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iu labai puikia VuariiiApfa 
iczin. L žpraszome visusitEiiin J 
ra, kokio kituosią Sifonas nį 

susideda isz Naujausia Vacį 
kiu Apatinio DnpiDQ, Amlt.
i ir viską ta ka yn reidini į 
Vaiku ir Kūdikiu.

Silabiniu Stiebiu o ir tnrayt^ 
:to turime visokiu Szlebukia. Esį 
)as mumis pigiaus pirkti aegte 
die kad pas mus geriausi p 
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Kas Girdėt?
Ainerike per laikraszczius 

kariauti su prieszais neužsi- 
moka. Pirmiausia tas nieko ne 
gialbsti, o kas niekiausia, jog 
skaitytojai jokios naudos isz 
to ne turi. Geriausias būdas 
ant atsikratimo nog užpuoli!, 
kulokas.— Žinoma, jagu kat
ras jautėsi drūtesnių. Tai ame 
rikcniszkai ir už tai maža 
bausme, tiktai 5 dolerei. Ame 
rikonai tojo spasabo laikosi o 
ir mes jin pagireme.

Tūlas žmogelis isz Alleghe- 
ney, Mieli, pamėtė savo paežiu 
ir pabėgo in platu svietą su 
savo uoszvia.

Po plinu! Turėjo toji jiojo 
pati geras diegas, jago tasai 
žmogelis uoszve paėmė o bo
bos iszsižadejo.
Tai-gi, uoszve kožnam žentui 

dakanka,
O kaip szitam ir uoszve pa

tinka.

ITHHEl) AT THE MAHANOY CITY. I-A. I’O ST O F IT C E

Ne yra tu namu, kad ne bu
tu vaidu.

Vaidai tarp poru, vaidai 
terp tėvu o vaidu,— tarp drau 
gyscziu, parapijosia, vaidas už 
darba, tasines tarp susivieniji
mu, nesutikimas tarp dvasisz 
kuju ir tarp ižduotoju.

Kožnas geresnis,— kožnas 
apszviestesnis ir iszmintinges- 
uis. Vyruczei, gero nesulauk
sime da už keliu meteliu, pa
sens pirmutinei atejvei,— sto
sis invalidais— ne tikia prie 
darbo, o ir isz jaunosios gent- 
k artės naudos ne bus, ba tiejei 
del Lietuvos suvis jau pražu- 
via.

Galijotai prie Philadelplii-j 
jos priprato teip karsztai, kaip 
szeszkai prie visztu kiauszi- 
niu juos gert. Dabar 17 Ba- 
landžio vėl bus susirėmimas 
jauno Zbiszko su Kundrotu 
Central parke.
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Navatnas sapnas. Vienas 
žmogelis prisiuntė m redakci- 
je gromata, kurioje apraszo 
savo navatna sapna: Sapnavo 
jis, kad numirė ir gavosi pas 
dangaus varius.

Szventas Petras praverias 
duris, klausia: “Kas tu esi?’’

Žmogelis atsako: “Asz Ta- 
moszius Skupaitis isz Pennsyl- 
vanijos, Amer.ko.”

Szv. Petrą“:— Ar buvai 
skaitytojum “Saules?”. .

Ž.-—’Teip, buvau
S. P.— Ar užmokėjai pre

numerata?
Ž.— Užmirszau.
S. P.— Traukis szalin, ir 

parode su
Ka jus milemi ir teisingi 

skaitytojai ant tokio sapno pa
sakysite?

Kas skaito ir užmoka už ga- 
zieta,

Del tokio danguje duoda 
vieta.

Aplaikeme ilga gromata isz 
Pottsvilles nog vieno isz tenai- 
tinio kalininko kuris iszpažina
savo nusidėjimus ir prisiuncze 
mums dainele, norints trumpa, 
bet pati ižajszkinante:

Aidi meile, ka jije man pa
dare,

Tarp storu mum, kaip žveri 
uždare!

Dabar vaikyne, kalėjime tu
pėk,

Ir kaip pakutninkas stenek!
Kad asz tos bobos butau ne

pažines,
Ir tosios meiles ne iszpažines, 
. Veluk velne buože pristojas,

Ne in boba insiklapojas.
Dabar graudžei raudojo, 

Ant savo kvailumo rugoju.
O baisios žabangos!

O geležines sztangos!
Už kuriu bunu uždarytas,
Ir gyvas palaidotas.— V. S.
Jago V. S. butu skaitės 

“Saule” tai ne butu pakluves 
in nelaime. Teip broluk, “kaip 
beda tai pas žida, o po bėdai”

iR SKAITYKI
ukn< jams misanelr, Muk*. In 
iri ui ar moterri, kompasas, teea 
delcai. 6 peilei, 6 sauktu. plas• 
aižo, maszurle piniginis, katate* 
kitokiu reikalingu daigiu, itaU 

)gui: isziuDcziame juos po pisfl 
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.... Ir ežia ant križiaus, kancziose ūdrinio, 
Kristus iszjuoktas nuo nelabųjų, 
Maloniai klauso latro iszpažinimo— 
Metavojancziani žada rojų....

Stebukldares rankos vinimis prikaltos, 
Galva erszkecziais sužeista skaudžiai, 
Kraujais aptekės, akis danguosna pakeltos, 
Apleistas nuo visu szaukia graudžiai

“Eli, Eli, lama Sabachtani?....Mii>zta:
Galva nusviro žemiu ant krutinės.
Žeme sudreb’, szviesa saules temsta, 
Pasaule paimta baimes miltines....

Jau baigiasi dienos treczia valanda.
“Troksztu”— kalba Vieszpats niirsztas— 
Apaszarotas akis danguosna kelia da 
Ir meldžiasi usz budelius— Nukrižiavotas.

Karalius visados apvainikuotas erszkecziu, 
Numirė ant križaus tikiai, ramiai— 
Ir kabo, kaip auka žmogaus kalcziu, 
Avinėlis Dievo užniusztas nekaltai....

Vakaru szalije aikszte kruvinai parausta;
Sžviesoje pažaro križius matyti,'
Ant jo kabo Sūnūs— po juo motina alpsta 
Kas tur tokia szirdi, kad nesusigraudinti!

O! verkk krikszczionie, liek aszaras gausias, 
Nes usz tave Vieszpats Kristus kentėjo, 
Tas visas kanczias didžias ir baisias;
Usz tave Savo krauja praliejo!

Atrado anksa medijo.
j Dallas, Tex.— Laike kada 
TjWilliaraas Beileris nukirtine- 
įjjo supuvusi medi priesz savo 
narna, kirvis pataikė in katoki 
kieta. Beileris dirstelejas in 
Jnedi rado jiame blekine surū
dijusia bleszine, kuria tuojaus 

- jsztrauke. Nusistebėjo labai ka 
na joje rado 120 auksiniu dvi- 

j lleszimtiniu doleriu. Kada su 
gavo radiniu pasigyrė priesz 
kaimyną Pateta tasai iszaiszki 
lio jiam, jog tai gali būtie da- 

14is paslėpto skarbo kuri raz- 
paininkai paslėpė toje aplinki- 

. įeje 1812 mete, apie kuriuos 
Mum jojo tėvukas nekarta buvo

■ . Raibėjas.

įNepaprastas kankinimus 
į vaiku.
A Mercer, Pa.— Henrikas 
wVashinstonas, likos tomis die 
jhoniis nubaustas in kalėjimą 
ant vienuoleka metu už kanki- 
tiima savo vaiko. Ne senei 6

Sukapojo paezia ir sudegi 
uo grinezia.

Cumberland, Wis.— Jonas 
Ney master, kuris gyveno su 
savo paezia dydeliam nesutiki 
me, ne senei pamėtė jia, pali
kes jai savo farma. Niekas ne
žinojo kur dingo. Sztai praejta 
sereda netikėtinai sugrižo gir
tas. Szove du kartu paczei in 
galva užmuszdamas jia ant vie 
tos. Ne gana jiam buvo to, nes 
kuna nužudintos moteriszkes, 
iszvilko laukan, sukapojo su 
kirviu in szmotus. Namuosia 
miegojo da penki vaikai; nela 
bas tėvas ir vyras norėjo nužu 
dinti ir vaikus, nes tieje paža
dinti isz miego per szuvius, su
sikėlė ir pabėgo in artima gir
na, kur per visa nakti buvo.

Neymasteris neradęs savo 
vaiku, uždege triobas, o po 
tam papilde savžudinsta.

Puikei apdovanotas.
Washington, D.C.— Kokis 

tai turtingas žmogus pamėtė 
ana diena labai svarbius do
kumentus verties ant deszimts

. metu Vincukas numirė nog 
įrankiu nes vela tomis dieno- 
’’ lĮomis atsiskyrė su szia pašau-

Ife 7 metu Jokūbas teipgi isz 
‘ '■'-priežasties kaukiu, kuriuos te-

J^as degino su inkaitintom gele 
2em ir muszdavo su kumsztem 

vaikai vos gyvi pasiliko.
J uju pusesere teip-gi likos nu 
siunsta in kalėjimą ant 8 metu 
i ž pa gi al be j i m a nelaimi tėvui 
kankint vaikus.

Kas gali būti popiežium?— 
Tirinejai dejosia bažnyczios, 
bullese ir abelnai rasztuosia 
kiszancziuose “conclave,” duo 
da atsakinia, buk “Kožnas ka
talikas,” ar jisai dvasiszkas ar 
svietiszkas, gali būti iszrinktu 
popiežium. Tiktai nutarimai 
api iszrankas priduria, jog 
ižsiskyre atskalūnai, ne pilno 
proto, moters ir vaikai. Po
pietis Celestinas V buvo žmo
gum švietimu— buvo pustel- 
ninku ir likosi iszrinktas po
piežium. Paskutiniu svietiniu 
popiežium buvo Cresentinas, 
kuris tapo iszrinktas 1024 me
te ir valde sostą po vardu Jo
nas XIX. Tuojaus po iszran- 
ku likosi paszvenstas ant ku- 
nygo. Teip, kožnas katalikas 
gali būti popiežium, norint jis 
ne turi kunyginiu szventiny- 
biu ir to nutarimo lig szendien 
laikosi.

Liūdnas atsibuvo laidotuves 
nelaimingu anku pražuvusiu 
Pancoast kasiklosia Troop. 
Utarninko diena, per visa die
na atribuvinejo laidotuves. 
Ant lietuviszku kapiniu gulė
jo keturiolika grabu milžinisz- 
kam grabe, kuri užpirko drau 
gystes ir savo kasztais palaido
jo tuosius, ka ne turėjo czio- 
nais jokiu giminiu. Draugys
tėm už toki milaszirdinga dar
bą priguli dydele garbe.— Lig 
sziam laikui sudėjo del nelai
mingu naszliu ir sierateliu 
$20,000 o aukos da pribuna 
isz visu szallu Ameriko.

Jagu del tavo draugo nubo- 
dus gyvenimas, tai pasakyk 
jiam, kad del saves laikraszti 
“Saule” už-iraszytu, o bus tau 
už tai dėkingu.

Praejtus metus Suv. Stei- 
tuosia suvalgė “pinuts” už 
dvileka inilionu doleriu. Dy- 
desne dalis tuju “pinacu” su
valgė jaunumene ir nėr ko ste
bėtis, jog nuolatos serguluoje 
ant vyduriu.

Kliubai Lietuviszki dygsta 
kaip grybai, Pliiladelpliijoje, 
Pa. yra net 8, ir dabar neto
limame miestukij nuo Pliila 
delphijos Chesterij kur ne 
daug yra lietuviu teip-gi susi
tvėrė Lietuviszkas kliubas.

Akivos Žinios isz Lietuvos.
Lietuvoje po pusiaužemio 

užklupo smarkus szalcziai.
Mariampoles paviete Suval

kų gub. pradėjo labai naikyt 
jaunas gires; duoda dykai pri- 
sikirst nuo storumo kaip greb- 
lekotis ik 3 verszku, ūkininkai 
prisigatavijo pilnus kiemus 
tvorų, lotu, kuolu ir t. t. Pas
kalas eina, kad storesius me
džius pradėjus kirst, jeigu žmo 
nes neis nusikirst, tai mokestis 
busenti darbininkui ant dienos 
nuo 5 auksiniu ik 1 rub.

Dalykas muset ar ne bus 
tiktai tame: valdžia giria czys- 
tydama, mažus plonus mede
lius iszkerta, giria praretina 
nes per tankiai būnant, užpuo
la ant medžiu daugiausei ant 
agliu džiova, ir didi poetai gi
riu su jaunais ir senesneis me
džiais iszdžiusta, Tai-gi val
džia pažadydama davimu už 
storesniu kirtima net užmokes- 
cziais iszczystija girias be kasz 
tu.

Visiszkai girias naikina tik
tai ponai, jenerolai, grafai ir 
kiti senovės galiūnai bėdos ne 
inklimpe.

Guodotini skaitytojai!

Prabėgo metelis kaip mirk
telėjimas akies. Ir vela stovi
me prie Grabo Iszganitojaus, 
užmirsztanie apie visokius ru- 
pesczius ir vargus, užmirszta
nie visus nesupratimus ir bar
nius — laukėme stebuklo.

Laukėme su nekantrumu 
Kristuso veido ir Jojo prisikė
limo kuris tiek iszkentejo del 
mus, kuris isztare; “Asz esmių 
Prisikėlimu ir Gyvastis.” Per
simaino tuojaus visas nuliūdi
mas ir skausmas szirdies o už- 
giedam “Kristusas jau prisikė
lė isz numirusiu.”

Koke linksmybe yra perim
ti katalikai ant visos pasaulės 
taja diena. Isztiesu del muso 
Prisikėlimas Vieszpats yra 
brangi diena, szviesi atejtis 
del musu keliones sziam gyve
nime. Mes tikime, o tikėjimas 
musu duoda mums dydeli pa
lengvinimą.

Visas svietas džiaugėsi. Ba 
ir del ko nesidžiaugs, saule 
kas kart kyla augsztln, kaiti
na kas kart daugiau, o visa 
gamta pradeda atsigaivyt.

Pavasaris....
Oj brangus Dieve! Ne musu 

tai pavasaris kuri turėjom 
brangioje tevyneje.O vienok— 
ir czionais nors juodi debesei 
durnu iszejnanti isz fabrikiniu 
kaminu,, uždengė tau szviesu 
dangų norints dirbi sunkei ant 
to szmotelio duonos kruvinam 
prakaite o dienos slenka grei
tai, nes džiaugiesi tuom, jog 
dagivenai teip linksmos szven- 
tes Prisikėlimo Kristaus.

Stokim tvirtai prie tikėjimo 
musu Tėvu, ginkime savo bran 
gia kalba, o pildindami tai 
galime tikėtis teip-gi Prisikė
limo.

Brangus Skaitytojai! Sku
biname in jusu grinczeles isz 
progos teip linksniu szvencziu 
Prisikėlimo Vieszpats, sudeda
me velinimus visiems Linksniu 
Velykų, idant Dievas visus 
užlaikytu prie sveikatos ir 
prailgintu gyvasti lig atejnan- 
cziu Velykų ko ir mes isz vi
sos szirdies vėliname visiems.

Redakcije.

Trumpi Telegramai.
§ Cleveland, Ohio.— Ugnis 

ant ulyczios Carnegie padare 
bledes ant $100,000. Sudege 
12 automobilu.

§ Springfield, Mass.— Juo 
zas ir Mikola Žebrauckai likos 
aresztavotais už vaginia visz
tu. Atsinores jiems visztienos 
per kelis menesius būdami už 
groteliu. X

§ New Vork.— Laivas “Irę 
na’ likos nutrauktas nog pies- 
ku, priplaukė prie pnsiovos 
be jokiu sugadinimu.

§ Mt. Carmel, Pa.— Marti 
nas Zelinskas, likos užmusztas 
per puolauczes angles Reliance 
kasy klosią.

I § Shamokin, Pa.— Ugnis 
kasyklosia Sioux da neužge
sinta. Virszininkai kasyklų 
nutarė deganczia dale užlieti.^

§ Minersville, Pa.— Ket
verge ryta apie 1 valanda, pa- 
kylo musztine. kuriuoje Kazis 

I Pan is supjaustė Jurgi Kaupe
li peilu, perpjaudamas nžpaka 
Ii kaklo nog ausies lig ausies.

Balius!
Parengė dideli balių dr. po 

vardu kunigaiksztis Keistutis 
isz Virden, I’ll, ant 22 dienos 
Apriliaus.

Upraszom visus lietuvius ir 
lietuvaites ant to puikaus pa
silinksminimo. Komitetas.

90 metu senukei iszaugo 
2 dantis.

Taylorsville, Ind.— Ponei 
Jane Rattison, 90 metu senu
kei, tomis dienomis iszaugo du 
dantis, vienas žemai o antras 
augsztai. Senele ne turėjo ne 
vieno danezio priesz tai o da
bar džiaugėsi, jog ejna jauniu, 
o ne senin.

Milaszirdysta gerai 
isznagradinta.

