DR. IGNATIUS STANKUS, M. D. 
1210 So. Broad St., Philadelphia, Pa?

Ofiso 
valandos

Nuo 9 iki 1 po pletr * Mo 7 iki 9 vakare. Subatomis nuo 10 
ryto Iki 8 vai. vaka ® .-dėllomls nuo 1 Iki 4 vai. po pietų.

BISCHOFF’S BANKING HOUSE.
287 Broadway Kampas Reade UHcze

New York, N, Y Teletonae: Worth 2822, _
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant i/
Jo reikalai liktu greit, 
atlikti tegul atsiszauki in ' x <

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta 1848m.

Szimtas Tukstaneziu Doleriu ($100,000) yra musu kaucija sudėta in 
Pinigus siunozime in Kraju kuo greioziansei. (rediszka kasė. 
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.^
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linija in ir isx 

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del kenaujeneziu in Kraja pastarajame.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Popelis sa 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame knotelsingiausiai,

— : Del vygados Tautieozin laikome atydaryta 
Subatoje iki 8 ad. vakare. Nedelioje nuo 10 iki 12 ad.

Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti 
jog pas mus visas minėtas reikalas greioziaasei, teisingiausei, ir 
pigiausei galite atlikti.

Ar mokate Angliška kalba?w
■ 11 Mil I ■■■miBI II —h WIWI II Illll1ili|l« MfflTMITTirMII— "

<3 Šiomis dienomis išėjo is spaudos labai naudinga knyga, antra laida su 
pataisymu: Vienatis Savo Rūšies LietuviŠkai-AngliŠkos Kalbos Rankvedls bei 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškassa Fonetiška Ištarimu; Lessons in Reading ir 
Kaip Tapti Jungtinių Amerikos Valstybių Piliečiu, Yra tai praktiškas 
RANKVEDIS dol išmokimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius, Ji
sai yra parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa lietuviški žodžiai, 
paskui angliškas tekstas, o trecioje eileje teisingas ištarimas. Toliaue seka 
Žodynėlis Lictuviškai-Augliškas su Fonetiškų Ištarimu, ę Cionais surinkta 
svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieninėje kalboje. <3 Pagalios tal- 
pinasi trumpos pasakaitės ir Lessons in Reading, delei geresnio išsilavinimo 
angliškoje kalboje. O prie galo knygos telpa pamokymas tiems, kurie nori 
palikti Jugtinių Amerikos^Vnlstybių Piliečiais. 4J Kiekvienas lietuvis atvy
kęs į šitų salį privalo nors siek-tiek susipažinti su elementariškomis teisėmis 
šito krašto ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taipgi šitas suplementas prie 
knygos yra labai naudingas delei kiekvieno lietuvio, kuris norėtų pasilikti 
Amerikos Valstybių Piliečiu, pusi. 240.

Photo copyright, 1«12, by American Prese Aseoclatlon.

Demokratiszkas kandydatas ant prezidento Wil- 
sonas Jo pati ir tris dukters.

Mano brolis Juozas Jakas 3 m. ad- 
gal gyveno Pittsburge o dabar neži
nau kur. paeina isz Kauno gub, Ba
seinu pav., Eirogales para. Didžiuliu 
kaimo, jis pats ar kas kitas praszau 
duot žine ant adreso: (jg ’o;)

M. Jakas
112 Roosevelt avė. Beloit, Wis

Mano brolis Antanas Raczkauskas 
paeina isz Kauno gub., Kilpines kai
mo, priesz 4 m. gyveno Chicagoi da
bar nežinau kur jis pats ar kas kitas 
praszau duot žine ant adreso: (jg’oą) 

Izid Raczkauskas
128 Gerritt St. Philadelphia Pa.

Mano pusbrolis, Petras Zstimpelis, 
paeina isz Kauno gub., Panevėžio 
para, girdėjau - atvaževo in amerika 
jis pats ar kas kitas praszau duot ži
ne ant adreso:

W. Didžulis
1120 Grand avė Raoine Wis.

Mano pažystamas Wladas didžiū
nas paeina isz Suvalkų gub,, Sieriju 
miesto ir parapijos pirmiau gyveno 
Highland Pa. kaip iszvaževo per 
suspension . tai ir dabar nežinau kur 
turiu svarbu reikalą jis pats ar kas 
kitas praszau duot žine ant adreso:

Ant. Kuklis
Box 548 Freeland Pa.

