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KAS GIRDĖT?
Augszcziauses sūdąs Pitts

burge apgarsina, buk provoje 
Skrentu lietuviszkos parapijos 
ne kuriu parapijonu su bisku- 
pu Hobanu, turi sugražyt pa
rapini turtą vela ant biekupo 
vardo. Apglobejai parapijos 
priesz taji vyroka pasispyrė ir 
toliaus ketina vesti prova.

Prezidentas Taftas apgarsi
no buk Panamos kanalas bus 
atidarytas 1 diena Liepos 1913 
mete. Toliaue tvirtina jisai, 
buk tai yra dydžiauses užma
rimas krikszczioniszkoj gady
nėje, tai yra, iezkasimas teip 
milžiniszko kanalo.

Pittsburge innesze skunda 
penkesdeszimts neužganadytu 
vyru ant atsiskirymo nog savo 
paeziuliu už tai, kad lazduo
davo už daug ant apredalu.

Vienas isz jiu Hary Wort
hington, iszsitare priesz sudže: 
“Geiscze labai, kad atsirastu 
tokia iszmintingas vyras kuris 
iszžudintu tuosius kvailus ka 
iszranda naujės madas del mo
terių. Mano pati Paulina isz- 
dave mano užezedintus $1000 
in vienus metus ant penkių 
szlebiu ir tiek jau skrybėlių.”

Kitas vela skundėsi, jog jo
jo pacziule szimet pirko 32 
poras czeveriku, 12 puikiu 
diržu, 21 skrybėlės ir 14 szle
biu o jojo alga 75 dolerei ant 
nedelos neužteko ant pragy
venimo ir už tai nori atsmbi»w 
mo. — Ta pati tvirtino ir kiti 
nelaimingi vyrai.— Isztikruju 
moterėles pradeda kvailuot su 
naujeis paredais.

Pagal ne senei iszduota su- 
rasza, tai nemokancziu raszyt 
francuziszkoi kariumenei ran
dasi 14,000 ypatų. Vokieczei 
tvirtina, buk visoi savo armi- 
joi turi tik 46 vyrus ka ne mo
ka raszyt. Daugiausia nemo
kancziu raszyt randasi rusisz- 
koi armijoi.

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

ISZ AMERIKOS.
Serganti pati, Iszmestas 

isz namu; pasikorė.
Wilkes-Barre, Pa.— Prie 

ka tai vargas žmogų instume 
pasirodo isz sekanezio atsitiki
mo: Juozui Czarnevskiui sze- 
rifas iszpardave visus nami
nius rakandus už randa, ant 
ritojaus jojo serganti pati li
kos nugabenta in ligonbuti o 
locnininkas stubu liepe iszsi- 
neszt Czarnevskiui laukan. 
Vargszui nieko daugiau nepa
siliko kaip atimti sau gyyaste 
per pasikorimą, ka ir padare.

Dynamltas užmusze moti
na ir kudyki.

Wheeling, W. Va.— Jonas 
Bartoszas kuris yra nužiūrėtas 
už padėjimą dinamito po na
mu kaitnelije Benwood o isz 
pažeidimu kokius aplaike ta
me laike pati Vinco Markūno 
ir 8 menesiu senumo kudykis, 
tomis dienomis mirė yra pa- 
jeszkojamas per palicije visose 
aplinkinesia. Eksplozije buvo 
teip smarki, jog artimi kaime- 
lei. Bellaire, Ohio ir South 
Wheeling sudrėbėjo.
Vaikai nori idant tęva pa

kartu.
Kansas City, Mo.— Sudže 

Lattshaw aplaike isz Chicagos 
gromata nog trijų vaiku kokio 
tai Buhrfino isz kuriu vyriau- 
ses sūnūs turintys 10 metu. 
Vaikai gromatoje meldže su- 
dZlAna 
votu už daugpaezysta ir nu
baustu jin mirte arba ant elek 
trikines kėdės nes juosius ap
leido ir nemaitino o motina jiu 
guli ant 
rupesties, 
daugiau 
V aikai 
savo tęva
ir geidže idant butu nubaustu 
emerte. Vyriausias sūnūs skun 
džesi, buk tęva tik viena kar
ta mate savo gyvenime ir tai 
tik tada, kada baisei sumusze 
jiuju motina.
Sibirskas atejvys sulai

kytas.
New York.— Ant 

land (kastelgardeje) 
sulaikytas žmogelis
paeze Kuka Andnaczenkas 
pribuvęs isz Jakutsko, Siberi- 
jos, laukdamas gromatos nog 
savo sunaus isz Yerktown, 
Aeinobijos, nes siunsti tele
gramai pas aunu nedaejo.

Andriaczenkas ne norėjo 
neszti ginklą už cara ir už tai 
likos iszguitas in Siberije. Ka
da dasidirbo turtelio Siberijos, 
nutarė atkeliauti in Amerika 
atlankyti savo aunu, nes emi
gracijos virszininkai jio nesu
randa ir ketina tėvus sugra
žinti adgalos.

Nelaime su automobilu.
Plymouth, Pa.— Du auto

mobile! susimusze West Nanti 
ke. Trenksmas buvo teip stnar 
kus jog visi likos isz automobi 
lu iszmesti. Terp tu pana Ceei 
lie Ždinskiute isz Plymoutho 
pasižeido labai galva o kiti du 
vyrai labai likos supjaustinti.
Aplaistė save aliejum ir 

užsidegė.
Philadelphia, Pa.— Apsi- 

laisczius save aliejum, Mrs. 
Jennie Ticzenikiene, 40 metu 
senumo, uždege pati save skie
pe po No. 810 Reed uliezios ir 
sudege ant smert. Ticzenikiene 
buvo motina septiniu vaiku ir 
daugeli kartu skundėsi savo 
kaimynams, jog nubodo jiai 
gyventi ant svieto. Norints ne
laiminga motere nugabeno in 
ligonbute nes pakol atveže tai 
mirė ant kelio.

mietinio patalo isz 
jog juju tėvas turi 

kaip viena paczia: 
pavadino gromatoje 
“vokiszku szunim”
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Tai-gi, biskupae Prender- 
gastas padare daugeli permai
nų lietuviszkosia parapijosia, 
perkeldamas kun. Pautienių 
isz Mahanojaus in Szenadori, 
kun. Kaminską isz Szenado- 
rio in New Filadelfija, kun. 
Dargi isz New Filadelfijos in 
Mahanoju. Kun. Miluką isz 
Filadelf i jas ir perkels bet in 
kur tai da tikrai ne galima ži
noti. Teip-gi lenku kun. Gu- 
dryczius likos perkeltas isz 
Szenadorio in Filadelfija Szv. 
Stanislovo parapije.— Ajri- 
szinei biskupai stumdo muso 
dvasiszkus isz vienos parapijos 
in kita kaip koki tavora.

Ellis Is- 
randasi

su savo

Akyvas testamentas.
Rock Island, I’ll.— Erik

son S. Walker, kuris perszove 
savo sužadetinia Magdalena 
Romp praėjusia nedelia o po 
tam atėmė sau gyvaste, paliko 
testamenta, kuriame paskyrė 
$3000 savo sužiedotiniai jago 
toji iszgys isz žaidulu užduotu 
per jin o $7000 jago inžengs 
in klosztori. Mergina pasvei
ko; ne inženge in klosztori, 
tiktai isztekejo už kito o tris 
tukstanezei prisidave ant svod 
bos.
Iszpuole isz trūkio—gyva

Los Angeles, Cal.— Rozali- 
je Vaneckiute 12 metu senu
mo kuri keliavo su tėvais ant 
rusiszkos kolonijos in Phoenix 
Arizona, buvo iszsikiszus isz 
trukinio lango per toli ir iszsi- 
verte laukan. Tame laike trū
kis ėjo 40 miliu ant valandos. 
Motina negalėdama susikalbėt 
augliszkai su kunduktoriu ro
de ant pirsztu kas atsitiko o 
pakol kunduktoris dasiprato 
kas atsitiko, trūkis buvo nue- 
jas in trisdeszimts miliu. Tru
ki sugražino adgalos ir rado 
mergaite verkente prie gelež- 
kelio gyva. Pasižeido tik veidą 
ir aplaike kelis žaidulus ant 
kojų ir ranku.

Rado maiszeli aukso 
grindyse.

Levis, Del.—Alfredas Lank 
dedamas naujės grindis senam 
name rado maiszeli aukso, nes

SKUpUOl ue, kuris badai turėjo 
dydeli turtą bet kurio niekas 
lig sziam laikui ne surado. 
Žmonis teip likos perymti 
karszcziu atradimo tojo turto, 
jog locninkas namo turėjo pa- 
siszaukt palicije idant akyvas 
neprileistu prie namo.
Liūdnas apvaikszczioji- 

mas.
Chicago.— Panedeli miestas 

apvaikszcziojo liūdna atminti 
baisios nelaimes kokia patiko 
miestą Chicaga 1871 mete. Bu 
vo tai milžiniszka ugnis kuri 
padare bledes ant 400 milijo 
nu doleriu o pražuvo 300 ypa
tų. Priežaste tosios ugnies bu
vo karve, kuri spyrė in žibinte 
tvarte, žibinte truko o ugnis 
prasiplatino žaibiniu smarku
mu.

Girta bezdžionka.
New York.— Ne persenei 

tūloje karezemoje girta bež
džione padare ne mažai bledes 
del locninko. Licninkas ealuno 
pirko beždžione del palinksmi 
nymo atejviu in karezema ku
ria laike pririszias ant ilgo 
lenciūgo. Kokis tai szmutorius 
davė bezdžionkai keturis sti- 
klelus arielkos, kas teip bez
džionkai patiko, jog pradėjo 
daugiau praszyt o kada jiai ne 
davė, reže svecziui su pleczka 
in galva teip smarkei, jog tas 
griuvo ant grindų. Gaspadoris 
saluno szoko gialbet nog bež
džiones, teip-gi pats gavo per 
galva. Konia visi aplaike per 
galva iszkaleinos katras tiktai, I
prisiartino, ba toji apsirinko 
sau vieta tarp butelu ir leidine 
jo joms kiek galėjo. Ne trukus 
pilnas salunas buvo szukiu 
nog butelu, nog sumusztu zer- 
kolu ir daugybe ižbegusiu vi
sokiu gėrimu isz ko pasirodė 
varei girto žvėrelio net polic- 
monas pribuvęs vos beždžione 
apmalszino.— Jagu menka 
beždžione tiek bledes pasigė
rus padaro, tai ne galima ste
bėtis, jog pasigeria Lietuvei 
su peileis badosi.
10 anglekasiu užgriuvo.

Tellurede, Colo.— Lewiso 
kasiki oso pakylo eksplozije 
puse tono dinamito. Keturis-’ 
deszimts anglekasiu užgriuvo 
kuriu lig sziam laikui da ne 
surado. Visa szafta eksplozije 
suardė.

____ZiyU.nsf^,,, 
water likos surastas nužudin- 
tas kokis tai Antanas Paczes- 
kis isz Seltzer City. Taja die
na atsilankė in St. Clair kur 
gerai buvo užsitraukęs ir rode 
piningus. Kūnas buvo labai 
sudaužintas; piningai, ziego- 
relis ir kiti dalikai kokios ver
tes likos paymti. Kazokai 
jieszko kaltininko.

Gautas 
statyti 

vietoje,

Szidlava.
(Raseinių apskr ). 

vyriausybes leidimas 
nauja muro koplyczia 
kur Szvcz. Panele apsireiszku-
ei piemeneliams. Pastatymas 
at-eieias 39 tukstanezius 222 
Bublius.

Griszkabudis.
i (Naumiesczio ap.). Szi pa
rapija tai viena apszviestes- 
niuju parapijų Naumiesczio 
apskrityje. Dikcziai isz ežia 
iszejusiu in kunigus, mokyto
jus, gydytojus ir t. t. Ir dabar 
fieni jaunikaieziai mokinosi 
Veiveriuose, kiti Marijampo- 
jsje, treti kitur.
S Ūkininkai gyvena jau nuo 
slėniai vienasedijose ir laikos 
gana pasiturineziai. Ūkis ve
damas daugiausia trilaukis. 
Dauguma sėja dobilu, treszia 
laukus dirbtinėmis traszomis. 
Triobos apsodintos medžiais. 
Kai-kurie ūkininkai turi alks
nynu malkoms. Beveik pas 
kiekviena musu parapijos ūki
ninką rasi kuliamąja ir akse
line maszinas, o kai-kurie turi 
grebiamąsias ir kertamąsias 
itiasainas.
-y Vaikus-— ypacz žiemomis— 
ionones noriai leidžia moky- 
ties. Dauguma jaunimo gra
žiai moka skaityti ir raszyti. 
Tik ne visi tuo savo mokeii- 
s'kaityma kimba.

Ne gražiai elgiancziosi jau
nimo parapijoje neperdaug, 
girtuokliu bei pesztuku ir-gi 
mažuma.— Moteris visur-kur 
padoriai elgiasi.

Apskritai sakant, žinios isz 
Griszkabudžio neperblogiau- 
sios. ,

* Milijonas sidabriniu dole
riu talpinasi skrinoje no 
du ilgio, 5 ploczio ir 4 pėdu 
augszczio.

* Geras papratimas.,
gauje yra paprastu daigtu, jog 
vyrui perstato pirmu kartu bi
le kokia mergina tai privalo 
jaje pabuczuot in lupas.

6 pe-

Para-

Baltimoreje tūlas vyras mir
damas paliko savo pacziulei 
$1,950,000 su tuom iszligom, 
jog po jio mirtei daugiau ne- 
apsivyruos. Bet motere vela 
ieztekejo o piningai dingo. 
Jago tasai vyras butu jiai pa
liepęs vela iszteket, tai galima 
pranaszaut, jog ne butu iezpil- 
dus jojo norą ir pasiliktu lig 
smert naszle.

Kalendori ant 1912 meto, 
jau pradėjome spaudint, kuri 
siuntinesim del muso skaityto
ju apie Kalėdas už dika—‘ 
tiems ka yra pilnai užsimoke- 
ja už “Saule” ant viso meto 
Kalendoris bus puikus kaipo 
ir praejtuosia metuosia, ka pa- 
tis skaitytojai geriause žino.

Ponai biznierei kurie vėlina 
turėti savo apgarsinimus ka- 
lendorije praszom atsiliept.

