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j nepasiliks ne vienas Turkus 
J S Rnlwaraa visoi Kuropoi. —

Isz kares lauko.

amerikiecziai

(SZ VISU SZALIU.

kensdama ba- 
liguota nutarė 
kentėjimus ir 

visus karasinu

Lule-Burgas 
Bulgaru ka- 

danesza buk 
pražuvo o in

svei- 
savo 
bra-

St. Louise mire kokis tai 
žmogelis isz priežasties per- 
virszinio susiveržimo su gor- 
setu.— Dievulėliau, kas isz to 
svieto pasidarys.

ENTERED AT THE MAH ANGY CITY. PA. POST OFFICE 
AS SECOND CLASS MAIL MATTER.

Tosios narsios prižiūrėtojos ligoniu turi pilnas rankas 
darbo prižiūrėdamos sužeistus savo tautieczius kareje su Tur- 
kum. Žemutinis paveikslas perstato bulgariszkus rezervistus 
keliaunanezius ant pleciaus kares.

Amerike j L“ £ £ Europoje j
RASZAKT GR0MATA8 IN RKDY8TB UŽDEKYTE 8ZITOKI ADHESA

W. D. BOCZKOWSKI - CO.
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Gal būti, jog ne visi sveikai 
tpevarstineja tebiname laike 
tolu saluninku buvimą. Ne 
vienas padeda visa savo sun
kia procia, kad tiktai pasilikt

DU-KART nedelinis laikrasztis 
“SAULE”

Y*A TAJ VIENATIMS LIETUVIBZKA8 LAIKRASZTIS AMBRUT1 
KURIS I8ZEINA DO-KART ANT NEDĖLIOS.

ESZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA.
Prenumerata Kasztuoja: ,

hoMJo> Ir Lietuvoj* £4® 
Anglija ir Bkotlandtja U 
Prnenoee 15 Marka.

'S’.

Daugelis mena, buk lai- 
krasztis “Saule” laiko kunin- 
gu szali. Su tuom mus dydelei 
skriaudže, ba tai yra melagys
te. Jagu laikrasztis “Saule” 
dvasiszka- luomą guodoje, tai 
kožno gero laikraszczio yra 
privalumu visus dvasiszkus 
guodoti, katalikinius, lutero- 
nus ir kitokio iszpažinimo 
dvasiszkus, nes visi dvasiszki 
yra guodones verti ant kiek 
savo privalumus pildo.

Mes tikrai del tokiu kunin 
gu nopavidesime vietos lai- 
krasztije, katrie yra teisingi, 
tikri džentelmenai ir puikaus 
budo o apie kitus vėl, we don’t 
give a snap.

Tūlas korespondentas laik- 
raezczio “Times” isz Londono 
danesza buk 40,000 Turku 
pražuvo nuo kares po Kirk- 
Keliseh o po 
pražuvo 20,000. 
res ministeris 
4,000 Bulgaru 
20,000 likos sužeistu, dydesne 
dalie mirtinai sužeistu. Vela 
paskutinei telegramai skelbe, 
buk praejta nedelia musztinc- 
je po Šeria ir Takarlu pražu
vo, likos sužei-itu ir gavosi in 
nevalia 20,000 Turku.— Jago 
europinei korespondentai laik- 
raezcziu tiek žmonių užmuszi- 
nea ant popieros tai neužilgio

saluninku. Teisybe, lig sziolet 
buvo ne szio ne tuo gyvenimas 
pp. saluninku, bet szendien 
jau tas biznis niekam netikins, 
nes bravorninkai galop api- 
mineja salimus ir apsodineja 
savo nevalninkue (norints tai 
per valdže yra uždrausta), o 
da tiejei nevalninkai turi in- 
sipirkti už dydelius piningus, 
paskui pardavinėti bravornin
ku alų, porteri, arielka ir ei 
garus ir t. t. ir da turi bra- 
vorninkui mokėti mene-inia 
nuo 25 lig 50 doleriu. Žmo
nis! ka darote!— Kas girdėjo 
apie tai, kad stotis bravornin
ku bartenderiu ir vietoji, kad 
jums mokėtu mažiausia 45 

1 dolerius ant menesio už tarna- 
vima del bravoro, o jus tiek 
vargstate insipirkia in nevalo, 
naktimi nedamiegate,— 
kata dauginate ir amži 
trumpinate tarnaudami 
vorams!

Czion nesikalba apie tuo
sius pp. saluninkus, katrie tu
ri savo namus ir ne yra neval- 
mnkais, tiktai apie tuosius, 
katrie insipirko tarnauti del 
bravorninku, kurie ka nori 
tai daro su “polandereis.”

Ne turėjo boba bėdos, nu
sipirko kiaulaite, o Lietuvys, 
ne turėdamas bed.is, nusiperka 
karezemaite. Tada turi bėdos 
invales o ne vienas palieka ir 
kelnes!
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Gal ne trukus užžybes tvar
ka terp czionaitiniu Lietuviu, 
o yra viltis, jog tas iszsipildys, 
nes lietuviszki laikraszczei 
vieni kitu neužkabineje ?!! 
Tiktai da kaip kokis laikais 
mėgsta su savo dvilekiu ižsi- 
kiszti, bet yra viltis, kad vis 
kas susidavadys. Ir parapijo- 
sia pakajus užžydes, kaip Die
vulis to norės. Bet kol tas ne
nustos, visi Lietuvei skurs ir 
vaitos.

Po mirimui sufragano Pitts- 
:1 tone, butu dabar didelis laikas 
į ydant ir Lietuvei klabintu in 
i drasiezka valdže apie pastati- 

tna ant urėdo Sufragano viena 
isz lietuviszku kuningu Fila
delfijos diecezijoje. Kongre- 
gacije Propogandos Ryroia, 

į perdėjo Popiežiui užmanima, 
Į ydant amerikoninesia diecezi- 
‘ josią,' kur randasi daug Lietii- 
i viu ir Lenku, butu paskyria- 

mi jeuerolinei vikariuszai, o 
nekuriuosia diecezijosia, su 
valdže biskupo.

Tai-gi susilaukė Demokra
tai savo prezidentą ir “Free 
1 rade’7 kurie užims vadeles 
Suv. Steito randa per keturis 
metus, bet ne per norą dydu- 
mo žmonių tik per kelioleka 
neeaužiningu ir neužganadintu 
politikierių senoviszkos gady
nes. Tikymee, jog juju norai 
iszsipildys. Ponai demokratai, 
iszrinkot savo vyra ir turime 
isz to būti užganadyti. Kaip 
kada permaina buna gerai, 
bet per tiek metu turėdami 
gerus laikus, jog tokia permai
na pertikrins ne kuriuos, jng 
po republikoniszku randimu, 
norinte visi ne galėjome būti 
milijonierius, galėjome užsi
dirbti ant duonutes ir mesutes 
ir sziek tiek užsiezedint skati
ko. Da niekad tokiu garu lai
ku ne turėjome kaip praejtuo- 
se metuose ir tikekyme, jog ir 
ant toliaus toki laikai pasi
liks, nes muso pageidimai gal 
neiszsipildys. Pažiūrėsime ko
kia turėsime rugepjute per 
tuos demokratiszkus keturis 
metus po valdže profesoriaus 
Wilsono kuris paniekinc visus 
europinius atejvius o iszaugsz- 
tiuo kinezikus.

tiejie pripylė gerai auku.
Prie tokiu stebuklu galop 

valdžia su dvasiszkijos vyres
nybe insimaisziusi ir kryžių 
iszkasusi lauk. Dabar abi 
pusi tardo link atsiradimo ant 
kalno stebuklingo kryžiaus.

Nėra didelio dyvo kad pra- 
-vaslaviezki popai navatnus 
stebuklingus kryžius stato, ten 
■įįfrikszczionis pravoslaviszki 
Wega melstis ir gausės aukas 
sudeda ne Dievui bet popui.

Jeigu tas apsireikeztu tik 
pas pravoslavus, galėtumėm 
juoktis, bet kad yra ir pas 
katalikus, tai ir po juoku....

Ne reikia jieszkot senovės 
Meteliu kryžių, Deivoniszkiu, 
arba Gudeliu giriose stebuk 
go vuosio prie a. a. kunigo 
Stelmoko Gudeliuose probos- 
czevimo, bet tik ne senei Ma- 
riampoles paviete Sasnavoj 
kunigas Czesna su davatka 
ar negarsino stebuklus prie 
nediduko gluosnelio, kuriam 
ma kininkai visus pirma lape
lius nurovė, o paskui ir szake- 
lias nugeniojo, isz szulinuko 
vandeneli su dumblais iszt-ze- 
me, galop tik szaltelis visus 
nuo ten nuvaikė ir stebuklai 
pranyko ?

In kunigo Czesnos reikalu 
ta, kiti kunigai žiūrėdami 
szipsojosi, bet prieszai ne ėjo, 
nes ta veike kunigas ju drau
gas.

Kunigai daugiau sumanesni 
gana gerai iszaiszkina kaip 
žmones turi Dievą garbint ne 
jieszkant kas žin kur stebuk
lu, bet kad žmones ne nori 
paklausyt, tai ne ka daryt.— 
S. K.

Da Amerike teip dydeliu 
uždarbiu anglekasesia ir fa 
brikuosia ne buvo, koki dabar 
yra. Niekas rugoti ne gali. 
Žmonelei rugoja ant brange 
nybes, nes neatmena kokia 
brangenybe buvo priesz 35 
metus. Drabužei, czebatai ir 
t. t. dvigubai tiek kasztavo 
kiek szendien; kavos svaras 
mažiause 35 centai, cukrius po 
12-15^ tas pate ir visi kiti 
produktai.

Dabar niekas ne privalo ru 
goti, tiktai dirbti ir pininge- 
lius czedyti, ba po iszranku 
prezidento užstos sunkus lai
kai, o ypatingai kada iszriuko 
demokrate. Sure!

Andrius Carnegie, garsin
gas milijonierius turėjo ne se
nei prakalba, kuri kožnam 
tareziui privalo ant ilgo pasi
imk atmintieje. Tarp kitko 
iisitare tasai milijonieris, jog 
pasidalinimas ir tuitas yra 
svarbiausiu dalyku tebyriame 
laike. Be turto ir lobio, svie
tas nieko ne galėtu pradėti 

a M galėtu suvis pasikialti.—
Pagal žodžiu Kristaus, kalbėjo 

i i Carnegie, žmogus turi valiti, 
jagu eeja. Maiszates avietines 

j nieko giaro' neatnesza. Jago 
tureziaua kiek užejna turto, 
tai yra szventu daigtu, irta 
lobi reikia apversti veikale 
giarbuvio visuomenes, nes tai 
tuo visuomenes paejna.”

Puikus žodžei, nes ar drau 
gai p. Carnegio paklausys to 
daradžiojimo, tai negali tikėti.

Szia žiema 
pradės augint barzdas, nes 
Newjorkicczei pamegzdžioje 
europieczius kur toji mada 
jau inejo ant giaro. Katras 
neužaugine barzdos, nusiskai- 
tys prie inteligentnos klasos 
žmonių.

“Katalikas” No 44 prane- 
sza, kad viename miestelij 
Ekaterinburgo gubernej pra- 
voslaviszkas popas bu cerkves 
užveizda norėdami pasipelnyt, 
padirbo 3 sieksniu medini kry 
žiu sutemus pastate ant kalno 
ir apreiszke tikintiems kad tas 
kryžius esans stebuklingai at
siradęs. Isz visu szaliu eme 
rinktis maldininkai prie ste
buklingo kryžiaus; popas nes- 
pejas pamaldas laikyti. Viena 
szventadieni padare kad isz- 
kilmingas procesijas, tai tikin

Iszejo isz spaudos: Skriau
da. “Szimelio Kruczko gyve
nimas ir darbai.” Puslapiu 28. 
Spauda “Draugas” 2646 W. 
77 -th Street Ch'cago, 1’11.— 
Taja kningute autorius pa- 
szvenezia visiems tuszcziagal- 
viams, smailalyžiams, pasipū
tėliams ir neužpelnytos garbes 
jieszkotojams.

Malszatis Portugalijoj, 25 
užmuszti

Lizbonas. — Dvideszimt 
penkios ypatos likos užmusz- 
tos o daugeli sužeido tikeji- 
miszkuose sumiszimuosia Lei- 
rioje, Estermadnra provinci- 
joi. Sumiszimas sukylo terp 
katalikiszkos partijos ir libe
ralu. Vaiskas likos iszszauktas 
o miestas likos po valdže ka- 
riumeniszko sūdo.

100 Meksikonu pražiuvo-
Mexico City, Mex. — Za- 

patistu pasikelelei panesze dy- 
deles bledes keturiu dienu 
mueztyneje aplinkinėje Cuera- 
vakoje. Pasikėlei paliko ant 
pleciaus kares szimta užmusz- 
tuju ir konia tiek sužeistu. Li- 
kusieje kareiviai generolo De 
Las pasislėpė kainuosią.

Nemiegojo per 10 metu.
Los Angeles, Ca). — Stebė

tinas peiho’ogiszkas apsireiez- 
kimas apsireiszke ant tūlo 44 
metu senumo franeuzo Euge- 
niuszo Raspert, jagu tikrai 
teip yra, kaip jisai tikrina, 
jog nuo deszimts metu nemie
gojo da ;ne vienos minutos. 
Jiauczese vienog sveiku ir ga
na drutu. Gydintojai tirineja 
ta apsireiszkima. Žingeidi!, 
kaip-gi jam nepasiylgsta lai
kas.
Jau ir tėvams nevalo bus 

bausti vaikus.
Reading, Pa. — Naszle 56 

metu senumo, Margarieta Col
lins, liepė arcHztavoti savo 82 
metu senumo tęva už sumuszi- 
ma jos. Senas Szimas Long- 
vorth teisinosi priesz suda, kad 
jisai, kaipo tėvas turi tiesa nu
baust neklausanczia jojo duk- 
tere kuri naktimis valkiojosi o 
priek tam su savo draugėms 
girtuokliavo ir kele stuboje 
toki triukszma, kad jis negalė
jo miegot.

Sudas vienog ant to jo iszsi- 
teisinimo menkai paisė ir nu
baudė jin kalėjimu ant 20 die
nu.

