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Kokis tai mokytas ameri
konas tikrina, jog pasibuezia- 
vimas gydo szlakus ant veido. 
Mergaites pasinaudokyte isz 
tos gydyklos....

Isztis Igeitti 
HMM

Tūlas afrikoninis karalus 
liepe padaryti sau parasona 
turinti 28 pėdu plooeio. Po 
tuom parasonu sėda pate ka
ralus ir 35 sveczei.

Ingaleti, be ginklu, nupuolė ant dvasios ir ižbadeja, tuks- 
tanezei turkiezku kareiviu likos paymti isz Macedonijos nuva
ryti po drūta prižiūra in Stara Zagar a per Bulgarus.

draugo gyvenimas 
Amerikoje.

Ir taip kalbėjo senas 
parduosiu paskutini

* Pereita meta, suvirszum 
150 milijonu doleriu likos iž 
duota per Amerikonus ant 
kendžiu.
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Nuo tada pradedame senst, 
kada mums žmonis pradeda 
kalbėti, jog jaunais Mzrodome. 
Geriaus būti jaunum 
negu senu kudykiu.
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KAS GIRDĖT?
Smarkiausiu apmalszintoju 

Turku yra bufgariezkas ge
nerolas SavovRS, kuri svietas 
laiko ant ligybes su Moltke, 
Napoleonu ir Grantu iez prie
žasties jojo kariezko mokslo. 
Savovas paejna iez vargingu 
tėvu, gymes arti Andrianopo- 
liaus. Jago ne butu iezkelia- 
vee in Bulgarije isz jaunu die
nu, tai gal ir szendien butu 
ganės kiaules turtingiems Tūr
iams Ka tai mokslas iez varg- 
bzo padaro! Savova galima 
palaikyt už tikra apgynėju 
savo tavynes.

Tūlas kupezius Brooklyne 
pastate lange savo kromo ne 
paprasta viszta, kuri turi gal
va suvis panaszia in žmogaus; 
nosie, lupos ir labai iszmintin- 
gae akie — Mes jau nuo senei 
regejome žmonis panaezus in 
vieztae; turėjo uosi kreiva, 
p likęs akis, bet turėjo tikrai 
vieztines smegenis.
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Neužilgio ministeris ekarbo 
duos savo pavelinima ant pa
dirbimo nauju penkcencziu 
“nikeliu” ant kuriu rasis galva 
indijono o ant kitos puses bui- 
valas “buffalo.” Tieje penk- 
cencziai bus atmuezti 
minties nykstanezios 
Indijonu ir buivalo.

Vienoje isz ligonbueziu New 
-•Yorke-dttktarai—padare nepa
prasta operacije ant tūlo žmo
gelio kurie turėjo votis pilve. 
Iszpjove jam pilvą o in jo vieta 
indejo versziuko. Dabartės tas 
žmogelis turi dydeli norą val
gymo visokiu daržovių o kada 
naujas pilvas visiezkai pas
veiks, gal užsinorės jam ir 
szieno.— Geriause jago kas 
geidže gyvent paezedžiai isz 
priežasties pabrangimo maisto, 
tegul sau duoda insiut verszio 
pilvą.

Ne kurie isz lietuviszku vai- 
kynu baisei yra neprotingi ir 
ne karta mielina isz kokios 
mergynos paszposuot. Daug 
yra tokiu mergynu, 
czionais užaugusios, 
su bile kokiu ne 
užsidėti, tokie vaikynas geis
damas ant juoko palikti mer
gyna, raszo in Baltruviene vi
saip jaja juodindamas. Arba 
kaip jau pasitaikė kelis kar
tus, aplaikyti gromatas, nevos 
nuo mergynos, pajeezkantes 
sau vyro. Sztai praejta nede- 
lia aplaikeme pajeszkojima 
vyro kurie pajeezko mergynos 
ant apeivedimo ir doleri ant 
apgarsinimo. Mes jau ne kar
ta gareinom, jog toki apgarsi
nimai ne bus pnymtaie. Cze 
velei gavome isz Szenadorio 
“nuo mergynos” nevoe, bet 
tegul toji mergyna ne jeezko 
jaunikiu nes Szenadori yra ne
mažai skabriu vyruku. Ne 
kurie turi taja nuomone, jog 
redakcija aplaikue toki pa- 
jeez^ojima patai pys ir paskui 
turės iez to “funes.”

Ne vienas galva kaso ir sa
ko: “Kad mergyna gaueze, tai 
apsipaeziuotau!” Brolau, mer
gynu nestokae, yra visur, tik
tai atydek kelis dolerius o rasi. 
Mergyna pas tave ne atejs. 
Jnk žinote, jog arklis prie 
ėdžiu ejna o ne ėdžios prie 
arklo.

Konsktiko steite, dydesmuo- 
sia miestuosia yra pilna, Bal- 
timoreje, Brooklyne, Filadel- 
fijoi, Szenadori ir t. t. — kiek 
nori gali rasti. Reike ir tai ži
noti. jog mergos bijosi už bile 
kokio teketi, o tai del to, jog 
turi būti tarnaite del burdin- 
gieriu, turi dirbti kaip arklis 
be pasilsio, jog ne turi laiko 
savo vaikeliu prižiūrėti ir ant 
doru žmonių užauginti.

Atsiminkyte seni jaunikei, 
kas isz jus bus! Dabar dirbate 
del kitu ir ant kitu— visi isz 
jus pasinaudoja, o kaip pajėgu 
suvis neteksyte, kas tada bus? 
O kol ateis mirtie, kuri vargus 
užbaigs, tai da ne vienam da- 
es.— Da už keletos metelu, 
turėsime invales invalidu, ka 
per grinezes slankios ir valgy
ti praezis ba in purhausee visi 
nesutilps.

Da dabar laikas, o ilgai ne 
mielines, pasijeszkuk sau ko
kia dora mergyna, apsipa- 
cziuok ir sveikai gyvenk. Ap- 
sipaeziaves nesigailėsi, ir suvis 
kitoki gyvenimą vesi.

Isz Salt Lake City, 
nusprensta iszvaryti visas mo
teres turinezias “ilgus liežu
vius.” Tik klausimas, in kur 
jiaises varys, juk nieke sviete 
ju nepagedauje, o visur ju 
pilna ir pakaktinai yra del 
ardimo žmonių laisves ir eeij- 
mo pikto.— Ir Mahanojui 
dasi kelos kandydatkos 
iszvarimo.

Mažas pamokinimas 
visu.— Talleyrand kalbėda
vo: “Jagu geidi būti meilu 
svecziu susirinkime, jagu kas 
kalba apie kokius daigtus, 
kad ir girdėtas daug kartu, 
tai nuduok kad pirma karta 
girdi, ir jago kur reike juoktis, 
tai net už pilvo laikydamasis 
juokis.

Garsingas prefesoris dakta
ras Mecznikov isz instituto 
Pasteuro Parižiuje, iszrado 
būda atnaujinimo senu mergų 
ant jaunu.— Na, mergeles, 
jago tai teisybe, galesyte gaut 
jauna vyruką, norint turėsite 
matuzalo metelus. Sure!

Tėvai ir metynos auklėjo 
savo sunu lig 20 metu saldin
dami savo vargu kartybes vil
ti, jog ju sūnelis atejteje atsi
mokės jiems; motynos kuriuos 
teip labai milejo savo kudyke- 
li, kad del jo labo paezvens- 
davo savo nakti pasilsi, vargo 
ir kente, tie tėvai ir motynos 
sulaukia tos baisies valandos, 
kuri sugražina jiems ju kudy- 
ki be ranku, be kojų, sužeista 
sunkei, arba visai be gyvasties, 
tos motynos aplaiko žinia apie 
likimą ju milemu vaiku, ku
riuos paskerdė jom ant lauko 
kares arba kasiklosia. Tas 
motynos sūnelis sztai guli 
klane Iccnu krauju su per- 
pleszta krutyne, sudraskytas 
granatais arba szuviu, sumin
džiotas arkleis, ta motyna 
klausia del ko užmusze jai jos 
kudyki, del ko iszplesze jai 
jos džiaugsma ir vilti senat 
veje. Kas atsakys jai del ko 
ir kas ? — Ji ne žino!....

Ant Balkanų neužilgo užžy- 
des pakajus. Geriausiu ap- 
reiksztojum to yra du dru- 
cziausi diplomatai: aziatikyne 
kolera Konstantinopoluje ir 
balkaniezka žiema, garsinga 
ant viso svieto isz savo szal- 
cziu. Tieje geriause sutaikys 
neužganadytas vieszpatystes.

Nuotaka 10 metu senumo
Thibodeaux, La. — Ag

nieszka Callahan, 10 metu se
numo, likos suriszta mazgu 
moterystes su kokiu tai Povy 
lu Dietžu 23 metu senumo. 
Mergaite eme szliuba trumpė
sią szlebesia o parvažiavę na
mon užsidėjo ilgas, nes kaip 
pati pasigyrė, “jau yra mote- 
re.”

Kuningas isz pradžių neno
rėjo suriszt tosios poreles nes 
tėvai kalbėjo jog ant vinezevo- 
nes sutinka. Po vinezevonei 
josios vyras apdovanojo jiaja 
puikia lelukia ir kitoms zobo- 
velems.

Pririszo mergyna prie 
karves ragu.

Winnipeg, Man. — Palicije 
aresztavojo berną Petra G 
Hansona isz Erickson, kuris 
dirbo czionais ant ukes už žve- 
riszka apsiejima su mergyna.

Ericksonas pasiutiszkai in- 
similejo in Magduke Varens- 
kiute, kuri atmete jo meile ir 
nenorėjo ne žiūrėt ant Petro. 
Tasai geisdamas už tui mergy 
nai atkerszyt, pagavo jiaja 
kada toji sugrižinejo per gi
raite su karvėms namon, pri- 
riszo prie karves [ragu, uždavė 
botagu. Karve pasibaidus pra
dėjo bėgti namon per krumus, 
vilkdama paskui save nelai
minga mergyna, kuri baisei 
likos sudraskyta, jog randasi 
ant mireztanezio patalo.

Anglekasis indejo 820 
bosui in kiszeni, likos 

praszalintas nuo 
darbo.

Wilkes-Barre, Pa. — Jago 
teip visi bosai padarytu kaip 
padare bosas Benjamin Grif
fiths, tai ne butu terp ju viso
kiu szunybiu ir darbininkus 
greitai atpratintu nuo davymo 
kysziu bosams ydant aplaikyt 
geresnius darbus.

Kelioleka kartu bosas Grif
fith rasdavo kiezeniuje savo 
surdoto piningus, kone po 
kožnai pedei. Tas jam nepati
ko ir nutarė isztirynet kas te
kis jam piningus indeda in ki- 
szeniu. Tame likos nužiūrėtu 
Pranas Keckis, o kada vela 
atėjo pede, bosas liepe indet in 
koperta Kiekiui paženklinta 
20 dolerine bumaszka. Ant ry
tojaus bosas rado paženklinta 
bumaszka kiezeniuje. Tuojaus 
užklupo ant Kiekio ir tas pri
sipažino, jog indedavo pinin
gus del to, ydant užlaikyt sa
vo gera darba. Kiekis likos 
tuojaus praszalintas nuo darbo 
ir daugiau neaplaikys jokio 
užsiėmimo po taja kompanije.

Nepagialbejo “meiles 
miltelei.”

New York. — Visokį mei
les miltelei ir kitoki raganiez- 
ki burtai kasztavo Mariutei 
Jefrin suvirszum 570 doleriu 
ydant sugražint meile jauni
kio.

Mariute nusidavė pas “ra
gana” Jane Grindie ydant jiai 
pagialbetu sugražint josios 
jauniki kuris jaja apleido. Ra
gana davė jiai “meilingu mil
teliu” už kuriuos užmokėjo 
$75. Po tam vela atsilankė 
pas apgavike kuri nuo mergy
nos iszvilijo isz viso suvirszum 
570 doleriu o burtai ir milte
lei nieko neprigialbejo. Tada 
mergyna dasiprato jog likos 
apgauta ir apskundė ragana 
kuri turėjo pasirūpint $1,500 
kaucija lig teismui.

Nori nubaust savo nelaba 
paeziule, per laikraszti.
Mt. Carmel, Pa. — Jonas 

Belaska isz Kulpmont praszo 
visu laikraszcziu ydant apgar
sintu apie jo nelaba paezia ir, 
tokiu budu jaja nubaust priesz 
visa svietą. Jojo pati Viktoria 
pabėgo su Jonu Podgurekiu 
paymdama su savim mergaite 
ir visus piningus, ir lig sziam 
laikui nedagirdo kur toji po
rele apsigyveno. Negeidže ji
sai sugrižimo savo paezios ne 
piningu, tik, ydant visi žmonis 
saugotus! josios kaip nuo pa
vietres.

Kulszis jojo bunka.
Hazleton, Pa. — Kada ku* 

nas užmuezto Bartlamiejaus 
Tiarano, likos atvežtas isz Co
leraine kasikiu namon, grabo 
rius parengdamas nebaszninka 
ant palaidojimo, rado 350 do
leriu bumaszkoms apriezta ant 
kulszies. Piningus indave už- 
musztojo gyminems, kurie vi
sai nesitikėjo ydant juju gy- 
minaitis tiek turėtu piningu. 
Užmusztas per grabu kuri, 

norėjo pirkt savo 
paezei.

Raleigh, N. C. — Ji 
Newton, 70 metu senumo nu
ėjo pas graboriu iszrinkt gra 
ba del mirusios savo paezios. 
Grabas kuri iszrinko puolė 
nuo lentynos ir senuką ant vie
tos užmusze. Dabartės aukai 
iszrinko abiems grabus ir likos 
palaidoti in viena duobe.

Juodas szetonas.
San Francisco, Cal. — Szio- 

mis dienomis palicije suėmė 
murina Herbertą Johneona už 
nužudinima savo sužieduotines 
Mamie Williams, kuriuos ku
na atrado lovoje josios namuo
se. Nelabas žmogus prisipaži
no prie žudinstos su szalcziau- 
siu krauju, apsakė, buk už
smaugė savo sužiedotine isz 
užvidejimo, po tam parsinesze 
sau alaus ir per visa nakti ge
re ir rūke cigarus sėdėdamas 
prie lavono savo aukos persi- 
tikrinedamas kartas nuo karto, 
ar ana tikrai nužudinta. 
Breksztant dienai, parasze ke
lis laiszkus, kuriuose aprasze 
savo piktadaryste. Ant galo, 
apreiszke tas latras palicijai, 
jog žino kad už tai bus pakar
tu, bet niekojau isz to ne da
ro, ir geriau butu, ydant nu
baustu jin kagreieziause, nes 
už savo nusidėjimą visai nesi
gaili.
Ugnis padare bledes ant 

850,000.
Centralia, Pa. — Utarninko 

ryta, apie 2 valanda, ugnis su
naikino keloleka kromu o terp 
tu ir National Banka. Dauge
lis ypatų ne teko pastoges ir 
viso savo turto, pasilikdami in 
kėlės valandas ubagais. Ugnis 
padare bledes suvirszum ant 
30 tukstaneziu doleriu. Ugna- 
gesei pribuvo in pagialba iez 
Montkarmiu ir Aszlando, o 
in penkes valandas sunkaus 
darbo, pasisekė ugni užgesyt.