Apginkluoti automobilei.
Apginkluoti automobilei yms ženklivas dalybas kareje 

Italijos su Turkum. Tokie automobilei turi kėlės greit szau 
namas armoteles ir greieziau keliauna ne kaip su arkleis. 
Pav eikslas augszcziau parodo Szevkit Paska, turkiszkas mi- 
nisteris kares o žemiau italijoniszkas ministeris kares su savo 
pagialbininkais.

Isz Rosij os, Lietuvos

Kunygu permainos žemai > 
ežiu vyskupijoje.

Kun. J. Bublys perkeltas isz 
Joniszkio Degucziu filijon; 
kun. Rusteika isz Degucziu 
Vevirženuosna klebonu; kun. 1 
Steikunas isz Szeduvos Jonisz- 
kin kamendonum; Varnių al
tarista kun. Linde Sen. Var- 
niosna kam., Vituvis isz 
Viekszniu Paežerių filijon; 
kun. Vegele isz Klovainių Pa 
nemunin kamendoriumi Kaz- 
liszkiu koplycziai; kun. Gab
rys isz S. Varnių Szeduvon 
kam, kun. Lumbis isz Kauno 
Karmelitu Panevėžin kam, 
kun. Szereiva isz Kretingos 
Viekszniuosna kam.

Kun. Irtmanas isz Vevirže- 
nu iszleistas Tiraspolio vysku- 
pijon iszeiviams lietuviams 
patarnauti. Kun. Lesauskas 
isz Tiraspolio vyskupijos pri- 

. imtas atgal Žemaicziu vysku
pijom Kun. Bizauskui ir kun. 
Indriuliui leista stoti Kretin
gos Bernardinu vienuolynan 
ir rengties daryti apžadus.

Rusu Raudonoji Kryžiaus 
draugyja.

Paaukojo Juodkalnijos 
Raud. Kryž. Draugijai 3750 
rub. kovai su kolera. Toji pa
ti Draugija tiek pat paaukojo 
Turku Raudonojo Pusmėnu
lio Draugijai szelpti nog gais
ro konstantinopoliecziams.

Peterburgas.
Rugsėjo 4 d. J. E. vysku 

pas J. Cziepliak’as iszventino 
dijakonuosna subdijakonus: 
P. Burkauski ir S. Jaroszevi- 
cziu; subdijakonuosna sziuos 
klerikus: J. Januli, J. Svirski, 
V. Juszka, K. Kanna, A. Le- 
towski, J. Purzycki, F. Rut
kowski, K. Sivicka, J. Sadui- 
kiir J. Tarasevicziu.

Cirkuleras.
Varszavos general-guberna 

torius 9 rugsėjo iszleido cirku- 
lera (raszta) lenku vyskupams 
del priimamu dv. seminarijos- 
na jaunikaicziu. Tame cirku- 
lere insakoma, kad ateiteje, 
rupinanties tokiu jaunikaicziu 
gubernatoriaus užtvirtinimu, 
butu aiszkiai iszdeta žinios 
apie kiekvieno kandidato gy 
venimo vieta per paskutinius 
penkeris metus.

Philadelphia, Pa,

Charles G. Gates ir jo pacziule.
Ne senei garsingas locninkas daugel geležinkeliu Charles 

G. Gates apsipacziavo su Miss. Florence Hopwood isz Union
town, Pa. Yra tai antra, pati, nes su pirma paczia aplaike at 
siskirima 53 dienos priesz tai. Tėvas mirdamas paliko jau
nam Gates turto $30.000.000.

Trumpi Telegramai.
§ Fall River, Mass.— Per 

9 nedelias bedarbes vela su
grįžo prie darbo 50C0 darbi
ninku in Fall River Iron 
Works.

§ Boston.— Arti “Georges 
bank” kokis tai nežinomas 
laivas užėjo ant akmenų. Vi
si ant laivo nuskendo.

§ Tuxtla, Mex.— Terp pa- 
sikeleliu o randaviszko vaisko 
pakylo musztine kurioje pra
žuvo 130 o suėmė in nelaisve 
106.

§ Honkow, Kinai.— Revo- 
luCijonieriai suėmė miestą 
Wuchang su 600,000 gyvento- 
tojais.

ATSAKYMAI.
Mr. Ston, Pittston.— Pinin 

gus ir pajeszkojitna sugraži- 
nom. Jau daugeli kartu garsi- 
notn jog pajeezkojimu apie 
merginas netalpiname ir ne- 
talpinsim. Gali tamista iezsi- 
rinkt mergina isz savo miesto 
arba isz aplinkines, nes žino 
me, jog fenais yra užtektinai. 
Toki pajeszkojimai tik yra isz 
juokenti muso mergaieziu ku
rios susinesza su tokeis szpic- 
leis.

A.V. Scranton.— Del vaiku 
neveliname skaityti Seno Tęs 
tamento, nes juju galveles ne 
suprastu to, kas jame yra pa- 
raszyta (o ir suaugusioje mažai 
supranta.) Veluk duoki tamis
ta skaityt Nauja Testamenta o 
turės isz to dydesne nauda.

LS7 VKIT S7AIITT 
gydinta per stebuklą. ‘ 
London, Angliję.— Pana 

Mary Margiotta 20 metu senu
mo, kuri kentėjo per 14 metu, 
gulėdama lovoje du metus ir 
turėjo 11 aperaciju, negalėda
ma paejt bet pagialbos kriu
kiu, likos iezgydinta per ste
buklą.

Iszkeliavusu pelegrimais in 
stebuklinga, vieta “Panelei isz 
Lowdu”, Francije. Pana Mar
giotta konia neszta neszama 
ant tosios vietos o isz kur pati 
sugrižo be pagialbos kriukiu.

Daktarai kurie jiaja atlankė 
tvirtina buk isztikruju iszgy- 
dinta. Kuningas, su kuriuom 
mergina keliavo kalba sekan- 
czei: “apie pusiaunakti prisiar 
tino prie altoriaus stebuklin
gos vietos ir karsztai pradėjo 
melstis, už valandėlės mergina 
pajuto kad yra sveika, numė
tė kriukius ir nuėjo pati in sa
vo koteli”.

Navatnas apskaitimas.
Berlinas.— Akyva surasza 

paduoda vokiszkas laikrasztis 
“Medicinai Zeitung”. Alfre
das Alekas apskaitė, jog trau- 
kije dvileka menesiu žmogus 
iszkalba 11,800,000 žodžiu ir 
paduoda ranka pasisveikint 
1200 kartu, o tas spaudimas 
suliejus in viena ligynasi ma- 
szinai 80 tonu druczio. Žmo
gus per ta laika pakele blak
stienas augeztyn 94,6000,000 
kartu o tas pakėlimas ligyno- 
si 55 svaram. Toliaus Arkas 
apskaito, jog bute 70—metinio 
žmogaus teip persistato gyve
nimas: per tuos 70 metus mie
gojo 24 metus ir pustreczio 
menesio, silsejosi 11 metu 8 
menesius, ant valgio sugaiszi- 
no 5 metus 10 menesiu, ant 
vaikszcziojimo 5 metus ir 10 
menesiu, ant pasiredimo 2 me
tus ir 11 menesiu (moters tri
gubai tiek). Sugaiszinta laiko 
per 70 metu apskaityta per p. 
Arka ant 1 meto ir 5 menesiu.

Philadelphijos Pagelbinias 
Sąjungos del Lietuviu Emi
grantu 30 d. Rugsėjo atsibuvo 
lioterija su balių souto puses 
lietuviu, ant kurio susirinko 
skaitlingas svecziu būrelis, tur 
būti atjausdami ta svarbu už
manymą, kad paduoti brolisz- 
ka ranka atkeliaujantiems sa
vo viengeneziams in szita lais
ves szali. Didžiauseis, istabu 
yra, kad Philadelphijos lietu
vei visokiu nuomonių susivie- 
nyjo in viena krūva ir pradėjo 
ta svarbu tautiszka darba del 
atkelaujaneziu savo broliu ir 
seserų.

Balius buvo vienas isz di- 
džausiu, nes žmonių, susirynko 
tiek, kiek labai retai Philadel- 
phijoi pasirodo ant balių, tik
tai buvo kliūtis, kad ta diena 
buvo rinkimas miesto virsziny 
ku ir biski velia u prasidėjo 
bet dėkui visuomenei, uždar
bio gražaus atliko su kuom ga 
les daug nuveikti savo pradė
tame darbe. Loterija buvo su 
25 iszloszimais visi tie daiktai 
buvo paaukoti Philadelphijos 
souto puses lietuviu biznierių 
kas ka galėjo; pinigais, drapa
nomis, mesa gėrimu ir teip įto- 
lau, kožnas savo iszlosztus 
daiktus atsijeme nog ypatų 
aukavusiu. Acziu visuomenei 
už gera velinima ir ac.zin 
deta darba del suszelpimo sa
vo viengeneziams atkeliaujan- 
tems in Amerika.

Teipat butu labai gražus 
daiktas, kad ir kitos Lietuvisz- 
kos kolionijos Amerikoj prisi
dėtu prie to svarbaus tautisz- 
ko darbo ir parengtu tokius 
Lietnviszkus vakarus ant nau
dos Pagelbines sąjungos del 
“Lietuviu Emigrantu Phila- 
delphijoi”, nes vieniems Phila 
delphijos lietuvėms yra sunku 
darboties. O ir atvažiuojantis 
isz Lietuvos in Amerika dides
ne dalis važiuoja in kitus mies 
tus ir kitas Lietuviszkas Kolio 
nijas, Visiems iszvieno Ameri
kos Lietuvėms butu labai 

. lengvu nuveikti ta brangu pra 
dieta darba. Kad visos drau
gystes visi klubai ir pavienei 

t pagelbėtų kas kaip iszgale, ta 
da pakeltumem savo tautiszka 
varda tarp svetimtaueziu ir ne 
duotumem suvargte savo bro- 
lems ir seserems atkeliaujan- 
tems katriems yra reikalinga 
pagelba.

Vietinis.
Garbi Redakcija!

* Gaspadines Floridoje nau 
doja pomaranczue del czistiji- 
mo aslos (grindų). Perpjau; 
per puse ir trina grindis. Keti
na labai grąžei nuczistit o ir 
labai pigus spasabas Florido
je.

Frekysta vaikais.
Londonas.— Mieste yra la

bai prasiplatinęs andelis vai
kais, Ubagai pirkinėją no isz- 
gamu tėvu vaikus ir kudykius 
peną juos labai vargingai, 
idant iszrodytu vargszais per 
ka surinkinėtu dydesnes au
kas nog žmonių. Prieszais toki 
andeli darbszavo randas ir vi
sokį privatiszki susivienijimai, 
bet niekas ėjo ant niek— au- 
delis žydi kanogeriausia. Uba
gai moka už szesziu metu vai
kiuką po penkis lirus o už 
mergaite daugiau, ba toji su
renka daugiau auku. Gerai 
žinomas filantropas (geradu- 
szis) daktaras Bernardas, isz- 
pirko isz nagu tokiu ubagu 
szimtus vaiku, patalpindamas 
juos in narna priglaudos del 
sieratelitf.

* Maž daugiau 67 žmogistes 
numirszta ant minutos, 70 už- 
gema. Tokiu spasabu žmonije 
kas metas pasididina ant cie- 
los pavirszes žemiszkos 1 mi- 
lionas ir 200 tukstancziu.



Mano Džiaugsmas
Iitoriszka Apisaka.

Susarmatinti visi tokia nar
sa ir pmikia szirdže, palove 
žalnierei rugoja, vienas tiktai 
Žavistovskis nuludias, rūpin
damasis apie savo familije.

Ne buvo ne laiko ant pabė
gimo, ba ne trukus’ stulpai 
dulkiu apreiszkej’prisiartinimą 
nevidonu.

Vadas liepe apsistot tinka 
moję vietoje abazui, kast vo
lus vežimus prie vienas kito 
Burakinet, ant pavidalo kokio 
muro, ant kuriu patalpino ge
riausius strielczius, vidurije 
abazo stovėjo pulkelei su savo 
karūnom ir kazokai.

Vieta buvo labai puiki mu 
sztinei: aplinkui dideles Ilgu
mos, o vieta ant kurios apsis
tojo Lanku vaiskas turėjo 
augsztokus kalnelus, arti upes 
Czermavos, szale kaimo Ober- 
tino. J

Valakams labai norėjosi ’ 
paskubint užklupt ant Lanku; ’ 
mat ne daleido jiejei, idant ' 
saujele Lanku dristu priesz 
tokia daugibe pasistatit, misli- 
no jog tuojaus begs, o pats 1 
vadas Valakinis labai geide 
galvos Tarnovskio ir ne vieno '■ ° T • 'ne paleist.— Liepe-gi tuojaus 
apsiaubt abaza lenkini ir 
siunst akvatninkus, kurie isz- 
vilotu Lankus ant ligumos.

Tarnovskis neiszleido ne 
vieno ir saugojos! ne naudin
gos musztines, prisakė tiktai 
strielcziams iminet ant akies 
tuosus, katrie prisiartinejo. 
Kaip tiktai katras Valakas 
per daug prisiartinejo, tai ne 
vienas szuvis nenueitinejo ant 
tuszczio. Tada valakinis vadas 
liepe pradėt ugni isz 50 armo- 
tu, dundėjo kaip perkūnijos 
per penkes adinas, žeme drebė
jo, saules szviesa pabalo, bet 
musiszkiems ne kenke, kulkos 
praeitinejo per abaza arba in- 
siknisinejo in uolas.

Czionais dabar parode savo 
galinguma bambardieras len- 
kiezkas Staszkauskas Lietuvis, 
ėmėsi prie kitos, kur mišinio 
turės geresne prieiga. Stovėjo 
toje szaleje Balickio virai. 
Andriaus Tarnovskio ir kitu 
rotmietriu.

— Na tai vardan Dievo pa 
dekite!— paszauke ant jiuju 
vadas armijos lenkinės.
. Prigulėjo eitie pirmiause 
Trajanovskiui, nes ’tasai savo 
jaunista ir nedasekista iszsikal 
bėjo: mat persigando daugibes 
valakiniu nevidonu. Balickis 
norint senu metu žmogus neisz 
sikalbinejo.