Drąsi mergina.
Levensworth, Kans. — Ro

sie Bender dabar graudinari, 
jog iszkart nesusiprato koki 
fiveczei pas jia atsilanko ana 
nakti ir kad tuojaus ju szvinu 
nepasveikino. Ana diena, ka
da Rosie, 16 metu senumo, bu
vo pati viena namie, iezgirdo, 
kad kas — tokis žemutiniuose 
kambariuose gaspadoriauna. 
Mergyna drasei nubėgo žemyn 
ir susitiko akis in aki su tri
mis pleszikais, kurie staigai 
susitikę su mergyna teip-gi 
persigando. Roeie neylgai lau
kus, nubėgo vėl augsztyn, pa
ėmė tėvo revolveri ir sugrįžus 
pasveikino szuveis. -— Bet ne
būdama gerai iezsilavinus 
szaudime, tik vienam skrybėlė 
perszove. Užsirustinia nesve
tingu priėmimu pleszikai ka- 
greieziause iszsineszdino. Mer
gyna dabar graudinasi kad pa
dare klaida, kaip augezeziau 
paminėta o gal butu katram 
uosi ar ausi nubrozdinus kul 
ka.

Szua atrado auksa.
Indian Spring, Nev. — Kai 

nakasiai R. Iloe ir M. Grimes, 
paviete Nye, iezgirde lojimą 
savo szunies, pagriebė karabi
nus, bego in ten isz kur girdė
jo daejnanti prie ju szunies lo
jimą, manydami K kad tasai už
tiko koki žveri. Pribegia prie 
szunies, paregėjo kad tas stovi 
priesz etaezia augszta uola ir 
loję žiūrėdamas in jia. Stebė
damiesi pasielgimu szunies, 
nežinojo kas jam yra ir kad 
jokio gyvūno nemate, mielin
dami kad szuo pasiuto ir norė
jo jin nuszauti. Paszauktas 
szuo vienog pribėgo prie savo 
duondaviu pasiliveno ir vėl 
rodos vesdamas juos prie tos 
uolos bego lodamas džiaugs
mingai. Vyrai pnsiartinia prie 
uolos po geram prisižiureji- 
mui, paregėjo kad uola suside
da iez sluogeniu turtingu auk 
su ir sidabru. — Stebėtinas 
apsireiszkimas instikto szunies! 
Nusižudo pati ir vaikus

Osavatomic, Kana. — Likos 
czionais surasti sudegusio kū
nai Katrės Perdve ir josios du 
vaikai 6 menesiu ir 5 metu se
numo. Molyną 
da ir būdama 
palengvint savo 
vaiku, apypyle
ir uždege. Kaimynai rado kū
nus suanglijusius.

Atsimokėjo puikei 
sziksztuoliui

San Francisco, Cal. — Ne- 
senei mirė czionais Edwardas 
1 lendricks, kuris už savo gy
venimo buvo dydelis sziksz- 
tuolis o kada apsirgo, tai gai
lėjosi ižduoti kelioleka doleriu 
ant 'daktaro — ir mirė.

Paliktas turtas teko jo bro- 
liunpi, kuris būdamas neblo
gu žmogum, nepasiliko nedė
kingu savo dėdžiui už paliktus 
96,864 dolerius, nes už tūk
stanti doleriu nupirko graba 
ir pasakė kad velionis ant to
kio puikaus “namo” užeipel- 
nejo, o priek tam iszkele pui- 
kes^zermenis. Broliunas nesi 
gailėjo piningu, ydant nors po 
em“ t padaryt sziksztuoliui 
smagumą.

Gyvu palaidotas.
Trainer, Pa. — Laike kada 

Stasis Berdickis kasė gyle gra
be urnai sugriuvo ant jo apie 
dvi tonos žemes ir užpylė ne- 
la’minga žmogeli visai. Jojo 
drangai mėtėsi in pagialba ne
laimingam, girdėjo da jo vai
tojimus po žeme, bet pakol at- 
kasu~varg-za jau buvo užtrosz- 
ki’.jIr iszeme, tik kuna be gy
vastį.

Pas tor el i s pabėgo su 
vargonlnke.

Evansville, Ind. — Czionais 
likos. aresztavotae pastoris 
William F. Dunn su savo 
drauge. Pastoris turi 44 metu 
anfžiaiis, pacziuotas vyras su 
szeszeta vaiku. Drauges var
das Estella Masser, kuri buvo 
pas jin už vargoninke. Abudu 
paėjo isz Granite City, Ill. Pa
ti pastoriaus davus ižine palici- 
jei ir porele suėmė hotelije 
kur buvo pasidavus kaipo vy
ras su pacze. Užklausta Eatel- 
la, del ko pabėgo su pastoreliu 
atsake: “Milių jin ir bėjo ne
galiu gyvent. Isztekecziau už 
jo jago ateiekyrtu su savo pa
cze. Aez jin pati prikalbinau 
ant pabėgimo s 1 juom nes mi- 
lejau jin pasiutiszkai”. Estella 
turi 19 metu ir yra patogi 
mergyna.

Nepaprastas kudykis
Savannah, Ga.— Lulu, ke

turiu metu mergaite A. W. 
Towneendu isz Waycross yra 
nepaprastu kudykiu. Mažiule- 
le turėdama keturis menesius 
jau gali pati stovėt ir isztart 
paprastus kasdieninius žodžius 
kuriuos visi gali suprasti.

Nesurado auksa -nusižudė
Council Grove, Kan.—- Isz 

dydelio rupesczio atėmė sau 
gyvaste Mrs. Joseph Rutledge 
už tai kad negalėjo surasti už
kasto ekarbo ant savo farmos. 
Josios vyras paslėpė puode 
$3,500 aukse, prižadėdamas 
atydengt slaptybe priesz miri
mą. Bet praejta menesi staigai 
mirė ir neturėjo progos pasa
kyti kur užkasė piningus.

Bulgariszkos prižiūrėtojos ligoniu.

— 25,000 Kurdu ejna in 
pagelba Turkams kurie pradės 
“ezventa vaina” ir ekerdinia 
krikszczioniu, kuris badai jau 
prasidėjo Konstantinopoliuje.

Angliję, Francuzije ir Rosie 
yma szali Balkanų ir pripažins 
ta jiems suymtus miestus nes 
Vokietije, Austrije ir Italije 
yra prieszinga. Bulgarai ma
žai ant to temyna ir daro sa- 
viszkai. 20 tuketancziu Turku 
pasidavė Graikams po Saloni
ka.
Bulgarai smarkei užklupineje 

ant turku Chatalijoi arti Kon- 
stantinopoliaus.

Bulgarai žadėjo inejti in 
Konstautinopolui Nedelos die
na ir sudėti padekavone Die
vui Szv. Z f įjos bažnyczioi, 
nes lig sziam laikui telegramai 
nedanesza ar pasiseko paymt 
Konstantinopoliu ar ne.

Dydele verte rižiu.
Rižei yra dydžiausiu maistu 

kuri naudoje suvirsz 750 mili
jonai žmonių, paejna isz Indi
jos, Celonu, Kinu, Japonijos ir 
kitu vietų. Tiktai Indijuose ir 
Ceilone randasi apie szimtas 
sztamu tižiu. Rižei yra dyde- 
les vertes maistas. Vydurei 
greitai sumala, maistingi ir 
pigus o labai sveikas valgis 
del žmogaus. Daktaras Graha- 
mas iezrodineja buk rižei yra 
labai sveikus ir maistingas 
valgis. Rižius žmonis privalo 
valgyt kelis kartus ant nede- 
los, o isz rižiu galima paga
mini visokius valgius. Del vai 
ku ryžei yra daug sveikesni ne 
kaip mesa.

Kas valgys rižius, tasai vi
sados sveikas bus,

Skarbai kariumenes.
Ant vedimo kariumenes su

dėjo europines vieezpatystes 
milžiniszkus piningus.

Rusiezkas skarbczius Peters- 
burge turi 500 milijonu. Fran 
cuzije 350 milijonus auksia ir 
250 milijonus sidabre. Austri
je turi nemažai piningu savo 
skarbcziuje bet niekas apie tai 
nežino.

Piningus ant kareiviszku da 
liku kuopino jam Fridrikas 
dydysis ir talpino sklepuosia 
drutvietes Spandan. Kada 
Prusai turėjo kare su Prancū
zais, tai paėmė 90 milijonu do
leriu.

Skaitikite o turėsite, 
nauda.

Reikalaujame gabiu viro 
kurie norėtu užsiimti pardavi
nėjimu musu tavora, liuosame 
laike nog darbo arba vakarais 
Pnsiuskite 2^. stempa o ap- 
laikisite iliustruota kataloga 
ir reikalingas žines. Adresavo- 
kite. ('96 op)

K. J. Krauckelun, 
120 Grand St.

Brooklyn, N. Y”.

Isz Rusijos Lietuvos 
ir Lenkijos.

17 maisztininkai 
nubausti mirezia

Sebastapol.— Kariumenisz- 
kas sūdąs apsudino 17 maisz- 
tininku ant nuezovimo o 106 
in Siberije prie sunkiu darbu 
nuo 4 lig 8 metu už sukėlimą 
maiszaczio ir prikalbinimo ki
tu prie to rusiszkoje flotoje

Turkai aplcidže Rosije.
Lodz.— Turkiezki padonai 

gyvenanti czionais, skaitlije 
300 aplaike žine ydant tuo- 
jaus keliauti in Odesa, isz kur 
plauks in Turkije.

Petersburgas. — Isz czion 
iszkeliavo in Turkije 700 re
zervistu gint savo tevynia nuo 
Bulgaru.

Renavas.
Teis, apekr. Pas mus buvo 

nepaprastas atsitikimas. Maža 
tu kaime buvo vestuves. Bet 
kad jaunavedys nepristatė isz 
savo parapijos klebono paliu- 
dyjimo, tai musu kunigas ne- 
vineziavojo. Vestuvininkai su
grįžę namon pradėjo valgyti 
ir gerti ir tol gere, kol susipe- 
sze, susikruvino.... Geda 
tiems vestuvininkams už toki 
pasielgimą.

Garždai.
Kauno gub. Nors p. Neptū

nas rasze, kad pas mus žmones 
pradeda susiprasti, bet daug 
dar yra tamsybėje ir girtuok- 
lybeje paskendusiu. Nors yra 
pradine mokykla, bet kas isz 
to, kad rusas mokytojas. Mo
kiniu prigriusta, kaip silkių 
baczkoje. Musu bažnyczia me
dine, bet labai neezvariai už
laikoma. Szpitolninkai klebo
no darbus bedirbdami nespė
ja bažnyczios apvalyti. Žmo
nes girtuokliauja, laikraszcziu 
neskaito. Baroniene Renne nu 
mirdama “ant bažnyczios” pa
liko 30,000 rub. Ji buvo gera 
poni ir savo leszomis mokykla 
užlaikė. Pas mus vienas 60 m. 
žmogus nuskriaudė 3 jaunas 
mergaites, už ka traukiamas 
atsakomybėn.

Philadelphia, Pa,
Czion musu didžiamjam teis 

daryseziu name 32 Spalio ir 1 
Lapkriczio tapo'permainos su
teiktos pirkikams ir pardavi- 
kams saliunu. Isz 152 pardavi 
mu, sudžia daleido parduot tik 
tai 51 saliuninkui, 101 viena at 
mete t. y. nedave parduot; tar
pe tu buvo ir lietuviu apie 
penketas, Isz tu penkių dalei
do pirkt tiktai vienam F. 
Kavaliauskui del to, kad jis 
pirko nuo naszles moteres ku
ri bizni viena varyt neinsten- 
ge.

Szituose pirkimuose ir par
davimuose, reik pasakyt kad 
yra akliausis turgus....

Žmogus laikantis savo bizni 
savaržytas, nes ji parduot žiū
rint vogta daikta negali, ne
pavelija jam sude sėdintis 
senas Tėvas sudžis.

Norinti saliunus pirkt o ne- 
daleista, tai kiekvienas pane
sze vis mažesne arba didesne 
isz keszeniaus skriauda.

Sztore minos. Tos minos 
intaisytos sztore knygų dru- 
koriaus Ignoto. Ysai vyras 
būdamas vienstypis, karta ne
persenei iszvažiuodamas svetur 
ant poros dienu, apsaugoda
mas sztora nuo bomu kurie 
ant kampu murus parėmė lai
ko užtaise minas teip, kad jei
gu vagilius per langa ar duris 
norės insigaut, tai gaus “a 
burnt”.

Vagilei, patemija ka savinin 
ko namieje nėra, sumislio, pa
sinaudot: Insirange per jarda 
prieja prie vinimis užkalto 
lango, vinis isztraukenejo ir 
sau ramei kele langa in viražu 
tik linst in vidų, tuom tarpu 
užtaisyta mina truko ir pada
re terksztelejima, szmotai lėk
dami, isznesze stiklus isz vidu
riniu sztoro duru ir to lango 
kuri vagilius kele auksztyn. 
Vagilius tikrai žinodama kad 
namieje nėra nieko, bet gavės 
spriktika netikėta isz vidaus, 
ant nieko nestovėjo — pabėgo.

Parvaževes Ignotas, žiuri 
kad iszbelsti stiklai duru ezto- 
re, ir nuojardo lange, mato 
kad vagilius nei szeszkas in 
sztora slinko, bet szuvis nelei
do.

Sumielijus sprogimą tokios 
minos, reik smagei nusiszyp- 
sot. Piemnei vagiliaus bukevo- 
se jau pakvipo kaip mina 
spjovė in akis.

Gal tas vagilius kitur nemė
gins drasei eit in svetima stu- 
ba.

— Nepersenei buvo “Sau
lėj” ir kituose laikraBzcziuose 
paminėta kaip Fricas apskun
dė ir suaresztavo savo paezia 
su Vladu Kairiu.

Friciene ir Kairia tapo pa
leisti po kaucija. Dabar Fri
ciene suaresztavo savo vyra 
Frica.

Tai mat kur protas — vie
nas kita baudžia, ir savo ke- 
szenius skriaudžia. — S. K

Katero gydymas.
Kataras yra plonos plėvės 

uždegimas, paeinantis nuo in- 
vairiu priežaecziu, bet tankiau 
šiai nuo kokio nors suerzini
mo, kuris padidina gleives ar 
pilvinio skystymo plaukimą. 
Pilvo katarui esant, suerzini
mas paeina nuo klaidingos die 
tos, alkoholizmo ir szalczio. 
Gydymas yra lengvas. Virsz- 
kinimo organai privalo but isz 
valyti Trinerio Amerikonisz- 
ku Kartaus Vyno Elixiru ir 
tada reik duoti jiems atsilsėti. 
Szis vaistas suteiks nauja jiega 
organams, taip kad in kelias 
dienas jie vėl atgaus savo veik 
luma. Netik szitoj ligoj, bet ir 
kiekvienoj kitoj pilvo maliadi 
joj, kiekvienoj indispozicijoj 
ir nustojus apeitito ezitas vais
tas greitai pagelbės. Aptieko- 
se. Jos. Triner, 1333 —1339 B, 
Ashland avė., Chicago, Ill,



Pons Szvedas ant medžiokles nuėjo, 
Per visa diena ėjo, nieko nuszaut negalėjo, 

Bet paszove 'savo du draugu 
Kada tieje ėjo keliu.

