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KAS GIRDĖT?
Žvaigžde pranesza kad se

novės lenku sostapileje mieste 
Krokavoj numirė vyskupas 
Kardinolas Puzina 69 metu 
žmogus senas. Kaidinolas in 
kunigus inszvenstas 1878 m. 
turėdama 36 metus. Nežtne 
kodėl kun. Puzina teip ilgai 

^huvo neinszvenstas in kunigus 
kada-gi kuningais pastoja

■ daugiausei klerikai baigia 24- 
25 metus.

Kardinolas Puzina buvęs isz 
aukszt s kilmes žmogus, sako
ma kad paejas isz senos blietu- 
viu gimines. Tame gal bus tik
ra teisybe, nes Lietuvoje Su
valkų gub. yra Puzinai kelios 
vietos. Sasnavoje senovėj kok
sai Puzina giriu stražininks pa 
states yra szale kapiniu maža 
koplycziuke, tolinus padidinta 
buvo kun. Marijonu ^filija da
bar parapi a.

Kardinolas Puzina didei ne
malonia lenku ant saves už
sitraukė pažvalga, užtraukė 
kada užgynė palaidoti Vave- 
liuje garsu lenku karžygi Ju
lių Slavacki jisai Grunvaldo 
szveuteje užgynė lenkams at 
provyt pamaldas po grynu 
dangum.

Tuomet lenkai po visus lai- 
kraszczius kardinola nemalo
niai kritikavo.

Tankei aplaikome telegra
mos apie musztines, žudinstas 
ir kitokius atsitikimus kurie 
kyla terp muso tautiecziu su 
perkreiptom ir netesingom 
pravardem. Perskaitė tokius 
daneszimus skaititojai rugoje, 
jog žinia nepatalpinom teisin
gai. O keno tai kalte? Muso 
tautiecziai nesiskubina para- 
szimu teisingos žinutes ir lau
ke pakol telegramas buna pri- 
siuastas isz angliszko szulinio 
o po tam raszc in kokias kėlės 
nedelias su rugojimu jog “teip 
ne buvo”. Geriausia padarytu 
korespondentai ir guodorini 
skaitytojui, jago kas svarbio 
atsitinka, tuojaus vakare atsi
sėst prie stalelio ii- suraszyt 
nors trumpai visa atsitikima o 
tada padarytu dydele gerade- 
jiste ne tik del redystes ne ir 
visuomenei. Teip daro anglisz- 
ku laikraszcziu koresponden
tei, teip privalo ir Lietuvei 
daryti o tada niekas ne rugos 
ant suvėlintos ir neteisingos 
žinutes. Neužmirszkyte apie 
tai!

į Richmond Lietuviszkoj didej 
salei. Regisi jail iszkeliavo Lie 
tuvon.

Pagal paežiu kunigu tu nu
rodymus, jie tarpe Lietuviu 
Amerikoj surinko pinigu .17 
tukstaneziu dol. arti 34 tuks- 
tanczius rub.

Tarpe žmonių girdisi kal
bos, kad kunigu Tumo su Ali- 
szaucku prakalbos žmonėms 
pamėgta labiause negu tėvo 
Kapucino. Mat, szie du palyp- 
Bte reikalus žmonių gyvenimo 
paprastojo, o tėvas Kapucinas 
ramino lietuvius vien dangum 
pamirsztant kasdienini varg 
szu pragyvenimą.

“Keleivij” Striukutis apra- 
szo skurdą Lietuvoje biedno 
piemenelio kuriuomi ir patsai 
Striukutis buvęs ir, sako kad 
isz Lietuvos svecziai kun. 01- 
szauckas su Tumu nereikalin
gai szaukia “Grįžkit in tėvy
nė.

Mat jisai Striukutis buvęs 
bežemiu tėvu, vaikas, tai jam 
reikeja ganyt bauda, o nemo- 
kytis; ūkininku vaikai nau
dojosi mokslu, o jisai vargais.

Striukutis vargus piemene
lio iszro.kavo teisingai, bet kad 
tiktai be žemiu vaikai teip 
skursta, tai meluoja. Ten Lie
tuvoje gana banda lygei beže
mio vaikas kaip ir mažažemio 
ūkininko, vargas palypsto teip 
viena kaip ir kita, o eina in 
mokslas gimnazijose vaikai 
vien turtingesnių ūkininku. 
Tai-gi Striukutis vien tik sa- 
vij vargus matydama meluoja, 
nes jie užslogia yra ir maže- 
žemiu vaikus. Grižt in tėvynė 
isz czion, žiūrint butu juokas 
bet ubagams tėvynėj pasenu
sioms geriaus negu czion Ame
rikoj ypatingai ateiviams.

Tėvynėn gryžta mažai kas, 
kartais czion patrotija galuti
nai sveikata. Szie paskutiniai 
patrotija sveikata ant aukaro 
Amerikos bagocziu gryžta jei
gu Lietuvon, tai jie daro ne
maža skriauda Lietuvai, ir to
kius gryžti nelabai szaukia ir 
kunigai Olszauckas su Tumu.

Tęva užmusze, sūnūs 
užgyme.

Mt. Carmel, Pa.— Mieste
lyje Kulpmont atsibuvo nepa
prastas subegimas atsitikimu. 
Sztai ana nedelia likos užmusz 
tas Benediktas Durnakas Hic
kory Swamp kasiklosia o ka
da jojo sukruvinta ir suman
kyta kuna nesze in grinczia, 
tame laike užgyme jojo pa- 
czei sūnūs. Apie nelaiminga 
mirti savo vyro motere nieko 
ne žinojo nes daktarai uždrau
dė apie tai sergantei praneszti.

Garsingu Mc Kamarų 
prova.

Los Angeles, Gal.— Gar
singa prova Mc Namaru, kaip 
manoma, už padėjimą dinami
to po spaustuve “Los Angeles 
Times”, kuris suardė visa 
spaustuve o 21 darbininkai 
pražuvo, tai amerikoniszki ži
aunai apskaitė, buk Judintoju 
toje provoje dalibaus 560 isz 
abieju szalu.

Advokatu dalibaus 40, de- 
tektivu ir kitu slaptingu agen
tu, kurie stengsis davesti kalte 
Mc Namarams 600, prova 
tensis per 180 dienu, žodžiu 
apskundimo akte randasi su- 
virszum 7,200,000, vedimas 
provos kasztuos abiem szalim 
§1.000 000, Judintoju bus su- 
szaukta isz 15 steitu, kores
pondentu ir reporteriu rasis 
64, o 74 regėtojai tik bus in- 
leistais in suda, ant provos bus 
paszaukta ant Judintoju 425 
visokiu žinunu.

Pakorė du murinus.
Greenville, S. C.— Willis 

Jackson, 17 metu senumo mu
rinas, kuris subjaurino vie- 
nuolekos metu mergaite Ho
nea Path, likos pakartas už 
kojos ant stulpo ir suszaudy- 
tas ant smert-

Macon, Ga.— Andrius 
Chapman, murinas likos atim
tas nog szerifo ir pakartas už 
užklupima ant jaunos baltos 
merginos.

Apgavikas atejviu lengvai 
iszsisuko.

Bayonne, N.Y.— Hermanas 
Szvarca, kuris apgaudinėjo 
atejvius kada pribūdavo in 
Mouch Chunk ir likos suym
tas per policije likos nubaus
tas ant §50 bausmes ir sugrą
žinimo piningus del tuju nog 
katrų pavogė. Lehigh Valles 
geležinkelis melde sūdo idant 
jin ne nusiunstu in kalėjimą 
nes Szvarca jiems yra reika
lingas ant isztirinejimo kitu 
apgaviscziu.

Nužudc savo dranga.
Pottsville, Pa.— Tamoszius 

Kampinskis likos suymtas ir 
patalpytas in kalėjimą už nu- 
žudinima savo draugo Anta
ną Peczevski. Abudu draugai 
buvo St. Clair kur gerai užsi
traukė, ejdami namon pradėjo 
terp saves ginczytis o Kampin
skis inpuoles in piktumą tren
kė savo draugui su akmeniu 
užmuszdamas ant vietos. Ate- 
jas namon pasakė savo gaspa- 
dinei buk apmalszino savo 
drauga ir daugiau ne atsikels. 
Kada jin policije aresztavojo, 
marszkinei buvo kruvini o ir 
kitoki ženklai davėsi matyt, 
jog žudinsta papilde.

Sumusze savo pacziule 
sapne.

Anderson, Ind.— Allen W. 
Smith sapnuodamas buk jin 
užklupo arklis ir pradėjo kan
džio! jiam veidą, pradėjo gin
tis ir muszti arkli su kumsz- 
tem, nes in vieta arklo, musze 
gulinte savo pacziule ir teip 
apdaužė, jog turėjo paszaukt 
daktara. Smithas staigai pa
budo ant riksmo savo pacziu- 
les kada jiaja plake o kada at- 
sikvotejo isz baimes, pacziule 
nog skausmu apalpo. Nežinojo 
kas su jiaje atsitiko pakolei 
jiaja daktaras ne atgaivino.

Trumpi Telegramai-
§ Bellefontaine, Ohio.— 

William Speece, 97 metu se
numo papilde savžudinsta pa
likdamas gromatele: “gyvenau 
per ilgai ant szio svieto ir ne 
esmių daugiau reikalingu.”

§ Chicago.— Giuseppe Ni- 
colesi likos nubaustas ant viso 
gyvaszezio in kalėjimą už vaik 
vagysta o jo pati ant 7 metu 
už ėmimą dalybas toje vagys
tėj e.

§ Minersville, Pa.— Szimas. 
Varulis, atejas isz Llevelino in 
czionais, gerai užsitraukęs ėjo 
namon, likos pataikintu per 
Redingo truki ir užmusztas 
ant vietos. Paliko paezia tėvy
nėje.

§ Shamokin, Pa.— Nauja 
ligonbute bus atydaryta atej- 
nanti menesi November in ku
ria priymines ligonius isz visos 
aplinkines.

§ Mexico, Meke.— Miestai 
San fose, Guaymas, Erupalma 
ir Ortiz liko užlietais per pasi 
kėlimą mariu. Badai 500 žmo 
niu pražuvo.

§ Stanislovas, Galicije.— 
Generaliszkas vikariuszas Ka 
minskas mėtėsi ant biskupo 
Chonuyszina ir butu jin nudu 
res peiliu nes tarnai apgynė 
biekupa. Po tam Kaminskas 
pats persiszove.

' Nelaime ant mariu.
Ne senei arti Southamptono angliszkai vajaunas laivas 

Hawke permusze paeažieriui laiva Olympic kuris plauke in 
Amerika. Skyle buvo teip dydele, jog vežimas su arkleis leng 
vai galėtu invažiuot kaip tai ant paveikslo matome. Nerikai 
ant luoteles peržiūrinėja bledes kada laivas pribuvo in 
Bouthamptona.

Prisikėlė isz numirusiu.
La Grange, Ill.— Kada jin 

gabeno pas graboriu o tasai 
parenginejo nevos lavona in 
graba, Dovidas Easley 23 me
tu senumo, staigai adgijo 
szaukdamas: “iszneszkit mane 
isz czionais, da asz ne noriu 
mirti!” Graborius iszbego kaip 
žaibas laukan baisei persigan
dęs. Easley susibarė su savo 
draugu už mergina aplankyda
mas ypa su karabinu in galva 
o draugas būdamas tosios nuo
mones, jog jin užmusze, davė 
žinia graboriui idant ejtu pa- 
siymti lavona o pate iszdume 
in svietą,

A. J. Du Bois, Pa — Acziu 
szirdingai už prisiunsta žinute 
apie nelaime Austine. O kad 
jau apie taja nelaime visi žino 
ir laikraszczuose buvo, per tai 
neapsimoka paantrytie vela. 
Paraszyk tamista ka naujesnio 
o patalpysim. t

K. Z. Nantucket, Conn.— 
Geriausia piningus galima pa
dirbti teisingumu ir darbo ki
tokio budo mes neiszrandame. 
Randas už padirbima piningu 
smarkei baudže—ar padirbsi 
centą ar doleri tai gali gautis 
in kalėjimą ant 10 metu. Ve- 
luk ymkis prie darbo o tokiu 
kvailu užklausimu sergėkis 
siunsti per paczta ba ir už tai 
gali papulti in nelaisve.

RYGA.
Rūpestingos bobos.

Sziose dienose kuopa bobų 
pristatė in policija mergaite 
Ona P. ir apskundė, buk ji 
norėjusi paskandyti savo žiu- 
ddhia kūdikėli.

Su žmogaus galva kume
liukas.

Teresko oblastyje, vieno ka
zoko kumele paperėjo kume
lioką su žmogaus galva. Ka
zokas persigandęs iszvede ta 
sutvėrimą in laukus ir užmu
sze. Stebėtina buvo, kad už- 
musztoji dvesiena ilgai gulėjo, 
nę szunias, ne vilkai jos ne- 
ede....

Isz Rygos iu Amerika.
įGirdet, kad vel neužilgo 

bus galima isz Rygos tiesiai 
važiuoti in Amerika. Ne kuri 
laika toks važiavimas buvo 
pertrauktas; norintieji Ameri
ka pasiekti turėdavo būtinai 
per Liepoju važiuoti.

Juokingas gaisro gesini
mas.

■į Rugsėjo 11d. Kuzmcovo, 
indu fabrike prie Did. Ma— 
kvos gatves No. 259 Įiasiiode 
gaisras, nes užeidege stalas, 
kur buvo apdeginami indai 
Persigandę fabriko darbiukai 
begesindami gaisra, summze 
daug indu vertes l,0u0 rubliu. 
Tai-gi gesinimas brangiau at
sėjo, negu gaiši as!
A- - Gera užkandate

In redakcija vieno voki-zko 
laikraszczio, keletą dienu at
gal, tapo paežiu ats un-ta ža 
sis. Redakcija pamanė, kad 
žasi atsiuntė kas nors isz ger 
biamuju skaitytoju, tai redak
cijos nariai-vokiecziai padavė 
žasi gaspadinei iszkepti ir... . 
visi draugiszkai girksznodami, 
kepta žasi suvalgė. Bet kas 
buvo per nusistebėjimas, kada 
ant rytojaus gavo nuo vieno 
savo skaitytoj o isz provincijos 
pavėlavusi laiszka, kuriame 
jis praszo isztirti ir per laik- 
raszti atsakyti, kokia liga pas
tipo atsiustoji žąsis....

