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KAS GIRDĖT?
Lenkiszkas Zwiazkas ypa- 

tingai’dabar priesz Seimą rū
pinasi papletot per organa pa
raginimus kas link lenkiszku 
kolioniju, ir auksztesnesmok- 
slaines. “Zgodoj” randame 
straipsnius kad parapijiniu 
lenkiszku mokslainiu nors yra 
dikeziai, bet sako jose vaikus 

: mokinama daugiausei tiktai 
eilevimu ant prabaszcziu var- 
pnviu, o mum sako reik Kos- 
ciuszku, Pulaskiu ir Glavac- 
kiu. Jie lenkai baliuos kriksz 
tynose ir veseiliose renka au
kas pastatymui auksztesnes 
mokslaines.

Philadelphijoj ’(Frankford) 
dar užsidėjo nauja nezaležna 
parapija prie pat kun, Kopyt- 
kevieziaus parapijos, tai laik- 
rasztis “Gwiazda” kaltina už 
tai lietuvius sakydama: “Nie- 
zaležna parapija tarpe lenku 
uždėjo ne lenkai bet sulenkeja 
litvinai (zpolszczeni litvini.)” 
Už ta pagarsinimu Frankfor- 
do lietuviai ant “Gwiazdos” 
rugoja, nes Frankforde lietu
viu tiek nėra kiek in ta para
pija žmonių eina.

Lietuvoja gyvenaneziusžmo
nes apie Amerikos žmonių gy 
venima negali niekas pertik- 
rint del to, kad grinoreliai in 
czion ateja, kaip tik spėja dar
ia gaut, tai tuojaus prie savo 
jdoleriuvda pasiskolina nuo 
pažystamulio 15 dol. ir natri- 
migai siunezia Lietuvon. Tas 
žmones ten suerzina ant tiek, 
kad niekam netikėdami apie 
ne kasžin koki Amerikoj gy
venimą, skubinasi vėl kiti 
Amerikon prie keptu karvelu, 
kuriu aiptol czionai neranda.

Isz Lietuvos in Amerika, 
merginos ka atėjo, czion neap- 
aiženija kurios jeigu liektis ik 
gero suaugimo, tai gryžta Lie
tuvon užbaigt amžių davatkau- 
jant.

“Kovoje” 40 No. du ilgi 
straipsniai vėl priraszyta apie 

-kunigo Aliszaucko darbus 
Lietuvoje laikuose maisto. 
Daugel kaltenybiu jame už
metama prirodant net faktus.

Kame yra tikra teisybe, isz- 
tikro sunku sumanyt. Czion 
vertėtu kad patsai kunigas A. 
nuo saves tuos užmetinejimus 
numestu iszrodant kad tie 
rasztai yra nors su prisiegomis 
garsinima neteisingi, kitiems 
kunigą teisint nėra galima, 
kada-gi aplinkybes to laiko 
mums yra nežinomos, o czion 
vis “Kova” ir “Kelevis” plie
kia ir pliekia net pastebėtinus 
dalykus.

ENTERED AT THE MAHANOY CITY. PA. POST OFFICE' 
AS SECOND CLASS MAIL MATTER.

Lenkijoj, Piotrokavo gub. 
eina in pažarna kamanda (ug- 
negesiu) ir moteris, jos prie 
lavinimos daugiausei buna tik
tai signalistes.

“Žvaigžde” pranesza kad 
užsimezgusi nauja organizaci
ja po vardu “Lietuviu Rymo 
kataliku Pilnųjų Blaivininku 
Susivienyjimas”.

Organizacija in kūrės kun. 
Saurusaitis Waterburio kle
bonas kursai nuo Naujo Meto 
iszleis ir Blaivininku organa 
“Szviesa”.

Philadelphijoje kunigo Mi
luko parapijoj regisi parapi- 
jonu straikai, jie neina in baž- 
nyczia ir nemoka menuo mo
kesti!. Jeigu teip yra, tai ku
nigas Milukas turi antras strai 
kas, 1 mos turėjo kada Szena 
dorio parapijonai priesz ji 
straikavo, o dabar Pliiladelp- 
hijoj ir vis szvento Jurgio pa
rapijos.

Sziomis dienomis aplaikeme 
akyva apraszima formate knin 
gutes “Kruvina Czenstakavo 
Istorije” su 20 paveiksleleis, 
parasze kningas M. Savnorius. 
Iszleido A. Petkus, Panevežye. 
Gausyte pirkt redakcijoi “Ry
gos Naujienos” Kataliku g. 
No. 28. Ryga, Rosią.

Jago in kur atsibalados A- 
gota Vackevicziene praszau 
duotie man žinia ant žemiau 
paduoto adreso. Mauo pati ap
vogė mane, paymdama visus 
piningus ir mergaite Onute 2, 
metu senumo, paejna isz Su
valkų gub. Seinų pav. Szven- 
tažeru par. gmino ir kaimo to 
paties, po tėvu vadinasi Bicz- 
kauckiute, ne dydelio ūgio, 
rudu plauku, ėjimo drabno. 
Mr. Andrew Vaczkevicz, Box 
24. Sykesville, Pa.
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Metas XXIV

“Vienybe L.” pranesza, kad 
laikraštininku susivaževime 
per prakalbas p. Raczkauskas 
nurodęs, kad Amerikos lietu
viai aukaudami kas kart vis 
daugiaus Lietuvos reikalams 
kaipo gelbstint tėvynė smagei 
save su tuomi apgauna, nes 
sau nieko neturėdami, vis au
kauja reikalams tėvynės Lie
tuvos.

Raczkauskas tame turėjo 
gryna teisibe! Saule” senei 
po daug kartu atkartojo kad 
lietuviai neturi reikalą vis jtik 
tėvynės reikalams aukaut, pir- 
miaus privalom būdami sve
timam kraszte save gerai ap
rūpint, o po to kad ir tėvynė 
gelbėt, bet sau nedarant gero 
nieko, gelbstint tik tėvynė, 
skaudžiai patis save skriaud
žiam.

Philadelphia, Pa,

Emigrantu pagelbos Sanjuu 
ga Pbiladelphijoi 30 diena 
rugsėjo turėjo balių ir lioteri- 
ja. Lioterija buvo isz sudova- 
notų daiktu.

In balių ir prie lioterijos 
prisirinko žmonių gana daug, 
tik tuomi nelaime kad buvo 
balsavimo diena ir salėj ofisas, 
tai kol balsavimai užsibaigia, 
reikėjo laukti.

Pelno gryno padare tas ba
lius su lioterija 261 doleri ir 
tas viskas eis prigelbejimui lie 
tuviu atkeliaujaneziu in Ame
rika per Philadelpliijos porta 
o ne naudai kunigo Kaulakio 
kaip Jaksztis “Kovoje” sapo- 
liojo, pinigai sudėti pas kasie- 
riu stovinti po kaucija. Drau
gystes ir kliubai tam mieriui 
moka po 5 dol. kas menuo.

Czion yra klausimas: Ar 
vieni Philadelpliijos lietuviai 
gales ta pagelbiszka naszta vi
sada neszt be prigelbejimo 
liet, isz kitu miestu ?

Jeigu isz kitur draugijos ar 
pavieniai neis su pagelba tai 
viena Philadelphia atlankyt 
visados negales. Szimet kurie 
žmones dovanojo nuo vieno 
dol ik 10 doL, tas kita met do
vanot nenorės.

Antra: Kiek atvažiuoja per 
Philadelphijos porta lietuviu 
tai tik deszimtas liekt Phila- 
delphijoj, o kiti visi iszvažine- 
ja in kur turi adresus. Taigi 
ir patarnavimai reikalingi 
daugiaus lietuviams keliaujan- 
tiem in kitur, negu liekantiems 
Philadelphijoj.

Senas Kapsas.

ISZ AMERIKOS.
Visztos nagai ant rankos-

Burlington, N. J.— Dane- 
sza buk kokis tai vokietis Stei- 
nelis dirbdamas fabrike nu
kirto jam du pirsztus. Tas 
tuojaus paėmė gyva viszta ir 
atpjovęs du pirsztus, prigyde 
prie savo pirsztu, nes penkio- 
leka dienu po tuom iszaugo 
du pusėtini nagai visztos.

Turėjo paeziuotis su už- 
risztom akimis.

Buffalo, N. Y.— Kokis tai 
Mejeris Sakulskis, stengėsi 
aplaikyt atsiskirima nog savo 
paezios kuri pribuvo in Ame
rika paskui jin o priežasti pa
duoda tokia: Kada turėjo 19 
metu jio motina privertė jin 
važiuot in Suvolkus ir tenais 
jiam užriszus akis ir pakol da- 
siprato kas su juom atsitiko; 
apsipaeziavo su mergina ku
rios niekados jos ne buvo ma
tes o motina už tai aplaike 50 
rubliu nog merginos. Vėliaus 
po tam pabėgo in Amerika o 
jio pati paskui jin. Ir isz tos 
priežasties nori gaut atsiskiri
ma nog josios. Nog to laiko 
niekados su savim ne gyveno.

Prieszais apipĮaustima.
Cincinnati, Ohio.— Dakta

ras Rosenthal, židas, nusidavė 
in Calumbus, idant legistatu- 
rai perstatyt iszaiszkinta pro- 
va, kas kiszasi nukėlimo Aha- 
homiszko krikezto (apipjausi
mo), kaipo nereikalingos bar- 
bariszkas papratimas, kuris 
dabar ne tinka civilizavotoi 
gadynėje. Tasai daktaras tvir
tina, jog visi prieszais taji pa- 
pratima privalo protestąvot. 
Davinėjo rodą tasai daktaras, 
idant židai butu sunkei koro 
ti, kurie savo vaikams nu- 
pjaustines.... ba tai yra la
bai baisus ir kenkentis daig 
tas.

(Rabinas daridamas kūdikio 
apipjaustima (nupjovima ga- 
luko) žaizda apipila vynu, o 
kudyki ir gi isz burnos “pa- 
krapije” vynu, idant vaikas 
“nenualptu”. Paskui rabinas 
paemias in burna vyno isz- 
cziulpe rona, pabarsto tam 
tikrais milteleis ir užrisza. 
(Žinoma, tankei atsitinka, jog 
rabinas savo seilėmis užkre- 
cze kudyki, arba kudykis sa
vo krauju induoda rabinui 
koki negerumą. R).

Jauczio (bavolo) kailije.
Deadivood, S. D.— Virszi- 

ninkas ekspresinis geležkelio 
Northwestern suėmė ana ne- 
delia Jamesa Dickinsona, ku
ris norėjo apipleszt ekspresini 
vagona. Dickinsonas iszkimsz- 
tam bavole, kuri siuntė tam 
paežiam vagone. Kada trūkis 
buvo begije, Dickinsonas isz- 
eme viena stiklinia ake isz ba- 
volo kuriam sėdėjo ir iszki- 
szias rev. Iveri norėjo szaut in 
ekspresini virszinka, nes tas 
pateminias in laika, szoko prie 
jio ir užgulė ant jio, laikyda
mas pakol atvažiavo ant arti
miausios stoties, kur likos 
aresztavotu. Tame tai laike 
radosi ekspresiniam kare 80.- 
000 doleriu piningais.

Vela prūdas truko.
Youngstown, Ohio.— Isz 

priežastes tanko lietaus naujas 
prūdas prigulintis prie Repub
lic Iron ant Steel Co. Cottsvi- 
lle truko.ir visiszkai likos su
naikintas. Vanduo užliejo vi
sa aplinkine. Bledes gyvento
jai aplaike ant puse milijono 
doleriu. Gyventojus iszgial- 
bejo isz užlietu namu su luo- 
telems.

Atėjo savo tęva iszgialbet
Trevose, Pa.— Ne senei ka- 

talikiszkas kuningas Francis 
Berrey likos pabudintu nakti- 
je per savo gaspadinia kuri 
jam kalbėjo, jog kas tokis 
skambina bažnyczioje. Isz 
pradžių būdamas tosios nuo
mones, jog tai szposai, ne no
rėjo tam tikėt, nes ižgirdes 
baisa varpelio, nuėjo in baž- 
nyczia ir rado du vaikus klu- 
pojanezius prie altoriaus. Ku
ningas užklausė ko nori ir ko 
in bažnyczia atėjo, tieje atsa
ke: “Mes atėjome iszgialbet 
muso mirsztanti tęva kuris ran 
dasi ligonbuti.” Kuningas pa
klausė kaip tėvo vardas ir t. t. 
ir po tam vaikai dingo. Ku
ningas nusidavė in pavietava 
ligonbuti, atrado ligoni ir už
klausė ar jisai siuntė vaikus 
pas jin kad pribūtu, nes ligo
nis atsake, jog jokiu vaiku ne 
siuntė ir jog jio suvis nereika 
lauje. Kuningas ne turėjo ka 
atsakyti ant to, nes apsakęs 
ligoniui atsitikimabažnyczioje, 
ligonis atsimyne, jog ne senei 
buvo palaidojas du vaikus o 
keldamasis isz lovos prasze 
kuningo idant jin iszspaviedo- 
tu o priemias Szvencziause, 
pripažino, jog vaikai jin atėjo 
iszgialbet ir po tam numirė.— 
“Lebanon Journal.”
Ne kiszk uosi kur ne reike.

Lansford, Pa.— Slavokas 
Jonas Harka, parejas girtas 
namon užklupo ant savo pa- 
cziules ir pradėjo gerai apdir- 
binet, iszgirdes riksmą kaimy
nas Konradas Greisagas, nu
bėgo pažiūrėt kas ten pasida
rė, inejas in stuba norėjo gir
tuokli apmalszyt, nes tas pa
griebė tuszczia bonka, meti in 
galva kaimynui ir perskalde. 
Greisages likos nugabentas in 
ligonbuti o Harka in kalėjimą.

Persimaino ant baltos.
Baltimore, Md.— Szitomis 

dienomis mergina Emma Bry
ant, murine, teip persimainė 
in balta mergina, jog niekas 
jios dabar ne gali pažinti kas 
jieje pirmiaus buvo. Josios 
motina tvirtina, buk tai Die
vas jiaja nubaudė už tai kad 
ne norėjo savo motinos klau - 
syti

Užkasė gyva.
Lexington, Me.— Du bal- 

tieje žmonis suėmė sena muri
na 65 metu senumo ir su re
volveriais kerszino idant pa
sakytu apie kokia ten žudins- 
ta kuri tenais likos papildyta 
praejta nedelia, nes murinas 
apie nieką nežinodamas, ne 
galėjo nieko jiems iszajszkint. 
Perpyke baltieje iszkase duo
be, in mete sena murina ir už
kasė gyya. Tame laike važia
vo pro ta vieta kiti baltieje 
suėmė niekadejus o senuką 
iszgialbejo nog baisios mir
ties.
Moterėles, neapvoginekyte 

vyru kelnes.
St. Louis, Mo.— Aloizas 

Amannas pabudęs apie antra 
valanda nakti, paregėjo savo 
paeziule stovint prie lovos su 
jo kelnėms rankoje. Pagriebė 
revolveri ir szove in jia kelis 
kartus. Palicijantas Webb isz
girdes szuvius adbego in pa- 
gialba, o motere su piktumu 
szauke: “Mano vyras szove in 
mane!” “Del ko szovei m savo 
paezia”, užklausė palicijantas 
ir aiszkino Amannui buk sū
dė tas yra nepripažintu o pati 
turi pilnas tiesas krėsti po vy
ro kiszenius. Amannas ant to 
atsiliepe: “Asz turiu pilna tie
sa szauti in vagi jago tas insi- 
gauna in narna o jagu pati 
knisa po kiszenius tai ir turiu 
tiesa szauti kaipo vagi”.— Pa 
licijantas paėmė abudu ant 
palicijos kur gales iszajszkint 
savo tiesas.

Rado piningus.
Snow, Mont.— Ne toli nog 

czionaitinio miestelio detekti- 
vai rado sodžialkoje krepsziu- 
ka su piningais kuriame ra
dosi 8 tukstanezius doleriu, 
kurie tai likos pavogti nog 
ekspresinio vežimo praejta me
ta per užpuolus. Inmete in 
sodžialka, idant kada apsi- 
malszys žinios apie vagysta, 
po tam galėtu su taisės pinin
gais pasidalyt, bet detektivai 
tame ne miegojo ir piningus 
surado.
Pagimdė keturis kudy

ki us.
Monetto, Me. — Magdalena 

Mormoon pagimdė ketvertą 
kudykius ana diena ant kart. 
Tris buvo mergaites o vienas 
vaikas. Motina tu vaiku ne 
yra labai dydelio ūgio ir yra 
drųtoje sveikatoje. Dvi mer
gaites mirė ant rytojaus.

