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Mirė Lietuviszkas Kuningas.
Nashua, N. II. — Praeita 

Utarninka, 14 diena szio mone- 
mire szio miesto Lietuviu 

kuningas L.
trumpa laika.

‘s as i bu-
tik

Tvla
šio, 
klebonas, 
sirgdamas 
Jszkehn ingos laidotu vi 
vo praeita Petnycia.
Aplaike apreiszkima per sapna 

jog jojo pati mirė.
Ganley, Pa. — Edwardas 

Thomas, staloris dirbantis 
.Marcus Hook, laiko miego isz- 
girdo baisa savo paezios szau- 
kenti jin pas save, o kuria bu
vo paliktas namie sveika. Ne
laukdamas ilgai kagreieziau- 
sia nuvažiavo 
duris
keliu ir rado paezia negyva gu- 
linczia ant lovos, Thomas ne 
turėjo vaiku, ir niekas nežino 

priežastes motere

staloris

namon, o rado 
užrakvtas 

•r iszstume su

mani

užsigryžus, szuo szoko 
sukramto bumasz-

kartu

ke.

Szerifas

sekti ta j a

asz t u n ta

suvirszum
200 pažeistu.

37 likos užmuszti,

New YoVk.— Praeita Ketver- 
iszkvlo 

didele eksplozija prie Broad ir 
Wall ulycziu tarpe didžiausiu 
bankavu namu szitam mieste.

ypatų likos ant vietos už- 
inuszti o suvirsz 200 maž-dau- 
giaus pažeisti.
daryta ant 2Vį milijonu dole
riu. Priežastis eksplozijos dar 
tikrai nežinoma, nes vieni tvir
tina buk tai anarkistu darbas, 
kiti vėl kad tai eksplodavojo 
dinamitas kuri veže su vežimu 
ir kuris susidūrė su automobi
liam isz ko pakilo toji didele 
nelaime.

Mergaite sudegė ant smert.
Sheboygan, Wis. — Vinco 

Belekovicziaus 6 metu senumo 
mergaite sudege ant smert ka
da bovinosi ant 
kitais vaikais.
ugni ant ulyczios ir nelai
mingai mergaitei užsidegė szle 
buko ir kol pribuvo pagelba, 
mergaite buvo jau be gyvasties

Anglekasiai pradėjo dirbti.
Hazleton, Pa.— Praeita ket- 

verga virszininkai kietųjų an- 
glekasiu unijos užbaigė savo 
posėdi i 
ant galo nusprendė 
anglekasiai sugryžtu prie savo 
darbu. Todėl nekurios kasiklos 
pradėjo jau Petnyezios

ga apie pietus laika,

0 7• > I

Bledes yra pa

ulj’czios 
Vaikai uždege 

ir

sti

JENEROLIO WRANGELIO PATI IR JU VAIKAI.

Laike kada Jenerolas Wrangelis, bolszeviku prieszin komandantas, kuris musza bel
szevikus Kryme, tai jo pati dirbusi drauge 
polijo prižiūrint Besijos vaikus, 
sunu,

su
Ant paveikslo teip-gi matoma 

jisai yra rogulariszkas seržantas jio tėvo kariumenoje.

Amerikos Red Cross draugijos Konstantino- 
jenerolo 9 metu senumo

J.

ISZ VISU SZALIU

diena
skūra
sukrovęs ant

papjovė
nutraukta nog 

arklio

jisai

Pati pasiėmus vidurius 
nusidavė pas upelipas

Baisi nelaime kolonisto szei- 
mynoje.

Taquara, Brazileje. — Szei- 
mynoje nesenei pribuvusio ko* 
lonisto in czionais atsitiko bai
si nelaime, o buvo toip:

Taja 
jauti, 
jauezio
nujojo in garborinia idant par 
duot, 
galvijo, 
idant iszplauti ir iszczystyti, o
su savim pasiėmė jauniausia 
kudvki keturiu motu.

Nepoilgam adbego pas jiaja 
szesziu metu kitas sūnelis su 
peiliu kruvinu raukusia szauk- 
damas: “] 
pjoviau!”

Persigandus motina užklau- 
, ku- 

nuduresavo 
Motina pare- 

nog kurio kraujas 
ant

Mama asz teip-gi pa-

9

velniukais buvoBiznis su 
geras ir židelka nog kvailiu už
dirbo didelius piningus, 
už velniukus mokėdavo jiai po 
penkis ir daugiau rubliu. Bet 
vienas kareivis kuriam giliu- 
kis ne atėjo iszdave židelka in 
rankas policijos.
Tikėjimas priežaste papaikimo

Hamburgas.— Priesz kelias • 
dienas ant vidurmiesezio arti 
rinkaus prie szimto žmonių, 26 
metu senumo mergina Berta 
Vokatsch nužudė 18 metu mer
gina Estella Strassner. Abidvi 
merginos buvo labai dievobai
mingos, lankei lanke bažny- 

Kada paskutiniu kartu
abi drauges ėjo namon isz baž- 
nyczios. • Berta pradėjo iszme- 
tinet Estellai, kad per jia ne
galėjo gauti iszriszimo ir ne
galėjo priymti komunijos. Es
tella persigando, bando pabėgt 
nog savo drauges, bet insiutus 
mergina isztrauke peili duro 
juom in krutinia savo draugei 
užmuszdama jiaja ant vietos. 
Žmonis pasintelia suome ir pa
davė in rankas policijos. — Pm- 
si rode buk Berta neteko prottr 
isz priežasties pervirszinio ti
kėjimo. — Kas per daug, 
szelauk.
Kinczikai žudo krikszczionius.

Shanghai, Kinai. — Isz Ich- 
chang pranesza in czionais buk 
kihiszki fanatikai nužudė ke
lis francuziszkus kuningus ir 
asztuonia apkriksztytus kinie- 
czius. mfa šilinga kinai ih- 
mete in kalėjimą, po tam sude
gino tris katalikiszkas koply- 
czias 
Singafu. 
tenais 
szyti pasiutėlius.

ežia.

nes
A

' ii

Poteriai ižgialbejo ligonia 
nog smert.

Philadelphia. — Berta Boo- 
‘ ker, sirgdama ant džiovos Mi- 

sericordia ligonbutije, pasvei
ko per pagelba maldos,
pelenas ligonbutes Kun. Bai- 
lev atlaike

Ka-

Norėdamas ižgiart kvorta 
arielkos puolė negyvu.

Easton, Pa. — Charles Mar
ias, krito czionais negyvu, ka
la ėjo isz laižybu, jog iszgers 

bet. nedabai- 
n e gyvu, bet

!'
ti

d

se vaiko ka toki papjovė 
dyk is atsake, jog 
bipleli Leona, 
gojus peUi, 
varvėjo, paguldė kudyki
(ranto upeluko, o pati nubėgo 
m stuba kiek turėjo 
<ur josios akimi 
baisus regėjimas: vidutinis jo
sios sūnelis gulėjo su perdurta 
peiliu k rutin ūkia ant žemes be 
gyvasties. Konia apkvaitus isz 
jaisios rupesties 
mot imt, atsiminė 
apie kudyki palikta ant kran
to upeluko, 
nes bėgdama, ^^UnkR^sii

Szventas paveikslas užmusze 
motere.

Washington, 
Mrs. Margarieta 
priesz szventa 
ražanežium

Pa. —
pajiegu, 

persistatė
4.

Kada 
klūpodama 

paveiksią su 
rankoje meldėsi, 

likos užmuszta per paveiksią, 
kuris nutruko nog virvutes, o 
kur radosi sunkiosia remuosia 
puldamas moterei 
galvos.

tai

nelaiminga 
vienok dapamaldas koply- 

josios Kintencijos tarė 
kad visi hlant pana Booker pasveiktu.

Po valandai laiko ligonbutes 
daktarai aproiszke; buk visas 
pavojus ligos dingo ir mergina 

menesiu vi-
Morgina 

in malda, todėl

ir po ilgam nutarimui ežioje ant
įranga:

ryta
dirbti o Panedeli ryta beveik kokiu dvieju
jau visos kasiklos pradėjo dirb 
ti. Dabar kada darbininkai su
gryžo prie darbu tai ju virszi- 
ninkai bandys iszgauti nauja 
perklausinirna su Departamen
tu Darbo Washingtone kas- 
link padidinimo mokesties ir 
kitokiu reikalavimu Unijos.
Szirdis truko kada paregėjo 

mirusia paezia.
Topeka,

mire Mare White
Kan. — Užvakar 

ant uždegi
mo plaucziu, turėdama 56 me

isz kokios 
mirė.

Pasirodantis kryžius.
Moweagua, Mass. — Arti- 

miestelije Clear Creek,
kas diena laike tekėjimo sau
les ant tenaitines bažnyczios 
pasirodo szeszelis kryžiaus ant 
muro, o in puse valandos po 
tam kryžius nyksta. Artime 
bažnyczos nesiranda jokio me
džio idant galėtu norints kokio 
szeszelio mest ant muro bažny- 
ežios. Daugelis žmonių isz vi
sos aplinkines susirenka regėt 
t a ji nepaprasta regėjimą..

Szuo nurijo 60 doleriu.
Jersey City, N. J. — Szuo 

prigulintis prie Mrs. D. Taylor 
ana diena nuryjo 60 doleriu 
bumaszkoms. Tavloriene bu
vo ka tik iszemus isz szepos 85 
dolerius bumaszkom ir pra
dėjo ant lovos, o kada motere 
buvo
ant lovos 
kas ir nurijo.
Dvase pasirodinėja po miestą.

Jenkins, Mich. — Nog kokio 
tai laiko kokis tai juodas pa- 
vydalas pradėjo vaikszczioti 
po miestą ir žiūrėti in langus. 
Gyventojai miesto daug
norėjo jaja suymti, bet nieka
dos užmanimas jiems nepasise-

Po miestą pasklydo gan
das, kad dvase pasirodinėja 
vakarais ir dabar žmones bi
jo iszeitinet laukan. Valdže ir 
tai teipgi insikiszo.
pasiėmęs asztuonis žmonis in 
pagelba, pradėjo
dvasia, bet niekados ne galėjo 
susitik su jaja nes visados pa
sirodydavo kitoje dalyje mies
to.

Ana vakara apie
valanda szerifas paregėjo, kad 
kokis tai juodas szeszelis szoka 
tankumyneje medžiu prie pu- 
blikines mokslaines priėjo 
areziau, bet jam 
szeszelis szoko rodos ne 
žemes bet ore;
dyt ir paleido apie 20 szuviu, 
bet dvase nepaliove szokinet. 
Drąsesni priėjo areziau ir no
rėjo suduoti lazdoms ar kum- 
szemzioms, bet juju ypai atsi- 
muszinejo tik in ora nedalys lo
dami szeszelio.

Ant pagalios tasai slaptin
gas szeszelis kreipėsi in szali 
mokslaines, 
gana didelis pulkas
Per trijų coliu platumo plyszi 
lange mokslaines, szeszelis, 
dvasios inlindo in vidų ir din
go nežino kur.

O kad tas buvo prie dauge
lio regėtoju, todėl visi ta j i at
sitikima palaiko už tikra teisy- 

Net didžiausi netikėliai 
in dvases pripažinsta. už teisy
be, kad toji dvase ne yra že- 
miszku sutvėrimu o tikrai ko-

mokslaines
nurodė, jog 

ant 
pradėjo szau-

paskui kuria ėjo 
žmonių.

szeszelis

be.

pasveiks.siszkai
tvirtai tikėjo

tvirtas tikėjimas jaja

N. y. — Jacob <

josios 
iszgydc.

