
OTAS TURĖTI

iningii Baah, 

totetuoiii toliu 
i niekad oettwj, 
’ioiopis it It y, 
i “Cxekioa.’Yi» t,; 
ilykaa. mokėti via, 
»W ir nereikė 
daug piningu.

■ M
St.BsiuqCitj,Pi.)ELTEKIU
kad busite I 
is pirkta, 

e daugybe 
erka saro

icnaniloali, 
ei, Landsford.

i tavoranz 
pirkti tai

Apredaliudel, 
i mane pigiau! 
i gražio Grikio! 
feipgi visokiu! 
iku szlehukiu 
įse pirkti. 

Kaitės.

>tr.
City, P?

Gjitsinna

iKtia—i 
lca?-ia«__
Gji a tni 
tiės ilsiE

Gjimrttfli 
Gricisra- 
G ji G.1122 J

U ik
Wjit

INIJA.
VAI- 
kin peNtjim

Rirpjtcdo (Atf)

!muoa.*s!i3Ui*
rT«i,M.T.

pffiEIi 1TJH 3 •

r f 

lir* 
z 1^

Virtoji!- 
diarrhsču 
hteets22Si£ 

tdsau 
boTopi^12-'

stvoa 
agni 5s 
ūilejiiac^

ąfeio LSa^'

INY
ST-iprre- 

įiirifiss 
.iji H 
[B-Bl®®51 

AdroinnJiU0 Į

B.S$ 
_ Otft 
LlETTFIij^
Mikas Ika*
T®«C 
hi (̂ 
aįota-1'® tfJi

fa#

nlKuijeio 

imli 
Milą

.■ & 1

BU-KART NEDELINIS LAIKRASZTIS
“SAULE”

nu TAJ VIENATINIS LIETUV1BZKAS LAIKHASZTIS AMER1KK 
KURIS 1SZEINA DU-EART ANT NEDĖLIOS.

I8ZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA.

Prenumerata Kasztuoja: ,
Rosijoje !r Lietuvoj* fttsa, 
AnglijairSkotlandija 16 Bh. 
Prusnose 15 Marku.

AN SECOND CLASS .MAIL MATTER.

AmerikeĮ £ ’’^Europoje Į
kamzant gromatas in redyste dždekyte bzitoki adresa

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

No til

KAS GIRDĖT?
Badai merginos pradėjo 

neszioti viriszkas panczekas 
laike karszcziu. Labai gerai, 
nes vyrai dabar ne bus pri
verkti dirbti tik ant pancziaku.

Nuolatos turėki prie saves 
gera zoposti zapalku ir špilkų. 
Juk tai nebrangei kasztuoje o 
padarysi dydele geradejiste sa
vo pažinstamiems kurie turi 
papratima tankei skolinti tuo
sius menkuczins.

Iq laika sze.-ziu menesiu 26 
laivynes kompanijos, adgabe- 
no isz Europisžku pris-tovu in 
New Yorka 444,503 atejviu. 
Hamburg Amerikan ir Norlb 
German Lloyd kompanijos ad- 
gabeno 137,000 atejviu.

Daktaras Jilin J. Mulloway 
isz Bostono tvirtina, buk pa
prastas muilas padirbtas isz 
gyvuliu, turi savije daug gai- 
valeliu užkrecziamu ligų, ku
ris neprivalo būti naudotas del 
prausimo veido. Pavojingas 
yra muilas, kuris randasi ho- 
teluose ir t. t. kuri tankei nau
doje ypatos turinczias visokias 
ližkrt cziamas ligas, nuo kuriu 
perejna ant kitu ypatų. — Uz 
tai satigokytes, koki naudojet 
muilą.

“Guodok motina tavo”. Ta
sai prisakimas privalo būti vi
siems szventas o apie kuri ne 
norėjo atsimyt du ižgamos 
pus-brolei Steponas Jazinskie 
ir Mikola Komorskis isz Nan
ticoke, Pa. kurie suvis nesirū
pino ir apleido motina, kuri 
kente varga. Ant inneszto 
skundo per vargszu direkto
riaus likos tieje sunelei pa- 
szaukti priesz sudie Burnett. 
Po sudėjimui prižadėjimo, jog 
sena motina neap’eis atejteje 
ir duos jiai maista, abudu li
kos paluoeuoti.

Ar-gi reike ant to sudžiaus, 
ydant vaikams primytu juju 
privaluma del tėvu o ypatin
gai del motinos? Panaszus 
liūdni atsitikimai tankei atsi
tinka Amerike terp muso Lie
tuviu.
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Sztai kas atsitinka su tais 
szikeztuoleis kurie yra ant 
tiek skapus, jog laikraszczio 
sau neužsiraszo tik turi papra
tima skolint nuo savo kaimy
no. Tūlas skupuolus mieste 
M. kuris mėgdavo “Saule” 
skaityt, bet už ja nenorėjo mo
kėt, nusiuntė savo sūneli ydant 
paskolintu nuo kaimyno. Vai
kas per savo žioplysta perver
tė kelis avilius su bitėms o in 

, deszimts minutu iszrode kaip 
arbūzas. Ant rinkamo sunaus 
adbego in pagialba tėvas o ne
temindamas ant dratinios tvo
ros puolė iszpleszdamas szmo- 
■ta kino iez blauzdos ir sup- 
lesze naujės kelnes verties $4. 
Pati ižgirdus sumiszima bėg
dama iez kuknios perverte 
keturius gorczius pieno ant 
katuku paekandydama juosius 
ir pamėtė naujus dantis verties 
$18. Paliktas kudykis namie, 
invežlojo in pieną ir nuėjo ant 
puikaus divono kuris buvo 
verta- $30. Laike tojo sumi- 
szimo tarnaite sugriebus $200 
pabėgo su bernu; szuo už
smaugė asztuonis visztukus o 
keli ver=zei ižbegia iez tvarto 
suede ketures naujas marszki- 
nes. — V mkyte isz to pamo
kinimą, jog geriau užsiraszyt 
ir užsimoket už “Saule” ne 
kaip skolyt nuo savo kaimy
nu.

Praejta meta buvo visokiu 
nelaimiu per paskendima su-

virszum 500 o daugiause iez 
priežasties nemokėjimo plauk
ti. Tame inierije likos ižduo- 
ta kningute per Dr. Dixona, 
kamisoriaus sveikatos kuriuo- 
je iszajszkina kaip reike 
plaukti ir kokiu budu sken- 
duolus galima adgaivyt. No- 
rintieje tuja kningute aplai- 
kyt dykai raszykite poet kar
te ant adreso: Commissioner 
of Health, Harrisburg, Ba. o 
bus prisiunsta del gyventoju 
Pennsylvanijos.

Szi-met Prancūzija visa ap- 
vaikszczioja 500 m. jubileju 
nuo gimimo garsios Orleano 
Mergeles kuri dabar tapo pris- 
kaityta in skaitliu szventuju. 
Orleano Mergele iszgelbejo 
visa Prancūzija nuo pražūties, 
kada Anglija buvo apsiautus!.

Tos mergeles, buvo tikra 
pravarde Joanna d Are. anoji 
gimė 6 diena Sausio 1412 m. 
Domremy la Puc.dle, mergaite 
iszaugyta buvo prie tėvu ūki
ninku pabažnai. Tai mergelei 
per jos narsumą pasisekė isz- 
gelb-t isz ranku Angliku mies
tą Orleans, bet tolinus jije pa
puolė in rankas angliku; ne
laisvėj bunanezio vyskupas 
Cauchon Rouene pasmerkė 
myriop ant laužo. Sudeginta 
30 diena gegužio 1413 mete, 
kaipo ragana. Toliaus katali- 
kiszka dvasiszkija betirineda- 
ma iszrarado, kad toj merge
le tapo sudeginta ne kaltai, ir 
galop pripažyta per bažnytine 
valdžia tarp palaimintųjų.

Italijai kare su Turkija už 
Tripali, labai skaudžiai atsi
liepia. Iez pradžių mat pasise
kė Italijos kareiviams laimėti, 
bet kad del stokos tai vande
nio, tai finansų Italijos karei- 
vija nesigriebe smarkiai, o 
tuomi tarpu Turkija turėjo 
proga prie sudrutejimo, tai-gi 
užbaiga greitai neinvyksta, ir 
net menama kad jeigu Italija 
nenor pagal Turkijos propo
zicija taikintis, tai užbaiga ka
res esanti tolima, nes Turkai 
su Arabais esą pasiszvente ant 
tiek, kad laimėt arba žūt. Ki
tos vieszpatystes nors sutaikint 
geidžia, bet yra priežaseziu 
kurios susitaikint greit neda- 
leidžia.

Kad gi Italijai toj kare ilga 
labai insipyko, tai projektuoja 
Tripoli jau nuo Turkijos at- 
pirkt, bet ar tas padaryt pa
siseks, sunku spėt.

Maskolija su Austrija pasi
žiurėją kad vis dauginasi ir 
dauginasi neramybes sviete, 
tai pradeda ir jos sznaruotis. 
Austrijos kariszki meisteriai 
galvoja su insitempimu, kad 
perėjusi rubežiu, kuriuomi ke
liu geriaus butu Maskolija 
bausti, ar einant ant Varsza- 
vos Lenkijoj, ar ant matusz- 
kos Maskvos. Jie Austrijokai 
apgalvoja ir tikisi, kad jie sa
vo kareivius visus daug grei- 
cziaus galėtu suszaukt ant 
Maskolijos rubežiaus negu 
Maskolija.

Maskolija ne miegodama, 
teip pat mėgino szuomet extra 
mobilizuot visa kareivija per
sitikrindama kaip greit su
trauktu kur reik savo pajiegas. 
Zapasnie buvo ižgastij misly- 
dami kad isztikro kare prasi- 
desenti, tik nežinojo su kuo
mi, vieni paskala leido kad su 
Turkija, kiti kad su Austrija.

Maskolija savo sznipus siun
tinėja užsieniuosna, bet Vo
kietija maskoliszkos gvardijos 
kapitoną Kosteviczia pasigavo 
Berline, kita nadporuczninka 
Nikolski Duesseldorfe. Kapi
tonas Kostevicz Berlinan nu
sidangino ir nudavė save jiesz-

kotoju mokslo, nadporuczikas 
Nikolskis nuo seniaus jau gy
veno Duesseldoife ir dirbo fa 
brike patronu; jiedu Nikols
kis su Kostevicziumi susiraszi 
nedavo, palicija pagavusi gro
matas dažinojo kad abudu yra 
Maskolijos sznipai; pas juodu 
suradę daug visokiu užraszu, 
pažymėjimu ir plianu kas aisz- 
kei nurodė ju sznipinejima 
Maskolijos naudai. Abudu su- 
aresztuoti ir perduoti auksz- 
cziausiam teismui.

Vokiecziai yra dar suszna- 
rave ant Maskolijos, kad caras 
su Vilium ant juriu sveikinas, 
o tuomi tarpu jo sznipai po 
Vokietija sznipinedami plia- 
nus traukia.

Suvienytose Valstijose da
bartiniai palitikieriai link kan 
didatu prez’denturon, prie tik- 
roprieja dropvalciaus Koo 
seveltas su savo treczia tmc- 
twikai progresiviszka partija 
iszkirto Taftui gera kiksą; de
mokratam yra dirva gera, tik 
ne turi kuomi ant jos dirbt 
nes pinigu nara.

Dudeni susilauksime tikra 
partijų gužinejima.

Užlaikymas lempu.

Gera sąviesa ira ne tik sma
ginęs ir ^reikalinga idant akis 
prie darbo ne patruktu. Ge
riausia |fempa ne davines szvie 
sos jago ne bus kas diena ge
rai apžiūrėta. Apleista lempa 
iždavfnes miglota szviesa ii' 
iždavineje isz saves smarve. 
Czistinimas lempu privalo at
sibūti tiktai isz ryto ba trauki- 
je dienos tokis darbas gadyna 
namini paredka. Pripilymas 
lempu vakare yra nelaimingu 
ba ne viena gaspadyne iszde- 
gina sau akys per explodavo- 
jima lempu. Visi daigtai pri
gulinti prie lempos privalo 
būti sudėti in atskyria szufle- 
da: gazas, ne privalo stovėt 
arti pecziaus ba greitai užsi
dega. Lempas reike czistyt 
sekaneziu paredku: Pirmiau
sia nusijima stiklas ir iszsi- 
mazgoję su skudurėliu gerai 
iszmuilintu o po tam cilinderi, 
apdegusi virszu knato niekad 
ne privalo būti nukirptas nes 
tik su pirsztu nubrauktas o 
paprastas knatas (plonas) nu
kirptas ligei su žirklėm, reike 
temint gerai idant skilutes per 
kurias pereina oras butu czis- 
tos ir neužkiin^ztos. Po pada
riniui tojo visko prisipila ga
zas nes ne lig virszui kada vi
sa lempa jau sudėta tada czis- 
tinasi žemutine dalis lempos. 
Nog laiko lig laikui rei
ke visa lempa iszczistint su 
muilu o tada niekad ne turėsit 
ergelio su szviesa.

Puikus paraszas ant ant- 
grabio.

Poitiers, Francuzije.— Ga
na turtingam ūkininkui mirė 
paeziule, kuria labai milejo, 
pastate jiai pu ku antgrabi ir 
liepe iszrežt ant akmens sekan
ti parasza: “Szvie°a mano gy
venimo užgeso.”

Praejta nedelia susipažino 
naszlys su patogia mergyna. 
Atėjo diena vestuvių, nes at- 
simynes apie savo pirmutinia 
paezia, nubėgo pas dirbėja 
stovylu, ydant permainytu pa- 
rasza ant akmens daduodamas 
kelis žodžius prie pirmutines 
ejlutes kuri teip skambėjo: 
“Szviesa mano gyvenimo už
geso bet suradau kita zapal- 
ka.”— Turėjo permainyt, 
ydant antra paeziulei pirmuti
nis paraszas ne durtu in akis.

ISZ AMERIKOS.
Nesibucziuokit patinusia.

Ch'cago. — Maryona Mo- 
loczukiene gyvenante ant Wa
bash Ave. davėsi bueziuot kė
lės minutas patamsia, būdama 
tuosios nuomones, buk tai jo
sios vyras jaja bueziuoje. Ka
da bueziuojentis eznabždejo 
jai: “mano milemiausia Molo- 
czukiene”, tuojaus dasiprato, 
kad tai ne josios vyras nes 
burdingieris Mikola Matyso- 
kas, turintys 20 metu senumo.