— Dieve prigelbek Lenki- 
jei!—paszauke ir leidosi ant 
nevidonu. Smarkus buvo už- 
klupimas, kaip malkakerczei 
ginioja su kirveis, teip pulke
lis lenkiszkas, dare sau kele su 
szoblemis tarp susikuopinusiu 
spendženeziu isz visu szalu Va 
laku. Sunkei jemi vienok ėjo. 
Apsiaubti kaip ir su geležiniu 
ratu, muszesi ne del to, kad 
gyvaste apsisaugot, nes kad 
tiktai garbingai ant pleciaus 
krist. Balickis kartas in karta 
dėjo užpuolus, nes matidamas 
su smutku, jog jau keli jiojo 
draugai puolė, pamielino:

— Ne del manias, nes del 
mano Žalnierių prisiunsk Die
ve pagialba.

Vadas nesiskubino vienok 
su pagialba, vaisko turėjo ne 
daug, tada kada jau saujele 
Lanku pradėjo būtie uždeng
ta per Valakus, paslinko rotas 
Motiejaus Wladkaus, Mikolas 
Sieniavskioj'o paskui kitas ku
rie prigelbinejo smagei Balic-’ 
kiui.

Ant atitolinto kalniuko sė
dėjo vadas Petrila, žiurėjo ant 
musztines ir siuntinėjo pulkas 
po pulkui. Muuiszkei velei 
pradėjo apsileidinet ir maiszi- 
tis, gaujas Valaku užklupinejo 
kaip migla. Ne dalaike Pro- 
kopas ir Aleksandras brolei 
Sieniavskei, ka stovėjo da ne- 
simuezia, godus musztines už
puolė isz szalies ir kaip kokis 
kilis insigavoin glitas nevido
nu su savo virais. Musztine 
prasidėjo ant giaro ir tęsęsi 
pusantros adinos ne iszrodant 
vienok katrie laimes.

Tarnovekie siuntinėjo nuo
latos naujus pulkelus in musz-

Pati liepe Kaului malkas kirsti, 
Savo darbo ne ant valandėlės neapleisti,

Po bausme, jog valgyt ne gaus
Arba isz namo iszvaris raus!

Kur Raulo pati?

tinia, net jau tik abaze pasili
ko pulkelei akvatninku, tarp | 
kuriu buvo kasztelonas ir kar- i 
vedis.

Galėjimas tuom laik sveresi i 
tai ant vienos tai kitos ’szalies.

— Ne nukensiu—tarė Po- 
žarekis— ir trauksiu in laukus. 
Tenais muszasi ir žūva, o mes 
czion stovėsime ant tuszczio?

— Asz ir turetau akvata 
szoktie ant tuju rakalu—atsa
ke Zavietovskis—nes ka darit 
reike klausit vado.... Vadas 
žino ka daro.

Tarnovskis meldėsi kiek ga
lėdamas:— Wieszpatie Dieve 
mano, kuris apsaugoje! Izraeli 
tus isz nagu Filistinu ir Amo
nitu, kuris mums visados pa
gialba atsiuntinejei, susimilek 
ir dabar kurie karauje vardan 
Tavo križiaus. Duok mums 
galibe ingalejimo užpuolu, o 
tavęs garbint ne palausime. 
Juk ne muso nes tavo tegul 
vale stojesi!....

— Tamistos ponai! — atsi
grįžo ant likusiu glitu.— Tuo
jaus sversis musztie, eikite var 

1 dan Dievo, del jius paveduia&aaxoLUuX giivvo T uic- 
, ko, rotmeisterei pakele savo 

lazdeles, arklei sužvengė ir 
leidosi su perkūnais.

— Duokyte ugnies!— pa
szauke ant pirmutiniu striel- 
cziu ir bombardieru.

Iszsiunstos glitos jau perbė
go vieta musztines, cze velei 
gaspadorius, Valaku iszsiunte 
nauja vaiska. Zavistovskis ir 
Požarskis su smarkumu už
klupo ant jiuju, po nagum 
arklu pikiu ir užduotu ypu 
szoblemis, ne dalaike valaki- 
nes glitos, puse jiuju puolė ant 
pleciaus, likusiejei pradėjo 
bėgt pametia ginklus, o cze 
spragina baisei Lankai be jo
kio susimilejimo.

Zavistovskis ir Požarskis už 
suko ant užpakalu muszen- 
cziuju Valaku ir užklupo ant 
juju kaip viesulą. Valakai ne 
spėjo susidavadit, suspausti isz 
abieju szaliu, pamate began ' 
ežius pekeztininkus ir jie leido 
si bėgt. Ant tuszczio jiuju va- , 
das gaspadorium vadinamas re , 
ke kad susidrasitu ant tuszczio , 
nusiuntinejo naudos rotas, ,nes ( 
tiejei bego in szali. Lankai in- 
sidrasinia ginesi užpuolus in 
szale, kur ant kalnelo buvo 
apsistojas Petrila ir žiurėjo in 
ta viską su piktumu ir baime 
ba tikrai mislino, jog Lankus 
be szuvio, paims Stojosi ki
taip, Lanka ingalejo.

Pamatias tai Petrila leidosi 
ir jisai bėgt, o paskui jin ir vi
si vaiskai.

Tarnovskis stūmė vitis rai- 
telus ir akvatninkus ka tiktai 
turėjo ant rankos. Prikapojo 
tada daugibe Valaku.

Ingalejimas Valaku buvo 
suvisotinis, cielas abazas, 50 
armotu, suvirsz tūkstantis ne- 
valninku, tarp jiuju ir pats 
vadas Petrila su savo pagelb- 
ninkais ir daugibe bajoru, ga
vosi in rankas Lanku. Su 
džiaugsmu ir puikibe paregėjo 
Lankai ant tuju armotu len- 
kiszkus ženklus, mat tai buvo , 
kitados paimtos per Steponą 
už karalaus Olbrachto, dabar ’ 
velei sugrižo pas saviszkius.

Tas stojosi diena 22 pjuczio ko. 
1581 mete.

Atsilaikė misze szventa ant 
padekavones Dievui ir likosi 
atgiedota giesme “Te Deum 
laudamue”, eudeetinejo veliji
mus Tarnovekiui už ingaleji- 
ma, jisai velei Jdekavojo Žal
nieriams. Dalino laimus, lėba
vę ir dainavo linksmas dainas, 
iszjuokdami Petrila. Vie
nas tiktai kasztelonas ne eme 
dalibu linksmibe.se. Su nusto- 
jimu musztines, velei įvargino- 
si mislemis apie pacze ir duk- 
tere, perstatinėjo sau, jog Ka- 
funk ir Minkvic apsiaubė dva 
ra, jog jin uždega, paskui.... 
paskui.... Sudrėbėjo ant pa- 
czios mįsles netekimo mile- 
miausiu. Ant galo isz nuvar- 
gimo užmigo.

III
Jau cielos dvi nedelos pra- 

jo no iszkeliavimo kasztelono 
Zavistovskio isz namu, buvo 
tai vakaras sziltas, gražus. Jant 
dangaus vos keli debeselei 
slinko ir kas kartas mažinosi, 
laukuose buvo girdėt bau
bimas givulu grižtancziu in 
tvartus, plaukezejimai botagu 
ir davimai piemenelu. tai ve-

Amžis žmonių o mote- 
riste.

Sknlkino iukurtuves atsibuvo, 
Sveteliu daugelis pribuvo, 

Alaus buvo ir guzutes, 
Gere vyrai ir mamutes.

Kada viską iezgere, da užsi
norėjo,

Piningus tarp saves sudėjo, 
Ir ne žine del ko, 

Aluczio ne parvilko.
Isz to pasidarė tasyne, 
Netrukus ir musztine!
Kulokai darbe buvo, 

Tuo antakei pamelinavo.
Skriblei ant gaivu sutruko, 

Kiti per duris iszsmuko, 
Namon parpleszkejo, 
Kėlės dienas stenėjo;

Ar-gi ne gražus, 
Tokis balus?

timo rugiu. Saule pamaželi 
nusileidinejo in užkalne, ant 
kelo vedanczio ant tilto nu
traukiamo buvo girdėt tarsz- 
kejimas vežimo, prikrauto 
kvieczeis, pamaželi slenkanti. 
Priesz vežimą ant balto arklo 
jojo Irena. Puikus tai buvo 
arklis, kaip sniegas baltas, su 
szilkineis karczeis, minksztais 
ir ilgais, su juodom akimi, ro
dos kibirksztis spragėjo. Buvo 
tai numiletas Irenos, no kume- 
luko del josios dovonotas, ko- 
nia duona cukorium užaugin
tas, glamonėjosi su juom kasz- 
teloniute kaip su kūdikiu ir 
dabar da nuolatos kas valanda 
su ranka jiojo karczius glosto 
nes szendien ne yra linksma 
ir ne szneka in savo arkleli, 
nesznabžda jiam in ause, kaip 
tai seniau būdavo.. Didele at
maina pastojo merginoje, kas 
jiaje mate pirmu kartu, kaip 
tai pasidabinus dienoje vardu
vių savo szoko, tas szedien jo
sios ne pažintu. Ant balto vei
do buvo apsedias nubudimas, 
akės buvo kaip migla apsiaub 
tos veidelei pabalia, lupeles 
jau ne buvo teip raudonos.

Kelos nedelos praėjo no isz- 
traukimo tėvo ant vainos tai 
labai rūpinosi, ar sveikas? ar 
ne pažeistas? Naktimis isz mie 
gu paszoka nerimaudama, ba 
nuolatos ir visaip apie tęva 
sapnuoje.

Ne tiktai ant Jveido mergi
nos užėjo atmaina, o ir apre- 
dalas buvo permainitis, plau 
kai ne buvo teip puikei su- 
szkuoti kaip pirma, ne ture 
ant kaklo žibancziu karielu, 
vietoje szviesos szlebes, ture 
ant saves szlebe isz storo vil
nonio ceikio, vietoje czeveri- 
kiicziu plonu ir minksztū, tu
re ant kojų czebatus isz storos 
skuros. Joje, glosto arkleli, 
nes jau szedien ne mielina Kaip 
seniau apie kvietkas, szokiue 
pauksztukus, tiktai apie vaina, 
apie Valakus, perstatinėjo sau 
jog toje valandoje susirėmė 
du prieszus sau pulkai, jog tė
vas josios su narsa užpuolineje 
ant nevidonu, ingali ir iezvai-

Keli vyrai Waszingtone 
venti susitaikė,

Tai ne žinau, kaip juosius 
Dievas laike, 

Gazietos ne kningu ne turi, 
Vieni gere, kiti guli;
Kiti bulves skuta, C 

O da kiti ejniki lupa! *» 
Isz tikro, kaip gali gyventi, 

Kad skaitimu ne nori užsiymti, 
Jagu broluk paeziuotis norėsi, 

Tai su alum nieko ne pada
rysi:

Batai dalykas svarbus, 
Tai turi būti blaivus. - 

Kazirninkas su vienu apszvies- 
tunu, 

Vienu mandru vaikinu,. 
Pas mergina nusidavė, 

Ant baczkutes alaus davė.
Mat norėjo apgirdyti, p 

O paskui be usaku veseile 
padaryti, 

Daug apie tai ne dainuosiu, 
Tiktai trumpai pasakysiu: 

Turėjo nyg aukszto plesz^et, 
Net szonai pradėjo braszket, 

Kaip su lazda vieszino,
Ir dovanas davinėjo.

A „ 1 MV /vali Jz O 'f'-'rci

Ar-gi gali žmoniszkai in pora 
suejti ?

Ir “szviesus” ne žinia 
dingo, 

Kaip per langa laukan lindo!
Liūdni sutvėrimai, 

Girtuoklei vaikinai!

gy-

kur

Masacziužes gubernijoj,- 
“Dydvyriui” ne gerai atsiey 

Užsigėrė— atliko,
Na ir pastipo.

Liežuvi giara turėjo,
Ant Dievo ir bažnyczios urz

gė]’0.
Visi sako, kad gūžes pritraukė 

Kiti, kad tokiu gyduolu pa 
trauke.

Bet galas parėjo, 
Po szimts pliniu nupleszkejo. 
Lengva smertis tokio kumelo, 

Krepezelninko ir pakule! 
Buvo vyrelis ne kas, 
Dingo kaip burbulas.

* * *
Merilando gubernijoja, 

Lietuvei puikei veselijoja, 
Girtavimai dydeli dedasi, 
Net po 20 baczku alaus per

kasi.
Ir be guzutes ne apsiejna, 
Juk ir ant jios kalejna pa

reina,
Kąsnio mėsos ne nurysi, 

Jagu “viskes” "" ’
Ir be palicijos 
Jagu ne keli,

ne ižgiarsi. 
ne apsiejna, 
tai nors viens 

atejna, 
Ba jagu kerdžiaus ne butu, 

Tai gyvulei susibadytu.
Ant szendien užteks, 
Ba diediene rėks, 

Jog pas jiaja neatsilankiau, 
Labas dienas neatydaviau; 
Turi man žinute pasakyt. 
Idant in “Saule” patalpyt.

Iždaveme Didele Kninga 
Al Daina susidedanti isz 
1 390 DAINŲ

Zj) Knyga druczei susiūta.
,'g) Kas nusipirks, ras visokiu 
w Dainų isz visu užkaboriu ka 
zJ dainoja Lietuvoja.

t
 Nusipirkite o turėsite Daineln, 

Per ciela meta ant visu dienelu

g “SAULE” ž 
fl Mahanoy City, Pa. S

(Toliaus bus.)

Davestu ira per etatistikus 
daigtu, jog virai paeziuoti il
giau gi vena negu pavienei, 
kurie po didesnei dalei ne in 
laika ne pavalgo, ne gula ka
dai laikas. Tikrai ira, didesne 
dalis nepaeziuotu, valgant, 
kaip tai priežodis skelbei “ne 
isz vieno pecziaus duona,” ne 
da miega be kaziruodamas, 
arba tankiause karezemoje 
per naktį persėdi. O tas labai 
<'a g ke k-*. Paeziuoti nesi- 
valkioje naktimis, ne paleis- 
tuvauje o ir paklodalas lovoje 
szvaresnis ir viską ant laiko 
turi pasteluotn. Tai ir ne di- 
vai, jog pacz'uoti ilgiau give- 
na ant svieto. Teisibe ir pa
eziuoti ne vienoki turi giveni- 
ma: vieni turi davadna, szva- 
re, meile, patoga motere, su 
puikum budu prie Dievo ir 
žmonių tikus. Nes ira ir kut- 
valu, eurugusiu, susmirdusiu, 
susivelusin, tinginiu; viras tu
ri pecziu kurt, valgi gamintis, 
vaiku meszla uostit, smirdan- 
czio lovoje gulėt; tai žinomas 
daigtas jog treczios dalies ne 
givena ant svieto su toke pas
mirdėlė.— Tiktai gera pati 
saldina ir ilgina viro givenima 
o ne valkata, paleistuve, smir
danti ir tingine.