Palmer, Mass.— Daktaras 
Arthuras VVeberis, kuris nese 
nei atsikrausti in Philadelphia, 
t apo apdovanotas 20 tukstan- 
cziais doleriu už milaszirdysta 
padaryta tūlam žmogelui New 
Yorke. Kada daktaras sveczia- 
vosi tenais apie asztuoni metai 
adgalos, viena vakara ejdanias 
terp 42 ir Broadway ulieziu, 
tapo užkabintas per sena žmo
gų, kuris prasze daktaro, idant 
jiam duotu keletą centu ant 
nusipirkimo ka valgyt. Dakta
ras su savim nusivedė jin in 
restauracije kur užkalbino va
kariene ir nakvyne, už ka jiam 
tas senukas nežinojo kaip pa- 
dekavoti. Apie taji atsitikima 
daktaras in trumpa laika su
vis užmirszo. Szia nedelia ap- 
laike gromata isz Anglijos ku 
rioje praneszta daktarui buk 
kokis tai Jonas Waltmonas 
turtingas prekejas numirė, pa
likdamas 20 tukstaneziu dole
riu daktarui, kaipo atmokestis 
už jio gera szirdi.

Kiaule suėdė 82,700
Caffeyville, Kan. — Jere

miah Quinn farmeris, pribuvo 
ana diena in Washingtona su 
$2,700 sukramtytu bumaszku, 
provindamasis idant jiam isz- 
moketu už tai geroms bumasz- 
koms. Quinnas tvirtina buk 
kada nuėjo in tvarta szert 
kiaules, bumaszkos iszpuole 
jiam isz kiszeniaus o pakol ga 
Įėjo jais apsaugot viena isz 
kiaulu jau buvo sukramtus 
pinigus. Ne turėjo ka daugiau 
daryt kaip tik kiaule tuo už- 
muszt o sukramtytas buroasz- 
kas nuvežti in Washingtona 
ant sumainimo.

tukstaneziu doleriu, dydeliam 
hotelije. Jaunas vaikynas dir
bantis tame hotelije, rado tais 
popieras ir sugražino locniny- 
kui, tasai su džiaugsmu pae- 
mias popieras tarė:— “Už ta
vo teisingysta asz tau gerai 
isznagradysiu”. Iszeme isz ki
szeniaus smulkiu pinygu pada 
ve teisingam vaikinui deszim- 
tuka ir penktuką!

Užmiisze paezia po tam 
nusidure.

Pittsburg, Pa.— Lena Pul:' 
ka dirbanti czionaitinei ligon- 
butei likos užklupta per savo 
vyra, kuris atejas in ligonbute 
nuszove savo paezia ant smert 
po tam pats in save szove ir 
susibadė peilu deszimts kartu: 
nog žaidulu numirs. Porele 
negyveno su savim nog kokio 
tai laiko.
Rado nužudinta kūdiki

Kunygelis su giminaite 
aresztavotas.

Minersville, Pa.— Rev. An
drius Konecky ir jojo patogi 
giminaite Ona Konecky, bu
vusia popas graiku kataliku 
bažnyczioje likos aresztavoti 
už insilaužima in cerkve o už 
tai likos pastatyti po kaucije 
$300. Rev. Konecky buvo isz- 
keliaves in Philadelphia ant 
gydimo o kada sugrižo rado 
cerkve uždaryta, atpleszdamas 
spyna nog duriu. Apglobejai 
cerkves innesze skunda prie 
szais Reverenda ir jojo gimi
naite.

Dingo slaptybe paslėpto 
aukso.

Buchanan, Mich.— Priesz 
mirimą Ilodsono Burton, keli 
nienesei adgalos, inkalbejo ji
sai in grafofona (kalbėjimo 
maszinelia) o voleli liepe pas
lėpti in geležinia kassa savo 
advokatui. Mat, Burtonas pri
kalbėjo in maszina žinia apie 
p slėpimą daugybe aukso o 
jojo vieta pasiliko ant volelio
idant atejteje jojo szeimyna 
galėtu atrasti. Kada visa szei
myna buvo susirinkus iszgirsti 
jojo žodžius ant volelio, advo
katas su dydelia sargybia at- 
nesze voleli nes koja užkliuvo 
ant divono, advokatas puolė 
kaip ilgas su voleliu kuri su- 
musze ant szinito daleliu ir to
kiu budu nedažinojo vieta kur 
nebaszninkas paslėpė auksa. 
O gal advokatas pirmiause da 
žinojo apie paslepima aukso o 
tik tyczia užkliuvo ir puolė 
'idant sumuszti voleli/
Nužudė vyra; prisisavino 

jojo paeze.
Chicago.— Kokis tai Jonas 

Yubakis(?) isz Streator, Ill. Ii 
kos aresztavotu ant paliepimo 
savo sunaus už papildyta žu- 
dinsta ant Jono Broskio isz 
Mobile, Ala. 5 metai adga- 
lios, Yubakis ne tik ka nužu-

po grindimis.
Philadelphia.— Kaulai nu

žudyto kudykio likos surasti 
po grindimis namo ant Berks 
uliezios kada darbininkai at- 
pleszinejo senas lentas o keti
no prikalti naujas. Kudykis 
gal turėjo apie 15 menesiu se
numo ir pradėjo jau puti. Ko
kios lities buvo, tai negalima 
dažinot. Daktarai mano kad 
kudykis pirmiausia likos už
smaugtas o vėliaus paslėptas 
po grindimis. Kas jin ten pas
lėpė tai lig sziam laikui neda- 
žinota.
Ture atiturnaut carui 
idant aplaikyt milionus.

Chicago.— Henrykas Meins 
hausen isz Edgewater tomis 
dienomis aplaike linksma nau- 
jena isz Rosijos apie palikimą 
jiam milžiniszko turto per jojo 
praboeziu. Pagal Meinshausen 
apsakima tai jojo praboezei 
iszkeliavo isz Vokietijos in Ro 
sije, o vienas isz jiu būdamas 
daktaru pasiliko po kokiam 
laikui carienes daktaru. Už pa 
sėkminga gydimą cariszkos 
szeimynos, likos apdovanotu 
žeme ant kurios radosi alie
jus kuri tame laike (1831) tu
rėjo verties ant 50 milionu do 
leriu. Daktaras numirė nepa
likdamas jokios families. Ran
das paėmė visa turtą po savo 
apgloba lig suradimui gimy- 
niu o szendien tas turtas yra 
vertas 168 milijonus doleriu.

Meinshausen turi czionais 
keturis brolius. Vienatine iszli 
ga aplaikimo tojo turto yra 
idant vienas sąnaris isz likusiu 
gyminiu turi pribūti in Rosije 
ir atbūti tarnista vaiske. Ke
liaus tame mierije in Rosije 
inenesije July o bus intrauktu 
in ciesoriszka gvardije Moskvo 
je.

de Broski nes prisisavino nu
rudinto paezia su kuria gyve
no in nuolatos kerszino nužu- 
dinimu jagu ne sutiks ant jojo 
noru. Žudintojas turi paezia 
ir kelis vaikus tevyneja. Jojo 
viriauses sūnūs pribuvo in 
Amerika mierije atradimo tė
vo kada surado ir persitikrino 
koki gyvenimą veda czionais jo 
jo tėvas iszsznipinejas apie vis 
ka, davė žinia palicijai, kuri 
nelaba tęva ir aresztavojo. Žu- 
dinsta ne butu teip greit iszsi- 
davus jago ne butu in czionais 
pribuvęs sūnūs Yubakio, nes 
motere negalėjo iszduot jin in 
rankas teisingystes ba kerszi
no jiaja užmuszimu.

Vaiskus sugrįžo be kelnių.
San Antonio, Tex.— Žine 

likos prisiunsta in czionais isz 
Guadalajara Meksiko, buk 20 
vyru isz randaviszko vaisko 
likos iszsiunsti per kapitoną 
ant suėmimo pulko pasikele- 
liu kurie szaudinejo skyles 
vietinėje bažnyczioje ir isz- 
baidinejo žvirblius isz bokszto.

Kada randaviszkas vaiskas 
inejo tarp dvieju kalnu, pasi- 
kelelei užklupo ant jiu. Viena 
užmusze o likusieje pasidavė. 
Pasikelelei ne norėjo juju pa
imti in nelaisve, bet atėmė nog 
jin karabinus, szuvius ir ark
lius, atėmė ir jiu kelnes (nes 
kelnes yra brangios Meksike). 
Randaviszkas vaiskas su dyde
le sarmata turėjo grįžti adga- 
lios in Guadalajara isz kuriu 
prisijuokė in vales visi gyven
tojai.

Aleksandra Didysis turėjo 
paproti užkimszti viena ausi 
vata, kada jam ka skusdavo. 
Užklaustas, delko teip daro, 
atsake:

— Palieku antra ausi lino- 
sa apskustamjam.

Metas XXIVIsz Visu SzaJiu.
Rado, paslėpė ir vėl dingo 

875000.
Lisbon, Port.— Joakimas 

Silva, prastas žalnieris rado ne 
senei ant kelio krepszi su 75 
tukstanezeis doleriu ir paslėpė 
savo materocije. Bet taja diena 
inspektoris ejdamas perkazar- 
mes liepe visus senus matero- 
cius sudegint, o teipo-gi ir Sil
vas kuris apie tai nieko neži
nojo. Silva atėjo tik tada, 
kada jau materocei dege, o ne- 
bagelis pamatęs kas darosi, 
szoko su riksmu in ugni idant 
gialbet savo turtą, bet baisei 
likos apdegintu o priegtam 
pastojo paikszu ant viso gyve
ninio.

Apgavikas nudavinejo 
kuningu.

Rimas.— Zokoninkai klosz- 
toriaus Suy. Margarietos Kar- 
tonijoi likos praejta nedelia 
apgautais per smarku apgavi
ką, kuris perstate save kaipo 
nesenei pribuvusi kuninga isz 
Azijos. Zokoninkai priėmė jin 
su paguodone o tas begėdis 
atkalbėjo miszes szv. su dyde
le iszkilme tenaitineje bažny
czioje. Bet laike misziu pri
buvo keletas Žalnierių o nueja 
prie altoriaus paėmė “kuninge 
lt” ir surakino in panezeis. Zo
koninkai nusistebėjo tuom la
bai, but ne ant ilgo, nes žal- 
nierei iszajszkino, buk “ku- 
ningas” buvo tik dydelis ap
gavikas ir tokiu budu surinki- 
nejo daugybe piningu nog 
lengvatikiu zokoninku visur.
Drebėjimas žemes Ryme.

Rymas.— Du drebėjimai 
žemes davėsi girdėti czionais, 
kurie labai iszgazdino, gyven
tojus. Kalejimuosia kalininkai 
bandė du kartus iszsilaužti ant 
luosybes. Aplinkinėse kaimuo- 
šia drebėjimai davėsi jausti 
smarkiau.
Pasikėlimas Iszpanijoi.
Madrid.— Gyventojai Ca- 

nillas de Aceitune, provincijoi 
balaga, apgarsino Republika, 
po pakėlimui maiszaczio ir už- 
klupimo ant kazarmiu. Kelio- 
leka ypatų likos pažeistos 
musztinesia.

20 nuskendo su laivu.
Viktoria. B. C.— Dvide- 

szimts ypatų nuskendo drauge 
su laivu Iroquies kuris plauke 
terp Sidney ir salų Georgia. 
Kada laivas pradėjo skenst, 
vanduo užliejo katilus ir pa- 
kylo baisi eksplozije užmusz- 
dama tuosius ka da radosi prie 
gyvasties.

200 sudege ant smert.
Bombay, Indije.— Baisi ne 

laime atlankė czionaitini mies
tą. Du szimtai ypatų, daugiau 
šia isz tu moterių ir vaiku su
degė ant smert name in kuriu 
susirinko apie du tukstanezei 
žmonių ant apvaikszcziojimo 
indiszkos izventes. Kada žinia 
pasklido apie ugni, žmonis 
pradėjo grūstis prie vienatiniu 
duriu, kūrins ūmam laikui už- 
sikimszo. Dejavimas ir kliks- 
mas sumindžiotu moterių ir 
vaiku buvo neiszpasakytas. 
Iszskyrent sudegusiu ant smert 
daug likos apdegintais ir pa
žeistais.
Su balonu isz Londono in 

New York.
Berlinas.— Czionais susit

vėrė dvi kompanijos su turtu 
$10,000.000 kurie padirbs mil- 
žiniszkus balonus, vežanti pa- 
sažierius isz Londono in New 
Yorka. Toke orine kelione 
kasztuos po 200 doleriu už vie 
na pasažieriu. Balone sutilpo 
200 pasažieriu, turės 775 pėdas 
ilgio o 130 pėdu ploczio, 300 
arkliu drūtumo. Kelione per- 
lekimo in New Yorka užims 
ne daugiau kaip tris dienas.



Žalcziu klonis
Naujoi Britanijoj.

Arba naujas Robinsooiszkas prietikis

Benas Džionsas buvo labai 
tvarkus žmogus,— tese tolinus 
Liucija. Jam nžsimanus mes 
pastatėme gyvenimą ant med
žio ir gyvenom ten. Bet kuom 
toliaus man darese vis baisiau, 
mano aukle numirė chinai isz- 
nyko vienas po kitam ir ant ga 
lo teip pat numirė mano senas 
apginejes. Laivas tapo nunesz- 
tas bangomis ir asz pasilikau 
viena su. Benu džionsu. Iki 
tam laikui jis vis dar rode prie 
manes teviszka prisiriszima 
ir iszmislinejo visokes nebūty 
bes iszsiteisinimui prapuolimui 
chinu ir mirties mano apgine- 
ju, kurios nevidonas nužudė.

Bet pamatęs jog asz jam ne
tikiu jie pasirodė kuom esąs. 
Jis szaukeei mane jieszkoti su 
juom turtu, bet pirm apreisz- 
ke man jog nori mane vest.

— Beszirdis, atkerszyjen- 
czei riktelej Vendenas.

— O toliau dar blogiau,— 
ieztare Liucija. Kuomet asz 
tvirtai atsakiau jo praszimui 
būti jojo paeze ir pavadinau 
ji užmuszeju. Nevidonas sten
gėsi užpult ant manes, bet ma
no laime asz pirmutine užval- 
džiau abiem pisztalietas, vie
ninteliu mus ugneszuvu ginklu 
ir kuomet jis szoko ant manės 
asz iszszoviau ir sužeidžiau pa
taikius jam koja. Iszsik jie 
nusidavė mirsztas isztiesu ji 
žiaizda buvo menka, ant galo 
jis melde dovanojimo ir priža
dėjo persimainyt ir ne lyst dau 
giau prie [manes su panasze 
kalba. Bet asz jam nepasitikė
jau ir teip mes abudu aplei
dom gyvenimą ant fygos med
žio, kur nedorėlis nunuodyjo 
mano apginejus, man pasidarė 
baisu ten gyventi.

“Ir potam,— užklausė Ven
denas.

— Mes paėmėm su savim 
viską kas del mus reikalinga, 
tese Liucija, ir apsigyvenom 
lygumoi, bet asz visados tai
kiausiu szalyj nog jo. Jis tan
kei in kalbinėjo man nuszauti 
koki pauksztis, bet jam rūpėjo 
ne pauksztis, o tik kad asz ne- 
tekeziau parako. Asz būtinai 
ne klausiau jo, kas ji labai 
pykino. Ant galo atėjo diena 

’jo užmokesnio.
—.Trūkimas,— riktelei Ven 

denas,— asz ji girdėjau.
— Teip trūkimas,— atsake 

Liucija.— Nedorėlis turėjo 
statinaite parako, kuri jis vai
tavo kaip savo aki, laukdamas, 1 
kad asz kada nors likiusiu be 1 
parako, ir tuomet asz begink- 1 
le mergaite pateksiu in jo na
gus. Viena gražu ryta, kuomet 
asz buvau labai susijudinus, 
nes jis vis naktyj lindo prie 
manes, asz staigu iszgirdau 
apkurtinanti baisa, ir kuomet 
asz atbėgau ant lygumos, pa- 
maeziau jog Dievas jau ji tei
se. Jis turbut neatsargei apsiė
jo su paraku ir pastarosis užsi
degė. As buvau liuosa, bet vi 
sai vienitele ant szio nepažįsta
mo kranto.

Asz pasiėmiau kas buvo del 
manes reikalinga,— pasikojo 
Liucije po trumpai pertrau
kai nes ten nedrysau gyventi 
kartu su numirėliu. Asz nusi- 
nesziau indus ir audeklą— 
(bures) prie kalnu ir insitaisiau 
ten sav gyvenimėli, bet pas
kui asz atsiminiau jog asz es
mių ant tos paezias vietos kur 
turi but turtai mano tėvo. Asz 
leidausiu kelionėn, ydant isz- 
pildyt jo paskutini norą. Asz 
nei mastyte ne maseziau, jog 
einu in kloni mirties, bet žmo
gus, kurio asz bijojau, nog ku
rio asz kiek kartu slapszcziau- 
si, manydama, jog jis tapo 
antruoju Benu Džionsu, iszgel- 
bejo mane nog mirties. Na, da 
bar tamstos žinote viską.