— Kur draugai?

Sepelis.
Iszkilmingos musu szventes 

yra tai kasmet gryžtanczios epo 
kos namines istorijos musu Su
sirinkimai tada ir atsilankymai 
giminiu tolymu prieteliu ir su 
šiedu,'.laike kurio suvienyti in 
viena būreli milincziu ir myli- 
mu ypatų iszreiszkia savo szir- 
dingus jausmus pasiliuosavi- 
mus nuo darbo ir kas dieniniu 
užsiėmimo atsidavimas atsilsiu! 
arba pritinkantiem kiekvieno 
amžiui pasilinksminimam 
linksmybe tikra ir prietelisz- 
ka apimanti tada visus name 
susirinkusius paprastai drauge 
su būreliu mažu vaikeliu, ku 
rie kaipo mažos rinkutes sujun 
gia didesni reteži szeiminiszko 
rato o visa ta laime ir luosy- 
be apvilkta rubu religiszku 
apeigų, viekas tas giliai instri- 
ga in szirdi ir neiszdildomus 
palieka atmintije ženklus.

O ka sakyt, kada kaip tai 
tankiausiai buna jungiasi drau 
ge atminimai ypatingu atsitiki 
mu gyvenimo musu ? Vestuves 
veselijoe sužiedojimai persi
kraustymai, arba net ir pirma 
pažintis, ir pirmutiniai mei
les jausmai jaunu szirdžin su 
jungtu potam arba perskirtu 
ant visados bet negalincziu už 
mirszti valandos kuroje datyre 
pirmutinio saldaus susijudini
mo?

Mes vienok jau užmirsztam 
apie toki būda apskaitymo lai 
ko. Viską paženklinam tiesom 
datom; bet begis gyvenimo tė
vu ir proseniu musu sulieto 
svarbiausiuose punktuose su 
religija turėjo savije ka toki 
patrijarchaliezka ir doriszka. 
Jokia vėtra gyvenimo ne galė
jo nustumt jo nuo teisingo 
kelio, teip kaip smarkiausia 
viesulą negali nutraukti auguo 
les, kuri norints silpna bet dru 
ežiai insikabinus savo szake- 
lem in uola!

Kiek tai kartu atsisėdės po 
iszkerejusia gruszia arba po 
krumu ant numylėto akmens, 
senelis mano pasakojo istorija 
savo ramaus gyvenimo skaity
damas atsitikimus pagal baž
nytines szventes?

—_Velionis mano gimdyto
jas, o tavo prosenis, Dieve 
duok jam dangų pasakojo jisai 
numirė žiloj senatvėj ant Ra- 
žancavos. Gal užtai Die 
vas paskyrė jam ta diena kad 
kasdien dievobaimingai kalbė
davo ražancziu szventa. Moti
nos savo ne pamenu; numirė, 
kada dar asz buvau mažiulelis. 
In du metu po smert tėvo, ka
da mano moczeka užsimanius 
isz naujo iszteketi, iszsikrauste 
nuo manes su savo turtu pasi
pažinau per Sekmines, kaip 
szendien pamenu namuose po
no pastalio Smolensko su pir
mutine mano paczia, kuri teip 
gi ilsisi ramybėj, o tada pana 
Bogumila, seserunaite gaspado 
riaus. Palenkiau prie jos savo 
szirdi ir teip netikėtai viskas 
laimingai klojosi kad laimi
nant Dievui ir tėvam in trum
pa laika tapom siižiedoti. Tė
vas jos o busiantis mano vuosz 
vis, didelis sensatas ir lotynin- 
kas, iszsyk mane pamėgo. 
“Ėst facies testis, gnales in- 
triusece ėstis” — isz veido ta
vo pažysta, kad esi geras — 
kalbėdavo jisai. Paatalie iszke

le dideli bankieta bet vestuves 
atidėjo in rudeni ant “Szvento 
Mikolo dienos varduvių pono 
pakauszio. Ant greitesnio ter
mino nesutiko norint labai to 
meldžiau. “Nemo sapiens visi 
patiems” (tiktai kantrus yra 
iszmintingu), ponas žente! — 
kalbėjo jisai ir pridurdavo:

“Lankik mane sveteli, 
Kada rugiai kluonelij”.

Turtelis mano bajoriszkas 
neiszlaikys be rudenines pagel 
bos didelio vestuvių susirinki
mo; o ir tamista, ponas žente, 
geresnio iszvirsi alaus isz savn 
ju miežiu negu isz paskolintu. 
Tada turėjau norom ne norom 
pristoti.

Potam visokios žmonių zau
nos ir pliauszkynes, apie ku
riuos gaila ir minėti: ir kuriem 
pagal žodžius Vieszpaties at
leisk mums musu kaltes kaip 
ir mes atleidžiam saviems kal- 
tiemis”, seniai atleidau ir už 
mirszau per trauke musu vestu 
ves net po Trijų Karalių nes 
ant Kalėdų Bažnyczia Szventa 
vestuves uždraudžia. Tada 
mano vuoszvis sake:

“Praedestinata neminem fal 
lurt”

(Kas atsides, tas nepabėgs)
Taigi ir nepabėgo: laimingai 

apsivedėm. Kuningas preoras 
karmelitu Glembacko, atgiedo 
jea kalėda “Exsultemus et laete 
mur” (linksmykimes ir džiaug 
kimes)! eme uztemta savo prie- 
tos progos prakalbos tuos pa
ežius žodžius; ir priligindamas 
potam žvaigžde, kuri tris kara 
lūs in Betleem atvede su mano 
laimes žvaigžde kuri mane in 
namus pono pastalio užvede 
praneszavo mums isz to koge- 
riause laime ir pasivedima. Po 
tam palaimino mus: o norint 
tas pianaszuotas pasivedimas 
niekad mums ne iszsipildė bet 
ant vestuvių linksminomės, 
džiaugėmės czionai persikraus
tė iraeziu Dievui linksminomės 
ir po tam per trisdeszimts me
tu vienybėje ir sutikime gyve 
nant stone motei ystes. Motina 
tavo vienatinis kūdikis musu, 
gimė vilyjoj Apreiszkimo Pa
nos Marijos, tai ir davėm jai 
varda, koki sau atnesze Mari
jos pavesdami ja ypatingai ap
glebai Motinos Dievo?

Nemieli paskui atminimai 
apniaukė kakta senelio. Mir
tis numiletos paezios kurios 
tuom labiau gailėjosi, kad ir 
pats in kelis metus po jos mi
rimui pasirgęs “atnaujinti ves
tuves”, dataike ant griežles ku 
ri jam keliolika metu amžiaus 
užnuodino, o apie kuria gerai 
paminėti ne galėdamas, o blo
gai ne norėdamas, ne užlaikė 
jokiu datų atmintije. Ne mina 
vojo teipgi priesz mane skaud- 
žiausio savo ypo tai yra nete
kimo savo vienatines dukters: 
nes žinojo kad mano kudikisz- 
koj szirdelej, prisiriszusioj prie 
motinos sukeltu didele gailesti 
ir pamatytu graudžias aszaras 
ant veido ant kurio pasakoda
mas mėgo džiaugema ir links
ma už ėmimą matyti.

Tai patylėjęs kiek gilai du 
savo mano senelis, lingavo gal 
va ir baigė: — Oj! teip tai 
buvo mano vaikeli teip! teip! 
— O lukterejes kiek pridur
davo Gal neužilgo pridėsite su
ma prie rejestro mano gyveni
mo, tai yra paskutine data:

“Dievas mato laikas bėga, 
Mirtie veja, amžinastis lau

kia’ !
— Ka daryt ? Asztuonesde- 

szimta tuojau baigsiu. “Buk 
valia Tavo Vieszpatie!” O Die
ve mano! duok man priesz Ta 
vo Didybe susivienyti su tais su 
kuriais ant szitos aezaru pakai 
nes duszia ir szirdžia buvau 
suvienytas!!!” Czia pakeldavo 
akis ir rankas in dangų gerasis 
senelis kurio apraszes gyveni
mą (žiūrėk “Namelis mano se
nelio”) dabar noriu apraszyti 
laiminga ramia ir krikszczio- 
niszka mirti.

Ilgas skambėjimas varpu ne 
tolimos parafijines bažnyczios 
iszeisklaidymas gražiam vaka- 
riszkam vakare po miela ir ap
linkine nameli mano senelio, 
■ prdszke ant rytojaus szvente 
Dievo kūno (Devintiniu) Silp 
nūs nekurto laiko, senelis prie 
pagelbos lazdos ir tarno iszsi- 
vilko ta diena po kryžium ir 
tenai sėdėdamas sznabždejo sa
vo maldeles: asz neseniai kudi 
kis o dabar studentas mokslai- 
nes, sėdėjau szale jojo ir lau
kiau kol ne pradės litanija, pa 
prastai “užbaigenezia jo pote
rius..

Kad antbalsiai netikėtu 
skambėjimu atsiliepe ausise 
jojo.... Pertrauke poterius, 
ir instinktyviszkai pakela ran
ka persižegnoti — sulaikė ja 
potam ant kaktos,. Asz nusi- 
stebejes žingeidžiai atkreipiau 
akie savo ant jojo.

Po valandėlei pabaigė žeg
notis mano senelis, ir tarė isz 
valios ir ramiai; “Rytoj teip 
uszekambys už mane!!!

Kaip tai? mylimas sene
li! — tariau labai susijudi
nęs; — senelis laikaisi ežia- 
dien geriau tai ir sveikata su- 
grysz!

— Mano vaikeli, mano am- 
žije jau niekas žmogui ne gryž 
ta, kas perejo!.. rytoj mirsiu!

— Ir pakeldamas baisa pri
dūrė: — Dievas man ta ap- 
reiszke!!!

— Kada? — paklausiau 
žingeidžiai ir szvelnei!

— Szitoj valandėlei, mano 
mylimas anūke.

— Asz nieko nemaeziau, se
neli! — nes mislijau, kad tai 
buvo stebuklingas apreiszki- 
mas apie kokius man tankiai 
pasakodavo.

— Nesupranti, mano vaike
li! kas asz esu? menkas lipi 
nys molio; ar asz esu vertas 
kad del manes Dievas stebuklą 
rodytu? Ne, mano kūdiki! Bet 
vos pradėjau maldele del isz- 
praszimo laimingos smertii s 
kad varpai suskambėjo, ir 
drauge man mieli perbėgo per 
galva, kad tas yra ženklu 
laimingos ir 'greitos pasekmes 
maldų mano! O, jaigu dar lai
ke tokios dideles szventes. ka p 
rytoj; Dievas paszauktu mane 
priesz veidą savo pripažyczia 
tame ipatinga ant manes milą- 
szirdyete Jojo. Sukalbekim, 
mano vaikeli, drauge maldele 
ant mano intencijos tavo ne
kaltos, o mano nužemintos, 
draugia sujungtos maldos, 
gal iszpraezye laiminga del ma 
nes paskutinia valanda!

Nežinojau dar asz tada, nes 
to niekad nebuvau datyres, 
kad gyvenime žmogaus ateitai 
ko perlekinanczios pranaeisz- 
kos mislys, kurias galima butu 
pavadinti szvystelejimu persi- 
verezianezio lapo knygoje mu- 
sulemimo. Instinkto prijauti 
mas? ar apreiszkimas ? — kaip 
jas nepavadinsim, vis jos žino
mos yra kožnam: nesukąs ju 
valandose siūbavimo, baimes, 
vilties o net ir valandose visisz 
kos ramybes duszios, ne iszpa- 
žino Laimingas, kuris ta lapa 
teip pakelta, galėjo su laikyti! 
kuris norint perlekent ta per- 
sergejima sugauti ir in atminti 
insideti galėjo! Bet ne! lapa 
lamino akimirksnije perver- 
czia: mislis pranaszystes blyk
stelia kaip žaibas, ir nyksta 
kaip žaibas!!! o gryžta, atsimi 
nimu tada, kada dekretas jau 
iszsi pildo.

Baigėme maldas, kada prisi 
artino prie mus ponas Jokū
bas.

Žmogus tas prigulėjo prie 
skaitlingos tada, o szedien jau 
suvisai iszgesusios brolijos re
zidentu ir dvaroku tankiai isz- 
barstytu po szali; kuriu kaipo 
ineinancziu in sudėjimą nevie
nos bajoriszkos szeimynos ir 
nevieno paveikslo tuomlaiki- 
niu naminiu, pirmiau abelnas 
ir visai brolijai tinkanezias 
ypatybes priminsiu, kol ne 
duosiu pažinti vieno isz ju, po
no Jokūbo, draugo paskutiniu 
metu gyvenimo mano senelio.

(Tolaus bus).

Terp Rochesterio Lietuviu 
Randasi neiszmaneliu, 
Insimileja in palūkės, 
O ir kėlės ajrisziukes. 
Kaip svaiguli gauna, 

Tai ir tuo apsiporauna,
Tada toke boba ant vyro 

plusta,
Del bereikalo szirsta..

Du toki lietuviszki mandralei, 
B dai dydeli patrijotai,

Isz dydeliu miestu, kaip rodos, 
Neturėdami bėdos,

Su ajriszems apsipaeziavo, 
Tai tau! ka norėjo tai gavo.

Szendien vaitoja, 
Nevalninkais pastoja, 

Lietuvaicziu ne norėjo. 
Ne in jaises ne žiurėjo.

O gana mergynos davadnoe, 
Ir doros.

Isz ajriszes gera pati ne bus, 
Kožnas su tokia paczia varge 

bus,.
O jagu man ne tykite, 

Tai tokiu vyru paklauskite, 
Kožnas pasakys, kad nelai 

mingas, 
Su ajrisze gyvenimas,.

* * «

Belville yra viena grineze, 
Tai kas tik atejna in cze, 

Turi duoti doleri ir kvoteri, 
O jago ne turi, 

Turi ejti “za dveri!” 
Tai vis iszmislas dukrelių, 

Pamokintos nuo teveliu, 
Ba kas nori ant dukrelių pa

žiūrėtu 
Tai ne dyvai, -t. 
Vaike žinai,

Ant sorkiu ir turi užmokėt, 
Jagu geidi bežlžionka.pare- 

get.

* * »

Dvi mergynos lietuvius ant 
juok laiko;

Guma ėda, žandus kraipo, 
Tik ant strito teip daro, 
Savo mandruma varo. 