Plesziku pili sudegino.
Rugsėjo 11 diena prie Ple- 

tenberskos gatves, policija už 
tiko plesziku pili Pagal tram
vajaus kelia einanti, in Kara
liaus miszka buvo isz lentų su 
kalta pamiszkyje ~ būda, ku
rioje gyveno diedas ir boba 
už sarga, nes ten yra vieta, 
kur veža sziukszles isz viso 
miesto. Begyvendamas tasai 
diedas sutaisė toje savo būdo
je plesziku gauja, kurie iszsi- 
kasė kalne gana dideli urvą 
ineinanti isz tos budos, ir ku
rioje gyvendami, naktimis api- 
pleszdavo einanezius žmones 
ir nužudydavo, nes sziomi lai
ku keletas žmonių toje vietoje 
rasta nužudytu.

Policijai užėjus atrasta tame 
urve keturios lovos, daugybe 
buteliu iszgertu visokiu gėri
mu.

Suimta 6 pleszikai, o 2 pa
sisekė pabėgti. Policija su
ėmus vagius apipy e su ž balu 
ta būda ir uždegus sud gino 
visa ju pili.

Radas SiberijoL
Isz Sibiro atejna žinios apie 

baisu badu kuris tenai* plati
nasi. Lig sziam laikui mirė i>z 
bado 250 (tukstaneziu ypatų. 
Ant ulieziu ir kėlu szimtai 
ypatų guli be valdžios lauk
dami susimilejimo ir mirties. 
Randas tik dabar susiprato 
siunsti paszelpa nelaimingiems.

Iszverte kunyga nekaltai.
S .valku gub. bažnykaimij 

(senovės miestukij) Simne, 
priesz 14 metu gyveno kuni
gą* vykaras Valaitis, jis žmo
gus ne senas, bet ligūstas, su
džiūvęs, muset džiova turėjo: 
buvo ne pikeziurna bet gera 
-zirdis. Karta žiemos laike at- 
važevo isz kaimo Skovaigliu 
važuyczia Kunigą vežt pas li
goni! Roges buvo ne su kala 
maszka, bet paprastinai darbi- 
ninkiszkossu keturiais rungais 
ir dviemis isz szonu leiteremis, 
sudviemi sėdynėmis.

Pas ligoni suprantama grei- 
cziaus ten turi važiuot vykaras 
o ne prabaszczius.

Kunigas Valaitis mate kad 
roges nei aut juoko, bet pafo- 
kaves— gal žmones kitokiu 
neturi, reik važiuoti leiterese.

Žiema buvo gi'.i, sniego vi
sur pilna o keliai, duobe prie 
duolies. Kunigas paemes szveu 
cziausi, sėdo in roges, sau po
teriaudamas leido-i pas ligoni 
in Skovaigliu kainia.

Važnyczia kaipti n L’ftuvo- 
je inprotis, negat.ror.u< dams: 
in szalis, arklius tai vadelen s 
sukrutino, tai botagu paki
li: rksztydamas, gyte kad begiu 
>1 areziai; duobėtu keliu dava- 
ževo iki giluieziu ažern; [trina 
zeves duobe dide kaip ir pri
laikė, bet isz duobes patrau
kiant, arklius sukrutino, tie 
smai kiai roges kad truktele, 
kunigas tuom tarp per gala ro 
giu užpakalin kebtriokezt iu 
sniisga jszvirte.

Vi-iems žinoma kad kuni
gas važiuodamas ar eidamas 
pas ligoni, su nieku nekalba, 
bet tad kunigas iszpuoles, sūri 
ko iu važnyczia kelis kartus 
“palauk”! o važnyczia neatsi- 
žiurejes kad nutabalavo tai 
nutabalavo. (Mat važnyczia 
buvo kurezias, tai baisa k. ne-

Žydiktti.
Telsziu apskr. Kaip buvo 

raszyta, kad miesteli per neat- 
sarguma uždege sena žydeika 
ir pati gerai apsvilo. Dabar ta 
žydelka pasirgus— pasimirė. 
A-ztuoni gyventojai, neturtin
gi žydai, liko dar neturtinges
ni.— Tai ka padare neatsargu 
massu ugnia!

K nik i u.
Miestelyje, Kauno guberni

jos, rugsėjo 1 dienos naktyje 
tapo peiliais pa.-kerstas 30 me
tu amžiaus vyras, kurs beve 
žant Fgonbutin mirė. Žmog
žudžiai suaresztuoti, kuriu bu
vo du. O rugpiuezio menesyje, 
Skamaicziu sodžiuje per jau
nimo gužynes tapo peTiais su
badą tas 30 metu cedes vyras. 
Žmogžudžiui d-1 i-zvengimo 
baudines nutilko dar pu-gyvi 
in kalkins, Let kadangi d,-u 
dva-avo, Iii suvi-ai pribaigė. 
Isz žmogžudžiu nekuri- i-zbe- 
giojo, o kiti— suari izliiot'. 
Baisu! Vis tai degtinis arba 
g rtuokli ivimo pasekme.-!
Rymo-Katalikai užmusze 

žmogų.
Vilniuje ežiomis dienomis 

Rymo-katabkai užmusze Prati 
cisz.’-u Vėberi, 50 metu žmoge 
Ii už ta:, kad jis marijavitisz.- 
kus laikraszczius ir knygeles 
pardavinėjo. Nors naLasznin- 
kas dar pusgyvis tapo nugalien 
tas iu ligonbut', bet neinsten- 
ge nurodyti žmr.gžudž u ir 
tuojaus pasimirė. Tyrimjint 
pasirodė: nab.iszninko suba
dyta galva, sulaužyta krutinę 
ir sutraukytos žarnos... Mat 
nabaszninka tankiai užpuldi
nėdavo katalikai, bet užmusze 
ju pavardžių ne policija nega-

nesidairydams 
sau nuvaževo, o kunigui nebu
vo ka daryt, turėjo žmogus 
per sniegą klathpot peks ežias 
pas ligoni nenumanydama kas 
tas per važnyczia.

Važnyczia parvaževes, tie- 
siogei užsuko prie priemenes, 
ir sustojo. Laukenti žmones 
kunigo, mislio kad kun. nera
do namie: važuyczia atsigryžes 
žiur kad kunigą pas ligoni tik
rai veže, ir neparvežė.

Klause susirinkusi: Kas 
sidare? Jonai kad kunigą 
parvežiai?

Dieve szventas! asz kunigą 
jaunuką vežiau bet kur 
dingo nežinau. Kurczioks 
sake.

Nežinodami priežastį-s,
paezia padvada Įnisi'jo va
žiuot in Simną akyvesniam 
žmogui dažinot kas pasidarė 
su kunigu.

Iszvaževe isz kaimo, sztai 
sutiko ir kunigą peksezia pt r 
sniegus beklampojama pas li
goni.

Po tekio atsitikimo, kunigas 
žmones prasergejo kad važiuo
dami parvežt kunigą pas ligo
ni visados leistu važnyczia aky 
vesiu uegn kureziokas.

M it žmogeliui buvo stoka 
ne tik gi: dėjimo, bet ir trupu
ti proto.

B nt kur koki pasiuntini 
siuucziaut, visad reik prasisau- 
got nuo siuntimo žiopli. Tarpe 
mus atsitinka kad draugystes 
žioplius pastato atstovais savo 
diaugyseziu arba kuopu.

S. K.

ju pavardžių ne policija 
Ii sužinoti.

Kuliai
(Tel-ziu apskriezio.) 

parapijoj, Repszaicziu sodžius 
už visus kitus sodžius labjau 
atsižymi savo baisiu girtuok
liavimu szventadieniais ir nak
timis. Bet sztai liepos isz 30 in 
31 nakti galutinai pasirodė 
baisios pasekmes to bjauraus 
girtuokliavimo. Vienas ukinin 
kas nutarė pakelti garsingas, 
savo varduves, ir nupirko 5 
gorezius degtines. Susirinkę 
svecziai gere t' 1, kol suvisai 
prisigi re susivaidijo. Galu-ga- 
le vienas svetys užpykęs, pa- 
g i 1 e ilga peili ir dure savo 
draugui iu paezia szirdi. Tas 
tuoj krito art žemes ir numirė 
J s turi amžiaus t.k 20 metu. 
Ot, kokios pasekmes yra tos 
baltakes gėrimo.

rupkaimis.
Riudoues valscziaus, K-.u 

no gub. Iu szi sodžių atsibala- 
dojo žydas ir pardavinej i slap 
ta degt'ne irimą už I uteliu- 
kus po 30 kap brangiau. O 
kas netur pinigu, tai ant kitko 
iszmaino, bile tik yra degtines 
po szonu, tai vis linksm am..

Argi jau neatsirastu blai- 
ve-miu ir npszviestesnin žmo
nių, kad n- duoti platinti ta 
bjaurybe d-gtine, nes per ja 
daugybe visokiu baisiu atsiti 
kimu.

Atsiminkit, pupkaimiecziai, 
apie praeitus laikus, kas likosi 
per degtine!? Žiūrėkit, k d ir 
vel taip nebutu! Dabar laikas 
iszvykite ir isznaikiukite deg
tine, ta žmonių žudytoja isz 
savo sodžiaus, tai pasidarys 
szviesusir gražus padėjimas.

Ant pardavimo.
Puikus saluuas ant W. Cen

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

211 W. Center Si.
Mahanoy City, Pa.

ISZ VISUSZALIU.
Revolucija platinasi 

Minuosią.
Honkon, Kinai.— Debesei 

revolucijos kurie kabojo ant 
Kinu nog kėlu menesiu o ypa
tingai provincijoi Szechnan, 
prasidėjo dabar ant tikrųjų. 
Pasikelelei stengėsi padaryt 
isz Kinu Respublika ir jau 
iszrinko sau prezidentą dakta
ra Sun Yat Sen, kuris pakele 
pasikelima prieszais tebyri 
ympedi kuris paejna isz Toto
rių o ne isz Kinu—- taji randi- 
nima pramynė Mauczu.

Pasikelelei jau paėmė po 
savo valdže daugeli miestu, 
ginklu ir armotu o tukstan- 
czei kiniecziu kurie yra prie- 
-zingi totoriszkam impedžiui 
piktojo prie glitu pasikeleliu.

Konia 300 Mauczusu likos 
užmu-ztais aplinkinėje Sni- 
tingfi o ir miestą paėmė.

Ii ai p sueina iii pora ant 
salų filipininiu.

Viena i-z angelsku gazietu 
apra-zo akiva žinute apie su- 
eima in pora tarp Filipiniu. 
Jtuniki-i norintis paeziuotis, 
turi pirmiause tėvams mergos 
prisilaižit. Kada jau susitaiko, 
nusiduoda ‘■n m-rgina ant vie
no isz plečiu,— padekime ant 
rinko ir prasideda juokingas 
perstatimas. Jije bėga jis jaje 
vijesi teip ilgai, kol ne pagau
na.

Tas pasiantrineje kelis kar
tus paskui jaunikis veda mer
gina su pul iii pr.s josios tėvus. 
Stovi dvi kopieczios prie Jan
gu, vienom lipa jaunikis ir per 
langa in eit neje in grineze 
paskiriem tėvas in traukineja 
iauniki, o motina nuotaka. 
Tada užstoję vinezevoni, o 
traukėsi ne ilgai, jaunavedžei 
klaupė szale saves o tėvas ap- 
lieje juodu su vandeniu isz 
koksinio rieszuto, jaunavedžei 
turi pora kartu susimuszt gal
vomis ir būna po visam. Tuo— 
jaus po vinezevonei nusiduoda 
jaunavedžei in kalnus, kur 
pergivena per kėlės nedeles. 
Paskui sugrįžta namon ir už
siima paprastiniu darbu.
Brangiauses laikrodėlis’ 

ant svieto.
Szeiminoje Rotschildu ran

dasi laikrodėlis no laiko Lud- 
viko XVIII, už kuri užmokė
jo 650,000 franku. Teipos-gi 
randasi Brnkselaje ir parižiu- 
je brangus laikrodei, kurie tu
ri po 95 ciferbladus ant kuriu 
rodo adinas visu vieszpatisz- 
cziu. Sudėjimas tokio laikro- 
delo užėmė suvirszum du me
tus laiko.

Vinczevone Japonu.
Suėjimas in pora Japonije 

ne yri t-ip didelu daigtu, 
kaip t ii terp kitu tautu! Svar
biau i i valanda yra skaitimas 
deszimts pri-akimus moteris- 
■es. Skaito jungus motina nuo
tako*. Tiejei prisakimai no- 
liut navatni, nes tiktu ir del 
lietuvaicziu, o kurie teip skai
tosi.

1. Dabartes vienatiniu tavo 
ponu bus—viras tavo. Bukie 
del jiojo vi-ados gera ir nu
sižeminus.

2. Bukie visados gera del uo 
szves ir seteriu tavo viro.

3. Ne bukie užyidi — užvi- 
dume ne užlaikisi meiles

4. Kensk kautrei jiojo 
tuma.

5. Daug ne sznekek.
6. Kelk anksti, eikie u 

vėlai ir niekados ne miegok 
diena.

7. Nevaikszcziok pas raga
nas, idant dasižiuotie apie tavo 
ateite.

8. B ikie gera gaspadine ir 
supraskie gerai gaspadoravima

9. Mazgokies tankie ir ne- 
naudokie niekados baltu ir 
sviesei margu drabužiu.

10. Nesiszipsok ir ne rodik 
dantų priesz svetimus virus.

viro, 
pik-

gult

1



Mano Džiaugsmas.
Istoriszka Apisaka.

