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No S!)KAS GIRDĖT?
Stebėtinas dalikas, kad Tur

kus ne gali duoti sau rodos su 
kelioms mažoms vieszpatys- 
tems, o kitados apmalszydavo 
visa harema paežiu.— Muso 
vyrai su viena motere turi 
daug ergelio.

Tula moterėle Kansas City 
užmokėjo §50 už vyra. Jago 
jisai bus geru, tai da užsimokės 
moterėlei, nes jago yra politi- 
kierium, tai ezkada tuju pi
ningu, ba ir teip ne turės isz 
jo džiaugsmo.

Pagal apskaitima Rev. J. H 
Smith, tai Niw Yorkas ka- 
nedelia ižgere 30,000,000 kvor
tų alaus, 40,000 kvortų szam- 
pano ir 5,000.000 kvortų gu 
zutee.

Pagal atidžiai padarytos 
apyskaitos, szimet nuo Nauji 
Meto lig eziolei Amerikoji 
iezleista viso-pro-viso 50 var. 
dais lietuviszku kunigu. In ta 
skaieziu, žinoma inejna ir 4-8 
puslapei lapeliai (broezuras).

Lietuviezku laikraezcziu tu 
rime 23. laz tu: sanvaitiniu 
9, mėnesiniu 9, puseanvaitiniu 
2, dvieanvaitiniu 1, trimenesi- 
niu 1, neregulariszku laiku 
1.— Vienybe.

Susivienijime Lietuviu Ry
mo Kataliku Amerikoje nuo 
Liepos menesio sziu metu bu
vo sziek nariu: I skyriaus: pil
nųjų 5,598, suspenduota 373, 
iezbraukta 150; Il-ro sky
riaus: pilnu 19, suspenduotu
1, iszbrauktu 1; III ežio sky
riaus: pilnu 64 ir suspenduotu
2. Vaiku skyriuje yra: pilnu 
425, suspenduotu 31 ir 4 isz 
brauktu. — Draugas.

Pennsylvanijoi džulajau 
meneeije gyme 18,480 kudy- 
kiu o 781 ne gyvu. Tam pa 
ežiam menesije mirė 9155 yps- 
tu, terp tu atėmė sau gyva, 
tęs 65, o kasiklosia pražuv 
116. _

Pannaites ir naszlaites, tūry 
te giara proga iszteketi. Fil 
pinuose randasi net 5000 geia 
apmokamu jaunikiu kurie u> 
dirba ant meto mažiausia 200 
doleriu. Tieje jaunikei pajes; 
ko paežiu, nes filipiniet 
jiems labai pabrido.

i:\ri.l.l.D AT THE MAHANOI < ITY.PA. POST uFFIUE 
AS SECOND CLASS MAIL MATTER.

Ministeris skarbo Mac- 
Veagh iždave paliepima vi
siems geležinkeliams ydant 
praszalintu isz visu vagonu 
visokius stiklus ir bleszines 
del gėrimo vandens, nes per 
tai tik platinasi visokios ligos. 
Pasažieriai turi turėt savo 
stiklus arba pasidaryt isz po- 
pieros jago geidže giarti.

Atsiranda kaip kokiu raszti 
ninku, ka prisiuneze in Baltru 
viene arba Taradaika be pa- 
raszo. Isz tokiu gromatu nie 
ko mes nedarome. Geras žmo
gus, visada teisybe raszo ir ne
sibijo savo pravardes ir adreso 
po daneezimu padėti. Mes vie
nok neižduodame pravardes 
niekam, norint žine yra nekal- 
cziause.

Ne vienas susikivirezina su 
mergyna arba turi piktumą 
ant kokios moteries, tuojaus 
gazdina “Baltruviene”, jog 
nuraszys ir sarmata padarys, 
kitas ant kuningu ir t. t. To 
kiu gromatu mes nereikalau- 
jeme ir jokios naudos ne turi 
me isz ju.

Ne gana, jog vieni ant kitu 
Lietuvei pasikelineje ir visaip 
kerszina, nes ir del paties Die 
vo atvyra kare pakele. Nevet 
židai, kurie suvis in Kristusa 
netyki, ant jo teip neplauszke, 
kaip nekurie Lietuvei turi lie
žuvi paleidia. Kas tikybes isz- 
eižada, tas geru Lietuviu ne 
bus niekada.

Port Huron, M ch , nesenei 
mirė murinas, kuris paskuti
niuose metuose persimainė ant 
balto žmogaus. Priesz 18 me
tu ant jojo kūno pasirodinejo 
balti pletmai, kurie kas kartas 
dydinosi net ant galo visas kū
nas stojosi baltu. Tasai muri
nas vadinosi Robert Patterson 
ir turėjo 98 metus senumo.

§ Minersville, Pa. — Nede 
los diena kada pati Juozo 
Debskio sugrįžo isz Ilazletono, 
rado savo vyra negyva su nu
laužtu sprandu, kaip rodos tu
rėjo pasikarti o kūnas vėliaus 
nupuolė žemyn trepais. Debe
sis buvo dydelis atskalūnas 
eme szliuba du menesius ad 
'alos. Sudže Brumm davė 
jiems szliuba. Buvo tai Lietu
je.

Paveikslas dydžiausio kariszko laivo 
“Wyoming” nutrauktas nuo tilto Brooklyne.

Maliitnoy City, Pa. Utarninkas 5 Lapkritis (November) 1912ISZ AMERIKOS.
Iszkcpe ant sinert.

Bradford, Pa.— Arti Smeth
port užsidegė namas farmerio 
Stickler, kuriame gyveno szei- 
myna Edger Evans su penkeie 
vaikais. Tėvas su vyriausiu 
sunum buvo ant medžiokles, 
motyna bažnyczioje o likusie 
radosi po priežiūra apsivedu- 
sios sesers, kuri ižgialbejo tris 
bet ketvirta nespėjo iszneszt 
isz liepsnos ir nebagelis iezke- 
pa gyvu.

G vaikai in 13 menesiu.
Franklin, Pa.— Nesigailėjo 

garnys apteiki Mrs. Stejhan 
Nagette isz Frenchtown, sze- 
szeta vaiku in laika 13 mene
siu. Turėjo jieje 15 vaiku m 
laika 12 metu nes isz tu gy
vais yra 13. September! 10, 
1911 pagimdė trinukus, dvi 
mergaites ir sunu, o praejta 
sereda tris sūnūs.

Perpjautas pusiau.
Altoona, Pa.— Sunku mo 

terei jago vyras mirszta pa
prasta mirte arba užmusza 
kasiklosia, nes da arsziau, ja
go pati buna liudintojum mi 
rimo savo vyro ir ta dai bai
sios mirties kaip tai atsitiko 
Cahranieniai isz Alberta. Jo
sios vyras Robertas 58 metu 
senumo, nuejas prie sukamo
sios pjuklos su pagialba garo, 
ka tenais prie josios pataiei- 
nėjo. Sztai puolė tiesiog ant 
stalo o piela pagriebus Ro
berta perpjovė pusiau. Stuob- 
ns su galva da buvo gyvas 
per kelioleka minutu ir ateie- 
veikinejo su alpstanezia pa- 
ezia.
Svarbi žinia del ateiviu

Waihington, D. C. — Tėvai 
arba gymines atejvio, kurie 
czionais pribuvo uždarbiaut, 
panesztu arba sužeidimus arba 
butu užmusztu laike darbo tu 
ri pilnas tiesas jeszkoti atligi 
nimo isz tėvynės teip lygei 
kad ir czionais gyventu.

Suv. Steitai padarys tokia 
sutarte su Italije ir su kitoms 
vieszpatystems kas kiezasi tu
ju tiesu. Senatas ant to jau su
tiko.
Murynenužudė 21 ypatas.

Lafolette, La. — Klementy- 
na Barnabet, muryne, kuri nu
žudė suvirezum 21 ypatas, pri
sipažino prie žudinfeziu ir li
kos apsudinta ant viso gyveni
mo in kalėjimą. Toji juoda 
ižgama kalbėjo, buk pradėjo 
savo žudinstes Rayne, kur nu
žudė motere ir trejetą vaiku 
Isz tenais nueidavo in Lrfolette 
kur nužudė ezeimyna Andre; 
po tam nužudė motere Randall 
ir’penkis vaikus, žudinetae 
papilde su pagialba kirvio. 
Del ko žudė nekaltas ypatae, 
tai priežasties neiždave.
Pastoris sužagejo tris mer

gaites, už ka turės 
mirti

Greenville, S. C. — Pastoris 
Thurston U. Vaughn, kunin- 
gužis babtistu bažnyczioje, li
kos pripažintas kaliu už suža- 
gejimo trijų mažu mergaieziu 
ir už tai turės mirti ant elek- 
trikinios kėdės, 20 Gruodžio 
kalėjime Columbia.

Vaughnias prisipažino, prie 
vieko. Turi jisai prezia ir duk
rele kurioe nesirado audė laike 
teismo. Paetoris paejna iez ga
na turtingos ezeimynoe.
Turi G2 metus, susilaukė 

dvilinkus.
Portland, Me. — Garnys 

apteikė dvinukaie paeze Jono 
Waring kuris turi 67 metus 
senumo o jojo pati 62 metus. 
Kožnas iez vaiku svėrė po asz- 
tuonis svarus.

Nenorėjo giart arielkos — 
likos nužudintu.

Sharon, Pa. — Už tai kad 
Jonas Marinovicz nenorėjo 
giart arielkos, likos nužudintu 
per savo drauga Frana Spicz- 
ki. Abudu inejo in karezema 
o kada Franas užfundino, Jo
nas atsisakė gerti arielka nes 
paėmė “sodes”. Franas teip 
inirszo ant savo draugo kad 
tasai negere arielkos, szove in 
jin kelis kartus pataikindamas 
in plauczius. Szpiczki areezta- 
vojo.
Szeszios miniszkos paau

kavo gyvastį del siera- 
teliu.

San Antonio, Tex. — S a- . . , j ?-ežios miniszkos sudegė r.j- j? 
gialbedamoe sierateline x A 
glaudoje Szv. Jono name pv»- 
glaudos del sieratu, laite keva 
ugnie sunaikino taji narnu 
Priek tam du vaikai teip-;,i 
rado mirtijjugnije. Tame lail-e 
radosi priglaudėję 90 vaiku 
turyncziu nuo 2 lig 12 me u 
senumo.
Per sapna rado aukso kl

aikias.
Shepperton, Vie.— Jouj 

O'Connell gulintys ligonb. . - 
je, turėjo nepaprasta ss> 
kuriame mate turtine"’..- kas k- 
las aukso arti O.uiambo—sap
navo ta pati sapna penkis kri
tus. Apsakė apie tai sarp 
draugui kurie gulėjo szale ja. 
Kada abudu pasveiko, nuke
liavo in taja aplinkine kvr 
mate aukea c kad„ 
kasti isztikruju užtiko aukea.
Mulas užmuszi savo 

priesza “skelia”.
Laivrencaburg, Ind. — Prie 

rubežiaus Kentucky radosi 
mulas, kuris dalibavo iezpa- 
niszkoje kareje po Roosevel- 
tui. Tasai mulas nuo kokio 
tai laiko trauke vežimėlius su 
anglimis prie upes Ohio. Nuo 
senatvės pasiliko szlubu. Loc- 
nininkae nusiuntė jinsant “los- 
kavos duonos” ant žalosios 
pievukes pas savo pažinetama 
in Kentucky. Senas mulas bu
vo pripratęs prie savo dinsto, 
perplauke per upe ir vela sto
jo prie darbo. Nuliūdo labai 
kada paregėjo prie darbo prie 
sza — kita mula. Teip inirszo 
ant savo prieezo, jog atsisukęs 
užpakaliu spyrė savo priesza o 
po tam nubegias in tvarta puo
lė negyvu. Veterinorius nuta 
re, jog mulas pastipo ant szir- 
dies ligos. Insp’Ttas mulas teip 
užpyko, jog užstraikavo ir ne 
nepasijudino isz vietos prie 
darbo. — Teip tai milemi 
skaitytojai ir terp mulu turime 
progresą!
Laidotuves vice-preziden- 

to Sbermano.
Utica, N. Y. — Subatoje 

atsibuvo laidotuves miruso 
vice-prezidento Shermano, 
kuriuose eme dalybas pate 
prezidentas Tiftas ir kone 25 
tukstanezei žmonių. Kūnas 
buvo paguldytas czionaityniam 
sode ydant žmonis turėtu pro
ga dirstelėt paskutini karta 
ant mirusio vice-prezidento.

Badai in jo vieta ketina ap- 
rinkt Joną Wanamekeri isz 
Filadelfijos.

Navatnas iižkinkyiniii.
Ne senei pasirodė navatnas 

užkinkymas ant lauku Elizejs 
ku, Parižiuje. Buvo tai ma
žas vežimėlis užkinkytas isz už 
pakalio vežimėlio. Vežimėlis 

.ne turėjo dyselio, nes buvo 
kieravytu priszakineis ratais 
teip kaip ant baisikelio arba 
automobilaus. Tokie užkinky- 
mas turi savo geruma, ba va- 
žiuojentis turi pilna regeyma 
priesz save o ir arklys ne taip 
greit gali iszsigazdyt,

Bulgarai trauke ant pleciaus kares.(SZ VISU SZAUU,
Ciklonas Nikaragvoje
Acapulco. — Kone visas 

miestelis likos suardytos per 
milžiniszka cikloną kuris pra
ėjo pro czionais. Norints nie
ką neužmusze, bet kelis szim- 
tus žmonių likos sužeistais. 
Kelioleka laivu nuskendo.
Iszkase sena muiliję ir 

skarbus.
Cairo. — Akijolokai kas

dami užmiestije, jeszkodami 
senu isto'riszku užlieku užtiko 
ant skrynios, kuri turėjo arti 
dvilekos pėdu. Su didžiausiu 
akyvumu atydare skryne, ku- 
riuoje rado munije gerai už
laikyta — kaip rodos motere 
kuri buvo papuoszta in viso- 
kes brangenybes. Skrynioje 
radosi daugybe auksiniu indu 
ir moteriszku papuoszu, žiedu 
iždetu su brangeis akmenais ir 
rasztas ant papyro. Badai už 
gyvasezio toji motere buvo 
duktė turtingo ir galingo ka
raliaus. Munije ;ir brangeny
bes nusiuntė in brityska mu- 
zeju.
Kudykis su keturioms 

rankutėms.
Calais, Francuzije. — Arti 

czionais gyme kudykis del 
moteres Jean LaFarte kuris 
turi ketures rankutes. D<ri yra 
papraetoi vietoi o dvi ant pe- 
cziu. Kudykis yra sveikas ir 
kaip rodos gyvens.

ATSAKYMAI.
V. J. J. Baltimore.— Fili

pinų salos likos pramintas ant 
atminties karaliaus Filipo isz- 
paniszko valdytojaus, likos at
rastos Kovo 1521 mete per 
Mageliana. Manilla yra gu
bernatoriaus sodyba. Gyven
toju tenais randasi arti de- 
szimts milijonu. Dabar prigu
li prie Ameriko.