Grinczioje susivelusios, 
Maklakotas ir nesiprausiusios 

Tai maitele anglikes, 
Iszrodo kaip džiovytos silkes 

Vienas bet apsiriko, 
Isztekejo už vyro plike, 

Dabar tik viena Ogdane liko, 
Kol ir ta negaus plikio.

« * *

Isz krajaus pati in Seutluji 
pribuvo, 

Bet ne bage szlektai pakliuvo, 
Vyras kas dien jiaja smaugia, 
Jog vos gyvasties neužbaigia. 
Visokeis žodžeis ant jos plusta, 
Kaip padukias ant jios rusta, 
Mat, pats ne dorai pasielgi,
Tai dabar ant moteries plū

dosi.
O kad žmonele butu žinojus, 
Butu isz krajaus ne važiavus, 

Ba su tokiu latru gyventi, 
Tai veluk krajui varga vargti.

« * *

Oj vyruti laruma padare, 
Kaip ciela gauja in lakupa 

uždare, 
Ant ryt po 15 dol. užmokėjo, 

Per ciela nakti ižsedejo. 
Tai bent svodba buvo, 
Daugelis apkult gavo,

O tas atsitiko mieste dūmi
niam,

Ne iszejs isz galvos ne vienam. 
Lietuvis, tai ne zuikuczei, 

Ane joki kralikuczei,
Ir priesz valdže kaip kada 

pasistato, 
Norints ir revolverius atstato

* * *

Baltimore randasi mergyna, 
Tai su tokia jau gana, 
Tankei bile kutvala, 

Ant kitu su liežuviu mala. 
Ant doriausios iszmisloje, 

Kaip keturkoje loję, 
Kada nuvažiuoje in fabriką 

Toji niekszae rakalka.
Ka jieje ten dirba, ne žinia, 

Mat to ne sako, nevala.
Lietuviszkai užmirszo kalbėt, 
Ne nori ne tos kalbos girdėt, 

Tiktai makaloje Raškai, 
Arba slavokiszkai, 

O ne moka angliszkai.

Del muso vaiku.
Kodėl rudeni lapai nuo 

medžiu krinta.
Rudeniop medžiu lapai pra

deda geltonuoti ir kristi. Ko
dėl tai?

Daugelis mano, jog lapai 
del szalczio vysta ir krinta. 
Bet isztikruju ne visai taip 
yra. Oras dar sziltas, ir me
džiai dar szalczio ne mato.

Jei sveikas isz lengvo paly
tėsi pageltonavusi lapa, kuris 
ant medžio dar laikosi, tai jie 
tuojau pats atsiskirs ir nukris.

Gerai insižiurekite in nukri
tusioje lapo koteli: jie visai 
lygus ir sausas; ne matyti, 
kad jie butu nutrauktas. Tas 
apsireiszkimae tai mums sako, 
kad lapai ne del vėjo ir szal- 
czio krinta: pate medis nuo 
saves lapus atskiria.

Kaip jie ta darba atlieka? 
Rudeni skersai lapo kotelio 
pasidaro laibutis, taip vadina- 
masai atsiskiriantis rumbelis, 
ir lapai, eziek tiek pajudinti, 
patie nukrinta. Medis rengiasi 
žiema sutikti ir iszanksto rū
pinasi lapu nustoti.

Bet kam to medžiui reikia?
Dideliuose szalcziuose medis 

ne gali taip gyventi, kaip va 
sara gyveno: isz euszalusios 
žemes szaknis syvų nebecziul- 
pia, syvų medis augsztyn ne- 
besiuntineja ir t. t.

Tokiuo budu medis lyg už 
migo. Ir lapai tada jam ne 
bereikalingi ir, jei patįs ne
nukristu, tai vis tiek žiema 
del szalczio žutu.

Lapai gerokai dar priesz 
sniegą pradeda kristi, ir ne
veltui. Jei lapai ligi sniego 
pasiliktu, tai sniegas ne tik 
ezakeles, bet ir didžiausias 
szakas nulaužtu. O kai lapu 
nėra, tai ant medžio sniego ne 
daug užsituri, ir medžiui pa 
vojaus nėra.

Užrzalus žemei, szaknis ne- 
beiczinlpia vandens. O lapai 
kaip tik medžio vandeni isz- 
garuoja. Jei tasai iszgaravi- 
mas ir žiema tęstųsi, tai me
džiai nudžiutu.

Sziltose szalyse, kur vietoj 
mueu žiemos dideles kaitros 
užstoja, medžiai taipo-gi nu
meta lapus ir tuo iszvengia 
nudžiuvimo.

Kas met medis daug lapu 
prisiaugina; juose daug syvų 
esti. Sveikas gal manai, kad 
tai vis žūsta? Ne. Toli gražu 
ne taip.

Priesz pradedant lapams 
kristi, visi lapu syvai atgal in 
szakas, kamieną ir szaknis 
grįžta ir pasilieka kitiems me
tams. Lapai tuojau pradeda 
geltonuoti.

Kaip yra žinoma, lapai to
dėl žali, kad juose yra ch’oro- 
f.lo, kuri vasara szviesa nuo
lat maitina, bet jo, aeziu tam, 
kad medis auga, vėl atsiranda. 
Rudeni, kada mažiau szilimos 
esti, chlorofilas nebesigamina. 
Kai jis isz lapu isznyksta, gel
toni dažai, kurie visa laika 
drauge su chlorofilu buvo, 
bet tik ju tada nesimatė, da
bar pasirodo, ir lapas lieka 
geltonas. Bet dabar lapai me
džiui ne bereikalingi, ir jis 
juos numeta.

Toje vietoje, kur buvo la
pai, da rudeni pumpurai už
simezga. Atpleszkite toki pum 
pufą ir pamatysite ten mažti- 
cziu lapueziu, Isz virszaus 
pumpurai turi s'ora žievele. 
Turėdami toki szilfa drabuži, 
lapeliai puikiai žiemuoja.

Medžio szakos ir kamienas 
taipo-gi turi stora žieve, to
dėl tos medžio dalie ir—gi szal- 
cziu ne bijo.

Todėl rudeni medžiai viso
kiu priemonių griebiasi, kad 
tik žiema ne pražuvus; nume
ta lepius lapelius, kurie szal- 
cziu bijo, o kitoms dalims szil- 
tus drabužius užvelka. Taip 
apsigynė, jie pavasario laukia 
Pavasari-gi kaitri saulute vėl 
suszildye orą ir žeme ir atgai- 
vis medžius.

Antanukas.
Antanukas visuomet buvo 

atkaklus vaikas. Visuomet jis 
stengdavosi iszpildyti savo 
tuszczius pageidavimus.

Viena karta tėvas iszsivede 
jin in soda pasivaikszczioti. 
Antanukas, pamatęs ant obe-

JAUNI VYRAI
k SENI VYRAI
■ VIDURAMŽINI VYRAI

Vardas Ir pavardė

Adresas

Stejtas

50^000
KNYGŲ
DYKAI DIEL VYRU.

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie budamg 
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukie amžio. katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos.— vysi tie vyrai iur pareikalauti viena 16 tu® knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie igauna 

l ligas ir kodiel jie netur apsivesti budame tame padeime
Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje keif 

vyrai kurie tur Užnuodljlma kraujo, arba eyflll, 
Triperi, arba gonorrhoea, Nusilpnelma, Abol- 
na pragaišti špeku, Pragaišti gyvybes sky

stimo, Naktinius nubogimue, Rheuma* 
K tlzma, Organiškas ligas, Pylva, Kepenų, 
—Pūslės Ir Inkštu ligas, gali but galiutinai 
== išgydyti sava nuomuse, privalai ir slapta, su ma- 
= žais kaštais. <

Tūkstančiai vyru atgavo sava tobulą sveikatą, spėkas 
r-S fretiprumą per pagėlbą tucs knygos. Ji ira krautuvė žl- 
== nios ir talpina šiam tykrun aiaptlbes, kurios vyras turi 

"inoti. Netrotikiet aava piningu mokiedami už prastus, 
=== bevertės, vaistus iki kolaik neperskaitisti Aitą knygą Ji 

pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai lelgy- ( 
—~ dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYRAI DYKAI.

Męs užmokam ir pačta. Išrašik aiškeie sava varda, pa- 
varde ir adresą ant šio kuponą ir Išsiųsk ji mums šendena.

B Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk Ji šendena.

S DR. JOS. LISTER & CO.
L. 302, 22 FIFTH AVE., CHICAGO.

įįZrf Godotini: Aš esu užinteresuotas justi pasiuliminui dykai
— - j siunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsiustumet man

vieną iš tuo knygų.
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les obuoliu, pradėjo praszyti 
tėvo, kad paskintu jam ju.

Bet tas norėjo Antanuku 
intikinti, kad dar obuoliai vi
sai neieznoke, kad ju dar val
gyti ne galima. Bet Antanu 
kas pradėjo verkti.

Tada jam tėvas nuskynė vie
na obuoli ir padavė. Bet kaip 
Antanukas nusiminė, kad» 
atkando dantis in neisznokus 
vaisi.

Obuoliai.
Tamoszius užėjo pas Motie 

ju, kad kartu nuėjus mokyk 
lon.

Tuo kart grinezioj nieko ne 
buvo. Apsidairęs Tamosziui- 
pamate pintinėj dailiu obuo
liu. Jau buvo bemanąs stver
ti kelis, bet lukterejes prabilo 
pats sau:

— Manes, tiesa, czia niekas 
ne mato, bet.... Di.vas ma
to. Nuo jo neiszsielepsiu.

Vaikas jau buvo beinąs at- 
ga’.

Visa tai girdėjo senukas ku
ris virtuvėj pipke kūreno 
Prisiartinęs prie vaiko jis pa
sakė.

— Asz žinau, jog tu dar 
geras— Dievo bijaisi. Todėl 
imk sziu obuoliu kiek tik tel 
pa in kiszenius. Atmink ant 
Dievo!

Kiszkclis.
Ruduo. Laukai baigiami 

valgyti. Sodžiaus žmonehai 
kasa bulves, sznekucziuoja, 
kartais užtraukia dainele.

Palei viena vežimą kūrenas 
ugnele, o linksmutis Joniukas 
bėgioja po dirva rankiodamas 
sziaudelius bei žagarelius ir 
meto ugnin.

Rainius bebėgiodamas pa- 
kele kiszki, stiekalijo ir leido
si vyties. Kiti szunes, pastebė
jo kiszki, szoko bėgti vargszui 
už akiu. Isz visu pusiu pasi
girdo rėksmai: “tulia kiszki, 
tulia kiszki, szunes kiszki ve
ja!” Joniukas tyliai žiurėjo.

Kiszkelis bėga, vingiuojas 
ir masto apie savo szeimyna, 
kad jo laiminga pati su ma- 
žycziais vaikeliais ramiai gu 
Ii atžalose nežinodama, kad jis 
varge.

Visi žmones sužiuro ir lau 
kia tos valandos, kada szunes 
kiszkeli sugriebs, bet szis sus 
kubo insprukti miszkan.

Jonukas labai mylėjo krali- 
kus ir žinojo, jog jie paeina 
isz kiszkiu eiles, kaip pasako 
jo jam tėvelis ir gėrėjosi kiš
kelio vikrumu.

pe

Iždąvarne Didele Kninga 
Dainų susidedanti isz

390 DAINŲ

Knyga druozei suaiuta.
Kaa nusipirks, ras visokiu 
Dainų isz visu užkaboriu ka 
dainoju Lietuvoja.
Nusipirkite o turėsite Daineln, 

Per ciela meta aut visu dieuelu

“SAULE" 
Mahanoy City, Pu.

Milžiniszkas angliszkas kariszkas laivas.
Ana diena likos nuleistas in vandeni angliszkas kariszkas 

laivas “Iron Duke” kuri apkriksztino bojoriene Wellingto- 
niene.

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

Tamaroje, kuris turi suvirsi 15 metu iszbandime, 
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant isa 
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus Troti urna 
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydą 
Savvaliszkas Ligas. Jiojo speoialiszkumas yra gydimas 
Užsisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, Plauosša 
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubegiisa 
Užsisaejuaias Ligas kad ir pajinanozios nog Tėvu,

Reikale raszykite ant adreso
RR rM ER 638 Pean Ars, PitUharg, Pa.

&ULU AAaa: »atu vata* Hkl *Ms*a

SEKITE PASKUI VEDEJA

ZIRA
\ ra tai populariszki Cigaretai kurie yra szendien parduodami. 

Deszimts Cigaretu brangio-kvepanezio tabako už 5c. 
Geriausi Cigaretai už ta preke.

Puikios Satino Dovanos kožnam baksukije. Pirkite baksuka 
szendien. Zira populariszkumas yra ju pasiganedinimas.

P. LORILLARD COMPANY

PARAŠYK man šendi, ritoj gausi lietuvišką Kataliogą: geriausių annoni- 
kų, koncertinų, klernetų, 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 užsakinius per pačtą arba exkspresą greičiausej. Adresas:
M. J. DAMIJONAITIS, 812-814 W. 33 rd St., CHICAGO, ILL.
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Laikas viską maino.
Kiekvienas žmogus klista, 

protas žmogaus ira silpnu, o 
todėl klista praszcziokelis, 
klista mokintas, klista filozo- 
fas, klista ir teologas — ir tik 
laikas iszduoda teisinga suda 
apie žmogaus nuveikimus. 
Kartais ka žmogus paniekina, 
prakeikia, laikas iszaugaztina 
ir gentkarte kitoki suda ant 
paniekinto iszduoda.

A szkiauein darodimu, kad 
kiekvienas žmogus klista, ar 
tai liberalas ar tai dvasiszka- 
sis, ar nemokintas ar mokin 
ogiausias, ira faktas kasi ink 
Joannos d Are, arba ‘‘Orleano 
mergeles”.

Ta tai prakilniausia merge
le, apie kuria gal jau nevie
nam isz skaititoju teko skaiti- 
ti, nes ir lietuviszkoj kalboj 
randasi jos istorija, kaip žino 
ma teipgi jog dienoje Trijų 
Karalių, beganeziame mete at
sibuvo Romoj beatifakacija 
tos mergeles o su laiku bus 
priskirta prie Szventuju skait- 
liaus.

Taigi matome vieni usz jos 
darbus nubaudė ja net mirtim 
per sudeginimą, dabar kiti usz 
tuos paežius jos darbus skiria 
jai danguje vieta.