Jonas Moloczukas užtikias 
savo paeziule glebije kito, da
vė per terla kelis, leidosi pas
kui paeziule/ kuri bego rėkda
ma ant palicijos atvesdama ke
lis palicijantus su savim. Ma- 
tysokas tame laike iezejtinejo 
isz stubos su krepszeis ranko- 
sia, bet aniolai sargai nebageli 
paėmė su savim ydant atpaku- 
tavotu už buczkius pavogtus 
patamsia.
Surado savo sunu už 22 

metu.
Mauch Chunk, Pa. — Dvi- 

deszimts du metai adgalos din
go isz namu James Claire, ku
ri tėvai pajeszkojo po visus 
Suv. Steitus. Ir net ana diena 
suvejo su savo tėvais isz neži
nių.

Norints tėvas dingusio sū
naus pasamdė geriausius de- 
tektivus, kurie jin jeszkojo 
per keloleka metu o tėvas iez 
gailesczio iszkeliavo in Euro
pa, mierije atradimo sunaus, 
bet vela sugrįžo in Amerika 
nusimynias.

Ana diena atėjo prie duriu 
tėvu kokis tai nepažinstamas 
žmogus parduodamas bloki
nius daigtus. Sesuo Claire’ie- 
nes pradėjo su juom kalbėtis 
apie dingusi vaikyna ir ant ga
lo dasiprato isz jojo kalbos 
buk tai jisai. Paszaukti tėvai 
pažino dingusi sunu, o kokis 
buvo ju pasisveikinimas tai 
skaitytojai patis gali dasiprast.

Sūnūs Clairu apsakinėjo 
apie savo kelione po svietą, 
buvo Bauru kareje ir ant galo 
pribuvęs in New Yorka užsi
ėmė agentysta, keliaudamas 
isz miesto in miestą.

Apšmeižtojas gavosi in 
kalėjimą.

Sch°nectady, N. Y. — Vla
das Zielnius geisdamas pasi
juokti iez savo kaimyno Pav- 
lavicziaus, paleido paskala 
buk kada P. sugrįžo nakties 
laike iez darbo užtiko savo pa
eziule sergante, kuri jam liepe 
ejti in aptieka atneszti gum- 
bažoliu. Badai P. neteminda
mas ant keliniu kokiais apsia
vė nubėgo in aptieka. Kada 
mokėjo už žoles, paregėjo buk 
ne savo kelniams užsitraukęs, 
rado kiszeniuje 700 doleriu. 
Kada sugrįžo namon ketinias 
sumuszti nemielaszirdingai sa
vo paeziule. Tuom kart tasai 
bjaurus paskalas paleistas per 
Zelna pasklido po visa miestą; 
o Pavlaviczius dasiprates, jog 
tai apie jin kiszasi, aresztayoja 
apsmeižtoja kuris likos nu
baustas ant penkių metu ka
lėjimo.

14 metu mergaite 
iiužudinta per ižgama.

Carmel, Me. — Kūnas 14 
metu mergaites Naomes Mit
chell likos surasta ant lauko 
per jeszkotojus, kuri buvo 
dingus isz namu kone nedelia 
laiko. Kūnas nužudintos buvo 
supjaustytas, gerkle perpjauta 
o rankos surisztos .užpakalije 
Badai taja žudinsta papilde 
kokis pasiutėlis kurie slankio
jo po aplinkinia.

Varle moters viduriuosią.
Washington, D. C. — Li- 

gonbuteje Emergency ana die
na likos padaryta operacije 
ant Fannie King, isz kuriuos 
viduriu iszeme keturiu coliu 
ilgio varluke . kuri radosi vi
duriuose nuo praejto meto. 
Pagal apsakima Kingienee, iž- 
gere jieje vandens isz szulinio 
ir jaute kaip nurijo ka toki 
minkezta. Isz pradžių ne at
kreipė jokios atydoe, o kada 
pajuto ki.d varliuke jau užau
go ir pradėjo szokti viduriuo
se kazoka, nusidavė pas gar
nius (daktarus) kurie pasek
mingai varluke ižgavo. Matyt, 
kad varlukei gyvenimas pati- 
ko.viduriuose Kingienes, nes 
pė’iszejimui isz viduriu, gyve- 
nestik 10 minutu.
Geresnes laidotuves, už 

“foreigneriu”.
Philadelphia. — Tankei 

amerikoniszki laikraszczei isz- 
juoke laidotuves atejviu, buk 
ant ju gieda, gere guzute ir 
t. t, bet sekanezios laidotuves 
“bitiną” atejviu.

pvieju nedeliu senumo ku- 
dyįjie prigulintis prie Jameso 
ir Mary Ellen Brown, kune 
gy'ena po No. 514 Kater uli- 
c/jos likos surastas per palici- 
je gulintis ant stalo, uždeng
iąs su firanka. Szale kūnelio, 
vietoje žvakių, stovėjo du bu- 
telei nuo guzutes jau isztusz- 
tind o treczes tik pradėtas 
Ruime daugiau nieko nesirado 
kaip tris kėdės. Browneris isz- 
sikalbinėjo palicijei buk ne 
turėjo už ka palaidot kūdikio 
ir kur paguldyt kaip tik ant 
stalo, ant kuriuo valgė ir gere.

Pas Browna rado'$1,45 ku
rios aplaike už parduotus na
minius rakandus, kuriuos ke
tino ižduot ant daktaro. Dak
taro suvisai neszauke. Pinin
gu kiek turėjo tai iždave ant 
valgio ir guzutes sū kuria ra
minosi ir lauke Dieviezko su- 
similejimo.

8100 už iiužudlnima 
paezios

Cedar Rapids, lova. — Szi- 
mas P. Kuhn, pardavėjas na
mu ir gana turtingas biznie
rius, geide labai atsikratyt nuo 
savo pacziules, idant apsivesit 
su kita, nes su pirmutinia jau 
nubodo gyventi. Kuhn bandė 
prikalbyt koke tai murinę 
Mrs. Bell, kuriai siūle 100 do
leriu ydant jaja ižstumtu isz 
szio svieto. Murine bet turėjo 
savžine. Apsakė apie tai pali
cijei kuri pastate kilpas ant 
Kuhno, kuris prikalbinėjo ki
ta murine Bella Mitchell ydant 
toji užtrucintu jojo paezia už 
ka aplaikys 200 doleriu. Pali-, 
cije radosi kitam kambarije, 
girdėjo viską ir Szima areezta- 
vojo.

Musztine terp anglckasiu 
ir vaisko.

Charlestown, W. Va. — 
Terp anglekasiu o vaisko arti 
Mucklow pakylo kruvina 
musztine, kuriuoje pražuvo 
szeszi kareiviai ir keli angle- 
kaeiai. Padėjimas llas diena 
bjauresnis. Gubernatorius 
iszszauke daugiau vaisko. Tii< 
kompanijas miFcjos apleido 
Mt Gretna, Pa. in Point 
Creek aplinkine. Tenais nuo 
kokio laiko vie,zpatauje strai 
kas.

5 metu vaikas turi žilus 
plaukus

Berwick, Pa. — Daktarai 
isz visos aplinkines yra nusi
stebėja iez priežasties nepa
prastos permainos 5 metu se
numo Jono Defrabris, kuriuo 
plaukai persimainė ant žilu 
kaip žmogaus turinezio 70 me
tu. Jonuko du brolei ir dvi 
sesers yra nebyleis.

Taiikiause teip atsitinka 
su prieteleis.

Trenton, N. J. — Laikrasz- 
tis ‘Trenton Evening Times” 
pranesza apie aresztavojima 
skvajerio Vlado Wierskio ku
rie likos pastatytas po $1,200 
kaucijos prieszais sunku už 
metinejima per Frana Ratko- 
va. Ratkuviene teip—gi randa 
si pa $200 kaucijos.

Ratkovai gyveno su savim 
17 metu, neturėdami vaiku. 
Nesenei Ratkoviene prisipaži
no vyrui buk yra neszczia su
dedama kalte ant Wierskio.

Ratkovas ižgirdes toki prisi
pažinimo paezios inpuole in 
baisu piktumą, nes skvajeris 
buvo geras prietelis jojo. Iez 
to pakylo nesupratimas terp 
poros. Ant rytojaus Ratkovie
ne prisipažino, buk sumelavo 
savo vyrui, buk ne yra nasz- 
cze. Vyras ir paeziule apskun
dė. Teip tai tankiausia atsi
tinka su gerais draugais, kurie 
stengdamasi būti draugais 
vyro, per daug draugauje su 
draugo paezia.

Nedoras apsiejimas 
amerikoniszku kareiviu!
Camp Douglas, Wis.— Ant 

metiniu manevru 3000 ameri 
koniszku kareiviu czionais, 
dydesne dalis pasielgė žveiisz- 
kai. Kada reikėjo stoti in mar- 
sza suvirszum tūkstantis karei
viu buvo teip pasigeria, kad 
vos stovėjo ant kojų. Daugelis 
užkabinėjo praejnanczes mo- 
teres ir merginas. Deszimts 
kareiviu užklupo arti abazo 
ant 20 metu merginos kuria 
sužagejo ir nepaleido lig 2 va
landai isz lyto. Perdetinei da
bar daro tame slitctva, nes gy
ventojai isz aplinkines innesze 
skunda ant nedoraus apsieji
mo amerikoniszku kareiviu in 
Washingtona. Puikus pasiel- 
gymas amerikoniszku karei 
viu, nėr ka. Jau kad “pri 
kontn tai pri!”

§ Toledo, Ohio.— Trūkis 
Lake Shore trenke in automo- 
bilu kuriame radosi 9 ypatos 
užmuszdamas 60 sužeisdamas 
3 arti stacijos Aleksis.

uteeo.
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~ MetasXXIV

Isz Rosijos, Lietuvos 
ir Lenkijos.

Surado scnoviszka skarba 
verties puse milijonu 

doleriu.
Petersburgas.— Keli bernai 

kasdamia ant ukes arti Malajo, 
ižkase ąžuoline apkraustyta 
skrynia kuriuoje radosi skar- 
bo verties ant puse milijono 
doleriu. Skarbas susidėjo isz 
sidabriniu ir auksiniu piningu 
ir visokiu indu. Vienas iez ju 
buvo auksinis dydelis bludas 
puikaus darbo iždetas bran- 
geis akmenais paeinantys isz 
vienuolikto szimtmeczio. Ant
ras bludas buvo padabintas su 
paveikslu Saporo 11., persisz- 
ko monarkos paejnanczio isz 
ketvirto szimtmeczio. Priek 
tam radosi vienuolika persiez- 
ku auksiniu puoduku.

Bernai apie suradimą tojo 
ekarbo nieko ne kalbėjo, nes 
mielino, jog tai buvo tik mi- 
eingie ir szvinas. Kada baudė 
kelie dalikus parduoti locni 
ninkam ukee, tasai dasiprato 
vieko, užgriebė vieką o ber
nams iždalino po penkis rub
lius ir kelis gorczius vodkae.

Nelaimingas atsitikimas 
fabrike.

Saratove, kaulu malimo 
fabrike, sugriuvo siena, už- 
griudama 70 darbininku. Ki
ta telegrama vėl praneeza, kad 
20 sieksniu augezta siena ir 
kaulu krūva griūdama užmu- 
sze 9 darbininkes. Sunkiai su
žeista 30 darbininkių yra li- 
gonbutyje, o kitos' sužeistos 
nunesztos in namus. Fabrikas 
apsuptas kareiviais. Pribuvo 
prokuroras. Vėliau tapo pa 
tirta, kad užgriuvo apie 100 
darbininkių. Ligeziol iszkasta 
50 sunkiai sužeistu moterų ir 
10 visai sutrintu lavonu. Žmo 
niu minios norėjo sudraskyt 
fabrikos užveizda Kutseberja- 
vago. Aplinkui fabriką stovi 
daugybes žmonių ir skubiai 
dirba pri^ fabrikos administra 
cijos apsileidimo auku iszkasi- 
mo.

Vėla sumiszlmas Slbiros 
kasiklosla.

Peterburgas.— Isz lenksku 
kasikiu prisiuntė žinia, buk 
tenaitynese kasiklosia vela su- 
kylo darbininkai. Darbinin
kai ne sutiko ant iszligu darb
daviu, Vaiskas apsiaubė ka- 
siklas ir darbinink ugrinezes. 
Tikisi kad vela sukils kruvina 
skerdyne darbininku.

Padėjimas aukso kasiklosia 
teip-gi ne kas. Darbininkai 
spyrėsi lengvesniu iszligu. 
Perdetinis kasikiu Treezenku 
iez kurio paliepimo tiek dar
bininku likos užmuszta ne se
nei, likos aresztavotu už priė
mimą kysziu nuo locninku ka
sikiu.

Didelis gaisras.
Isz Sosnovico laikraszcziai 

pranesza, kad nesenai Strže- 
mežino Stremo kimiszkoje fab 
rikoje iszkiles didelis gaisras; 
nuostoliu apie 100 tukeztan- 
cziu rubliu, 3 darbininkai vi
sai sudege, vienas darbininkas, 
nors dar gyvas, bet labai sun
kiai apdegęs, jo gyvastis esąs 
pavojuje.
Naujos žinios kas-link D;

Macocho dalyku.
Buvusisis Czenstakavo vie

nuolyno perdetinis Reimanas, 
kuris yra tardomas delei vie
nuolyno pinigu eikvojimo, nu
siuntęs. Paryžiaus lenku dva- 
siszkoe mokyklos direktoriui 
laiszka, kuriame apraszo, kad 
prie vienuolyno brangenybių 
vogimo dalyvavus tula Olga 
Orczerkauskiene, Damazo Ma
cocho senesnioji meiluže. Or
czerkauskiene nesenai pargrį
žusi isz Amerikos ir dabarti
niu laiku gyvenanti Paryžiuje, 
kame nusipirkusi namus. Rei
manas sužinojęs tai nuo kuni
go Starczevskio ir tvirtina, 
kad vienuolyno iszvogtosios 
brangenybes būtinai atsiranda 
dar Orczerkauskienes rankose.