Nukriževota motere.
Liuisville, Ky.— Kada ėjo 

arti Goose Creek Szimas Par 
sonas, malkakertis, užtiko gi
lumoje girrios jauna motere 
prikalta prie križiaus. Rankos 
ir kojos buvo prikaltos o kada 
jiaja užtiko tai vos buvo gy
va. jKaip mena tai tas darbas 
yra fanatiszku murinu. Val- 
dže.daro tame slieetva.

Ne kaltai kalėjime isz 
priežasties ne doros 

paezios.
Apelton, Kan.— Trileka 

met2 adgalos Enisąs Rose te
legrafistas buvo nužiūrėtu už 
žudinsta savo kaimyno ir jojo 
sunaus ir likos nubaustas ant 
viso gyvaszcio in kalėjimą. 
Sztai pasirodė dabar, jog at
sėdėjo nekaltai bausme per 13 
metu o jojo nekaltybe iszejo 
ant virsz.

Rose buvo apskundsu, jog 
nužudė kaimyną Andriu Wa
re ir jo 14 metu sunu, kuriu 
tai kunus rado ant farmos Ro
se o laike provos pati Rose ne 
norėjo liudint del savo vyro. 
Rose prisipažino jog viena 
nakti likos iszszauktas laukan 
isz stubos ir kas tokis isz tam
sumos in jin szove ant ko at
sake teip-gi ezuves. Ant ry
tojaus anksti rado ant kiemo 
du kunus Waru o ant prikal- 
binimo savo paezios užkasė 
kunus laukuose su vilcze, jog 
niekas ne suras ir iszsisaugos 
slieetvos. Lavonus rado ir su
ėmė Rose kaipo nužiūrėta, bū
damas apsudintu in kalėjimą 
ant viso gyvasezio.

Dabar iszsirode, jog Roso 
pati turėjo meilingus susine- 
szimus su kokiu tai jaunu far- 
meriu Johnsonu o apie ka sū
nūs Waro apie tai žinojo. O 
kad užbėgt paskalams, tai 
Johnsonas užmusze tęva ir su
nu ir atvilko ant Roso kiemo. 
Pati Roso negalėdama ilgiaus 
dalaikit griaužima savžines, 
buk josios vyras nekaltai sėdi 
kalėjime, nuėjo pas prokura
torių ir apsakė viską. Rose li
kos paleistas o pati likos su- 
ymta.

Kiauliszka operacije.
St. Louis, Mo.— Kokis tai 

Antanas Kobelka 22 metu senu 
mo czekas, likos užkluptas ka
da ėjo vakare namon per kelis 
vyrus, bet ne mierije apipleszi- 
mo tik iszverimo piktumo. Už
puolikai parvertė vaikina ant 
žemes numovė kelnes ir .... 
iszromijo. Kobelka likos su
rastas per palicijanta ir nuga
bentas in ligonbuti kur likos 
atiduotas po priežiūra daktaro 
Trowbridge, kuris žaiduli ap
žiurėjas nutarė, jog operacije 
likos padaryta su dydele ži- 
nista ir nepoilgam iszgys. Vai
kinas pažitįsta niekadejus nes 
ne nori iszduot. Tvirtina buk 
tai padare už mergina.

Isz llosijos, Lietuvos 
ir Lenkijos.

Užmuszimas tarnaites.
Mieste, Kutaise, sziose dieno 

se buvo baisus atsitikimas. 
Sztabo kapitonas Petrovas li
ko perkeltas isz Varszuvos in 
Kutaisa. Isz Varszuvos važiuo
davus nusivežė tarnaite Bronis
lava Oniszkyte (lietuviszka pa 
varde) 16 metu naszlaite. Ku
taise kaimynai naktims girdė
davo Petrovu bute baisu klyk
smą: tie klyksmai buvo Bro- 
nislavos. Tas dalykas pateko 
in teismą. Liudninkas. Pursz- 
czin’as pasakė, kad Bronislava 
kas 2—3 dienas prie jo ateida
vusi ir paimdavusi už 5 kapei
kas duonos, ka tenpat in kerte 
pasitraukus suvalgydavusi. Ka 
da skola buvusi susidėjusi lig 
50 kapeikų, Purszczin’as krei
pėsi prie Petrovo, reikalauda
mas tos skolos atlyginimo. Už 
tai Bronislava tapo po liudi
ninko akimis sumuszta mažka 
ne mirtinai. Po to liudininkas 
biednai merginai duodavęs 
duonos isz pasigailėjimo dova
nai. Bronislavos klyksmą liūdi 
ninkas paskutiniji karta girde 
jes praeita rudeni apie 9 valan 
da vakaro ir ant rytojaus žmo 
nes kalbeje, kad Bronislava 
pribaigta, buk Petrova su bas 
liu muszusi Bronislava, kurios 
klyksmas veikiai nutilęs. Pe
trovai paleido ganda buk Bro
nislova nuo augszto krisdama 
užsimuszusi, bet kaimynai pa
pasakojo policijai kit ka. Pe
trovai su laidotuvėmis labai 
skubinosi, bet policija suture 
jo laidotuves, pasikvietė dak
tarus, iszjieszkojo lavona kur 
pasirodė, kad Bronislavos kū
nas vienose melynese ir žaizdo 
se, taip kad ant viso kūno ne
buvo atrandama nei mažiau
sios sveikos vieteles; atrasta 
vietos ant kūno net nelaimin
goji kankine deginta karszta 
gelažia. Bronislava buvusi vi- 
siszkai be marszkiniu ir kiti 
jos drabužiai buvo vieni tik 
skarmalai...

Petrova yra 30 metu ira yra 
4 vaiku motina ir dabar nesz- 
czia. Teismas nubaudė ja 8 
metais katorgos. Isz teismo tuo 
jau vyro lydžiama nuvede in 
kalėjimą.
Pasislėpė grabo — pabėgo.

Padomske, Lenkijoi, du 
Stražninkai vesdami aresztan- 
ta in suda, užėjo ant stiklelo in 
karezema, palikdami aresztan- 
ta ant kelto. Aresztantas pa
sinaudodamas isz teip puikios 
progos, pasislėpė in stovinti 
szale namo graba. Ne poilgam 
stražninkai iszejo isz kareze- 
mos, o mislindami, jog pabėgo, 
pradėjo vijitis. Aresztantas 
tuom laik apleido graba ir lei
dosi in kita szali. uAnt luosy- 
bes.

Sugertuves trukije.
Odesa.— Trukije važiavo 

tris jauni aficierei, ir jauna 
panaite apie 20 metu senumo. 
Aficieriai terp saves kalbėjosi 
abejotiniszkai, kad eztai vie
nas isz jiu, sėdintis szale pa
naites pasakė draugams, jog 
tose dienosią prakaziravo 300 
rub., daduodamas “esmių bai
siam padėjime, jago szedien 
ne gausiu 300 rubliu, turėsiu 
pabėgt isz vaisko. Nežinau ki
tokios rodos, kibą jagu gautau 
tokia mergina už paezia ka 
turi 300 rublius.

“Gerai 1— paszauke szale 
sėdinti panaite—szendien duo
siu ponui 300 r. o ar ymsi ma
ne už savo paezia?

Jaunas aficieris nesitikėjo 
tokio pasiulinimo, susirupinias 
nutylo.

Pana kalbėjo toliaus:
— Asz mislinu, jog kaipo 

ponai esi apicierium tai isztar- 
ta žodi dalaikysi. Juk ponas 
iszsitarei, jog apsipaezuotum 
su 300 rubliu. Szendien ponas 
turėsi piningus o ir psezia. 
Turiu vilti, jog ponai (cze at
sisukus in kitus du aficierius) 
norėtumėte būtie mano broleis 
prie szliubo.

Ar gerai?
— O su dydeliu noru atsake 

vienbalsei.
— Na tai važuosime pas 

mano tęva.
Jaunas apicierius užkluptas 

tuom, ne galėjo atsikvo- 
tet ir po pritaisimui draugu, 
tiko ant apsipaeziavimo.

Iszlipo isz trūkio visi keturi 
paėmė dvi diružkas, sėdo ir 
nuvažiavo pas panaites tęva. 
Pasirodė, jog'josios tėvas yra 
turtingu uredininku, jog jieje 
pati augsztai mokinta mergai
te.

Taja paeze diena pasirūpino 
reikalingas popieras ir atsibu
vo svodba.

AkivosZinios isz Lietuvos.
Veliuonos.

Apielinkeje, Pupkaimio kai
me, rugpjuczio 19 d. buvo 
viensėdiju taksa. Negirdėtas 
daiktas, kad už viensėdija 10 
deszimtiniu geros žemes mokė
tu 3179 rub., o už prasta pri
mokėtu 3500 rub. už 10 desz. 
Ar tik tie, kurie taip daug ap
siima primokėti, neiszeis in 
dvarus kumecziauti. Apsižiū
rėkite.

Joniszkis-
Kauno gub. Keletą sanvai- 

cziu atgal, pas siuvėja ,p. Pr. 
Aliszauska atėjo nepažinsta- 
mas žmogus; pasisakė esąs siu
vėjas, ir prasze duoti jam dar= 
bo. Isz paszporto pasirodė, 
kad jis yra žydas Leiba Sztein- 
bergis isz Liepojaus. Pr. Ali- 
szauskas ji priėmė pas save, ir 
davė darbo. Už trijų sauvai- 
cziu, pasitaikė, kad szeiminiku 
ne buvo namie, taigi minėtas 
Stembergis, atpleszes spinta 
pasiėmė du auksiniu laikrodė
liu ir dar pora czeveryku ir 
keletą arszinu audeklo, (viso 
labo vertes apie 130 rub.) ir 
iszbego.

Baisi žmogžudyste-
Ne toli Pletensberskos gat

ves rasta nuogas žmogaus la
vonas. Užmusztasis baisei su
žeistas, sutriszkinta galva ir 
isztriszke smegens, perpjauta 
gerkle ir perrėžtas pilvas... 
Geležines paika apie 1 puda 
sunkumo gulėjo netoli užmusz- 
tojo. Isz užmusztojo ranku 
matyt, kad jis yra darbinin
kas. Pradėta tirinejimas.

Trumpi Telegramai-
§ Wheeling, W. Va.— Na

me “Giaro Piemens” Eding- 
tone pakylo ugnis o in trumpa 
valandėlė visas sudege. Per 
narsumą zokoninkiu likos isz- 
gialbeti 250 vaiku isz degan- 
czio namo.

§ Rimas.— Popiežius ne už- 
ilgio padaris tris naujės kata- 
likiszkas provincijes Anglijoi 
kurios bus Liveifooli, Bir
mingham ir Westminster!, 
priek tam ir dvi naujės diece- 
zijes. a

Aut pardavimo.
Puikus saluuas ant W. Cen

ter ulyczios. Parsiduos pigiai 
ba locnininkas nori iszvažuoti 
isz miesto. Dasižinokyte ant 
adreso: (to 89).

211 W. Center St.
Mahanoy City, Pa.

ISZ VISUJZAHU.
Iszgialbeti per ražaueziu.

Granesand, Angliję.— Tu
la katalikiszka ponia, atlankė 
czionaitini moteriszka kloszto- 
ri ne toli Londono, kur mate 
ant gonkelu puiku paveiksią 
Motinos Dievo. Poni pamisli- 
no sau, jog butu labai gražu, 
kad degtu žibintaite priesz ta 
abroza ir pasakė tai perdeti- 
niai klosztoriaus, jog duos 
kaszta ant žiburėlio. Perdeti- 
ne prižadėjo poniai, jog para- 
szys, kada žibintaite bus už
degta ir jog su visom zokonin- 
kems atkalbinės ražaneziu. 
Kada toji poni in kelinta die
na rengėsi su savo maža duk
rele in kelone, aplaike groma- 
ta, kurioje zokoninke danesze, 
kadai žibintaite užžibins ir 
kalbės ražaneziu. Kelionėje 
tas laikas užėjo ir ponia bū
dama vagone, pasiszauke savo 
duktere, kuri sėdėjo toliau 
ant kitos sedines ir sėdėdamos 
szale saves, kalbėjo ražaneziu. 
Kada atkalbinėjo, pasidarė 
dydelis triukszmas, mergina 
griebėsi motinai už kaklo isz 
baimes kalbėdama toliau ra
žaneziu. Ir kas stojosi? Sztai 
trūkis nuszoko nog sztangu, 
dalis vagono kur sėdėjo mer
gina priesz valandelia, likos 
suteszkintas ir nusiverte in 
skradine gylybe. Dalis-gi, ant 
kurios sėdėjo mergina su mo
tina ir kalbėjo ražaneziu, likos 
nelipstetas. Mat, galybe ra- 
žaneziaus ižgialbejo mergaite 
nog mirties.
Pati savo tikro sunaus.

Korosmeze, Vengruosia, gy
veno toje aplinkinėje priesz 
keloleka metu turtingas ūki
ninkas Pakusza, kuris apsipa
eziavo su viena isz savo tar- 
naieziu 16 metu senumo ir su
silaukė su jiaja sunu.

Kada kudykis turėjo tris 
menesius, paėmė karta su sa
vim motina in laukus, kur pa
guldė po krumelu o pati už
siėmė darbu. Kada atėjo pas 
kudyki, ne rado jio nes dingo 
kaip akmuo vandenije.

Daug metu nog to laiko pra 
ėjo. Pakusza mirė o likusi 
naszle po keliu menesiu iszte- 
kejo vela už vyro, vieno isz 
savo jaunu bernu. Praejta me
nesi vienok likos iszajszkintas 
baisus atidengimas.

Koke tai motere Baliczka 
isz tosios aplinkines, mirtinai 
apsirgo o ant spaviednes isz- 
pažino kuningui, jog isz jo
sios priežasties naszle. Pakau- 
sziene apsiviriavo su savo tik
ru sunum.

Sztai ka Baliczkiene iszaisz- 
kino: “Kada buvau jauna, 
milejau labai Pakusza, o kada 
jisai apsipaeziavo su savo tar
naite, nutariau atkerszyt jiam 
už tai ir iszvert savo piktumą 
ant Pakuszienes. Pavogiau 
jios sunu, atidaviau in artima 
kaima ant iszauginimo. Kada 
daaugo, gavau jiam vieta už 
berną pas Pakusziene idant 
vėliaus iszteketu už jio.”

Po tai spaviednei numirė 
Baliczkiene, o kuningas ati
dengė ta, ka ligone pripažino.

Nelaiminga motina ir pati 
savo sunaus, dažinojus apie 
tai ir persitikrinus ant apga
mo koki turėjo bernukas, nu
sidavė ant kapo Pakuszos, pa
ėmė truciznos ir nusitrucino 
ant kapo savo pirmo vyro.

Kas atsitiko su josios su
num ir vyru, apie tai laikrasz- 
czei ne danesza.

10.000 kineziku likos 
užuiuszta.

Pekin Kinai.— Ameriko- 
niszki misijonieriai isz Cheng- 
tu danesza buk musztinesia 
terp pasikeleliu o randaviszko 
vaisko pražuvo suvirszum 10 
tukstaneziu ypatų.

Daugelis žmonių randasi be 
pastoges o keloleka szimtu pa
pilde savžudinstes isz priežas* 
tęs bado.



Mano Džiaugsmas.
Istoriszka Apisaka.