Taigi pažiūrėsime in ta dali 
ka. Nore istorija tos prakil
niausios mergeles "ira jau žino
ma, pridursime bent svarbes
nius dalikus isz jos givenimo 
dėlei žinios tu, kurie da nėra 
skaitė istorijos Orleono merge
les. Palaiminta Joanna d'Arc, 
buvo duktė kaimieczio, gimė 
isz neturtėliu gimditoju 1412 
mete, kaime Dom-R -mby a- 
nuose laikuose francuziszkoj 
provincijoje Bassigny ir iszau- 
kleta dievobaimingai, giveno 
kaipo ir visa szeimina varge. 
Mergele Joanna nuo savo ku- 
dikistes atsižimejo tarpe kitu 
mergaieziu savo gerumu, darb- 
szumu ir dievuotiezkumu, kai
po ir czistata paproeziu. Mete 
13 savo givenimo Joanna, kaip 
sako padavimas pirmu kartu 
iszgirdo virszžem’szka apreisz- 
kima, paraginejanti ja prie pa- 

----- tognmo pasielgimuose ir prie 
laukimo bažniezios. Jau tada 
jauna mergele pasižadėjo pasi
likt panistej ik’ mirsiant. In- 
tekine nelaimiu to laiko ant 
inspudingo mergeles proto pa
dare tai, kad mergele ta ap- 
reiszkima kitaip suprato ir jos 
norai paėmė kita pakraipa.

Tuomet didesne puse Fran 
euzijos pakliuvo in Anglu 
rankas drauge su Btisiriszusias 
su jais sandaros sanrisziu Bur- 
gundu. Apart to ir vaikai vie
nos motinos tevines kopojo 
tarpe saves, kaip didžiausi ne
prieteliai vieni kitu. Tarpe to 
kiu aplinkibiu jauna Joanna 
d’Arc, aplaikiusi antra toki ne 
žemiszka apreiszkima, liepian
ti jai pasiezvest delei apginimo 
tevines nuo neprieteliu, delei 
sugedijimo kovojaneziu tarpe 
saves tevainiu, kurie vieton 
gint tevine nuo prieszu žudo 
save ir lieja savo broliu krau
ją. Tada Joana apsitaisius in 
kareiviszka szarva su paszven- 
tintu kardu ir baltu sztandaru 
(vėliava) papuosztu lelijoms ir 
paveikslu Dievo, stojo kaipo 
vadas glitose susikuopinusiu ir 
deganeziu meilia prie tevines 
kareiviu ir vede tuos pulkus 
francuziszkos kariumenes nuo 
vieno triumfo prie kito. Mete 
1429 privertė Anglus trauktis 
szalin nuo pilies Orleano, o 
nuo lauko kares nore buvo pa
žeista, kaipo per galetoja nu
vedė savo kariumene in kated
ra ir ten karszta malda dėka- 
vojo Dievui usz pergale ant 
prieszu usz iszgelbejima tevi
nes. Delei tos pergales prie 
Orleano, likosi vėliaus pra
minta Joanna d’Arc. 1 Orlea
no mergele”. Po tai per galei, 
Joanna stojosi baisia neprie
teliams Prancūzijos, oj sa
vo pasiszventimu ir doribia 
daug franeuzu sugėdijo ir su
gražino prie doros ir Dievo ka 
buvo pamireze. Garbe Joann- 
nos skambėjo netik Francuzi- 
joj, bet ir kitose szalise, o 
sziandien garbina ja jau visas 
apszviestas svietas; Joanna 
vienog nesididžiavo ir kaipi 
kad nejautė visai savo didžio 
nuopelno, ne garbinimo jos.

Būdama abaze neinžeide 
niekuomi savo doribes, pame
ta ir skaiatibee, arba czistatos,

kaipo ir panistes garbes. Mete 
1430 su mažu buriu kareiviu 
ėjo gelbet apgulta per prieszu 
kariumene miestą Coupiegne. 
Czia patiko ja nelaime, kadan
gi likos sugauta per Burgiui- 
dus ir anglams iszduota.

Likosi tada nugabenta in 
Rouen’a, kur kaipo ragana ir 
neksze statita priesz suda dva- 
siszka.... Apšmeižta buvo 
bjauriai; ilga, papiktinanti 
kiekviena, bila mergeles pasi
baigė po 4 menesiu. Likosi 
nueprensta jai bausme per su
deginimą ant laužo.

Labai nelinksma ira pami
nėt tai, kas buvo slidžiomis tos 
doros mergeles. Buvo ju 71; 
isz to skaithaus 68 prigulėjo 
prie dvasiszkos luomos, ir 
szeip: viens viskupas, devini 
apatai ir diakonai, asztuoni 
kanauninkai, dvideszimts du 
kuningai ir zokoninkai, dvide- 
szimts tris daktarai teologijos
— Apart tu žudintoju, kurie 
kaipo sudžios glauna atlosze 
role nužudinime Joannos d’
Arc, prisidėjo ir kiti Bažni 
ežios dignitoriai, paveizdan: 
viskupai: Lisieux’as ir Contan- 
ces ir kiti viskupai isz Boulog
ne ir Noyen, podraug ir kar
dinolas isz Saint Eusebe asis
tavo prie egzekucijos sankcio
nuojant ja savo akiveizda. Ne 
gana to, arcivisknpas Reims, 
kuris buvo nužemietu tarnu 
angliszko karaliaus delei ka- 
raliszku milistu apreiszke savo 
gromatoje kad nusprendimas 
ant sudeginimo Joannos d’
Arc, ira ženklu Dieviszkos tei- 
singistes, baudžianezios usz 
žmogaus puikibe.

Tirinejime eme dalibas teip 
gi visas Parižiaus universitetas.

Mokinti stengiasi teisintis, 
kad sudžios buvo papirkti, bet 
reik apie tai abejoti. Sprens- 
datni sudžios vien padare di
dele klaida vieton teisingistes 
padare visudidžiause neteisin- 
giste, k a laikas parode.

Savo nekaltibe Joanna pa
rode savo budeliams gana 
aiszkiai savo ramumu, savo 
drąsą, ir visiszku pasidavimu 
valiai baisaus likimo, su kuo
mi priėmė nusprendimą ir ėjo 
ant vietos savo mirties. Tuomi 
pasielgimu Orleano mergele 
sujudino sudžias ir pati bude
li, tuomi pasielgimu pertikri
no visus apie savo nekaltibe, 
bet nors tie budeliai jaute isz- 
metinejima eanžines, jau nu
sprendimo negalima buvo at- 
mainiti.

Sulig žmonių padavimo isz 
liepsnų apsiautusiu mergele 
pakilęs baltas karvelis ir nulė
kęs in padanges.

Gimine sudegintos Francu- 
zijos apginejos ir prieteliai ap
skundė suda nusprendžiusi 
mergele ant sudeginimo ir 
1456 mete viesziai apskelbta 
jos nekaltibe. Orlean’e ir 
Rouen’e kaipo ir kituose Fran- 
euzijos miestuose pastatita 
Joannai d’Arc, paminklas ir 
jos atmintis niekad nenueis in 
užmirszti.

Bila kaslink priskaitimo 
Orleano mergeles prie palai
mintųjų Dievo prasidėjo dar 
popiežiui Piusui IX-tam viesz- 
pataujant, tęsęsi per visa pon
tifikatą mirusio popiežiaus 
Leono XIII-to, ir uszstojus 
dabartiniam popiežiui Piusui 
X-tam, nusprensta ta reikalą 
atlikti laike, kada Francuzija 
labiausiai meta szalin viską 
kas jai buvo szventu, kas ja 
iszgane, kada visai pradeda 
atsitolinet nuo idealu palai
mintos J oannos d’Arc.

* # »

Idealai Orleano mergeles ne 
tik Francuzijoi gali but szven- 
tais, bet ir kiekvienai tautai 
Apszviesta Francuzija panie
kinusi religija, paniekino ir 
dora, su nupuolimu doros puo
la ir pati szalis.

Klista dvasiszkiejie, klista 
mokslincziai, nes kiekvienas 
žmogus turi savo silpnibes, ko 
nieks negal užginezit. Bet usz 
klaida vieno, ar galima niekint 
kitus. Socialistai garsinasi 
broliais žmonių, bet kuomi 
tuos brolius maitina ir girdo?
— Nuodais!

Prie ko davės Francuzija 
tas atsižadėjimas tikibos? Ne- 
visad buna teisingas nuspren
dimas žmogaus tikinezio, tuo
mi labiaus negal būti teisingu 
.žmogaus papactusio dora.

Knkszczionie etato sau ant 
paveizdos givenima Kristuso, 
Mahometonas — Mahometo, 
Buduistais — Buddos — ir tt. 
Kagi ims usz paveizda žmogus 
netikėlis? Kuomi tobulins do- 
ribe jaunuomenėj tie kurie ne
pripažįsta jokio tikėjimo? 
Mokslai Voltairo ir Heglo, ira 
nuodais, kurie nors skoni turi 
saldu, bet užmusza priėmusi 
juos. Mokslai Guizoto ir Cou- 
sino ira, anot Adomo Mickevi- 
cziaus melniczios besisukan- 
czios, kuriu piestos tuezczios.

Iszmisli mergina.
Nuvedi ant balaus, jauna 

mergina,
Idant pasirinktu del eaves 

vaikina;
Kaip del ijos parodi davadna 

sziaucziuk,
Mergina ne nori žiūrėti net no 

si suka.
Antru kartu mergina, ant ba

laus nuėjo,
Mama su eztorninku supažint 

norėjo;
Merginai ne tiko, ba jie plikas 

buvo,
Ir kelis križelus ant svieto per 

buvo.
Trecziu kartu mergsze, ant 

balaus nuėjo:
Mat sapnavo vira, kuri gaut 

norėjo;
Rado dreivpruka, su plika pa- 

nosia,
Mergina pabūgo, kaip sunkino 

se griekuoeia.-
Ketvirta kart merga, ant ba

laus nuėjo,
Bet ir tuom kertu, nieko ne 

laimėjo:
Kriaucziukas paemelas, prie 

ijos priėjo,
Ijje rankas pakratė ne nepa 

žiurėjo.
Per penkis metelus, ant ba

lu vedžiojo,
Net ant galo viltie, ijaje suve

džiojo;
Jau dabar teketu, už ezleivo,

— kuproto
Kad tik ne pasilikt del žmo

nių ant juoko.
Prispiri baime mus stragia 

mergina,
Jog ne nakties laikia mie

gas ija neima;
Usz tat kad ne galėjo iszsinnk 

ti jaunikio,
Dabar merguže ant juok’ pa

siliko.

Iszmintlngas tėvas.
Anglikas, Edipas Dickens, 

garsingas rasztininkae, turėjo 
sunu, kuris per savo apsukru 
ma dastojo milžiniszku turtu 
ir varda Lordo. Viena karta 
senas L Dikinsae, rejkalavo pi
ningu ir nusidavė pas savo su
nu, idant jam paskolintu pi
ningu, nes sūnelis tevuj atsa
ke. Tada tewas parandavojo 
stubele prieszais palocaus sū
naus, o ant duriu užkabino 
toblieze su sekaneziu paraszu: 
“Czionais givena Filipae Di- 
kensas, tėvas turtingo lordo 
(pono) Dickens,f givenanezio 
prieszais kele, pataiso czebatus 
kanopigiause”. Už trijų dienu 
nueja buvo tobliczios, o senas 
Dikensas turėjo piningus ki- 
szeniuje.

SKAITYK!
...Moraliszka Kabala...

Katra uždeda žmogaus ateiti 
Preke — lOo.

...Tikriausia Burykla...
Sudėjo Cigonka isz Egipto 

RUBINĄ SULVA.
Perdėjo ant Lietu visiko D. T. B

Preke — 10c

...Tikriauses Kabalas... 
Arba atidengimas paslapcziu ateities 

—su pngialba Kaziru— 
Pagal Garsingiauai Chaldiazku 

Persiszku, Graikiszku, Aiabiszku ir 
Cigoniszku Burtininku.

Preke — 10c.

Prisiuskite 25o. vertes Stempu 
o gausite visas tris Knygutes 
per paczta.
Kasztils nusiuntimo mes apmokame.

W. D. Boczkowski-Co.
520-522 W.SontbAI; Mdumy Clty.Pa.

Isz ko oras susideda.
Isz visu pusiu žeme yra ap

siausta storu (liki 300 varstu) 
oro sluogsniu. Nors mes oro 
negalime matyti ir užuosti bet 
jin galime jausti, kada jisai 
veju lekia. Oras yra miszinys 
bent keleriu medegu. Mokyti 
žmones gali parodyti, isz ko 
jisai yra sudėtas. Sziam daly
kui jiems reikalinga stikline, 
vandens indas ir fosforo gaba 
lelis. Jie atsargiai ima fosforą 
pritaiso pavirsziuj vandens už
dega jin (ne visuomet tas rei
kalinga daryti, nes fo.-foras ir 
pats savimi gali orą užsidegti) 
ir urnai užvožia “tuszczia” 
stikline teip, kad jos krasztai 
bent kiek butu vandenyje pa
sinėrė. Fosforas ir po stiklines 
smarkiai dega ir leidžia gra
žius baltus durnus. Neilgai 
trukus degimai susimažina ir 
pagaliaus suvisu nustoja: bal
tieji durnai baltais pelenais 
nusileidžia ant vandens pavir- 
sziaus, ir po stiklines viskas 
darosi permatomas, rodos ten 
nieko nėra atsitikę. Bet isztik- 
ruju ten invyko didele per
maina.

Kiekvienas gali pasiklausti, 
kodėl gi po stiklines vandens 
pavirszius pakilo, kodėl ten už 
silikes fosforas jau nebedega.

Mokyti žmones žino daug 
visokiu apsireiszkimu daug vi
sokiu chemiszku, medegu žino 
ir sujeszko ryszi tarp visokiu 
atsitikimu ir del to jie greitai 
surado teisinga aniems klausi
mams iszriszima.