Ant pardavimo.
Puikus biznavas namas ant 

W. Center lilyczios Mahanoy 
City. Tinkamas del buezernes, 
sztoro, szaucziaus, kriaueziaus 
ir t.t. Skiepas yra paranda- 
votas ant Pool Ruimo. Namas 
beveik kaip naujas su visom 
vygadom ir randasi ant loto 17 
pėdu ploczio per 125 pėdu il
gio. Ant kito galo loto randasi 
naujas trijų prontu namas ant 
dvieju familiju. Bandos gal 
lengvai atneezti 50 doleriu ant 
menesio. Parsiduos neperbran 
giai. Atsiszaukite ka greieziau- 
se po No. 526 W. Centre St. 
Mahanoy City, Pa.
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Turkiszki kareiviai nelaisvėje po prižiūra 
Bulgaru.

J London. — Serbai paėmė 
Monastira po sunkei ir kruvi
nai musztynei. Terp paymtu 
in nelaisve randasi tris paezos 
ir vadas turkiezku kareiviu 
Zakki Pasza, 50,000 kareiviu 
ir ketureedeszimts penkes ar- 
motas. Macedonia buvo svar- 
biause turkiszks drutviete. 
Musztineje pražuvo -apie 10,- 
000 Turku.

J Salonika. — Graiku ka
raliene savo kaeztu iszmaitina 
6000 muzulmonu, 300 židu ir 
1000 graikiszku szeimynu ku
riu vyrai stojo apginyme savo 
tėvynės.

t Viednius. — Laikraszczio 
Reichsport, korespondentas isz 
kares lauko danesza, buk Ser
bai po užėmimui Prisrenda, 
nužudė 112 vyru, 3S moteres 
ir 18 vaiku. Serbai tai tvirtai 
užgyna.

J Scfia. — Suvienitos bal- 
kaniszkos armijos sutiko ant 
Turku praszimo ydant daryt 
sutaiką. Kožna szalis paskyrė 
savo siuntinius ant suredimo 
tuju sutaiku. 

J Salonika. — Kada paky- 
lo kare terp Bulgaru o Turku, 
daug atsitiko juokingu atsiti- 
kymu ir pasklydo visokiu ap
sakymu apie narsumą kareiviu 
terp kuriu viena czion patal
piname. Pas Bulgaru jenerola, 
kuriuo brolis yra bankerium, 
atėjo židelis, kuris likos pay na
tas in kariumene, melsdamas 
paszelpos del likusios ezeimy- 
nos, kuri netekus tėvo, bus 
priversta kentėti bada. Jene- 
rolas nenorėdamas ydant ir ki
ti židelei pasinaudotu isz to 
prižadėjo žideliui, jago atsiži 
mes ant kares, tai po paemi 
mui Monastiro, aplaikys tris 
tukstanezius markiu.

Židelis sutiko ant to, na ir 
isztikrnju po paėmimui Mo- 
nastero, atėjo židelis pas jene
rola, apreikezdamas, buk pa
ėmė neprieteliaus karūna. Je- 
nerolas tikrai dažinojo, jog tai 
teisybe ka židelis jam pranesze 
ir da užsipelne ant auksinio 
medalaus.

“Žodis stojosi, kumelaite sto 
jo prie tvoros,” kalba senas

priežodis, o jenerolae su neno
ru, turėjo žadėta žodi iezpil- 
<Lyt Kada jau_ žideliui iszmo- 
kejo prižadėtus piningus, pa- 
szauke jin da karta, melsda
mas, ydant jam iezaiezkintu 
kokiu budu pasisekė įjam pa
ymti turkiezka karūna.

Židelis pasikasęs ausi atsilie
pei “Szvieeus Generalleben, 
kada aez paregėjau, kad karu- 
žae turkiszkos karimos yra ži- 
delie, asz su juom tuojaus pa
dariau giszefta. Jisai man aty- 
dave karūna, o asz jam priža
dėjau duoti puse to, ka nuo 
jus aplaikysiu. Jago pons je- 
nerolas man netiki, tai asz jam 
paszaukeiu in. vidų, nes jisai 
lauke manes už duriu!....

Jenerolas užkeikęs isz pik
tumo iszmete žideli o po tam 
atsisėdės ant kėdės nusijuokė 
szirdingai jog židelis ir laike 
kares moka padarit giszefta.

* Kožna meta, 
“Thanksgiving Day’ 
diena padekavones Amerike, 
per ta diena gyventojai suval
go 9 milijonus kurkiu (torkiu) 
isz kuriu pasidaro 85 milijonu 
svaru mėsos verties 11 į milijo
nu doleriu.

* Amerikieczei praejta me
ta sunaudojo 19 milijonu mai- 
sziu kavos.

* Amerikoniszkas konsulis 
būnantys Ronen Francuzijoi 
danesza, buk kožna meta fran- 
euzai suvalgo 35 tukstanezius 
arkliu.

* Kalifornijoi randasi medis 
kuris turi 366 pėdas augszczio 
o 158 pėdas aplinkui.

* Japonczikas per meta 
valgo 312 svaru rižiu.

* Prūsuose, darbininkai 
aplaikimui savo mokesties bu 
na atlankomi per agentus isz 
banku kurie payma juju pi
ningus už ka paežiam nereike 
ejti in banka padėti piningus.

Darbininkas aplaikys 
$6,600,000

Berlynas. — Laikrasztie 
“Abenpost” pajeezko nekokio 
tai vargingo darbininko Willy 
Wirth paejnanezio isz Salzwe- 
del, Altmark, Vokietijos, ku
riam likos palikta $6,600,000 
per jojo dede Kaspara.Wirth, 
kuris pabėgo iez Vokietijos 
nuo kariumeniezkas tarnytos 
in Amerika ir ten dasidirbo 
milžiniszko turto. Ant praezi- 
mo amerikoniszkos palicijos 
jin pajeezko Vokietijoi.

Nusižudė isz meiles.
Budapeszt, Vengrai. — 

Dirbans biure budauniezio 24 
metu senumo Shay, ineimylejo 
in 17 metu senumo savo drau
go dukteri Eliza. Tėvas mer- 
gynos Havora nesiprieszino ir 
jauniejie aplaike nuo tėvo pa- 
laiminima. Atsibuvo sužiedo- 
tuves ir netrukus ketino atsi- 
but vinezevone. Tuotarpu tė
vas mergynos ūmai apsirgo ir 
mirė. Duktė negalėdama atsi- 
gailet tėvo, kada uždarinėjo 
graba, puolė prie lavono ir 
karsztai pabueziavo mirusi in 
lupas. Ant rytojaus pajuto 
skaudejima lupose, o kad pra
dėjo tint paszauktas daktaras 
apreiszke, jog kraujas užnuo- 
dintas ir nesiranda jau pagial- 
bos, mergyna dydelese kan- 
cziose mirė. Jaunikaitis negale 
damas pergyvent nuotrotos 
milemos inteike duobkasiui 
gana dydele suma piningu 
melsdamas ydant szale kapo 
sužiedotinas iszkastu duobe. 
Ant rytojaus surasta jin duo
bėje nusiszovusi.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

Century, W, Va. — Mies
telis visai mažas, isz viso gy
ventoju vedusiu ir pavieniu 
bus 200.

— Lietuviu yra apie 50 jie 
gyvena beveik ūkanotai — 
tamsiai... abelnas, pasielgimas 
sziksztus, isz ju visi megenti 
aluti ir dektynia. Mažai czion 
randasi blaiviu. — Tuszcziu 
baczkucziu, nuo alaus, randa
si kone prie kožno namo.

— Tiesa, atejna czion lietu- 
viezku laikraszcziu. kaip tai 
Saule, Lietuva, Kova, Katali
kas ir keli lenkiszki o liekant 
laiko nuo darbo iszaikvoje — 
isznaudoje kaziromis arba prie 
aluezio — baczkutes persi- 
trauke isz Graftono.

— Czion yra tik anglių kasi 
klos, bet dabar [darbai labai 
prasti — dirba po 2-3 dienas 
per sanvaite, kas dirbo per va
sara, tai tie ezeip teip galės da 
bar maitintis — o kas nesenei 
ežia atvyko tai neturės isz ko 
ir iszsimaitinti, pribuvusiems 
isz kitur, tai labai sunku gauti 
darba. Fabriku czion neyra 
jokiu. Kasiklos darbininkams 
baisei neparankios, vienu kad 
labai žiamos, reike susilenkus 
dvilinkam dirbti 10 valandų; 
o antru szlapia ir baisei dvo- 
kentis — drėgnas klimatas 
kurie užkenkė darbininkams 
sveikata. - Naszlaitis.

Linfield, Pa. — Darbai 
gerai eina.

— Lietuviu yra 3 familijos 
ir apie 7 pavienei ir visi labai 
nuliudia isz priežasties stoka b 
mergynu jagu isz kur keletas 
pribūtu aplaikytu po gražu 
vaikyna.

Buffalo, N. Y. — Darbai 
gerai eina.

— Lietuviu apie 20 pavie
niu ir apie 3 mergynos isz tu 
visokiu atsiranda.

120 m. senute.
Papilėje, Sziauliu apskr., 

mirė 120 metu amžiaus senute 
Szakunskiene. Nabaszninke 
turėjusi nepaprasta atminti: ji 
atmintinai mokėjusi netik dau 
geli katalikiszku maldų ir gies 
miu, bet taipogi begales lietu- 
viszku dainų ir daugiau tuks- 
tanezio visokiu kartais gana 
ilgu pasakų ir apysakų. Visa 
savo gyvenimą senute buvo 
stipri ir sveika, tik priesz mir
ti urnai 

tėvelis: 
arkli ir karve ir iszleisiu Pet- 
ruti Amerikon, ponu pastaty
siu, o asz taipogi vargo nema
tysiu, nes sūnelis isz Amerikos 
mokės mane szelpti.

Iszleido tėvas sunu Ameri
kon. Sūnūs neatskyrė gera 
nuo blogo, ir pristojo prie ci- 
ciliku, szliuptarniu, bedieviu. 
Cicilikeliai jam patarė netau
pyti piningu, bet vis lankyti 
j u susirinkimus ir duoti pini
gus ju partijos reikalams.

Sulaukia karta Petrutis 
laiszko, kuriame tėvas raszo: 
“....Sunau, tu žinai, kokia
me varge likome tave iszleizda- 
mi. Asz nesigailėjau pinigu— 
kiek isztesejąUj tai sudariau ir 
tau atidaviau. Dabar mane 

neli brangiausias, - atsiuskie 
nors kiek galėdamas, kad bent 
dalele skolos galeeziau atiduo
ti....”

Sūnūs tėvui gi trumpai atsa
ko: “Seniai buezia tave suszel- 
pes, nors 100 doleriu buezia 
nusiuntęs, bet reikia socijalis- 
tai szelpti.... Gyvenkie, tė
vuli, kaip iszmanydamas”.

Nulindo ir nusiminė senas 
tėvelis, dabar tik suprato blo
gai padaręs sunu Amerikon 
nuleidęs.

Žemaicžiu vyskupija.
Kupiszkio kam kun. Cza- 

manas paskirtas in Feliksbur- 
go filija (Kureze). Feliksbergo 
filijalistas kun. Vitkeviczius 
perkeltas in Kupiezki kam. 
Girdiszkio kam. kun. Reme- 
zas perkeltas in Alszvanga 
kan. — Apsigyveno Kaune 
kun. A. Maliauskas.

— Reseiniuose mirė a. a. 
kum. Viuc. Žementauskas, 70 
metu. Mirė Senųjų Varnių 
klebonas kun. Jaugelis.

Kunigu Jasinskio ir 
San gailos byla.

Spaliu 17 ir 18 diena Vil
niaus, teismo rūmais svarstė 
Vilniaus kunigo Stanislovo 
Jasinskio, ezv. Jokūbo klebo
no, ir buvusiojo II-sios Durnos 
atstovo Sokolkos dekano (Gar
dino gnb ) kun. Sangailos by
la. Kaltinamu buvo juodu, 
kad kurstė (žmones Į priesz at
važiavusi Sokolkon marijavitu 
kunigą Tulaba ir iszviso priesz 
marijavitus. Kaltinamieji prie 
kalczios neprisipažino. Po dvie 
ju dienu svarstymo teismas 
kun. Jasinski, iezteisino, o 
kun. Sangaila nuteisė. 7 die
nomis kalėjimo. Kaltinamuo
sius gynė Vilniaus advokatas 
Povolockis ir Gardino advoka
tas Samarinas, Liudininku bu
vo 39 žmones.

Kaunas.
Naujas laikrasztie. Žemai- 

cziu dvasiezkoeios seminarijos 
profesorius kun. kanauninkas 
J. Skvireckas ketina iszleidi- 
neti Kaune nauja (teologijos 
laikraszti vardu “Bažnytine 
Apžvalga”.

*



Ak Zigmanteli,
Tu mano balandėli,

Del ko pas mane neatejni,
Ir mane neeuramini ?
—Kur tas nedoras Zigmantas?

Senelis.
— O kam tas daktaras ? asz 

sveikas, ne turin jokios ligos,, 
tiktai pabaiga gyvenimo ant 
to nėra gyduolių.

— Tamista ne mirsi! — pa- 
szauke vėl ponas Jokūbas, ku 
rio szirdis buvo dabar ant lu
pu; tamista ne mirei!—kalbėjo 
graudžiai verkdamas,—nes jei
gu tamista numirei, tai ir asz 
mirsiu; o ne tai eisiu pekezcziae 
nors už mariu in Jerozolima, 
kaip kunigaikeztis Sierotka, 
melstis už duezia tamietos!

— Nereikia teip tolimos ke 
lionee ponas Jokūbai, ant kiek 
vienos vietos melskis ir pa
mink ant mano duszios.

— Tamista busi danguje die 
važi! busi danguj! tamista tok
sai geras žmogus! o kada du- 
szia reikalaus pagelboe, tai ta- 
mieta pasirodyk man; asz ne 
nusigasiu arba prisisapnuok 
man tamista; tai paskutine 
skranda parduosiu, o iszkelsiu 
exekvijas! pamatysi tamista!!!

Verke ponas Jokūbas, nore 
klejojo; senelis vienok suprato 
jo pne eaves prieiriszima no
rint teip ypatingai ir navatniai 
žiurėjo jisai ant gyvasties ir 
smertiee.

— Na! gana to, ponas Joku 
bai, — tarė jisai, — nuveskit 
mane in lova: nes kojos mano 
tirpsta ir kokis tai drebulys ei
na per kuna.

Atsigulė, lezejes su ponu Jo 
kubu, užklausiau, apie koki 
kunigaikszti Sierotka minėjo.

— At! imaginacya!—atsake. 
Buvo koksai tai pagoniszkas 
kunigaikeztis, apie kuri turbut 
raszo “Tūkstantis naktų ir vie 
na”, kurisai ilgai vandravojo 
po visa svietą, ir nuėjo net in 
Jerozolima, o vadinosi jisai 
Sierotka.. ponas iždininkas ži
no gerai apie tai nuo pradžios 
iki pabaigai, bet asz jau to ne 
pamenu. —

Terpu placzios ir atviros ap 
linkines, kuria didelis vieszke- 
lis medžiais iszsodytas vedan
tis in giluma eziaurines Lietu 
vos in dvi dali perskiria, ant 
kalno vieszpataujanczio cielam 
apskrityje stovi murine bažny- 
ežia prie kurios veda per kal
nelius, nevos ir laukus iszsieu- 
kineja maži takaliai iez visu 
krasztu. Prie bažnyczios medi
nis mažas — klioeztorelis, ka- 
daisi deszimti Jėzuitu, "o ežia 
dien pusiau sugriuvęs vos du 
kunigu patalpinti galintis. Ne 
toli namas paczto, ir kelios 
ūkininku stubeles užima visa 
plote paveikslo, kuriam žemos 
Budavonės namo senelio netoli 
isz szalies pastatytos, dar aisz- 
keeni priduoda prasta kaimiez- 
ka tipą (iszžiura.

