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KAS GIRDĖT?
Ana diena Popiežius pa

ženklino keturis amerikonisz- 
kus biskupus ant dinsto kardi
nolu: O’Cornnell isz Rich
mond, McGovern isz Chey
enne, Doroling isz Des Moines 
ir Hanna isz San Franc.sko. 
Lenkai su Lietuveis vis pasi
lieka uszpakalije — nenumeta 
ne kaulelio musiszkiems o 
vargezai yra tokeis gerais pa- 
donais ajrisziu! Melskytes ir 
klausykite o busyte ižgany- 
tais!

Po asztriuju vainu, reike ti
kėt kad svietelis ypatingai 
kur buvo vainos susilauks la
bai nemalonia viesznia t. y. 
smarkia cholera. Turkijoj da
bar jau pradeda vyraut, o ka
da negyvėliai pradės visiszkai 
puti, isz žemes smarve iszsi- 
verženti in ora pakils ant žmo
nių užkris, tuomet atsidaro 
nastrai choleros kuri kerta 
žmones vėl isz naujo.

ISZ AMERIKOS, Baltojo namo “Baby”
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Metas XXIV

Kinuose ant tikrųjų užsine- 
sza ant susirėmimo su Masko- 
leis. Kožnas kinczikas gyve
nantys Amerike prižadėjo 
paiuka.tie piiiogu ant to 
tykelo Badai jau sudėjo ne
mažai graezio. O mes?! Ar-gi 
Wilsonas tnretu teisybe, ka 
apie mus rasze....

Likos apskaityta, buk kares 
XIX szimtmeti suede suvir
tum tris milijonus žmonių o 
kasztavo 100 miliardu franku. 
Kada tai žmonis susipras ir 
nesiduos paaukauti save del 
pareikalavimo karalu.

Padėjimas ant Balkanų yra 
neiezaiezkintas. Szendien daug 
kalba apie susitaikima Turki
jos su Balkanais. Bet apie su- 
sipeezima Austrijos su Serbije 
suvisai tika. Tik tiek yra ži
noma, jog Austrije su Rosije 
ginkluojeai ant prapal. Kaip 
duodasi suprast, tai ne greitai 
tasai kariezkas ezokis Balka
nuose užsibaigs.

J f ei gero tmogaus, gera at 
mintis. Priesz 300 metu gyve
no Lenkijoj ir kartais Lietu
voje garsus pamokslininkas 
kunigas jėzuitas Petras Skar 
ga, Tas žmogus daug gero da
rės visai szalei pasiekdamas ne 
tiktai politika bet jisai inžiu- 
rejo in reikalus ir biednojo 
svieto nes m. Krakavoje in- 
steige tnokslaine vien del bied- 
nuju studentu, kuri mokslaine 
ir dabar yra Per devintines, 
buvo apvaikszeziojimas atmin
čiai kunigo Petro Skargos su- 
nidedantia vien tik isz studentu 
irstudentku biednesnes luo
mus kurie ■ ten gauna mokslą 
nieko neinmokedami.

Jaunucziam lenku studen
tams ir studentkoms prakal
bas sake kunigai Ciman ir 
Krzyžan.

Isz paviaikelo nuimto tame 
apvaikszcziojime, matosi jauni 
studentai ir studentkos pasire 

j de rūbais papraseziausios bied- 
j nuju mados. Mergaites dau- 
I giausei vien su kasom supin- 
1 tom o kitos su skepetaitem už- 
; likleste.

Tas muset tycziomis priro- 
1 dyta, kad ten mokslus semia 
j vaikucziai vien biednioku.

Prusu Lietuvoje gyventojai 
kuo tolyn, vis smaginasi labin 
prie atbudimo tautyszko. Ta 
veikia daugiausei jaunimas. 
Isz “Birutes” matome kad 
draugystes rengia savo pasi
linksminimus vis tai tautiezkoj 
dvasioje.

Ten norėta visiszkai prusu 
lietuvius suvokiecziuoti, o 
MaskoJijoj su maskoliuot, bet 
kaip vienur teip ir kitur ga
lutinai numaryt tauta nepasi
seka.

Su noru isznaikinimo tau- 
tysteziu, valdžios teip Masko- 
lijos kaip Vokietijos užsitrau
kia nuo pavaldimiu savo ne- 
apikanta nes tauta užgriauszt, 
tai žvirbleli.

Link F. J. Bagocziaus, vis 
da raszinejimai nepasiliauja 
žiūrint kad jau vertėtu but ga
na. Abu garsin veikėju isz 
tarpo socijalistu jau prasza- 
linta. Vasiliauska socijalistai 
kaip ne pageidaujama partijai 
ypata už nepadorumą iszbrau- 
ke lauk, o už F. Bagccziu Są
jungos sąnariams besiginezy- 
jant, jisai nenoredames kad 
but iszmeetas, geriaus patsai 
iszstcjo. Reik isztart: per il
gai socijalistai nesižiurejo in 
tu savo draugu netaktiszkuma, 
kurs visai sąjungai suteikė 
maiszia koktumu.

Garsingas raganius
Pupauskis vela 

aresztavotas.
Chicago.— Ne senei garsin

gas raganius Pupauskis kuris 
likos aresztavotu per pacztine 
valdže už apgavyeta parduo
damas “tamsiems” visokius 
monus, vos iszsedejo savo baus
me, kad sztai ana diena vela 
papuolė in rankas paczto, nes 
tuom kart ne greitai iszsigaus 
isz ranku Dėdės Šamo.

Pupauski aresztavojo 
pardavima “stebuklingo 
lerio” už kuri paymdavo
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Lenkai su insitempimu da
bar žiuri in reikalus nesitiki
mu Austrijos su Maskolija. 
Kilusis susirėmimai Austrijos 
ra Maskolija, suteiktu lenkams 
gera proga kilt priesz valdžia 
Maskoliuos, ir pakelt revoliu
cija.

Reik sakyt, kad lenkai žmo
nes vis rengia ka nors. Jie Ra- 
perssvilliuje turi audėja pini
go muset milijoną dol. Ju So- 
kolai t. y. jaunas lenku ele
mentas lavinasi, daro musz- 
trus ir tas, duoda suprast kad 
kas nors rengema.

Pas mus žiema sziometo ga
na milaszirdinga ne asztri tai 
žmonėms ir anglių nereik 
daug. Lietuvoje žiema drūta, 
■žaltelis eenoviszkas.

Tūlas grajotas in “pokeri 
Othkoske krito negyvu laike, 
kada iszlaimejo dydeli “pot”, 
paymdamas nuo stalo “czips.” 
Nors tiek užganadijimo turėjo 
jojo draugai, jog juju draugas 
mirė laimingai.