•— Tamstos Liucija,— rikte 
Įėjo susijudinęs Vendenas. Jus 
tuo atsiimsite dali savo tėvo. 
Vidudienyj galima be baimes 
ineiti in žalcziu kloni nes jie 
tuomet miega Pavelikit man 
plana ir asz atnesziu tamstos 
turtus.

— Niekados, viena asz jus 
ne leisiu,— greitai riktelėjo 
Liucija.

— Sztai tamstai planas, ku
ri asz pasitikiu jum pirmam, pino tiktai draugysteja gyve- 
het ir mz eisiu kartu, nes ki- aant. Viltis ant iszsigelbejimo

Korespondentas prisiuntė taiszka in redyste, 
Apie savo gaspadyneles kvailistn, 

Bet sekretorka po miestą apgarsino. 
Visiems žinia tuojaus praplatino.
Redaktoris už tai užpyko labai, 

Visaip ant sekretorkos plūsti davai, 
Jog kisza nosi in ne savo reikalus.

Veluk sutaisytu savo kudlus.
—Kur korespondentas?

taip asz numirsiu isz baimes. 
Tamstos geras žmogus, užtek- 
tiniai darbavotes del manes, 
ir jaigu tamstai grėsė pavojus, 
asz noriu pasidaliti jus likimą.

Veidai Liucijos paraudo, 
nes ji pasijuto, jog jauezesi 
prie savo iszgelbetojo, bet 
Vendenas rodos visai to nie ne 
mate.

Saule jau buvo augsztai pa
kilus, kuomet Robinzonas ine- 
jo in baisu kloni.

Bet Vendenas buvo teisus. 
Vidudienyj ne pasirodė nei 
vienas žaltys, prieg tam dau
guma bestijų jau buvo isznai- 
kita. Liucija sudrėbėjo, kuo
met ji pamate didele krūva 
baisiu begalviu žalcziu.

Potam jiejai inejo in prie
angy, Vendenas pirmas su už
žiebtu knatu vienai rankoj 
ir kardu kitoi. Liucija ėjo pas
kui jiji su užtaisytais piszta- 
lietais.

Vendenas liepe karta isz- 
szaut prieangyj ir kuomet ten 
nieks ne krutėjo, jie leidosi 
gilyn.

Visa ketvirtgah valandos jie 
ėjo siauru prieangiu, iki ant 
galo jie ne inejo in ruiminga 
pa žemi.

Vendenas pakele augsztyn 
savo k nata ir prieszais juos 
pasirodė nepaprastas reginys.

Prieszingam gale požemio 
riogsojo akmenimis stabas, 
toks pat kaip prie inejimo, bet 
ant jo galvos ir ranku matėsi 
apie szeszi žėrinti akmens, ir 
tai buvo indiszki deimantai.

Vendenas nulupo tuos akme 
nis tam tycze prie stabu pri
taisytus. Teip, tie szeszi akme
nėliai buvo baisios vertes ir jis 
padavė juos Liucijai, kuri 
juos nog saves atstume.

— Asz nieko ne imsiu,— rik 
telej Liucija, Be jus asz bu- 
cziau tapus žalcziu auka. Tam 
priklauso szie turtai, jus juos 
atradot.

— Tai palikimas jus tėvo, 
tamstos Liucija,— tvirtai pa
sakė Vendenas. Bet nesiginezy 
sim jog mes dabar czion. Liki 
mas suvede mus, ir asz tikiuo- 
siu, jog greitu laiku isznyks 
jus paskutinis nepasitikėji
mas. Mes tesime mus Robinzo- 
niszka gyvenimą, iki likimas 
iszgelbejas mus iki szio laiko, 
nepasigailės ir ne sugražis mus 
tėvynėn. Atsiduosime ant Die
vo valios tamstos Liucija, nes 
tik Jisai gali mus iszgelbeti.

Per keletą valanda jie ant 
visados apleido žalcziu kloni 
ir leidosi atgal in paskutini 
Liucijos gyvenimą.

Jiem prisiėjo dar viena nakt 
pernakvot miszke, ant antros 
nakties jau jie buvo “namie.”

Vendenas ir czion pasiliko 
teisingas savo prižadėjimams ir 
nežiūrint ant tankiu meldimu 
Liucijos, rado sau vieta netoli 
nog jos gyvenimo, kur jis pasi 
dirbo sau isz likusiu buriu ats 
kirą pasislepima.

Tiktai diena jis likdavosi 
pas savo drauge, prie kurios 
jis greitai pajuto gilu palinki
ma. Vakare gi jis ja apleizda- 
vo palikdamas viena.

Tęsęsi ilgos dienos amžino 
nuobodumo, kurios susitrum-

vis tabjaus silpo, kaip sztai 
Vendenas iszgirdo karta, gryž- 
damas paprastai isz miszko su 
vaiseis, garsu Liucijos riksmą. 
Alsuodamas isz susijudinimo 
jis pribėgo prie jos.

— Mes turime bėgt rikte
lej ji. Nesenei pati regėjau 
kaip atsiyrė cziuntrys valtys 
valtys pilnos taukiniu o ka 
jaigu tai žmogedžei.

Bet Vendenas pirmiaus nore 
jo prisiveizdet ateivius.

Liucija melde ji bėgt in tan
kuma miszko, bet koks tai pri 
jautimas sulaikė ji ant vie
tos.

Staigu ji garsei suriko, isz- 
viso už kokios szimto žingsniu 
nog jo iszlindi taukinis po tam 
kitas.

Vendenas greitai paėmė pisz 
talietus, bet pirm iszszauti jis 
dar karta mete žvilgsni in atei
vius.'

— Tai žmones isz Jorko— 
pradžiugęs riktelej Vendenas. 
Tamstos Liucija, tai ne žmo
gedžei. Jie turi pažinty su mi- 
sionereis. Veizdėkit jie neszio- 
ja kryžius ant kaklu.

Liucija vis dar bijojo sznai- 
rei veizdedama in taukinius.

Bet Vendenas žinojo gyven
tojus isz Jorko, gyvenanezius 
santaikoje su europieczeis. 
Jis riktelej keletą žodžiu an- 
gliszkoje kalboje, potam jie 
mete ginklus ir bego priesz jos 
su tuszcziomis rankomis. Tai 
buvo ženklas santaikos: Tai 
buvo geri žmones krikszczio- 
niszko tikėjimo, kurie apspito 
jaunus Robinzonus linksmai 
szukaudami.

kuomet balsai nutilo Vende 
nas dažinojo, jog tai atkelevo 
jo jieszkodami.

Missionorei, kuriem jis 
daug gero buvo padaręs, daži
nojo, jog jo laivas ne gryžo, 
leido tam tikslai kelesdeszimts 
žmonių, prie neapgyvento 
kranto Naujosios Britanijos.

Jauna mergaite irgi greitai 
persitikrino, jog sziu žmonių, 
nežiūrint in ju nemalone isz- 
veizda nėr ko bijotis.

Vendena ir Liucija jie pae 
me su savim ir per tris dienas 
jie pasiekė krikszczioniszkus 
gyventojus ant Jorko salos, 
kur juos priėmė su didžiu 
džaugsmu.

Liucija likosi ant salos pas 
missionierius, tuom tarpu Ven 
denas nuvyko in Australija.

Ten jis gavo apdraudimo su 
ma už žuvusi laiva ir pardavė 
viena almaža už kuri gavo di
delius pinigus, likusius penkis 
jie norėjo parsivežti namon. 
Ten jis paėmė smagu antra 
liszka laiva ant kurio juodu ir 
gryžo in europa.

Liucija Grantaite negryžo 
atgal in Anglija ir Vendenas 
mete jurinikystes užsiėmimą. 
Puikoja vietoje ant Reino 
upes randasi gražus dvaras 
apuptas isz visu szonu kalnais. 
Ir ten mylimoj teviszkej jauno 
vokieczio Jurgis Vendenas ir , 
jo jauna prisiega rado savo 
laime terp žydineziu vaiku.

Per visa szita nedelia namieje 
sėdėjom,

Niekur ne buvom, nieko ne
girdėjom, 

Visi gana malszei tūnojo 
Api Ižganitojaus Kancze- 

durnojo;-
Žinoma, tik krikszczionieiu 

toji szvente apejmr,
Ir katrie d.rais keleis ejna.

Del visu “Saules” sk.itytoju 
Szventes linksmos velijem, 
Isz visos szirdies kiek tik iž- 

galmi,
Idant sveiki sulauktumėte, 
Linksmai Alleluja giedotu

mėte, 
ir kiauszus musztumetp!
Ka. lig szimto metu gyven

tumėte,
“Saule” ir “Link~ma Valan

da” skaititumete,
Ir Baltruvienės su Taradaika 

neužmirsztumete.
To isz sz rdies velinam, 

O daugiau dalibuk ne galim. 
Tai ir bus gana.

Baraboszius
1 Durys buvo uždarytos* isz 

baimes neprieteliu Jezausir ne 
joks balsas neperiszkrfdijo 
maldai tu dusziu apimtu sopu
liais. Ant kart drebulj’s ir 
plesdejimas perbėgo per susi
rinkusius. Žmogus; gulintis 
veidu ant žemes pakele aE^...

Bet Baraboszius nedriso in- 
tiket tam ka tašyk pamate.

Asiauptas didžiu majestotu 
stovėjo Tas, kuris numirė ant 
kryžiaus ir buvo paguldytas 
grabe: Jėzus Kristus, Sūnūs 
Dievo gyvojo ir Iszganytojas 
svieto!— Tai Jisai, tai Jisai! 
sznabždejo visi susirinkusiejie.

— Tai Jisai, isztikro!
Negalema buvo apsigauti; 

Jėzus Iszganytojas stovėjo vi- 
durij buto taip-gi prieszais 
Kalvarija; Jėzus Baraboszius 
buvo ten taipgi, bet jau nesi
džiaugiantis isz žmonių perga
les bet muszantis in krutinę ir 
sznabždantis;

— Tai Jisai, tai Jisai, tas 
nukryžiavotas Jėzus Nazare- 
n ietie gyvena!

Dievas apsireiszkes tarė:
— Pakajus jums!
Szie žodžiai, meiliai isztarti, 

perbėgo per visus susirinku
sius ir prieszalini butą.

— Mokintojau! — suszuko 
nudžiugę mokintiniai— Mokin 
tojau, tai Tu!

— Taip; tai asz — kalbėjo 
toliaus Dievas ir kas kart apsi 
reiszke gražesnėje szviesoje.

Ant Jo sąnariu ir szono buvo 
matyt baisios žaizdos bet isz tu 
žaizdų veržėsi stebuklingi spin 
dūliai ir Jis, pakeldama savo 
ranka, tarė.

— Pakajus jums!
Nekurie iszsigando mislyda 

mi, jog turi priesz save dvasia. 
Bet Jėzus, žinodamas, ju misli, 
tarė:

— Delko bijotės? Delko to 
kios mislys? Dasilytekit mano 
ranku kojų ir szono mano ir 
žiūrėkit; juk dvasia neturi nei 
kūno nei kaulu, o asz turiu vis 
ka.

O kada džiaugsmas ir nusis
tebėjimas neapleido veidu su
sirinkusiu, atsiszauke Kristus:

— Ar neturite ka nors val- 
gytie?.

Atsisėdo dalydamasis su jais 
valgiu ir ragaudamas su jais. 
Baraboszius nedasilytejo Jo 
žaizdų ir nesidalino su Juom 
maistu, o vienok intikejo. Ir 
Kristus iszmetinejo apaszta- 
lams ir mokitiniams ju neinti- 
kejima ir apszviete ju prote

aiszkidaniHS Rasztft SzveutH.j 
Reikėjo, idant Kristus kerite-Į 
tu ir prisikeltu isz numirusiu 
idant prikeltu kitus.

— O t«i ir mes pr-ik-lsim 
is/ num:riisiu i.Jp-j ?

— Visi ti<. kurie m u 
riki, gyvus .- mžinni!

- Tikiu tikiu drueze , -z n- 
bžde jo Barabo-zius -žali1 tam 
kambarij isz kuri dži iuir-min 
gai iszeitu, bet žinoda us, joir-. 
yra nevertas, pasiliko ant t'-i 
leus pasikavoje- vienok Jėzaus 
dir-teleiimai puolė net in j' 
-zirdi, taip lygi ", kaip ’ pi " 
trijų dienu, ka 'a žyd ii -zui- 
ke: norim Jezu Bi bu- u! 
nukryžiavok Jezu N .z-oeni ' ' 
Ir Iszginyr..ja- ' r. r 
kart:

— Pakaju- jums! r.-iip ka , 
mano tęva mane p.i-uinte i 
asz jus siuneziu.

Ir užstojo didele tyla. T - 
syk tai Iszgmytoj is, (> linas 
meiles, pa-ilenke aut apa-ztal 
kurie buvo jin apsiaupe ir pu- 
telejes ant ju tarė:

— Priimkite Dvasia Szven- 
ta: tiem-, kūreni- atkišit 
grieku-, bus atl -isti, o kuriem 
užtaikysite, bu- užtaikyti.

Ant szio žodžiu -ud e'-ej 
žmogžudy-.

— Do' auojima- sut i-ta 
nu idejeliam-! -uszirkodžiang 
rningai* Suteikė ari- i i n 
ir nepadare i-zemimo del B 
rabosziaus! Taipgi galiu Imt 
paliuosuotas nuo -avo i.... d-
niiu?! Pakajus jum-! ir <ln— 
telejo in mane ir radau rainy 
be. A-z, žmogžudys ir pr ■ 
keiktas galiu atgauti nekal
tybe? Jėzus Barabo-ziu- gali 
but i-zgariy a- per Jezu \aza 
renieti!

Ir kavodamas savo veidą 
delnuose pradėjo apmislyt sa 
vo-gyvenima ir raudot, taip 
jog jau negirdejo Dievo žo
džiu. Bet perbėgdamas savo 
liūdna gyvenin a daejo iki tai 
vietai, kur dirstelėjo ant jo 
Kristus, apsodintas ant smert, 
tada Jėzus neiszduodams bal
so atsiszauke jo szirdije se- 
kaneziais žodžiais: “Pasakei: 
idant intikeeziau in amžina gy 
venima, turiu pamatyt Jezu isz 
numirusiu prisikėlusi. Ir sztai, 
Barabosziau, numi iau del ta 
ves ir atsikėliau isz numirusiu. 
Tarei: jeigu yia Dievo Sunum 
tai turi būti taip galingu, idant 
atleistu Barabosziaus nusidėji
mus. Ir sztai, Barabosziau, 
mirdas tavo vietoi atpirkau ta
vo visas nuodėmės. Barabo
sziau ar nori mane mylėt?

Tuojaus pakilo ir mėtėsi po 
kojų Jėzaus. Didelis sujudini- 
mas pakilo susirinkime; visi 
atsikėlė ir dairydamiesi akimis 
klausė viens kito. Jėzus prie 
uždarytu duru isznyko isz tar
po ju, ir nieks nežinojo, kokiu 
budu isznyko isz ju akiu. Tuo 
kart szventas Petras prakalbė
jo dekavodamas Dievui už ap
dovanojimą galybe, kokia jam 
Vieszpats Dievas suteikė. Ir 
Baraboszius, negalėdamas il- 
giaus susilaikyt, isztruko isz 

| mokitiniu ranku, kurie jin 
buvo apsupę, ir klaupdamas 
priesz Petra tare;

— Vardan Jėzaus Nazare- 
nieczio dovanok Jėzui Barabo- 
sziui!

— Tai Baraboszius!—suszu 
ko viernieji.

— Apraudoja savo nusideji 
mus— atsiszauke du mokinti
niu— ir jis pakavojo mus 
priesz žydu pasiutima.

— Jėzus dovanojo latrui— 
tarė Jonas kuždėdama- in ausi 
Petrui.

Tarė tašyk Petras:
— Barabosziau, kuri bu- 

cziau norejes užmuszt, kada ta i 
ve iszkilmingai nesze, bet do
vanojus Jėzui pirmu kart la
trui, tegul vardan Jėzaus Pet- I 
ra- pirm kart dovanoja 
Bet melskis, idant Dievas 
tvirtintu žodžius mano!

« « «
“■50 dienu paskiaus liepsnos 

Dvasios Szventos nusileido ant 
apasztalu ir tam paežiam gyve 
nime sudegino Barabosziaus 
nuodėmės, kuris ta visa taika 
perleido ant maldos su Szven- 
cziausia Marija Pana.

(Galas.)
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FlOT f A AT A T I KREIPKITĖS kiekviename atsitiki IV /I W ii I I SU u^sitikEjimu’ 0 apturėsite UŽGA. 
jL Jųy 1 VEDINANTI ATSAKYMĄ DOVANAI Į <4
IŠKIRPK ŠI LAPĄ TEIPGI, IR 
ATSAKYK ANT UŽKLAUSIMU.