Mano brolis Martynas Szalczius 
paeina isz Kauno gub., Kauno pav., 
Vilkijos volos,, pirmiau gyveno Chi
cago, Ill. o dabar nežinau kur jis 
pats ar kas kitas praszau duot žine 
ant adreso:

Jno. Szalties.
28 Murdock, St.

Youngstown Ohio.

Mano brolis Feliksas Valantinas 
paeina isz Kauno gub.. Apie 3 m. 
kaip iszvaževo in West Virginia ta
riu svarbu reikalą jis pats ar kas ki
tas praszau duot žine ant adreso:

Fr. Valantinas.
1133 S, Maple St. Mt. Carmel, Pa]

Kaina popieros apdaruose 
Gražiais audimo apdarais

Užsisakant “Rankvedį”, reikia drauge ir pinigus siųsti per pačto Mo
ney Orderi arba registruotam laiške adresuojant šitaip:

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

Vienatine Lietuviszka Banka su kapitalu 175,000 
koris randasi popriežiur Valstijos Pennsylvanios ir 
talpinusi loonam name kurios verte isznesa apie 
$150,000.00. Priima piningus ant paozedamo ir 
moka 4 procentą. Siunozia piningus in visas dalis 
svieto, greioziaase ir pigiause. Agentūra minėtas 
Bankos P. V. OBIECUNAS & CO., parduoda 
Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius 
rakandus nog ugnies; užlaiko Regyntalna ir vedimo provu 
kancelarije po vadovyste Karaliaus v arasziausNotariuszo 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
A GENCIJA P. V. OBIECUNAS & CO

25 
50

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

Jeigu jau turit mano Kataliogą nr. 8, tai meldžiu 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 greičiausej. Adresas:
M. J. DAMIJONAITIS, 812-814 W. 33 rd St., CHICAGO, ILU

XV. RynIcewiežius
-:N0TARIUSZA8t- '/ .

233-235 W. Centre St., •> Mahanoy CRy, Pa. v 
Ap »*■(*)• Naaan ir Naminsi Rakudsi M| U raka.
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piszkina viens kitam in galvas 
o isz kitos szalies kaip nesau
gus yra in visokius meiles bei 
miela-zirdystes darbus ir au
kas szituos žodžius turi prie 
saves pritaikinti Girardvilles 
Lietuvei ir nuo szio laik pa
sidaryti d noresniais ir vėles
niais szelpejais savo bažnyczios 
reikaluose.

— Kaulas Zanavykas.

Centralia Ill — Darbai 
gerai eina, isz kitur pribuvu
siam darbas nesunku gaut.

— Lietuviu nemažas būre
lis, bet isz tu visokiu atsiran
da.

— Nekuri.ms vyrelėms ir 
moterims p. Baltruviene t-u Ta 
raduka labai in czionais reika 
linga.

Žinios Vietines.
— Szendien Szv. Onos.
— Badai vienoi lietuviszkoi 

karezemoi atsitiko Sodomisz- 
kas nusidėjimas. Baltruviene 
apie tai užgiedos.

— Nuo kokio tai laiko isz 
aplinkines pradėjo dingt kar 
ves slaptingu budu. Ana diena 
likos susegta buk karves vage 
kuopa susitverusiu vagiu ku
rie karves parduodavo del me 
sininku ir ant to turi giara 
pelną.

— Ana vakara Juozas 
Ilarvilla saluninkas, sėdėda
mas su savo pažinstamu ant 
gonkeliu apie 12 valanda ant 
W. Center uliezios, likos už
klupti per nepažinstamus, ku
rie atkyszia revolverius paėmė 
ziegoreli ir piningus. Pleszi- 
kus ne suėmė.

— Ne senei kokis tai apga
vikas pardavė del 10 vyru me- 
dynia dėžutė su kuria galima 
dirbti piningus už $500. Su
sidėjo “kumpanije” pirko ste 
buklinga dėžutė o apgavikas 
tszpiszkino toliaus jeszkoti 
kvailiu. “Kumpanije” po tei
sybei iszsuko kėlės bumasz- 
kas, nes daugiau ne buvo. Da
bar lieje aszaras, nes jau per 
velul

— Parsiduoda didelis hite- 
ns (hot-air furnace) su katrų 
galima szildyt visa narna. Ri
teris kaip naujas ir parsiduo
da beveik už puse prekes. At 
siszaukite in “Saules” cfisa.