B. Ž. Brooklyn.— 1.) Teip 
East River kaip kada užszala 
terp Brooklyoo o New Yorko. 
February 10 ir 11 mete 1856, 
1867, 1875 ir 1888 upe teip 
užszalo jog tukstanezei žmo
nių perejo ant kitos puses.— 
2) Laivas General Slocum su
degė Juniausl5, 1904 mete. 
Ant jo radosi 1329 ypatų dau- 
giause moterių ir vaiku kurie 
turėjo ta diena ekskurcije. 
Isz tu 922 pražuvo, 266 su- 
žeido ir apdege o 141 ižgial
bejo. Kapitonas Von Shaik 
už tai likos nubaustas kalėji
mu ir ne senei jin apleido.

C. G. Cincinnati.— Patai- 
pinom, aezin, praszom pri- 
siunst daugiau. Nepalaukyte 
raszyt.
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Isz kares lauko.

Badai Adrianopolus pa- 
ymtas ir 40,000 kareiviu.

Praga. — Laikrasztis “Bo
hemia” aplaike telegrama buk 
Adrianopolus likos paymtas 
per Bulgarus o teip-gi ir 40, 
000 Turku. Antra dalis tur- 
kiszkos armijos "prasiszalino ir 
Konstantinopoliu ir tokiu bu
do Turkus likos iszguitas iez 
Europos.

Badai Turkus meldže Bul
garu ant perstojimo kares — 
geidže sutaikos.

Nazin Paeha, vadas turkisz 
kos armijos gavosi in nevale.

London.— Turkai sumusze 
Bulgarus po Visza, Remil ir 
Seraj. Bulgarai dingo konia 
800 vyrai.

Carogrodas.— Tris szimtai 
apicieriu ir kareiviu likos su- 
szautais per paliepima kariez 
ko sūdo už tai kad pabėgo nuo 
pleciaus kares musztyneje prie 
Kirhkilissek. Visi buvo rezer
vistai su kureis perdarinei ap
siėjo žveriszkai o priek tam 
neaplaike jokio maisto per 48 
valandas. Kada likos per Bul
garus užkluptais visi pabėgo o 
ju vadas Machumd Muktar 
szove in juosius iez revolverio. 
Už szeszkuma 300 likos nu
baustais mirezia. In kėlės die
nas likos sužeistu 5000 Turku, 
kurios adgabeno in Konstanti- 
nopolu.

Trumpi Telegramai.
§ Noifolk, Va. — Per trū

kimą garinio katilo ant karisz
ko laivo Vermont, szeszi lai- 
voriai baisei likos apszutintais; 
du mirė.

§ London. — Angliję grei
tai parengė 35 kariszkus lai
vus kurie badai ketyna isz- 
plaukt in Balkanus.

§ Pottsville, Pa. — Gerai 
žinomas advokatas ir politikie 
rius W. J. Whitehouse, 70 me
tu senumo mirė Nedelos ryta.

* Astronomai tvirtina, jog 
eaulinem sisteme ira 17 milijo 
nu kornetu visokios didibes.

* Zeologinem sode Wiedniu 
je randasi bezdžionka, kuri tik 
rai puikei moka važinėt ant 
baisikelo.

— Viena geležinkelio sztan- 
ga iszsilaiko tik ant 12 metu.

— Traukija 9 menesiu ame- 
rikas partraukė isz Francijos 
szampano vertes ant 2į milijo
nu doleriu.

Isz Rosiįos Lietuvos 
ir Lenkijos.

Rusijos kalėjimai.
Kalėjimai vyriausioji val

dyba nesenai iszleido apyskaita 
apie Rusijos kalėjimus 1910 
metuose. Sztai tos apyskaitos 
svarbesnes skaitlines

Rusijoje 1910 m., sausio 1 
diena buvo 171,413 kaliniai, 
o 1911 m. sausio 1 d. buvo 
177, 017 kaliniai. Tai-gi laike 
vienu metu kalinu skaiczius 
padidėjo o ir puse tukstanczio 
žmonių.

Jei sulyginti ilgesniam lai
kui pasmerktu kaliniu skai 
ežius nuo 1905 ligi 1910 metu 
tad matoma, kiek tuomet tas 
kaliniu skaiczius užaugo. 1905 
m. daugiaus kaipo ant vienu 
metu aresztantu ratosna nu- 
baustuju buvo ,12,268 kaliniu, 
o 1910 met. jau tokiu kaliniu 
buvo 26,939 žmones. Dar di
desnis skaiczius katorgon pas
merktųjų 1905 m. tokiu buvo 
6123, o 1910 m. skaiczius jau 
21, 742 žmones.

1910 m. iszviso in aresztan
tu rotas pasmerkti buvo 24, 
980 žmonių, o in katorga — 
10,000 žmonių.

Už žmogžudyste — nu
bausta buvo 2139 žmones, už 
užpuolimus — 1933 žmon., 
už nusidėjimus priesz Jo Di
denybes galybe — 1055 
žmon., už sukilimus, maisztus 
ir pasiprieszinimus valdžios at 
stovams — 578 žmon., už ka
liniu ir nubaustuju slėpimus 
— 420 žmonių ir t.t. ir t.t. Už 
neteisinga prisieka buvo tiktai 
4 žmones, 1910 m. nuo kalinu 
sargu ar nuo kareiviu sargy
bos pabege 1089 žmones nuo 
Amūro geležkelio darbu — 
149 žmones; iszviso pabege 
1238 kaliniai. Mėginta pabėgti 
118 kartu. Isz pabėgusiųjų ka
liniu vėl suimta 539 žmones.

Maisztai kalėjimuose 1910 
m. buvo 20 kartu, pasikesimai, 
užpuolimai ir t. t. — 144 kart., 
uždegimai 3 kartus, gaisrai — 
9, 8 atsitikimai buvo toki kur 
kaliniai nužudė kalėjimo ad
ministracijas, kalėjimo sargus 
ir kareiviu sargybos ypatas; 
20 atsitikimu buvo tokiu, kur 
kaliniai nužudė kalinius; 56 at 
sitikimai, kur kaliniai sukilo 
priesz kalėjimo administraci
ja ir kareiviu sargyba. Kali
niu saužudyecziu ir saužudys 
ežiu mėginimu buvo 142 kar
tu. Bet 1906 m. tokiu paminė
tu atsitikimu buvo tiktai 42 
kartu.

Dar paminėtinos skaitlines, 
apie kaliniu sirgimus. Apy
skaitoje matoma, kad in viena 
meta gydytojaus pagelba bu
vo įeikalinga 156,S2 kaliniam, 
(bet in 1910 mėt. sausio 1 d. 
tokiu kaliniu, kuriems reikėjo 
gydytojaus pagelbos, buvo 
171,413 žmonių). 1910 met. 
6000 kaliniu. Limpanczioms 
ligomis mirusiu nuoszimcziu 
skaiczius buvo 7,82, one nuo 
limpancziu ligų — buvęs 1,86 
nuoszimcziu. Nuo koleros mi
re — 34,17 nuoszimcziu, nuo 
džiovės — 29,97 nuoszimcziu 
ir pilvo tifu — 22,89 nuo
szimcziu

Silkes.
Gaudimas silkių ant pa- 

kraszcziu Szkotijos ir salų 
Shetland ir Orkney, ant sziau- 
ru Szkotijos, buvo dabar negir- 
detinai pasekmingas. Visa szi- 
meti pagavima skaito ant 205, 
420 baczku. Isz ”to pasirodo 
jog silkes ženklivai atpigs, per 
ka bus dydele geradejiste 
del vargingesnių žmonių.

Akivos Žinios isz Lietuvos.
Salamiestis.

Panev, apskr. Musu dvare 
buvo lietuviszkas vakaras. P. 
Vaiczkus su artistais isz Peter
burgo vaidino “Ponas ir muži
kai”. Tik tas bloga, kad tvar
ka buvo netikusi: žiūrėtojai— 
reke, staugė, szvilpe ir suolus 
lauže — kaip koki Afrikos gy 
ventojai dyvus pamate:

Joniszkis.
Sziaul. apskr. Pas mus atsi

tiko didele nelaime. Ūkinin
kas K. Leszkauskas, isz Kan- 
cziunu kaimo, bevažinėdamas 
in miszka, pasigėrė ir., beva
žiuodamas per upe Musza — 
prigėrė. Tai ka daro alkoholis!

Papile.
Sziauliu apskr. Musu “Sau

les” skyriuje didžiausia betvar 
ke: nors knygos ir nekokios, 
bet ir tas paezias nariai iszne- 
sziojo ir negražina. Delei at
kaklaus darbavimosi klerikalu 
ir nariai sumažėjo, nes draugi
jai nieko gero neveikiant, nė
ra jokios naudos nariu mokes- 
czius mokėti ir prie jos prigu
lėti. Musu žmones tiktai meld 
žiasi, girtuokliauja, po teismus 
tąsosi ir paprastai savo seno- 
viszka gyvenimą tęsia tolyn. 
Laikas atsibusti ir susiprasti.

Sziauliai.
Kauno gub. Nakti, isz Rug 

sėjo 27 ir 28 d. tapo padary
tos kelios kratos, pas: adv. K. 
Venclauski, daktara G. Sarse- 
vieziu, A. Mikszevicziu ir adv. 
T. Valiuką. Ta paezia nakti 
adv. K. Venclauski suėmė. 
Spėjama, jog delei to, kad bu
vo pažadėta rinkti in Valsty
bes Durna.

Utena.
Kauno gub. Kaip tik Pavo- 

liu pesztukai iszgirdo, jog se
nelis Maleiszka padavė juos 
už sumuszima m teismą, kalti
ninkai nugirdė liudininkus; 
nebe to, kad ir teismui “nepri- 
sigerimo”, pertai ir likosi By
loje iszteisinti, tad isz to 
džaugsmo pragėrė netik visus 
pinigus, bet ir nusiavė batus 
ir basi grižo namon; begriž- 
darni, namon, kasžin už ka su
sipyko ir viena liudininką pri- 
musze. Geda, vyrai, geda.

“Self made man.”
Gazieta “Kur j er Warszaws- 

ki” raszo: “Turėjome proga 
pažint žmogų, kuris da priesz 
15 metu buvo burszu aliniam 
bravare ir vos turėjo elemen
tarini mokslą, dabar-gi užima 
Manachium pirmaeili dinsta 
atskirioje bravorines techni
kos. Ira tai ponas Ludvikas 
Krajewskis, kuris kelaudamas 
in Moskva sveeziavosi Var- 
szave.

Aplaikias paszelpa szimta 
rublu, jaunikaitis nusidavė in 
už rubeže ir no tol elgdamasis 
locnom pajėgom, pabaigi pra
dine alini Erlangen’e Bavari- 
jo, paskui nusidavė in Darmsz- 
tata, kur po keliu metu darb- 
szavimo prie bado ir vargo 
gavo diploma technologo che
miko.

Už paraszima pažvelgos apie 
geriause metodą auginimo ap- 
viniu teipos-gi pritaisimo to 
dirbimo alaus, aplaike Erlan- 
gene lipšni daktaro fdozofijos.

— Ponas Krajewskis, kaipo 
kerauninkas technikinis vieno 
isz dydžiausiu bravoru Ma- 
narchium, gauna dabar 30,000 
marku algos metines.

Dabartės likps pakviestas 
in Moskva, kur keli kapitalis
tai intaisineje dideli bravorą 
pagal abriso p. Krajewskio, 
bus velei sugrisz in Mona- 
chium.

Isz to pasirodo, jog kožnas 
žmogus ir be universitetu gali 
stotis garsingu.



Atėjo jau meneeys Novem beris, 
Ateje neužiigio ir szaltis, 

Žmonis prie pecziaue sėdės, 
Laikraszczius skaitys, pasakas kalbės;

Apie niksztukus ir milžinus 
Ir skarbus užkeiktus.

— Kur kitas niksztukas?

gera szirdi ir paklusnumą pa
dariau tau szlebe kuria ymk ir 
apsimauk tuojaus ant saves.”

Liudyte apsivilko szlebe 
kuri labai gražiai iszrode. 
Lame apžiūrėjusi szlebe tarė: 
“dar tau dukrele trūksta pa- 
puoszimu, ir paėmusi sauje 
smileziu bere ant Liudytes isz 
kuriu pasidarė labai puikus 
žybuliai kurie žybejo, kaip 
žvaigždes ant tamsio dangaus.

Liudyte puolė ant keliu ir 
dekavojo laumei po nesuskai
tytus kartus. Laume jei liepe 
įriszti pas savo serganczia 
motinėlė.

Liudyte nugrįžo ras savo 
motinėlė, kure rado po liepo
mis sedinezia ir laukianczia 
ant jos, jos abidvi sėdo ant 
suolelio ir kalbėjos tarpe sa-

je didžiausiai myliu už visas 
kitas mergaites.”

Tėvas ir visi virszininkai 
kurie buvo ant to perstatimo 
apžiūrėjimo pripažino, kad ne 
viena mergaite nesztant pada
ryti tokios gražios szlebes. To
dėl kunigaiksztis pripažino 
Liudyte už savo suniene ir 
liepe rengti svodba.

Už puses metu nuo myneto 
baliaus atsibuvo puiki veseli- 
ja, kur senas krivaitis suriszo 
mazgu moterystes, Viteni su 
Liudyte. Mirdamas kuni
gaiksztis Kernius pavede ku- 
ningaik^ztyste savo jauniau- 
eam sunui Viteniui kuris 
po tam su savo Liudyte lai
mingai vieszpatavo ir daug ne 
vidonu ingalejo. — Parasze 
K. Gedminas.

Illinojui, badai kur ten Mar
kos, 

Žmonis juokėsi isz vienos, 
Gudros mergynos, 

O ne labai kam tykusios. 
Ten vyruezei ne gerai, 
Bobos isztvirkia labai, 
Po karezemas trankosi, 
Užpundyt provijis'.

Kas bus isz tokiu moterių. 
Ir isz j uju vaiku!?
* * *

HM VYRAI 
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VITENIS.
Sudus Kuningaikszczio Kerniaus.

Apisaka isz Senoviszku Laiku
♦ Lietuvos,

Labai žiloje senoveje, musu 
garsingoje Lietuvoje ant augsz 
to kalno stovėjo piles arba 
drutviete, kurioje vieszpatavo 
narsus ir galingas Kunigaiksz 
tis Kernius, kurie turėjo 5 sū
nūs ir 5 dukteris.

Kunigaiksztis Kernius del 
nevidonu buvo baisus ir nepar 
maldaujamas valdonas, del sa
vo padonu buvo daugiaus tė
vu negu valdytoju.

Kunigaiksztiene Baniuta 
buvo del jaunu mergaicziu 
kaip tikra motina kuri moki
no mergaites verpti, austi, ner
ti ir visokius darbus dirbti. 
Žodžiu sakant laiki vieszpata- 
vimo Kunigaikszczio Kerniaus 
Lietuviai jautės luoši ir lai 
mingi.

Kada viriausis Kunigaiksz
czio sūnūs paaugo in metus 
jaunikaiczio, kunigaiksztis isz- 
leido apgarsinima po visa Lie
tuvos žeme: kad kuri' mergaite 
užaugins gražesni darželi ta 
liks kunigaikszczio suniene.