Nepaprasta badykla.
Nepotanag,

Fairbanks žuvavo ažere ir ka
da užmėto tinklą, pajuto, jog 
kas tokis pradėjo tinklia kru
tėti.
la ir vos neapalpo 
bejimo kada pamate jame ne-

tiesiog ant 
Sūnus rado motina 

da ‘klupuodatna. bet negyva 
su perskelta galva..
Nuszove mergina ir pats save.

Old Fordge, Pa. — Mikas 
Ardžnaviezia 24 metu senumo, 
ana diena szove ir užmusze Oną 
Petrusziute 14 metu senumo, 
po tam pats nusiszovo. Nelai
minga mergaite ėjo su kitoms 

; pasivaikszczioti, 
susitiko jia Ardžanavi-

a

<vorta arielkos, 
ges gerti krito 
paskutinius žodžius kokius isz- 

puldainas buvo in savo 
“Yoti win bet”. Dak

tarai padare sekeije an1> kūno 
Markos, datyTe, 
re nog suedimo 
kokis radosi 
arielka, 
loja kur 
nog kurio Marko gavo mirti.

Toki rakali tik pakart.
Bocbester, III. — Fred 

Johnson, sziauczius, atėjus na- 
lamon girtas isz baliaus, susi
barė su savo paezia mesdamas 
in jaja deganezia naktinia leni- 

, kuri truko tuojaus prie 
lovos kurioje Johnsoniene g: 
Įėjo ir visa lova apsidege no

Johnso- 
niene ba.isei apdege o josios 
szesziu metu sūnelis Arthuras 
sudege ant smert. 
doge o Johnsonas likos 
tavotas ir uždarytas kalėjimo.
Paliko visa savo turtą savo 

mylimai.
Hudson, Ohio. — Todėl, jog 

jaja mylėjau už savo gyvas- 
czio palieku jiai visa turtą su
sidedanti isz 2500 doleriu ir 
savo laisves bondas ir visa in- 
eiga nog dvieju namu, 
tai buvo paskutinis testamen
tas T. B. Hamiltono dentisto, 
kuris už 
ketino paeziuotis su savo my- 
loma pana Heleną Geer, Visas 
turtas paliktas merginai iszne- 
sza ant 19 tukstanoziu doleriu. 
Mergina prižadėjo prie liūdin
toji! niekados ne apsivesti su 
kitu vyru. — Visos merginos 
panaszei padarytu, jeigu aplai- 

jaunikiu panaszu

jog jisai mi- 
alkoholiaus 

sumaiszytąs su 
Palioije dabar tiri- 
pirko ta ji sztopa,

motina 
krutino

as

mergaįtems

Kita l^hingft kinai 1MB

Tuojaus isztrauke tink- pukia 
isz nusiste-

paprasta baidykla žuvi; kuri deganezio karasino.
tus amžiaus tiek kiek ir josios nc buvo panaszi ne in žuvi ne _  T 1 • • 1 1 • _vyras.
per visa savo gyvenimą, o kai
mynai daugeli kartu girdėjo 
kaip vienas isz juju kalbėdavo, 
jog gyvenimas vienas be kito 
butu 
Whiteiene mire
priejas prie grabo, dirstelėjo 
ant josios v eido ir ant vietos 
krito be žado, mirdamas in kė
lės minutas. Paszauktas dak- 

pripažino, buk White 
mire nog trūkimo szirdies isz 

Dabartės 
abudu likos palaidoti ir už
kasti in viena duobia.

Motere rado 6 perlus 
ojsteriuose.

Wilkes-Barre, Pa.

taras

Pora mylėjosi labai ;

neiszlaikomas.
josios vyras

Kada

didelio gailesezio.

— Mrs. 
Andrew Netherton, kada valgė 

ojsterius rado szeszes 
pu i kės perlas. Viena buvo 
didele o kitos mažesnes. Po nu
siuntimui juju in Philadelphia, 
aplaike žino, jog didžiausia 
peria yra vertes 70 doleriu o 
likusios po deszimts doleriu.

žalius
Viena

in žveri. Turėjo asztuones ko
jas, viena didele aki, o galva 
buvo panaszi in kiaules su il
gais szerais. Fairbanksas tu
rėjo taja baidykla tuojaus nu- 
szauti, ba negalėjo paymti su 
savim kad parneszt namon. 
Dovanojo jaja 
muzejaus.
Iszgazdinimas neužsimoka.
Stevens Point, Wis.— Kada 

Mikola. Biikel sugryžo vėlybu 
laiku namon, jojo sūnūs Stasys' 
16 metu norėdamas tęva ižgas- 
dyt szoko staigai isz užkampio 
Tėvas palaikydamas sunu už 
koki piktadari davė jam peiliu 
in krutinia ir tas ant vietos at
liko. Norėdamas pažiūrėti 
kaip tasai piktadarys iszrodo, 
pasilenke ir net sukliko isz 
baimes, nes gulineziam pažino 
savo sunu.

parneszt 
del tautiszko

Noredamas

Dabar' tėvas isz 
gailesezio pradėjo kvailiuot ir kytu nog 
reikėjo jin 
glaudoje

uždaryti prie- 
del paikszu. —

—Ne visi turi panaszu gilinki.1 Blogas szposas, o dar blogos- 
Erelis nutvėrė kūdiki.

Dennisons, Colo. — Didelis 
erelis nuvėrė czionais kūdiki 
ir nunesze in padanges po tam 
nusileido su savo auka ant ,sa- v 
lutes ant upes Pearl: Žmonis 
paskubino nelaimingu i kūdi
kiu in pagelba ir nusivijo ereli 
pirmai! negu galėjo sudraskyti 
savo auka; Vaikas yra dvie
ju metu senumo, sūnelis Anta
no Kricko.
gyvas, bot noapsisaugojo nog 
žaiduliu kokius aplaike nog 
letenu krauietrerio uaukszczio

savo auka.

Kudikis iszliko

nis tėvo pasielgimas kad ne
atidaro akiu. ,
Užmusztas už pabueziavima 

merginos.
Atlantic City, N. J. — B. R. 

Gibbons priejas prie merginos 
Miss Saddie Bittle, pabueziavo 
jaja ant szposo, bet toji teip 
užsirūstino ant jojo už pavog
ta buczki, jog 
skrybėlės ilgu špilka dure jam 
in pilvą. Špilka nulužo o pil
vas sutino ir kraujas užsitruci- 
no nog ko Gibbonsas mirė ant 
rvtoiaus.

isztrauke isz

Špilka nulužo o pil-

Paliciie aresztavo-

lai-
<r

Namas su- 
aresz-

Tokis

dvieju sanvaieziu

kada
ežia ir szove in jia su revolve
riu, 
gala.
va i s ko

skubina prie jio, 

vo pirmutiniu šuneliu, perdar
ai tuom paežiu peiliu. Vaikin
tas bėgdamas paskui 
puolė pataikindamas
su juom, teip, jog peilis pervė
rė jin perdėm ir po keliu minu
si mirė baisosia kankesia.

Ant dapildimo nelaimes, ku- 
dykis paliktas ant kranto upe- 
uko nusiryto ir prigėrė. Kada 

vyras namon sugryžo, rado 
tris lavonus ir paezia pusgyvia

po tam pats sau padare apkvaitusiu, kuri po perleidi
mu to visko, jeigu no pasveiks 

baisiai insimylejo in tai nuejs paskui vaikus in ka- 
Isztikro,

Kada jisai sugryžo isz

Onute. Nepersenei jisai gavosi 
pas Petruszonius ant burdo ir 
jie dasižinojo kad jisai kalbino 
Onute idant jiji su juom pa
bėgtu. Tevai jin persergiojo 
tame, norėdami kad ju mergai
te pirma pabaigtu mokslą o 
apie ženybas mislintu.

ne

Apysaka girrios varto.
- Einu asz sau karta per 

klausykite, —

aplinkinėje Icli-chang ir
Valdže nusiuntė in 

pulką kareiviu .apmal-

Isz Lietuvos

turtą.
Kulka jin iszgyde.

New York. — J. G. Jones, 
rasztininkas dirbtuvėje Bart
lett & Co., isz priežasties dide
lio nusiminimo in koki buvo 
inpuoles, neteko proto ir szove 
sau in galva. Kulka daktaras 
iszeme, ir Jones pasveiko — 
iszgijo galva iszgijo ir protas; 
kuljca jin ižgyde visiszkai. 
Daktaras tvirtina, kad isz prie 
žasties netekojimo nog smage- 
nu kraujo kuris buvo ant ju

Jonas dabar pasiliko 
sziadien džiaugėsi 

jog nenumirė. Gal antru kar
tu įau nomecrins tos nnezios

girria, — tik 
sztai paregėjus stovinto stirna 
ir edante žolele.

Pamioravau ir szoviau tie
siog in aki — stirna stovi. Asz 
pykstu antru kartu, nei ne 

Ar kvaila stirna 
mistinu sau.

provijau puczka ir trecziu kar
tu — pykszt — nieko.
pykszt! ir velei nieko. Ir ar 
tikėsite man, jog
penkiolika sykiu. 0 ta bestija 
nei nekrustelėjo.
del ko? Szitai tiesiok pasakų: 
buvo zbestije kurezo kaip 
kelmas! . ’

Savininkas namo in randau- 
ninka:

antru kartu 
krustelėjo.
ar ka? ,—

bestije

ižgyde

Už-

oa. isztiKro, baisi tai sunke
nybe ant nelaimingo kolonisto.

Bausme Dievo už vagysta.
Warszava.— Kaime Kozliu- 

<i ūkininkas skerde meitėli in 
jagialba pakvietė savo kaimy
ną. Po darbui iszsigercTabudu 
o savininkas nepoilgam užmi-

Prietelis pasinau- 
isznesze meitėli 

laukan, pasiėmė ant pecziu ir 
Buvo tamsu, ej- 

damas paszaleis, 
lipt per tvora.
tai padaryti su savo lobiu, per
metu meitėli, po tam pats lipo. 
Szokant jam per tvora, 
kuria turėjo ant pecziu,

go sunkei, 
dojo isz to,

nesze namo.
reikėjo per- 

Negaledamas

virvia 
užsi-

J‘ kabiąo už tvoros teip, kad nu-
Velei nepatemi-

szovia.u net

O ar žinote

/

užėjus.
sveikas ir

szokdamas žemyn, 
jas užkliuvimo virves, užsina- 
rino už kaklo ir vagylius pasi
korė arba, užsismauge. — Buvo 
tai tikra bausme Dievo už pa
pildyta vagysta.

Ant rytojaus ūkininkas rado

*■ —. ....... . muilinai

Iszsiteisino.
Aficieras in žydą Žalnierių.
— Czto ty jewrei no patai

kai in cielu?
— W aso wisokoblaharo-

dijo! as pataikycze, tiktai man ju metu 
kreivai cielu pastato.

Szios gadynes tarnai.
Mistris: — Mere, tu kas die

na su savo jaunikiu stovi lau
ko prie duriu, tai man nc pa
tinka.