Wilkes-Barre, Pa.— 17 
d. Liepos L ir W. B. Coal Co. 
kasyklose No 3 e-zi-fce kylo 
didele ugnis, kur sudegė ant 
smert 3, o 5 mirtinai pažeisti, 
20 d. atsibuvo laidotuves, ne
laimingųjų kurie rado smerti 
baisioj ugnije

Akivos Žinios isz Lietuvos.
Kunigu permainos SCfiiu 

viskupijoje. p
Kun Laurinaitis, Nsumies- 

czio vikaras, paskirtas Ploksz- 
cziu klebonu, kun. Mikelkevi- 
ežius — Naumiestin vikaru, 
kun. Anckaitis, Szunsku vika
ras, Meteliuosna vikaru, kun. 
V. Kudirka— Szunskuosra 
vikaru.
Kunigu permainos Vil

niaus viskupijoje.
Vyskupijos valdytojo ingai-’ 

kymu perkelti klebonai: kun. 
Ottonas S dorav ežius isz Dū
da in Graužiezkius, kun. Jonas 
Srmaszkeviczius isz Dvorčo in 
Dūdas: kamendoriai: kun. 
Vladas Matulis isz Bielostoko 
klebonu in Dvorc.i, kun. Jonas 
Morozas isz Lydos klebonu in 
Ružanka mansijonorius kun. 
Kazys Lekstutaviczius isz Dau 
gu klebonu in Kivaticžius. Pa- 
liuosuoti nuo pareigu pildymo 
ja paežiu praszyman: kun. Sta 
sye Szirokis isz Ružankos ir 
kun. Izidoras Sticzka isz Kiva- 
t'cziu.

DR. ALEX. O’MALLEY 
—SPECIALISTAS— ,

NERVISZKV IR KRONISZKU LIGŲ.

DR. ALEX. O'MALLEY 
SPECIALISTAS

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

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

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. 
Patrotiiima Nervi s zk ūma P‘IY ojillgll

ir Slaptingo! Lygos gytluolill.
Visa iszaiszkinima apie mano būda 
gydimo paduodu tiems kanores žinoti.

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

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

GERAS DA1GTAS TURĖTI
No. g

miEviczijuj nil 
OeriBiMia Arielht-J'l

Tik$)aM 

le>Pgica»e4n!ilei,7'l 
kliu genmu, Aleikr. J I 
pn« Uita, 1
orderi o bus jums I

S. Rotan 

«8 Wilt Hiinu
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 varda ir turime daugybe 
tokiu kostumeriu ka kitur jau neperka savo 
drabuži kaip tik pas mumis.
ii i o ’r> Mahanoy City, Shenandoah, vjrtllllclll O MLCarmcl, Landsford.

— Badai neužilgio angleka- 
sei ketina nutart, ydant ne ym- 
ti dalybas laidotuvėse savo 
draugu, nes per tai daro su- 
gaiszti kompanijei ir patis sa
ve skriaudže. Atejteje ketina 
tik kelis delegatus siunsti ant 
laidotuvių ir paaukaut savo 
uždarbio paskirta dali piningu 
na=zlei. Tokiu budu daug pri 
sidetu prie palengvinimo liku
siai naszlei ne kaip sustotu tą
ją diena visi dirbia. Geras už 
manimas.

— Tie je visi k a turi norą 
instot in kora ir geidže pra
mokti giedot, tegul pasinaudo
ję iez progos Prof. A. Sodei- 
ko priyms visus tuos ka geidže 
pramokt giedot; duos pradini 
mokslą dykai jago ateiszauks 
po No 607 W. Mahanoy Avė.

Herrin, 1'11 — M irę czio- 
nais Antanas Bražinskas o lai
dotuves atsibuvo 15 Jumaus. 
Velionis paėjo isz Suvalkų 
gub. Seilunu kaimo, Seiryju 
para, turėjo 39 metus ir buvo 
jaunikiu. Paliko kelis szimtus 
doleriu ant kuriu uždėjo va- 
ranta A. Zebraitis o piningai 
randasi po apgloba sūdo, nes 
Žebraitis tvirtina, buk jam 
daug kasztavo palaid-jimas. 
Jojo pus-brolis Steponas Bra- 
žinckas randasi Du Bois: te
gul atsiezauke pas:

Geo. Pecziukaitis, 
L. Pox 653, Herrin, FU.

— Kaip danesza telegra
mai isz Wathingtono tai keti
na užstoti vela karszczei. Jau 
ir laikas nes per kėlės dienas 
turėjome tikra rudenini orą.

Old Forge, Fa.— Darbai 
gerai eina, dirba pilna laika, 
uždarbei nevienoki.