Tas apgarsinimas padari ne
maža sujudimą visoje Lietuvo
je, mergaites dirbo diena ir 
nakti, kad tik gražiaus pada
binti savo darželius. Atėjus 
menesiui Liepos visa Lietuvos 
žeme žydėjo ir kvepėjo pa- 
puoszta visokiais žolinais ir 
iszrode kaip linksmas rojus.

Kada kunigaikszczio viriau- 
se duktė užaugo ant patogios 
panos vėl kunigaiksztis palei
do apgarsinima po visa Lietu
va: kuris jaunikaitis iszsiras 
genausis isz seidoko szovejes 
tas aplaikis saidoką su auksi
niu lanku ir pasiliks kuni
gaikszczio žentu.

Su tuom apgarsinimu užsto
jo nemažas bruzdėjimas tarpe 
jaunikaicziu po visa Lietuva, 
didi ir maži jauni ir seni szau 
di per dienas ir naktie be pere 
tojimo, kad tik po metu gali 
pasirodyti kuris ka gali.

Ant galo prisiartino paženk 
linta per kunigaikszti diena 
bandavones susirinko jauni- 
kaicziai isz visos Lietuvos ir 
Žemaitijos, kiekvienas turėjo 
prie eaves saidoką ir po pundą 
vylicziu. Kunigaiksztis paski- 
re tam tikra plota žemes susta
tė cielue, kur prasidėjo szaudy 
mai. Kunigaiksztis su savo 
szeimina sėdėjo ant tam ticzia 
pataisitos vietos ir prisižiuri- 
nejo jaunikaicziu galingumui. 
Szaudimui pasibaigus kuni
gaiksztis tarė:

— Mieli mano padonai, 
kaip matau isz jusu narsunai, 
tai nie vienas valdonas ant 
svieto neturi tokiu geru szove 
ju, kaip asz. Už jusu narsu 
apteikiu jus dovanomis pagal 
jusu nuopelną griszkyti pas 
savo tėvelius ir neužmirszkyt 
to ka iszmokot, kad atėjus rei
kalui galėtumėt drasei stoti 
apginime savo tėvynės. Geru
tis sūnūs žuviniko, kaipo vie
nas isz geriausiu szoveju aplai 
ke saidoką su auksiniu lanku 
ir lėkti mano žentu.

Nuo to laiko praslinko ke- 
lioleka metu ir jauniausie ku
nigaikszczio sūnūs Vitenis už
augo ant drūto ir dailaus jau
nikaiczio, ka kunigaiksztis 
kaip visiems savo sunarna teip 
jr jam pasirižo iszrinkti paczia

isz dukterų savo padonu.
Kada Vitenis buvo pabaigęs 

22 metus tėvas apgarsino po 
visa savo kunigaiksztiste. 
“Kad kuri isz Lietuvaicziu pa- 
daris per metu laika del saves 
patogiause szlebe, ta pasiliks 
jo suniene”.

Tas apgarsinimas perskam- 
bejo per visa Lietuva ir prasi- 
deja nemažas bruzdėjimas tar
pe mergaicziu, kurios vienos 
sapnavo, kitos mislino o tre- 
czios jau audė kuo brangiau
sius marginius del augszcziaus 
minėtos szlebes.

Netoli nuo kunigaikszczio 
piles, ant kalnelio po liepomis 
stovėjo szvari stubele, kurioje 
gyveno naszle Jurgutiene ir 
turėjo tris jau suaugusias duk
teris: virinusios vardas buvo 
Auksiute antra Gražule o jau
niausioje Liudyte.

Kaip tik viresnioslos seseris 
dasižinojo kunigaikszczio ap- 
garsinima, tuojaus emes už 
darbo verpti ir austi idant pa
gaminti sau szlebes.

Liudyte buvo dar jauna ir 
nemokėjo nei verpti ne austi 
per tai jei prisakė prižiūrėti 
savo sena motinėlė ir dirbti 
namu darba.

Teip bego dienos ir sanvai- 
tes, o Liudyte triūse apie savo 
serganczia motinėlė, o apie 
szlebe nebuvo jei laiko ne pa- 
mislinti. Viena puikia pavasa
rio diena iszbego Liudyte in 
gire paskirti kvietku del ser- 
ganczios motinos, bevaikszczio 
dama po gire užtiko maža grin 
tele prie kurios prisiartinusi 
paregėjo sena Laume (miszko 
deive,) kuri verpe labai plonus 
siulus. Liudyte prisiartino pa
sveikino laume ir melde, kad 
iszmokytu ja verpti ir austi 
idant galėtu pasidaryti sau 
szlebe su kuria galėtu ejti pas 
kunigaikezti ant baliaus.

Sena laume pažiūrėjusi 
linksmai ant Liudytes tarė: 
“Bjangi mano dukrele tau nė
ra laiko verpti nei austi ale 
turi saugoti savo sena motinėlė 
o apie szlebe asz pati pasini pin 
siu; griežk namo ir apie tai 
niekam nieko nesakyk o kaip 
prisiaitins diena baliaus tai 
atbėk vėl pas mane.

Auksiute ir Gražule dirbo 
be perstojimo diena ir nakti ir 
džiaugės, kad nie viena lietu
vaite negales turėti tokiu szle- 
biu. Liudyte triūse kas diena 
apie savo namini darba o apie 
szlebe ne nepamielino.

Ant galo prisiartino pažen
klinta per Kunigaikszti die
na baliaus, pradėjo rinkties 
mergaites isz visos Lietuvos 
ir žemaityjos kiekviena buvo 
gražiai pasiredžiusi: Auksute 
su Gražule ir pasipuoeze in sa
vo darbo szlebes. Szlebes buvo 
padarytos labai gražiai, kad 
pravirszyno visu kitu mergai 
ežiu szlebes. Pulkai jaunume- 
nes trauki visais keliais in Ku
nigaikszczio pakciu.

Liudyte ta diena turėjo už 
vis daugiaus darbo, nes reikė
jo seserims padėti pasidabinti, 
o antra jos motinėlė ta diena 
labai nesveikavo; todėl Liu
dyte vos tik priesz pat vakara 
gavo laiko nubėgti pas savo 
gera laume. Liudyte žemai 
pasikloniojo laumei, kuri pri
siartindama tari Liudytei:

Brangi mano dukra už tavo

ves.
Kada Liudyte su savo mo

tinėlė linksmai leido laika prie 
linksmai giedancziu paukez- 
cziu, tuom laiku kunigaiksz
czio palociui buvo nepaprastas 
krutėjimas.

Kunigaiksztis Kernius sn sa
vo visa szeimina susėdo ant tam 
tikrai parengtos iszkilmes o 
visas pribuvuses mergaites su
vedė in didele sale, sustatė po 
dvi ir liepe eiti teip vadina
ma rata. Vitenis stovėdamas 
prie tėvo peczio prisižiurine- 
jo in mergaites; po apėjimo 
kelis kartusjisz visu mergai
cziu iszrinko deszimti ku 
rias pripažino turinezias gra- 
žiauses szlebes. Dabar užstojo 
svarbi valanda del kunigaiksz
czio Kerniaus ir jo sunaus Vi- 
tenio, nes dabar isz tos deszirn- 
ties mergaicziu tarp kuriu bu
vo ir seseris Liudytes turėjo 
iszsirinkti sau moterį.

Ilgai Vitenis ant ju prisižiu 
rinejo bet jo sizirdis buvo toli 
nuo ju, potam patikeig tare in 
savo tęva:

Teveli asz eisiu ant lauko, 
kad atgauti grino oro nes man 
pasidari labai nesmagu.

Gavės nuo tėvo pavelinima 
iszejo isz palociaus emi savo 
arkli ir jojo tiesiog in gire 
kur kėlės ėjo pro Jurgutienes 
grintele.

Buvo tai apie devinta valan
da vakaro, nors visur buvo 
tika tik lakeztingala savo gies
mes giedojo. Prisiartinęs neto
li kalnelio iszvido nevatnos 
grožybes blizgėjimą, o kad ge- 
riaus prisižiūrėjo iszvydo jau
na Liudyte su savo motinėlė 
sedenezia po liepomis; kurios 
kalbėjo apie savo seseris ku
rios rados kunigaikszczio palo
ciui.

— Laba vakara jauna mer
geli; — tarė Vitenis prisiar
tindamas prie jųdviejų.

— Nesitikėjau, kad ežioje 
aplinkinėje galėtu raeties to
kia gražybe, delko jus nesira 
dot szendiena su kitomis pa- 
lociuj ?

— Szviesus kunigaikszti ne
spėjau pasidaryti del saves 
szlebes, todėl ir nesirandu pa
lečių j, nes ten yra už tai mano 
dvi viresnios seseris.

— Sakai nepasidarei ezle 
bes o isz kur turi ta neiszpa- 
sakytos grožybes szlebe, su 
kurios gražumu negali susili- 
ginti nie viena mergaite. Tik
rai mergei gal buvai ant dei 
viu baliaus, nes ežia ne žemisz 
kos mergaites dalbas?

— Szviesus kunigaikszti, 
ta szlebe del manes padare ma 
no gera laume ir man padova
nojo ir per tai ji nėra mano 
ranku darbo.

Tame davės isz už krumu 
girdėti balsas laumes, kuri 
tarė:

— Jaunas kunigaikszti ta 
szlebe yra jos nuopelnas už 
jos gera darba, kada jos dvi 
viresnes seseris audė ir siuvo 
sau szlebes, tuomet szi gera 
mergaite prižiurinejo savo se
na motinėlė ir dirbo naminius 
darbus.

Vitenis nusėdo nuo arklio, 
pasveikino pirmiausiai sene 
Jurgutene, potam emes už ran 
kos Liudytei prasze eiti su 
juom in palečių savo tėvo, ka 
Liudyte ne galėjo atsisakyti.

Kada Vitenis invedi Liudy
te ir sale ir pastate priesz tęva 
taridamas: “Teveli szitai dar 
radau viena mergaite, kurios 
meldžiu apsvarstyte szlebes 
gražuma ir verte o asz tau 
prisiekiu ant vimi dievu jojei

Pardavėjo samdymas.

Žabaru vartotoju Draugijos 
sankrovon inejo jaunas vai
kinas.

— Gero vakaro!
— Gero vakaro! Kuo galiu 

patarnauti?
— Girdėjau, tamstos, jiesz- 

kote pardavėjo?
— Taip, jieezkome! Bet 

ankseziau— tai tamsta ar tar-' 
navai kur?

— Neprisejo. Lig sziolia(. 
darbavaus rasztineje. Bet juk 
pardavėjui nieko tokio ypa
tingo ne reikia žinoti....

— Tecziaus.... Ar tamsta 
stiprus?

— Užtektinai.
— Jei tamsta, pavyzdin, su 

prekėmis pasiuntus,— galėsi 
uuneszti ?

— Žiūrint kur tamsta siusi.
— Na, ot, pavyzdin, nors 

in gulinti už trijų varstu nuo 
ežia Baisiu dvara.

— Jei ne didele sunkeny 
be, tai nunesziu.

— Ne labai didele,— tris, 
keturius pudus....

— Tamsta juokies?
— Kamjuokties? Pas mus, 

brolau, vienrankis sargas ir 
tas 2 pudu velka....

— T ur but su arkliu.... ->
— Na, kaip-gi! Su pora! 

Tamsta, jei nori, gali ir arkli 
samdyties, asz nieko priesz tai 
ne turiu....

— Tamstos leszomis?
— To dar tik truko! Už 

ka-gi asz tamsta vežiosiu ? Ir 
savomis pasisamdysi.... Prie 
tam man reikalinga, kad par- 
davėjas butu stipriu kojų, nes 
pas mus nuo 6 valandos ryto 
ligi 11 vakaro nėr kada atsi
sėsti: tai czion beg, tai ten beg. 
Asz be darbo kranksoti ne
leidžiu.

— Vadinas, reikia dirbti be 
atsilsio 17 valandų in para.

— Septyniolika suvirezum.
■— Ir po tris-keturius pu

dus ant kupros neszioti?....
— Taip, po tris keturis.
— Tai tamstoms, jau, to

kiame atsitikime reik arkli 
pirkti o ne pardavėja sam
dyti!.. ..

— Kam arkli?.... Mums 
pardavėjas reikalingas! Girdi 
tamsta?

— Bet ukas-gi pas tamstas 
eis?

— E, tos malones užteks!... 
Sztai ir dabar vienas gyvena!..

— Gal būti isz nelaimes gy
vena, kitos vietos surasti ne 
galėjo....

— O asz kur žinau? Pa
klausk jo.... Bet sztai dar 
kas: jei tamsta pas mane pas
tosi, tai asz turiu tamstai isz- 
anksto praneszti kad mano 
ranka nepaprastai sunki....

— Na, už tai, ar tamsta ži
nai, yra szaltoji....

— E-e, tai tu su ambicija! 
Ne, brolau, mums tokiu ne 
reikia!....

Szi t a szuioteli iszsi kirpk
Tūlas ižduotojas Berime 

pats apgarsina sekanezia gy
duole: Buvau kurezes per 12 
metu ir pas visokius daktarus 
gydžiausi, nieko nepagialbejo. 
O kuom iszsigydžiau tai ir te
gul kožnas kurtynis pabando 
Reike sutrint smuikai druska, 
pripilt trupinėli in plunksnos 
szeinike arba in sziauda, kelis 
kartus per nedelia in ause pa- 
maželi inpuat o neužiigio kur- 
tinista dingsta. Tai konia nie
ko nekasztuoje ir tegul kožnas 
kurtynis pamegyna.

Amerikoniszki c'ciJykai, 
Tai vyruti visai niekai, 

Piningus nuo tokiu reike 
kovot, 

Ba taikstosi pavogt.
Mat už laisve kovoje, 

Kol kito psezia neiszkovoje;
Toji vaiku iszsižada, 

C.c'likui viską atyduoda,
Ir da vyro payma piningus, 

Ir pasilieka biednas žmogus.
Su vaikeleis, 
Nebageleis,

Apleistais per motyna,
Ir ka žmogus gali pradėti 

tads ?
Ar tai vyruezei gerai, 

Tokie tai c ciliku darbai!

* * »

Tiek to, tegul buna ir pede. 
Bet jau Krebse daug žmonių 

daede,
Isz nubodumo vieni kitiems 

neapsileidže,
Be tauriu ir dieliu kranje 

leidže;
Sutemus ejnaut sulaikineje, 
Kaip kokie pleszikai užklu 

pinoję. 
Ir paeziuoti ne geresni, 

Ba konia už singelius arszesni, 
Užpuldineje ir ant moterių, 

Vakare ejnancziu.
Viena toki jau nusudijo, 

Ant keliu menesiu pasodino;
Žmogus piningu ne gali lai

kyt, 
Turi in banka pataipyt, 

Vage vieni nuo kitu, 
Ir neszdinasi po szimts velniu.

Vėjo nesugaudysi, 
Vagio nenutversi,

Nuvažiuoje in kur kitur, 
Ba piningu tur.

Szlektai dedasi terp mus, 
O kas da toliaus bus?

Jago greitai ne apsimalezys 
Tai tokius rakalus ant szaku 

pakabys.

* * *

Per Visu Szventu kriksztynos 
atsibuvo,

Ant kuriu daug sveteliu pri
buvo, 

Gere, valgė, ulavojo,
Szoko, dainavo ir plovojo. 