Atitolinta nuo didesniu mies 
tu ta aplinkine ne turi judėji
mo nei pereikeiezianezio kas 
valanda yvairumo, kaip tai pa 
prastai yra didesne ir tirsz- 
cziau apgyventose vietose. Ty
ki nuolatine ramybe supama 
ant vilniu gražiu javu užden- 
gianeziu placziu laukus arba 
ant tamsiu vagų iszartos dirvos 
retai czionai kuom nors buna 
pertraukta'!! Kada ne kada 
pasirodo isz tolo ant vieszkelio 
ilgas trūkis maskoliszku “tele- 
gu”, ir tingiai persivelka nuo 
vieno iki kitam krasztui aps- 
krfczio: kai kada teip~gi Hike

teleja per berželius ginkliai ei- 
nanezios vieszkelio rotos “mas
kolių” (kareiviu): o kelis kar
tus ant sanvaites pasirodo dul
kėse ant viežkelio trejetas (troi 
ka) pacztoriszku arkliu sklai
dydamas po orą antbalsius 
linksmos triubeles arba garsiai 
skambanezio varpelio ir duoda 
priežasti kunigui prabaszcziui 
ir jo kamendoriui del atlanky- 
mo tuojaue pacztinio rasztinin 
ko arba už praezymo jo in kle 
bonija del iszriezimo trijų svar 
biu klausymu: ‘ kas važevo? 
kur važevo ? ir kas iez to bus?” 
O jau kas tada, jeigu dar rasz- 
tininkas pridurti gali “ka jisai 
pasako jo?”

Kiek iez to isztraukimu gin- 
czu ir dipliomatiezku dasiprote 
jimul?

Bet kiekviena nedele arba 
bažnytine szvente ta aplinkine 
atgija ir žmonių prisipila. Iszei 
tiese ir atsitiesė ir atsistoja 
nuo žemes apszluoste prakalta 
nuo visos sanvaites darbo dar
bininkai žmneles visokiais kao 
heliais ir didžiuoju veiszkeliu 
suplaukia in bažnyczia. Girgž 
da kalamoszkos ir vežimai o 
antrina jiem tankiausiai skrip 
kos muzikantu vedaneziu prie 
szliubo skaitlinga ir triuksz- 
minga vestuvių pulką.

Potam susitelke atskyriais 
būriais minios visokiu parvu 
ant bažnytinio kiemo, raiti ir 
pekszti, glaudžiasi prie tvorų 
ir garsiai besikalbėdami laukia 
praeidedanezios dievmaldystes. 
Ant galo važiuoja briczkoe ir 
daro kelia del gražiu karietų 
pribunaneziu vėliausiai, ir pri
pildytu gražioje lyczia kaip 
pintines kvietkom.

Tnsdeszimts metu sziandien 
baigiasi, ir trisdeszimtu kartu 
gryžta asztunta diena Bejos me 
nėšio, kada tas pate paveikslas 
ir tos paezios aplinkines atgai
vintos kaip ir sziandien Szven
te Dievo Kūno persistatė mano 
nuliudusiom akim! Pirmiaus 
niekam nesiduodantis apsilenk 
ti ir visados pirmueziausiai pri 
būnantis in bažnyczia mano ee 
nelis, gulėjo dabar silpnas ant 
lovos. Perleido jisai nakti be 
miego, o iszryto anksti su did
žiausiu dievotumu priemes 
Szventus Sakramentus, prieitai 
see in amžina kelione, nusiže
minime ir ramybėj lauke pas
kutines valandos savo.

Teisingai tiek kartu besibai 
genezia gyvasti žmogaus prily
ginta prie gestanezioe liepsnos! 
Staigus vejas tankiai užpuezia 
ja ant kart, didelis lietus užlie 
ja ja, kada dar skaiseziai ezvie 
ežia.... ir tai yra gyvastie per 
traukta pradžioj arba viduryj 
savo! Bet naturaliszku budu 
gyvastis besiartinanti prie ga
lo dar panaezeene yra in ugne
le naikinanezio iki pabaigai sa 
vo žarija ir jos ekaiezcziai 
nors ant trumpo laiko szvie- 
ezenezia!

Teip duezia sunaudoja pas- 
kutinias spėkas susilpnejusio 
kūno del prailginimo jo gyvas 
ties, paskutini lasza stengetan 
ežio kraujo priverezia prie te
kėjimo, isz giliausio kampu- 
czio krutinės iszepaudžia kve- 
pavima ir praszvinta dar akise 
kalboj aiezkiam supratime: ir 
kada jau rodosi, kad jos nėra, 
vėl pasirodo isznaujo... .ir iez 
naujo nyksta! Manyti galima, 
kad senatve turi krautuve gy
vasties pajiegu rūpestingai su-

dėtu kaip ekarbai pas skupuo- 
li giliausiose slaptingose kavo 
nese kurias laiko ant paskuti
nio reikalo, ir kurias iezduoda 
iezvalioe ir paezedlivai atidary 
dama po viena pakol neiszsems 
iki dugnui.... tada galas!

Užmigdavo nuo nekurio lai
ko ir paeiliui vėl pabusdavo 
mano senelis, rodos neiszrode 
teip artymu smerties kaip mes 
mislijom.

Tuomtarpu jau nuo keliu 
valandų tęsęsi dievmaldyete 
bažnyczioj turinti paprastai ta 
diena didele procesai j a prie 
pritaisytu ir gražiai szakelems 
žalioms ir kvietkelem papuoez 
tu altorėliu.

Užekambinimas varpu davė 
ženklą iszejimo processijos isz 
bažnyczios ir pažadino seneli.

— Ar yra altorius prie mus 
kryžiaus ?—paklausė jie manės 
nes mano senelis kasmet vede 
celebransa procesijoj prie staci 
jos pas savo kryžių prirengtos, 
ir už ta iszkilminga ateilanky- 
ma meldėsi kareztom maldom 
Dievui, o puikeis pietumis atsi 
dekavodavo klebonui ir visiem 
susirinkusiem kunigam.

— Kryžius aptaisytas,— at
sakiau.

— Na! tai ir man prigialbe- 
kit atsikelt, apsirengt ir iszei- 
ti!....

Teip tada kaip ir vakar tik 
tai daug silpnesnis, iszsivilko 
senelis už vartų prie kryžiaus, 
atsisėdo ant paduotos jam pla- 
czioe kėdės ir lauke su giedriu 
vieiszkai veidu ateinanezios 
procesijos.

Ir ne užilgo dideliu chorą 
visu žmonių giedota davėsi gir 
dėt iszpradžių, mato o potam 
giesme:
“Dangus žeme, svietas, mares, 

Viskas, kas tik jumis rastis 
gali,

Kuožemiausiai nupulkite, 
Garbe Dievui atduokite.” 
Pasijudino senelis isz vietos, 

norėdamas pulti ant keliu. Isz 
pradžių norėjom ji sulaikyti, 
potam turėjom prigelbeti iez- 
pildime ju užeimanimo ir pri- 
laikyt klūpojanti. Pirmiausiai 
pasirodė ieztolo didelis kryžius 
neszamas pono Jokūbo kurisai 
tos privilegijos niekad ir nie
kam ne pavede. Augezcziau jo 
ir už jo sklaistė vejas vėliavas; 
potam artinosi tankios ugnys ži 
banezioe rankose kunigu broli 
ju ir vaiku ramiai ezvieczian- 
czioe tykam ore giedrios tos 
dienos, paskui ėjo kunigas kle 
bonae po Caldachimu neezda- 
mas isz kelta ant žmonių kaipo 
ugnele szvieeoe, tikėjimo ir gar 
bes brangia “Monstrancija” 
aptaisyta vainikėliais, isz žole
lių ir kvietkeliu laukiniu ta 
diena paprastai paszventitu.. 
Kas nežino tvarkos grožybes ir 
iez kilmes procesijų? ir kam ne 
bus mielas, kaip ir man raszan 
ežiam atminimas juju?

Artinanties prie altoriaus 
mainosi giesme: triumfaliezku 
tonu ir žodžiais ypatingai prie 
to pritaikytais, apsireiezke pri
siartinimas Viesz paties:

“Eina, eina Dievas gyvas, 
Eina sudžia spraviedlivas! 
Stokim visi mes aplinkui, 

Duokim garbe kaip pritinka!”
— O mano Dieve!-— paszau 

ke senelis perverianeziu iki 
gilumui szirdies balsu, iezgir- 
dee ta giesme ir isztiesdama 
rankas prie prieiartinanezio 
procesijos,— o mano Dieve! 
tai asz! tai asz einu prie Ta
vęs! Asz tuojaue stosiu priesz 
suda Tavo! O, mano Dieve! 
susimilk ant manės!!!

Svyruojantis suvisai ir silp
na seni pasodinėm ant kėdės. 
Susijudinimas smarkesnis už 
jo pajiegas atėmė jam kalba; 
aszaros vienok upeliu tekan- 
ežios per jo veidą liudijo, kad 
yra prie žado negalėdamas lu
pom meldėsi duezia ir miele.

Atgiedojias Evangelija pro- 
cessija gryžo, ir vėl suskam
bėjo žodžiai:
“Eina eina szviesa amžinoji, 
Eina, eina galybe tikroji!
Stokim visi mes aplinkui, 

Duokim garbe kaip pritinka.”
O! niekad neužmirszu kaip 

tada iezrode veidas mano sene 
lio! Mano jaunoj vaidintuvej 
pasiliko paveikslas jo ant visa 
dos: visa pasilikusi, jo gyvas
tie susirinko ant jo veido; o 
gyvastis ta jau buvo tik viena 
meile Dievo ir troszkimu su
sivienijimo su “amžina szvie-

sa”, kuri atsitolindama trauke 
paskui save duszia joje!!! Pa
kele vėl ir ieztieee rankas prie 
processijos ir puolė atgalios 
ant kėdės. Nuneezem apalpusi 
in tava be vilties, kad dar ka
da atgautu žada....

Tuomtarpu kaip galėdamas 
kuogreieziau po dievmaldys- 
tei pribuvo kuningae klebonas 
senis mažai jaunesnis už musu 
seneli, kelesdeszimtinie jo 
prieteliue, kas dieninis draugas 
jo gyvenimo pasilinksminimu 
ir visu užsiėmimu, o kaipo sar
gas sažinas visu jo mieriu ir 
mislu. Su juomi pribuvo ku
nigas definitorius ir keli kiti 
kunigai.

Ponas Jokūbas pirmiaus at
bėgės klūpojo pirmam kamba
ryj priesz paveiksią Motinos 
Szvencziausios ir surinkęs ap
link save namine szeimyna 
meldėsi su verekmu ir dejavi
mu.

Kunigai apstojo tava, ir ko 
link dar matyt buvo koke 
ženklas gyvasties pradėjo kal
bėt litanija už mireztanezius 
O asz drebėdamas isz baimes 
persigandimo ir gailesties 
teipgi stovėjau tarp juju.

Tame kvėpavimas mirsztan- 
czio stojosi vis drutesniais; ati 
dare akis, pažvelgė ramiai ant 
mus visu potam paėmė už ran
kos kunigą kleboną ir tykum 
iez pradžių bet vis aiszkesniu 
balsu kalbėjo:

— Acziu tau mano teve 
kad manes neapleidai ezitoj 
paskutinėj valandoj.

— Meldžiu Dievo prie alto
riaus — atsake prabaszczius 
— praezydamas del tavęs svei 
katos ponas iždininke, ir pra- 
szau visu parafijonu idant 
teipgi melstųsi už tavo sveika
ta....

— Ach! mano teve! te^ul 
geriaue melstųsi už mano du
szia! Paezaukit ir mano prae- 
cziokeliue! reikia man ir su 
jais atsisveikinti!

Ne reikėjo ju szaukti: visi 
jie tiesiog nuėjo in dvareli ir 
priemenioj neramiai lauke 
kas stosis su ju mylimu ponu.

Tada atidarė duris ir prisi 
pildė grinezia ūkininku. 
Atkreipė prie ju galva mano 
senelis ir kalbėjo kuoaiszkiau- 
siai

— Mano vaikeliai! mirsztu 
asz ir atsiveikinu jus ir vaike
lius jusu ir turteli ir stubeles 
jusu!!! Dekavoju jumis už jus 
velijimus del manes ir užpro- 
cia jusu, ir už duona!

Czia nutruko balsas senelio; 
silsejosi ir rinko paskutinias 
pajiegas savo.

— Atleiskit man jeigu kuri 
nors isz jus ne norom nuskriau 
džiau atleiskit del Meiles Die
vo!!! Kas jus no mano smert 
skriausti iszdrystu ta paezau- 
kiu priesz baisu suda Dievo!!!

Tuos paskutinius žodžius 
isztare garsiai ir tuojaus po
tam nutilo.

Ūkininkai gaileszczio apimti 
patys ne žinojo, ka daryti. Vie 
ni azsarom apsilieje suklaupė 
palei tava ir bueziavo krasztus 
paklodes, kurioje mirsztantie 
uždengtas, kiti palenkė galvas 
prie žemes dasilytejo deszine 
ranka abieju savo veidu, yra 
tai pas juos ženklas nusižemi
nimo ir nuliudimo, kiti puolė 
kryžium ant žemes su po 
nu Jokubu ir kalbėjo drauge 
su juomi litanija.

Ant galo mano senelis pame 
jo kad asz prisiartinezia ir at- 
siklaupczia. Isztiese ranka ant 
mano galvos, ir per valandėlė 
teip palaikias padare ženklą 
kryžiaus ant mano kaktos at
kartojo ji kita ir treczia syki 
stengdamasis isztart del manes 
palaiminimai

Ant nelaimes! tiktai akys, 
jo kurias turėjo in mane ysmei 
ges apsipylė aszaromis ir ran 
ka nupuolė nuo mano galvos., 
dar viena karta pakele ja ma
no senelis nutvėrė medini kry
želi su paveikelu.IezganytojauB 
kuri ant krutinės nssziojo ir 
prie lupu savo prispaudė, bet 
sucziaupti lupu ir pabueziuoti 
kryželi jau negalėjo. Ir teip su 
kryželiu ant lupu pasiliko.

Matydamas kas kart silpnės 
ni ir vertesni kvepavima mirsz 
tanezio kuningae prabaszczius 
padavė jam in rankas uždegta 
gramnyczia ir savo rankom ja 
prilaikydamas tarė iszkilmin-

gu balsu:
— Ateiduok Dievui krikez- 

czioni!
O stovėdamas szale kunigas 

definitorius pridūrė baisum 
balsu:

— “Iszeik duszia krikszczio 
niszka!!!?.. Sudrėbėjau ant tu 
pekliszku žodžiu!!! Suspaudi 
mas rankas prabaszcziaus ir 
gramnyczios davė suprasti, kad 
dar gyvas mirsztantie!.... Po
tam užgu’e gilus tylėjimas vi
sam kambari aszaros bego per 
visu veidus, bet niekas tylos, 
per traukti ne dryso!.. Aniuo- 
las smertiee jau buvo fltarpe 
musui!

Tada kunigas prabaszczius 
pasilenke prie mirsztanczio 
Po valandėtai atsitiesės, pake
le akie in dangų ir užputę 
gramnyczia!!!!

Neužilgo suskambėjo bažny
tiniai varpai ir iszpilde vaka- 
rykszczia prijautimą mano se
nelio.

SztaiĮj akmuo apsamanojęs 
ant kapo jojo o ant jo vos ga
lima perskaityti žodžius “Gy 
veno gerai” tikėjo tvirtai! ir 
numirė ramiai!