Kokis tai C. H. Knighte, 
prigulintis prie baptistu para
pijos Czikage, davinėjo per 40 
metu, kas diena po viena do
leri ant užlaikimo parapijos. 
Tasai žmogelis per tai davė m 
laika 40 metu $14,610.— Pas 
mus ne yra tai jokiu stebuklu, 
nes Lietuvei prie to yra pri
pratę, nes kitaip neeigautu in 
dangiszka karalysta.

ATSAKYMAI
Atvažiavusiam isz Lietuvos, 

Detriot, Mich. — Tamistos 
nepažinstame o priek tam ne 
pasiraszei po korespondencije 
o gal ne esi skaitytojum tai 
už tai gavai szaltas kojas Da- 
neszimas silsysi gurbe, pakol 
neatejs valanda baisios pabai
gos — sudegimo.

F. G. Tunelten, W. Va. — 
Sunaudosim po pataisimui. 
Raszykie tamista tankiau.

Rev. XX. — Gerai dvaeisz- 
kas teveli; bet rodos negalime 
paklausyt. Žinome kaip ant 
svieto gyvent ir bažnytines tie
sas užlaikyt be tamistos iszme- 
tinejimuir —“et id genus om 
ne.” Praėjom per “ezi-eziu” 
jau karta o ir peklos nesibijom 
nes jos turėjom ant ežios pa
saulės užtektinai. Matyt kad 
esi non compos mentis.

Kada melą apsirenki sau 
usz kelia, niekados teisibes ne
pasieksi.

— Protas gal mus apsaugot 
nuo to, ko reik vengt; szirdis 
gi vien rodo ka reik darit.

už 
do-
nuo 

i kvailiu po 10 doleriu. Pagal 
Pupauskio tvirtinimą, tai jago 

1 kas turėdavo toki doleri tai 
' galėjo greitai pralobt, nes 
; kaip tik taji “stebuklinga do- 
. leri” praleisdavai tai tuojaus 

sugrįždavo in masznele adga 
los.
Sužledotini laike gimimo 

apsivedė.
Los Angeles, Cal.— Gymia 

ta paezia valanda ir diena, tė
vai Cecilijono Orendoifo ir 
Janiszka Yingling sužiedojo 
kudykius su taja vilcze, jog 
suaugę lig metu abudu apsi
ves. Tėvu noras iszsipilde ana 
diena, kada jauna pora likos 
suriszta mazgu moterystes.

Czikagieczei valgo 
arkliena.

Chicago.— Gyventojai 
žinant valgė arkliena paduota 
salunuosia ant baro kaipo 
“free lunch” ir net ana diena 
pasisekė isztinnet tai del svei
katos inspektoriaus Koehler. 
Pasirodė, jog užmiestije ran
dasi skerdinycze kurioje dirbo 
deszras isz senu ir liguotu ark
liu. Locnininkus dirbtuves 
deszru paszauks priesz Buda 
ant iszsiteisinimo.

Už savo geruma likos 
apdovanotais 850,000.

San Bernardino, Cal.— Dž 
tai, kad buvo prilaukus ir ge
rais del Mrs. Ruth Ellen Ap
plewhite du jauni vyrukai 
Douglas Champion ir Teodo
ras Harperis bunantieje ant 
josios farmos, aplaike po jo
sios mirtei farma verties 50 
tukstaneziu doleriu. Apple- 
whitiene paliko artimiausiems 
gyminems tik nuo 250 lig 500 
doleriu.

Inejimas Wilsono in
Baltnami atsibus 

Aprilaus
Washington, D. C.— Nau- 

jei iszrinktas prezidentas Woo
drow Wilsonas apgarsino, jog 
apims prezidento dinsta diena 
4 Kovo be jokiu ceremonijų 
ir parodu nes visa papuoezima 
atydeda ant paskutinio ket
verge menesije Balandžio. Ko
vos menesije oras yra labai 
neparankus ir tankei liję per 
ka ceremonijos ir parodos ant 
garbes inejimo naujo prezi
dento nukeneze labai o pabai
goje Balandžio dienos buna 
puikios.

Nuskandino naujei 
užgimusi.

Pottsville, Pa.— Deviniuo- 
likos metu mergaite, Marie 
Evans pagimdžius kudyki nus
kandino viedre vandens neži
nant tėvui ne kaimynams. Ant 
rytojaus mergina mirtinai ap
sirgo ir turėjo paszaukti dak
tarą, kuris pribuvęs suprato 
kas mergynai kenke, padare 
krata ir rado kudyki kitam 
kambarije viedre vandens. 
Mergaite užlaikė narna tėvui 
kuris yra naszlum. Tėvu ku- 
dykio yra George Wynn isz 
Mahanoy City, kuris likos 
areštavote.

Isz Rosijos Lietuvos 
ir Lenkijos.

Bandytai ant Szvieskaluio
Czenetakavas. — Palicije 

sekdama paskiu kelis banditus 
kurie pasislėpė in klosztori, 
apsiaubė Szvieskalni, bet ple- 
szikai pradėjo mesti isz boksz- 
to dinamitines bombos ir szove 
in palicije sužeisdama kelis 
Boksztas apsiaubtas per vais- 
ka.

Ant galo palicije padėjo 
dinamitą, kuris trukdamas su- 
žeido vada plesziku Kazlaucka 
in galva.

Musiszkius siuneze in 
Kaukazu.

Vilniaus. — Maskolius bi
jodamas sukylimo pasikėlimo 
Lenku, iszsiunte ana diena 
daugeli pulku susidedaneziu 
“musiszku” ant Kaukazo o in 
puse’milijono patalpino in for
to cis Lenkijoi. Suvirszum 100 
sznipuku suaresztavojo.

80,000 turkiszku karabinu.

Kada Turkai likos samuszti po Chorlu ir Uskubu, tieje 
ka pasiliko prie gyvasties bego pamėtė ginklus paskui save. 
Paveikslas parodo krūva tuju karabinu suvirszum 80,000 
sergejamus per du Bulgarus.

ne-

30.

Visi žinome kas apims Bs.ltaji narna Washingtone nuo 
atejnanezio Kovos menesio, bet nežinome kas jame bus jau
niau es gyventojas. Sztai prezidentas Wilsonas paprasze savo 
sesers duktere Mrs Cothran ydant su juom pasidalintu jojo 
gyvenimu ir pribūtu su savo kudykiu arba Wilsono mažu 
seserunu kuris pralinksmys visus savo kudikiezkais szposais.