Pacziuotas teip greitai nesi- 
keises ant savo givasties negu 
jaunikis. Cze aiszkei gali su-’ 
prast, jog pacziuotas turi pri- 
siriszima didesni prie givasties1 
negu pavienei.

Ira dasektu daigtu, jog nasz 
lei virai teipos--gi ne ilgai bu
na ant svieto negu katras isz 
daug senesniu o pacziuotas.

Žinomas daigtas, jog ir pa-’ 
cziuoti turi biskuti su savo 
džiaugsmais eusivaldit. Nes 
tankiause ir narsiausem virui 
po metui pagivenimo poroje 
ragai nulūžta ir stojesi letum 
kaip avinėlis.

Ir naszlis giventu ilgai ant 
svieto jagu po palaidojimui 
davadnei. Nes tankiause tokie' 
naszlei kad ir seniausi, tuojaus 
po szermenu paezios persimai-1 
no ant dideliu narsunu ir tuom ' 
eau gala priskubina; ba per' 
naktis trankosi, ne pavalgo ir 
neiszmiega ant kiek reik. O 
jagu tas naszlis vestųsi sau 
grąžei, tai isztikro, kožnas su
lauktu labai velibos senatvės

__  _ ________________
Paveikslai isz užlieto miesto Austin, Pa. 

ir sutruktas prūdas.

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. 
Mariampoles pav. Mariampoles paozto 
gmino Mokolu Kaimas Mokolu pra
szau atsiszaukt ant adreso; (gg o;)

Ansb Zaikus
212 W. Mayberry ai. 

Shenandoah.

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

(to 83)
J. Stenukinas

230 E. R R st. Mabanoy City Pa.

Mano pusbrolis Antanas Szeszkatis- 
kas pirmiau gyveno Baltimore, Md. 
asz jojo adresa pamecziau praszau 
kad kas apie jin danesztu, teipos gi ir 
Petras Marcinkevlcz senyvas žmogus 
turi apie 50 m. paeina isz Kauno 
gub. paeina ten kur nog Rigos, 5 pe 
du 5 coliu kas apie jin duos žine
laikys ICO doleriu nagradoe: (gg oj) 

Mat. Klisevioz
Box 45 Glien White. W, Va.
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Mano (lede Ignacas Aucziunas 
paeina isz Kauno gub. Panevėžio 
pav. Remigales volos., Danuonu 
kaimo 5 m. kaip amerike pirmiau 
gyveno Amsterdam isz ten iszvaževo 
in Skrantus jau 4 m. kaip apie jin 
nieko negirdėjau jis pats ar kas kitas 
praszau duot žine ant adreso:

W. Aucziunas
9 Schuyler st. Amsterdam N.Y.

Mano szvogeris Antanas Beneszu- 
nas paeina isz Kauno gub., Panevė
žio pave. Rozalimo para. Parvidu 
sodžiaus 15 m. kaip Chicago turiu 
svarbu reikalą jis pats ar kas kitas 
praszau duot žine ant adreso: (fg o|) 

Jos. Szukis
Box 161 N. Bloomfield Conn-

Mano pusbrolis Jonas Levanavi- 
czius, antru syk amerike, pirmiau gy 
veno St. Louis, Ill. o dabar nežinau 
kur paeina isz Vilniaus gub., ‘^Trakti 
pav., Jezno gmino Jezno paczto so- 
buvos kaim < praszau duot žine ant 
adreso:

J. Nanartavicz
211 E. Apple al. Shenandoah, Pa.

Juozas Puplauskas paeina isz Kad 
•a aub.. Lukes miestelio pirmiau 
gyveno New Brittan isz tenai iszva- 
ževo dabar nežinau kur, turiu svarbu 
reikalą jis pats ar kas kitas praszau 
duot žine ant adreso:

Jul. Baginskas 
1328 Fort st. Detroit, Mich.

Ant Skaudėjimo Peczuose...
Ka tankiausia paeina nog kokios ligos inkstu— 
privalai imti tokia gyduole katra praszalina tame 
priežasti ii’ priduoda palengvinimą

Severos Gyduole nog Inkstu ir Kepenų
yra iszbandyta ir atsakanezia gyduole, katra yra 
gerai žinoma nog visokiu ligų kepenų, inkstu ir 
netvarkos pusleje

Priduoda veiklumą ir pajėgas silpnains Inkstams.
Pabudina kepenis prie norinaliszko veiksmingumo.
Pataiso netvarkuma szlapumos inrankiu.

Mano draugai Kazimieras Bukola 
ir Antanas Radzeviezius paeina isz 
Suvalkų gub.. Mariampoles pav., 
Kvietiszkio gmino Pasentu kaimo 
pirmiau gyveno Worcester Mass, o 
dabar nežin-u kur praszau atsiszaukt 
ant adreso:

W. Seliakas
1244 Rebecca st. N. S. Pittsburg Pa

Mano szvogerei Juozapas Matulis 
paeina isz Kauno gub., Panevėžio 
pav., Wabalniku para., Kupriu so
džiaus jis pats ar kas kitas praszau 
duot žine ant adreso:

P. Szepetis
1432 N Beechwood st. 

Philadelphia Pa.

Pas mus daug geriau.

Preke 50c. ir $1.00.

Neužganedimas...
Svaigulis, skausmą galvos, užkietejima, apsunkini
mą kepenų—yra nekurios priežasties paeinanezios 
nog blogo malimo arba dispepsijos. Bet tas viskas 
gal duotis prasiszalint, jaigu per koki tai laika imsi

| Severos Bahamas Gyvasties

Kam Kentei Skausmus...
Žmogus sveikas privalo būti liuosas nog visokiu 
skausmu. Skausmas peczuose, sztyvumas sąnariu, 
isztinimu, uždegimą ir kitoki skausmai vyrsziutini 
paeinanezios ar tai nog rumatizmo, nuralgijos, iszsi- 
nerimo ir traukucziu reikalaujama atsakanezia 
gyduole. Jaigu nori gaut greita ir tikra palengvini
mą tai pabandyk

Severos Aliejus Szv. Gothardo

Preke 75c.

Preke 50c.

Veliname idant pabandytumet viena bonkute szedien. Parsiduoda visuose Aptiekose 
ir pardavetoju gyduolių. Direkcijos kaip vartotyra suraszytos aiszkei Lietuviszkai. 
Buk tikras kad tau duoda teisingus gyduoles su parasziu

CEDAR RAPIDS
IOWA .

Viena susiponijus miesczion 
ka, parvažiavo isz Ameriko 
in Kalvarije ir pradėjo girtis 
kaip inmanidami.

— Pas mus Amerika kito
kie valgei ir konia kožna fa- 
milije turi savo kukoriu.

— O isz szalies klausida- 
mas viras atsiliepei

— Tai ve, didelio daigto! 
Pas mus kožnas žemskis mies
te turi savo kukarka.

] NAUJA KNYGA
■PO VARDU-

I PRIEJGIAUSES .
MOKSLAS

: ANGLISZKO
LIEŽUVIO BE

PAGIALBOS KITO.

Yra tai praktiezniause Knyga 
kokios lig sziol Lietuvei turėjo.

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

Toj! Knyga druczei apdarita 
in Franouzini raudona audima 
ir kasztuoje tiktai J ] a Kasztus 
nusiuntimo mes apmokame.

SAULE Mahanoy City 
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no dinsto numestas ir iszva- 
ritas isz palociaus. Karalus 
turėjo teip padant, idant ga
lėtu no karalienes nužiureji- 
ma nukreipt, nes prieszintis 
del paczios ne norėjo. Ant gi- 
luko pasiseki antram virszinin 
kui karaliszkam, vardu Ko su 
patoga Cjen-Sho-Kin pabėgt 
viena nakti. Per tris metus to
ji pora slapstėsi uszkaboriuose 
sklipo, o per ta laika karalie
ne likosi nužudinta. Po apver- 
kimui, kaip yra papratimas sa
vo paczios, atsimini sau kara
lus apie patoga Cen-Sho-Kin 
Liepi jaje surast ir po neko 
kiam laikui nutvėrė pabegelus 
ir pastati priesz rustu veidą ka 
ralaus.

Josos intekme palocije yra 
teip dideli, jog kaip girdėt, ke 
tina ne trukus apsipacziuot su 
jaje.

didrusinio

svieto garsino jog 
svieto jau ketino ateit, 
ko stebėtis jog ir dabar 
rusiszku gyventoju eina 
paskalas. 't

Panaszi baime buvo 
1521 kada Jean Stofleris,
kietis, nugazdino visa Europa 
su pabaiga svietą. Jiojo pra 
naszavimas iszvere toke baime 
ant gyventoju, jog žmonis ap- 
leidinejo savo užsiėmimus jesz 
kodami saugios vietos, kal
nuose arba padirbdavo luote
lius, ba pabaiga svieto ketino 
but per patapa. Kokis tai 
Awiud daktaras provu. kaip 
Noe, padirbo del saves arka, 
idant galėtu iszsisaugot no ne 
laimes. Nes visi tie prisirengi
mai nuėjo ant niek. Patapo 
vienok ne buvo. Vėliau iszsi- 
dave, jog Stofleris bludo savo 
pranaszavime, kuri ne kiti mo
kinti astronomai ir žinunai ne 
galėjo už tai dovanot.

Keliolika metu adgalios, ko 
kis tai Baxteris isz Anglijos, 
kuris apgarsino, jog pabaiga 
svieto aut tikrųjų ketino atsi- 
but 1887 mete, nes visi prana- 
szavimai nuėjo antszuns uode
gos.

Vela atsirado kitas žinunas 
opatas Dupin isz Diono Fran- 
cijos. Dupinas parasze ir knin- 
ga apie pabaiga svieto, 
je teip raszo:

“Didele visosvietine 
me kuri sunaikins visa
dienose 19 ir 21 aug. 1896 me
te pagal 'apraszima raszte 
szventam. Jog didesne dalis 
žmonių liks isznaikintais 
visokes vainas, o vėliau 
gims Antikristas kuris 
bine visus ant savo szales, 
Bažnicze laimes ant savo 
prietelu o tada prasidės ant že ( 
mes karaliste Christuso”.

Vienok labai mažai tui'u 
kningu randasi, kurios yra pa
dalintos ant dvieju daliu. Pir- ( 
mutineje daliję autoras prane- - 
sza jog svietas pasibaigs sudre- 
bejimu žemes ir visokiu ligų, . 
raszo teipos-gi jog užgims An . 
tikristae. ,

Jau ne vienas pranaszavo ( 
pabaiga svieto, nes niekas ne- 
gal žinot kada tas ateis, nes 
tik visogalis Dievas.

Požeminis miestas.
Labai akiva archeologiszka 

atidengima iszpilde tomis die
nomis ant salos Cejlonos. Li 
kos tenais atrastas požeminis 
miestas po vardu Anuradapu- 
ra. Sala Ceilon skaito tris mi
lijonus gyventoju nes senovisz 
kuose laikuose skaito net de- 
szimts kartu tiek, o sostapile 
tosios salos kitados buvo Anu- 
radopuras, kuris dabar yra 
apaugias didele girre ir apden- 
tas žeme no dvieju lig penkių 
meteriu. Miestas guli vakarine 
je daleje salos, kuriame givos 
dvasios nesiranda. Pagal senus 
apraszimus tai kitados jame 
radosi in 11 000 namu tik ant 
vienos uliezios. Lig sziolei ne 
likos datirtu, ar Anuradapura 
buvo stalicze karaliszka ar ku- 
ningiszka. Nes pagal isztirine- 
jimus tai ketino būtie gana 
turtingas miestas.

Meilingumas karalaus 
Korcos.

Peržvelgo “Ostasien” iszve
re savije žinias apie szirdinga 
ezirdies meilingumą karalių 
koreaniszku, apie kuriuos 
czion apie viena patalpinu.

Karaheni da buvo giva, ka
da karalus iszjeszkojo sau nau 
ja daigteli del savo meiles. Pri 
saki jis savo uredninkui Teijui 
pervažuot per ciela Korea ir 
iszjeszkot jiam jauna mergina, 
Tėjus atlikinėjo kelone per 
tris metus ir sugrįžo su jauna 
mergina nepaprasto patogumo 
kuri įvadinosi Cjen-Sho-Kin 
ir kurios tėvai buvo labai bied 
ni. Karalus buvo labai užga- 
nadintas ir padari Teju Jene- 
rolu gvardijos; apart to paski
ri jiam 200 taelu hagrados. 
Mergina gavo vieta už priszali 
ne pana prie karalienes: kara
liene nesiprieszino valei savo 
vyro, vienok persitikrinus, jog 
meili vyro kas kartas didinosi 
del Cjen-Sho-Kin kas diena 
apmislino nužudint nelaimin
ga. Pirmiause Tėjus likosi
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Iszvogimas merginu.
Ne tiktai Bosneje ir Herso 

goviznoje yra papratimas isz- 
voginejemo mergų, nesteiposgi 
tas papratimas yra'ir tarp kai- 
muocziu Siberiniu
paėjimo. Ipatingai Tomiškoje 
gubernijoje, gerai žinomuose 
kaimuose Litvinove, Biszkove, 
Pelnamoszne ir da daug kituo
se, tarent ne yra ane vienos 
moteristes kitaip apsivedusios. 
Iszvogimas merginu Siberijoje 
atsibuvineje tokiu spasabu; 
Jaunikis jeszkantis paczios at- 
važuoje in kaima ir susilaiko 
pas gerai del saves pažinsta- 
mus, arba pas gimines. Tiejei 
jiam apsako apie kokia mergi
na, pasako kas jei kenke, arba 
apsako apie josos geruma, Jpa- 
daro vakarinas, idant tasai 
jaunikis galėtu su jaje 
žint. Tankiause tekias 
nas atliekineje lauke 
mergos nežinant Jagu 
na patinka virui tasai del pa
czios užmena kad duotu pasi- 
vogt klausdamas kiek nori už 
save piningu, tai yra isz toto- 
riszko “kalymu”. Jagu merga ; 
tinka ant to, tai prasideda deri 
bos ant tikrųjų ir be juoko, i 
Augsztumas sumos isznesza no 
30- h’g 200 rutilu. Kaip j“- __ i. mergina paima pi- 1 
ningus in ’ranka, tai privalo 
tuojaus,— kaip stovi sestie ant 
vežimo jaunikio, kuris tankei 
draugieteje su keleis savo gimi 
naiezeis, veža kanogreieziause. 
Tankei labai vejesi merginos 
tėvai ir pasidaro musztine.