GALAS

In Rackforda merga pribuvo 
Vaikynelie in joe kilpas in- 

kliuvo, 
Szimtine tuo mergai padavė, 

Ydant apsirėdytu save. 
Geide su jaja apeivest,

Bet toji nelaba nutarė jin 
pamest, 

Su kitu užsidavė, 
O piningu neatidavė.

Vaikynelie Mariutei ne do
vanos,

O jagu ne jisai, tai kitas jin 
užvaduos, 

Geda, jog mergynos teip daro, 
Tokius triksus nuolat varo.

KUR BUNA
Mano draugai Vincas Erapakaras 

ir Julius Wainauckas; abudu paeina 
isz Suvalkų gub., 4 m. kaip amerike, 
pirmiau gyveno Beloit, Wis o dabar 
nežinau kur jis pats ar kas kitas 
praszau duot žine ant adreec:

St- Karpaiczy
Chicago. Ill4512 S. Wood, st

Treszkus pa- 
Szauliu pav.,

Mano tėvai Antanas 
eina isz Kauno gub., 
Tulucziu kaimo, 19 m. adgal gyveno 
St. Louis Mo. o dabar nežinau kur 
jis pats ar kas kitas praszau duot ži
ne ant adreso: (gg *0;)

Miss K. Treszkiute
307 N. 4th St. Misha wanna. Ind.

Kastantinas Doba ar Dubauckas 
metai kaip atvaževias isz lietuvos pa
eina isz Suvalkų gub., pribuvo in 
Linfield o paskui iezvaževo in Phila. 
o dabar nežinom kur, jagu kas pa
matys tegul duoda žine ant adreso.

Kaz. Vaitkevicz.
Box 87. Linfield, Pa-

Mano brolis Juozas Mikolaitis apie 
20m. kaip Amerike paeina iž Suvalkų 
gub., Starapoles pav., Balbieriszkio 
gmino jis pats ar kas kitas praszau 
duot žine ant adreso. (j-^ 01) 

M. Mikolaitis.
Box 196. Hastings. Pa.

Mano brolis Jurgis Jowarauokas. 
paeina isz Kauno gub., Raudomskos 
volos., 7 m. kaip Amerike pirmiau 
gyveno Skulkino pav., o dabar neži
nau kur jis pats ar kas kitas praszau 
duot žine ant adreso. oą)

J. Kunca.
10 Meadow St. Westfield, Mass.

Mano brolis Jonas Auksztynaitis 
paeina isz Suvaiką gub ., Pilviszkio 
miestelio S m. adgal girdėjau gyveno 
Anglijoj teipgi ir Marijona Pasterno 
kiute ir Jonas Pasternokas visi pa
eina isz Suvalbu gub., Penkinu dwa- 
ro, jie pats ar kas kitas praszau duot 
žine ant adreso: (g(j 04)

J. S, Auksztinaits
Box 10 Fassett Quebe Canada

Jus mergeles neeivalkiokyte, 
Apie 9 valanda gult ejkyte, 

Ba tev i ne gali pabudint, 
Ir isz tavos iszjudint.

Isz tokio spaciertaue nakeze, 
lezejoa niekyete, abeeze,

Ilga liga gauna, 
Ir ne greitai atsigauna.

Ir stena, 
Ir kriunena, 
Ir kvepuoje, 
Ir dvesuoje.

Tai vis M^hanojui teip darosi, 
Kur faktrinei mergeles teip 

elgeei.
* * *

Komktike ne gerai, 
Tuii trobelio vyrai, 

M°rgynos paezios siūlosi, 
Kad vyrai paeziuotusi.

N-siranda tokio mie tuko, 
Kad neprastu tokio “etako”, 
\ isokio Sitvno užtikti gali, 

Bet szirdelei ne turi dali. 
Ir szleivos ir kuprotos, 
Gyrėsi, jog yra bagotos, 

Fet vaikynu primonyt ne gali, 
Kožnt s traukėsi in szali.

Irsztapnoes kimba prie dzū
keliu, 

Kabinasi ir sėda ant keliu, 
Jog net bjauru žrSreti, 
Turi akės užsidengti.

Szlapnoees nekaltos, tik tėvai, 
Jagu augyna ne gerai, 
Ba per pireztue žiuri, 

Už pikta daigta ne turi.
Priesz nesenei juoku buvo, 
Ne vienas vyrelis pražuvo, 

Turėjo runyt in kita miestą, 
Ba nebagui buvo riesta.

Viena porele mažai taiko tu
rėjo,

O apsiporuot kanecz norėjo, 
Ba jau tik viena, 
Pasiliko diena.

O kad piningu buvo, 
Szlinbas atsibuvo, 
Trumpai veeelijojo, 

Liūdnumas užstojo; 
Tegul sveiki gyvena, 
Ir apie tai bus gana.

Priežodžei Albancziku.
Albanczikaj ira taj puslau- 

kinej, apsigivenia po Turkum, 
o bet turi savo taikius priežod
žius ir gilu pamokinimą savi- 
je užvėrė. Szitaj ira tiejej:

— Jagu del kitu rodą duosi.
Tai ant skausmo galvos ne

dejuosi.
— Ugnis, vanduo ir turki- 

ne teisingiste,
Ne užtaiko jokia milaszir- 

diste.
— Piktas kūdikis,

Tai kaip angis.
— Kas miega su szunimi, 
Tas keta su .blusomi.
— Kas paskui juodvarnius 

eina,
Tas ant etervienos užeina,
— Kas ne turi kacziu,
Turi grinezioj pelu.
— Klauskie pas daugeli ro

dos,
Nes laikikie savo rodą vi

sados.
— Szedien geresnis kiau- 

szelis,
Negu už meto gaidelis.
— Kas augsztin spjauna, 
Ant veido spjaudala gauna.
— Žodžejs girnų ne pasuk

si.
Kad ir kalbėdamas pritūpsi.
— Jagu ant Dievo atsimin

si,
Tada žmonių suvis ne bijosi

Geriau kad ne butu tokiu su
sirinkimu, 

papiktinimu,
Bajone susibėga,

Ne tokiu
Kaip bobos

Dzievaž net daro geda.
Vyras buna darbe, 

Valkelei grinezioje dydelame 
varge, 

Mamuže su kitom kūmom 
gere, 

Vyro savo proce bere.
Dirbk vyre, 

Tegul boba gere, 
Tegul vaikai klykia, 

Vieni pasilikta.
Bobos pasigeria strapaloje, 
Visokius bjaurius žodžius 

plovoje, 
Vyras parejas vaikus sztildo, 

Ir in tava guldo.
Mat eubegia mitingus daro, 

Ir rudaka varo, 
Tokis gyvenimas, 

Tai ezirdeles ne kas.

Jagu turime pertariu vyru, 
Tai jau atsirado ir mergų, 

Vyrai kningas pardavineje, 
O mergynos po karezemas 

slankinėję.
Gere net naugezioje, 
Pasigėrus strapaloje, 

Katra piningu ne turi, 
Tai vyrams in akie žiuri.

Nori kad užfundytu, 
Ar alaus ar guzutes duotu, 
Tankei saluninkas iezmest 

turi.
Ne viena net nuo trepu nu

puola, 
Ir net in diezia atsigula, 

O ir da žviege visa gerkle, 
Kad niekas nepakele, 
Tai tokios paneles, 

Szenadorio mergeles.

Kariszkas laivas New York.
Ne senei likos apkriksztytas milžiniszkas kariszkas laivas 

S iv. Steitu po vardu New York. Kuma’s buvo pana Elsie 
Candor. Terp kitu ženklivu ypatų radosi ir prez dentas Taf
tas. Laivas kasztuos in 10 milijonu doleriu.

SEKITE PASKUI VEDEJA
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tai populariszki Cigaretai kurie yra szendien parduodami. 
Deazimts Cigaretu brangio-kvepanezio tabako už 5c.

Geriausi Cigaretai už ta preke.

ČEKUS

Puikios Satino Dovanos kožnam baksukije.
szendien.

Pirkite baksuka 
Zira populariszkumas yra ja pasiganedinimas.

P. LORILLARD COMPANY

I
1 UNION NATIONAL BANK ii

MAHANOY CITY, PA.
CAPITOL STOCK $125,000. SURPLUS IR PROFITS $300,000. !

Suv. Vaisi. Randas turi musu banke budėtu piningu. ' J

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

HARRISON BALL, Prezidentas. 9-ad. ryte lig 3 popiet. ■ •
F. J. NOONAN, V ice-Prezidentas. Subatomis 9 lig 12-ad. ''W. H. KOHLER, Kaaieriua.

i

Naujei iszrinktas demokratinis prezidentas 
Wilsonas ir jo szeimyna.
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Karo lauke.
(Vaizdelis isz rusu su turkais karo).

Nulindęs, suvargęs, vilkda 
mas žeme kojas ir szautuvu 
pasiramseziuodamas ėjo karei
vis Petrulis kares lauku. Nuo 
veido, nudegusio saule, varve 
jo prakaitas. Kelnes vienos 
kojos augszcziau kelio buvo 
perplesztos ir ten matyti buvo 
sujuodes ir sudžiūvęs nuo 
kraujo raisztis, per kuri sun
kėsi kraujas.

Veik kas dvideszimts žings
niu turėjo Petrulis silsėtis: nu
siimdavo nuo galvos kepuie ir, 
nusiezluostes marszkiniu ran
kove prakalta, vėl szlubuoda- 
vo tolyn.

Dar tris verstai ligi kareiviu 
ligonbuezio ... Sužeistam Pet
ruliui tas kelias rodėsi labai 
tolimas. Kas karta skausmas 
didinosi, pajėgos mažinosi, ir 
jie su baime lauke, kol visai 
nusilpnesias. Iszdžiuvo burna; 
labai norėjosi gerti. O kokia 
kaitra! Pietų saules spinduliai 
deginte degino; ant dangaus 
nei debesėlio.... lauke nei 
vėjelio, nei pavėsio. Iszdžiu- 
vusi gerkle labai sopėjo; da
bar Petrulis viską atiduotu už 
laszeli vandens!,..

Nusilpnejes vos tik ėjo to
lyn. Abi pušiai kelio augo vy
nuogių krūmai. Paėjės dar 
galuti, Petrulis sustojo: jam 
pasirodė, kad už krumu silpnu 
balsu kas tai suszukes. Petru
lis prisiklausė. Szauksmas pa
sikartojo aiszkiau ir balsiau.

— Turbut, sužeistas, — 
mane Petrulis.

Vėl pasigirdo dejavimas: 
“Kas ten? Gelbėkit, del Die
vo! ..”

— Savas kareivis, — supra
to Petrulis ir skubėdamas nu
svyravo in krumus, jeszkoda- 
mas dej-ioj^nczio. Jeszkot pri
siėjo neilgai. Netoliese pamate 
užmuszta arkli; szale jo augsz- 
tininkas gulej o dar visai jau
nas gražus junkeris. Kvėpavi
mas sunkiai veržėsi isz kruti
nės per sukepusias lupas. Pet
rulis priėjo artyn ir pasilenke 
prie gulinezio.

— Vargszas, visai jaunutis, 
— mane sau Petrulis. — Gal 
tėveliai namie laukia sunaus, o 
jis ežia guli vos gyvas. Sunku, 
sunku!... Junkeris pravėrė 
akis ir gailestingai pažiurėjo 
in Petruli.

— Gert, mir-sz-szt-tu, — 
sudejavo jie, nukreipdamas 
galva in szali.

— Gert? Ot, brolau, asz 
pats to troksztn... bet kur gau
ti, — atsake Petrulis.

— Pas balna... vy-y-no bon- 
n-ka... Del Dievo...

Petrulis priėjo prie užmusz- 
to arklio. Radęs bonka, pasi
ėmė ir pate sudrėbėjo. Tuo
kart jam užėjo toks troezkulys, 
kad, užmirszes viską pasaulyj, 
drebaneziom rankom isztrauke 
kamezti ir prispaudė bonka 
prie savo sukepusiu lupu. O> 
kokiu gardžiu, kokiu atnauji- 
naneziu jėgas pasirodė jam tas 
rugezeziai-kartus bulgaru vy
nas!... Nespėjo nuryti keliu 
laszeliu, jis atsiminė ir susigė
do del savo pasielgimo...

— Oi! kamgi asz vertas? 
Atimu paskutini laszeli nuo 
savo brolio! — tarė sau Petru
lis.

Tuojau nunesze vyną jau
nam junkeriui. Iszpalengvo, 
bū kandės dantis isz skausmo, 
atsiklaupė Petrulis prie jun
kerio ir, pakeles jo galva, pri
spaudė bonka prie sukepusiu 
jo lupu.

Jis girdėjo, kaip sužeistasis 
junkeris rijo vyną. Tai jam 
juo didino troszkuli. Galva 
jam sopėjo. įO junkeris vis ge
re... gere nesiskubindamas, pa
silsėdamas... gere ilgai, ieztiki- 
mai pasidėjęs galva ant drūtos 
rankos gero, taip labai myliu 
ežio artima, kareivio. Antgalo 
atsigėrė ir nukreipė galva nuo 
bonkos.

— Ar galiu asz gerti, po
naiti ? — paprasze kareivis, 
isztroezkes, nusilpnejes...

— Gerk, kad ir visa! — 
prasznabždejo junkeris.

Linksmai Petrulis priėmė ta 
leidimą: minute — ir bonka 
isztusztejo.

— Ot ir gerai! — linksmai 
suszuko Petrulis, szluostyda- 
mas lupas ir jauzdamas, kad 
jau pajėgos vėl sugrįžo. — Ka

gi, ponaiti, — kreipės jis prie 
junkerio, — ar ilgai czion ma
nai gulėti ? Laikas butu in li- 
gonbuti!

— Antra diena, kaip czion 
guliu... vakar sužeidė... pajėgu 
nėra atsikelti, — sudejavo jun 
kerie.

— Kagi tau, ponaiti, sužei
dė? — klausė Petrulis, nema
tydamas niekur žaizdos, nei 
kraujo.

— Nežinau, tik szona labai 
sopa... granata...

Petrulis dar karta gerai ap
žiurėjo sužeistąjį ir tik dabar 
suprato, kad trukusi granata 
užmusze jo arkli, ir jos skevel
dros sužeidė junkerio szona ir 
krutinę.

— Blogai su tavim, — tarė 
palingavęs Petrulis, — bet vis- 
tiek, ka daryt, reikia isz czio- 
nai iszeit ant kelio. Tu žinai 
ka, brolau, apsikabink mane, 
pasiremk ant peties ir atsikel- 
siva... dviese, gal vis Bziaip- 
bei-taip nuszlubuosiva in Ii- 
gonbuti.

— Negaliu... nėra pajėgu...
— Na, kaip tai negaliu? 

Tik pabandyk; asz taipogi esu 
sužeistas, gal net labiau už ta
ve, bet visgi einu... Matai, 
ezien pavojinga: gali užtikti 
turkai — tuometj,butu bloga..,

— Argi jie gali užtikti? — 
baimingai paklausė junkeris ir 
iszblyszko dar Jabiau jo balti, 
lyg drobe, veidai.

Jie pasikėlė ir su baime nu
tvėrė Petruli už rankos.

— Oi... ne-ga-liu.. skau- 
au-da! — suriko [.jis nužengęs 
kelis žingsnius.

— Ka gi darysi! Pakentėk, 
-— ramino ji Petrulis, pats už- 
mirezdamas savo žaizda, ir isz 
visu pajėgu laikydamas sužeis
tąjį. — Bet, Dievas duos, 
szaip-taip nueisim in ligonbu- 
ti: ten tave iszredys, nuplaus 
ir perriez žaizdas; už savaites 
vėl busi vyras!