Sulyg tais iszeina, kad oras 
(jo butą ir ‘tuezczioje” stikli
nėje) yra sudėtas mažu- 
mažiausia isz dvieju atskiru. 
Viena medega paturi degimą, 
kita gi ne. Dėlto pirmoji che- 
miszkai susijunga su fosforu ir 
pavirto suvisu nauja sudėtina 
medega baltais pelenais (rnoks- 
liszkai szis daiktas fasforiniu 
angidridu), antroji—liko po 
stiklines nepaliesta, — ji che- 
miszkai su fosforu susijungti 
neiszsigalejo. Jaigu neiszsai- 
kuoti (iszmieruoti) pirmąją ir 
antraja oro dali tai iszeina, 
kad medegos, kuri paturi de
gimą ir kaip žinovai parodo 
gyvunu kvepavima, yra ore 
tik viena o medegos, kuri ne
tinka degimui ir kvėpavimui, 
— keturios tokios. Pirmoji 
oro dalis vadinas rukeztdariu. 
Chemijos mokslas ji ženklina 
tiesiai viena raide. O, nes nuo 
tos raides prasideda lotiniszkas 
szios medegos pavadinimas— 
oxygenium. Antroji oro dalis, 
kurios esama daugiau keturios 
dalis isz penkių—irgi turi sa
vo pavadinima isz senovės 
graiku kalbos; ja vadina azo
tu. Toks vardas duodas sztai 
delko: aptariama medega> 
kaip jau mateme pirma, nepa
turi degimo, nepalaiko kvėpa
vimo ir abelnai -labai sunkiai 
jungiasi su kitais chemiszkais 
kūnais, szi medega mažai “gy
vastinga” ir dėlto pavadino ja 
atsakanezia tam žodžiu azotas. 
Bet yra priežastis kitas, del 
kuriu chemija pasiliko ežiam 
kunui kitoniszka varda, isz lo
tynu kalba paeinanti,—nitro 
genium. Dėlto chemijos moks
luose visuomet szi kuna ženk
linimą viena raide N.

Gailestis vilko.
Apisaka. KUR BUNA

Pakluvo vilkui in nagus 
avukas,

Ba da buvo kvailas neba- 
giukas.

Ne galėjo tuojaus užsmaugt 
avinėlio,

Bego in girre isz akiu pie- 
menelio.

Atneszes in girre ant žemes 
padėjo,

Jog tai buvo da jaunas pa
gailėjo.

Da ne meto ant sviet ne per- 
giveno, 

Ir jau pateko vilkeliui 
peno.

O kad ne alkanas buvo, 
vilkino,

Tiktai žiūrėdamas, savo 
akis sotino.

Ant galo vilkas net apsi- 
aszaravo, 

Kaip avinėlio kaulus barsz- 
kino,

Isz tosios pasakos iszeina tas, 
Jog kožnas greitai susipras. 

Kaip insižiuri in žmonių deje, 
Tai daugumas vilko aszaras 

lieje....

Jurgis Savukinas kuris pirmiaus 
gyveno Mahanojuje. tegul ka 
greseziauss atsiszauke ba turiu pas 
jin labai svarbu reikalą kas link 
proves ir gaus už savo darba užmo
kėti. Tegul tuojaus atsiszauke ant 
adreso:

Ant. Jencukas
309 W. Centre St.

Mahanoy City, Fa.

BANKING HOUSE 
Kampas Iteade Ulicze 

Telefonas; Worth 2822.

ant

tai

Daug piningu

jauezius gerai

laimėjo, po vėl

Szunsku bul-

— Niekas taip ant jomarko 
ne laimėjo, kaip Pukniu Dycz 
pinigis.

— Ugi ar už drigantą ge
rai gavo?

— Ne.
— Ar gal 

pardavė ?
— Ne.
— Tai ka 

niu?!
— U-gi isz

mis trukas prižadėjo atvažiuot 
pas jiu Agnieszka, tai viruti 
bus veseile....

— Ar pas ta kupre?
— Taigi....
Moteriszke krome: — Jau 

gana, ponas kupeziau tavo 
mastas suvis trumpas.

L* i— gvalt! ka tai szkadije 
kad jis trumpas, usz tai yra 
daug storesnis.
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PUIKUS SKAITYMAI
NAUJOS KNYGOS

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

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 25c.

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

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

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

o 
ji o

o

Reikalingas lietuviszkas kriauozus, 
neskiriant ar gerai moka siūti ar tik 
isz Lietuvos atvaževias. Darbas ant 
visados, mokestis nedeline. labai gra
ži vieta, oras sveikas, jagu kas nori 
gaut gera ir atsakaneze vieta tegul 
atsiszauke ant adreso: (*įq o;)

F. Kvietelaitis
Box 270, Coal Dale Pa.

Mano brolis Vincas Maozauckas 
pirma gyveno Glasoow Scotland o 
dabar girdėjau kad gyvena Canada. 
Suvalkų gub., Starapoles pav., Sa- 
liszkiu kaimas., Pilviszkiu gmino., 
Garlavos para., Veiveriu Paczto. at- 
siszaukite ant adreso: (ųg oą)

Mrs. St Bernotiene.
Box 248. Girardville, Pa.

Adomas Taraszkaviczia 13 metu, 
kaip amerike pirmiau gyveno Wor
cester Mass, o paskiu atvažavo in 
Shenandoah, ant adreso: (jg oj)

Vincas Rakickas
21 Union St. Shenandoah, Pa.

Mano brolis Jonas Adomaviczus 
pirmiau gyveno Minden, ,W. Va, o 
dabar nežinau kur, jio pati atvaževo 
isz lietuves 17 d. Spalio su dviem 
mergaitėm, jisai paeina isz Suvalkų 
gub., Vilkaviszkis pav., ir gmino, 
Serdoku kaimo, jis pats ar kas kitas 
tegul duoda žine ant adreso o aplai- 
kys 5 dol nagradas. (gg oi) 

V. Adomavicze
116 Kinesland avė Brooklyn N, Y.

Mano pusbrolis Jurgis Norbuta 
paeina isz Kauno gub., Raseinu pav., 
Viduklės para., apie 3 ar 4 m. kaip 
Amerike, pirmiau gyveno Haverhill 
Mass, o isz ten iszvaževo in Chioaga 
o dabar nežinau kur, jis pats ar kas 
kitas tegul duoda žine ant adreso:

Jno. Parnarauskis.
185 Atlantic Avė.

Boston, Mass.

Jonas Kilikeviczius paeina isz Su
valkų gub., Mariampoles pav., 5 nie
kaip amerike, turiu svarbu reikalu 
jis pats ar kas kitas praszau duot 
žine ant adreso:

J. Abromaviczus
603 River St. " So. Saginaw Mieli.

Ant stacijos.

tykie

Ar), neonas 
(Kr) ir kitos 
Bet szios vi- 
tik mokslisz-

Be rukeztdario (O) ir azato 
(N) ore esama ir kitu chemiez- 
ku medegu. Tarp paprastu 
nesudetinu medegu sulig, pas
kutiniu metu nurodimais, ore 
visuomet esama argonas (che- 
miszkas ženklas 
(Ne), kriptonas 
in jas panaszios. 
sos medegos turi
ka verte. B? nesudetinu mede
gu esti ore ir sudėtinos, kurios 
turi gyvenimo ’procesuose (ap- 
sireiszkimuose) didele verta. 
Tarp tokiu chemiszku medegu 
yra žinomos ruksztis, i kuriu 
kai-kada ir kaip-kurioj vietoj 
esame daugiau ar mažiau. Sziu 
rukszcziu esama daugelis, bet 
didžiause verte turi anglia 
ruksztis ir azoto ruksztis.

Geriause gyduole.

J ago tavo pati serga ir ste
na, tai paklausk, kokios ijje 
nori dresses, o tuojaus bus svei 
ka.

o 
V O

o

o

o

o

Mergina; — Praszau 
ta!

Agentas: — In kur panai
te?

M: — O kas tave apeina in 
kur?....

A: — Po velniu! juk turiu 
žinot in kur bilietą iszduot!....

M: —(su piktumu). Jagu tu 
ri kanecz žinot, tai važiuoju 
pas savo jaunki!....

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

Puiki istorija apie ‘Vaidelota’ 
apraszimas isz pirmutines puses 
szimtmeczio, iszimta isz Lietu- 
viszku užlieku, parodo kaip 
senoviszkos laikose Lietuviai 
gyveno, puiki apisaka su pa
veikslais. 177 puslapiu tik 25o

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

5 istorijos, 77 puslapiu, apie 
“Grigorius kuris per 17 metu 
gyveno ant salos” “Isz mirusiu

firisikele” “Dorybe veda in
aime” “Debesėlis” Preke 25o

3 istorijos, 112 puslapiu apie 
“Nevaloje pas Maurus” “Viesz 
kelio duobes” “Karalaitis žmo
gus” Preke szios knygos 25o

Skaitykite!
gaus 5 isz virsz-jninetu 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.

BISCHOFF’S
287 Broadway

New York, N. Y
Kas reikalaana teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
jo reikalai likta greit, 
atlikti tegnl atslszaaki in F

Seniausi
Bankini 

Narna
Uždėta 1848m.

Szimtas Tukstanoziu Doleriu ($100,000) yra musu kaucija sudėta In 
Pinigus siunezime in Kraju kuo greioziausei. (rediszka kasė. 
Pinigus visa kraszta iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.^)
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų In ir ii t

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del kenaujenoziu in Kraju pastorojame,
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperaa io 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.

—: Del vygados Tautieoziu 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 visus minėtus reikalus greioziausei, teialngiausei| Ir 
pigiausei galite atlikti.

14 metų senas laikraštis

Išeina kas Ketvergą, Chicago, Ill.

Laikraštis “Katalikas” 12-kos puslapių, didžiausio for
mato, redaguojamas geriausių redaktorių, talpina raštus ge
riausių raštininkų i. 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” numeri ant pažiūros veltui.
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W. RYNKEWICZIUS
233-235 W. CENTRE ST- 

MAHANOY CITY, PA. 
—O—

N otariuszas, Didžiause Lietuviszka 
Agentūra Pardavimo Szipkorcziu 
ir Siuntimo Piningu in visas dalis
svieto, greieziause ir pigiause. B
Visi tie kurie per mi s siuntė apie tai geria žino. Iszduoda Dostovierne o 
del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam pavesti. Del Draugysoziu § 
pristatau puikes szarfae, juostas, kepures karūnas, špilkas ir 1.1. M 
Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu, Piningus irt.t., raszykite K 
pas mane o aplaikysite teisinga atsakymu. g
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Vienatine Lietuviszka Banka bu kapitolu 175,000 
kuria randasi popriežiur Valstijos Pennsylvanios ir 
talpinasi loonam name kurios verte isznesa apie 
$150,000.00. Priima piningus ant paozedumo ir 
moka 4 procentą. Siunozia piningus in visas dalia 
svieto, greieziause ir pigiause. Agentūra minėtos 
Bankos P. V. OBIECTJNAS & CO., parduoda 
Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius 
rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu 
kancelarije po vadovyste Karaliaus Varasziaus Notariuszo už 
tvirtinto per Gub. Vai. Pennsylvanios; padaro Dovternastis ir 
kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Russijos Konsulia

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
Cor. 12-th. & Carson St., S.8.Pittsburg, Fa
AGENCIJA P. V. OBIECUNAS & CO

bkaityk naujausio mokslo knygij 
apie sveikatą ir ką reikia 

daryti apsirgus.Daktaras"

o

SZITOJ KNYGOJ ‘DAKTARAS'' netik 
pamokina knip Ir kur nuo visokių ligų gerai 
išsigydyti, bet teip-pnt labai gražiai, kaip tik- 
.ras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių ligų 
apsisaugoti.

KNYGOJ “DAKTARAS” labai daug ap
rašo apio vyrų ir moterų lytišku gyvenimu ir 
aiškiai, atvirai teip išdėstiuėja, Jog kitose 
knygose apie tokius paslaptybes negalite at
rasti. Šita knyga kiekvienam vyrui ir mote- 
rei labai reikalinga turėti, kad žinoti kaip ir 
k$daryti, seniems ir jamnieins ir kaip lai
mingai gyventi. Čion viskį negalimu apra
šyti, bet tik perskaifius knygį atrasite.

SZITA KNYGA iliustruota puikinis mok 
sliekais paveikslais ir apie žmogaus kūno su- 
budavojiniį. su visokiomis paslaptybėmis.

Apie MEILES DALYKUS "Daktaras“ 
nemažai rašo.

YPATINGAI serganti, nusilpnėjg, sukliu
rę, pasigadinę per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis kaip paprastomis šviežiomis 
teip užsisenėjusiomis ir užsikrėtusiomis ligo
mis, šitoje knygoje atrasite tikrį rodį.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pir
miau no kaip kreipsies prie kokio nors gydy
tojaus, arba vartosi Nekarštas, reikia perskai
tyt knygį "Daktaras", nes didelės daugybės 
žmonių, kurie tik perskaitė šitų knygų išsi
gydė.

TODĖL kad ta knyga dėl labo visuomenės 
išduota, tai kiekvienas Jų apturės visai dova
nai, kuris tik atsiųs keletu štampų už prisiun 
timų-

REIKALAUK dar šiandien, išker
pant šitų apgarsinimų ir adresuok teip:

The PHILADELPHIA M. CLINIC, 
1117 Walnut St. Philadelphia, Pa.
RYSI Kad sergi, jautiesi kokį nors nesvei
kumu ir reikalauji gero specialisto pagelbos, 
kad trumpam laike būtumei išgydy tu, taiatsl- 
Haukie prie Profesionališko Daktaro, Ph. M. 
Klinikos, aprašant savo Ilgį lietuviškoj kalboj

Atsilaikantiems arabiškai ofiso valandos 
yra šitos kasdien:

Nuo 10 iš ryto iki 4 p p. Nedėk nuo 10 Iki 8. 
o ĮJter.Ir Pėln vakare nuo 6 iki 8.

;; UNION NATIONAL BANK ::
:: MAHANOY CITY, PA.
;; CAPITOL STOCK {125,000. SURPLUS IR PROFITS $300,000.
• • Suv. Valst. Randas tnri musu banke sudėtu piningu.

U Mokame antra procentą ant sudėtu pinigu. Procentą pridedam
•• prie jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant 
! ‘ ar atneszat parodyt knygute ar ne. Mes norim kad ir jus
• * turėtumėt reikalą su musu banka, nepaisant ar mažas ar didelis.

! * HARRISON BALL, Preiidentaa. 9-ad. ryte lig 3 popiet,
" F. J. NOONAN, Vice-Prezidentas. Su batonus 9 lig 12-ad.
U W. H. KOHLER, Kasimu*.
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L1ETUV1SZKAS ADVOKATAS 
Baltrus S. Yankaus

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

Diisin nieki 
Ksejs, jos pacz 

Kriiln niekt 
taikine mok 
li-mnda.

Pranas 
Federal T 
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Aut pardavimo.
Parsiduoda namai po No. 

532 ir 534 W. Pine St. Atsi- 
ezaukite in Parmley Sztora 
238 W. Center St.

Lietnviszkas Agentas 
SZIPKORCZIU iR SIUNTIMĄ PININGU.

nas už 25c , 
Popieros su 
5Ou. t u žinąs.

pirkus laika 
:ei jw ne tu 
įsius po»j 
Ijita TVilec 
ton, mok 
ta stmtaii 
pini tarom 
teisme antį 
piningus.