— Oras puikus.
— 16 d. Liepos 1912 

kun B 
Duryea, 
terystes 
jauniki
te, vestuves gana puikiai ap
siėjo, isz ko visi sveteliai yra 
labai užganėdinti, velijame 
laimes jaunavedžiams.

m. 
iez
mo

Baranauskas, 
Pa. suriszo mazgu 
p. Juozą Czukauska 
fu p. Ona Vaicziuliu-

ISZ LIETUVISZBK 
KAIMELI!.

— Tūlas ealuninkas, kuris 
mili turėti “good times”, nusi
davė ana diena in Pottsville 
ant “spree”. Paėmė su savim 
150 doleriu ir susitiko su ko
kia ten “cziken” kuri jin teip 
užhipnotizavo, jog prie jos szo 
no užmigo. Kada pabudo, ne 
rado piningu ne ziegureliaus. 
Ponas saluninkas prisipažino 
savo gerui draugui (kuris ir 
mums sznabždelejo in ausi) 
buk suejas su taja “cziken” 
apėmė jin už kaklo ir nuo to 
laiko daugiau nieko ne atsimy- 
ne. Pati saluninko dažinojus 
apie nelaiminga(l) atsitikima 
savo vyro, jeezko tosios “czi 
kenos” kalbėdama: “norints 
mano pacziukas negerai pada
re bet stengsiuosiu taja nelaba 
sujeszkot, kuri jam paėmė 150 
musztuju ydant rėdytųsi ir tu
rėtu už juos “good times”. Ne 
dovanosiu asz tai rup.... . ’ 
— Well, nekiezk pirszto ant 
pecziaus, tai nenusideginsi!

SHENANDOAH, PA.
— Susivienijimo Liet. Drau 

gyecziu. atstovai turės savo 
susirinkimą 2 d. Aug. 1912 
m. petnyczioi 7 vai. vakare 
ant sales po lietu viszka baž- 
nyczia. Meldžiame visu at
stovu katrie likote iezrinkti 
isz draugyseziu, o ne buvote 
pereita susirinkimą tai dabar
tės meldžiame susirinkti vi
siems ba tai yra del gero visu 
S. L. D.

Meldžeme su guodone visu 
draugu atsilankytie ba yra 
labai naudingas dalykas lie
kame su guodone Shenan 
Liet, Draugyecziu. Komite
tas:

J. Lauraitis prez.
L. G. Natkievicz sekr.
J. Abraczinsky Kasie.

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

— Lietuviu pusėtinas būre
lis, ir visi grąžei užsilaiko.

— Parapijos reikalai gerai 
eina, per gera storone vietinio 
prabaczcziaus, teipgi turime 
puiku chorą kurie puikei yra 
vedamas per storone vargonin- 
ko.

— 14 d. ežio menesio atsi
buvo musztyne terpo dvieju 
moterėliu, kuriom p. Baltru
viene ketina neužilgio pribut 
nes jau sarmata kaip viena ki
ta iezsivadino, dabar daugiaus 
nesakysiu kita syki vardus ir 
pravardes visiems aiszkiai pa
sakysiu.

Rodos del mergynu.
Ne tekekie už vyro del jojo 

piningu: laime moteriszkes ne 
priguli nog piningu tiktai 
meileje.

Ne ejki už papuoszto stulpo 
kuris sportauje priesz apsipa- 
cziavima pasiredias su pirszti- 
nem, žibanezeis czeverikais ir 
žiedais; geresnis prastas darbi
ninkas pasiredias in melina je- 
ke, ne kaip parėdytas dikaduo 
nis in auksa.

Ne iszsirink sau už vyra ne- 
pažinejtama žmogų, kuriuo ap 
sieymus gerai ne pažinsti.

Ne eiki už tokio, kuris do
rai ne apsiejna su savo motina 
arba sesere, ba teip pat aplieja 
ir su tavim.

Ne ejki už vyro kurie gir- 
tuoklauje ir kazirninkas, ba 
gėrimas ir kaziroe yra szuliniu 
vargo.

Ne ejki už vyro skupuolaus 
ba rokuotu kožna tavo ękati- 
keli iizduota ant valgio :ir kož 
na krupele — o per skupuma 
pats save ir tave numarytu ba 
du. R

Nes geriausia iezejt už tokio 
vyro kuris skaito “Saule” nes 
tuojaus suprasi, jog tai doras 
ir paczedue vyras ir turėsit lai 
me visame.