Terp sv( ežiu atsirado du nar
sunai,

Kaip po Plevnu dragūnai, 
Pradėjo prie visu kabytis, 

Su kulokais grasytis.
Ant galo yisi susitarė, 
Durys placzei atydare,

Ir narsunus lauk iszvare, 
Durys ant ju uždare.

Dabar kerszina tieje kucai, 
Jog del visu atlygis gerai, 

Geriause padarys, 
Kaip apsimalszys.

Ba kaip kerszyti nepalaus, 
Tai pakoeziuot gerai gaus, 

Kaulus pamankys, 
Proto iszmokys.
« « »

Skrantone yra tokiu, 
Netikusiu niekszu, 

Ka gazietas vaginėję, 
Nuo paczto ymineje. 

Kaip pagausyte, 
Žandus gerai atmuszkyte, 

Arba pas yaita nutempkite,
Pusėtinai nubauskyte.

« » »

Szamuokosia boba ėjo in sa 
Įtina alaus,

O ka? ar vienas josios neuž
gaus, „

Boba pas vaita padavė, 
Sudas ant 3 menesiu kvatiera 

davė.
Cze ir antram teip atsitiko, 
Boba ejnant alaus patiko, 

Norėjo kadrilu szokt, 
Taji pradėjo staugt.

Tai ir po visam 
Tegul buna lig laikui kitam.

50,000
KNYGŲ
DYKAI DEL VYRU. Vardas Ir pavardė

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

Tūkstančiai vyru atgava sava tobulą sveikatą, spėkas 
Ir stiprumą per pagelbą tuos knygos. Ji i ra krautuvė ži
nios ir talpina šiam tykrus ulaptibes, kurios vyras turi 
•inoti. Netrotikict sava piningu mokiedami už pautus, 
bevertės, vaistus iki kolaik neporskaitiati šitą knygą Ji 
pasak is kodiel jus kentėti ir keip galėt galiu tinai isigy* < 
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI DYK AL 
Męs užmokam irpačta. Išrašik uiškcie sava varda, pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

L. 302, 22 FIFTH AVE., CHICAGO.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk ji Šendena.

DR. JOS. LISTER & CO.

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie budamfi 
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukio amŽio. katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos, — vysi tie vyrai tur parelkalauil viena Id tuo knygų. 
Ta knyga pasak i 3 keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie įgauna 
. ligas ir kodiel jie netur apsivesti budame tame padeime

Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje keif 
vyrai kurie tur UžnuodIJIrna kraujo, arba ayflll, 

Triperi, arba gonorrhoea, Nusilpnelma, Abel- 
na prašalėti ėpeku, Pragaišti gyvybes sky

stimo, Naktinius nubeglmus, Rheuma- 
\ tlzma, Organiškas ligas, Pylva, Kepenų, 
—-S Pūsles Ir Inkštu ligas- gali but gaiiutinai 
== išgydyti sava nuomuse, privalai ir slapta, su nu- 

žais kaštais. *
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Baisi katastrofa anglių 
kasyklose.

Angliu kasyklose kas me 
tais žūva po daug tukstaneziu 
darbiniūku, o ypatingai szi- 
met baisiai daug žuvo darbi
ninku. Dar neužmirszta viena 
katastnfi, vėl telegrafas pra- 
nesza, apie nelaiminga atsiti
kima, apie nauja kapitalizmo 
auka....

Padekales anglių kasyklų 
rajono Francuzijoje, szimet. 
rugsėjo 3 d. arti Betines "La 
Clarence” kasyklose atsitiko 
b .isi ess diozija, kuriose tuo- 
kartu dirbo 80 darbininku.

In ta nelaimingojo atsitiki
mo vieta, pribuvo visos tos 
ap e'inkes gelbėtoj i skyriai, 
kurie parode savo darbais ste 
betina narsumą, kad net dau
gybe gelbėtojų ir-gi žuvo toje 
požeminėje baisenybių val-ty- 
beje, nes joje atsitiko dar ant
ra syki ekspbozija, kur tuo 
met vėl daugybe darbininku, 
ju gelbėtojų rr vienas inžinie
rius žuvo Bet gelbėtojai ne
pertraukė savo darbu, o vis 
nesze isz kasyklų žuvusiuju 
darbininku lavonus. Tai gi 
iszviso surasta 73 žuvusiuju 
lavonai!....

Žuvusiuju darbininku lavo
nus laidoj nt, dalyvavo dau
gybe darbininku organizsciju 
(susivienyjimu) buvo atstovai 
su prakalbomis, vainikais ir 
vėliavomis, ir isz visu szaliu 
(nuo darbininku), buvo atsius
ta užuojautos telegramos...

Laidotuvėse dalyvavo ii 
Francuzijos valdž'os atstovai: 
vienas isz ju, respublikos val
džios vardu kalbėjo ir skun 
dėsi, buk tai gamta esą delei 
to nelaimingo atsitikimo kal- 
t : mokslas neezas dar užtek
tinai iezsivystes, kad galima 
butu tokius nelaimingus atsiti
kimus nukreipti. O darbinin
kai apie tai kitaip suprato ir 
kalbėjo kitaip. Pasirodo, jog 
tose kasyklose praėjusi meta at 
sitiko isz’viso 295 nela'imingi 
atsitikimai (eksplozijos) su di
desniais ar mažesniais auk u 
skaieziais. Matoma, jog ne pa 
tis kapitalistai, ne valdžios at
stovai nėra pasirūpinę apie to
kiu nelaimingu atsitikimu nu
kreipime. Tankiai kasyklų ur
vuose oras turi 50 nuoszimcziu 
sprogetaneziu gazu, o taip-gi 
tiek-pat dulkiu, kurios leng
vai užsidega ir ekspliozuoja. 
Darbininkai visuomet nurodė 
grasinanti pavoju, o tik kasyk 
lu direkcija buvo kurezia. To
dėl 80 tukstaneziu organizuo
tu. Padekales darbininku var
du, Baslis sziaip atsake in 
valdžios atstovo kalba: “Ar 
ne butu buvę daug žmonisz- 
kiau nukreipt katastrofa, negu 
ja apverkti tuomet, kuomet 
pritrūksta aukoms grabu”! 
Žinoma, Baslis neįtiko ko ka
pitalistams bei ju 'valdžiai ir 
todėl jis savo prakalba užbai 
ge sziaip: “Kviecziu darbinin
kus vienytis, organizuotis o 
tik tuomet, kuomet darbinin
kai bus susivienyje — patis 
apdraus savo gyvybe ir gyve
nimai”

William Rugh kuris paaukavo savo koja del 
Ether Smith ir savo gyvasti ir jojo 

laidotuves Gary, Ind.

SEKITE PASKUI VEDEJA 

ZIRA
\ ra tai populariszki Cigaretai kurie yra szendien parduodami. 

Deszimts Cigaretu brangio-k vepanezio tabako už 5c. 
Geriausi Cigaretai už ta preke,.

Puikios Satino Dovanos kožnam baksukije. Pirkite baksuka 
szendien. Zira populariszkumas yra ju pasiganedinimas.

P. LORILIARD COMPANY

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

Varszavoje, kuris turi auvirsz 15 metu iszbandimi^ 
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant isi 
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktines Trotimu 
Sekios, Sy filis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gyds 
Savvaliszkas Ligas. Jiojo specialiszkumas yra gydimu 
Užsisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, Plaucifc. 
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubegiat 
Užsisnejuaias Ligas kad ir pajinanozios nog Tsvo,

Reikalo raszykito ant adreso 
nn VfU rn Penn At©., Pittsbarg, Pi, 
VUto ikULU AcCbsk tiki i Kaiioiąj
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W. RYNKEWICZIUS
233-235 W. CENTRE ST- 

MAHANOY CITY, PA.

Notariuszas,Didžiau8e Lietuviszka
Agentūra Pardavimo Szipkorcziu 
ir Siuntinio Piningu in visas dalis 
svieto, greiez.iause ir pigiause.
Visi tie kurie per nu s siuntė apie tai geria žino. Iszduoda Dostovierne o 
del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam pavesti. Del Draugyscziu o 
pristatau puikes szarfas, juostas, kepures karūnas, špilkas ir 1.1. o 
Su kokiu nors reikalu kns-link Szipkorcziu, Piningus irt.t., raszykite M 
pas mane o nplaikysite teisinga atsakymu. <

ofeoiioiioaofeofeoMojtoMo;

jltfa 

[liejo ne

liihilh 

■’i

įej» i 
fjdi. Tie 
8bli«ni 
pili in kf 
į takepi 
\įį dtOMS 

įihii- tai 
šakike 
j Miiiiil 
įlifeil ši 
3;JipiillStl 
sppeiprisi 
ja m stikk

JUl gi 
tiĮifiKiimn 

lueMgui 
;5BMiikle 
iwjojjie 

jjsiisigfM 

luote 
ten ne in e 
jSfrietelei re: 
split kiDFzo

Miepia per 
triiflldiill 
itegn in 
i^koris ma1 
iitlone ira 
di htorsia 

tįoie po 
laairjan ci 
asiliok.
!i lieju, neto: 

tin tinginio, 
® it draugo 

. itsojans rakti 
rimis sustve 
’piegina ate 
iMiinkn, too 
.^■lisdii likos 
t perdllutM 
ijprietorasai

Fšibe, nebagas 

USprisipažiūo 
i t'igistes. Nt

* jau dri diei 
iėjim jo vidar 
aii, skiepe 
»tti-Hlaikida 
Seni keturs va 

dūtnodi 
•wipainioti isz 
>illiwkina 

tdewedainks 
“Gopatiriino. 
■iiUmBta tini 

^’ih! pakis' 
1 taetojas. 
'latii JarbszuE 

^ton-jo niek; 
^dirharosi vi 

temaeziau 
ris kovo ] 

’*'0 rauko už 

motina, i 
^itrijo metu 
'^leri. Priesz I

Mokintas 
4 mbinknitijf 
j'lv igi sziol

'■* fliwkinas
’Miiinejimo, : 

itdave i
^[iltosooja 

I'tgiiM kepalo 
’^pabaigos ai

M, papilde, 
'^i Gilai, lez

malimo.
yto, nes apeii 

bpaloka
V 'ta tas pats 

yunkiini zi< 
’^rienok-



RAI
- vyrai kurie bodai 
ei, nerviški, suaicii 
i nanduoii priiazm 
Iena lė tueknygu. 
eikata.keipjieipo, 
udame taše 
mamoje kalboj fe, 
aulo, arba 
jsllpnelma, 1^.

gyvybes u>. 
gimus, Rheut], 
s. Pylva.Iapfcu, 
»• gali ItęJJ 

a _Ai irsh^

i tobulą 
UITOS. Jiintat&j, 
ubes, kunarrate

ip gaktrathtu^j., 
;ods=aVYSAIDiUi 
aiškeše ava vrh,»

dena.

.CHICAGO.
tuu tosulaitai djh! 
jog ju iiuusnsMEa

avo kojaM

r jojo

DEJA

pirdo/JiE 
■ ui 5c.

011!

Idai* 
iiiau

M*
A

Kepaliuko duoneles 
vagis.

Ne persenei su ne paprastu 
intempimu atkreipė aki žmo
nių viena isztarme (virokas)i 
polcijos pataisos Chateau 
Thierry, kur sūdąs praneuzisz- 
kas paluosavo biedna mergai
te no bausmes už pavogimą 
kepaluko duonos isz duonke- 
piszko skiepo.

Prie vedimo provos, audžia 
patire, kad mergaiti gana dirb
ti malonėjo, bet kad darbo nie 
kur ne gavo, ijje nebagele tu
rėjo maitite savo motyna su 
mažu kūdikiu isz jos tik darbo 
pajėgu, ir priek tam jau per 
pora dienu pati buvo ne val
gius, todėl pasidrąsino ir pavo
gė kepaluka duonos. Sudžia 
no bausmes jia paluosavo.

Szitokia isztarme primena 
prova sudita priesz keletą me 
tu gana isz asztriausiu sudžiu 
per sudžia angliszka Ilawkin- 
sa.

Hawkinso isztarme placziau 
tad parėjo negu szioji isz Cha- 
tean-Tliierry, nes Hawkinas 
ne tik kad kaltininką paluosa
vo, bet apskundika nubaudi 
pasiremdamas ant “statuto” su 
dulkejuseme rasztu angliszku 
artikulu. Tie artikulai sutei
kė Hawkinui tiesa, inmestie 
skundiką in kalini už tai, kad 
jiam duonkepiui pavogė bied- 
nasis duonos kepaluka.

Reikalas buvo teks:
Žiemos laike 1902 mete, vie

nas Londiniszkas duonkepis, 
susilaukęs in savo skiepą ga
na gera pažinstama drauga ku 
ris jin paeipraszi in artima kar 
czetna ant stiklo alaus. Duon
kepis gana greitai susitaiki 
ant papraszima draugo, nes isz 
kaiczemos gana jam gerai bu
vo matomas skiepas kur duo
na stovėjo, ir jis prie pasikal
bėjimo iszsigerent, gana gera' 
galėjo vaktuote idant kas isz 
nežinomu ne in eitu in skiepą. 
Geri prietelei ramei kalbėda
miesi prie kauszo apie kelio
lika minutu, ir tame užtemi- 
jo duonkepis per dūręs inei- 
nanti koki sudžiuvnsi ir apdris 
kusi žmogų in jio duonini 
skiepą, kuris matidamas kad 
ten nieko ne ira pasiėmęs ke
paluka ketursvari duoneles, 
pasiglemžė po supliezusiu 
skvernu, ir jau cimbrino per 
slenksti lauk.

Ne nuėjus nebagui eu laimu 
ne keletą žingsniu, duonkepis 
ižbegias su draugu isz kaicze- 
mos, tuojaus szuktelejo polici- 
janta, kurie sustvėrė nebaga 
vagi prie gana aiezkiai matam 
ežiu ludininku, tuojaus kuda- 
sis nupliezelis likos are^ztavo- 
tas ir perduotas teisdarietei 
(sudui) prie euraszitojo proto- 
kulo.

Teisibe, nebagas gana aisz- 
kei pate prisipažino prie papil 
(limo vagistes. Nevalgęs jie 
buvo jau dvi dienas, alkis 
draskė jam jo vidurius neper- 
kenezemai, skiepe ne buvo 
nieko, neiszsilaikidams no al
kio pasiemi ketursvari kepalė
li duonos dumodams, kaip 
nore iszsipainioti isz nagu al
kio. Sudže Hawkinas tuojaus 
paszauke uredninka del iezve- 
dimo viso patirimo.

— Ka tamista žinai apie szi 
ta kaltininką? paklausė ludi- 
niuko tiiinetojas.

— Ira tai darbszus žmogus, 
jisai ne turėjo niekad jokiu 
provu, darbavosi visad sav- 
žiniszkai, nemaeziau niekad 
gerenti, vis buvo paezedue. 
Jisisz savo ranku už darbio, 
maitina sena motina, ir jauna 
jio seseri trijų metu teip—gi 
maža dukterį. Priesz tris me
nesius, jio fabrikantas pas ku
ri dirbo subankrutijo, ir no 
tada, darbo igi sziol ne gal 
gauti.