II
Ant dideles lignmos Laimo

je audimines budikes, ilgos ei 
les jog ne gali užmatit galo, o 
priesz kožna budike žibe gink
lai in ožius sustatiti, o teipos- 
gi stovi keli arklei prie stulpu 
pririszti ir parengti.... Da 
buvo gerai nepraszvitus; nrg 
los buvo apsede ant pievų ir 
žemumų, rodos su dangum isz 
vien susilieja. Ponas Zavvis- 
tovvskis pabudęs iszejo laukan 
isz savo budikes, kad pasidai- 
rit ant aplinkines. Kasztelo- 
nas jau buvo su savo virais 
perėjas upe Dnieprą ir jau tu
rėjo apie dvileka musztiniu su 
Walakais ir atėmė kelis mies
tus adgal, ka buvo užpuolai 
užgriebė. Buvo jisai per kar
vedį per tai miletas, nes praei
ta nakti sapnavosi jiam palik
tas namas, bodejimas pabudo 
jiojo szirdije ant naujo, iszejo 
per tai isz savo budikes, kad 
dirstelėt in szale, kur gulėjo 
jiojo dvaras, kur giveno jiojo 
pacziule irmilema dukrele.... 
vienatinis džiaugsmas. Ne tru
kus varpelis davė žine, jog ka 
pelonas vaiskavas iszejo su 
misze szv. Kasztelonas pasuko 
in szali kur buvo parengtas 
altoris isz bubnu. Žibėjo pora 
vaszkiniu žvakių, kuningas 
pasirėdęs in raudona arnota, 
melde pas Dieva susimilejimo 
del klupojencziu kareiviu, o 
tuojaus szale kunigo klūpojo 
vadas Tarnowskis ir karsztai 
meldėsi szitais žodžeis:

— Dieve laimink man; duo- 
kie levo pajėgas, apsukruma 
tigriso, greitumą arelo, iszmin- 
ti žalczio, duokie man Wiesz- 
patie, ingalet nevidonus ma
no tevines, užpuolus nubaust 
ir mano žeme no juju iszveržt.

Prie pabaigos misziu miglos 
prasiszvaiste ir ant gaivu mel- 
džencziusiu puolė spindulei 
saules....

Da ne buvo kaip reike prasz 
vite, paregėjo vaiskas isztolo 
dvara muru apvesta, kuris va
dinosi Gwazdikelis, o szale to
jo abaza Walaku, kuriu buvo 
apie szeszi tukstanczei, teip rė
kavo pabege no juju kaimuo- 
czei, ka buvo in nevale paėmė. 
Tasai pulkas užpuolu buvo pri 
siunstas per glauna vada, kad 
sulaikitu Lanku vaiskus.

Tuojaus po misziu ant pri- 
sakimo vado, pasirenge vais- 
kai ant musztines, pastate ar- 
motas ant kalnelu, tarp jiuju 
peksztines rotas, o isz abieju 
szaliu raitelus uždengtus tan
ke girre, kad ne matitu užpuo
lai. Musztine pradėjo artilerije 
pradedama bert kartoczeis ant 
abazo Walaku, no drutvietes 
mažai atsakinėjo, del to, jog 
juju paežiu vaiskui kenktu, 
ka stovėjo apie dvara, o ir ne 
galėjo dasiekt kulkos lenkiniu 
vaisku. Padėjimas Walaku bu
vo ne kas, nieko ne iszpuole, 
kaip tiktai pasislėpt in dvara, 
arba mestis ant priesziu ir ; at
imt armotas iszrinko ta antra.

Iszsislinko pirmiausa skab
rus raitelei Walakinei ant ma
žu ir smagiu arklu, raitelei isz 
rode ne kas, visaip apsirėdė ir 
apginkluoti, nes buvo garseis 
isz savo narsumo ir perbėgimo, 
kurie buvo persieme no To
torių. Ne paisedami ant baisiu 
szuviu isz lenkiszkos szalies, 
iszsipile juju net keli tukstan
czei, kurie pasidalinę ant pas
kirtu pulku, pradėjo pamaželi 
prisiartinet prie abazo, no kur 
be palovos bere kulkomis, o 
tiejei sueja visi in viena pul
ką, netrukus su laukiniu apie 
girnų mėtėsi ant Lanku.

Tame armotos nutilo, Tar
nowskis mostelėjo su savo va- 
diszka paika ant sparnuotu 
huzaru. Szoko linksmai arklei 
isz abieju szalu su didelu riks
mu atkisze pikes leidosi ant 
nevidonu. Lenku raitelei rodos 
kad vilnise mariu dingo, ba 
tai tik buvo saujele prie tokio 
daugumo nevidonu. Ne buvo 
jiuju matit, tiktai buvo galima 
suprast juju givibe ant skam
bėjimo ginklu, riksmą pažeis
tųjų ir judėjimo nevidoniszko 
pulko. Visi kaip katile, musze- 
si naršei kas ka rankoja turėjo 
ar su pike, kardu, szmotu me
džio, o ir su kumszcze.

Isz abieju szalu peksztinin- 
kai žiurėjo ant tos musztines.

Pleszikas aut Jono užklupo,
Bet Jonas pleszikui gerai skūra iszlupo.

Jog atsinores jiam daugiau vogti, 
Ligonbuti per kelis menesius dejuoti.

— Kur pleszikas ?

— Karszta ten — kalbėjo 
karvedis in kasztelena.

— Butu ir mums laikas me
stis in ten—atsake užklaustas.

Ir tai pasakęs karvedis mo
stelėjo ir leidosi su savo pulku 
Valaikai prileidinejo szturma 
ir velei atszokinejo o htizarai 
stengėsi gautis in dvara. Jau 
nevidonu apsiaubime pradėjo 
daritis szvarplos per kureis 
Lenku buzarai pradėjo pasiro- 
dinet, isz pradžios po viena, o 
tolaus po daugiaus. i“

Matidamas tai Tarnowskis 
stūmė da viena pulką, o kada 
tas užklupo, Valaikai mėtėsi 
begkt!

— Hei! vaikai raitelei! vi- 
kites, o tegul peksztininkai 
paskui juos slenka!— paszau- 
ke vadas drutu balsu, o kuris 
ir pate leidosi szale savo karu- 
žo su karūna.

Užklupimas buvo teip smar
kus, jog ne sutaikinti valaki- 
nei peksztininkai ne galėjo su- 
laikit. Lenku žalnierei ne pa
sijuto, kaip badidami ir kapo
dami stojo prie muru dvaro.

— Per murus in dvara. Pa- 
szauke vadas.

Tas paliepimas ne buvo sun
kus: armotos ant muru nusto
jo, ba du vaiskai buvo su sa
vim susimaisze, o tiltas, ant 
kastinio kanalo bu vo-užtiestas 
del atbeganeziu Valaku in 
dvaro murus, o kuriuos Len
kai banitijo, instuminejo no 
tilto in kanalus ir vaike raite
lei kaip zuikius.

Raitelei Lenku kuriais už- 
musztuju gavosi in dvarpile, 
pasirodimas buvo suvis neti
kėtas, baime buvo teip didele, 
ingalejimas teip staigus, jog 
visi Valaikai pasidavė.

— Tai rots stebuklas, die
važi! Ne nesijutau, kaip mane 
in czion arklis atnesze— pa- 
szauke Zawistowskis.

— Ir asz nejutau— atsake 
karvedis, sulaikidamas apsipu
tojusi arkli.

Ne trukus pasirodė Tarnow- 
skis ir padare davada su neval 
ninkais. Ženklivesnius bajorus 
valakinius, atskire no prastu 
kareiviu, karūnas ir armotas 
paėmė del saves, idant turėtu 
ka karalui parodit.

Atitraukė peksztininkai ir 
narsiausi kareivei in dvara, ir 
pradėjo pasidrutinet kas ka 
turėjo, pasilsėt po vargui, pa
sikalbėt apie 'musztine ir sus- 
kaitit kiek dingo.

Katrie ne tilpo in triobas, 
tieji pasistatė sau budikes, Ug
nės visur kuriosi, apie kureis 
buvo apsede vajauninkai, užė
jo nakfs žvaigždėta, tarp ku
riu ir pasirodė viena žvaigžde 
su uodega arba kaip vadina 
“rikszte”.

— Sztai ir szendien, rikszte 
ant dangaus,— ant bausmes 
del žmonių—tarė vienas isz 
kareiviu in kasztelona. Pirmu 
kartu pasirodė, kaip pereiti- 
nejome upe Dnieprą. Nes ma
tomai ne del mus tasai ženklas 
tiktai Valakam kerszina ir 
grūmoję, kuria ne yra teip bai 
sus kaip mus isz pradžios buvo 
pasakita.

— Ne reike teip labai juo
sius niekint—atsake ponas Za
wistowskis.— Muso vadas mo
ka Žalnierius laikit bausmėje, 
žino, per kur vest, kaip pa
rengt ir nevidonus ingalet. Be 
jiojo, vargei butume ingaleja 
Valakus?

Tame davėsi girdėt pas Ug
nės szaukimas sargu ir szovi- 
mas isz puczkos.

— Ar gi tai butu pats Va- 
lakinis karvedis?— paszauke 
keli.— Pasidarė sumis-zimae, 
nubėgo vienas pas vada, už 
triubina ant larumo, žalnierei 
mėtėsi prie arklu ir ginklu. 
Baime vienok pasirodė ant tu- 
szczio, užstojo džiaugsmas, ba 
pribuvo keli desetkai draugu 
po vadista Balickio isz Sando 
mierio. Buvo tai maža saujele, 
nes pagal maža skaitli viso vai’ 
ko po vadovifta Tarnowskio 
buvo vos 4,000 virti, tai jau 
buvo didelu daigtu. Balic- 
kis nusidavė pasiduot po glau- 
no vado kamanda, paskui su
grįžo tarp visu, kur apsiaubė 
pažinstami pribuisza ir klau
sinėjo apie naujenas. Dasižino- 
ja, jog Sandomierienai atitrau 
ke nuėjo prieszais kasztelonas, 
norėdamas dasižinot, kas gir
dėt jiojo kraszte, kur paliko 
paeze ir d ukteri.

— Ne kas naujenos, kaip 
žmonis nuszneka,— kalbėjo 
Balickas,— girriose randasi 
daug latrelu vokiszku: Kafun- 
kas, Opelis, Sirtonas, Flukas ir 
Minkvica, tai apipleszineje gi- 
ventojus, pakelevingus, degina 
ir žmonis žudo.

— Man iszkelaunant dasiži- 
nojau, jog girrose apie Przed- 
borka ir Kamionka jiejei szvai 
stosi.

— Didis Dieve!— paszauke 
kasztelonas, — Kamionkoje pa
likau mano paeze ir duktere, 
be jokio viro, ka galėtu užsi- 
imt apsiginimui Czion tai nie
ko: gavo in kaili Valakai ir 
gana, nes tenais gal razbainin- 
kai po dvara gaspadorauje! 
Rito apsakisiu vadui ir trauk
siu namon pas saviszkius.

Ant ritojaus vienok ne nu
ėjo kasztelonas pas vada, no- 
aint ciela nakte ne užmigo ba 
labai jiam rūpėjo pacziule ir 
dukrele, ne nueje, ba jautėsi, 
jog privalumas tevines yra 
svarbesniu daigtu, jog del ge
ro tevines kožnas privalo pas
kutini lasza kraujo paszvenst, 
ant galo pavakare atsibuvo 
vajauna rodą ir likosi nuspren 
sta, sugrįžt pas save, ba cielo- 
je aplinkinėje Bakūžes, ne bu
vo girdėt nevidonu. Nusidžiau 
ge labai kasztelonas ir pradėjo 
ka greieziause rengtis namon.

Kada laukinis vaiskas inejo 
in apskrite Ilalicziaus, dagir- 
do, jog pats gaspadoris valaki- 
nis Petrila su 22,000 žmonių 
ir puse szimto armoto vejesi 
grižtanezius, perpikes jog jo
jo virai likosi sumuszti. Nuvar 
gia žalnierei lenku pradėjo 
prispirent, idant ka greieziau
se daeitie in dvarpile Ilali
cziaus, kad prasilenkt muszti
nes su Valakais ant lauko. 
Gundikai atsirado, idant ir ar
motas pamest ant lauko, kad 
tiktai pasislėpt mūruose. Ant 
to baisei užpiko Tarnowskis.

— Ne duok Dieve — tarė — 
kad asz skalbus mano pono 
turetau palikt ant lauko ir 
duotis guit per neprietelus, ne 
matantjjiuju pasidavinet! Tai 
ar numirt ar laimėt!

(Toliaus bus.)

Naujas Iszradimas.
Sulaiko puolanczius plaukus, prigialbsta 

plaukams augti. Turime tukstaneziu pado- 
kavoniu. Iszsiuncziame dykai geras i n forma 
eijas apie priežastis puolanczius plaukas ir 
kaip tame užbėgti, adresavokytei

J.M.Bruodza Co; MYsri i Bfooklja

PAGUNDA

Ėjau vi -na ulieze Szenadori, 
Sustojau kok'am ten užka

bori,
Ten iszgirdau negirdėta dai

nele, 
Kuri man labai patiko mai 

tele.
Sztai jiaja padainuosiu, 

Kaip girdėjau jum paduosiu, 
Badai “Free kontri vadinasi, 
O kaip “Sėjau Rūta giedojosi. 
Sztai dainele kokia girdėjau: 
“Oj kumute tik czion gerai, 
Ba dienutee linksmai varai, 
Krimti vyra kaip pielieze, 
Geri alų kaip tielieze. 
Czion durne! gerai būtie! 
Gali ir su vyrais siustie, 
Ba ve czion tokia mada, 
Niekas ne uždraus ir gana. 
Czion moteres ne pažinsi, 
Nog jos mergos ne atskirsi, 
Kožna tur plaukus susukus, 
Norint ir kakta numukus.
Czion reike, kuna, dabintis, 
Priesz burdingierius szaipintis, 
Ant valgio jiem tiek ne paiso, 
“Szparkinimas” viską pataiso. 
Vyras bobai tur tyletie, 
Ne turi nieko regetie, 
Ka daro jojo bobele, 
Tai tau ne niekas diedeli. 
Užkim moters ulevokim, 
Ant visko suvis nedbokim; 
Isz smagumu naudokim, 
Kas ka sako ne paisekim.
Ka paiset vyro ir vaiku, 
Reike naudot isz laiku, 
Kol da jauna, gertie gali, 
Ne žiūrėk ant niek, tik vali! ’ 
Tegul vyre mazgoję puodus, 
Ir drabužius skalbė juodus, 
O kaip bestije ne klausytu, 
Tiek-to jis mane matytu. 
Suriszcze savo daigtus, 
Palikcze jiam visus vaikus, 
In kur kitur nuvažiuoeze, -=> 
Tuojaus vyra kita gaueze.” 
O ar ilgai teip gyvensit? 
Ar da ilgai teip siunsit?
Tas laikas prabegtie ne truks, 
Kožnai smertis sprandą nusuks 
Vaikelius ant niek auginat, 
No pikto juju ne gynat, 
Paveizda bjaure duodat, 
Baimes Dievo ne mokinat.
Jauna visad ne busit, 
Dings taukine ir suvijai; 
Kaulai visi bus sugelti, 
O cze ne bus kam paszelpti. 
Vyro uždarbi pragėrei, 
Vaikus da mažus pavarei, 
Ir tas isz tos girtuokles bus, 
Jog da gyvas kūnas supus.

Konektike viena boba, 
Labai nedora, 

Savo vyra ant niek verte, 
Gal butu padarus smerte. 
Bet žmogelis jiaja pamėtė, 
Ba ne galėjo dalaikytie, 

Bobai tik to reikėjo, 
Ba maitele kita turėjo. 
Szendien sau lebauje, 

Antra vyra garbavoje.
Ar-gi žmonis ne gali rodą pa- 

dariti,
Tokiai bobai pirti užkurti? ' 

Smala iszsmeriuoti, 
Plunksnom apipilti, 
Ir ant vėjo paleisti!

Dievaž bėdos ne turėtu, 
Jagu teip padaritu.

Pittsburge yra tokiu merginu, 
Ka sznairiuoje ant vaikinu, 
Maitele, del jiu per prasti, 
Del to, kad ne nuskusti!
Ne senei kokia mergina pri

buvo,
Isz kito miesto, tai ir juoku 

buvo,
Tai bjaurei nusilaki,

Jog žodžio ne galėjo isztarti.
Po teisybei ir daugiau tokiu 

yra,
Ka mėgsta guzute ir byra, 
Ne viena už saves nepila,

Tiktai tiesiog in gerkle pila!

A-B-Cela
----- ARBA PRADŽIA- 

Skaitymo ir Raszymo 
DEL VAIKU. 25c.

“Saule” Maliunoy Cty, Pa.

Laikia vainos, paisiartinejo 
neprietelinis vaiskas in viena 
miestą. Persigandia gyventoje! 
bijodamiesi plesziku, iszneszio 
tinejo isz namu brangesnius 
d-iigtns ir slepi kur kas iszma- 

■ni.
Tame miest*-lije gyveno tei- 

pos gi du turtingi brolei. Tie
kiu, ne turėdami ne paežiu, ne 
vaiku, gyveno viename name 
ir gaspadoravo isz drauges ant 
paliktos po tėvu dirvos. Per 
proce ir paezeduma daejo 
trumpame laike didelo turto.