Tarnaite: — O ar tu miSiu- 
kn snvn vvrn ir nn LniVni f iTnlr

Žem. Kalvarija. — Paskuti
niu laiku priviso daugybe va
giu. Nesenei Petrauskiui isz 
Kunigiszkio kaimo pavogta du 
geri arklei. Pasrujes Donio pa
vogtas ir arklis. L_____
gims jokie 
mentai.nereikalingi tai daro ka • 
nori. Yra sakyta kad yra slap
tas urvas arkliams in Kursza 
iszstumti. Nesenei miestelyje 
sueziupo mergina bejojanezia 
pavogtu arkliu. Kita iniestelije 
vagilku kompanija, kur vagia 
davatkų 
langus.

Žinoma va- 
valszcziaus doku-

visztas ir lando per 
Kita vagilka sugauta 

per Domininko atlaidas, pabe- 0 • • B - - k *go ]

J
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už tvoros savo meitėli ir kai
myną — abudu negyvus ir tuo 
jaus dasiprato visko.

Pardavinėjo kvailiams 
velniukus.

Helsingfors, Fin.— 
Frenkel iene, 
aresztavota už 
nubausta in kalėjimą ant dvie e

Franklieno gyvendama už- 
miestije paleido paskala terp 

. žmonių, buk isz priežasties tu
rinti didelia loska ir susineszi- 
ma su pikta dvasia, parduos 
visiems tiems, 
jojo pagialba, jojo stovyleli 
kuris visame kožnam

visjnsin riinoseziiinsia ir nu

Regina 
likosžidelka, 

apgavysta ir

kurie geidže 
o 

prigial-

isz valszcziaus kalėjimo 
iszsilauždama pro lubas. Kito
je vietuose pasakoja kad ple- 
szikai pradeje svilinti vėl žmo
nes, kol paskutini rubli ne su
randa.

Padevaicziai, Kvėdarnos v. 
Tauragės apskr.— Czionais 10 
diena rugsėjo 
smarkus lietus
TJrenke in Stasiczio troba ir 
uždege. Viskas sudegė ir pats 
szemininkas apdege rankas ir 
veidą.

Vilkaviszkis. — Apelinkeje 
« .-u. _

vakare buvo 
su perkūnija.

pradėjo labai sirgti žmones su 
dizenterijos liga. Serga ir 
mirszta daug žmonių ypatingai 
apie Elksnenus Mieste yra 
užginta pardavinėti sodu vai
sius.

Isz Lietuviszku kaimelu
, ♦ ’ •• M |

Canton, Ohio.—Baltrus Vai- 
cukutis mumis pranesza kad 
aplaike laiszka isz Lietuvos 
kuriame pranesza jam jog jo 
tėvas tenais mirė 30 diena 
Liepos. Jeigu kas isz giminu 
norėtu dauginus dasižinoti apie 
tai, tegul atsiszaukia ant ad-

R. Vaie.nknitiR. 1444-rosn•

i;1

1

■r

I

I

II
11

I

■
ik



«r

/

I'

I

f

į1 J,

Į
•,

r
u
f J

'jMjr <

K-v K* 
Mį
j

\

2 SAULE

GIRDĖT
kas terp musuAr žinome

yra karaliene? Ar szaliję vi
sokiu žiedu žino rūtele, jog 
yra ženklu nekaltybes, ar jau- 
cze lelije, jog yra apdengta ru
bli nekaltybes, ar pažins rože 

grožy bes?
serganti

galybių
Teipgi ir

savo

žino

motore
ugnavietes naminio gyvenimo 
liefnviszko ypacz
ant ateivystes, laiko savo ran
koje galinga .valdžia 
gilnkeis muso

Mes valdome
mis valdo moteres, pasako Na
poleonas karta ir prikiszo mo
terim; .Jus geros motinos, už
auginkite puikei 
liūs, o

torp mus

valdimo 
visuomenes.

svietu, o mn-

tiktai kad sergėtu kaip jauni 
orelei savo lizdu.

Tauta liotuviszka ne yra nu
murusia tauta, nes gyvuojenti 
tauta, turinti savo garbinga 
praeito, savo nuopelnus priesz 
kultnra. Musu visuomene 
turi tiesas ant gyvatos ir tuja 
tiesu noiszsižadame ir nepriva
lome iszsižadeti.

ri žinoti visi ir isz to 
tis!

Keno griekas 
.Jeigu vyras yra

ST
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ARADISZKOS ISTORIJOS

In trumpa laika,. vienos sun

lakstantis Naktų 
irVietia

h
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vaitos, iszsiuntcm daugybe szl- 
tu Knygų in visas sznlis 
Amerikos, ir viėl kurio nplniko 
szlta Puiki Knyga prisiuntė 
mumis padokavonos.

Knygų in visas

Pulko apdaryta Audekltnlah 
Iszmargintals Virsznis. Di
dumas Knygos C?i x IP4 coliu.
Iszinarglntnis Yirsznis.

160 l’avelkslu — 701 l’uslnplii

Jtiofl greit parsiduoda todėl 
nelankyto ilgai bet prialuskytc 
mums $2 o Knyga bus Jumis tuo- 
jaus Iszsiusta. Mos užmokame 
nusiuntimo kasztus. Mes tikrai 
gvarantinam kad ir jumis 
patiks.
W. I). BOCZKOWSKI.COm 

Malianoy and A Street, 
MAHANOY CITY, FA.

— i — — e ę » Be o a. a — «

fr
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Praszyk 
Aptiekoje 
kad duotu 
Colgate’®

t

'Slaptybe Antgrabio” saka isz gyvenimo Prancuzt.
puHlaplu. Preke B5c. W. P. lloi ionftkl>C(Preke 85c.

Paskutini karta staezei pa
sakome, jog jokiu daneszimu 
apie juodinimus kitu nepriyni- 
inesime, bn tas jokios naudos 
del visuomenes noatnesza. 
Kam tai apie tokius niekus tu- 

piktin-
Laikraszczei ne del to 

idant, platinti visokes bjaury
bes, ne del kelinio maiszacziu, 
tiktai del platininio dorybes ir 
moraliszkumo. 
tojo pakilta.
kialmu ir savo paezios negali 

\ tai kas kaltas ir 
kam da apie tai turi žinoti do
ros moteres? Jeigu 
meslus nesiszvaitysime, tai ne- 
smirdesime, jeigu tiktai skai
tysime apie davadnas moteres, 
tai ir paklydus motore pasitai- 

priszvinkuse moša 
puikios priprovos pataiso, teip 

(Tž-|ir puikus skaitymai priszvin-

doros moteres. suvaldyti, 
kaip iszkilmin- I

savo vaike- 
žmonije susidestines isz 

doros visuomenes.
Sztai yra puikus ir visiszkai 

matomi rubai 
Kaip puikus,
gas yra paszankimas josios, — 
nes yra labai dideli josios pri
valumai, 
per rankas 
menesis arba kas sanvaite per 
rankas moteres, kurios yra 
užduoto aprūpinimas namo 
maisto, drabužiu ir 1.1, 
duoto toji ant nelaimes ne kar- kasia 
ta buna nebegali, mažas uždar- so. 
bis lankei negali užtekti ir ne 
užtenka ant neatbūtina reika
lu gyvenimo, — bet motore ir 
isz tokios nebegales gerai išž
elia; ba paezedi motore isz 
mažo ne panaszius dajgtus tve- 
♦re ir taikstosi pagal savo vyro 
uždarbi.

Bet ne apie tai tik 
kalbėti in motore, 
jujn privalumu yra auginimas 
vaiku.

Pinigas
vyro pereina kas

uždirbtas

kurios
ir I

paczodi

norime 
Didžiausiu

bingas.

gerais Lietuveis, 
juosius prie

Cze josios dirva, ežia 
josios skudns darbas, nes gar- 

Gera motina Lietuve 
Ameriko, turi priesz viską rū
pintis apie vaikus idant josios 
vaikai butu
in kvepi nt i iii 
lietuviszkos kalbos, sėti in juju 
galvas tikybia in ateiti, turi 
po savo mirtai palikti vaikuo
se savo motinine jauslu. Argi 
tai ne puikus paszaukimas mo
teres f Tai yru tieji keli žodžei 
kuriuos troszkome pasakyti 
del moterių.

troszkonie

Brangus yra gyvastis žmo
gaus tada, kada daktaras no
vos palengvina arba ižgialbsti 
žmogų nog mirties.

innesze
Ana die

na innesze skunda daktaras 
Browning ant 90 tukstaneziu 
doleriu prieszais gimine miru- 

milijonioriaus
gyvasties per 23 

per kuri tai laika,

v nz ūžia i- 
per

būdamasmilijonieris 
gyvasties per jojo ru-

šio
k ima jojo 
menesius,
kaip kiti daktaru tvirtina mi
rusia 
prie
pešti uždirbo suvirszum mili
joną doleriu ant visokiu spe- 
kulaciju. Ne szlektaa uždar
bis daktaro ir milijonieriaus. 
Sudas pripažino daktarui 25 
tukstsanezius už 
jojo gyvasties.

prailginimą

Brooklyne
iszrado popierinius grabus ku
rie ketina būti daug pigesni, 
drutesni gražesni ir lengves
ni už medinius grabus. — Tik 
nežino ar bus smagesni del ne- 

Gal persitik-
... po smert, kaip

tūlas graborius

gyveliu gulėti.
rineime..
paguldins katra in ta ji popie
rini graba.

Tūlas sudže San Franciske 
iždave savo nusprendimu, buk 
pinigai uždirbti per paežiu tei
singai priguli
Matyt, jog sudže vede prie to,
idant paezios sėdėtu namie, 
sergėtu vaikus ir prižiurinetu 
puodu.

jiosios vyrui.

l

Prižadėkime sau jog kol mu
su szirdis plaka, nepaleisiine 
ne vieno daigtelio palikto nuo 
musu proseni tų tiktai eielybeje 
užlaikysime del musu vaike
liu. Mokinkime musu vai
kelius skaityti, raszyti* kalbėti 
ir mylėti lietuviszkai, teipgi 
dainuoti gražės daineles, tau- 
tįsakas ir bažnytines.

Prižadėkime sau taipgi, jog 
ir jaunas szirdelea inkvepinsi- 
me meile reikalu, lietu vytas,

Mokinkime

mes apie Istorije Szvonta-Seno ir Naujo Instatimo

so; juk ir

(nedora) motoro patai-

Net in 20 metu ne buvo teip 
stokus teisinu Pottsvilles sude 
(Skulkino paviete) 'kaip 
bartiniam laike.
randasi keliolika provu, bet. to
sios maža pelną 
szimto 
maitinasi 
re i s.
tis f

Norint s
da-

ir

atnesza del 
kurie tikadvokatu, 

lietu viszka is dūlė
ti kas tame do priežas- 

jog ateiveiPirmiausia, 
pradeda surasti savo kvailybių 
ir už bile maža daigteli nesis
kundžia o antra priežastis yra 
prohibicije, nes neturėdami 
kuom pasigerti teip nesikar- 

Advokatai pradė
jo jieszkoti naudingesnio užsi
ėmimo.

szcziuoje.

nes
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Vardas ‘ ‘ COLGATE ’ ’ ant 
toileto daiktu garantija 
tyrumo tikrumo ir puikios 

ruszies.
Instcigta 1806 mete.