Nes vežimas tame laike už
sirito ant kiemo, reikėjo pa
mest visas misles, ba arklt-i 
susilaikė priesz kluoną, n ir 
ant grendimo užsirito: vaiki
nas pradėjo su szake meti t 
pėdus ant szalines. Irena sto
vėdama durise, skaitė pėdus ir 
užraszinejo, ne trukus iszkro- 
ve vežimą, atvaževo antras, 
paskui treczes ir kada jau pa
skutinis vežimas likosi isz 
krautas, duris kluono užraki
no ir kasztelonaite nuvede dar 
bininkus in szeiminstube dva
ro. O kad tai buvo pabaigtu
ves ir kožna meta apvaiksz- 
tinejo dvare su muzike, szo- 
keis ir dainavimais, tai szen- 
dien Irena tokios zobovos ne 
iszkele, davė kožnam atsigert 
invales midaus, apdovanojo 
kožna, 'padekavojo darbinin
kams už proce. o ant galo pa- 
prasze, idant visi atsidustu 
prie Dievo už laiminga parke- 
lavima kasztelono, paskui nu
sidavė pas motina. Kasztelo- 
niene buvo savo pakajuje, nes 
ne pati, szale josios stovėjo se
nas Mikola senovės bombar 
dieras, tas pats, kuiis laike už
gimimo Irenos szaude isz ar- 
motos, kad apgarsint ateima 
ant svieto narsuno. Teip kasz- 
teloniene kaipo ir Mikola bu
vo susirupine. Patemino tai 
tuojaus Irena ir paszauke pri
bėgus, bucziuodama josios a- 
bidvi rankas:

— Motinėlė, turėjote aplai- 
kit ne gera naujena.

Kaszteloniene dirstelėjo susi 
maiszius ant dukters, o ne
žinodama ka atsakit, pasilenke 
prie josios kad pabucziuot. Se
nas Mikola net sau nekantrei 
usa pesze.

— Ne šiepkite teisibes priesz 
mane—kalbėjo su praszimu 
Irena— pasakikite viską, jie 
pažeistas, gal pavojingai?

— Kas tokie?— paklausė 
nusidivijus kaszteloniene.

— Na kas! tėvas — atsake 
mergina."

— Nes asz apie tęva tiek 
žinau, kiek ir tu, jog isz musz- 
tines palei "Gvazdikus likosi 
sveikas.

Irena atsikvėpė lengviau, o 
ir nusiszipsojo in motina.

— Sakikite teisibe?— pa
klausė.

— Na teisibe tikra pasa
kiau, dievaži!

— Tai ko esi nuludus mo
tinėlė? ko Mikolai turi surauk 
ta kakta, ka toki šlepete priesz 
mane, pasakikite, ba asz mis- 
licze, jog šlepete koke nelai
minga žine apie tęva.

— Kaszteloniene dirstelėjo 
ant Mikolaus, rodos užklausė, 
ka dant. Ant galo kasztelo
niene paklausė dukters:

— Ar jau kvieczei visi su
vežti?

— Suvežti.— atsake Irena 
nes kam tu motinėlė aplenki 
mano klausima.

— Ne aplenkiu, tai-gi tau 
noriu pasakite del ko susi- 
rūpinus, gerai yra, jog pabai
gei pjute, ba no szedien „vieno 
žingsnio ne pavelisiu isz kie
mo iszeitie.

Irena dirstelėjo nusidivinus 
ir paklausė:

— Del ko?
Kaszteloniene velei dirstelė

jo ant Mikolo, paskui tarė:
— Ba žmones pasakoja, jog 

tai gal ir teisibe, jog girrose 
netolimuose slapstosi razbai- 
ninkai.

— Razbaininkai!—paszau- 
ke Irena—gal gauja Kafunko 
ateivilko in muso aplinkines?

Poni Zavistovskiene su gal
vos lingtelejimu patikrino ir 
atsiduso, Irena prisilenkus prie 
josios, pabuczevo ir tarė:

— Nesirūpink, motinėlė, 
jevai suvežti, pakelsime tilta ir 
bromus uždarisime, neinsigaus 
pas mus, muso murai augszti.

— Kad tai teip butu— iszta 
re nusiminus kaszteloniene.

— Teip bus, tiktai nesirū
pink, pasimelsime vakare 
szczirai, sukalbėsime litanije 
in Panele Szvcz. antra in 
Apveizda Dievo ir pikta Die
vas atitolins; ne mislik apie 
Kafunka, motinėlė, geriaus 
apie mane, ba esmių labai al
kana.

Apgavo farmeri apgavikai, 
Juokėsi isz senio kaip vaikai, 

Jog in vieta aukso pardavė jiam plita, 
Partneris atejas namon pažino kad tai apgavysta, 

—Kur apgavikas?

Ant tokios sznektos kaszte
loniene ne norėdama nusiszip
sojo ir pasikėlė no kėdės.

— Liepkite uždaritie abu 
du bromus, Mikolo ir sargams 
pasakit, idant ?nakti sergėtu 
jauslei, o visus szunis no len
ciūgu reike paleist.

Tai pasakius iszejo isz stu- 
bos, szaukdama, su savim Ire
na. nes da mergina susilaikė, o 
kada motina iszejo, prie Mi
kolo pasznabždejo jiam in au 
se:

— Niekados tokios nauje- 
nos del motinos ne atneszine- 
kit, asz prižadėjau, tėvui, jog 
asz saugosiu motina, tai ir ma
no daigtas apie viską žinot.

Senis matomai susiergelevo, 
galima buvo ant jiojo suprast, 
jog tiejei žodžei ne pertikrino 
jin, už tai nieko ne atsake.

Tame isz kito pakajaus dae- 
jo balsas:

— Irena!
— Apie deszimta vakare 

pribukite in dvara, ir Gaukite 
mane prie gonku,— tai pasa
kius seniui in ause szoko in 
pakajus pas motina laukencze 
su pietumis.

Pavalgius Irena pasakė apie 
savo dienos darba, kiek kapu 
kviecziu suveže, kiek rugiu, 
kiek da stovi aut lauko, kiek 
da gales būtie. Ant tokio pa
sikalbėjimo susilaukė vakaro, 
ir kaszteloniene pasikėlė kal
bėdama, jog laikas mislit, apie 
atsilsi Irena padavė jei ranka 
ir abidvi nusidavė in miegstu- 
be, kur szale lovos stovėjo 
klauptuvas, o ties juom kabo
jo ant sienos juodas križius su 
paveikslu iszganitojaus. Priesz 
križiu atsiklaupė abidvi ir at
kalbėję vakarines maldas. Per 
sižegnojusios pabažnai, Irena 
pasilenkus norėjo pabucziuot 
motina, kad atiduot laba nakt 
ba turėjo savo atskira pakaje- 
li. Kaszteloniene peržegnojo 
jaje, pabuczevo, ir net igi du
riu palidejo.

Iszbegus Irena isz miegstu- 
bes motinos, vietoje nuaiduot 
in savo stubele, pamaželi ats
tume stuma geležine ir iszbe- 
go ant gonku.

— Mikole!—paszauke pa
maželi,— ar esi?

— Esmių,— panaite!— at
sake senas bambardieras,— 
iszeidamas isz krumu alivu, 
ka augo priesz .gcnkas,

— Cze ne yra szposai,— 
tarė Irena, duodama ženklą 
seniui, idant prisiartintu prie 
josios. — Asz prisiklausiau ne 
viena karta apie taji Kafun
ka, tai baisus žmogus, jau jis 
ne pirma kart in czion atsivel
ka, ne viena dvara apiplesze 
ir sudegino. Reike viską pada- 
ritie, kad ta nedorėli neda- 
leist.

Mikola pesziojo savo usa.
— Nes ka dabar pradėt pa

klausė susirupines.
— Szitai paklausikite, vis

ką jau apmielinau: pirmiause 
liepei abudu tiltus pakelt,— 
pradėjo Irena—paskui no kie
mo pristatisite prie muru ko 
peczes, liepsite vaikinams ap- 
siginkluot ir būtie pasirengu
siem. Jonukui ir Valukui, ba 
tai narsiausi vaikinai, pasaki- 
si, idant ant boksztu tunotu ir 
jaustu, o kada pamatis nevi
doną, tegul mums tuojaus duo 
da žine.

Senas Mikola klausė temin 
gai, ir nuolatos su galva lin
gavo ir atsake;

— Na tai rots dievaži isz 
paneles puikus vadas, ir su ge
resne galva negu bile viras. O 
butu-gi puikus vadas asz ne 
ant tuszczio szaudžiau dieno
je užgimimo.

Irena nusiszipsojo.
— Na, tai viską teip pada

lykite, o motinai mano nieko 
apie tai ne sakikite. Geriause 
jei pasakit, jog jau razbainin
kai in tolin nusivilko.

— Viską tuojaus padariau, 
kas tiktai likosi prisakita, — 
atsake senas bambardieras ir 
sudejas gilu pasikloniojima, 
kaip priesz pati kasztelona, 
nusidavė ant kiemo.

Tame laike Irena inslinko 
pamaželi in „priemene ir dūręs 
velei užkiszo, ant pirsztu nu
sidavė in eavs pakajeli, pidant 
motinos ne pabudint.

Lova buvo paklota ant mie
gojimo, Irena da karta atsi
klaupė priesz abroza Szven- 
cziausios Paneles ir sukalbėjo 
trumpa nes karszta maldele, 
paskui nusiėmus tiktai virezu- 
tine szlebe, mėtėsi ne nusire- 
džius in lova. O jagu razbai
ninkai užklups isz nežinių? 
— pamislino sau. Gulėdama, 
prisiklausinejo ausi patempus 
ir laikas no laiko per langa 
žiurėją—ir buvo matit kaip 
szeszelei sargu po kiemą slan
kiojo. Irena dasiprato, jog tai 
Mikolas iszpildineje josios pa
liepimus. Po praėjimui adinos, 
viskas nutilo, prisakimai kasz- 
teloniutes likosi iszpilditi, igi 
krislui: pakelti tiltai, užpro- 
viti ginklai, dvaras iszrodt 
kaip tikra drutviete, rodos se
novės laikai sugrižo. Nuvar
gus cielos dienos užsiėmimais 
ir neramumu, užmigo Irena 
kietai ir pabudo tada, kada 
jau saule buvo augsztai. Nak
tis praėjo „spakainei, paszoko 
smagei, 'apsirėdė, nusiprausė 
szaltu vandeniu, supine kasas 
ir bego pas motina, kad dasi- 
žinot, kaip miegojo, nes bė
gant pas motina, iszgirdo szei- 
minstubeje rodos graudu verk
smą, vietojo pas motina, pa
suko in szeiminstube. Ne už 
vedžiojo josios ausis, vos dūręs 
atidarė, pripuolė prie josios 
kojų Mariuką, dvaro mergina, 
su verksmu:

— Ponitele! jau ’razbainin
kai yra pas mus, vakar badai 
užpuolė ant dvaro pono isz 
Milasnicu, užmusze viena 
dvaroka, kuri ne .norėjo in- 
leist in pono miegstube, kuris 
iszlipo isz lovos, suriszo „ir pa 
žeido, paskui paėmė [skrine su 
brangenibemis ir prasiszalino 
in girre.

— Tilek, tilek, Mariuk— 
stabdino Irena—-ba da pon 
dagirs, jije menkute, da gali 
insisirgt, mums razbaininkai 
nieko ne padaris, ba mes "ap
sižiūrėjome, o in kaimuocziu 
grinczes ne dirsteles ba ten 
aukso nesiranda.

— Prakeiktas Vokietis,— 
niurnėjo tuom laik kitos mo- 
teres.

— Tiktai tegul pas mus mė
gina dirstelėt,— atsiliepe vie 
nas isz bernuku,— asz labai no 
recze su kulka in terla spjaut, 
tai kalbėdamas pakratė su 
puczka kure apžiūrinėjo.

— Tai rote drasulie isz jio
jo,— tarė Mariuką nusiszluos 
tidama aszaras.— ne szauktu 
vilko isz girrios jis pats ateis.

(Toliams bus.) j

Jagu szernienis iszkelete, 
Tai bruelu merginu ne inleie-

kyte,
Ba rzpopus varinėje, 
Ir juokus darinejej

Net giesmininkai ne g$li gie
dot,

Turi giedala nustot,
Ka l beždžione apmalszyti, 

Arba laukan iszvaryti. 
Jagu iždykus mergina, 
Tai jau szirdeles gana, 
Visur bjaurei pasirodys,

Net bažnyczioje triksus pa 
rodys.

Jagu dvi ar kelos in lonka 
sėda,

Tai del kitu~buna geda, 
P i rėžtais parodinėje, 
Kožna iszjuokineja.

Yra dvi niekiausios,
Tiesiok pasakius brudžiau- 

sios,
O kur? East St. Louisa,

Ir apigardosia lietuviszkuosia 
kitosia.

Nes kaip fenais yra dvi, 
Tai szun vertos abi!

Darbininkus iszjuokineja, 
Pirsztais ant ju parodineja. 
Vadina apželuseis krepsžeis,

O tai del to, jog su ūsais ne 
skustais!

O reike žinoti, jog tieje dar
bininkai,

Vedasi labai grąžei.
Kožnas piningu turi,

In bile kiaulia ne žiuri, 
Kuri su pliklupeis užsiduoda,

Tai tokei ne rankos nepa
duoda;

Ba ne verta, kad su koja pas- 
pyrti,

Senmergia bus ir tokia turės 
mirti.

Kas tai gali būti, 
Dievaž ne galiu iszmanyti, 

Konia visos bobos, 
Atprato nog maldos.

Kaip ant bobų apsidarai^ 
Tai skaitancziu ant knygų 

nematai, 
O jagu katra ir knyga turi, 

Tai szirdeles ne inžiuri. 
Mat rankoje ne mato, 

O nog dydelu kningu atprato, 
Vaiku kningele payma.

Na ir ne vos Dieva garbina! 
O asz sakau: kokia knyga, 

Tokia malda,
Viena snaudže kita dairosiį 

Žiuri kaip kitos rėdosi;
Kokia drese kokia skrybėlė, 

Cziupineje ar vilnone ar szil- 
kine.

Malda isz mados iszeis, 
Knygų nesztis ne reikes, 

Ba ne gražu knyga neszti, 
Reike taja malda pamesti.

Dings Szaltinei, 
Dins Altorei, 

Szaltinelei, i
Ir Vainikelei!

Melstis ne reikes, 
Ir knygos ne turės, 

Tiktai redysis, 
Ir dairysis!

Moteriukes! Na, na, 
Netrukus bus gana!