Už paimtus piningus mergi
na perkasi del saves viską, kas 
tiktai yra reikalingu del saves 
ir del jaunikio ant dovanu ir 
del savo tėvu ir brolu.

Jaunikis parsiveža mergina 
in savo narna,— o, jog be pa 
velinimo tėvu merginos ne ga 
li gaut szluba, tai pirmiause 
iszsiuutineje tarpininkus o pas 
kui patis jaunavedžei mjsida 
vineje pas užsirustinusius te 
vus su maldavimais ir prasži 
mais idant duotu palaimini 
ma.

Veseile atsibuvineje visados 
name jaunikio tankei su visoke

susipa- 
vakari- 
ir del 
mergi

paprastais budais, in pora ar- 
i ba kėlės nedeles po iszvogimui.

Tėvai merginos, laikais buna 
ant veseilios o laikais ne, jagu 
ne buvo kaip reike ’ sutaikos. 
Mergina ne gauna jokio paso- 
go, apart biskio drabužiu pora 
visztu ir karves, o ir tai ne vi
sada. Prie turto tėvu, ne mer 
gina ne vyras ne turi prika 
bes.

Merginos siberineje familijo 
yra nekenezemos, ba isz juju 
neira naudos nes kada daeina 
in metus kad gali namieje pri 
gelbet darbe, tai pereina in 
svetima narna. Usz tat ne pri 
žiūramos merginos isz mažu 
dienu tankiause numirszta.

Vaikinas už tai, pats dirba 
name ir darbininke in narna 
pargabena Po apsiporavimui 
ne siskire vyras no savo tėvu 
buna namieje, vyras kaip bu 
vo po tėvo valdže teip ir pasi 
lieka, o jaunamarti po valdže 
uoszves (!!) Po susivinezevoji 
mui in antra diena pagal ap 
linkenibe, supraszineje visus 
sveczius ir jaunamarti vi 
sus sveczius vieszina blinais 
usz kuri tai pavieszinima su 
meta piningine dovana. Po 
tam užstoję važevimas rogėm 
ar vežimu, pagal metini laika, 
vežimai ar roges apkarstitos 
raudonais skaruleis o ir ant au 
gszto smaigo iszkele raudona 
skepeta pavidale karūnos prie 
grinezios.

O kad visokie niekszai žmo 
nis laikais gadina jaunavedi 
per ka pasitaiko, jog nuotaka 
laukia su savo blinais nedele 
ir daugiaus, o jaunavedis 
niojesi puldamas in kojas 
visu tu, kuriuos mislina, 
gali ta viską atraganaut.

Tasai papratimas iszvogine 
jimo merginu yra tai suvis sla 
voniszkas papratimas. Pas se 
noves gadinęs Slavonus no 
vogadenus, dresolanus ir tt. 
iszvaginejimas merginu vadi 
naši “pabėgimu” ir butas pa 
guodoneje.

Teipos-gi pavoginejo mer 
ginas Czekai ir Polanai, o Ser 
bijoję sensloveninei papratimai 
tai aaTIgiause prisilaiki, ba 
net lig szedien. Mažrusijo tai 
labai daug tame turi apeigų, 
kaipo: nevos atiminėję mergi 
na nevos iszpirkineje, nuvari 
neje uszpuolus ant merginos,

O da ir Zanavikuose yra pa 
pratimas, jog kada jaunikis 
pribuna su savo pulku pas 
nuotaka, tai randa vartus usz 
kialtus, tai velei in grineze ne 
inleidže, turi iszsipirkt su bute 
lu arielkos i)' su sikia pirago; 
velei kada ineina m grineze, 
cze mergos apsedia stala ne už 
leidže pulko ir cze velei turi 
iszsipirkt.— Ar-gi tai ne pana 
szus tokie apvaikszcziojimai 
su slovoniska tauta.

Naudingos žinutes.

klo 
del 
j°g

SustaMit bėgimą kraujo 
isz nosies.

Daktaras Hutchinson liepe 
kojas ir rankas panardit in 
vandeni teip karszta, kaip tik 
tai gali dalaikit. Tada pradės 
nustot bėgt.

Dr. H. daug tuom spasabu 
pagelbėjo.
Ar seni miltai gali svei

katai kenkt?
Senuose miltuose, arba tuo

se miltuose ka ilgai stovi, duo
dasi, nužvelgt, pirmiause tik
tai pėdas, vėlaus vienok dau- 
gibe visokiu gaivalelu ken- 
kencziu sveikatai. Jagu su 
teszla padarita isz tuju miltu 
p&silesins žvirblei tai in kėlės 
adinas nustimpa. Isz to duo
da suprast, jog senu miltu ne 
gali del kepimo duonos nau
dot.

Jago arklei suszila.
Jago arklei suszila no grei

to važevimo, arba no darbo, 
tai ne reike girdit su szaltu 
vandeniu ir tai staigai, da ne 
atvėsusi, o jagu da tolaus ne- 
sivažiuoje. Jagu suszilusi ark- 
li pagirdai ne szaltu vandeniu 
tai gauna drebuli, (drugi), gė
limą viduriu ir uždegimą plau 
ežiu. Žiemos laike geriause 
arklams davinet virta vandeni, 
gana szilta, nes ne drumna, 
ba drumno vandenio labai 
bjaurinusi. Kaip arklei pri
pranta prie szilto vandenio, tai 
jiems labai sveika ir niekados 
ne serga.

Idant duona nepelitu.
Iszemus kepalaiczius isz pe- 

cziaue, reike sudėt in maisziu- 
ka, kureme buvo miltai ir da 
biskuti miltu palikt. Reike 
teip duona sudėt kad virszusį 
kepalaiczio siektu kito apa- 
cze. Kepalelus reike teipos-gi" 
su miltais apibarstit, o paskui 
pakabint tokioje vietoje, kur 
sausas oras ir trauke vėjelis.' 
Teip užlaikita duona gali iž- 
but 6 nedeles, o nesupelis. 
Priesz prariekima, reike nadei 
pa, kad biskuti suminksztetu.

Bicdnas Matukas.
— Na, Matuk, kaip tau ėjo

si mokikloje?
— Szlektai, ponas darak- 

toris man inkreti per klina.
— Už ka?
— Ugi paklausė manes 

kiek žmogus turi dantų, tai 
pasakiau, jog “pilna burna!”

— Ar Amerikonai nustos 
kadai naikinia girres?

— O, nustos, kada 
girriu ne bus.

suvis

Geras virtis.
Kaip tau duszele, ar ne ge

rai sėdėt vagone?
— Labai gerai.
— Ar ne szalta in kojas?
— Ne, suvis gerai
— O ar saule in akis ne 

puola ?
— Ne.
— Tai jagu teip, sėskis ant 

mano vietos, o asz ejsu ant ta
vo, ba man czion labai ne ge
rai.

Apsaugot medžius nuo kir 
moliu.

Jagu norite isznaikint kir
mėlės nuo vaisingu medžiu 
kaip rudens laike su szermu 
paliesi žeme ant szaknu o ir su 
meszliniu vandeniu gerai už- 
sudintu.— Dings visos kirmė
lės.

W.TRASKAUCKAS
Pirmutinis Lietuviszkas.

GRABORIUS

Lapoja Kimus Numirusiu Pasamd 
Uyginus ir Vežimui del Pari važinėj n 

Krausto Daigius ir t. t.
Viską atlieka ka nogeriause ir puikiausi- 
Su v irs z minėtais reikalais kreipkitės p: 
,in o busite visame užganėdintais.
520 W. Centre St. Mahanoy Cit j

Introligatorne.—
APD1KBT0VE KNYGŲ.

Aysidirba senos maldaknyges, istorine 
natos ir laikraszczei, kaipo tai:

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

Prisiunsdami knygas apmokekyte paczto a> 
ekspreso kasztus. Adresas:

Lithuanian Bindery* 
514 W. Spruce. Mahanoy City.

LAIMINGOS DIENOS.
Tik tas

yra ge- k
Tinusias &
daktarai

kuris 
pagalbi 
ligoje.

Žmonėms ką pirmiau gyvenimas buvo 
pilnas kartumo ir kankinę, dėlei ligos 
varginimo, kaipo aršiausio neprietelians 
žmogaus; vienok kaip Pliiladelphijos 
MEDIKAI KLINIKOS, daktaras padavė 

’tikrą prietelišką ranką ir gorų liekarstu 
pagelbą, tad tuojaus apturėjo savo gerą 
sveikatą ir vėl pastojo išgydytiems LAI
MINGOS DIENOS.

KAD PHILA. 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 k a nors išgydę; bet PHILA. M 
KLINIKĄ žmonės giria. Iš daugybės 
padėkavonių pačių išgydyti. Ką rašo:

Širdingo! dėkavoju Ir tegul Jums Dievas 
atnngradija, kad .J ųs kiekviena sergantį taip iŠ- 
gydytume! kaip mane.

Mano linu, kuri pirmiaus kankino, tnd jau 
visi skaudėjimai prapuolė; ar tai lytus ar pagada 
dabar visada jaučiuosi sveikas ir nieko neskauda. 
Gerai va.gnn, taip, kad kiti pavydi man, tokios 
geros sveikatos. Vardas I’hlladelphljos Med. 
Kliniko tegul pagarsėja po visg Ameriką.

Su guodone
W. Zbronskls, 140 BydlerSt. Muskegon, Mich.

Asz Julijonas Adomaitis, duodu žinoti, kad 
esu sveikas ir padėkavoju už geras liekarstas ir. 
kad blip greit mane lėgydėte. Dabar ištariu šir
dingu ačiū ir nereikalauju daugiau gydytis.

Mr. Julius Adams, 
123" Buttonwood Str., Philadelphia, Pa.
GUODOTINI TAMISTOS: Parašau aš dėkavo 

damas PHILA. M. KLINIKAI už sugrąžinimą 
man sveikatos. Kaip tik pabaigiau gert liekarstas 
ir Išgijau. Dabar jaučiuosi sveikas ant visko. Dė
kavoju už rodį ir geras liekarstas, kad taipgreii 
mane išgydė. Todėl atvirai dėkavoju, kad ser 
ganti žinotu kur reik kreiptis, kad apturėtgerį 
sveikutį. Toki daktarai visada yra verti pagyri
mo ir guodonės. Su tikra guodone, 

Barnasius Grudinskas, Port Henry, N. Y.

THE PHILADELPHIA MEDICAT 
CLINIC, imties gubernatoriiins legali
zuota. Kaip daugelį, teip ir tave gali: 
išgydyt nuo: skaudėjimo sąnariuos, gė
limą kauluose, pečiuose, šonuose, kojo
se, rankose ir kitur. Nusilpnėjimą, sėk
los nubėgimą nuo saužagystės, nervų iri 
kraujo ligas, lukštų, kepenų, ir vidurių 
ligas: kosulio, širdies, galvos skau-Į 
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 ligą 
lietuviškai, apturėsi tai tikrą prieteliš
ką rodą, nes šitas geras KLIMKAS, 
labai pasekmingai išgydo šviežias ir 
seniau užpuolusias sligas.

, Visada rašyk ar ateik, ne kitur bot ant 
šito tikro Kliniko adreso:

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

Valandos: nuo 10 Iki 4 po plot.
Nedalioj nuo 10 Iki 3 po plotų. 

Ųtarninke Ir Pėtnyčioj nuo 6 iki 8 vakare
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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

Mahanoy City.

Naujas Iszradimas.
Sulaiko puolančius plaukus, prlgialbsta E laukams augti. Turime tukstaneziu pade- 

avoniu. Iszsiuncziame dykai geras informa 
cijas apie priežastis puolanczius plaukus ir 
kaip tame užbėgti, adresavokytet

J.M.Brundza Co; K» York & Broekln,

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 
kaucijų, taigi meldžiu visu Lietuviu 
atsilankitie arba atsiszauktie per 
laiszka su minėtais reikalais.

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City,Pa.
Vienatine Lietuviszka

Agentūra Amerikoje.
Ka užsiima pardavinėjimu visokiu 

bižniu kokiu tik randasi. Pasekmių 
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.

Adresavokite

A. K. Abraitis & Co.
PFAI FSTATP

137 N. 13111. St., Philadelphia, Pa.

ĮJNION RATIONAL gANK.
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STO K 1125,000. SURPLUS IR PROFITS 1300,000.
Sav. Vali t. Randa* turi mato Banke audetu piningu.

Mokame antra procentą ant sudėtu pininga 
Procentą prideaam prie tavo piningu pirma 
diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant 
ar atneszi parodint knygute ar ne. 
Mes norim kad ir jus turetunfet 
musu Bunka, nepaisant ar mažas

Harrison Ball, Prczidcntaa.
F. J. Noonan, Vice-Piezidenta*.
W.H.Kobler Kasįjeriua.

reikalą bū
ar dydelia.

9 ryte lyg 3 popiet.
... Snbatomii...

Bell Telephone Dickinson 8757 w.
Dėl daktariškos rodos galima atsišaukti 
pas Dr. Ign. Stankų per telefoną ar laiš
ku ir iš kitų Šteitų, taipgi Kanados.

— Vienatinis tikras daktaras-lietuvis Philadelphijoj —'
Jis yra pabaigęs augščiausius ir jau paskutinius daktariškus mokslus. Buvo 
miostavu daktaru miesto Indianopolis Mokėsi ir praktikavojo The New York 
Post Graguate Medical School and Hospital. Visi jo paliudijimai išstatyti yra 
ofiso, kur kiekvienas atsilankęs gali juos matyti.