Jo prnmnus skonis padaro 
padaro valyma maloniu 
užsiėmimu.

Vaikai labai mėgsta laikyti savo dantis szvarius, 
kadangi jiems patinka “COLGATE’S” skonis.

teipgi, pasinaudoja jin kasdieni- 
Jis padaro burna szvaria ir 

“Geri dantis — Gera

“COLGATE'S
Suauge žmonis 

niame reikalo, 
atgaivina skoni, kadangi 
sveikata.M

KKJ

<■ * f* --
KURSAS NUPUOLEI 

100 Auksinu tiktai $2.G0 
Tai goriausia dabar siusti 

pinigus

1

/r y
't i

»i

in
dabar

Lietuva

Nuo Sutvėrimo Pasaulės iki Kristaus Vieszpaties jūžgimimui
lyg Paskutinio Sūdo.

— ■[ r

Preke knygos 33d.

v-I
'•»i

i*

t

Parnsze Viskupas Motiejus Volonczauskaa.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO. MAHANOY CITY, PA.

’ j'

e /

Pasai
Laivakortes, 
palydėjimas ant laivo. Pada
rymas visokiu dokumentu. 
Raszydaml pridekite 2c stem- 
pa. Pinigus siuskite por 
Money Orderi.

P. DI KOL AINIS, 
53 Hudson Avo, 

, Brooklyn, N.¥.

grlžlmui in Lietuva, 
pasitikimas ir

Pinigus siuskite

*■.į -
/ '‘.I

“ARTOJAS
Išleidžiamas pradžioje kiekvieno mėnesio.

Dailiausias ir rimčiausias didelio formato (8x11 c.) 
žurnalas kokį kada Amerikos Lietuviai turėjo. Ja-

Mokslo, Literatūros ir 
Satyros žurnalas

me telpa visokių mokslų rastai, literatūra, eilės ir 

metų 60c. Pavienis numeris 10c. Reikalauk vieno! 
“ARTOJAS” E. 79th St. & Superior, Clėveland, O.

«M» *****■»»• MIMHM’..«M» -  'mmr-.!i T'nrr-ir inir iinr .u ti.iiii»m-iiiii..M-iimin.ii)iirnTi-iriiiiir - ilir  --------------------------- F"—~*■M■■■■■RRRR

juokai. Puslapių 24. * Kaina metams $1.00, pusei
T

I
s

I IN ‘ LIETUVA Pef Freita, dideli ir maži pakai iszsitistT 
I per Lietuviu Persiuntimo Agentūra. Raižykite ant adreso: 
I THE LITHUANIAN MARINE FORWARDING CO.

New York, N. Y.>

z
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negerk ir nedek 
kas aiszkiai

Neragauk 
in burna ta, kas aiszkiai ne
ženklintas ar nežinomas. Jeigu 
reikalinga turėti nuodu na- 

vietoj,
Kuomet užpuola 

liga sveikam 
žmogui tuoj po valgio, gerymo 

ėmimo gyduolių,

1

nuodu 
linuose, laikyk saugioj 
užrakvk.
greita ir smarki

ar ėmimo gyduolių 
nuodymo ženklas.

Jeigu kelios y pa tos, 
valgė ta pati valgi,

tankiai

“ptomai-
Ir tokius atsitikimus vi-

kurios 
apserga, 

nėra abejones jog nuodyti — 
tai pasekmes kirmyto, raugin
to ar sugedusio valgio — tok is 
mindymas vadinasi 
ne.”
suomet praneszkite Sveikatos 
Departamentui del __
isztyrincjimo.

Abejojimuose szauk gydyto- 
Pa sza ūkiant gy d y to j a, 

reikia jam pasakyti, jog y patu 
nuodyta, tuomet gydytojas ži
nos koki priesznuodi atsineszt. 
Nelaukiant gydytojo atvykimo 
nuodytai ypatai duokite vėmi
mui vaistu, kas praszalina isz 
kūno neprarytus nuodus. Szil- 
tas vanduo, garstyczia su van
deniu, 
ipecacuanha (vemdamoji szak- 
nis) arba kiti vėmimui vaistai, 
ir gerkles kutenimas, verezia 
ligoni vemti.

atsargaus

ja-

druskuotas vanduo,

KUR BUNA?
Pajieszkau mano giminiu po moti

nai Ir tėvu Vaszkoviczlal isz, Abelnlku 
kaimo, Meteliu para. Tegul atsiszau- 
kia ant adreso. (to 79

POVILAS VASZKEVICZIUS, 
29 Mc’Cllntock Rd.

New Britain, Conn.

Mano brolis Antanas Jencevlczius, 
1903 m. atvažiavo isz Lietuvos in 
Scranton, dabar 
szau atslszaukt arba žinantieji apie 
ji praneazklt. (to 78

isz Lietuvos 
nežinau kur. Pra-

JUZE JENCEVICZIUTE, 
Johnston City III.R-2 Box 112

PaJIeazkau savo pufioacrlu Marcele 
Domicėlė Yekimo- 

kad ženotos po 
vyrais pravardžių nežinau, visos pa
eina isz Dubaklonlo kaimo. Pirmlaus 
gyverib Phlladelphijoi turiu svarbus 
reikalus. Praszau Ju paežiu arba kas 
Žino apie Jas tegul atslszauke pas ma
ne už ka busiu labai dėkingas, (to 76 

MIKA® YEKIMON1S,
600 W. BOUth 8t..

Tafile I^evaae Ir 
naites. Girdėjau

Mahanov Citv Pa

Vfc o—Ssnsi i—ii ni ii mr y g—— jg-j—  11 —caa*^**.***.y <t*j & «Sl

(Sveikata žmogaus tai didžiausias Turtas! 6

li®l© I

z7' &l Itiif Y

yVfl SOLO UY

URSOLO SALES (S.
(not inc.)

160 N. Welle Street, CHICAGO, ILL

-7 JRR« r < i C— I ........... III ■
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'Ar vartojai kada Ursolo Special Bitters? |

Jeigu ne, tai parsitrauk šiądien.
Štai ką rašo vienas iš daugelio musų Bi- 

tterio vartotojų: “Dvylika metu atgal, aš pra
dėjau jausti skausmą vidurhj ir kas dieną čjau 
blogin. Pradėjau j ieškoti pagelbos pas dakta
rus, daug piningų man kaštavo, ir daktarai ant 
galo pasiūlė man eiti ant operacijos. Norėda
mas apsisaugoti operacijos ant patarimo mano 
prietelio, až pradėjau vartoti Ursolo Special Bi
tters del vidurių su geriausioms pasekmėms. 
Ir dabhr jail keli metai kaip jaučiuosi suvisu 
sveikas ir tvirtas.” %

. Ursolo fBpodol Bitters, yra 
geriausiai sutaisytas per geriausius specialistus

Ii

K1

OUUllOJlUd pci ^CUUUOlUū OpCUUUOLUO 

puikiai sudrutina nervus, tikrai pagelbsti ligose 
skilvio, vidurių, žarnų, jkstų, kepenų ir širdies. ||! 
Pasekmingai išvalo vidurius, prašalina gešus iš ĮJJ 
Vidurių, padaro gerą apetitą, prašalina kataro JJ
atsirūgimą, skilvio surukštejimą, galvos skau- K? 
dėjimą, vėmimo, nerviškumo, neuralgijos, skis- Įj 
to kraujo, padaro gražų raudoną kraują, taipat |j 
vyrų, moterų ir vaikų ligose, kurie reikalauja L ♦ . • • • • m . • i .•kraujo sustiprinimui. Taigi jeigu norite būti 
sveiki ir tvirti tai naudokite Ursolo Special 
Bitters ir Jums suteiks sveikatą.

URSOLO SPECIAL BITTĘRS yra labai pa
sekmingas. Jis išlaikė ištyrimą per daugel me
lų, ir tokių būdų jis teikia save pats savo nuo-

j 203 West. 33-rd Street.
"O-

K • -k
Nuža-Tone

V ’S* t. -J 11 ' -■ ». »•

Pasekme po 20 ilenu •>- 
arba grąžiname jutui 
pinigui. ' ? '
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PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ,
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; ture-”W®

damas neaišką mintę ir nusilpnėtu kūną; pasibodisk3*S 
imant vaistus d6I padidinimą veiklumo ir vaistu* Rvaigiann- 
čiufl, bandyk Nuga-Tonc ir peraitikrik kaip greitu laiku jau- 'vcįl 
sesi vigai nauju žmogų! Dovynes iŠ dešimtes visu imogaus ligUĄlj 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu, gazai lrV< 
išpūtimai, ulketėjimas skilvea, tulžiais, anemia, kankinimai reu- \ 
mutizmo, skausmai galvos, neuralgia, stokus energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mlcguoti, paeina nuo stoka nervu 
najiegps, akinto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijoa 
kraujo. * t * |

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu pajiegos, 
kurios didžiausei uilaika geram atovluje pilvo, jaknas, inkstus ir t 
L . . , ‘ 7 ~ \
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo Z) 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti i& aitoniu brangiu. W 
sveikata) dundančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu M 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi į Geležę ir f h 
Fosforą-malstus del Kraujo ir Nervu, /M

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pastiprin grobus teip. /Ml 
jog je tuštinasc regulariAkal. Atgalvin inkštus, išvara laukui 
nuodinies atmatas. Niera dauginus gasu ir suputimu, niera smir- 
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingu ly 
apetitą, giarą gruomulavimiu tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 5

iiU

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme Remias e ant nervu pajiegos, 
kurios didžiausei užlaiką geram t * _ _ _ J “ _
grobus, Širdęs plakimo, kraujo clrkulavlmo. Nuga-Tone yra labai L 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo N L 
kūno. Kodėl? Todėl kad Jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu. Ulįį 
velkatų dundančiu sudėtiniu veistu, rekomenduotu ir nuruodytu luįk 

per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi i Geležę ir 
Fosforą-maistus del Kraujo ir Nervu. |lfl

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pastiprin grobus teip, /W| 
jog je tuštinasc regulariškai. Atgaivin inkštus, išvara laukui 
nuodinies atmatas. Niera dauginus gasu ir suputimu, niera smir-

giarą gruomulavimą, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą.apetitą, g tarą gruomulavlmiu tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo Jo, priduos raudo-

veidui ir žibuiną akiems! Nuga-Tone padara tvirtus, rustus

v

ii
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numo veidui ir žiburiu* aniems t nuga-Tone padara įvirtus, rustu.
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nusra-Tone netalpin savyj Jokiu mivdamu ar 
daromu paproty vaistu. Sudėti Jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimno 
skoni ir vartuoti Kalema bu jokio neparunukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems
daromu paproty vaiatu. Sudėti Jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimno 

sava pretelema.
MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJAt Prekė Nuga-Tone yra vienu ($1.00) doleri•

Ursolo Special Bitters are 
prepared in accurate propo
rtion from the best roots, 
herbs and other ingredients 
obtainable, producing an ar
ticle of extraordinary quality

sava pretelema.
MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJAt Preke Nuga-Tone yra vbnai ($1.00) dolerfe 

už bonkute. Kožna bonkuta talpina devynios dežimtys (90) piliulu, arba vieno menesi 
gydymo* Galėto pirkti šoies b on k u tas, arba ŽoŠlus menesius gydymo už penklus ($5.00) 
dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir Jeigu ne busi uigsnsdintea f>a* 
sėkmių, sugrąžink bonk^uto ir pileus, o mes ūmai eugrąžisime Jutu pinigus, 
prapuldytf vieną centą/ Moe (memo riziką. f‘ \
aptiekose tomis pačioms Išlygomis ir tą pačia garantija.