Kankindamas tokiu budu 
savo jauna dranga, Petrulis at
sargiai, žingsnis po žingsnio, 
ėjo tolyn. O tas vis dejavo, 
norėjo atsigulti ir tuo nedave 
eiti tolyn jau gan apilsusiam 
Petruliui. Kaip nesistenge 
junkeris, o jo silpnas kūnas 
negalėjo perneszti tos baisios, 
sunkios kanczios. Pajėgos jau 
vėl pradėjo apleisti Petruli, ir 
jis aiszkiai mate, kad jau ne- 
iszlaikysias. Prie to jo paties 
žaizda įsiskaudėjo dar smar
kiau; raisztis atliuoso kraujas 
pradėjo liuosiau sunkties. Bi
jodamas kad, parvirtus krū
muose, juodvieju ilgai niekas 
nepastebes, Petrulis skubėjo 
iszeiti ant kelio.

— Gal sutiksiva
— mane jie; bet ant 
ko nebuvo matyti.

— Ne galiu! ka
ryk! — vėl sudejavo junkeris 
ir., pavirto, nežiūrint in Pet
rulio laikymą, ant žemes.

— Et — palingavo galva 
Petrulis — Na! nėra ko dary
ti. Jeigu negali eiti, tai pasė
dėk czion o asz eisiu tolyn, gal 
sutiksiu sanitarus. Ka? Gerai?
— paklausė Petrulis.

Junkeris tik mostelėjo ran
ka, ir Petrulis nuėjo tolyn. 
Bet nepraėjo ir dvieju szimtu 
žingsniu kai pajuto, jog raiez- 
tis slenka nuo žaizdos; jis pa
silenkė, kad ji pataisius, bet 
galva jam apsisuko; viskas 
pradėjo bėgti priesz ji... med
žiai, kelias ir pats molinas aisz- 
kus dangus... Petrulis tik eu- 
szuko ir parpuolė ant žemes.

— Et! galva apsvaigo; da
bar jau, turbut, neatsikeleiu
— užėjo jam mintis, ir jis ne- 
sižinojo...

Ar ilgai taip gulėjo, jis to 
nežinojo. Kada pabudo, saule 
jau buvo ant laidos ir oras va
kare pasidarė labai ramus.

— Ka? Gyvas? —pasigir
do ties juo keno tai balsas. 
Petrulis atmerkė akis ir pama
te szalyj eaves du sanitaru su 
neszcziaie. Vienas ju apysenis, 
barzdotas, pasilenke ir paėmė 
ji už pecziu.

— Gulk, brolau, — tarė jis,
— nunesziva; mudu ka-tik 
apicieri nuneszeva, o dabar at
gal einava. Gulk!

Patrulis butu mielu noru gu 
les ant neszcziu, ir jau su 
džiaugsmu persižegnojo, kad 
ji czion rado ir nunesz, bet ta 
mintis... mintis apie jaunuti 
junkeri.

sanitarus, 
kelio nie-

nori da-

i .

— Palaukit, broliai, — pra 
bilo jie, — neimkite manes... 
ten netoli, ant kelio guli jun
keris, toks jaunas.... gra
žus.... Nueikit.... pažiūrė
kit, jeigu jie teber, tai ji pirma 
nuneszkit, o paskui jau mane., 
jis silpnesnis...

Sanitarai pažiurėjo viens in 
kita, stebedamieei tokia gera 
Petrulio szirdžia.

— E nava, pažiuresiva, gal 
ir teisybe jis kalba. Ir, pasiė
mė neszcziue, juodu nuėjo, o 
Petrulis likosi gulėti vienas, 
apszviestas paskutiniais lei- 
džianeziosios saulutes spindu
lėms. Dulkes ir smiltie, pateku
sios in žaizda, padare ja neap
sakomai kankinanezia: jis jau
te visame kūne toki silpnumą, 
kad ka-tik galėjo pasikrutint: 
jis gulėjo užmerkęs akie ir ti- 
kei klausėsi. Pasigirdo žings
niai — tai grižo sanitarai. Jie 
neeze ka tai, ir, prieje prie Pet
rulio, paklausė nuleisdami nes 
ežius žemyn: “Ar tas pate?”

Petrulis pažiurėjo ir pamate 
iezsitiesuei in visa ilgi jauna 
gražu, Junkeri. Akis jo buvo 
užmerktos, veidas baltas lyg 
drobe.

— Ar dar gyvas ? — pa
klausė Petrulis.

— Gyvas, — atsake vienas 
sanitaru — tik apmirė beke
liant.

— Neszkit, neezkit, — pa
sakė Petrulis, — tiktai, bro
liukai, atsargiau, sutarkite ko
jom, nekrutinkite. Tik brole
liai, neužmirszkit manės, nes 
man jau labai bloga darosi..-, 
ateikit greieziau.... oi! silp
na....

— Gerai, tuojau ateisiva, 
— suramino ji sanitarai.

Vėl pasiliko vienas Petrulis 
Sutemo. Aplinkui tyku, rodoe, 
viekas iezmire. Palengvele, ty
kiai plaukia ant melino dan
gaus tamsus debesėliai; szian, 
tai ten, lyg užburti žiburėliai, 
žiba aukso žvaigždutes. losi- 
žiurėjo Petrulis in dangų, ir 
jam pasidarė lengviau; užsi
mąstė .... rodos, girdi jie, 
kaip isz skausmo aimanuoja ir 
dejuoja jo žaizda, o jis visai 
buvo užmirszes apie ja....

— Kas ten? — mano jis, 
žiūrėdamas in mirkeinezias 
žvaigždutes. — O kas, jeigu asz 
numirsiu? — mane Petrulis, 
ir ta mintie visai jo neiszgazdi- 
no.

Galva vėl jam apsvaigo, ir 
jis, rodoe, jauezia, kad kokios 
tai bangos siūbuoja ir ji nesza 
kur tai toli, toli.... Toli.... 
ten kažin-kas skamba.... ar 
tai skambutis, ar ne skambu
tis — tik kas tai mielas, sma
gus, jausmingas.... Stengiasi 
Petrulis klausytiee, o skambeji 
mas vis didinasi ir didinasi, tai 
artinasi, tai tolinasi, ir skamba 
kažin-kur isz tolumos....

Jauezia Petrulis, jog bėga 
per jo koja isz žaizdos kas tai 
sziltas.... sziltas....

— Turbut, kraujas teka isz 
žaizdos, bet jis niekiek nenusi
mena; jam taip gera, taip gra
žu, teip lengva, 'rodos, niekad 
taip nebuvo.... O brangios, 
ekaisezios, gražios doro gyve
nimo Petrulio mintes, jus jau 
suskaitytos, jau pae mirsztan- 
czio galva klupo aniolae, kad 
paėmus kareivio duezia ir le- 
kus ten iszkur ji neeugrisz...

— O Dieve! paeigailekie 
manės, — sznabžda Petrulis 
ir už miega amžinoju miegu-.-

— Pakelk ji! — girduei 
pas ji kieno tai balsas.

— Turbut, jau numirė, — 
atsiliepia kitas.

— Mirė, nendre! ligonbutyj 
ras...

Petrulio kuna uždėjo ant 
neszcziu, galva jo nusviro že
myn. Rodėsi kad jis ir numi
ręs, negali, nenori atitraukti 
akiu nuo to stebuklingo, gra
žaus dangaus melinumo, api
berto mijijouais taip mielu, ne 
kaltai besiszypsancziu žvaigž 
dėlių...

Del muso vaiku.
Atminimo žiedas-

Seniai, labai seniai vienas 
vaikinas pamilo kaimyno duk
terį ir norėjo ja vesti, bet kaž 
kodėl abieju tėvai buvo tam 
prieszingi. To vaikino tėvas, 
nenorėdamas, kad jo sūnūs su 
taja mergaite matytųsi, isz- 
sikele kitur gyventi. Insimy- 
lejusi pora paskutini karta 
atsisveikino pieveleje, kurioje 
augo žoleles, puikiais mels
vais žiedeliais. Jiedu nuraszke 
po viena tokia žolele ir pada
vė viens kitam ir prižadėjo 
jiedu tada, kur tik pamatys 
tokia žolele, visados ja nusi- 
raszkyti. Toji žolele turėjo 
jiems priminti viens kita.

Po to praslinko daug metu. 
Ir toji mergaite kitur iszsikele 
gyventi. Karta jinai, jau žila 
būdama, ėjo keliu ir pakeleje 
pamate taja melsvu žiedeliu 
gelele. Pasisuko jinai isz kelio 
tos žoleles nusiraszkyti. Tuo 
paežiu keliu ėjo koke tai se
nelis. Jie taipo-gi, pamatęs ta 
žolele, pasisuko jos raezkyti. 
Jiedu kuone sykiu pasilenke, 
noredamu ta paezia gelele nu
siskinti. Tada jiedu viens in 
kita pasižiurėjo. Gerai insi- 
žiureje, jiedu viens kita pa
žino. Tai buvo tas pats vai
kinas ir toji pati mergaite, 
kuriuos tėvai perskyrė. Kaip 
jiedu buvo sutarusiu visados 
tuos melsvuosius žiedelius 
raezkyti, taip jie visa gyveni
mą ta nutarimą ir pildė, ir 
pasitaikė proga, kad tasai žie
delis vėl juos suvede in pa
žinti, o kitaip jiedu viens kito 
ir ne butu pažine. Nuo to lai
ko žmones ta žolele ir praminė 
“atminimo žiedu”.

Atminimo žiedai ir Lietuvos 
paupes puoszia, ir dažnai ga
lima matyti pas lietuvaite van
denyje pamerkta melsva at
minimo žiedu vainikėli. Van
denyje tie žiedeliai pradeda 
plėtotis ir ilgai nevysta.

Dideli
Vaikai labai mėgsta muilo 

burbulus pusti. Tuo tikslu 
jie ima sziaudeli, viena jo gala 
iszkeczia, pamirko muiluotame 
vandenyje ir pro antra sziau- 
delio gala puczia. Tada isz- 
sipuezia labai gražus burbu
las. Bet kad tas burbulas taip 
greit ne truktu, sztai asz jus 
pamokysiu, vaikucziai, kaip 
jam medega pagaminti.

Ant mažos liepsneles isztirp- 
dykite 1 dali baltojo muilo, 
40 daliu distiliruotojo van
dens; paskiau atvėsinkite mi
ežini ir iszkoszkite.

In kiekvienas tris to miszi 
nio dalis pridekite viena dali 
glicerino; tegu visa para pas
tovi; paskiau vėl iszkoszkite 
r pridekite glicerino dar vie

na dali.
Isz tokios sunkeles galite 

iszpusti didžiausius burbulus, 
kurie laikysis kelias valandas, 
kartais net ir kelias dienas.

muilo burbulai.

638 Peno Avė. 
Pittsburgh, Pa.

Dr. KOLER
Lietuvių

Gydytojas

Korejonizka kalba.
Korejoniszka kalba labai 

neturtinga žodžiais, teip kad 
dažnai tas pats žodis turi but 
reiszkniu per turinui tarmių: 
t. t. tas pats žodis reiksz viską, 
kito jeigu bus atsakaneziai 
kitaip isztartas Isz tos priežas
ties buna dažnai nesusiprati 
mai, o nekarta ' labai juo
kingi. Teip paveizdan, apsako 
vienas prekejas, kuris ilgai gi- 
venes Korėjoj ir gerai žino 
slaptibe korejoniszkos kalbos, 
atsitikima, kuri ežia paduoda 
me: In tula korejoniszka kai
mą pribuvo misijonieris vienos 
isz anglikoniezku sektu. Tu
rėjo jie pamokslą. Apsakinėjo 
apie dangų ir pragara, apie 
dangiszkas linksmibes, o apie 
pragaro visubaisiausias baisi 
bes. Minia susirinkusiu temin- 
gai klausė, tik kasžin kolei 
tas pragariszkos baisibes pie 
sziamos misijonieriaus visai ko 
krejonu nebaugino. Misijonie- 
ris stebėjosi matidamas kad 
klausitojai linksmai juokiasi 
to jo apsakinėjimo.

Misijonieris, pažinodamas 
prekeja paklausė po pamoks 
liui, kagi tas reiszkia, kad jo 
pamokslą tokie tamsuoliai isz- 
juokia, 
baisios 
Patire 
amžinu
gerai isztarinejo, tas pats žodis 
tiep kaip ji isztarinejo misijo- 
nieris reiszkia paczta, todėl 
klausitojai juokėsi kad misi 
jonieri kalba apie baisias 
kanezias ir ugni paczto trioboj 
in ka jiem tikėt nesinorėjo nes 
žinojo kad ugnis tuoj paczta 
sunaikintu, o vėl buvo tvirtais 
kad in ten nereiks jiem eit ir 
misijonieris ten vietos jiem ne 
duos.

Iszczistino.
— O-gi kaip kumute radai 

namieje kaip sugrįžai isz szer- 
menu.

— Duok pakaju kumute, 
pilnus kampus szaszlavu!

— O maniszkis kumute pil
nus kampus iszvale o ir berta- 
nininka iszczistino.

Geras metas.
— Giaras metas, kūmai ?
— O ka, giaras tai giaras, 

da tokio ne pamenu, o,— be 
to ir tas metas del manias bu-
vo giaras kaip tai mano pati 
numirė.

kodėl ju nebaugina 
kanczios pragaro.... 
tada kad varda tos 
kancziu vietos ne

SKAITYK!

Reikalaujant Armonikų 
« it oncer!inkų ar kitokių 

muzikallškų instrumentų.
Pakol kur pirksit, pirma 

parašykite man, aš prisių
siu Jums savo Katalogą, iš 
kurio matysite jog prie ma
nęs galima gauti visokia: 
puikiausios Vokiškas bei 
Itališkos Armonikas už že 
mesnę kaina negu kur kitur.

Rašyk šenrti mon. pridedams už 2c., markę ii 
savo adresų o gausi mano Katalogą dovanai, Ad.

M. J. Damijonaitis,
812 W. 33rd St., CHICAGO, EL.

Dr. Kolcr garsinasi savo tikra pravarde ir turi 
•avo paveikslą šiame laikraštyje. Dr. Koler yr? 
'tinęs ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Koler prakti- 
tavo visuose Varšavos ligonbučiuose. o paskuti 
liais metais prieš išvažiuojant j Ameriką buvo 
igonbutyje švento Lozoriaus, kur gydo tik pri 
niškas ligas vyrų ir moterų.

SIFILĮ išgydau vartodamas gyduolę 606, dide- 
j išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifilį. Jeigi 
enti išbėrimus ant viso kūno, gedimą burnoj 
rbn gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulų 

įteik, o ufsivietrijimas kraujo sustos ir neatsikai 
os tavyje. Nelauk, kol visai sublogsl ir kitu* 
iškrėsi savo liga.

Ncnaturališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais bū 
lais, kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus, TRIPER 
r kt. išgydau J 10 dienų, o jei ne, tai pinigu 
sugrąžinu.

NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales pae 
nanČias iš SAUzAGYSTES prašalinu į 18 diena* 
Ar jautiesi malum, jog neturi tos pačios vyriški 
spėkos, kaip pirmiau? Jei teip, tai negaišuo) 
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galetur 
būti vyru.

STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo k 
□alo išgydau j 21 dieną ir tai be skaudėjimo,

HYDROCELĘ arba vandeninę rupturą gydr 
j 30 minutų be operacijos.

PŪSLES ir inkstų ligas, nuo kurių rand? 
diegimas kryžiuje ir kirkšniuose, apsunkinim 
nusišlapinimo (peršėjimas) ir desCtkai kitų ženk 
apie kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išgyd. 
savo sistema ant visados.

REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, peraugi 
šlakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kit 
odos ligas, paeinančias iš užsivietrinimo krau 
išgydau trumpam laike ir ligoniui nereik pe 
traukt savo darbo

OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8:30 vata 
Potnyčiomls Iki 5 popiet Nedčliomls Iki .

popiet Ateikit tuojaus.

Vienatine Lietaviezka Banka an kapitalą 175,000 
knria randasi popriežiar 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, greioziause irpigiause. Parduoda geriausias 
Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokios 
rakandus nog ugnies; užlaiko Regentnlna ir vedimo provu 
kancelarije po vadovyste Karaliaus Varasziaus Notariuszo už 
tvirtinto per Gub. Vai. Pennsylvanios; padaro Doviernastis ir 
kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Russijos Konsulis.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
Cor. 12-th. & Carson St., S.8.Pittsburg, Fa.

390 Dainų tiktai Už S
****** su NUSIUNTIMU w <5 

fin) Iždaveme Didele Kninga /u
Dainų susidedanti isz h

8 390 PAINU I

Knyga druczei susiūta.
Kaa nusipirks, ras visokiu 
Dainų isz visu užkaboriu ka 
dainoja Lietuvoja.

Nusipirkite o turėsite Dainelu, 
Per ciela meta ant visu dienelu.

"SAULE”
Mahanoy City, Pa.

Esama visokiu ligų pas žmones; 
didesne ju puse duodasi prasi- 
szalinti su Severos vaistu 
pagelba,

Saugokis!
Kosulio, persiszaldymo 

gerkles kliueziu, skaudė
jimo krūtinėj, kimulio ir 
sunkaus kvapo. Lengva 
jie apveikti dabar, bet vė
liaus bus sunku. Kol virs 
negalimais apveikti su 
vaistu pagelba sulaikyk 
ju ’ plėtojimąsi imdamas

Severos
Balsamas

Plaucziams
(Severn’s Balsam for Lungs) 

Preke 25c. ir 50c.

Ramatos Ar turi jas? 

Severos
Vaistas nuo 

Rumatizmo
(Severn’s Rheumatic Remedy) 

Preke : $1.00

Veikia in priežasti, nes 
praszalina nuodus isz kū
no ir tuomi suteikia pa
lengvinimą ir no rumatiz- 
mu skausmu ypacz jai jam 
da padeda

Severos
Gothardinis

Aliejus
(Severn’s Gothard Oil) 

Preke : : 50c.

Yra tai patikėjimo 
vertas tepalas, tinka abi 
vienam szeimynos nariui, 
taip senam kaip ir jaunam. 
Szitie du vaistai, vienas 
vidum, kitas isz lauko, pa
daro geriausia kombinaci
ja rumatizmo gydymui.

Severos Vaistai pardavinėjame 
Aptiekose. Kiekvienas Aptiekorius 
gali juos gauti jums. Jai jis neturi, 
raszykite in mus. Del gydytojo 
patarimo raazyk pas

W.F. Severą Co.
CEDAR RAPIDS. IOWA

...Moraliszka Kabala...
Katra iszdeda žmogaus ateiti 

Preke — 10c.

...Tikriausia Burykla...
Sudėjo Cigonka isz Egipto 

RUBINĄ SULVA. 
Perdėjo ant Lietuviszko D. T. B

Preke — 10c

...Tikriaušes Kabalas...
Alba atidengimas paslapcziu ateities 

—su pagialba Kaziru— 
Pagal Garsingiauai Chaldiszku

Persiszku, Graikiszku, Arabiszku ir 
Cigoniszku Burtininku.

Preke — 10c.

Prisiuskite 25c. vertes Stempu 
o gausite visas tris Knygutes 
per paczta.
Kasztus nusiuntimo mes apmokame.

W. D. Boczkowski-Co.
520-522 W.Sonth Al; Mahanoy City,Pa.

o 
ro PUIKUS SKAITYMAI

NAUJOS KNYGOS

9 istorijos, 122 puslapiu, apie 
“Kasjyra Kristus” “Priesz tei
sybe nekalbėk” “Senas žmogus 
pavojuje” “Namu sūdąs” “Ka- 
ralus čigonu” “Istorija isz 1795 
meto” “Kvailas tikėjimas” “Ne 
doras ponas” “Girtavimas” Szi- 
tos knygos preke tiktai 25o.

8 istorijos, 141 puslapiu apie 
“Grafas ir meszkininkas” “Apie 
Ragana, karalaite ir afioienu” 
“Del moterių ir apie moteres” 
“Aukso misles garsingu poetu 
ir rasztininku” “Cigonka arba 
pagriebta ir velei atgauta mer
giuke” “Mano džiaugsmas” 
“Diedas ir boba” “Apleista 
naszlaite” Preke tiktai 25c.

o

o

5 istorijos, 137 puslapiu, apie 
“Kalnu gyventojus” “Kaukazo 
belaisvis’’ “Lozorius” “Narsi 
mergina” “Užvydus vyras” 
Preke szitos knygos tik 25o.

7 istorijos, 90 puslapiu, apie 
“Ergelei pono Morkaus” “Du 
ar keturi” “Svietas Dvasiu” 
“Iszreiksztas razbainikas” “Žy
dai kaimose” “Nevydonas” 
“Jurgis Skaptukas” Preke 25c

4 istorijos, 105 puslapiu apie 
“Ant kranto prapulties” “Mis- 
tras ir krepesius” “Kampelis 
duonos” “Isz ko dideli ponai” 
Preke szios knygos tik 25o

8 istorijos, 122 puslapiu apie 
“Pranuko nelaimes” “Ąudra” 
“Kodėl neleido Baltraus in dan 
gu” “Bausmejuž szyksztuma” 
“Mažo sziauoziaus dideli reika
lai” “Dienos kentejimoNantoj” 
“Netobulas žmogus” Szitos 
knygos preke tik 25o.

Puiki istorija apie ‘Vaidelota’ 
apraszimas isz pirmutines puses 
szimtmeozio, iszimta isz Lietu- 
viszku užlieku, parodo kaip 
senoviszkos laikose Lietuviai __ 
gyveno, puiki apisaka su pa- £ 
veikslais. 177 puslapiu tik 25o o

4 istorijos, 196 puslapiu apie 
“Urvą užkeikto” “Panaszus” 
“Lorenas” “Sermėga mužiko” 
“Sa kuom kas kariauja, nog ta 
dingsta” Preke knygos 25o

5 istorijos, 77 puslapiu, apie 
“Grigorius kuris per 17 metu 
gyveno ant salos” “Isz mirusiu 
Prisikėlė” “Dorybe veda in

oiro
Mo prisikėlė” “Dorybe veda ii 
M'laime” “Debesėlis” Preke 25c

8 istorijos, 112 puslapiu apie 
“Nevaloje pas Maurus’’ “Viesz 
kelio duobes” “Karalaitis žmo
gus” Preke szios knygos 25o

o 
X o 
X o

o 
MO

o

O

o

o

. 25o 

.50o 
. 25o 
.25o 

. 50c 

. 25o 
25o 

.. 10c. ir 25o 
.............25c 

.......... 50c 
50c ir $1.00 
.......... 50c 
..........  10c 

............. 10c

Tu mane 
Iszgel bėjai!

KAIP V,SOKI DAKTARAI, profesoriai ir 1 
'JŲJŲ VAISTAI NEGALĖJO IŠGYDYTI! f 

Teip rašo žmonės, išgydyti nuo visokių ligų. * 
GARBINGAS DAKTAREI Širdingai dėknvoju už labai geras liokaratns ir išgydymą 1 

mano moteries. Dabar parašau visa teisybę: iki 35 m. amžiaus gyvenau su savo pačiule Ę 
Varšuvoje, bet ji per kiauras dienas nuolatos sirgo, net lovoj gulėdama. Kad Išgydyti krei- V 
plausi prie Profesoriaus Dr. Baranauskio, Varšuvoj. Ištyrinėjęs užrašė vaistus ir pasakė. L 
kad Migrena, neišgydoma liga. Vėliau nusldavlnu prie Dr. Grudzlnskio ir teipat prie patois E 
Ordinatoriaus Szventos Dvasės Hgonbučlo Dr. Krukowskio. kurio ištyrę ligą pasakė kaip ir a 
Profesorius, kad migrena neišgydoma. Amerikoje apart kitų buvau pas Dr. Rubin: nors A 
užrašė liekarstas. bet pasakė, berolkolo kaituotls. nes liga neišgydoma. Vienok irpo to ■ 
troškau, kad savo miela pačitdę nors ant senatvės Išgydyčiau. Ir štai 1912 motai yra dideliu ■ 
mums skarbu, kaip iš dangaus. Kaip visas svietas stovi, tai atsirado vienatinis Daktaras. A 
Phil. M. Klinikoj, kuris išgydš mano pačlulę kaip nieks negalėjo pagelbėti. Dabar tikrai 
galiu pasakyti, kad moteriškė yra visiškai sveika, išgydyta ir dėkavojamo už sutelkta gerą a 
sveikatą. A

Ant. Zarzyckls su Motore Ir Dukrele, 133 ITigh St.. New Britain, Conn. v
AŠ FRANK POŠKA, dėkavodamns dnnešu. kad skaudėjimą nuo romatlzmo sąnariuose, V 

rankose, teip-pat mėšlungio ir nervų ligų išgydėt, kame kankino mano per 18 mėnesių. Da- g 
bar jaučiuosi visai sveikas nuo jųsųliekarslų ir porsitlkrlngs. kad esi labai geras daktaras: s 
Ir savo draugams pasakysiu kaip pasekmingai Klinikas išgydo. T

Su pasveikinimu Mr. Frank Poška, Box 4, Farley, Mass. A 
GUODOTINAS DAKTAREI Apturėjau liekarstas, kurias bevartojant, nustojo skaudėj!- ■ 

mas krutinės, kosulls ir galvos skaudėjimas. Dėkingas, linkiu Tamistal laimės.
Su guodpne P. Sakalauskas. 3231 Emerald Ave , Chicago, III. #

Dideles daugybės padėkavonlų ateina kasdiena, tik del mažumo vietos negalima A 
sutalpinti, nors Ir prašo. KAIP KITI NEĮSTENGĖ, TAI KLINIKAS TRUMPAM LAIKE Į 
IR TUOS IŠGYDĖ.

KAM SIRGT IR VARGINTIS, KAD KLINIKAS IR TAVE GALI ŠGYDYTI, TIK S 
ATSIŠAUK ASABIŠKAI, arba lietuviškai parašant kas kenkia, nelauk Ilgiau. J

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC paties gubernatoriaus legalizuotas, apie t 
tai tikrai galima tikėt. M

GERESNIO DAKTARO IR LIEKARSTŲ kaip KLINIKO negalite rast. KAD JAU- į 
TIESI kokj nors nesveikumą, bei Ilga vargina Ir tikrai nori būti sveikas, tad kad A 
Kliniko Daktaras speciališkai pripažins, kad tave gali'Išgydyti, tad gali tikėti, jog aptu- * 
rėsl nno Profesionališko Daktaro gydymų ir pritaikytas, spęclallšknl sutaisytas liekarstas, f 
kurios kaip tūkstančius Jau paliuosavo teip ir tave gali paliuosuotl nuo ligos jungo, šviežiai 
užpuolusių arba ir užsenėtų visokių ligų, teipat nuo: niežėjimo kūno, negero kraujo, silpnų | 
Ir nesveikų nervų, skaudėjimo ir svaigimo galvos, nedirblmo ir užkietėjimo vidurių. Nuo B 
saužagysfės sėklos nubėgimn, nerimastingumo abelno ir lytiško nusilpnėjimo, skaudėjimo ■ 
strėnose, kojose l>el rankose ir sųnariuose, kosėjimo, skrepllaviino—bronchitis, visokių slo. 
gų, Inkstų Ir užsikrečiamų pnslaptų ilgų ir kitų, kurios tik varginimui žmonių užpuola, vi- ęA 
6as išgydomas ligas. BE PEILIO, BE OPERACIJOS. SEKRETAI UŽLAIKOMI. J

Visada reikia adresuoti teip: v

The PHILADELPHIA M. CLINIC 5 
1117 Walnut St. Philadelphia, Pa. i

Valandos: Nuo 10 Iki 4 plet. Nedėliojo nuo 10 Iki 3. Vakarais Utar. Ir Pėt. nuo 6-8. v

Šitai apgarsinimas Ir padėkavonės teisingo!. Klinikų! galit tikėt.

BISCHOFF’S BANKING HOUSE
287 Broadway Kampas Reade Ulicze

New York, N. Y Telefonai: Worth 2822.
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 siunezime in Kraju kuo greioziausei. (rediszka kasė, 
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą, 
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo,! 
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linija In ir isz

Krajaus už pigiause preke,
Paszportus del kefiaujenoziu in Kraju pastarajame,
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas su 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuotelringiausial,

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

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

W. RYNKEWICZIUS //KX ,
233-235 W. CENTRE ST- . A/JcK S

MAHANOY CITY, PA. t. MagŽMS® 7 (\ °

Notariuszas,Didžiause Lietuviszka £
Agentūra Pardavimo Szipkorcziu £
ir Siuntimo Piningu in visas dalis ~j
svieto, greieziause ir pigiause. .jr- o
Visi tie kurie per mv.s siuntė apie tai geria žino. Iszduoda Dostovierne o 
del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam pavesti. Del Draugyscziu § 
pristatau puikes szarfas, juostas, kepures karūnas, špilkas ir t. t. ■ 
Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu, Piningus ir 1.1., raszykite ■ 
pas mane o aplankysite teisinga atsakyma.

oMoMoJ«obioMoato]A03AO>aobiolioMco>io)iobioaiokMoMoMobl(>MoMoMoMoll&

Į, Sveikata Brangiausis Žmogaus Turtas.
Jau nuo keliolikos metų Brooklync-New York gyvuoja Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA 
APT1EKA Provizoriaus VINCO J. DA4JN0R0S, kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius 
nuo visokių apgavikų Ir gydyti juos tikrai geromis Ir pasekmingomis gyduolėmis nuo 

visokių ligų ir kūno silpnybių.
LIETUVIŠKA APTIEKA savo Ilgų metų prityrimu išrado daugybę specijališkų gyduolių, 

sutaisytų Iš šviežiausių ir geriausių medikamentų Ir labai pasekmingai gydančių ligai.
Tarpo kitųaptiekos sandėlyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: »

Kraujo Valytojas ..........
Gyvasties Balsamas .... 
Nervų Stiprintojas........
Vaistas nuo vidurių .... 
Nuo kosulio...................
Nuo gerklės skaudėjimo 
Skilvinčs proškos...........
Pigulkos del kepenų ... 
Nuo galvos skaudėjimo 
Nuo kojų nuospaudų ... 
Nuo dantų gėlimo..........
Nuo peršalimo .............

Skaitykite!
gaus 5 isz virsz-minetu knygų, 
arba $1.25 vertes knygų už $1. 
Raszykite kokiu norite. Mes 
siusime knygas per paczta ir 
apmokame visus kasztus. Galite 
pirkti kiek norite. Visos knygos 
yra geros ir kožnam jie patiks. 
Raszykite szendie, Adresavokit

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
Mahanoy City, Pa.