Szilkiniu dresiu ne reikes, 
Kožna dejuos ir stenes. 
Alutis isz mados iszeis, 

Visos linksmybes nueis, 
Ir vela Szaltinei in mada 

pareis, 
Ba kas užmirszta apie Dieva, 

Tam atejna sunki diena!
Insižiurekyte in amerikonkas, 

Ir ajriszes ir pagonkas, 
Tosios nesisarmatina knygų 

neszti, 
Nog Dievo maloniu melsti.
Parėdai butes ne pataisis, 
Ne ant ponios ne perdirbs, 
Ant senatvės varga sulauk- 

syte, 
Pagelbos nog Dievo neprisi- 

szauksyte.
Skurdoje numirsite, 

Smalute giarsite, 
Klausykite ka sakau, 
Ba asz daug žinau.

Mat, asz kaip sesuo Mikaldos, 
Teisybe kalbu visados,
Ant to gerai iszkirsit, 

Mane už tai girsit.

KUR BUNA
Mano pati Ona Burevicziene pabė

go su kita vyru Martynu Paska. isz- 
siveždama mano p i ny gus 600 doleriu 
ji yra 5 jiedu augszczio, turi prie kai 
ro sausius randa mėlynos akys, tamsei 
juodi plaukai, paeina iž Suvalkų gub. 
vyras yra 5 pėdu ir puses augszczio, 
plaukai tamsei geltoni, be usu, mė
lynos akys, paeina isz Kauno gub. 
jagu kas tuos pažemys tegul duoda 
žine ant adreso nplaikys 15 d. n«gra- 
dos: (<8°»)

W. Burevicz
319 N. 15 th st. Springfield 111

Manod augai Izidorius Abelevi- 
czius ir Be nardas Barkauskas paeina 
isz Kauno gub. Rumsiszkiu para, ir 
miestelio, B rkauskas pirmiau gyve 
no Elizabethport, N.J o Abeleviczius 
apie metai atvaževes isz lietuves o 
dabar nežinau kur jie pats ar kas ki 
tas praszau duot žine ant adreso:

Jac. Simanavicz
2116 Racine, st. Racine, Wis.

Franciazkus ir Antanas Leveckai 
paeina isz Suvalkų gub., Naumies- 
czio pav. Sintautų kaimo pirmiau gy 
veno Indijose o -dabar nežinau kur 
jie pats ar kas kitas praszau duot ži
ne ant adreso

♦M. Leveckiute
37 Mechanic st. Hoosick Falls NY

Vincas Pieczkauckas paeina isz 
Suvalkų gub., Suvalkų pav., Pasieku 
kaimo, praszau atsiszaukt ant adreso: 

M G. Zabrauskas
633 Bridge st. Holjoke, Mass.

Franciszkks Krivas paeina isz 
Naumieszczio pav., Apirbisz kaimo- 
Naumieszczio para., teiposgi ir Felik 
sas Duoba paeina isz Rugiu kaimo ir 
Juozas Jakaitis paeina iszjcaimo Pik- 
žirniu, Sintautų para., ir Marijona 
Adomaicziute paeina isz Luksziu pa 
ra., Zaltines kaimo visi Suvalkų gub 
turiu svarbu reikalą pas visus pra 
szau atsiszaukt ant adreso:

F. J. Jakaitis
10 Mechanic st. Hoosick Falls N Y

Mano pusbrolis Antanas Boderis 
arba Vaicukas paeina isz Suvalkų 
gub., Starapoles pav., Garlevos pa
ra., Dievogalos kiemo praszau duot 
žine ant adreso:

Jno. Tulauskas
226 Troy st N. Dayton Ohio.

Franciazkus Raugaviczius keli m 
adgal gyveno Ansonia Conn o dabar 
nežinau kur praszau atsiszaukt ant 
adreso:

Ant Paseviczius
517 Indiana avė Sheboygan Wis.

Mano pusbrolis Petras Petraitis 
paeina isz Kauno gub Kauno pav., 
antru syku atvaževes in Amerika 
jau bus apie 16 m pirma gyveno 
Pittsburg o dubir čežinau kur pra
szau atsiszaukt ant adreso:

Jos Petraitis
Box 35 Forest City Pa.

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. Suvalkų gub. 
Mariampoles pav. Mariampoles paczto 
gmino Mokolu Kaimas Mokolu pra
szau atsiszaukt ant adreso; ((jg o;) 

zXnsb Zaikus 
212 W. Mayberry ai.

Shenandoah, Pa.

Mano pusbrolis Antanas Szeszkaus- 
kas pirmiau gyveno Baltimore, Md. 
asz jojo adresa pamecziau praszau 
kad kas apie jin danesztu, teipos gi ir 
Petras Marcinkevicz 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 ap- 
laikys 1V0 doleriu nagrados: (gg o;) 

Mat. Klisevicz
Box 45 Glien White. W, Va

Mano szvogeris Antanas Benesza- 
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: o;)

Jos Szukis
N. Bloomfield Conn.Box 101

^3333333333^

i NAUJA KNYGA 
•PO VARDU- 

PRIEJGIAUSES 
MOKSLAS 

ANGLISZKO 
LIEŽUVIO BE 

PAGIALBOS KITO.
t Yra tai praktiezniause Knyga 
! kokios lig sziol Lietuvei turejo.

Ir teip sudėta, jog ka tiktai 
pribuvias Grinorius isz Lietuvos 

1 gali in trumpa laika pats per 
i save iszmokti Angelskai sziek 

tiek kalbėt.
Toji Knyga druozei apdarita 

in Franouzini raudona audima 
ir kasztuoje tiktai J j e Kasztus 
nusiuntimo mes apmokame,

SAULE Mahanoy City

W.TRASKAUCKAS
Pirmutinia Lietuviazkaa.

GRABORIUS

La'dojn Kunus Numirmėn Pasaind
Ryginua ir Vėžiui'.^ Jei . Pa?iv*žinej ni

Krausto Daigius ir t. t
Viską atlieka ki negeria line ir puikiausi 
Su virra minėtai** reikalais kseipkiies pa 
;in o busite visame užganėdintais.
530 W. Centre Si. Mahanoy Cttj

Intro] i.gator ne.
Al'DIKBTL'Vi: KN YOU.

Aysi dirba senos maldaknyges, litorinų 
natos ir laikraszczei, kaipo tai:

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

Prisiunsdami knygas apmokekyte paczto *■ 
ekspreso karatus. Adresas:

Lithuanian Bindery, 
S14 W. Spruce. Mahmov Cltv. n

B. RAGAŽINSKAS

Sziomis dienomis muso tautietis 
B Ragažinskas pargabeno visokiu 
gėrimu, Amerikoniszku ir Importitu. 
Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu, 
Arako, Kimelio, Dziniu ir t. t.
Teipgi skambanezio Alaus ir Porterio.

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus.

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

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
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.

----- ARBA PRADŽIA------

Skaitymo ir Raszymo
DEL VAIKU. 25c.

“Saule” Malianoy Cty, 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 
gronnta. Mes visada turime daugybe 
visokiu Namu ir Farmu, dydeliu ir 
mažių už labai pigia preke.

Adresavokite

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

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

Dainorius'\. j 
SUSIDEDANTIS ISZ 

390 
Visokiu Dainų 

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

Nusiuntimo karatus 
mes apmokame.

=•: Adresavokite :=
W.D.Boczkowski-Co

ffl QQH Dilinu tiktai 11Z ?! 
UJU BU NUSiuST|Mlj

Iždaveme Didele Kninga 
Y3 Dainų susidedanti is. 
| 390 DAINŲ

Jicz Knyga druezei susiūta.
Kas nusipirks, ras visokiu 

3A Dainų isz visu užkaboriu ku 
-z dainų ja Lietuvoje.
Jhk Nusipirkite o turėsite Daineln,

Per ciela meta aut visu diem-lu

4 “SAULE”
$ Mahanoy City, Pa g

Naujas Iszradimas.
Sulaiko puolanczius plaukus, prigialbsta 

plaukams augti. Turime tukstaneziu pade- 
kavoniu. Iszsiuncziame dykai geras inform* 
eijas apie priežastis puolanczius plaukus ir 
kaip tame užbėgti, adresavokytet

JJ.Brsiiu fit; Ui M & firtiklja

TikAntTrumpoLaiko!
2-TRO. Meto “Linksma Valanda” labai 
Dydele Knyga, 427 dydeliu puslapiu 
talpinusi: 18 Ilgu Istorijų, 66 Trumpesniu 
Istorijų, 61 Dainos ir Eiles, 27 Akivos 
Žineles, 42 Naminis Daktaras, teip-gi visokiu 
Juoku ir Pamokinimai ir t.t. Kas nupirks 
Szita Knyga turės skaitimo per visus metus.

PREKE TIK $1.00.
Nusipirkite o Nesigarlesite.

Ilgos Istorijos.
Raganos augitine 
Atsitikimas Lietuvio Varszave 
Szakinas, nedoras židas 
Baisus razbaininkas (Tikra teisybe) 
Kuningaiksztis 
Ponas Storasta ir Velies Boruta 
Motiejus Murma
Istorije apie Jenerolo dukteri ir 
sodauniko sunu
Sierata, Jonas Degutis 
Jurgis durnelis
Kaip Agute del saves rinkosi jauniki 
Rustibe
Tuszozes dvaras 
Baime per tris naktis 
Gudri motere 
Nedoras tėvas 
Simukas ir Magduti 
Žvirblei

Trumpos Istorijos.
Pasibaigė gerove 
Milaszirdistes nagrada 
Iszmintingas mužikas 
Ar turi adata 
Juokinga klajda 
Stasiukas ir Urszule 
Juokinga pasakaite 
Vaito prisukimas 
Netikėta geradejiste 
Pirkimas velnio
V aidulis
Jurgis kokiu mažai 
Tomila
Mokink tingini ne lazda nes badu 
Kupcziaus laime ir nelaime 
N usiszipsojimas 
Jasezultas
Ne imsi Vardo Dievo dovanai 
Razbaininkas Burauckas 
Petras Szaporas
Ne nutverus už rankos ne sakik vagis 
Laidotuves
Senas sziauczius 
Nagrada už pasiszventima 
Sziauczius Drotelisx 
Kupcziaus sūnūs
Apie Didėja Petniczia ir medžius 
Viernas tarnas
Sziauczius zokoninku 
Debesėlis
Lape, vilkas ir blusa 
Apie bajme 
Pirszlej 
Vandens laszelo kelones 
Su maskomis pleszikai , 
Atsikėlė isz grabo 
Nuneszta per zuiki laime 
Eglinciszkes virai 
Negi vėlo ranka 
Indijonu pasaka 
Tėvas ir tris jio sūnūs 
Antanas Beržiukas 
Nekantrus artojas 
Trijų bud u moteres 
Abramkes pavojus 
Maži musu kankintojoj 
Gudras barzdaskutis
Pigus kopūstai ir lasziniu paltis 
Kaip maskolijo renka vaita 
Kaip pasidarė Pejpu ažeras 
Su kupriuku atsitikimaj 
Turreniuszas
Puiki Antano rodą del vaidijanezios 
poros
Kaip ruski popai apsieina su savo 
parapijonais
Giduoles no sausgėlos 
Puikus nevidonas
Naudingas priklodas 
Szuo atkerszintojum 
Smertis Nerono
Kuningo su vaiku pasikalbėjimas 
Juokingas apsakimas 
Pabuczevimas kūdikio
Jankelis Puče
Kaip bagoezius pateko in pekla 
Kitras čigonas 
Netikus papūga

DAINOS IR EILES.
Tris budrei (eiles) 
Lietuvos grožibe 
Žiemos laikas
Prainant
Gege ir gaidis 
Labora
Kas yra didis 
Teisybes priežodis 
Viltis laimingu laiku 
Sziauczius ir Evute 
Del ko židai ne valgo kiaulienos 
Lietuviu būdas ir paproezei 
Isz Petrapiles 
Del mergeliu 
Pavasaris
Lietuvos būdas
Artojaus skundas 
Jiojo pirmoi meile 
Sanietas
Nelaimiu gadinęs 
Ant Ringos kapu 1887 m.

Szventas Petras
Visi ant L’ečuvia
Persiskirimas.
Vilnis
Mislis
Rūtos daina
Apie jaunikaezius 
Tikri szirdies jausmai— - 
L’etuvio kelone ir gailestis 
Pirma o dabar
Nekirstas rėžis \
Mano turtai
Gaidis ir žemeziugas 
Paszaukimas
Ku-ku ir ku-ku
Matita arba regeta 
Daina
Atsilikias pjovikas 
Daina sakalėlio 
Tututis ir peleda 
Ežia ir Katinas

Bite, uodas ir liepa
Atsiminimai
Skruzdės ir szirsze
Maniemsiems
Gandras
Jonas Žižka
Daina
Nelaiminga jaunamarti (su natom) 
Daina
Psalme
Skundas dukreles
Givenimas doro žmogaus 
Dainele
Apie tevinia 
O asz jio—jam kalta
Dainele
Dainele
Malda darbininko

AKIVOS ŽINELES.
Kaip su savim givena pikta pora ir 

kaip privalo tpventi
Kaip žmones apie paukszozius moša 
Meile ir budai terp septiniu tauta 
Trumpi pamokinimai 
Kaip apsieiti sergant ant akia 
Kas reikalinga sveikatai 
Kaip ir kokiu oru kvėpuoti 
Kaip pažinti arklo metus 
Ar yra liga kaltūnas?
Dideles pjuvines ant svieto 
Sugedimas viduriu pas kūdikius 
Persekiojimas spaudos 
Biskutis apie moteres
Kaip butu Christusa iszluoeave no 

židu
Isz bobiszku knygų 
Laime
Užtrucintos dovanos
Rodos del geru gaspadinia 
Moterių budai
Kokiame amžiuje priguli poruotis? 
Intekme valgio ant balso 
Ar cukoris kenke dantim?
Pervirszinis naudojimas druskos 
Tikėjimas Kiniszkas
Geras epasabas 
Sriuba isz duonos su vaiseis
Kaip ilgai medžei buna ant žemes

NAMINIS DAKTARAS.
Del ausu
Kaip skanduoli atgaivinti 
Kaklo skaudėjimas 
Priesz cholera
Del plauku
Del noses
Ant nuszalditu sunaria
Szlapioji dedervine
Sausoji dedervine 
Priesz baltlige 
Nuomirulis
Geltlige
Influenza
Dieglio
Pažandės
Užkietėjimas viduriu
Gėlimas dantų
Plaucziu uždegimas
Ramatizmas
Ne noras valgit
Niežai
Jago kojos prakaituoja
Del kosulo
Trūkimas ranku
Plauku auginimas
Niežėjimas kūno
Dantis czistai užlaikiti
Akis
Galvos skaudėjimas
Atgriebt nusinuodinusi
Szamas vaiku burnelėje
Kirmėlės viduriuose
Pradūrimas voties
Senos ronos
Džiova arba sukatos
Kaip gidinti plaucziu uždegimą 
Kraują sulaikiti
Medus giduole no daugelio ligų 
Skausmas galvos ir kojų užszaldimaa 
No gėlimo viduriu 
Perdurimas voties
No kosulo.