Slidžia Hawkinas iszklau- 
ses viso to tirinejimo, ir ludi
ninku kalbos, iždave isztarme 
no bausmes paluosuojant neba 
gauž pavogimą kepaluko duo 
nos, ir prie pabaigos ant atsi 
sveikinimo tarė:

— žmogeli, papildei, vagia
te ira grini faktai. Isz punk- 
tualiszko tiesos matimo, baus
mes esi vertas, nes apeina pro- 
voje tas, kad kepalukas duo
nos pavogti, ira tas pats, kaip 
kad pavogti auksini ziegoreli, 
tuom-gi laik, vienok asz tave'

KUR BUNAISZ LIETUVISZKU
KAIMELU

14 metų senas laikraštis

aukos.Džiova ir

būrelis

nuliude

Box 45

vie-

užsikreczia

'ANOL'ANOL. ĄNOLSzi tipi uis
ma-

9-ad. ryte lig 3 popiet 
Su batonus 9 lig 12-od.

HARRISON BALL, Prezidentas. 
F. J. NOONAN, Vice-Prezidentas. 
W. H. KOHLER, Kaaierius.

LIGGETT & MYERS 
TOBACCO CO.

Išeina kas Ketvergį, Chicago, Ill,

SįJ^H^HISKEV

SESIOS KVORTOS
DEGTINES $1.00

kaimo, jis
duot žine

Lengvas, Greitas ir-Ęml\nkus Budas

Kampas Reade Ulicze
Telefonas.* Rorf/b 2822.

Belle Valley, Ohio. — 
Darbai gerai eina, dirba kož 
na diena, uždarbei menki.

— Oras dailus.
— Lietuviu pusėtinas būre

lis, isz tu visokiu atsiranda. 
Del nekuriu sporteliu p. Tara 
daika ketina neužilgio pribu’ 
in pagialba.

Daedy gana.
■— Apsipaeziavo, Jonai, 
gal nori mano paeze pama-

Mano ezvogeris Petras Jokubavi- 
ozins paeina isz Telsziu pav., 8 m. 
kaip Amerike, pirmiau gyveno Pitts- 
burge, o dabar nežinau kur jis pats 
ar kas kita praszau duot žine ant ad-

Bet kaip-gi 
džiova?

Pirmiausia pe

Nori dreses.
— Jau kibą tu ne Dievo 

szirdije ne turi — tari viras in 
favo paezia, — ne senei moti
na pakavojei o dabar kaip 
kvaila klikauji ir visaip plovo

— Patriubik, ana ve, juoda 
drese ne nupirkai tai kaip-gi 
gali gailėtis motinos,

Oshkosh, VVis.— Darbai 
gerai eina net viskas braszka.

— Lietuviu mažas būrelis, 
jagu isz kur pribūtu pora fa- 
miliju tai turėtu gera gyveni
mą.

Mano draugai Antanas Banauois 
ir Kazimieras Palonis abudu paeina 
isz Kauno gub , Panevėžio pav. 
praszau atsiszaukt ant adreso:

J. Makrauskas
6 S. Harlem St, Worcester, Mass

Mano pusbrolis, Dominikas Lau- 
czius, Paeina isz Kauno gub., Wilk- 
merges pav., 10 m. kaip amerike, 
jis pats ar kas kitas praszau duot 
žine ant adreso;

P. Lanozus
1531 Wood St. Philadelphia Pa.

Swoyers Pa.— Dabar po- 
valei eina.

— Oras gražus, szilta.
— Lietuviu nedidelis bure 

lis, isz tu visokiu atsiranda. 
Del nekuriu moterėliu p. Bal
truviene labai reikalinga.

Mano brolis Jonas Adomaviozus 
pirmiau gyveno Minden, ,W. Va, o 
dabar nežinau kur, jio pati atvaževo 
isz lietuvos 17 d. Spalio su dviem 
mergaitėm, jisai paeina isz Suvalkų 
gub., Vilkaviszkis pav., ir gmino, 
Serdoku kaimo, jis pats ar kas kitas 
tegul duoda žine ant adreso o aplai- 
kys 5 dol nagradas. (gg oj) 

V. Adomavicze
116 Kinesland avė Brooklyn N, Y,

Batavia, 111- — Darbai 
gerai eina, dirba 'pilna laika, 
isz kitur pribuvusiam darbai 
nesunku gaut.

— Li.tuviu nedidelis būre
lis, apie 20 familiju ir beveik 
du syk tiek pavieniu isz tu vi 
šokiu atsiranda.

Scranton, Pa.— , Ne senei 
saliune Motiejaus Peredneso 
ant kampo Jackson ir Grant 
avė. likos perszautas in koja 
Izidoris Grigaliūnas ir Kazi
mieras Aliszauckas, Pirmuti 
niam kulka iszeme ligonbutije 
o antram nudraskė koja. Szo- 
viko vardas lig ežiam laikui 
nedažinota bet likos suymtae 
ir uždarytas kalėjime. Tan- 
kiause tokios “sorkes” atsitin- 
ka laike girtavimo per D. L 
ifc VV. pėdės.
11 — Lietuvei czionais tūnoję 
tykei, mažai girdėti kad czion 
lietuviu randasi, tik tada svie
tas dažinoja kada pakelinėje 
tauta su pral ejimu kraujo.

iszskirtas isz 
Wiska ta 
kuris esi 
atsigeriąs, 

Kae-gi d a

Mano Pusbrolis Motiejus Linnikis 
17 m. adgal gyveno Duryea, Pa. 
teiposgi kaimynai motiejus ir Juo. 
zas Latvelei pirmiau gyveno Plane 
o dabar nežinau kur ir Juozas ir Jo
nas Onusai pirmiau gyveno Shenan
doah, Pa., visi paeina isz Suvalkų 
gub., Sejnu pav., jie pats ar kas ki
tas praszau duot žine ant adreso:

W. Linniok
Glen White, W. Va.

Millinociiiet, Ke. — Dar
bai gerai eina uždarbiai nog 
170 lig 2.00 dol.

— Lietuviu 'apie 20 famili
ju ir apie 70 pavieniu, laik- 
razscziu pareina visokio turi
nio, bet ne visi skaito. — 25 
d. Rugsėjo susitvėrė draugyste 
Susivienijimo Lietuviu arneri 
koje 26 kuopa vadovaujant 
J. Grabauskui.

— Lietuvei santaikoje gyve 
na tiktai moterėlėms p. Baltru
viene labai reika linga, ba per 
daug vyram in akie kabineja-

ClilltOIl, Iowa — Darbai 
po valei eina, isz kitur pribu
vusiam darbas sunku gaut, už
mokestis menka.

— Lietuviu mažas 
ir visi malezei laikosi, 
kurie vaikynai labai 
isz priežasties stekas mergynu
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UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STOCK $125,000. SURPLUS IR PROFITS $300,000.
Suv. Valst. Randas turi musu banke sudėtu piningu.

Mokame antra procentą ant sudėtu pinigu. Procentą pridedam 
prie jusu pinign 1 diena Sausio ir Liepoę menesuose, nepaisant 
ar atneszat parodyt knygute ar ne. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka, nepaisant ar mažas ar didelis.

Mano brolis Kazimieras Matiko 
paeina isz Vilniaus gub., Traku pav., 
apie 7 m. kaip Amerike pirmiau gy
veno Massachusettes Steite o dabar 
nežinau kur jis pats ar kas kitas pra
szau duot žine ant adreso. ( qq o;) 

J. Szimukauckas.
Box 191. New Baden Ill.

PARAŠYK man šendi, ritoj gausi lietuvišką Kataliogą: geriausių armoni
kų, koncertinų, klernetų, smuikų, triubų, lietuviškų knygų ir nuo kitokių 
smulkių daiktų prie manęs gaunamų

Jeigu jau turit mano Kataliogą nr. 8, tai meldžiu apsisteliuoti išjo šendi 
reikalingus sau daiktus, o už pora dienų gausite juos į namus bejoko klapato. 
Per 10 metų užsiimu šią prekyste ir, todėl turiu ganėtinai praktikos ir teisin
gai išpildau užsakinius per pačtą arba exkspresą greičiausej. Adresas:
M. J. DAMIJONAITIS, 812-814 W. 33 rdSt., CHICAGO, ILL.

SZITOJ KNYGOJ •DAKTARAS’’ netik 
pamokina kaip ir kur nuo visokių ligų gerai 
išsigydyti, bet teip-pnt, labai gražiai, kaip tik
ras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių ligų 
apsisaugoti.

KNYGOJ “DAKTARAS” labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų lytiškų gyvenimų ir 
aiškiai, atvirai teip Išd&tlnėja, jog kitose 
knygose apie tokias paslaptybes negalite at
rasti. Šita knyga kiekvienam vyrui ir inote- 
rei labai reikalinga turėti, kad žinoti kaip ir 
kųdaryti, seniems Ir jainniems ir kaip lai
mingai gyventi. Čion viskų negalima apra
šyti, bet tik perskaičius knygų atrasite.

SZITA KNYGA iliustruota puikinis mok
sliškais paveikslais ir apie žmogaus kūno su- 
budavojiinų. su visokiomis paslaptybėmis.

Apie MEILES DALYKUS "Daktaras” 
nemažai rašo.

YPATINGAI serganti, nusilpnėjg, sukllu- 
rg. pasigading per Jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis kaip paprastomis šviežiomis 
teip užsisenėjusiomis ir užsikrėtusiomis ligo
mis, šitoje knygoje atrasite tikrų rodų.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pir
miau ne kaip kreipsies prie kokio nors gydy
tojaus, arba vartosi liekarstas. reikia perskai
tyt knygų "Daktaras". nes didelės daugybės 
žmonių, kurie tik perskaitė šitų knygų ISsi 
gydė.

TODĖL kad ta knyga dėl labo visuomenės 
išduota, tai kiekvienas jų apturės visai dova
nai, kuris tik ntsiųs keletu štampų už prisiūti 
tlmų.

REIKALAUK dar šiandien, išker 
pant šitų apgarsinimų ir adresuok teip: 

The PHILADELPHIA N. CLINIC, 
1117 Walnut St. Philadelphia, Pa.

TEMYKIT, VYRAI IR MO- 
RY SI Kad sergi, jautiesi kokį nors nesvei
kumų ir reikalauji gero specialisto pageltos, 
kad trumpam laike būtumei išgydytu, taiatsl- 
laukie prie Profesionališko Daktaro, Ph. M. 
Klinikos,aprašant savo ligų lietuviškoj kalboj 

Atsilankantiems arabiškai ofiso valandos 
yra šitos kasdien:

Nuo 10 Iš ryto Iki 4 p p. Nedėl. nuo 10 iki 3, 
o Utar. ir Pėtn vakare nuo 6 iki 8.__________

Pas (laktum.
>— Daktare gelbek mano pr 

ežia!
— Kas stojosi!

•— Nurijo ziegoreli.
— Ar kiszeni ar sienini?.

BISCHOFF’S BANKING HOUSE
287 Broadway 

New York, N. Y
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
jo reikalai likta greit, 
atlikti tegal atsiszaaki in F

Seniausi
Bankini 

Narna
Uždėta 1848m.

Szimtas Taketanoziu Dolerio ($100,000) yra masa kaaoija eadeta In 
Pinigas siunozime in Kraja kao greioziaasei. (rediszka kasė. 
Pinigus visa kraszta iszmainome pagal karsa.
Pinigas priimama ant procento ir iszdaodame ant pareikalavimo.**
Szipkortes parduodame ant geriausio G ay lai via visa Linija in Ir Isz

Krajaus už pigiaase preke.
Paszportus del keliaajenozia in Kraja pastarajame.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentallszkas Poperas so 

paliudyima Konsalio,
Atjeszkojima Daliu atliekame kootelslnglaaslal,

—: Del vygados Taatieozia laikome atydaryta
Subataje iki 8 ad. vakare. Nedalioje nuo 10 iki 12 ad.

Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka Ir persitikrinti 
jog pas mos visos minėtus reikalas greioziaasei, teisingiaasei, ir 
pigiausei galite atlikti.

— Imk ija velnei jau ma- 
niszke man daede jog ne noriu 
žiūrėt, da turetau ant tavo ziop

Lili field, Pa. — Darbai 
gerai eina, net viekas braszka 
uždarbiai geri.

— Lietuvui apie 4 familijos 
ir apie 7 singelei isz tu visokiu 
atsiranda. Del nekuriu vyreliu 
d. Taradaika ketina neužilgio 
pribūti.

Skaityk naujausio mokslo knygą 
apie sveikatą ir ką reikia 

daryti apsirgus."Daktaras"

Kaz. Plinskis.
720 N. 5-th St. E. St Louis, Ill

Sag Harbor, NY— Dar 
bai gerai eina, isz kitur pribu
vusiam darbas sunku gaut.

— Lietuviu apie 20 famili- 
ju, ir beveik tiek pavieniu, tu
ri vūna draugyste, kuri vo- 
gyvuoja, czionais yra 5 lietu 
viszki farmerei kurie labai ge 
rai stovi.

Laikraštis “Katalikas” 12-kos puslapių, didžiausio for
mato, redaguojamas geriausių redaktorių, talpina raštus ge
riausių raštininkų ir visuomet telpa visokių žinių iš Didžio
sios Lietuvos, Prūsų arba Mažosios Lietuvos, Amerikos ir 
abelnai iš viso pasviečio.

“Kataliko” prenumerata Suvienytose Valstijose Šiauri
nės Amerikos:

Metams $2.00, pusei metų $1.00
Kanadoj ir Meksike:—

Metams $3.00, pusei metų $1.50
Rosijoj, Lietuvoj ir kitose užrubežinese viešpatystėse: 

Metams $3.00, pusei metų $1.50
Užsirašyti “Kataliką” galima kiekviename laike.
Užsirašant “Kataliką” reikia drauge ir prenumeratą sių

sti per pačto Money Orderį arba pinigus registruotam laiške 
ant išleistojo rankų, adresuojant šiteip:

J. M. TANANEVICZIA
3249-53 S. Morgan St., Chicago, UI.
Rašykite tuojaus, o gausite vieną “Kataliko” numerį ant pažiurus veltui.

Szirdis žmogaus svėrė 
žiau daugiau 12 unciju.

* Vienas didžuvis (velori- 
bas) duoda no 1,000 igi 3,000 
fipzbino (žuvinio kaule)

* Europoja ira naudojama 
587 kalbu.

* No užgimimo Christaus 
pražuvo žmonių laike vainos 
44,000,000,000.

* Tebiriose vainose sureika- 
lauja viena tona kulku, idant 
užmuszt viena žmogų.

* Nekurie slonei ira teip 
drūti, jog gali pakelt ant sa
ves 15 tonu.

* Kinuose, jagu kas nusii
ma skribele priesz kita, tai 
ženklina iszjuokima.

* Vokietijo jau ir dantis 
daro isz popieros.

Pajieszkau sau darbo in keptuvia, 
jagu kas reikalauja tegul duoda žine 
ant adreso:

H. Mekonis.
132 Harrison avė. Harrison N. J.

Mano szvogeris Stanislovas Pali- 
jauskas 28 m. amžiaus pirmiau gyve
no Shenandoah, Pa. o dabar nežinau 
kur paeina isz Pagaipiliu 
pats ar kas kitas praszau 
ant adreso.

Ant. Pietaris.
Box 117.