Pasilieka Iszgydyta
Mahanojaus žmones apie 

tai gerai žino
Joseph Weber nog Brewery Hill, 

Mahanoy City, Pa. sako. Mete 1907 
kentėjau baisiai, diegluose peeziuose 
nog ko turėjau gulėti. Kain pasi
lenkdavau tai arsziaus skaudėjo. Da 
girdau apie Doan’s Kidney Pills ir 
pastanavijau jias pabandyti. Jiu var
tojimas sutaisė mano visa sistema ir 
pridavė palengvinimą ir dar esu 
sveikas.

Ant pardavimo visuose aptiekose 
50c. baksukas. Nepamirszkite varda 
Doan’s ir neimkite kitokiu. Foster- 
Milburn Co Buffalo, N. Y. parda 
vejai del Suv. Valstijų.

Pigus namai
Shenandoah, Pa.

7 namai ant Lloyd ulyczioR 
tarpe Bridge ir Union ulycziu 
7 namai ant Raspberry Al. 
tarpe Bridže ir Union ulycziu 
Galima pirkti po viena arba 
kiek kas nori Preke tik $1250 
už kiekviena narna. Namai 
nauji. ( g -deg o})

John F. Bradley, 
arba Thorton M Stout, 

Shenandoah, Pa.

TIESIOG ISZ SENO KRAJAUS.
Pas mus randasi visoki Gėrimai

I patraukti isz Rusijos, Franci jos, Prosu. 
Anglijos, Iszpanijos ir Italijos. Jus

I Lietuviai, kurie esat gore Lietuvoj, 
Ruska Areilka, pasitraukit tos paezios 
ant atmintos Seno Kraujaus, §1.50 už 
buteli. Teiposgi galit gaut pas mane 
visokiu Amerikoniszku gėrimu. Musu 
Pektine po §3 galioną yra geriause ka 
galit gaut už tos pinigus. Primušk i t 
savo adrisa del kataliogo.

|Fr. Strawlnskas 1807 Carson

E

A. G. GROBLEWSKI
Cor. Elm & Main Sts. Plyn#Btk,K 

...SAVININKAS IR FABKIKANTAg. 

Garsiu Lleturlszki-LiiklubNtii,

Pra-

meras visu ™
Didele knyga api 1300 puslapu 

. Visos 6 dalis drueziai ir puikei 
I ajxlaryta. Kasztus nusiuntimo 
' mes apmokame. PREKE TIK $4

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

Ant pardavimo ezeveriku 
kronias.

Parsiduoda cz-veriku kre
mas pigei. Gera vieta del lie
tuvio. Locnininkas ip'eidže 
miestą. Atsiszaukyt pa,:

E J. Wynne,
( ox ’Sny) Gilberton, Pa. Kb

s=F|
A 7 ? f

Naujas Vasarinis Ta voras#
Dar po streiku parduosimo visokį tavora už 
maža preke. Jaigu norite gerai pirkti tai 
ateikite in niusu 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.

’ihn PI PO f l®f" I’a8 rLUH dirba Lietuvaites.

Ii LB I ,22W'^x.p.
Polithania State Bank

Cor. 22d. & Carson Sts.
S. S. Pittsburgh, Pa.

Vienintele lietuvinka Banka, uždėta per 
paežius lietuvius ir raudasi po priežiūra 
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mus 
pinigus mokam 4-ta procentą, pnskaitanl 
kas 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visas 
dalis svieto, greit ir pigei. parduodam 
laivakortes ant visu linijų ir geležkeliu 
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Iszdirbain 
visokios ruszies Kejentalnus Dokumentus ir 
vedam provas senam krajui. Rejenteina 
kancelarijayra rėdoma per valdiška notarą 
J. G. Miliaucka. Užkviecziam lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest mums 
justi bankinius reikalns o persuikrisit, kad 
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe 
ir bus išpildyta greit ir t isyngai. Pinigus 
siunezant paezedumui in Banka, arba siusi 
in Lietuva, galima siųst Paczto Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar pe» 
Fix preso Money Orderi.

Kiekvienas Lietuviszkas Sztorainko 
teipgi privalo užlaikyti visada man 
puikias Lietuviszkas Gyduoles nvo 
Sztoruose ant pardavimo, kad.moą 
tautieczei yeikalaudami galetuįiaa. 
pirkti ir nereikalautu isriuoli 
piningus dovanai kokiems nore apn- 
vikarus tose apielinkese. Sztominkii 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyto 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojame.

Egiutero No.l............................ 25t
Egiutero No. 2.......................   6^c-
Zmijecznik............25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai.............................