Dabar įrengė savo locną ligonbutį Philadelphijoj ir tame pačiame name 
padirbo pui kią medikaliską kliniką su laboratorija, elektriškas mašinas ir ap- 
tiekąsu goriausioms gyduolėms. Čia visi ligoniai atranda teisinga pagelba, iš
sigydo ir palieka sveiki. Štai ką liudija patys ligoniai:

„Nuo visokių spuogų ir išbėrimų, ant veido ir kaklo ir viso kūno, taipogi 
nuo kitu odos ir kraujo ligų, norą geresnio daktaro, kaip Dr. I. Stankus, 
n xi i__x ‘*ww L i.” Taip kalba Jos.

GARBUS DAKTARE: neiš
randu žodžiu padėkavojimu 
Tamistai už išgydymą skau 
dėjimo šonuose ir po širdies 
gėlimo strėnų ir skausmin
gų mėnesinių, kurių kiti vi
si daktarai neapsiėmė gydy
ti. Bet Tamistos operacija 

■if j f/ kaip ranka atėmė kentėjimą 
...------ - —.wax., nuo manęs. Ela Mažinacky

57 Pingree St. Dr- Stankus. 1325 s. Front St>> Phila 
x John Akuotaitis, Montreal, Quo, Canada, rašo: „Meilutis gydytojau.— 
Šešta diena,, kaip gavau nuo Tamstos liekarstas ir vartoju sulyg užrašo, jau 
negaliu atsidėkoti Tamstai iš džiaugsmo da tik pusę liekarstu sunadojau bet 
jau visas sustiprėjau ir baigiu gyti. Daugiau neturiu ką rašyti: nes jau ne
reikalauju daktariškos pagelbos. Ta įkiri ligą, kuri taip daug prikankino 
mane ir kurią kiti daktarai laikė už neišgydoma, dabar jau baigia gyti. Ačių 
Tamstoms už pigų ir greitą išgydymą.” .■

Išgydau pasekmingai ir ant visados nuo: 
reumatizmo, skaudėjimą šonų, sąnarių kaulų, strėnų, kojų, pečių, nuo 

visokių kraujo ligų užkrečiamu lytišku ligų, triperį, šankerį sifilį, užkietėji- 
m ą ir nedirbimą vidurių, išbėrimą, niežėjimą ir augimą ant veido ir kūno vi
sokių spuogų, dedervinių ir slinkimą plauku1, galvos skaudėmą, širdies, inks
tu, kepenų ir plaučių ligas, visokias nervų ligas neuralgiją, drebėjimą sąna
riu, greitą supykintą, negalėjimą miegot ir išgąstį, greitą pailsima,‘sunkų 
kvėpavimą, peršalimo slogas ir nusilpnėjimą sveikatos, visokias moterų ligas 
skausmingų ir nelegulerišk mėnesinių tekėjimą ir gumbo. Išgydau su ope- 
cija rupturą, apondesitis, vėžį, skilvye augančius akmenis visokius skadulius, 
guzus (tumors), kepenų, inkstų ir pūslės. Darau operacijas ant gyslų kaulų 
nervų, smegnų, moterų ir vyrų gimdančių organų, pritrauktas kojas ir ran
kas atitaisau ir padarau sveikas. Taipgi daro operacijas ant nosies, akių ir 
&erklGs- — . .... r

Dr Imtiiis Stankus, M. D.; l22Ls’-sttl& o • Philadelphia, Pa. ST 7s
Ofiso valandos: nuo 0 iki 12, nuo 2 iki 4, ir nuo G iki 8 vakare/

Švontadieniaisnuo 1 iki 5 popiet. ?

Daug daktaru atlankiau, bot noi vienas negalėjo išgydyti. 
Švilpa, 1011 Carlton St., Philadelphia, Pa.
„Šiuomi viešai išreiškiu sa
vo širdinga padėka Dr. Stan
kui už išgydymą nervų ligų 
ir sugrąžinimą vyriškumo, 
kuriu kiti daktarai atsisakė 
išgydyti. Ir visiems sušlap
tomis ligomis patariu kreip
tis pas dr. Ig. Stankų, o ne
pasigailėsite savo žygio.
A. Zmudzen, Salem, Mass.,

A-*

BISCHOFF’S B A\KTNfO dmttcu
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant
Jo reikalai liktu greit, 
atlikti tegul atsiszauki in

Seniausi
Kit Bankini

Narna
Uždėta ISISni.

Szimtas Tukstancziu Doleriu (8100,000) yra musu kaucija sudėta in
Pinigus siunezime in Kraju kuo greicziausei. (rediszka kasė.

Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in ir isz

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del keliaujeneziu in Kraju pastorojame.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas su 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.

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

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

Vienatine Lietuviezka Banka su kapitolu $75,000 
” - kuris randasi popriežiura Valstijos Pennsylvanios ir 

talpinasi locnam name kurios verte isznesa apie 
$150,000.00. Priima piningus ant paezedumo ir 
moka 4 procentą. Siunczia piningus in visas dalis 

' svieto, greieziause ir pigiause. Agentūra minėtos 
Bankos P. V. OBIECUNAS & CO., parduoda 

’ Laivakortes ant geriausiu linijujapsaugoje namus ir kitokius 
l rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu 
lįJkh kancelarije po vadovyste Karoliaus Varasziaus Notariuszo už 

tvirtinto per Gub.Vai.Pennsylvanios; padaro Doviernastis ir 
kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Russyos Konsulis.

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

Cor. 12-th. & Carson St., S.S.Pittsburg, P

Iszdziovimas peikiu Floridoi.
Steite Florida su pagialba rando džiovina visas pelkes 

iszkasdami ilgus kanalus. Tieje kanalai turi po 10 pėdu gylio 
ir yra naudodami del transportacijos o laike džiovos užlieję 
dirva. Augszcziau parodo iszdžiovinta pelke keloleka margu 
kur pasėjo szebelbonus ir salota o žemiau naujei iszkasta kana 
la in kuri visas vanduo subėga isz peikiu.

ir IbZSll 11IK11 bUU UUVUUU Ibi BCKtellOZlU UU1MU. *11
Naujausia importuotas Fonografas sudidelia

TA VTZ A TfPirkyte už $G OOjrertes musu 
J. Xx2xX»^jnomO8 tabakos del cigaretei 

ir iszsirinkit sau dovana isz sekaneziu daiktu:

H

Lekiojamos maszinos kariumeneje
Randas yia tvirtas, buk netolimo! atejteje lekiojamos ma 

szinos yms ženklivas dalibas visosia karese atejteje. Tame 
mierije randas insteige mokslaine lekiojamu maszinu West 
Annapoli kur studentai lavinasi lekiojamu ir dirbimu maszi- 
nu. Paveikslas perstata pulkauninkus Kriritlanda irjMillingai 
pasirengusius lėkti su maszina,

- —

nikeliuta dūda, kuris. 
graina gerei iraiszkei 
visokias muzikes ir' 
dainias. Kiekvienas 
gali turėt savo name 
kone* ria. 2.G eriausi a 
Armonika vokb-zko 
iszdirbimo su notom 
ir nurodimais. 3.- 
Puikius stalavas ni- 

i kelinis laikrodis su 
1 muzike, kiekviena 
karta grajina 10 min 

! utiu. 4.Vyriszki arba 
moteriszki storai pa

aukuoti laikrodėliai. 5.-Stal- 
avi irankai gražioje dežuteje: 
6 peiliai, G videlcais, 6 dideli 
szauksztai, G maži, 1 peilissvie- 
stui ir Fzauksztukas cukrui. 
Už musu dovana vien norime 

rantu firma terp justi pažįstamų.

“Lietuviszkas
Dainorius\ 

SUSIDEDANTIS ISZ 

390 
Visokiu Dainų 

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

Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

Adresavokite :=
W.D. Boczkowski-Co

SKAITYK, O ŽINOSI VISKĄ.
visiems lietuviams ir savo kostumeriams, kad a5Pranešu ______  ____________ ______________

perkėliau savo krautuvę į Chicago, III., kurioj galit gaut: laikro
džių, laikrodėlių, lenciūgėlių, visokių žiedų, špilkų, kolČikų, 
kompasų, kryžiukų. Puikiausių armonikų, skripkų, klernetų, 
trūbų, koncertinų ir daugybę visokių muzikališkų instrumentų. 
GerųDritvų, visokio skyriaus drukuojamų mašinukių, albumų 
fotografijoms, guminių litarų. Monų knygų, istoriškų ir mal- 
da-knygių. Gražių popierų gromatoms rašyti su puikiausiais 
apskaitymais ir dainomis, su drukuotais aplinkui konvertais, tu
ziną už 25c, 5 tuz. $1.00, perkupčiams 1000 už $6.00. Jaigu kas ne

turite mano katalogą, rašyk šiądien: prisiūsdami už 5c markę, o apturėsi mano 
Didelį Katalogą Dykai su 1000 naudingų visokių daiktų. Aš užtikrinu, kad mano 
.avoras pirmos kliasos, o prekes pigesnės kaip kitur. Perkupčiai gali gauti pirkt 
tavorą daug pigiau kaip kitur. Kviečiu visus lietuvius ir lietuvaites su orderiais 
r visokiais pirkiniais kreiptis pas savo tautietį

M. K. Wilkewich,
'225 So. Halsted St. Dept. s. Chicago, Ilk

kad pagaraintrmet muru firma terp jusu pažįstamų. 
Atsiuskit mums ant rankos 50c. markėms, o mes jums 

prisiusime 40 skrinueziu tabako 4 gatunku ož $G ir jusu iszrinkta dovana. 
Likusius $5.50 užmokėsit gavės tavora Kam tavoras nepatiks gali ja neiimtl 
ENGLISH-ASIATIC TOBACCO CO; DeptX 115E.7th.St;NewYork,N.Y

Katalogas Dykai!
Puikiausių ir geriausių: Armonikų. 

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 express^ ar pačtą. Pasiusk 
savo aiškų adresą ir pačto markę, o Katalo
gą gausit dykai! Rašykit šendi, adresuojant;

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

W. Rynkewiczius
-iNOTARIUSZAS:- ' ’"

233-235 W. Centre St., Mahanoy City, Pa. 
Apsaugoja Namas ir Naminas Rakandas no g Ugnies.

)idžiause Lietnriszka Agentūra. Kanloras Bankinis ir pardaviste Szipkorcziu ant visokiu Linija

Paduoda Szipkortes ant [) Į Draugyscziū-mokiu drucziauuu ur uugjovtiu.M
geriausiu Laivu. Pristatau puilces Szarfaa
siuneziu Piningus in Juostas, Kepures, Karūnas

Visas Dalis Svieto “
rreieziause ir pigiause.
Visi tie kurie per mus 
iunte apie tai geria žino

Iszduoda Dostovierne 
lel tu ka nori savo dali

kokiu nors reikšta 
kafl-link flzipkorauu. 
Piningus ir Lt 
Ra-szykite pas mane • 
a pi ai kyšite teisiu^*
AteakymAi
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ISZPAB0AV1MAS
VASARINIU DRAPANIU.

Vyrams ir Vaikams Siutai ir 
visokiu Vasariniu Apredaiiu.

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

W. RYNKEWICZ
3-235 W. CENTRE UL.

Žinios Vietines
kasiklos

Redingo

— Dirba gerai.
— Lehigh Valles 

mokes [szendien.
— Praejta menesi 

kasiklos iszdirbo anglių 1,056,
542 tonu, Lehigh Valles 1,064 
704 o Lakavanos 849,444 to
nu.

— Jagu norite aplaikyt ci
tizen popieras tai skubinkite 
nes 2 Dec. menesi bus perklau 
simas Pottsvilles sude. Lig 
sziam laikui randasi 60 apli- 
kantu.

— Humane ugnagesei ap- 
laikis gal szedien arba ryto 
nauja ugnini automobilu ku
ris kasztuos miestui 5600 dole- 
nu.

— Szv. Jono Blaivystes 
Draugyste laikys Szokius kiek 
viena Petnvcy.ia, .8. advruLva:

— Kokia tai Grace Vaske- 
vieziute isz miesto (angliszkai 
Vilman!) norėjo atimti sau gy 
vaete Szamukuosia per ižgeri- 
ma truciznos. Ant laik jia už
tiko ir iszgialbejo nog mirties. 
Badai tėvai jiaja iezvare isz na 
mu už tai kad prigulėjo prie 
n.eprigulmingos parapijos. Nu 
keliavo in Szatnukus pas seve
re Mrs. Evan Kerlin isz kur 
teip-gi likos praszalinta už ne 
labus papratimus o ant galo 
ketino isz rupesezio atimti sau 
gyvasti, bet Dievas jiaja 
neprieme o velniui neteko.

- Simonas Milauckasnog 632 W 
Mahanoy 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.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELI!.

h)

užpraszyti ateiti o busite visa
me užganėdinti, kadan -gi gra- 
jins Reileys orkestrą. Inžanga 
vyrams 250. Moterimis ir mer
ginoms dykai. (06 op)

— Tunnel Ridge kasiklosia 
likos skaudžei apdegintas su- 
kintojas fano Juozas Polak 18 
metu senumo ir Juozas Strun- 
kas per eksplozije gazo. Strun 
kus likos nugabentas in Ash- 
lando ligonbuti.

— Apsisaugokit apgaviku 
kurie pasklido visur prasimin- 
dami, jog tai vargezai isz užlie 
to miesto Austino. Iszvarykit 
tokius su lazda.

— Ant Mahanoy uliezios 
pakylo revolucije terp Igno su 
savo paeziule, kuriai dure su 
peiln in krutinę. Kaimynai 
tvirtina, jog Ignaciene puolė 
ant kiemo ant szmoto stiklo ir 
pati perkirto sau krutinia.

— Nedelos vakara, kada 
karukas važiavo in Szenadori 
apie 11 valanda, kokie tai pra 
gertsmegenei pradėjo apsiejti- 
net nežmoniszkai, kaip tai ’pa
prastai Lietuvei moka pasiro
dyt kada savo guoge gerai už- 
pyla biru. Kada karukas pri
buvo in Szenadori, tieje ariel- 
kinei kareiviai nutraukė nog 
karuko kunduktori Foley ir 
gerai apdaužė jin už tai kad 
juos nubaudė Pasisekė polici 
jei suymti nekuriuos ir abudu 
likos pastatyti po $500 kauci- j 
jos lig provai. Jago da karta 
teip padaris tai žinos kaip su i 
tokeis apsiejt ant karuko. i

— Lenku bažnyczioje atsi- ■ 
bnvineje misije. Daugelis pasi 
naudoja isz progos o priek 
tam daug ir muso Lietuviu.

