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Mahanoy City, Pa. Utarniukas 10 Sausio (January) 1912ENTEKBD AT THE MAIIANOY CITY. PA. POST OFFICE 
AS SECOND CLASS MAIL MATTER.
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KAS GIRDĖT?
Czikage randasi be jokio 

užsiėmimo ir be duonos 1500 
aktorių ir aktorku. Tom pas- 
kutinioms labai duosis in žen
klus badas ir vargas norints 
yra jaunos ir patogios.— No
rints aktorei yra papratę at- 
loszt tragedijos— nes tuom 
kart ne ant scenos bet isz ti
kro gyvenimo.

Isz visu ateitu daugiausia 
iszduoda piningu New Yor- 
kas ant kariavimo su džiova. 
Praejta meta iszdave net $3, 
550,000.

Produkcije aukso ant svieto 
kas kart daugiau pasikelineje. 
Mete 1890 aukso buvo ant ver 
ties $118,848,000, mete 1909 
užaugo ant $254,576,000, o 
mete 1909 daejo lig §454,708,- 
000. Mete 1910 pakylo ant 
$466,000,000.— Norints tiek 
aukso randasi, bet ne visi jo 
turi.

Dienoje Trijų Karalu Miko
la Triuba vienam miestelije 
Pennsylvanijos steite isztriubi- 
nokvorta guzutes o po tarn pae 
me ir “numirė.... ” O gal bu
vo tai bjaurus “brand” .... ne 
giaras “sztopas”.

Denver, Col., mire turtingas 
ukesas William McArthur, pa 
likdamas turto suvirszum ant 
puse milijono doleriu. Testa
mente užrasze turtą savo sū
nui su tom iszligom, idant apsi 
paeziuotu o turtą aplaikytu 
dienoje vinezevones. Prieszin- 
gam laike, jago neapsipaczuo- 
tu tai aplaikis tiktai §100,000 
o likusie piningai liks iszdaly- 
ti ant milaszirdingu užvedi 
mu. Sūnelis paėmė sau szimta 
tukstaneziu o likusius iszdali- 
10, kalbėdamas, jog apsipa- 
{žinoti ne turi noro.

Na ir ka ant to pasakysit 
jaunos moterėles! Ar buvo ji 
sai “recht” ar ne? Kaip mieli
nai?

Szi 1912 meta, pagal prana- 
(zavima Burnetto ir Taylora, 
ižžangos garsingo apgaviko 
iranaszo Dowie, ketina prisi
eiti isz naujo ir ant žemes 
lužengt Vieszpats Jezusas.— 
szdave jieje atsiliepimus vi- 
lems Syonistams kaipo ir del 
•iso krikszczioniszko svieto se- 
ranti atsiszaukima;

“Sūnūs Dievo Tėvo, kuris 
eJi po deszinei, kuris gyme 
iz Panos Marijos ir buvo nu- 
uiževotas 1912 metu adgalos, 
'da nužengė ant žemes, idant 
livesti ant žemes dangiszka 
aralista ir mokinti žmo 
is....”
In būda su tokeis pranaszais 

tba geriau ant szakos!

New Yorke, kaip parodo 
;rimina]iszka statistika, tai in 
aika 36 valandų buna papil
dyta viena žudiusta.— Kaip 
lel tokio miesto kaip New 
Morkas, tai yra dydele geda.

Stebėtinos žinios atejna isz 
senos Europos paskutiniuosia 
laikuosia. Ne senei atėjo žine, 
buk tūlas gydintojas prisiuvo 
bekoju! koja nog numirė
lio.,., ir tasai vaikszcziojo. 
Ana diena telegramai vela 
akelbe isz Parižiaue, buk dr. 
Magitol indejo aklam aki isz 
kokio tai gyvulo ir tas prare

gėjo! O gal tasai žmogelis da
bar žiūrės ant svieto isz žve- 
riszko atžvilgio. Ir da euro
pietei reke, jog Amerike ran
dasi dydžiauses humbugas.
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~ Metas XXIV

Muso patogios moterėles 
klausykite! Pranaszas Taylor 
kalbėjo Cantone in 20 tuks- 
tanezius žmonių, buk teatras 
yra pekliszka institucije isz 
priežasties visokiu nusidėjimu 
pagal 4,5,6,7, ir t.t. prisaki- 
muosia.— Teatras yra priežas- 
te visu persiskyrimu! — Aps
varstykite ar tasai pranaszas 
ne kvailys!

Siuntinis Baker isz Kaliforni 
jos innesze rezolucije in kon
gresą, kurioje spyrėsi idant 
pripažintu tiesas del moterių 
balsavime. Bakeris priguli 
prie demokratiszkos partijos.- 
O gal jiam pati, sesuo, duktė, 
motina ir uoszve turėjo gerai 
ausis apdaužyt idant keliautu 
in Washingtona su tokiu užma 
nimu. O gal tai intekme ko
kios juodakutes Washingtone 
gti kuria susipažino!

provaNew Yorke traukėsi 
inneszta per buvusia miniszka 
Mary Lilian, kuri skundže zo 
kona ant 24,000 doleriu, ku
riam tarnavo kaipo daraktor- 
ka per 21 metus o per ta laika 
suvis nupuolė ant sveikatos. 
Miniszkos Szv. Vincento zoko- 
no, tuom gynasi, buk skundi
ke inžengdama in klosztori, 
prižadėjo czistata paklusnumą, 
nusižeminimą ir darbszauti ant 
garbes Dievo, per tai nieko 
jiai nepriguli.

Kaip ant to civiliszkas sū
dąs žiūrės, tai ne'žine, nes terp 
visu zokonu vieszpatauje dyde 
lis akyvumas kaip tas viskas 
užsibaigs.— Baimes dydeles 
ne yra, nes paprastai tieje ka 
inženge in klosztori prižada 
iszpildyti visus paliepimus isz 
savo paszaukimo o ne del biz
nio!?

Konia po visa Amerika 
veszpatauja kanodidžiauses 
szaltis. Geležkelei kaip kur 
turėjo sustoti Daug laivu 
užszalo o Filadelphijoi tris 
ypato ssuezalo ant smert Var 
gas terp vargszu yra dydelis. 
Nekuriuosia vietuesia termome 
teris nupuolė 40 grodusu 
žemiau zero.

Trumpi Telegramai.
§ Shamokin, Pa. — Policije 

aresztavojo Vlada Kanicki ku 
ris nog tėvo pavogė 200 dol. 
ir adbego isz Buffalo in 
czionais. Bus sugražintas.

§ Evansville, Ind — Mrs 
Emma Lnogman 70 metu 
senuke, kuri pergulėjo lovoje 
per 15 metu czionaitineje 
priglaudo mirė ana diena.

§ Chester, Pa. — Rogutes, 
ant kuru radosi in deszimts 
jaunu žmonių trenke ir geleži 
ne tvora kada nusileidinejo 
nog stataus kalno. Septini 
likos mirtinai pažeisti.

§ Philadelphia.— Ugnis 
sunaikino dirbtuve krutaneziu 
paveikslu dirbtuve Lubino 
ant Market uliezios. Bledes 
ugnis padare ant §200,000.

§ Shamokin, Pa.— Floren- 
cije Stagle turėjo ejti po ope- 
racije duoti iszpjauti isz vidu
riu driežą kuri nurijo gerent 
vandeni isz szulinio.

§ Petersburgas, Rosije.— 
Novoje Vremya garsina buk 
Morganas Shuster bus paženk
lintu per Suv. Steitus ministe- 
riu in Teheraną.

§ Philadelphia.— Nedėlios 
diena Pennsylvanijos trūkis 
pagavo vežimą kuriame rado
si penkios ypatos važiuojent 
in bažnyežia Tarresdale. Visi 
likos užmuszti.

ISZ AMERIKOS

Sllllll

Sudie

Nubaudė per sedynia savo 
16 melu pacziule.

Hammond, Ind.— Kazis 
Bulaiszas likos nubaustas ant 
100 dienu in pavietava kalėji
mą už nubaudima per sedinia 
savo 16 metu senumo pacziule 
su diržu. Priesz viroka Kazis 
pasakė sudžiui Green, kad bu 
vo tosios nuomones, jog czio- 
nais yra luosas sklypas ir turė
jo tiesa nubaust savo pacziule, 
jago toji jio neklause.
Tėvas prlspirinejo

Idant vogtu.
Mt. Carme), Pa.—

Cummings ana diena nusiuntė 
maža'vaikiuką Petra Kazake- 
vicziu in narna priglaudos in 
Glen Mills. Petrukas kalbėjo 
sudžiui buk jojo tėvas jin prie 
pirinejo idant vogtu, buk tė
vas gyveno su kokiu tai Anta
nu Smilgių piktadariu, ir abu
du vogė visztas Girardville o 
kad tosia vagyetose ne norėjo 
ymti dalibas likos iezvarytae 
isz namo. Maitinosi nog to lai
ko ubagavimu ir vagyeta. 
Liūdintoje! pripažino buk tė
vas Petruko yra ne tinkamas 
laikyti pas save sūneli ir ge
riau padaris sudže jago jin 
nusiuns in priglauda, ka ir pa
dare.
Vaiku burbas Amerikoje

Washington, D.C.— Anglu 
raszytojas G. Well iszleido ne 
seniai knyga, kurioje aprarzo 
baisu padėjimą vaiku, dirbau- 
ežiu Amerikos pabrikuose. 
Vaiku neturineziu nei 15 me
tu, Amerikos pabrikuose dar
buojas 1 milijonas 700 tukst., 
daugiausiai kasyklose; 80 tuk. 
mažu mergaieziu darbuojas 
verpyklose. Pietiniuose Vals- 
cziuose dirba vaiku 6 kartus 
daugiau, negu priesz 20 metu. 
Daugiausia vaiku atveža ita
lai, gabendami Amerikon ne 
tik savo vaikus, bet ir sveti
mus, masindami ir net vogda
mi juos, kur galėdami. Maži 
kūdikiai 5—6 metu kelias 
anksti ryta ir dirba 20—12 va 
landų, pagriže gi namon puo 
la in lovele, kaip negyvi, neb- 
noredami nei valgyti. Kiti 
vaikai dirba naktimis baisia
me pabrike ir kasyklų ore, 
tarp neapsakomo maszinu ūži
mo ir tarszkejimo, apteke dul
kėms ir visokiais gyviais. Dau 
gybe vaiku žūna arba lieka el
getos, susižeidė prie invairiu 
maszinu, kiti-gi vos 20 metu 
sulaukė gauna džiova ar taip 
kokia liga. Pae milijarde- 
ri Bordena dirba daugybe jau 
nu berniuku, kiszdami szar- 
man gelumbe. Ju iszvaizda 
baisi: iszbale, nuszasze, kad 
net skaudu žiūrėti. Chicagoje 
vaikai darbuojas plovyklose 
valydami iszeigines vietas ir 
mesa, braidydami ligi keliu po 
kraujo ir meszlus neapsakomo 
je smarvėje. Jungtiniuose 
Valszcziuose nėra vienodu ins- 
tatu, bet kiek vienas Valscziue 
leidžia savo instatue, in ku 
riuos paprastai milijarderiai ir 
didieji pabrikantai turi nema
ža intekme, nukreipdami juos 
savo pusėn ir be gailysios isz- 
naudodami valstybine liuosy- 
be.

Kupczlus gyvu tavoru 
nubaustas.

Williamsport, Pa.— Franas 
Katoyskis isz Shamokin likos 
tomis dienomis nubaustas ant 
dvieju metuin kalėjimą in 
Leavenworth, Kansas, už par- 
gabenima apsivedusios motere8 
kuria pargabeno isz Lenkijos 
ir su kuria gyveno kaipo vy
ras su paeze. Motere su kudy- 
kiu sugražins adgalos in Bosi
ję-

Smarkus nubaudimas.
Erie, Pa.— Jonas Trinovs- 

kis ir Franas Vinickas likos 
nubaustais ant 25 metu in 
Leavenworth kalėjimą už ban- 
dima apipleszti truki ant Phi
ladelphia & Erie geležkelio 
praejta 30 June, 1911 mete.

Naudojo paezia kaipo 
arklį.

Bristol, Conn.— Pati Jono 
Szmito (badai Lenke) guli 
czionaitineje ligonbuteje mirsz 
taneziam padėjime isz prie
žasties iszsemimo pajėgu ir su- 
szalimo. Ana nedelia Szmitai 
kraustėsi in nauja narna ant 
South uliezios. Szmitas prikro 
ve vežimą namineis rakandais 
ir privertė savo paezia idant 
vežimą trauktu uliezia. Tokiu 
budu vargsze perkrauste kelis 
vežimus rakandu pakol griuvo 
ant sniego be žado. Palicije 
jiaja užtiko gulinezia pusgyve 
o nelaba vyra aresztavojo.

Persirede aut velnio.
Chicago.— Už savo “trik- 

sa” gavosi in kalėjimą kokis 
tai Antanas Miknevicz o priek 
tam turėjo užmokėti §25 baus
mes ir sūdo kasztus už neszio- 
jima prie savęs ginklus.

Miknevicz persirede in vel
nią, o apsiginklavęs in revol
veri ir ilga peili nusidavė in 
karezema Viktoraus Andie- 
ano (?) gyvenanezio po No. 
1346— 50 Avė., pradėjo ar- 
mideri. Prie karezemos randa
si ir ruimas bilardu in kuri

Žmogiszki žvėris.
Shamokin, Pa.— Du mėsi

ninkai dirbdami tūloje mesi- 
niezioje susilaižino kad suval- 
gis žiurke. Pagavę dydele 
žiurke, vienas atkando galva 
kitas nutraukė kaili, iszkepe ir 
suvalgė. Kada apie tai daži- 
nojo locnininkas mesiniezios 
tuojaus praszalino 
ėdžius.
150senu Žalnierių 

trucino.
Leavenworth, Kan. — Su

virszum 150 senu Žalnierių, bu 
naneziu priglaudoje Soldiers 
Home po suvalgimui vakarie
nes nusitrucino. Paszaukti gy- 
dintojai vos iszgialbejo sene- 
lus o keli isz to mirs. Badai 
mesa buvo jau pripuvus ir ne 
szuns butu jia edias.
Prakalbėjo in paeze pir
ma karta in 25 metus — 

mirė.
Maysville. Ky. — Ludvikas 

Roser neprakalbėjo ne žodelio 
su savo pacziule per 25 metus 
norint gyveno tam paežiam na 
me. Sztai praejta nedelia pati 
užklausė savo vyro ar iezgiars 
puoduką kavos ant ko atsilie
pė: “gal ir iszgereiu”. Vos isz 
tarė tuos žodžius Roser krito 
ant grindų ir po kėlu minutu 
mirė. Roser buvo gana turtin 
gu žmogum ir paliko visa savo 
turtą paezei. 25 metai adgalos 
turėjo koki tai nesupratimą su 
paeze ir prižadėjo sau, jog me 

“kad su jiaja ne kulbes lig ežiai

ISZ VISU SZALIU. Sudraskytas per meszka. Liackava.