LftMa'Jx Kunst CturiruoiiA.
ir Vdiimsw dd

Krauat* ■Xi^p.-.xsi b L L
YbAa atlieta. Lx nojrrrisujce k poikiAtrac. 
tra <rir*a r»;£al*ia kreipkite*
'ia o bu* vLevsie
ŪSO W. Ostr® 0t. Huhase-v City.

Ligsia 
ikinnnc 
Įtiko! OI 
too. Tieje 
iii ant kol

t®“ Pas mus dirba Lietuvaites.
122 W, Center Str.

Mahanov City. Pe

Kada 
[ilenton 
uiliinirz’ 
loosia r 
Itoiii, b 
JjO. Ja 
gėliškam 

n.

Parduoda Szipkortes anlgeriausiu 
linijų in ir isz Lietuvos. Siunoz a 
Piningus in Visas Dalis Svieto greiti i 
pigiai ir teisingai. Raszikite pa# 
mane o gausite teisinga atšaki m* 
Taipgi užlaikau dideli kroma visokio 
Valgomu Tavom ir Buozerne 
Fr. Petraitis - Clymer, Pu.

W.TRASKAUCKA8
Pirmutinis ListW’lszh^a

GRABORIUS

L
JUOZAS OKINSKAS

(LOCN ĮNINKĄS)

N. East Cor. 13-th. Ir Cailowhlll Streets. 
Ton busite sveitingai priimti. Gausite 
pavalgyti ir galima pernakvoti.

Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

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

Žmogus Su Piningais Banke 
gali juoktis ant bėdos ir vargo.

Sudėti piningai banke yra apsauga 
prieszais beda, o teipgi da atnesza 
procentą. Mes mokame giara 
procentą ant sudėtu piningu musu 
banke. Pradek czedyt szendien.

Atidek doleri ar du ant nedėlios.
Suma teip priaugs kad stebesisi.

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

Dr. I. J. Stankus 0
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.

...OFISO VALANDOS...
Nuo 9 lig 1 ir nuo 7 lig 9 Vakare. 

Nedeliomis lig 4 ad. popiet.

Telephonas: 3757 Dickinson W.

Tiktai Per Szita Menesi.
Už 30c. gavsile 12 gražiausiu Popieriu su 

margintais Konvertais teipgi knygele del 
pasimokinima raszyti gromatas, kiek žmonių 
Valstijuose ir 1.1. Prisiuskite stempu už 30c 
ir la-zvk koks esi o prisiusi tinkamu popie- 
rin nes turiu 70 visokiu gatunku.
M. A. IGNOTAS I hiladelphlu, Pa.

(iz -MQ OJ)
Geriauses ir didžiausias sumas 

piningo iszlaimeja provose už pa
žeidimą kasiklose, fabrikuose, gele- 
žinkeluose, laivose ir 1.1. Iszlaimeja 
provas kurios kiti advokatui atsako ar 
atmeta. Rodą duodu dykai.

Adresą vokite:

B. S. YANKAUS 
154 Nassau Street 

New York, N. Y.

LietakaAGEmSAinDM BASTO
Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje 

a 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 reiks prisiųsti 
marke ant ntsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Adresą vokite sziteip: 
A. J. KEYDOSZilJS, 202 Troy St. Dayton. Ohio.

.Taigų kada busite
PHILADELPHIA, PA.

Tai užeikite in 
IETUVISZKA TJ OTELI

Lietuviszka Agentūra
Laivakoroziu ant geriausiu Laivu 

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

Su godone

Viktoras Lapinskas 
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy Uity.Pa.

Kožna pecziu ka parduodame yra gvarantytas.
Jaigu peczius nekeps tada sugražiname piningus 
arba permainom pecziu.
Be baitu js galite pirkti musu Keystone Pecziu. 
Geriausias peczius už tuos piningus.
Didelis vidurys del kepimo, daug vietos del ugnies.

Sovirszum 3,000 tu Pecziu per mus parduota ir visi giria Keystone Pecziu.

n Mahanoy City, Shenandoah, jrUllTcllT S Mt.Carmel, Landsford.

KAIP PASILIKTI AMERIKOS PILIECZIU.
Knygute Lietuviszkoj ir Aogliszkoj 
kalboje, turinis instatimus apie pilie- 
tyste, klausimai ir atsukimai kaip iš
siimti popieras. Suvienytu Valstijų 
Konstituozija ir Konfederacijos strai- 
psnei. Lietuviu Amerikos Ukesu 
klobas matidamas reikale, iszleido 
szia knygute. Preke tik 25c. Todėl 
norinteje gaut ežia knygele siuskite 
pinigus per paczta (Money-Order). 
Lithuanian Am, Citizens Club:‘J?

Sziomie dienomis muso tautietis 
B Ragažinskas pargabeno visokiu 
garimu, Amerikoniszku ir Importitu 
Galima gaut visokiu Arielka, Vyniur 
Arako, Kimelio, Dziniu ir t. t, 
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio.

Duokyte dabar orderi o bus joiuia 
pristatyta in namus,

54-56 N. Malu St., 
Mahanoy City.

paveikslais parodanezeis visa Kanoze 
Kristaus su didžiauseis miestais ant 
svieto; kas prisius §3 apturės Telesko
pą ir szimta paveikslu, Teleskopas 
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. 
Prisuskite savo adresu ir 2c. Marke o 
gausite mano Katalogu.

W.WaidelisIH ‘"J
J^IETUVISZKASp1 OTOGHAFISTAS

M. VARZINSKAS 
205 E. Centro St., Mahanoy City. 
Puikei ir pigei nutraukė visokes 
Fotografijas. Padaro didelus Foto
grafijas isz mažių ir indeda in reimus.

In deda Fotografijas in Špilkas, 
Kompasas ir 1.1. Puikei nutraukineja 
Post-Karozius. Parduoda Beimąs ir t.t

RUSJSZKA —AMEBIKONISKA — LINIJA.
-PUIKIAUSI, DIDŽIAUSI £R GRE1CZIAUSI GARLAIXAI- 

Garlaivai iszeina kas dvi nedelas tarp New Yorko o Rusijos be jokiu perstojimu.
PUIKI GARLAIVAI: CZAR — KURSE •

In Rot tentams 3 Dienas. In Llbawa 11 Dienu. | _ ,
«S1 TreezU Kl„a KIS I Garlslval lezole
S45 Antra Klaea
f(0 Pirma Klaoa

Naujas 
A pra szi m a 
Kaip galima apsaugoti no ligų ir pats 
iszsigydyti be daktaro visokias ligas, 

Plauka puolimą ir užsiauginima, 
Nežali, Papuczkus, Pleiskanas 
ir kitas panaszias ligas.

Nekuriama apgavi jams daktarams 
inmokate po keletą desetku doleriu 
už neiszgydima. Naudokytes greitai 
isz szitos progos. Raszykite tuojaue 
ant adreso pas Specialistus:

Ors. Erundza & Co.
B’dwav & So. 84h. BronklyD.W.

‘APSZYIETA* Mok^liszkai Istoriška Knyga 
palytinti daug isz Lietuviu praeitos 
gyvenimo, spausdintu priesz 20 metu 
su 780puslapiu, preke:

Apszvieta, apdaryta $1,25. 
Mainieris ir LebvrissuGO pus. lOo 

Gaunama pirkt tik pas:
T. Astramski, 943 S. 2nd. St., flilla. Pa.

BUPTURA
VYRU - MOTERIŲ - VAIKU

IR JOS ISZGYD1MAS
BE PEILO - BE OPERACIJOS 

BE PATROTIJIMO LAIKO.

i jj"rn‘į: «• Gni04,;o
. -------- ------- , , Apie dauplaue (laeižlnoelte pae m ūpo agentus arba
A. E. JOHjiSON & CO., (General Poteoger AgteJ 27 Broadway, New York, N.Y. ___

Žinios Vietines.
Redingo geležinkelio 

kompanije pradės dirbti nauja 
tilta ant Main uliezios pra 
džioje atejnanczio meto.

— Virszininkai unijos ap- 
laike žine isz Mc Alisterio, 
Oklahoma, ydant in tenais 
anglekasiai nekeliautu nes te
nais vieszpatauje straika°. 
Agentai pnkalbineje musisz- 
kius ant nugabenimo in tenais, 
bet tuju farizeuszu ne klau
sykit.

Ralphton, Pa. — Darbai 
povalei eina.

— Lietuviu nedidelis būre
lis, apie dvi familijos- ir vienas 
pavienis, ir visi sutikime gyve
na.

— 4 d. patiko baisi nelaime 
viena familija palioku kuriu 
sudege vaikas 8 m. amžiaus ir 
mergaite 10 metu amžiaus ir 
burdingieris baisiai apdegė 
priežastis ugnies buvo jog vai
kai degdami liampa in mete 
briežuka in kege parakokur 
buvo laikyti miegamjam kam
bari ir eksplodavo.

PASAKA.
Apie velnią ir boba.

— Ketverge diena užsidegė 
namas ant Commercial alley 
kuriame gyveno Jurgis Stan
kūnas. Ugnis padare bledes 
ant keliu szimtu doleriu. Na 
mas priguli prie p. P. Žilins
ko.

— Simonas Valūnas pirko 
namus po No. 329 ir 331 W. 
Canter St. Ponas Valūnas ke
tina pertaisyt namus ir per
kelt savo apsavimo ėztora in 
virsz-mineta narna.

— Daugybe vyriu ir mote
rių serga szalcziu. Labai gia- 
ra gyduole ant to yra iszgiarti 
keletą geriu “Hot Puncz”. 
Szita gyduole kožnas gali 
lengvai sau pasidaryti. Paim
kite puoduką vyrito vandens, 
inpilkite stikluka giaro arako, 
pirkto nog Ragažinskio, inde- 
kite szauksztuka cukraus ir 
biskutuka citrinos ir tai 
kas. Lengva, ar ne? Bet 
ke neužmirszti kad arakas 
ri būti No. 1 jio gausite 
riause pirkti pas Ragažinska 
56 N. Main St.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELI).

— Prabaszczius lenkiszkos 
parapijos Szv. Kazimerio, kun. 
Kopytkeviczius turės apleist 
Szenadori ant velinimo dydes- 
nes dalies parapijonu. Terp 
parapijonu neužganadimas.

— Neužilgio susilauksime 
antra lietuviszka R. K. bažny- 
cze, kuria statys ant kampo 
East Lloyd ir White ulieziu. 
Parapije nupirko tuos du lo
tus nuo O’haros už 23 tukstan 
ežius doleriu. Bažnyczios pla
nai jau padirbti, kasztuos arti 
26,000 doleriu o biskupas pa
aukauja 10,000 doleriu. Pra- 
baszczium naujos parapije s 
yra kun. W. Slavinas.

— Grinoriu isz Lietuvos 
plauke kas diena pulkais. 
Kožnas tiukis inejnantys in 
Szenadori adgabena po kelis 
tuzinus. Nebagai atvažiuoje 
ant vargo, nes demokratiszkam 
laike nesusilauks nieko giaro.

— R^. A. M. Milukas iez 
Filadelfijos lankėsi czionais 
per kėlės dienas.

So. Milwaukee, VVis.
Darbai gerai eina, net vilkas 
braszka, uždarbiai neszlekti 
iez kitur pribuvusiam .darbas 
nesunku gaut.

— 6 d. ežio menesio likosi 
suriszti mazgu moterystes, jau
nikis Jonas Maeilonis su pana 
Grasilda Kaetrauckaite, viskas 
buvo kanopiukiausia velijame 
jaunavedžiams laimes.

So. Saginaw. Mieli.
— Darbai gerai eina 

viekas braszka, iez kitur pri
buvusiam darbas nesunku 
gaut.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis isz tu visokiu atsiranda. 
Del nekuriu vyieliu p. Tara- 
daika labai reikalingas nes per 
daug in girtuokliavimą palin
kę.

Rockford, Iii, — Darbai 
gerai eina, iez kitur pribuvu
siam darbas’nesunku gaut, už- 
darbei neszlekti, nog 2 lig 4 
dol. ant dienos, ir merginos 
gerai uždirba teip kaip ir vy
rai.

— Oras szaltas.
— Lietuviu pusėtinas būre

lis.

TŪKSTANTIS 
NAKTŲ IR VIENA 

ARABISZKOS ISTORIJOS 
Perdėjo Lietuviukai

D. T. BOCZKAUSKAS. 

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

Tik Ant Trumpo Laiko!

Gyveno kitados vyras su pa- 
c?e meileje sutikime ir dalino
si nubudimu, niekad pikto žo
džio vienas kitam neisztarda- 
vo.

Velnes matydamas sutikima 
tosios poros net siuto isz pik
tumo, jog negali juos invest in 
pagunda. Naudojo visokius 
budus ydant juosius suerzint 
irinstumt in grieka, nes visi 
stergimai "žetono ėjo ant niek. 
Kando isz piktumo uodega, 
lauže ragus, iždžiuvo kaip sze- 
szelis ir ant galo nuėjo pasi- 
vaikszeiuot in girra. •

Sztai iszlindo isz krumn se
na, apdriekus, susiraukus bo
ba. Buvo tai ragana. Paregė
dama jog velnias yra baisei 
nuliudias, priėjus prie jo už
klausė:

— Ko teip, kumuti nuludes 
ar gal kas szventintu vande
niu tave aplaistė ?

— Ej, ne bobute nuo szven- 
tyto vandenio da galima iž- 
sigydint, bet kada reike ka to
ki in grieka instumt o negali
ma, tai tikrai beda ir pasiūti 
mas mane yma.

— O kur tasai davatkinae, 
kuris nesugrieszintu ?

— Ne kas kitas, kaip tavo 
kaimynai.

Ir apsakė bobai apie viską 
o jieje ant to:

— Natai kas? Nesugrie- 
szins szendien tai ryto; vis ant 
to atsiras proga. Asz taji in
teresą padaritau geriau už ta
ve!

— Netikiu tau! Giriesi ne
reikalingai!

— Nesigiriu jago tik nore 
tau tai da ir szendien susivai
dytu terp saves.

— Susimilk kumute, 
gialbek man!

— O ka už tai duosi?
— Ka tik norėsi.
— Duosi czeverikus?
— Duosiu!
— Na tai gerai, begk 

neszt czeverikus, o asz ejsiu 
pas juos ir pamatysi, jog pa 
kol saule nusileis susimusz 
abudu.

Velnes nubėgo atneszt cze- 
verikus o boba nuėjo pas savo 
kaimyną, kuris are ant lauko.

— Kaip ejnasi kaimyne?
— Da vis pamaželi velkasi 

o tamistele ar sveika?
— Sveika, ir sztai atėjau 

pas tave ydant apsaugot nuo 
nelaimes.