— Nedelioje 7 ad. vakare 
atsibus labai svarbus extra 
mitingas Y. M. L. I. Klobo- 
Visi sanariai kanecz turi pri 
būti per paliepima prezidento.

— Raulas Pileviczius stai- 
gai iszejas isz proto kerszino 
suedimu savo gaspadinesjjagu 
jiam ne pagamins tuojaus 
valgyt. Gaspadinele da ne gei
de idant butu suėsta per žmog 
-ėdi, paszauke in pagialba dė
dės ir nugabeno žmog-edi in 
Skulkill Haven priglauda- del 
paikszu.

‘ V J' ‘ aejo seredos diena, kaip per
kausimai užsibaigs tai ne ži- 
ne.

—■ I.Tepilus norėjo nukirst 
elektrikini drata nes likos 
smarkei trauktas in žeme o 
per jio kuna perbėgo ant 2200 
drūtumo elektriko. Nieko blo 
go jiam ne atsitiko.

— Tieje ka užklupa ant 
karuko arba trūkio kada tasai 
ejna per miestą ar užmiestije, 
buna labai nubausti kalėjimu. 
Jago tuosius suyms ka leido 
akmenie in karuka ana vaka 
ra, tai vyruezei bus jum už tai 
suru.

— Ana diena kun. Kamine 
kas suriszo mazgu moteristes 
Joną Jarniezkevicziu su pana 
Mikalina Noreikiute. Jaunave 
džei yra gerai žinomos ypatos 
visam mieste ir geri krikezezio 
nis nes ne ėjo pas koki ten ne 
prigulmingu kunyga nes pas 
tikra Kristuso tama.

Svodba atsibuna pae p. Izd. 
Bauža sveteliu pribuvo skait 
lingai o visi apsiėjo kaip džen 
telmonai, Lai turi giluki jau 
na pora.

Utie, N-Y — “Duchowny 
Mlotek”— lenku dvasiszkas į 
“Plaktukais”, kuri iszleidže 1 
kartį ant nedelos pakalinet < 
bažnytinius tarnus, lenku kun , 
A. Mlynarczyk, kuris būna be ■ 
parapijos Utica, su No. 31 , 
Plaktukas užgavo lietuviszka 
kunygu ir lietuviszka naszle, 
kuri yra garsinga isz dvieju 
prapereziu czionais^ Teip 
skaudžei užgavo, kad poni 
naszle pradėjo kvailoti o per 
savo kvailybe iezszauke dau 
geli papiktinimu parapijoi. 
Tuo po užgavimo naszles įę 
kunygo, likos paskirta komisi
ja, kad isztirynetu kun. Mly- 
nareziko “dvasiszka plaktuką” 
isz kokio plieno buvo tas No. 
81 nulietas kad pasirodė teip 
skaudus del Lietuviu. Kun. 
Mlynarczikas pasakė komisijei 
kad No. 31 Plaktuko buvo nu 
lietas isz dvieju bobų liežuviu. 
Bet p. Naszles puolus prie 
kun. Mlynarcziko su atydari- 
ta btirna kad kagreiczianse 
jiaja isz to iszgydintu. Mly- 
narezikas matydamas graudi- 
nima dar ne senei p. Naszles, 
pasakė, gal turi tamista koki 
reikalą prie jaunikiu. Naszle 
atsake “žinoma”. Tai gerai, 
apsimalszyk, o su atejnancziu 
No. 33 Plaktuko iszgydinsiu 
tave, ir busi sveika\ir niekas 
ne žinos kad sergi. Tikrai Mo. 
33 Mlynarczikas nuliejo isz 
gyduolu ir paszvente taji nu- 
mara del lietuviszkos Naszles, 
bet ar jiji nesuprato lenkisz- 
kai ar ka, kad nusidavė liežu
vio atitaisyti ir dabar mala 
kaip be prote, sužeisdama szir- 
di su vis nekaltam, kaltinda
ma jin, jog aprasze taji atsiti
kima. Gailėdamasis p. Naszles 
kad liežuvis nesutintu papra- 
szis p. Baltruvienės su koezolu 
in Utica kad padarytu apera- 
cije. Ant niek lietuviszkas ku- 
nygas iszpeike tuos kurie skai 
to svietiszkuB laikraszczius ir 
knigas, neinatydamas nieko 
blogo tose rasztucsia. Isztikru- 
ju kunygo pamokslas isz- 
trauktas isz apjuodinimu ir 
melagyseziu, bobų, ne yra ge
resnis už laikraszti. Jago re- 
atyda perskaito ir apsvarsto ar 
garsinti ar ne, norint ir dole
rius pasiūlytu, o kunygas ka
da aplaiko kokius melagingus 
apskelbimns nog bobų, tai ne- 
apsvarto juos gerai bet sulau
kus nedeldienio nesza in baž 
nyczia, ir ten prie altoriaus 
pasako puiku pamokslą, kad 
klausytoju szirdis užsidega 
neapikanta priesz vienas kita, 
o iszeja isz bažnyczios daugiau 
ne turi ka kalbėt, kaip tik 
apie kunygo pamokslą, o pra
sikaltėlius, kuriuos bobos ap
juodino, neliginant seno zoko- 
no, meta akmenais. Bjaurus 
liežuvei yra skaudesni už ak
menis. Užgautasis per page
dusius liežuvius buvo labai 
kantrus, bet balso nepadares, 
ne galėjo nutylėti, tai praszo 
kad jago iszgirsit, tai nepadi- 
vikit jiam. —Uogautasis.

Hartshorne, Okla — + 
8-ta d. Sept. Patiko baisi ne
laime Antana Kalažinska no 8 ! 
szapte, iszryto a. a. Antanas 
nuvejo raktu czystyt kur pa
puolė po kecze kur sutrynė vi
sus vidurius isz ko didelese 
kankese in dvi adynas po'tam 
numirė. A a. Antanas buvd 
34 m. amžiaus iezbuvo 12 m. 
Amerike paėjo isz Kauno gub. 
Szauliu pav., Raudenu para., 
paliko paezia ir dukrele dide
leme nubudime, jago kas no
rėtu platesni apraezyma tegul 
raszo ant szio adreso:

A. Palulis 
Box 571 Hartshorne, Okla.

Ant pardavimo.
Namai ant keturiu familiju 

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

Thomas Haughney
12 E. Mah. St.

Mahanoy City, Pf

Bay City, Mieli—Darbai 
povalei eina isz kitur pribuvu
siam darbas

— Lietuviu mažas būrelis 
isz tu visokiu atsiranda, del 
nekuriu moterėliu p. Baltru
viene labai reikalinga.

— j- 21 Sept, atsiskyrė eii 
szuom svietu Anele Masiene, 
po sunkė operacija, a. a. Anele 
paėjo isz Suvalkų gūb., Sejnu 
pav., paliko dideleme nuliū
dime vyra ir 4 mažus vaikelius 
viena seseri ir broli. Jago ka« 
norėtu platesni apraszima te
gul raszo ant adreso:

K. A. Raczkaitis
1305 S. Chilson st. 

Bay City, Mich.

sunku gaut.

PIRMUTINIS DIDELIS

Balius.
Parengė dideli balių drau

gyste szv. Jono Kriksztytojo 
isz Wilson, Pa. kuris atsibus 
28 d. Spalio (.Oct.) 1911 m. 
Wilsono svetainėje ant vir- 
szaus bankos trecziu augsztu 
balius prasidės 5-ta vai. vaka
re ir trauksis lig vėlybai nak- 
czei.

Užpraszo visus lietuvius ir 
lietuvaites isz visur, kas tik 
pribus nesigraudys muzikan
tai pirmos klasos kur grajine 
puikius szokius.

Inžanga porai 500.
Užpraszo visus. Komitetas.

(98 oi)

Nemokėk dykai 810.00,
Apsigargintoju. Jeigu apser 

gate liga, tai eikite pas savo 
miesto daktaru.

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 
hupuczkave veidai. Tukstan- 
czei dekavoja už dyka rodą. 
Raszyk tuojaus ant adreso:

Gratis Specialists
Box 106 Sta. W.Williamsburg 

Brooklyn, N. Y.

A. G. GROBLEWSKI
Cor. Elm & Main St*. Plymouth, Pa. 

...SAVININKAS IB FABRIKANTAS... 

Garsiu Liatuvlszku-Lenklszhu Vaistu.

VALSTIJOS KASIJERIUS LAIKO PININGUS BANKEMERCHANTS
BANKING TRUST COMPANY

MAHANOY CITY, PA.

Invales geras del valstijos yra gana atsakantis 
del tavęs. >■<.■ ‘
Surplus ir Kapitulas Stakas yra 33 procento 
sudėtu piningu. -. . «
Kam laikyti piningus dykai, jaigu piningas gal 
padaryti pininga ir prietelius per sudėjimą 
piningus in szita banka.
Atneszkyte savo piningus czionais, ateis kada 
tokia diena kad tau padarys giaro.

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

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

M. GAVIZLA.
Wi I. MILĖS.

A. DANISZEWICZ.
J. HORNSBY.

L. ECKERT.

...D1RDKT0R1AI...
W KYNKJEWICZ
C. F. KAIER.

T. F. FLANAGAN.

Justus^11
K iumntriU
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Ant pardavimo.
Puikus salunas 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.

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 balnus da 
nebuvo. Balus prasidės ant 7- 
ad. vakare ir trauksis lig 7-ad. 
ryte, todėl galesite szokti kiek 
kas norės. Ateikyte visi o viŠ, 
seni ir jauni, ne tik isz Maha
nojaus bet ir isz visu aplinki
niu miestu ir miesteliu, ko dau 
giau tai geriau. Muzike bus 
pirmos klasos ir grajis Lietu
viszkus ir amerikoniszkųs 
szokius. Neužmirszkite Sere- 
Jna val/om 1R d ęilzinRpnio 

Inžanga tiktai 250 ir .tikietus 
dabar galima pirkti pas sąna
rius tojo Klobo.

Ant pardavimo.
Puikus salunas ant West 

Center ulyczios Mahanoy City, 
Pa. parsiduos pigiai i>z prie
žasties ligos. Atsiszaukyte ka 
greieziause ant adreso: (ęg <’}) 

Mr. O’Brien
2n9 W. Centre St.
Mahanoy City, Pa

Win. Sinianaviczia New 
Philadclpula Pa.

Yra tai specialistas kriau- 
ežius, ka tik pribuvęs isz Bal 
timores ir uždėjo kriaueziu 
szapa New Philadelphijoje ir 
siuva visokius siutus ir overko 
tus pagal naujausia mada, pi
giai ir atsakaneziai. E kyte 
pas Sinianaviczia o busite už
ganedyti visame. "J 3

GRINA TEISYBE.

Mahanojaus gyventoje! 
apie szita gerai žino-

MOTERIŲ SIUTAI IR KOTAI

PIRMAS KONCERTAS
IR BALUS

Detroit, Mich — Darbai 
czionais ejna kas kart blogyn. 
Lietuviu czionais yra daugel 
bet prie skaitymu ne linkia.

— Ne senei tūlas gaspado- 
ris norėjo iszvaryti du burdin- 
gierius nog burdo, nes tieje 
niekadejai davė jiam pora 
žandinu, instume in kambarį 
ir uždare duris, nes gaspadoris 
iszlindo per langa ir davė ži
nia palicijei, kuri pribuvus 
apmalszino visus, bet bobų 
kuriuos per visa nakti ant gon- 
ku ir trepu pravardžiavosi ir 
vadindavo viena kita meilin
gais žodeleis neapmalszino.

— Ne senei czionais buvo 
prakalbos apie pekla, josios 
gyluma ir platima ir 1.1. O 
idant susirinkusiems geriau 
iszaiszkyt, kalbėtojai pakabino 
žemlapius “Map of Detroit ir 
Miczigano steito” rodindami 
susirinkusiems, jog tai žemla- 
pei peklos. Juoku buvo užtek
tinai ant galo kalbėtojai susi
pratę uždare susirinkimą ir , 
iszkeliavo toliaus, i

Morgan, Pa.— Darbai 
czionais slenka pamaželi dirba 
tik 3 ir 4 dienas ant nedelos.

— Lietuviu randasi gana 
dydelis būrelis, kurie gyvena 
dydelam sutikime terp saves.

— Diena 9 kasiklosia likos 
užmusztas per elektriką. An
tanas Mickunas, lietuvis, paej- 
nantis isz Kauno gub., Nebasz 
ninkui nesiseke Amerike, nes 
užpraejto, meto buvo baisei 
pažeistas. Paliko paezia su ma 
žais vaikeleis ir kelis brolius.

Detroit, Mich.— Kokis 
tai besmegenis daneeze isz ežio 
nais buk 24 praejto menesio 
pribuvo biskupas birmavot 
vaikus—tas yra neteisybe, nes 

1 biskupo ne buvo o ir birmavo- 
nes da ne buvo. Tas daneszi- 

1 kas buvo užsnūdęs bažnyczioje 
kad gerai nesuprato kuningo. 
Po teisybei buvo kalbėta, jog 
bus birmavone ne tik jaunu ir 
senu, nes da atejteje bus vi
siems apgarsinta.- (Kaip tokie 
daneszikas drysta raszyti to 
kius melagingus daneszimue, 
tai nesuprantame. Gal tokie 
žmogus ne turi mažiausios do 
ros ir paguodones del saves m 
ris meluoje ne del redystes nes 
del visu tautiecziu Amerike. 
O gal nebagelis ne žino, jog 
už melagingus daneszimus ga
li gautis in kalėjimą nog dvie
ju lig penkių metu. Su teisybe 
tolinus nukelausit. R.) ,

Atsibus Utarninko vakara 24 
Spalio (Oktoberio) ant Bacz- 
kaucku naujos sales.

Mahanoy City muzikaliszka 
Draugyste “Birute” po vado
vyste Prof. A. Sodeiko paren
gė dideli Koncertą ir Balu ant 
naudos Sz. Juozapo Parapijos.

Dabar Lietuviai turės gera 
proga iszgirsti Lietuviu darb- 
sztuma ir atjauta Lietuviu se- 
noviu aida ir Lietuviszkus pa
silinksminimus, t. yra szokius 
kuriu Mahanojaus Lietuviai 
negirdejo ir nelinksminosi.