National Laboratory, L. 23 —587 South Dearborn StM Chicago, Ill.

Gerbiamieji: įdedu čionai* $•«»••••••• ir meldžiu prisiųsti man.., 
Nuga-Tone.

4

Vardas Ir pavardė

Gatvė ir numeris

1)1. OUglJlUI 
lay U vieną

ntas pa- 
Negalit* 

Nugft-Tone yra pardavinėjamas visose

PRISIUSK SAVA PASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ*

. bonkut

t

i
1 I

1 J

> n

f!

«•

$ 1.25
$ 6.50
$12.00 .

pelnais. Nepadarysi klaidos reikalaudamas šio 
bitterio, o prekes yra labai pigios:

1 Didėle Bonka
6

12
Reikalaukite aptiekose, o jeigu ne gausite, 

tai ne imkite kitoniško bet reikalaukite tiesiog 
iš musų. Norėdami greit aplaikyti siuskit sy
kiu su užsakymu ir Money Orderį del padengi
mo lėšų viršui paženklintą kainą, o męs aplai- 
kę, tuoj prisiushn reikalaujamų gyduolių.

Siųsdami užsakymus ir Money Orderius, 
uždėkite aiškiai savo antrašą ir adresuokit pas 
mus šitiaip:

URSOLO SALES 00
160 H. Wells SI.,

DBF. B.

b

‘I

I

Miestas Valstija ik« ėe v «i

CUNARD LINIJA
t t A

Didelis Laivas SAXONIA
■ \ ' -vi

" * i 1 » * >

Iszplauks 30 Oktoberio, tiesog
t*

•J
- CHICAGO, ILL

1

In Hamburgą { Treczia klasa $120
O t Pridedant SS War TaxPridedant SB War Tax

jT-r.—»<r—
Kreipkite* pas artimiausi Cunard Agentą • -•»* •
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TETULIS.

Puiki apysaka isz gyvenimo 
žmonių.

Lisowskis apsakęs
Viktoriui, už-

Ponas 
ta viską savo 
lauže rankas ir melde jo idant 
kanogroieziause 
stacije ir važiuotu 
geriauso rodino i 
mon, vienok turėjo ežia nak
vot, nes Viktoriuks jau ne no
rėjo klausyt globejaus, kuris 
per visa nakti 
marke. Ant rytojaus kada jau 
važiavo in Viedniu, ant vienos 

in ta pati va- 
knreme važiavo Vikto- 

ponu

SAULE

mus jin už tai jog apie skuti- 
kurio milijonu

apleistu ta 
i tolinus, o 
sugryžt na-

akies no su-

Lisowskiu dvi 
Vi k toriu s t uo

sti didžiu mandagumu

stacijos insedo 
gona, 
rius su 
jaunos panos, 
jaus
(grecznumu) parode joms vie
ta, bet nelaimingas globėjas, 
pamirszes ant valandėlės apie 
žandarus, 
siansias situacijas, 
papult gali jo
to nuolatos jin szniakino, o ir 
stojosi tokis 
dinezios priesznis 
galėjo susi valdyt 
Viktorius teipogi
joms tame o ir pradėjo sznabž- 
det in ausi savo globėjui kada 
sustos 
jiedu pas tais ponias, 
eit su joms in geresnio pažinti.

Ponas Lisowskis 
gana gerai ta szali 
kintinio, jog savo 
iszpildyt gatavas ir nuo to at- 
kalbint sunku. Pradejo-gi da
bar keikt dvasioje savo sunku 
luomo o da sunkesnio pasiunti- 
nysta; rodėsi jam jog bus už
tektina i to, jeigu pasigrasius 
Viktoriui tuom, kad paliks jin 
viena, o tas nusigąs to ir pa- 

Buvo-gi jis tvir- 
jaunikaitis be jo sau

bet nelaimingas

prileisdinejo bai- 
in kūrės 

Viktorina. Del

sznokus, jog se- 
pnnos ne 

nuo juoku, 
prigialbejo

Viedniu atsilankytu 
kad su-

pažinojo 
savo mo- 

užmanima

klausys jo.
tu, jog
rodos ne,duos ir bijos, kad jo 

Na ir tuo-
savo

maisztininkem

pasiutėlis1 

paszauke ap-

krutines tu- 
užpraszo 

Yra tai ponios

szambelavo, o kita

nuolatos

vienok

vieno ne paliktu.
jaus apreiszke jam taja 
nuomone ir toro:

— No mislink-gi insidavi- 
net in koki nebūk pasikalbėji
mu su - tuom
kurios suvis mums ne yra pa- 
žipstamos, o iszsisziepineje snr 
vo dantis ir kimba buk prie 
savo artimiausiu prieteliu.

— Jau stojosi! — atsake 
Viktorius.

— Kas stojosi 
ar kas esi ? — 
globėjas.

— Czion ant
riti laiszka kuriame 
mus pas save.
augsztos draugoves — viena 
yra pati
pulkauninko nuo raiteliu. Tu-
riva jais Viedniuje atlankyti.

— Niekados! supranti 
kvaili, niekados! turim per
nakvoti ir toliau važiuot. Kaip 
di*ysai kalbėti su jom ir, imti 
laiszkus nuo jiu ? bet kas tas 
negali but, juk asz 
žiurėjau in tave.

Isztikro nžsnudai ponas ta
da atsake Viktorius juokda
masis navatnai.

Abidvi ponios isztikro gal 
nesuprato jin kalbos,
matydamos juokinga fiziono
mija pono apglobejaus kelio
nėje Viktorio, juokėsi be jo
kios ceremonies.

Užsirūstinęs tuom ponas Li
sowskis, stojo prie lango va
gono, atsigiyžias užpakaliu in 
tais, kaip pavadino “maiszti- 
ninkes”.

Labai szlektai padare, nes 
negalėjo matyti savo
mis ir persitikrint, jog Vikto- 
riukas jau ant tikro padare su 
juom kanuogeriausia pažin
ti:

aki

Pribuvia.

Ponas Lisows

VI
in Viedniu, Vik

toria pasirūpino apsistot pir
mos eilios hotelije apie ka jau 
žinojo gerai,
kis paregėjus dideli puikei in 
taisyta hotel i, norėjo 
tiž atgal.

— Tėvas man kanoaisz- 
kiausia insake idant paisin- 
tau kelionėje kanuorupestin- 
giausia ant pinigu, idant do
vanai kam skatiko ne atiduoti, 
o juk ežia tie palocinei saliu- 
nai kasztuos
sumas pinigu — kalbėjo Li- 
sowskii in Viktoriu, kolioda*

trauk

man.

mums didelius

ka nė paiso 
ne turi.

— Nieko ne kenke, nieko 
— juokėsi Viktorius savo pa- 
prastinais juokais, kuris galė
jo inorzint malszesni žmogų 
negu buvo toje Valandoje už- 

apglobe-siergialiavias doras

Priverstas buvo tikt ant no
ru savo pupilo.

Viktorius norėjo 
miestą ant vakarienes, bot po
nas Lisowskis teip atsiprioszi- 
no, jog turėjo pasilikt plrie jo 
ir tikt ant atneszimo vakarie
nes in numeri.

Laike vakarienes 
erzino savo 
darnusis isz jo ir erzindamas 
atsilankimu pas ponos su ku
riom Susipažino važiuodamas 
trukiu. Ant pagalios iszsiszai- 

invales staigai apsi- 
malszino, kalbėdamas jog yra 
nuvargęs ir reiklauje atsilsiu. 
Pradžiugęs apglaubejas pagy
re jin už teip iszmhnu jo pasta- 
navima ir pats davė jam gera, 
paveizda. Kada jau užputę 
žiburį, ponas Lisowskis vartė
si ilgai ant savo 
vojo, dūsavo, bet užmigt nega
lėjo.

Mato rodos priesz savo akis 
cielus barius kimbaneziu prie 
jio moterių, tai volei rodėsi 

uždengia 
maskom akis su revolverius 
raukusia, atkisze in jin, žudin- 
tojei, tai volei rodos mate, kad 
jin vejasi žandarai, 
je, palicije....! Kur tiktai 
in kur tik pažiūri rodos visur

nelaime nepasisekimus
kine p'orszkadas... Kolis kartus 
tvėrėsi nuo
nes jam rodosi, kad szoka per 
baisias prapultos, per griovas, 
kelis kartus garsei sudejavo ir 
net tada truputi atsipeikėjo 
praploszias akis ir nieko priesz 
savo no matydamas .Atsikvo
tėjas iszgirdo garsu kriokimą 
mipganozio Viktoriaus, tas su
ramino nelaiminga seneli atsi
gulė volei ir rainei užmerkė 

Bot visokį baisus
na i nedavė 
got, teip kad 
t

akis.

VISO-

lovos isz miegu

ir rainei
sap- 
mio-

pins

nuolatos
apglobeju tyczio-

loviajes, žio-

tai velei
jam, kad viajesi jin

su

peršok io- 
eina,

jam malszei 
net vos priesz 

liena gardžei ir druczoi užmi

ki/. Miegojo niekas

gerai smagus 
Mete sa-

miegu laimingu kudikisz- 
ilgai,

jin nepažadino, net atsilsejas 
iszsimiegojas, 

tvėrėsi nuo guolio.
vo žvilgterėjimą ant kitos lo
vos kurioje miegojo Viktorius 
bot to jau ten ne buvo, 
žiurėjo ant laikrodėlio.
ežia po pietų, porsigandias ir 
nusistebėjas pradėjo 
skabei, užskambinias 

m

Pa- 
Tre-

rengtis 
ant ho- 

Parnas netru-telinio tarno, 
kės pribuvo.

Kur tas ponas ka su manim 
nakvojo? paklauso lauži tu 
kiszku liežiuviu, 
gimtiniam miesteli
laikinetas, arba pats save sta
to už žmogų, visožinanti. 

szposingai 
ir iszpalongvo isz-

ve
il ori n t savo 

buvo pa-

nusi-K ei n e ris 
szipsojo 
trauke isz apatinio kiszoniaus 
frako koki tai suvyniota plosz- 
teli popieros.

Isztrauke jam isz rankos po
nas Lisowskis ir perskaito.

Laukiu pono ant pus-< 4

mato pavoju grasinanti jiems, ryt pas poną Sachera ant pir-
T&■X

MIESTO MAJORAS NEGALĖJO BU-

01 u

SUSTABDYTI 
CZIAVIMUS SZITU MERGINU.

Ana diena keturios aktorkos nutarė pagelbėt 
laivynas.