Užvydus inotere nubausta
Pittsburgh, Pa.— Salunin- 

ke poni S.... buvo labai už- 
vidus savo vyrui kuri nužiu 
redavo ant kožno žingsnio. 
Ana vakara ižgirdus kuknioje 
kokius ten sznabždejimus, 
prislinko prie duriu ir lengvai 
atidarius, — būdama tosios 
nuomones jog savo vyra už
tiks meilingam glebije tarnai
tes — bet vos inkiszo galva in 
pliszi kokis tai palicijantas 
“tvikszt” gaspadinei per žan
dus ezaukdamas: “Palauk tu 
padla, duosiu asz tau užsidėt 
su kitais!” Persigandus poni 
saluninke nubėgo in kambari 
tarnaites mirnje iszkolojimo 
josios už užsidejima su palici- 
jantais— sztai.... vos inkiszo 
galva in duris, tarnaite tviksz- 
telejo gaspadinei per žanda, 
jog net visos dangiszkos žvaigž 
dės jiai pasirodė, szaukdama: 
“Ka, ar tu rakali da pas mane 
atejni in mano kambari ? Ži
nojau, jog atejni, nes tau czio- 
nais ne vieta. Ejkie adgalos 
in kuknia!”

Poni saluninke jau dabar 
nenužiuri savo vyrui, nes likos 
ižgidinta ant visados isz savo 
nužiurejimo.

Motyna 22 vaiku— bobute 
50 anuku.

Patterson, N. J.— Mrs. Eli
zabeth, Thompson, motyna 22 
vaiku o bobute penkesdeszimts 
anuku, mirė czionaitinei ligon- 
butei turėdama 115 metu am
žiaus. Josios vyras, kuris ne 
senei mirė turėjo suvirszum 
109 metus. Abudu buvo juodi.

Pavogė 817.000, apleido 
paeze ir apsivedė su 

kita.
West Point, Ga.— Palicije 

suėmė czionais buvusi kasieriu 
banko Winnebage, Minn. H 
W. Parkeri, kurie prasiszalino 
su 17 tukstanezeis doleriu o 
apleidęs paeze ir tris vaikus 
dydžiausem varge pribuvo in 
czionais. Klevelande apsipa- 
cziavo su aktorka ir su jaja 
gyveno kaipo vyras su paeze. 
Majoras miesto pažino pabė
gėli ir aresztavojo su jojo 
drauge.

Rado szasziavosia 
" 8140,000.

Kansas City, Mo.— Mene- 
sije Vasario dingo du paczti- 
nei maiszai isz pacztinio veži
mo su $140.000. Ana diena 
darbininkai rado abudu mai- 
szus užmiestije terp szaszla- 
vu. Tąjį ekarba darbinin
kai sugražino virszininkams 
paczto už ka aplaike penkis 
tukstanezius doleriu dovanu.

Cariene norėjo atimti sau 
gyvastį.

Petersburgas. — Pati caro 
Mikalojaus stengėsi atimti sau 
gyvasti praejta sereda, kada 
dažinojo nuo daktaru buk jo
sios milemas sūnelis daugiau 
nepasveiks. Nuo ligos sunaus 
cariene visiszkai nupuolė ant 
sveikatos. Kokiu budu ketino 
atimti sau gyvasti, tai to tele
gramai nedaneeza.

Tolimieji Rytai.
Rusija padare su Mongoli

ja sutarti. Kadangi Kinai nori 
būtinai, kad Mongolija liktu 
ju valdžioje, tai del tos Rusi
jos su Mongolija, kaipo savy, 
stoves valstybes, sutarties la
bai susirūpino ir net garsina 
Rusijai asztresnemis priemo
nėmis. ,

Trumpi Telegramai.
§ Parižius. — Suvirszum 

100 ypatų likos užmusztos lai
ke dydeles viesulos kuri pra
ėjo per Madegaskari. Bledes 
padare ant $2,500,000.

§ Zanesville, Ohio. — Ant 
Pennsylvanijos geležinkelio 
susimusze trukei arti Dresdo- 
no. Szeszios ypatos likos už- 
musztos o 8 maždaugiau su- 
žeido.

— Wilkes-Barre, Pa. — 
Tris blokai namu sujudę ant 
Pennsylvanijos, Waihington, 
East North ir Bennett ulieziu; 
1500 szeimynu randasi pavo
juje ingriuvimo in kasiklas.

§ Saxon. Wis. — Czionaiti 
nis kaimas kone visos iždege. 
Ugnis padare bledes ant $100, 
000. Kone tūkstantis ypatų 
pasiliko be pastoges.

Nerūkantiems vagonai.
Liepojaus-Romnu geležin

kelio kunduktoriams insakyta, 
kad vagonuose nerūkantiems 
niekas nerūkytu. Kundukto- 
riai už apsileidimą busią bau
džiami net paliuosavimu 
vietų.

nuo

Del ko.
— Mamite, del ko ponas 

tiktai mergaites bueziuoja?
— Kad tas ponas butu mer

gaite tai vaikiukus bueziuotu.

Ant uliczios-
— Pasigailėkite biedno ubą 

gėlo naszlo no nesenei su pen
ketą vaikelu!

— O no ko tavo nosis teip 
raudona?

— U-gi no sarmatos kad 
ubagauti teip reikia, tai rausta.

Ant Pardavimo.
Namas ant Water uliczios 

einant in Silver Creek kasik- 
las. Namas tinkamas ant bile 
kokio biznio. Ant vyrszaus 
gyvena dvi familijos o skiepe 
randasi Pool ruimas. Parsi- 
duos nebrangiai ba locniuin- 
kas pirko farma ir turi par
duot szituos namus. Apie dau- 
giaus dasižinosite pas.

Chas Zenas, ( got °1)
Bos 125. New Phila.

Silver Creek, Pa.

[Gaisrai Rusijoje.
Nuo 1895 ligi 1899 m. 

sijoje buvo 257 tukst. 829 gai
srai, nuostoliu — 387 milijo
nai, 515 tukst. 985 rubliai; se- 
kaneziame penkmetyje buvo 
347 tukst. 666 gaisrai, nuosto
liu — 523 milijonai 670 tuks- 
taneziu 723 rub. ir pagaliaus 
nuo 1905 ligi 1909 m. gaisru 
buvo da daugiau, būtent — 
448 tukstaneziai 913, nuosto
liu gi — 642 milijonu 526 
tukstaneziai 244 rubliai. To 
kiu budu per 15 metu 63 Ru
sijos gubernijose buvo 1 mili
jonas 94 tukstaneziai 408 gais
rai, nuostoliu padaryta 1 mili
jardas 553 milijonai 712 tuks- 
taneziu 952 rubliu.

Ru-

Petersburgas.
Spaliu 28 d. Prokatedros 

bažnyczioje J. E. vyskupas 
Ciepliakas iszventino kunigais 
ežiuos auklėtinius: K. Bruzde- 
vicziu isz Plocko vyskupijos, 
P. Birnika ir J. Kazakevicziu 
— Mogilevo vyskupijos. Sub- 
dijakoniais liko iszventinti 
szie: A. Novickas, L. Chviec- 
ko. V. Gosinskas, A. Kviat- 
kauskis, J. Faberas J. Vit
kauskas ir V. Žebrauskas.