Koncertas susidės isz viso
kiu Lietuviszku Tautiszku 
dainelių ir szokiu. Po koncer
tui atsibus balius ir trauksis 
igi vėlybai nakties.

Taigi Lietuviai Tautiecziai 
katrie atjaueziat ir milite lie
tuviu kalba tai kviecziame ant 
szito koncerto kuoskaitlingiau 
sei susirinkt o ateje nesigaile- 
sit ir geisit daugiau tokiu va
karu.

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

Kvieczia Komitetas.

Mahanoy St Mahanoy City, Pa. Sa
ko: “Asz vėl linksmai atkartuoju pa 
girima Doan’s Kidney Pigulkas. Ka 
da tik ateina proga vis rekamendavo 
ju szitas pigulkas asz pažinstu keletą 
žmonių kurie likos iszgialbeti nog 
skausmo pecziuose ir inkstuose. Szi
ta pati liga mane vargino per ilga 
laika, būdavo mane apkvaitina ir pai 
kino kad negalėjau atlikti namini 
darba. Turėjau ženklus kad mano 
inkstai buvo netvarkuoje. Nusipir
kau Doans Pigulkas del Inkstu pas 
Timms aptiekoje, ir jie tuojaus man 
pagialbejo ka kitos gyduoles nega
lėjo padaryti todėl veliju kitiems 
naudoti taisės pigulkas.

Ant pardavimo visuose aptiekose 
po 50c. baksukas. Agentai amerike 
yra Foster-Milburn Co. isz Buffalo, 
N. Y. Neužmirszkite vardo ‘Doans” 
ir neimkyte kitokiu.

Kiekvienas Lietu.iszkas Sztofninkas 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztomose aut pardavimo, kad musu 
taut-eezei reikalaudami galėtu nusi
pirkti ir nereikalautu iszduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztorninkai 
raižykite pareikalaudami m 1.5 gyduo
les, nes geras uždarbis; pafduokyte 
musu tyras Lietuyi.-zkas Gyduoles, 
kurias mes gvafantuojatne.
Egiutcro No.l......................... .....25c.
Egi utero No. 2......  50c.
Zinijeczoik............25c , 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai............................. 35c.
Meszkos Mostis..............
Treja n ka............................
Linitue >tas vaikams .... 
Gyduoles nuo Kosulio ... 
Liepiu Baldamas .............
/Ynty-Laksou del vaiku 
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių .25c.

” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c. 
Vanduo nuo Akiu.........................25c.
U gui a t ra u kis.......................  2oc.
Skilvio Laszai............... .. ....... ..25c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir

Kruvinosios..................... 75c.
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50. 
Gyd. «Jel nerualimo Pilvo......„...50c.
Milteliai apstabdyiuui Galvos 

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

Kojų.............. .................  25c.
Geležinis sudrulintojas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Papauto.................. 15c.
Gyd. nuo Grippo....... ..............$1.25.
Plauku apsaugotojas................... 50c.
Muilas del Plauku...................... 10c-
Milteliai nuo Kepenų.................. 35c.
Rožes Balsamas............................ 25c.
Kinder Bahamas..........................25c.
Bobriaus Laszai..........................50c.
Szvelnintojas................................. 35c.
Kraujo valytoja’.......................$2.00.
?servu Ramintojas................... $1.00.

pas vaitus ..........................$1.25.
Pleisteris (Kasztavolo)................25c.
Pamada Plaukams....................... 25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise...... 25c.
Gyduoles nuo Kiemens................. 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.
.25c.

J. KAZLAUCKAS
Parduoda Szipkortes

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

J. Kazlauckas
73 W est St. New York, N.Y.

geriausiu 
Pardarau 

paliudiju 
patarimus

...PIRMUTINIS...
DIDELIS BALUS

Y.M.L.I. KLOBASISZ MAHANOY CITY, PA

18 SPALIO (OKTOBERIO)
...PRASIDĖS 7 VAKARE...

ANT BOCZKAUCKU SALES
505-S07 W. MAHANOY UL.

PIRMOS KLASOS ORKESTRĄ 
INŽANGA : : 25c.

FR. STRAWINSKAS
Lietuviszka Krautuve 

...Vyno, Likern, Areilkoi ir Alau*...
Atraszykyt man gromata, o asz jus 
pertikrinsiu kad galit pas mane gaut 
tavora pigiau ne kaip kitur.

R}'- Strau>inskaS‘
1807 Carson St., S. S.‘I lovį V<U SUH C

] Pittsburg, Pa,

Szitas yra sztoras kur geriausia pirkti Siutus ir Kotus. 
Neapsigausyte jaigu pas mus pirkaite.
Ceikis yra grinas vilnonis. Darbas kageriausias ir 
pasiūti pagal naujausia mada. Mes gvarantinam 
kožna Siutą ir Kotą ka parduodame. ' . ■■

Galima pirkti puiku Siutą už $12 ir $15." 
Ateikyte pamatyti. ,r ,

į i i IKI /\ IX.I Mahanoy City, Shenandoah 
UJ I I >1 /A I Mt. (jarmel, Landsford.

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

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

paežius lietuvius ir randasi po priežiūrą 
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mus 
pinigus inokain 4-ta procentą, pnskaitaut 
Lis 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visas 
dalis svieto, greit ir pigei, parduodam 
laivakortes ant visu linijų ir geležkeliu 
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Iszdirbam 
visokios ruszies Rejentalnus Dokumentas ir 
vedam prpvas senam krajm. Rejentelna 
kancelarijayra rėdoma per valdiszka notara 
J. G. Miliaucka. Užkviecziaiii lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptisprie mus ir pavest mums 
jusu bankinius reikalus o persuikrisit, kad 
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe 
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigui 
siunezant paezedumui in Banka, arba siųst 
in Lietuva, galima siųst Paežio Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar per 
Ex preso Money Orderi.

Rusiszkai Aiuerikoniszka Linija.
V ienatine be perserlinio Linija tarpe Amerikos ir Rusijos.
8į dienu in Roterdama 7 U j dienu intaepoju

III klasa $29. n .......... _ III klasa $30.FDel smulkesniu zimu kreipkitesin mufiuT ,, -47
I ” $52. LAgentus ir centraliszka kontora. Jj ,,

Agi,.) 27 Broadway, New York, N. Y.NAUJAS RUDENINIS TAVORAS
Sziame laike aplaikome visokiu labaipuikiu Rudeniniu Apredimu 
del Moterių Merginu ir Mergaioziu. Užpraszome visus atsilankyti 
ir pamatyti szita Nauja Tavora, kokio kituosią Sztoruose varge) 
galima rasti. Szitas Tavoras susideda isz Naujausia Rudeniniu 
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroka, 
.Tekiu, Szlebia, Trumpa ir ilgiu 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.

’Hhn Plnhn f Pas mu8 dirba Lietuvaites, 
h T h 1 122 W. Center Str.LUU U1UUU I Mehanov City. Re

Dr.O’Malley iszaiszkina priežastį pasekmingo gydimo

ISZSIVERŽIMAS
Verikosele arba netikrasis Iszsiveržimas.
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Geriausias Lietuviszkas 
Sziauczius ir Czeveriku Sztoras.
Parduoda visokius apsiavimus už pigesne 

preke negu kitur. Užlaiko visokiu Czeveriku 
ir Pantaplu del vyriu, moterių ir vaiku. 
Geriausius sk orinius ir guminius darbinius 
Czebatus ir Czeveiikus. Priima visokius 
pataisymus ir atlieka dai ba drueziai, puikiai 
ir pagal naujausia mada, pigiau negu kiti. 
Pirkyte savo aysiavimus pas mane o busite 
užganėdinti ir suezediusite piningu*.

Vaikams ir Mergaitėms turiu puiku baltu, 
geltoniu ir kitokiu kolonu (zeveriku ir 
Pantaplu ir per szita menesi parduosiu už 
labai pigia preke. Neeikyte passvetimtau- 
tezius pirkyte pas tautieti:

Simona Waluna 
526 W. Centre UI., 

Mahanoy City, Penna.

AntSudžiaus
J. J. MORAN

D^mokrntaa. Isz Pottaville, Pa.

A. J. Keydoszius 
-AGENTAS- 

202 Troy >SL Dayton, 0.

Parduoda Laivakortes ant visu geriau
siu ir greieziausiu Laivu in visas dalis 
svieto. Norintieji kelaut in South 
Amerika ar in Australija tai tikietus 
galite pas mane pirkti. In Lietuva 
Laivakorte pas mane yra labai pigios. 
Mano agentūra yra po kaucija 10 
tukstaneziu doleriu, Ohijos Steito. 
Norėdami apie J<a dasižinotijindekyte 
in gromata 2c. marke ant atsakymo.

Puczkai ir visokios Odos Ligos.

Be jokios Operacijos, Skaudėjimo ar 
apleidimo savo kasdieninio darbo.

PRIEŽASTIS ISZGYDIMO.
1. DEL TO-Kad jojo neskaudanti metodą 

likos naudota per jin suvirszum 25 metus o 
josios naudingumas likos prisavintas per teip 
vadinamus Specialistus Rupiu ros kurie jaja 
ir naudoja.

2. DEL TO-Kad suvirszum in 12,000 isz- 
gyde ligoniu, o nekurie pribuvo it-z tolimu 
szaliu gydytis o kuris jis vienas pasekmingai 
tik gydo.

3. DEL TO-Juog kožna savo žodi gali 
pinigiszkai ir profesijonaliszkai užtikrint 
kuri duoda ligoniui, o būdamas terp ju 25 
metu yra gana paliudinaneziu.
Su Tokiais paliudymais delko turėtum da vilkinti ir neateiti ant rodos pas Dr.O’Malley 
kuris tave PERŽIURĘS UŽ DYKA ir pasakys kas tau kenkia ir geriausia rodą kaip 
gali pasveikti. Geriau pasinaudok isz 25 metinei praktikos ir nebusi pavojuje.

Pasikalbejimas-Ypatiszkai ar per Gromata
Atsiusk adresa ir 2c.marke prisiunsim o knygute apie iszsiveržima užpeczetytame koperte.

Dr. Alex. O’Malley
158 Washington Street Wilkes-Barre, Pa.

(Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai susikalbama ir susiraszoma.)

Krajavi Szkaplierei.
Austini krajevi szkaplierei 

1 parduodam saloninas ir bovel- 
ninas po 250 už tuziną szilki 
nes po 400 už tuziną agentams, 
prisiunezeme prabas del pažiū
rėjimo. Trejos devineros (Tra- 
jenka) krajevą palangos aptie-, 
kos bertainis svaro 250 už šva
ra trajankos 900 už 10 svaru 
arba 40 bakseliu £5.00. Po 
pieros del gromatu raszymo 
su visokeis apskaitymais ir su 
tam pritinkanezioms dainelėms 
parduodam po 250 už tuziną, 
1<JO 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: (gg op)

Adresavokyte, 
K.J. Intas

Box 1724 New York, N.Y.l Excelsior Watch Co.MI

M. VARZINSKAS
Liet u v isz kas l'otogiafistas 

205 E. Centre St. Mahanoy City.
------- o-------

Pu: k ei ir pigei nutraukė visokes Fotografija* 
Padaro Didelus Fotografijas isz mažių ir 
indeda in Reiiaus. Indeda in Špilkas 
Kompasas ir L L Parduota viaokes liaunas 
Lietuvei su virsz-minetai* reikalu1* netur 
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoji 
ir patinstama Varžinska kuris padaro 
viską kartogeriause o ir busite užganėdinti, 
feipgi daro Fotograpijan ant Post Karcziu.

kitur 
Su k ozu u

Patentuotas regulatoris 
užsukamas isz virszaus. 
del moterių ar vyru, 81 k 

gvarantuot as ant 20 
metu. Siusem szita 
laikrodi visims C.O.D 
už $5,7 5 irexpreso 
leszas iszegzaminavi 
mui, jei nebus toks 
sakom, Nemokėkite 
nei centą.

ATMINKIT, 
toki laikrodi in $35 
duodam LenciugelL

G A Fritzinger (policmonas) Wilke»-Barre> 
Pa., iszgydyjas nuo sunkaus isz-iveržimo 5 
metai atgalios, no tada neneszioja jokiu diržu 
T. K. Williams anglekasis isz Hyde Park, Pa 
iszgyd tas no iszsiveržimo, 5 metai kaip 
diržą ne neszioja.
WJL Greenwait maszinistas prie Prospect 
Brekerio, Breslan, Pa, du vaikai 3 ir 9 
metu senumo iszgydytas no hzsiveržimo o 
diržo neneszioja 2 metu.
W. II Adams fajermonas, Sheldon Alex 
Works, Wilkes-Barre, Pa., iszgydytas no 
iszstveržimo, kuri turėjo per 15 metu.

Nusipirkite sau 
Buteliu
NORKEVICZI AUS
Geriausia Arielka 

Mieste.

keletą

NO. 6.
Visam 

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 Ate.

Kas Nori Pirkti Ar Parduoti
savo Namus ar Farma te- 
gul atsiszaukia pas mane. 
Pirkejiailarmuatvažuoja 
l)as niane rišu szalui 
Amerikos ir Kanados.

-» F arm os Mass., ir Conn., 
steituose yra geriausios 

už tai kad randasi daugybe fabriku. Groma- 
tas praszau raszyti lietuviszkai arlenkiazkai.
J.F.RIchard, 140 Maple St, Holyoke, Mate,

Teisinga Krautre, nes tikras Lietuvis užlaiko 
Malonus Viengenoziai:

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

... Žiedu, Kryželiu, Armo- 
n’ku» Skripku visokiu 

_ I Mužikaliskulnstrume- 
tu, Britvu, drukuojama 
Maszinukiu, Albomu 
Potogjafijoms laikitie 
Istoriszku ir Malda 
kningu, visokiu popieru 
Gromatoms rasziti su 

pasiskaitymais irj dainomis su 
konvertais tuzinas už 25o, 5tuzinai už 
$1 Perkupcziams 1,000 už $6 Magisz 
kos Kazyres §3- Jai norietumete 
mano nauja dydeli Kataloga prisiu- 
skite 2o. marke ir aplaikysite, kuriame 
telpasi daugybe naudingu daiktu, 

Maloniesite kreipkties su sziokais 
pirkimais ant szio adreso:

W.WAIDELIS
112 Grand Street Brookljn,