Ameri-4 4

Philadel-kos valdžiai del gavimo rekrutu prie
phijos miesto majoras uždraudė joms ta daryti bet jos ant 
to nepaisejo ir užsilipo ant autoinobiliaus važiavo po miestą 
ir bueziavo kiekviena vaikina kuriu i win A ninri Ima
laivvnes.
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NEGALI PRAPULTI.

i

Tula motoro Atlantic City, 
kurios vaikas tankei nuo jos 
prapuldavo, iszmislino 
būda, prisiuvo jam jo varda ir 

Tasai būdas teip bu
vo pasekmingas kad ir kitos 
nioteres papasziai darė su sa
vo vaikais.

adresa.

gerar>

mo piontro”.
— O tai latras! ne galėjo 

palaukt ant manos, bet kur-gi 
isz kur-gi jis ži

lio apie ta Sachera? O brangus 
Tu Dieve! duok, idant kanuo-

tas Sacheris

rr 
greieziause galėtu sngryžti na
mon.... Turivh, sziandieu
žinoti tolinus, o ėzion 
ežia adyna. po pusiaudieniu 
jis ant pusrycziit nuėjo! Ar 
rekejo man teip pamigti tpfu!

O sakiau motinai, kad pini
gus man atiduotu, jis paleis 
ant vėjo visus!... Kas tai do 
latras, jau ant pusrycziu, sve
timam mieste, rodos lyg esti 
savo namuose.... Ant nieko ne
paiso.

Ne barzdos ne nusiskuto no 
laimingas ponas Lisowskis, 
tiktai szeip teip ant greito pa- 
siredias nubėgo žemyn ir ome 

Sachera,

va
jau tre-

, o

Lisowskis

klausinėt apie taji
Gavo komissijonieriu isz lie

telio kuris nuvedo jin pas 
Sachera.

— Ponas Lisowskis nuolatos 
dairydamasis ir susilaikineda- 
mas, nes vis mislino kad jin 

o labijause 
no nuvestu

nuvede

nes vis mislino 
veda kas-žin kur, 
bijojo, idant jio 
kur in koki narna paleistuvys
tes in narna nedoru moterių, 
vienok prieszintis ne galėjo sa
vo vadui, 
kur jin veda; ant pagalios 
priesz mūra garsingos tos 
pinuos viedniszkos firmos ko- 4 • • • 4 *1*1 * ir

narna

nes pats nežinojo 
veda;
mūra

ant

susi laikemisijonieris 
liepe eiti su juom in 
bet ponas Lisowskis sustojo ir 
ne žingsnio toliau judintis no 
norėjo, liepdamas komisijonio- 
riu nueiti vienam ir pasakyti, 
idant tuojaus eitu pas jin že-

priversti-

būdamas

neper-

paliepimu iszpildyt. 
adynos

pono

baltom pirsztimiitem, kas per- 
tikrinejo jin kad czion namas 
didelei turtingo locnininko ir 
ne kokios paleistuvystes, vie
nok apmislinet ir teminti ant 
visko ne buvo laiko, nes stai
gai iszgirdo riksmus, juokus, 
skambėjimu stiklu ir dainavi
mus daeitinejėnezius isz vieno 
pakajaus, o komisijonierius su 
si laike priesz tais duris, kurios 
in ta ruimą vedė.

— Ka? jis czionais? iszta- 
ro kone apkvaitęs senis.

Ant atsukimo komisijonie
rius atidarė duris placzei, o 
toje valandoje kas tokis nieko 

Lisowski kas
aplink jin veikesi, intranke in 
vidų pakajaus.

Ponas Lisowskis da vis ne
girdėjo tiktai aplink save juo
kus ir kliksmus sumaiszytus, 
tame staigai pajautė prie savo 
lupu stiklą su vynu.

Pakratė su szulksztumu gal
va ir norėjo, trauktis atgal, bet 
toje valandoje kas tokis nutve
riąs palaike jam galva užrie- 
tias augsztyn o vynu priversti
nai inpyle in burna.

Ponas Lisowskis

myn, o jeigu ne eis 
nai nutempi jin.

Komisi jollier is 
tvirtu, jog rūstingas tėvas no
ri nubaust savo jauna,
tikrinta da sunli noringai nu
sidavė 
Praėjo gera ketvirtis 
ponas Lisowskis trepsėdamas 
isz nekantrumo lauko ir lauke. 
Ant pagalios sugryžo komisio- 
nierius, kaip tai navatnai nu- 
siszipsodamas, tarė:

— Tas ponas praszo 
pas save angsztin?

— Ka. angsztin? mane? Ar 
asz ne sakiau jum, idant jin 
jeigu ne norės gorvalei pribut 
pas mane, priverstinai in 
sprando 
tempt žemyn! szouke Lisows
kis.

Komisionierius 
juoke.

— Ne sakinu idant jin man 
tuojaus dastatytumet! 
inszirdias Lisowskis.

Jeigu ponas nori tai asz po
ną nuvesiu pas jin, bet aus po
nas pas pono neeis.

— Turi turi tuojaus! Pra- 
szau eit man jio.

— Posake jog suvis nei 
mistiną judintis isz ten, 
no laukia, pas save ant pusryt.

— Duosiu asz jam — suri- 
didžiausia.

vesk-gi.
— Nuėjo, 

rius pirma, o ponas Lisowskis 
paskui skubindamas moterisz- 
ku žingsniu. Stebėjosi, kas 
teisybe, ponas Lisowskis eida
mas tropais iszklotois puikiais 
divonais ir matydamas lako- 
jus frakuose pasiredžiusius su

--------   -   ———■■ t1., TLTrr.T

priverstinai 
kumszcziuodnmi mi

garsei nusi-

- re k e

ne
o po-

ko su rustybe —

Komisijonie-

Stebejosi
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PABĖGO ISZ ROSIJOS. . ;
Kunigąiksztis Golitzno ir jo pati ana diena pribuvo in 

Amerika.
Frances Simpson isz New Yorko.
Omską Rosi joje ir kada užstojo nemalszumas buvo priversti
isz tonais pabėgti ir per dideli varga gavosi in Amerika.

v

Kun. Golitzno pati priesz apsivedima buvo Miss 
Po szliubui nusidavė in

-4* r

nepamenanti 1

nurijo de- 
kavodamas danguj, jog ne už
springo, ir net dabar paregė
jus priesz save Viktoriu su su- 
traszitais plaukais ir raudonu 
veidu, juokiantysi savo papras 

paszaukejuokais,

pievų.

Tiktai la-

svtis.
ir tai

BAISIKLINIS LUOTELIS.
Dovidas Swarthout isz Evanston, Ill., padirbo akyvivluotelia kuria yra

sena baisikeli ir yra nenuskendoma nes turi savije orlnds blcszines.
varoma per

J UOKAI.
Iszrokavo.

Kapitonas in
Kiek turi metu!

Rekrutas: —
viena Wasze wisokolblaharo- 
dijo.

• K.

*^1■ 1

rekrutą: —

dvideszimts

Kiek motu tarnystoje?
R. — Dvylika. o
R. — Czto ty swolacz bre- 

szosz!
R. — Asz ne meluoju: Pen

kis motus ganiau žąsis, keturis 
motus jauezius, 3 metus ark
lius, o du metus tarnauju vais- 
ko,'stai in krūva sudėjus, bus 
12 metu tarnystes.

Jau ne reike. Pasakė teisybe.

tinais
griausmingu balsu: 

1 — Piktadari 1 
manim teip elgtis!

Vi k torius tame

drvsti*

i

su

priszokias 
prie savo globe jaus paėmė per 
pusią ir pakele augsztyn, kaip 
kūdiki dora seneli, iszbucziuo-
damas jio veidus
svarbumu:

— Nori ponas
czion eitau tuojaus?

— žinoma, jog tuojaus!
— Gerai eisiu, bet iszgiark

1

ir tarė su

idant isz

ponas da taji stikleli.
— • Niekados!
— Už musu laiminga kė-

lione!
— Niekados!
— Už mano pasivedima Pa

ryžiuje!
— Palauk sakau tau iždy-

keli!
— Už mano sveikata!
Asz tau czion duosiu svei- 

v o sveikata kur?

— Tegul bus pagarbintas 
J. Chr. — tarė i neidamas vy
ras pas prabaszcziu; L

Kun. — Ant amžių amžinu-
A. O Ha pasakysi vaikeli.
Atėjau praszyti

gauezo szliiibo utarninke
— Tai kodėl atejbi * 

vienas, bo nuotakos? Žinai jog 
turiu paklausti kiek katekiz-

ar nd
• •• • 

pats

nio ir apkasyti4 apie stoną mo
terystes Ir kaip vaikelius au- 
giuti-f . • 1; '

Jaunikis: — Kam ežia tur- 
bacitis jegtimaseziui apio au
ginimą vaiku kad jau jiji turi

Klause advokatas kunigo: 
— Jeigu kunigas su velniu tu
rėtu pro va katras isz ju dvie
ju laimėtu pro va?

Kum — Žinomas daigias 
jog-Velnes prova laimėtu — ba 
voluos turi visus advokatus 
ant savo szalies.

— Ar žinai, mano brangus, 
jrtu treczias menesis kaip ne 
užmoki ramios — tiek to, il
giau no lauksiu, asz tau dova
nosiu ta 30 doleriu.

Randami bikas:
ter asz jokios dovanos nerei
kalauju, nes galiu už tuosius 
30 dnl nihiiii

kata, o mano
Tu mane žudai, kas do apsiau- 
bimas — moteres ofieieriai!

— Ne eisiu isz czion iki 
ryt jeigu ponas ne iszgersi.

Ponas Lisow'skis pabalo 
vienok susivaldė save ir nie
ko ne atsake užsimislindamas. 
Po valandai tarė, 
rates’as priesz iszgerima nuo
du (truciznos).

— Duok-gi!
Ir neatsidusias iszgere. Bet 

vos iszgere pasidarė jio akyse 
tamsu o kojos po juom pradėjo 
drėbėt. Pasodino jin ant kė
dės ir nuėmė nuo jio virszuti- 
ni žipona.

— Lisowskis nuszlouste pra
kaitus nuo kaktos ir žvilgterė
jo aplink save.

Ant kanapos szale jio sėdė
jo dvi ponios jaunos puikei pa- 
sipuoszia, o teip in jin szipsO- 
josi sa.ldžei> kad jam ir links
miau pasidaro ant duszios. Po
nas Lisowskis ne gerdavo nie
kad szampano, to vyno jaunys
tes del to kraujes jame pradėjo 
smarkiau gyslbsia teket, o rior 
ant lupu turėjo da. prisakima 

, idant kanuo- 
ncszdintusi isz 

czion vienok pats 
del ko tylėjo, žiūrėdamas tik
tai kas kart linksmiau ir aky- 
viau ant linksmo būrio svėcziu 
o toje valandoje kokis tai aug- 
sztas vyras geltonplaukis pri
pildė stiklą vyno ir tarė ka no- 
eziseziausiu lenkiszku liežiu
viu : •

del Viktoriaus 
greieziause

Ale mis-

kaipo Sok-

nežinojo

* — Tegul ponas Geradejus 
teiksis iszgiarti, užtikrinu po- 

yra kanosvei-

dveiėttf’ Valkėliu 3 ir 2 metu

na, jog vynas 
kiausias.

i —.
phszauke su džiaugsmu ponas 
Lisowskis; teip buvo užgautas 
tarp svotimžemiu.