žiurk-

nusi-

“velnes” teip-gi nusid«.ver daUZOvgalvas
szindamas visiems revolveriu. 
Ant galo saluninkas supratęs, 
jog tasai “triksas’’ ejna per 
toli paszauke “aniola sarga” 
kuris “velnią” nugabeno in 
koza.
Užczedino centą, užmokė

jo 8120.
Williamsport, Pa.— Sudže 

Wilmeris nubaudė F. J. Schae 
ffer turtinga advokata isz 
Hummeltown ant §25 bausmes 
ir užmokėjimo 100 doleriu 
kaeztu už tai kad siuntė laik- 
rasztije gromata ir kvitą ant 
piningu. Skupuolis tokiu bu- 
du geide užezedyt viena cen
tą, nes siunsdamas laikraszti 
su gromata užlipino tik viena 
centą. Buvo tai padaręs kelis 
kartus, nes ant galo pacztinei 
detektivai jin suseke ir aresz 
tavojo. Schaefferis yra vertas 
§75,000 ir badai yra geru 
krikszczioniu lankydamasis 
tankei in bažnycze.
Geras pleisteris ant su

žeistos szlrdies.
Rochester, N. Y.— Už tai 

kad ne dalaike duoto prižadė
jimo ant apsipaeziavimo likos 
68 metu senumo D. Oedger, 
locnininkas hotelo, prispirtas 
per suda ant užmokėjimo mer
ginai 12 tukstaneziu doleriu. 
Laiminga mergaite yra 27 me
tu senumo Berta Reinman pa- 
ejnanti isz Szvaicarijos, kuria 
Oedger pargabeno isz tėvynės 
mierije apsivedimo su jiaja, 
nes po kokiam laikui nubodo 
jiam “grinorka” o priek tam 
apkalbėjo jia priesz žmonis, 
jog yra ne doraus gyvenimo. 
Sudas iszgyde merginos su
žeista szirdele su dvileka tuks- 
taneziu doleriniu pleisteriu. 
Ęjo pekszczes isz Readln- 

go Iii Cbicagn.
Chicago.— Aleksandras 01- 

ezanovskis ne turėdamas dar
bo Reading, Pa. nutarė jesz- 
koti darbo toliaus ir sumanė 
ejti net in Czikaga. Ilga keto
ne adbuvo in kėlės nedelias 
pekszczes. Kada pribuvo in 
Chicaga, czeverikai buvo be 
padu o vargszas buvo teip su- 
szales, jog palicije turėjo jin 
nuvežt in palicije,

Stralkleriu^
Lawrence, Mass.— Isz prie

žasties numažinimo mokesties 
American Woolen Co. ir Law
rance Duck Co. audinyeziosia, 
pakylo straikas. Suvirszum 
500 Lietuviu, Lenku ir Italu 
pakele sumiszima. Palicije 
daužė paikoms maisztininkus 
be jokio susimilejimo o kelis 
pavojingai pažeido. Suvir
szum 1500 Lietuviu, Lenku ir 
Italu turėjo susirinkimą ant 
kurio nutarė ne ejti in darba 
pakol nesugiažj’s sena mokesti 
ir nesutrumpys valandas dar
bo. Majoras miesto Scanlon 
badai iszszauks milicije in pa- 
gialba jago straikierei neapsi- 
malszys.
Septini kuiiykei užgyni© 

in laika 24 menesiu.
Priceburg, Pa.— Pacziule 

Jurgio Bartovskio apdovano
jo savo Jurguti ana diena tri- 
nukais, pirmutinis svėrė 6į 
svarus, antras 7 o freezes 8į 
svaru. Visi randasi kanoge- 
riausioi sveikatoi. Praejta me
ta Bartovskiene pagimdė dvi- 
nukus o mete 1910 teip-gi pa
gimdė dvinukus. Bartovskei 
apsivedė 12 metu adgalos ir 
in taji laika susilaukė 12 vai
ku isz kuriu 10 yra gyvi.
Grafas Gurovskis sugra

žintas in Szvaicarije.
Washington, D. C.— And

rius de Gurovskis rusiszkas 
grafas kuris pergiveno Suv. 
Steituosia per 20 metu likos 
ana diena iszduotas in rankas 
Szvaicarijos valdže. Būdamas 
ne senei Genaveje, Szvaicari- 
joi papilde koki ten prasižen
gimą ir už tai likos sugražin 
tas.

Apie jin buvo apraszyta pla 
cziau praejtam mete laikrasz- 
tije “Saules.”
Ugnis Villanovos semi na 

rijol.
Philadelphia, Pa. — Szv Ri 

tos sale, kuri randasi tuojaus 
prie Villanovos seminarijos, Ii 
kos sunaikyta per ugni. Ble- 
des padare ant §100,000. Ketu 
ri klierikai ir du ugnagesei li
kos pažeistais gial bedami svar 
bins rasztus ir paveikslus. Sa
le prigulėjo prie Szv Augusti
no zokoninku.

Nelaime randavlszkol 
dirbtuvei.

Lonelle, Francuzije.— Eks- 
plozijoi randaviszkoi dirbtu
vei armotu, likos užmuszti 
asztuoni darbininkai o vienuo- 
leka sunkei pažeido.

Užsmaugė savo sunu.
Berlinas.— Uronhache kup 

ežius Szeinbergis, kuris ne gy
veno su savo szeimyna, pagrie
bė 7 metu senumo sunu grįž
tant! isz mckslaines, nuvede in 
artima girria ir ten jin užsmau 
ge. Tenaitinei gyventojai ir 
butu jin už tai patis pakorė, 
nes ant gilukio palicije jin ap
saugojo ir nugabeno in kalė
jimą.
Sudegino gyvus Portuga

lus.
Lisbon, Portugalije.— Bai 

sybes papilde pasikėlus szta- 
mos Afrikonu ant partuga- 
liszku virszininku gyvenaneziu 
tenais. Keloleka Portugalu 
likos sudegintais gyvais prie 
laužu. Randas nusiuntė in te 
nais vaiska apmalszyt pasike- 
lėlius.
Laivas nuskendo, su 172 

pasažieriais.
Bukarest, Rumunije.— Lai

vas “Ruse” nuskendo ant Juo
du Mariu, plaukdamas isz Ga- 
laco in Odessa. Su laivu nu
ėjo ant dugno mariu ir 172 
pasažieriai, terp kuriu radosi 
ir Karelus Anuseffas su savo 
szeimyna naujei paženklintas 
generaliszkas konsulis in Ga- 
laca.

Visas kaimas sudegė.
Viednius, Austrije.— Baisi 

nelaime atlankė kaima Al- 
beius, Tiroluje. Ugnis sunai
kino visa kaima. Vaikai bo- 
vindamiesi su zapalkoms už 
dege sziena tvarta o smarkus 
vejas greitai praplatino Ugne 
ant kaiminiszku stogu. Gy
ventojai pasiliko be pastoges 
ir keneze bada.
Francuzijol randasi 39,- 

601(509 gyventoju.
Parižius.— Pagal paskutini 

surasza gyventoju, Francuzi- 
joi randasi 39,601,509 gyven
toju. In laika 40 metu Fran- 
euzijoi gyventoju pasididino 
tiktai ant 3,500,000.
Pasikėlimas kaimuoeziu.

Lizbon, Partugalije. — 
Kaimuoczei isz aplinkines 
Azambrija prie upes Tojo, 
pasikėlė prieszais randa už tai 
kad atėmė nog jiu dydelus 
plotus girriu. Kuopa kaimuo
eziu apsiginklavus in karabinus 
ir revolverus, mėtėsi ant vaisko 
kurie radosi toje aplinkinėje. 
Vaiskas davė ugni nog kurio 
kryto keli kaimuoczei o daug 
likos pažeistais.

— Santarem, provincijoi 
Estramadura, užklupo banda 
karbonariuszu ant vienos isz 
czionaitines bažnyczu, areszta 
vodami 28 kuningus kurie ne- 
vos turėjo padaryti koki ten 
surasza prieszais randa.
Manczural bėga nog pasi- 

keleliu.
Pekinas, Kinai. — Visa cie- 

soriezka armije piasiszalino isz 
Honghow in Ho-nan mierije 
užklupimo ant paeikeleliu. 20, 
000 maezueu bėga in 
jong-chow. Karaliszka 
myna pasislėpė in Jekol.

Manila, Filipinai. —

Sun- 
szei-

Manila, Filipinai. — Suv. 
Steitu transpartinis laivas Lo
gan iszplauke isz czionais su 
500 amerikoniszku vaisku in 
Wang Tao, Kinus, idant ap
saugot amerikoniszkus gyven
tojus ir Pekino geležkeli ej 
nanti isz Tang-Shan in Lan- 
chow.

i

Urbach, Galicije. — Laike 
perstatimo su draekanczeis žve 
reis, viena isz milžiniszku 
meszku gavosi isz kletkos už
klupdama ant asztuoniu metu 
vaikiuko, sudraskydama jin 
baisei, jog mire in kėlės valau 
das.
Angiiszki anglekasei strai 

kuos.
Londonas, Angliję. — Ant 

susirinkimo 9000 anglekasiu 
nutarė straikuoti už menesio 
jago darbdavei nesutiks ant 
reikalavimo anglekasiu. Prie 
anglekasiu prisidės ir Trans
port workers unije, idant ne 
vežiuot anglių kuriuos kompa 
nije ketina pargabent isz Vo
kietijos ir Ameriko.
Italai paskandino 7 turk- 

iszkus laivus.
Rimas. — Musztineje terp 

turkiszkos o italiszkos flotos 
diena 7 Sausio ant Raudonųjų 
mariu, likos paskandyti 7 turk 
iszki vajauni laivai. Italai pa
liepė Turkams pasiduot o ka
da tieji nesutiko, Italai pradė
jo leist smarkius szuvius trum 
pam laike septini laivai pradė
jo degt ir nuėjo ant dugno ma 
riu.

Akivos Žinios isz Lietuvos
Dydele brangenybe.

— Nors Amerike maistas ir 
pabrangsta tai vis žmonis užsi
dirba ant iszmaitimo, nes kaip 
pas mus Lietuvo tai suvis blo 
gi laikai. Jago žmogus aplai- 
ko 30 kap. ant dienos, tai turi 
gerai prisidirbti, o ka tu žmo
geli nupirksi už 30 kapeikų 
būnant toke brangenybe; ru
giu 3 pūdai 3 r., kviecziu 3 pu 
dai 4 r: 50 k., miežiu 2į pūdai 
2 r. 80 k., avižų 2 pūdai 2 r., 
bulviu kartis 2 r., 50 k. kiau- 
sziniu deretkos 60 k. antis nog 
lauko ne peneta 1 r. žąsis pene 
ta 22. kiaules mėsos pūdas (40 
svaru) 7 r. 50 k.

— Suvalkų gubernijoj, ne 
kuriosia vietuosia visai van
dens ne turi, vandeni turi pirk 
ti: už keturis gorezius moka 3 
k., arklis ka gere per menesi 
tai moka rubli ant menesio.

Aplink Naumiesti turi va
ryt gyvulus net per 7 verstus 
tolumo o gėrimo vandeni, tai 
su maszinoms adgabena in na
mus. — J. Vosilus.

Riogliszlilai.
Silkines valscz. Naumiescz. 

apskr. Gruodžio 5 d. in musu 
sodžių privažiavo daugybe 
stražninku pas szaltysziu Sut
kų ir padare didele krata." Ra
do 2 szautuvu, 2 revolveriu ir 
suėmė pati szeimininka ir jo 
berną, kurio pravardes niekas 
nežino ir abudu gerokai apkū
lė.

Berną kaltina už tai, buk 
jis gabendamas in Amerika 
žmones, atimdaves isz ju pini-

SziaijL apskr. Tarp Liacka- 
vos ir Mažeikiu, valdžios misz. 
ke rado negyva žmogų, ukinin 
ka isz Buknaicziu sodos. Spė
jama, ar tik nebus girtuokly- 
bes pasekmes. Laidojo Liacka 
ve su didžia iszkilme:

Liackavoje ir jo apielinkese 
dar žmones taip tamsus, kad 
nors tikrais lietuviais būdami, 
priskaito save prie “polskos 
vietos”. Kaikurie keletą žod
žiu nuo piemeniu lenkiszkai isz 
mokė žeberuoja “polskai”' Pa 
mate lietuvi su barzda tuojaus 
prisikabina, kad lenkiszkai 
mokėtu. Mat ju nuomone, jei 
lenkiszkai nemoki, tai ne barz 
dos nebegali neszioti. Ten dau 
giausia ant “polskos dirvos” 
darbuojasi J. D. ir veikia teip, 
kaip dar nebuvo girdėt. Geda!

Vilnius.
Visuose miesto szuliniuose 

kaskart žemiau senka vanduo. 
Geriausieji szuliniai iszdžiu- 
vo. Prie domininkonu bažny- 
ežios intaisytas kranas vos-ne- 
vos laszuoja.
Kunlngu permainos selnu 

vyskupijoje.
Kun. Jonas Peczkaitis per 

keltas isz Turoslio in Filipava.
Yiszakio ruda.

(Mariampoles ap.) 12 gruo 
džio apysenis žmogus Jonas 
Valaitis grižo tamsoje isz jo 
marko namon jau užgerės. Su 
juo ėjo drauge dar girtesne už 
jin jojo žmona. Reikėjo eiti 
per Viszakio tilta. Bes juodu 
vieton per tilta— pro tilto ba 
jero gala, nuo stataus kranto 
9—10 pėdu augszczio, tiesiog 
ni Viszaki ant ledo! Ėjo, matyt 
susitverusiu tai ir krito vienas 
paskui kita. Jonas krito pir 
mutinis ir, krites ant ledo, už 
simusze, o jei kiek liko dar gy 
vas, tai prigėrė, nes ant ledo 
buvo kiek vandenio. Jono gir 
tesne žmona krito paskui ji 
ant jo; nors kiek susižeidė, , 
bet iszliko gyva. Pradėjo vai 
toti. Jos szauksma iszgirdo za 
kristijonas ir panaktinis. Tuoj 
pasiszauke pagialbon daugiau 
žmonių. Atgaivinti Jono jau 
nepasiseke.

Liinkieliszklai.
(Vilkaviszkio ap. ) 4 (17) 

gruodžio nakti in Elizejaus 
Szabrinsko pirkia insilauže 
pleszikai. Iszmusze langus, du 
ris, sulaužė spinta ir iszeme pi
nigus. Vienas plesziku grintel- 
ninkui Szabrinskui prakirto 
galva lazda. Pakilus riksmui, 
galvažudžiai pabėgo. Pleszi
kai dar nesuimta,

Szviekszna.
(Raseinių ap.) Pas mus atsi

tiko indomi naujiena; 1 d. 
gruodžio grove smarkus per
kūnas ir priemestyj intrenke 
in Adomo Biknevicziaus narna

gus ir keliauninkus nekarta ir sudegino.
nužudydaves, o szeimininka Perkūnija grūmojo 9 vai. 
užtai, kad laiko toki paukszti vakare.
pas save.

Szeimininkas iezimtas “ant 
parankos”, o bernas paliko sė
dėti ligi teismo. Kas teisme isz 
siaiszkis — nežinia.

Kulva.
(Kauno apskr.). Labai gra

žiai atnaujinta czionykszczia 
bažnytėlė. Boksztas kaip žva
ke augeztai iszkeltas, bus apie 
16 sieksniu augsztumo; ap
dengtas cinkuota skarda su 
paauksuotu bumbolu. Visas 
boksztas žibete žiba.

Labai gražiai atnaujinta tai
pogi bažnyczios vidus.

Pažymėjimo vertas ir bažny 
tinis choras, kuris gražiai gie
da maiszytais balsais, vadovau 
i’ani vietiniam vargoninkui, p. 
Jatorui.

Kulva taipogi turi nauja 
gražia mokykla,

Szventlnti rūbai.
Rygoje vaiksezioja kokia 

tai senuke ir pranaszauja mer
gaitėms gei>a laime ir greita 
isztekejima. Tai 'senukes paša 
kai intikejo dvi tarnaites: 2i 
N. ir K. R. ir davė kraiezius 
vertes 100 rubliu sulig jos in 
kalbėjimo, nuneszti in bažny- 
czia paszventinti. Bet iszneszusi 
taip paszveutino kad vargszes 
tarnaites savo kraiezio daugius 
nebemate.

Pamesti kūdikiai.
Gruodžio 14 d. prieszkamba 

ryje namo No 7 Domo pieniaus 
rado pamesta mažute mergaite.

Didžios Maskvos No g. 11S 
po namu laiptais rodo 0 savai* 
ežiu berniuką.
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nes sziurpulei per žmogų Iagu PHesz juju ak’9 žu<1° vie 
pereina, kaip ant jiojo dirs- na 'sz juju pulkelo ant prisuki

neaziojo, 
mieste apsistojo

Jonas szendien labai nedrąsus, 
Turi būti paeziulei paklusnus.

Nes uoszve isz Szenadorio pribuvo,
Ant sprando jam užkluvo,

—Kur uoszve?

— Ka toki! — ar ta ka ri
to žudins?

— Žinoma kad taji ?
— Teve dangiszkas- — Pa- 

szauki visi su susijudinimu. 
Vieni malszei ėjo namon: liku 
siejei žiopsojosi in langus ho- 
telaus, rodos norėdami da kar
ta pamatit taji balta veidą, nes 
ant tuszczio, Nepažinstama 
jau nepasirodi.

— Praszau duot 
kajelns szale saves, 
hotelni tarna.

— Labai gaila,
ne turime, ba visi užimti, tik 
tai ant treczio piontro galima 
gaut.

— Itegesime jin, mano ku 
dikeli.— Ir prispaudi aunu 
prie krutinės. — O kokias 
baisės valandas turu perleidi- 
net, — ieztari su skausmu.

Paskui pasikeli, paleido vai
kina, rankas pabažnai sudėjo 
ir akie pakėlus ling dangų, 
pradėjo melsties.

— Vieezpatie, kuris esi dan 
guje, ne atstokie no manias 
vargingos daduok man paje

iszmintingas
Kuningaiksztis.

Tokio, 
kokia 

pasire- 
Daejo

I.
Ne Taiki Pora.

In hoteli tūlo miesto szale 
Saragosos (Iszpanijo) užvažia
vo pakelevinga karieta. Priesz 
bromą stovėjo kuopeli žmonių 
žiopeojeneziu ant uliezinio kru 
tejimo, o dirstelejencziu kaip 
kada akivai in vidurį hotelo, 
kureme garmėjo kaip bites avi 
liję: Priek tam vedi linksma 
pasikalbejima, iu kure prigulė 
jo teipos-gi hotelinis tarnas 
kurie atidarinėjo bromą del 
pribuvusiu pakelevingu.

— O varge mano! — pa-
szauki, pamatias privažuojente 
karieta — velei sveczei, ka tai 
nori pamatit kaip rito/ kėlaus 
in ana svietą. Teip tai visados 
buna kaip didelam ponui keti 
na galva kirst....

— Nustotum kalbėt apie to 
kius daigtus, — kas tokis atsi
liepi isz pulko.