Vienatine Lietuviszka Banka sa kapitalą $75,000 
kuris randasi popriežiur Valstijos Pennsylvanios ir 
talpinasi loonam name kurios verte isznesa apie 
$150,000.00. Priima piningus ant paozedumo ir 
moka 4 procentą. Siunozia piningus in visas dalis 
svieto, greioziaase ir pigiause. Agentūra minėtos 
Bankos P. V. OBIECTNAS & CO., parduoda 
Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokios 
rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo prova 
kancelarije po vadovyste Karaliaus VarasziausNotariuszo už 
tvirtinto per Gub. Vai. Pennsylvanios; padaro Doviernastis ir 
kitokiu bokumentos kurios užtvirtina Russijos Koneulia

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
Cor. 12-U1.& Carson St., S.S. Pittsburg, Pa 
A GENCI J A P. V. OBIECUNAS&CO

oda. Taip, 
pavyzdiu, jei bacillos pakl'us 
nors in visai nežymia odos 
žaiždele, tai gal atsitikti užsi
krėtimas — isz pradžios vieti
nis, o paskui ir abelnas. Tuom 
budu užsikreczia tankiausiai 
vaikai, šliaužiodami po asla, 
ant kurios ekrepliuoja ir spjau 
ja, kas pas sodiecziue dar la
bai taukiai pastebiama. Gali 
užsikrėsti ir skalbėja skalbda
ma skepetelias kuriuose su- 
džuvo džiovininko skrepliai 
ir t. t.

Tuo nemažiau, paminetasai 
užsikrėtimo būdas turi tik at- 
sineszanczia reikeztne, svar- 
biausia-gi role tame atsine- 
sziame loszia pilvas ir plau-

Elbert Martin, kuris suėmė Schrank kada tasai 
szove in Roosevelta.

— Atveskite dar duonkepi! 
tarė sudžia.

Kada-gi duonkepis atėjo, 
tuojaus liepe pasodinti jin ant 
krėslo apskunstuju.

— Sudžiams esi — tarė sud 
žia — nesidriovejei in mesti in 
kalėjimą ta nelaiminga žmogų 
kuris tau paėmė ketursvari 
kepalėli duonos už keliu pensu 
vertes, jog tu isz pavirszutinu- 
mo to žmogaus, galejei pažinti, 
kad tai jin paskutinibe priepi- 
re prie vagistes. Privedei 
prie to, jog galėjo būtie Budin
tas kaipo vagis, 
žmogiszku tiesu 
padarei tu žmogau 
sotus pavalgęs ir 
puikei apsiredias.
areziause, sztai priesz valanda, 
kada visi daveme aukas in 
skribele mesdami piningus del 
to biednioko, tu tiktai vienas 
nedavei nieko. Apsieisiu-gi 
asz su tavim kaipo audžia.

Pasirement ant tiesu lazduo
tu per karaliene Elzbieta, pas- 
kire bausme duonkepi 
na diena kalėjimo už tai, kad 
jis savo skiepą paliko pats 
viena, ir tuom pagundė iszal- 
kusi vargo žmogų prie papildi 
mo vagistes.

— Walandoje, kada naba
gas varguolis inženge m savo 
stuba su pagialba paaukauta 
del jio szeiminos, inženge kie
tasis duonkepis in kalėjimą 
Halloway.

Teip tai pasielgė sau Lon
done sudžia Hawkinas 1902 
m., kaip kad dabar puikioje 
misleje padare sudžia jauna 
mergaite suvargusia paluosuo- 
daras no bausmes Chatean 
Thierry.

Turriffville, Conn. — 
Darbai gerai eina, isz kitur 
pribuvusiam darbas nesunku 
gaut, žmones daugiause užsi 
ima prie dirbimo tabako.

— Lietuviu czionais gana 
didelis būrelis, bet isz tarp ju 
visokiu atsiranda.

paojingesnis už mesa yra ser- 
ganeziuju džiova karvių pie
nas, tuom didesne bledi atne- 
szas, kad juomi daugiausia 
maitinas vaikai, kuriu”orga- 
nizmas negal kovoti su Jnsi- 
veržusiomis jon bacillomis. 
Sztai szita tai svarbiausioji 
džiovos tarp vaiku iezsipleto- 
jime priežastis!

Bet visutankiausia užsikre- 
cziama per plauczius. Sergan- 
cziuju džiova skrepliai, prie 
žinomo ligos iezsipletojimo 
laipsnio, kibždete-kibžda ba
cillomis — ir prietam labai 
nuodingomis. Jau ir drėgna
me stovyje tokie skrepliai pa
vojingi, bet dar didesni paoju 
perstato jie iszdžiuve, pavirtę 
in dulkes, traukiamas in plan- 
czius su kvėpuojamu oru. 
Sveiki plaucziai gal daugiau 
ar mažiau pasekmingai kovoti 
su tomis bacillomis, jei jos in- 
traukiamos apribuotame skai- 
cziuje ir trumpa laika; bet jei 
tos intriaukiamos žymesniame 
skaieziuje ir ilgesni laika, tai 
priežastis užsikrėtimui gana 
dideles. Jeigu-gi plaucziai ne
visai sveiki, tai užsikrėtimas 
neiszvengiamas.

Isz pasakyto, skaitytojas 
pats lengvai gali iszvesti, kad 
tikriausioji apsisergejimui nuo 
užsikrėtimo džiova priemonę 
— tai szvarumas. Tad reikia ; 
neipjauti, neskrepliuoti ant 
aslos, žiūrėti in skreplius kai 
po in paojinga-nuodinga da
lyką, kaipo in žudanezia užsi- . 
krėtimo versme, — kokiu jie, 
isztikruju ir yra — sztai ele
mentarinis higijenos instatas, 
kuri mes visi turime gerai in- 
sitemyti. Tucrn daugiau rei
kalinga ta pažiūra ineziepyti 
vaikams.

Sergantieji džiova niekados 
neturi užmirszti, kad jie gal 
kitus užkrėsti, todėl pirmu- 
pirmiausia jie netur bueziuo- 
ties. Taip-gi jie turi ypatinga 
atyda atkreipti in skreplius; 
visugeriausia rinkti juos ne 
skepeteliuosna, bet in tam tik 
ras spjaudinyczias, kurias tan
kiau szvaryti gesintomis kal
kėmis. Baltinius pirm skalbi- 
mo reik iezvirinti žaliamjame 
muile.

Džiovininkui mirus, reikia 
dežinfekciruoti kaip velionio 
daiktus taip ir butą, kuriame 
jis gyveno.

Tai-gi atkreipkime jimeziau 
atyda in džiova ir jos aukas!

Kasžin ar daugelis isz musu 
skaitytoju turi teisinga supra
timą apie džiovos iszsipletoji- 
ma. Kasžin ar daugelis isz ju 
sutiks, kad džiova kasmet nu- 
sinesza kapuosna daugiau su
ku, negu baisiausios epidemi
jos ir didžiausios kares.

Viena tik mintis apie kare 
arba mara iszszaukia mumyse 
sziurpulinga baime, tuomet 
kaip mes gana ramiai sutinka 
me su faktu, kad musu tarpe 
gyvena tokia daugybe džiovi
ninku! Kuom paaiszkinti ta 
keista isz pirmo atžvilgio apsi- 
>elszk ma? Žinoma, tuom, kad 
prie džiovos, kaipo prie kas
dienines žmonių naikintojos 
mes paspejome priprasti, tuo- 
tarpu kaip kare ir epidemija
— užpuola mus netikėtai.

Kaip tai nebutu, bet baisio
ji liga varo savo darba, pa- 
kirzdama kas metas vis dau
giau ir daugiau gyvybių ir su 
ypatinga meile iszsirinkdama 
vaikus ir jaunimą,

Tuom tarpu, kaip daug mes 
galėtume padaryti tos ligos su 
mažinimui, jei patintumėme 
nore pamatinius instatus ko
vai su ja! Kiek auku butu isz- 
gelbeta, jei mes užlaikytumem 
nors elementariezkaeias prie
mones apsisergejimui nuo jos!

Bet, viename atsitikime — 
neatkreipimas atydoe ir leng- 
vamanyete; kitame — tamsu
mas ir apsileidimas; trecziame
— sunkios ekonomiezkos sąly
gos sutveria toki padėjimą, 
prie kurio ta žmonių plega 
dar ilgai szels, begaileetingai 
iszeineszdama isz musu tarpo 
nesuskaitliuojamas aukas.

Pirmiausiai reikia žinoti ir ti 
keti, kad džiova—- limpanti li
ga ir kad daug lengviau nein- 
leieti jos organizman, negu 
iezvyti, kuomet jau jiinejo 
Neužlaikymas papraecziausios 
apsiginimo priemones, gali 
kartais tarnauti per ilgus me
tus baisiu baisiausiu kaneziu 

b ta’P lygi’ 
mums žmo-

Ilglttusc barzbn ant svieto
Ilgiause barzda ant svieto 

turi tūlas franeuzinis darbi
ninkas fabrike metalurginiam 
Vandelese, aplinkinėje Nevre. 
Jau dvilektam mete turėjo 
pusėtina barzdele, kuri in ke
turis metus vėliau turėjo 15 
centimeteriu ilgio. — dabartės 
turi 3 meterius ir 22 centinete- 
rius (3į varstu) arba teip ylga 
kaip du kartu vidutinis žmo
gus. Locnininkas tosios pui
kios barzdos užsimeta sau ant 
pecziu, kaip in kur ejna o 
laike žiemos apsirisza sau kak 
ta uo szalczio.

Fredricksbarg. Va.
— Darbai gerai eina, dirba 

pilna laika užmokestis gera.
— Lietuviu nedidelis būre

lis, bet isz tu visokiu atsiranda 
daugumas in geryma labai 
palinkę.

suditi ne noriu kaipo sudžia, 
bet kaipo žmogus krikezezio- 
niszkas.

Isztarias sudžia tuos žodžius 
paemes jio nebago skribele in- 
dejo in ija pats pirmiausei ava 
ra (szterlinga ir aplink per 
susirinkusius žmonis, lojerius, 
vožnus sudno eidamas, kolekta 
vojo paszelpa vargszui su 
szeimina. Nabagas varguo
lis, matidams tartum dangų at 
siverusi szirdije slidžios Haw 
kino, pajuto aezara iszsiver- 
ženezia isz savo akiu kad su- 
taikent jiam surinktas aukas, 
negalėjo isz sus judinimo ne 
žodžio ] adekavones isztarti, 
apart linktelėjo galva, ir isz

ežiai.

I'gai žmones mane, kad ser- 
ganeziuju džiova gyvuliu mė
sa negresia jokiu paoju. Da
bar ta nuomone sugriauta, nes 
bandymai darode, jog neuž 
tektinai iszvirta bei iszkepta 
mėsa užlaiko pilnai nuodin
gas bacillas. Bet daug sykiu

versme kaip mums, 
nai ir artimiems :
nems.

Kad išplatinus žmončse musų paskubusius 
gėrimus, pasiųsime kiekvienam, savo lėšomis, 
“ZANOL” šešias pilnas kvortas degtinės už 
$1.00, sulyg jūsų pasirinkimo. Pasakykite ko 
norite — Ruginės, Burbono, Kornų ar Rūgš
čios Braginės degtinės, Džino, Romo, Persikų, 
Obolių, Abrikosų, Konjako brandos, Slyvi* 
nės, Boroviskos Rasalkos, etc.?

NEDUOKITE PIRKLIAMS DIDELIŲ PELNŲ.
Parodysime kaip. Mes esame prityrę deg

tinės dirbėjai, ir parodysime, kaip kiekvienas 
gali pasidaryti gėralus namie, SUTAUPANT 
PENKIASDEŠIMTĄ NUOŠIMTI PIRKLIŲ 
PELNO su pagelba “ZANOL” Extrakto. 
Įstatymų leista. Padaroma j dvi minuti. Gė
ralas padarytas su “ZANOL” yra labai ska
nus ir grynas. Gauta Aukso Medaliai Co- 
lumbijos Parodoje. Tūkstančiai patenkintų 
vartotojų. Gvarantuota sulyg Suv. Valst. 
Gryno Maisto ir Vaistų Įstatymais.
PAMEGINlMUI VIENA KUORU DEGTINES DYKAI-

Pamėginkite, kaip tik jus sau. norite, ir 
jeigu tai nebus geriausia degtinė, sugra
žinkite likusia mums atgal musų lėjomis, o 
mes sugražinsime jums pinigus. Siųskite už
sisakymus šiądien, o mes pasiųsime “ZANOL” 
ŠEŠIAS PILNAS KtORUS DEGTINES UZSI.00, 

Viską mes apmokėsime. Reikalaukite, ko
kios rųšies tik norite. Dvylika pilnų kvortų, 
$1.50; dvidešimt-keturios pilnos kvortos, $2.80. 
DYKAI knygute "Paslaptis ir Istorija Deg
tinės Dirbimo Namie" pasiųsime kiekvienam, 
Jcurls tik suteiks mums savo adresą.

UNIVERSAL IMPORT CO.
Uolv«r»l Bldg., Cincinnati, O,

» PADARYTI ISZ MAISZYTO TABAKO
n fRĮFr:-.. ISZ KELETĄ VIESZPATYSCZ1U.

10 Cigaretu už 5c.
Geriausi Cigaretai už ta preke.

Padarjti per ypatas turinti praktika ir pažinstanti 
tabaka isz visokiu vieszpatyscziu.

Tikietukai koJnuni baksuki.
Už deszimts szitii tikietu gausite viena bausuka 
Glite Cigaretu visiszkai dykai. Parsiduoda visur
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M. VARZINSKAS 
205 E. Centre St., Mahanoy City. 
Puikei ir pigei nutraukė visokes 
Fotografijas. Padaro didelus Foto
grafijas isz mažių ir indeda in reimus.

Indeda Fotografijas in Špilkas, 
Kompasas ir t.t. Puikei nutraukineja 
Post-Kajoziw. Parduoda Beimąs ir t.t

DIDELIS PARDAVIMAS
TIK PER 15 DIENU!

dant padaryti lietos del nauju 
Rudeniniu ir Žeminiu Tavoriu pasta- 
navijome iszparduoti visa tavora musu 

sztore už labai nužemintas prekes.
Szitas ta voras susideda isz Vyru ir 

Vaiku visokiu Siutu, Apredimu ir 1.1.
Todėl jaigu reikalaujate virsz-minetu 

Apredimu, tai dar turita proga pirkti už 
labai pigia preke o ir galėsite suezedinti 
pininga ant kožno pirkino. Pasiskubinkite 
ba szitas pigus pardavimas tesis

TIK PER 15 DIENIU!!!
Ateikyte peržiureti Tavora o ir patis 

galesites persitikrinti kaip pigiai galesite 
viską pirkti.

DVMI/CIA/IP7IA 233-235 W.CENTRE UUCZE 
h I lllVL If lull n MAHANOY CITY.

Žinios Vietines.
— Balsuokyt anksti.
— Nesiduokyt, vesti 

skvernu. Pasiklauskyt 
žmonių kaip paženklint 
tus.

— Žiema artinasi szaltis 
pradeda duotis in ženklus o 
žmonelei ir overkotus pradėjo 
neszioti.