RYGA.
Kriksztinu džiaugsmai, 

pasibaigė liūdnai.
Pereitais metais, rugsėjo 19 

d., 27 m. amžiaus Kauno gub. 
valstietis Jonas Leitanis Slo- 
ke szvente savo sunaus kriksz-

Niksztukai ir milžiniszki Hippopotamai.
Ne senei likos prisiunetais isz Liberijos Afriko ne papras

to mažo ūgio Ilippopotamai kuriu verte isznesza ant $12,000. 
Tieje niksztukai svėrė tik 176 svarus, 18 coliu augszczio o 70 
coliu ilgio lig uodegai. Paprasto dydumo Hippopotamas svėrė 
6000 svaru, 11 pėdu aplinkui o 12 pėdu augszczio. Virszuti- 
nis paveikslas perstato milžiniezka Hippopotama o žemiau 
mažo ūgio.

tynas. Kuomet jau namuose 
kriksztynos szvesti buvo isz- 
baigtos, tai tuomet Leitanis su 
savo nekuriais svecziais nueje 
dar girtuokliauti in Kurma- 
chero restorana. Czia “kriksz- 
tininkai” begirtuokliaudami 
pradėjo dainuoti, todėl Kur- 
macheras kviete juos iszeiti 
isz ten. Minėtieji girtuokliai 
paklausė jo ir iszejo. Tik isz- 
einant Leitanas prie restorano 
duru susitikęs su restorano 
tarnu Sztrausu ir pirmasis už- 
sirustinime iezdure pastarajam 
su plieno lazdos galu deszine 
aki, o po keletos dienu Sztrau- 
sas numirė. Už ta Leitanis bu
vo patrauktas in teismą ir 
szimet birželio 15 d. Rygos 
apskriezio teismas nubaudė ji 
1 metams ir 6 menesiams in 
aresztantu ro.tas su teisiu at
ėmimu.

Trumpi Telegramai.
§ London. — Straikos 

200,000 darbininku prie doku 
jau užsibaigė.

§ Tokio, Japonije.— Cieso
riaus sveikata kas diena ejna 
silpnyn. Kaip rodos turės 
mirti. Daktarai nesitiki ydant 
pasveiktu.

GYVEN1MASVISUSZVENTU
Didele kny^a api 1300 puslnpu 
Visos 6 d ai ir drueziai ir puikei 
apdaryta. Kasztus nusiuntimo 
mes apmokame. PREKE TIK $4 
W. D. Boczkow«ki-Co.

MAHANOY CITY, PA.



Sveika milemoji tu mano,
Asz ant visados busiu tavo,

Tik bijau tavo rūstaus tėvelio, 
Jago ateis, pasislėpsiu už stalelio.

—Kur josios tėvas?

PER TAMSYBES 
IN SZVIESA.

— Bukie linksma Fihpiene 
Dievas permainis tavo kentey 
ma ant gilukio.

— O milema poni, kokia 
poni gera! Poni turi szirdi del 
vargingu žmonių, kaip asz at
simokėsiu už tai, jog inžengei 
in muso grinczele! Asz nieką 
das ne galėsiu užmirszt pone 
už taja geradeysta!

— Nekalbekie apie tai ma
no Filipiene, — pertrauke jau 
poni, dirstelėdama vela ant ser 
ganczio kūdikio, ant kurio re- 
geymo net szirdis jei pliszo. — 
Ar turėjote gidyntoju?

— Neturėjome, ne turiu ka 
nusiunst pas gydintoju, o ant 
galo pas vargszus, kurie nesz- 
tant yra mokėt, ne vienas isz 
ezionaitiniu gydintoju ne ateis! 
Maniszkio nesiranda namie, 
o asz ne galiu palikt serganti 
kudyki viena!

— O kur tavo vyras? Netu 
rite duonos? Kaip tai? Juk ta 
vo vyras yra toks doras darbi- 
nykas!

Vargsze ne galėjo susilai
kyt ilgaus. Su verksmu mėtėsi 
ant keliu priesz ponia, ir apsa 
ke jai apie viską, kas buvo do 
priežaste atstatymo vyro isz 
fabriko.

Poni vos susilaikė no verks
mo, pakele klupuojanczia. — 
Nesirūpink, — tarė — asz už
tarysiu už Filipa, idant vela 
butu priymtas in darba. Da 
bar begkie ka greicziause ir 
atveskie daktara. Asz pasilik 
siu czionais pas kūdiki, o api 
užmokesti nesirūpink, jau asz 
api tai pasirūpinsiu.

— Kokia poni gera, teip ge 
ra, jog asz to visko nedrįstu 
priymt. Gal Florukui geriau 
bus kada duosiu pora szauksz- 
tuku arbatos.

— Nes ejkie, praezau tavias, 
ejki! ne privalai vilkyt ne va
landėlės! Jau asz duosiu kūdi
kiui arbatos, žinau kaip su 
tuom apsieit. Skubinkie, ba 
gal ant to guli gyvastis tavo 
kūdikio!

— Na tai ejnu vardan Die 
vo, tegul Dievas szimtaropai 
poniai užmoka. Peržegnojo 
kūdiki, pabucziavo ant karsz- 
tu lupeliu o pagriebus supliszu 
šia skepeta iszbego laukan.

III.
Poni fabriko pasiliko viena 

grinczeleje darbininko. Apė
mė jaja baime, kuria ne galėjo 
in galėt. Kas bus kada Filipas 
sugriž ir užtiks jaja prie savo 
serganczio kudykio, pacze fab-
rikanto, kuris be milaszirdis- 
tes iszmete vargsza isz fabriko. 
Ar Filipas neatsimokes jai už 
tai. Kvapas sustojo krutinėję 
ant tos mysles, jog ir szauks- 
mas ant psgialbos prisiduotu 
ant niek, ba, niekas josios 
szauksmo neiszgiretu!

Tame kudykie pravirko, 
SylpnaB jojo balselis dure in 
szirdi turtingos ponios, teip 
jog užmirszo apie baime, o tik 
mate priesz save iszbalusi, vei
deli serganczio kudykio. Teip 
tai pravirko ir josios kudy- 
kys priesz smerti, kada atsis
kyrė su sziuom svietu. Jago 
dabar kudykis numirtu prie 
josios — ka turi pradėt!

In valandėlė arbata jau bu

vo gatava. Paėmė atsargei ku 
diki ant keliu ir inpile truputi, 
arbatos m lupeles. Suszilde 
tuom kart palukes ir skepeta 
ir apsuko kūdiki in jais. Pati 
nežinodama ka daro, pradėjo 
spaust kūdikėli prie krūties 
kaip rodos savo locna.

Filipas tuom kart sėdėjo 
karczemoje ir isztueztinejo stik 
leli po stikleliui. Kuom dau
giau giardavo, tuom szviesiau 
mate savo verksminga padey- 
ma ir tuom -daugiau didinasi 
neapikanta prieszais locniny- 
ka fabriko. — Tegul dingsta
— kas tai jin apeina jisai teip 
-gi ne klausė ka pradės var
gingas darbinykas ne tekes 
darbo kaip stengs iszmaityt 
savo szeiminele!

Atėjo paženklinta valanda 
Filipas pasikėlė, o gavias ant 
szviežio oro suvis apsvaigo, 
nes tuojaus susipratęs, užemau 
ke kepure ant akiu, pasuko in 
szona fariko. Da valandėlė, o 
po tam tegul buna kas nors, 
nes fabrikantas pasiliks uba
gu-

Ant kelio kone suvis iezei- 
pagiriavo o iszmintis pradėjo 
povalei sugrižinet. Atsimyne 
sau apie serganti kūdiki, kuri 
apleido kone ketures adynas 
priesz tai. Kas su juom atsity
ko? Gal numirė in ta laika. 
Buvo jau teip silpnas kada isz 
ejtinejo isz grinezios. Kaip-gi 
kencze jojo pati, o jisai vaikio 
jesi naktimi^ ir nori papildyt 
žudinsta! O jago kūdikis jau 
negivas! — O Dieve mano, 
tik ne tai, — apsiverke garsei,
— tiktai ne tai! Duok man pa 
reget mano milema Floruka 
da gyva!

Sugrįžo ir ejtie ne ėjo, nes 
bego prie savo grinczeles. Ka 
jin apeitinejo tada duotas pri- 
žadeymas rudbarzdžiui, jisai 
nori pareget savo milima ser
ganti kūdiki, o tada....

Sztai stojo priesz grinczele 
Langai buvo apszviesti. Szir 
dis plaka jojo krutinėję, kaip 
kūjis. Dirstelėjo per langeli 
grinezios. Kastai? Ten sėdi 
pati turtingo fabrikanto ir 
spaulže prie krūties jojo kudi 
ki! Apėmė jin neiszpasakytas 
graudumas. Priesz adyna pa 
klausė pagundos piktos dvases
— drauge su piktu žmogum 
norėjo padegt fabriką ir ap- 
vogt fabrikanta — o sztai jojo 
pati sėdi grinezioja ir sergsti 
jojo serganti kūdiki! Svaigulis 
apėmė jojo galva. Ar tai tik 
ne sapnas? Dirstelėjo vela. 
Ant tikrųjų sėdi pone su kudi 
kiu ant ranku, pati turtingo 
fabrikanto priesz kuria tiek 
žmonių žeminasi — randasi

man ant savias teip ilgai 
laukt? Kaip dabar nenusiduo“, 
tai bus tavo kalte.

— Tu savo planu ne iszp’l- 
dinsi! — suriko Filipa“; — 
ejkie namon tuojaus, ba pada 
risiu gvolta!

— Ka:p tai? Kas? Artai 
dabar nori iszsižadet ir mane 
iszduot? Tu niek>z ii, užmirszai 
jau, ka man prižadėjai? Ar 
dalaikisi savo prižadeyma, ar
ba! - Pagriebė Filipa už giar 
klės.

Prasidėjo galeymas, o Fili
pas pradėjo rėkt:

— Ne pavėlinau ant to! 
L-isk mane tu pagunda, na
mie turiu serganti kūdiki, o 
glodotina poni jin sergsti 
leisk mane tuojaus ir atstok 
no savo pekliszko noro, ba ki
taip rito viską ponui pasa
kysiu.

— O tu pasiutęs tzuo! — 
suriko rudbarzdis, ir tame kar 
te užžibejo peilis, o Filipas kri 
to ant žemes sudejavęs. — 
Teip, turi už savo, tu velnisz- 
kas iždavike, atsiminsi sau, da
bar pats duosiu sau rodą o da
bar nesibijosiu tavias!

Da karta d re gu'inti su 
peiliu — Teip tai, d bar tu
rėsi gana!

Ir d ngo po muru fabriko.
IV.

Vos rudbarzdis apleido savo 
auka, pris'artino szeszelis ko
kios tai moteries. Prie ausu 
josios d ėjo dejavimas. Prisi
artino prie tosios vietos pasi
lenkė prie gulinezio ir tame 
paežiam laike paszoko, rodos 
perkūnu trenkta.

— Del Dievo szvento, tai 
mano vyras! Filipa', kas tau? 
— Buvo tai Filipiene sugrįž
tanti art miansiu keliu no dak 
taro.— Filipai, Filipai!— pa- 
szauke persigandus.

— Rudbarzdis dure mane 
su peilu,— isztare tyku balsu 
atydares akės Filipas,— dure 
mane peilu,— o dabar nori 
uždegt fabriką.— Greitai su- 
szauk žmonis!

Motere tuojaus suprato vis
ką. Užmirezdama apie sergan
ti kūdiki, nubėgo prie arti
miausios grinczeles darbininko 
padare gvolta. Tuojaus subė
go isz visu grin ozeliu kone vi
si darbininkai.

— Gialbekit mano vyra! 
Gialbekite fabriką! Rudabarz
dis nuėjo padegt fabriką ir 
dure su peilu Filipa!

In penkes minutas po tam 
visi darbininkai buvo subegia, 
vieni nubėgo prie fabriko o 
kiti užsiėmė Filipu, padare ant 
greito guoli ir nunesze Filipa 
in jojo grineze. Vargsze ėjo 
paskui pažeista vira su verks
mu.

Pati fabrikanto ne mažai 
persigando kada žmonis inne- 
sze pažeista Filipa.— Paguo- 
dota poni, fabrikas dega!— 
paszauke ant kart keli darbi
ninkai ant lauko. Szviesus 
stulpas pasirodė ant dangaus 
Viena perskira fabriko jau 
pradėjo degt.

Poni pabalo kaip drobule, 
rodos jog nupuls no kėdės nes 
susilaikė.

Filipiene su riksmu puolė 
prie viges kūdikio, žiūrėdama 
in pageltonavusi veideli isz 
kurio jau paskutinis kvapas 
iszeitinejo.

— Ejkie pas Dieva milimas 
kūdiki,— kalbėjo poni pasi
lenkus ant mirsztanczio Flo- 
riono.— Ejkie pas Dieva ir 
melskis už tavo vargingus tė
velius. O pasveikyk mano sū
neli nog manias!— po tam nu
bėgo prie deganezio fabriko.

Vos kūdikis numirė, inejo 
daktaras. Žaidulus Filipo bū

jojo vargingoje grinczeleje! Ne 
galėjo sau to iszreikszt. Užden 
ge sau veidą delnais, o pasi
remdamas prie sienos, sudejavo 
graudingai:

— Jėzau, Marya, Juozupai! 
— Nubėgo kaip szuvis.

Bego kaip padukias in ezali 
fabriko, idant perszkadyt isz 
pildyt baisaus mienus rudbarz 
džio. Milaszirdingas apsiejimas 
paezios fabrikanto, atnesze 
pergaleyma jojo szirdije priesz 
iszpildima pastanavito kerezto 
prieszais fabrikanta.

Bego kiek tik pajėgu turėjo 
in paženklinta vieta kur jau 
lauke ant jojo rudbarzdis.

— Na tai jau ir atejei, — 
paszauke tikei. Del ko davei

vo sunkus, nes ne smertelnas. 
Daktaras apžiurėjo jin, prisa
kė ka reike daryt su ligoniu 
ir iszejo.

Darbininkas norėjo dabar 
pareget savo kudyki. Atnesze 
jin jam pati. V enas dirstelė
jimas ant ne givo kūdikio, 
pervere jojo szirdi skausmu 
Ne galėjo kalbėt, nes kas dė
josi jojo szirdije, to niekas ne 
galėjo isz pasakyt Inpuole po 
tam in sunku migi.

Ant ritojaus, pati fabrikan
to vela peržengė slenksti var
gingo darbinyko. Filipas jau
tėsi truputi geriau. Poni pri
ėjo prie jojo su žodžeis pa
linksminimo. Krutinę naba
gėlio pakilo rodos norėjo gyn-

tis, isztraukes rankas szauke:
— O ne, tegul dauggale po- 

ni neprisiartina prie manias, 
ne esmu vertas tuju geradejis- 
cziu ka man poni padarei. 
Norėjau drauge su rudbarz- 
džiu padegt fabriką, nes Die
vas mane atrado. Dabar mano 
kūdikis ne givas— o pati— oh 
vargsze,— o, tegul poni atsi
kreipė no manias! Poni ne 
žinai, kiek pikto norėjau del 
tavias padaryt. Norėjau pa 
degt fabriką su rudbarzdžiu 
ir paymt visus pinygus. Nes 
Dievas ne daleido prie to! 
Teip dabar poni viską žinai, 
o kaip nor’, tai gali pasakyt 
virai! Pryimsiu noringai už
tarnauta bausme— padariau 
pacze nelaiminga, kūdikis ne 
givas— o asz— o, tegul pone 
daro su manim, ka nori— es
mių dingias— ant amžių din- 
gias! O, jago ne tieje nelai
mingi valkelei - kaip-gi no- 
rirgii numiicziau!