Dabar investi kunigais: Bi
riukas ir Kazakeviczius kilę 
isz Rygos, todėl ir ketina tenai 
atlaikyti primicijas Visu Szven 
tu dienoje.

-■m

(SZ VISU JZAL1U.
Perkūnas užmusze

17 ypatų
Johannesburg, Afrika. — 

Laike laidotuvių perkūnas 
trenke in 17 gailininku kurie 
dalybavo procesijoi ant kapi
niu Germistone. Penkis labai 
apdegino.

Križius ant dangaus.
Adrianopolius. — Apie tre- 

cze valanda naktije, pulkai 
gulineziu bulgariszku kareiviu 
staigai likos pabudinti isz mie
go per trobeles signolo. Isz 
pradžių mane buk tai eigno- 
las, jog nevidonas Turkus už
klupo ant abazo, nes kaip-gi 
nusistebėjo paregeja szviesa 
ant dangaus szalije Konstanti- 
nopoliaus, kunuoje ajszkei da
vėsi matyt krikezczioniezkae 
križius apsiaubtas penkioms 
žvaigždėms.

Astrologai tvirtina, buk 
penkios žvaigždes reiszke 
Graikije, Bulgarije, Serbije, 
Rumunije ir Bosnia o križius 
yra ženklu ingalejimo pagono 
Turkaus kuriuoje tai vieszpa- 
tysteje užžides krikszczionybe.

Kiek tasai daneszimas talpi 
na savije teisybes, tai palieka 
me ant apsvarstimo skaityto
jams.

Akivos Žinios isz Lietuvos.
Luksziai,

(Naumiesczio apskr). Sku
briu kaime 27 spaliu uk. Sta- 
saiezio sudege kluonas su vi
sais javais ir maszinomis. Prie 
žastis nežinoma, greieziausia 
tai bus pypkes auka.

Pabauda.
Vilniaus Teismo Rūmai pat 

virtino Minsko apygardos teis
mo isztarme, sulig kurios kun. 
Vytautas Paszkeviczius gavo 
600 pabaudos už pastatyma ir 
paszventinima koplyczios be 
svetimu tikybų departamento 
žinios, tiktai sutikus Mogilevo 
arcivyskupui.

Kunigu permainos Seinų 
vyskupijoje.

Kun. Vincentas Dvaranaus- 
kas paskirtas Pilipavo klebo
nu; kun. P. Sakalauskas — 
Dombruvkos klebonu; kun. 
A. Moczidlovskis — Jablones 
klebonu; kun. kan. J. Lendo 
— Lomžos klebonu; kan S. 
Tyszka, Raigrodo klebonas, 
paskirtas Szczuczino džiakonu.

Vai žydai žydai,

“Birutėje” No. 46 randame 
straipsni raszyta kokio kores
pondento Leizerio szvogerio 
isz Londono muset po antgal- 
viu. Prekyba, baltaja vergija.

Korespondencija Leizerio 
szvogerio regis pasemta isz tik 
ru faktu kaip žydai Anglijoj 
pardavinėja jaunutes merginas 
in paleistuvystes urvus ir gana 
gabei iszlupa merginas isz po 
motinu akiu.

Anglijos valdžia norėdama 
tam darbui užbėgt kelia, 1 
diena lapkriezio, parlamente 
nusprendė duot palicijai tiesa 
aresztuot be varanto visus nu
žiūrėtus tai baisia ir szlyksz- 
czia prekyba žmones.

Roszejus nurodo, kad bu
sią ten tiesos tuos kupezius 
gyvoju tavoru nubaust ne 
kalėjimu, bet skaudum iki 
kraujo plakimu. Tuomi ama
tu užsiiminėja vis žydai.

Tokie žydai ir žydelkos pri
sitaiko prie merginu jaunu- 
cziu, ir tos dingsta nei žemes 
prarytos.

Viena ponia nuėjo krautu- 
ven ant oxford St Londone su 
savo duktere. Motina apsis
tojo pirsztinaicziu skyriuje o 
dukterei liepe eit pasirinkt in 
kita skyrių szilkiniu stogeliu. 
Motina užtruko kokia 15 mi- 
nutu besirinkdama pirsztinai- 
tes, o nuėjusi in stugeliu sky
rių, dukteres nerado. Motina 
klausinedama pas pardaveje sa 
vo dukters, nurodė jos padab- 
numa, pardavėja pasakojo mo
tinai teip. Mergina sako kad 
rinkosi stugeles, priėjo prie 
jos moteriszke apsirėdžiusi Ii- 
gonbuezio norses rūbais ir pa
sakiusi: “Meldžiu tuo su ma
nim eitie, Tamistos motina la
bai susirgo. Mergina paklau
siusi norses su ja nuėjo, Moti
na jieszkojo szauksma dare o 
dukteres kaip nėra, teip nėra. 
Suprantama kad nusivedusi 
kur mergina židauksze uždare 
ir neiszleido.

Kaip korespondentas Biru
tes nurodo, tai žydai turi susi
taisė szaikas su žydaukom, ir 
isz po akiu melagingai mergi
nas iszvilioja kurios dingsta 
nežine kur ir niekas nesu
randa.

Žydas ir čigonas, tai szel- 
myecziu didžiausie ir gudriau
sia meisteriai, ir abi tos dvi 
tauti, savas szalies niekur ne 
turi, slankioja po svetimas vi
sokias szalis bjauru amata va
rydamos.



Ne kurios mergaites tai kaip avinėlis, 
Stovi malszei kaip pucze vėjelis, 

O in ja ineižiurejo akyvai Jonelis, 
Prie kuriuos stovi tasai avinėlis.

— Kur tas avinėlis?

Zokoninko
Atkerszinimas

Istoriszka apisaka iaz XVI amžio

I.
Mirtis Hugeuatani.

Aplinkinėje miesto Berge
rac Prancūzijoje, stiro griuvė
siai senu tumu ir pilies stovė
jusios ant kalno, kuris szian- 
dien apleistas pamireztas, bet 
kitados krutedaves nuo skruz- 
delino kareiviu didžiūnu. 
Ant apžėlusiu samanom liku
siu muru auga erszkecziai ir 
vijoklines piktžoles, o pakoji 
židi žiedai gražiai marguojan- 
tie ant žaliumino, kokiu ap
vainikuoti griuvėsiai. Nors 
paveikslas gan gražus, vie- 
nog nedaro ant regetojaus etna 
gaus inspudžio, kadangi griu
vėsiai labai daug liūdno — 
liūdno ir baisaus primena: reli 
giezka kova Frannczijoj....