— Ka nori-? Ar-gi mažai 
visokiu ponu susivaževo ? o vi 
si kaip ant atpusko, kad galė
tu pamatit....

Ne galėjo daugiau kalbėt, 
ba turėjo prieitie prie karie
tos. Ant balso skambuezio, iš
bėgo isz hotelu keli tarnai ir 
pats gaspadoris del priėmimo 
pribuvelu.

Tarno jokio ne buvo prie 
karietos. Iszlipo pirmiause tar 
naite, prastai pasirėdžius; o 
paskui laikidamasis jei už ran
ku, ižszoko isz karietos vaikas 
apie penkių metu su szvieseis 
plaukais. Paskui padavi jejei 
isz karietos maža mieganti kū
diki, gal vienu metu. Paemi 
palengvele ant ranku, idant 
ne pabustu.

Ant pagalės iszsedo patoga 
motere paezioje jaunistoje, bal 
to veido, nes buvo labai nulu- 
dus ir matomai turėjo dideli 
sopuli ant szirdies — nes ant 
viso ko ne iszrodi, jog ne ture 
jo smutko jokio — ant akiu 
iszrodi ant narsios moteres ba 
— žibėjo didele drąsą, rodos 
kad pasirengus ant didžiausio 
kokio daigto. Turėjo ant 
ves rubus gailės (želabos) 
kaip rodos naszle.

Dirstelėjus smutnei aut 
vu žiopliu nuėjo in hoteli. 
ežiose durise pasitiko akis
aki su dviem ponais, ant ku
riu galima buvo pažint jog ira 
augezto gimimo. Puikei buvo 
pasiredia, o vienok tiejei dra- 
bužei ant juju buvo apleisti ne 
apszvarinti, ba tada iszpanini 
szlekta rodos tieze priesz ne- 
vos sakidavo:

— Žurekie, jagu mes norė
tume galėtume apjiredit, nes 
ar tai verta del prascziokelu 
puokiuotis?

Buvo tai mete 1811 laike di 
džiausio nužeminimo Iszpani- 
jos po sunkum jungu Prancū
zu. Du tiejei ponai pažino ta- 
je ponia ir ijje pažino juodu. 
Abudu apkaito ir susiergele- 
vo matomai norint buvo dide- 
leis ponais. Butu noringai su- 
grižia ir nesirodit moterei, nes 
jau ne turėjo kada. Per ka že 
mai pasikloniojo moterei; po
ni praėjo szale jųdviejų per
metus akia per abudu, su- 
skausmu, nes iždidumu rodos 
su iszmetinejimu. Ponai iszejo 
ant uliczios, jiemdviem prigu
lėjo ant to, kad ka greieziause 
atsitraukt.

— Po szimts budelu, mano 
barone! tari vienas isz jųdvie
jų in antra.

— Tasai pasitikimas ira ne 
kam tikusiu. Asz mislinu, kad 
ijje isz mudviejų norėjo pasz- 
posuot.

Kokius szposus toji motere 
galėjo turėt ant misles, teip di 
delu smutku perimta.

Kuopa žioplu priesz hoteli 
nuolatos žiurėjo ant ponios, ir 
kalbėjo tarp saves:

— Toji kaip rodos ne atva
žiavo, idant matit kaip kam 
galva nukerta.

— Ne gali žinot, juk žino
ma, jog jis turi— paezia ir 
vaikus.

— Kaip tai ? Ka nori per 
tai pasakit?

— Jog tai gali būtie jiojo 
pati ir vaikai, kurie paskutini 
karta nori su juom pasimatit 
ir prifMz smerti atsisveikint.

man du pa
— tari in gu, idant dalaikit galetau ir 

atliktie ta ka mislinu padaritie 
Stovėjo su ’didelu nusižemi 

nimu laike tosios trumpos o 
graudžios maldos, pilna atidos, 
jog jaje Dievas iezklausis. Ir 

" — Nieko ne kenke, tai pra toji atida Dievuje rodos stebu 
szau ir ten mane nuvestie. — i klu josos dusze sudrutino — 
Nuėjo ant treczio piontro. Tar j drūta tikibe ir viltis pabudino 
nae iszsiteisinejo, jog teip aug- jaje isz tosios nebegales ir ve- 
sztai turi jaje turbacint ir pra i lei stojosi, kaip seniau, drūta 
dėjo kalbėt: moteae.

— Pas mus sze-Jien labai Lengvas pabarszkimas in 
daug svecziu. Isz visu szalu į duris davėsi girdėt, tarnas ine 
pribuvo daugibi augsztu szlek jo in pakaju.
tu. Turi czion svarbu susiva į — Perpraezau ar ez 

ales':
— Teip ira; kam klaut
— Ponas grafas Silv 

da du ponai liepi pakl 
j ar gali sudėtie ponei savo pi 
veikinima ? Priguli j“jei 
tujn ponu, ka apaezoje 
susirinkimą ir jejei te st- 
prie lango, kaip szviesi ioni 
pribuvo.

— Pasakikie tiems pon -m~. 
jog juosus liepiu praszit — 
atšaki po trumpam apsvarsti- 
mui grafieni. Paskui po iszeji 
mui tarno pataisi ant saves 
greitai apredala ir tari in 
tarnaite:

— Ona! iszeikie su mažiuke 
in kita pakajeli— Vaikinuka 
užlaiki prie saves ir teip lau 
ki užsakitu svecziu. Inejo tris 

Į ponai. Prigulėjo jiejei prie to 
,sos aristokracijos kaimininiu 
j provincijų.

— Poni! — pradėjo grafas 
Silva — kas do nelaimingas 
atsitikimas liepi mums czion 
sueitie!

Grafieni pertrauki jiam su 
kartumu:

— Atsitikimas, ponas gra
fai ? — O, kokia tai sarmata 
jog iszpanine szlekta, jog žie 

Idas kareiviszkas cielo sklipo 
turi tai palaikit už atsitikima,

LU. 1 Un CZ1OI1 ov ui UU BUolVži , —“ A. Ci į’i aB4<iu tzi

ževima. karalus nori mužikus i poni esi grafieni Gonzi 
atluosuot no baudževos, kaip 
tai vestfalineje karalystėje jau 
no senei likosi užvesta. Ant 
ko tiejei ponai ne nori pave- , 
lint ir pastanavijo pasirodavot 
kaip tam užbegkt. Klausiau 
po durimis, kaip vienas isz ju 
ju padavi inneszima, idant vi
sus apgarsint neteiseis del 
Tevines, idant ant to tiktu! . . .

— O nedorėlei! — tari pa- 
maželi in save motere.

Sznekus vaikinas kalbėjo 
tolau:

— Apart to pribuvo daugi 
bi svecziu idant pamatit kaip 
rito viena nukirsdinęs Szviesi 
poni gal girdėjo, jog rito 
czion nukirs koki tai grauda 
isz Saragoesos. Mat jis su dau- 
gelu szlektu norėjo pasikialt Į 
priesz muso karalu Juozapa. 
(Tasai Juozapas buvo brolis j 
garsingo Napoleono I cieso
riaus franeuzijos kuris pamu 
ežias Iszpanije, primeti savo 
broli už karalu). Kada sutar 
tis ne pasiseki, visi pabėgo 
tiktai jiji pati nutveri, ir tai 
toje valandoje, kada mužikus 
prikalbinėjo ant pasikėlimo 
ir norėjo juosus vest in miestą. 
Ira apsudintas ant smert. Jau 
ir budelis pribuvo Ira augez- 
tas, patogas viras, tasai bude
lis;

teli.
Nepažinstama lengvai sudre 

bėjo ir nusitveri uez barijero į 
trepu, idant ne parpultu.

Ižbales josos veidas, stojosi 
da baltesnių. Tarnaite su dide 
le baime ant savo ponios 
žiurėjo. Ir ijje pabalo, o mie 
gantis kūdikis drebėjo ant 
josos ranku Gražus vaikas 
szokinejo linksmai ant trepu 
nežinodamas kas tai rūpestis 
Užėjo ant galo ant treczio 
piontro ir tarnas parodi nepa- 
žinstamai du pakajelus.

Ant katros adinos rito nu
kirsdinęs? — paklausi poni

— Apie szeszta, priesz teke 
jima saules.

— Liepi jiam ejtie; paskui 
suėmus visas pajėgas, mėtėsi 
aut sofkos. Aszaros kaip žirnei 
pasipili isz josos akiu. Vaikiu 
kas matidamas jog verke mo
tina, prisiartino priejosos:

— Tu verki, motinėlė, o 
juk pasakei, jog su tevelu pa
simatysime, ar jau ne regėsimo 
tevelp?

Isztikro juokas yma.
Kaip žmogus atsimena, 

Apie Szenadorio barabanezi- 
kus,

Ka pramynė ne kurios vaiki
nus.

O pramynė tuosius: 
Ka szaltije overkoeziu ne turi, 

Pasmelia iszžiuri,
Dantimi barszkina, 

Save sportais vadina.
Ūsus brazduoje,

Baltas nektaizas neszioje, 
Pilvas tuszczias gurguliuoje, 
Rodos kad varles kurkuoje.
Tokius tai barabanezikais 

vadina.
Ir isz juju kvailumo szidina, _ 
Tinginei, darbo dirbti ne 

moka,
Norint tuszczios galvos o augsz 

tai ezoka;
O ir tabaka kramtyti moka.
Tarp davadnu vyru ne gal 

pasirodyti,
Ba tuojaus buna iszjuokti, 

Ir kožnas toki vaikina, 
“Barabancziku’’ vadina. 
Jagu tokie protą turėtu, 

Tai beždžionku ne pamegž 
džiotu,

Skaityt ir raszyt iszmoktu, 
Iszmintingais pastotu,

Tada nog visu ne butu isz
juokti, 

Galėtu terp žmonių pasirodyti

■■

Dyka 
del 

Viru
Vardas ir pravardė

Pačta.........................

Tame laike yra daug niekszu, 
O po draug ir paikszu, 

Ka norėtu gazieta skaityti, 
Nog kitu vogti ir praszyti. 
O pragėrė visus piningus, 

Ir kam vertas tokis žmogus ? 
Gazietu tokiems ne duokite, 

1 a (e paslepkyte
Tegul žinių aluje pasijeszko, 

O ne isz *”zietu jieszko.

mo svetimo dispotaus.
— Nes ponai turite teisibe; 

tiktai atsitikimas jus in czion 
partrauki one drąsą! — Nes 
ka reikalaujete no manias ?

— Ateiname iszreikszt po 
nei muso prilankiause jausla.

Cze poni pertrauki:
Dėkui labai. Isztikro turu 

sunku križiu neszt. Ant nieke- 
no pagialbos ne galu tikėtis 
o kad per trauki tu kėlu adinu 
turu da daugeli ir tai su nema 
žu vargu padaritie, tai turu 
perpraszit jog .... su ponais 
ne galu ilgai kalbėt.

Ponai suprato, ka ženklina 
tiejei žodžei, jauti vienok tei 
singus iezmetinejimus nelai 
mingos moteres.

— Ach poni! — ar czion 
žmoniszka pagelba ira galima?

(Toliaus bus.)

Naujas Iszradimas.
Sulaiko puolancziuM plaukus, prigialbrta 

plaukams augti. Turime tukstaneziu pad»- 
kavoniu. laiaiunczlame dykai gera* inform! 
rijas apie prieiMtia puolanorius plaukus kr 
kaip tame atbėgti, adresarokytec

UJreta C*;

50,000 KNYGŲ
DYKAI DEL VYRU Vertes Ira $10.00 Kožnain Vyru Ligoniu

Jeigu sergate kokio vyrišku ligoie, rašikiete ing mus ogausite didelos vertes 
knygelč. Ta knygele pasakis aiškei keip kožnas vyras, sergantis nuo kraujo 
užnuodyjima, silpnibes vyriškume, abelnam nupulime spėkų, rhumatizme, orga
niško ligoie, vyduriu, kepenų, inkštu arba pūsles lygosie, gali leugvei isigydyte 
namosie. Jeigu asatie nusiminė mokiedami piningus daktarams ir uz gidukles, 
negaudame jokios pagelbos ta, apatiugai dykai gauta knygelė del vyru, jums bus 
vertesni bagelboi, keip $100.00. Jie pasakis nu kuo jus sergate ir keip galėt būti 
greitai išgydyti. Tukstančei vyru atgava sveikato ir vyriškumo per pagelba tos 
vertingos knigelės. Ta knykelė ira krautuve žinių, apie kurios kožnas vyras neat
būtinai turi žinoti. Pamikitie, jog ta knygelė yra gaunama vysai d ylai i; inaa 
užmokam ir pačtau. Jškirpkite zemia paduota kuponą, ir prisiuskitie mum, omas 
kuo gre;čiaus prisiusma jums vysai dykai ta brange knygelė.

Siusk ta kuponą dykai gautos knygeles šendena.
DR. JOS. LISTER & CO., L.700 Northwestern Bldg., 22 Fifth Ave., Chicago, Ill. 

Garb ingas Daktarai: Meldžiu priaiusti man vysai dykai, jusu abgarsinta knygeli

Statas.

O ir saro turtą eaugokyte, 
Ba žinote, toki perlorei, 

Tai latrai, prajovai.
Bet Lietuvei tokiam ne tiki, 

Ba jau buvo prigauti ne niki 
O ir svetimo paezia prikalbina 

Po paibeliu iszsineezdina.

Newarke tas vireli girtavimas, 
Tai dalibuk ne kas, 

Pažinojau viena vyra. 
Labai žmogų giara.

Buvo labai vyras darbszus, 
Turi paezia ir vaikus, 
Kol ne dirbo sunkei, 
Viskas buvo gerai.

Kada lengvesni darba gavo, 
Ir blakes žmogelui atsigavo, 
Pradėjo po karezemas val

kiotis,
O ir naktimis trankytis. 

Pasileido kaip ubago botagas, 
Dabar stojosi žmogelis niek- 

szas,
Žmogeli pasitaisik, 

Ant savo mirties atsimink, 
Ba isztikruju raivinsiesi, 

Kaip duszia iszstumtie reng
si esi.

Viena diena, mieste 
Japonijoj, ėjo uliezia 
tai jauna pana, dailei 
džiusi in puikia szlebe.
prie namo, kur biednas malo
nus užsilipius ant kopecziu 
buvo už-iemias malavojimu 
namo, kada ta jauna pana 
priėjo arti maloriaus, isz ne 
tieziu iszpuole jiam isz ran
kos viedrukas su dažu ir visa 
kvarba išsiliejo ant szleLes 
panos. Malonius visaip iszsitei 
sinejo, kalbėdamas buk tai ne 
tikėtai pasidarė tasai atsitiki 
mas.

Pana atsake; ‘ Tai nieko! 
Bet tu turės užmokėti usz szita 
mano szlebe, nes jau daugiau 
jos negalėsiu neszioti, ir jagu 
ne užmokėsi tai tave paduosiu 
in suda.

— Asz
esmių biednas, atsake 
rius.

| Tai turėsi eiti in 
ma.

— Bet mano brangi
te, jaigu mane pasodinsi in ka 
Įėjima, tai mano pati ir vaikai 
turės mirti isz bado,

— O kas man, su tavo pa 
ežia ir vaikais. Pirkau nauja 
szlebe, turėjau už jiaja bran 
gei užmokėti, o tu sunaikinai 
ja, tai ir turėsi užmokėti, usz 
bledi.

— Biednas žmogus apsvars 
tęs ta dalika, prižadėjo jai mo 
keti po viena doleri kas uede- 
lia, kol visa suma neatmokes, 
bet ant to panaite ne norėjo 
pristoti, ir ant galo jin apskun 
de.

Paszaūktas policijantas, nu
vedė ji pas vaita. Pirmiause 
pati papasakojo vaitui savo at 
sitikima paskui malonius savo 
sakidamas buk tai iszneticziu 
jiam teip atsitiko už ka 
gailisi.!

Po iszklausimui 
pusi vaitas pripažino
riu po kalta, ir paliko 
ka tarp ponaites, o maloriaus 

-.usitaikintu, bet panaite 
jo prie nieko pristoti, 

į k k ant užmokėjimo visu
□ot|pii u už padarita bledi.

orius neturėdamas tiek 
i žinodamas kad būtinai 
eiti in kalėjimą, jeigu vi
la ne užmokės, pradėjo 
aeziti panaites kad po 

viena doleri mokėt kas nede- 
lia kol ne iszmokes, o jaigu 
ant to ne norės pristoti tai in- 
atums ji in kalėjimą, o pati ir 
vaikai turės mirti isz bado.

Tame laike stojo sude kokis 
tai turtingas kupezius, ir isz- 
emes 100 doleriu padavė pa
nai, ir tarė: Dabar asz užmo
ku už tavo szlebe, bet turi ja 
man atiduoti.

— Žinomas dalikas, jog tau 
atiduosiu kaip tik sugrisziu na 
mon— atsake pana.

— O ne, tuojaus turi man 
szlebe atiduoti, kaip tu reika

lauji visus piningus ant kart, 
teip ir asz szlebes tuoj reika
lauju ir tuoj turi man atiduo
ti!— tarė kupezius.