Poni d rstelejo ant jojo susi- 
grand nūs ir meilingai prakal
bėjo:

— Ne esi pražuvęs, ba už 
savo kalte gana atpakutavojai 
Filipai Dievas tave apsaugojo 
o ir mus, ba fabrikas apsaugo 
tas tik truputi apdegė. Priža
dėk czionais ant savo mirusio 
kūdikio, jog vela busi geram 
žmogum ir szalinsiesi no viso
kiu pagundų; kurios tave ga
lėtu atvest prie prapulties! 
Kaip pasveiksi tai aplaikysi 
vela uszsiemima.

Aszaros nubirejo ant veido 
sergat ežio o susigraudinęs gi
lele žodžeis ponios tarė:

— Daugale poni yra tikras 
aniolas, kuri Dievas piisiunte 
mums isz dangaus idant mane 
atvest ant doraus kelio. Ant 
lavono mano kūdikio pri'iie- 
giu, jog iszpildyeiu viską kas 
tik yra mano valeje, iejant 
pikta pataisyt ir isz visos szir- 
dies praszau ponios atleidimo 
už visas pyktibes, kurias no
rėjau jum iezpildyt.

Poni padavė jam ranka ant 
ženklo sutikimo. — Atsiduok 
ant valios Dievo, o Jisai vis- 
kuom geriause kieravos!

In kėlės adynas po tūbm, 
locninykas fabriko sėdėjo prie 
lovos savo paezios, kuri laike 
sumiszimo pereitos nakties, už 
siszalde labai. Ka tik buvo 
jam apsakus ietorije ir prasze 
idant užsiimtu vargszais.

— Szirdinga isz tavęs mote
re. Ne tik atvedei varginga 
darbininką ant gero kelio nes 
ir mane teip-gi. Nog ežios die 
nos noriu būtie ne tik ponu 
savo darbininku nes ir ju prie- 
teliu. Kada tik Filipas pa
sveiks priymsiu jin vela in fa
briką, o laike jojo ligos, ne 
užmireziu apie jin ir jojo szei- 
minele, ba po teisybei jisai 
vienas mane apsergejo no ne
laimes. Rudbarzdis jau randa
si kalėjime, nes FilipUi atlei
džiu isz visos szirdies jojo pra
sikaltimą ir tegul jam Dievas 
atleidžia.

Pati mislino apie baisės 
adynas praleistas grinezioje 
darbinyko — Dievas pasirodė 
del mus mielaszirdingu, tarė 
dabar tikei, o aszaros birejo 
ant josios veido. Vyras buezia- 
vo akės josios su meile. — Kas 
tai vela, — tare nusiszipsojas, 
— dabar aszaros? — Juk ži
rai, jog tave labai miliu. Ma
tau jog del tavo mielaszirdys- 
tes Dievas atkreipė nog mus 
nelaime, del to noriu ateiteje 
tau atligyt ir peit-gi būti mie- 
laszirdingu.

Locninykas fabriko dalaike 
duota žodi. Nog tos baisius 
dienos yra prietelum savo dar- 
binyku nes Filipas yra mili- 
miausiu del jojo. Darbinykai 
teip-gi mili jin ir už jin szok-

Vyruczei susimildami, protą 
turekyte,

Laike szermenu ne giedokyte, 
O kad ir giedate, tai ne ger

kite,
Kaip laukinei ne klykaukite. 

Ne senei užmusze vaikina, 
Atsibuvo szermeny.s kaip ir 

visada,
Tai kada po visam in stuba 

suėjo,
Na ir kaip verszei gi. dot 

pradej :
Žmonis isz visur atbeginejo, 

Kaip ant dyvu žiurėjo!
V rai! Meskite ta papratima, 

Tas visus žmonis juokina, 
Jagu Lietuvoje tas patinka, 
Tai Midville tas ne tinka.

* * *

tu in ugni.
Iszejo isz pagundos laimin

gai. Geide no jojo idant isz- 
duotu slaptybe ne kuriu isz- 
dirbimu, nes norints buvo di
delėm varge bet slaptybes ne 
iszdave, atstume pnžadejima 
didelo isznagradimo. Prikal
binėjo jin ant atkerezinimo. — 
prie sukrovima turto vagysta, 
atėmė ta viską ir loc.na sveika
ta atsimokėjo apginime fabri
ko. Dabar jisai kitaip žiuri 
ant gyvenimo Fabrikantas da
bar kitaip ant jojo temina ir 
nenaikina savo darbininku nes 
buna del ju tikru tėvu.

F. W. S. B

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

Visos tinklines turkiszkos 
priemaiszos ir kvapsniai 
sudėti in ZIRA cigaretes—• 
visas sunkumas iszmestas.

Turtingi -Szvelnus - Kvepia

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

5c for 10

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

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

S'ora gaspadine kvatiernyka 
pamylėjo.

Del to, kad buvo davadnas 
ir apie 1000 turėjo, 

Tas vyrelis buvo blaivus, 
Ir jojo būdas dailus.

O kad boba apie tai žinojo, 
Prie jojo prisiklepojo.

Suėmė reikalingus rakandas, 
Ir tris savo vaikus;

Nusipirko tikietus po 30 do
leriu,

Ne paliko ne trejeto savo 
vaiku, 

Vyras sugrižias, tuojaus per 
sigan'do,

Ba ne paezios ne vaiku ne 
rado;

Tai mat, ir dievuotas, 
Būna niekam ne vertas.

Badai Damsone da ir kita yra, 
Ka ne paiso apie savo vyra, 
Per dienas ir naktis gere su 

vyrais byra, 
O kaip vyras ne jauslus, 

Tai ir toji runis in Arkansus
* » *

Vyrai, vyrai, jau gana, 
Kas do kvaraba ?

Jau moteres pradeda taisytis, 
Visame valdytis.

Man Baltruviene pasakė, 
Ir da in akis apsakė, 
Jog bobeles taisosi, 
Ir in kuopas raszosi.

O ka, gerai daro, 
Ba kas isz to bus ant galo? 
Bobelkos smerti prijaueze, 

Jau ne teip gere ir ne siaueze, 
Bobeles ižganima nusiperki- 

neje, 
Piningus praleidineje.

Vyrelis gerus laikus turi, 
Ant jokiu szventinybiu ne 

žiuri, 
Tankei sau užsitraukė, 

Ant bobos darbu ne nesirauke. 
O ar žinote, jog ir senu mer

geliu prisiveisi,
O apie ka žino vyrai visi, 

1-z pradžios bujojo, 
Gere ir leibavojo;

Szendien ir vyrai szalinasi, 
Jau už mergas teip ne ėdasi.

Bet Dievulis ir jiaises apru 
pino, 

Vieta gera pagamino, 
U-gi ne trukus klosztori pas

tatys,
Ir visas isz turgaus iszejusias 

mergužes patalpys.
Bus tai geriause vieta del visu, 

Meileje ižgesusiu,
Tik asz ne žinau ka su senais 

spirtais padarysiu, 
In kur juos sutalpysiu?

Ne kuriu jau teip palūpis 
dreba, 

Nusiskust ne gali niekada, 
Ant veido daug riaukezliu, 

Ant puodynes randasi plauku
žilu,

Ir ne vienu virszugalvis pra
sikala,

Apie tai bus gana.
Kaip in Utika pribusiu, 

Tai daugiau padainuosiu.

In Cuddy pribuvo organiza
torius,

O gal kiaulių ganitojas,
Kurie geidže visus pamokyt,
Kaip turi bosams piningus 

dalyt.
Geriau kvailuk mesk ta pa

pratima,
Juk ir teip bosai mus panie

kina,
Ir be piningu darba gausi, 
Jago su bosais ntlebausi.

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

P. LORILLARD COMPANY

Paveikslai amerikoniszku atletu Stokholme.
Atnerikoniezki atletai buvo smarkiausi lenktynėse, szokime 

ir kitose zobovose už kitas vieszpatietes atletu“, aplaikydami 
kone visas dovanos.

Tuszczlos varpos.

Viena karta tėvas su sunum 
Juozuku iszejo in laukus ap 
žiūrėti rugiu ir nuspręst', ka
da bus laikas juos kirsti.

— Sakyk, teveli, —paklau 
se Juozukas, — d-lko kai-ku- 
rios rugiu varpos palinkusio 
prie žemt-s, o kai-kurios tie
siog laikosi? Turbut, szios tie
sesnes, tai ir geresnes, o szio- 
prie žemes palinkusios niekam 
vertos ?

Tėvas nuskynė dvi varpas 
ir, parodęs jas abi Juozukui,

tarė: — prisižiūrėk gi in jas 
vaikeli: ezi varpa, palinkusi 
prie žemes, pilna geriausiu 
grudu, o szi antroji, kuri tie
siai laikėsi, visai tuszczia 
Kaip gi dabar jas apkainosi? 
Kuri isz j u geresne?

Vaikas, žinoma, tuoj nuro
dė pirmutine pilna grudu var
pa. Tada tėvas tarė:

— Taip, mylimasis sūneli, 
taip buna ir tarp žmonių: isz 
mintingi visuomet žemesni 
statosi, o neiszmintingi, lyg 
szios tuszczios varpos, kelia sa 
vo galvas in viražu.

PARAŠYK man šendi, ritoj {Jausi lietuvišką Kalaliogą: geriausių armoni
kų, koncertinų, klernctų, smuikų, triubų, lietuviškų knygų ir nuo kitokių 
smulkių daiktų prie manęs gaunamų

Jeigu jau turit mano Kalaliogą 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 greičiausėj. Adresas:
M. J. DAMIJONAITIS, 812-814 W. 33 rd St., CHICAGO, ILL.. Z-------------- —

XV. Rynkewiczius
-iNOTARIUSZAS:-

233-235 W. Centre St., -> Mahanoy City, P«l 
Aptaagaja Najan» tr Naminėj Rakandui Ugniea.

Jlrffiawie Lktiviuka Agentara. Loterar Bankini* ir pardariitt Szipknrcxra aat ahekiw

•arduoda Bzipkortca aal 
utokiu dnicdautdu far 

priminiu Laivu.
ii uncai a Piningus !■ 

Vinaa Dalia Sviete
micsiauM ir pigiatwa 
vtai tie kurie per aaue 
kuate apie tai geria tine 

tendooda Doetevieree

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

Varszavoje, kuris turi suvirez 15 metu iszbandimu, 
gydime visokiu liga. Iszgydo visokes ligas nepaisant isi 
Kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus Trotimui 
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydo 
Savvaliszkas Ligas. Jiojo specialiszkumas yra gydimai 
Užsisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, Plauozu 
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubogina* 
Užsisnejusias Ligas kad ir najinanozios nog Tėvo,

Reikale raszykite ant adreso
RD Vftl r D 638 Penn Ave., Pittsburg, Pb.
DK» MILtB AdmtrlikjS vak» Mg 4^4*

KUF^BUNA
Mano vyras Kazimieras Braczkua 

paeina isz Kauno gub,. Raseinių 
pav., Kaltinėnų volos , 8 m. kaip 
Amerike. girdėjau gyveno Chicago, 
jis pats ar kas kitas praszau duot ti
ne ant adreso:

Anna Braczkus.
2101 W. 25 th St. Chicago, Ill.

(lO°l)

Mano brolis Franciszkus Jocus, 
0 m. kaip Amerike, paeina isz Kau
no gub., Eirogales paczto. miesto 
Betigalos, turiu svarbu reikalą j'B 
pats ar kas kitas praszau duot žine 
ant adreso:

Ant. Jocus. « 
375 Salsburg, St. Plymouth, Pa,

Mano brolis Vincas Kmelaska, pa
eina isz Suvalkų gub., Punsko para., 
Slimakimu kaimo, pirmiau gyveno 
Crystall F alls, o dabar nežinau kur 
praszau atsiszaukt ant adreso:

Jno. Kmelaska.
Bos 10. Crystal! Falls Mich.

Mano pusbrolis Antanas Ulacka 
paeina isz Suvalkų gub., Šėrėju pa
ra., jis'pats ar kas kitas praszau duot 
žine ant adreso:

P. Miedonis
Box 250 Arnold, Pa.

Mano susiedai Mykolą Tamoszius 
ir Kazimieras Urmanu visi paeina 
isz Kauno gub., Szauliu pav., jie 
pats ar kas kitas praszau duot žine 
ant adreso:

C. Thomas
1125 S. 6th. St. E.

Cedar Rapids Iowa.

Asz Franas Prusiaviczia isz Suval
kų gub., Mariampoles pav., Pilvisz- 
kio gmino pajeszkau savo szvogerio 
Juozo Aukszuraiczio. Tegul jis pats 
ar kas kitas apie jin pranesza ant že- 
miaus padėto adreso, kadangi turiu 
pas jin svarbu reikalą.

Frank Prusiavicz.
Box 175. Hooversville, Pa,

Mano brolis Izidorius Stanys paei
na isz Kauno gub., Raseinių pav., 
Namakszcziu para , 5 m. kaip ameri
ke pirmiau gyveno St. Louis, o da
bar nežinau kur, teip-gi ir mano 
pusbrolis Petras Stankus, paeina isz 
Kauno gub., Raseinių pav., Stuloziu 
para., 6 m. kaip Amerike, pirmiau, 
gyveno St. Louis, o dabar nežinau 
kur jis pats ar kas kitas praszau duot 
žine ant adreso:

Ant. Stanis.
2 Crown Pl. Haverhill, Mass.

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, Wb

Mano brolis Antanas Raozkauskaa 
paeina isz Kauno gub., Kilpines kai
mo, priesz 4 m. gyveno Chioagoi da
bar nežinau kur jis pats ar kas ki'as 
praszau duot žine ant adreso: (ig’oi) 

Izid Raozkauskas
128 Gerritt St. Philadelphia Pa.

W.TRASKAUCKA8
PirmutinU Lietuviuku*

GRABORIUS

Laidoja Kudos NaainMta. 
lyginus ir Vadimo* dd PaMratia^inM 

K ra u ate Dalftoa Ir L L 
Vlaka atlieka ka DOMrteaM ir paikiaus, 
te rina minėtais raikalaia kraipkilja per 
is • buaite viaama atganadintek 
>20 ff. Centre 8t. Mehaney City.
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Rūta yra gele, kuri puoszia 
Lietuvos mergaieziu darželius. 
Žaliuoja jinai visa vasara ir 
rudeni iki neužstoja szaltoji 
žiemuže.