; [(jįilfllM ViSUC 
] ratiUngas- 
į įįijjrfflo view 

! įjUKieds poni!, 
| įįiylfjonrgsiis,1 

j #aia» 
1 finto pono h™ 
a puirnotyM; pliko 
- įjuii mkitih: 
? JooiakM. Ponai 
1 pijĮtuiaiijeiio ir 

I į granus auginti. 
] fuse'll! vaikinta 
i m jake šluoti kai 
I ĮjbiaiB po savaite 
j ajTB taiku teisingai

u tsaeidivo ant grii 
I į ai tai: obuolį ke 
į

: Pečiukas, kaipo did 
įėji prausis ir stoti 

j j Piiuodunas kao 
i ci» dalykėlius 
j HEkHdarofaer 
' aphis, kad ta ji) 
jurei Visa anvail 
i .-nsucHus kasdien 
lį pasidėdavo au.

Atėjo ir Joniukui 
t kati kunbiriai. I 
! ėataip-pat darė, 
] pujm. Joniukas 
1 kitaip, negu jo broli 
lįsti™ dalykus— 
I pĖgeli, ar tai -cnt 
Wio gabalėli— 

j ut staliuko. Ponas 
I įsa tai, uiklauzdavt 
j hne radęs kambarį 
I ta. Ponas tyliai 
j Iro ir tiek; bet me 

tt, ir Jonelis nesi! 
utstalinko.
Naalaicziai jau 

jungėjo. Ponas pr 
Iileisti mokyklon 
jedriem sekesi ger: 
te Petriuką, pot 
»jau buvo pilna 

: fe ir galėjo sau v 
knr-uore kitur. Pt 
padare. Bet nekai 

lies ir užaugės ne] 
I blogo inproezio. ’ 
taiteioti is. vi 
vieta, kur metai 
vargingai turej 
gyvenimą.

Joniukas gi, 1 
į buvo pono si 
iii dvaran. Ten 
ai ramiai ir linl 
linas jaunas d 
ligodavo ponae 
i Junge.
Pasenės ponas 

Migai gyventi, 
idii, kad palike 
tajam saro 
mirties galėsiąs 
".Jonelis apsid: 
spikonia pono i 
ta; “Neverta 
.analones, bet 
iii ja!” Priglat 
a Joneli pri 
.linas: “Nerat 
ssnio ir verte 

k iitintimano ’ 
itį ir apsirir 
Inugas, broli

trio dar kel 
į pat persiskyrė 
t Jonelis jin 
’spitlikosi tik 

•Įstato savinin 
' ^teklaiko, vi 
štangai baį

(.likdamas 
^Mielas

'aą,,kaip szi 
be abejo.

^TtijglS.
tat,

nugis ir tie|

Prisiuskyte tik Viena Doleri o tuojaus gausite ta Knyga per Paczta. 
(^aBMes apmokame visus kasztus nusiuntimo.

Adresavokite

W. D. Boczkowski-Co; Mahanoy City, Pa.
SKAITYK, O ŽINOSI VISKĄ.

Pranešu visiems lietuviams ir savo kostumeriams, kad aš 
perkėliau savo krautuvę į Chicago, III., kurioj galit gaut: laikro
džių, laikrodėlių, lenciūgėlių, visokių žiedų, špilkų, kolčikų, 
kompasų, kryžiukų. Puikiausių armonikų, skripkų, klernetų, 

v trūbų, koncertinų ir daugybę visokių muzikališkų instrumentų. 
'Gerų britvų, visokio skyriaus drukuojamų mašinukių, albumų 
fotografijoms, guminių litarų. Monų knygų, istoriškų ir mal- 
da-knygių. Gražių popierų gromatoms rašyti su puikiausiai* 
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, rašylušiądien: prisiūsdami už 5c markę, o apturėsi mano 
Didelį Katalogų Dykai su 1000 naudingų visokių daiktų. Aš užtikrinu, kad 
tavoras pirmos kliasos, o prekės pigesnės kaip kitur. Perkupčiai gali gauti PĮrk» 
tavorą daug pigiau kaip kitur. Kviečiu visus lietuvius ir lietuvaites su ordenaif 
ir visokiais pirkiniais kreiptis pas savo tautietį

M. K. Wilkewich,
‘225 So. Halsted St. d.pl s. Chicago, III



Del muso vaiku.
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“KATALIKAS”
12 PUSLAPIŲ DIDELIO FORMATO ILIUSTRUOTAS SAVAITRAŠTIS.

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

LAIMINGOS DIENOS.
Tik tas 

yra ge
riausias 
daktaras

kuria 
pagelbi 
ligoje.

Žmonėms kq pirmiau gyvenimas buvo

UNION RATIONAL RANK.
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STO K $125,000. SURPLUS IR PROFITS $300,000.
Sav.Vaht. Randas turi mnsn Banke sndetu piningo.

Mokame antra procentą ant sudėtu pininga 
Procentą pridedam prie tavo pininga pirma 
diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant 
ar atneszi parodint knygute ar ne.
Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą su 
musu Banka, nepaisant ar mažas ar dydelis.

Harrison Ball, Prezidentas. 9 ryte lyg 3 popiet
F.J.Noonan, Vice-PrezidenteS. ...Subatomis...
W. H. Kohler Kaizerius. 9 ryte lyg 12 ad.

pilnas kartumo ir kankinę, dėlei ligos 
varginimo, kaipo aršiausio neprietelians

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

žmogaus; vienok kaip Phlladelphijos 
MEDIKAI KLINIKOS, daktaras padavė 
tikrą prieteliškų rankų Ir gerų nekarštų 
ipagelbų, tad tuojaus apturėjo savo gerų 
Sveikatų 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 PHIL A. M 
KLINIKĄ. žmonės giria. Iš daugybės 
padėkavonių pačių išgydyti. K.į rašo: Į

Širdingai dėkavoju ir tegul Jums Dievas 
atnngradija, kad J ųs kiekviena sergantį taip iš- 
gydyturnet kaip mane.

Mano liga, kuri plrmlaus kankino, tad jau 
visi skaudėjimai prapuolė; ar tai lytus ar pagaila 
dabar visada jaučiuosi sveikas ir nieko neskauda. 
Gerai va.gau, taip, kad kiti pavydi man, tokios 
neros sveikatos. Vardas Philndelphijos Mod. 
Kliniko tegul pagarsėja po vis^ Ameriką.

Su guodono
W. Zbronskis, 110 BydlerSt. Muskegon, Mich.

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

Mr. Julius Adams, 
1237 Buttonwood Str., Philadelphia, Pa.
GUODOTINI TAMISTOS: Parašau aš dėkavo- 

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

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

CLINIC, patios gubernatorians legali
zuota. Kaip daugelį, teip ir tave gali 
išgydyt nuo: skaudėjimo sąnariuos, gė
limų kauluose, pečiuose, šonuose, kojo
se, rankose ir kitur. Nusilpnėjimų, sėk
los nubėgimų nuo saužagystės, nervų ir 
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 Bligas.

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 pleL
Nedėlioj nuo 10 iki 3 po pietų.

Ųtarninke ir Pčtnyčloj nuo 6 iki 8 vakaro
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Kanadoj ir Menke { P^MetuVi^žŠ

OFISOS A DINOS: Nog 9 lyg Sad. vakare, n I „.„„-626 Penn Avė.
Petnyczoje 0 lyg Bad. vakare. Nedeliomis l|| I f||P [)/ 2 Floor Front piHchirrtr Pa 
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'reieziause ir pigiause. 
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Szrentu Petis 
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Vilnis
Mislis 
Rūtos dūni 
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Tikri srirdiaj^į 
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Teisingumas visuomet 
reikalingas.

Seniau gyveno vienas tur
tingas, nevedes ponas, kuris 
labai mylėjo vargszus, o ypacz 
naszlaiczius.

Mirė to pono kumecziai—
tėvas ir motyna; paliko ju dve 
jetas mažu vaikiuku: Petriu
kas ir Joniukas. Ponas pasi 
gailėjo tu naszlaicziu ir paėmė 
in savo rumus auginti.

Paaugėjus vaikiukams, po
nas insake szluoti kambarius 
kiekvienam po sanvaite. Kad 
isztyrus vaiku teisingumą po
nas numezdavo ant grindų tai 
ežiai, tai tai: obuoli, keletą ka 
p lik u.

Petriukas, kaipo didesnysis, 
turėjo pirmasis ir stoti in dar
bą. Szluodamas kambarius, 
atrastuosius dalykėlius Petriu
kas insikiszdavo kiszenen, ne
manydamas, kad tai jin isztirti 
numesti. Visa sanvaite szlave 
ir rastuosius kasdien dalykė
lius pasidėdavo sau.

Atėjo ir Joniukui sanvaite 
szluoti kambariai. Ponas ir 
sziam taip-pat dare, kaip ir 
pirmajam. Joniukas gi dare 
kitaip, negu jo brolis. Visus 
rastuosius dalykus— ar tai 
pinigėli, ar tai -cukraus bei 
obuolio gabalėli— padėdavo 
ant staliuko. Ponas, atradęs 
visa tai, užklauzdavo Joniuko, 
kame radęs kambarius beszluo 
damas. Ponas tyliai nusijuok
davo ir tiek; bet metes nesilio
vė, ir Jonelis nesiliove dejes 
ant staliuko.

Naszlaicziai jau gerokai 
paaugėjo. Ponas pradėjo juo- 
duleisti mokyklon. Mokslas 
jiedviem sekesi gerai. Pramo
kęs Petriuką, ponas atleido, 
nes jau buvo pilnas jaunikai
tis ir galėjo sau vieta surasti 
kur-nors kitur. Petras taip ir 
padare. Bet nekaip jam sekesi 
nes ir užaugės nepamete savo 
blogo inproezio. Užtai turėjo 
vaiksezioti isz vienos in kita 
vieta, kur metai, kur kiti, ir 
vargingai turėjo užbaigti savo 
gyvenimą.

Joniukas gi, užbaigęs moks
lą, buvo pono sugražintas at
gal dvaran. Ten jisai gyveno 
sau ramiai ir linksmai perleiz- 
damas jaunas dieneles. Kur 
važiuodavo ponas, ten ir Jone
lis drauge.

Pasenės ponas tikėdamasis 
nebeilgai gyventi, pasakė Jo
neliui, kad paliksias ir užra- 
szysias jam savo dvara, kuri 
po mirties galėsiąs pilnai val
dyti. Jonelis apsidžiaugė tokia 
neapsakoma pono malone, sa
kydamas; “Nevertas esu, pone, 
tokios malones, bet szirdingai 
acziu už ja!” Priglaudę ponas 
mylima Joneli prie szirdies, 
prabildamas: “Nerandu už 'ta
ve geresnio ir vertesnio, 
galėtu užimti mano vieta, 
tai jtave ir apsirinkau, 
mano draugas, brolis ir 
nūs”.

Praslinko dar keletas 
tu ir ponas persiskyrė su sziuo 
pasauliu. Jonelis jin padoriai 
palaidojo ir likosi tikras dva
ro ir viso turto savininkas. Pa
gyvenęs kiek laiko, vede sau 
moteri ir laimingai baigė savo 
gyvenimą, palikdamas dvara 
savo vaikams. Mielas vaikeli, 
buk teisingas, kaip szis varg- 
szas Jonelis, be abejo, visuo
met busi laimingas.

Szuo.
Gyveno margis ir tiek... Nie 

kas jo neapkentė, stumdė, tam 
pe, uliojo, musze, kojoms spar 
de, esti nedave. Nebent tik vai 
kai kaip-kada bėgiodami po 
kiemą numezdavo sudžiuvusia 
pluta duonos ir kartais plika 
kaula pasukdavo— tai ir visas 
jo maistas buvo. Bet jis už tai 
nepyko ir isztikimai tarnavo 
savo szeimininkui.

Geras buvo szuo...
Taip viena rudens 

nakti atėjo vagis ir 
in kūtes prie arkliu..- 
szuo, tai visa nugirzdamas ir 
atjauzdamas busianezia szeimi 
ninkui nelaime,— pradėjo
garniui . loti ir kelti szeimi- 
Binkue, draskydamas kojoms

“Katalike” Skaitytojas atranda daug visokių žinių 
Lietuvos ir iŠ viso svieto, daug pamokinimų, apysakų, pasa
kaičių ir visko. “Katalikas” statoma mašina “Linotype”, 
taigi raidės visados aiškios, naujos. “Katalikas” beparty- ; 
viškas laikraštis. L’ ©

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 “Kataliką” visiems me
tams ir auksinę rašomąją plunksną (fountain pen) vertes S3.60. 
w Kas prisius gaus metams “Kataliką” ir paveikslą Kovos ties 
Zalgiriais, Lietuvos žemlapl ir Šv. Tėvo Pijaus paveikslą.

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

ATSISZAUKIMAS! LAIBAI SVARBUS! SKAITYKIT!

$24 SZIFKORTE IN LIETUVA $24
UŽTIKRINAM, kad niekur negausyte Sifkorcziu isz Krajans arba in Krauju pigiau 

kaip PAS MUS (parupinam nakvine prižiūrime jusu bagaža).
UŽTIKRINAM kiekviena su Paspartu Rusko Konsulo.
UŽTIKRINAM, kadniekas kitas nedali teip greit ir atsakaneziai ir pigiai aprūpinti 

jusu reikalu notariszku, teismi-zku ir vaiskavu, atimt isz kr auj aus skolas 
iszmokesczius, kontraktus, aktus dovierenostis ir t. t.

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

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

kas 
Už 
Tu
su

tamsia 
laužias 
Budrus

Orinis pacztas.
Ne senei ministeris paczto Hitchcock 

smagu lekiojima su maszina su kuria bandė gabenti paczta isz 
Long Island in Nw Yorka. Baudimas gabenimo paczto su 
lekiojama maszina nusidavė pasekmingai ir kaip rodos netoli
moje atejteje naudos jiaises paczto departmentas.

duns ir net ant langu szokda- Ir karalei užlaiko guslus. 
mas.