— Ka? ar tu nori, kad asz 
priesz visa suda nusired ežia 
ir tau atiduoti szlebe. Sarma
ta! Asz cze to nepadarisiu kol 
ne sugrisziu namon, o paskui 
atsiunsiu szlebe.

Kupezius ant to suvisai ne 
norėjo pristoti, jagu piningus 
tuoj gavo, tai ir jisai szlebe 
norėjo tuoj paimti. Sudas teip 
gi pripažino už teisibe, ir jai- 
gu ne atiduoti szlebe tuojaus, 
tai turės eiti in kalėjimą. Pa
na supikus tarė; “Atsiimkie 
-avopiningus asz ju ne noriu.”

— Ne teip einasi— tarė 
kupezius— asz jau užmokėjau 
ir noriu tuojau idant tu-atiduo 
turn man szlebe.

Kupezius ant galo paėmė 
adgal piningus ir atidavė bied 
nam maloriui, kurie ne galėjo 
susijudinęs jam ateidekavot 
iszejo su džiaugsmu namon 
pas savo paezia ir vaikus, ir 
lig sziam laikui ne pažineta to 
jo pono kuris jin iszgialbejo 
nog kalėjimo ir da davė jiam 
ta szimta doleriu. O tai buvo 
karaliaus virinusias sūnūs ii 
rupedis sosto. Ir turėjo toki pa 
pratimą mainitis drapanoms 
ir vaikszczioti po miestą szni- 
pineti, kaip žmones apsieina. 
O apie taja panaite tai sūnūs 
karaliaus davė žinia savo se
kretoriui, idant jiaja iszbrauk 
tu isz kningn vardu svecziu 
ir daugiau nevale buvo jai at- 
silankinet in jiojo palociu.

Namine Mokykla
Gramatika Angliszkos kalbos be 
mokintojo (apdaryta) $1.00. 
Vaiko Draugas arba kaip mokintis 
skaityti ir aszyti be moki. 15o. 
Naujas Budas mokintis raszyti be 
mokintojo - - * lOo.
Aritmetika iszmokinimui rokundu 
su paveikslais (apdaryta) 35o.

Pinigus siuskit per Money-Order.

P. Mikolainis
Box G2. New York, N. V.

ni. VARZINSKAS
Lietuviszkas Eotografistas

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

Puikei ir pigei nutraukė visokesFotografijai 
Padaro Didelus Fotografijas isz rnažiu ir 
indeda in Reimua. I nd ėda in Špilkas 
Kompasas ir t. L Parduoda visoke* Remias 
Lietuvei su virea-ruinetais reikalais netur 
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoji 
ir patinstama Vartinska kuris padaro 
vieką kanogeriause o ir busite užganėdinti 
rripgi daro Fulograpijas ant Poet-Karėsiu

p—‘‘KATALIKAS”
12 PUSLAPIŲ DIDELIO FORMATO ILIUSTRUOTAS SAVAITRAŠTIS.

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

“Katalike” Skaitytojas atranda daug visokių žinių iš 
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.

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

PASTABA: Kas priaiqa $4.00, Ūsai gaus “Kataliką" visiems me
tama ir auksiną rašomąją plunksną (fountain pen) vertes $3.50.

Kaa prisius $2.50, gaus metama "Kataliką" ir paveikslą Kovos ties 
Žalgiria-s, Lietuvos žemlapį ir Sv. Tėvo Pijaus paveikslą.

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

zfR. NAUJAS GYVENIMAS!
tikri nauji metai

Tik tada pasteja žmogui, kada užstoja naujas gyvenimas, kaip 
pa 1 luošuoju nuo visokių varginimų ir nu melą nuo savgs ligas, 
yvairių skaudėjimų našta.

Philadelphia^ Al. Klinikas daugybes žmonių apdovanojo su 
tikrais naujais metais, suteikiant naują gyvenimą ir 
džiaugsmą, išgydantsergnnčlus-nesveikus, sugrąžinant

i gerą sveikntųtą. tų brangiausią žmogaus turtą. Išdau- 
į gelio štai patys Žmonės kalba:
I GARBUS TAUTIETI DR. KLINIKOS! Pirmiau 
| gavimo Jųsų liokarstų buvo teip bloga, kad dirbt nega- 
I Įėjau. Paklausiau draugų rodos—atsišaukiau ir kaip 

apturėjęs Jųsų Myllstos liekarstas, kurias suteikėt, su
vartojau, tai trumpam laike išgijau ir visi skaudėjimai 

Dabar sveikas, linksmas ir tūkstantį kartų dūkavoju. Savo draugams

Su guodone A. KARANAUSKAS, Box 233, Seelyville, Ind.

H. HARSKOVIČE. 1723 Hancock St., Philadelphia. Pa. Labai sirgęs sunkia vyriška 
liga. Nuodugniai išgydytas, širdingai dekavoja Klinikų) už gerą sveikatą ir naują gyvenimą— 
tikrus naujus metus.

Nemažinu yra dėkinga Mrs. MARE OČIPĖNĖ, Iš Conemaught. Pa. kuri sirgusi 9 metus skau
dėjimu galvos, kojų, vidurių, pūslės, ir baltųjų tekėjimo lign. dabar džiaugiasi su nauju gera 
sveikata ir dėkavoju Philadelphios M. Klinikui. kurio tikros lickarstos ir tobulas daktaras itgydū

KAIP DAUGELĮ. TEIP IR TAVE GALIMA IŠGYDYTI.
jei tik nori be peilio ir operacijos PHILADELPHIOS M. KLINIKAS užvedė daugybes naujų 
liekarstų, išradimų Ir pagerinimų, teip kad kitur geresnių liekarstų negalima gauti, čio
nai, apart kitų, yra gabus specialistas daktaras nuo vyriškų ligų.

JEIGU negali prlbut asabiškai. tai parašyk lietuviškai kns kenkia, o gausi rodą, pamokini
mus. reikalingas liekarstas irant vietos iSsigydysi. Apturėsit tikrą sveikatai pagelbą nuo visokių 
ligų, kaip VYRU, taip MOTERŲ, bei kurios tik varginimui užpuola; kaip šviežių, telpužslse- 
nėjusių, kaip Ir nuo tų, ką kiti daktarai nesumanė išgydyti. Kreipkis drąsiai, ncklaidžiojant, 
Šiuom adresu rašyt:

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC 
1117 Walnut St., Philadelphia, Pa.

VALANDOS kasdien nuo 10 iki 4 po plot. Nedalioms nuo 10 iki 8 p. p. 
Ir vakarais nuo 6 iki 8 Uturnikais ir Pėtnyčiomis.

r

I’hilad. Med. Klinikai tikrai galima tikėt. Padėkavonės ištirtos, teisingoj!

UNION RATIONAL gANK.
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL 8TO-K $125.000. SURPLUS IR PROFITS 1300,000
SuT.Valit. Randas turi dubu Banke sudėtu piningu.

Mokame antra procentą ant sudėtu piningu 
Procentą pridedam prie tavo piningu pirma 
diena Saorio ir Liepos menesuose, nepaisant 
ar atneszi parodini knygute ar ne.
Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą en 
muau Banka, nepaisant ar mažas ar dydelis.

Harrison Ball, Prezidentas. 9 ryte lyg 3 ppisL
F.J.NooDsn, Vice-Ptezideota*. ...Subatomis...
W. H.Kobler Kasijeriua. 9 ryte lyg 12 ai

Pi i fr-eoris J 
liilgio užlipt at 
l»reibla« paro' 
iru'rszune kalni

Dil mus

Viena narsi mergina, 
kokes tai popieras apskun

dė vaikina, 
Tai 19 dol. bausmes užsimo 

kejo, 
Ir visokiu triksu iszsižadejo;
Mergina su tuom sau paga

dino, 
Ba visus Bostono vaikinus nog 

saves atgrasino.
Czionais yra tokiu merginu, 
Jog apie geda suvis ne žino, 

Ulicziom bėgioja, 
Kaip apsvaigusios klikauja. 
Bus džiaugsmas del tėvu, 
Ir sarmata del Lietuviu, 

Ba ant giaro ne iszeis, 
Kada tokios in metus pareis. 

Bus ant szendien in vale, 
Nes kojos mano baisei nuszale, 

Sugrižias isz kelones, 
Neaplaikiau jokios malonas.

gydytojas Dr. Ignotas Stankus M. D.
pabaigęs daktarišką mokslą universitete valstijos Indiana, 

« ir baigęs kvotimus aukščiausioje ir jau paskuuočja dakia-
York P<«VGra<luate MEDICAL 

u* SCHOOL A HOSPITAL, kurioje speciahškai išsilavins gy
dymo visokių pavojingiausių ligų ir darymo operacijų; pa- 

j, baigas tą mokslą įgaun vardą aukšto, didžio daktaro. Dr
IO. STANKUS, per kiek laiko buvo miestavu daktaru Indi- 
anapolis. Ind . kur turėjo didelę praktiką gydymo Įvairių 
Ilgų atlikdamas savo užduot kuo geriausei ir užganėdinan- 

i*’ č'ai žmonijai dabar gi pasišventęs labui savo brolių tauiie-
. j* č'ų. ir kad apsaugot juos nuo išnaudojimo per nesažimškus . . 

daktarus. Įrengė savo locna naminį iigoabulĮ ir:

KVIEGZIA VISUS PAS SAVE SAKYDAMAS: [
Jeigu s«rgi ar kenkia kas sveikatai, skubel kreipkis pas mano ypauškai arba I 

laišku, o busi išgydytas Jeigu kiti daktarai pripažino ligą neišgydoma, neabejok, 
nes ai turėdamas didesnę praktiką ir aukštesnį mokslą, tau pagelbėsiu Ir suteik- . 
siu tikrai brolišką ir sąžinišką rodą. Kiekvienas iš atsišaukusių porsitikrįs. ksd I f 
esu pabaigas didesnį daktarišką mokslą ir galiu geriau gydyti negu kiti daktarai I I 
svetimtaučiai.

APSIIMU PASEKMINGAI IŠGYDYTI LIGAS
Nuo reumatizmo, skaudėjimo ir gėlimo sąnarių, kaulų, strėnų ir šonų; nuo viso* I 

kių kraujo ligų, užkietėjimo ir nedirbimo vidurių; išbėrimo, kūno niežėjimo, vi- / į 
aoKiųspuogų, dedervinių, slinkimo plaukų; galvos skaudėj imo, nuo ligos širdies Į 
inkstų, plaučių, kepenų. Nuo visokių nerviškų ligų, neuralgijos, drebėjimo sąni- Į 
rių. nemiegojimo ir išgąsčio; nuo greito nuilsimo, sunkaus kvėpavimo, peršalint jr* 
i r nuo visokių slogų Nuo visokių užkrečiamų lytiškų ligų, ir visokių kitokių n*, 
silpnėjimų sveikatos. Teip gi nuo visokių moteriškų ligų, skausmmgųTr neregu- 
lariškų mėnesinių, baltųjų tekėjimo ir gumbo ligų:

Turiu Speciališką Diplomą dėl darymo Operacijų.
Ištikus būtinam reikalingumui operacijos, kada vaistai negal pagydyti h'P® 

tai: augimo vėžio skilvijo Ir visokių akmenų, skaudulių ir guzų, ar tai butų p'-’- 1 
lėjn. inkstuos©, kepenyse ir žarnose, viską ta su pagelba operacijos galima pri^- 
Imti kuo geriausei ir už menką mokestį. Darau teip gi operacijas ant k»“4 
smegenų, grobų ir lytiškų organų, kaip vyrų teip Ir moferų Ištiesinu pritrauku* 
kojas ir rankas. Išgydau su naujausio budo operacija rep’urs. už menką prekę. »

Pertai kreipkitės kiekvienoje ligoje pas manę. Jeigu negalima pribūti yp>'* 
kai. tai parašykite ką skauda Ir kokius nesveikumus Jaučiat® savi], o aš supti*1 |
viską ir ištyręs duosiu rodą o jeigu reiks, prisiųsiu ir gyduoles, o tas nedaro sb F
tumo kaip toli gyvenat* ‘Amerikol. Anglijol. Kanadoj nr k:tose šabse. \ I

Atsilankantiems ypaiiškal ir dėl operacijų, turiu savo locną naminįpul*\ \ 
L1GOMBUTJ. BlcJnus gydau DOVANAI. IĮ

Dr. Ignotas Stankus M. D. į
Vri. Ofiso: no 0 ik 12. no 2 Ik 4, ir no G Ik 8 vakare Nedeliomi no 1 ik 5 valote I
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Juokingas pasilinksminimas.
Kada angliszkas karaliszkas laivelis plauke in Indije' su 

karaliszka pora, žinoma isz nuobodumo turėjo sveczei praleist 
kaip galėdami laika. Vienas isz pasilinksminimu buvo atsise 
dimas dvieju prieszu ant balkee: vienas kita stengdamasis nu
mest nog balkee su pagialba paduszkos. Prie tokio pasilinks
minimo reike daug papratimo.

Nuo visokių spuogų ir liMnmų, ant veido ir kaklo ir viso huno tmpoginųo kitu odos ir krtsj 
nirra geresniu daktiiro. kaip Dr. 1. Stankų*. Daug daktorv aiiank.au. bet nei vienas negavo 
<j\ ti Taip kalba Jo« švilpa. 1011 Carlton Street Philadelphia Pa. fi

Siuomi v.a*t ilreiUiu sa»o iirdingn padėklą Du Stankui ui išgydymą nervų hga ir A
vyrilkumo. kuriu kiti dakiarn. au.vake ligydy1’. D visints su slaptomis ligom.s patariu kreiptu P** I 
L»r IG Stankų, o nepasigadesiie savo-lygio A. Zmudzcn, Salem, Mass. 57 Pingree Strvtl. S'

John Akuotnitis Montreal Que Cana la. raio. Medau* gydytojau:-Š ita diena kaip L
Tamvtoa lieknrstas ir vartoju sulvg ulraio. įau negabu atsidčkavou Tamstai ii dl'augsmo da P“* 
ae h karstu sunaudojau diet |au visas sus'iprėjnu ir baigiu gyti Daogiap neturu kq ratyu Iki J» į t 
reikalautu daktnnUcos pngelboa Ta jkin figa kuri taipdaug prikankino mane .r kūną kitioakta ai s 
laike ui neilgydoma, dabar jau baigia g.'t i. A6ų Tamstoms ui putų ir greiti) ligydym^. F
AŠ JUOZAPAS JANKŪNAS iirdmgni dekaiouDii Stankui td išgydymą manęa nuo ititliumoTM*, ■ 
skausmo krutinėję, po iirdiia ir nugaros; nuo didlio skatintu ir sutinimo e
daktarai j.iu nebegaUle manęs ligydyti. bet mino tautietis, daktaras Ignotas, siejęs | mano M f 
Hkartomant ilgyde ir padare sveiku. 253 N. 15 Sireęt Pliiladelpaia. P^- A ii^rtlnsa ?JAMES FAKO.^023 So. 6tb Street Philadelphia, Pa. sako taip; į
sbmnejmios paslaptingos Ilgos bei da ras Stankus n.pagelM • lr 
pamanė Ali saro apurkojesutslM. J ^mP* r
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KUR BUNA Po Liktarnei.

Juodkai

(8 °»)

BUK

Iliustruotas Rasztas Szv

bar
Steltaa.

Kristuso'įtolMt. ndšUra«s 1BHW.

Box 263

(s °0

A-B-Cela

Ignotas Stata ■
VYRIU LIGOS

Dr.Lorenz

ira

’’ duodama dovanos ‘•'Katali- 
laojiems Metams Uetrienin 

a lietuviškas sieninis Kilta.

S, Kasparaitis
Baldwinsville, Mass.

‘Enema” ir kitas panašias 
ligas iszgydan lai ai trumpam 
laike.

Romjod, Lietuvoj ir kitos į Metam8$3.00. 
užrubežineae vieszpatyatese ( Puse ” $1.50.

Paveikslėlis isz gyvenimo garsingo 
geradejaus žmonių.

Mano pusbrolis Simonas Martiszu© 
pirmiau gyveno Chicago, o dabar 
nežinau kur praszau atsisziukt ant 
adreso:

------ ARBA PRADŽIA-------

Skaitymo ir Raszymo 
DEL VAIKU. 25c.

“Saule” Mahanoy Cty, Pa

0, tasai g»us "Kataiiką" visiem 
tatoispeo) velta flSl 
e "KiUliką" it paveiksiu Kovos ts 
rio Pijaus paveikslu

ANEVIOT
T, CHICAGO, UI Del muso vaiku.

Kanadoj ir Mexike { pl/s'eiTel Jtl.25

finda daug visokiu iinjij įj 
.g pamokinimą, apysaką paša- 

statoma mašina “Linotype", 
lanjoa. ‘‘Katalikas” beparty-

eergstu merginas idant su juom neuž 
sidetu kadangi jisai yra ženotas žmo 
gus. Adrusavokite; (£ 04)

Mr John Aižąs

11 Power Ave, Hudson. N,T

Koinim Vyru

s vyra., v .
Ūme spėtai,

Ingus daktirams lt 
eta knygelė del vyru,
uo jus sergate ir keip galėt tau 
to ir vyriškumo per pagelba to» 
i, apie kurios kožnas vyras neat- 
■a gaunama vysal dykai; mas 
ina, ir prisiuskitie mum, o ma» 
knygeli 
ygeles sendena.
lg., 22 Fifth Ave., Chicago,H], 
dykai, jusu abgirsinukuyge^

»xyteb|3 ?
...SnbilMnr 

I ryt* hl

Introligatorne.
APD1RDTUVK KNTGU.