MMaoaaaoBaBMoaaBoaaaM

.......... 81.00 

............... 75o 
. 50c ir $1.00 
50c. ir $1.00 
. 25c. ir 50c 

25c. ir 50o 
............ $1.00 
............ 25o 
............... 25o 
. 10c. ir 25o 
................10c 

..............  25o
Plaukų stiprintojas..........25c. ir 50c
Linimontas arba ExpeHeris .... 25c 
Anatharynas plovimui................... 25c
Nuo kirmėlių..................................25o

Del išvarymo soliterio.........$3.00
Del lytiškų ligų........50c. ir $1.00
Nuo Reumatizmo ... 50c. ir 81.00 
Nuo kojų prakaitavimo . 
Gydanti mostis ............
Antiseptiškas muilas . 
Antiseptiška mostis .. 
Nuo dusulio...............
Proškos del dantų ... 
Nuo kosulio del vaikų 
Kastorija del vaikų ... 
Nuo viduriavimo........
Kraujo Stiprintojas... 
Gumbo Lašai.............
Nno plaukų žilimo.... 
Blakių Naikintojas... 
Karpų Naikintojas....

o 
* o 
* o

SpecijaliŠka tikrai lietuviška Trejanka arba Trejos Devynorios 25o 
Taip pat iš Lietuvos pargabentos visokios Lietuviškos gydančios žoles, šaknis Ir t. U, kokios 

tik yra žinomos Ir žmonių vartojamos.
jjSy- Reikalaukite prlsluntimo Katalogo su mūsų gyduolių aprašymais.

Krelplanticmsiems per laiškus arba asmeniškai duodame tikrai sąžiniškus ir teisingus 
patarimus kiekvienoje ligoje.

Jeigu jums brangi yra |usu sveikata, tai tuojau, reikalaukite gyduolių, rašydami arba 
atsilankydami J LIETUVIŠKA APTIEKA

VINCAS J. DAUNORAI^
_ . . APTIEKORIU5

229 Bedford Ave. * Brooklyn, N. V.



DIDELIS PARDAVIMAS
TIK PER 15 DIENU!

Ydant padaryti vietos del nauju 
Rudeniniu ir Žeminiu Tavoriu pasta- 
navijome iszparduoti visa tavora musu 

sztore už labai nužemintas prekes.
Szitas tavoras susideda isz Vyru ir 

Vaiku visokiu Siutu, Apvedimu ir t.t.
Todėl jaigu reikalaujate virsz-minetu 

Apredimu, tai dar turita proga pirkti už 
labai pigia preke o ir galesite suczedinti 
pininga aut 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.

RYNKEWICZ1A MAHANOY CITY.

Be skausmo
Beveik kiekvienas bijosi 

skausmo ir nori jo iszvengti. 
Skausmas stumia žmogų pre 
daktara arba prie tolia vaiste, 
kuiie praszalina skausmą. 
Kiekvienas tikisi, kad vaistas 
praszalins skausmą greitai ir 
be jokiu nesmagumu. Tokiu 
vaistu yra Trinerio Ameriko- 
niszkas Kartusis Vyno E.iixi- 
ras visose ligose grumuliavimo 
organu. Jis gerai iszvalo visus 
szituos organus, sustiprina juos 
ir paragina prie veiklumo. At 
sitikus blogam apetitui, blo
gam kvapui isz burnos, konsti- 
pacijai, galvos ir strėnų skau
duliams, atakuose reumatizmo 
ir neuralgijos, diegliuose ir 
vėmimą turint visados vartokit 
Trinerio Amerikoniszka Kar
taus Vyno Elixira. Jis taipĮ i 
suteiks palengvinimą mote
rims ju sirguliavimuose. Ap- 
tiekose. Jos Triner, 1333 39 
St Ai-hland avė., Ch’cago, H'.

Teatras ir Balius!
Parengė Lietuviu Socialistu 

Sąjungą 1 ma kuopa dideli 
Teatra ir balių kuris atsibus 
subatoj 23 d. November (Lap- 
kriezio) 1912 m. svetainėje 
New Academy Hall 523-5 So. 
4 th st. Philadelphia, Pa. 
Prasidės 7 vai. vakare. Bus 
suloszta dvieju aktu labai juo 
kinga komedija “Pirszlybos” 
Po teatrui bus balus ir lakio
janti krasa. Daugiausiai gavės 
atvirueziu gaus dovana“. Nuo- 
szirdžei kvieczia visus atsilan
kyti Komitetas.

Ant pardavimo.
Parsiduoda namai po No. 

532 ir 534 W. Pine St. Atei- 
szaukite in Parmley Sztora 
238 W. Center St. ( j •})

si

Dr. I. J. Stankus
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.

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

Nedeliomis lig 4 ad. popiet.
u Telephonas: 3757 Dickinson W.

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 inusu 
banke. Pradek czedyt szendien.

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

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

No. 6.
NuBlpirkite sau keista 
Buteliu
HORKEVICZIAUS NO. 6.
Geriausia Arielka Visam 

Mie8tA Tik 51 už Buteli, 
MORKFVfTŽ TeiPP gausite ir visokia 

— kitu gėrimu. Ateikyte daba* 
priesz laika, duokite save 
orderi o bus jums pristatyt*Nfcfl

Žinios Vietines.
— Jonukas, 10 menesiu se

numo sūnelis Juozo Lusevi- 
cziu, 626 W. South Alley, ap
vertė ant eaves viedra verdan- 
czio vandens, baisei apsiezutin- 
damas. Daktaras Dunn pa
lengvino mažiuleliui.

— Redingo kompanija at- 
ejnanczia nedelia pradės ardyt 
sena tilta ant Main uliczios o 
in jo vieta pastatys geležini, 
kuris bus daug platesnis.

— Parsiduoda naminei 
daigtai, geram padėjime, pe- 
ežius, karpetai ir t. t. Kas 
pirks galės ir parandavoti stu- 
bas. Locnininkae važiuoja in 
lietu va. Atsiszankite pas Wm. 
Czeszlauckas 437 East Pine 
St. ( f6 °l)

— Praejta petnycze, pasi
baidė arklys p. S. Norkevi- 
cziaus ant Main uliczios, isz 
mesdamas jin isz vežimo ant 
brukuotos uliczios teip nelai
mingai, jog puldamas perskal- 
de kulszies kaula ir da likos 
nuvilktas kone 25 pėdas tolu
mo. Vėliname greito pasveiki
mo muso tautiecziui.

— 'Naszle turi ant pardavi
mo peeziu del szilumos, du 
vaiko vežimukai, ir daigtus in 
mieg-stuba. Atsiszankite po 
No 1304 E. Mahanoy St.

('56 oi)
— Mikolas Radauckas in. 

neeze skunda prieszais virszi- 
ninkus publikines mokslaines 
už neprižiurejima ir ne apsau- 
gojima pecziaus nuo kurio nž 
sidege szlebukes jojo dukreles 
kuri baisei apdege ant viso 
kūno. Skunda innesze ant 
$10,000.

— Aug. Rinkis, 40 metu 
senumo, gyvenantys Vulkane, 
mirė ligonbutieje nuo sužeidi
mu kokius aplaike Vulkano 
kasiklosia Velionis paliko 
paezia ir kelis vaikus.

— Biskupas Hobanas isz 
Skrantu prasergsti visus ka
talikus ydant saugotus! apga
viko, kuris prasimynė Syrie 
ežiu kuningu. Rinko jisai 
piningus po Skrantu diecezije 
o dabar ketina atsibaladot in 
czionais.Į

— Pennsylvanijos kompa
nija neužilgio statys du milži- 
niszkus brekerius arti Frak- 
villes o antra ant Brood Moun
tain.

— Vaiku siutelei ir overko- 
tai pigiau negu kitur, pas Re- 
faviezia. Vyru overkotai ir 
siutai po $8, $10, ir $12 kitur 
reiketu mokėti $11 lig $12.
138 W. Centre St. (gg ‘<4)

— p. S. Valūnas pirko na
mus po No. 329 W. Centre 
ulyczios ir neužilgio pradės 
statyt nauja dideli narna kur 
trumpam laike persikels savo 
czeveriku sztora. Isz tos prie
žasties p. Valūnas pastanavijo 
pardavinėti visokius apsavi- 
mus už labai nužemintas pre
kes idant nereikėtų tiek daug 
tavoro perneszti in 7nauja vie
ta. Todėl jaigu reikalaujate 
kokiu apsavimu , tai dar turite 
proga pirkti už pigesne preke 
negu kitur. Jaigu norite sueze- 
dint piningo tai pirkite savo 
apsavimus pas S. Valuna 526 
W. Centre St. ( j l)

— Parsiduoda naminei daig 
tai, beveik nauji. Kas nupirks 
gales parandavoti ir stubas. 
Atsiszankite po No. 417 W. 

^pruceSt. y(yę o?)

— Dabar yra laikas pirkti 
overkota ar siutą. Refaviczia 
parduoda pigiau ir geriau ne
gu kiti sztorninkai. Puikus 
overkotai ir siutai nog $8 50 
lig $16. kiti sztorai ima už ta 
pati tavora nog $11 lig $22. 
Neužmiiszkite numero 138 W. 
Centre St. 96 -oi)

^DIDELIS 
W BALIUS
U Lietuviszko Beno

Isz Mahanoy City, Pa.

Boczkaucku Sales 27Novemberio
Bus tai paskutinis lietuviez- 

kas balius priesz adventus to
dėl ateikite visi ne tik isz Ma- 
hanojaus bet isz visu aplinki
niu miestu ir miesteliu. Ta 
vakara privažiuos daug kitu 
benu kurie prižadėjo pribut ir 
laikys koncertus prie sales. 
Orkestrą bus pirmos klasos. 
Ateikite visi o turėsite giara 
laika o kad ant rytojaus ka- 
siklos nedirbs tai balius trauk
eis per visa nakti. Inžanga ant 
sales tik 25^. Moterims ir 
merginoms dykai.

Didelis Balus-
Lietuviszka Parapija Szv. 

Ludviko isz Gilbertono, Pa. 
iezkele dideli balu kuris atsi
bus Seredos vakara 27 Novem 
bėrio ant J. Rasimo sales. Ba
lus prasidės 7-ad vakare ir 
trauksis lig vėlybai nakties. 
Grajis pirmos klasos orkestrą. 
Inžanga vyrams 25^. Mote
rims ir vaikams 10^. Ateikite 
visi o galesite praleisti links
mai laika.

Balius!
Parengė dideli balių drau

gyste moterių isz Coal Dale, 
Pa. 27 d. November 1912 m. 
Ant. Girdaucko sales, pelnas 
eis ant parapijos naudos. Ba
lius prasidės 4 vai. ir trauksis 
lig vėlybai nakezei.

Inžanga vyriame 25^ mote
rims 15yi vaikams 10^. Užpra- 
ezo visu isz visu aplinkiniu 
miesteliu. Komitetas.

Tik del kalėdų.
Gražiausiu gromatoms po- 

pieru su gražiais apskaitymais 
ir kon vertai s ir gražiu kalėdų 
altorėli vertes 20 centu viskas 
už 25 centus arba tokiu gražiu 
gromatu 10 tuzinu už $1.00 
Geriausios Palangos trajankes 
30pS, reikalauju pardavėju ir 
duodu gera pelną, katalogus 
siuneziu nuo knygų ir abroze- 
liu už 4^. (-96 o?)

M. Zukaitis.
4449 Hudson avė. 

Rochester N. Y.
O kas ežia:

Ugi popieros del laiszku 
raszymo su visokeis gražeis pa 
sveikinimais ir su tam pritin- 
kamezioms dainelėms, aukai 
nems raidėms su gražioms szil- 
kinems kvietkelems ir suviso- 
keis paveiksleleis, parsiduoda 
labai pigiai kas prisius 25 cen 
tus aplaikys 12 ' popierių su- 
konveltais ir dar pridėsiu do
vana labai gražios staineles už 
gimimo Kristaus iszleidima ant 
pavidalu altorėliu verta 25 
centus už $1.00 duodu 6 tuzi
nus popieru, agentams duo
dam gera uždarbi. Adresavo- 
kite. (76 oi)

K. J. Intas.
Box 1724.

New York. N, Y.

5 tuzinai už SI 00.
Gražiausis laiszkams popie

rius su visokiais paskaitymais 
dainelėm eilems gražiom kviet 
kome, Geros popieros dideli 
arkuszai su konvertais 5 tuzi
nai už $1 00, tuzinas už 25 
centus labai gražus laiezkai, 
tinkanti siusti in bile ka, 10 
už arkusza, tuzinaf$l 00, ka
lėdoms atvirukai parsiduoda 
po 3 centus, teipgi reikalauju 
pardaviku duodu gera raba- 
ta ant visu popierių ir postkar- 
cziu; (86 ’oi)

Fr. F. Statkus
304 Benkert PI. 

1133 Vine St.
Philadelphia Pa.

Pasilieka Iszgydyta.
Mahanojaus žmones apie 

tai gerai žino.
Joseph Weber nog Brewery Hill, 

Mahanoy City, Pa. sako. Mete 1907 
kentėjau baisiai, diegluose peeziuose 
nog ko turėjau gulėti. Kaip pasi
lenkdavau tai arsziaus skaudėjo. Da 
girdau apie Doan’s Kidney Pills ir 
pastanavijau jias pabandyti. Jiu var
tojimas sutaisė mano visa sistema ir 
pridavė palengvinimą ir dar esu 
sveikas.

Ant pardavimo visuose aptiekose 
50c. baksukas. Nepamirszkite varda 
Doan’s ir neimkite kitokiu. Foster- 
Milburn Co. Butfalo, N. Y, parda
vėjai del Suv. Valstijų.

BUKIA VYRAS!
Ruptura

Varicocele
Prapolus Pajėgas

Užtrucintas Kraujas

Atima Jumis Vyriszkuma.
Bukia Iszmintingas 

Likta Sveikas!

DR. O’MALLEY, SPECIALISTAS.

Dr.O’MalIevf^“^UIIU IIIUIIUJ I Be peilo ir vaistui 
m ) Iszrasta j>er mane!KII [I 2 Q ( Naudojamas tik

uuuuv •> mano ofise.

PRASARGA! Darbininkai katrie 
pas mane dirbo, gal sakyte kad jie 
žino mano methoda ir pagal ju gydo 
be operacijos, jie gal ir pamegžioja 
mano rasztus. Bet randasi tik 
VIENAS Dr. O’MALLEY BUDAS 
ir naudojamas tik MANO OFISE.

Asz negarsiu u jokiu gromatu lygonia 
kadangi atsilankymas in mano ofisą 
parodysiu jumis kad turiu daugybe 
gromatu nog Lygoniu isz visu szaliu 
pasaulės kurie tapo iszgydinti.

DR. ALEX’R. O’MALLEY
158 S. Washington St. 

Wilkes-Barre, Pa.
Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai susi
kalbama ir susiraszoma. Suvirszum 
30 metu daktaravimo Wilkes-Barre 
muso glaunas ofisas. Prisiusk 2o. 
marke o gausi Knygute apie Ruptura.

Lietuviszka Agentūra
Laivakoroziu ant geriausiu Laivu 

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

Su godone

Viktoras Lapinskas 
601 W. Mahanoy Ave.

Mahanoy City. Pa.

Publicznas Pardavimas.
Farmeris pardavė 

dabar turės publiezna parda- 
vima visokiu gyvuliu, kaipo 
tai 5 karves, 12 geru arkliu, 
11 kiaulių, visokiu vežimu, 
pleszku, tarmersku maszinu, 
teip-gi daug kviecziu, bulviu, 
avižių ir 1.1. Kas nori nupirk
ti aukezeziau minėtu diigtu 
tai dar turi proga nupirkti už 
labai maža preke. Pardavi
mas atsibus 28 diena Novem- 
berio ant Dick Fauet firmos 
Zion Grove Pa. pale Slop 
Town miestą. ( gg oj)

farma,

Skaityk o žinosi viską.
Jaigu ne turi mano katalogo raszyk 
o apturėsi, geriausiu Armonikų, Skri 
pku, Klernetu, Tribu ir daugybe 
kitokiu Muzikaliszku Instrumentu.
Czisto aukso szliubiuiu 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 lietuviszko} kalboj. 
Gražiu popieru del raszimo Gromatu 
supuikiauseis apskaitimais ir dainomis 
sudrukuotais apink konvertais tuzi
nas už 25c., penki tuzinai už $1.00. 
Popieros su 
50o. tužinas.

paauksuotom kvietkom 
Turiu Teleskopu su

^0 Kožna pecziu ka parduodame yra gvarantytas.
H Jaigu peczius nekeps tada sugražiname piningus 
H arba permainom pecziu.
Q Be baim-s 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.

i i o n'p Mahanoy City, Shenandoah, 
vjrLli i l cLll o Mt.Carmel, Landsford.