Ar yra kokia liga Jųsų genkartej?... 
Kai j) senei sergate?................................
Kiek turit metų ?.................................
Ar patiko kada norint# kokia nelaime? 
Ar stovis ligos eina blogyn?...............
Ar jaučiate save nuvarginta?.............
Ar skubei nusigąstai?.........................
Ar skauda galvą ir kurioje vietoje?. . 
Ar turit kraujo užplaukyma galvoje 

ir kaiptankei? .....................
Ar jaučiate kok| užimą ausise?.........
Ar akis ne skauda?..............................
Ar rodosi prieš akis margumai?........
Ar liežuvis yra baltumais apdengtas? 
Ar taukei turite spjaudyti?.................
Ar spjaunate su kraujais ir kaip tan- 

kei?.................... [«....................
Ar gerklė uždegta ir sutinus?.............
Ar atjaučiate kutęninimą gerklėje?.. 
Ar viduriai reguliariškai Čystinasi?. . 
Ar malimas vidurių yra atsakantis?.. 
Ar atjaučiate sunkumą po valgiui?.. 
Ar nupuolate sverime?. ....................
Ar turėjot kada karštligę ?.................
Ar turėjot kada venenška (lytišką) 

Hgą ?.....................>....................
Aprašyk it apie ją?................................
Ar turite išbėrimus ant kūno?...........
Kuriose vietose?....................................
Ar kankina užkietėjimai vidurių? ... 
Ar linkęs prie skubaus persišaldymo? 
Ar turite plaučių ligą?........................
Ar kosite ir kada?.................................
Ar atjaučiate smarkų skausmą krūty* 

* nėję?.................................................
Kurioje vietoje?................. ._................
Ar jaučiate kryžiuje skaudėjimą?... 
Ar skauda šonuose?..............................
Kokis yra skaudėjimas?.......................
Ar rankos, kojos ir kitos dalys kūno 

sutinę? ....................................
Ar atjaučiate kada šalti?.....................
Ar jaučiate viduriniame organizme 

skausmus?...............................
Kurioje vietoje?....................................
Ar turite norą valgyti (apetitą)........
Ar valgot reguliariškai?.....................
Ar valgot daug mėsos?.........................
A r gerete daug arbatos ir kavos?.......
Ar vartojate daug svaiginančių 

gerymų?....................................
Ar rūkote ir kaip tankei?....................
Ar daug miegate?..................................
Ar atmintis bloga?................................
Ar kankinot save jaunystes klaidin

gumais?..................................
Ar jaučiate skausmus lytiškose dalise ? 
Ar turite baltus tekėjimus f.........................
Ar turite gumbo ligą?..........................
Nuo kokios lig^?................. a.......................

Delk ■ kentėjimuose tylite! 
Tūkstančiai Tautiečių apturėjo 
sveikąta ir savo jėgas, nes Jie 
uorei ir su užsitikėji • u man 
atsidavė. Dėlto tikėkite manim I 
Atsilankykite skubei, arba ra- 
šykireLietu* iškai, reikalaudami 
patarimo Jųsų kentėjimuose, 
kol dar nėra per vėlu. Jųsų 
slaptybė, bus mano slaptybę, 
nes noriu vien tik Jums pagel- 
ba suteikti, per tai kreipkitės 
{>rie manęs kiekviename reika- 
e dar šiądien, o aš suteiksiu 

atsakymą naudinga Dovanai I

Iškirpkite Šį Lapą

Gerbiamas Daktare,
Oollins N. Y. Medical In

stituto, 140W.34th St N.Y. i
Siunčiu Tamstai atsaky ma i 

ant užklausymų ir meldžiu1 
teisingai ir skubei man pra
nešti, kas yra su mano svei
kata? Ar Tamsta galite ma
ne išgydyti, ar gal liga mano 
yra jau ne išgydoma? Meld
žiu Tamstos prisiųsti man 
Dovanai, nusprendymą apie 
kentęjimus mano.
Vardas ir pavardė,.............

Dr. E. C. COLLINS.

įsteigėjas didžiausio Amerikoje Insti
tuto The Collins New York Medical 
Institute.

Adresas.

KNYGA TA APSAUGOJE

SVEIKATĄ

Yra tai didžiausia knyga, kokia kada 
norints likos išleista. Yra drukuota Lie
tuviškoje kalboje ir paaiškina Jnmi, 
kokių būdų sveikąta užlaikyti, o ištikus 
ligai, kaip sveikąta skubiau atgauti.

Skaitykit knygas ir kitų daktarų, o 
pątys suprasite skirtumą.

Prisiųskite 10 c. markėmis apmokė* 
jimui pasiuntymo lėšų, o apturėsite tą 
knygą Dovanai I

Skubinkit dėlto pasiteirauti apie savo sveikatą, kreipdamiesi ypatilkai, 
ar per laišką prie Dro S E Hvndm*’«. Virinusio Medikallško Direktnri.ns.

f IN^ NEW YORK
■ MEDICAL

INSTITUTE
140 W. 34th Street - New York City,
Ofiso valandos: šiokiomis dienomis nuo 10 v. ryte, iki 5 v po pietų. Nedeldienhis ir šventądieniais nuo 10 v. ryte 

iki 1 v. pietų. Utarninkais ir petnyčiomis nuo 7 iki 8 v. vakare.

Didžiausia Lletuviszka 
Aparatu Dirbtuve 

Amerikoje.
Ver***lgyste egzistuoja 14 metu.

Godotinoms Tautiszkoms ir 
Bažnytinėms Draugystėms iszdirbame 

Karūnas, Amerikoniškas Vėliavas, 
'“arpas, Juostas, visokios ruszies, 
auksinius ir metalinius ženklelius 
Uniformas, Kepures ir Marszalkoms 
parėdus. Adresuokite sziteip: 
T. I. Andruszevicz & Co. 
14 31 Division St., Chicago, 111.

Greitiams Valgytojams
Kada reikalauji greito užkandžio, vartok 

Crubro Obuoliu Sviesta. Jis gatavas valgiui, 
o ir vaikas gali ji suvirškinti. Dirbancziai 
szeimynai tai idealiszkas valgis, kuri reik po 
arnka laikyti.

P-ibaidyk’dezute—perstiJrisi kaip 
vaikai jimėgsta- Sveik osleenia Ii- /£
juotose dezese-10c ir 25c d durno- įjb.,

ftUBRO
OBUOLIU SVIESTAS įpLEBjj

'diiAVIIIA i * ^uo Įa’k° pradėjimo gydyt os su Severos Vaktoju Kraujo” raszo J Zidek,
<11 IUZ 11|< )< 1 C1KU. 2714 Millard Ave., Chicago, 111. Mano visas organizmas atsinaujino ir jaueziuosi 

 vitiszkai sveikas.”

Laikyk ta 
už instatyma

Kad pereiti gydymą vaistais ant iszvalymo 
kraujo kožna pavasari, o tais vaistais visados 
lai buna vien

SEVEROS

Valytojas Kraujo
Padaugina ir iszvalo krauja, praszalin: 
pavasarinius iszberimus, palaiko irgelb 
sti nervom, praszalina jausmus nuilsimi 
priduoda gyvybe, sveikata ir pajiegi 
visam organizmui. Doleris Buteliukas.

Greitas veikimas
Yra neatbūtinai iszsigyti nuo 
kosulio ir užsiszaldymo.
Greicziausias ir geriausias 
palengvinimas esti vartojant

...Severos...
Balsamas del Plaucziu

Preke 25^*. ir 50^.
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Blood Purifier

W. F. SEVERĄ CO.

Kad the PrapUa Inside.
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A* SBotZi. M/afl SMi 
Disaua. Ononk Rminį 

Sarta. ErJarged Ganh. 
Salt J&evm anfVene- 

real Diieaiaa.

AN EXCELLENT ANO
RELIABLE REMEDY

IOWA.

Malonumą gyvenimo
Nuodija mums užkietėjimas ir 
nemalimas Skilvio. Jeigu nori 
nusikratyti skausmu pilvo ir tu 
reti gera ir sveika apetitą imkie

... Severos...
Kartumo Skilvinio

Preke $1.00.

Visi virsz minėti vaistai parsiduoda Aptiekose. Pasakyk aiszkiai, kad reikalauji 
Severos ir neimk kitokiu kad ir siūlytu.

Daktariszka rodą siuneziame dykai per gromata.

. Sevęra Co. CETowTllls
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NUSIDĖJĖLĖ
MARIJA MAGDELENA.

Sztai jau ir ryta , pra-linko 
j totla tamsi uakth, ji lig slo
gutis nu ivi-le mio d re bau ežios 
žemes, kuri buvo susijudinusi 
va arykszcziu baisenybių de
ki. Tik ka užszviete pintieji 
saules spinduliai, >r palszu 
ruožu t<-8esi per d n gaus skilau 
ta, bet pati žeme dar ne buvo 
ap-zviesta. tik kur-nekur ant 
geliu lapeliu žibėjo sidabriniai 
rasos las'aiirhg drebėdami 
uiirgjo. Vi-ur buvo ramu, 
tylu, lig tartum nuo tu baise
nybių vi-a gamta apmirė.

Ta tyla pertrauke oti-ri-z- 
kes rii1 u zl mejimas ir paty- 
lus, sulaikyta raudosimas.

Keliu, isz miesto leruzoli- 
mo bego moteriszke. Jos ilgi 
rubai, placziais sluogsniais ky
bojo nudribę lig pat žemes, 
balta fata (uždangoj denge jos 
galva, peezius ir dali veido, 
kuriame žibėjo dideles aki , 
kuriose mirgėjo aezaros. Isz- 
nnntingos akis, bet tuo paežiu 
la ku vaikiezkam aivi-zko- nn> 
tere- ki-.

Lengvus moteriszkes judėji
mas. Ii < m mas viso kimo, liu
dijo, kad jos gi lose teka kar-z 
tas, jaunas kraujas. Nuo grei
tam* l>< gimti, karsztai Uždan
gų- lig paukszczio sparnai plė
vė savo. Tarpais, norėdama 
atgauti kvapti, ji apsistodavo 
tik ant valandėlės ir giliai in 
traukdama krūtinėn orą, tuo
jau vėl toliaus bėgdavo; o pas
kui jos, bego tris jos sakelei- 
ves. Ir jos, kaip kad ir pirmo
ji buvo užsidengusios jos taip 
gi raudojo. Jos bego kiek ga
lėdamos, norėdamos pasivyti 
pirmąją, bet toji buvo toli, 
prieszakyje. Ji, palaimintuose 
auszros spinduliose rodėsi lig 
szviesesne, rodėsi, kad ji augo 
didyn ir bėgdama szviete, lig 
koks nežemiszkas apsireiszk'- 
mas. Ja nesze galinga, karszta 
miele, ji bego prie žinomo jai 
kapo, kuriame ilsėjosi jos Mo
kytojas— Dievas.

Ausztanczios auszros ezvie- 
sumoje pasirodė auksztas, ak
menuotas kalnas, visas nuo 
drebėjimo suplaisziojes. Va 
kar, ant to paties kalno vir- 
szunes stovėjo tris kryžiai, ant 
vieno isz j u mirė Jis—Teisy
be ir gyvybe— už žmonijos 
nuodėmės

Visos vakaryk-ztes dienos 
baisenybes aiszkiai pr simine 
beganczios moter szkes sielos 
gylumoje.

Kankindamosi tais baisiais 
atsiminimais, ji parpuolė ant 
žemes ir liedama karczias asza- 
ras bucziave ja, kuria vakar 
Jis ėjo. Tuo tarpu pasivijo ja 
ir kitos draugkeleives ir, ma
tydamos pirmąją perdaug su
sigriaudinusia ramina ja, pri
mindamos varda Jo. Jos pri
kėlė ja ir palengvele vede to
liaus tylomis kalbėdamos ir 
kiek galėdamos ramino ja.

Jog ji už visus kitus dau
giau mylėjo Mokytoji savo ir 
dabar jos jai primindamos Ji, 
norėjo nuraminti, ja.

Tu tankiausiai g rdeda- 
▼ai žodžius Jo, tai-gi pasakok 
mums apie savo Mokytoji.

Marija Magdalena sustojo, 
perbraukė ranka per veidą ir 
ka tai prisimindama, tyliai 
prabilo.

— Ar tai man pasakoti apie 
Ji? Ar-gi galt smiltele papa
sakoti apie žeini-s ir dangaus 
stebuklus? Ar gi gali žolele 
vargingai iszaigusi sk.loje, 
papasakoti apie saule, kuri sii-

■k aiszkiai. ka<l

per groniiM'

teikėjai gyvybe? Ar gi gali 
laszelis vandens, nukritęs jū
ron, papasakoti apie dydmariu 
stebuklus? Taip lygiai ir siela 
mano perimta Juomi, norint 
atsimenu v:sas Jo kalbas, bet 
apsakyti apie Jin nieko ne ga
liu, asz tik tiek te žinau, kad 
numylėjau Jin, tikiu in ii ir 
eisiu paskui jin.

Akis jos žybtelėjo, nuszvi- 
to, o jos begalinis galingas ti
kėjimas, sujungtas sopuliais, 
pilnas buvo vilties.

Dabar jo draugkeleives mal 
davo ja, kad ji papasakotu ka 
nors apie save, labiausia apie 
tai, už ka taip numylėjo ja 
Mokytojas, apie ka jis kalbė
jo su ja laike savo poilsio, kuo 
met sėdėjo ant slenkszczio na
mu jos, kuomet ji nulenkusi

galva, klūpėdama ant keliu 
klausė Jo.

Marija užsimasczius nuleido 
jalva ir taip atsake:

— Už ka jis mane numylė
jo? Kuomet a-z p rmuti- 
ui karta puoliau priesz jin ant 
keliu, laistydama aszaromis 
koja- jo, jis pažvelgė in szirdi 
ir siela mano ir ten pamate 
meile, dydele meile, galinczia 
apimti visa pasauli ir už tai 
ji- mane numylėjo. Asz buvau 
visu paniekinta, visu atstumta, 
vi i manes neapken'e, bet. Jis, 
Mokytojas, Suims Dievo, ma
ne, visu m- tikinusia dalele že
mi s numylėjo. “Marija, tu esi 
palaimima, nes Vieszpats pri
pažino tav>- iszrinktu indu, ku 
riame inliejo iszniinti savo.”

— Isztiesu, palaimintos jus 
visos, nes jis pripažino manyje 
šie!--. Pm- mane parode jums, 
jog ger ausia dalis tai ne links 
mybes ir kūno džiaugsmas, 
bet t..s kas szirdi szildo ir pro
tą apszvieczia. Kuomi mes, 
moteriszkes, ligi sziolei buvo
me? Tik kūnais, bet ir kūnas 
musu neprigulejo mums. Mu- 
atiduodavo kokio norint vyro 
glob i, nepa-iklausdami, ar 
mums patinka ar ne dasiliteji- 
mas jo. Mumyse sielos nepri
pažindavo. Del musu ne bū
davo instatu, bažnyczios, ne 
Dievo, mums tik būdavo baus
me ir grasinimas, kuriais mus 
ir laikyd.- vo kaip verges, lig ta 
gyvulėli injungta junge, idant 
mes kuomet tiorr nepasiprie- 
szintumem ir nep«klaustu- 
mem, kur mus veda.

Marija nutilo. Draugkelei
ves 8t»-bedamos žiurėjo in ja. 
Lig sziol jos kitaip ir ne mane 
kaip tik— moteris visame ka
me turi būti pavestos vyro glo 
bat, visa nesuprasdamos ka 
Marija kalbėjo, jos tylėjo. 
Bet Marija tese toliau.

— Dvase mano sužadino tę
va- mano. Pasimirus mano mo 
tinai, kuria tėvas mano labai 
mylėjo, jis dabar visa «avo te- 
viszka meile at davė man nes 
asz mat, labai panaszi in mo
tina, nelyginant kaip aszara in 
a-zara. Tėvas mano, kaip jau 
jus žinote, buvo labai iszmin- 
tingas žmogus ir todėl su ku
nigais ir sziaip jau mokytais 
vyrais tankiai turėdavo pasi
kalbėjimus ir ginczius. Jis vi
suomet mane laikydavo prie 
saves, jis ir manyt nemane, 
kad tos protingos kalbos, ir 
tie ginczai giliai insismeigs pro 
tan ir szirdyu mano ir, kaipo 
gera sėkla, jo žodžiai augo ir 
bujojo szirdyje mano, kuri 
buvo labai isztroszkusi prakil- 
niaus mokslo. Kuomet gi pa
simirė ir tėvas mano, palikda
mas mane dar visai jauniute 
ir be to dar turtinga, o kas la
biau viena paczia, nepanorę 
jau asz neszioti tu zokono le- 
težiu, bet isokiais budais rū
pinaus nuo ju nusikratyti ir 
būti visai Luoša. Asz t>k vieno 
te troszkau, tai mokslo ir tuo 
paežiu žygiu kuodaugiausia 
suteikti kam nors nauda.

Marija ant valandėlės nuti
lo, bet akis jos žibėjo lig du 
žemeziugai, kiek nusiraminus 
trauke palengvele toliau, bet 
užsimasezius, lyg pati su savi
mi kalbėdama. Asz sutrau
kiau szventu instatimu vistyk- 
lus, asz nebijojau tos bausmes 
kuri už tai man grasino, asz 
tik jieszkojau teisybes, mei
les ir dorybes bet atradau ge
da ir nelaime. Tie isz min
tingieji, kuriems asz atiden
giau savo siela, melsdama ju 
apszviesti ja ir parodyti tik 
ra kelia lemt ngo ir padoraus 
gyvenimo. Sziurkszcziai ir su
pasibjaurėjimu atstume mane, 
tik gražumas kūno mano vi
liojo juos, jie žadino szirdyje 
mano žemus geidulius ir ne 
vienas isz j u nenorėjo pažinti, 
ko troszko siela mano.