— O teip! — atšake tasai.
-—• Ar np isz Kriokavos?
— Teip isz Kriokavos, tar

nauju pėnui, bet praBzau, kai
po saVo tautieczio,

• Ju—*- zm.i;

Ah! ponas esi Lenkas!

mano pra- f

BALTRUVIENE.
Ugi ir man sdnėlei laikais 

gerai prasivėdinti ypatingai 
ant szviežio oro. Tiktai czion 
Pennsylvanijoi, tai tas karsz- 
tis duodasi žmogui in ženklus, 
o kaip nuvažiavau in Indija- 
nos gubernija, tai net szirde- 
les mano teip kaip Lietuvoje, 
o ir kupetos szieno stovi ant 

Tai szirdeles guvu po
ra naktų miegoti, tai net mano 
sunarius atleido.
bai farmerei pyksta, kad kaip 
kupetas sugriauje, tai turi tai- 

() maitele kas naktis
kupetos szieno griauje 
badai nekuriuos musu motere- 

Teisybe, puikus guolis 
ant szienelio, bet ne ant ilgo, 
ba kaip sziima. suvež in daržy- 
nes, žiehia užeis, o kur tada 
nakvosiu ir kaip anoje giesme
lėje:

Kur asz biedna pasidėsiu,
Kur szia nakti pergulėsiu.
Ir man bus vargas kaip žie

ma užeis nes ka daryti,
siu namieje ir bulves bailerije 
kepsiu.

()j duszeles mano, lelijė
lės brangios,

les.

sede-

jus mislinate,b rangios 
kaip jau isz Lietuvos pribuna- 
to in Amerika ir kad ne turite 
jokios apiekos, tai vale daryti 
viską, ba ežia fri kontri, o 
Dievulis per prsztus ant visko 
žiuri. Ne, 
czionais ne tiek reike Dievulio 
bijoti, kiek sarmatos ir viso
kiu nuopoliu.
na su pokeriu plaukus raityt, 
czionais reike rankoves užrai- 
tyt, o ymtis prie darbo, o ta
da geriau vyrams patiksite su 
pasiraitojusioms

mano szirdeles,

Czionais nega-

rankovėm.
Tiktai durbszios yra czionais 
pageidautos ir brangios.

Tuosius mano 
lei sau insidekite,

nuogeriausio,

žodžius gi
lia asz del 

jus mano szirdeles vėlinu ka- 
kreseze, kaip 

gruszes, myleczia kaip duszes.
Jeigu pristojote ant tarnys

tes, tai laikykitės prie vietos 
ba ant vietos ir akmuo apauga. 
Nesivalkiokites ant jokiu guži- 
niu ir klubrumius, kuriu kaip 
jau kur atsirado, kur nieko ge
ro nesideda, ir su mokslu tan
go sustokite, ba tiejei szokiai 
ant gero nenueina.
apsisukti valcuka ir koki dre- 
btini, tai užtenka.

Isz szokiu naudos neturėsi
te, o jeigu karta mokate skai
tyt, tai nusipirkite sau laik- 
raszti arba kokia gera knyga 
ir kiek turėdamos laiko skai- 

Tada asz kožnai to-
kei iszpirsziu gera, vyra ir tu
rės laiminga gyvenimu ko sau 

lelijėles

Mokate

tyki te.

ir jumi 
szirdies.

vėlinu isz

Lietuvos Prekybos ir 
Pramones Banko

Agentūra jau siunezia 
Pinigus in Lietuva.

Turėdamas skaitlingus 
skyrius ir agentūras Did
žiojoj ir Prusu Lietuvoj 
Liet. Prek. ir Pram. Bankas 
gvarantuoja kuogreieziau- 
sia ir pigiausiomis s&nly- 
gomis iszmokejima pinigu. 
Siuskite tiesog Banko 
Agentūra nes pigesnis bus 
persiuntimas, 
proga, tuojaus iszvažiuoja 
in Lietuva Banko Agentū
ros specijalis kurjeris. Su 
visais reikalais kreipkitės: 
Liet. Pt. ir Pram. Banko 
Atstovas ir Agentūros Ve
dėjas:

M. NARJAUSKAS, 
747 Broad St. 
Newark. N. J.

tiesog

Naudokitės

'O

BĮ
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Tvircziausia Lietuviszka
BANKA

Eslu po

Slunczlu piningus

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamento, 
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano bankojo negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palaiklmul.
In visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą.
kompanijų nustatytams kainoms. 
Pampinu paszportus keliaujan
tiems in Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai ir pigiai. Ra
szykito apio kainas o gausite 
teisinga atsaklma. Adresavokite:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.
■ <■> — Oil 1 O> 4»| O» O' -O O--O- O O O Oi O *

Parduodu laivakortes

/
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Žinios Vietines Ka raszo apie knyga “Tuksiantis nr’T”“ 
Naktų Ir Viena’* s

I w J

MMMMU

diena— Ketverge pinna 
rudens — yra tai rudeninis su
lyginimas dienos su nakezia. kuria man prl-

SAULE
4* kA

luNiorn
NATIONALS 
i BANK ■ 
k MAHANOY. 
Sk.CITY.J

I 
J 
F

Capitol Stock |125,OOOJX 
Surplus £ Profits |440,000.01

------------ /
Mokame antra procentą anl 

sudėtu piningu. Procentą prl- 
dedam prie Jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos mene- 
suose. nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad ir jus turė
tumėt reikalą su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adaras nuo 9 vai. 
ryte lig S vai. popiet, Subato- 
mls 9 ryte lig 12 vaL

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN. Vlce-Prex.
J. E. FERGUSON. Kasieriua.
R. T. EDWARDS, Vlce-Kas.

LIETUVISZKAS GRABORIUS
A. J. SAKALAUCKAS.

801 E. Pine St. Mahanoy City, Pa.

DAKTARAS W. BURKE
LIETUVIS

418 W. Market St. Pottsville
Su visoms Ilgoms priima, nuo 

tniniiiivs im iv v n kukiu ik* rytu, ’ 
1 iki 3 vai popiet. C iki 8 vakare.1

1
valandos iki 10 valanda įsi ryto, <

*

— Beveik visos apelinkines 
kasikius jau dirba, 
kasi k los jau pradėjo

Nekurios 
praeita 

subatn dirbti, bet kaip kur ir 
darbininku bus stokus nes 
daug jaunu vaikinu iszvažiavo 
kitur darbo jeszkoti, bet kaip 
girdėt ne trukus ir jie sugryž 
adgalios kadangi didesnuose 
miestuose daugybe fabriku ne
dirba ir sunku dabar tonais 
darbu gauti.

stokus

dabai1

Subato.j mirė Justino
Kvasaueku 7 menesiu senumo 

Laidotuves atsibuvodukrele.
Panedelio rytu, v

— Nedėlios naktį apie 9— ixeueiios naktį apie 
valanda pasidarė ugnis name 
pas J. Stanfiikina po No. 110 
W. Market St. Daugiaaše ble- 
des buvo padaryta per 
ir vandeni.

durnus

— Ana diena pamesta su pi
ningais, tarpe pirmo ir treczio 
vordo.
sugražina m

Jeigu kas rado tegul 
“Saules” ofisą.

(S. 24)

ANT PARDAVIMO.

Trijų lubu mimas 20 x <58 di
dumo, ant loto 25 x 125 pėdas.

Tin-10 ruimu su maudvkla.
kipns del biznio su privatiszko 
gyvenimo.
randasi tvartas.
ant adreso:

Mrs. C. West,
1220 E. Centro St.

Mahanoy City, Pa.

Ant kito galo loto 
Atsiszaukite 

(S. 24)

DIDELIS BALIUS.

Ant naudos Szv. Petro ir Po- 
vylo parapijos 
atsibus Su bat os vakara 25 
Septeinberio ant Liberty sales. 
Grajys Boyles orkestrą. Balins 
prasidės 
žanga vyrams 65c. 
ir merginoms 35c.

rrPamauna, Pa
vok a ra

7 vai. vakare.
Moterems

In-

STASYS JU0DSNUK1S
Telefonai, Bell - Kensington 5311 

Keystone, - East C720 
Dr. E. G. KLIMAS.

PERSIKĖLE IN NAUJA VIETA 
Priėmimo valandas:

IJkl 10 vai. ryte. 6-8 vai. vakare 
2538 E. Allegheny Ave, 
PHILADELPHIA, PA.

LIETUVISZKAS KRIAUCZIUS
Siuva visokius siutus Ir 
overkotus pagal nau
jausia mada. Turu viso
kiu nauju sempellu ir 
yra isz ko pasirinkti. 
Teipgi taiso, iszvalo ir 
iszprosina vyru ir mo
terų rubus. Darbas yra 
geras ir užtikrintas 
Prekes prieinamos.

Naujas Lictuviszkas Graborlus
KAZtS RĖKLAITIS.

516 W. Spruce SU Mahanoy City

Daktaras Juozas J. Austrą 1
LIETUVIS

Baynxln Bnktaras Kiuriamenejo. i
GYDO VISOKIAS LIGAS I

Priima ligonius lig 10 valanda ryte.
12 lig 2 popiet.

Telefonas—Bell 359 R.
113 E. Coal St. Shenandoah

6 lig 9 vakare

Merginu balbcriu szapas. i 
Uniojs prekes tiktai. Pra- J 
Bzom. Telpgl Iszmoklname Z' 
vyrus ir merginas balbe- v J 
riauti. Neužrnirszkite nu- 
maro. Netoli Union R. R. 
stacijos.

N. Nossokoffs, 
1202 Penu Avė.

*9

Pittsburgh, Pa.

L

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS.

ir

ir

102 E. Centre St.
Shenandoah, Pa.

Visos szitos istorijos už|Cl HA
35 istorijos. 008 poslapei VllUU

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA 
Laidoja kunus numirusiu, Pasamdo 
automobilius, riginus ir vežimus del 
laldotuvlu, krlksztlnlu, veselllju, pasi
važinėjimo Ir tt Krausto dalgtus ir tt 
520 W. Centre SL Mahanoy City* Pa

LIETUVISZKAS

SAPNINYKAS
Arba iszguldimas Sapnu 

205 Puslapiu — 310 Paveikslu. 
Tiktai 75c. ir mes užmokame 
nusiuntimo kasztus. Prisiuskit 
75c. o tuojaus gausite knyga 
per paczta. Adresavokite:

W. D. B0CZK0WSKI-C0.

SZTAI KA GAUSITE UŽ $1.00
Prakeikta. Graži ilga istorija.
Vaitas Szvilpikas.
Pas Merga.
Gražios Akis.
Tanias.
Vargdienis, Jonukas Karalium.
Keidosziu Onate.
Kaimynai.
Kuo baczkn prismlrs, tuo Ir dvoks.
Apie sena boba kitresno už velnią.
Uždėjimas miesto Vilniaus.
Navaina liga ir navatna gyduole.
Du mede jei.
Inžeidiugas neatbolnumas.
Dorybe ir mllaszirdingumas*
Paskutinis piningas.
Laisve.
Pražuvę mlszkal.
Apleista nuszlaite.
Jeszkok aukso szlrdlje.
Lape ir vynoges.
Jonas ir Alimin.
Pavojinga klaida.
Ouuka* puikus apraszymas.
Apie tris brolius.
Kalvis.
Jonas ir jo butukas.
Mcrga-Kureivls.
VIeszpats Jėzus Ir Valkelis.
Užganėdino save* paczta ir dukters.
Gregorius Pulki istorija.
Isz numirusiu prisikėlė.
Dorybe vedu iu laime.
Szaltlszaitis.
Debesėlis. ' į