— Seredoj 7 ad vakare, 
mokslaineje bus laikomas susi
rinkimas “Liet Dukters Ame
rike” draugystes. Moteres no
rinti prigulėti prie szitos drau
gystes gales ta vakara prisi- 
raszyti.

— Szendien rinkimai. Gali
ma balsuoti nog 7-ad. ryte 
lig 7-ad. vakare. Kasiklos 
nedirba o ir salunai turi but 
uždaryti per visa diena.

Jaigu norite kad butu geri 
laikai tai balsuokite už Repu- 
blikonine partija padedami^ 
križiuka kaip ežia parodo ™

— Del ko teip yra nudžiu
gęs p. Petras Žilinskas? O-gi 
del to, kad pasiliko jau diedu
ku. Mat p. Žilinsko .duktere 
Katriuka aplaike nuo garnio 
patogia dukrele Hazletone.

— Duokite “slreit” baisa 
už republikonus, o nesigailėsi
te balsas neprapuls ir viskas 
ant giaro iszeis.

— Balsuokite už Ą. B. Gar
ner ant Kongresmono, Repub- 
1 ikonas.
Padekite križiuka kaip ežia g? 
parodo o viskas bus gerai.

— Balsuokite už C. A. Sny
der ant Senatoriaus, Republi- 
konas.

— Balsuokite už visa Repub 
likoniszka tikieta “straight” 
pirmoj eilej ant pat vyreziaus.

— Kaip girdėt tai visi re- 
publikoniszki kandidatai ezi- 
tam paviete bus aprinkti.

— Jonas B. Smelstoris isz 
Skrantu, garsingas politikiez 
kas kalbėtojas lankėsi Maha- 
nojui Nedeloi ir panedeli 
Prie tosios progos atlankė re- 
dyste “Saules”.

— Jaigu norite kad jus 
gymines ar pažinstami galėto 
lengvai pribūti in amenka, 
tai balsuokite Republikonisz 
ka tikieta.

— Jaigu norite užlaikyti 
gerus laikus ir kad darbai ge
rai eitu, tai balsuokyte Re 
publikoniszka tikieta.
Padekite križiuka kaip ežia 
parodo o nesigailesite.

— Taftas ateivius guodoja, 
demokratu kandidatas ant pre
zidento sako kad kinezikai esą 
geresni žmones negu mes. Bal
suokite už Tafta, jisai su vi 
sais ligiai apsieina.

— Demokratai nori panai 
kyti akezia ir traukti visokį 
tavora isz europos isz ko czio- 
naitini fabrikai turėtu sustoti 
arba turėtumėt dirbti už ta 
paezia mokesti ka europini 
darbininkai gauna. Balsuoki
te už Tafta o vieką bus gerai.

Pagunda szetono.

Szetonas per ilgas dienas se- 
ke iezguitus isz rojaus; isz pra 
džiu baimėje, kaip vaikai, lai
kėsi per visas dienas už ranku 
ir abudu verke, arba gėrėjosi 
savim, kaip geru vynu, teip 
jog szetonas jau abejojo ir pra 
dėjo juos nužiurinet, jog yra 
laimingi. Po kokiam tai lai
kui, kada jau suvalgė paskuti
nes figas, po kuriuom tai med
žiu buvo apsistoja ir badas 
davinejosi in ženklus Adomas 
pastanavijo atsitolint ir jiesz- 
kot maisto. Isz pradžių J ieva 
ne norėjo ant to sutikt; po tam 
atsieveikinejo su juom su aez- 
aromis. Kada jau atsitolino, 
apsisuko in savo ilgus geltonus 
plaukus, atsigulus po medžiu 
užmigo.

Kada pabudo jau pradėjo 
temt o artimoje paregėjo koki 
tai szeszeli stovinti. Buvo tai 
mažas szlubas žmogelis, su di
dele galva ir nayatnom aku
tėm, kuris primynė dievai ka 
toki kuri jau karta buvo regė
jus. Paregėjus jin, persigando 
isz pradžių ir susisarmatino sa
vo nuogumo—nes tuojaus aky- 
vumas jaja pereme ir Jieva pri 
siartino prie jo. Nes tuojaus 
susiraukė ir atszoko tardama:

— Tu esi szetonas.
— Teip, asz esmu Szetonas. 

Kad tik žinotum, kaip asz gai 
liuosiu jus ir to, kas atsityko.. 
niekad ne mielinau idant už to
ki menka daigteli toki butu 
apverktini vaisei. Senukas mus 
labai Užsirūstino, bet tikiuosiu 
jog duosis pereipraszit — kas 
kiszasi manias, tai noretau 
jum prigialbet isz visu mano 
pajėgu.

— Atstok, ne noriu tave pa 
žint—tarė Jieva atsikreipdama 
nug jojo.

— Praszau, duokis perpra- 
szit o puikiausia, —melde Sze
tonas—teip, esi puikiausia, no- 
rinte apie tai ne žinai da; esi 
puikiausia, isz visko, ka sutvė
rė Sutvertojas....

Peczei J ievos nematant su
drėbėjo.

— Esi karaliene sutvėrimu 
ir privalai karalaut ant sutvė
rimu ir ponu juju, ant vyro.

Jieva staigai apsisuko in eze- 
tona, puikios josios akie net ži
bėjo, karsztos lupeles, rodos ge 
re kožna jojo žodi.

Tavo silpnumas ne gali in 
galėt vyro. Nori, o padarysiu 
tave valdante. — Szendien ne 
žinai savo drūtumo, esi silpna 
kaip kūdikis. Nori, o padari- 
eiu jin tavo nevalninku, kurie 
gules po kojų tavo. Geis tave 
ir szlovis o ir visame klau
sys. Ali! kad tik galėtum ma
tyt ir apszacavot, kaip tu esi 
puiki, intiketum man....

— Padaryk tai—eusznabžde 
jo silpnu balseliu Jieva.

Tada Szetonas iszeme isz- 
enezio paliravota zerkoleli tam 
tycze isz plieno ir padavė 
moterei.

Tame laime iezguitu isz 
jaus pasibaigė ant visados.

<2

Užliekos isz senovės 
laiku.

Arti Menoonooka, Kana- 
doi, nesenei padare czionais 
svarbu atydengima ant Jau
nos C. G. Vaiky. Užtiko pe- 
cziure arba urvą, apie kuria 
nežinojo seniausi czionaitynei 
gyventojai. Per auge’arba per 
skyle vos gali vienas žmo
gus inlyet, kur veda keli tre- 
pai in dydeli ruimą 20 pėdu 
ezeip ir teip isz grino ak
mens. Ant sienų yra visoki 
skaidei metu 1598. Vienam 
kampe yra akmenines duns 
kurios ateislenkineje ant dyde- 
liu plieniniu rateliu o inejue 
per jiaees randasi trepai, kurie 
veda velei in ruimą 10 pėdu 
žemyn nuo pirmutinio ruimo 
ir tame ruime andasi daugy
be žmogiszku kaulu. Su pa- 
gialba virves gali insileiet velei 
in kita ruimą 20 pėdu žemyn 
kur teip-gi randasi žuvu pu- 
delije; žuvie yra panaezue ir 
ezapalus. Pirmutiniuose rui
muose guli teip-gi daugybe 
žuvu bet visos suakmenije 
žmonis rankioję taisės, akme
nines žuvie ant 
saves.

to
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Trupinėliai.
— Dydžuvis (veloribas) 

ri storiausia kaili už visus 
tus sutvėrimui, kaip kada
auga ant dvieju pėdu storumo.

— St. Louis randasi namas 
pastatytas isz cimento, 57 pė
das augszczio kuriame nesiran
da ne vieno lango. Szviesa in 
ejna per stogą.

— Pakraszcziuose

Parsiduoda.
Kotelis su salunum, gera 

vieta, namas turi 20’ ruimu. 
Puikiausias kotelis szitam 
mieste. Teip-gi geras tvartas. 
Raszikite pas: (os °l)

II. J. De Long,
Donaldson, Pa.

atminties del

Kokis nusidėjimas toko 
bausme.

Mete 1889 mete patiko se
kantys atsitikimas Berline 
apie kuri ir laikraszcziuose 
prusiszkuose buvo garsinta.

Gyveno fenais du brolei, 
kuriedu mislino prigaut drau- 
guve asekurine nuo gyvr sties 
ant 6000 doleriu. Prikalbino 
daktara kuris iždave tikra 
pabudima apie mirti. Nuejna 
tada vienas isz broliu in taja 
drauguve ir parodydamas 
apie mirti savo brolio, parei
kalavo 6,000 doleriu ba jo 
brolis nevos numiręs ižbego 
in Czekije. Nes apgavysta ne
trukus ižaidave ir užstojo baus 
me — visi tris nuėjo ir kalė
jimą Nes ant to nepasibaigė, 
Dievas nedovanojo už kreiva 
prisiega. Abudu brolei teip 
pasibaigė, jog iszrode kaip du 
lavonai. Daktaras pradėjo bū
damas gyvu puvt, jog norint 
ir puvante vieta iszpjove, 
tai vis puvo.

Tokiu budu Dievas parode 
aiszku davada bausmes už ne
teisinga prisiega.

upes 
Amazon auga palmae kurios 
lapai turi nuo 10 lig 12 pėdu 
ploczio o nuo 30 lig 50 pėdu 
ilgio.

— Vokietijoi ir Holandijoi 
mergynos turi užsiėmimus ban 
kuoee, hoteluoee ir ant gelež- 
keliu kaipo pardavėjos bilietu.

— Pirmiause pradėjo nau
dot bagnieta Prancūzai 1671 
mete, lezrado jin mieste Bayon 
ne, Francuzijoi.

— Abisinijoi, Afrikoi, ran
dasi tokios tiesos, jog žudinto- 
jae yra atyduodamas in rankas 
szeimynos nužudinto. Tieje ga 
Ii jin nubausti pagal savo isz- 
manima, dovanot jam kalti ar 
nužudyt teip, kaip žudintojae 
nužudė savo auka.

— Kinuose randasi angles 
kasiklos kurios užima 91 tuk- 
staneziu keturkampiniu miliu.

— Kinuose arbata yra nau
dojama pei 2000 metu adga- 
lioe. -it

* Samarkandoja židai meld 
žeei klupezti.

* Wiedniuje ezi meta likosi 
per miestine valdže pnsakita 
jog katras locnininkas savo 
narna atnaujins szi meta, tai re 
mokes mokeecziu per 18 metu.

Ant pardavimo pigiai
Namai po No. 630-632 E. 

Pine St ant dvieju lotu. Pre
ke tik $3000. Atsiszaukite in

Common Sense shoe Store 
35 W. Centre St.

(pg o}) Mahanoy City, Pa.
Ant pardavimo.

Parsiduoda namai po No. 
532 ir 534 W. Pine St. Atsi- 
szaukite in Parmley Sztora 
238 W. Center St. ( j ■})

Žmogus Su Piningais Banke 
gali juoktis ant bėdos ir vargo.

Sudėti piningai banke yra apsauga 
prieszais beda, o teipgi da atnesza 
procentą. Mes mokame giara 
procentą ant sudėtu piningu musu 
banke. Pradek czedyt szendien.

Atidek doleri ar du ant nedėlios.
Suma teip priaugs kad stebesisi.

FIRST NATIONAL BANK
Cor. Main & Centre St. Mahanoy City, Pa.

Lobis.
Vienas žmogus surinko 

daug pinigu ir paslėpė juos 
in maieziuka su pelenais, ku
rie stoveja po peczium. Jis nu
mirė, a pinigai vis gulėjo to 
je-pat vietoje, nes be szeimi- 
ninko niekas daugiau apie 
juos nežinojo.

Viena karta pas jo paezia 
buvo svecziu. Ineina grynezion 
elgeta ir praszo iszmaldos. In- 
pykuei szeimininke isztrauke 
isz po pecziaus ta maieziuka ir 
padavė elgetai. Elgeta padė
kojo ir nuėjo savo keliu. Pe
rėjės namo, pamate tame mai- 
sziukyje, kuri gavo, daug auk
so. Suprato, kad szeimininke 
apsigavo ir nunesze pinigus at 
gal. Naezle labai apsidžiaugė, 
kad elgeta sugražino jai ta 
auksa, ir del dėkingumo dova
nojo jam puse aukso. Ir 
du nuo to laiko pasidarė 
tingu.

abu- 
tur-

rei-

arba raszome. 
szviesoB turime

Saugokime akis.
Prie skaitinio ar darbo, 

ke visados sėdėt tieeok, ba pa
silenkimas kenke del akiu. 
Popiera ir kningos turi būtie 
atitolinta no akiu mažiause 15 
eolu. Szvieea saules niekados 
ne privalo pult ant lango, ka
da skaitome 
Pervirszines
labai sergėtis Po kožnai ligai 
reike akis czedit. Kaklas ne 
turi būtie niekados suspaustas 
apikakle arba su skepeta, ba 
kenke bėgiui kraujo. Szvieea 
turi pult isz kaires szalies, o 
niekados isz deszinee arba isz 
užpakalo; prietemoje visokis 
darbas turi būtie užgintas. 
Žmogus turi miegot mažiauee 
6 adinas, idant galėtu akės pa
silsėt.

Tėvai privalo temint, idant 
augantie vaikai ne skaititu 
nakeze ir kad ilgai ant knin- 
gu ne žiuretu, o tankei paei- 
dairitu ant ko kito. Kūdikiui 
mažam ne davinetie žiūrėt arti 
ant kokio daikto, tiktai tegul 
in tolaus žiuri.

•ti

TŪKSTANTIS 
NAKTŲ IR VIENA

ARABISZKOS ISTORIJOS.
Perdėjo Lietoviizkai

D. T. BOCZKAUSKAS. 

540 Puslapiu; 6x9 coliu Dydumo.
PREKE $1.

Tik Ant Trumpo Laiko!
Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

W. I). Boczkowski-Co.
Mahanoy City, Pa.

J
Tiktai Per Szita Menesi.
Už 30c. gausite 12 gražiausiu Popierių su 

margintais Konvertais teipgi knygele del 
pasimokinima raszyti gromatas, kiek žmonin 
Valstijuose ir t.t. Prisiuskite stempu už 30c 
ir raszyk koks esi o prisiusi tinkamu [>opie- 
riu nes turiu 70 visokiu gatunku.
M. A. IGNOTAS Philadelphia, Pa.

(’7. -WQ 01)

maras™
Didele knyga api 1300 puslapu 
Visos 6 dalis drueziai ir puikei 
apdaryta. Kasztus nusiuntimo 
mes apmokame. PREKE TIK $4 
W. D. Boczkowsld-Co.

MAHANOY CITY, PA.

Lietuviszka Agentūra 
l.aivakoroziu ant geriausiu Laivu 

in Lietuva ir at^al. Teipgi siuncziu 
piningus už žemiause preke ir greitai 
ne vienos dienos nelaikau pas save 
svetimu pininga paskirtu siuntimui, 
viskas dirbusi teisingai nes esmių po 
kauoije, taigi meldžiu visu Lietuviu 
atsilankitie arba atsiszauktie per 
laiszka su minėtais reikalais.

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.

