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KAS GIRDĖT?
Svietas net f-udrebejo ižgir- 

dias apie baisia žudinsta kokia 
papilde New Yorke vokifeziu 
katalikiszkas kningas II »ns 
Scm’dt, supjauetindamas jau
na tarnaite Anna Aumul’er ir 
inmete josios kuna m upe. 
Priežastie papildinimo žudine- 
tos buvo ta, jog jaja už daug 
milejo! Kitur placziau apie tai 
apraszome.

Praejta m da likos iszsiuns- 
ta isz Ameriko in užrubeži au
tomobiliu vertes už $40,000,- 
000. Tuosius benzinus vež'tnus 
sinrete net in gyluma A f riko 
del laukiniu valdytoju.

Katalikiszkas organas “The 
Caihob’c Citizen” pranesza 
buk Suv. Steituosia daugelis 
kataliku atsimeta nuo katali- 
kiezkos bažnyczios ir perejna 
ant kito tikėjimo arba tiesog 
nepriguli prie jokio tikėjimo. 
Kaip tasai laikrasztie danesza 
tai Suv. Steituosia randasi su- 
virszum 20,000,000 kataliku, 
30,000,000 protestonu ir 40,- 
OOOJOOO netikineziu. Daugiau- 
ee pameta katalikysta italijo 
nai pribunanti in czionais. In 
laika penkioleka metu pribu
vo in czionais arti tris milijo
nai Italu. Dydesne (dalis tuju 
atejviu susijungė su netikeleis 
ir visai neprisipažinsta prie 
katalikiszkos bažnyczios. Tas 
pats dedasi ir terp kitu kata- 
likiszku tautu. Bažnyczioje 
pradeda apie tai placziau ap
svarstyt ir užbėgt pametimą 
katalikystes.

St Louis tūlas pastorelis per 
pamokslą prikiszo savo para 
pijonams, jog yra vyrai labai 
atezale ir nesiyma ant apsipa- 
cziavimo ir jog praejta meta 
vos 13 poru suvineziavojo. 
Kaltina tame jaunikius, jog 
prie mergų nesiyma. Iszmislus 
pastoris davinėja rodą mergi
nom, kaipo gera del juju ve
lydamas, ydant tosios drasei 
kalbintu t vyrus, o tada josios 
gaus vyrus o jis turės pelną 
nuo davimo szliubu.

Konia kožnas skaitytojus 
“Saules” moka raszyli isz ko 
mes labai džiaugėmės, jago 
pats savo locna ranka paraszo 
su bile reikalu in redakcije 
Už tat ne yra dydele sunkeny
be, jago pats savo locna ranka 
paraszo gromata, prisiuneze 
prenumerata arba danesza apie 
koki daneszima. Mes neturime 
agentu, arba egzekutninku 
krepszuotu, ydant valkiotųsi 
po lietuviszkas apigardas ir 
žmoni m duris varstytu. Mes 
tai laikome už dydele sarmata 
bruktL priverstinai laikraszti 
peikdami kitus laikraszczius 
(kaip tai nekurie agentai yra 
papratia daryti). Visi žino ad
resą in Mahanoy City. Nega
lime rugoti, kas diena gauna
me szimtus gromatu kurias tu
rime perskaityti ir norus už- 
ganadyt. Net keli yra užimti 
prie gromatu. Žinomas daig
ias, jago daug skaitytoju, tai ir 
darbo daugiau.

— Teip-gi primename ir 
tai, jog kaip jau buvo.pranesz- 
ta, jog uždrausta be piningu 
siuntinėti laikraszczius po 
bausme, tai ne tik mes, nes ir 
kiti ižduotojai priversti to lai 
kytis, už tai praezome nevil- 
kinti ir po pasibaigimui pre
numeratos atnaujinti.

į Nieko neženklina raszyt ka- 
I Wikiszkai, jago negyvensi ir 
j nesielgsi kaipo geras katalikas 

'r tikras Christuso mokytinis.

Yra tai labai geras ir pui 
kus papratimas “ligonius at
lankyti.” Lietuvei ta kriksz- 
czioniszka privaluma užlaiko, 
— jau tai neyra ka kalbėti, 
nes tankiause V'ejei atlankimai 
ligoniu daug kenke o ir užbai
gė. Tegul Lietuvoje apserga 
mote-e, tai vyreli, kaip pri- 
grimža bobų pilna grineze, tai 
uodas snapo neinkisztu, o kož- 
na daktarka, — kožna savo 
rodą duoda ir tankiause mote
re su savo rodom užbaigė.

Paliksime Lietuva ta tamsu 
užpeczki, ta szali, in kuria isz 
visu szal u Europos szaszlavoe 
szluofe o pakalbėsime apie 
czionaitinius ligonius ir dakta 
rus.

Apserga vyras ar motere 
Serga ir dejuoje, bet da apie 
daktara nemislina, ba jagu 
bus mirtis, tai ka tas daktaras 
prigialbes? Kam da daktarui 
mokėti? — Bene daktaras nuo 
mirt:es ižgialbes (!!) O kad 
sanitorine valdže nepriverstu 
daktaro pas ligoni parvesti, tai 
retai katram parvestu. Nežiū
ri kad parvesti gera daktara, 
tiktai bile daktaras. Lietu
viams tasai geriausias dakta
ras, katras pribuvias pas ligo
ni klausė: ar buvo kuningas? 
Na, tai jau atliktas kriukis. 
Tuojaus tokis daktaras akyse 
Lietuviu stojesi geriauses. Yra 
tai geras ir gražus daigtas del 
ligonio kuningas, nes kaip li
gonis tiktai dažino, jog dakta
ras kalba apie kuninga, tai 
ižbaimes duszia-ligonio kulny
se atsidūrė. Jau tai tokis ne
kas daktaras, teip kaip narsus 
kareivis, muszasi lig turi gy- 
vaste, teip turi daktaras su li
goniu pasielgti lig mirtei nuo 
jojo neatsitraukt.

Reike ir apie tai žinoti, jog 
nekurie ligoniai labai bijosi 
kuningo ir mirties, tai su tuom 
reike atsidėjus priminatie li
goniui apie pakvietimą ku
ningo.

Tula motere kuri nesenei 
sirgo ir buvo bloga, paszauke 
daktara, kuris tuojaus užklau
sė: “ar kuningas buvo, o jago 
nebuvo, kad tuojaus parvesti”. 
Žmonim tas labai patiko ir po 
iszeimui daktaro, lauke, kada 
ligone mirs. Na ir negalėdami 
sulaukti, parvedė kita dakta
ra, kuris suvis buvo kitokios 
nuomones, negu pirmutinis.

Vyruczei! kaip mes apie sa
ve nesirūpinsime tai ir Dievas 
nepagialbes. Juk aiszkei rasz- 
te szventam pasakyta: “rūpin
kis, o asz tam pagialbesiu.” — 
Jago dievulio nepraszysi, nie
ko neaplaikysi.

Dabar kožnas gali suprasti 
atmaina terp Lietuviu, jog nuo 
kokio tai laiko, gali sakit, 
Dievas apsigyveno terp visu. 
Del ko tai, ir kas maisze terp 
Lietuviu, tai galite dasiprast. 
Szendien ir lietuviszki laikrasz 
czei pradeda ejti vežiom do
rom, nekurie staezei atsisako 
nuo polemikų — ir jog nepri
minęs ypatiszku apšmeižimu. 
Tai labai gerai padaris. Szen
dien ir krepszelninkai apsimal- 
szino su savo praneszimais apie 
“lietuviszka pudima” ir žmo
nių gaivu neužveitines su sa
vo nuobodulo pasakom. Para- 
pijosia pradeda apsimalszinet 
o ir suvisu j apsimalszys, kaip 
ne bus parapiniu jomarku. 
Kuningai daris rodą su isz- 
rinktais parapijonais o ne su 
gaujomis kurie užsitraukia 
degtines vaidus pakelinėje ant 
parapiniu kermoszu. Bus vi
siems geriau ir nerupes nie
kam apie parapije ir bažnycze.

Zudintojas Thaw.

Suv. Steitai nemažai turi ergelio su pabėgusiu Thaw in 
Kanada. Žemiau matome jin ant geležkelio stoties Coaticooke 
Kanadoi kada ji sulaikė emigracijos virezinikai ir areiztavojOj 
Augszcziau parodo iszvedima Thaw isz sudo Sherbrooke, j

Ne szlektas valgis, ne sun
kus darbas žmogaus amži 
trumpina, tiktai visokios pa
kramtos ir rupeseziai o ypatin
gai namines pakramtos.

Teisybe kaip buvo, teip ir 
yra nuoga. Užtat melagyste 
kas kart rėdosi in kas kartas 
puikesnius rubus ydant pri
lankiau per žmonis butu pn-

— Tankei žmogus dreba 
prieez nelaime, o kodėl tosios 
nelaimes nesisaugoja ?

Juom senesne motere, tuom 
augiau turi turėti proto ir 
iktumo. Motere iszmintinga 
iekados ne jaunis saves, ir per 
,i iszsisaugos szando, visur 
ris ant saves atkreips. Jau 
atra save jaunina, tai tuom 
zrodineje savo senatve.

Fr.Redaktoris “Saules” 
Boczkauskas su paeziule sude
da karszta padekavone visiems 
prieteliams ir gyminems už 
prisiunstus gerus velinimus ir 
dovaneles ant 18 metu sukak- 
tuviu apsivedimo ir varduvių 
diena —17 ir 18 Sept.

Tieje, ka lieje aszaras ap- 
viesdami Lietuvius, geriaus 
idaris kaip pirmiause savo 
aidas supras, ir isz saves 
los paveizda, o tada ir tam- 
nelei seks juju pėdoms.

NAUJOS KNINGOS.

Iszejo isz spaudos “Lietu
vos” Ch'cage sekanczios knin- 
gutes: Jonukas ir Maryte, 4 
veiksmu pasaka; . Sulyg Nau
jausios mados, 2 veiksmu ko
medija; Nastute, 2 veiksmu, 
3 paveikslu drama ir Simu
kas ir Magdute, tikras atsitiki
mas — istorijele. Gaunamos 
redakcijoi “Lietuvos” 3252 So. 
Halstead Str. Chicago.

“Jonukas ir Maryte” yra 
tinkama loszti del vaiku para- 
piniuosia mokslainesia, nes tai 
yra labai užymanti pasaka isz 
Pasakoriaus, kuria vaikai jau 
nekarta skaitė angliszkoje kal-
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ISZ AMERIKOS.'
Toki tęva vertėtu pakart.

Pincenning, Mich.— Mikola 
Saidak kelis menesius adgalios 
pargabeno savo paezia isz tė
vynės drauge su 15 metu duk- 
tere, kuriuos nepažinojo, nes 
gyme kada jisai iszplauke in 
Amerika. Tasai latras teip 
neapkentė meigaites, jog ana 
nakti subjaurino jaja kada to
ji miegojo. Pati užtikus jin 
ant karszto darbo ižbego nakti 
isz namu pas kaimynus, o ant 
rytojaus liepe jin aresztavoti. 
Rakalis tėvas likos nusiunstas 
in pavietava kalėjimą Bay 
City.

Bardavo 15 coliu skuros 
už $25

Altoona, Pa. — Juozas 
Hibblen, aplaike 25 dolerius 
už penkioleka coliu savo sku
ros, kuria jam daktarai iszpjo- 
ve, mierije uždėjimo tosios ant 
sudegintos vietos jaunos mer
gynos. Žaidulei abieju gyje 
ir netrukus vienas be szmoto 
skuros o kitas su lopu svetimos 
skuros bus sveiki.

Dvase parode jam turtą.
Marinette, Mt. — A. J. 

Hughes sapnavo, jog jam dva- 
se parode kur randasi turtas 
senoje kasiklosia.

Hughes pabudęs, teip inti- 
kejo m sapna, jog nusidavė in 
kasiklas pradėjo jeszkot taja 
vieta, kur mate sapne parody
ta turtą per dvase. Atejas 
prie tosios vietos, rado puodą 
kuriame radosi daugelis iszpa- 
niszku auksiniu piningu ir 
szmotelius iszkasto aukso. 
Dabartės Hughes ketina pirkti 
taisės kasiklas tikėdamas 
joje daugiau turto.

rasti

Augo per greit-net 
iszejo isz proto.

Marinette, Wis.— Penkiole- 
kos metu senumo Raymondas 
Kennison, sūnūs pastoriaus C. 
S. Kennisono staiga! iszejo isz 
proto. Daktaras užtvirtina 
buk priežasties papaikimo yra 
per greitai augimas ir tai jam 
sumaisze protą.

KUNINGAS NUŽUDĖ 
SAVO TARNAITE

Katalikiszkas kuningas 
nužudė savo tarnaite, 
supjaustė ir ininete 

in upe.

Ntw York.— Kėlės nedelias 
adgalios najorkine palicije ra 
do kėlės dalies supjaustyto 
kūno jaunos mergynos upeje 
Hudson. Detektivai pradėjo 
sznipinet ir ant galo užėjo ant 
pedsakio žudintojaus, areszta- 
vodami katalikiezka kuninga 
Hans Schmidt, asistenta Szv. 
Juozapo parapijoi. Nužudin- 
ta mergina vadinasi Anna 
Aumuller kuri tarnavo klebo
nijoj.

Badai Anna buvo jau motyna 
ir gyveno su kuningu nuo ko
kio tai laiko atskyriam name o 
kaip pats Schmidtas kalbėjo 
nužudė Anna isz dydeles mei 
les, o geisdamas užslėpt savo 
žudinsta supjaustė josios kuna 
in szmotelius ir inmete in upe 
Hudson.

Kun. Schmidt ir Nužudinta Tarnaite

Badai Schmidtas yra ne pil 
no proto o ir Europoje pridarė 
kokias ten bjaurybes ir likos 
nuo kuningyetes praszalintas.

Tai-gi per viena rakali likos 
subjaurinti visi katalikiszki 
kuningai Ameryke akyse pro. 
teetonu.

Negana, jog tasai rakalis 
yra žudintojum, bet da ir pa
dirbėju neteisingu piningu. 
Detektyvai rado jojo kamba- 
rije laike kratos reikalingus 
aparatus dirbimo neteisingu 
bumaszku. Prigialbinejo ta
me darbe dentistas Dr. Murat.