Valdžia anuomet buvo ran
kose Katarinos de Medici, ku 
ri buvo moteriszkia gudria, 
godžia garbes ir didibes o 
idant tai sau usztikrint bandra 
vosi tai su katalikais, tai vėl 
su protestonais. Ueztrauke ji 
savo reda ant Prancūzijos di
dele nelaime. Sūnūs savo: 
Franciszku II, Karoliu IX 
ta, ir Henrika III ežia, kurie 
paeiliui apeminejo sostą, iez 
auklėjo nedorai pati pametus 
doribe; nuo visokios doros ne
dora motina atitraukinejo 
vaikus ir dėlto, idant padarit 
juos savo inrankiais. Henri
kas III ežias žinomas Lenki 
jos karalistes istorijoje kaipo 
Henrik Walezy, arba franco- 
ziszkai Volois, Vardas V o- 
lois reiszke gimine isz katros 
paėjo. Apisaka pripuola ant 
laiku kada vieszpatavusi 
Prancūzijoj Katarina de Me
dici, daug maž ant antros pu
ses ezeiziolikto szimtmeczio, 
kada ant sosto sėdėjo jos su
nns Karolius IX tas ir Henri
kas IH-cziasis.

Katarina de Medici kuri 
laike stira valdžios savo 
rankose, nore ant sosto sėdėjo 
kaipo karalius sūnūs vienas 
ir kitas, kaip minėjom brolia- 
vosi tai su katalikais, tai su 
protestonais, arba luteronais, 
matant kokia partija jai pri- 
lankesne ir drūtesne. Lutero 
nūs vadinta Francuzijoi Huge
notais pagal frarcuziszkos kai 
bos Hugeanots Hugenotai tvė
rė atskira sau partija lutero- 
niszko iszpažinimo kuri del iez 
kovojimo sau laisves stvėrėsi 
uez ginklo ir pakele kova prie 
szais katalikiszka religija. Nue 
prende iszkovot netik visok'a 
laisve bet net užgriebt sostą.

Pakilo Prancūzijoje didele 
audra. Pasikelusie Hotento- 
tai pradėjo užeminet miestus, 
net pilis, kaip antai Lyon, 
Tours, Montpelier Poitiers, 
Grenoble, Orleans ir Blois ir 
susitvirtino Rouen’e.

Guyennos gubernatorius 
buvusios francuziszkos provin
cijos Montluc suezaukes visus 
katalikiszkus ponus, kunin- 
gaikszezius ir grafus ir užragi
no susijungt, idant bendrom 
pajiegom statit krutinę netikė
tinam prieszui Bažniczios ir 
Tevines.

Pirmutiniu isz tu, kurie pri
ėmė su didžiu noru gubernato
riaus inneszima buvo grafas 
.Robertas Brianž,

Diena 7 gegužes rumu gra
fo Brianz kepliezia žėrėjo žibu 
riuose. Pas altorių papuoszta 
šviežiu kvietku vainikais alti- 
kinejo Tėvas Grigorius auka 
szventu Miežiu, laike kurios 
susirinkę kareiviai iszsirenge 
in kare meldėsi praszidami 
nuo Dievo palaimos. Visi 
atliko iszpažinti ir besimelsda- 
mi lauke szventos komunijos. 
Buvo ežia ir moters kareiviu 
ir ju vaikai, kurios ėjo paskui 
savo virus prie Dievo stalo. 
Pirmutine isz ju buvo grafie 
ne Jolanta. Paveikslas jos tik
rai majestotiezkai iszžiurejo; 
apsivilkus puikiu žalio ma- 
szasto sijonu, persijuosus auk
suota juosta buvo kaipi kad 
karaliene. Ant jos veido, 
vienog, suvis negalima buvo 
matit iszdidistes, tacziaus nuei- 
žaminimas ir liūdna rezignaci
ja Skausmai draskė jos krutinę 
vienog ji mokėjo slept tuos 
savo sopulius ir gal tas be 
skundos kentėjimas pridavine- 
jo jai grožibes ir majestoto. 
Nors buvo gražios ir patogios 
iszveizos veido suvis nežadi 
no regėtojuose simpatijos; prie 
szingai, koki tai neramumą, ne 
drąsą, arba baime jaute regeto 
jas žiūrėdamas in ja.

Kone susieinantie ant akiu 
bruvai, tiesi nosis siauros lu
pos liudijo apie tvirtibe va
lios tos moteriszkes, kad jos 
nusprendimai jai turi but iez 
pilditais visados.

Miszios pasibaigė. Grafas 
Robertas nenorėdamas ilgint 
valandos atsisveikinimo, pris
paudė paskutiniu kartu savo 
moteri prie szirdies pabueze- 
vo eunu Hugona ir nuėjo že- 
min kur jau jo lauke pavaldi
niai jo kareiviai, kuriu vadu 
jis likęs.

— Jokime!—tarė pate sėdės 
ant žirge.— Uez tikiba ir tęvi 
nebeikime kovot.

— Mirtie Hugenotam! —at 
eakita choraliezkais balsais. — 
Lai givuoja musu vadas.

Ir nuo saules spinduliu bliz
gėjo plieniniai ezelmai ir szar- 
vai kareiviu, o ant ju gaivu 
szvitavo vėliava su antraezu 
“Fotius movi quam ftodari," 
(kas reiszkia geriau pražūt ne
gu susiterezt.

Grafiene Jolanta ilgai žiurė
jo in iszjojanczia kariumene 
prasitesueia in ilga eile, tar
tum milžiniezkas žaltis ezliau- 
žianezia ir besivingiuojanezia 
kol neiszniko isz jos akiu toli 
uez kalnu.

Pažiurėjus tad in savo eunu 
tarė skauemingu balsu:

— Sunau mano, kuomi tu 
kada busi.... Vieezpacziu pri 
eakinejaneziu daugeliui pado- 
nu.

Potam pakėlus akis danguos 
na tikiu balsu eznabždejo:

— Dieve užlaikik jam tę
va; neduok jam pražūti. Su 
gražink man vira apdengta 
garbes spinduliais, apdengta 
garbia pergales ant heretiku.

Malda jos buvo pilna puiki-, 
bes, plauke ne iez nužemintos 
ezirdiee Dievas jos nebeiszklau 
86.

II.
Muszis po Dreux.

Kuningaikeztie Conde iez 
gimines Bourbonu paeinans, 
vadas Hugenatu, pergalėtas 
Rouen’e, pasitraukė in Haw- 
r’a, o ten sutvarkines savo ka
riumene mėtosi ant sujungtu

kariumeniu kataliku esaneziu 
po aug-zcziaueia vadovietia ku 
ningaikezezio Gouise. Abi ar
mijos 19 diena Gruodžio susi 
tiko ne toli miesto Dreu’xo; 
kariumenes susidėjo isz 30,000 
kareiviu. Ilgai abi prieszingcs 
armijos stovėjo priesz viena 
kita kol pradėjo muszi.