Lietuvos kaimuose visur ga
lima matyti puikiu darželiu, 
kur tarpe kitu geliu pirma 
vieta užima rūtele.

Pavasario vidudieniais lie 
tuvaites susibėga viena pas ki
ta pasikalbėti, pasiteirauti: 
kada sėti rūtos, kada patoges
nis laikas ir kada jos geriau 
dygsta ir gražiau žaliuoja. Pa- 
sejusios vėl gi viena pas kita 
atsilanko, teiraudamosi, ar jau 
sudygo, ar sužaliavo.

Iszdygus rūtelėms, vėl rūpi
nasi, kad joms kas nepakenk
tu, kad ju kas neiszgadintu — 
neiszlaužytu. Kas miela vaka
rėli palaisto jas szaltu vande
nėliu. Malonu toms rūtelėms, 
kad ju karaliene, jaunoji mer 
gele, rūpinasi jomis. Sužalu
sios — sužaliavusios rūteles 
atsigerina savo auklėtojoms 
suteikdamos joms: malonums, 
suraminimą liūdnume, paguo
da varguose.

Atėjus szienapucziui, musu 
lietuvaites, eidamos pievosna 
szieno grėbti, pasiima drauge 
rutu szakeliu. Pievose gi sza- 
keles paslepia kur-nors pa- 
unksmeje, pridengdamos kuo- 
nors, kad vasaros saule ju ne- 
suvytintu, kad butu kuo pasi- 
puoszti grisztant namo. Eida
mos gi namo uždainuoja pa- 
garbindamos rūtele, pagirda- 
mos žaliaji szieneli.

Vasaros metu, mergeles, grį
žusios rugius riszusios, nuvar
gusios, prisidarbavusios lauke, 
bėga kuogreieziausiai daiželi 
aplankyti. Czia jos palieka vi
sa savo nuovargi, czia jos su
siramina.

Atėjus rudeniui, Lietuvos 
mergaites vėl pasirūpina, kad 
ir žiemos metu joms nestigtu 
mylimu geliu. Pripiauna ju 
virszuniu, surisza in pluoksz- 
telius ir laiko rūsiuose, kad 
reikalui atsitikus galėtu pasi 
imti.

Rūta tai viena gražiausiu ir 
meiliausiu lietuvaieziu geliu: 
ja puosziasi lietuvaites eida
mos nedeldienio rytais in baž- 
nyczia, ja apdainuoja puikio
mis dainelėmis. Isz rutu pina 
vainiką iszvažiuojant jaunai, 
dorai mergelei szliuban. ~ 
le yra doiybes ženklas.
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Garnys čigonu padavime 
yra prakeiktas, kaip čigonai. 
Seniai, labai seniai, jau bus 
tiek metu, kiek smileziu ant 
jūres kranto, kiek žvaigžde
lių žiemos metu ant dangaus, 
buvo ant žemes didele nelai
me. Žmones tuo laiku dar gy
veno didele szeimyna, bet jinai 
kaskart labiau iro, jau ja kir
mėlės vartė.... ir nepatiko 
Dievui jo sutvėrimas, norėjo 
visiszkai ji isznaikinti. Tarp 
visu žmonijos sunu buvo tiktai 
vienas su szeimyna senelis, ku
ri Dievas paskyrė atnaujinimui 
žmonių gimines. Tas senelis 
vadinosi Noa — oro. Ir liepe 
jam Dievas taisyti dideli lai
vą, kuriame galėtu tilpti po
romis visi žemes gyvuliai ir 
keletas iszrinktu žmonių. Ka
da pradėjo smarkiai lyti, atsi
vėrė ant žemes didžiausios 
upes ir ežerai, visi, kas tik gy
vas buvo, ineidavo dideliu lai- 
van ir liudnu žvilgsniu atsi
sveikindavo žemele motynele. 
Nesimatė akiu, kurios neverk
tu, atsiskiriant su gimtiniais 
nameliais, su mylima jaunys
tes guszta — vienas tiktai gar
nys ineje laivan rupuže, snape 
insikandes ir net neatsigrižo in 
savo guszta.... Dievas, kurs 
visa tai pastebėjo isz augszty- 
bes, prakeikė ji už taip didi 
nejautrumą ir pasmerkė amži
nau liudnuman. Kuomet vė
liau vanduo nupuolė, garnys 
pradėjo savo amžina kelione 
isz vienos žemes in kita, nes 
Dievas taip sutaisė, kad visa 
dos vienos gailėjosi, o del 
tos

Petrukas

ki-
verke.

Turbūt visos.

Pats:— Snukeviczius vakar 
karezemoje tvirtino, jog pas 
mus Szenadorije tiktai viena 
motere ira savo virui teisinga.

Pati:— Hum! Tai divai! 
Nu gi kasžin katra galėtu 
but?

•tosęonoBęoRooęon’osęosęoBęoRoięoięo 
o 
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Baisus liūtas.
Aprikos miszkuoee, 

nuo žmonių, apsigyveno baisus 
liūtas. Del baisaus žvėries dre
bėjo visa apygarda, nes jis 
nieko nebijojo. Būdavo, atei
davo liūtas in namus ir imda
vo, kas tik jam patikdavo, ar 
gyvulys, ar žmogus. Daug vi
sokiu gudriu medžiotoju žuvo 
liūto naguose.

Arabas Muslimas, gudrus 
tos ezalies medžiotojas, pasi
ryžo iezgelbeti nelaimingaja 
szali nuo baisaus žvėries. Pa
dirbo jie tam tikras žabangas, 
kad liūtą gyva pagavus, ir pri
taisė netoli jo urvo, o pats in 
lipo in augszta medi ii žiurėjo, 
kas bus. Tik ka suskubo jis 
inlipti in medi, kaip staiga 
liūtas iszlindo isz savo urvo ir, 
patyręs žmogų, pradėjo baisiai 
rėkti, bet parėkęs ir pajeszko- 
jes, nerado ir pamatęs žaban
gas, nuėjo staeziai in jasias. 
Žabangose liūtas taip ieiraiz 
ge, kad niekaip negalėjo iszsi- 
painioti isz ju. Muslimus, ma
tydamas, kad jau jam liūtas 
negali nieko padaryti, iszlipo 
isz medžio ir pripuolęs dar la
biau ji apraizgė ir nuėjo na
mo.

Ant rytojaus Muslimas atė
jės atnesze liutui esti, bet liū
tas jo nei isz tolo nenorėjo pri 
sileieti ir neikiek nieko neede. 
Tada ka buvo Muslimas atne- 
ezee jam esti, paliko pas ji ir 
nuėjo namo, o atejas po keliu 
dienu rado viską suėsta ir da
bar kai atnesze, tai net isz ran
ku eme. Dar kiek laiko palai
kius Muslimui liūtą miszke, 
taip priprato jis, kad ne valan
dėlės negalėjo pragyventi be 
Muslimo. Tada Muslimas par
sivedė liūtą namo ir ilgai lai- 
ke ji pas save.

Tokiu budu iszgelbejo Mu
slimas apygarda nuo baisaus 
žvėries ir pats isz to turėjo di
dele nauda.

netoli

o

PUIKUS SKAITYMAI
NAUJOS KNYGOS

9 istorijos, 122 puslapiu, apie 
“Kas yra Kristus” “Priesz tei
sybe nekalbėk” “Senas žmogus 
pavojuje” “Namu sūdąs” “Ka- 
ralus čigonu” “Istorija isz 1795 
meto” “Kvailastikėjimas” “Ne 
doras ponas” “Girtavimas” Szi- 
tos knygos preke tiktai 25c.

8 istorijos, 141 puslapiu apie 
“Grafas ir meszkininkas” “Apie 
Ragana karalaite ir aficieriu” 
“Del moterių ir apie moteres” 
“Aukso misles garsingu poetu 
ir rasztininku” “Cigonka arba 
pagriebta ir velei atgauta mer
giuke” “Mano džiaugsmas” 
“Diedas ir boba” “Apleista 
naszlaite” Preke tiktai 25o.

5 istorijos, 137 puslapiu, apie 
“Kalnu gyventojus” “Kaukazo 
belaisvis” “Lozorius” “Narsi 
mergina” “Užvydus vyras” 
Preke szitos knygos tik 25c.

7 istorijos, 90 puslapiu, apie 
“Ergelei pono Morkaus” “Du 
ar keturi” “Svietas Dvasiu” 
“Iszreiksztas razbainikas” “Žy
dai kaimose” “Nevydonas” 
“Jurgis Skaptukas” Preke 25c

4 istorijos, 105 puslapiu apie 
“Ant kranto prapulties” “Mis- 
tras ir krepesius” “Kampelis 
duonos” “Isz ko dideli ponai” 
Preke szios knygos tik 25o

8 istorijos, 122 puslapiu apie 
“Pranuko nelaimes” “Audra” 
‘•Kodėl neleido Baltraus in dan 
gu” “Bausme už szyksztuma” 
“Mažo sziaucziaus dideli reika
lai” “Dienos kentejimoNantoj” 
“Netobulas žmogus” Szitos 
knygos preke tik 25c,

Puiki istorija apie ‘Vaidelota’ 
apraszimas isz pirmutines puses 
szimtmeozio, iszimta isz Lietu* 
viszku užlieku, parodo kaip 
senoviszkos laikose Lietuviai 
gyveno, puiki apisaka su pa
veikslais. 177 puslapiu tik Ž5c

4 istorijos, 196 puslapiu apie 
“Urvą užkeikto” “Panaszus” 
“Lorenas” “Sermėga mužiko” 
“Su kuom kas kariauja, nog to 
dingsta” Preke knygos 25c

5 istorijos, 77 puslapiu, apie 
“Grigorius kuris per 17 metu 
gyveno ant salos” “Isz mirusiu 
prisikėlė” “Dorybe veda in 
laime” “Debesėlis” Preke 25o

3 istorijos, 112 puslapiu apie 
“Nevaloje pas Maurus’’ “Viesz 
kelio duobes” “Karalaitis žmo
gus” Preke szios knygos 25o
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Skaitykite! Jff-J 
gaus 5 isz virsz-minetu knygų, 
arba $1.25 vertes knygų už $1. 
Raszykite kokiu norite. Mes 
siusime knygas per paczta ir 
apmokame visus kasztus. Galite 
pirkti kiek norite. Visos knygos 
yra geros ir kožnam jie patiks. 
Raszykite szendie, Adresavokit

W. D. BOCZKOWSKI-CO.

Mahanoy City, Pa.
•MMOMOMoMoltoMoNoNoaoMOMoi
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Skaisti saulute seniai jau nu 
eileido už kalno ir pasikavo- 
jo, o jis vis dar sėdėjo ant suo
liuko ir galvojo.. .

Kiti darbininkai seniai jau 
pavakarienavo ir rūke pypkes, 
o jis vis dar buvo kaip prikal
tas prie savo siuvamos maszi- 
nos. Iszdavimai dideli, o uždar 
bis toks .menkas.

Jo iszbales veidas buvo pri
dengtas prakaitu: szlapi marsz 
kiniai ant jo kūno. Jis nuvar- 
g *s ir suerzintas.

— Kas do velnias, — suszu 
ko jis supykęs, — Petruko dar 
nėra su gazu?

Jau tamsėja!
Vfel beldžia siuvamoji me=zi 

na, o anksztame kambaryje da 
rosi tamsiau.

— Duokit man lempa!.... 
Velnias jumis visus grėbtu kur 
Petrukas su gazu?

O Petrukas vaikszczioja po 
gatve su blekiniu indu nuo ga 
zo Pasilenkia kiekviena minu- 
ta; žvalgosi. . . Užsimąstęs ant 
minutukes, pažiūri in praeinan 
ežius ir pravažiuojanezius žmo 
nes ir vėl nuleidžia galva. . . 
Jis vaikszczioja lėtai ir nori bu 
ti ramus.

Girdi jis kaip per namu 
langa, sausas piktas balsas szau 
kia:

— Petruk! Kur tu ?.. . 
Kurgi gazas? . . . Kad tu kur 
gala gautum!

Petrukas nesijudino isz vie
tos. Jis pasilenkęs žemai, iszsi- 
gandusiomis akutėmis, žiuri 
in purvinus gatves akmenie ir 
nieko nemato.

Drėgna, prakaituota ranka 
griebe Petruką už kareztos ran 
kūtes ir už sekundos jis jau sto 
vėjo tamsiame kambaryje prie 
siuvamos maszinos.

— Kur gazas?— szaukia 
tėvas, ir isz piktumo net akis 
jo žiba.— Asz turiu baigti 
darba, o tu žaidi sau!... Kad 
tu kur!— Kur gazas?

Petrukas ne kuri laika ty
lėjo; jie bijojo žiūrėti tėvui in 
akis. Galu gale jie sako tykiai 
ir bijodamas:

— Tetuleli, nemuszk ma
nės ! Asz.... asz pamecziau 
piningus.

— Ka? Tu pametiai pinin
gus, kurie tau buvo duoti nu
pirkimui gazo?— dvideszimts 
penkis centus! Tai visi pini
gai, kurie buvo pas mus na
mie. Ir stiprus, neatsargus tė
vo rankos smūgiai, krito ant 
Petruko galvos.

— Kurkvoteris? Kur kvo- 
teris?— szauke indukes tė
vas,— eik jieszkot kvoterio! 
Kad tu nedrįstum pareiti na
mo be kvoterio! ...

Namuose darosi visai tamsu. 
Tėvas sėdi pas maszina supy
kęs ir nuvargęs. Motina nuėjo 
in krautuve. Ji stovi sugaziniu 
indeliu rankoje ir laukia kol 
krautuvninkas pasiliuosuos 
nuo kitu svarbesniu pirkėju. 
O Petrukas vėl vaikszczioja 
pamaželi po gatve, apsistoja, 
pasiklauso ir pasižiūri savo 
aszarotomis akutėmis in veidą 
kiekvieno praeinanezio žmo
gaus ir eina toliau. Pirma jie 
vaikszcziojo po pažįstamas jam 
gatves, apsistodamas pas lan
gus dideliu krautuvių.... 
Paskui tęsęsi ilgos nepažįsta
mos jam gatves....