— Ka?!.. ar pasiuto tas 
szuo— suszuko pabudęs szeimi 
ninkas— ir, paemes ^szautuva, 
buvo pasirengęs trinkti in gal
va senam ir ieztikimam tarnui, 
bet kad gana tingus buvo tai 
apsivertęs ant antro szono, už
siklodamas net ir galva ant 
klode, kad negirdėtų tu szuns 
meldimu gelbeties— užsnū
do...

Ir veltui szuo, cypdamas, 
lodamas Jir draskydamas du
ris kankinos, ir veltui jo bu
vo mintis iszgelbeti savo szei- 
mininka isz nelaimes ir vargo, 
kuria szia nakti dare vagis. 
Szeimininkas saldžiai užmigo 
ir nieko daugiau nebejautė 
ligi iszauszo szviesi diena.

Vagis laimingai atliko savo 
darba ir pasileido savais ke
liais. Szuo, pamatęs, kad jo 
darbas veltui, ir vagiu visa- 
kas padaryta, perstojo jau kė
lės szeimininka.

Viskas ramu..
Iszauszo rytas... Saulute ge

rokai jau buvo pakilusi, kaip 
nerangus szeimininkas pradėjo 
kelties isz savo sziltu patali
niu. Atsikėlė, apsirenge, ir 
pradėjo darba.

Viena isz bobų pirmiau isze 
jusi atszlaiman, pastebėjo, kad 
tvartuose nelaime.

— Kaip tai?...— pasigirdo 
klausiantis balsai, ir visu grei
tumu, lyg durnu kamuoliai, 
iszsiverte isz grinezios in tvar
tus.

Ten stovėjo nuliūdęs szuo 
ir lauke rodos kokios tai 
pabaudos nuo savo nedorėlio 
szeimininko, nes žinojo kad 
visada už gera jam atmokėda
vo pagaliu per kulnus.

Szeimininkai suprato savo 
kaltybe, apsikabino
kakla, sudžiovusi del badavi
mo dienu, ir gailiai, gailiai 
apsiverke visi sykiu. Nuo to 
laiko jie savo sena tarna jau 
pradėjo mylėti ir jo klausyti.

Szuo apsidžiaugė. Paskui 
jis, uozdamas pėdas, ilgd szei
mininka vadžiojo po laikus— 
invezdamas in begalini miszka, 
kur pagalinus surado vagiu 
lizdą ir ežios nakties iszplesz- 
tas gerybes.

Atsargiai apstojo jie taji 
lizdą isz tolimu pusiu ir pasi- 
praeze daugiau žmonių. Ne
užilgo jie vieką sau susigrąži
no o nenaudėlius aresztavo 
atidavė teisman.

Kožnas konia žmogus, no
rint tai yra prieszingu tikibes 
ir mokslui turi savije guslus.

Tajei silpnibei papuola tei- 
pos gi vieszpaczei. Buvusis 
karatus Milanas nieko ne pra
deda petniezoje, o jagu in kur 
ejdamas pasitinka boba sena, 
tuojaus grižta ir lauke kėlės 
adinas, ba bijo idant kokia ne
laimi ne patiktu.

Karalieni Anglijos viktorije 
liepe tankei sau dėt kabalus ir 
džiaugėsi isz pranaszavimo jog 
numirs 1911 mete.

Josos dukterei kunigaiksz- 
cziutei Enrikienei Buttenber- 
gienei, priesz daugeli metu 
teip ižburi ‘Tasai, kuri mili 
niekad tavo ne bus pražuvo 
tolimoje žemeje, užmarėję Ilgi
niai kaip ir tas, su kuruom ap 
siviruosi.” Kaip žinoma isz 
istorijos: kun. Lutu Napoleo
nas buvo pirmutinis jaunikai
tis, o paskui josos vyras abu
du pražuvo Afrikoje. Kunin 
gaikszte Klemenlid belgio ne 
atšaki būtie pati inpedžiu ant 
sosto valakinio, ba ijei sapna
vosi, jog jagu su juom apsivi- 
ruos, tai ejs in pekla. Buvusei 
ciesorienei Eugenijei (cieso 
rienei francijos) cigonke persą 
ki ijosos pasikelima ir nepuoli 
ma. Tas ir iszsipildi, ba buvo 
pati franeuzijos ciesoriaus 
Napoleono ir po Vainai Pran
cūzu su Prūsais (1871) nusto
jo būtie ciesoriene. Mete 1811 
Kiele, tebiri ciesoriene vokieti 
jos ir ijosos sesuo, kuningaik^z 
te Szlezwig-Holstei-Gliick 
sburg, dažinoja no burtininkes 
jog pirmutine turės pemds su 
nūs, o antra ketures dukteres 
pakaleiniui. Tasai pranaszavi- 
mas

Pipe 
Smoking

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

NV. Rynkewiczius
-:N0TARIUSZAS:-

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

Oidžianse Lietuviszka Agentūra. Kastoru Bankinis ir pardaviste Szipkorcziu ant visokiu Linija 

Parduoda Szipkortes ant Į)e| DraUgVSCzill.-
žinok i u drueziausiu ir _ _ *

Pristatau puikes Szarfas 
Juostas, Kepures, Karūna., 
Špilkas ir Lt.

Su kokiu nors reikalą 
kas-link Szipkorcsiu, 
Piningus ir LL 
Raižykite pas mane e 
aplaižysite teLings

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

Varszavoje, kuris turi suvirez 15 meta iszbandimo, 
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant isz 
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinua Trotimua 
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydą 
Savvaliszkas Ligas. Jiojo speoialiszkumas yra gydimas 
Užsisenenjąsias Ligas, Nervą, Rumatizma, Plauoziu 
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubegima 
Užsisnejusias Ligas kad ir pajinanozios nog Tėvu,

Reikale raszykite ant adreso
RD PHI ED Penn Ave., Pittsburg, Pa.
Uita KULtn Adtaoz: 9iki 6 vakare. Nedelųj aeg 9iki 4pepi<

20 Metu Senas Laikraszti 

^“LIETUVA” 
t j Jszelna kas Petnyczia
JL Chicago, Ill.
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 gyvena apie 60,000 
Lietuviu ir turi szimtus visokiu paszelpiniu 
teatraliszku, bizniszku ir draugyszcziu.

“LIETUVOS” PRENUMERATA:-

Rossijos, Lietuvojir kitos f Metam s $3.00. 
užrubežinese vieszpatystese (Puse ”$1.60.

Užsiraszyti “LIETUVA” galima 
kiekvienam laike.

Užsiraszant “LIETUVA” reike 
drauge ir prenumerata siusti per 
Paczta Money-Orderi arba pinigais 
Begistruotame laiszke ant iszleistojo 
banku.

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

dykai. Adresuojant sziteip:

A. OLSZEWSKI
3252 So. Halsted St.,

Chicago, Ill.

Kataliogas 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 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.

BISCHOFE’S BANKING HOUSE
2S7 Broadway Kampas Reade Ulicze

Aeu> York, A. Y Telefonas: Worth 2822.
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant
Jo reikalai liktu greit, 
atlikti tegul atsiszauki in

Seniausi
KH Bankini 

Narna
Uždėta 1848m,

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

K rajaus už pigiause preke.
Paszportus del keliaujencziu in Kraju pastorojame.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas 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 greioziausei, teieingiausei, ir 
pigiausei galite atlikti.

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. Araziausios Lygos kurie 
buvo pirmiau blogai gydimo iszgydyti. Mes esme prieszingi priest pjovimo 
ir kitokiu pavojingu budu gydimo. Kožnas ligonis privalo būti gydomas 
kanoatsargausia ir ant visados. Mes neduodame falszivu ar pavojingu 
Žyduoliu, nei neprižadam iszgydint ligoni in pora dienu idant patraukti ka 

augiause 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. Asz gydžiu:

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

“Rumatiszma” visoki , __ _
jggydau labai greitai. Įbe operacijos.

“Exzema” ir kitas panaszas 
ligas iszgydau labai trumpam 
laike.
■‘PulaptingM Ligų“ in 3 lyg 
5 dienas.
“Hydrocele” in 24 adynos, ‘

‘ TJžtr nointas Kraujai’ in 3® 
dienu—be naudojimo merikuri- 
uszo ar potaau.

“Stryktura” be pefio it

“Varicooehs” gydau m 15 d. 
“Suuziua” ir skaudai as skuroe 
iszgydau greitai ir ant viiadoa

Daug laiko praėjo nuo 
baisaus atsitikimo o tasai szuo 
tebera pagarboje.

Nuolatos girdžiu ant susi
rinkimu, jog žmogus privalo 
kariaut “apie bute,” o kaip 
asz po trumpam kariavimui 
atėmiau no vieno piningus, tai 
mane tuojaus uždare in laku- 
pa.— Tai klausik vadovu.

* Suvienitose Wahtijose 
sunaudoję kožna diena 250,000 
aluvelu.

* Sausije menesije isznoksta 
kvieczei Chili ir Argentinoje.

* Tolis isz Filadelfijos in 
San Francisko isznesza 3.177 
milu, isz San Francisko in Ho 
nolulu 2,089, isz Honolulu in 
Hong-Kong 4961, iž Hong- 
Kong in Manili apie 620 mi
lu.

* Japonijoi mokina vaikus 
raszit su abiems rankom. I

* Japonai ant dienos gali 
padarit 150 milu ant cziuoži- 
niu (szinelu).

* Parižiuje randasi 16,000 
ypatų kuriuos užsijima ubaga
vimu.

* Dvi moters familijoi Rot 
schildu, turi perlu vertes mili
joną doleru.

* Miestas Ghent, Belgijoj 
yra pastatintas ant 26 salucziu, 
visos suveina in krūva per pa- 
gialba tilto.

* Moters ne paeziuotos gy
vena ilgiau ne kaip paeziuo
tos;

R T 1 Pf i 1 Bell Telephone Dickinson 8757 w.
P XmUKIK Del daktariškos rodos galima atsišaukti

1/1 • Iii 11 v lllu U Klllll ll U pas Dr. Ign. Stankų per telefonų ar laiš-
Q k u ir iš kitų šteitų, taipgi Kanados.

r — Vienatinis tikras daktaras-lietuvis Philadelphijoj —
Jis yra pabaigęs augščiausius ir jau paskutinius daktariškus mokslus. Buvo 
imiostavu daktaru mieste Indianopolis Mokėsi ir praktikavojo The New York 
Post Graduate Medical School and Hospital. Visi jo paliudijimai išstatyti yra 

i ofise, kur kiekvienas atsilankęs gali juos matyti.
I Dabar įrengė savo locnų ligonbutį Philadelphijoj ir tame pačiame namo 
padirbo pui kia mcdikaliiką kliniką su laboratorija, elektriškas mašinas ir ap
tiekę su goriausioms gyduolėms. Čia visi ligoniai atranda teisinga pagelba, iš
sigydo ir palieka sveiki. Štai kų liudija patys ligoniai:

„Nuo visokių spuogų ir išbėrimų, ant veido ir kaklo ir viso kūno, taipogi 
nuo kitu odos ir kraujo ligų, nėra geresnio daktaro, kaip Dr. L Stankus. 

' Daug daktaru atlankiau, bot nei vienas negalėjo išgydyti.” Taip kalba Jos. 
Švilpa, 1011 Carlton St., Philadelphia, Pa.
„Šiuomi viešai išreiškiu sa
vo širdingų padėkų Dr. Stan
kui už išgydymų nervų ligų 
ir sugrąžinimų vyriškumo, 
kuriu kiti daktarai atsisakė 
išgydyti. Ir visiems su slap- 
tomis ligomis patariu kreip
tis pas dr. Ig. Stankų, o ne
pasigailėsite savo žygio.
A. Zmudzen, Salem, Mass..

57 Pingree St.

GARBUS DAKTARE: neiš
randu žodžiu padekavojimu 
Tamistai už išgydymą skau 
dėjimo šonuose ir po širdies 
gėlimo strėnų ]r skausmin
gų mėnesinių, kurių kiti vi
si daktarai neapsiėmė gydy
ti. Bot Tamistos operacija 
kaip ranka atėmė kentėjimą

»a. nuo manęs. Ela Mažinacky
Dr. Ig. Stankus. 1325 8. Front st., Phila.

John Akuotaitis, Montreal, Que, Canada, rašo: „Meilutis gydytojau.— 
Šešta diena, kaip gavau nuo Tamstos lickarstas ir vartoju sulyg užrašo, jau 
negaliu atsidėkoti Tamstai iš džiaugsmo da tik pusg liekarstu sunadojau bet 
jau visas sustiprėjau ir baigiu gyti. Daugiau neturiu ka rašyti: nos jau ne
reikalauju daktariškos pagelbos. Ta įkiri liga, kuri taip daug prikankino 
mane ir kuria kiti daktarai laikė už neišgydoma, dabar jau baigia gyti. Ačių 
Tamstoms už'"pigų ir greitu išgydymą.” ■

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

visokių kraujo ligų užkrečiamu lytišku ligų, triperį, šankorį sifilį, užkietėji- 
m ą ir nedirbimų vidurių, išbėrimj, niežėjimą ir augimų ant veido ir kūno vi
sokių spuogu, dedervinių ir slinkimą plauku, galvos skaudėmą, širdies, inks
tu, kepenų ir plaučių ligas, visokias‘nervų ligas neuralgijų, drebėjimų sąna
riu, greita supykimų, negalėjimų miegot ir išgąstį, greita pailsima, sunkų 
kvėpavime, peršalimo slogas ir nusilpnėjimų sveikatos, visokias moterų ligas 
skausmingų ir nelegulerišk mėnesinių tekėjimų ir gumbo. Išgydau su ope- 
cija ruptura, apendesitis, 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 
gerklės. ....

Dr Ijiiatiiis Stankų K D.
Ofiso valandos: nuo 9 iki 12, nuo 2 iki 4, ir nuo 6 iki 8 vakare. 

Šventadieniaisnuo 1 iki 5 popiet.