' Menkos Mostis............................ 25c.
Trejanka.......................................2^
Linimentas vaikams.................... 25c.
Gyduoles nuo Kosulio................ 25c
Liepiu Balsamas .....................25c.
Anty-Lakson del vaiku...... .....25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

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

Kruvinosios..........................
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3J>0. 
Gyd. del nemalimo Pilvo..........50c.
Milteliai apstabdymui Galvos 

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

Kojų.....................  :......... 25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Papauto..............
Gyd. nuo Grippo.....................
Plauku apsaugotojas...................
Muilas del Plauku......................1^-
Milteliai nuo Kepenų.................
Rožes Balsamas............................25c.
Kinder Balsamas......................... 25c.
Bobriaus Laszai...........................^Oc.
Szvelnintojas... ...........................  •
Kraujo valytojas....................... i.™’
Nervu Ramintojas.......... ........
Egzema arba odos uždegimas 

pas Vaikus........................
Pleisteris (Kasztavolo)........... .
Pamada Plaukams.......... ........
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise... 
Gyduoles nuo Riemens.............
Vengriszkas Taisytojas Ūsu-.. • -15c. 
Inkstu Vaistas.............. 25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles.......... ................25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba

abelnai skausmo ir skar būtis $L25 
Gyd. nuo Parku ir Niežu $2.00 
Gyd. nuo Dedervines...... $2.00* 
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00*

,25c.

..$1.00. 
I 
,.$1.25.
....25c.
....25c. 
....25c. 
....50c.

Koliekos ir Sužiestiejai 
Skaitykit!!

— Szeimyna Antano Z»- 
perskio saluninko patiko baisi 
nelaime. Sztai juju 16 metu 
sūnūs apleidęs narna, iszke- 
liavo ant “freitu” in Filadelfi 
je, nes ant kelio nupuolė po 
ratais “freito” ir likos sumal
tas arti Conthohockin. Tėvai 
nieko ne butu žinoja apie ne
laime savo sunaus nes redyste 
“Saules” dažinojus apie nelai
me, buk kokis tai vaikas likos 
sumaltas ant geležkelio tuo 
jaus davė žine pas koroneri ir 
aplaike atsakima kuria patal
pino Jaikrasztije del visu žinios 
Zaperskei iszskaite iezlaikrasz- 
czio “Saule” susinesze su koro
neriu nukeliavo in Conshohoc 
kin ir isztikruju pažino už- 
mufzta saVo nelaiminga sū
neli. Teip tai, prisidėjo “Sau
le” prie suradimo dingusio 
sunaus, apie kuri tėvai suvisai 
nežinojo. — Laidotuves atsi
buvo Ketverge diena kurioms 
užsiėmė p. Traskauekas.

Girardville, Pa.— 
ejta Nedelia lietuviszkoje baž- 
nyczioje atsibuvo Szv. Vin
cento atlaidai. Muso vietiniam 
prabaszcziui kun. Durickui 
atvyko in pagialba szie ku- 
ningai: Pautienius ir Taszku- 
nas isz Szenadorio, Kutas isz 
Mahanojaus, Bartuszka isz 
Mt. Carmel, Gudaitis isz Coal 
Dale, Pamokslus kalbėjo kun. 
Taezkunas ir Pautienius. La
bai iszkilminga pamokslą kal
bėjo kun. Taezkunas apie baž- 
nycze; kaip tai bažnycze be 
galo daug giaro daro žmoni
jai o tik niekszai blogu pa
geidimu vergai neapkeneze 
bažnyczios, nes jieje neleidže 
palaidai gyventi; liepia žmo
gui valdyti savo piktus palin
kimus, to ir to, skelbia, “ne
valė tau!”

Kun. Pautienius labai pui
ku pamokslą kalbėjo apie mei
le artimo, rodydamas tos do
rybes pavyzdi: Szv. Vincenta, 
musu bažnyczios patroną (glo
bėja.) Kalbėtojas iszreiszke, 
kaip tai mažai meiles artimo 
turi muso tautiecziai-lietuvei: 
moterėles be galo likusios in 
visokes apkalbas ir liežuvnin- 
kysta o vyrai in barnius ir 
pesztynes, kaip tai skunereis

Cedar Rapids, Iowa.
— Darbai gerai eina, isz 

kitur pribuvusiam darbas ne
sunku gaut.

— Oras vėsus.
— L’etuviu mažas būrelis, 

ir visi malszei užsilaiko, 24 d 
Gruodžio 1911 m. susitvėrė 
draugyste kuri kanopuikiause 
eina.

— Moterėlėms nekuriems 
kaip kada labai reikalinga p. 
Baltruviene.

Sportelei esą labai nuliude 
isz priežasties stokas mergynu, 
jagu isz kur pribūtu pora tu
zinu, tai gauti' po gražu, ba- 
gota vaikyna.