Marije nulenkusi galva že
myn, liūdnai užsimąstė.

— Tai tu ne buvai tokia pa 
leistu ve kaip tave vadindavo? 
— nusistebėjusios užklausė 
draugkeleives.

— Ne, tuomet asz dar ne 
buvau tokia. Kuomet mane 
praszauke paleistuve, asz bu
vau dar tuomet skaisti ir ne 
kalta kaip laukine lelija, daug 
szvaresne už tas, kurios mane 
taip vadindavo.

Ji kareziai nusiszypsojo ir 
su pasididžiavimu pakele gal

va augsztyn.
— Moteris-fariziejai d raps 

te in mane purvais, nes j s no
rėjo p įsirodyti nekalcziausio- 
mis, kad padžiuginti savo mei
lužius—■ balsiai teise mane, bet 
tuo paežiu laiku, siuntė karsz- 
tus žvilgesius ir szypsojimns, 
vargas man! Nesulaukdama 
iszriszimo gyvenimo užduoeziu 
ir neisigilinusi in fariziejų ap
gaulinga mokslą, pradėjau 
jieszkoti nusiraminimo lepu
me ir niekszysteje. Apkaltini
mai, kuriais plake mane, dar 
daugiau siundė, traukdami 
prie nemandagiu pasielgimu, 
asz neapkeneziau visos žmoni
jos, kartu ir pati saves keikda 
ma gyvenimą. Asz norėjau ap
svaiginti save, kokiu bildu— 
vis tiek, kad ti . užsimirszti ar 
ba užslopinti ta, ka troszko 
siela mano, ka taip aiszkiai 
jaute protas mano. Neapkęs 
dama gintie save, kokiu bil
du— vis tiek, kad tik užsi- 
mirszti, arba žmonijos tyczio 
mis neslėpiau niekszvstes savo. 
Kas būdavo namuose mano, 
jus jau žinote.

— Taip visame Jeruzolinte 
kalbėdavo apie tai,— atsiliepe 
draugkeleives.

— Puota muzika— tese to. 
liau Maiija neprotingi iszmis- 
lai, gauja meilužiu. Bet visa 
tai, kaskarta vis daugiau ir 
daugiau didino nusiminimą 
ntai o. Mano szirdis gi troszko, 
galingos, grynos, karsztos mei 
les, kuri galėtu visa pasauli 
apimti, visas žaizdas gydyti, 
visus prasižengimus naikinti, 
ir tas troszkulys kas kart la
biau ir labiau kankino mane 
ir degino szirdi mano, bet ne 
'ienas apie tai nežinojo, tik 
Jis vienas pažvelgė szirdyn ir 
pamate mano sielos troszkima.

— Papasakok, Marija, kaip 
tai buvo?

— Jus jau žinote kokias isz 
kilmes keldavo garbei mano 
Etikurijietis Cbilons. Jo puiki 
muzika, pasilinksminimai, žoli 
nai ir ju kvaptis, lyg kad aps
vaigindavo mane, ir isz dalies 
jie man tikdavo, bet visudau- 
giausiai tiko man filiozopai ir 
dailininkai, kurie užsil pe ant 
paauksztintu vietų laikydavo 
kalbas, apie mokslą ir kitus 
dalykus. Per viena isz tokiu 
iszkilmiu kas tai primine Mo
kytoji. Isz ju kalbu dažinojau 
asz kad apsireiszke pranaszas 
kuris gydo ligonius užjauezia 
pavargėlius ir mažus vaikelius 
atleidžia nusidėjimus, ir liepia 
mylėti prieszus savo. Vieni isz 
ju stebėjosi, kiti toms kalboms 
netikėjo. Bet asz, kuomet tai 
dažinojau, ne ant valandėlės 
nebegalejau nurimti, szirdis 
mano krutinėję taip ir plastė
jo, ]yg norėdama isztrukti ant 
laisves. Nekieno nepatemita, 
apleidau asz puota, inejusi 
kambaryn savo perpuoliau ant 
grindų ir ežia, po ilgu metu 
pirma karta apsipyliau kar- 
cziomis aszor. mis. Taip nume 
tusi brangius rubus, paleidusi 
taip puikiai supintus plaukus 
ir, apsivilkusi aszutine, kaipo 
metavones ženklą, iszbegau 
miestan ir bėgdama gatvėmis, 
klausinėjau apie Mokytoji. 
Man pasakė kad jis pietauja 
pas viena fariziejų. Drebėda
ma inejau asz in vidų ir puo
liau prie Jo kojų. Visi isz ma
nes juokėsi, tycziojo Jis—gi už
tarė mane, pakele mane, nura
mino ir palinksmino.

Nuo to laiko asz visuomet 
sėdėdavau prie kojų jo, Jis—gi 
aiszkiuo praėjusius ir busen- 
czius. dalykus. Jis kalbėdavo, 
kad žmonių gyvenimas delei to 
pilnas kentejimu ir ilgesiu, 
jog szirdis ju jauezia, kad ten, 
toli, atsiveria amžino pasaulio 
vartaj, kame nėra mirties, ka 
me gyvuoja vien tik teisybe 
ir amžina laime, bet kelias ne
žinomas. Ta kelia nurodo mei
le. Ant žemes meile naikina 
vargus, sopulius, prasižengi
mus mirti, nes tai szaltinis vi
so pikto. Meile suvienija ir su
lygina galingus su silpnaisiais, 
turtinguosia su varguoliais, 
vyrus su moterimis, meile per
gali net mirti , nes jos stipri 
rysziai jungia numirusius su 
tais, kurie dar gy ena ant že
mes, nes ju persiskirimas yra 
lengvas. Sztai tiekis keliones 
musu sztai arti kapas, asz jau 
ežiu kad jis gyvas, kad jis ežia

tarp musu, kad jis nepabaigė 
pasiuntinystes savo.

Marija nutilo akis jos buvo 
pilnos džiaugsmo. Draugkelei
ves gyliai užsimąstė, jos vis 
dar nesuprato, lygiai kaip kad 
ir Mokytojaus daug kartu ne
suprasdavo, bet nuo Marijos 
žodžiu dvoke sziluma, kuri 
szilde ju szirdis jos žodžiuose 
spindėjo szviesa, kuri apszvie- 
te ju sielas ir, dar nesuprasda 
mos tikros teisybes, nežinoda
mos kaip ta visa reikia inkų- 
nyti gyveniman, bet jau buvo 
pasiryžu-ios atiduoti savo gy
vybe už Ji— už Teisybe,— 
pasiryžusios buvo paezios eiti 
tuo keliu ir savo vaikus vesti 
juo be sviravimo norint ir ken 
te’i priseitu už tai.

aule jau auksztai buvo isz- 
kilusi ir blizgantis skalos ak
muo žere savo kibirksztes ku
rios skaiseziai mirgėjo. Toje 
skaloje buvo iszkaltas Jo—Mo 
kytojaus kapas.

Moteris puolė prie to kapo, 
kad kogreieziausia savo aszaro 
mis ir kvepalais suvilgyti ana 
brangenybe, kurio delei dege 
ju szirdyse karszcziause meile 
ir tikėjimo tvirtumas, nes ta 
sėkla kuria Jis pasėjo, augo ir 
bujojo.

— Kas atkels mums akme
ni?— tyliai ir bailiai prabylo 
jos,— koKtu budu indesim 
mes kvepalus jei anga yra už
rėžta?

Bet akmuo buvo atrišta-, 
anga buvo atvira. Nustebusios 
moteris bail ai apsistojo. Kas- 
gi toks pirm ju ežia buvo ate 
jes? Juk jos tik-ka auszti pra
dėjus iszejo isz miesto!?....

Puolė jos urvan, Marija pri
bėgo prie t"S vietos, kur szven 
tas kūnas padėtas buvo, bet 
ten jau tuszcz a, drobule-gi 
atmesta in szali, Mokytojaus 
kape nebebuvo. Marija lig sus 
tingusi stovėjo, akis placziai 
dairėsi aplinkui, draugkeleives 
bailiai stebėjosi. Kiek atsipei
kėjusios prabilo, “Reikia tuo
jau duoti žinia broliams—nu
tarė jos ir grižo isz urvo atgal.

— Marija! ar tu eisi su mu
mis?— Bet Marija nesijudino 
isz vietos ir ne atsake ne puses 
žodžio- Visos tris moteris eida
mos isz urvo szauke antra kar
ta, bet Marija pamojo ranka, 
duodama ženklą, kad ja pa
liktu. Moteris valandėlė pasto
vėjusios ir matydamos kad Ma 
rija ne-ijudino, nul udusios 

i i rasiszalino ir grižo miestan. 
Marija pasiliko viena didžiame 
nuliudime, jai rodėsi kad ji 
stovi virsz prapulties, kuriuos 
nedrįsta ir mintimi iszmatuoti. 
Jos Mokytojas, kuris jai paro
de szaltini teisybes, kuris jos 
siela sužadino amžinam gyve
nimui, pražuvo, isznyko lig 
taritum ir visai jo nebuvo, nes 
nieko, nieko nebeliko...

Pražuvo kūnas nepalikda- 
masjokio pedsakio, kurio pri
sikėlime isz numirusiu ji tikė
jo, nes jis taip žadejes buvo.

Didžiame nusiminime puolė 
nt žemes, plesze plaukus savo 

daužė galva in szalta žeme, bet 
ji nejautė nieko daugiau, kaip 
tik ta, kad Jo nebera, kad ne
bežino kur jis. Nejaugi ji dau
giau nekuomet nedasižinos kur 
jis, tai juk visa jos viltis su
grius ir be griūdama ja pris
lėgs Ji baisai kankindamosi 
ir negalėdama sulaikyti savo 
szirdies skausmo, mėtėsi in sza 
lis, besimėtydama nuslydo nuo 
tos lietos, kur gulėjo jo kuna- 
ir tyliai pradėjo vaitoti. Stai
ga tik viri-z kapo pasigirdo 
szlamejimas ir kuomet ji pa
kele galva pamate ant medžiu, 
kurie denge kapa, szeszeli.— 
“Tai daržininkas”— pamanė 
ji ir paszoku-i bego i-z urvo, 
tikėdamos sužinoti nuo darži
ninko kur Mokytojas Pribė
gusi prie medžiu puolė priesz 
ji aut keliu ir nulenkusi že
myn galva, isztiesdama rankas, 
nužemintu balsu prabilo:

— Maloningas pone, jei tu 
paemei mano Mokytoji, tad 
nuvesk mane ten, kur tu ji pa
dėjai !

Staiga, apszviesz.tas stebuk
lingu gražumu, priesz ja sto
vėjo jos Mokytojas.

Isz jos krutinės iszsiverže 
klyksmas, moteriszkes klyks
mas aut žemes, kuriame neirir- 
deti buvo ne iszgasczio, ne gai 
lesezio, pirmutines moteriszkes 
sielos szauksmas, paszauktas 
gyvyben, nusižeminusiai priesz 
dydžia galybe szaukusiojo.

Ir, tylus, ramus, stebuklin
gai gražus, jai pažįstamas bal
sas tarė tiktai viena žodi:

— “Marija!”
Ji-gi, nulenkusi savo galva 

prie kojų jo, isz gylumos sielos 
būdama apszviesta, nudžiugusi 
isz tarė:

— Mokytojau!,..

KUR BUNA.
Mano pati ižbego su kitu vyru, 

jis yra 5 pėdu ir 4 coliu, plaukai tam 
sei rudi, tieseji akis pajuodus, jiji yra 
maža, iszblyszkus, mėlynos akvs, 
tankei szneka, kas toke pora pama
tys praszau duot žine ant adreso:

(t° 88)-
M. Bernatonis

Box 124 Whitsett, Pa.

Juozas Jakuconis turiu svarbu rei
kalą in draugyste praszau atsiszaukt 
ant adreso:

P. Jenozauskas
503 Braddock avė. E Pittsburg, Pa.

Petras Lelusza ir Mateuszas Maso
ną, abudu paeina isz Kauno gub., 
ukmerges pav , Velykunu kaimo, 
praszau atsiszaukt ant adreso;

Jos. Petronas
Box 800 Cuddy, Pa.

Mano draugas Aleksandra Jodis, 
pirmiau gyveno Cleveland, o dabar 
ndžinau kur, paeina isz Vilniaus gub. 
Traku pav. jis pats ar kas kitas pra
szau duot žine ant adreso:

D. Gudelauskas
2461 Profesor st. S. W. 

Cleveland, Ohio.

Mano draugai Antanas Jonaviczius 
ir Vincas Ažokas, paeina iszSuvalku ' 
gub , Giraites kaimo szventažerio l 
para., pirmiau gyveno apie Scrantus, Į 
o dabar nežinau kur, turiu svarbu 
reikalą jie pats ar kas kitas praszau 
atsiszaukt ant adreso* (ąo gi)

Wm. Alksninis
52 Grove st. New Britian, Conn

Mano sesers vaikai, Kazimieras, 
Ona ir Helena Kazimieras 8 me ni 
amerike pirmiau gyveno Shenandori 
Ptf., o dabar nežinau k r paeina isz 
Vilniaus gub.. Traku pav. Merkines 
paczto Merkines gmino Vesmunu 
kaimo praszau atsiszaukt ant adreso:

A. Mizera
1140 W.. Centre st.

Shenandoah Pa

Mano pusbrolis Antanas Szimkus 
paeina isz Kauno gub. Raseinių pav. 
Reitavo volos Legu sodžiaus tris me 
tai adgal gyveno Wathingtone o da
bar nežinau kur jis pats ar kas kitas 
praszau duot žine ant adreso: (gg o;) 

Kaz. Jenczius
Klein, Mont,

—
Motiejus Gelumbickis paeina isz i 

Vilniaus gub. Traku pav. Žiežmariu 
volos Ka*-pario kaimo 20 metu kaip 
amerike 8 metai adgal gyveno Sagi
naw Mich, o dabar nežinau kur jie 
pats ar kas kitas praszau duot žine 
ant adreso:

F. Baib k
Bent* 23 Waters Mich.

Mano draugai Antanas Breiwi ir 
jio brolis abudu paeina isz Kauno 
gub. Vilkmergės pav. Subacziu par- 
Breiviszkiu sodžiaus jie pats ar kas 
kitas praszau duot žine ant adreso;

Jos, Tumska,
25 Spring st, Union City Conn.

W. IFL Y NIB.EWICZIUS
...NOTARIUSZAS...

APSAUGOJA NAMUS IR NAMINIUS RAKANDUS NOG UGNIES.
Didžiaune Lietuvinzka Agentūra. Kantoras Bankinis 

ir l'ardavihte Szipkorcziu aut Visokiu Linijų.
323-235 CENTRE ST.

Parduoda Szipkortes ant visokiu drucziau«u 
ir geriausiu Laivu. Siuncze Hningui in visas 
dales Svieto greieziause ir pigiause. Visi tie 
-urie per mus siuntė apie tai gerai žino.

Iszduoda Dostovierene del tu ka nori savo 
dali Lietuvoje kam pavesti.

Del Draugysczlu pristatau pulkas Szarfas.
Juosias, Kepuras, Karūnas, Špilkas Irt. t,

bu kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu, 
• iningus ir U L, raszykite pas man© o apla:- 

Xsite teisinga atsakymu.

MAHANOY CITY, PA

DYDYS GYDYTOJAS 
Or. lg. Slankus 111.D. 
'‘abaige1’ medikaliszka mokslą Universit -te 
mlianoa valstijos leipgi buvo miestą ■■ (Ink
aru Indianapolis Inu. katram tn jo did 
iatisia p aktika gydyti visokias 1 gas. 

Jakta-as Stankus te pgi pabaigė kv-dima 
\ew York Pos- 1 irad tate School a Ilosp tal 
atrai yra didžiaus a< ir jau paskutinis d d 
i j i daktaru mokslas, ežia special szkai i 
įlavina daryti v sokias oi*eracijas ir gydyt 
gonius s rganezius su sunki mi- litromi-. 

nliar kviecziu ^crgnnfzIuR pas šute Hakidann*- 
Ja'gu sergi pribuk arba paraszyk pu 
ane, o busi iszgydintu. ’ Daug yra lig 
a’ru negalima iszgyd nt bet toki servant 
piures pas mane tikra tauti-zka ir broliszk 
ida. Neįeik dykai m t nt sunkei uždirbti! 
entus nes neisz-ūgyde ir paleidę savo pi 
įnirus inpulsi m sunkesni padej ma. 
e ganti atsisz mkia i-as mane atras tei-ing 
aktari.-zka gydimą ir ve esni pasistoravim 
■ g i pas koki s eitnntauti. Kožnas k r> 
ik ai gvd'n-is pas mane supras kad asz is 
abaiges didesni (lakta-isz <a mokslą ir ka 
alų ger au- gydyti negu kiti daktarai.