.udeto pining 
n prie tavo pioiog“ P,r“ 

P IS00W, nepta8“1*

reikalą «o

Suvienytuose Vahtijuoseį Metamu $2.00 
Sziaurinee Amerikos ( Puse Melu $1.00

m pne 
ienos meD-J 
it knygute ar dc. 
ir ji turėtumėt 
jaisaat ar mažai j

-'Pa«lapting*a Lig*.’’ i* S lyg skandeji|
6 diena* “.uA

“Hydrocele” in
be operacijos.

STAMKVS,Perk^U'^ rtkliką{i
Ind •*rorlurfLuoi kuog«n‘ustK

,u«jiwo Ir’jgKffiSę

•ciališką Diplomą

oi^p.^ik’; <

&M3TI- -

tas Stankus N. J •

toje

įkas laikraštis, Reixahs

nerlkoje • $2.00
- • • $3.00

$1.00
$1.50

AS filTOK!
TIKRI NAUJI METAI

•ja faroEU. bA efetojs nseju ryvenltru. hj 
x> viMkiiį ruįmiDų Ir numeta nuo ssvp 
ėjXCU filių.
Uos M. Klinikas danohes įmonių &pdcruįa 
ils naujais metais, suteikiant nauj| nmįi- 
opnų. iteydant w-naniins-nesveikus.'.nerast 
Įsreikaųų. ų branpausiį imoeaus tarų lite 
» kai patys įmonės kalba:
raws TAUTIETI DU. KLINIKOS' Peš 
moJųsų llekarstų buvo teip bloga. laddabĮ* 
a. Paklausiau draugų rodos-aUitMlaiijių 
nėjęs Jųsų MjtotM Hekarstas. karas 
tojau, tai trumpam laike Bgijan Ir rai tesiįa 
btnas Ir tukstanU kartų dėkavoji Si-isųn 
ūda radysiukreiptis prie Jų*
e A. KKRKNAUSKKS. Box 233, Swlpitk

St, Philadelphia. PUla.s.rtnEūfi-a 
arojt Klinikų! ui gerų meilau ir ui.| cmų-

tNĖ, Ii Conemaught. h.MiiaBilsautoi>

IR TAVE GALIM* tom, 
DELPtUOS M- KLINIKAS 
kad kitur geresnių liekarsių wli» Ui 
taras noo vyriškų UR- 
ralyk lletūnškailash«^‘i'co“1'^’E® 

utrdjU.
ictikrarz-niuiul

lietau- KrtpUliUr***

’HIA MEDICAL « 
Philadelphia

i popiet- NedėliomsnuolOiklh.p. 
,fci 8 T t a rniks I s I r

1T1ONAL gg

rtojn *u7]l

Užlips ant augseziausio kalno.
Pit.fesoris Herschel Parkeris su savo pacziule ketina ne- 

užilgio užlipt ant augseziausio kalno Mt. McKinle, Alaskoje. 
Paveikslas parodo profesori Parkeri ir jojo paezia o teip-gi 
ir virszune kalno.

Tėvas ir sūnūs.
Pas viena doro gyvenimo 

tęva būro ne tikes sūnūs, ku
ris, nepaisydamas jokiu tėvo 
persergėjimu, leido laika su 
ne dorais draugais.

Szirdis jo kas karta darėsi 
blogesne, ir visa, kas buvo ja
me gera, rodėsi, i-znyko. Ne
laimingas tėvas didžiai liūdėjo 
del tokio savo sunaus gyve 
nirno.

Praslinko keleri metai. Tė
vas sunkiai apsirgo ir, nujaus 
damas besiirtinanczia mirti, 

t'pasivadino pis save sunu. Ka- 
Į da jis atėjo piie mirsztanczio- 

jo lovos, tėvas jam tarė:
— Nesibijok, mano sunau, 

nemanyk, kad asz tave peik
siu už tavo elgimąsi. Sztai asz 
mirsztu ir palieku tave viso 
mano turti savininku; už tai 
tu iszpildrk paskutini mano

Mano dede Vincentas Kermozu- 
nas 5 m adg“l gyveno Shenandor1 
teipgi Mateuszas Raczilo%6 m. kaip 
amerike ir Antanas Pranaitis, turiu 
svarbu reikalą pas juos, jie pats ar 
kas kitas praszau duot žine ant adre
so:

Mrs. Jno. Plauszunas 
Priceburg, Pa.

Mano brolis Antanas Austinas 
paeina isz Kauno gub, Raseinių pav. 
Tauragės volos., 20 m. kaip amerike 
pirmiau gyveno Chicago, o dabar ne
žinau kur jis pats ar kas kitas p-a- 
szau duot žine ant adreso;

V. Austiniute
126 Manton st, Philadelphia Pa.

Mano sesers sūnūs Franciszkus 
Nasidonskas paeina isz Kauno gub., 
Zwingiu para. Graužiu sodos ir Sta* 
nLlowas Jokubauckas Szilales para, 
praszau atsiszaukt ant adreso:

P. Ambroza
Boi 42 Clairton, Pa.

Kazimieras Petkevicziu© pirmiau© 
£yv no Waterbury turiu svarbu rei
kalą jis pats ar kas kitas praszau 
duot žine ant adreso:

Jos. Rudis
Summit City, Mich.

Mano vyras Viktoras Ambrazaitis, 
kurio paveiksiu ežia parodo, paliko j 
mane ir iszbego nežine ku-. Girde- I 
jau kad iszvažiavo in Lietuva in Su
valkų gub. Jaigu kas apie ji žino te
gul duoda man žinia. Teipgi per-

meldžiu minia. Czion buvo 
vyru, moterių, vaiku— visi 
stovėjo aplink szventa ąžuolą 
— “baisybes medi ’ ir rengėsi 
paaukoti tam dievaieziui žmo
gų.

Tuo tarpu, kai jau iszrink- 
toji auka buvo padėta ant au
kuro ir rengiamasi buvo ii už-... J 1muszti, prisiartinęs apasztalas 
tuja auka pakele ir sugražino J 
žmogui gyvybe. Skiriamasis 
dievaieziams aukoti buvo gra Į 
žus jaun kaltis.

Tuojau apasztalas liepenu-| 
kirsti “baisybes medi”— ąžuo
lą. Pargriovus szimtamecz-ui | 
medžiui, jo liemenio gale susi- 
rinkusieji iszvydo jauna egle
le, iszdygusia senojo ąžuolo 
vietoje.

Daili, tiesi, žaliomis szakele- 
mis apsiredžius, pakėlus gal
vele in dangų, žiurėjo eglele 
in žibauezias žvaigždes.

Misijonerius in susirinkusia 
minia tarė:

— Tegu bus nuo ežios nak
ties jus gerbiama maža eglele: 
jis medis ramybes, dėlto, kad 
jus isz jo statote sau trobas; ji 
ženklas amžinojo gyvenimo,

Mano draugas Juozas Matusevi- 
czius paeina isz Suvalkų gub., Nau- 
miesezio pav. Sintautų gmino pra
szau duot žine ant adreso;

J- Jakaitis
5 Madison st. Hoosick Falls N.Y.

* l auinuujv ^jvuuiluu,

praszyma,-- j.8 ne sunku isz-1 Je]t0) nes jos szakeles visada 
pildyti, td.el tu būtinai turi -ta]iuoja. 
man tai pradėti ir iszlaikyti 
savo prižada

Sūnūs paryžo iszpildyti 
tavo tėvo nor jej tiktai bus 
jam irzgalim daiktu. Tada 
mirsztantis tev, tarė:

— Prižadėk man, sunau,

Mano pažinstama Rozalija Mažie- 
kiute geltoni plaukai pėdu augez- 
czio. Paeina isz Kauno gub. Rasei
nių pav. Szventeniu volosties. Tegul 
atsiszauke ant adreso; (o oy)

George Wilkis
Box 394 Bridgeville, Pa,

jog tu dvieju one8iu begyje, į 
po mano mirti, kiekviena' 
vakaia užeisi in sta kambari 
ir po pusvalandi rlenas pats 
ežia pasiliksi.

Sūnūs prižadėjo Tada tė
vas jin palaimino irlepOilgio žl 
numirė.

Paszaravojes tęva, )nua au_ 
grižo pas savo drauį lr p0 
senovės gyveno, ats.,vea įn 
vairiausiems emagurisg.

Bet kaip tik prieidi, va. ra, kad ne toli buvo kalve, bet 
karas, jam ateidavo in mįnti ’r ta’’ k°l asz' Pataise> praėjo 
jo prižadėjimas, ir m?Įan. ne ma^a laiko, ir ponas vos 
cziojo tėvo paveikslas ?rste j 
verte laikyti duotąjį žod |

I-zpradziu sunku buv7je. Xgi 
natn sėdėti kambaryjeųm 
iszrode tai labai auobodiiia. 
lyku, ir kaž-koki baim<n 
apimdavo.

Bet jis pergalėjo save i 
ano duotojo prižado ir man 
jog du menesiu greitai praeis.

Bet ežia atsidarė jam akis 
jis dirstelėjo in savo pasielgi
mą: jo sanžine prakalbėjo; jis 
pažino save, iszvydo be dugne, 
in kuria invede jin isztvirkes 
gyvenimas, inniko verkti, irj 
pasidarė, tarytum, visai kitas 
žmogus.

Nuo to laiko kas met taiso 
ma Kalėdų eglele, kaipo ženk
las ramumo, linksmumo, jau 
numo, sveikumo.

Ponas ir valstietis.
Važiavo karietoje ponas ir 

sutikės valstieti, klausia:
— Žmogeli, ar toli ligi 

miesto?
| Pažiurėjo žmogus in karie- 
įtos ratus ir atsake:

— Jei iszlengvo ponas va
žiuosi, tai ligi nakties nuva- 

1 žiuosi.
Supykęs ponas liepe vežėjui 

vyti arklius. Nudundėjo ka
rieta, bet ne nuvažiavus n- 

| versto lūžo karietos aszis. Ge- 
j-_ l._ J _ .. 1----  1_ 1 1. .

va-

ne maža laiko, i" ~~— —■■ 
antra diena vakare nuvažiavo 
in miestą.

Andrius Urbonaviczius, jis pribu
vo 3 nedelas Brooklyne paskui pribu 
vo in Pottsville isz tenais &««« .— 
pekszczias atėjo in ‘iVm. Penn 1 
pabuvo tik viena menesi. Praeita 
Subata atplesze man kupera iszimda- 
mas $41 ir $3 nog kito vyro. Teipgi 
paėmė mano kotą ir gaspadoriaus 
■kribele su literom J.V. Jisai rauplė
tas nežiūri in žmogų geltonu nedide
le usu melinu akiu, kalba murmėda
mas per nosi. Turėjo molina sveteri 
kotas molinas su languczeis kelnes 
krajavos margos raudonas su beitais I 
kletkuteis, skribele juoda kieta. Jai- ' 
gu kas man apie jin praneaz tai ap- 
Likys $5 nagrados. Duokyte žinia 
ant adreso; (g 04)

St. Szaczikauckas
Box 34 Shaft, Pa.

Lietuvi s zkas 
Dainorius” 

SUSIDEDANTIS ISZ 

390 
Visokiu Dainų 

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

Nuaiuntiuio kasztiu 
mes apmokame. 

=.: Adresą vokite :=
, W.D.Boczkowski-Co 

Mahanoy City, Pa. j

Vakaras atėjo, kas kart bu
vo tamsiau ir tamsiau.... szal 
tie didelis, jog net visi gyven
tojai miesto N ai jorko pasislėpė 
namuose.

Ulicze bego kokis tai vaiki- 
nelis, apsidengęs supliszusiu 
surdeteliu neszdamas ka toki 
po pažaste Ne teko ant galo 
ne kvapo.... Sustojo.... 
apsidairė in visas szalis.... 
Ant uliezios ne buvo ne gi- 
vos dvasius. Tiktai vejas stau
gė be perstojimo.

Liktame po kuria sustojo, 
iždavinejo maža liepsna, nes 
tik kokia szuo bėginėjo po uli- 
czia.

Vaikinelis pritūpė prie stnl 
po liktarnes, iszeme isz kisze- 
niaus kninga; atidarė jia ir 
pradėjo skaitit.

Szaltis dauginasi, vejas pute 
ant liktarnes, o vaikinelis nuo
latos trine akis.... maža lieps 
nele nedavinėjo jam skaitit. 
o per nupliszusi surduteli pe- 
rejtineje vejas jog vaikinelis 
drebėjo visas.

Nėr ko divintis! Pakol da 
tėvas būva givas užsiimdamas 
vežimu žmonių po dideli mies
tą, viskas namie ėjo gerai ir 
vargo ne turėjo, nes Dievas 
paėmė jin nog tosios žemes ir 
pasiliko naszle su keletu siera- 
tuku. Motina dirbo sunkej ant 
iszmaitinimo szejmiueles. Su
nu Jonuką paėmė Tėvai Re
formatorėj, kur mokinosi ge
rai idant būtie doru žmogum 
o ir žinojo, jog ant jojo tikisi 
visa szeiminele atejteje.

Taji vakara sėdėjo Jonu
kas prie mažo szmotelio žva
kes ir mokinosi savo lekcijas, 
bet žvake buvo trumpa ir 
greit iszsidege o knatas prili
po prie stalo.... tamsumas 
apėmė maža grinczele. Jonu- 

| kas neturėdamas daugiau žibu 
rio. graudžei pradėjo 
Da teip daug turėjo ii 
kmt!

Ant kart sužibėjo— jai 
ra mielis galvelėje. Užs 

j ant saves nupliszusi surd 
užsismaukė kepure ant g 
paėmė kninga po pažaste 
bego ant uliezios— ir 
matome jin po liktame.

Tame ižgirdo jog kas tokis 
prisiartina.... Jonukas luti: 
po apsidenge da geriau ir 
smaukė kepure ant akiu idant 
praejgis negalėtu jin pažint.

Patemijo prisiartinanti aug- 
szta vyra. Užlaikė savije kva
pą ir lauke.

— Tai profesoris! paszauke 
vos girdėtinu balsu ir bajsei 
užsisarmatino.

Susitraukė in kamuolėli ir 
sėdėjo nepasijudinans. Nes pa
imtas akivumu praejgis, pri- skui priou , . .

sake kad eiartino prie sedinezio, dasihps 
kur tėjo su ranka, mislindamas 
-:£-1 jog tai kokis vagis, paszauke:

— Hei! kas cze? ir su ran
ka nutraukė kepure no galvos 
Liktame tuom kart pražibejo 
szviesej ant vejdo vaikinelio.

— Marcinkauckas? czionais 
po liktame!—paszauke nusi
stebėjas profesoris.

— Jonukas pabalo ir drėbė 
jo kaip drugije, kninga iszpuo 
le jam isz ranku.

Tada profesoris dasiprato 
viską.

— Mano sieratukai! tarė su 
sigraudines— tu ne turi žibu
rio namieje!

Uszklausi viena'’, locninin- 
ko namo, kuria turėjo ant ran- 
doe nameli:

— O kiek urz taje kiaulini 
cze ant menesio?

— Jagu daug kiaulu gi
vens, tai 10 dol. ant menesio.

— Ar tu Jonai niekados su 
rio ne valgai?

— Ne, brolau.
— Kodėl?
— Kad pati visus suvalgo.

Slūgini likos nusiusta pas 
kaiminia su tokiu reikalu:

— Mano ponas duoda laba 
diena ir praszo pono, idant sa
vo szuni nuszauti, ba per loji
mą ne gali nakti miegot.

Kaiminas: Duokie laba die
na savo ponui ir praszik, idant 
butu malonus nutrucit savo 
duktereir fartapijona suka- 
pot, ba asz ne galu miegot.

Pribuvimas Anglijos karalaus Jurgio.
Kada karalus Jurgis liKos apgarsintu emperatorium In

dijos, su dydele iszkelme pervažiavo per Karaliszka bromą 
senoviszko palociaus kuriame apsigyvenia buvo visi indiszki 
valdytojai.

ar-

Vardas,

Adresas;

Gaspadini in sluginia: 
Katu ten Mare dirbi?

Sluginaite: — U-gi budinu 
gas padoriu.

G. — Ar tu ne ejsi žemin?
S. — Kad da ne galu....

Profesoris in studentą medi
cinos:

— Kokia rodą duotum del 
tokio, katras paimtu truciz- 
nos?

Studentas: — Lieptau pa- 
szaukt kuninga, kad duotu 
paskutini patepimą.

Kuningas kalbėjo pamokslą 
sekanczei: “Kas tau užduos 
in veidą atkiszk jiam ir ant
ra.” Po pamokslui susitinka 
prie bažnyczios su socialistu 
l-nrio in p.ininva prakalbėto

mo- i
telkIsinii

kuningui 
mas.