Kada dasižinojo apie arti
nantis! nev dona, paemi visus 
savo piningus in dideli puodą 
ir nusidavė gerom iszvakarom 
in soda, kad puodą uszkast. 
Ilgai dairėsi aplinkui, ar kas 
ne mato: ant galo, aprinkia 
tam tikra vieta, ėmėsi prie 
szviesos žibintes kast duobe, 
ne dasiprasdami suvis, jog ki
tame sode szale savo sodo, tu 
ri Judintoju, kuris viską ma
to.

Buvo tai biednas kampinin
kas, kurie turėjo ant maitini 
mo paeze ir septineta vaikelu. 
Per vaina turėjo dideli varga, 
jog ne turėjo su vaikeleis ka 
valgit. Lz rupesczio ir nuludi- 
mo ne galėjo užmigt ir iszejo 
laukan, idant atvest ir nuva- 
rit no saves kremtanezes mįs
les. Ant regėjimo szviesos arti
mame sode, paemi jin akivu 
mas ir prisiartino pas tvora 
idant dažinot, kas ten gali bū
tie.

Tame tai laike turezei usz- 
kasinejo puodą su piningais. 
Bedniokas tai aiszkei mati ir 
dasiprato visko. Kada brolei 
atsitrauki, apemi jin pagunda 
kad iszimtie tuosius piningus. 
Jau norėjo szokt per tvora nes 
susilaiki, ba kokis tai balsas 
sznabždejo jiam in ausi: “Ne 
vogk 1”

Žmogelis nusigando ant to 
atsiminimo persižegnojo ir ta 
ri: “Ir nevesk mus in pagun- 
dima!” “Tai pasakias sugrįžo 
in grineze ir atsigulė miegot. 
Ne galėjo vienok užmigkt, ba 
tas užkastas puodas nuolatos 
stovėjo jiam ant mislies ir ro
dos kad kas kalbėjo:” Tamsi 
naktis visi miega ir niekas ta 
ves ne matis.— Naudok isz pro 
gos! Puode yra labai daug pi
ningu: už valandos gali stotis 
turtingu vyru.

— Ej ne judink svetimo! — 
velei kalbėjo savžine.— Dau
giau verta tavo savžine, negu 
visi skarbai ant žemes.

— Ejkie paimk piningus,— 
prispirinejo pagunda.— Jagu 
jau ne nori prisisavmt sav visu 
piningu, tai norint paimkie 
koke dali. Tavo kaiminai per 
tai ne pavargs, o tu turėsi ant 
maisto del savo iszalkusios 
szeimineles.

— Ne pasiduok pagundai! 
rodos kokis kitas balsas jiam 
kalbėjo. Dalaikik doribe o 
Dievas tavęs ne apleis, jprigel 
bes tau ižbrist isz bėdos ir var 
go-

Ilgai da teip galejosi su pa 
gunda ir savžine ant galo sav
žine ingalejo. Biednas žmoge 
lis per ciela nakti ne galėjo 
akiu užmerkt.

Nes ir turezei teipos-gi ne 
galėjo užmigt. Apsakinėjo sau 
nelaimes, kokes datirdavo lai
ke vainu visi gyventoje! Lai
ke tojo pasikalbėjimo atėjo 
jiems ant mislies, kad pasiduot 
in vaiska abiems ir prigelbet 
gint tevine no uszpuolu. Ta 
me ne vilkino, kaip pasaki, 
teip padari o gaspadorista ap- 
mislino pavest kokem doram 
žmogui Nes kur toki surast? 
Ilgai mislino nes ne galėjo to
ki aprinkt. Jau pradėjo szvist 
o turezei da sau tokio žmo
gaus ne galėjo apsirinkt.

— Atsiduokiva brolau ant 
Apveizdos Dievo!— tari tur
ezei ir pastanavijo nusiduot 
in bažnieze, idant iszpraszit 
Dievo aprinkt gera žmogų.

Tame kas tokis pabarszkino 
in dūręs. Turezei nusistebėjo 
isz teip anketibo sveczio inlei- 
do in stuba ateivi. Buvo tai 
muso biedniokelis, kuris atida 
ves pasveikinimą tarė:

— Praeita nakti maeziau 
kaip uszkasete piningus sode. 
Per ciela nakti ne galėjau už

migtie p imtas didžiausia pa 
gunda, o tai per jųdviejų ne 
atsarguma. Szitai praszau juod 
vieju labai nužemintas, idant 
savo piningus uszkastumete in 
kita vieta idant daugiau mane 
pagunda ne vargintu.

Nusidivija turezei pažiurę 
jo ant vienas antro ir teip kaip 
rodos susikalbėjo. Ant to ka 
ižgirdo isz lupu tojo vargezo, 
ne reikalavo jau jeszkot do- 
raus žmogaus. Pavedi jiam su 
atida in apgloba visa gaepado 
rista ir paskiri jiam gera alga, 
idant su szeiminele galėtu ge
rai sau givet. Nusidivijas varg 
szas ne norėjo isz pradžios sa
vo ausim tikėt ka girdi. Ant 
galo apsiverkė isz džiaugsmo, 
ba mate tame sudarima Dievo 
kuris doribe ne palieka be už- 
mokesezio.

Apvaikszcziojimas Szv.
P. M. Rožancziavos 

menesije Spalio.

Toji tai szvente pripuo’a 
pirma Nedelia menesio Spalio 
ant garbes Szv. Panos Marijos 
vi ošia katalikiszkuosia bažny- 
cziosia per vis i menesi kas 
diena. Amerike nobažanstva 
atsibuna vakarais idant duoti 
proga visiems dirbantiems at- 
silankimo in bažnyczia.

Szvente Szv. P. M. Rožan
cziavos likos paženklinta se- 
kaneziu budu ir isz sekanezio 
atsitikimo.

XVI szimtmetije. Turkai bu 
vo galingi ir baisus, platino 
rubežius savo vieszpatistes, 
naikindami visur krikszczio- 
nybia. Sultonas Soliman II 
apėmė mete 1521 Bialogroda 
o in meta po tam užėmė Ro- 
dosa.

Šėlimas II, sūnūs ir inpedis 
Solimano buvo teip-gi godus 
kraujo kaipo ir jojo tėvas. 
Paėmė jisai sala Cyprisa, dali 
Vengru ir nutarė užklupt ant 
Italijos ir paymti visa Rima. 
Parengė milžiniszka flota o 
atydaves in rankas geriausio 
savo vado, liepe užklupt ant 
krikszczioniu.

Krikszczionbzki sklypai su- 
sikuopino visi ir ant paliepimo 
Piuso V. pasidavė po apgloba 
Szv. Marijos idant toji užlai
kytu savo vaikus nog nelai
mes.

Abi flotos susitiko arti Le
panto o baisioje musztineje 
kokia atsibuvo, laimėjo giluk- 
ningai krikszczioniai, paėmė 
visa Turku flota ir plauke na
mon.

Kada krikszczionei paregėjo 
atplaukent visa Turku flota, 
sukliko visi isz džiaugsmo. 
Ant pirmutinio laivo pasiro
dė karūna su pavidalu Nukri- 
žiavoto Jėzaus o ant kitu laivu 
karūnos su paveikslais Szv. P- 
Marijos. Norints turkiszka flo 
ta buvo du kart drūtesne už 
krikszczioniu, nes tarnai Ma
rios laimėjo su pagialba Szv. 
Panos. Toje musztineje kriksz 
czioniai užmusze 30,000 Turku 
o paėmė in nelaisve 5000.

Po teip galingai musztinei, 
17 diena Spalio 1571 mete, 
pastanavijo szvente Szv. Rožan 
cziaus, nes laike tosios muez- 
tines visos rožaneziavines drau 
guves ant viso svieto adbuvi- 
nejo procesijes su rožanezeis. 
Popiežis Piusas V tikėjo, jog 
tai su pagialba Szv. Pannos 
krikszczionai laimėjo ir liepe 
už tai pridėti in litanije žod
žius ‘ Auxilium Christianorum 
ora pro nobis”.

In du metus po tam Grigo- 
rius XIII permaine taja szven
te ant szvente Szv. Pannos Ma 
rijos Rožancziavos ir paliepė 
idant kožna bažnycze turėtu 
kopliezia arba altorėli paszven 
sta Szv. Rožancziui. Pamoki
nimai ant tojo laiko likos su- 
raszyti per popieži Benedikta 
XIII.

Kaip supranta.
Sūnelis klausė motinos: — 

Motinėlė, del ko szunias turi 
tiklelus ant snukiu?

Motina:— Ba mat kanda.
S.— O ar ir moteres kan

džioje, jagu neszioje ant veidu 
tinklelus.

5 įn t i Pd i 1 Bell Telephone Dickinson 3757 w. (
SllP ! (PU A I Q Q Xlflll hll Dėl daktariškos rodos galima atsišaukti Į VI . I!!, III! ItllJ k) 1(11 Il\ UkJ pas Dr. Ign. Slanku Por telefoną ar laiž-

(J ku ir iš kitų šteitų, taipgi Kanados.
Ž —Vienatinis tikras daktaras-lietuvis Philadelphijoj — ,
s Jis yra pabaigęs augščiausius ir jau paskutinius daktariškus mokslus. Buvo1 
xmiostavu daktaru miesto Indianopolis Mokėsi ir praktikavojo The New York 
į Post Graguate Medical School and Hospital. Visi jo paliudijimai išstatyti yra' S ofiso, kur kiekvienas atsilankęs gali juos matyti.
) Dabar įrengė savo locna ligonbutį Philadelphijoj ir tarno pačiame name 
\ padirbo pui kia mcdikaliikįklinika su laboratorija, elektriškas mašinas ir ap-' 
> tieka su goriausioms gyduolėms. Čia visi ligoniai atranda teisingu pagolbą, iš- 
Ssigydo ir palieka sveiki. Štai ka liudija patys ligoniai:
C „Nuo visokių spuogų ir išbėrimų, ant veido ir kaklo ir viso kūno, taipogi 
Cnuo kitu odos ir kraujo ligų, nėra geresnio daktaro, kaip Dr. L Stankus. 
/ Daug daktaru atlankiau, bot noi vienas negalėjo išgydyti.” Taip kalba Jos., 5 Švilpa, 1011 Carlton St., Philadelphia, Pa.
\,,Šiuomi viešai išreiškiu sa- - įį_ 
? vo širdingų padėkų Dr. Stan- ~ ~ j B
Ckui už išgydymų nervų ligų 
/ir sugrąžinimų vyriškumo, 
s kuriu kiti daktarai atsisakė S išgydyti. Ir visiems su slap- 
C tomis ligomis patariu kreip-
\tispas dr. Ig. Stankų, o ne- 7 /
( pasigailėsite savo žygio.
/ A. Zmudzen, Salem, Mass. _ ,57 Pingroe St. Dr. Ig. Stankus.

GARBUS DAKTARE: neiš
randu žodžiu padėkavojimu 
Tamistai už išgydymą skau 
dėjimo šonuose ir po Širdies 1 
gėlimo strėnų ir skausmin-1 
gų mėnesinių, kurių kiti vi-( 
si daktarai neapsiėmė gydy
ti. Bet Tamistos operacija 
kaip ranka atėmė kentėjimai 
nuo manęs. Ela Mažinacky ' 

1325 S. Front St., Phila. 1 
1 John Akuotaitis, Montreal, Que. Canada, rašo: „Meilutis gydytojau.— 
pešta diena, kaip gavau nuo Tamstos liekarstas ir vartoju sulyg užrašo, jau

1 negaliu atsidėkoti Tamstai iš džiaugsmo da tik pusę liekarstu sunadojau bot| 
jau visas sustiprėjau ir baigiu gyti. Daugiau neturiu ka rašyti: nes jau ne-i

1 (reikalauju daktariškos pagalbos. Ta įkiri ligų, kuri taip daug prikankino 
mane ir kuria kiti daktarai laikė už neišgydoma, dabar jau baigia gyti. Ačių1

' 1 Tamstoms už pigų ir greitų išgydymų.” p
/ Išgydau pasekmingai ir ant visados nuo: ,
' reumatizmo, skaudėjimą šonų, sąnarių kaulų, strėnų, kojų, pečių, nuo< 

J1 visokių kraujo ligų užkrečiamu lytišku ligų, triperį, šankerį sifilį, užkietėji- 
i m ų ir nedirbima vidurių, išbėrimų, niežėjimų ir augimų ant veido ir kūno vi 1 

solcių spuogu, dedervinių ir slinkimų plauku”, galvos skaudėma, širdies, inks-1 
1 tu, kepenų ir plaučių ligas, visokias‘nervų ligas neuralgijų, drebėjimų sana ’ 

1 riu, greitų supykinta, negalėjimų miegot ir išgąstį, greitų pailsima, sunkų 
'kvėpavimų, peršalimo slogas ir nusilpnėjimų sveikatos, visokias moterų ligas 

J1 skausmingų ir nelegulorišk mėnesinių tekėjimų ir gumbo. Išgydau su ope-
cija ruplurą, apendesitis, vėžį, skilvy© augančius akmenis visokius skadulius, 
iguzus (tumors), kopomj, inkstu ir pūslės. Darau operacijas antgysliį kaulų 
nervų, smegnų, moterų ir vynj gimdančių organų, pritrauktas kojas ir ran
kas atitaisau ir padarau sveikas. Taipgi daro operacijas ant nosies, akių ir1 
'gerklės.

Dr Imta Stalus, M. D. ,220p ,s!’- ,!‘r?ad Ps,tee,!0 * Philadelphia, Pa.
Ofiso valandos: nuo 9 iki 12, nuo 2 iki 4, ir nuo 0 iki 8 vakare.

Šventadieniaisnuo 1 iki 5 popiet.

Smoking

• - j.■ ... ./ Mn, mZER & -Bkos.'i 
X, c?‘ĮJOtUS VJL'E, A'K

f * CO.,$(/caassor.

Pripažintas per Visokias Tautas kaipo 
Geriausias Isžilgio Supjaustytas '^Tabakas. 
Galima pirkti Five Brothers’ Tabaka 
Visuose Sztorose Visur.
Parsiduoda po 5c. ir 10c. Pakelei

The American Tobacco Co.

9

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

Varszavoje, kuris turi suvirsz 15 metu iszbandimo, 
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant isa 
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus Trotimua 
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydo 
Savvaliszkas Ligan. Jiojo specialiszkumas yra gydimas 
Užsisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, Plauoziu 
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubeginu 
Užsisnejusias Ligas kad ir pajinanozios nog- Tėvu, 

Reikale raszykite ant adreso
nn yni rn 638 Penn Ave., Pittsbnrg, Pa.
UlL nULCn Adinos: 9 iki 5 vakar*. Nedalo] aog 9iki tpepM,

^“KATALIKAS”—-t|
12 PUSLAPIŲ DIDELIO FORMATO ILIUSTRUOTAS SAVAITRAŠTIS.

Didžiausias savaitinis lietuviškas laikraštis, išeinantis kas 
Ketvergas mieste Chicago, Ill.

Metams lėšuoja: Amerikoje - $2.00| 
Europoje ir kitur ... $3.00 
Pusei metų: Amerikoje - $1.00
Europoje ir kitur - - $1.50

“Katalike” Skaitytojas atranda daug visokių žinių iš 
Lietuvos ir iš viso svieto, daug pamokinimų, apysakų, pasa
kaičių ir visko. “Katalikas” statoma mašina “Linotype”, 
taigi raides visados aiškios, naujos. “Katalikas” beparty- 
viškas laikraštis.

Užsirašantiems “Katalikų” duodama dovanos “Katali
ko” spaudos knygomis, o Naujiems Metams kiekvienam 
Skaitytojui veltui pasiunčiama lietuviškas sieninis Kalen
dorius.

PASTABA: Kas prisius $4.00, tasai gaus “Katalikų" visiems me
tams ir auksinę rašomųjų plunksnų (fountain pon) vertes 83.60.

Kas prisius $2.69, gaus metams “Katalikų" ir paveikslų Kovos ties 
Zalgiriaia, Lietuvos žemlapį ir Sv. Tėvo Pijaus paveikslų.

a J. M. TANANEVICZE
3244 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

&

SKAITYK, O ŽINOSI VISKĄ.