Apsiimu Pase m ngal iszg dyti Ilgis 
mnatizmo, skaudeiimas szonu sąnariu ka 
u, sirenų koiu, pecziu. n o visok u kra“ 
gu užkreezemu Ii iszk • livu. tryper szauki 
ifilis užk eh jima ir n dirbimą viduriu, isz 
erima, nežep ,-a ir augima ant veido i 
uno vi-okiu -p gu ded -rv niu ir slinkiui 
įlankų, galvos s<aud jima. sz rdi-s iiusi 
epniu ir plaucz u ligas »isok u nervu liga 
eiiralg'ja drebejinia sąnariu greito sup 

..mio negalima m egot >r i-zgasezi • gn u 
pailsimo sunkaus kvepavima perszaluu 
dogu i r nusilpnėjimas s'ei katos visokiu m< 
ceriu ligas skausmingu ir nereg dariszk 
mėnesiniu, balniju tekeji i-a ir g uubo. 
Jaigu negalima prib ti a-abiszkai tai pai: 
-zv<ite o asz s pras , isztii’s-i ir d ošiu rod 
o jaigu reike tai pr si imsi u gyduoles. N<
yra skirtumo kaip toli gyvenate Amerik 
Anglijoj Kanadoj ar kitur

Biednus Gydau Dykai!
ITirni Spurtai */.ka Diplomu d«

Darinio Visokiu Oporac jo
Su pagelba on racijų galiu iszgydyt no viso
kiu organis'ku ligų. Neteik kankyii- ir 
būti ubagu visa avoamži n>B po operacijos 
icali b ti iszgydytas už maža preke, 
Iszjydau su < pvracija rupi ura, apende-it s 
vež o skilvije. auganezi ak eniu, vi-okiu 
kaud diu guzu (tumors) kepeniu, ink tu. 

ir Dusliu. Darau operacijas ant gisiu, kaulu, 
nervu,smegenių moter u u vyriu gy dai čiu 
o Ft-an >. pritrauktas kojas ir rai kas atytai-a'i 
ir padarau sveikais. Del operacijų kviečiui 
pas n ane. Turi usavu locna narna arba 
ligonbuti (Sauitoriutu).

Or. Ignatius Stankus M.D.
1220 So. Broad St., Philadelphia, Pa.

Dfion ) 9 lig 12 priesz piet.
VrlibU ! 2 lig 4 popiet.YT i i ( 6 bg 8 vakare. Valandos j Nedeliomis2-5popiet

Mano pažystami Vincentas ir Ado Į 
mas Iszelski abudu paeina isz Kau- • 
no gub. Szauliu pav. Kurtowenu! 
miestelio turiu svarbu reikalą pra
szau atsiszaukt ant adreso:

Kaz. Uriukis
Locust Valley L. I. N.Y.

Stanislovas Jakubauckas pirmiau 
gyveno apie New Philadelphia, kas 
apie jin duos žine aplaikys 5 dol 
nagrados:
Box 171 Silver Creek

New Philadelphia Pa.

Mano brolis Jonas Karbonas paei- 
no isz Vilniaus gub. Traku pav gir
dėjau kad dirba mainose ženotas turi 
paeze isz Suvalkų gub jei nėra gy
vo praszau jo prisiegos atsiszaukt. 
teipofgi szvogeris Juozapas Urla 

girdėjau iszvaževo ant farmoS pra
szau atsiszaukt ant adreso. (gg o)

J. Karlan
2801 Q st. So Omaha neb.

Mano vyras Franciszkus Turauskas 
paeina isz Kauno gub. Raseinių pav 
Girzdiszkas para. Bingaliu kaimo pa 
liko mane didelėm varge bijoki© cen 
to su penkeis mažais vaikais jau tre- 
cze nedele kaip jokios žinios kas apie 
jin žino tegul duoda žine ant szio 
adreso: (Qg o;)

Ant. Turauskiene
523 Market st. Waukegan Ill.

Mano tikras brolis Vilkis, 5 metai 
adgalios gyveno Pale Tower City, 
Pa. dabar nežine kur paeina isz Vil
niaus gub., Traku pav., Zaslio para., 
Tegul at.-iszauke ant adreso: (ąo gg) 

Alex Vilkis
339 W. Mahanoy st. 

Mahanoy City Pa.

Mano sūnūs Tadeuszas Milaszauo- 
kas iszvaževo nog manes 28 vasario 
su blogu draugu Franu Milum paei
na isz Kauno gub., Raseinių pav.. 
Nemakszcziu para., plaukai szviesei 
geltoni, akys mėlynos, dailaus sudė
jimo. Asz patsai iszvazuoju in Lie
tuva, noriu palikti piningu ant pra 
gyvenimo, nes dabar nežinau kur j’S, 
nežinau ar gyvas ar numiręs jisai 
pa’S, ar kas kitas praszau duot žine 
ant adreso (^o gg)

Jos. Milaszauskas
Box 155 Stuyvesant, N. Y.

Mano dede Juozas Varenas paeina 
isz Suvalkų gub., Vilkaviszkio pav.. 
Kaupiszkiu kaimo, turiu svarbu reika 
la jis pats ar kas kitas praszau duot 
žine ant adreso: (;o g^)

Jno. Taszkevicz
Box 567 Farmington, -I’ll,

A. G. GROBLEWSK I
Cor. Elm. & Main Sts,. Plymouth, Pa

... SAVININKAS IR FABRIKANTAS ...
Garsiu Lietuviszku-Lenkiszku Vaistu

Egiutero No 1. 25c. 
Egiutero No.2 50c. 
Zmitecznik 25c. 
(iumbo laszai 35c.| 
Me>zkos M<«st is 25c. 
Tre.janka 25c.
Lintmentas Vaikams 25c. 
Gyduoles nuo Kosulio25c. 
Liepiu Balsamas 25c. 
Antylaksnn del Vaiku 25c. 
Milteliai Vaikams nuo 

Kirmėlių 25c.
” nuo Kirmėlių del 

suangusin35c. 
Vanduo nuo Akiu skaudeji 

mo 25c. 
Ugniai raukis - 25c.
Skilvio Laszai - 25c.
Gyd. užlaikimui Viduria

vimo ir Kruvinosios 75c. 
“Uicure” arba gydymas 

Rumatyzmo - $3.50 
Gyd. del nemalimo Pilvo 

(50c 
Milteliai apstabdymui

Galvos skaudėjimo 10c. 
Laszai nuo Dantų 

skaudėjimo - 10c. 
Mostis nuo gedimo ir 

prakaitavimo Kojų 25c 
Geležinis sudrutintoja** 

sveikatos - 50c. 
Vaistas nutildymui Vaiku 

25c. 
Vaistas nuo Papauto

Corn Cure 15c.

Dei Visu 
Kentejimu ir Skaudėjimu.

Geriause gyduole del skaudėjimo 
Galvos. K atara, Pecziu, Krutinės 
8zonosie, Rumatizmo, Szalczio, 
Nuralgija irnukandima visokiu 
vabalukiu.
Pasarga: Kas nori parsitraukt 
gyduoles perekspres turi atsiusti 
$1 isz augszto, o už kitus siunezi- 
ame per c o.d. Mažiau negu už 
$1 vaistu nesiunezem. Atsiuntimo 
kasztus apmoka pats apturėjus. 
Siu nedarnas piningus i>r Money 
Oredr visada paduok tikra ir 
ai-zku savo adresa.

Gyduolis nuo Grippo 25c 
Plauku apsaugdojas 50c 
Muilas Plauku saugoto;.

lOo 
Milteliai nuo Kepenų 85c. 
Valytojas Plemu Drabu. 

žiuose - 52c. 
Rožes Balsamas - 25c. 
Kinder Balsamas - 52c. 
Bobriaus Laszai - 50c. 
Svelnitojas 35c.
Kraujo valytojas $2.00 
Nervu Ramitojas $1.00 
Egzema arba odos uždegi 

mas pas Vaikus $L2.- 
Groblevskio Pleisteris 

(Kasztavalo) 25c. 
Pamada Vaikams 25c.

i Uchotyna nuo skaudėjimo 
Ausise 25c.

1 Gyduoles nuo Piemens 60c 
Vengerako Fixator del 

Ūsu 15c. 
Inkstu Vaistas (mažesne) 

26c. 
Inkstu Vaistas (didesne) $1 
Akines Dulkeles - 60c. 
Gydimas nuo uždegimo 

Dantų arba abelnai 
skausmo ir skurbutis $1.25 
Gyduolių ir mostis nog 
Paiku ir Niežu $2 00
Gyduolių ir mostis nog 

Dedervines $2 00
Gyduolių nuo Paslaptingoa 

Ligos $5.00

K. KONEWKO
UŽLAIKO PUIKU

.g SALUNA
98 Main St., Ashley, Pa.

------ 0-------
Puikiause užejga del Lietuviu ir 
svetingiauses priėmimas del visu.
Arielkele, Alus ir Cigarai tinkame 
karalui. Sale del zobovu ir mitingu,

n.lRASKADCKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

GRABORIUSfc-

Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
ryginus ir vežimus del pasivažinėjimo. 
Krausto daigtus ir L L Viską atlieka 
ka nogeriause ir puikiause. 8u virsi 
minėtais reikalais kreipkities pas jin o 
busite vieame užganėdintais.

5‘?O W. Onfpr Nt. Itlahnnoy City

N;imine Mokykla.
Gf Hiatlka anghszkos kalbos moky 
ntib bt ti i kintojo (apdaryta) tl 

Vaiku Draugas arba kaiP mokintis 
skaityti 'rraszyti be mokintoja 15c. 
' aujas Budas mokintis rokundu, 
be mok tojo 1Oq.

r tn.ct xd m« kininmusi rokundu, su
|i;iv. ikodsis (apdaryta) 35c.:

Hiifu- liuskii per money-order, adiesas

i I0L- NIS. Box 62. New York. N.Y;

®*Tik Iszgyjas Užmokėsi 
Pirmiau už Gydymą 
nemokėk ne cento.

Mes apsimame iszgvdyii serganezius tikrai 
kurie tik a siszauks ir vartos musu užrasztas 
gyduoles pagal pamokinimus nuo:
bubegimo Sekios, vyriszku nusilpnėjimu 
i-aužagybtes baisiu pasekmių ir suirusios svei 
katos Pagedu-iu nervu, gaivos, strėnų, 
krutinės, kaulu sąnariu skaudėjimo ir ruma- 
tisuio—be peilio, pjausiymo, operacijų, bet 
su geromi liekarstoms. kurios speciabszkai 
pi įtaikytas, kad pergalėti liga, užraszome

Nuo Visu Ligų
mes gydome labai pasekmingai, nevilki
nant bet i-z karto aUiszaukusius. Jei nori, 
kad geras daktaras gydvtu tai neklaidžio- 
jant belia kur, bet auiszauk prie:

Philadelphios M. Kliniko!
Vienas daktaras ir tas pats, negali gerai 

visas liga gvdyti; todėl szitam Klinike yra 
paskirti specialistai ant invariu ligų ir per
tai czion visokias ligas iszgydo Czionai yra 
ir tikras Lietuvis Daktaras, apart.

Pamatiszkai Iszgydo: sunku kvepa
vima, kosuli-plaucziu ligas, teipat užsikre- 
cziamas slaptas t-armailyvas ligas ir užnuo- 
dyjima kraujo.

Viduriu nesveikumus, nedirbima ir 
žarnų ligas; teipat inkstu, pūsles kepenų ir 
kitas *visokias ligas, teipat nusilpnėjimo 
kūno ir proto.
Vyru ir Moterų visokias ligas, kurios 
tik užpjoladel varginimo žmonių.

Mes Iszgydome!
Atsiszauk isz syk prie geru specialistu da

ktaru, kurie guli iszgydyt Ateik asabiszkai 
o jei t- Ii gyveni Amerikoj ar Kanad >j, tai 
paraszyk kaip sergi ir kenkia lietuviszkai; 
užra-zy-im liekaretac, duosim rodą ir pagel- 
besim. Visada adresuos teip:

PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
1117 Walnut St., Philadelphia, Pa.
Valandos kas dien nuo 10 ik 4 popiet, 
Nedeliomi nuo 11 ik 3 popiet
Utarninika ir Fetuycaioj nuo 0 ik 8 vakar*

BANKING HOUSE
Kampas Reade Ulicze 

Telefonas.- H orth 2822.

BISCHOFF’S
287 Broadway

hew York, h. Y.
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
Jo reikalai liktu greit, 
atlikti tegul atsiszauki in

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta 1848m.

Pinigus siunezime in Kraju kuo greieziausei.
Pinigus visu krasztu iszmaincme pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.
Szipkortes parduodame' ant geriausiu Garlaiviu visu Linijų in ir isz 

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del keliaujeneziu in Kraju pastorojame nereikalaudami 

jokiu poperas.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliazkas Poperaa su 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.

- : Del vygados Tautiecziu laikome atydaryta :— 
Subatoje iki 8 ad. vakare. Nedelioje nuo 1U iki 12 ad.

Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti 
jog pas mus visus minėtus reikalus greieziausei, teisingiausei, ir 
pigiausei galite atlikti.

P. V. OB1ECUNAS & CO.
[ALL NATIONS DEPOSU BANK]

Cor. 12-tb & Carson Sts. Pittsburg, Pa 
---- - ---------- ♦---- -x*

Musu Vienatine Lietuviszka Panka bu kapitolu $75,000.00 
randasi po priežiūra Valstijos Pennsylvanijos. Užrubežinia 
kapitolas $40,000.00. Locnas namas vertas $150,000.00

Mes priimame piningus ant paezedumo ir mokame po 
4-to procentą nog szimto. Siuncziame piningus in viris dalis 
<vieto ir parduodame Laiva-kortias ant visokiu linijų.

Musu Bankoje randasi tam tikra Rejentalna teipgi ir 
L’žrubežiniu Provu kancelarija, kurios Rejentu yra pats 
P. V.Obiecunas organizatorius tos Bankos.

Kreipkitės su visokeis reikalais prie Musu Bankos per 
gromatas ar asabiszkai o mes iszpildisime visokius jusu 
reikalus greitai, teisingai ir prideranezei. ffiy Piningus 
ant paezedumo arba kitokiu reikalu galite prisiusi per 

F.xprefw Cn aiba pacztini MouevOrderi

DABAR LAIKAS: NAUDOKITĖS VISI!
Turiu už garbę pranešti visiems lietuviams ir mano 

kostumeriams, kad aš perkėliau savo krautuvę iš Brooklyn 
N.Y. in SCRANTON. PA. ant žemiau paduoto adreso, kurioje 
galit gauti LAIKRODŽIU, LAIKRODĖLIU, LENCIŪGĖLIO, PUIKIU ŽIEDU, ŠPILKŲ, 
KALČ1KU, KOMPASU, KRYŽIUKU. Puikiausiu ARMONIKŲ, SKRIPKU, KLERNE- 
FU, TRUBU, KONCERTINŲ ir daugybe visokiu muzikališku instru
mentu. Geru BRITVU, visokio skyriaus DRUKAVOJIMUI MAŠINUKIŲ, ALBUMU FOTOGRAFIJOMS, GU
MINIU LITARU. ISTORIŠKU ir MALDA KNYGIŲ, visokiu gražiu POPIERIŲ gromatoms rašyti su 
puikiausiais apskaitymais ir dainomis su drukuotais aplinkui konvertais TUZINĄ už 
25c., 5tuž. -$1.00, Perkupčiams 1.000 už $6.00. LIETUVIŠKA BIBLIJA arba ŠVENTAS RAŠTAS 
seno ir naujo testamentu lietuviškomis litaromis pusi. 1127, drūčiai apdaryta, su 

prisiuntimu $3.00. Jai katras neturit mano didelio KATALOGO No 3 
pareikalaukit šiandien: prisiusdami tikrą savo adresą ir už 5c, 
markę gausit ji su 456 paveikslais ir 1.000 naudingu daigtu. Aš 
gvarantuoju, kad mano tavoras pirmos klesos, o prekės pigesnės 
kaip kitur. Ordelius išsiunčiu greitai i visus Amerikos ir Kana
dos kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt tavora daug pigiau kaip 
kitur. Kviečiu visus su ordeliais ir visokiais pirkinis’® ’ s

adresu: M. K. W!> h TW ICH. 115 W MARKET Su hrnd-ri- s T" •

VYRIU LIGOS
Ne lauk, kol visas systemas bus apimtas Lygai— lyg visa 

nerviszkas systemas tas iszsemtas, o pats liksi nezdotnas prie 
darbo ir kitokiu užsiėmimu.
Blogas gydimas tik gadina sveikata. Arsziausios Lygos kurie 1 
buvo pirmiau blogai gydimo iszgydyti. Mes esme prieszingi priesz pjovimo 
ir kitokiu pavojingu budu gydimo. Kožnas ligonis privalo būti gydomas 
kanoatsargausia ir ant visados. Mes neduodame falszivu ar pavojingu 
gyduolių, nei neprižadam iszgydint ligoni in pora dienu idant patraukti ka 
daugiause ligoniu, bet gvarantinu visiszkai nepavojingai ir ant visados isz- 
gydint-in trumpiause laika, jaigu ta galima padaryti, b© palikimo jokiu blogo 
dalikusysteme. Mano būdas yra pigus ir tikras. Asz gydžiu:

“Dingusia Pajėga” vyru 
iszgydam in 14 dienu.
“Silpnus Vyrus” ju kana 
sugražinu in normaliszka 
padėjimą in trumpa laika.