Atkerszino po 20 metu.
Sayre, Pa.— Pati Jono Szi- 

manskio ana diena prisipažino 
savo vyrui, buk 20 metu adga
lios jaja subjaurino krumuosia 
Hugh Hern. Szimanskis isz- 
girdes tai, papuolė m dydeli 
paeiutima, pagriebė revolveri 
ir suradęs Herna nuszove ant 
smert. Szimanskiene da du 
vyrus apkaltino už atemima 
jiai panystos kada da buvo 
mergaite. Inyrszes vyras bu
tu ir tuos du padejas nes likos 
aresztavotu. Del ko motere 
tuojaus neprisipažino kada li
kos iszbjaurinta o ne laukt net 
20 metu?

Meksikoniszki pasikeleliai.

Sztai kaip meksikoniszki pasikeleliai pasielgė laike kares 
Paemia lokomotiva in savo rankas, iszdrasko geležkelius, 
degina tiltus ir ukes. Terp tuju pasikeleliu randasi ir mergy- 
na vardu Juniata kuri dalibauna kožnoje musztyneje.

Szonkaulis truko nuo 
cziaudimo.

Green Bay, Wis. — Bert 
Bardwell, 40 metu senumo vy
ras pradėjo cziaudyt ir nepa
liovė per kokia penkes minu- 
tas. Kada paliovė cziaudyt 
pajuto skausmą szone, paszau- 
ke daktara kuris apžiurėjas 
Bardwelli rado trukusi szon- 
kauli nuo tankaus cziaudimo.

Atidavė paezia už dvi 
karves ir tris szunis.

Middletown, Mass. — Du 
farmeriai isz czionaitines aplin
kines nusistebėjo labai, kada 
skvajeris apreiezke jiems, jog 
negali ižduot kontrakto dalei- 
dženczio mainyti paezia ant 
karvių ir szunu.

Petras Hallstein ir Ilomer 
Simeon atėjo pas skvajeri su 
svarbiu reikalu. Jiedu pada
re terp saves sutarte mainyti 
paezia ant dvieju karvių ir tri
jų szunu ir pribuvo pas skva
jeri ydant tasai ižduotu jiems 
savo patvirtinimą maino arba 
legaliezka kontrakta. Halls- 
teinas teip savo dalika persta
tė: “Mano pati mirė du mene- 
sei adgalios. Gyventi man 
vienam nusibodo, pati Simeono 
yra sztarki moteryszke, o Sim
eonas paezios nereikalauje, ne
turi sesere kuri jam gaspadi- 
nauja. Kėlės dienas adgalios 
užminiau jam apie ezita dali
ka, ar nenorėtu atiduoti man 
savo paezios, na ir nueiderejo- 
me teip: jie man duos paezia 
o asz už tai duosiu jam dvi 
karves ir tris geros kilmes 
szunis, nes jieje verta to!

Ant užklausimo skvajerio 
ar motere Simeono tinka ant to 
maino, abudu atsake, jog da 
apie tai josios nesiklausė, bet 
kada apie suderejima juodvie- 
ju likos jiai praneszta ji tiko 
ant vieko. Sudžę nepasiraeze 
ant kontrakto o Hallsteinas 
atejas namon padare permaina 
ant Simeonu ant ko ir motere 
tiko.

Ant Pardavimo.
Trijų piontru naujas medi

nis namas 60X70 pėdu dydu- 
mo, kuriame randasi groserne, 
buezerne, balbierne, didele sa
le, krutanti paveikslai, kren- 
gelne. Persiduos už neper- 
brange preke. Atsiszaukite 
pas. (-08 o?)

P. J. Niroski.
New Philadelphia, Pa.

Isz Rosijos, Lietuvos 
ir Lenkijos.

’ 1.,

Straikai Rosijoi.
Ryga. — Straikas czionais 

prasiplatimo milžiniszkai isz 
priežasties praszalinimo vieno 
isz meisteriu isz fabriko A. E. 
G. ir per tai pamėtė darbus 
25,000 darbininku. Straikas 
pnstovoeia da tęsęsi.

Baku. — Straikas czionais 
tinesia kasi klosią gazo da ne
nustojo. Dabartės sustojo dirb 
ti fabrike Tagievo ir telefono 
darbininkai.

Skandalas rusiszkos 
policijos.

Kijevas. — Laikraezczei 
danesza apie nepaprasta krata 
sliedovateliaus kancelarijoi 
Charkove Krata iszrode, buk 
toji kancelarije užlaikinejo du 
namus paleistuviu, kuriuosia 
atsilankinejo dukters isz ge
riausiu szeimynu.

Vienam isz tuju namu pali
cije rado dvi dukterie turtingo 
kupeziaus Afraksimovo, ku 
rias aresztavojo dvi nedelias 
už politikiezkus prasižengi
mus.

Mergynos pripažino, buk 
naczelninkas Barbasovas kan
kino jiaiees per keloleka dienu 
pakol ne pristojo instoti in jo
jo namus paleistuviu.

Tvarte rado tris lavonus su 
iszsukintom kojom ir rankoms 
uždengtos meezlu. Nachelnin- 
kae bjuro Barbasovos pabėgo 
o jojo pagialbininkai kaltina 
jin už viską. Visus aresztavojo.

Ant pardavimo.
Puikus didelis namas su biz- 

neis Middleport, Pa. Locninin- 
kas nori parduot isz priežasties 
ligos. Didelis namas 40 x 50 
pėdu didumo geriausioj vietoj 
visam mieste ant didžiausios 
uliezios. Tame name randasi 
salonas, sztoras ir buezerne ir 
viską nori parduot už maža 
preke. Locnininkas tame name 
iszbuvo 12 metu ir visada dare 
giara bizni, bet nesenei labai 
sirgo ir dar nedrūta sveikata, 
todėl yra gera proga Lietuyiuj 
ineiti in apsimokama bizni ir 
ingyti turtą už ne didele suma 
piningo. Jaigu kas norėtu 
apie daugiaus dasižinoti tegul 
atsiszaukia in “Saules” ofisą 
Mahanoy City, Pa. (f •})

AKIVOS-ŽINUTES
— Afrikoniszki slonai kasz 

tuoja nog 6 lig 7 tuketaneziu 
doleriu, Indijos slonas kasztuo 
ja 5 tuketaneziai. Žirafas ir 
beveik tiek kasztuoja Puikius 
hipopotamas kasztuoja $3,000 
Afrikoniszkas Havas nog 1,000 
lyg 1500. Bengalijos tigrisas 
800 lyg 900 o verbliudas nog 
400 lyg 500 doleriu.

— Kalafornijoi per meta už 
dera 750 tukstaneziu tonu vy- 
nuogu o kuriu verte isznesza
15 milijonu doleriu.

— Milijonai vyriu Indijoi, 
gyvena, paezuojasi ir užaugi
na vaikus, uždirbami tik 50^ 
ant nedėlios.

— Japonijoi randasi tokiu 
szeiminiu kurie varo ta pati 
užsiėmimą arba bizni per 500 
770, o ir net 1,000 metu.

— Daugiaus kaip 20 milijo 
nu dieliu buvo naudoja
mi per meta 25 metu adgalos. 
Sziame laike nei milijonas ne 
buna sunaudota.

— Per paskutinius 500 me 
tus. Meksike iszkase sydabro 
vertes ant 13,050 milijonu do
leriu.

— Norvegai ilgiausia gyve
na, Iszpanai trumpiausiai.

— J aponai yra geriausi isz- 
dirbejiai adatų ant pasaulės.

— Dydžiausi žiogai randasi 
pietų daliję amerikos, kadangi 
ju dydumas isznesza 5 coliu 
ilgio.

— Dydžiausias fabrikas 
spilkucziu randasi Birming
ham, Anglijoi, kur per diena 
ju padirba 37 milijonu.

— Vyrai greit dingsta, ra- 
ezo garsingas Prūsas, jis sako 
jog in 3000 metu nog ežiam 
laikui bus tik vienas vyras del 
220 moterių.

— Verbliudas pradeda dirb 
ti sulaukiąs 4 metu ir nog ta
da dirba per puse szimt-me- 
czio. Jisai panesza ant pecziu 
100 svariu, kur mažai arkliu 
gal paneszti vos 250 svaru,

— Mieste Tokijo Japonijoi 
randasi 800 visuomeniszku 
maudyklų kur per diena iszsi- 
maudo 300 tukstaneziu žmo
nių dykai.

— Druska, Italijoi, turi.but 
pirkta tabakiszkam krome, nes 
druska kaip ir tabakas pri
guli prie valdžios monopolaus.

— Isz visu gromatu kurie 
esą iszsinncziamos per svietą 
i dalis yra paraezyti angelskoj 
kalboj.

— Ilgiausias tyltas sviete 
randasi nepertoli Sangong, Ki
nuose, o kurie turi ilgio 5j mi 
liu.

— Isz Siberijoe per meta 
iezsiunczia §0 milijonu svaru 
sviesto.

— Austrijoi vale vaikams 
paezuotis kada daejna 14 metu 
amžiaus Francijoi vyras turi 
būti 18 metu senumo o mote
re 15. Iszpanijoi vyras 14 o 
motere 12 Ungarijos katalikai 
vyras 14 motere 12 o luteronai 
vyras 18 motere '15 Graikijoi, 
Portugalijoi, ir Svaicarijoi, vy 
ras 14 motere 12. Rosijoi ir 
Sakeonijoi vyras 18 motere,
16 Turkijoi kiekvienas jauni
kis ir mergaite kurie moka 
atsakaneziai vaikezeziot ir su
pranta religijos ceremonijas 
gal paezuotis.

Ant Pardiavimo.
Arba ant raudos, salunas su 

namais ant West Centre St. 
Mahanoy City, Pa. Gera vieta 
parsiduos pigei isz priežasties 
lygos savininko kuris turi 
važuoti in Karalaiczius gy- 
dintis. Apie daugiaus dasiži- 
nokite pas (to 78)

P Macziokas.
626 W. Centre St.

Mahanoy City, Pa.



Tik turtingus paskyria ministeriais,

Randas daugiausia paskyria advokatus, 
kitus ant dinstu ministeriu in kitas vieszpatyetes.

teip padaryt: Ant S doe Auk 
sinio Kraszto stovi turtingiau
sias palociue ant svieto, isz 
czisto aukso pastatytas ir daig 
tai jame ira i. z aukso ir kara 
laitee drabužei, lova, stalai, už 
dangalas, pucd akai ir toriel 
koe. Turime padirbt puiku 
laiva, apd >t auksine bleke, o 
kad tavo ekarbbziuje randas- 
penkios skrynios aukso, per 
tai paliepk eavo auksoriaus 
idant tieje padarytu isz tojo 
materijolo visokiu zoboveliv, 
kaipo: peteliezku, paukezeziu, 
žvėriuku, stovileliu ir visokiu 
rakandu ineodintais brangei» 
akmenais, o su tokiu tavoru 
pavėlins mums prisiartint prie 
Salos Auksinio kraszto d gal 
ir pamatisim pulke karalaite.

Nusidžiaugė jaunikaitiss isz 
♦okios iezmintingos rodos, lie
pe padyrbt tuojaus laiva ir su 
szauke iez visos karalyste? auk 
sorius ir turėjo diena ir nak
ti dirbt ka tarnas buvo pasa
kęs, o padirbtus daigtus sune- 
sze ant laivo. Kada jau viskas 
buvo pabaigta, karalaitis su 
tarnu pereirede in kupcziue, 
sėdo in laiva ir per daugeli 
menesiu pribuvo prie Salos 
Auksinio Kraszto.

Tarnas iezrinko keliolika 
puikiu zoboveliu, inviniojo in 
szilkine skepetaite ir tare in 
karalaiti:

— Aez ejnu in palečių, o 
tu liepkie visus daigtus pasta 
tyt ant stalo ba gal man pasi
seks atveet karalaite ant laivo

Ir nuėjo drasei m paketu 
karalaites, kuris stovėjo ant 
kalno. Inejdamas ant kiemo 
paregėjo jauna mergina seman 
te vandeni iez ezulinio su auk- 
eineis viedraie. Paregėjus jin, 
nusistebėjo labai ir užklausė 
isz kur ir ko atėjo.

— E<miu kupezium ir ne- 
ezu tavora ant pardaeymo — 
atsake spakainei tarnas ir paro 
de jai auksinius daigtus suvi- 
niotus in skepetaite.

— Ach, kokios tai puikios 
zobovelee! — paezauke mer
gina.

Pastate viedrus su vandeniu 
ir pradėjo peržiurinet po kalei 
ra daigtus.

— Nieko puikesnio ne ma 
tiezia ant svieto, turi dabar ej-

1 tie su manim pae mano ponia. 
' kuri labai myli tokius daigtus 

o žinau jog vieką nog tavęs nu 
pirks.

Nevos kupezius nesidavė du 
kartus praezitis ir nuvejo tuo 

! jaus paekui mergina, kuri nu- 
' vedi jin pas karalaite.
; Apžiurėjus brangu tavora, 

karalaite tarė meilingai.
' — Ira tai daigtai labai pui-
1 kus ir brangus, 
1 noringai pirkeu 

tori už juos.
— Puikiausia 

atsake kuj ežius 
tik esmių tarnu 
o ta ka matai 
priesz ekarba (sukrauta ant jo
jo laivo. Jago vėlintum eav pa 
matyt, džiaugtumeisi, ba ne 
vienas karalus ant svieto nie
ko panaszaue ne turi ant svie
to.

— Tai ejkie, pasakikie sa
vo ponui, idant man prisiunstu 
ta viską, o užmokėsiu jam gau 
šiai, gerau ne kaip kokis mo
narka ba niekas su manim ne
gali ligintis turte.

— Puikiausia ir turtingiau 
soji karalaite — atsiliepe kup
ezius vela — ira tai negalimu 
daigtu iezpildint juso norą, ba 
tavoras mano pono ira milži- 
niezkas jog užimtu keliolika 
nedeliu pakol sunesztu in pa 
leciu ir daugibe vietos, Ne tu
rime tiek žmonių ir skubinam 
su sugrižymu namon, o gal nu 
siunsi eavo tarnaites kuriuos 
iszrinktu fav vieko ka geistu
mei nupirkt.

— Ne! pauezauke karalaite 
— da ezendien turiu viską pa 
matyt; nuveskie (mane ant lai
vo tavo pono, tegul jisai pats 
man parodo skarbus.

To tiktai norėjo ieztikimas 
tarnas tuojaus nuvede karalai
te ant laivo, o paregėdamas ja 
ja karalaitis_karta; ba persitik 
rino jog buvo tūkstanti kartu 
puikesne ne kaip mate ant por 
treto. Su muezanczia ezirdže 
apvedinejo jaja per ,laiva ro- , 
dindamae tukstan ežius visokiu 
puikiu zobovelu.