KAIP PASILIKTI AMERIKOS PILIECZIU.
Knygute Lietuviszkoj ir Angliszkoj 
kalboje, turinis instatimus apie pilie- 
tyste, klausimai ir atsakimai kaipisz- 
siimti popieras. Suvienytu Valstijų 
Konstituczija ir Konfederacijos strai- 
psnei. Lietuviu Amerikos Ukesu 
K lobas mutidamas reikalą, iszleido 
ežia knygute. Preke tik 25c. Todėl 
norinteje gaut ežia knygele siuskite 
pinigus per paczta (Money-Order).
Lithuanian Am. Citizens Club

Jaigu kada busite
PHILADELPHIA, PA.

Tai užeikite in 
IETUVISZKA TT OTEI

JUOZAS OKINSKAS
(LOCNININKAS)

N. East Cor. 13-th. Ir Callowhill Streets. 
Ten busite sveitingai priimti. Gausite 
pavalgyti ir galima pernakvoti.

Nauji iszleidimai.
“Katekietae” arba katekiz

mo mokytojas kudykiu moky
kloje ir auklėjimo namuose. 
Lietuviszkoi sutaisė Kun. P. 
Sanrusaitie, Szv. Lietuviszkos 
Klebonas Waterbury, Conn 
Spauda “Žvaigždes’^Philadel- 
phijoi. 106 puslapiu Adresas: 
Rev. P. Sanrusaitis, 46 Coh. 
gress Str. Waterbury, Conn,

Peczei Kožna pecziu ka parduodame yra gvarantytas, 
Jaigu peczius nekeps tada sugražiname piningus 
arba permainom pecziu.
Be baimes galite pirkti musu Keystone Pecziu.
Geriausias peczius už tuos piningus.
Didelis vidurys del kepimo, daug vietos del ugnies.

Suvirszum 3,000 tu Pecziu per mus parduota ir visi giria Keystone Pecziu. 

t ' i > t',-, n Mahanoy City, Shenandoah, VJ( LlllTcllT S MLCarmel, Landsford.

No. 6.
Nusipirkite sau 
Buteliu
NOHKEVICZIAUS

’Geriausia Arielka___
Mieste. Tik $1 už Butai), 
Teipgi czis gausite ir visokia 
kitu gėrimu. Ateikyte dabar 
priesz laika, duokite savo 
orderi o bus jums pristatyta

keleli

NO, t.
Visam

D

n

I

.Įmeni

llflST

Skaityk o žinosi viską.
Jaigu ne turi tutino katalogo raszyk 
o apturėsi, geriausiu Armonikų, Skri 
pku, Klernetu, Tribu ir daugybe 
kitokiu Muzikaliszku Instrumentu.
Czisto aukso szliubiniu Žiedu, Ziego- 
riu. Lenciūgu, Špilkų, Kolcziku, 
Kompasu auksiniu ir paauksuotu, 
geru Britvu ,visokio skiriaus drukuo- 
jamu Maszinukiu, Albumu portretam. 
Knygų Isztoriszku, ir Maldaknygu 
kokiu tik randasi lietuviszkoj kalboj. 
Gražiu popieru del raszimo Gromatu 
supuikiauseis apskaitimais ir dainomis 
sudrukuotais apink konvertais tuzi
nas už 25c., penki tuzinai už $1.00. 
Popieros su paauksuotom kvietkom 
50o. tužinas. Turiu Teleskopu su

paveikslais parodanczeis visa Kancze 
Kristaus su didžiauseis miestais ant 
svieto; kas prisius $3 apturės Telesko- 
f>a ir szimta paveikslu, Teleskopas 
abai yra naudinga turėt kožnam na

me, Sztornikam, agentam ir perlio- 
rem parduodu visokius tavorus labai 
pigei. Reikalaukitie viską pas tikra 
lietuvi o gausitie teisingus tavorus. 
Prisuskite savo adresa ir 2c. Marke o 
gausite mano Katalogu.

W.Waidelis"!fX£,,.r.

Dr. I. J. Stankus ą
1210 S. Bread St., Philadelphia, Pa.

...OFISO VALANDOS...
Nuo 9 lig 1 ir nuo 7 lig 9 Vakare. 

Nedaliomis lig 4 nd. popiet.
Telephonas: 8757 Dickinson W.

ė

0 
i

10 Tužininu už $1.00.
Gražiausiu gromatoms popieru su dai
liausioms dainelėms ir visokeis pa 
sveikinimais ttnkamos kiekvienam ir 
kiekviename laike, 10 tužinu tik $1 
arba 1000 $6 su konvertais. Gerausia 
Palangos Trajanka 30o.su prisiuntimo 
Katalioga knygų ir kitokiu daiktu 
siunezeme už 4c. Reikalaujame 
pardavėju ir duodame gera pelną.
M.Zukaitis, 449 Hodson Ave; Rochester, N. Y.

LIETUVISZKAS ADVOKATAS 
Baltrus S. Yankaus 
ATTORNEY, COUNSELLOR AND 
ADVOC ATE OF UNITED STATES 
COURTS.________
Geriauses ir didžiausias sumas 

piningo iszlaimeja provose už pa
žeidimą kasiklose, fabrikuose, gele- 
žinkeluose, laivose ir t.t. Iszlaimeja 
provas kurios kiti advokatai atsako ar 
atmeta. Rodą duodu dykai.

Ądresa vokite:

B. S. YANKAUS
151 Nassau Street

York New, N.Y.

LaMoja Knor* jCerairt^a. Pa«und 
Ryglcui ir VeAimca ckl Pariveiiaejins 

Krausto Dadgtus far L U
Vlm&a atlieka ka aegarixsa* ir puikiau* 

vlna aainetaia raixalais kreipki tew p* 
da • busite ethane/intel*.

W. Centre Ht. Mah&noy CitRUPTURA
VYRU - MOTERIŲ - VAIKU

IR JOS ISZGYDIMAS
BE P E I LO - B E O P E R AC IJ OS 

BE PATROTIJIMO LAIKO.

Asz kožna diena gaunu paliudijimus 
nog iszgydytu, ka porodo kad be- 
abejones mano būdas gydimo Ruptu* 
ros ira vienatinis spasabosdel iszgydi 
mo ligos. ManoCIIEMIU-ELEUTRt) 
Spasabas del gydymo Rupturos yra 
dar placziai žinomas kaipo geriausias 
spasabas del gydimo Rupturos ir 
YĮiatos kurie kentėjo su tuja liga dar 
gal rasti pagialba. Nerandasi 
jokio namino iszgalbejiiuoper paczta 
arba per nesziojimo diržio. Ta visi 
žino. Iszradimas mano spasabo 
gydimo ant visados visokiu sztatno 
Rupturos yra tai didžiausias iszradi
mas lig szitam laikui* Kožnas vyras 
motere ar vaikas gal but iszgyditas 
be senoviszku budu baisos operacijos 
asz iszgydu be oparacijos, be peilo, 
be patrotijimo laiko. Atsilaukykite 
arba raszykite o gausite knygute 
apie gydimo Rupturos.

Atsiusiute 2c. stempa.

DR.ALEX’R. O’MALLEY
158 So. Washington St., 

Wilkes-Barre, Pa.
Kur Lietu virtukui ir I^nkitizkai susikalbama 
ir susiiuscomo.

Naujas Rudeninis Tavoras
Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del 

Moterių, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau 
pirkti negu kitur. Dabar galesite sau nusipirkti gražio Ceikio 
del Szlebes ant Rudens. Teipgi visokiu gatavu Szlebiu, 
Andaroku, Jekiu ir t. t. Puiku szlebukiu kūdikiams prie 
krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.
Gatavu Szliubiniu Szlebu. Visokiu žeminiu Kotu del moterių ir mergaieziu. 
Kaldros, Blanketai, Plunksnos ir t. t., gausite pas mus geriaus pirkti negu 
kitur.

ES7'Pas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mahanov City, Pa

S. Norkewicz
408 Wist Mtbanov An.

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

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

Garsiu LletuvIszku-LenklszkuValstu.

1’0422

5o!»O

US'

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

S. S. Pittsburgh, Pa.
Vien’nlele Lietuviszka Banka po priežiū

ra Valdžios. Priimam pinigaus suezei linini u, 
pradedant nuo $1 ir dan/ians. Mokame 
4 procentą už sudėtus pas mus pinigus, pri- 
i-kaitant - kas puse metu. Parduodam 
Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu 
laivu ir suteikiam visokias rodąs kelionei. 
Uždirbam visokius Rejentalaus dokumentus. 
Lietuvai, reikaluose justi, kreipkitės prie 
vieninteles Lietuviškos Bankos virsz adresu.

Povilas V. Obieczunas irlaiki savo Real 
Estate ir Insurance of ha Polithania State 
Banke. Apdraudžia visokia nuosavybe nuo 
ugnies teiposgi kai p i senei lietuviu pažįsta
mus suteikia geriausius patarimus visokioje 
provose, kaip czion Amerike, te:p ir senoi 
tėvynei, biposgi sutaiso visokio* Ruszies 
dokumentus. Lietuvai, re atideliokit, pa
sitaikius reikaliu, kreipites prie manes o 
gau-it grėsti ir širdinga patarnavima. 
I’ V.Obiecunas, 2NX)('arsonist:S S. Pittsburgh Pa.

RLS1SZKA — AMERIKONIŠKA — LINIJA.
7 PUIKIAUSI. DIDŽIAUSI JR GREICZJAUS1 GARI.AIVAI— 

Garlaivai iszeina kas dvi nedelas tarp New Yorko o Rusijos be ickiu perstojimu.
PUIKI GARLAIVAI: CZAR - KURSK — RUSSIA

In Rotterdama 8 Dienas. • • --ln Libt»wa 11 Dienu. Garlulvftl l.zfle [ >“• l-»nkrie-lo .Nov.)
. .. .. -------- Isss NewYorko j ul, j, Gruodžio (Dec )

ĮfA) Firma Kla«a $‘.0 | Apie daughitie daeizinoslte paeniueo atrentne urba
A. E. JOHNSON & CO., (General P.l.cug.r 27 Bro.dw.y, New York, N.Y.MERCHANTSBANKING TRUST COMPANY

MAHANOY CITY, PENNSYLVANIA.
Valstijos Kasijerius turi 

sudėtus Piningus Merchants 
Banking Trust Co., Banke isz 
Mahanoy City, Pa. Jaigu yra 
atsargi Banka del Valstijos, tai 
yra ir del jus invales gera 
Banka. Szitas Banka moka 
procentą ant sudėtus Piningus.

Direktoriai yra gerai 
žinomi ir atsakanti miesto 
biznieriai. Skolina piningus 
ant lengviausiu iszligu.

...DIREKTORIAI...
C.L.Adam, Vice-Prezidentas.

A. Daniszewiczia.
L. Eckert.

Kiekvienas Lietuviszkas Kztominkaa 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kad.musa 
tautieczei reikalaudami galėtu  ^nusi
pirkti ir nereikalautu lazduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztominkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokvte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojame.
Egiutero No. 1..............................25c,
Egiutero No.2..............................60c.
Zmijecznik........... 25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai..............................35c.
Meszkos Mostis............................ 25c.
Trejanka......................................25c.
Linimentas vaikams.................... 26c.
Gyduoles nuo Kosulio................ 25c
Liepiu Baisumas...................... 25c.
Auty-Lakson del vaiku............ 25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

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

Kruvinosios..............................75c.
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.60. 
Gyd. del nematomo Pilvo.......... 50c.
Milteliai apstabdymui Galvos

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

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

pas Vaikus...........................$1.25.
Pleisteris (Kasztavolo)...............25c.
Pamada Plaukams......................25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise......25c.
Gyduoles nuo Liemens................60c.
Vengriškas Taisytojas Usu„... .15c. 
Inkstu Vaistas............. 25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles.......... ............... 25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba

abelnai skausmo ir skarbutis $1.25. 
Gyd. nno Parku ir Niežu.......$2.00.
Gyd. nuo Dedervines.............. $2.00,
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00,
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Lietuviszkas Agentas 
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.

Parduoda Szip kertes antgeriausiu 
linijų in ir isz Lietuvos. Siunoz'a 
Piningus in Visas Dalis Svieto greito i 
pigiai ir teisingai. Raszikite pas 
mane o gausite teisinga atsakinu 
Teipgi užlaikau dideli kroma visokio 
Valgomu Ta voru ir Bnozena 
Fr. Petraitis - Clymer, Pa.

D. M.G rali am, Prezidentas.
W. Rynkiewiczia.
J. Hornsby.

D.F.Guinan, Kasijerius.
M. Gavula.
W. J. Miles.

ItoisdUOTRA MOPSAMS
Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje 

k turiu dideli agentūra ir kontora bankini 
J savo locnam name vertes $12,000.00 
Parduodu laiva-kortes ant geriausiu ir 
greieziausiu laivu. Siuncziu piningus in 
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus 
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus 

iszsiuncziu in prisakyta vieta, Iszmainau Rusiszkus piningus ant ameriko- 
niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisiųsti 
marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite sziteip: 
A. J. KEYDOSZ1US. 202 Troy St. Dayton. Ohio.

W.TRASKAUCKA8
Pirmutiniu Litstuviftkaa.

GRABORIUS
K

Isz radimas

sH

Kas

Iszsiusime Kožiiam
Puikia Gumine Berželi

Naujas
‘ Apraszima siunezia dykai 

Kaip galima apsaugoti no ligų ir pats 
iszsigydyti be daktaro visokias ligasi 

Plauku puolimą ir užsiauginima, 
Nežali, Papuczkus, Pleiskanas 
ir kitas panaszias ligas.

Nekuriama apgavejams daktarams 
inmokate po keletą desetku doleriu 
už neiszgydima. Naudokytes greitai 
isz szitos progos. Raszykite tuojaus

I ant adreso pas Specialistus:

Drs. Brundza & Co.
i B4Jwav & Sn. 8-fh. BronklvD.N.

A. GR0C110WSK1 COMPANY 
Cor. Bedford Ave. & Grund St., Brooklyn. N. Y.

kuriuos dar niekada nebu
vo geresnio padirbta?

DYKAI $15.00
Ar tu nori turėti garsu

1 8

6 Q 4 
►

. 7 9 5

'APSZVIETA' M«k!jiszkai Istori«zka_Knvga 
I palytioti daug isz Lietuviu praeitas 
, gyvenimo, spausdinta priesz 20 metu 
su 780puslapiu, preke:

Apszvieta, apdaryta $1.25. 
MainierisJr LeberissuGO pus. lOo.

Gaunama pirkt tik pas:
T. Astramski, 943 S. 2nd. St., Phila. Pa.

B. RAGAŽ1NSKAS

Tszriszk szifa pinkle sudedamas in klelkeles numerius taip kad 
paskui juos dedant in krūva in visas puses iszeitu po 15.
Tfezriszima atsiusk n ums. Ja’gu tai iszriszi gerai tai atlyginimui 
mes tau atsiusime $15 00 - Kredito Cztki, kuris tiks perkant vienu 
isz musu tikriu Valtlum aria Elgin Laikrcdeliu. Mes prisiusime 
katalogu isz kurio galėsi pasirinkti sau tinkama laikrcdeli, reteželi 
arba leketa Raszyk szitdien ir indek pacztine marke persiuntimui.

Corona Ct rrmerera I Co.443 51

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

Duokyte dabar orderi o bus jumii 
pristatyta in namus.

54-56 N. Main 8L, 
Mahanoy City.
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