— Nuo kokios nelaimes?
— Nuo tokios, apie kokia 

ne nesisapnavo tau.... tavo 
pati apgaudineje tave jau ne 
myli ir geidže tave isz svieto 
iszvaryti.

— Mano pati? tu meluoji.
— O j teisybe kaimynėli, 

teisybe.

— Ir jieje ant tikrųjų gei
dže mane iszvaryt iez svieto?
■ — Ne tik ka geidže, nes 
yra ant to pasirengus;
kada sugrižszi szendien namo, 
jieje pradės kalbint ydant pa
dėtum galva ant jos keliu, ne- 
vos tau pradės kasyt galva; 
tu paguldyk galva ant jos ke
liu ir akyvai temyk o paregė
si kaip iszyms britva isz en- 
czio, ydant tave papjaut.

— Negalimas daigtae!.... 
netikiu in tai!

— Pats persitikrinsi ir da 
man padekavosi už tai, jog 
tave persergejau.

Atsisėdo vargszas ant kial- 
mo ir apeiverke isz gailesczio.

Boba tuom kart nubėgo in 
kaima pas kaiminka.

— Gera dien kaiminka! ar 
sve ka ir gyva?

— Da sveika ir gyva iez 
Dievo padėjimo. O kaip jum 
pasiveda ?

— Paprastai kaip mano 
senatvei, nes tavo vyras ran
dasi dydeliam pavojuj....

— Kas jam atsitiko? Juk 
paliko namus sveikas.

— Da nieko neatsitiko, nes 
nakti mirs; asz jo mirti matau 
kaip ant delno.

— Dievulėliau mano, susi
milk bobute, ar negali duot 
kokia rodą ant to ?....

— Tai-gi del to ir atėjau 
pas tave, ydant tam užbėgti; 
jisai to nežino, jog savo mirti 
neezioje ant galvos terp plau
ku, — turi jisai ant galvos 
sausa plauka nuo kurio szi 
vakara mirs, jago taji plau
ka su britva neiszpjausi; jago 
geidi jin iezgialbet, padaryk 
teip: kada sugriž namon, pa
prašyk ydant paguldytu galva 
ant tavo keliu, bet pirmiause 
paslėpk britva entije, katras 
plaukas bus ilgiauses ir rudas, 
tas yra iždžiuves, nupjauk jiu 
su britvo prie paties pakaus 
ežio o bukie malszi, pavojus 
praejs, nes kitaip turėtu mirt

Vargsze vaikszczioje po 
grineze baisei nusimynus, dar
bas nesiseka, lauke nekantrei 
sugrižtanezio vyro iez lauko ir 
verke isz džiaugsmo, jog galės 
vyra ižgialbet nuo smert.

Ir vyras negalėjo užbaigt sa 
vo darbo, atėjo namon nusi- 
mynias atsigulė ant suolo, o 
pati turėdama jau parengta 
jau parengta britva, pradėjo 
prie jo meilintis, sėdo szale jo 
tardama:

— Dusziuk paguldyk savo 
galvele ant mano keliu, atsil
sėk sau.

Vyras pamielino sau: — 
Matau, boba turėjo teisybe, 
— nuezluoste nematant puo- 
lante aezara.

Paguldė galva ant paezios 
keliu, o pati jeezkot plauko 
suradus ilgiause, ruda, ir pra 
dėjo nematant isztraukti isz 
enezio britva.

Sztai staiga paezoko nuo 
suolo vyras, pagriebė paezia 
už ranku, pradėjo teezkint per 
veidą su kumsztem ir iszmeti- 
neti josios nedorumą!

Ant niek prieidavę iszaisz 
kinimai, jog norėjo jin ižgial
bet nuo mirties, jog su britva 
norėjo jau tik sausa plauka 
nupjaut, bet vyras ant nieko 
nežiūrėdamas išpėrė moterei 
gerai kaili ir da laukan isr- 
mete.

Velnes stovėjo užlango ne
matomas, viską girdėjo ir ma
te trine rankas iez džiaugsmo 
ir juokėsi pekhszku juoku nu
ėjo sujeezkot boba ydant duoti 
jiai czeverikus už teip gera 
prisitarnavima.

Bet nedrįso prisiartyt prie 
bobos,ydant ir jam nepadarytu 
kokio szposo. Nulaužė szakele 
nuo sauso medžio, užkabino 
czeverikus o paduodamas bo
bai tarė: “kur velnias negali, 

ten siuncze boba.” — F. B.

Kiniszka tauta kaip jau ži 
norna, pilna yra visokiu in-ta
bu paproeziu, kurie europio 
ežiui iszžiuri tiesiog juokingu 
ir kvailysta, nes Kinas vieai 
prieszingas yra beveik visarw 
kas yra europiszko. Paveizdan 
instabiu daigtu mums iszžiuri
ir tas, kad anot Kino suprati
mo, žmogus nepaezuotu mirt 
negali, kad būtinai turi ejt in 
ana svietą paeziuotu. Kinai 
tvirtai tyki in užgrabini gyve
nimą, arba in amžinyete, o 
anot jiu tikėjimo žmogui nepa 
czuotam, labai tenais ne
smagu i gyvenimas, todėl guo 
Jojantis savo ukeeas “dangiez- 
kos vieszpatystee” kaip savo 
ezali Kinas vadina, stengėsi 
iszvengt to nesmagumo, pa
ežiu damasis ’abii anksti; ja- 
go aplinkybes gyvenimo neda- 
leidže vyrui apsipaeziuot ir 
mirezta nepa e žinotu — gal 
ydant anam sviete nereikėtų 
jam ožkų ganyt — rūpestingi 
prietelei, ar szeimyna velionio 
gelbsti jin nuo to sekaneziu 
budu: Jieszko moter'szkes ne 
viruotos, pasimirusios toi pa- 
czioi dienoi, sunesza velionius 
in viena kambari, sustato szale 
vienas kito ir atsibuna vineze- 
vones ceremonija pagal instati- 
mus kiniszko ritualo. — Potam 
neaza lavonus jaunavedžiu isz 
namu ir laidoja arba degina, o 
puodus su pelenais i-tato viena 
prie kito ir užkasa, tikėdami 
kad mirusioje anam sviete lai
mingai ir neapsakomai dėkin
gi bus rūpestingiems priete- 
liams.

Naujas Rudeninis Tavoras
Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu de) 

Moterių, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau 
pirkti negu kitur. Dabar galesite sau nusipirkti gražio Ceikio 
del Szlebes ant’Rudens. Teipgi visokiu gatavu Szlebiu, 
Andaroku, Jekiu ir t. t. Puiku szlebukiu kūdikiams prie 
krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.
Gatavu Szliubiniu Szlebu. Visokiu žeminiu Kotu del moterių ir mergaieziu. 
Kaldros, Blanketai, Plunksnos ir t. t., gausite pas mus geriaus pirkti negu

Asz. kožna diena gaunu paliudijimus 
nog iszgydytu, ka porodo kad be- 
abejones mano būdas gydimo Rupiu- 
ros ira virnarinis spasabosdel iszgydi 
mo ligos. ManoCI 1EM l( '-ELEI' l’RO 
Spasabas <lel gydymo Rupturos yra 
dar placziai žinomas kaipo geriausias 
spasabas del gydimo Rupturos ir 
ypatos kurie kentėjo su taja liga dar 
gal rasti ^agialba. Nerandasi 
jokio namino iszgalbejimo per paczta 
arba per nesziojimo diržio. Ta visi 
žino. Iszradimas mano spasabo 
gydimo ant visados visokiu sztamo 
Rupturos yra tai didžiausias iszradi
mas lig szitam laikui* Kožnas vyras 
motere ar vaikas gal but iezgyditas 
be senoviszku budu baisos operacijos 
asz iszgydu be operacijos, be peilo, 
ne patrotijimo laiko. Atsilaukykite 
arba jaszykite o gausite knygute 
apie g\ dimo Rupturos.

Atsiusiute 2c. stempa.

DR.ALEX’R. O’MALLEY
158 So. Washington St., 

Wilkes=Barre, Pa.
Kur LietuvLszkai ir Lenkiszkai susikalbama 
ir Husiraszoma.

keletąNusipirkite sau 
Buteliu
NORKEVICZIAUS
Geriausia Arielka

Mieste. Tik $1 už Buteli. 
Teipgi ežia gausite ir visokia 
kitu gėrimu. Ateikyte dabar 
priesz laika, duokite tavo 
orderi o bus jums pristatyta

NO. t.
Visam

S. Norkewicz
408 West Mihinof An.

A. G. GROBLEWSKI
Cor. Elm & Main Sti. Ply month, P«. 

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 
Garsiu Lletuvlszku-Lenklszku Vaistu.

Polithania State Bank
Cor. 22<1. & Carson Sts.

S. S. Pittsburgh, Pa.
Vien'iitele Lietuviszka Bunka po priežiū

ra \ aldži <s. Priimant pinigas saczediniinu, 
pradedant nuo $1 ir įlaužiau-*. Mokame 
4 procentą nž sudėtus pas mus pinigus, pri- 
skaitant kas puse metu. Parduodam 
Laivakortes ant visu linijn ir geriausiu 
laivu ir suteikiam visokias rodąs kelionei. 
Uždirbam visokiusRejentalnus dokumentus. 
Lietuvai, reikliuose jtHU, kreipkite-* prie 
vieninteles Liet uviszkos Bankos virsi adresu.

Povilas V. Obieczunas u‘laiko savo Real 
Es'ale ir Insurance oli-a Polithania State 
Banke. Apdraudžia visokia nuosavybe nuo 
ugnies t»*iposgi kaųn senei lietuviu pažįsta
mus suteikia geriausius patarimus visokio.-e 
provose, kaip czion Amerike, te-p ir senoi 
tėvynei, t« iposgi sutaiso visokio* Ruszies 
dok u meni ns. Lietuvai, re atideliokit, pa
sitaikina rcikaliti, kreipites prie manės o 
gan-it gresia ir <-zi rd intra patarnavima. 
P.V.Obii'i unae, 2,’0 »( -arsonSt ;S.S. Piltsbirgh Pa.

KURSK

MERCHANTS
BANKING TRUST COMPANY 

MAHANOY CITY, PENNSYLVANIA. 
Valstijos Kasijerius turi 

sudėtus Piningus Merchants 
Banking Trust Co., Banke isz 
Mahanoy City, Pa. Jaigu yra 
atsargi Banka del Valstijos, tai 
yra ir del jus invales gera 
Banka. Szitas Banka moka 
procentą ant sudėtus Piningus.

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

...DIREKTORIAI...
C.L.Adam, Vice-Prezidentas.

A. Daniszewiczia. 
L. Eckert.

Kiekvienas Lietuvtszkas Sztoruinkafl 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kad^musu 
taulieczei reikalaudami galetu^nusi- 
pirkti ir nereikalautu iszduoti 
piningus dovanai kokiems nors apgay 
vikams tose apielinkese. Sztominkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvaran tuoj ame.
Egiutero No.l.............................. 25c.
Egiutero No.2..............................50c.
Ztnijecznik............25c., 60c. ir JI.00.
Gumbo Laszai.............................. 35c.
Meszkos Mestis....................... .
Trejauka.......................................25c.
Linimentas vaikams....
Gyduoles nuo Kosulio.. 
Liepiu Baisumas...........
Anty-Lakson del vaiku 
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c. 
Vanduo nuo Akiu.........................25c.
L gniat raukia.................................25c.
Skilvio Laszai...............................26c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir

Kruvinosios............................... 75o.
'Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50. 
Gyd. del nemalimo Pilvo............60c.
Milteliai apstabdymui Galvos

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

Kojų...........................................25c.
Geležinis eudrutintojas sveikatos 60c. 
Vaistas nuo Pa pauto..................16c.
Gyd. nuo Grippo......
Plauku apsaugotojas..
Muilas del Plauku.... 
Milteliai nuo Kepenų. 
Rožes Balsainas..........
Kinder Balsamas........
Bobriaus Laszai.........
Szvelnintojas...............
Kraujo valytojas.......................$2.00.
Nervu Ramintojas................... $1.00.
Egzema arba odos uždegimas

pas Vaikus............................$1.25.
Pleisteris (Kasztavolo)...............25c.
Pamada Plaukams.......................25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise...... 25c.
Gyduoles nuo Riemens................. 60c.
Vengriszkas Taisytojas Usu~... .16c. 
Inkstu Vaisias..............26c. ir $1.00.
Akines Dulkeles...........................26c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba

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

.25c.
.25c.
.25c.
.25c
25c.

,25c.

.51.25. 
...60c. 
...10c. 
...36c.
...25c.

.26c.

.60c.
,35c.

J.A. Wayli 
itw, ižduot 
aliuko laikr 
Ii ta" tai 
ta. atėmė 
taorima. 
nekokio tai 
aro psezios, 
eita per an 
irti Waylani 
n teko garsing

Skaityk o žinosi viską.
.Taigų ne turi mano katalogo raszyk 
o apturėsi, geriausiu Armonikų, Skri- 
pku, Klernetu, Tribu ir daugybe 
kitokiu Muzikaliszku Instrumentu. 
Czisto aukso szliubiniu Žiedu, Ziego- 
riu, Lenciūgu, Špilkų, Kolcziku, 
Kompasu auksiniu ir paauksuotu, 
geru Britvu ,visokio skiriaus drukuo- 
janiu Maszinukiu, Albumu portretam. 
Knygų Isz.toriszku, ir Maldaknygu 
kokiu tik randasi lietuviszkoj kalboj. 
Gražiu popieru del raszimo Gromatu 
supuikiauseis apskaitimais ir dainomis 
sudrukuotais apink konvertais tuzi- 

penki tuzinai už $1.00.1 
paauksuotom kvietkom 
'Turiu Teleskopu

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

GABIAS ViSUM
i Didele knyga api 1300 puslapi! 
į Visos 6 dalis drueziai ir pmkei 

ainiai yla. Kasztus nusiuntimo 
mes apmokame. PREKE TIK $4 
W. D. Boczkowiki-Co.

MAHANOY CITY. PA.

0 
i

San Francisko geidže turėti “Liberty Bell” ant 
iszkelmes.

Mete 1915 atsibus avietine iszkelme mieste San Francisko. 
Vaikai isz viso miesto daro peticije in virszininkus miesto 
Philadelphia ydant paskolintu garsinga lucsybes varpa 
“Liberty Bell.” Žemiau paveikslas parodo taji varpa kada 
apleidinejo Philadelphia in St. Louis iszkelme 1904 mete.
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Iszradimas
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