S
 Pranešu visiems lietuviams ir savo kostumeriams, kad aš 

perkėliau savo krautuvę į Chicago, ill., kurioj galit gaut: laikro
džių, laikrodėlių, lenciūgėlių, visokių žiedų, špilkų, kolčikų, 
kompasų, kryžiukų. Puikiausių armonikų, skripkų, klernetų, 

\ trūbų, koncertinų ir daugybę visokių muzikališkų instrumentų, 
k’Gerų britvų, visokio skyriaus drukuojamų mašinukių, albumų 
fl fotografijoms, guminių litarų. Monų knygų, istoriškų ir mal- f da-knygių. Gražių popierų gromatoms rašyti su puikiausiais 

apskaitymais ir dainomis, su drukuotais aplinkui konvertais, tu
zinų už 25c, 5 tuz. $1.00, perkupčiams 1000 už $6.00. Jaigu kas ne

turite mano katalogų, rašyk šiądien: prisiūsdami už 5c markę, o apturėsi mano 
Didelį Katalogų Dykai su 1000 naudingų visokių daiktų. Aš užtikrinu, kad mano 
tavoras pirmos kliasos, o prekės pigesnės kaip kitur. Perkupčiai gali gauti pįrkt 

tavorą daug pigiau kaip kitur. Kviečiu visus lietuvius ir lietuvaites su orderiais 
ir visokiais pirkiniais kreiptis pas savo tautietį

M. K. Wilkewich,
7225 So. Halstcd St. Depts. Chicago, IU»
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1220 So. taSįų
Philadelphia, Pa.
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prilenkt, isz geležies ir plienio 
visokiu maszinu ir nogimu, ne 
atbutinai reikalingu del pro- 
cios kaip vertelgistoje teip 
ukistoje.

Juk žinoma, jog be pagel
bės maszinu ir inagiu, žmogus 
su nuoga ranka, nieko naudin
go iždirbt ne gali. Kada gi ant 
to daeis žmonis liks be spasa 
bo vestie gyvenimą drauginga, 
inteligentna, panaszu in tebiri, 
ir visa apsvieta tebiri turės ant 
kart nupult ir velei ant kart 
turės stotis visi laukineis, mist 
isz laukiniu produktu ka žeme 
ižduos.

Dabartės, ant tos paveizdos 
matome, jog ir prastas mužike 
lis, turėdamas rankoja tam tin 
karna instrumentą gerai pada- 
rita, su lengvumu iždirbineje 
viską del save: drabuži, statosi 
szilta ir sausa nameli, are ir 
akeje žeme del sėjimo visokiu 
grudelu. Gali būtie, jog jis ne 
žinadomas apie tai, gyvena gy- 
vaste žmogaus, inteligentno, 
ha moka naudot isz priduotu 
jiam per civilizacije palengvi
nimu. Nes jagu tokis krizisas 
pripultu ant muso patamku 
isz muso kraujo ir kaulu idant 
ne butu spasabo ir galima pa- 
dirbt reikalingu maszinu ir 
nocziniu del dirbimo, tada bu
tu priversti visi žmonis gyvent 
kaip laukinei, ir da arszesni, 
negu sziadieninei žmogedei!

Kokia butu dekingiste del 
pro- pro- seniu, usz toki pati
kima, teip sunkaus del juju bu 
tęs, per iszpustima girriu ir de 
gi n an tęs medegos!

Turint ant misles taje baise 
ateite, ka mums reike daritie, 
idant mes ne prasikalstume 
del ateinanczios gentkartes? 
Protas ir szirdis parodo priva
lumą muso yra netiktai rūpin
tis apie ka nopaczedžiause 
naudojima ant kurinimo kokia 
norint kuro, nes apart to, pri- 
gulinczei iždestinet, ir nuola
tos perserginet ir davinet rodą 
visiems dideliems ir mažiems, 
idant ir jieje teipos-gi czeditu 
medžius, ba no to paczedumo 
bus nauda dvejopa— pirmuti
ne nauda bus, jog pats czedi- 
jentis mažiau ižduos piningu 
ant pirkimo kuro, o antra nau 
da bus toji, jog per paczedu 
ma per mus kurą, szildinsis 
atejteje, milemi muso anūkai 
ir pra- pra- anūkai.

Ne pildimas to svarbaus pri 
valumo, butu jau prasižengi 
mu, ir sunkum nusidėjimu 
kankinimu sveikatos ir gyvas- 
tes, savo gentkartes.

žaislu— žodžiu sakant, kuo- 
puikiausias ir maloniausias 
buvo Tekliutes darželis. Bet 
atėjo lietus; aptemo dangus.

— Nieko nekenkia,— ma
no Tekliute,— po lietaus ge
riau augs žolynėliai.

Lietus jau treczia diena li- 
ja be persto vos, paskui visa 
sanvaite. Neries upe pilna 
vandens. Maži upeliai nesza 
vandeni in Neri, bet vanduo, 
toli gražu, ne toks tyras, kaip 
pirma.

Tekliute pradėjo nerimas- 
tauti del savo darželio. Kada 
lietus perstojo lijęs, ji savo 
darželio nubėgo pažiūrėti. 
Bet kas? Kaip ji nustebo, ka
da visa krauta pamate užpilta 
vandenio ir jos darželio ne 
pedsakio neliko.

Apsiverke mergele karczio- 
mis, gailiomis aszaromis, nu
ėjo namo ir niekas jau jos da
bar ne belinksmino.

Vakara, kaip visada, ji pra
dėjo skaityti knyga, bet jai ne 
siseke skaityti.

— Mocziut, asz nieko nesu
prantu, ka skaitau. Be pers
toges galvoju apie darželi.

Prisiglaudė ji prie motynos 
ir su aszaromis pradėjo apsa
kinėti savo nelaime.

Motyna glaudė ja prie sa
ves, ramino ja, kiek galėdama; 
apsakinėjo, kaip Vilniuje Ne
ris karta užpylė krantus ir 
kad daug žmonių didelei nu
kentėjo.

— O dabar eik, Tekliut, 
gulti,— tarė mama.— Ryt, 
eisime sodžium. Pažiūrėsime, 
kas ten girdėti. Gal ten taipo
gi daug nuostolio padare van
duo.

Anksti ryta Tekliute buvo 
sodžiuje, kur iszgirdo daug 
liudnu naujienų.

— Visa mano sziena užliejo 
vanduo,— sako vienas.

— Karve prigėrė,— dejavo 
kitas.

— Tvora sulaužė ir nune- 
sze vanduo,— skundėsi tre- 
czias.

Liūdna buvo žiūrėti, kaip 
tie varguoliai vaikszto nuleidę 
galvas, nežinodami, kas dary
ti. Didžiai skaudėjo szirdi 
Tekliutei, girdžiant tas kal
bas, o labiausiai vienos senos 
moteries, kuriai visa darža 
vanduo užliejo. Tekliute tai- 
po-gi norėjo priminti savo 
darželi, bet susigėdo. Juk tai 
ne tikras daržas, tik žaislas— 
pamastė. Atgal einant, pabu- 
cziavo ranka savo motynai ir 
sako:

— Mamyte, asz nebeverk
siu savo darželio. Sztai szie 
varguoliai, kiek nelaimiu pri
kentėjo. Norecziau jiems pa
dėti, bet nežinau kuo. Dažnai 
galvoju, kokie jie nelaimingi. 
Asz galiu sau kita darželi pa
daryti, bet isz kur jie gaus 
szieno? Kas atgražins karve, 
darža ?

KUR BUNA
Mano brolei Jokūbas ir Juozas Zai 

kai Jokūbas 15 metu kaip Amerike, 
10 metu adgalos gyveno Washing
tone: Juozas 10 metu kaip Amerike, 
6 metai atgalos gyveno Pottsville, 
Pa. paeina isz gub. Suvaiką gub, 
Mariampolespav. Mariampoles paczto 
gmino Mokolu Kaimas Mokolu pra
szau atsiszaukt ant adreso; (gg o;)

Ansb. Zaikus
212 W. Mayberry ai, 

Shenandoah, Pa.

ŲMiON RATIONAL RANK.
reikalą su
ar dydelis.

9 ryte lyg 3 popiet
...Subatomis...

A. J. Keydoszius
-AGENTAS-

202 Troy St. Dayton, 0.

LAIMINGOS DIENOS.
Tik tas 

yra ge- į.
riansias fe
daktarasi5 Mokinti žmonis apgarsino 1 

| baisu daigta, jog muso saule 
f gauna juodulu kas kartas di- | 

dėsnius, o tai kai yra ženklu, ( 
jog saule baigė zoposta mede- ( 
gu reikalingu ant tolimesniu į 
savo veiksmiu, jog po iszsibai- j 
gimui tuju medegu, turi nūs- j 
tot ezviest ir szildit muso že- j 

i me,— užgest o per tai žeme ] 
‘ musu pagrims tamsibe, atausz , 

pavirs in szmota lado. Usztos j 
tad smertis visu sutvėrimu ir j 
gaivalu ant žemes.

Žtnonim, nemokitiem, tasai . 
į cudas gali isiduotie, abejotinai ■ 

irtame turi teisibe.— Tiejei 
; ponai, persako tokia pabaiga 
I svieto, ne nužvelgi to, jog gi- 

i mine žtnoniszka gali greicziau , 
I isznikt ir dingt, isz suvis kitos . 
į kitokios priežasties.— Tegul 
į gi jiejei teiktųsi druczei sus- 
■ kaitit kiek randasi ant muso 
B žemes medegu del kuriu yra 
| kaipo: girriu, durpiu, kerasino 
E akmeniniu anglu ir kitokiu, 
į pasirūpintu teipos gi apskaitit, 
i ant kiek ezinitmecziu isztekt 
g gali tasai zopostas kuro, tada 
‘ turės pripažint, jog su pabai- 
| ga kurio turi pasibaigt gyvata 
F civilizavoto gimimo žmoniszko 
‘ nes kuras yra glauniausia 
t veiksme, prie pabaigimo isz- 

mislu del gyvatos ir praktiki- 
E nio iszsirietejimo civilizatiniu 
I reikalo.

Persitikrina apie tai aiszkei 
, gali dasiektie, per tikrus fak- 
I tus iszaiszkinancziu, ant kaip 
f ilgai iszteks kuras.— Jog žino 
I j°g isz daigtu aprubežiuo- 
I tu neira nieko amžino— tai 

aiszku suprast jog po sudegi- 
: mui deganczios medegas že- 
r mes, turi uszstot del žmonijos 
' baisi sunkenibe, baisi katas- 
' trofa, užgimus tiesiok ant in- 

tekmes klimatiniu atmainų, no 
kenkimo vėjo, lietu, sniegu ir 
szalczio.— Dabar turėdami 
nuolatos karszta visada, sausa 
ir szilta grincze, tai to mes ro
dos ne paisome— o ir ne paiso 
meant vargu tuju, kurie gyve 
na be pastoges eziltos ir be 
valgio.

Idant ne sulauktu ateinant 
žmonije tojo baisaus laiko ant 
žemes, turime pasirūpint ant 
to ne daleist. Priguli tas ant 
supratimo ir neužmirszimo per 
muso ir ateinante gentkarte 
žmonijos, svarbiausio daikto 
ypatingai apie tai, jog visa 

t kuro medega muso žemes, po 
sudeginimui per ugni, ne 
ataugs ant naujo niekados to- 
kioja daugibeje, idant galėtu 
užvaduot vieta sudegusiu ir 
tiktie ant naujo naudojimo, 
0 kad ir atauginę tu pati per 
save girre, ne užganadins žmo 
nijos reikalu isz tosos priežas 

eztamas žmonijos kas 
kart gausiau visesi, reikalauje 
žemes del statimu triobu,— o 
tai kur tas girrios atauginęs, 
jagu ne bus vietos.

Apie tokia ateite mus perti
krina, o apie katra ir mažas 
kūdikis gali ta pati sakitie.

Kronikas ir statitiszka iszro 
do jog priesz nedaugeli amžio 
visose žemese svieto, buvo ne 
žmonios kuri gyveno ant že
mes tarp didelu girriu. Dabar
tės persimaini prieszingai— 
daugelėse žemese, teip pasi
daugino žmonije, jog ne pasi
liko ne ženklo tuju girriu, tai 
gyventoje! kožno sklipo su
naudojus taisės girres ir dur
pes, dabar turi pirkinetie isz 
tolimu svetimu galu medžiu 
del statimu triobu ir malkas 
ant kuro.

Baisi, labai baisi ateite per- 
eietato ateinancziu pakaleiniu, 
kada visur iszsibaigs girrios, 
durpes, anglei ir visa medega 
del kuro, jog už szmota aukso 
ne bus galema gaut. Ka tada 
žmonis pradės, kad užlaikit gi- 
vaste, kada daugibes darbi
ninku ir visi inagei ant nieko 
ne tiks, o auksas liks be jio- 
kios vertes?

Ant tokio atsakimo kiszasi 
atsakimas;— Jagu del iždirbi- 
mo tuju darbu, kurie dabar 
yra daromi su pagelba ugnies, 
ne euras žmonis kitokio naujo 
spasabo, ne iszras kitokios me 
degos deganczios, tada ne bus 
jokio darbo: da neturės spasa 
bo, kuruom galėtu del saves

Del muso vaiku

Mano pus brolis Antanas Lanczka 
8 metai amerike ir .Teramina Staupa. 
7 metai amerike. Abudu isz Kauno 
gub. Panevėžio pav, Vabalninku 
parap. Tegul atsiszauke ant adreso:' 

(Z8 °1) 
F. Miszkinas

Low Shoemaker, Pa 
Sch. Co.

No. 27

Mano szvogeris Ludvikas Matule- 
viczius 24 metai kaip amerike pir 
miau gyveno Pittstone ir New Yorke 
o dabar nežinau kur paeina isz Su
valkų gub., Kalvarijos pav.. Simno 
pacztas, Krosnos gmino, Vartų kai
mo praszau atsiszaukt ant adreso: 

(to 83)
J. Stenukinas

230 E. R R st. Mahanoy City Pa.

Mano szvogeris Jonas Klimauckas 
girdėjau kad gyvena ten kur apie 
Wilkes—Barre, praszau atsiszaukt 

ant adresu:
Jno. Stonska

Jefferson Line. Pa.

Petras Czepona turi znoka ant kak 
tos paeina isz Kauno gub., teipos-gi 
ir Andrius Damunas paeina isz Kau
no gub., Panevėžio pav., apie 10 m. 
kaip isz lietuvos turiu svarbu reikalą 
jis pats ar kas kitas praszau duot ži
ne ant adreso:

P. Kuszleika
Box 22 Dolo W. Va

Mano draugas Aleksandras Rada- 
vieze paeina isz Kauno gub. Rasei
nių pav. girdėjau kad gyvena ten 
kur apie Pittstone turiu svarbu rei
kalą praszau atsiszaukt ant adreso:

W. Smith
Box 341 McDonald, Pa.

Parduoda Szijjkortes ant viaiu 
Geriausiu Linijų in ir greicziausiu 

»z Lietuvos ir kitu daliu Svieto.
Siunozia Piningus in visas dalis 

rreitai, teisingai ir pigiau negu kiti 
\gentai. Mano agentūra yra po 
.riežiura Ohijos Valstijos.

Su virsz minėtais reikalais galite 
■as mane kreipits per gromata ar 
■xabiszkai o visame kanogeriause 
■atarnausiu.
<eliaujautiems in Lietuva parūpino 
‘aszpurtus su patvirtinimu Konsulio.

B. RAGAŽINSKAS

Sziomis dienomis muso 
B Ragažinskas pargabeno

tautietis 
visokiu 

garimu, Amerikoniszku ir Importitu. 
Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu, 
Arako, Kimelio. Dziniu ir t. t.
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio.

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus.

64-56 N. Main St., 
Mahanoy City.

Mano brolis Petras Marcinkevi- 
czius paeina isz Kauno gub., Pane
vėžio pav,. Pasvilio miestelio apie 
20 m. kaip amerike pirmiau gyveno 
Scrantone o dabar nežinau kur jis 
pats ar kas kitas praszau duot žine 
ant adreso:

J, Marcinkevicz
9 20 E. Maple st., Youngstown Ohio

Mano sesuva Izabele Szneideriute 
paeina isz Kauno gub., Raseinių 
pav,, Tauragės pave Gargasu kai
mo ji pirmiau gyveno apie Chicago 
o dabar girdėjau kad iszvaževo pas 
4pde in Westus, ji pati ar kas kitas 
praszau duot žine ant adreso:

Jos Šneideris
New Philadelphia Pa.
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NAUJA KNYGA
-PO VARDU-

PRIEJGIAUSES
MOKSLAS

ANGLISZKO
LIEŽUVIO BE

PAGIALBOS KITO.