Karalaite su dyvu apžiūrine j 
laite, kuri tau iro meilesne užjjo viską ir norėjo nupirkt vis-1 
tavo gyvastį, per tai turime ka. |

Ona nuo milemo dovana aplaike, 
Su kuriom neserei susitaikė, 

Bet nuo katro, tai nežino, 
Nes mano, buk tai nuo Antano.

— Kur Antanas?

Isztikimas tarnas

Vienas karalus mirdamas 
liepe paszaukt pas save iszti- 
kema tarns, kuris per visa sa
vo gyvenimą ne karta davė 
pažint jam savo prinszima ir 
iszminte dabar atsiliepe in jin

— Tarnavai man nog jaunis 
tos isztikimai ir teisingai, žinau 
jog apart tavęs ne turiu geres
nio prietelaus idant galetau 
pavest eavo sunu vienatim 
Jaucziu jog smertis artinasi no 
rinte gana geidžiu da gyvent 
pakol jisai ne pastos in metus 
jaunika:czio, iszmintingu ir da 
sektu. Tu tik vienas gali už 
vaduot Prisiegk man jog tu 
turėsi ant jojo savo jausla kai
po tėvas, davireei jam savo iez 
mintingas rodąs ir mokinsi vis 
ko, ka privalo žinot ir mokėt 
o tada spakainai galėsiu uždą 
ryt akis.

— Prislegiu tau, karalau,— 
atsake tarnas —jog tarnausiu 
jiam teip kaip ir tau tarnavau, 
o jagu reikes atyduosiu mani 
gyvaeti jagu to lūs reikalinga

— Tai gerai mano priete- 
liau — atsake mireztantis — da 
bar numirsiu spakainai, o po 
mano emertei palinksmink jin 
ir pasakyk jam mano paskuti- 
nia valia. Atyduosi jam visus 
mano skarbus parodysi visus 
žemeziugus, auksa, sydabra, 
akmenis apvesi po palociu 
idant žinotu visus kelius pas 
lapties ir slaptingus kamba
rius, nes ne atydarisi jam duris 
melino pakajaus, kur randasi 
portretas dukters karalaus Sa
los Auksinio Kraszto. Jagu ta 
portretą paregėtu tuojaus in 
eimiletu kareztai ir norėtu jia- 
ja turetie sau už pa ežia o tas 
apsipaeziavimas butu del jojo 
pavojingu ir pylnas visokiu ne 
laimiu. Per tai sergek jin ir ne 
inleisk in melina pakaju, o at 
simink teipos-gi apie prisiega

Isztrauke rankas in tarna o 
tasai padavė savo ant ženklo 
prisiegos; po tam puolė kara
tus ant paduszku ir numirė, ne 
isztardamas ne žodžio dau
ginus.

Ant žinios apie smerti tėvo, 
sūnūs graudžiai apsiverke ir 
per ilga laika tarnas ne galėjo 
jin su ramint. Per visa laika 
gailės ežio jaunikaitis nepasiro- 
dyne jo žmonims per visas die 
nas persėdėjo namie klausida- 
mas savo isztikimo tarno apsa- 
kimu kuris apsakinėjo jiam 
paskutinius žodžius mirsztan- 
ežio tėvo. Ksda metas laiko 
praėjo tarnas pirmutinis atsy- 
liepe in ji:

— Dabar turiu apžiūrėt tur 
ta tavo nebaezninko tėvo ir vi
sus skarbus. Eykim, apvesiu 
tave po visa palociu idant su 
viskuom apsiprastum ir pažin
tum, apžiūrėtum sidabrą, viso
kias brangenybes ir perskaiti- 
tum auksa prikrauta skarbeziu 
je tavo tėvo.

Ir nuvejo abudu. Tarnas ve 
de jin visur bet duriu vedan- 
cziu in melina pakaju ne aty- 
dare o apleidęs jin nuėjo to 
lau. Kada sugrižinejo karalai
tis patemino jog vela taji paka 
ju apleido, o karalaitis paklau 
se priežasties.

— Ne gali in czionais inejt 
mano karalau ba inpultum 
in didele nelaime nog kurio 
turiu tave serget.

— Tai negalimas daigtas,— 
atsake užsispyrės jaunikaitis,-

privalau ir turiu žinot mano 
visa palečių, ne esmių jau ku 
dikiu, baidiklu nebijau, nelai
mes nenusigąsiu o labiau no 
riu jais pažint idant žinotau 
kaip nog ju ga’etau atsigint, 
atadaryk tais duris tuojaus. •

— Ne pone, ne liepk man 
to daryt! Prieiegau tavo te 
vui, jog tu duriu tau ne atyda 
rysiu, ir to neiszpildinsiu. At 
simink, jog tokie buvo norae 
tėvo, ir privalai jin paguodot 
Jisai žinojo geriau, del ko tau 
uždraudė in ji inejtinet.

— Tėvas tada mane laike 
už kūdiki, ir ne mielino apie 
tai, jog ne turėsiu atsileio pa
kol neatidarysiu tuju duriu. 
Vyras, kareivis ir monarka ne 
privalo bijotis nežinomas ne
laimes ir priesz jaja tolintis; 
nesitolineiu iez ezitos vietos, 
pakol man duriu ne atdarysi.

Ka-gi galėjo ieztikimas tar 
nas padaryt? Žinojo, jog ant 
nelaimes portretas buvo teip 
pakabintas ant sienos, jog kae 
durys atidarė tuojaus turėjo 
pareget; Karalaite Salų Auk
sinio kraszto, buvo teip ste
buklingai iezmalevota, jau ro 
doe buvo gyva ir redos in kož- 
na juokėsi ir eznekejo. Pa
veikslas buvo iszdetae deiman
tais, kuriais buvo ineodyta ka 
runa karalaites ir žibėjo teip 
puik ei jog kae tik pažiurėjo 
tai vos neapjako no ezviesos.

Senas tarnas dūsaudamas ir 
linguodamas galva sieke in 
pundą raktu, lezeme iez juju 
dideli rakta navatnai kaustitas 
inkiszo in spina ir apsuko o 
norėdamas kanecz apsaugot 
jaunikaiti nog paveikslo inei- 
damas pirmutinis užmėtė savo 
ploezcziu ant portreto. Nes ka 
Talaitis pamatęs nutraukė plos 
ežiu nog rėmu ir paregėjo ste
buklinga pana. Buvo teip pa- 
toga, teip gyva, jog nelaimin
gas jaunikaitis puolė su klike- 
mu ant grindų apmiręs.

Pake’e jin tarnas, verkda
mas nunesze ant lovos ir pra
dėjo drutu vinu trint visa pa
kol neateigaivino.

— Nelaime! — paantrinejo 
nuolatos, — stojosi nelaime! 
Kas dabar pasidarys isz 
mano Dieve!

Karalaitis atsigaivinęs, 
mutini jojo žodžiai buvo:

— Keno tai portretas?
— Duktė karalaus 

Auksinio kraszto— atsake nu- 
ludes tarnas.

— Milių jaja teip —tarė ka 
ralaitis, jog be josios ne galiu 
gyvent. Turiu jaja gaut už pa 
ežia, arba dingeu. Tu mano 
esi prietelie, per ka duok rodą 
ir gelbek mane.

Susirūpino da labjau isztiki 
mas tarnas ir ilgai mielino ko
kiu spasabu galėtu gaut kara
laite. Buvo puikiause ir tur- 
tingiauee ant viso svieto, nes 
ne norėjo už vyro iezteket, ba 
žinojo jagu paims del eaves 
vyra, tai lauke jin greita ir bai 
si smertis.

Mielino diena ir nakti iszti- 
kimae tarnas, ant galo stojo 
prieez jauna karalių ir teip pa 
sake:

— Karaliau ir pone mano, 
prislėgiau tėvui tavo jog tau 
tarnausiu ir gyvaete eavo pade 
siu jagu to reiketu. Stojosi di
dele nelaime, jog ne paklausei 
jojo valios, o kad neira kito
kios rodos ir geidi turetie kara

to, o

pir-

Salu

gero darbo ir 
vieką. Kiek

karalaite — 
d rasei — aez 

turtingo pono 
ira niekuom

milijonierius ir 
• Ta’gi tomis 

dienomis likos paskirtas ministeriu in Norvegiją Albertas G 
Schmedeman, vienas isz turtingiausiu kupeziu isz Madison, 
Wis.

Nuvede jaja in žemutinius 
pakajus kur viekas da puikiau 
buvo prie ezviesoe žibruties, o 
kada iszejo in virezu o saule 
szviete vela ir ne pažino jog 
jau antra diena prasidėjo kaip 
apžiūrinėjo puikus daigtus. 
Ne jaute to jog vos ženge ko
ja ant laivo 
liepe plaukt 
laivoriame 
kaip žaibas.

Ant galo apžiurėjo viską, pa 
dekavojo kupeziui, ojautda 
mas nuvargima, paliepė idant 
vestu in palociu iez kur pri 
siuns žmonis idant nupirktu 
daigtus suneszt in eavo paka 
jus ir užmokėt kiek p:iguli.

Vos prisiartino prie kraezto 
, laivo su pereigandimu parege 

jo jog ant pilnu mariu o n< 
kraeztu jau ne buvo matyt Sa
lų Auksiniu Kraeztu.

— Ach! — paezauke užlauž 
, dama rankas, — apgavo mans 
1 ir likausi paimta panevale. Ga 

vauti in rankas razbaininko 
1 kurie kupezium praeimine nes 
, vėlinu numirt re kaip ilgiaus 
. pasilikt po jojo valdže.

Ir ieztrauke 
ezokt in mares 
pagriebė jia in 

. druezei.
— Nesibijok

; karalaitis drebar ežiu balsu— 
ne esmių ane rabaininku are 
kupezium tik esmių eunum ka 

5 ralaue o eklipas mano ir milži 
, niezku kaipo ir tavo tėvo Mi- 
1 liu tave szirdingai del to pa- 

griebu tave priverstinai ba ži- 
i nojau jog ne nori pasilikt nie 
■ keno paezia. Kada, paregėjau 

tavo portretą puoliau apalpias 
o atsigaivinęs prislėgiau sau 
jog turiu tave arba pate ding 
su ba gyvastie mano nieko ne 
ženklina be tavias.

Patyko karalaitei toji kalba 
ir meilingai pažiurėjus ant jo 
jo apeimalezino, o kada pertik
rino jaja, jog be josios ne gali 
gyvent, sutiko pasilikt jojo pa 
ežia ir užmirszt apie relaimee 
kuriuos jaja grasino

Ieztikimas tarnas tuomkart 
sėdėjo nuolatos ant laivo ir 
grayno ant alfos, klausė ka 
kalbėjo vilnie, ka murmėjo 
vėjelis, ka sznabždejo žibantis 
žvaigždes ant dangaus. Džiau
gėsi labai giluku eavo pono, 
nes negalėjo užmirszt žodžiu 
eavo seno karalaus ir drebėjo 
nuolatos priesz nelaimes kuriu 
ne žinojo.

Kada teip sėdėdamas ir 
graindamae iez tyko, paregėjo 
tris juodus juodvarnius, lekjo- 
janezius auksztai laivo.

— Krrr, krrr! — paezauke 
vienas; — žiūrėkit tai karalai
tis veža pavogta karalaite iez 
Salų Auksinio Kraezto I

— Da ne turi josios.
— Kaip tai ? J uk sėdi szale 

jo po žėgliu arti virezaus laivo
— Tai nieko ne ženklina; 

veža eužadetyna, kuri trum
pam laike ketina su jaja pa- 
ožiuotis nes ne žino, jog kada 
priplauks prie kraezto, arklis,

ieztikimas tarnas 
nuo kraezto eavo 
o laivas plaukt

Ilinojaus steite yra ežia terp 
Lietuviu, 

Gali pamatyti ir be piningu, 
In Szv. Ludvika nuvažiuokite 

Ant lietuviszko atryto nusi- 
duokyte, 

Tai vyruti prisižiuresyte, 
Ir juoku invales turesyte. 

Ten ižgirsite dydel c pytna, 
Ir navatna staugimą,

Nakti subatoje, 
Per diena Nedeloje.

Skylėta armonika, 
Suklarus skripka, 
Ir bosai dejoje, 

O geriause del visu pas daboje, 
Kaip bobele dainuoje.

Sausas balsas gerždantis, 
Kaip moiczines kates kniau- 

kentis, 
Dalibuktokis koncertas, 

Tai ne bile kas.
In vidų nereike eit, 

Tiktai ant strvto stovėt, 
O džiaugsmo bus invales, 

Užmirszt ylgai negales. 
Kad giedorka, tai giedorka, 

Kaip Gudeliu kantorka, 
Geriaus butu, kad ta ma

muže žiotis uždarytu, 
Svetimtaucziu ne juokytu.
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A. OLSZEWSKIO BANKA
3252 So. Halsted St., - Chicago, III. |

Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. | 
ĮSTEIGTA 1893 METUOSE. X

.T
PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolierio iki didžiausių sumų ir X 

moka už juos 3 procentą. f
SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste. •} 
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir storus X 

ant lengvų išmokesčių. X
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą. X 
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus paliktus kitose T 

bankose. į
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų- į 
SIUNČIA pinigus į Lietuvą, Rosiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai- į 
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rosijos konsulio jį 

pasportus važiuojantiems Lietuvon, Rosijon. £
PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir X 

pigiai. X
IR KITU miestu lietuviai gali pasidėti pinigus šioje Bankoje ant procen- X 

to. Rašykite mums, o gausite pilną informaciją apie pinigų paside- J 
jimą ir išėmimą. £

Rašydami adresuokite šiteip: X

A. OLSZEWSKI BANK į
3252 S. Halsted St., Chicago, Ill. jį

isztikima ir narsu

rankas idant 
nes karalaitis 
glebi ir laike

— paezauke

visas auksinio nužvengs ant jo 
jo pasveikinimo karalaitis ap
imtas puikumu arklio norės 
ant jo užsest, o kada arklis iez 
'eks in padanges ir abudu su 
djg«, jog ne dulkeliu juju ne
suras.

— Tai baisus daigtas, nes 
ar ne gali iez to iezsieaugot?

— Galimas da’gtas, jago su 
ras teip
prieteliu, jog in v eta sėst ant 
arklio iezims jiam iezauees pei 
Ii, kurie ira tenais paslėptas ir 
durs su juom in kakla, tada 
viena nelaime dingtų, 1 ei ira 
tai negalimu daigtu ba kas 
apie tai pasakitn, pavirstu igi 
keliu in akmeni, o karalaiczto 
ne iezgialbes.