Gatvėse žmones vis mažėjo 
ir mažėjo.... Petriukas ėjo 
toliau.... Netoli vienu na
mu jis mato du didelu medžiu, 
toliau pakabintas žibintuvas 
ir ant žemutiniu lubu tamsu ir 
tylu. Jis užlipo ant antru 
laiptu lipynes, ir paremee sa
vo galvele in geležies ramsz- 
czius, užsimąstė. Ilgai jis gal- 

- vojo ir klausėsi, kaip gražiai 
ir maloniai medžiu lapai tyloj 
szlamejo. Žiuri kaip žibintuvo 
szviesa pereina per medžio sza 
kas.... Galu gale jo akis už
simerkė, užmirszo kur jis ir 
kas ji czia atvede....

— O kur Petrukas? — pa
klausė motina, kuomet užžibi
no lempa.

Apie namus Petruko nebu
vo. Pas teta Ona irgi nebuvo, 

i Tuoj kilo didelis persigandi- 
; mas. Motina pradėjo verkti ir 
! bėgiodama apie namus, balsiai 
! szaukdama jeszkojo Petruko. 1 Tėvas iszeigando.... Jis bė

giojo isz vienos policijos sto-

Kad matytu-
— Na tai kam tu teip keli 

szlebe Onute, juk ne szlape.
— Asz mamite noriu paro- 

dit mano naujas paneziakae.

B. RAGAŽINSKAS
Lekiotojas turėjo lekiamą svodba.

Ne senei Londone apsipaeziavo Graham White su pana 
Darata Taylor isz New York. Po vinezevonei lekiotojas su 
savo paeziule nusidavė in Francazije isz kur abudu perleke su 
maszina in Angliję.

Lietuviszka Agentūra
Laivakorozia ant geriausiu Laiva 

in Lietuva ir atgal. Teipgi siunozia 
piningas až žemiause prehe ir greitai 
ne vienos dienos nelaikau pas save 
svetimu piningu paskirta siuntimai, 
viskas dirbasi teisingai nes esmia po 
kauoije, taigi meldžiu visa Lietuvio 
atsilankitie arba atsiszaaktie per 
laiszka su minėtais reikalais.

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.

Mažiukei Mariutei rodo nau 
jei užgimusi brolelei, o pama- 
czius tari:

— O— je! tokis mažas ir 
jau plikas! Tai bus suvis nie
kai žmogų....

Sziomia dienomis muso tautietis 
B Ragažinskas pargabeno visokiu 
gėrimu, AmerikoniszKU ir Importitu 

alima gaut visokiu Arielka, Vyniu, 
Arako, Kimelio, Dziniu ir t, t,
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio, 

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namas,

54-56 N. Main St, 
Mahanoy City.

BANKING HOUSE
Kampas Reade Ulicze 

Telefonas.* Worth 2822.

BISCHOFF’S
287 Broadway

New York, N. Y
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
Jo reikalai liktu greit, 
atlikti tegal atsiszaaki in

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta 1848m.

Szimtas Tukstanoziu Dolerio ($100,000) yra moša kaucija sadeta In 
Pinigas siunezime in Kraju kuo greieziaosei. (rediszka kasė, 
Pinigas visa kraszta iszmainome pagal korsa, 
Pinigas priimama ant procento ir iszdnodame ant pareikalavimo," 
Szipkortes parduodame ant geriausia Gaylaivia visa Linija in ir isz

Krajaus až pigiaase preke,
Paszportus del keliaajenezia in Kraja pastotajame,
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas bū 

paliudyima Konsulio.
Atjeszkojima Dalia atliekame kaoteisingiaasiai,

— : Del vygados Taatieozia laikome atydaryta :— 
Sabatoje iki 8 ad. vakare. Nedelioje nao 10 iki 12 ad, 

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

14 metų senas laikraštis

Išeina kas Ketvergę, Chicago, Ill.

ties kiton klausinėdamas apie 
savo vaika. Jau vėlu. Tas ne 
juokai.

— Pas turtingus, — masto 
persigandęs tėvas, — tokio 
vaiko ne per duris neiszleidžia 
be aukles, o pas neturtėlius 
kuomet vaikui sueina penki 
metai, jis jau suaugės.... O 
policistai visai nesupranta jo 
susijudinimu ir szaltai atsako: 
“Nėra czia jokiu vaiku”.

— “Nėra?” Kas tai gali 
būti ? Gali būti asz ji perdaug 
skaudžiai musziau ? O jei vai
kas kur dingtų; kaegi negali 
atsitikti su vaiku? Asz ji per
gąsdinau, ta mano mažiuleli 
— Tėvas dar labiau persigan
do; jis bego toliau. Užeina 
dar in viena policijos stoti ir 
czia ant laimes rado atvesta 
Petruką, kur jis ramiai miego
jo kamputyj. Jis mato savo 
vaika, mato iezbalusi jo veide
li, mato gražias jo akutes, pri
dengtas blakstienais, o isz di
delio nuvargimo ir alkio, pa
mėlynavę ruožai apie akis. 
Szirdie tėvo plyszta isz skaus
mo ir gailesezio. Jis tykiai 
prieina prie jo ir szaukia ji 
szvelniu ir teviszkai meiliu' g 
balsu: ra

— Petruk! Petruk!....
Jis atmerkė akis ir persi- Ę 

gandes žiuri.
— Nebijok mano mylimas fe 

vaikeli, einam pas mama! S
— Tetuleli!.... asz... asz... 

negaliu rasti kvoterio.... Ne H 
muszk manės daugiau... Man I s 
labai skauda galva... |®

— Buk ramus Petruk, ne- § 
musziu. Didelis szia daiktas 
tas kvoteris.

Ir stipriai, stipriai apkabino 
savo mylima Petruką, drueziai 
prispaudęs ji prie savo nuvar
gintos krutinės ir skaudanezios 
szirdies, pabueziavo ji. Abudu 
ėjo in neturtingus namus, prie 
savo bėdinos ir verkianezios 
motinėlės.

asaros vakaras.

Saulute už miszko 
Iszlengvo užėjo, 
Vakare birželio 
Malonus atėjo.

Nuvargę artojai, 
Isz darbo jau traukia, 
Namie pailselis 
"Malonus ju laukia.

Sutemo, sutemo, 
Naktie miela stojo, 
Užsnūdo paukezteliai, 
Kur linksmai giedojo.

Svajonių pakeltas.
Skrendu in tėvynė....
Matau szit nameli, 
Kur mano gimtine.

Girdžiu ten laksztutes
Prie ežero gieda, 
O man isz liūdnumo. 
Net aszaroe rieda.

Tylus czia miezkelie 
Saldžiu miegu snaudžia 
Tartum isz senovės
Jis pasakas audžia....

^ 390,)ainu tlkt“‘ u' $l f
vvv 8U NUKIUNTIMU **

S) Iždaveme Didele Ktiinga
33 Dainų susidedanti isz tra

i 390 DAINŲ $

Knyga druezei susiūta.
Kas nusipirks, ras visokiu 
Dainų isz visu užkaboriu ko 
dainoja Lietuvoja.
Nusipirkite o turėsite Dainei n, ub

Per ciela meta ant visu dieneli) raL

“SAULE” |
Mahanoy City, Pa. s

O

Iszmintingl.
Iszmintingi jieszko laimes, 
laime jieszko kvailu. 
Ar-gi tai ne prieezingai?

Profesorie: — Juozuk, isz 
kur paeina silkes?

Vaikas: — Ugi no žido.

Ar Keliausite i Lietuva?

MES pasitiksime Jumis priebuuant i 
New Yorkaant dipo.

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

atsiszaukite i

Eastern Transfer Co.
(A BAI.TIEJUS, Prezidentą*)

128 Cedar Street, NEW YORK, N. Y.
Parūpinau) vieta ant pasažierinu laivu 

už darbinika pervftžuoti. Padarome ęerus 
doviernastes su paliudijimu konsulio pigiau 
negu kiti ageulai.

MALDA-KNYGES
Senas Naujas Aukso Altorius 

1000 pu*--. 4x5} < >•!. aptl. 
in juoda audimą Preke $1.00.

Didis Szaltinis, 1000 pus. 
4x5} col. dydumo, apdaryt in 
juoda audima, Preke $1.00.

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

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

Garbe Dievui ant Augsztibes 
G10 pus. 3}x5| col. dyd. ajKl. 
in juoda audima Preke 75c.

Aukso Altorius, apdaryta in 
Francuziszka skūra, apvalais 
kampais, auksuoti kraštai su 
kabe, 382 pus. 3}x5) col.pla. 
Preke - - $1,50.

Aukso Altorius, Moroko 
skuros mink'Ztais apdarais, 
apvalais kampais, auksinti 
krasztai, 382 puslapiu, 3}x5| 
coliu dydumo, Preke $1.50.

Aukso Altorius, minksztais 
a]įdarais, apv. kampais, auk. 
krasztai, 382 puslapiu, 3}x5| 
coliu dydumo - Preke $1.25.

Aukso Altorius, apdaryta 
in juoda celuloid, su kabes 
apvalais kampais, auksinti 
krasztai, 382 puslapiu, 3}x5| 
coliu dydumo - Preke $1.50.

Mažas Aukso Altorius, 
Celeloido apdarais, 38-1 pus. 
3gx5j col. dyd. Preke $1.00.

Aniuolas Sargas apiary ta 
in juoda Moioko skūra, apva* 
kampais, auksuoti krasztai, 
354 puslapiu, 3x4} col. dydu. 
visos reikalingos Maldos, 
geriausia už visas kitas 75c.

Aninolas Sargas, apdaryta 
in tamsei rusva audima 50c.

Kanticzkos, drūtuose apdar. 
8C4 pus. 4x5 col. dyd. 50c.

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

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

“Kataliko” prenumerata Suvienytose Valstijose Šiauri
nės Amerikos:

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

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

Metams $3.00, pusei metų $1.50
Užsirašyti “Katalikų” galima kiekviename laike.
Užsirašant “Kataliką” reikia drauge ir prenumeratą sių

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

J. M. TANANEVICZIA
3249-53 S. Morgan St., Chicago, Ill.
Rašykite tuojaus, o gausite vieną “Kataliko" numerį ant pažiūros veltui.

Vienatine Lietuviszka Banka sa kapitola $75,000 
knris randasi popriežiur Valstijos Pennsylvanios ir 
talpinasi loonam name kurios verte isznesa apie 
$150,000.00. Priima piningas ant paozedumo ir f 
moka 4 procentą. Siunozia piningus in visas dalis • 
svieto, greioziause ir pigiaase. Agentūra minėtos 
Bankos P. V. OBIEC’UNAS & CO., parduoda 
Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius 
rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu 
kancelarije po vadovyste Karaliaus v arasziaus Notariuszo už 
tvirtinto per Gub.Vai. Pennsylvanios; padaro Doviernastis ir 
kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Russijos Konsuli&

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

UNION RATIONAL RANK.
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STOCK $125,000. SURPLUS IR PROFITS $300,WK
Swv. ValiLRudu tvri Banke sedetn pinhfW.

Mokamo antra procentą ant andetu piningxa 
Procentą pridedam prie tavo pininga pirma 
diena Sausio ir Liepos menesnoso, aepaiaaat 
ar atneszi parodint knygute ar no.
Mes norim kad ir jus taretamet reikale n 
musu Banka, nepaisant ar mažas ar dydelia.

Rarrisea Ball, PrexUentaa.
F. J. Neonas, Vice-Prerii*
W.H.Kekler KaaŲmm.

Gubernatorius Wilsonas sveikinasi su savo 
draugu Clark, Sea Grite.

...Snkatonda...

Nuo 9 iki 1 po plot 
ryto Iki 8 vai. vakt.

Philadelphia, Pa.
’o 7 iki 9 vakare. Subatomig nuo 10 

® . cdčllomls nuo 1 Iki 4 vaL po pietų.

DIDIS GYDYTOJAS
DR. IGNOTAS STANKUS, M. D. 

VIENATINIS TIKRAS LIETUVIS 
DAKTARAS FHILADELFHIJOJE.

Gydo visokias ligas: vyrą, moterų ir 
vaiką. Atsišaukusiems iš tolinus per 
laiškus suteikia daktarišku rodp dovanai. 
Atėjusiems j ofisai ištyrir geriausiai Ilgas 
11 iuoda savo gyduoles už menkęi užmo
kestį. Jis turi didelę medikališkp praktiku, 
kaip tai: pabaigęs Medikallškę, Universi
tetu, buvo m les t a vu daktaru mieste Indi
anapolis, Ind. ir baigęs mokslus didžioje 
mokyklčje THE NEW YORK POST 
GRADUATE MEDICAL SCHO
OL and HOSPITAL. Dabar gydo 
visokias Ilgas su gyduolėmis,darlmu ope
raciją ir su elektrikos mašinomis.

PASARGA. Neklausykit to žydbernlą 
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 kepenįse (goll-stones), akmenis augančius Inkstuose (Ne
phrolithiasis), akmenis augančius pūslėje, ronas skilvyje (gastric ulcers), iš
narintus kaulu nariua, sulaužytus kaulus, ir t. t. Apsisaugokite ju tos nau
jos daktariškos knygos, nes Ję ne daktaras rašė, bet žydberniai, kurie tarna
vo pas New Yorko šarlatanus Collins ir Ferdelo Hartman. Sulig suklšimo 
j turmę New Yorko šarlataną, ją tarnai, žydberniai, atsiriogllno čionai, užsi
dėjo tę humbugo Medical Clinic, katras jokios ligos negalįs surasti su X-ray. 
Apsisaugokite ju visokia lulšku ir knygų, nes ant ju nėra pasirašiusio dak
taro, o kas bijo savo var<ty pasirašyti, tai ten yra apgavystė.

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

atlankiau, o nei vienas negulėjo manęs išgydyti, bet daktaras Ignotas Stan
kus su pagelba X-riy mane išgydė. Ištariu širdingu ačiū.

Petras Salas, 29 Green Place, Campello, Mass., taip rašo: Mano moteris 
Ilgai sirgo ir išrydyti jos negalėjo. Ji turėjo kosulį, skrepllavimę, skaudė
jimą paširdžiu ir krutinėję. Kuomet atsišaukiau pas daktare Ignotu Stan
kų ir šitai jis Išgydė mano moterį su pirmu paeluntimu gyduolių. Dabar 
didžiai širdingai ačiū už geras gyduoles.Dieve duok jam Ilgę amžių,kad ga
lėtu ir kitus sergančius gelbėti.

Iš Brooklyn, N. Y., 38 So 2-nd St. Mane išgydo daktaras Stankus nuo 
Išbėrimo veido, slinkimo plauku, greito supykinto ir išgęsčlo. Julė Dailidle- 
niutė. Tos padėkavonės yra įdėtos su pavelijimu pačiu paoijentu.

DE. IGNATIUS STANKUS, M. D. 
1210 So. Broad St.