Yra tai prakticzniause Knyga 
kokios lig sziol Lietuvei turėjo.

Ir teip sudėta, jog ka tiktai 
pribuvias Grinorius isz Lietuvos 
gall in trumpa laika pats per 
save iszmokti Angelskai sziek 
tiek kalbėt.

Toji Knyga druczei apdarita v 
in Franouzini raudona audima $ 
ir kasztuoje tiktai £ I. Kasztus a 
nusiuntimo mes apmokame. 5 
SAULE Mahanoy City į

<i 
u
i | 
«

U s

knrls 
pagelbi 
ligoje.

Žmonėms kų pirmiau gyvenimą® buvo
pilnas kartumo ir kankinę, dėlei ligos 
varginimo, kaipo aršiausio neprietelians 
žmogaus: vienok kaip Phlladelphijos 
MEDIKAL KLIMKOS, daktaras padavė 
'tikrų prieteliskų rankų ir gerų liekarstų 
pagelbų, tad tuoj an s apturėjo savo gorų 
(Sveikatų ir vėl pastojo i&gydytiems LAI
MINGOS DIENOS.

KADPIIILA. MED. KLINIKA, išgy
do greit, gerai, teisingai, ligos neatsi
naujina ir daugiaus išgydo kaip kiti 
daktarai: tad nepasigyrimai kaip kiti 
patys save augština, o negali darodyti, 
kad ka nors išgydg; bet PHILA. M 
KLINIKĄ, žmonės giria. 16 daugybės 
padėkavonių pačių išgydyti. Eų rašo:

Širdingai dekavoju ir tegul Jums Dievas 
atnngradija, kad Jus kiekvieną sergantį taip iš- 
gydytumet kaip mane.

Mano liga, kuri plrmiaus kankino, tnd jau 
visi skaudėjimai prapuolė; ar tai lytus ar paguda 
dabar visada jaučiuosi sveikas ir nieko neskauda. 
Gerai va.gau, taip, kad kiti pavydi man, tokios 
geros sveikatos. Vardas Phlladelphijos Med. 
Kliniko tegul pagarsėja po vlsiį Ameriką.

Su guodone
W. Zbronskis, HO BydlerSt. Muskegon, Mich.

Asz Julijonas Adomaitis, duodu žinoti, kad' 
esu sveikas ir padėkavoju už geras liekarstas Ir, 
kad taip greit mane Išgydėte. Dabar ištariu Sir- • 
ding^ačiu ir nereikalauju daugiau gydytis.

Mr. Julius Adams, 
1237 Buttonwood Str., Philadelphia, Pa.
GUODOTIN’I TAMTSTOS: Parašau aš dėkavo 

damas PHILA. M. KLINIKAI už sugrąžinimą 
man sveikatos. Kaip tik pabaigiau gert liekarstas 
ir išgijau. Dabar jaučiuosi sveikas nutvisko. Dė- 
kavoju už rodą ir geras liekarstas, kad taip greit 
mane išgydė. Todėl atvirai dėkavoju, kad ser
ganti žinotu kur reik kreiptis, kad apturėtgerę 
sveikatą. Toki daktarai visada yra verti pagyri
mo ir guodonės. Su tikra guodone, 

Barnasius Grudinskas, Port Ilenry, N. Y.
THE PHILADELPHIA MEDICAL 

CLINIC, paties gubernatoriaus legali
zuota. Kaip daugelį, teip ir tave galii 
išgydyt nuo: skaudėjimo sąnariuos, gė
limų kauluose, pečiuose, šonuose, kojo-' 
se, rankose ir kitur. Nusilpnėjimų, sėk
los nubėgimų nuo saužagystės, nervų iii 
kraujo ligas, inkstų, kepenų, ir vidurių 
ligas: kosulio, Širdies, galvos skau
dėjimo, blogus sapnus ir visokias užsi
krečiamas piktas ligas, teip ir moterių 
visokias ligas ir kurios tik užpuola ant 
žmogaus nelaimės ir varginimo. Pribuk 
asabiškai, jei toli gyveni, aprašyk ligų 
lietuviškai, apturėsi tai tikrų prieteliš- 
kų rodų, nes šitas geras KLINIKAS, 
labai pasekmingai išgydo šviežias ir 
seniau užpuolusias sligas.

Visada rašyk ar ateik, no kitur bot ant 
šito tikro Kliniko adreso:

The Philadelphia Medical Clinic
1117 Walnut St. Philadelphia, Pa.

Valandos: nuo 10 iki 1 po plot.
Nedčlioj nuo 10 Iki 3 po pietų.

Ųtarninkc ir Pėtnyčioj nuo 6 iki 8 vakaro

MAHANOY CITY, PA.
g CAPITOL STO K $125.000. SURPLUS IR PROFITS $300,000.
V , Suv.Vaht. Randai turi musu Banke sudėtu piningo.

S Mokame antra procentą ant sudėtu pininga
Procentą pridedam prie tavo piningu pirma

B i diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant
M j ar atneszi parodini knygute ar ne.
n . Mes norim kad ir jus turėtumėt

musu Banka, nepaisant ar mažas
W Harrison Ball, Prezidentas.
■ F. J. Noonan, Vice-Prezidentas.
Q W.H.KoMer Kasijerius.

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 r 
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 iaz- 
gydint-in trumpiause laika, jaigu ta galima padaryti, be palikimo jokiu blogo 
dalikusysteme. Mano būdas yra pigus ir tikras. A-------

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

“Rumatiazma” visoki 
iszgydau labai greitai.
OFISOS ADINOS: Nog9 lyg 8ad vakare.

20 Metu Senas Laikraszti

r “LIETUVA”
Iszeina kasPetnyczla

JL Chicago, 111.
Laikrasztis, “LIETUVA” 8 puslapiu, 

didelio formato, redaguojamas geriausiu 
redaktorių, talpina rasztus geriausiu raszti- 
ninku ir visuomet pilnas naujausiu ir tik- 
rausiu žinių isz Lietuvos, Amerikos ir viso 
pasvieczio, ypacz isz didžiausio svieto, 
miesto Chicago kuriame gj'vena apie 60,000 
Lietuviu ir turi szimtus visokiu paszelpiniu 
teatraliszku, bizniszku ir draugyszcziu.

-; “LIETUVOS" PRENUMERATA;-
Suvienytuose Valstijuoseį Metams $2.00 
Sziaurines Amerikos ( Puse Metu $1.00

“Exzema” ir kitas panaszas 
ligas iszgydau labai trumpam 
laike.

Asz gydžiu: 
“Užtruointas Kraujas” in 39 
diena-be naudojimo merikuri- 
uszo ar potaau.

“Stryktura” ba peilo ir 
__  Ujimo.
“Varicocele” gydau in 15 <L 
“Szaszius” ir skandalus skaroe 
iszgydau greitai ir ant visados

626 Fenn Avė.,
■ ’ Floor Front Pittsburg, Pa

Kalbame Lcnkiszkai, Rusiszkaiir Vokiszka

“Paslaptingu Ligarf’ in 3 lyg skaniJ;ji' 
6 dienas.
“Hydrocele” in 24 adynos, 
be operacijos.

OFISOS A DINOS: Nog 9 lyg 8ad vakare. H I Arftn ' 
Petnyczoje 9 lyg 5ad. vakare. Nedeliomis fl 11 I fl TP II / 
10 lyg 2ad. popiet. Gyveniu Pittsburge 1 lul,fc 
nog 15 metu toj paczioj vietoj. Kalbame Lenki;

BANKING HOUSE 
Kampas Reade Ulicze 

Telefonas: Worth 2822.

BISCHOFF’S
287 Broadway

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

Seniausi
Bankini 

Narna
Uždėta 1848m.

Szimtas Tukstancziu Doleriu ($100,000) yra musu kaucija sudėta in
Pinigus siunezime in Kraju kuo greieziausei. (rediszka kasė.
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo,
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaivių visu Linijų in ir isz

K rajaus už pigiause preKe.
Paszportus del keliaujeneziu in Kraju pastorojame.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliezkas Poperas su 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.

— : Del vygados Tautiecziu laikome atydaryta :— 
Subatoje iki 8 ad. vakare. Nedelioje nuo 10 iki 12 ad.

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

p- „, . . Ar .. / Metams $2.50.Kanadoj ir Malke -į Puse Metu n,25

Rossijos, Lietuvoj ir kitos f Metams$3.00. 
užrubežinese vieszpatystese \ Puse ” $1.50.

Užsiraszyti “LIETUVA” galima 
kiekvienam laike.
JzŠgT Užsiraszant “LIETUVA” reike 
drauge ir prenumerata siusti per 
Paczta Money-Orderi arba pinigais 
Registruotame laiszke ant iszleistojo 
banku.

Raszyk tuojaus, o gausi viena 
‘LIETUVOS” numeri ant pažiūros 

dykai. Adresuojant sziteip:

A. OLSZEWSKI
3252 So. Halsted St.,

Chicago, Ill.

ATSISZAUJilMAS! LAIBAI SVARBUS! SKAITYKIT!
$24 SZIFKOBTE IN LIETUVA $24

UŽTIKRINAM, kad niekur negausyte Sifkorcziu isz Krajaus arba in Krauju pigiau 
kaip PAS MUS (parupinam nakvine prižiūrime jusu bagaža).

L'ŽTIKRINAM kiekviena su Paspartu Rusko Konsulo.
UŽT1KRINAM, kadniekas kitas nedali teip greit ir atsakančiai ir pigiai aprūpinti 

jusu reikalu notariszku, teismhzku ir vaiskavu, atimt isz kraujaus skolas 
Bzmokcsczius, kontraktus, aktus dovierenostis ir L t.

UŽTIKRINAM, tvirta kiekvienam užganedima visame, kas prie mus kokiam nors 
reikale atsikreipsis.

AMERICAN-EUROPEAN STEAMSHIP GO.
121 Norfolk Street New York, N. Y.

Lietuviszka Agentūra
Laivakorcziu ant geriausiu Laivu 

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

Su godone

Viktoras Lapinskas
601W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.
Vienatine Lietuviszka

Agentūra Amerikoje.

Ant kaimo.
Konia visi ponai isz didelu 

miestu važuoje in kaimus va
saros laike, kad atsigert szvie- 
žio oro. Teip pas viena darži
ninką apsistojo ant kėlu dienu 
ponelis su savo cielu lizdu o tu 
rejo ir kalaite su savim. Vie 
na diena ateina tasai daržinin
kas su skundu:

— Szviesiauses ponas gra
fai, kaluke ponios grafienes 
man in koja inkando.

Ponelis davė mužikui 5 ka
peikas už skausmą o in lekaju 
tarė:

— Hei, Jasian! iszmazgok 
kalaitei gerai snuki, ba suter- 
szi sav in mužiko koja!

Vienatine Lietuviszka Banka su kapitalu §75,000 
kuris randasi popriežiura Valstijos Pennsylvanios ir 
talpinusi locnam name kurios verte isznesa apie- 
$150,000.00. Priima piningus ant paczedumo ir 
moka 4 procentą. Siunczia piningus in visas dalis 
svieto, greieziause ir pigiause. Agentūra minėtos 
Bankos P. V. OBIEt’L'NAS & CO., parduoda 
Laivakortes ant geriausiu liniju^apsaugoje namus ir kitokius 
rakandus nog ugnies; užlaiko Regeotalna ir vedimo provu 
kancelarije po vadovyste Karoliaus varasziaus Notariuszo už 
tvirtinto per Gub. Vai.Pennsylvanios; padaro Doviernastis ir 
kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Russijos Konsulis.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
AGENCIJA P. V. OBIECUNAS&CO

5Į^Cor. 12-tli. & Carson St., S.S.Pittsburg, Pa

Katalogas Dykai?
Puikiausių ir geriausių: Ar mon ikų. 

Koncertinkų, Klernetų, Smuikų ir kito
kių muzikališkų instrumentų, t e i p g i. 
lietuviškų knygų ir kitokių daiktų.

Užsakymus išpildo teisingai, greitai ir 
saugiai per expressu ar pačtų. Pasiusk 
savo aiškų adresą ir pačto markę, o Katalio- 
gą gausit dykai! Rašykit šendi, adresuojant;

M. J. DAMIJONAITIS
812 W. 33-rd St., CHICAGO, ILL.

Tekliute.
Tekliute vasara praleisdavo 

sodžiuje ant Neries kranto. 
Upe czion visai kitaip iszrodo, 
kaip Vilniuje: siaura, krantai 
žemi, vietomis apaugę miszku.

Ji labai mylėjo upe ir visa 
laika bėgiojo ir žaidė ant jos 
kranto. Žiurėjo in tyru van
denėli, kuris taip daug kelio 
perbėgo in gražius blizgan- 
czius akmenėlius vandenyje, 
retkareziais mete szakele upes 
viduriu, o kada ta nuplaukda
vo, vijo ja.... Bet kur tau, 
nepavysi! Sudiev, sudiev!— 
reke tada Tekliute,— plauk 
ir nenusigąsk dideliu juru. 
Ji žinojo, • kad Neris in juras 
nesza savo vandeneli.

Ne tiek upe Tekliute gėrė
josi, bet y paežiai josios kran
tais. Tokie puikus, tokie ma
lonus, kad ji negalėjo atsigė
rėti jais, ir užmanė pasisodinti 
czion darželi.

Pradėjo darba. Gavo kas
tuvą ir grebli. Kasinėjo, pas
kui rinko akmenėlius tvorai 
tverti. Kada viskas buvo pri- 
ruoszta, ji persodino rože isz 
mamytes darželio, paskui pri
sodino daug visokiu žolynė
liu.

Padirbo ji vartus, paskui 
mažuczius suolelius, ant ku
riu tik žvirblis galėjo tupėti, 
ir prisodino daug rūtelių, ku
rias ji labai mylėjo. Neuž- 
mirezo ir paraszyti, kad: “szu- 
nims ir katėms eiti draudžia
ma.” Dabar ji atneeze savo 
lėlės. Czion dar buvo ir kitu

Ka užsiima pardavinėjimu visokiu 
bižniu kokiu tik randasi. Pasekmin 
gai savo darba atliekame. Jaigu nori 
savo bizni parduoti tai kreipkitės pas 
mus, mes rasime pirkėja. Pirkėjui 
patarnaujame dykai. Jaigu mislini- 
nate pirkiti Farma arba Namus krei- 
pkytes pas mus asabiszkai arba per 
gromata. Mes visada turime daugybe 
visokiu Namu ir Farmu, dydeliu ir 
mažių už labai pigia preke.

Adresą vokite

A. K. Abraitis & Co.
...REAL ESTATE...

137 N. 13th. St., Philadelphia, Pa.

Szenadorije ant sorkiu.
Antanas atvede savo paczia 

ant sorkiu parodit ba da ne 
buvo maczius o privedias prie 
verbludo pradėjo paeakotie 
paczei.

— Tai matai Magde szita 
kuprota žveri, tai jisai per 10 
dienu dirba ir ne nesumurma, 
ne nepraszo valgit. Tai rots 
kaulus ir geras žvėrelis, kad 
tai visos moteres turėtu toki 
būda kaip verbludai, tai butu 
ezventas givenimas.

Pati: Gana szvintuk, su sa
vo pasaka, aez tave duosiu ant 
parodos, ba tu per 10 dienu 
geri ir valgai ir ne dirbi.

JAUNI VYRAI
SENI VYRAI

VIDURAMŽINI VYRAI
fždaveme Didele Knin|

Dainų susidedanti

390 DAINŲ

, n. kfatalfa'

Stejtas .

Kontorų Bankinis ir pardoviite Szipkorczin ant visokia Linija 

Del Draugyscziu— 
Pristatau pnikes Szarfas 

Juostas, Kepuras, Karūnas 
Špilkas ir L L 
§u kokiu noru reikšta 
kas-link Szipkorczin, 
Piningus ir Lt. 
Raižykite pas mane « 
aplaikyaite teisinga

ia

jos.

UodiailioV“' 
law Me* 
ieturia«

Trumpas teatras po var
du musu mitingai.

Gerklevicze:— Brolei! pra- 
ezau balso: jagu Gunglevicziui 
duosite paezelpa, tai asz nuo 
draugistes atstoju.