— Teip, teip resiranda pa 
gialbos del karalaiczio ir jojo 
sužadėtinės, norints ir iezsieau- 
gotu pirmutines nelaimes ir 
pribūtu in palociu, tai ras pa- 
kajuosia ant stalo du puikus 
plot ežius pasiutus isz aukso ir 
iszsodintais su brangeis akrne- 
nais, jog kitu tokiu nesiranda 
ant svieto, pei ka norės uždėt 
ant saves ant svodbos, nes ne 
žino nebagelei jog kada uždės 
tai abudu sudegs ant pelenu.

— Ar niekas ne gali juos 
apsaugot, norints ir žinotu, ba 
pavirstu in akmeni igi juostai.

— Nes aez žinau, jog ir nog 
tos nelaimes galėtu jin apsau
got tas, kuris paimtu plotcziu 
ir inmestu in ugnį, nes kitaip 
negali to padaryt kad su geleži 
nem replem, ba kitaip pats su 
de^tu.

— Ir tai nieko negialbetu’ 
— paezauke tn ežias juodvar
nis — norints ir iez tosios ne
laimei iszsieaugotu taikaniez 
turi nusiųst, ba laike ezokio 
su karalaiczium jaunamarti, jo 
jo pati puls ant grindų kaipo 
negiva, ir niekas, jos ne sztant 
atgaivint ba niekas ne žino, 
jog reike jei kakla perdurt ir 
teip ilgai krauja cziulbt pakol 
neatsigaivie. Jsgo to ne pada
rys karalaitis numirs iez dide
le galef ežio o karalaite palai 
dota bus giva, ir ant to nesi
randa pagialbos, ba kas apie 
tai paeakitu, tai visas pavirstu 
in akmeni.

Nulėkė juodvarnei, o ieztiki 
mas tarnas nustojo graynt ir 
igi rytojaus prasėdėjo ant lai
vo užsimislinias ir gerai ap- 
svartindamas žcdžius seno ka
ralaus.

— Prislėgiau numirt už jin 
jago to reiktu — kalbėdamas 
pate in eave su didelu gailės 
ežiu ir dūsavimu.

Kada priplaukė prie kraszto 
iezsipilde viekas ka juodvar
niai buvo kalbeja. Arklis auk
sinis su žvengimu prisiartino 
prie karala’czio, kurie norėjo 
ant jo užezokt, 1 
tarnas isztrauke peili iez au-' 
sies ir smarkiu ipu kirto ar
kliui i 
negivas ant žemes.

(Tolaus bus).

nes priezokiae
> noili i ei *

Ten kur apie Wdkesberius, 
Dagbdau ap'e L’etuvius, 
Ypatingai apie bobas, 

Dydelei nelabas.
Ant vieno loto, daugelis gy

vena,
Nes kas ten darosi, tai jau 

gana, 
Kaip bobos susipesza,

Tai viena kitai szpiga (?) at- 
kieza.

Ant to atryto konia visi gy- 
mines,

O bobos baisei netikusios, 
Už tat ir nuolatos provojiei, 

Per ka anglikai juokėsi.
Kad vyrai iazmin ingi butu, 

Užpakali apipliektu.
Tada viena kitai nerodytu, 

Ne nesiprovutu.

Tokis gyvenimas, 
Tai ne kas, 

Žmogus davadnas ne gali būti, 
Terp girtuokliu gyvuoti. 

Daug tokiu apigaidu turime, 
Kur daugeli girtuokliu ran- 

d ima, 
O jagu insimaiezo davadnas. 

Tai jau buvimas nekas. 
Geriausia in kitur nukeliauti.

Kad atsilsi gauti, 
Ba kur girtuoklei gyvena, 

Tai jau gana.

Jau aez nekarta kalbėjau, 
Ir del visu žinia patalpinau, 

Ydant, jagu re yra skaitytoju. 
Su savo dvilekiu neeikabytu;

Tiktai kiaule lenda in darž<- 
svetima, 

O žmogus n'ekada.
Asz telegramos priymu, 

Juk ir talpinu,
In gurbą grąžei padedu; 

O paskui in p« ežiu indedu.
Kas nenori skaityti,

Tegul nebando raezyti, 
Ba vietos ne turės, 

Ne eavo darbo nereges.

Vienoj'e kaiczemoj’a, 
Nepamenu kokioje dienoja 

Su stiklais kariavo, 
Neviena skai džei užgavo. 
Vienas teip emarkei gavo, 
Kad net nesi nuo ve:do nu

obliavo,
Tai daktaras daug darbe 

tuiėjo.
Kol nosi ta pa ežia pridėjo, 

Bus lig smert žine, 
Ba dydele rumbe. 
Taigi rupeziuojesi, 
Ir nesipaeziuojesi,

O mergynu yra nemažai, 
Net keli tuzinai.

GERIAUSIAS KONCERTINKAS Ir Armonikas 
gausi pas mane, taipgi visokius muzik. 
Instrumentus ir lietuviškas knygas.

in takia infftMnnnk Rašyk man Katalogo reikalaudama, korį m KftKla, JOg 138 puolė pasįuu£įu visiem dykai. Adresas:
M. J. Damijonaitis, 

812-814 W. 33rd St, Chicago, III

SKAITYKITE

Listazka AGENTŪRA IR KOJOTAS BANTO
Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje 

turiu dideli agentūra ir kontora bankini 
savo loonam name vertes $12,000,00 
Parduodu laiva-kortes ant geriausia ir 
greioziausiu laivu. Siunoziu piningas in 
visas dalis svieto, nelai) y lamas piningos 
pas save nei vienos dienos, bet tnojaoe

iszsiunoziu in prisakyta vieta, Iszmainau Ilusiszkus piningus ant ameriko* 
niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisius 
marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite sziteip 
4. J. KEYDOSZ1US, 202 TroySt. Dayton. Ohle.

DR. KOLER, LIETUVIS GYDITOJAS
Yra tai vienatinis gyditojas Pittsburg®, diplomavotu 

Varszavoje, kuris turi suvirsi 15 meta iszbandimo, 
gydime visokiu liga. Iszgydo visokes ligas nepaisant isi 
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinm Trotimm 
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydn 
Savvaliszkas Ligas. Jiojo speoialiszkumas yra gydimu 
ūžsisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, PlauczK 
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Krauja Nubegim 
Ulaiaaejosian Li^as kad ir najinanozios nog Tava,

Reikale raszykite ant adrese
M FQ1 ED Avė., Pittsbtrg, Pb,

...ISTORIJE SZVENTA...
SENOJO IR NAUJO 1NSTATYM0 

Noo Sutvėrimo Pasaulės iki Kristaus Viszpatis užgimimui lyg Paskutinio Sūdo.

PARASZE 

VISKUPAS MOTIEJUS VOLONCZAUSKAS 
SU 50 PAVEIKSLELU.

HO.Puslapiu. 6{x9 j Coliu Dydumo. Preke Tiktai 35c.
Nusiuntimo kasztus mes apmokame.

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

TVANAS.
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UNION NATIONALBANK
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STOCK 8125,000. SURPLUS IB PKOFITS 8300,000.
Suv. Valsu Randas turi musu banke sudėtu piningu.

Mokame antra procentą ant Budėtu pinigo. Procentą pridedam 
prie juso 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.

HABBISON BALL, PreaidenUs. »-»d. ryte lig 3 popiet
F. J. NOONAN, Vice-Preaidentas. Subatomis 9 kg 13-ad.
W. H. KOHLER, Kasierius. _________j
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Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-Now York gyvuoja Vienatinė Ir Didžiausia'LIETUVIŠKA 
APTIEKA Provizoriaus VINCO J. DAUNOROS, kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius 
nuo visokių apgavikų ir gydyti juos tikrai geromis ir pasekmingomis gyduolėmis nuo 

visokių ligų ir kūno silpnybių.
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų prityrimu išrado daugybę specijallSkų gyduolių, 

sutaisytų 1? šviežiausių ir geriausių medikamentų Ir labai pasekmingai gydančių ligas.
Tarpe kitų aptiekos sandėlyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: »

SpecijaliŠka tikrai lietuviška Trejanka arba Trejos Devynorios 25c 
Taip pat iš Lietuvos pargabentos visokios Lietuviškos gydančios žolės, Šaknis ir L t., kokios 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
Reikalaukite prisluntlmo Katalogo su mūsų gyduolių aprašymais.

Kreipiantiemsiems per luiSlt'.is arba asmeniškai duodame tikrai sąžiniškus ir teisingus 
patarimus kiekvienoje ligojo.

Jeigu |ums brangi yra Jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba 
atsilankydami i LIETUVIŠKA APTIEKA 

orgVINCASJ. "DAŪNORA^^

Užkeiktas namas. Aniolas laisves
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suolu ir 
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mažo

skelbe 
Dievo 
aszaru
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subėga

Tai rots.
in tarnaite: — Ka tu 
no pats rito mazgoji

ant procla
im pašte-

IW 

■>s*

Sztai paveikslai turtingu paleistuviu, kurie turėdami pa
uzes iszvede isz doraus kelio dvi mergynae už ka likos nubaus
tais, kaip apie tai buvo raszyta “Saulėje”.

NEREIKALAUJA 
PAG1R1MU UŽ SAVE 

PATĮS KALBA
Susideda in ZIAR. --j-f 

.a iru ėja už ju Geruma

.... 25c. ir 50c 
•olteris

TOJAS 
diplomiTctt 

1 išzbadiM, 
! lepiau! ■ 
Anui Troliu 
a,teippn*

imi, Pkwi 
ije NobejB 
og T»tv

Bucziavimas ranku.

J

Atejna židas pas skolininką 
poną ir klausė lekajaue:

— Ar namien ponas?
— Ne ira jiojo.
— Nu, kaip tai, as jiam

tej, kaip atejtinejau in dvarai
— Tai nieko, jog tu matei, 

nes ir jis tave prmati, tai pa
eini karabina iszejo in laukus.

Asz Elzbieta Gudlauckiute pajiesz 
kau savo pus-brolio Juozo Gadlauc 
ko, apie 10 metu amerike, apie 5 me 
tai adgali* s gyveno Trentone. Pa. o 
dar girdėjau kad gyveno virszutine- 
se apie Brooklyna. Tegul atsiszauke 
ant adreso. (qq ’o;)

Mrs. Elizabeth K u nd rot
206 W. Pine st. Mahanoy City, Pa.

bet maskolius 
gali ir turi cie- 
arnanti ir viso 

daigius vaktuo 
asz tave ne paleisiu

Ir Skaitei Kada Laikraštį "LIETUVI?” 

Gal nežinai kur ją gauti?

“LIETUVA”
Eina jau 21 metus Chicago, Illinois kas 
Pėtnyčia ir paduoda daugiausiai gerų ir 
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir 
viso svieto, o prenumerata kaštuota me
tui tik $2.00, pusei metų $1.00.

Rašyk adresu:

A. OLSZEWSKI, 
3252 So. Halstad St., CHICAGO, ILL.

Teip ira.
Szoki pagal graju pa ežios.
Usz tai turi varga visados.

Sude.
Sudže: — Mano 

esi nužiūrėtu apie 
savo namo ticziom.

Jenkelie: — Ka pone sudžia 
kalba, kaip tai t'cziom, ar no 
“ticziom” gali uždegti? prie už 
deg'mo reike ugnies o ne “ti
cziom”.

ste. j 
i ir stonu I

fiprocesų. j 
rtns kitose į

:ant nutaj- | 
iirgratai. | 
os karft'

T^ira
rx CIGARETTES

Ar matei kada-nors laikraštį 

“DRAUGĄ“? 
"DRAUGAS” yra 8-nių puslapių 
didžiausio formato, vedamas ge
riausių redaktorių. Rasi jame 
geriausių raštininkiĮ raštų ir vi
sokių žinių iš Lietuvos, Amerikos 
ir iš viso pasaulio. “DRAUGAS“ 
gvildena svarbiausius gyvuosius 

lietuvi tĮ reikalus.
"DRAUGAS” atsieina metams $2, pusei m. $1 

Užsieniuose metams $3, pusei metų $1.60 

Rašydami laiškus adresuokite 
DRAUGAS PUB. CO.
2634 W. 67th St. Chicago, III.

■ 4 istorijos, 105 puslapiu apie
2 “Ąnt kranto prapulties’^ “Mis- 
g tras ir krepesius” “Kampelis 
o duonos” “Isz ko dideli ponai” 
o Preke szios knygos tik 25o

SURINKTOS ISZ LIETUVOS
Yra tai rinkimai gražia Dainelių. 
78 pui. 6x9 col. dyd. Preke 25c.

W.D.Boczlrowald-Ca., kilaity City,)

9 istorijos, 122 puslapiu, apie 
“Kas yra Kristus” “Priesz tei
sybe nekalbėk” “Senas žmogus 
pavojuje” “Namu sūdąs” “Ka- o 
ralus čigonu” “Istorija isz 1795 q 
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 afioienu” 
“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,

UM 
o valstijoje 
orą bankini 
$12,000.00 
geriausiu ir 
airing \n 
ab giringa 
bet tuojin 

įmenko' 
eibe prisius 
orite uiUip 

.on, Ohli

Skaitykite! „k“t;TT.‘ 
J gaus 5 isz virsz-minetu knygų, 
B arba $1.25 vertes knygų už $1. 
S Raszykite kokiu norite. Mes 
g siusime knygas per paozta ir 
g apmokame vises kasztus. Galite 
o pirkti kiek norite. Visos knygos 
J yra geros ir kožnam jie patiks. 
B Raszykite szendie, Adresavokit 

I W. D. FOCZKOWSK1-CO.
Mah moy City, Pa.

■ nUolioMoieoieoMoeioMoaota

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

Puiki istorija apie ‘Vaidelota’ 
apraszimas isz pirmutines puses _ 
szimtmeczio, iszimta isz Lietu- £ 
viszku užlieku, parodo kaip g 
senoviszkos laikose Lietuviai o 
gyveno, puiki apisaka su pa- J 

veikslais. 177 puslapiu tik 25o B

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

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

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

o 5 istorijos, 137 puslapiu, apie 
5 “Kalnu gyventojus” “Kaukazo 
® belaisvis” “Lozorius” “Narsi 
g mergina” “Užvydus vyras” 

Preke szitos knygos tik 25o,

7 istorijos, 90 puslapiu, apie 
“Ergelei pono Morkaus” “Du 
ar keturi” “Svietas Dvasiu” 

_ “Iszreiksztas razbainikas” “Zy- 
g dai kaimose” “Nevydonas” 
° “Jurgis Skaptukas” Preke 25o

o
o 
g o

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
-LAIVAKORCZIU SKYRUS—

P. v. OB1ECUNAS IR KOMPANIA 
Cor. 12-th. & Carson St., S.8. Pittsburg, Pa-

Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietuviszka 
Banka su Kapitalu $75,000.00 kuri randasi po prie- 
žiūra Valstijos Pennsylvanios, talpinasi loonose na. 
muosė kuriu verte isznesa apie $150,000.00,

Priima Piningus ant paozedumo ir moka 4 
Procentą, Siunczia Piningus in visas dalis Svieto 
greieziause ir pigiause, Parduoda Laivakortes ant 1S 
visu geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir ve ! 
dimo Provu kancelarija po vadovyste K, Varaszaus 
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro 
Diovrenastis ir visokius Dokumentus sutinkanozius 
8u tiesomis Russijos.