“Rumatiszma” visokį 
iFzgydau labai greitai.

“Užtrucintas Kraujas” in 30 
dienu-be naudojimo merikuri- 
uszo ar po tas u.

“Scryktura” be pello Ir 
skaudėjimo.
“Varicocele” gydau in 15d. 
“Sza^zius” ir skandalus skaros 
iszgydau greitai ir ant visados 

OFISOS A DINOS: Nog 9 ryte lyg 9ad. vakare. n 9 n a
Nedeliomis nog 9 ryte lyą 4 popiet. Gyveniullr I ATARY C1111 A »
Pittsburge nog 15 metu toj paczioj vietoj. UI 1 L UI UII4& Floor From-Pittsburg, Pa. 
Kalbame Lenkiszkai, R ūsiukai ir Vokiszkai. 0

•‘Exzema’’ ir kitas panaszas 
ligas iszgydau lai ai trumpam 
laike.

‘Paslaptingas Ligas” in 3 lyg 
5 dienas.
‘‘Hydrocele” in 24 adynos, 
be operacijos.

-.AGENTAS:- 
Szipkorcziu in ir isz Europos 

Siuntimo Piningu In Visas Dalis Svieto 
601 W. Mahanoy St., Mahanoy City, Pa.

Parduoda Szif kortos isz Bremo, 
Hamburgo ir Liverpool tiesog in 

Piningus siunoziu grietai ir pigei o 
esmu po kauoije irne turite abejoti mano teisin
gumo, Ateikite jmsitikryt o Įritu? ne ejsite.



Vasarini Siūtai Pus Rynk viczii.
; =.... ...... . ----
) Sziame laikę ^pargabenome 
jdaugybe Nauju Vasariniu Siutu (gW 
)del Vyru ir Vaiku.V Szitie Siutai 
jyra gražiausi visam mieste, pa 
..siūti pagal naujausia mada. zqa 
\ Szitus Siutus parduosime už 
spigesne preke negu kiti sztornin- 
skai, todėl jaigu reikalaujate^^' 
.Naujo Siuto tai ne eikyte kitur 
skaip tik pas mus o patis persiti- 
'krinsyte kad geriaus ir pigiaus 
į-galima pas mus pirkti negu kitur.

VISOKIU MADŲ.
) VISOKIU PREKIŲ. Oi 
) Teipgi visokiu kitu V asariniu 
Į)Drapanų; žinome kad perkant pas 
)mus busite visame užganėdinti. (JpK 
Pirkyti savo Varasini Siutą pas 
W.RYNKEWICZIU

233-235 West Centre Street.

RUSLZKAi-nERi-ONr/KA LIN JA , Ftirinos-Farinos,
jcn tint* be prrsedin o t»T|» Sztai proga ingyti farma tarpe 61

KIRSK 27. ” ”
Tleswig in l.ibavn. nvkhlzttnt Rotterdam*.

Prekes Laivakorczlu (S?ip>corczlu):
Beįeidama. In Liepnju.

— $70.00
— $52.(X)

$6'K< 0 
$45. (I 
$33.00

I. K liusa
II. Kliasa
III. Pagerinta— $4U.OO 
tojaus in New Yorka...

$62.50 
$57.50 
$12.50

L Kliasa
II. Kliasa
III. Kliasa

Apart visko keliauninkai (emigrantai)
111. Kliasos moka $4.00 taksu paskirtu 
Amerikos valdžios.

A. E. Johnson & Co.
Gen. Pass. Agent, 27 Broadway

New York. N. Y.
G KIN Ą TEISYBE.

Mahanojaus gyventoje! 
apie szita gerai žino.

Žinios Vietines.
— Tai ir Velykos!
— Szendie “Dideji Petny- 

cze.
— Subatoje “Dideji Buba

te”.
— Links,minkytes nes žmo- 

niszkai, saugokitės girtuoklys
tes ir nežeminkyte lietuviszko 
vardo mieste.

— Leonas Voltranis, 6 me
tu vaikas puolė po anglineis 
vagonais Shoemaker! važuoda- 
mas in mokslaine teip baisei 
likos sutrintas, jog mire nog 
žaiduliu in antra diena.

— Szv. Kazimierio lenk'isz- 
ka parapije, pradės .neužilgio 
statiti mokslaine ir narna del 
seserų, nes tebyre jau per ma
ža. Norints parapije lenku ma 
ža, bet ne miega.

— Kasiklos kaip rodos ne 
dirbs lig utarninko, nes pane- 
deli da “Veliku panedelis” o 
kožnas da trokszta pasilinks- 
myt.

— Mėnesinis susirinkimas 
Szv. Ludviko Draugystes ka 
pripuola ant ateinanezios Ne
dėlios, tai likos atidėtas ant 
Nedėlios po Veliku, tai yra 23 
d. szio menesio. Sanarei apie 
szita neužmirszkyte.

— Parsiduoda naminei daig 
tai, kas pirks gaus ir stubas 
del gyvenimo. Daigtai parsi- 
duos ne brangiai. Atsiszauky- 
te tuojaus pas Adoma Szu- 
minska 335 W. South Alley.

(IS o?)

— Vincas Anuleviczia su 
Juozu Radzvilavicziu užlaiko 
puikia buezerne po No. 98 S. 
Catawissa ulyczios. Teip-gi 
parduoda visokius valgomus 
tavomis. Prekes pigesnes negu 
kitur. Užeikyte o patis persi
tikrinsite o ežia geriause pirk
ti.

— Pirkyte savo siutą pas 
Refaviczia o suezedinsyte pi
ningus. Siutai kur kiti par
duoda po $10 lig $18 tai pas 
mus po $8, $10, $12 ir $15. 
Puikus vasarinei siutai visokio 
se kolonuose $3 lig $5 pigiaus 
negu kitur. Neužmirszkyte 
vietos 138 W. Center St. (<-g)

— Tvėrėsi nauja draugyste 
po vardu: “Lietuviszka Rymo 
Kataliku Paszelpine Draugys
te.” Norintieji prisiraszytie 
gal ateiti ant Lietuviszkos 
mokslaines Seredos vakara 
kada bus priimami nauji są
nariai. Insiraszimas tik 50^. 
vaikams lig 18 metu 25^.

— Pas Refavicziu gausite 
puikiausiu siuteliu vaikams 
nog $1.50 lig $4. Kitur reike 
mokėti nog $2.25 lig $6 už to
kius pat siutelius.- Nauji vasa
rinei siutelei vaikarps nog 50f 
lig $2. .Vyru kietos skribeles 
vertes $2, pas mus tik $1.50 
138 W. Center St. (eg o})

Ant pardavimo.
Geras mėsinis biznis. Senas 

Ceikiu ir groser sztorąe. Pui
kus popieru ir knygų sztoras. 
Gerai užmokama duonkeptuve 
Teip-gi daugybe namu ir lotu 
ant pardavimo už nepebran- 
gia preke. (1 mth)

AVm. Shugg
426 E. Broad st. Tamaqua Pa.

bUAįliprganizHve Ukiszka Draugyste 
| pu lengvinimo ūkininkavime ir susir
gus apdirbnnu ligonio ukeę. Szita 
kolonija randam Alason ir Lake pa
viete vakarineme krnszte Michigan 
valstijoj prie Miczigun ežerio. Arti 
turtingesnių miestu ir miesteliu, prie 
4 gr ležinkeliu, daugybe czitdo van- 
densi Upeliu ir žuvingu ežerukit. 
Szitoi kolunijoi turime ant pardrivi- 
ino del tukstaneziu farmu geros že
mes, del visokiu jevu, daržovių, so
dams, pievoms, gyvuliu ir pauksz- 
cziu auginimui, gali pasirinkti kokios 
žemes tik nori pigei ir ant lengvu 
iszmokescziu. Prekes nog $10 lig 
$25 už akeri žemes. Norintieji pirk
ti raszykite pas mane, asz pats gyve 
nu ant tu farmu. Adresavokyte.

(91 autų- o)) 
Anton Kiedis, .

Peacock, Lake Co. Mich.

lietuviszas Fotografistas
Al. Varzinskas

205 E. Center St. Mahanoy Cit)
Puikei ir pige{ 
nutraukė viso 
kės fotografija' 
Padaro didelei 
fotografijas is» 
mažių ir indeds 
in reiinus. In- 
deda fotografi 
jas in spilka*-

kompasas ir Lt. Puikei nutrankineja jx»' 
karezius. Parduoda visokes reimas ir L L 
Lietuvei su virsz-minetais reikalais netur 
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoj 
ir pažinstama Varžinska kuris padaro vi* 
ka kanogeriause o ir busite užganėdini 
•i«amn Lietuvei pa* Lietn*4

B. RAGAŽINSKAS

Mrs. Julia Brennan nog 1027 E. 
Mahanoy St Mahanoy City, Pa. Sa
ko: “Asz vėl linksmai atkartuoju pa

Senlauses Lietuviszkas Lalkrasztis

“Vienybe Lietun:nku”
26 nietas iszeina kas semia

girima Doan’s Kidney Pigulkas. Ka Brooklyn N. N . Vienybe L e 
da tik ateina proga vis rekamendavo į tuvninku ' ditlelip formato 12 
ju szitas pigulkas asz pažinstj keletą Į puslapiu, talpina moksliszklis 
žmonių kurie Jikos iszgialbeti nog!straipsnius, naujauses žines, 

j skausmo pecziuose it inkstuose. Szi- - - v i •.1 iisz viso pasaulio, daugiaašeta pati liga mane vargino per ilga . . .°
■ - - - - ; isz Lietuviu gyvenimo, turi

visose Lietuviu kolonijose sa
vo korespondentus, isz Lietu
vos naujės žines savu kores-

. Bardavę paezia.
Andrius Luczas isz kaimo 

Verbuokos, priesz Kalėdas , , . i><m “X“ lxkiiic iuipiuu per n^rr
pragėrė visus piningus o po laika budavo ]llane aplivaitina ir pai 
tam pardavė savo paezia ir tris kino kad negalėjau atlikti namini 
vaikui UŽ viena rubli savo kai darba. Turėjau ženklus kad mano 
mypu. Suraszus padare prie j inkstai buvo nstvarkuoje. Nusipir- 

ludintoju o kada iszsipagiriojo 
-i . • -i Timms aptiekoje, ir iie tuojaus man vi • _ • •. • .suprato savo kvailysta ir gailei • „ • » ; . ' , > del visu organizacijų iržmo-, \ / .° pagialbejo ka kitos gyduoles nega- . . c, *. * L

JOSI Giluknmgas kupczius gy- leJO padarvti todėl Vebju kitiems nrn gėrovei Sžimet 10 N asa- 
vo tavoro Panaszukas džiaugė-1 naudoti taisės pigulkas. ' r‘° sukako 25 metai kaip isz-
si isz savo pirkinio, bet kaiiny I Ant pardavimo visuose aptiekose eina, isz tos priežasties iszlei- 
nai pradėjo jin prikalbinet j P° 50e. baksnkas. Agentai amerike, dom dideli žingeidu Jubileji 
idant atmestu toki pirkini nes1 -vra Foster-Milburn Co. isz Buffalo. njĮ- numer^ Kuris liks Istorisz- 

ku atminimu Lietuviszkoje 
Literatūroje. Kurie užsiraszys 
ant metu gaus ta numeri kai
po dovana. Tas numaris su 62 
paveikslais žinih veikėju ir 
raszeju ir 58 straipsneis, o tik 

į 10 centu prisiusk mums mar
kėms, tai gausi paęztu, ar nuro 
dink tikra adrisa o mes prisiu

Pirniiaus buvo $18 sime “ Vienybe Lietuvninku' 
| prenumerata metams $3.00 pu

A. J. Keydoszius 
-AGENTAS- 

202 Troy St. Dayton, D.

Parduoda Szipkortes :mt visiu 
Geriausiu Linijų in ir isz Lietuvos 
ir kitu daliu Svieto.

Sziomis dienomis muso tautietis 
B. Ragažinskas pargibeno \isokiu 
gėrimu, Amerikoniszku ir Importitu. 

j Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu, 
Arako, Kimclio. Dziniu irt. t.
Teipgi skanibanezio Alaus ir Porterio.

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus.

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

Siunczia Piningus in visas dalis 
greitai, teisingai ir pigiau negu kili 
Agentai. Mano agentūra yra po 
priežiūra Ohi jos Val-tijos.

Su v'rsz minėtais reikalais galit'* 
pas mane kreipits per gromata ae 
a<nbiszkai o visame kanogeriausr 
patarr.au-iu. -gg-Avai

Naujausias Importuotas Fonografas Dykai!
kau Doans Pigulkns del Inkstu pas pOnc]entil. Vien. Liet, dirbo

Luczas gailesį už savo m 
ma ir ketina sugražinti inmo- 
ketus piningus. Po ilgu dereji 
mu nutarė su grąžyt paezia už 
200 rubliu.

Butu viskas užsibaigė giluk 
ningai, nes pati Panasziuko 
užsispyrė, jog ne sugriž prie 
savo pirmo vyro nes jai patin
ka daug geriau antrasis. 
Kas dabar bus tai, ne žine.

. . .. N. Y. Neužmirszkite vardo < 
U8,<1eJ’ ir neimkyte kitokiu.

Doana’!

Didelis Pardavimas
Pas Ziegorninka Milleri

voHuka. ir palosite i.-zgirste gražiausias (autiszkas, darbini 
dainas, isztrankas isz or era ir < ............. ....- t i - i 1 ■

14 karatu aukso Ziegorelis vyru ar 
moterių gvarantytas ant 20 metu, j

1 IIIIUUO IZUVIZ V J
dabar tik $12. (Lenciugelis dykai).

Moterim puikiosSzukosiszmarginti sei iš 1.00 valstijose. I žrubeži- 
auksu vertes $4 dabar tik $2. j * * ~ •

Moterių puikios Szukos su kabuti*, visada, 
aukso iszmarginta vertes $3 dabar 
tik $1.50.

14 k. aukso Branzoletkos vertes $5 
dabar tik $2.50.

Moterių puikios Špilkos vertes 
$1.50 dabar tik 75c.

Gvarantyti Guzikai rankovėms 
vertes $1.00 dabar tik 50c.

Špilkos prie naktaizu vertes $1 
dabar 50c.

Vyru ir moterių Žiedai verte?, 
$1.50 dabar po 75c.

I Nužemintos prekes ant visokiu 
Deimantiniu ir Stikliniu Daigtu.

b j Nepraleiskvte szitos progos bet 
j ateikyte nusipirkti’ ta ka jumis reika
linga o tikrai suezedinsite pininga.

G. MILLER
113 W. Centre UI.

Mahanoy City.

— : Elgino vidurei.

Didelis koncerto.
Lietuviszkas Benas isz Ma

hanoy, City Pa. iszkele dideli 
koncertą kuris atsibus Nedelio 
je 23 d. Aprilaus ant Kkjerio 
Opera Sales 2:30 ad. popiet. 
Apricz koncerto bus rodomi1 
szventieji krutanti paveikslai 
dainos ir t. t.

Ateikyte visi o visi ne tik I 
isz Mahanojaus bet ir isz visu 
aplinkiniu miestu ir miesteliu j 
o žinome kad tikrai busite už-1 
ganedinti isz szito puikaus Ne

Dr. Alexander O'Malley
Didelis Balius!

Parengė dideli balių singe- 
liu susivienijimas isz New 
Philadelphia, Pa. kuris atsibus 
17 ta diena Apriliaus, antra 
diena velyku ant Hiena sales, 
balius prasidės 6 ad. vakare ii’ 
trauksis lig vėlybai nakczei.

Inžanga 25 centai.
Užpraszo visus lietuvius ir 

lietuvaites ant to puikaus pa- 
siliksminimo Komitetas.

-SPECIALISTAS-

| Nerviszku ir Kronisku Lygu.
Asz Gydau 

Kuptura
Be peilo ir 

be operacijos. 
Varlkocelc—
Be skausmingu 

daktariszku

dideliu skausmu

Užtrucinta Kraują be miniraliszku 
mikstūra arba povojingu gyduolių.
Pat rotljlrna Nerviszkunia Ir SluptlngOH l.ygoa.

jje pavojingu gyduo’iu.
Visa itzaiszkinima apie mano budo gydimo 
paduodu tiems panorės žinoti.

Dr.Aiex.O’MaHey

[je $3 00. l'žsiraszyt -galima 
.L...... Užsiraszant Vien. 
Liet, reike siustie prenumera

l ta Money Order, ar registruo
tame laiszke piningai ant lei
dėjo vardo.

J. J. Paukst’s-Čo.
120-24 Grand St; Brooklyn, N.Y.

Reikale klausk laužau indek 2c. 
marke atsakimu.