S. Norkewicz
408 West Mitino! hi 111

520 
MN

Reikalingas krauezus!
Mokantis sinti kostomerskas 

drapanas del vyru ir moterių, 
darbas ant visados su gera už 
mokeste, del platesniu žinių 
kreipkitės per laiszka po adre- 

( L6 oi) 
P. Szertvites.
370 Bedford Ave.

Brooklyn, N. Y.

8U.

Ant Bandos-
Puikus ruimas tinkamas ant 

bile kokio biznio, randasi po 
No 408 Sunbury ulyczios, 
Minersville. Giara proga lie
tuviui pradėti czeveriku ar 
drapanų sztora ba szitam mies 
te da tokiu bizniu nesiranda. 
Dasižinokite pas. (j,6 °l) 

T. A. Ignotoviez.
Sunbury St. Minersville, Pa.

didelio loto, 
floro randasi 
intaisytas ea- 
Ant ketvirto 
sale. Szitas 

tuojaus prie

Ant pardavimo.
Didelis puikus biznavas na

mas ant beturiu lubu su visom 
vygadom, ant 
Ant pirmutinio 
didelis puikiai 
lunas ir sztoras. 
floro yra didele 
namas randasi
kasikiu At-hley, Pa. ir yra ap
gyventas vien Lietuviais ir 
Lenkais. Locnininkas nori ka- 
greieziausia parduot ir apsi
gyventi ant farmos isz priežas
ties nesveikatos, todėl parduos 
už neperbrangia preke. Yra 
tai labai gera proga ingyti 
szitokia puikia praperte už 
maža preke. Apie daugiaus 
atsiszankite ir “Saules” redak
cija Mahanoy City Pa. ( j oiį)

Nauji rasztai.
“Apie Dievu Pavyduma, 

isz rusinu kalbos verte V. K. 
R. Puslapiu 38, kaina 15^.

“Žemes Giesme,” apisaka, 
dalis I. tomas III, puslapiu 
202, kaina, $1.00. Spauda ir 
Jeszos (abi knygos) “Vienybas 
Lietuvninku” Brooklyn, N.Y.

KAIP PASILIKTI AMERIKOS PILIECZIU.
Knygute Lietuviszkoj ir Angliszkoj 
kalboje, turinis instatimus apie pilie- 
tyste, klausimai ir atsakimai kaip isz- 
siimti popieras. Suvienytu Valstijų 
Konstituozija ir Konfederacijos strai- 
psnei. Lietuviu Amerikos Ukesu 
Klobas matidamas reikale, iszleido 
szia knygute. Preke tik 25c. Todėl 
norinteje gaut szia knygele siuskite 
pinigus per paozta (Money-Order).
Lithuanian Am. Citizens Club

Jaigu kada busite
PHILADELPHIA, PA.

Tai užeikite in
‘ IETUVISZKA TLI] OTELI

JUOZAS OKINSKAS
(LOCNININKAS)

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

380 Dainų tiktai už ? I g 
BU NUSIUNTIMU

Iždaveme Didele Kninga
Dainų susidedanti isz

390 PA] N U 6
į

Knyga druezei susiūta. < 
Kas nusipirks, ras visokiu 
Dainų isz visu užkaboriu ka 
dainoja Lietuvoja.
Nusipirkite o turėsite Dainelu, 

Per oiela meta ant visu dienelu.

))■

“SAULE”
Mahanoy City, Pa.

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. 
Kaklros, Blanketai, Plunksnos ir t. t, gausite pas mus geriaus pirkti negu 
kitur.

A. G. GROBLEWSKI
Cor. Elm & Main Sts. Plymonth, Pt. 

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

Garsiu Lletuvlszku-Lenklszku Vaistu.

Pas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mshanov City,

paveikslais parodanezeis visa Kancze 
Kristaus su didžiauseis miestais ant 
svieto; kas prisius $3 apturės Telesko
pą ir szimta paveikslu, TeYeskopas 
labai yra naudinga turėt kožnara 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 Kataloga.

W.Waiil8lis"!‘,,;X..I.
W.TRASKAUCKAJi

HetKvUxftKx.

GRABORIUS

Kncn» CŽbns.trrjftu 
ir VfttiRtw <1**1 

IMcUm L L
ka Rt.-j?rcrlaC99 Ir puikia* 

ic viree minr.ic’fl rvfaaJtJs 
riša <» bua’. ff Mitalais
r*tšC W.Ceetr® ?5t. '

Polithania State Bank
Corner 22-nd. & Carson Streets S. S. Pittsburgh, Pa.

\ ienintele Lietuviszka Banka jao priežiūra Valdžios. Priimam pinigus snezedinimu, 
pradedant nuo $1.00 ir daugiau*;. Mokame 4 procentą už sudėtus pas mus pinigus, 
pribkaitant kas puse metu. Parduodam Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu laivu 
ir suteikiam visokias rodąs kelionei. Iszdirbam visokius Rejentalnus dokumentus Lietuvai 
teiks Juose ju-u, kreipkitės prie vieninteles Lietuviszkos Bankos virsz paminėtu adresu.

Garbus Tautecziai:
. Laikau už garbe praneszti jums, 

kad jau a>z nesu daugiau ne locnmika ne virsz/ninkn, ne 
darbiniku ‘ All Nations Rankoje ant 12-tos. gatves ’ 
ii kad dabar atidariau ofisą mano nauj <i vietoj

Kampas 22 nd. & Carson Streets
(10 bloku nuo mani buv. sios senas vietos)

ReikaluoFia me'džiu kreiptis prie savo seno pažistamo po 
tokiu adreso:

Povilas V. Obiecunas, 22-nd. & Carson Sts; S S.Pittsburgh.Pa,

Skaitikite o turėsite- 
naudu.

Reikalaujame gabiu viru 
kurie norėtu užsiimti pardavi
nėjimu musu tavora, liuosame 
laike nog darbo arba vakarais 
Prisiuskite 2^. stempa o ap 
laikisite iliustruota kataloga 
ir reikalingas žines. Adresavo- 
kite. ('96 oi) 

K. J. Krauckelun, 
120 Grand St.

Brooklyn. N. Y.

Kanticzkos Dykai!
Kas dabar užsiraezis “Dil

geles” tas gaus puikiausia do
vana “Girtuokliu Kanticzkas” 
tai yra dainos ir deklamacijos, 
parūpintos p. Karczemu Za
kristijono. Gausite smagiausia 
laikraszti “Dilgeles” kas dvi 
nedelias per metus. Prenume
rata tik vienas doleris metame. 
“Dilgelėse” aiszkinama bai
siausi fakyru stebuklai, žuliku 
gudrybes, lytiszki žmonių da
lykai, apie Jono vaikus ir vi
sokios naujienos. Tuoj iszpir- 
kit Money Orderi žemiau pa
dėtu adresu, o gausit “Dilge
les” ir “Girtuokliu Kanticz- 
kas,” Bus juoku. Adresavoki- 
te: (z 6 °l)

Baltrušaitis Brothers, 
2400 Fifth Ave.

Pittsburgh, Pa.

26m. SENAS LAIKRASZTIS 

VIENYBE LIETUVNINKU 
ISZE1NA KAS SEREDA BROOKLYN,N. Y.

‘‘VIENYBE LIETUVNINKU” 
didelio formato, 12 puslapiu, talpina 
moksliszkus strapnius, eiles, feljeto
nus, naujausios žinias isz visos pasau
lės, daugiausia isz Lietuvos gyvenimo 
ir paezios LIETUOS savo korespon 
dentu VIENYBE LIETUVNINKU 
buvo visu pirmeiviszku organizacijų 
organu, dirbo ir dirbs žmonių gerovei. 
Pernai 10 d. Vasario sukako 25 metu 
kaip iszeina. isz tos priežastie iszlei- 
dome dideli žingeidu “Jubilejini 
Numeri” kuris liks tik istoriszku 
atminimu nes pirmas da Lietuviszku 
Laikrasztijoj. Kurie užsiraszis ant 
meto užsimokės $2 gaus ta numeri, 
kaipo DOVANA.
VIENYBES LIETUVNINKU PRENUMERATA 
Metams - - - 82.00. 
Pusei Metu - - 81.00. 
Užrubežin - - - 83.00.

Užsiraszyti galima visada 
Kas nori gaut tik ‘Jubilejini 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 azituom adresu

J.J.PAUKSZTIS&CO.
120-124 Grand St. Brooklyn, N.Y.

•RUSISZKA —AMERIKONIŠKA — LINIJA.
. 7 PUIKIAUSI, DIDŽIAUSI IR GREICZ1AUSI GARLAIVAI—

Garlaivai iszeina kas dvi nedelas tarp New Yorko o Rusijos be jokiu perstojimu.
, „ , PUIKI GARLAIVAI: CZAR - KURSK - RUSSIA
In Rotterdama 8 Dienas. In Libawa 11 Dienu. I Kurek. 30 Lapkrič io (Nov.)

S31 Treczla Klaea r-3 J’®' Bluna.7, Gruodžio (Dee.)
Š45 Antra Klasa 450 ,?z Kew Yorko ( Czar, 14, " ’’
$60 Pirma Klaea >70 | Apie dauglaue daeižlnoslte pas mueo apentne arba
A. E. JOHNSON & CO., (Centre! Agt».) 27 Breadway, New York, N.Y.

MERCHANTS
BANKING TRUST COMPANY 

MAHANOY CITY, PENNSYLVANIA. 
Valstijos Kasijerius turi 

sudėtus Piningus Merchants 
Banking Trust Co., Banke isz 
Mahanoy City, Fa. Jaigu yra 
atsargi Banka del Valstijos, tai 
yra ir del jus in vales 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 Sztorninkae 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kad_musu 
tautieczei reikalaudami galėtut nusi
pirkti ir nereikalautu iszduoti 
piningus dovanai kokiems nore apga
vikams tose apielinkese. Sztorninkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokvte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojame.
Egiutero No.l.............................. 25c. |
Egiutero No. 2..............................
Zmijecznik............25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai.............................. 35c.
Meszkos Mostis. ____
Trejanka....................................:..25c.
Linimentas vaikams..................... 25c.
Gyduoles nuo Kosulio................ 25c
Liepiu Bahamas .. . ....................25c.
Anty-Lakson del vaiku.............25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

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

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

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

Kojų.......................................... 25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Papauto.................. 15c.
Gyd. nuo Grippo......
Plauku apsaugotojas.. 
Muilas del Plauku.... 
Milteliai nuo Kepenų.
Rožes Bahamas......... ..............
Kinder Balsamas..........................25c.
Bobriaus Laszai...........................50c.
Ssvelnintojas................................. 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 Ausies...... 25c.
Gyduoles nuo Piemens................. 50c.
Vengriškas Taisytojas Ūsu-... .15c. 
Inkstu Vaistas..............25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles.......... .................25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba

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

.50c.

.25c.

.26c.
,26c.

.$1.26.
...50c.
...10c.
...35c.
...25c.

Lietuviszkas Agentas 
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.

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

Parduoda Szipkortes antgeriausiu 
linijų in ir isz Lietuvos. Siuncz’a 
Piningus in Visas Dalis Svieto greitai 
pigiai ir teisingai. Raszikite pai 
mane o gausite teisinga atšakiu?* 
Teipgi užlaikau dideli kroma visokio 
Vilgomu Ta voru ir Buožėms 
Fr. Petraitis - Clymer, Pa.
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D.M.Graham, Prezidentas.
W. Rynkiewiczia.
J. Hornsby.

I Pirkyte už $6.00 vertes musu±70 v anas žinomos tabakos del cigaretu
I ir iszsirinkit sau dova,,a sekaneziu daiktu: 
Naujausia imjxirtu0^3 Fonografas su dideliu

Ki

S 
K =nikeliuta dūda, kuris 

grains gereiiraiszkei 
visokias muzikes ir 
dainias. Kiekvienas 
gali turėt savo name 
kone* rta.2.Geriausia 
Armonika vokiszko 
iszdirbimo su notom 
ir nurodimais. 3.- 
Puikius stalavas ni-

•?) kelinis laikrodis su 
muzike, kiekviena 
karta grajina lOminu 
tiu. 4-Vyriszki arba 
moteriszki storai pa-

auksoti laikrodėliai.
Už musu dovana vien norime 
kad pagarsintumeti musu 
firma terp justi pažįstamu isz 
Amerikos. Atsiusk mums ant 
rankos 50c markėms, o mes 

ms prisiusime 40 skrinūcziu tabako 4 gatunku už $(> 
ir jusu iszrinkta dovana. Likusius $5.50 užmokėsit 

Kam tavoras nepatiks gali ja nejimti. Kanadon ir abeluai in užru- 
inczianie t k gave ūzkalno $6.00.

i ENGLISH-ASIATIC TOBACCO CO; D.pt.E.115E7lb.St;NewYork,NJ

Lietuviszka AGEMVRA IE EDMORAS BASINIS
Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje 

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

iszsiunoziu m 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. KEYDOSZIUS. 202 Troy St. Dayton. Ohio.

Naujas Lszradimas 
Apraszima siunezia dykai 
Kaip galima apsaugoti no ligų ir pats 
iszsigydyti be daktaro visokias liga9» 

Plauku puolimą ir užsiauginima, 
Nežuli, Papuozkus, Pleiskanas 
ir kitas panaszias ligas.

Nekuriama apgavejams daktarams 
inmokate po keletą desetku doleriu 
už neiszgydima. Naudokytes greitai 
isz szitos progos. Raszykite tuojaus 
ant adreso pas Specialistus:

Drs. Bnindza k Co.
BMway & Sn. 8-th. Brnok!vn.N- 

‘APSZVIETA’Ist,'ii>zka Kn.v£ja 
palytinti daug isz Lietuviu prasitęs 
gyvenimo, spausdinta priesz 20 metu 
su 780puslapiu, preke:

Apszvieta, apdaryta $1.25. 
Mainieris ir LeberissuOO pus. 10c

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

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

margintais Konvertais teipgi knygele del 
nasimokinima raszyti gromatu?, kiek žmonių 
Valstijuose ir t.t. Prisiuskite stempu už 30c 
ir raszyk koks esi o prisiusi tinkamu popie
rių nes turiu 70 visokiu gatunku.
M. A. IGNOTAS

(JC OOQOJ)

i:Tl VISZKASp* OTOGBAFISTAS

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-Karcziufl. Parduoda Reimas ir t.t

LIETUVISZKAS ADVOKATAS 
Baltrus S. Tankaus 
ATTORNEY, COUNSELLOR AND 
ADVOCATE OF UNITED STATES 
COURTS.

B. RAGAŽINSKAS

Gerianses 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. 

Ądresavokite:

B.S.YANKAUS 
154 Nassau Street 

New York? Ji* Y.

Sziomis dienomis muso tautietis 
B Ragažinskas pargabeno visokiu 
gėrimu, Amerikoniszku ir Importitu 
Galima gaut visokiu Arielka,* Vynia, 
Arako, Kimelio, Dziniu ir t, t
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio* 

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namas.

54-56 N. Main St, 
Mahanoy City.
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