— Tame kas yra — kalbe 
jo visi nes ne žinojo tiktai vie
nas prakalbėjo:

— Pažiūrėsite kaiminelei! 
jog ne trukus tasai namas nu
eis su durnu. Turime visokius 
žmonis niekszu ka uždegs. Gas 
padorius da nauda isz to tu
rės?

— Tai ne! atsiliepe antras 
jau a'z no senei matau, jog na 
mas ne drūtas ir ne trukus su
grius ir mus griuvesiuosia pa
laidos. Tai gaspadoriui api tai 
eina, kad tiktai ne vienas ne- 
ižsikraustytu; tai nužemina 
randa norėdamas tuom apstab 
dyti.

Ir tarnaites katros tarnavo 
pas randaunykus pramane, jog 
Skupaitis po smerties szpukuo 
ja, trankosi sklepuosia ant 
avgszto, skambina su lenciū
gais ir dejuoja. Ant augezto 
buk girdėjo staugyma, trenks
mą su durimi ir dūsavimą.

— Tai namas uszkeiktas ir 
mekam ne tikias, asz pasijiesz- 
kosiu sav kitur tarnystia no 
pirmo pametus.

— Ir kas stojosi isz visu 
baime,? Ka su randaunyku 
menesis pasibaigi, galvatruk- 
czeis ižsikrausti in kitus o n 
reksnis in kitur iszsikraust'.

Smageviczius api tai dasiži- 
nojas kaitėjo:

Jagu kam gerai padarysi, 
Tai padėka ne turėsi.

Diggs ir Caminetti

Likosi investas no laiku ka 
da žmonelei buvo baudžiauny- 
kais ir tai slavonijoja, kaip: 
po maskolum ir lenkijoja. 
szeip n'eki r daugiau. Nevet 
presz Christusa ir nopradžios 
svieto nebueziavo žmogus 
ranku. Christus po paskutinei 
vakarienei paliko paveizda nu 
eižeminimo ir mei'e artymo o 
ir lygybia, ba mazgojo Apasz 
talams kojas ir bveziavo jaises. 
Po Chrietusu kada galingesni 
emi virezu ant biednesnuju ta 
da tokis vargszas buvo už szu 
ni turėtas ir kaip szuo žmogui 
rankas laižo, teip liepi del varg 
szu, idant ir jejie rankas laižy 
tu del juju.
Jagu žmogus žmogui ranka bu 

czuoje,
Tai žmogiszkumo nustoja.
Tiktai vaikai tėvams privalo 

rankas buezuot, o szeip nie 
kam daugiau.
Szviesus žmogus dydele šarma 

ta turėtu,
Jagu jiam kas ranka pabu- 

czuotu.

Jau tai teisybia pasakius ne 
buvo cielamia mieste milemes 
nio žmogaus, kaip ponas Sma 
geviezius Teisingas, puikios 
szirdies, ne sziktus, visada 
linksmas ir szposinykas, visu 
sziides prie jiojo linpo. O ve 
kaipo teisingas miesto rodiny 
kas, no katrų galėjo imti pi
ningus, tai ėmėsi, bet ne lupo 
kaip tai kiti; o no biednuju 
nieko ne imdavo tiktai da da
vinėjo paelapta. Del visu in 
kalbinėjo paezeduma, visotiniu 
mokė ežiu ne perdidinejo, tik
tai da mažino. Jagu savinykai 
namo pakelinejo randas, tai 
jis perkalbinėjo kad tai yra 
labai ne žmoniszkai apipleszi- 
neti žmonis.

Tamia numiri miestia p. Ti- 
tusas Skupaitis, dedis Smage- 
vieziaus, bevaikis naszlis, ku
rio visas turtai gavosi jiojo se- 
eerunui kaipo vienatiniam gi
miniu!. Penas Smageviczius 
maž ka susidėjo su savo dė
džium kada da tas buvo gyvas 
labai retai atsilankinejo pas 
jin, tiktai tada kada buvo 
svarbus reikalas. Reikia žino
ti, j°g Skupaitis buvo labai 
kietas eziksztuolis edynu kaip 
niekszas paskutinis, be szirdies 
del biednuju, o ka savo randi- 
nykus tai engi l e milaszirdis- 
tes.

Paliko teipos-gi nebaszny- 
kas Skupaitis murini narna, 
po teisybei ne labai teip pa- 
puosztas nes didelis ir gerai 
užlaikytas randavojo žmonis 
vidutinio luomo api dvileka 
szeimynu žemai turėjo užemias 
pora ruimeliu dažiuretojas na
mo sargas.

Naujas savinykas apimto 
turto ir namo paskyrė pirmiau 
šia pusią turto ant geradeingu 
mieriu, idant [pataisyti skriau
das, kokias nebasznykrs del 
žmonių padare, o paskui pra
dėjo prržiuiineti kontraktus 
randaunyku namo. Didelei 
persiemi ant bagotystes nebasz 
nyko dėdės kuris kas met pa
kelinejo rai da gyventojams 
namo ir visokiais spaeabais juo 
sius skriaudė.

— Bus dabar kitaip! — Pa
rodysiu žmonims, jog yra žmo 
nis su gerom szirdimi!

Kada teip puikei galvavo 
ponas Smageviczius, inejo in 
pakaju dažiuretojas namo 
idant nekuriuosia da’ykuosia 
dasiekti instrukcijas no naujo 
pono.

Gerai kad tamista Rėksnį 
ateini, — tarė p. Smagevi- 
ežius, turiu tamistaus reikalė
li. Pasakysi tamista del visu 
randinyku, jog no pirmutinio 
kvartolo, randa bus sumažinta 
ketvirta dalia.

Gal ponas norejei pasakyti, 
pakelti randa, — tari Reksnis.

— Asz pasakiau, kad su
mažinta randa, — tarė p. Sma 
gev'czius.

— Del Dievo! tai negirde 
tas daigtas-kalbejo Reksnis — 
jog jagu.

Ne galėjo dabaigt, savo kal
bos, kad sztai pertrauki p. 
Smagev’czius ir jau lig su stai
gumu:

— Mano brangus Reksni, 
asz esmių tokio budo, jog ka 
at z pasakau to ip turi būti. Pa- 
darykie tamista tuojaus kaip 
asz liepiu, asz savo laikia iž- 
duosiu kožnam raszta.

Nusidivijas iszejo o baime 
atsimuszinejo ant jiojo veido; 
pati atidarytojaus patemino 
permaina ant veido.

— Kas stojosi ?
— Jau gana, — baisybe! — 

daugiau negalėjo isztarti.
— Ar no dinsto atstatė ? 

Ar neezdysimes isz namo?
— Na ne, ne teip, tarė 

Reksnis, — kaip biski atvėso.
— Ar žinotia, musu naujas 

gaspadoris ant kart szedien pa 
paiko!

Žinoma, jog motina ne duk
tė ne tikėjo Rėksnio pasakai, 
gre'cziau nužiurinejo tęva ku
ris gal buvo užsitraukiąs. Ant 
ritojaus jau intikejo žodžiams, 
tėvo, kaip nuėjo pas kožna ran 
daunyka ir apsaki jog numa
žins randa naujas ponas, o ne- 
prijauti, kas isz to nus;des.

Apemi visus randaunykus 
Laime, ba prijauti koki pavo
ju tame. Gyventoje! namo visi 
nusprendi, jog cze kas ne but 
pasidarys.

Sude.
Sudžia in apskunsta,
— Ar tu nesisarmatinai pa 

vogt no savo prietelaus mie- 
garczio paskutinus piningus?..

— Szviesiauses sudže! — 
man gaila buvo jin budint, 
teip gardžej miegojo.

Isz neapribežiuotu miglu siu 
sileido balta sparnuota skaisti 
permatoma buitis Aniuolo, nu 
sileido žemyn ir nupleeze juo 
da uždanga nuo veido kanki 
narnos slegiamos ir skraudžia 
mos Liaudies.

Atsivėrė akus, kurios am
žius buvo užvertom ir nieko 
daugiau apart tamsos ir juo 
dos uždangos nemate prieszais 
save. Dabar iszvydo visu gra 
žiausius reginius, stebuklin
gai gražios szalies už vaidintos 
Laisve. Visur, visur, pavasa
rio vejaliui dvelkinant siūba 
vo kvapsniais girdantie žiedai. 
Vejale gražiai kaip szilkas ža
liavo aplieta aukso spindu
liais. Nieks netrempe žoleles; 
nieks nearde gražaus kauro.

Žmones nevaromi ėjo dar
ban, kiti nevereziami ir neragi 
narni botagu noringai dyrbo, 
o atlikę darba ir aplaike vai
sius savo darbo ėjo laisvi ilse- 
ties smagiai uksmese iszsikero 
jusiu medžiu.

Liaudis mate kaip smulkios 
busianezio žmogaus užmezgos 
vaikais vadinami su knygomis 
isz visu keturiu pusiu trauke 
prie dideles gražios trobos, 
kur susesdinejo ant 
atskleisdinejo savo 
mokinosi valdyt savo 
mis rankomis plunksnas, ku
rioms ant popieros baltu laisz 
ku kaipi artojas vagas, tvėrė 
raszto eiles, kiti vėl kaip mūri 
ninkai etate koliumnas žyme 
liu, skaitė, dalino, daugino.— 
Mokinosi, ginklavosi ant atei
ties idant stot in kova su gyve 
nimo prieszginybem pasiren
gusiem ir szarvuotiems, idant 
iezejue jieszkot laimes ir gar
bes atrast be sunkaus vargo

Iszgirdo giedalus linksmos 
vaikijoe grižtarezios namon 
isz mokyklos su gausiai apse 
toms dorybėmis dusziomis.

Iszvydo seneliu surukszle- 
tus liūdnus veidus iezeiblaivi- 
nejanezius linksmai, mate aky 
se ju blizganezias džiaugsmo 
aezarae, mate kaip iszsitieeia 
ju nugrubusios rankos idant 
laimint ta busianezia tautos 
gentkarte.

“Stojosi” - girdėjo aplink 
skambanti žodi. Aniuolas Lais 
ves ėjo plaukdamas kaip bal
tas debesėlis dangiszku židriu, 
nuo kaimo link kaimui, nuo 
m-'esto Iii k miestui ir 
gera naujiena kuria isz 
paliepimo, atneeza ant 
ir kryžių pakalnes.

“Stojosi” - kalbėta

ROHOROROROKOKOHeHORORORORO

PUIKUS SKAITYMAI ‘
NAUJOS KNYGOS

BISCHOFF’S BANKING HOUSE
287 Broadway Kampas Reade Ulicze

New York, N. Y. Telefonas: Worth 2822.
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
jo reikalai likto greit, 
atlikti tegul atsiszauki in

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta 1848m.

Pinigus siunozime in Kraju kuo greiczianseL
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavime.
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu vlau Linijų in ir isx 

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del kenaujenozin in Krajn pastorojame neieOuriaudami 

jokiu poperas.
Doviernastes padarome pigiai Ir vine kitan rtjenUBszkM Peperaa au 

paliudyimu Konsulio,
Atjeszkojima Daliu atlieku teisingiausiai.

— t Del vygados Tauv^cziu laikoma atydaryta >— 
Bubatoje iki 8 ad. vakare. Nedėlioja nuo 10 iki U ad.

Užpraszome atlankitl mumis asabiezkai ar per labaka hr persitikrinti 
jog pas mus visus minėtus reikalus greiosisne^ teiaa»criA4>M>L ir 
pigiausei galite atlikti.

Gricas nukeliavo pirma kar
ta in mesta, per ka viskas ki
taip iszrode ne kaip ant kaimo 
o kada prisiartino prie cerkves 
tai žiurėjo iezsižiojas ir pradė
jo skaititi obuolukus ka buvo 
cerkve padabinta, tuom kart 
praejtinejo maskolus ir mati- 
damas kvaila mužiką mislino 
koki jiam szposa intaisita.

Priejas maskolus cupt Gri- 
cai už kalnieriaus ir paklausė:

— Ka tu czionais mnžike 
skaitai?

— Obuolukus ka ana gra 
žei žiba ant cerkves, — atsake 
Gricas.

— Ak tu mužike, kokia tu 
turi prova savintis randamus 
daiktus žinai kad cerkve pri
guli prie rando o tu savinies! 
ir skaitai tuos obuoliukus, da 
bar asz tave kaip szuni vesiu 
in palicija ir turėsi užmokėti 
didele kora.

Gr'cas persigandęs pradėjo 
grąžei praszitis maskoliaus kad 
ne aresztuotu, 
atsake kad ne 
šoriui vierneit 
kius randavus 
ti Už tai
iki man ne užmokėsi už kožna 
obuoluka po 10 kapeikų.

— Kiek suskaitei — paszau 
ki maskolus.

— Deszimts — atsake Gri- 
cas.

— Tai duosi man deszimts 
grivninku tai paleisiu, — szau 
ke maskolus.
Gricas padavęs 10 grivninku 
maskoliui, nusidavė pss savo 
draugus ir juokdamasis pa
sakojo kad maskolių apgavo 
ant 10 obuoliu, ba buvo sus 
kaitės 20 o užmokėjo tiktai už 
deszimts.

“Isz vienos versmes 
teka in viena versme 
tekėjimo sroves.

“Tėvynė yra jums
nauju instatymais. Tėvynė yra 
vardu valandos ant laikro 
džio, kurie ta valanda iszskam 
bino jau jum ir szaukia visus 
darban. Kelkit jau brekszta 
diena, auszra usztekejo, saulė
teky s rausta..

Nėra jums patiems da pasil 
šio, nes darban jus szaukia Te 
vyne. Kas neiezklausys jos 
balso tas neragaus jos globoje 
saldaus pasilsiu”

Teip skelbdamas ėjo Aniuo 
las laisves ir gaivino apnyku 
sius, iszvesdmejo isz grivesiu 
gyvybes bet kur perejo ten 
liūdna žeme puoezesi žiedais ir 
rėdėsi puikiu pasėliu rubeis, o 
milijonai balsu susiliejo m 
viena melodiezka gii dala _ir 
suskambo džiaugsmingi balsai 
linkėjimo ir garbinimo; ragini 
mo ir žadėjimo ir skambėjo ant 
visos szalies pritariant miezku 
oszimams, parelius sznabždeji 
mams vituriu cziulbeeiam ir 
bitucziu dūzgimams laisves gie 
da himnas.