Bus duotas kiek 
vienam kas nupirks 
pas mus Rusiszko 
Tabfco, už $G.

Nieko nuo jusi) 
daugians nereika
laujame tik kad 
patartumėte savo 
draugams pirkti isz 
musu firmos tabaka 
Szitas Importuotas 

Fonografas 
padalytas isz 

geriausio metalo, 
turi didele nikeline 
truba ir labai gerai 
skamba. Turėdami 
musu Fonografa ga 
lite surengti namie 

puiku muzikos 
koncertą.

Užsuksite tik 
ma«zinele, uždėsite 

linkiszkas ir kitokias 
i.-ikiu instrumentu pavieniu ir 

n alor.ii ne tik jums ir justi szeimynai, bet ir 
jus'i pa?vsan < n.s ii ka n m ; n-s. Mi.su Fonografas yra geriausias k< ks tik 
dabar gali būti. Už toki Fonografa užmokėtume! mažiausi $12. Mes duodame 
jums ta 1‘onogi-afa suvis dyka1. Pris lįskite lik 50c. markom ir mes Klsitisim jum 
geriansjoj u rabnkouž$6ii ta Fonografa drangie su voleliais ir nurodymai 
kaip reikia apsieiti. Apturi jo tai per Exp'esa. užmokėsite likusius $5 50.

Nainio galile iszhardyti innsii Foiiocrafa, o jaigu jis jums 
nepaliks, ta j galite sugražint mums Tabaka ir Fonografa, o 
mes sugražinsime jums visus inmoketus Piningus.

Szi Dovana yra supiantama ir pu ki, nėra ežia jokios rizikos, taigi naudokite^ 
pamatysite, kai busite užganėdinti. Parearga: prnezonie nesu Ilgite irtisu firma bu kitom 

ENGLISH ASIATIC HBACCO CO, ^1SnewTyHorSkt;wy.

DR. KOLER, LIETUVIS GYDITOJAS

Ant pardavimo.
Namai ant keturiii familijti 

ant viso loto po no. 604 - 606 
West Center ulyczios. Dasiži- 
nokyte ant adreso: (y j )

Thomas Ilaughney
12 E. Mah. St.

Mahanoy City, Pa.

Fanuos - Fanuos.
Niekur negali rasti tokiu 

farmu kaip szitoj aplinkinėje. 
Jau keletą žmonių pirko ir 
džiaugėsi. Dar randasi ka par 
siduoda ant lengvu iszlygu. 
Kaszykife ant adreso; (og o)) 

A. N. Denonas,
Kelleyburg. Pa.

Yra tai vienatinis gyditojas Piltsburge, diplomavotas 
Varszavoje, kuris turi suvirsz 15 metu iszbandinio, 
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant isz 
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktimis Trotimus 
Sekios, Sy filis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydo 
Savvaliszkas Ligas. Jiojo specialiszkuinas yra gydimas 
Užsisenenjus:as Ligas, Nervu, Rumatizma, Plauczn 
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubegim» 
Užsisnejusias Ligas kad ir pajinanezios nog Tėvu, 

Reikale raszykite ant adreso
iD tfni CD 6^8 Penn Ave , Pittsburg, Pa. 
lUi IxULLii Adinos: 9iki 5 vakare. Nedeloj nog 9iki-IpopieL

NEW YORKO GARSAUS
30 Dr. F. Hartmanno

I a gydi ligas, yra

Buk iszmintingns ir prisi- 
raszyk prie “Owls” 

draugystes.
Duoda sąnariams paszialpa ligoj*? 

nelaimėje, pagrabine, daktariszka 
prižiūrėjimą dykai o ir pasilinksmj 
nima. Paszialpa ligoje $7 ant nedė
lios per 13 nedeliu pagal nutarimą 
kuopos. Szita draugija turi 80,000 
sąnariu o suvirszum 1000 kuopu. 
Organizatorius dar randasi Coal Dale 
irLandsforde kur uždestineja naujas 
kuopas. Insiraszimas $5. Mėnesini* 
mokestis 50c. Norintieji užsiraszyti 
tegul pamato organizatori Browns 
hotelije ant First St. Coal Dale arba 
American House hotelije Landsforde. 
Bile kas gal prigulėti.

158 S. Washington St., 
Wilkes-Barre, Pa.

Kur Lietu viszkai irLenkiszkai susikalbama 
ir susiraszoma.

Zoeller & Strawinskas
Teisingai Lietuviszka Krautuve Gerymu

—s Kur arallt įgaut vleoklu:—

VYNU IK LIK ERŲ
1’risiuskit dabar orderi, del Velyku.

Prekes
VhkfK Kvorta
Old Birmingham Club - $1.00

(G kvortos už $5 i
Private Block - - 1.50
O B.C. Pure Rye

Keystone 
Brandy 
Imperial 
II.P. Imp.

(lai lonaM
$3.50

5 C0 
2.50

3 00

džiuodamas sakyti, jog tai tikriausias ir geriausias būdas išgydymui visokių

slaptybė to išradimo- apie kurią kiti visai nežino tojo budo sutaisymo vaistų 
kaip Dr. Ilartmannas yra išradęs. Kadangi tai naujas bųdas gydymo tik 
dabar atidengta, tai ir vadinasi NAUJA METODĄ GYDYMO, — be abejonės 
kuri sergantiems pagelbsti ir išgydo greičiau ir teisingiau, negu koksai su 
jermulka iš N. w Yorke netikras. Dr. Hartmanui, yra dėkingi žmonės, 
kurie tik kreipėsi priėjo, tai visi apturėjo sveikatą, tik pasidėkavojant jo

keletąNusipirkite sau 
Buteliu
NORKEVICZIAUS
Geriausia Arielka

Mieste. Tik $1 už Buteli. 
Teipgi ežia gausite ir visokiu 
kitu gėrimu. Ateikyte dabai 
priesz laika, duokite savo 
orderi o bus jums pristatyti*

NO. 6.
Visam

S. Norkewicz
408 West Mahanoy Are.

1.00
I.-50
2.00

Graži Pora Arkliu
Yra ka visi locnininkai Arkliu nori 

turėti. Arkliai privalo turėti gera 
prižiūrėjimą ir kada važuojasi ilga 
kelione, patkavos neprivalo but 
luosos, bet geram padėjime. Jaigu 
Arkliai reikalauja pakaušti tuo atvesk 
jiuos pas mane. Teipgi parduodu 
visokias Maininas Maszines ir 1.1, 
atlieku kalviszkadarba kanogeriause.

Pas mane gausite pirkti Mainines 
Maszinas daug pigiau negu kitur. 

I. G. Wisniewski
Kampas C ir Water UI. 

Mahanoy City.

Old Tom 
Geneva 
Gordon

1.00 
1.00 
1 50

Wynaw
Pott Wine -
Sherry
Tokay
Blackberry -

50c. 
50c. 
50c. 
50c.

Benedict ne < Dom. ) 
Benedictine (Imp.)

Mes užmokame prisiuntima jeigu 
prisiusit orderi už $10 arba daugiau.

Atsiuskit mums savo adresa, tai mes 
prisiusiu) jumis musu Kataloga ir prekes.

1S07 Carson Street
Pittsburg, Penna. w„aoi

Ant pardavimo.
Namas geram padėjime ant 

puses loto, po No. 1230 East 
Centre ulyczios. Parsiduos ne- 
perbrangiai. Atsiszaukyte pas 
žmones kurie ten gyvena 1230 
E. Centre st. Mahanoy City, 
Pa-(i" t?e)-

Gera Kodą Aukso Verta!
Naujas Lietuviu Salimas.
Rugine Arielka, azaltas Alus, saldus 
Midus, sveikiausi V’ynai, kvepenti 
Cigarai, Lietuvos Užkandžiai ir 
karaliszka nakvyne, pas H.<ud

Juozas Buinicka
319 N. Ceiitrę St. Pottsville, Pa. 

bzalti Korto, Teloplionas I75IL

<oc.

ir 1.00 
ir 1.00 
ir 1 00 
ir 1.00

1.25 
2.50

Jeigu tūlas vaikiozas tik buvęs New Yorke ir pas mano, o pabėgęs iš čia, ne- 
sisarmatija užsidė i s žydišką jermulkąsu kitu, vadytis dideliu daktaru, tai 
galit žinoti, kad Dr. II art manas turi but i daug sykių didesniu daktaru, todėl 
kad suvirs per 20 metų New Yorke hospitolėsia buvo ir dabar gydo žmones 
tam pačiam miesb . G<-ras daktaras nereikalauja bėgiot. Dr. Hartman viso
kias ligas i gydo be peilio: ir nežudo žmonių su aperacijoma, nes pagelbsti su 
gerais vaistais.

Nereikia daug kalbėt i, bet štai patys žmonės kalba, kurio yra dėkingi 
Dr. Hartmanui už j<> gera gydymą; tad iŠ daugumos nors pora talpiname-

Guod. Tainlsta Daktare,
Aš žemiau pasirab s, širdingai dėkavoju Dr. Ford. Hartmanui, už išgydy

mą nuo ligos, kuri kankino mane per 3 metus, skaudėjimas viduriuose, page
dusių nervų ir kraujo: kas mano labai privargino.
dyli, bet kad Dr. Hari manas palaikė, ir 
pažinsiu, kad esi geras daktaras.

J. HORNSBY.

kizm 

lo,k 

prill 

da si 

Busi: 

tini ] 

mok 

užgj 
ežia 

gum 
mok; 

ežios

Ri 

arehi 

kupo 

E pieši. 
I nesu: 

liku

Nauji

60c.
30c.
75c.
60c.

Suitai del{B"
Mes galime parduoti jumis geresni tavora. 

Geras tavoras vertes prekes.
I I I IKI IKI Mahanoy City, Shenandoah 
k—*' ■ I >1 AK I >1 Mt. Carmel, Landsford.

Klijonkes 2 mastai ploczio 
Klijonkes 1 mastas ploczio 
Brussell karpetai po - - 
Ingrain karpetai - - -

mastas, 
mastas, 
mastas, 
mastas,

Merchants Banking Trust Co
Mahanoy City, Penna.

Tegul tavo piningai uždirba (langiaus. 
Mokame procentą ant sudėtu piningu. 
Pradek czedint piningus szitam Banke o tie 
piningai (langiaus uždirbs.
Ne yra ta ka žmogus uždirba bet ta ka žmogui 
suezedina, ka padaro jin turtingu.

D. F. G r I N A N, — 8 E K11 ET<)RIL S.

-OIREKTbRIAI:-
A. DANISZEW1CZ1A. W. R V.X KIEWICZIA.

W. I. MILES.
L. ECKERT

A D A M S, — VIC E- P R ES IDE NT AS.
J. J. MEYERS, — KASIJERIUS.

NAUJAS PAVASARINIS TAVORAS.^g
Sziame laike aplaikome visokiu labai puikiu Vasarini Apredimu 
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. Užpraszome visus atsilankyti 
ir pamatyti szita Nauja Tavora, kokio kituosią Sztoruose vargei 
galima rasti. Szitas Tavoras susideda isz Naujausiu Vasarinis 
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku, 
•lekiu, Szlebiu, Trumpu Kotu ir viską ta ka yra reikalinga del 
apredimo Moterių, Alerginiu, Vaiku ir Kūdikiu.
Užlaikome visokiu Ceikiu del Szlubiniu Szlebiu o ir turime teipgi 
gatavu. Del Kūdikiu Krikszto turime visokiu Szlebukiu, Keipn, 
Kepuraicziu ir t. t. Galima pas mumis pigiaus pirkti negu kitur.
Ateikite o į atis persitikrinsiie kad pas mus geriausia pirkti. ,

Tie Gle { Pas mus dirba Lietuvaites.
122 W, Center Str, 

Mshanov City, Pa

UNION NATIONAL BANKAS
MAHANOY CITY, PA.

;; CAPITOL STOCK {125,000. SURPLUS ir PROFITS

Suv. Valst. raudas turi musu banke sudėtu piningu.

;; Mokame antra procentą ant sudėtu piningu. Procentą 
;; pridedam prie tavo piningu | irma diena Sausio ir Liepei: 
;; menesuose, ne| aisaut ar atneszi parodini knygute ar ne.
;; Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą su musu banka, 
y nepaisant a>- mažas ar dydelis.
y VYRSZININKAI:
y Harrison Ball Prezidentas
y F J. NoonanVice-Prezidentas.
į ha W. Barnes Kasijerius.

BANKO ADYN0S:
9 ryte lyg 3 popiet 

Subatomis
9 rvte lve 12 ad.-

SUSTOK IR SKAITYK
Gražus gvarantytas ziegorelis, druktio jama masz’nele, revolveris, britva, 
pat skutanti britva, lencngelis vyrui ar moterei, kompasas, bronzolela, 
pypke, guzikai prie rankovių, 6 videlcai, 6 peilei, 6 szauktai, plunksna ka 
laiko ir atramenta. špilka prie nektaizo. masznele pinigams, baksukasdel 
tabako, szepetis drapanoms ir 150 kitokiu reikalingu daigtu, isz viso 200 
daigtu reikalingu kiekvienam žmogui; iszsiuncziame juos po prisiuntima 
mumis $2 00. Bet daba r nesiųskite nei vieno cento tiktai raszykite 
kad jias galėtum matyt ir prisiuskyte už 4c markiu ant adreso:

Kanegi Supply Co.
107 W. 27-t h. St., Dept.:!. New York, AAA"*0'
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Tktai 5 Cental
------- o--------

Jaigu pristosi mokėti p<> 5*'. kas dien—tai iszsiusime tuojaus 
juini- ant bargo szita Puiku 1-1 karatu l’aaukmuila Ziegortli 
uždaiomi luksztai, gvarantytas ant 20 metu,drauge su lencu- 
geliu ii- kompasu.

Preke Ziegoreliaus Tiktai $32.00.
Dabar nereike siusti nei vieno cento, bet raszykite o me 
prisiusime katiloga ir atsakyma

Prisiuskyte marke ant adreso:

<kai išgydyti, tad pri- 
LEV-ACEKS,

Malonus Dr. Hartnuinai:
Su džiaugsmu siunčiu didelį dėkingumą už išgydymą mano vldnrių ligos, 

išbėrimo kūno, blogo kraujo, sutinimoirskaudejimoblauzdo.se. Dar kartą 
sakau, nemažai e«iu dėkingas už sveikatą. JOS. TURKEV1ČIA,

G95 Sheridan Road Canal, Wilmette, Ill.

Kad kiliems pagelbėjo, tad Dr. Hari manas gali ir tau pagelbėti, tai atsišauk 
pas j į parašydamas lioluviškai, aprašant ligą, o apturėsi lokius vaistus ir pa- 
gelbą. kuri tau išeisimi sveikatos nuo rheumatizmo, dispepsijos, nusidėvėjimo, 
širdies ligos ir kraujo nečystumą, kaip tai iŠbflrymus ir niežėjimo odosant 
viso kūno ir t. t , b ip-pai užkietėjusių vidurių, nuomario, mažumos kraujo 
ir įvairiau piktas ligas, kurias dėlei negražumo vardų neminint i r nuo sau- 
žagysti s, teip-pat ir moterų nesveikumus ligų ant kurių tik sergate. Alsi 
šaukite ar parašykit apie savo liga adresuojant:

DR. F. HARTMANN,
231 East 14 St., New York, N. Y.

GOLD WATCH COMPANY SS;K’*:

Vardas pavardė...

No. ir gatvės

Miestas ir Steitas.

Valandos nuo 10 ryte iki 5 po piet. Nedėliotu nuo 10 ryto iki 1 po piet.
Dr. F. Hartmans, paraše ir jau išleido knygą po vardu “NAUJA ME

TODĄ”, yra lai žmidi knygelė, kuri aprašo, kaip kraujas teka po žmogaus 
kūną ir visokias Iigas. Prisiųskie 10 centų ir čionai paminėk savo liga aut 
kurios nesveikas ir iškirpes prisiųskie.

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

S. S. Pittsburg, Pa.
Vienintele lietuviszka Ranka, uždėta per 

paežius lietuvius ir randasi po priežiūra 
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas nms 
pinigus moklini 1-ta procentą, priskaitunt 
kas 3 menesiai. Siuneziam pinigus in vi-as 
dalis svieto, greit ir pigei. parduodam 
laivakortes imt visu linijų ir geležkeliu 
bilietus Amerikoj ir Kanndoi. Iszdirbnm 
visokios ruszies Rejentalnus Dokumentus ir 
vedam provns senam krajir. Rejenlelna 
kaneeliirijiiyni rėdomu per valdiszka notaru 
J. G. Mtliaucka. l'žkviecziam lietuvius ir 
Lietuvaites kreipiisprie mus ir pavest mums 
jusu bankinius reikalus o peraitikrisit, kad 
viskas, kas yra kalbama ezion yra teisybe 
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigus 
siunezant paezedumui in Ranka, arba siųst 
in Lietuva, galima siųst Paežio Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar per 
Expraso Money Orderi.

Mi.su
sutinimoirskaudejimoblauzdo.se