Ah, nes buvo tai ne prieszai 
vien eonus vienos tėvynės 
brolis kovojo su broliu; kova 
ta tai buvo broliažudistia, o 
kraujas žuvusiu szauke die- 
viszko atkerszinimo. Augsz- 
cziausias Tiesdaris sudidamas 
kada pasiklaust gales pergalė
tojau: “Kaine, kur dnjai brol' 
savo? Ka padariai! Jo krau
jas szaukia manip.

O apjakinti tie, kurie kardu 
ir žudinstom jieszko sau vaini 
ko garbes ir lobiu. Tas, kuris 
leido visus aprūpinęs tom pa- 
cziom tiesom, tais paežiais tur
tais ir dovanom, neprisake ža
dint, skriaust kitu savo bro 
liu pasakė: “Palaiminti ramus 
nes jie žeme apturės.

Bet žmogus nepildane prisa- 
kimu savo augszcziausio Viesz- 
paties atemineja laisve nuo sa
vo broliu, pleszia nuo joju 
turtą ir žudo, szaukdamas in 
kova ragindamas prie žudins- 
tu..

Duota prisakima eit ko
vam Abi armijos su pasiutėliu 
įnirtimu mėtėsi ant viena kitos 
pradėjo žudintis. Kardai žvang 
sėjo ir leke in padangias lūž
dami nuo smarkiu kireziu. 
Žmones ir arkliai muszije pa- 
paikusie mėtėsi m nasrus mir
ties, kuri dare gause pjute, 
krito pažeisti bei užmuszti su 
perskeltom galvom su perver
tom krūtinėm besivoliojo kla
nuose locnu krauju, mindžio
jami arkliu ir žmonių mirdami 
ir vaitodami, kol katro miela- 
ezirdinga giltine neuszklojo 
uždangalu tamsos ir bejaus 
mio. Baisi kova tęsęsi, baisus 
verpetai jos siautė, o isz abie
ju szaliu tarpe tu verpetu rai
ti stovėjo vadai: iez vienos 
Guise iez kitos Conde ir ragino 
kariaunas prie žudimo. Abi 
puses kovojo su visa pastanga 
ir narsa. Skirias Hugenotu 
kariaunos užgavo teip smarkiai 
centra kariumenes jenerolo 
Guise, kad sulaužė ailes ir ka
talikai artimi buvo pakrikimo, 
o prieezas jau su riksmu per
gales mėtėsi su padvigubinta 
narsa. Bet sztai in pagelbe ka
talikams pribuna naujos kariu 
menes tuntas o ant paparezio 
iszpusto veju matos antraszas 
“Potius mor'quam feodari”, 
kuri veda grafas Robertas 
Brianz, kurie matidamas griu- 
mojanti katalikams pavoju su 
didžiu smarkumu mėtėsi in 
verpetus muszio ipatingai in 
ta vieta, kur jau sulaužitos bu 
vo eiles ir kareiviai dar ginesi 
baimes paimti. Nauja pajiegos 
sriove, kaip smarki banga tren 
ke in besiveržianczia pirmin 
nualsinta banga. Hugenotu, o 
isz szimtu krūtiniu iszsiver- 
že szauksmas: “Mirtie Hugeno 
tam.” Prieszas nuėjo smūgio 
nesilaike pradėjo sviruotie, ei
les truko, pabiro ir kariumene 
pakrikus leidosi bėgt.

Muszis po Dreux uszsibaige 
laimingai katalikam tik pade- 
kavojant pribuvusiam in lai 
ka grafai Robertui, kuris pat 
sai pirmiausiai puolės in ver
petą kovos, pražuvo.

Kūnas likos atgabentas na
mon ir paszaravotas rūmuose 
ant puikaus katafaliaus. Per 
kelias dienas stovejo grabas su 
kunu žuvusio grafo, o grafie
ne Jolanta sėdėjo puikam f o 
telije nesuraminama, nore ra
mino ja pažietamie, gimines ir 
kareiviai atėjusio atiduoti pas
kutine garbe savo didviriez- 
kam vadui.

Minia kareiviu praėjo tvar
kiai paskui viens kita pro gra
bą priklaupinejant priesz kata 
falika ir tuomi atiduodant mi
rusiam garbe. Grafiene sėdėjo 
nuleidus galva pagrinsimoee; 
matoma buvo jos gailestis ant 
jos geido, nors akis buvo sau
sos.

III
Garbe.

Vienatiniu ainiu gimines 
grafo de Brianž buvo jo likes 
trijų metu sūnūs Hugonas.

In vieta žuvusio grafo besi
rengta palikt vieezpacziu jo su 
nu Jlugona. Visi pavaldiniai

rengiaei sudėt naujam savo 
vieezpacziui prieiega ir sudėt 
paguodone.

Diena buvo bieki szaltoka 
bet giedri ir didele minia susi 
rinko rūmuose ir aplink rumu 
grafa Brianžu. Grafiene Jo
lanta nusprendė pasodit savo 
sunu ant sosto.

Tarnai pildė su pasiskubi- 
nimu rūpestingai jos prisaki- 
mus; netoli glaunos salėj sie
nos insteigta puiku sostą po 
baldakimu iez raudono akso
mo papuoeztu auksuotais szniu 
rais ir frenzleis. Viduris sa
les nuo duriu iki paežiam sos
tai iszpuosztas buvo gražeie 
medeliais, aplink sienos gerlen- 
dom vainiku ir vėliavom.

Tarpe tu medeliu tartam 
tvoros isz abieju pusiu sustojo 
eiles kareiviu, laukiancziu sa 
vo jauno vieszpatiee. Urnai 
atsidarė duris ir grafiene Jolan 
ta paskui gražiai paredita sa
vo sūneli Hugona iszejo in sa
le. Prieez juodu ėjo senas ma
joras namu neszdamas aukso 
raktus ant aukso tableto.

Grafiene turėdama ant sa
vęs gailos ruba iszžiurejo dar 
puikiau, o tikrai matit galima 
buvo jos iezdidiste, kadangi 
vede savo sunu ant sosto, ant 
kurio pasodino kūdiki, pagal 
savo amžiaus gan gerai loszan- 
ti role ir žinanti dalika, ka ro
de jo rimtumas ir pagirtinas 
pasielgimas.

Tuotarpu neketinai in sale 
inbego moteriezke su kūdikiu 
ant ranku, kuris baimingai 
glaudėsi prie savo motinos ma 
tidamas nematita niekad re- 
gikla. Ne pažinstama moterisz 
ke smarkiai pribėgus prie sos
to pasodino ant jo savo kūdi
ki, o potam rūstingai kaipi 
sielvartaudama suszuko:

— Gana kentejimo ir nuže 
minimo? Grafas Robertas pasi 
mirė neieztesejes savo prižade 
jimo. Pati atėjau, idant tei 
singistei taptų užgana padari- 
ta!

Rodidama ant sedinezio var 
gingai paredito kūdikio, pridu 
re:

— Sztai ira viriausias sū
nūs grafo Roberto de Brianž, 
jam vienam priklauso sostas ir 
prisiega arba garbes atida 
vimas!