Lai gyvuoja tauta!
Ir Lietuva szventa!

Tėvynė mus.
Gimtine mus Tėvu!
Kapai didžiaviriu, 

Ka krūtimis savo ja dangsty 
davo!!

Lai spindi Z irg vaikis, 
Kaipi mus Sentėvis 

Plieno szarvuos!
Lai jo kardas baugin 
Priesza, Lietuva gin!

Ir veda in kova mus už Lie 
tuva!!

Lai nepaded’ kardo, 
Bet patol juom valdo

Kol mes gi vi!
Kol krūtinėj szirdis 
Lietuvio nenumirs 
prieszas nepražus, 

tuva laisva bus!!
Ir plauke, plauke su oro vii 

nimie skaisezia dangiszku erd- 
vybiu jure gaidos geidalo ir 
pripylde krutinės naujom spė
kom, nauja’s jausmais, nauja 
gyvybe. Apsaldino gyvenimo 
karlybee, sutvirtino norus, at
skleidė gražius ateities regi
nius, padidino spėkas, apjuosė 
mimas juosta su auksuotais 
antrasztais vienybe, santaika 
ir susege aukso pendentu ar 
eakezia ant kurios iszbriežta 
monograma “Meile”, o Aniuo- 
las Lais zes iszskete savo spar
nus ant minios ir akyveizdoje 
jos matomai jo buitie augo ir 
augo, kad savo sparnais ap
ėmė visa szali kaip baltas vasa 
ros debesys dangiszka ekliaus- 
ma netemdantis saules tik jos 
spinduliu kaitra szvelninantis 
ir aszaros jo džiaugsmo krito 
ant visu gaivu kaipo palaima, 
kaipo rytmetine rasa gaivinan- 
it augmenes ir žiedelius.

Sveikata Brangiausia Žmogaus Turtas.

Kraujo Valytojas .........
Gyvasties Balsamas .... 
Nervų Stiprintojas.......
Vaistas nuo vidurių .... 
Nuo kosulio..................
Nuo gerklės skaudėjimo 
Skilvinės proškn® 
Pigulkos del k> 
Nuo galvos ska 
Nuo kojų nuosi 
Nuo dant ų gėli n 
Nuo peršalimo 
Plaukų stiprintoj 
Linimentas arba 
Anatharynas plovimui 
Nuo kirmėlių.............

.........$1.00 

............ 75c 
, 50o ir $1.00 
50o. ir $1.00 
. 25c. ir 50c 

25c. ir 50o
.........  $1.00 
........... 25c 
..’...........25c
. 10c. ir 25c

10c 
25c 
roc 
25c 
25c 

.25c

no

o

ma

o
o

c
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c 
1 o

o 
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1 o
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o

Poni 
Mariuk, 
kojas.

Tarnaiti: — Ba asz, pra- 
sziau ponios, ketinu szedien 
su savo jaunikiu ejti fotogra
fuotis.

Nusigivenes
Turėjo arklius, roges ir ve

žimus.
Valgė mėsa ir gaidžius gėri

mus.
Suvalgi ūkia po tėvu ir da

li pr ežios.
Dabar girdo žido arklus iž 

bedos.

Ant uliczios
— Del ko pono szuo ne turi 

ženklo ant kaklo?
— Kad tai ne mano szuo.
— Kaip tai, juk jis seka 

paskui poną?
— Hum, juk ir tu jau gera 

valanda seki paskui mane, o 
juk ne esi mano szunim....

Gali būti.
Kaip tu mislini duszuk ar 

muso Mikutis turi szirdi mano 
ar tavo? — Klausi pati savo 
vyro.

— Asz mislinu, jog tavo.
— Del ko?
— Asz da turiu mano szirdi 

nes tu suvis neturi.

aplink 
ir intempineta viea girdėjimo 
jauema idant nepraklausyt ne 
vieno žodelio isz Aniuolo gar
sinimo, skambarezio sidabro 
skambu.

O Aniuolas kalbėjo: “Atida 
rykit savo langus ir durie in- 
leirkit in vidų jueu butu szvie 
ea ir pavasario grina orą. ’ Ati 
darykit savo ezirdie ir duezias 
idant dvasia Laisves galėtu in 
eit in jus ir sukurt gyvybes 
ugnaviete jusu krūtinėse - Pa
duokit rankas savo broliam 
susivienykit in viena milžiną 
ir ta savo pajiega nuverskit 
sau nuo kelio supelėjusia uo
la, iszlygikit kelia in ateiti ir 
žengit pirmyn, pirmyn. Visi 
eikite, nieke niekam nepavy- 
dint, nieks niekam kelio ne 
uezstojant, visi kaip vienas ei
kite drauge veikdami visi del 
vieno ir viens del visu.

Iszmeekite isz savo dusziu 
visus pelėsius, iszmeskit puvė
si Pavyda kuri viso pikto prie 
žastim yra, tikslu jusu kelio
nes lai buna labas Tėvynės, 
garbe tautos”

Kitiems Aniuolas sake: “Ne 
pleezkite savo brolio turtu, 
nes jo turtas yra jusu turtu 
tautos turtu, o vargai jueu, 
tautos vargais. Neatiminekit 
nuo tu, kuriem daugiau yra 
duota vien rūpinkite savo 
daibo vaisiais padaugint savo 
dalini, o tautos vargus prasza 
lineite ir patis liksite laimin
gais. Pavyda gimdo nesutiki 
ma o nesutikmas žudo vieką 
kas yra gero, žudo pajiega, 
žudo gyyybe.

“Nerugokit ant savo likimo 
kad jum užkrovė sunkė dar
bu naszta ant sprando, nes per 
tia jus iezrinko gyvent. Darbo 
nuo jusu ir varginanezio triu 
šio reikalauja nuo jus tauta ir 
jusu motina Tėvynė.

Del išvarymo soliterio......... $3.00
Del lytiški^ ligų....... 50c. ir $1.00
Nuo Reumatizmo ... 50c. ir $1.00 
Nuo kojų prakaitavimo 
Gydanti mostis...........
Antiseptiškas muilas ., 
Antiseptiška mostis ... 
Nuo dusulio................
Proškos del dantų .... 
Nuo kosulio del vaikų 
Kastorija del vaikų 
Nuo viduriavimo .. 
Kraujo Stiprintojas 
Gumbo Lašai.........
Nuo plaukų žilimo. 
Blakių Naikintojas. 
Karpų Naikintojas.

25o
.............50c
......... 25o
...........25o
......... 50c
......... 25c
......... 25o
lOo. ir 25c
......... 25o
.........50c

50o ir 81.00 
......... 50c 
.......... 10c 
............ 10c

„ APTIEKOR1US
229 Bedford Ave. x. Brooklyn, N. Y.
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Navatna likybe.
No tolymu amžių Indijosia 

yra eztamae žmonių, del kuriu 
tikybe prisako nors tris ypa 
tos kas metas nužudyt, Szta- 
mas tas vadinasi “Thugse” o 
ir iszpažintojei tosios tikybee 
vadinosi Thugaie. Dievaite ju 
ju yra Kola. Žudymas pagal 
juju nuomonia yra labai pui 
kum darbu, kad tik Thugae 
ne nužudytu Thuga, ba tai tas 
puola ant juju galvos kas be 
niekeno pagialbos užmueza 
žmogų, papildo dydelei puiku 
darba. R°gulos sztamo nutarė 
jog ne vale užmuszinet tigriso 
ne moterių, ne amatnyku, ne 
prekeju atejviue ir tuosius pri 
sako juju tikybe guodot.

Priesz 100 metu buvo da 
aji 10,000 iszpažintoju žrdy 
toju, dabar yra užeilykusiu 1» 
bai mažai.

Sveikata fluoa! į 
KAIP IŠMINTINGAS ŪKININKAS PATAIKO Į 
TINKANČIĄ DIRVĄ PASĖT SĖKLĄ; kuri gra
žiai sudygsta, puikiai auga ir gausius vaisius at
neša, TEIP SUMANUS PROFESIONALIŠKAS 
DAKTARAS, pažysta gerai ligų, pritaiko atsakan
čiai liekarstas prie visokių nesveikumų, silpny
bių, kurios pasėja vaisius sveikatos, panaikina 
ilgį, užmezga Išgydymu, sugrųžina pajiegas ir iš
augina puikių sveikatų ir drūtumų, kas sutelkia 
žmogui laimę ir linksmybę. PHILADELPH1OS 
M. KLINIKAS be( daktarai tūkstančius žmonių 
padarė sveikais Ir laimingais Išgydant nuo viso
kių ligų 
CVEIIZUTU YRA TAI DIDŽIAUSI AS OVLlKnln TURTAS ŽMOGAUS, BE _ 1X1 1 1 11 SVEIKATOS NĖRA LAI
MES nB unksmybBs ANT SVIETO.

Phll. M. Klinikas, turi net kelis PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurie greitam 
laike pataiko sergantiems pagelbėti todėl, kad gydo lisyk, o nedaro czperamentų ant sergan
čių. Vyriausias Klinikos Daktaras, per Amerikos valdžių, net medaliu apdovanotus. To
kiam jau tik galima tikėti.

Prlvatlškoj LABARATORIJOJ Ph. M. KHnlko, atsišaukusiems sutaiso kiekvienam 
liekarstas ifl šviežių gvarantuotų medikamentų, seniausių Ir naujausių išradimų, kuriuos 
tik aukščiausias mokslas išrado pagelbal žmonių.

Iš daugybes išgydytų štai ką patįs žmones rašo:
GARBINGAS PH. M. CLINICl Pranešu, kad liekarstas subalgėm ir esame labai užga

nėdinti už tikrų pagelbų; greitų ir gerų Išgydymų. Mano mqterls teipat jau yra sveika už kų 
siunčia širdingiausių padėkavonę. Jūsų pamačlyvų ir teisingų būdų gero gydymo, skelbshn 
tarp savo pažystamų, kadangi tik jus broliškai žmonėms tarnaujate. Pasiliekame dėkavoda- 
mi su moteris A. Antonlckas, Iron and Metal Co. So. Richmond, Va.

Mrs. K-Jurevičienė, Box 220, Glens Falls, N. Y., teipat šimtais Įtartų dekavoja, už 
išgydymų nuo ilgos galvos skaudėjimo, nerviškumo, dieglių kojose, nusllpnėjusios ir suiru
sios sveikatos — teipat moteriškų ligų. Nemažiau dėkingi: L. KLIMAS, 55 Ellsworth SL, 
Worcester, Mass., Mr. M KOLIAGA, Box 102, Boswell, Pa. Mr. J. TYMCZUKAS, 300 Cen
ter St., Freeland. Pa. Teipat išgydyti nuo visokių paslaptingų Ilgų, kurių jokiu budu ne- 
gaiima sutalpinti.
ĮS1TEMYKIT, kad slaptybes ligų saugiai užlaikoma, visada.
. KAD ESI NESVEIKAS,
o jeigu toli gyveni, tad aprašyk savo ligų bei nesveikumus lietuviškoje kalboje kas kenkia, 
o tikėk, kad apturėsi tikrų pagelbų sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiaugiasi Ir deka
voja, nes čionai išgydo ir tokias, kurių kiti negalėjo išgydyti kaip šviežius teip Ir užslsenė- 
jusias ligas nuo skaudėjimo: pečiuose, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, gal
vos, šonų; išbėrimai spuogais nuo blogo ir nečysto kraujo, nuo saužagystės sėklos nubėgl- 
mo, nusilpnėjimo, vidurių nedirbimo, užkietėjimo, slogos, greito pailsimo, nerviškumo,bai
mės, silpno ir sumažėjusio kraujo, užsikrečiamų slaptų lytiškų Ilgų. Širdies, kepenų, ink
stų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo peršaljmo slogu, blogų sapnų, nemi
gos, neturėjimo apetito, be peilio bo pjaustymo be aparacljos, bet su liekarstome, kurios 
tūkstančius Išgydė. Teipat moteris nuo skausmingų mėnesinių Ir kitokių visokių ilgų, 
kurios užpuola varginimui žmonių, VYRŲ ir MOTERIŲ. Reikalaujant rodos ir pageltos 
nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu:

THE PHILADELPHIA M. CLINIC, 
1117 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA.

VALANDOS: nuo 10 IB ryto Iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki 3. Utarn. ir Pėtny- 
člomls nuo 0 iki 8 vak. Reikalaukit nuo KHnlko dovanai Ir skaitykit knygų „Daktaras .



W. RYNKEWICZ1US
.. NOTARIUSZAS..

233-235 W. CENTRE ST., MAHANOY CITY, PA.
PRIVATISZKA BANKA ANT SĖDĖJIMO PINIGU 

.......PO FRIZŪRA BANDOS......

Mano Privatiszka Banka yra po 
didele kaucija ir priežiūra valdžios ir 
pinigiszkus reikalus galima pas mane 
be jokios baimes atlikinėti.

Paszportus del keliaujancziu pa
mpinu.

Didžiause Lietuviszka Agentūra 
pardavima Szipkoroziu ir siuntimo 
Pinigus in Visas Dalis Svieto greicziause 
ir pigiause.

Visi tie kurie per mus siuntė apie tai geria žino.
Iszduoda Dostovierenes del tu ka nori -savo Dali

Lietuvoje kam pavesti. x
Del Draugyseziu pristatau puikes Szarfas, Juostas, 

Kepures, Karūnas, Špilkas ir t. t.
Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu, Pinigus 

ir t.t., raszykite pas mane o aplaikysite teisinga atsakyma.
Apsaugoju Namus ir Naminus Daigtus nog Ugnies.

Skaitykite! Idant padariti vietos del rudenini! 
ir žeminu tavoro, tai iszparduosim 
visa vasarini tavora už labai piges

‘ prekes, todėl jaigu norite kokiu paredimu del vyru ir 
vaiku tai dar turite giara proga pirkt ir suczedint pinigo

Moteres Anglijo!-
Akyvas suraszas dirbarcziu 

moterių Anglijoj, szitai kokiu 
darbu užsiiminėjo:

Daktorku yra 212, —dentist 
ku 140 ir dvi velerinerkos 
(gyvulines daktorkoa).

Egzekutorku sūdo yra 387 
moterių.