Baubleviczius:— Brolei! 
praszau balso: jagu Gunglevi
cziui ne duosite paszelpa, tai 
tegul jus visus per.... aez ne 
busiu sueaideje.

Kreizius:— Ordel! Jagu 
Gerkleviczius ir Baubleviczius 
bus draugisteje, tai asz dėka- 
voju už draugiste!

Keli balsai:— Asz patver- 
dziju!

Darosi sumiszimas, kliksmas 
ir bjaurus plūdimai.

Kortina užsidaro.

-/ Knyga druczei susiūta.
/ Kas nusipirks, ras visokiu 
•A Dainų isz visu užkaboriu kn 
J dainoja Lietuvoja.

■a Nusipirkite o turėsite Dainei u, 
ų Per ciela meta ant visu dienelu

g “SAULE”
S Mahanoy City, Pa

“Lietuviszkas
Dainorius”

SUSIDEDANTIS ISZ 

390 
Visokiu Dainų 

368Puslapiu; 6x9 col. Dydumo.
PREKE $1.

Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

—: Adresą vokite :=
VV.D.Boczkowski-Co

W. Rynkewiczius
-iNOTARIUSZAS:-

233-235 W. Centre St., Mahanoy City, Pa. 
Apsaugoja Namus ir Namiuus Rakandus uog Ugnies.

didžiame LietuTiszka Agentūra. F
Parduoda Szipkortes ant 
risokiu drueziausiu ir 
reriausiu Laivu, 
aiuneziu Piningus in

Visas Dalis Svieto 
rreieziause ir piginus®. 
Visi tie kurie per mua 
iunte apie tai geria žino

Iszduoda Doetovierne 
tai tu ka nori savo dali

50,000 
KNYGŲ

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie būdama 
neprotingi dasileida perviršumų—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukie amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos,— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena Iš tuo knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie igauna 

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

vyrai kurie tur Užnuodljlma kraujo, arba syflll. 
Triperi, arba gonorrhoea, Nuellpnelma, Abel* 
na pragaišti špeku, Pragaišti gyvybes sky

stimo, Naktinius nubeglmus, Rheuma- 
tlzma, Organiškas Ilgas, Pylva, Kepenų, 
Pūsles Ir Inkštu ligas, gali but galiutinai 
išgydyti sava nuomusė, privatnai ir slapta, su ma^ 
žais kaštais.

Tūkstančiai vyru atgava sava tobulą sveikatą, spėkas 
ir stiprumą per pagėlbą tuos knygos. Ji i ra krautuvė ži
nios ir tol pina šiam tykrus slaptibes, kurios vyras turi 
žinoti. Netrotikiet sava piningu mokiedami už prastus, 
bevertės, vaistus iki kolaik neperskaitisti šitą knygą Ji 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai isigy- 
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI DYKAI. 
Męs užmokam ir pačto. Išrašik aiškeie sava varda, pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk Ji šendena.

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

Godotini: Aš esu užinteresuotas jusu pasiuliminul dykai 
siunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsiustumet man 
vieną iš tuo knygų.

Vardas ir pavardė

Adresas

DYKAI 0111 VYRU
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I8ZPARDAVIMAS
VASARINIU DRAPANIU.

Vyrams ir Vaikams Siūlai ir 
visokiu Vasariniu Apredaliu.

Sziame laike kada Vasara baigėsi, musu 
sztore lieka daug Vasariniu Drapaniu ir kitokiu 
apredaliu kurie daug vietos užima ir nenorėdami 
laikyti ta tavora per Rudeni ir Žiema, pastana- 
vijom iszparduoti visus vasarinus aprcdalius 
už labai pigia preke. Žinoma dar vasara 
nepasibaigė ir da turėsime szilumos invales, 
bet visgi szitam laike sztorninkai jau perka 
Rudenini ir Žiemini Tavora ir turi padaryti 
vieta kur jias padėti. Todėl jaigu reikalaujate 
vasrinio siuto arba kitokiu apredaliu, tai dabar 
turite gera proga pirkti pigiai ir suezedint 
piningus. Ateikyt patis peržieureti szita 
tavora o jaigu reikalaujate kokiu vasariniu 
apredaliu tai geresnes progos neturėsite teip 
pigiai pirkti kaip dabar.

W. RYNKEWICZ
3-235 W. CENTRE UL.

Žinios Vietines.
— Ketverge “Columbus 

Day.”
— Dieneles kas kart szal- 

tesnes.
— Po pedei ne kuriems da 

ir szendien guoges neiszgara- 
vo.

— Juozukas vela su savo 
paeziule turėjo revolucije su
daužydamas naminius rakan
dus ir t.t. Po atsilsejimui cypė 
je likos paleistas.

— Guodotinas kun. S. Pau 
tienius aplaike nog biskupo pa 
liepimą, jog yra paskirtas in 
Shenandorio lietuviszka Szv. 
Jurgio parapije. Vėliname ka- 
nogeriausio pasivedimo naujoi 
parapijoi ir £kad Dievas greit 
su!a'bintu parapijonus ir kad 
visi ergelei ant visados pašilau 
tu. Kas pribus in Mabanoju 
tai da ant tikrųjų nežinoma.

— Kasiklos ketina teip pa- 
czei iszdirbti kaip ir praėjusi 
laika.

PIRMUTINIS DIDELIS
Kuri parengė Y. M. L. I. 

Klobas isz Mahanojaus ant Se- 
redos vakaro 18 d. Oktoberio 
ant Boczkaucku naujos sales. 
Bus tai didžiausias balus, ba 
Mahanojuje tokio balaus da 
nebuvo. Balus prasidės ant 7- 
ad. vakare ir trauksis lig 7-ad. 
ryte, todėl galesite szokti kiek 
kas norės. Ateikyte visi o visi, 
seni ir jauni, ne tik isz Malia- 
nojaus bet ir isz visu aplinki
niu miestu ir miesteliu, ko dau 
giau tai geriau. Muzike bus 
pirmos klasos ir grajis Lietu- 
viszkus ir amerikoniezkus 
szakius. Neužmirszkite Sere- 
dos vakara 18 d. Oktoberio 
ant Boczkaucku naujos sales. 
Inžanga tiktai 250 ir tikietus 
dabar galima pirkti pas sąna
rius tojo Klobo.

PIRMAS KONCERTAS
IR BALUS

Mabanoy City, muzikaliszka 
Draugyste “Birute” po vado- 
viste Brof. A. Sodeiko paren
gė dideli Koncertą ir Balu ant 
naudos Sz. Juozapo Parapijos. 
Atsibus Utarninko vakara 24 
Spalio (Oktoberio)’ant Bacz- 
kaucku naujos sales. Dabar 
Lietuviai turės gera proga isz- 
girsti Lietuviu darbsztuma ir 
atjauta Lietuviu sąnariu arba 
ir Lietuviszkus pasilinksmini
mus, tai yra szokius, kuriu Ma 
Hanojaus Lietuviai 
ir nelinksminosi.

Koncertas susidės 
kiu Lietuviszku
dainelių ir szokiu. Po koncer
tui atsibus balius ir gales visi 
szokti teip ilgai kiek kas no
rės.

Taigi Lietuviai Tautiecziai 
katrie atjaueziat irmilite lie
tuviu kalba tai kviecziame ant 
szito koncerto kuo skaitlingiau 
sei susirinkt o ateje nesigaile- 
sit ir geisit daugiau tokiu va
karu. Kvieczia Komitetas.

Tikietus isz laiko galima 
gauti pas “Birutes” narius, In
žanga 500 350 250 Merginoms 
ir vaikams 150

negirdejo

isz viso- 
Tautiszku

Cherry Ill — D.-.rhd g-. > Gilberton, Pa.— Juozas 
-«i eina, i-z kitur pri or vusiarn O’ Boyle yra Icon iniukll visztu- 
darbus Runku gaut. ko su dviems galvoms kuri nu-

— Lietuviu ne <1 de’i-bure-ivt-že ant. Blumsburgo fero.
lis tik apie 80 familiju ir visi! — Ne senei kokie tai pik- 
sutikime gyvena, yra apie 3• tadarei bandė uždegti rusiszkn 
lietuviszki šelmiai ir viena me.!cerkve Meizville, nes in l.-iika 
s’nyczia, ir visi daro puiku biz i likos pateminta ugnis ir už- 
ni. g inta. Parapinis komitetas

l-iei gesi visom pajėgom surasti 
I p'ktr darius.
i Beckemeyer. Ill.— Dar- 
I bai gerai eina uždarbei nesz- 
lekti nog 3 lig 5 doleriu ant 
dienos.

Port Carbon, Pu — D r ai 
gerai eina net vi-kas braszka, 
isz kitur pribuvusiam darbas 
nesunku gaut.

— Lietuviu yra apie 17 
familiju ir visi sutikime gyve
na.

Linfield, Pa.— Darbai ge 
rai eina, dirba po 5 dienas aut 
nedėlios uždarbeinemenki nogi 
$1.50 lig $4.50 aut dienos.

— Lietuviu yra apie 3 fa-! 
milijos ir 4 pavienei ale isz tu 
visokiu atsiranda, Del neku- 
rios moterėles p. Baltruviene 
labai reikalinga.

Win. Simanaviczia New 
Philudelpuia Pa.

Yra tai specialistas kriau- 
ežius, ka tik pribuvęs isz Bai 

j timores ir uždėjo kriaueziu 
szapa New Pbiladelphijoje ir 
siuva visokius siutus ir overko 
tus pagal naujausia mada, pi
giai ir atsakaneziai. Eikyte 
Įias Simanaviczia o busite už- 
ganedyti visame. -j ų

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

SHENANDOAH, PA
— Liūdna labai, jog teip 

dydele parapije kuri susideda 
isz inteligentnu vyru nupultu 
teip žemai idant duotųsi traukt 
sau už nosių kokiam ten svie- 
tiszkam tvariniui kuris yra 
prasimynias kuningu! Jagu 
buvote ir esate gerais katali
kais tai ir ant toliaus jiais pa- 
silikyte o nemainykite savo ti
kėjimo kaip daro ne kurie 
protestonai: szendien reforma
tais ryto episkopolais o už ne- 
delos baptistais. Dievas sutai
kins viską ir vela užžides tvar
ka terp visu o lietuviszki var
pai vėl szauks tikinezius in 
puikia bažnycze, Nesiduokyte 
apdumt akiu netikram prana- 
szui turekyte truputi kantry
bes o biskupas prisiuns gera 
kuningeli kuris prigulės prie 
tikros Rimo katalikiszkos Baž 
nyczios isz ko busyte užgana- 
dintais.

— Norėdamas užsikabyt 
ant anglinio trūkio mierije isz 
keliaut toliaus ir jeszkoti dar
bo, Jonas Sėmenis, 28 metu se 
numo paslido po ratais kurie 
atpjovė jiam koja, pažeido vi
durius ir teip ant kūno likos 
supjaustintas. Badai nog 
žeidimu mirs.

pa-

jau 
ap- 
tos

Erie, Colo.— Darbai 
suvirsz metai kaip szitoi 
linkinei straikuoja, tai isz 
priežasties tegul niekas neva- 
žuoja in czionais,

— Szitas miestelis 
bet labai dailus.

— Lietuviu yra dvi 
jos ir vienas pavienis 
grąžei užsilaiko.

mažas

famili- 
ir visi

DarAmsterdam, N. Y.— 
bai slobnei eina dirba po 3 ir 
4 dienas ant nedėlios, uždarbei 
menki, isz kitur pribuvusiam 
darbas sunku gaut.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis, isz tu visokiu atsiranda, 
kur pas vaita tankei atsilanko 
už terlu susidaužyma.

— Parafijos reikalai gerai 
stovi isz priežasties musu gero 
klebono, czionais yra 4 drau
gystes, du vyru ir dvi moterių 
ir visos gerai stovi.

— Amsterdamo mergynos 
labai nuliude isz priežasties 
štoko vaikynu jagu isz kur 
pribūtu pora tuzinu tai gautu 
po grąže ir dora mergyna, tik 
del nekuriu mergele p. Baltru
viene labai reikalinga, o del 
nekuriu sporteliu p. Taradai- 
ka.

— Garnys pralėkdamas pro 
p. Jurgio Nevulio stuba pali
ko sveika ir drūta sūneli, te
gul dievas augina ant džiaugs
mo teveliu.

Midland, M’d .— Darbai 
gerai eina, darbu kitokiu nėra 
kaip tik anglių kasyklos, isz 
kitur pribuvusiam darbas ne
sunku gaut, uždarbei nog 
$2.25 lig $5.00 ant dienos.

— Lietuviu didelis būrelis 
apie 50 familiju isz tu visokiu 
atsiranda, del nekurie moterė
liu p. Baltruviene labai reika
linga.

Mt Carinei, i'a.— Darbai 
pusėtinai eina, nevisi vienokei 
dirba.

— Parafijos reikalai gerai 
stovi.

■— Lietuviu didelis būrelis, 
ir visi malszei užsilaiko, tik 
yra keli toki ka pasirupeziuo- 
ja bet vela tuojaus susitaiko.

— Nekurioms moterėlėms 
p. Baltruviene labai reikalin
ga-

Clarksburg, W.Va — Dar 
bai pusėtinai eina dirba po 4 
ir 5 dienas ant nedėlios isz ki
tur pribuvusiam darbas nesun 
ku gaut.

— Lietuviu mažas būrelis, 
bet ir tie nesutikime gyvena, 
p. Taradaika del nekuriu vy 
relių labai reikalingas.

— 24ta diena patiko baisi 
nelaime ant geležinkelio, trū
kis užmuszdamas du lietuvius, 
Jurgi Valentą ir Joną Juods 
nuki, kas norėtu apie juos pla
tesni apraszyma tegul raszo 
ant szio adreso:

W. Lovnick
308 N. 4 th St.
Clarksburg W.Va.

Manchester Conn.— Dar
bai gerai eina net viskas brasz 
ka, isz kitur pribuvusiam dar
bas nesunku gaut.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis, ir visi sutikime gyvena. 
Del nekuriu mergeliu p. Bal
truviene labai reikalinga.

Ballticll- Mieli.— Atsira
do daug milaszirdingu žmonių 
per kurios surinkome aukas 
del Jono Langes per Mike Mi
liukas $10:75 už ka szirdingai 
isztariu aeziu del visu aukau
toju.

Me. Donald, Pa.- Dar 
bai gerai eina, dirba pilna lai
ka ir už darbei geri, nog $1.50 
lig $5.00 ant dienos.

— Lietuviu didelis būrelis, 
apie 200 isz viso, vaikynu 
daugiause, ir visi grąžei užsi
laiko, tik nekurioms moterė
lėms p. Baltruviene labai 
reikalinga ba per daug aluti 
mauke.

Nusipirkite 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 pristatyt

S. Norkewicz
408 West Mahanoy Ave.

keletą

NO. 6.
Visam

W.TRASKAUCKAS
Pirmutinis Lietuviszkas.

GRABORiUS

La:dnja Kimus Numirusio Pa»nmd 
Ry ginus ir Vežinus del Parivažinej n 

Krausto Daigtus ir t t
Viską atlieka ka n eriiin.se ir puikiausi 
Su virsz minėtais reikalais kreipkitės pa 
;in o busite visame užganėdini aies.
>20 W. Centre St. hanoy Cit.i

M. VARZINSKAS
Lietuviszkas Fotogratįstas 

205 E. Centro St. Malimoy City.
------- o--------

Plūkei ir pigei nutraukė v i šok et Fotogra f-jas 
Padaro Didelus Fotografijas isz mažių ir 
inde Ja in Reiuųis. Indeda in Špilkas 
Kompasas ir L L Panirto la viankea Retinas 
Lietuvei su virsz-minetais reikalais netur 
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoji 
ir patinstama Varžinska kuris padaro 
viską kanogeriaitse o ir busite užganėdinti, 
feipgi daro Fotograpijaa ant Post Karusiu.

Ant Sudžiaus
J. J. MORAN

Demokratas. Isz Pottsville, Pa

Kas Nori Pirkti Ar Parduoti
rjVW/ Knvo Namus ar Farma te- 

atsif-zaukia pas mane.
Pirkejiai lai inu atvažuoja 
I ns ,nanc visu szal'u 

—į~; _ uC A ir Kanados.
Fai mos Mass, ir Conn., 
Meiluose yra geriausios 

už tai kad randasi daugybe fabriku. Groma- 
tas piaszau raszyti lietuviszkai arlenkiszkai. 
J.F.Richard, I40 Maple St., Holyoke, Mass,

— Ponai biznieriai jago rei- 
kalaujete puikiausiu sieniniu 
kalendorių ant 1912 meto atej 
kyte in redysta “Saules” o gau 
šit visokiu, pigiau ne kaip pas 
agentus.