— Dabar 
puse, nes tei

Kuniugas jam a
— Tatnisteli, 

gi ir kitas mokslas 
kuris yra “kokia saika mie- 
ruoji tokia tau atiduos” ir isz 
visu pajėgu kirto cicilikui per 
dantie kad tasai net nusirito in 
grabe.

— Ka jus czion darote?— 
klausė praejnantis palicijan- 
tas.

— Nieko, atsake kuningas- 
iezdedame sau Raszta Szventa.

a - szk 
mokini

Aysidirba eenos maldakn yges, istorini 
natos ir laikraszczei, kaipo tai:

Linksma Valanda^ Dilgeles.
Dagia. Draugas, Tėvynė ir Lt 

Prieiunsdami knygas apmokekyta paeito ar 
ekspreso kasztus. Adresas:

Lithuanian Bindery,
BJ4 W. Spruce. JMabanov City.

W.TRASKAUCKAS
Pirmutinis Lietuvlszkas.

GRABORIUS

Laidoja Kunus Numirusio. Pasamdo 
Ryginus ir V et imtu del Pa«ivažinąjimo 

Krausto Daigtus ir L L
Viską atlieka ka nogeriause ir puikiause. 
3u virsi minėtais reikalais kreipkitės pas 
jin o busite visame užganėdintais.

520 W. Centre St. Mahanoy City.

B. RAGAŽINSKAS

Pasaka apie kalėdų eglele.
Labai seniai vienas didžtur

tis ricieris, apleidęs savo pui
kius namus, nuėjo in miszkus 
apsakinėti ten miszkinems tau 
toms Dievo žodi.

Szalta žiemos nakti tasai 
Dievo žodžio skelbėjas pama
tu 9Ūzko )ųp«zt« didele »tab.1

TŪKSTANTIS 
AKTU IR VIENA 
^ABISZKOS ISTORIJOS

Perdėjo Lietuviukai
T. BOCZKAUSKAS. 

-’"’uslaplu; 6x9 coliu Dydumo. 
2REKE $1. 
LAnt Trumpo Laiko!

įsiuntimo kasztus 
s apmokame.

Boczkowskl-Co.

Pajieszkojimas.
Asz Marijona Gužienn pajeszkau 

savo vyro Hovylo Gūžio 40 metu se-1 Nuėjo 811 vaikiūelill in grin- 
numo, kuns pribuvo i metai isz Lie- cze]e noredamaa dažinot kur 
tu vos, 4 metus gyveno Gilberton©
Pa., o 3 metu© Allentown©, o isz givena.
czionais iszvažiavo July 7, 1911 metei tojo laiko geras profedO 
nežine in kur. Susimildami duokit' . . , . . .i ... j • / ris uezsieme lavininimu var-man žine kur jisai randasi. (0[ UBp'j

Mrs. Mary Gužis | gingo Jonuko, o in keliolika
234 S. Penn str. Allentown, Pa. metu po tam iždą ve egzaminą | 

kaipo garsingas gidintojas ir 
prietelis pavargėliu iki smert.Naujausi aprasziiuai 

Dykai.
Kaip galima apsaugoti oda no 

ligų ir pats iszsigydyti be daktaro 
visokias odines ligas, plauku puolimą 
ir užsiauginima nežuli papuozkus. 
pleiskanas ir kitas panaszias ligas.1

Stebuklingas kūdikis.
Ach, kumuti, tas mano vai

kas, tai kitresnio ant svieto ne 
Prisiusime visai dykai paraszyta per.eiranda, norint tiktai 8 metu, 
Prof. Dr. Brundza, Fort Hamilton o jau ruko paperosus, kaziruo 
N- y yeli°am«.d«1 noriuoziu pasi-' • ir • u ima8i • bo]iuf 
naudoti, leinm vėliname naudoti - -naudoti. Teipgi vėliname naudoti 
'•Dr. Brundza© Ointment” No 24351 
naujausias iszradimas del užlaikimo 
plauku gvarantuota gyduole. Preke 
yra 20o 50c ir $1 ir užteks ant ilgo 
laiko ir didesne verte už doleri negu 
nekuriams apgavejams daktarams m- 
mokate po keletą desetku doleriu už 
neiszgydima. Naudokytęs greitai isz 
szitos progos. Raszykite tuojaus ant 
adreso:

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

— O ar gerai skaito ?
— Ka norėt, kad. ekaititu’ 

kad da per jaunas.

Del ko ne?
— Tai jau daktare, ne 

spasabo ant mano ligos ..
— Del ko ne? — ira nes 

d»l žnjpniu su piningais.

Vienatine Lietuviszka Banka su kapitolu $75,000
* < kuris randasi popriežiura Valstijos Pennsylvanios ir
* įtalpinusi locnam name kurios verte isznesa apie 

$15O,O(K).OO. Priima piningus ant paezedumo ir 
moka 4 procentą. Siunczia piningus in visas dalis 
svieto, greieziause ir pigiause. Agentūra minėtos 
Bankos P. V. OBIECUNAS & CO., parduoda 
Laivakortes ant geriausiu limju, apsaugoje namus ir kitokios 
rakandus nog ugnies; užlaiko Begentalna ir vedimo provu 
kancelarije po vadovyste Karoliaus VaiasziausNotariuszo už 
tvirtinto per Gub. Vai.Pennsylvanios; padaro Doviernastis ir 
kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Russijos Konsulis.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
Ccr. 1 A (xynn M.. S S. J’llUliurg,P

AGENCIJA P. V. OBIECUNAS&CO

50,00t
KNYGŲ

Vysai Dykai Del Viru
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru. 

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja 
arba sypili, nubiegima sieklos, patrotitu sty pribe, pučkus 
ir kitus išmietimus, negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai Įgautas lygas, 
strietura irvysasvyru lygas, gal būti išgidomas sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.

Ta» dykai igauta knyga, pasakis jums kodėl jus : 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra [ 
krautuvS žinios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku 
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir'adresa ant 
žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena. j

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO.. L 900 22 Fifth Avenue, Chlc^oj

Godotinas Tamlsta: Papai Tamlstob prlžadiejma, aB norleėjan 
jop Tamista prisiustumei man vysai dykai vėna jnsu kny^adel vy;u.

BANKING HOUSE 
kampas Reade Ulicze 

telefonas.* Worth 2822.

BISCHOFF’S
287 Broadway

Aem iork, A, Y
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant
Jo reikalai liktu greit, 
atlikti tegul atsiszauki in

Seniausi
Bankini '■

Narna
Uždėta 1848m.

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

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

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiansiai.

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

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

Sziomis dienomis muso tautietis 
Ragažinskas pargabeno visokia 
įima, Amerikoniszku ir Importita.B " . H , T

garimu, Amerikoniszku ir Importita.
alima gaut visokiu Arielka, Vynia,

Arako, Kimelio. Dzinia ir t. t.
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio.

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus.

54-56 N. Main St
Mahanoy City.

A. J. Keydoszius 
-AGENTAS-

202 Troy St. Dayton, O.

Parduoda Laivakortes ant visu geriau
siu ir greicziaueiu Laivu in visas dalia 
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 
tukstanoziu doleriu, Obijos St eito. 
Norėdami apie ka dasižinoti indekyte 
in gromata 2c. marke ant atsakymo.

\R moki angliškai kalbėti?
Dabar Laikas Mokintis!

Geriausius rankvedžius ir žodynus galite 
gauti, iš kurij pats per save lengvu ir pi- 
žiu budu gali išsimokinti angliškai kalbėti, 
tik nereik tingėti.

1. ANGLIŠKOS KALBOS VADOVĖLIS.
Sutaisė J. L-aukis, trečia pataisyta laida, psl. 
94, kaina ............................................................ 25c.

2. RANKVEDIS ANGLIŠKOS KALBOS. 
Pagal Ollcndorf'a, Harvey, Ma-.well ir ki
tus. sutaisė J. Laukis, pusi. 30> kaina $1.25

Ta pati drūtai audimu apdaryta .... $1.50
3. KAIP RAŠYTI LAIŠKUS, lietuvUkoje

ir angliškoj f kalbose. Sutaisė J. Laukis, šio
je knygoje yra daugybė laiškų visokiuose rei
kaluose ir atsitikimuose abejose kalbose. Pusi. 
293, kaina ........................................................ 75c.

Ta pati drūtai audimu apdaryta ... $1.00
4. KIŠENINIS ŽODYNĖLIS, lietuviškai-

angliškos ir angliškai-lietuviškos kalbų. Telpa 
apie 18,000 žodžių, parankus nešiotis kiše- 
niuje. Pusi. 151, grąžuose audimo apdaruo
se, kaina ............................................................ 65c.

Tas pats skuros apdaruose .................... 95c.
5. ŽODYNAS lietuviškai-angliškos ir ang-

liškai-liefuviškos kalbų. Sutaisė A. Lalis, da
lis I turi pusi. 439, dalis II turi pusi. 835, 
sykių 1274 puslapių, grąžei ir drūtai apdaryta, 
kaina ................................................................. $6.00

Užsisakant virš minėtas knygas, kartu rei
ke ir pinigus prisiųsti, o lėšas prisiuntimo 
aš apmokėsiu. Adresas:

M. J. DAMIJONAITIS
812-814 33rdSt. CHICAGO. ILL.

20 Metu Senas Laikrasztis

^“LIETUVA”
Isze’na kas Petnyczla

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 60,0 '0 
Lietuviu ir turi szimtus visokiu paszelpiniu 
teatraliszku, bizniszku ir draugyszcziu.

-; ■•LIETUVOS” PRENUMERATA !-

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. Amziausios Lygos kurie 
buvo pirmiau blogai gydimo iszgydyti. Mes esme prieszingi priesz pjovimo
ir kitokiu pavojingu budu gydimo. Kožnas ligonis privalo būti gydomae 
kanoatsargausia ir ant visados. Mes neduodame falszivu ar pavojingo 
gyduolių, nei neprižadam iszgydint ligoni in pora dienu idant patraukti ka 
daugiause ligoniu, bet gvaruntinu visiszkai nepavojingai ir ant visados bu- 
gydint in trumpiause laika, jaigu ta galima padaryti, be palikimo jokiu blogo 
dalikusysteme. Mano būdas yra pigus ir tikras. Asz gydžiu:

“Dingusia Pajėga” vyru 
iszgydam in 14 dienu.

“Si'pnua Vyrus” ju knna 
sugražinu in normaliszka 
padėjimą in trumpa laika.

•'Eumatiszma” visokį 
iszgydau labai greitai.

OFISOS A DINOS: Nog 9 lyg 8ad vakare.
Petnyczoje 9 lyg fad. vakare. F ’ ”
10 lyg 2ad. popiet. Gyveniu Pittaburge 
nog 15 metu toj paezioj vietoj.

Lietuviszka Agentūra
Laivakorozia ant geriausia 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.

“Užtrocintas Kraujas” in 
diena-be naudojimo merikari- 
uazo ar potasu.

“Stryktura” bs pello k 
’ jimo.

"Varicocele” pydau In 15 4
24 adynos, “Ssaszius” ir tikandulus rkuros 

iszgydau greitai ir ant visados

C>26 Pentį Avė.
2 Floor Front p|ĮtS|jUrgt p,

Full 1 n e 1 .tkit-rltii,J i sitzkaiir Vokizska

NAUDINGI PATARIMAI
Įsai Šeimynai randasi musų No. 3 katalloge. 

lamo telpa aprašymai suvirti 200 ligų, vyrų, moto* 
ų ir vaikų, paaako nuo ko Jos prasideda, kaip Jas 

mažinti, kaip nuo Jų apsisaugoti, kokias gyduoles 
naudoti, klek Jos prekluoja ir kur Jas gauti. Mu- 
•ų gyduolės kainuoja tik uuo 25c iki 81.00 Telp-i 
javelkslal ir prikėš yvalrių kvepenčių ir gydan
čių muilų, Perfumų, Elektro-gydančių aparatų

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

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

dykai. Adresuojant sziteip:

A. OLSZEWSKI
3252 So. Halsted St., 

Chicago, HL

W. Rynkewiczius 
-:N0TAttlUSZA8:-

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

didžiame Lietuviszka Agentūra. Kontoras Bankinis ir pardaviste Siipkorcziu ant visokia IJntjB 
“suduoda Szipkortes ant 
isokiu drucziausiu ir 
griausiu Laivu.
siuneziu Piningus in

Vilias Dalis Svieto 
rreieziause ir pigians®. 
visi tie kurie per mus 
iunte apie tai geria žino

laid uodą Doatovieme 
lai tu ka nori savo dali

Del Draogysczin— 
Priitatan poikea Siarfw 

Jnoitai, Kepuraa, Kajum 
Špilka* ir L L
Su kokia nors reikalą 
kaa-Hnk Szipkorcaiu, 
Piningus ir Lt.
Rašykite paa uana « 
aplAikyaiU tataų?

iloberinlų ladlrbimų, Painų, Štukų, Brukuojamų 
Ua&lnSlių, Armonikų Koncertinų, Brltvų, Pavin' 
'evonlų ir Šimtai kitokių kožnam reikalingų da 
vkų. Kožnas kas prisius savo tikrų vardų, pra 
ardp. adresų ir keletu markių apturės musų No. 1 
ataliogų dykai. RaSyk Bendien, o už kelotos di» 
ų Bita naudinga knyga boa tavo namuose,

JOHN’S SUPPLY HOUSE. 
U4-JJJ8 50. OAKLEY 4Vg„ CHICAGO, 1U»

%25e2%2580%259c.uA


M
J ■ ar Overkoti

Geriause pirkti pas
1111 RYNKIEVICZIA

/GRYNAIvilnonio ir kitokio materijolo 
geriausio dirbimo, pasiūti pagal 

naujausios mados. Visokiu koloriu ir 
prekių, yra isz ko pasirinkti.

Teipgi visokiu nauju žeminiu apatinu 
ir virszutinu apredimu. Skribelu, kepu- 
ru, pirsztinu, marszkinu ir 1.1, ir 1.1.

Jaigu norite gerai pirkti tai pirkite pas

RYNKIEVICZ
233-235 W. Centre St. Mahanoy City

KRUTANTI
PAVEIKSLAI

(MOVING PICTURES) 

ANT BOCZKAUCKU SALES

Kas Vakara ant 7ir 9:30
Subatomis 2:30 Po-piet

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELI!.

Holyoke, Mass.— Darbai 
povalei eina, nekurie fabrikai 
dirba puse laiko o kiti visai 
sustojo dirbę.

— Lietuviu pusėtinas bū
relis isz tu visokiu atsiranda. 
Del nekuriu moterėliu p.

Inžanga Visiems tik 5c.
£gs“Galite ateiti bile kada nog 
7-tos. lyg 9:30 ad. vakare o 
matysite visa perstatima.

Žinios Vietines.

Baltruviene labai reikalinga.

Centralia, 1'11.— Darbai 
povalei eina, isz kitur pribu- 
vusam darbas sunku gaut.

—Lietuviu pusėtinas būrelis 
isz tu visokiu stsiranda,

— Rogių kėlės puikus.
—Szaltis davėsi in ženklus 

visiems.
— Arti Lakeside likos su

rastas Lauras Noll kuris susza 
lo nog dydelo szalczio. Badai 
turi gymines Szenadori.

— Rusiszkos vodkes galima 
gauti pas Norkevicziu.

— Badai szimet nutrauki- 
nes visiems atejviams taksas, 
ar tai yra ukesu ar ne, norints 
ne mokes “poll tax” bet turės 
prisidėti prie užlaikimo moks- 
lainiu ir miesto.

t Banedelo diena atsibuvo 
laidotuves Margarietos mile- 
mos pacziules Mikolo Radaus
ko, kuris laiko saluna po No. 
316 W. Center. Velione sirgo 
nog kokio tai laiko ant vande
nines ligos, turėjo 42 metus 
amžiaus ir mirė praejta petny- 
czios ryta. Paliko dydžiausem 
nuliudime vyra ir septinis vai
kus. Lai silsysi amžinam pa 
kajui.

— Oj tos pedes! Negana ka 
žmogelis prisidirba sunkei 
kaip nevalninkas per kėlės 
nedelias gauna pede na ir 
“paulavoje” ne tekes proto. 
Bet ant to neužsibaige. Sztai 
Nedėlios vakara du szvogerei 
susikivirczino terp saves vienas 
kita konia nepapjove, Broliczei 
jago savo gyvuliszku jauslu ne 
apmalszisit, tai pradės Lietu 
vius kart kaip kitados “moli 
mig vajerius”

— Inžanga ant krutancziu 
paveikslu ant Boczkaucku 
sales likos numažinta ant 
penktuko visiems, tik tada bus 
deszimtukas ineiga kada rodi- 
sim vadevill ir paveikslus. Už 
praszom visu atsilankit — Sta- 
nis Petrusaviczia. — Szi vakara 
isz priežasties slavoku balaus 
nebus rodomi paveikslai.