85 gražios istorijos. 008 puslapiu.
i

Szitos visos knygos susideda isz 608 
dideliu puslapiu gražiu skaitymu. Jei-
gu pirktumėt po viena isz musu katalo 
go tai turėtumėt užmokėt net $1.55, 
bet pastanavijom visas parduoti tiktai 
ant trumpo laiko po $1.09 už visit setą. 
Nusiuntimo kasztus mos apmokant. 
Prisiuskite $1.00 ir sakykite kad norite’ 
No 2 seta knygų o tuojaus gausite 
visas knygas per paczta ir turėsite 
pulko skaitymo ant keliu vakaru. Ne 
laukite bet raszykite sziadlen.

w n nnrvir Aiiflv Aa_rn

Gerbiami Tamsios:— Szluomi duodu 
žinoti Tamstoms kad asz ošiu aplal- 
kes puikia knyga po vardu “Tūkstan
tis Naktų ir Viena”
siuntėt, norint asz prisiuneziau už
mokesti už ta puikia knyga, bot vie
nok aplaikiau kaipo dovana, 
asz prlsiuncziu tamstoms mano pade-, 
kavono kuria praszom nuo manes pri
imti. Tol puikioj knygoj talpinąs! 
pulkus apraszlmus, turi neapsakytai 
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik
tai gali skaityti lietuviszkai kad kož
nas turėti jia namuose ta puikia kny
ga su grąžais npraszymais. Žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo vaikszcziotl po nerei
kalingas vietas Ir praleisti brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu, 
žmogus skaitydamas tuos puikus skai
tymus namuose atranda tenai stebė
tinus apraszymus senovės žmonių 
gyvenimą ir užmirszta visus vargus ir 
rupesezius savo kasdieninio gyveni
mo, praleidžia naudingai laika savo 
namuosia su savo milema szelmina. 
Dekavoju tamstoms už suredlma tos 
puikios knygos kuri gali
kiekviena žmogų katras skaito 
klauso tu puikiu istorijų, teipgi deka
voju už puiku kalendorių ka man 
prlsluntet kaipo dovana. Duok Dieve 
tamstoms sveikata ir laime szlamo 
gyvenime. Viso glaro velijontis pasi
lieku 
Somerville, Conn, 
virsz-ininotos knygos tai prisiuskite $2 
in “Saules” iszleistuves o gausite tuo
jaus per paczta.

už tai

suraminti
ar

ka

Saules” skaitytojas, S. P. isz 
Jeigu reikalaujate

PRASARGAl Visus lalszkus o k 
piningus In iszlelstuve “Saule“ rolka 
visados siusti ant sz/to adreso: W. D. 
Boczkotvskl-Co. Mahanoy City. Fa.

Sveikata

I

i

V;

*

Lietuvos Prekybos 
Bendrove
BANKIERIAI

Tarnauja Lietuviams.
■ I »

Siunczia Pinigus in Lietuva 
doleriais ar auksinais, pagal 
dienos kursą. Parduodame 
Szipkortes. Iszrupinam Pas- 
portus. Siuncziame tavorus 
in Lietuva. Reikalaudami 
platesniu informacijų pra- 
szome raszyti ant žemiaus 
padėto adreso:

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION, 

414 Broadway, 
So. Boston, Mass.

Užraszomo Lietuvos 
laikraszczius.

SKAITYKITE “SAULE“

Arba Teisus ir Trumpas | 
Kelias in Sveikata---- >

Knyga “Sveikata“ turi kelis szimtus visokiu 
paveikslu apie žmogaus kūno sudėjimą, teipgi 
apraszomi visoki apsireiszkimai žmogaus kimo 
gyvenime ir pamokinama, kai^ žmogui apsisau
goti nuo visokiu ligų. Tokios knygos Lietuviu 
kalboj dar nebuvo. 339 didelu puslapiu. Puikei 

drueziai apdaryta
Prisiuskite mumis $2.00,
jumis iszsiusta per paczta. Adresavokite:

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

ii- audek lininis v y rsza is. 
o kiijrga bus tuojaus
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GERI PIRKINEI ART SHOP SZTORE
F""1" ' 1

Del iazBiuvlnejlmo Szlobcs, Padusz-

... . Hiiiiiiii til ................................. Illi....

DAKTARAS NAMUOSE.
Mi 4

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.

kaltes, Staltes, Skaros, visokiu Vilnių. 
Gyvu ir padirbtu Kviotku.

JENNIE REF0WICH,
129 W. Centro St., Mahanoy City, Pa.

* * '<>
J

* 
o o

GERIAUSIAS VALGIS

vaikams kaipo Ir suauguslams, laiko 
szllto vasarno oro, yra tai grlno glaro 

Mes iszdlrbam Ir par
duodame ICE-CREAMA isz geriausio
pieno ir Smetonos ir yra szvležas ko
žna diena.

ICE-CREAMO.

Pabandyk ite.
II. GEORGE,

21 W. Centro SI.,

Ka tik iszcjo isz spaudos nauja 
knyga “Dataras Namuose”. Knygutė
je apraszoma visokios vaistiszkas žo
les, szaknis, žiedai, lapai ir t. t. nuo 
kokiu Ilgu yra vaistai ir kaip varto
jami,
teip kad kožnas gali juos gauti bile 
aptiekoje. 
geru pamokinimu, slaptybių ir recep- 

Tokia knygute yra 
kiekvienam. Preke $1.00

M. Zukaitls,
Rochester* N. Y.

Su lotiniszkals užvardijimais,

Aprlcz to yra daugybe

tu. reikalinga
(Nov. 2)

Ka tik Iszėjo isz spaudos penki nauji 
veikalai Gaidos su žodžiais del Plano 
“Gana Broliai Mums Miegoti** duetas. 
“Kas man darbo** duetas.
“0 Lietuva Numylėta** duetas.
“Sudiev. Gimtine** solo. , 
“LiilHzkns pas Teveli** solo.

Preke po 50c. už kiekviena.
Siuskite piningus registruotam lalszke

I

ar per Money Orderi, stempu nepriimu 
J. A ŽEMAITIS, Iszlelstojas.

215 S. West St Shenandoah. Pa.

------------------.,

Mnhiuioy City, Pn.

ANT PARDAVIMO.
Geras blznavas namas po No. 21 Ir 23
W. Centro St. Mahanoy City. Galite 
atsiszaukti ant vietos arba in “Saules” 
ofisą. (Sep. 30

Pirmutine Lietuviszka
BANKA

Siunczia piningus in visas dalis 
pasaulio. Parduoda Laivakortes 
ant geriausiu Linijų, už kompani
jos prekes. Priima piningus del 
saugaus perlaikymo, teipgi moka 
procentą nuo padėliu paliktu ne 
mažiaus 6 menesiu. Iszdirbti ir 
Notariallszkai užtvirtinu visokius 
Dokumentus, Paszportus važiuo
jantiems in Tilvyne. įlanka esanti 
po didelia kaucija ir kontrole 
Valdžios Bankinio Departamento 
su kuria atliekant reikalus nėra 
jbklos1 baimes.
žemiaus padėto adreso o gausite 
visada atsaklma:

Joseph G. Bogden,
Banker & Aiderman.

P. B. Lie. 159.
Cor. W. Long Ave. & S. Main St.

DuBois, Pa.

Raszykito ant

17c. KA JIE PADARYS
gal pradėti 

taupinimo investmento ant iszmokeszczio.
Per suezedinima ta maža suma kožna diena, 

galesite trumpam laike užmokėsite už szera,

Kožnas turi pinigu investytF, arba

Pennsylvania Power & Light Co., 
Cumulative Preferred Stock

(FUL1Y PAID AND NON-ASSESSABLE) ' „__

Naudokite isz progos pirkite szera szios kom
panijos ant lengvu mokeszeziu.

už szera.Dabartine preke $93 ir dividendas
Atnesza $7 per metus už szera 

Galite visus pinigus ant syk užmokėti arba galite inmoket 
$5 ir mokėt po $5 ant menesio.

suvirsz 7^ procentas.

Klauskite bile kokio darbininko szios kompanijos 
arba kreipkitės in bile koki ofisą

Pennsylvania Power & Light Co.
— k

Arba prisiuskite szi kuponą in

Pennsylvania 
Power & Light Company

Investment Department
\ . / .v

8-th and Hamilton Streets

Allentown, Pa.
/

e* e ■ b ė mmmm M M M » * * M' I*

INFORMATION COUPON 
(Without Obligation) 

Pennsylvania Power & Light Co. 
Please send ne (1) 8 page illus

trated booklet “The Story of an 
Opportunity at Home’’, (2) More
Information about your Cumula-
tive Preferred Stock, (3) Details 
of Partial Payment Plan.

Name

Address

151 Hodson Ave.

"(J

NAMINE MOKYKLA!
Rankvėdis Angliškos Kalbos. Praktiškas būdas išsimoki

nimui angliškos kalbos pačiam per save be pagelbos mo
kytojaus. Puslapių turi 310. Audimo apdaruose $2,26 

Kaip Rašyti Laiškus Lietu
viškoje ir Angliškoje Kal
bose. Puslapių turi 293. Au
dimo apdaruose

ŽODYNAS Lietuviškai- 
Angliškas pirmoje dalyje ir 
Angliškai-Lietuviškas ant
roje dalyje. Sutaisė A Lalis. 
Abi dali sudėta vienon kny
gom Yra tai reikalingiausia 
knyga norintiems gerai pa
žinti angliškų kalbų. For
matas 6x9 colius. Puslapių 
turi 1274. Gražus tvirti ap
darai, brangia moroko skūra 
aukso parašai ant nugaros, 
kraštai marmuruoti.
Kaina. .. $10.00
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Dar turite giara proga pirkti 
puiku vežimėli

Szia sanvaite galite [pirkti už
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Rasite pilna pasirinkimą musu sztore.
PULLMAN VEŽIMUKAI su virszais ir be f,

• • • 1 ■ 1 • •••*♦* virsziu, geresnio darbo, lengvai važuojasi 
ir padirbti pagal naujausia mada.AXXX GUINAN Mahanoy City, Shenandoah, MtCarmel X
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VYRU
LIGOS

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
Pittsburge. Jisai mokinosi Varszftvoje, studijavo beglje 
32 metus invairias ligas vyru ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažinsta.
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invairias ligas
paoinanczlas nuo ncczystumo kraujo. Atslszauklte ypa- 
tiszkai, por laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Rustei

kai ir Lenkiszkai. Oflsos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare.
Nedeliomis iki 2 vai. popiet.

Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

Gydo užsinuodinima kraujo Ir silpnybe*

T

Sztai Koki Prieteli Turite—
Merchants Banking Trust Co. Banke
Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt 

procentą ant sudėtu piningu.
Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagelbos 

kada perkate namus.
Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per 

lengvas mėnesines mokestes arba teip tanke! kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti.

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiecziai ir 
pažinstami.

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informa
cijos, kada norite kur investyti piningus arba pirkti 
namus.

Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name.
Yra tai juso Banka.
Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad dėtu savo 

piningus in Merchants Banking Trust Cq. Banka. Szita 
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbett 
MERCHANTS BANKING TRUST CO.

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI— 
L. Eckert, Vice-Pres. 
W.F. Rvnkewic*

r

D. M. G ra h aid, Prefl* 
J. H. Gtrrsh&n. Attorney

j

D. F. Guinan, Treat.
A. DaniaMrlc.1, M. G*wril«