Visi tilejo kaip nebiliais pa
stoje. visi nusistebeje žiurėjo 
in moteriezke, kuria pagal ne- 
szines drapanos galima buvo 
laikit uez svetimžeme. Akis 
juodos, deganezios ugnim kaip 
liūtes jaustant pavoju veidas 
sausas plonas smaila nosis da
re ja beveik pasibaisėtina.

Žiūrėti in vaikiniuka, ma
tant jo apsitaisima ne galima 
buvo abejot apie jo neturtin
gumą, bet veido iszveiza bvvo 
tikrai aristokratiszka.

Grafiene Jolanta nubalusi 
isz nusistebėjimo ir rastibes, 
pertrauke tila atsiliepimu:

— Ka tas reiszkia ?
— Palikk ja, poni — pasz- 

nabždejo jai Matejoszius, ski- 
daneszis mirusio grafo. — Ne 
trukus apie viską žinosi. — 
Pakeles baisa pridūrė:

— Tai papaikusi beprote, 
grafiene — biedna nelaiminga 
moteriezke, reikia ja atiduot 
sargam.

Ant duoto priaakimo Žalnie
riai pastvėrė moteriezke ir jos 
sunu ir iezvilko isz sales.

Ceremonija sudėjom prisie- 
gos ir garbes naujam jaunam 
sunui grafienes . Jolantos atsi
buvo,

Laike tos ceremonijos, Ma- 
tijoszus pasakė tilomis grafie
nei:

— Žinau slaptibes mirusio 
grafo: jeigu man, poni, duosi 
gera užmokesti, neiszduosiu 
jos niekam.

(Tolaus bus).

Ne kurie vyrai dydeli varga 
turi,

Norint dirba ir ezedije kaip 
priguli,

Nes kas isz to, jagu niekszas 
boba,

Ka vyras uždirba, tai jieje 
ižduoda.

Vaiku nežiūri, 
Byle pati gerai turi, 
Vyra už niek laiko, 

Ne valgio nepataiko.
Visokeis žodžeis ant vyro 

plusta, 
Lupa patempus, iezrodo rusta, 
Visada savo vyro nužiurineja, 
Ne butinius daigtus prikiszi- 

neja.
Ne dyvai teip užauginta,
Nuo mažens prie pikto pri

pratinta,
Ba kokie tėvai, 
Tokie vaikai.

Tamsunai buna tėvai, 
Tamsunais ir vaikai, 

Atsigymus nuo žmonių, 
Turi būda gyvule; 
Ne prie tar ciaus, 

Ne prie rožaneziaus.
Ka nauja szuka pritraukia 

Geriausi kvepalai neisztrauke, 
Prie ko jaunos pripranta, 
Lig vėlybai senatvei neat- 

pranta, 
Gyvuliezkai augintas, gyvulu 

bu’,
Lig emeri tokiu pasiliks.

Teip, mano rūteles, 
Jaunos ir seneles,

Jagu meszka if-zmokina szokti 
Tai ir jus turyte iszmokt gy

venti.
Savo vyrus paguodokite,
Szuns vietoje nelaikykite, 

Ba per vyra, gera buvimą tu
rite,

O be vyro varga valkata
Ne viena po vyro smerties 

friszinasi,
Prieez visus jauna statosi, 

I-z ko visi juokėsi, 
O net ir bjaurinasi.

Už keliu menesiu, bobele ap- 
sileidže,

Nosi žemyn nuleidže.
Tada ir apie nebaszninka at

simena,
Ir jau tos komedijos buna 

gana;
Tada boba pakutavoje, 

Nebaszninka vyra garbavoje.

Detroite viena labai ženitis 
norėjo, 

Ir ant to szlektai iszejo, 
O kad da jaunikio ne turėjo, 

Tai per kita sujeszkojo.
In kita miestą nuvažiavo,

Ir fenais badai gavo, 
Bet pargabeno surakyta, 
Badai lakupia davė vieta. 

Na ir szeip teip susivinezevojo,
Bet daug neulavojo, 

Jaunavedis kasžin in kur pras
muko, 

Jauna paeziule varguosia pa
siliko.

Jago gyveno prastai, 
Tai ir pasidarė szuniszkai.

Ne viena bobeli, 
Kaip in darba iszleidže vyreli, 

Pasirūpina deszimtuka, 
Iez grinezios iszsmuka;

Pas kumute nubėga, 
Dinerke apsėda, 

Gere nuo rito lig vakaro, 
Darbelio nieke namien ne pa

daro.
Guzute ir aluti riaukia, 

Nekalcziausius per dantie trau
kia,

Ne gana kad aploja,
Da ir bjaurei plovoja. 

Nuo tokiu gero ne gali tikėti.
Niekszes, nes vaiku ne gali 

mokinti,
Tai yra labai ne gerai, 
Ir turi koronia vyrai.

KURJ3UNA
Mano pnsbrolei Franas ir Jonas 

Szabanai paeina isz Kauno gab., Už- 
venco para., Gederaiku sodos, pir
miau gyveno Pittsburge o dabar ne
žinau kur, teipgi ir Franas Misevi
čius paeina isz Telsziu para., praszau 
atsiszaukt ant adreso: ( lOT °*)

Fr. Ragelski.
44' 8 S. Hermitage avė.

Chicago Ill.

Mano szvogeris Juozas Mylozunas 
paeina isz Suvalkų gub., Mariampo- 
les pav., Garlevos para , apie 12 me. 
tu adgal gyveno Chicago]’ o dabar 
nežinau kur jis pats ar kas kitas pra
szau duot žioe ant adreso:

P. Juszkevicz.
1520 Chapel St.

Day t- n, Ohio.

Mano kaiminka Valerija Jeruszai- 
cziute apie 20 m. senumo girdėjau 
kad atvaževus in Amerika paeina isz 
Kauno gub , Szauliu pav., Kurszenu 
para., teipgi ir mano draugas Povi
las Fartunaitis 4 m. adgal kaip sy
kiu atvaževome isz Scotlando du 
metai adgal gyveno Konektikos stei- 
te dabar nežinau kur jie pats ar kas 
kitas praszau atsiszaukt ant adreso:

J. Laukimas,
422 W, Camden St, Baltimore, Md

Mikolo Križanaucko mano brolio, 
kuris su manim drauge pribuvo in 
Amerika 8 metai adgalios in Szena- 
dori o po tam iszkeliavo in Spring 
field, 1’11. ir nuo to laik apie jin nie
ko negirdėjau. Paejna isz Suvalkų 
gub. Maria inpoles pav , Wekerio- 
tiszkiu kaimo. Broliuk atsiszauk tuo- 
jaus jago nori su manim da suejt 
ba trumpam laike iszkeliausiu in 
Lietuva ir Dievas žino ar vela kada 
sueja'me: (EOT o,)

Mr. Vincent Križanauokas, 
919 E. Water Str.