— Gedimino draugyste nu
tarė per 3 menesius priiminėti 
naujus sąnarius tiktai usz 50^ 
instojimo mokesties. Bus pri 
imti nog 21 m. lig 40 m. am
žiaus. Norintieji prisiraszyti 
tegul ateina ant mėnesiniu su
sirinkimu kurie at>ibuna Utar 
ninkais po 20—tai kožoo mene 
šio, 7 ad vakare ant Lietuvisz- 
kos Mokslaines. Nauji prisi- 
rasze ka neturi Amerikonisz 
ku popieru, draugyste to

kiems parūpins popieras in 
trumpa laika. Szita draugyste 
teipgi moka posmertine o ir 
paezialpa ligoje. Todėl norin
tieji prisiraszyti prie szitos pui 
kios draugystes privalo nepra- 

leist szitos progos. Nelaukyte 
paskutines dienos— prieiraszy 
kits kooreicziause. ,(t. f.)

Gilbertville, Mass: — 
Darbai gerai eina, už darbei 
menki, isz kitur pribuvusiam 
darbas nesunku gaut.

— Lietuviu yra apie 20 
familiju ir in 50 pavieniu, bet 
draugystes savo nei kokios ne 
turi ir kun. lietuvio czionais 
nėra.

— Laikraszcziu mažai te 
kas skaito.

— Per adventus czionais 
isz gabesniųjų vyruku ir 
mergynu buvo susitaisęs lietu
viu choras ir per szv. Kalėdų 
ajrisziu bažnyczioje pirma kar 
ta labai puikei sugiedota 
bet nelaime kada vietinis 
klebonas užėjo ant vargonų 
pas giesminikus užvuode terp 
ju kvapa arielkos, (mat nekurie 
buvo iszeme virtos ant drąsos) 
už ka visi gavo papeikima ir 
daugiaus muso choras su savo 
giesmelėms bažnyczioje ne 
pasirodo. Gaila bet kas kaltas 
brolyczei kad mei niekur be
tos arielkeles neapsieinam.

Philadelphia, Pa,
Nuo Naujo Meto užstojo 

szalcziai, langai apszala kaip 
tartum Lietuvoje. Karta pas
nigo, sniegas girgžde, antru 
kartu lijo ir szalo, visur pasi
darė palednyczia; prie važinė
jimo arklei vienur puldinėda
mi apsikolieczijo, kiti visai už- 
simusze puolanti. Žmonių dau 
guma teip pat isz priežasties 
palednycziu puolant susižeidė, 
12 Sausio sniegas su szalcziu 
siautė. Biedniem žmonėms, 
szaltis uždavė asztresni smūgi 
nes iszeina daugiaus anglių 
kurinimui kurie dar pabrango 
ik $7.00 tonas, 10^. viedras.

Per visa laika nuo Naujo 
Meto, szaltis spirgina.

f Per Naujus Metus Phila- 
delphijoj numirė jauna mote- 
riszke 37 m. Mare Baltuszko- 
niene; palaidota su bažnyti
nėm apeigom Szvento Kry
žiaus kapinėse. A. a. nabasz- 
ninke turi czion Philadelphi- 
joje tikra seseri Karolina Leis- 
trumiene. Prigulėjo in Susi- 
vienyjimo L. A. 10 kuopa.

Philadelphijoj darbai nesi- 
gerina; kriaucziai nors po bis- 
ki kruta, bet vis szlubai; cu- 
kernej ir Baldwin stovi.

Jeigu szlubuos teip per 1912 
szi meta, tai reikia tikėtis ba
do meto, ir miestai turės ba
daujantiems suteikti syki ant 
dienos buizos torielka.

Tas gali invykt, nes dar pre 
zidento rinkimai, kuriu lai
kuos, visados bun be darbes.

Keletas jaunu lietuv. vaiki
nu dienomis ir naktimis bai- 
misi bužio, t. y. kad numylė
tinės neužtrauktu ant ju ne
laiminga ablava

Laisves Kliubas turėjo savo 
metini susirinkimą savo salei 
943 So. 2nd st. kuriame prie 
iszdavimo raportu pasirodė 
kad L. Kliubas turtingas pi
nigais devinioleka szimtu dol. 
$1900.00 ir turi savo locna isz 
mokėta narna verta $7.000.00, 
tai-gi Laisves Kliubas turi 
turto gryno suvirsz $9.000,00.

Tame metiniame susirinki
me, nutarė savo sąnariams pil
nai užsimokėjusiems 50 dol. 
posmertines.

Kliubas isz savo kasos pas
kyrė 28 dol. literatūrai— už
mokėt už laikraszczius kuriuos 
nedeldieniuos sanariai pasis
kaito.

Sausio 10 diena turėjo savo 
metini susirinkimą 10 kuopa 
Susiv. L. A., baigent mokėt 
dokles, pradėta skaityt projek 
turą naujos konstitucijos Pers 
kaitė sekretorius isz “Tėvy
nės” 48 No. pradžia tos kons
titucijos, keli buvo paragrafu 
patemijimai, bet kad jau vėlu 
buvo, tapo pertraukta ir var- 
gei daugiaus bus svarstoma.

Sekretorius iszkele blankas 
Centro prisiųstas balsavimui 
ant virszininku nominavimus 
Kad sekretorius paaiszkino bu 
da balsavimo, parode pundus 
drukuotu korteliu, visi tokiu 
budu balsuot atsisakė. Ne ku
rie sanariai nurodė, kad prie 
tokiu iszligu balsuot ir nomi- 
nuot turi kiekviena kuopa už 
kandidata isz savo kuopos, nes 
nors kai kuriu žymesniu ypatų 
pravardes žinomos, o kokioj 
jie kuop. priguli nežinoma 
tai-gi balsavimus atmete.

Delegatas Alex Jocis buvęs 
Chicagoje Seime nurodė, kad 
visa turbacija su nauja kons
titucija padare vien delegatai 
tiktai isz kuopu Chicagos ku
riu vietiniu buvę daugiaus ne
gu isz kitu miestu.
—Skaitome “Žvaigždej>*.” Isz 

vakaro priesz Trijų Karalių 
szvente apie septinta valanda 
užsidegė ugnele “Žvaigždes” 
spaustuves namuose. Ugnis at
sirado nuo sieninio pecziaus 
(mantle fireplace) “Žvaigždes’’ 
gaspadoriaus (kun. A. Milu
ko) kambaryje.

Nuostoliu isz priežasties ug
neles padaryta apie už 500 
doleriu.

Senas Kapsas.

Ir-gi pamokslas!
Liepojus. Ka turim— tu

rim, o garsu pamokslininką— 
kleboną,— tai isztikro turim. 
Jo pamokslai yra minejami 
ne tik lietuviszkuose laikrasz- 
cziuose, bet ir latviszkuose 
(“Dzive”) ir net gudiszkuose 
(“Viestnik Libavi”). Kur ne 
minėsi, kad jie to verti. Sztai 
kad ir 8 d. gruodžio sz. m. pa
sakė toki pamokslą, kad net 
klausytoju užkulniai drebėjo. 
Tarp daugybes dievobaimingu 
žodžiu sztai kas skambėjo: 
“Ne kojos nekelkit in tuos na
mus, kur ineinant ne galima 
sakyti “tegul bus pagarbin
tas”, nes ten nėra Dievo, ten 
“beJieviai, ne katalikai!!” Su
prask dabar tu, žmogus: vieni 
raszo, kad Dievas yra kiekvie
noje vietoje, o kiti sako, kad 
tik ten, kur “tegul bus” gali
ma sakyti! Jeigu pildyti kle
bono prisakymus, tai reiketu 
badu numirti: kataliko krau
tuves nežinau, o prie žydo ne
galima ne kojos inkelti; juk 
jam “tegul bus” nesakysi, nes 
rodos nuo to paties klebono 
girdėjau, kad Dievo varda ga
lima tik prie krikszczionio- 
kataliko vartoti

Pasakoja, buk ir pats kle
bonas. eidamas prie tulu lenk- 
galiu, sako “džindobra”, o ne 
“tegul bus”, bet ko ežia mums 
žiūrėti in jo darbus— “dary
kim ka liepia.” — Liepojus) 
SZ. JURGIO- DRAUGYSTE

KANKAKEE, ILL.
—:ADMIN1STKACIJE:— 

Wl. Linoeviczia — Prezidentas
18 Union St

Jos. Muckus — Vice-Prezidentas. 
439 Indian Ave.

Ant. Usewicz — Prot. Sekretorius. 
259 Entrence Ąve.

Felix Jakszta — Fin. Sekretorius 
452 Derbur Ąve.

M. Sabalauckas — Kasijerius 
214 Entrence Ąve.

Mat. Szabonas — Marszalka 
A. Waitekunas j
J, Grigoras f- Apekunai Kasos 
Ą. Paraszinskas ’

iWJiiljiimu .iiv.i'■ ............... -

Tilenti žmones.
Ira tai navatnas faktas, o po 

draug ir akivas — apraszo vie 
nas mėnesinis angelskas laik- 
rasztis, jog garsingiausi žmo
nis ant svieto ne mėgo daug 
kalbėti, tiktai daug veikti.

Mollke, didis prūsinis va
das, buvo pramintas “tilintis 
žmogus”.

Ne mažiau tilineziu buvo 
Wallenstein. Austrijoka. Ta
sai givena tikumoja ir niekad 
jagu ne reikėjo, žodžio ne isz 
tari. Savo kamerdineri rustai 
nubaudi už tai, jog jin pabu
dino per ne atsarguma. Jiojo 
butine buvo apsiaubta sargais, 
idant užlaikitu tikumą.

Tilejimas irn prigimtu dide- 
luju vadu. .

Napoleonas turėjo sau už 
garbe, jog sueineszimia su žino 
nimi, tai ne vieno žodžio ant 
tuszczio ne isztari. Tiktai 
trumpai atsakinėjo.

Kada kuningaikszcziui Mal- 
borough jenerolui atneszinejo 
raparta, ižsiimdavo ziegoreli 
isz kiszeniaus ir sakidavo:

— Duodu tamistai viena mi 
nuta laiko — ir gaudavosi 
tam afic'erui pipiru ne mažai, 
kurie pratęsdavo minuta!

Kuningaikeztis Wellington 
paprastinai atsakidavo lingte- 
lejimu su galva. Paklaustas 
viena karta kokiu privalo bū
ti vadas, atšaki:

— Turi turėti didele galva 
ir tilinti liežuvi.

— Prezidentui Grantui — 
neprilankus jinm užmetinėjo, 
jog tili, nes už daug turėtu ka 
pasakiti. Kada buvo jenerolu, 
tai teip jiojo prisakimai buvo 
trumpi, kaip tiktai galėjo būti 
trumpiausi, o kada likosi už
klaustas per viena ponia, del 
ko su ijaje nekalba, atšaki:

— Ar poni api tai ne žino 
jei, jog tilejimas ira geriausiu 
pasikalbėjimu?

— Tilejimas ira prietelum, 
kuris niekados paslapties ne 
ižduos.

Hannibakus buvo žmogumi 
kuris ka trumpiausi atsakida
vo, Juliusza Cezaru, Žalnieriai 
vadina burtininku, o iežt tebi- 
riu vadu jenarolas Kitcheneris 
ka Baurus sumuezi tilejo ir in, 

galėjo.
Daugelis teipos gi rasztinin 

ku ir garsingu viru ne mėgo 
kalbėti.

Tamoszius Carlyge galėjo 
per daug adinu sėdėti, su pip- 
kele dantisia ir žodžio vieno 
ne isztarti.

Kaiminas jiojo ir prietelis 
Leigh Hunt, teip api jin vie- 
noja gromatoja apraszo:

“Ka tik praleidau viena adi 
na su Cerlygu. Kada inejau, 
tari: Halloh. velei czion esi! o 
kada iszejau, pasaki: “Gud- 
by”! Tai ir visa sznekta, ka 
su juom kalbėjau! Sėdėjau 
per ciela adina žiūrėdamas ant 
jiojo veido ir iszejau kaip mui 
la suvalgias.

Natakielus Hawthorne, su
vis ne galėjo Luti susirinkimia, 
o viena poni api jin teip raszi:

Graf. Hawthorne buvo kaip 
nebilis, o kada jiojo daraktor- 
ka dari del jo iszmetinejimus, 
tai nueidavo in kampeli, ap- 
kaisdavo, rodos kad liga apim 
davo jin. Tolaus, kada jau bu 
vo vaiku tėvu, tai kitokio žod
žio negirdėdavo no jiojo, kaip 
tik “teip” ar “ne”.

Poetas Jonas Drydena’s, tik 
tai tada lupas atidarinėjo, ka 
da valgidavo.

Teipos-gi turėjo tilenti, bū
da, poetai: Juozas Addison, Jo 
kubas Thompson, o garsingas 
malorius Rosetti tiktai tarp ge 
rai sau pažįstamų prakalbinė
jo.

Del tu visu žmonių tileji
mas buvo auksu, nes juju dva
sia ne tilejo, didelus daigtus 
sutverinejo.

Szviesus žmogus daug szne- 
kes.

Tarp tuszt galviu nutilęs.

Isz Rosijos, Lietuvos 
ir Lenkijos.

RYGA 
Tamsumas brangiai apsi

moka.
Masterskos gatves No 18 

apie 5 vai. vakare atėjo in 
kiemą niekam nepažinstama 
moteris, apsiredžius sodžiaus 
drapanoms, suilyta-ęzlapia ir 
aszarodoma klausinėjo namu 
savininko, sako esanti jo sesuo 
Z. tvirto ūkio savininke, gyve 
nant inepertoli nuo Rygos. lez- 
girdusi kad jos brolis G. par
davės namus, tai ji sumanius 
važiuoti atsiimti dalios. Kelyje 
atsitikus su ja nelaime, ji ve
ins: žasu, aneziu, sviesto ir tu
rėjus 40 rubliu pinigais. Koks 
tai nepažinstamas žmogus jai 
davės, važiuojant traukinyje 
vynuogių, ji užvalgius vynuo
gių ir užmigus. Atsibudus 
Torensbergo stotyje, be nie
ko pas ja nebebuve — viskas 
buvo pavogta, net ir brolio 
antraszas. Tos moteres pasigaj 
lo moterei lietuvei 2. ir iszsive 
de pas save inkambari sakyda 
ma: Pernakvosime o ritoj su
rasime tavo broli. Ir pati 
iszcjo prie darbo, palikus ta 
moteri su mažais vaikais. Ne
perėjo ne 5 minueziu laiko, 
kaip atėjo nuo darbo ten 
gyvenanti moteris U.

Z. persuke savo nelaime mo
terei U. ir melde paskolinti 
12 rub. ir sausas drapanas,' 
ji važiuosianti namon, nes esą 
geda pas broli užeiti tokiame 
padėjime, o par tris dienas ji 
griszianti atgal ir "atveszanti 
skola dvigubai. Nepraėjo ne 
10 min. laiko, kaip moteris U. j 

iszleido savo viesznia in kėlioj 
ne indavus 12 rubliu ir plos- 
cziu 25 rub. vertes. Parėjo nuo i 
darbo vyras Z. dasižinojes kas į 
atsitiko

— Puolė jieszkoti viesznios, 
bet jau buvo pervelu. Paskun 
paaiszkejo, kad ta boba nebe- 
viena moterele apgavus tokiu 
pat budu. Moteris U. nepuolė 
jieszkoti apgavikes, bet nusi
daužė pas kita tokia pat apga
vike — kortu meteja ir tai dar 
rubline paaukojo, o dabar ne 
piningu ne drabužio. — Žino
ma, jeigu ta moteris but lai
kraszczius skaieziusi, tai but 
mokėjusi nuo apgavikes apsi
ginti ir dar burtininkei nebūt 
rubline nuneszusi.

ATSAKYMAI
M.B. East St. Louis, Mo. — 

Acziu szirdingai. Agentu 
“Saule” ne turi, nes skaityto
jai yra muso agentais ir kož- 
nas stengėsi kanodaugiause 
platint muso laikraszti už ka 
szirdingai esame dėkingi.

Z R. New York-— Žinoma, 
jog kožnas žmogus ne nužiūrė
tas ir ne židas, padonas kokio 
norints sklypo gali su pasz- 
partu važiuoti in Rosije. Nes 
reike ir tai suprast gerai, jog 
Rosije niekam ne gvarantina 
inleidimo. Geriausiu paszpartu 
yra, “piat rublej."

Senam Kapsui, Philadel. 
phia.— Apie “Viesznage" 
tilps atejnancziam No.— da 
bar nesuspėjom.

QZESZIOS KVORTOS
w DEGTINES UŽ 81.00

VALSTIJOS KASIJERIUS LAIKO PININGUS BANKE

MERCHANTS
BANKNG TRUST COMPANY

MAHANOY CITY, PA.

Visiszkas Turtas
Visiszki Depositai

$739,566.97.
$537,569.34.

Turtai yra 137į Procento Depositu.
Tas yra protekcija ir susiligiua su sargiausais 
Bankais szitam Steite.

Kapitalas )
Pervirszinis į-$201,925.
Profitai J

37į procento depesitu.
Tas parodo kaip szitas Bankas auga.