Vienatine Lietuviszka Banka su kapitolu §75,000 
y kuris randasi popriežiura Valstijos Pennsylvanios ir 

ir talpinasi locnam name kurios verte isznesa apie 
$150,000.00. Priima piningus ant paozedumo ir 

"*■ moka 4 procentą. Siunczia piningus in visas dalis
' svieto, greieziause ir pigiause. Agentūra minėtos 

Bankos P. V. OBIECUNAS & CO., parduoda 
Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius 
rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu 
kaucelarije po vadovyste Karoliaus v arasziausNotariuszo už 

....... rr Gub. Vai.Pennsylvanios; padaro Doviernastis ir 
~Jcumentos kurios užtvirtina Russijos Konsulis.

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

^{LCor. 12-th. & Carson St., S.S. Pittsburg, P

JAUNI VYRAI
t SENI VYRAI

VIDURAMŽINI VYRAI

50.000
KNYGŲ

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie budamB 
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, Nuailpnelma, Abel- 
na pragaišti špoku, Pragaišti gyvybes sky

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

Tūkstančiai vyru atffava sava tobulą sveikatą, spėkas 
ir stiprumą per pagčlbą tuos knygos. Ji i ra krautuvė ži
nios ir talpina šiam tykrus slaptibes, kurios vyras turi 
žinoti. Netrotikiet sava piningu mokiedaml 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 VYS AI DYKAI. 
Męs užmokam ir pačta. 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.
U 302, 22 FIFTH AVE., CHICAGO.

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

Vardas ir pavardė

Adresas



ISZPARDAVIMAS
VASARINIU DRAPANIU.

Vyrams ir Vaikams Siutai 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 apredalius 
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 padalyti 
vieta kur jias paderi. Todėl jaigu reikalaujate 
vasrinio siuto arba kitokiu apredaliu, tai dabar 
turite gera proga pirkti pigiai ir suczedint 
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.

• I
,«K

Žinios Vietines.
— Ar visi pasirenge ant dy 

delobalaus!
— Atidarimas Boczkaucku 

naujos sales bus seredo.
— Lietuvei teip puikios sa 

les da lig sziam laikui ne tu 
rejo szioje aplinkinėje.

— Dieneles pradeda būti 
trumpesnes o vakarai ilgesni. 
Užsiymkite naudingais skaiti
niais.

— Daug vietinei laikrasz 
czei apraszineje apie vaikus 
“foreigneriu”, kas ka padare? 
foreignerei, kas papilde kokia 
vagyste? foreignerei, keno vai 
kai dydžiausi valkatos ir pra 
sižengelei? foreignerei! Dievu
lėliau, ar-gi jau negalite savo 
vaiku suvaldyti ir inkvepti in 
juos geresni mokslą? Oj tėvai! 
ne turėsite vietos stuboje ant 
senatvės nog tokiu vaiku atsi 
minkit!

— Kokis tai lietuviszkas 
biznieris davė atspaudyt sveti 
moi spaustuvei korteles lietu 
viszkai ir lenkiszkai ir iszmete 
terp žmonių. Da lietuviszka 
kalba buvo szeip teip surėdyta 
nes ka jau lenkiszka tai Dieve 
susimilek. Lenkai perskaitė to 
kia kortele nuspjovė szauke 
“glupi litvin, jaka jego mowa 
taki jego towar! ’ Vyruczei, 
tuom patis save žeminat ir da 
rote juokus.—

— Szv. Jono Blaivystes 
Draugyste laikys Szokius kiek 
viena Petnyczia, 8 adyna va
kare ant Kajero sales. Tie ku
rie mili szokti yra szirdingai 
užpraszyti ateiti o busite visa
me užganėdinti, kadan-gi gra- 
jins Reileys orkestrą. Inžanga 
vyrams 250. Moterimis ir mer
ginoms dykai. (o6 o;)

— Kiek tai žmonių važiavo 
isz Ashlando in ligonbute ant 
“židiszkos bėdos” kuri gabena 
sveczius in ligonbute. Tegul 
visi džiaugėsi, jog neužilgio 
bus intaisytas puikus automo- 
bilus kuris sveczius gabens in 
ligonbuti, daug smagiau ir 
saugiau.

— Kun. Dargia laike pa
mokslo pasveikino visus para- 
pijonus, kalbėdamas visiems 
idant gyventu broliszkam su
tikime o vienybe vela užžydes 
terp visu aveliu szventos baž- 

nyczios.
- Simonas Milauckasnog 632 W 

Mahanoy ui., pristato in namus 
anglius, krausto naminius daigtus,, 
turi gera arklį ir bogie del pasamdimo. 
Savo darba atlieka atsakancziai ir 
teisingai. Su virsz minėtais reikalais 
kreipkytes pas jin o busite užganedyti.

•k-aon

...PIRMUTINIS...

DIDELIS BALUS
—KURI PARENGS—

Y.M.L.I. KLUBAS ISZ MAHANOY CITY, PA

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

ANT BOCZKAUCKU SALES
505-507 W. MAHANOY UL

PIRMOS KLASOS ORKESTRĄ 
JNŽANUA : i S 5c.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

Younstown, Ohio.— Dar
bai gerai eina, isz kitur pribu
vusiam darbas nesunku gaut.

— Lietuviu yra pusėtinas 
būrelis, ir visi sutikime gyve
na, tik ne kurie lietuvei per 
daug pripratę prie degtines.

— 1 mad szio menesio lietus 
palijo gerai jog vanduo buvo 
10 pėdu augszczio, isz ko kom
panijos turėjo nuostolio daug, 
nekurie fabrikai sustojo dirbę, 
isz priežasties daug lietaus.

WyailO, Pa.— Darbai ge
rai eina, dirba pilna laika, isz 
kitur pribuvusiam darbas ne
sunku gaut.

— Lietuviu mažas būrelis 
tik 6 familijos, ir du pavienei, 
visi grąžei užsilaiko.

Pittston, Pa.— Lietuvei 
malszei ir sutikime gyvena.

— Darbai ejna paprastai 
kaip ir kitur, bet vis ant duo
neles galima užsidirbti o ir 
stiklelo suramintojaus.

— Ne senei pas atsižimejo 
dydelu narsumu muso guodo- 
tine tautiete poni Marijona 
Czyžauskiene pacziule vietinio 
lietuviezko vargoninko p. Jo
no Czyžaucko. Sztai ejdama 
ulicze paregėjo sėdinti maža 
židuka ant vidurio kelio bo- 
vinantis pieskuosia o tame pa- 
cziame laike staigai pasirodė 
ejnantis automobilus. Poni 
Czižauckiene nepaisindama 
ant savo nelaimes ir gyvasties 
szoko tiesiog in kele ejnanczio 
automobilaus, pagriebė židuka 
už rankos ir patraukė in sau
gia vieta, kad tame automobi
lus szmaukszt! ir pralėkė pro 
vieta kur sėdėjo židukas. Ar 
mislinat už tai aplaike padė
ka vone nog tėvu? Kur tau! 
Tėvas židuko da poniai Czi- 
žauckienei visaip iszmislino, 
jog jojo bokurui patraukė už 
rankos. Tai tau židiszka pa- 
dekavone. Miestas Pittstono 
stengėsi aplaikyt poniai Czi- 
žauckienei auksini medali už 
narsumą nog Carnegio Kami- 
sijoi, ko ir mes visi Lietuvei 
szirdingai troszkame idant ap- 
laikytu. Garbe p. Czižauskie- 
nei už toki darba!

Four States, W. Va.
— Darbai czionais ejna ge

rai, dirba kožna diena o darba 
aplaiko kožnas kuris pribu- 
na.— Randasi czionais tik vie 
na lietuviszka szeimyna o pa
vieniu apie puse tuzino, nes 
jago pribūtu kelios Szeimynos 
tai butu linksmiau gyventi ir 
ne butu teip nuobodu.

Palmerton, Pa.— Darbai 
Nikei fabrikuose gerai eina 
net viskas skamba.

— Oras jau po biski atves
ta isz ko žmonelei labai džiau
gėsi-

— Lietuviu yra apie 7 fa
milijos ir apie 20 pavieniu, ir 
visi grąžei užsilaiko, tik ka 
vaikynai labai nuliude isz prie 
žasties stokas mergynu jagu 
isz kur pribūtu poro tuzinu, 
tai gautu po gražu ir dora vai- 
kyna.

Broad Mountain, Pa.
— Sztai teisinga žinia apie 

taja musztine ka tai buvo pa- 
t lipyta No. 80 “Saules’ o bu
vo teip: Vincas Gudaitis alė
jas in karez'-ma Ignoto Pili- 
pavieziaus atsivesdamas savo 
motere ir burdingierins, ger
dami lik vėlybai nakezei. Pi- 
lipavicziaus tarnaite užėjo už 
baro o Aleksas Jurkonis sto
vėdamas prie baro norėjo mer
gina “pakyLint” kirsdamas su 
skrybėlė o kad būdamas gir
tu nepataikė su skrybelu tik 
su ranka, užduodamas skau- 
džei ka prav’rkdino mergina. 
Saluninkas girdėdamas ver- 
kenezia tarnaite, atėjo in kar- 
ezema ir iszstume lauk nes 
tas parpuolė o Suodaitis suri
ko: “Czali duokim! “Suiela- 
kas pagriebė kede ir kirto sa- 
luninkui, kuris nog ypo krito 
ant grindų. Saluninko pati 
iszgirdus kad jos vyra musza, 
adbego isz kito kambaro, ka 
matydamas Suodaitis, pagrie
bė spiaudinyczia ir kirto mo- 
terei in galva kuri ir krito ant 
vietos. Po tam Suodaitis suri
ko: “Vyrai užmuszkim visus 
tai ne bus Judintoju!” Mergi 
na tai iezgirdus iszbego lau
kan o kitas žmogelis klausė 
už duriu, iszbego laukan pa 
szauke palicije (kazokus) ir 
suėmė visus in kalėjimą o mo
tere nugabeno in ligonbuti 
kuri tame laike buvo neszcze 
o daktarai turėjo tuo dariti 
operacije— žinoma kudykis 
buvo negyvas. Peeztukai Vin
cas Suodaitis, Kazis Snielakas 
ir Aleksas Jurkonis sėdi Potts- 
villes kalėjime, už ka bus 
smarkei nubausti.

— Baltrius Benionis parda
vė savo saluna.

— Tamoszius Nenartonis 
sugrįžęs isz Ashlando ligon- 
butes. szokdamas nog trūkio 
iszlauže ranka.

Winegrove, W. Va.— Dar 
bai gerai eina, uždarbei men
ki.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis isz tu visokiu atsiranda.

— Garnys pralėkdamas pro 
pp. Mikolo Žukaucko namus 
paliko patogu ir drūta sūneli, 
isz ko tevelei labai esą užga
nėdinti, del to iszkele puikes 
kriksztynas kurios atsibuvo, 
1 d. szio menesio, kriksztu tė
vais buvo p. Simonas Vitovis 
su p. Ruteikiene, viskas apsi
ėjo kanopuikiause be jokiu 
barniu isz ko visi esą užganė
dinti ir velija kad Dievas už
augintu digta ir patogu sūneli 
isz ko tevelei turėtu dideli 
džiaugsma.

Ernest, Pa.— Darbai slob 
nei eina, uždarbei menki, isz 
kitur pribuvusiam darbas ne 
sunku gaut.

— Lietuviu yra 25 tuzinai 
ir pusėtinas būrelis pavieniu, 
bet visi nusiminė, isz priežas
ties štoko mergynu jagu isz 
kur pribūta pora tuzinu gau
tu po gražu ir bagota vyra. 
Del nekuriu vyreliu p. Tara- 
daika labai reikalingas, ba 
per daug in aluti palinkę.

Buxton, Iowa.— Darbai 
gerai eina net viskas braszka, 
isz kitur pribuvusiam darbas 
ne sunku gaut.

— Szitas miestelis apgy
ventas daugiause nigereis, un- 
garais ir szvedais, lietuviu yra 
tik viena familija, ir tris pa
vienei ir visi grąžei užsilaiko.

Scranton, Pa.— Darbai 
gerai eina, dirba pilna laika, 
uždarbei ne vienoki.

— Oras gražus.
— Lietuviu didelis būrelis, 

isz tu visokiu atsiranda. Del 
ne kuriu vyreliu p. Taradaika 
labai reikalingas.

Cleveland, Ohio. Darbai 
po valei eina, isz kitur pribu
vusiam darbas sunku gaut.

— Lietuviu yra didelis bū
relis, isz tu visokiu atsiranda.

— Oras vėsus, lietaus yra 
už daug.

— Del ne kurios moterėles 
p. Baltruviene jau rengėsi in 
kelione, nes kaip pribus tai 
szonus su koezelu apmusz.

Naujas Iszradimas.
Sulaiko puolanczius plaukui, prlgialbsta 

E laukams augti. Turime tukstaneziu pado- 
avoniu. Iszsiuucziame dykai geras inform* 

sijas apie priežastis puolanczius plaukus ir 
kaip tame užbėgti, adreeavokytai
J.MJniiu Cc rmfiriildp

Ant pardavimo.
Namai ant keturiu familiju 

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

Thomas ITaughney
12 E. Mah. St.

Mahanoy City, Pf
Balius.

SEREDOS
VAKARA

( RYTOJ)

PIRMUTINIS DIDELIS
BALUS

Kuri parengė Y. M. L. L 
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 Maha
nojaus bet ir isz visu aplinki
niu miestu ir miesteliu, ko dau 
giau tai geriau. Muzike bus 
pirmos klases ir grajis Lietu- 
viszkus ir amerikoniszkus 
szokius. Neužmirszkite Sere- 
dos vakara 18 d. Oktoberio 
ant Boczkaucku naujos sales. 
Inžanga tiktai 250 ir tikietus 
dabar galima pirkti pas sąna
rius tojo Klobo.

Parengė dideli balių drau- 
giste szv. Jono Kriksztytojo 
isz Wilson, Pa. kuris atsibus 
28 d. Spalio (Oct) 1911 m. 
Wilsono svetainėje aut vir- 
szaus batikos trecziu augsztu 
balius prasidės 5-ta vai. vaka
re ir trauksis lig vėlybai nak
ezei.

Užpraszo visus lietuvius ir 
lietuvaites isz visur, kas tik 
pribus nesigraudys muzikan
tai pirmos klasos kur grajins 
puikius szokiu’.

Inžanga porai 500.
Užpraszo visus. Komitetas. 