-Simonas Milauctafnog 632 W 
Mabanoy ui., pristato in namus 
anglius, krausto naminius daigtus, 
turi gera arkli ir bogie del pasamdimo. 
Savo darba atlieka atsakaneziai ir 
teisingai. Su virsz minėtais reikalais 
kreipkytes pas jin o busite užganedyti.

n-Aon

Ant pardavimo.
Namai ant Išturiu familiju 

ant viso loto po no. 604 — 606 
West Center ulyczios. Dasiži- 
nokyte ant adreso: (p J')

Thomas Ilaughney
12 E. Mali. St.

Mabanoy City, Pr

Ant pardavimo.
Namas su groseriu bizniu 

Gilbertone, Pu. Paršiduos 
drauge arba atskirtum, (to 82) 

S. Luckas
B< x 54 Gilberton, Pa.

Nemokėk dykai §10.00,
Apsigarsintoju. Jeigu apser 

gate liga, tai eikite pas savo 
miesto aaktara.

Jaigu turi dantų gėlimą: kor 
nūs ant kojų, tai gausi po 50 
gyduole. Jaigu nepagelbetu 
bus sugražinti piningai. Teip 
gi iszsius placzes informacijas 
no ko plaukai slenka ir plin
ka, pleiskanų atsiradymas ir 
nupuczkave veidai. Tukstan- 
czei dekavoja už dyka rodą. 
Raszyk tuojaus ant adreso:

Gratis Specialists
Box 106 Sta. W.Williamsburg 

Brooklyn, N. Y.

VALSTIJOS KASIJERIUS LAIKO PININGUS BANKEMERCHANTSBANKING TRUST COMPANY
MAHANOY CITY, PA.

Dr. O’Malley, Specialistas.

Ruptura .Kervlszkl ar Kententl Vyrai
Yra klaida, labai didele klaida, patro- 

tinimas laiko ir piningo, o ir nereikalingu 
kentejimu, idant pasitikieti ant namiszko 
gydimo del aplaižytos arba nerviszkos ligos 
katrų paprasti daktarai mažai žino arba 
visai ju nesupran'a. Daug kartu mes 
esame pa--7.au k i pataisyti klaidas tokia 
Nesuprantanti! Daktarių ir 
teip vadidanins Specialistus 
kada liga teip toli insigavo kad beveik yra 
sunku jia isznaikyti. In kentenezius mes
sakom: Matyk DR. O’MALLEY garein 
ga specialistas del greieziausio ir atsargiau 
šio gydimo: Szirdies, Kepeniu, Ink->t*i, ar 
pūsles, pas'aptu vietų Ligos, Rup mos, 
Varikocele, Krauja-tekio, Fistula, speciali 
akos Ligos, Kroniszka ncsmag-uuas, visokios 
paslaptos Ligos Vyriu, Užtrucinimns kraujo 
ir t t- ( Gydome szimtai tokiu sunkiu lig i. 
pasekmingai, kur vietinis daktaras gal tik 
viena gydo. Muso gabumas yra juso 
protekcija. Preke prieinamos. Kreipkitės 
pas mus su iszlikima.

FR. STRAWINSKAS
Lietuviszka Krautuve

...Vyoo, Likeru, Areilkoi ir Alaas...
Atraszykyt man gromata, o asz jus 
pertikrinsiu kad galit pas mane gaut 
tavora pigiau ne kaip kitur.

Fr- Strawinskas-
1807 Carson St., S. S.

Pittsburg, Pa. .„.„k

A. G. GROBLEWSKI
Cor. Elm & Main Sts. Plymouth, Pa. 

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

Garsiu Lietuviszku-Lenk szku Vaistu.

158 S. Washington St., Wllkes-"arre, Pa.
Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai 

susikalbama ir susiraszoma.
Suvirszutr 30 metu daktaravimo 

mieste Wilkes-Barre, muso glaunas 
ofisas. Prisiusk 2o. marke o gausi 
Knygute apie Ruptura dykai. (Tues)

Geriausias Lietuviszkas 
Sziauczius ir Czeveriku Sztcras.
Parduoda visokius apsiavimus už pigesne 

preke neg i kitur. Užlaiko vi>ok:u Czeveriku 
ir Pantuplu del vyriu, moterių ir vaiku, 
Geriau-ius skurinius ir guminius darbinius 
Czebatus ir Czeveiikin. Priima visokius 
pataisymus ir atlieka dai ba drueziai. puik'ai 
ir pagal naujausia mada, pigiau negu kiti. 
Pirkyte savo aysiavimus pus mane o busite 
užganėdinti ir suezedinsite piningus.

Vaikams ir Mergaitėms turiu puiku baltu, 
geltoniu ir kitokiu k iloriu (zeveriku ir 
Pan'aplu ir per szita menesi parduosiu už 
labai pigia preke. Neeikyte passvetimtau 
tezius p rkyte pas tautieti:

Simona Waluna 
526 IV. Centre UL, 

Mahauoy City, Penna.

$100 NA G RADOS

Paraszyk numera kožnam langelije, nu- 
meias turi but neaugsztesnis už 19 ir sudek 
teip kad ant kožno s-zono padaryti 45. Pu 
iszribziniii atsiusk mumis ir ja’gu atrasime 
kad gerai sudej iai, mes t-da atsiusime jumis 
patvirtinta kvitą vertes $100 ant 4 puikiu 
lotu, 10,0110 kampiniu judu dydumo, tik 10 
milu nog New Yorko miesto, Kegulariszka 
preke tu lotu yra $199. Ja:gu gerai iszriszi 
virsz minėta i -zriszima tada kasztuos t k $99 
szita suma gali užmokėt ant syk $5, po tam 
$3 ant menesio Atsiųskite iszriszima ir 
praszyk kad atsiusti jumis mapas irinforma- 
apie musu lutas. Adresavokyte:

Reikalaujame geru agentu visur.
LIth. Dept. 2, Room 912,63 Park Row

Kiekvienas Lietuviszkas Sz torn in kas 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kad musu 
taut eezei reikalaudami galėtu nusi
pirkti ir nereikalautu iszduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose npielinkese. Sztouninkai 
raszykite pareikalaudami m>-8 gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuvi-zkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojame.
Egit;tero No.l............................... 25c.
Eg'ntero No.2............................... 50c.
Ztnijecznik........... 25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai..............................35c.
Meszkos Most is............................. 25c.
Trejanka ...........................
Linime .tas vaikams .... 
Gyduoles nuo Kosulio ... 
Liepiu Bahamas .............
Anty-Lakson del vaiku _______
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių .25c.

” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c. 
Vanduo nuo Akiu................ «....25c.
Ugniatraukis...
Skilvio Laszai...............................25c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir

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

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

Kojų.......................................... 25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Papauio.................. 15c.
Gyd. nuo Grippo......................$1.25.
Plauku apsaugotojas....................50c.
Muilas del Plauku...................... 10c.
Milteliai nuo Kepenų.................. 35c.
Rožes Baisumas............................ 25c.
Kinder Bubamas..........................25c.
Bobriaus Laszai.
Szvelnintojas................................. 35c.
Kraujo valytojas....................... $2.00.
Nervu Ramintojas................... $1.00.
Egzema arba odos uždegimas

pas Vaikus ..........................$1.25.
Pleisteris (Ka^ztavolo)................25c.
Pamoda Plaukams....................... 25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise...... 25c.
Gyduoles nuo Riemens........ ......... 50c.
Vengriškas Taisytojas Ūsu......... 15c.
Inkstu Vaistas..............25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles.......... .................25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba

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

.25c.
..25c.
25c.
25c.
,25c.

.iiac.

■60c.

Introligatorne.—
APD1KBTEVE KNYGŲ.

Aysidirba senon maldaknyges, istorine> 
natos ir laikraszczei, kaij>o tai:

Linksma Valanda, Dilgeles,
Dagis, Draugas, Tėvynė ir 1.1, 

Prisiunsdami knygas apmokekyte paczto a 
ekspreso kasztus. Adresas:

Lithuanian Bindery,
Si4 W. Spruce. Alahanov City. ’

Iszpanijos karatus turi daugeli ergelio.
Ne tik ka jojo sostas vos laikosi isz priežasties visokiu 

mergų su kurioms draugauje, bet po visa karalista pakylo 
straikai ir neužganadimai padonu. Ar ne bus teip kaip su Por 
tugalijos karalum j

...PERSITIKRINKITE SAVO PROTĄ...
______ r užstojimas vyduriu kankina 

" Į per visa laika?
' __ į Dispedsia szirdes deginimas

ir atsirūgimas?
ti I 11 II į Galvo pleiskanos ir nežei- 
ĮJ J U (J ; jas papuczkai ir dedervines?

j Plaukai slenka arba nori 
■ — kad užauktu story?

Tai neat bok apie ligas; pats iszsigydiri be 
daktaro su gyduolėms kurios milijonai yra 
užganedyoti per 34 metus. Neuzduokite po 
desetkus ar szimtus doleriu. Jeigu netikite, 
tai raszykite pas:

Reliable Specialists
lb. I06.W.8 South & B’way; Brooklyn,N.Y.

Krajavi Szkaplierei.
Austini krajevi szkaplierei 

parduodam saloninas ir bovel- 
ninas po 250 už tuziną szilki 
nes po 400 už tuziną agentams, 
prisiunezeme prabas del pažiū
rėjimo. Trejos devineros (Tra-| 

l-..„.-.^„ ...i,

J. KAZLAUCKAS
Parduoda Szipkortes

Už kompanijų preke ant 
ir greieziausiu Lsivu. 
visokius Dokumentus ir 
per Konsuli. Duodu 
visokiuose reikaluose.

J. Kazlauckas
73 West St. New York, N.Y,

geriausiu 
Pardarau 

paliudyju 
patarimus

rejimo. Trejos devmeros (Tra-, Teisinga Krautre, nes tikras Lietuvis užlaiko 
jenka) krajeva palangos aptie-1 Malonus Viengenoziai: 
lzr»Q n i n ia cvnrn enn Turin snn nž ornrbo rkos bertainis svaro 250 už šva
ra trajankos 900 už 10 svaru 
arba 40 bakstliu $5.00. Po 
pieros del gromatu raszymo 
su visokeis apskaitymais ir su 
tam pritinkanezioms dainelėms 
parduodam po 250 už tuziną, 
100 popieru už 750, 1000 po
pieru už $6.00 2000 už $10.00 
popieros su kopertais, visokiu 
pavinezevoniu altorėliu ir szil 
kiniu abrozeliu, su lietuvisz- 
koms maldelėms parsiduoda 
tuzinais ir szimtais visokiu 
knygų ir maldaknygių, reika- 
laujem agentu ir duodam gera 
uždarbi:

Adresavokyte, 
K,.J. Intas

Box 1724 New York, N.Y.

(ės o;)

Turiu sau už garbe praneszti jums 
kad, užlaikau krautuve su daugybe 
visokiu tavoro. Pas mane galima 
gauti naujausios mados Laikrodėliu, 
• Žiedu, Kryželiu, Armo

nikų, Skripku visokiu 
Mužikalisku 1 nstrume^ 
tu, Britvu, drukuojam^ 
Maszinukiu, Albom 
Potogjafijoms laiki tie 
Istoriszku ir Malda 
kningu, visokiu popieru 
Gromatoms rasziti su 

pasiskaitymais ir dainomis su 
konvertais tuzinas už 25o, 5tuzinai už 
$1 Perkupeziauis 1,000 už $6 Magisz 
kos Kazyres S3. Jai norietumete 
mano nauja dydeli Katalogu prisiu- 
skite 2o. marke ir aplaikysite, kuriame 
telpasi daugybe naudingu daiktu.

Maloniesite kreipkties su sziokais 
pirkimais ant szio adreso:

W.WAIDELIS
112 Grand Street BrookljB, N, Y.

In vales geras del valstijos yra gana atsakantis 
del tavęs.
Surplus ir Kapitalas Stakas yra 33 procento 
sudėtu piningu.
Kam laikyti piningus dykai, jaigu piningas gal 
padaryti pininga ir prietelius per sudėjimą 
piningus in szita liauka.
Atneszkyte savo piningus czionais, ateis kada 
tokia diena kad tau padarys giaro.

D. M. GRAHAM, Prezidentą*.
C.L. ADAMS, Vice-Prezidentas.

D. F GUINAN, Sekretorius.
J. J. MEYERS, Kasijerius.

...DIRDKT0RIAI...
A. DANISZEWICZ. W RYNKIEWICZ M. GAVULA.
J. HORNSBY. C. F.KAIER. W. I. MILES.

L. ECKERT. T. F. FLANAGAN.

Ar gali pasakyt kokis yra geriausirs Peczius Mahanojuje?
Kokis Peczius yra daugiause naudojamas?
Visur galima rast! Model Keystone Peczius?
Už tai kad karminai viena ju turi ir sako kad tai geriause 
Peczius del kepimo.
Piningus sugrąžinime adgal arba duosime nauja Keystone 
Pecziu jaigu ne bus atsakantis.

Visi gire Guinano Peczius.
CTi I I I fX.1 A !X1 Mahanoy City, Shenandoah

K.,/ I l "M (tarmei, Landsford.

Polithania State Bank
Cor. 22d. & Carson Sts.

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

paežius lietuvius ir randasi po priežiūra 
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mus 
pinigus mokam 4-ta procento, priskaitaot 
ka< 3 menesiai. Siuucziam pinigus in visas 
dalis svieto, greit ir pigei. parduodam 
laivakortes ant visu linijų ir geležkeliu 
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Iszdirbam 
visokios ruszies Rejentalnus Dokumentus ir 
vedam provas seniim krajm. Reįentelna 
kancelarijayra rėdoma per valdiszka notare 
J. G. Miliuucka. Užkviecziam lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptieprie mus ir pavest mums 
justi bankinius reikalas o persitikrisit, kad 
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe 
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigus 
siunezant paczed uuui in Banka, arba siųst 
in Lietuva, galima siųst Paežio Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar per 
Ex preso Money Orderi,

' liusiszkai Amerikoniszka Linija.
1 ienatine be persedimo Linija tarpe Amerikos ir Rusijos.
8Mienu in Roterdama nj dienu in Liepoja

II $45* FDel smu^esniu žinių kreipkitės in musui
t >» LAgentus ir centraliszka kontora. J , ,, *47.

. r į vy— J I ” $62.
A. t. Johnson & Co.,(General Pa»«enger Agt».) 27 Broadway, New York, N. Y.

NAUJAS PAVASARINIS TA VORAS. 4^
Sziame laike aplaikome visokiu labai puikiu Vasarini Apredimu 
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. Ūžpraszome visus atsilankyti 
ir pamatyti szita Nauja Tavora, kokio kituosią Sztoruose vargei 
galima rasti. Szitas Tavoras susideda isz Naujausiu Vasarinis 
Mados Ceikiu, Szilkn, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku, 
J ekiu, Szlebiu, Trumpu Kotu ir viską ta ka yra reikalinga del 
apredimo Moterių, Merginiu, Vaiku ir Kūdikiu.
Užlaikome visokiu Ceikiu del Szlubiniu Szlebiu o ir turime teipgi 
gatavu. Del Kūdikiu Krikszto turime visokiu Szlebukiu, Keipu 
Kepuraicziu ir t. t. Galima pas mumis pigiaus pirkti negu kitur, 
Ateikite o patis persitikrinsiie kad pas mus- geriausia pirkti.

iPIir. L ( tSP'Bas rr.us dirba Lietuvaites.---- -‘M JfihB ? >22 W. Center Str.
Iii" Ulu u U ’Mahanov City. Pp

Milžiniszkas prūdas del New Yorko.
Miestas Mew Yorkas neužilgio turės nauja prūdą isz ku

riuo naudos vandeni. Darbas ant dirbimo tojo milžiniszko 
prūdo jau prasidėjo keli metai adgalos ir ketina užsibaigti 
net 1913 mete. Tik Panamos kanalas yra elydesnis už taji 
dalba. Prie prūdo dirba suvirszum 15,000 darbininku o 
kaeztuos $12.670.000, turintys dvileka keturkampiniu miliu 
ploczio, 600 pėdu augszczio.
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