Rasztminkiu literaicziu, 
1210

Malorystia užsiima 3699.
Anglija turi ka užsiima da

lykais mados 2,280 daraktor- 
ku yra 171,000, — dažiuretoju 
ligoniu 7S 000 ir visokiu ured 
nikų 55, 784, agenta’ciiu prie 
prekiavimo 383, geležkelio 
sargetoju 265.

Angelskos moteres nesibai
do ir sunkiu darbu, 8 moteres 
užiima važnicziom emnibusu, 
o 6060 paprastom! furmonem; 
219 laidoja kunus numirusiu. 
54 kaminus czistina, 4 dirba 
katilus, 6 dirba fabrikia Kara
binu, 316 moterių kalviauja, 
13 pjauja gyvulus.

O kiek po visokius fabri
kus dirba tai sunku suskaititi.

Žinios Vietines,
— Vertėtu nuvažiuot in 

Szenadori Nedelos vakara iž- 
girst p. Petrausko koncertą.

— Unije barberju pakele 
preke ant kirpimo plauku 
Sziomis d:enomis kirpimas 
kasztuos 20 centu o aubatomis 
25. Szapus uždaris 8 valanda 
panedeleis, utarninkais ir ket- 
vergais. Nedelomis visai ne
skųs ir nekirps.

— Arti High Point karu- 
kas nupuolė nuo sztangu ir tik 
užsilaikė ant dvieju ratu. Pa- 
sažierius gerai sukratė ir pa
dare nemažai baimes.

— Praeita Utarninko vaka
ra Buk Mountain kasikloje li
kos užmusztas Simas Samet, 
lenkas 34 m. senumo. Na 
baszninkas paliko paczia su 
trejetą vaiku. Laidotuves kū
no atsibuvo Seredoj.

— Praeita Panedeli likos 
nugabenta in Ashlando ligon- 
buti p. Valutkevicziene, pati 
mėsininko Jurgio Valutkevi- 
czio, Poni Valutkev'cziene 
per koki laika sirgo vidurine 
liga ir buvo priversta važuoti 
in ligonbuti ant operacijos.

— Ketverge; 25 diena, ant 
Kaiero Opera House, bus p. 
Petraucko du perstatymai 
“Birute ir Kaminakretis” ku
riuos losz Szenadorio artistai 
ir daininikai. Lietuvei priva
lo taja diena prikimszt Opera 
House ir parodyt svetimtau- 
cziams, jog ir mes mokame ap
svarstyt verte muzikos, daina
vimo ir tautiszko perstatimo.

— įlinkimai atsibuvo mal- 
szei. Ant demokratiszko ti 
kieto ant korcelmono likos 
iszrinkti W. D. Boczkauskas 
ir Gavula, ant republikoniszko 
tikieto Juozupaviczius ir Nor- 
they.

— Reikalinga mergina del 
namino darbo. Atsiszaukite 
pas John Leary 411 W. Ma- 
hanoy St. (-j •})

Meile artimo.
Vienas turtingas žmogus, 

kuriam visados vargas artimo 
rūpėjo, ėjo viena vakara vėlai 
pro kalvi, o girdedams kad da 
dirba Pažiurėjo per atidaryta 
langeli tardamas:

Da prie darbo meistereli 
kaip j:ums ne nusibosta?,.

— Ne del saves asz dirbu, 
bet del kaimyno,- atsake kai 
vis. -Kaip ponas žinai, patiko 
jin didele nelaime, jog per ug- 
ni patrotijo visa tprta. Keliu 
asz dvi adinas ankscziau ir gu 
lu tris adinas vėliau, del to kad 
norint 5 centus gakcze duoti 
kasdien tam žmogui isz savo už 
darbio, kad bucze turingas tai 
duocze jam daugiau. Dekavoju 
Dievui, jog ne stokas darbo! 
Kas turi sveikas rankas ir gali 
dirbti tai ir artimui turi ka no 
rint gero padaryti.

— I as darbas yra doras ir 
geras,-tarė turczius,-nes asz 
misliju jis, niekados jum to 
ne sugrąžys.

— Tegul ir teip butu,-atea 
ke kalvis,-nesirūpinu apie tai, 
vienok esmių persitikripes, 
kad ir kaimynas būdamas ma
no vietoi, teip pat daritu. Kas 
teip daro sako, to niekad mie 
laszirdiste Dievo ne aplenks. 
Asz visada teip tikiu, -tarė 
ir pradėjo smarkiau muszti in 
priekalą: Tuom laik nuėjo na 
mo stisigraudinias ir garbia 
del kalvio perimtas

Ant ritojaus jam atnesze ke 
lis dorelius, tardamas, kad tai 
mokestis už padarita miela 
szirdyste kaimynui; bet kalvis 
ne priėmė, tiktai prasze kad 
nelaimingam jio kaimynui 
dovanotu, kuriam labiau jie 
buvo reikalingi.

Ne atsake jam to turczius 
atidavė pinigus jio kaimynuio, 
Dievas nusiuntė jam palaimi 
nima.

Nes kas paszelpa pavargę 
liui duos,

Kentejima skausmą nura 
mins:

Nuopelnas isz kacziu isz 
vaduos.

Ir dangaus vartus atidaris.

Alkoholius.
Visi svaiginanti gėrimai, 

kaipo: alus, arielka, vinai vi- 
sok'e ir likierei ir tiejei visi 
gerymai ka žmogui protą mai 
szo vadinasi alkoholius. Ka
da žmogus papranta naudoti 
alkoholiu, tai jau yra linkias 
prie visokiu piktibiu, ypatin
gai ant nedorybes; girtuoklys
te atima turtą, stumia in varga 
invagystia ant pleszimo sveti
mo gero.

Szvaicarijoja ant 2560 kaly 
nyku yra 1039 girtuokliu: 
Francuzijoje tarp 1129 žudin- 
toju yra 446 girtuoklei. St Pe 
lagie kaleyme yra 2124 gir
tuoklei

Girtas, žmogus ant visko 
linkias, tiktai ne ant giaro

Girtuoklys yra bankrutu 
ant proto ir turto! Meskitia 
girtavimai

Naujausias iszradimas.
Jaigu turi dantų gėlimą: 

kornus ant kojų, tai gausi po 
5^ gyduole. Jaigu nepagelbe- 
tu bus sugražinti piningai. 
Teip-gi iszsius placzes infor
macijas no ko plaukai slenka 
ir plinka, pleiskanų atsirady- 
mas ir nupuczkave veidai. 
Tukstanczei dekavoja už dyka 
rodą. — Raszyk tuojaus ant 
adreso:

Gratis Specialists 9.
Box 106 Sta W. Williamsburg 

Brooklyn, N. Y.

Ant Pardavimo.
Puikus salunas ant East 

Centre St.Mt hanoy City, Pa.
Geroi vietoi, didelis namas, 

randa nebrangi, galima alų 
pirkti nog bile kokio brararo, 
Parsiduos pigiai ba locninin- 
kas turi apleisti miestą Dasiži- 
nokite apie daugiaus. (77, oį) 

“Saules” Ofise
Mahanoy City, Pa.

Ant Pardavimo
Puikus salunas su namais, 

teip-gi yra vieta del buezernes, 
groser eztoro arba ant bile ko
kio biznio. Geras traktas, ap
gyventa vien lietuvais ir len
kais. Locnininkas parduos 
už neperbrangia preke kadan
gi turi važuoti in tėvynė. Apie 
daugiau dasižinokite ant adre
so: ( 88 °0

J<ho Szostakadckas.
309 311 E Broad St.

W II izleton, Pa

Ant pardavimo.
Puikus salunas Juozo M< c- 

kaiezio po No. 330 W. Mr.hi- 
noy, Avė. Mihanoy City, Pa 
Apgyventas vien Lietuviais, 
Lenkais ir t. t. Yra tai gera 
proga katram isz Lietuviu ap
imti szita puikia vieta. Apie 
daugiaus dasižinokite pas

Juozą Mcckaiti,
330 W. Mahanoy, Avė. 

(•j •}) Mahanoy City, Pa.

Lietuviszkaa Agentas
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.
Parduoda Szipkortes ant geriausiu 

linijoj in ir isz Lietuvos. Siunczia 
Piningus in visas dalis svieto, greitai, 
pigiai ir teisingai

Kas nori atgabenti isz Lietuvos 
savo gymines ar pažinstamus tai ra
szykite pas mane kadangi dabar turi 
labai pigias prekes Szipkoroziu ir 
galima dar pi rieti Szipkortes už labai 
nužemintas prekes. R szant prisiu- 
skite už 2o. stempa o gausite greita 
atsakima.
Teipgi užlaikau dideli kroma visokiu 
Valgomu tavoru ir Buczerne.
Fr. Petraitis - Clymer, Pa.

DR. J.W. ZIG MANTA
(LIETUVISZKAS DAKTARAS)

185 South Washington Street. 
Wilkes-Barre, Pa.

Specialinzkal Gydo Visokias Lygas. 
Vyru -Moterių—Valku.

Pabaigęs Mokslą Medico-Chlrurglcal 
Kolegija Philadelphia, Pa.

PRIIMA LIGONIUS...
8 LIG 10 AD. PRIESZ PIET.
2 LIG 4 POPIET.
6 LIG 8 VAKARE.

R

fra

— Dr. M. J. Petrikas, lie
tu visžkas medecinos ir chirur
gijos ligonbutes specialistas 
priima ligonius kasdien nog 
10 lig 12 ad. priesz piet. nog 
2 lig 4 popiet ir nog 6 lig 8:30 
vakare. Kazuno aptiekoje 
237 W. Centre 8t. (;• j)

SHENANDOAH, PA.

— Juozas Medelis radęs di
namitini patroną Brownsville, 
trenke su akmeniu ir neteko 
keliu pirsztu. Likos nusiuns- 
tas in At hlando ligonbuti.

— Keli pesztukai sumusze 
Joną Zakeni ir atėmė nuo jo 
5 dolerius. Daktaras susiuvo 
jam žaidulus o pesztukai likos 
nusiunsti in kalėjimą.

— Parapijoi dydžiauses su
tikimas ir malszumas, o tai vis 
per rūpestinga gaspadoriavima 
prabaszcziaus Pautieniaus ku
ris su visais gyvena broliszkai.

— Arti Odd Fellows kapi
niu likos surastas pūvantis la
vonas kudykio. Palicije daro 
aliectva.

DIDELIS OPERATISZKAS
PERSTATIMAS

Birute ir Kaminakretis
Po Vadovyste Prof, M. Petrausko

Nedėlios Vakara ni crDTCMDCD SADINA VAKARE L1 U t“ I t IY1D Lli

0’Hara Teatre Shenandoah, Pa.

KeMira 25 SEPTEMBER
Kajerio Saleje, Mahanoy City

Su pilna Orkestrą isz 20 muzi
kantu ir apie 60 kitu visokiu 
artistu ir dainininku. Užtatai 
szis perstatymas bus gražiau
sias ir puikiausias už visus ki
tus teatrus, koki kada tik bu
vo szioje apielinkeje. Todėl 
užkviecziam visus atsilankyti 
koskaitlingiausiai, nes szitu 
perstatymu muzikoj ir dainose 
galima iszgirsti per amžius 
prispaustos lietuvio sielos vai
tojimas. ... Tikietus jau da
bar galima nusipirkti: Kazu
no Aptiekoj ir pas “Sietyno” 
sąnarius.
INZAX6A 25. 35, 50, 75, $1 Ir $1.50

BiktMSi $2.00

DEKYTE PININGUS
...IN...

MERCHANTS BANKING TRUST CO 
...fcANKA...

TADA TURĖSITE PRIETEL! KADA BUS REIKALINGA.

W,

WHISKEY.

Nusipirkite eau keista 
Buteliu
NORKEVICZIAUS NO. 6. 

’Geriausia Anelka Visam 
Mieste. Tik $1 už Buteli. 
Teipgi ežia gausite ir visokia 
kitu gėrimu. Ateikyie dabar 
priesz laika, duokite savo 
orderi o bus jums prinlatyta

S. Norkewicz
Szita Banka visada yra geras draugas savo 
depositorams. Pagialbsta jiems pirkti pra- 
pertes. Skolina piningus ant lengvu iszlygu. 
Moka procentą ant sudėtu piningu. Buvo 
tai Pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo 
mokėt Procentą ant sudėtu piningu. Yra tai 
sargi vieta laikyti savo piningus. Kasierius 
Pennsylvanijos ir Kasierius Mokslainiu Maba- 
nojaus distrikte laiko piningus szitam banke 
Yra tai gera atsargi vieta Laikyt savo piningus.

...DIREKTORIAI...

D. J. Graliam, Prezidentas. C. E. Adams, 
D. F. Guinan, Kasijerius.

W. Rynkiewiczia. A. Daniszewiczia.
J. Ilomnby. L. Eckert.

Vice-Prezidentas.

M. Gavula.
W. J. Miles.

MERCHANTS BANKING TRUST CO
MAHANOY CITY, FA.

KARPETAIKožnas gal iszmokti būti Balberium 
tiumpam laike ir uždirbti pinigą laike mo
kinimu. Raszykite apie daugiaus pas 
Nossokoff's Barber College

VISOS
MOTERIS

W. TRASKAUCKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

4-GRABORIUS4*

Laidoja Kunus Numirusiu. raf»pd*> 
Riginus ir Vežimus del PasivaJinfiiwo 
Krausto Daigtus ir L L Viską atliek a ka 
nogeriause ir puikianse. Ha virw wieeh 
reikalais kreipkitės pas jin o bvrilt vi I « 
iž^anedintais.

'R

‘Parduodam Karpetusnog 10c. lig 25c. 
ant masto pigiau negu karpetu sztorai. 
Už tai kad perkam tiesog isz fabriku. 
Mes perkam teip pigiai kaip ir 
didžiausi “Wholesalerei” ir tokiu budu 
galima pigiau pirkti ir jumis suezedi- 
nam pinigą parduodami pigiai negu 
kiti.

C t i i o Mahanoy City, Shenandoah, 
vjrullllcllT S Mt.Carmel,Landsford.

RUSSIAN - AMERICAN LINIJA B
Laivai plauke tiesog tarpe Rosijos ir 
Amerikos. Didžiausi,puikiausi irgre- 
ieziausi Rusiszki Imperaliszki Paczta- 
vi, nauji dubeltavi szrubinei laivai.
ItiiHuIa, 16,000 tono. KurNk, 13,500 tono. 

Ciar, 13,000 tonu.
In Kottcrdama in 9 dienas be persedlmo.