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

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

...DIRDKT0R1AI...
W. RYNKIEWICZ 

L. ECKERT.
A. DANISZEWICZ.
J. HORNSBY.

M. GAVULA.
W. J. MILES.

Puikus Pluszinei Kotai del Moterui
Pardavimas geriu Kotu pigiai.
Pirkome ju daugybe ir paženklinome pigia preke 
idant greit parduoti.
Mes parduodame daugiaus Kailiniu Kotu negu kiti 
sztorai visam paviete.
Musu kotai yra teip kaip apgarsinti.

fTi I I I IX.I A Mahanoy City, Shenandoah
'"J Mt. Carmel, Landsford.

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

S. 8. Pittsburgh, Pa.
Vienintele lietuviszka Bunka, uždėta per 

paežius lietuvius ir randasi po priežiūra 
Valdžios. Priimam pinigus Hiiczžedinimui 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus mu* 
pinigus mokam 4-ta procentą, pnskaitant 
kas 3 menesi a L Sinncziam pinigus in visat 
dalis svieto, greit ir pigei, parduodam 
laivakortes ant visu linijų ir geležkeliu 
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Iszdirbani 
visokios ruszies Rejentalnus Dokumentus ii 
vedam provas senam krajui. Rejentelnn 
kancelarijayra rėdoma per valdiszka notare 
J. G. Miiiaucka. Užkviecziam lietuvius ii 
Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest mums 
jusu bankinius reikalus o per-itikrisit, kad 
viskas, kas yra kalbama czion yra teisyl* 
ir bus iszpildyla greit ir teisyngai. Piui^uf 
siunezant paczeduruui in Banka, arba siusi 
in Lietuva, galima siųst Pnczto Money 
Orderiu, Kegisti uotam Uaiszke, ar peJ 
Expreso Money Orderi.

ItiiHiszkai Amerikouiszka Linija.
Vienatine be persediino Linija tarpe Amerikos ir Rusijos.
8-Į dienu in Roterdamą 11 j dienu in Liepoja

III klanu $31. n • • i • i . III klasa $33.II ” $45 rDcI wnulkesmu žiniukreipkitesin musui „ ,, *
t »» *.-o’ LAgentus ir ccntraliszka kontora. J , ,, ’T-J flOA. 1

A.E. Johnson & Co.,(Generai Pusenger A|t».) 27 Broadway, New York, N.Y.

NAUJAS ŽEMINIS TA VORAS
Sziame laike aplaikome visokiu labaipuikiu Rudeniniu Apredimu 
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. L’žpraszome viaus atsilankyti 
ir pamatyti azita Nauja Ta vora, kokio kituosią Sztoruose vargei 
galima rasti. Szitas Ta voras susideda isz Naujausiu Rudeniniu 
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku, 
Jekiu, 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 Knkszto turime visokiu Szlebukiu, Keipu 
Kepuraicziu ir t. t. Galima pas mumis pigiaus pirkti negu kitur. 
Ateikite o patis persitikrinsiie kad pas mus geriausia pirkti.

( ESF*Pas mus dirba Lietuvaites. 

hR h OOR 1 122 W. Center Str.111U U1UUU I Mahanov City. Ps
26 Metas Senas Laikrasztls

VIENYBE LIETUVNINKU 
iszeina kas Sereda Brooklyn, N. Y. 
uVienybe Lietnvninkn” didelio 
formato 12 puslapu, talpina moksli- 
szkus straipnius ,eiles, feljetonus nau
jausias žinias isz visos pasaulės, 

paezios Lietuvos savu korespondentu 
“Vienybe Lietuvninku” buvo 
visu pirmeiviszku organizacijų organu 
dirbo ir dirbs žmonių gerovei.
Szimet 10d. Vasario sukako 25 metu 
kaip iszeina, isz tos priežasties iszlei- 
dome dideli žingeidi! J ūbi Įėji Iii 
numeri, kuris liks tik istoriszku 
atminimu, nes pirmas da Lietuviszku 
Laikrasztijoj. Kurie užsisakys ant 
metu užsimokės $2. gaus ta numeri, 
kaipo dovana.

Metams : : $2.00. 
Pusei Metu $1.00. 
Užrubežin $3.00.

jnuoiuo z.llliun visua pusuuies, L
dauginusia isz Lietuviu gyvenimo ir | ZemplioHU.

“VIENYBES
LIETUVNINKU"

Prenumerata
Užsiraszyti galiniu visada

Tik ka iszejo!
Severo Lietuviezkas Kalen

dorius ir Sveikatos Vadovas 
ant 1912-tu metu yra jau ga
tavas, užtat meldžiame kiek
vieno pasiimti sau viena jo ek- 

Duodame ji do-
vanai!

Apart kalendoriaus žinių ja 
me telpa paimtai ilgu ir trum
pu straipsniu straipsneliu, pil
nu praktiszku ir naudingu kiek 
vienam žmogui informacijų.

Ta kalendorių reikia būtinai 
turėti kviekviename name. Pa 
siimk ekzeroplioriu to kalendo 
riaus artimiausioi aptiekoi ar 
paprasto! vaistu krautuvei. Jei 
tenai neturės, kreipkis laiszku- 
eziu pas W. F. Severą Co., Ce
dar Rapids, Iowa.

Didelis Teatrus.
Minersville teatraliszka 

Gužuczio kuopa parengė dideli 
4-veiksmu teatra po vardu 
“Litvomanai” atsibus 18 diena 
Sausio ant Minersville opera 

sales. Prasidės 8 ad. vakare 
Durys atsidaro ant 7 — tos 
adynos. Inžanga 50ft — 35^ 
25^ ir 15^f vaikams.

Kad iszplatinus žmonele musu paskelbusius 
gėrimus pasiusime kiekvienam savo lesiomis 
‘ ZANOL ’Seiziaj pilnas kvortas Degtines už $1 
su lyg iusu pasirinkimu. Pasakykite ko norite 
Rye, Bourbon, Corn ar Sour Mash Degtines, 
Gin,Kum,Peach, Apple,Apricot ar Konjako 
Brandies ir tt. Neduokite pirkliams dideliu pelnu. 
Parodysime kaip. Mes esme prityrė degtines 
dirbėjai ir parodysime kaip kiekvienas gali 
pasidaryti gėralus namie, SUTAUPANT 
PEN KIAS11ASZIMTA NUOSZIMTI 
PIRKLIU PELNO su pagelba ‘‘ZANOL” 
Extrakto. įstatymu leista. Padaroma in 
dvi minuti. Gėralas padarytas su “Žano!” 
yra labai skanus ir grynas. Gauta Aukso 
Medaliai Uolnmbijos Parodoje. Tukstanczini 
Modalia Columbljoa Parodoje. ‘ Tuketanczlai pa
tenkintu vartotoju. Gvarantuota sulyg Suv.Vaiet. 
Gryno Maisto Ir xnistu Instatymnla No 22115A

Pameginimui Viena Kvorta Degtines Dykai 
Pamėginkite kaip tik jus sau norite ir jeigu tai 
nebus geriausia degtine sugražinkite likusia mu 
me atgal mueu leezomie o mes sugražinsime jums 
pinigus. Siuskite užsisakymus szandien o mes 
pasiusime “ZAN'OL". Sieizlu Kvortas Dtillnss uz Ii. 
Viską mes apmokame. Reikalaukite kokios ru«zies 
tik norite. 12 pilnu kvortų $1.50; 24 kvortų $2.80. 
DYKAI! Knygute “Paslaptis ir istorija degtines 
dirbimo namie“ pasiusime kiekvienam kure tik 
suteiks mums savo adresa.

Universal Import Co, ,

Kas nori gaut tik
JI BILEJ1M NUMERI 

prisiusk 10c. markėmis, o tuoj gausi 
Paprasta numeri peržiurejimui 
siuneziame dovanai, raszik toi.

Užsiraszant “VIENYBE LIETUVNINKU” 
reikia siųst prenumerata (Money- 
Order ar Registruotu laiszku pinigai) 
ant vardo leidėjo szituom adresu

J. J. PAUKSZTIS & 00.
120-124 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.
LIETUVIO KRAUTUVE.

Pas mane galima gauti naujausios 
mados laikrodėliu, žiedu, armonikų, 
skripku, ir visokiu muzikaliszku 
instrumentu. Geru britvu, (kukuo
jamu maszinukiu, albumu fotografi
joms historiszku ir malda kningu, 
popieru laiszkams raszyti su pasiskai
tymais ir dainomis, su drukuotais 
aplinkui konvertais, tuzinas 25c., 5 
tuzinai $1 Perkupcziams 1C00 už $6 
magiszkos kazyros su kaziromis gal 
iszloszti daug piningu, §3. Kas norit 
mano naujo didelio kataliogo, prisiu 
skite 2o. marke ir aplaikysite jin rasi
te daugybe naudingu daiktu.

Nau jai iszejo isz spaudos labai rei
kalinga katalikams kninga ‘Szaltinis’ 
su puikiais apdarais kasztuoja $2.

Kreipkitės ant sziuo adresu:

W. WAIDELIS
112 Oram! Street Brooklyn, N. Y.

Dovanai
Atsiusime rauso kalendorių 

ant 1912 meto, knygos formate 
su gražeis pasiskaitimais. Pri- 
siukyte savo adresa ir 2^ marJ 
ke o gauksite kalendorių pel! 
paczta dykai.

Bischoffs Banking House!
287 Broadway / 

(•j •}) New York ---- —----------------------
Vargoninkas.

Gerai žinias visas balti
nes pareigias ir gerai iszavi- 
nes muzikoje, pajeszko /tos. 
Adresavokyte. i »1)

Leo Wassowski/ 
227 Highland /f, 

Chifer, Pa.

Ant pnrdavli).
Namai ant keturi^amiliju 

ant viso loto po no.. 
West Center iilycz) Dasiži- 
nokyte ant adreso) (r J’) 

Thomas Hapney
12 E. M/St 

Mah>y City, Pf

4-606

(r r)

Nemokėk dykai 810.00,
Apsigarsintoju. Jeigu apser 

gate liga, tai eikite pas savo 
miesto aaktara.

Jaigu turi dantų gėlimą: kor 
nūs ant kojų, tai gausi po 5^ 
gyduole. Jaigu nepagelbetu 
bus sugražinti piningai. Teip 
gi iszsius placzes informacijas 
no ko plaukai slenka ir plin
ka, pleiskanų atsiradymas ii 
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 & Ma’n Sti. Plymouth, Pt. 

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

Garsiu Lietuvlszku-Lenklszku Vaistu.

Kiekvienas Lietuviszkas Sztorninkafl 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kad musu 
tautieczei reikalaudami galėtu nusi
pirkti ir nereikalautu iszduoU 
piningus dovanai kokiems nore apga
vikams tose apielinkese. Sztorninkai 
raszykite pareikalaudami mos gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuviukas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojame.
Egiutero .. .....................................-^C-
Egiutero No.2................Ak’
Zniijeczuik............ 25c., 50c.

Meszkos ... ....................................
Treianka........ . ..............................
Linimentas vaikams...................
Gyduoles nuo Kosulio...............25c.
Licųiiu Bahamas    .................*5c.
Anty-Lakson del vaiku-.... 
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c. 
Vanduo nuo Akiu....................... 25c.
Ugniatraukis................................^5c*
Skilvio Laszai........
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir

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

skaudėjimo............................... I®0,
Laszai nuo Dantų............. ............^,c-
Most is nno gedimo ir prakaitavimo

Kojų................................  -'^c-
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Papauto. 
Gyd. nuo Grippo......
Plauku apsaugotojas.. 
Muilas del Plauku....
Milteliai nuo Kepenų. 
Rožes Baisumas..........
Kinder Balsamas........
Bobriaus Laszai.............
Sz vein intojas..................  35c.
Kraujo valytojas.......... .............$2.00.
Nervu Ramintojas....z-..........$1.00.
Egzema arba odos ujtlegiuias

pas Vaikus........... ...............$1.25.
Pleisteris (Kasztavoi)................25c.
Pamada Plaukams......................25c.
Gyd. nuo skaudejino Ausise...... 25c.
Gyduoles nuo Rieuins.................. 50c.
Vengriszkas Taisytojas Ūsu..... .15c. 
Inkstu Vaistas.... ........ 25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles-.........................25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arija

abelnai skausmo ir skarbutis $1.25. : 
Gyd. nno Parku ir Niežu....... $2.00.
Gyd. nuo Dedervines..... . ........ $2.00.
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $6.00,

.25c.

...15c.
.$1.25.
...50c.
...10c.
...35c.
...25c.
...25c.
...50c.

J. KAZLAVCKAS
Parduoda Saipkortes,

Už kompanijų preP ant geriausiu 
ir greioziausiu Bivu. Pardarau 
visokius Dokumetus ir paliudyjn 
per Konsuli. /Duodu patarimus 
visokiuose reikalus-

J. Ktflauckas
73WestStAew York,N.Y.

Geriamas Lietuviszkas 
Sziauczi/ir Czeveriku Sztorai.
Panluod/ix’kius npaiavimus už pigesne 

preke negųbir. Užlaiko visokiu Czevenku 
ir Pautap? deĮ vyriu, moterių ir vaiku, 
Geriausiuikurinius ir guminius darbinius 
Czebatusf Uzeverikus. Priima visokius 
pataisym’b; atlieka darba drac&ai, puikiai 
ir pagal /ujausia mada, pigiau negu kiti. 
Pirkyte *o aysiavimus pas mane o busite 
užgnnedH ir Biiczedinaite piningus.

Vaikis ir Mergaitėms turiu puiku baltu, 
geltoniar kitokiu koloriu Czeveriku ir 
rantau ir per szita menesi parduosiu už 
labai pa preke. Neeikyte passvetimtau- 
teziusrkyte pas tautieti:

imona Waluna
526 W. Centre UI., 
itlianoy City, Penna.

N0I IKEWiCl

No.6

Nusipirkite sau 
Buteliu
NORKEVICZIAUS NO. 6.
Geriausia Arielka___

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

keletą

Visam

S. Norkewicz
408 West Mahanoy Ate.

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 asubiszkai arba pet 
gromata. Mes visada turime daugybe 
visokiu Namu ir Farmu, dydeliu 
mažių už labai pigia preke.

Adresavokite

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

137 N. I3lti. St., Phllidtlpbls/Pi

Ant Vlio Meto fŽ Sof 

Ant Fui Meto |l.tt A

girdėt:

npKABT NEDEL1XI

“SAU
jy TAI VIENATINIS LTETUVISZ 

KURIS I8ZEINA DU-KA.

EZELNA kas utarni

Prenumerata

jifilLVT GR0MATAS IN REDY

W. D. BOCZ' 
w. SOUTH AI

Steitai jau ne 
steitos, nes 48, ba ne si 

įsidėjo kitas steitas (gu! 
je) New Meksiko.

Civihzavotas svietai ini 
teztamo afrikonu kuris 

Kelias eurme portogaliez 
fczininkus ir iszkepe gyv 
|jtie laukinei Afrikonai 
Is.ietas jau ūžmirezo ka . 
bilai darydavo su taiseif 

jonais Brazilijoj, kuriuo! 
iškepo idant isz ju isz 
iptybe kur randasi ai 
adabrae!— Ar-gi jau 
eimirszo apie baisės 

i kokias uždavinėjo ai 
aniszku murinu neva] 
sviesti portugalieezi 
I dabar tasai sztama 
ka už papildytas b 
i.

Katrie ne užsimoki 
šule” ant szio meto, 
iloniogai atnaujina 
ata, kad galėtume 
nauja kninga. Ne 
i turime bet ne nor

I Itujn sulaikyt.

Giaro ant sviet 
indže vieni ant k 

saviszkei ant 
i jagn atsiranda 

S’ ku, jago kassa d 
u savo konfrat 

dna diena artinasi 
ik ir terp Apasz 

įįjBraiiP, katras 
"/ffliavaldžei iždav 
O Tankiause už p; 
i lejiste piktu už.-

Jre jau ne viena1 
ipriglaudže kok 
ii žalti, aprėdo, 
iarba parūpina 
ii tuom, jog pi 
geresnes progo 
i geradeju,— 
i skrineles burd 
ja ant sausu bab 
i atsiranda terj 
j del savo geri 
ighnde ir pri; 
iįt mokslą, ka 1 
kuoka!
Bjanre paveizi1 
Sorint nobažnn 
du i-z juodo l 
aku del visu t 
kine krikszi 
Tai ne kata!

■f

Ii 6 dolerius 
t kanadietis, 
fl iszpilde pu 
iilaybas laime 
Etas per uli< 
ttni ezalti je j 
Dcj moterių 
ktiinejo tam 

Po lenktiniu ’ 
Hanse:
- Ar tam 

iultil
- 0 ar ta 

»saitas!
- Veidas 

in papratus 
— Suprasi

as turiu ve 
no,- atsilif 
sužėrės 47 d

lankei k 
kala iszemi 
nkesiszku 
lietuviszka 
nisidruiint 
inr. Jau 
Penn-ylv 
000 w 
ba kasi 
sos balt 
drutyb 
Stengt 
lingiau 
pienu.