Ofiso 
valandos
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Pirkite pas mus o 
suczedinsiite pinigą.

Per drebeji- 
d a vesi jaust 

sugriuvo ko- 
Piura. No-

D.F. Guinan, Kasijerius.
M. Gftvula.
W. J. Miles. *

Introligatorne.-
APltlBBTUVk KNYGŲ.

A. G. GROBLEWSKI
Cor. Elm & M»in Sts. Plymouth, Pt. 

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS- 

Garsiu Lleturiszku-LenklszkuValstu.

M. VARZINSKAS 
Lletuylnzkaa FotografiatM 

M5 K. Centre 8t. Mahanoy City
Ir pigai antranke vi «oke« Fotografija# 

Pedaro Dideliu Fotografija* in inatia ir 
išdeda ia Reiuaoa. ladeda ia Spilkn 
ConpMM ir U t Parduoda viaoken Heinace

RYNK1EVICZ1A
233-235 W. CENTRE ST.

RL'SISZKA — AMERIKONIŠKA — LINIJA. 
—PUIKIAUSI, DIDŽIAUSI IR GRE1CZIAUSI (JARLAIVAI—

Garlaivai iszeina kas dvi nedelas lai p New Yorko o Rusijos be j< kiu nerstoiimn 
, „ PUIKI GARLAIVAI: CZAR — KURSK - RUSSIA '
“> >1 mera. I „ f g„;.į.,jo irn^ezlo (A„R.)

fiLr p.n,rR T . 1" .Cr ° I ( zur(n'u,JaH)7RugBejlo(Sept.)
A F įAUNcnN rRrn “ i r n 1 ‘hnightup <lHeiZinoPite |1H(. muso ngentue arba 
A. E. JOHNSON & CO., (General Pasnenger Agi?. 27 Broadway, New York, N.Y.

Mokykla Szokiu. Waltz, Two-Step 
ir 95 kitokius. Pirma Liet. Mokykla 
Amerikoj. Prof Julius kainiszmokina 
tai niekas teip negali iszmoklnt niekur. 

Drnf Inline 8. Halntcd St; Chicago, III. r|UI. JU.IUb Telefonai.: Canal 3702.

ktakaAGM IHOMBAMS
Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje 

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 pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisiųsti 
marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite sziteip. 
A. J, KEYDOSZ1US, 202TroySt. Dayton, Ohio.

Pas mus gausite gerinus 
pirkti negu kitur.

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

pirkaite Siutą tai busite visame 
užganėdinti ir nesisarmatinsite 
svietuj pasirodyt.

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

visokiu Vasariniu Apredimu 
Vyrams ir Vaikams kaipo tai: 
Skribeliu, Kepiniu, virszutinu 
ir apatinu Ąpredaliu, Kalnieriu 
Nektaizu ir 1.1.

Žinios Vietines.
— Po pedei.
— Kiti da ir szendien gūži

nėją.
— Saugokytes neteisingu 

pusdoleriu ir penkdoleriniu 
bumaszku su paveikslu Džiak- 
sono.

‘— Subatos ryta likosi su- 
riszti mazgu moterystes Aleks. 
Lenkeviczius su pana Magda
lena Norkevicziute.

— Po praleidimui keliu ne- 
deliu pas savo motinelia 
Wilkes-Barre, poni S. Norke- 
vieziene sugrižo namo.

— Kun. Kutas buvusia vi
karas pas kun. Dargi, iezkelia- 
vo in Filadelfije apimti pana- 
szu dinsta pas kun. Kaulaki.

— Praejta petnyczia, apie 
devinta valanda vakare užside
gė tvartas graboriaus Hockney 
ant West Water uliczios. Isz 
pradžių ugnele atsispirynejo 
muso narsiems ugnagesiems 
bet už valandėlės užgesino. 
Apdege ir artimi namai. Ble- 
des ugnis padare arti 10,000 
doleriu.

— Tosios milenczios poreles 
kuriuos susiraszinedavo vieni 
su kitiems, nenorėdami ydant 
gromatos butu atneszamas in 
namus tik paliekamos ant 
paczto, nemažai nusimins, nes 
valdže pacztyne uždraudė siun
tinėt tokes gromatas o jago 
tikrai dažinos prie ko tokios 
gromatos priguli, bus nusiuns- 
tos tiesiog in namus.

— Unijos prezidentas Jonas 
White, pribus in Mahanoju 
13 diena Augusto laikyti pra 
kalbas.

— Važiuodamas karuku isz 
Mahanojaus in Girardville 
praejta subata, sztai ka girdė
jau ir regėjau. Kunduktoris 
kalbėjo in viena isz pasažieriu 
Amerikoną:

“Praszau pono, paymkie ta 
krepszi....

“Katra?
“U-gi ta, ka stovi asloje 

prie tavęs. Žinai, jog tai už- 
yma vieta o pasažieriai ne gali 
praeit.

“O kas tai mane apejna!
“Kaip tai tave ne apejna! 

Asz tuiiu žiūrėt paredko!
“Tai žiūrėk savo paredko!
“Na tai paymk ta krepszi. 

Gali laikyt sau ant keliu.
“Ej, duok man pakaju, ne 

ne mielinu ta padaryt.
“Tai sulaikysiu kara.
“Al rait, jago nori....
Kunduktoris sulaikė kara 

arti Meizvilles, szaukdamas:
“Ar ymsi krepszi ar ne?
“Duok man pakaju po 

szimts velniu, ne ymsiu ir ga
na!

“Ne pavėlinsiu tau tohaus 
važiuot. Praszau paymt krep
szi isz karo.

“Ar pasiutai? Ymsiu ne sa
vo krepszi ydant mane locni- 
ninkae apskundstu už vagye- 
ta?

“Ar tai ne tavo krepezis?
“Sziur, kad ne mano.
“O keno?
Isz kampo karuko duodasi 

girdėt balsas Lietuvio, gerai > 
pažinstamas, kurie užeiymineje i 
perluorysta: i

“Hei mister kundukter! dee ' 
maj krepezis! Aj go for Dži- i 
radzvil! i

“Tai ko aeyle isz pradžios I 
ne sakei nieko ?

“Kam asz turėjau kisztis in 
svetimas kalbas? Juk mister 
kunduktoris kalbėjais! su 
tuom misteriu o ne su manim.

Kunduktoris paraudonavo 
isz piktumo, spyrė su koja 
krepszi net in kita kampa ka- 
ruko ir iszejo ' ant platformes 
muimedamas ka toki apie 
“dam foreigners” po nosia; 
spjaudamas kelis kartus dyde 
lis “ežiu”. Pasažierei nuo juo
ku net pilvus sulaikinejo.

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

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELI!.

SHENANDOAH, PA.
— Bast kasiklosia likos Už

griūti keturiolika mulu, ku
rios po sunkiam darbui vos iž- 
gialbejo.

— Albertas Ancereviczius 
važiuodamas automobilu, tren
kė in karietaite kurioje važia
vo pastoris Briggs su Dr Bord- 
neriu. Abudu likos sužeistais.

— Nedelos diena peidetinis 
pąlicjos Wahh su pagialba 
keliu palicijantu apstojo val
gomu ktautuve Juozo Abra- 
czinskio, kuriame losze isz ka- 
ziru, areeztavojo 16 losziku, 
suėmė daugel cigaru ir gėri
mu, ir visokiu innagiu del lo- 
szimu isz piningu.

Girardville, Pa.— Juo
zas Lekneris, lietuvis, kuriam 
sužeido koja Packer No. 5 ka- 
eiklosia mirė ana diena Aeli 
lando ligonbuteje nuo užtru 
einimo kraujo. Lekneris spy
rėsi isz pradžių priesz atpjo- 
vitna kojos, nes kada suprato 
jog turės pasiduot operacijei, 
jau buvo už vėlu.

Mt Carmel, Pa.— Juozu
kas, 11 metu senumo sūnūs 
Antano Laukaiczio, radęs di
namitini patroną atnesze na
mo, uždege su zapalka. Dabar 
guli Aszlando ligonbuteje, be 
dvieju pirsztu ir puse kaires 
rankos.

— Jurgis Novakas, kuris 
apie du menesius adgal sumu- 
eze savo pacziule už ka aplai- 
ke 60 dienu in koza paantrino 
ana diena ta paczia operacije 
ant savo pacziules kada sugrį
žo isz kalėjimo. Tuom kart 
sudže apdovanojo Jurguti sze- 
szeie meneseis. O gal per taji 
laika truputi susivaldys.

Didelis Piknikas.
Kuri laikys Sz. Ludviko 

draugyste lez Mahanoy City, 
Pa. Ketverge 15 Augusto, ant 
Plėšant Hill kalno. Bus tai 
pirmutinis lietuviu piknikas 
szimet ir draugyste padėjo sto- 
rones idant ezitas piknikas bu
tu geriausias ka da buvo lai
komas Mahanojuje. Už tai už- 
praezo visus lietuvius ne tik isz 
Mahanojaus bet ir isz visu ap
linkiniu miestu ir miesteliu 
kad pribūtu ant szito didelio 
pasilinksminimo o galesite pra 
leisti smagu laika ant szviezio 
oro. Bus visokiu gėrimu ir 
užkandžiu o muzikantai prie 
ezokiu bus pargabenti net isz 
Tilžies. Inžanga ant plalfor- 
mes vyrams 25^. moterims ir 
merginoms dykai. Neužmirsz- 
kite dienos 15 Augusto ant 
Plėšant Hill kalno.

Miestas sugriuvo per dre
bėjimą žemes.

Lima Peru.— 
ma žemes, kuris 
per 40 sekundų, 
ne visas miestas
rints telegrafai suaidyti, bet 
siuntinis atgabeno žine in Li 
ma, buk daug vaiku likos už- 
muszta o keli szimtai suaugu
siu ypatų sužeido. Terp tu 
randasi Mr. Blacker, ameriko 
nas, agentas asekuracijos kom 
panijos.
Muzeuni kauk i mm ežiu in- 

nagiu
Norymbirg, Bavarija. — 

Randasi nepaprastas mu- 
zeus, kuris talpinami senam 
poloc:uje paejnanezio da nog 
XI szimtmeczio, Mdžiniszkos 
duris veda in pirma kambari 
muzeo, apšviesta maža žibin
te Inejnantis tuojaus pamato 
kruvinus innagius: lova su 
asztroms geležinėms adatoms, 
baisus diržai, su kureis sudras
kydavo kuna ant szmotu, szriu 
bai, griaeztai, szauksztai del 
iszlupimo akiu, peilei del nu- 
pleszimo skuros, reples del su- 
laužimo kaulu, ratas ant ku
riuo sulaužinejo visus sunarius 
žmogaus, jog žiūrint ant tu vi
su kaukes innagiu, žmogui net 
kraujas sustingsta gislosia. Po 
trepais ejnasi ant virszaus in di 
dele sale, kampe stovi kokis 
tai į avidalas moteries padirb 
tas isz geležies o viduris pilnas 
ilgu vinių 6 colei ilgio, in kuri 
dėdavo prasikaltuses merginas 
uždarydavo antvožą o vinis 
pradurdavo akis, smegnis kru
tinę ir vidurius, jog ypata isz 
didelu kaneziu tuojaus mirda
vo. Toliaus stovi geležine kede 
prie kuriuos pridrutitas yra 
geležinis czebatas in kuri deda 
vo koja ir pildavo iszvirte sma 
la, jog koja tuojaus visa sudeg 
davo ir nupuolinejo nog stuo
brio. (Panaszus innagei randa
si Filadelfijos muzejui.) Teip 
tai kankino senoviszkuosi lai- 
kuosia savo artima — žmo
gų-
Isz trumpo pasidaro aug- 

sztu.
London. — Dr. Aleksandra 

Gibsonas pagarsėjo po viso 
Angliję isz priežastes savo 
iszrodimu, nes isz trumpo žmo 
gaus padaro augezta per da
vimą naujei iszrastu vaistu 
žinomu kaipo “thyroid ex
tract”. Senei jaunas vyrukas, 
18 met senumo geide inžengti 
in glitas karaliszkos gvardijos 
nes buvo per trumpas du co 
liūs. Daktaras ižgirdes apie 
tai, nutarė ant jo ižbandyt sa
vo nauja iszradima. Po girdy
mui szesziu menesiu virukas 
užaugo septinis colius ir likos 
priymtas in gvardije.

Duktė kardinolaus.
Rimas.— Gyventojai Valika 

no labai persieme pasklydusia 
žinia buk tūlas kardinolas turi 
duktere, kuri tomis dienomis 
liepe areeztavoti savo motina 
ir josios milema, už privertima 
vedimo paleistuvingo gyve
nimo.

Szesziolika metu adgalos 
kada kardinolas buvo tik mon- 
signoru, susipažino su patogia 
mergina Idy Lucci, su kuria 
turėjo meilingus susineszimus 
o vaisei tosios meiles, buvo— 
užgymimas mergaites Carlota. 
Kardinolas mokėdavo savo 
milemai kas menesis ant už- 
laikimo o duktere atydave ant 
iezauginimo kokiai tai mote- 
rei.

Su savo milema ne norėjo 
daugiau suejti o toji rado sau 
kita, sodauninka isz popie
žiaus sodu. Dažinojas apie tai, 
užpiko ir ne norėjo daugiau 
mokėti ant užlaikimo milemos. 
Toji inpikus norėjo nužemint 
kardinola per apskelbimą žmo- 
nim susineszima su kardinolu, 
nes užmanimas josios neiszsi 
pildė. Tada su savo milemu 
bandė priversti duktere Car
lota ant vedimo paleistuvingo 
gyvenimo, nes Carlota pasida
vė in rankas policijos ydant 
apsaugotu jaja nuo nelabos 
motinos. Popiežius ir dažinojo 
apie kardinolaus meilinga at
sitikima su Ida Lucci ir kaip 
apie tai nusprens tai ne žine.— 
Ir szventieje ne buvo lipinti 
isz molio.

Krakiai.
Kauno gub. Birželio 16_<1. 

3 vai. po pietų Pakarkliu kai
me ieztiko gaisras: sndege 
“zeszios triobos. Ugnele iszkilo 
isz grinezios, kame kurenosi 
p ežius.. Musu apielinkeje szi- 
m 4 javai, o yprcz žieminiais 
iszrodo labai g“ri. — Žmones 
nelabai žengia szvietimosi ke
liu, o daugumas dar tebegar
bina alk. h >lio dievaiti. Lai- 
kraezcziu ir-gi mažai kas skai
to, todėl ir nesupranta kas yra 
naudinga savo ir tevines labui 
Krakiezkiecziai, nesnauskite! 
Griebkitės už laikraszcziu ir 
knygų. Taip pasilikti negali
ma — geda...