Jolinston City, III.—Dar
bai slobnei eina, dirba po 1 ir 
2 dienas ant nedėlios, du szaf- 
tai tai da dirba pilna laika.

Maistas ir sveikata.
Kad nuo maisto priguli mu

su sveikata, tai tas yra žino
mas faktas, bet mes turime 
pamyt, kad tas pate maistas 
skirtinai veikia ant invairiu 
žmonių Tūlas maistas yra de
likatesas vienai ypatai, bet ne- 
apkeneziamas, atstumiantis ki
tai ypatai. Sveiko proto žmo
gus, žinoma, atsisakys nuo mai 
sto, kuris jam nepatinka ir 
net prie mažiausio nesmagumo 
po valgio, pavartos Trinerio 
Amerikoniezka Kartaus Vy
no Eliksira sureguliavimui vi
duriu virinimo. Szitas vaistas 
turi labai gera pasekme ant 
virszkinimo organu ir labai 
pageidaujamas visokiuose vi
duriu suirimuose, teipgi esant 
nerviszku ir silpnu, laike dieg 
liu ir skausmu, ir atsitikus ne
tikram reumatizmui ir neural
gija’. Jis neturi savyje nieko 
bled ingo, nes padarytas tik isz 
kareziu žolių ir raudono vyno. 
Aptiekose. Jos. Triner,1 T33j3- 
1339 So. Ashland avė., Chica
go, UI.

RL’SISZKA — ANEBIKONISKA — LINIJA.
—FVIKIAU.SI. DIDŽIAUSI IR GRĘ1CZJAUSI GARLAIVAI- 

Garlaivai iszeina kas dvi netlelas tarp New Yosko o Rusijos be jokiu nerstojimu.
PUIKI GARLAJVAI: CZAR - KURSK — RUSSIA 

in Rotterdama 8 Dienas. In Libawa 11 Dienu. 1 ..........................— * ’
S.'W Treczia Klaea
148 Antra Klaes $50
$65 Pirma Elaea $75 , paomuou u-.puiu

A. E. JOHNSON & CO., (General Pazsenger Agt«. i 27 Broadway, New York, N.Y.

GarUlval I.zele (Į.ieP<» (-July) 
l.z N™ Yorko į“'” “-„10 K"a;|’i«ezlo (Aug.| nUrPK, 21
Apie dangiane daeižinoelte paėmimo agentus arba

Iždaveme Didele Kninga
Dainų susidedanti

390 DAINŲ

“SAULE” 
m Mahanoy City, Pa.

Introligatorne.-
APD1BBTUVK KKTtiU.

Knyga druezei susiūta.
Kas nusipirks, ras visokiu 
Dainų isz visu užkaboriu ka 
dainoja Lietuvoja.
Nusipirkite o turėsite Dainelu, 

Per ciela meta ant visu dienelu Aysidirba senos maldaknyges, isterisn 
M s ir laikraszczei, kaipo tai:

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

Prisiunsdami knygas apmokeky te paeito ar 
ekspreso kasztua Adresas:

Lithuanian Bindery.
514 gyruta. BUhaoay City.

Naujas Iszradimas
Apraszima siunezia dykai 
Kaip galima apsaugoti no ligų ir pats 
iszsigydyti be daktaro visokias ligas,

Plauku puolimą ir užsiauginima, 
Nežuli, Papuczkup, Pleiskanas 
ir kitas panaszias ligas

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

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

©o Mokykla Szokiu Waltz, Two Step 
ir 95 kitokius. Pinna Liet. Mokykla 
Amerikoj. Prof Julius kaip iszniokina 
tul niekas teip negali lezmoklnt niekur.

Ornf Inline 2110 Halntcd St; Chicago, III. ^rOI. JUIlUb Telefonas: Canal 3762.

26m. SENAS LAIKKASZTIS 

VIENYBE LIETUVNINKU 
SZEINA KAS SEREDA BROOKLYN, N. Y.

“VIENYBE LIETUVNINKU” 
didelio formato, 12 puslapiu, talpina 
moksliszkus strapnius, eiles, feljeto
nus, naujausius žinias isz visos pasau
lės, daugiausia isz Lietuvos gyvenimo 
ir paezios LIETUOS savo korespon 
dentu VIENYBE LIETUVNINKU 
buvo visu pirmeiviszku organizacijų 
organu, dirbo ir dirbs žmonių gerovei. 
Pernai 10 d. Vasario sukako 25 metu 
kaip iszeina. isz tos priežastie iszlei- 
dome dideli žingeidu “Jubilejini 
Numeri” kuris liks tik istorisz.ku 
atminimu nes pirmas da Lietuviszku 
Laikrasztijoj. Kurie užsiraszis ant 
meto užsimokės $2 gaus ta numeri, 
kaipo DOVANA.
VIENYBES LIETUVNINKU PRENUMERATA 
Metams - - - 82.00. 
Pusei Metu - - 81.00. 
Užrubežin - - - 83.00.