11 dienu be peraedinio in M bariu 
IN ROTTERDAM - IN LIBAVA

$31.00 TreczloH Klasos $33.0(1
$4<*>.00 Antros Klasos $50.00
$65.00 Pirmos Klanus $75.00 

Laivai iezeina kas antra Subata.aple dau
ginus Informacijos kreipkite^ pas
A. K.Johnson, General P.Agi. 27 Broadnay 
NewUYork, N.Y. arba pus vietinius agentui. 
Itussian American Line—I’ler 31st. Street

■APSZVIETA’ Moksliszkai Istoriška Knyga

palytinti daug isz Lietuviu nraeiteo 
gyvenimo, spausdinta priesz Ž0 met 
su 780puslapiu, preke:

Apszvieta, apdaryta $1.25.
Mainieris ir Leberis su 60 pus. lOo, 

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

Atyda
Lz priežasties jog trumpa 

vandens, visos sugadytos pai- 
pos, kranai, vikadai ir t. t. tu
ri but tuojaus pataisomos. Tie 
kurie naudoja gumines paipas 
turi tuojaus perstot ju naudoti 
ig tolimeenam laikui. Per pa

liepimą ( j 'į)
Mahanoy City, Water Co.

E. S. Silliman Sup

$5.75

23 Akmenų Railroad Laikrodi
Patentotas regulaturis 

užsukamas isz virszaus, 
del Moterių ar Vyru, 18k 
gvarantuotas ant 20m. 

si u si m szita laikrodi 
visiems per C.O. D. 
už $5.75 per eipres, 

jei nebus toks 
Nemokekyte nei Cento. 
Atminkit, kitur už
mokėsite už toki lai
krodi $35. Su kožnu 
Laikrodi duodam

» Lenciugeli.

Excelsior Watch Co. BLDe.ENCmCAGO^ni

Ant Konselmano Pirmo Vordo
Mike Gavula

Demokratu Partijos

Ant Burgiso - Balsuokite už
John J. O’Neil

Demokratas. Praszo balso ir parėmimo

Ant Konselmano Pirmo Vordo

W. D. Boczkowski
Demokratu Partijos

Philadclphijos Moterims.
Vienatine Mokyta Dipiomota 

Lietnviszka Akuszerka 
I’hiladelphijoj 

Ona Vidikiene
Baigusi Akuszerijos Mokslą garsiame 
“International Collegeyj of Mid
wifery” ir turi turėjusi puikia pra
ktika viename to miesto geriausiame 
gimdymo ligonbutyje, priima kūdi
kius ir savo moksliszku patarnavimu 
palaguose apsaugoje palagininkes 
nuo visokiu ligų ir uždyka 
duoda geriausia rodą neszczioms, 
žindanczioms ir ligotoms moterims 
o taipog iir mažiems kūdikiams, 
akuszerka ONA VIDIKIENE 
329 Wharton St., Philadelphia, Pa.

Telefonas Lombard 2953-A.

Introligatorne
APD1BBTUVK KSTGC.

Aysidirba senos maldaknyges istoiisn 
natos ir laikranczei, kvipo tai:

Linksma Valanda, Dilgeles, 
Dagu Draugas, Tėvynė ir L U 
Pri ai n n adam i knygas apmokekyte paeito K) 
ekspreso kasstos. Adresas:

Lltbualaa Bladsry,
114 W. įpras*. labuty City,

HETUVISZKAS ADVOKATAS
Baltrus S. Yankaus
ATTORNEY, COUNSELLOR AND 
ADVOCATE OF UNITED STATES 
COURTS.
Geriausea ir didžiausias sumas 

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

Ądresa vokite:

B. S. YANKAUS
154 Nassau Street

New York, N.Y.
START business, make money for yourself, 

not for bosses; send postal for 20 ways to 
independence and begin making money at 
once. Sell marketable specialties paying 
300 per cent, $12 to $25 daily. Address 
Reliable Distributors, Box 9, Station W. 
Brooklyn, N. Y.

Užpraczom visas Moteris kurios geidže 
pasilikt “Sveikos ir Drūtos” pilnos givybes 
ir moteriszkumo, kaip tai kitad.s buvojan- 
n i stoję, pribūtu pas mane ir painatitu ka 
padarėm del kitu moterių kurios ir kentėjo 
ant moteriszkn nesmagumu. Jaigu jautiesi 
silpna ir ligūsta, nesisarmatyk nes pribuk 
be jokios abejones.

Tokie dalikai yra per svarbus ant atyde- 
jimo ant kito laiko, o pas mus aplaikisyte 
geresne PRIŽU*RA ir gydimo ne kaip gau
tumėte namie no savo daktaro.

Dr, A. O’Malley
158 S. Washington St., Wilkes-Barre, Pa.

Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai 
susikalbama ir susiraszoma.

Suvirszum 30 metu daktaravimo 
mieste Wilkes-Barre, muso glaunas 
ofisas. Prisiusk 2o. marke o gausi 
Knygute apie Ruptura dykai. ( w»nx)

Iszdirbu
Kontraktus,

Dovernastis, 
ir Visokius

Dokumentus

Polithania State Bank
Corner 22-nd. & Carson Streets S. S. Pittsburgh, Pa.

Vienintele Lietuviszka Banka po priežiūra Valdžios. Priimam pinigus suezedinimu, 
pradedant nuo $1.00 ir daugiaus. Mokame 4 procentą už sudėtus pas mus pinigus, 
priskaitant kas puse metu. Parduodam Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu laivu 
ir suteikiam visokias rodąs kelionei. Iszdirbain visokius Rejentalnusdokumentus.Lietuvai 
reikaluose jus u, kreipkitės prie vieninteles Lietuviszkos Laukos virsi paminėtu adresu.

Garbus Tautecziai:
Laikau už garbe praneszti jums, kad 

jau asz nesu daugiau ne locniniku uevirszininku,ne darbiniku 
“All Nations Rankoje ant 12-tos. gatves” ir kad dabar 
atidariau ofisą mano naujoi vietoi

Kampas 22-nd. Carson Streets
(10 bloku nuo mano buvusios senos vietos) 

Reikaluosia meldžiu kreiptis prie^savo seno pažįstamo ] 
tokiu adreso*

PAUL V. OBIECUNAS
Cor. 22-nd. & Carson Sts; S. S. Pittsburgh, Pa.

po

Pigus Iszpardavimas VT”

a
3 <n

A. G. GROBLEWSKI
Cor. Elm & M ui n Sts. Plymouth, Pa. 

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS.^ 

Garsiu Lletuvlszku-Lenklszku Vaistu.

Kiekvienas Lietuviszkas Si torn in kas 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sitoruose ant pardavimo, kacTmusu 
tautieciei reikalaudami galetu^nuai- 
pirkti ir nereikalautu issduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztorninkai 
rasiykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietu visikas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojame.

Egiutero No.l..................................25c.
Egiutero No.2.( _________
Zmijecznik.............25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai.................. ‘............. 35c.
Mesikos Mostis................................ 25c.
Trejanka........................................... 25c.
Linimentas vaikams.......................25c.
Gyduoles nuo Kosulio...................26c
Liepiu Baldamas............................ 26c.
Anty-Lakson del vaiku.............. 25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..26c.

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

Kruvinosios................................. 75c.

FIRST 
NATIONAL BANK

MAHANOY CITY, PA. .

NE tik kadarbini- 
kai szito banko 

yra pasirenge ju 
mis visados patarnauti 
bet ir banko virszini- 
nkai visados duos ju
mis rodą kas-link pini- 
giszku ir bankavu 
reikalu.

Seniausia Banka
Mahanoy City, Penna.

INTEREST PAID ON SAVINGS 
& CERTIFICATES OF DEPOSIT

LABAI GERA GYDUOLE
Dr. Gibowitch’io 25 Laazu hzgydymai.

Nuo Meszlingio, 
Dieglio, Greitosi
os, Vasaros Ligos 

Raudonosios, 
Priepuolio.
Gvarantuotaskad 
isz^ydys arba 
pinigai atgal,

PREKE 25c.
Sudaryta...
Dr. W. tiibowitch’o iaa 
MaakolIJos. Vienatine 
Agentūra Pennsylvania

A. G. GAVĖNAS, P.H.G.
FIRST WARD DRUG STORE 

221 ECENTRE ST., SHENANDOAH,PA. 
t3T~ Reikalaujame Age*tn lr daodame 
gera nuoaalmU.

m 
Lietuva ir patvirtinu pas 
Generaliszka Russijos 
Konsuli-jei norite parduo
ti ar pirkti žeme ar narna 
Lietuvoj o norite padirbti 
teisingus Duokumentus 
kreipkitės pas mane.

Idant padaryti vietos de] rudeniniu ir žeminiu tavoru, tai 
pastanavijom padaryti dideli iszpardavima viso muso vasarino 
tavoro kokis dar randasi musu sztore. Szitas tavoras susideda 
isz visokiu gatavu vasarinu szlebiu del moterių, merginu ir 
mergaieziu, visokiu vasarinu ceikiu, andaroku, jekiu, ilgu ir 
trumpu kotu ir šutu, žodžiu sakant; visas vasarinis tavoras 
bus iszparduotas už labai numažintas prekes. Nepraleiskite 
szitos progos bet ateikite tuojaus kolei yra isz ko pasirinkti.

mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mehenov Citv. PoThe Globė
Dovanos Ant Menesio Rugsejio5^^

Fonografas, Vyriszkas ar Moteriszkas kiszeninis puikei iszpiautitas 
paauksuotas laikrodėlis, Armonika ar Brukuojama Maszina.

Informacijos duosim gavės 2 centus marke,

English Asiatic Tobacco Company
115 East 7-tli. St., Dept. E. New York, N.Y.

Priimu
ISZ

50,000
KNYGŲ

B Ę

Vardan.

Steltas.Adresas;

Naujas Iszradimas 

Apraszima siunczia dykai 
Kaip galima apsaugoti no li^u ir pate 
iazeigydyti be daktaro visokias ligas 

Plauku puolimą ir užsiau^inima; 
Nežali, Papuozkus, Pleiskanas 
Ir kitas panaszias ligas.

Gyduoles nuo Dantų, geriausios, 5o 
Nuo Komu užtrinu tik 5o. Mes 
turime apie puse milijono laiszku su 
padekavonemis nuo žmonių visokiu 
tautysoziu. Raszykite tuojaus ant 
adreso pas Specialistus:

Drs. Brundza & Co'.
B’dmy & So. 8-th. Brooldyo, N.

visokias Provas
Lietuvos ir duodu 
teisingus patarimus.
Turėdami koki reikalą, 
kreipkytes per laiszka 
judėdami marke už 2c. 
arba ypatiszkai, adresas:

FR. KIBORT
4611 S. PAULINA ST 

CHICAGO ,ILL.

ĮGYTI TURTUS IR LAIMĘ?
Tūkstančiai žmonių įgijo 

turtus, milijonai žmonių su
rado laimę, pakilo iš vargo, 
skurdo ir nelaimių. Ir tamsta įgysi 
laimę ir gerovę, jaigu nusipirksi 
musų ką-tik išleistas dvi knygeles: 
Kaipo žmogus mansto”ir “I! Šir

dies". Turinys šitų knygelių per
keis tamstos gyvenimą, padarys 
gražesniu ir tobulesniu. Jos vertos 
šimtus,tūkstančius tiems, kurie no
ri būti gyvenime pasekmingais ir 
laimingais. Pasiskubink parsitrau
ktu Kaina kiekvienos 16c, abi 30c.

J. ILGAUDAS
1841 S. Halstod St. Chicago. 
[Paminėk kokiam laikrašt matei.)

TŪKSTANTIS 
NAKTŲ IR VIENA 

ARABISZKOS ISTORIJOS 
Perdėjo Lietuviizkai

D. T. BOCZKAUSKAS. 
540 Puslapiu; 6x9 coliu Dydumo.

PREKE $1.
Tik Ant Trumpo Laiko!

Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

VV. D. Boczkowski-Co. 
Hahftitoy City, Ha.
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.50c.

.26c.

.25c.

‘Uicure’ arba gyd. Rumatytmo $3.50. 
Gyd. del nemalimo Pilvo.............50c.
Milteliai apstabdymui Galvos

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

Kojų...................... 25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Lapauto................... 15c.
Gvd. nuo Grippo........................$1.25.
Plauku apsaugolojas.....................50c.
Muilas dėl Plauku........................10c.
Milteliai nuo Kepenų................... 36c.
Rožes Balsamas.............................. 25c.
Kinder Balsamas............................25c.
Bobriaus Laszai............................. 50c.
Szvelnintojas....................................35c.
Kraujo valytojas......................... (Z.UU.
Nervu Ramintojas.....................$1.0U.
Egzema arba odos uždegimas

pas Vaikus..............................$1.25.
Pleisteris (Kasztavolo).................25c.
Pamada Plaukams.........................25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Aunise.......25c.
Gyduoles nuo Liemens........ ..........50c.
Vengriszkas Taisytojas Ūsu-.... 16c. 
Inkstu Vaistas............... 25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles........... ..................25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba 

abelnai skausmo ir skarbutis $1.25,
Gyd. nuo Parka ir Niežą........$2.00,
Gyd. nuo Dedervines................$2.00,
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00,
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Vysai Dykai Del Viru
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru. 

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo užnuodijama krauja 
arbasypili,nubiegima sieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus iŠmietimue, negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.

Ta, dykai įgauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katrus turo žinoti kožnas vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijahsku. 
lygu. Tcmykit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
nžmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir.adresa ant 
žemiaus paduotu kuponu, katrų siusk mums šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO., L 900 22 Fifth Atenne, Chieuo:

Godotinas Tamista: Papai Tamlstos prlžadiejma. aS norieCjau 
jog Tamista prisiustumei man vysai dykai vėna jnsn knyga del vyra.

LIETUVIAI EIKITE PAS LIETUVI!
Pirkt ziegorelius, lencuge- 

lius, szliubinius ir kitokius 
žiedus, szųikorte’, davierna- 
ste?, siųst m lietuva pinigus 
visokiu knygų, popierae 

T groniatoms raszyti irt. t. 
/ Jau i>er 19 metu viską isz- 
7 pildė teisingai tai reiszke 

gerai. Eikite pas:
I locmanta 0 S.Wnshlnirton, Cor. K.MarketSM 
J. jesnania WllkeK-Barre, l’cnna.

Lietuviszka Agentūra
Laivakoroziu ant geriausiu Laiva 

in Lietuva ir atgal. Teipgi siunozlu 
piningus až žerniause preke ir greitai 
ne vienos dienos nelaikau pas sr re 
svetima pininga paskirta siuntimai, 
viskas dirbasi teisingai nes esmių po 
kaaoije, taigi meldžia visa Lietuviu 
atsilankitie arba atsiszaaktie per 
laiszka sa minėtais reikalai!.

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy A ve.

Mahanoy City, P*.
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