______________ (98 °1)
Ant pardavimo.

Puikus salunas ant West 
Center ulyczios Mahanoy City, 
Pa. pareiduos pigiai isz prie
žasties ligos. Atsiszaukyte ka 
greieziause ant adreso: (gg °1) 

Mr. O’Brien
2^9 W. Centre St.
Mahanoy City, Pa

Nemokėk dykai §10.00,
Apsigarsintoju. Jeigu apser 

gate liga, tai eikite pas savo 
miesto daktara.

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.

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

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

Garsiu LletuvIszku-Lenkiszku Vaistu.

Kiekvienas Lietuviszkas Sztominkas 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Szloruose ant pardavimo, kad musu 
tautieczei reikalaudami galėtu nusi
pirkti ir nereikalautu iszduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztorninkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojame.

VALSTIJOS KASIJERIUS LAIKO PININGUS BANKE

MERCHANTSBANKING TRUST COMPANY
MAHANOY CITY, PA.

Invales geras del valstijos yra gana atsakantis 
del tavęs.
Surplus ir Kapitolas 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, Prezidentai.
C.L. ADAMS, Vice-Prezidentas.

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

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

L. ECKERT. T. F. FLANAGAN.

MOTERIŲ SIUTAI lOOTAI
Szitas yra sztoras kur geriausia pirkti Siutus ir Kotus. 
Neapsigausyte jaigu pas mus pirksite.
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.

j Df-K
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PIRMAS KONCERTAS 
IR BALUS

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

Mahanoy City muzikaliszka 
Draugyste “Birute” po vado- 
viste 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 geieit daugiau tokiu va
karu.

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

Kvieczia Komitetas.

Win. Simanaviczia New 
Philadelpuia 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 atsakancziai. Eikyte 
pas Simanaviczia o busite už
ganedyti visame. -j •)

Naujas Audėjus.
Audžia visokei karp it as 

pagal naujausia būda. Preke 
300 už mąstą. Darbas gvaran- 
tytas. (to Dec. 28).

J. Scherer
Szapas 48 N. Main st.

Arba 624 E. Mahanoy St 
Mahanoy City, Pa.

Persidirbia žmones.
Daugumas darbo žmonių ser 

ga nuo persidirbimo, nore pa
tis to nesupranta. Jie dirba isz 
dienos in diena sunku fiziszka 
ar protii-zka darba dagi tada, 
kada jiems būtinai reikalingas 
pasilsis. Nervai palengva nu
silpsta raumenis nužudo savo 
tamprumą, apetitas dingsta. 
Tūli ju bando pasistiprinti 
alkoholiniais gėriais, kas dar
blogiau veikia. Jie nežino, kad 
nesilpninti reikia pilvas, bet 
sudrutinti taip, kad jis galėtu 
atsakomai maista suvirszkinti; 
reikia sustiprinti nervus, kad 
jie iszlaikyti galėtu visokius 
susijudinimus: reikia iszvalyti 
kraujas, kad jis galėtu gerai 
cirkuliuoti. Reikia vartoti Tri-
ners American Elixir of Bitter 
Wine, kurs geriausiai reguliuo 
ja visus virszkinamuosius orga 
nūs. Visose pilvo kepenų ž r 
nu ir nervu ligose nėra gėrės 
nio vaisto, kaip kad Triners 
American Elixir of Bitter 
Wine. Visose aptiekose. Jos. 
Triner, 1333—1339 So. Ash 
land ave., Chicago, Ill.

womgi miwi
visai Šeimynai randasi musų No. 3 ka tai inge. 
Jame telpa aprašymai suvirS 200 ligų, vyrų, mote
rų Ir valkų, pasuko nuo ko jos prasideda, kaip Jaj 
pažinti, kaip nuo Jų apsisaugoti, kokias gyduoles 
naudoti, kiek Jos prekiuoju ir kur Jas gauti. Mu
sų gyduolės kainuoja tik nuo 25c iki $1.00. Telpa 
paveikslai ir pnkės yvalrlų kvepcncių ir gydau 
čių muilų, Perfumų, Elektro-gydančių aparatų,

GUINAN Mahanoy City, Shenandoah
Sit. Carmel, Landsford.

Egiutero No.l............................... 25c.
Egiutero No. 2............................... 50c.
Zinijecznik........... 25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai ..............................35c.
Meszkos M os t is............................. 25c.
Trejanka....................................... 25c.
Linimeutas vaikams ................... 25c.
Gyduoles nuo Kosulio................. 25c.
Liepiu Balsamas ........................ 25c.
Anty-Lakson del vaiku ............ 25c.
Mikeliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c. 
Vanduo uuo Akiu.........................25c.
Ugniatraukis.................................25c.
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.
Mostus nuo gedimo ir prakaitavimo

Kojų...........................................25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Papauto.................. 15c.
Gyd. nuo Grippo......................$1.25.
Plauku apsaugotojas....................50c.
Muilas del Plauku...................... 10c.
Milteliai nuo Kepenų.................. 35c.
Kožes Balsamas............................ 25c.
Kinder Balsamas..........................25c.
Bobriaus Laszai........................... 60c.
Szvelniotojas................................. 35c.
Kraujo valytojas....................... $2.00.
Nervu Ramintojas....................$1.00.
Egzema arba odos uždegimas

pas Vaikus............................$1.25.
Pleisteris (Ka’ztavolo)................25c.
Pamada Plaukams....................... 25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise.......25c.
Gyduoles nuo Liemens.........-.......50c.
Vengri.-zkas Taisytojas Ūsu......... 15c.
Inkstu Vaistas..............25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles.......... ................. 25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba I 

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

J. K AZ LAUCK AS
Parduodu Szipkortes

Už kompanijų preke ant geriausiu 
ir greieziausiu Laivu. Pardarau 
visokius Dokumentus ir paliudyju 
per Konsuli. Duodu patarimus 
visokiuose reikaluose.

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

Ant Sudžiaus
J. J. MORAN

Damokratas. Isz Pottsville, Pa.

Kas Nori Pirkti Ar Parduoti
navo Namus ar Farma te- 
gul atsiszaukia pas mane. 
Pirkejiai iarmu atvažuoja 
l'as n,ane *hZ V,J’U sza^u 

mer'kn^ ir Kanados.
Faunos Mass., ir Conn., 
ateituose yra geriausios 

už tai kad randasi daugybe fabriku. Groma- 
tas praszau raszyti lietuviszkai ar lenkiszkai.
J.F.Richard, 140 Maple St., Holyoke, Mass.

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, pnskaitant 
kas 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 Dokumentus ir 
vedam provas senam krajni. Rejentelna 
kancelarijayra rėdoma per valdiszka notara 
J. G. Miliaucka. Užkviecziam lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptisprie mus ir pavest mums 
jusu bankinius reikalas o persitikrisit, kad 
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe 
ir bus iszpildyta greit ir tei.syngai. Pinigus 
siunezant paezedumui in Banka, arba siųst 
in Lietuva, galima siųst Paežio Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar per 
Ex preso Money Orderi.

Busiszkai Amei-ikoniszka Linija.
Vienatine be persedimo Linija tarpe Amerikos ir Rusijos.
8Ą dienu in Roterdama 11Į dienu in Liepoja

111 k laša $29. rpel smulkesniu žinių kreipkitės in musui
I ” $52. LAKentU8 ir centraliszka kontora. Jį „ |‘62*

A. E. Johnson & Co.,(General Pas»enger Agt«.) 27 Broadway, New York, N. Y.

NAUJAS RUDENINIS TA VORAS
Sziame laike aplaikome visokiu labaipuikiu Rudeniniu Apredimu 
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. Užpraszome vieus atsilankyti 
ir pamatyti ezita Nauja Tavora, kokio kituosią Sztoruose vargei 
galima rasti. Szitas Tavoras susideda isz Naujausiu Rudeniniu 
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku, 
Jokiu, Szlebiu, Trumpu 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 
Kepuraioziu ir t. t. Galima pas mumis pigiaus pirkti negu kitur, 
Ateikite o patis persitikrinsiie kad pas mus geriausia pirkti,

Tie M £g?'Pas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mahenov City, Pp
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Nusipirkite sau keletą 
Buteliu
NORKEVICZIAUS NO. 6.
Geriausia Arielka Visam 

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

S. Norkewicz
408 West Mahanoy Ave.

Teisinga Krautve, nes tikras Lietuvis užlaiko
Malonus Viengencziai:

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, drukuojamu 
Maszinukiu, Albomu 
Potogjafijoms laikitie 
Istoriszku ir Malda 
kningu, visokiu popieru 
Gromatoms rasziti su

Naujausi aprasziinai 
Dykai.

Kaip galima apsaugoti oda no 
ligų ir pats iszsigydyti be daktaro 
visokias odines ligas, plauku puolimą 
ir užsisaugima nežuli papuczkas, 
pleiskanas ir kitas panaszas ligas. 
Prisiusime visai dykai paraszyta per 
Prof. Dr. Brundza, Fort Hamilton 
N. Y. Veiname del norinoziu pasi
naudoti. .Teipgi vėliname naudoti 
“Dr. Brundzas Oinment” No 24351 
naujausias iszradimas del užlaikima 
plauku niežulio ir pleiskanų. Preke 
yra 20c 50c ir §1 ir užteks ant ilgo 
laiko ir didesne verte už doleri negu 
nekuriama apgavejams daktarams in- 
mokate po keletą desetku doleriu už 
neiszgydima. Naudokytes greitai isz 
szitos progos. Raszykite tuojaus ant 
adreso:

J. M. Brundza and Co.
106 Sta. W. Brooklyn, N. Y.

Roberinių iSdlrbimų, Painų, Štukų. Brukuojamų 
MaSinėlių, Armonikų Koncertinų, Britvų. Pavin- 
tevonių Ir Šimtai kitokių kožnain reikalingų da
lykų. Kožnas kas prisius savo tikrų vardų, pra 
vardg, adresų ir keletu markių apturės musų No. 3 
kataliogų dykai. RaSyk Sendien, o už keletos die
nų Šita naudinga knyga bus tavo namuose.

JOHN’S SUPPLY HOUSE .
1334-2138 SO. OAKLEY AVE.. CHICAGO, 111.

M. VARZINSKAS
Lietuviszkas Fotografistas 

205 E. Centre St. Mahanoy City, 
--------°—■—Puikei ir pigei nutraukė visokesFotografijai 

Padaro Didelus Fotografijas isz mažių ir 
indeda in Reimus. Indeda in Špilkas 
Kompasas ir Lt. Parduoda visukes Beimąs 
Lietuvei su virsz-minetais reikalais netur 
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoji 
ir pažiustama Varžinska kuris padaro 
viską kanogeriause o ir busite užganėdinti. 
Teipgi daro Fotograpijas ant Post- Karcziu.

A. J. Keydoszius 
-AGENTAS- 

202 Troy St. Dayton, 0. Dr. O’Malley, Specialistas

Ruptura,Nervlszkl ar Kententi Vyrai
Yra klaida, labai didele klaida, patro- 

tinimas laiko ir piningo, o ir nereikalingu 
kentėjimu, idant pasitikieti ant namiszko

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

Maloniesite kreipkties su sziokais 
pirkimais ant szio adreso:

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 ka dasižinotijindekyte 
in gromata 2c. marke ant atsakymo.

W. WAIDELIS
112 Grand Street: - ■ Brooklyn, N.Y.

FR. STRAWINSKAS
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Paraszyk numera kožnam langelije, nu- 
meias turi but neaugsztesnis už 19 ir sudek 
teip kad ant kožno szono padaryti 45. Po 
iszriszimu atsiusk mumis ir jaigu atrasime 
kad gerai sudejiai, mes tada atsiusime jumis 
patvirtinta kvitą vertes $100 ant 4 puikiu 
lotu, 10,000 kampiniu pėdu dydumo, tik 10 
milu nog New Yorko miesto, Regulariszka 
preke tu lotu yra $199. Jaigu gerai iszriszi 
virsz minėta Lzriszima tada kasztuos tik $99 
szita suma gali užmokėt ant syk $5, po tam 
$3 ant menesio. Atsiųskite iszriszima ir 
praszyk kad atsiusti jumis mapas irinforma- 
apie musu lotas. Adresavokyte:

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

gydimo del aplaižytos arba nerviszkos ligos 
katrų paprasti daktarai mažai žino arba 
visai ju nesupranta. Daug kartu mes 
esame pajauki pataisyti klaidas tokiu 
Nesu praniautu Daktarių ir 
teip vadidamus Specialistus 
kada liga teip toli insigavo kad beveik yra 
sunku jia isznaikyti. In kentenezius mes 
sakom: Matyk D R. O’MALLEY garsin 
ga specialistas del greieziausio ir atsargiau 
šio gydimo: Szirdies, Kepeniu, Inkstu, ar 
pūsles, paslaptį! vietų Ligos, Rupturos, 
Varikocele, Krauja-tekio, Fistula, speciali 
skos Ligos, Kroniszka nesmagumas, visokios 
paslaptos Ligos Vyriu, Užtrucinimas kraujo 
ir t t- Gydome szimtai tokiu sunkiu ligų, 
pasekmingai, kur vietinis daktaras gal tik 
viena gydo. Muso gabumas yra juso 
protekcija. Preke priemamos. Kreipkitės 
pas mus su isztikima.

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

Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai 
susikalbama ir susiraszoma.

Suvirszum 30 metu daktaravimo 
mieste Wilkes-Barre, muso glaunas 
ofisas. Pr i siusk 2e. marke o gausi 
Knygute apie Ruptura dykai. <TQeB)

Lietuviszka Krautuve 
...Vyno, Likern, Areilkot ir Alans...

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.

S. Walunas
Geriausias Lietuviszkas 

Sziauczius ir Czeveriku Sztoras.
Parduoda visokius apsiavimus už pigesne 

preke neg i kitur. Užlaiko visokiu Czeveriku 
ir I’antaplu del vyriu, moterių ir vaiku, 
Geriau-ius skuriuius ir guminius darbinius 
Czebatus ir Czeverikus. Priima visokius 
pataisymus ir atlieka daiba drueziai, puikiai 
ir pagal naujausia mada, pigiau negu kiti. 
Pirkyte savo aysiavimus pas mane o busite 
užganėdinti ir suezedinsite piningus.

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

Simona Waluna
526 W. Centre UL

Mahanoy City, Peuua.
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