Pas valia.
Kauno gub. Netoli musu 

miestelio sod. Kiemenu vienas 
gyventojas prilaikydavo slapta 
smuike ir pardavinėdavo degti 
ne. Ir kunigas ji bare už tai ir 
palicija persekiojo, bet nieko 
negelbėjo. Galu gale jaunuo 
mene susitarė, ir prikalė prie 
jo namu lenta su didėlėms rai
dėms paraszu: Smukle. ‘Savi 
ninkas A. Jakubonis’. Žmones 
praeidami didžiai stebėjosi. 
Smukles savininkas labai susi 
gedo ir paraszu nulupa. Dar 
but geriau, kad jis degtine pa 
liautu pardavinėjęs.

Szakiai.
(Suv. gub ) Liepos 3 d. du 

taip gerai ikausze kad nesižino 
jo kur jau beesa; vienas ūki
ninkaitis isz kaimo Lembu- 
džiu M o kitas kokis tai kriau 
ežiukas važiavo drauge namo 
isz vestuvių. Atvažiavę netolie 
sa szakiu girti būdami in kita 
vieszkeleli, kuris ėjo nuo sta
taus kalnelio ligi upes Siesar- 
ties. Jie nieko nesijausdami 
tiesiai tuo keleliu) ir įvažiavo 
in upe Siesarti. I-zsimaude ge 
rokai parėjo nakezia namo, pa 
like savo arklius įklimpusius 
vandanyje. Ant rytojaus ūki
ninkaitis M. prasi pagiriojęs ne- 
sižinojo kur jo arkliu besama, 
Tiktai viena moteriszke beeida 
ma ryta pamate tuos arklius 
vos gyvus mirkstanezius van
denyje; tuojaus žmones subėgo 
ir galu gale vos ieztrauke dre
bančius gyvulėlius. Geda 
tokiems ūkininkams girtuok
liauti, o pankui savo ne kaltus 
gyvulėlius kankinti. Jau laikas 
broliai mesti ta žmonių proto 
temdytoja degtine, o tverties 
prie blaivybių, tik tada pas 
mus Lietuvoje pasirodys mei 
liai aiszkiai szvieczianti saule
le.

Ženiaicziu Kalvarija.
Nors musu klebonas ir instei 

ge “szventa blaivybe” bet gir
tuoklyste nekiek neeimažina. 
S-cziu sodžiuje per vestuves 
taip daug degtines davė, kad 
netik vyrai moters, panos su 
jaunikaieziais, bet ir kūdikiai 
su vaikais girti buvo. Geda ir 
gailu žiūrėti in tokius tamsuo 
lėlius.

Parsiduos namai ant lici- 
tacijos.

Augusto 10, 1912, antra va
landa po piet parsiduos ant li- 
citacijos namas po No. 336 ir 
338 West Mahanoy Avė. Ma
hanoy City. Lotas yra 25 plo- 
czio per 125 ilgio su namais, 
būdamas locnaste mirusios Elz
bietos Pauli. Licitaclje atsibus 
ant vietos ir parsiduos del to 
kurie augszeziauee apcieniavos. 
Taji pardavima gali pertraukt 
arba atydet ant kito kart. Pir- 
kikas turi užmokėt isz augszto, 
10 procentą, o likusius pinin
gus in 10 dienu ir aplaikius vi 
sus ditus.

W. H. Pauli
Iszpildytojas testamento C. 

E. Berger ir M J. Ryan advo
katai del iszpildytojaus testa
mento. (-g Sny 04)

Reikalinga mainieriu.
Kasikius L g Mountain Coal 

kompanijos kurios kasiklos 
randasi II irrie >ne, Grenade, 
Cairaes ir DavLburge, Ken
tucky valstijoje dar pabaigė 
daug pataisinimn apie savo 
kasiklas. Vigadnos stubos li
kos pastatytos, mokslaines ir 
daug kitok'u pataisimu likos 
i n vestos. Kompanija dabar 
reikalauji apie 200 geru mai
nieriu ir mokes tokiems gera 
mokest’. Kasiklose randasi 
czistas oras ir be gazo. Czia 
jokio etraiko neyra ir galima 
drąsiai be ok os baimes va- 
žuoti. Važuokitė arba raezyki- 
te ant adreso: ( j o})

James Tinley,
Gen. Mgr. at Chenoa, 
Bell County, Kentucky

BUKIA VYRAS!
Ruptura

Varicokele
Prapolus Pajėgas

Užtrucintas Kraujas

Atima Jumis Vyriszkuma, 
Bukia Iszmintsngai 

Likia Sveikas!

MokpisBalblerautiVugirXiL'." 
Kaoztuoja tik g:U). Duodam noezinas.

Amatas geras visur. No»»okoff’» 
Barber, Hairdretting & Manicuring 

Schoo). 1405 PennAve Pittsburgh, Pa.

Ant pardavimo czeveriku 
bromas.

Parsiduoda czeveriku kro- 
mas pigei. Gera vieta del lie
tuvio. Locnininkas apleidže 
miestą. Atsiszaukyt pas:

E J. Wynne,
( 91 "3ny) Gilberton, Pa.

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.

No. 6.
Nusipirkite b&q keisti 
Buteliu
NORKEVICZIAUS NO. 6. 

'Geriausia Arielka Visam 
Mieste. Tik $1 už Buteli. 
Teipgi cziz gausite ir visokia 
kitu gėrimu. Ateikyte dabu 
p riesi laika, duokite save 
orderi o bus jums pristatyta

S. Norkewicz
4.08 Wist MihinoT tu

GERI APREDIMAI DEL 
VARIU, VAIKU IR MOTERIŲ 

PAS GUINAN’S.
Mes gvarantinam muso Siutai ir ž:nome kad busite 
užganėdinti jaigu nesziosite Siutą pas mus pirkta.
Musu Sztoras turi gera varda ir turime daugybe 
tokiu kostunieriu ka kitur jau neperka savo 
drabuži kaip tik pas.mumis.

L t n’n o n'r Miihiiiioy City, Shenandoah, VJiLllllcLll S Mt.Carmcl, Landsford.

Dr.O'Malley 
Budast^-l^S

DR. O’MALLEY, SPECIALISTAS.

Visados iszgydo!
Iszbnndyta per30m! 
Be |>eilo ir vaistui 
Iszra«ta per mane!

mano ofise.
PRASARGA! Darbininkai katrie 

pas mane dirbo, gal sakyte kad jie 
žino mano methoda ir pagal ja gydo 
o operacijos, jie gal ir pamegžioja 
mano rasztus. Bet randasi tik 
VIENAS Dr. O’MALLEY BUDAS 
ir naudojamas tik MANO OFISE. 
Asz negarsinu jokiu gromatu lygoniu 
kadangi atsilankymas in mano ofiso 
parodysiu jumis kad turiu daugybe 
gromatu nog Lygoniu isz visu szaliu 
pasaulės kurie tapo iszgydinti.

DR. ALEX. O’MALLEY
158 S. Washington St. 

Wilkes-Barre, Pa.
Kur Lietu viszkai ir Lenkiszkai susi
kalbama ir susiraszoma. Suvirszum 
30 metu daktaravimo Wilkes-Barre 
muso glaunas ofisas. Prisiusk 2c. 
marke o gausi Knygute apie Ruptura.

Pigus namui
Shenandoah, Pa.

7 namai ant Lloyd ulyczios 
tarpe Bridge ir Union ulycziu 
7 namai ant Raspberry Al. 
tarpe Bridge ir Union ulycziu. 
Galima pirkti po viena arba 
kiek kas nori. ~ 
už kiekviena 
nauji.

Preke tik $1250 
narna. Namai 

( ę -dog op 
John F. Bradley, 

arba Thorton M Stout, 
Shenandoah, Pa.

Skaityk o žinosi viską.
Jaigu ne turi mano katalogo raszyk 
o apturėsi, geriausiu Armonikų, Skri 
pku, Klarnetu, Tribu ir daugybe 
kitokiu Muzikaliszku Instrumentu.
Czisto aukso szliubiniu Žiedu, Ziego- 
riu. Lenciūgu, Špilkų, Kolcziku, 
Kompasu auksiniu ir paauksuotu, 
geru Britvu ,visokio skiriaus drukuo- 
jamu Maszinukiu, Albumu portretam 
Knygų Isztoriszku, ir Maldaknygu 
kokiu tik randasi lietuviszkoj kalboj. 
Gražiu popieru del raszimo Gromatu 
supuikiauseis apskaitimais ir dainomis 
sudrukuotais apink konvertais tuzi
nas už 25c , penki tuzinai už S 1.00. 
Popieros su paauksuotom kvietkom 
50o. tužinas. Turiu Teleskopu s.p

paveikslais parodanezeis visa Kancze 
Kristaus su didžiauseis miestais ant 
svieto; kas prisius $3 apturės Telesko
pą ir szimta paveikslu, Teleskopas Į 
labai yra naudinga turėt kožnam na
me. Sztornikam, agentam ir perlio- 
rem parduodu visokius tavorus labai 
pigei. Reikalaukitie viską pas tikra 
lietuvi o gausitie teisingus tavorus. 

W.Waidelis"2<lr,;?.Xi',.r.

Aysidirba senos maldaknyges, istorien 
□Btos ir laikraszczei, kaipo tai:

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

Prisiunedami knygas apmokekyte paeito ai 
ekspreso kasitua Adresas:

Lithuanian Bindery,
014 W. Sprue*, Mabanoy City,

TIESIOG ISZ SENO KRAJAUS.
Pas mus randasi visokį Gėrimai 

patraukti isz Rosijos, Francijos, l’rusu. 
Anglijos. Iszpanijos ir Italijos. Jus 
Lietuviai, kurie esat gere Lietuvoj, 
Ruska Areilka, pasitraukit tos paezios 
ant atmintos Seno Kraujaus, §1.50 uz 
buteli. Teiposgi galit gaut pas mane 
visokiu Amerikoniszku gėrimu. Musu 
Dektine po $3 galioną yra geriause ka 
galit gaut už tos pinigus. Prisiuskit 
savo adrisa del kataliogo.

Fr. StrawInskasJBO? Carsen St;'■itt.urgh.Pa. ISopyRiGht .25c.
.50c.Naujas Vasarinis Tavoras^

Dar po straiku parduosime visoki tavora už 
maža preke. Jaigu norite gerai pirkti tai 
ateikite in musu sztora.

Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Ąpredaliu 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.

E^”Pas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mahsnov City, P?>

Polithania State Bank
Cor. 22d. & Carson Sts.
S. S. Pittsburgh, Pa.

Vienintele lietuviszka Banka, uždėta pet 
paežius lietuvius ir randasi po priežiūra 
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mus 
pinigus mokam 1-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. Iszdirbam 
visokias ruszies Kejentalnus Dokumentus ir 
vedam provas senam krajui. Rejen'.elna 
kancelarijayra rėdoma per valdiszka notaru 
J. G. Miliaucka. Užkviecziam lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest mums 
j tisu bankinius reikalus o |>ersitikrisit, kad 
viskius, kas yra kalbama czion yra teisybe 
ir bus iszpildyta greit r teisyngai. Pinigu? 
siunezant paczedumui in Banka, arba siusi 
in Lietuva, galima siųst Paczto Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar pe> 
Ex preso Money Orderi.

m®

Kiekvienas Lietuviszkas Sztorniūtatf 
teipgi privalo užlaikyti visada muso 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kadjuusu 
tautieczei reikalaudami galetu^nusi- 
pirkti ir nereikalautu iszduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztominkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduohte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduola, 
kurias mes gvarantuojame.

Egiutero No.l. 
Egiutero No.2—...................
Zmijecznik............ 25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai............................. 35c.
Meszkas Mos Lis......... ..................25c.
Trejanka.......................................25c.
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 Akiu............... ....... 25c.
Ugniatraukis................................25c.
Skilvio Laszai. 
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir

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

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

Kojų.....................    25c
Geležinis sudrutintojaa sveikatos 50c 
Vaistas nuo Papauto................ 15c
Gyd. nuo Grippo.....................$1.25.
Plauku a psa ligotoj as......»...50c
Muilas del Plauku.................... 10c-
Milteliai nuo Kepenų................ 35c
Rožes Balsamas...........................25c
Kinder Balsamas........................ 25c
Eobriaus Laszai......................... 50c
Szvelnintojas................................ 36c
Kraujo valytojas..................... .$2.00.
Nervu Ramintojas.......... ....... $1-00.
Egzema arba odos uždegimu

pas Vaikus........................... $1-25
Pleisteris (Kasztavolo).............. 25c-
Parnada Plaukams.......... ...........25c
Gyd. nuo skaudėjimo Auaise......25c
Gyduoles nuo Liemens.. .......60c
Vengriszkas Taisytojas Ūsu-.. .15c 
Inkstu Vaistas.............. 26c. ir$1.00.
Akines Dulkeles............ ............. 25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba

abelnai skausmo ir skarbutis $L25 
Gyd. nno Parku ir Niežu $2.00 
Gyd. nuo Dedervines.............. $2.00’
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00-

.25c.

Koliekos ir Sužiestiejai 
Skaitykit!!

MERCHANTSBANKING TRUST COMPANY 
MAHANOY CITY, PENNSYLVANIA.

Valstijos Kasijerius turi 
sudėtus Pini ilgus Merchants 
Banking Trust Co., Banke isz 
Mahanoy City, Fa. Jaigu yra 
atsargi Banka del Valstijos, tai 
yra ir del jus invales'gera 
Banka. Szitas liauka 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.

Asz esu Eietuviszkas Advokatas 
priimu Provas isz Visu Krasztu už

Mainose 
Fabrikouse 
Ant Geležinkeliu arba 
Treinu.

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

B. S. TANKAUS
Cresskill, N. U____

Lietuviszkas Agentas 
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.

Parduoda Szipkortes ant geriausiu 
linijų in ir isz Lietuvos. Siunczia 
Piningus in Visas Dalis Svieto greitai 
pigiai ir teisingai. Raszikite pas 
mane o gausite teisinga atšakiu?? 
Teipgi užlaikau dideli kroma visekin 
jValgomn Tavoru ir Buozerne 
Fr. Petraitis - Clymer, Pa.

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

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

Jos. Bendrick 
Pottaville, Pa.

r \ s- 
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Naujas
Apraszima siunczia dykai 
Kaip galima apsaugoti no ligų ir pats 
iszsigydyti be daktaro visokias ligas, 

Plauku puolimą ir užsiauginima, 
Nežuli, Papuczkus, 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 & Go.
B’dway & So. 8-th. Brooklyn, N.Y.