Užsiraszyti galima visada 
Kas nori gaut tik ‘Jubilejini Numeri’ 
prisiusk 10c. markėmis o tuoj gausi.

Paprasta numeri peržiurejimui 
siuneziame dovanai, raszik toi.

Užsiraszant “Vienybe Lietuvninku” 
reikia siųst prenumerata (Money- 
Order ar Registruotu laiszku pinigai) 
ant vardo leidėjo azituom adresu

J.J.PAUKSZTIS&CŪ.
120-124 Grand SL Brooklyn, N. Y.

MERCHANTS
BANKING TRUST COMPANY

MAHANOY CITY, PENNSYLVANIA.
Valstijos Kasijerius turi 

sudėtus Piningus Merchants 
Ranking Trust Co., Ranke isz 
Mahanoy City, I’a. Jaigu yra 
atsargi Ranka del Valstijos, tai 
yra ir del jus invaies gera 
Ranku. Szitas Ranka 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. Daniszewiczia.
L. Eckert.

D.M.Graliam, Prezidentas. 
W. Rynkiewiczia. 
J. Hornsby.

utuvidi Acmi'RA iwmmis
Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje 

į turiu dideli agentūra ir kontora bankini 
savo locnam name vertes $12,000.00 
Parduodu laiva-kortes ant geriausiu ir 
greieziausiu laivu. Siuncziu piningus in 
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus 
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus

iszsiuncziu in prisakyta vieta. Iszmainau Rusiszkus piningus ant ameriko
niszku pngal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisiųsti 
marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite sziteip: 
A. J. KEYDOSZ1US, 202 Troy St. Dayton, Ohio.

Asz esu Lietuviszkas Advokates 
priimu Provas isz Visu Krasztu d

Mainos© 
Fabrikous© 
Ant Geležinkeliu arba 
Treino.

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

B. S.YANKAUS
Cresskill, X. J. '

LIETUVIO KRAUTUVE.
Malonus Viengencziai:

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

Žiedu, Kryželiu, Armo
nikų, S k ripkų visokiu 
Mužikalisku 1 nstrumen 
tu,Britvu, drukuojamu 
Maszinukiu, Albom 
Potogjafijoms laikiti11 
Istoriszku ir Mald 

* k ningu, visokiu popiera 
Gromatoms rasziti su 

pasiskaitymais ir dainomis su 
ton vertais tuzinas už 25o, 5 tuzinai už 
$1 Perkupcziams 1,000 už $6 Magiai 
kos Kazyres $3. Jai norietumek-—*-* 
mano nauja dydeli Kataloga prisiue , 
skite 2o. marke ir aplaikysite, kuriame 
telpasi daugybe naudingu daiktu, 
Didelis Szaltinis $1.50. knygute ka 
pamokina kaip gauti amerikoniszkas 
popieras po 35o.

Maloniesite kreipkties su sziokaia 
pirkimais ant szio adreso:

W. WAIDELIS 
112 Grand Street Brooklyn, N V

Uetuviszkas Agentas 
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.

Koliestvas

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

Parsiduoda Farina.

M. VARZINSKAS
LletoTlszkas Fotografintu

995 E. Centra 8t. Kahanoj Citj
Paikai Ir pigd nutrauk* riaokte FotogriAj* 
Padaro Dideliu Fotografijų in inxlia H 
iadada ia FUirnna Indeda in 8pilk» 
KompMM ir Lt Parduoda rUokea ftairaee

Puiki farma Roaring Creek, 
12 miliu 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. Ateiszauki 
te arba raszykite ant adreso.

Jos. Bendrink 
Pottsville, Pa.

Parduoda Szipkortes ant geriausiu 
linijų in ir isz Lietuvos. Siunozia 
Piningus in Visas Dalis Svieto greitai 
pigiai ir teisingai. Raszikite pas 
mane o gausite teisinga atšakiu??
Teipgi užlaikau dideli kroma visokiu 
Valgomu Ta voru ir Buozerna

Fr«BM Petraiti* • Gyner, Pa.(I J )