Mahanoy City, Pa.

Pajieszkau kraueziaus mokanozio 
darba, mokestis gera, darbas ant vi
su metu, praszau atsiszaukti ant ad- 
rašo: (gg -oq)

J.J. Cecelonis
Box 102 Tollansbee W. Va

390 Balnu tiktai už JĮ £ 
/M SU NUSIUNTIMU **

glždaveme Didele Kninga m
Dainų susidedanti isz W

390 DAINŲ £

A-B-Cela
----- ARBA PRADŽIA- 

Skaitymo ir Raszyma 
DU. VAIKU Ma.

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

Per ciela meta ant visu dienelu

“SAULE”
Mahanoy City, Pa.

Wilsonas Bermudoje.
Po iszrinkimuiįant prezidento Suv. Sfeita Woodrow Wil

sonas iszkeliavo in Beimuda ant atšilę o. Paveikslas parodo 
jin ant laivo ir vasariniam namelije “Glencovt”.

UNION NATIONALBANK
MAHANOY CITY, PA.

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

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 banka, nepaisant ar mažas ar didelis.

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

BANKING BOUSE 
Kampus Reade Ulicze 

Telefonas: Worth 2822.

BISCHOFF’S
287 Broadway

New York, N. Y
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
Jo reikalai liktu greit, 
atlikti tegul atsiszauki in

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta 1848m.

Szimtas Tukstanoziu Doleriu ($100,000) yra musu kaucija sudėta In 
Pinigus 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 Linijų in ir lax 

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del keiiaujenoziu in Kraju pastorojams
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperaa bū 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.

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

Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti 
jog pas mus visus minėtus reikalus greioziausei) telsingianaelj ir 
pigiausei galite atlikti.
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Sveikata galima apsau
goti ir ligas prasza- 

linti jago pritai- 
kinsyt valgius.

(Paraižė Dr. B. . . . specialistas.)

Apie draska: — Druska 
yra treczes mumis reikalingas 
valgomas daiktas, jaigu drus
kos nebutu, tai labai pasige- 
dauteme ir mokėtume už šva
ra kad ir keletą doleriu. Drus
ka minui priduoda stipruma ir 
gydo nekureis ligas, kuria 
daugumas gydyntoju vartoje 
del sumažinimo karszczio in 
vieta antiperyno ir fenacetino 
arba kino; gereuse užteminus 
karszti, — reike duote su 
druska czysto vandens ir vyl- 
gintie abrusus ir dete ant gal
vos ar ant kitu daliu kūno ir 
apsergetie kad neužpustu ve- 
jes —'o gerai susimažynant 
karszcziuj reike nuimte tais 
palas. Daugiause kudykiu 
myrszta isz ateiviu, nes dakta
ras duoda stiprės gyduoles 
karszti apstabdynte kurs ku- 
dykio systemu, neyra tinkama 
ir neyra prigimimo prie gy
duolių. Teip-gi druska yra 
gerai imant po maža žiupsni 
jeigu kas spjauje kraujeis. 
Teipgi gerai nuo daugelio ligų 
gerklyniu, reike szauksztuka 
druskos insidetie in stiklą van
dene del gargalevimo ir isz- 
plautie gerkle, mažiems kudy- 
kiams reike pratintie del plo- 
vimosi burnos ir gerkles, ap
saugos nuo dydžiausiu pavo
jingu ligų. Druskos pridėjus 
pora svaru in vandenio devi- 
nis gorczius, tai pasidaris van
duo tinkamas del maudynes 
susiliginancziu su mariu su- 
rum vandeniu. Jeigu kudykis 
neyra malszus ar nerviezkas, 
tai reikie indete kėlės saujas 
druskos in keletą gorcziu van
dens ir sziltame vandenije isz- 
praustie, tai urnai susymažins jo 
nervyszkumae (vydurukai tūry 
būtie neužkieteje). Teipgi 
apie druska ir jos intekme ant 
sveikatos rejketu dydele kny
ga paraszitie kad iszdestynetie 
jos stebėtina intekme ant žmo 
giszko eystemo ir organyzmo.

Arbata: — Koke pasekme 
buna del žmonių gerent lape 
line arbatos? Tai yra teip-gi 
gyduole kuri gyduo ligas ir 
yra prigulinti prie maisto, bet 
kitu kartu prie nekuriu ligų 
netinka gertie arbata. Yra 
daugelis eztamu arbatos o kita 
yra labai apsvaiginama, o ki
tos arbatos lapelei panaszus 
kaip paprasta žole, ar sudžio
vintas atolas. Taigi pareina 
nuo prekes arbatos už kuria 
mokame už įsvara nuo 25^ iki 
$5. — Europoje negalima 
gautie pigios arbatos nes ten 
geresne iszsirenka. Arbatos ka 
no smulkiausi lapelei ir tik 
vyrszunies lapeliu — del bran
gios arbatos renkasi; tai yra 
kitokie, negu ta, kuri yra 
stambi su primaiszimu kitu 
žolių, yra vysai pigi tokios ar
batos kvepsnis neyra prijem- 
nas. Juodi lapelei arbatos yra 
sveikesni ir mažiaus kenke nėr 
vams negu lapelei žali, bet 
silpna arbata, gertie yra abso- 
liutiizkai nekenkema del svei
katos, tik nereike gerte isz ža
liu lapeliu tiems kure dyspep- 
sije serga; arbata stypri gerent 
stabdo galvos skausmą, teip
gi ir vydurevimai.

Chinaj gere labai stypre ar
bata del apstabdymo galvos 
skausmo ir karszti stabdo. Ar
bata yra gerai del akiu ligų, 
nekureis akiu ligas gyduo; vil- 
gant su szalta arbata ar skarų- 
leli dtdant kada yra slobnoe 
akie. Bet tam yra tinkama bo
rine ruksztie, arbatini szaukez- 
tuka likmali “Acidum Bori- 
cum” kuri galima gaut per vy- 
sa pasaule vysose aptiekose už 
keletą centu — taigi viena 
szauksztuka in puskvorte czysto 
vandens, kada ieztirps, yra ge
ra gyduole del akiu vilgimo, 
reike užlaikite bonkoje užkim- 
BZUS.

Arbata czionai Amerike ir 
Anglijojo gere labai stypre, 
pertai nekuriems ir nervas su- 
gadyna, arba dyspepsije gau 
na, jago arbata pastovi puode
lyje per keloleka valandų tai 
buna absuoliutiszkai nuodai ir 
sveikatai kenke ypacz vai- 
jk»me. Geriause arbata gertie

Bulgaru karatus Ferdinandas apvazineje po 
kares lauko su automobilum.

visai sylpna. Yra tam tinka
mas nikelinis Lkessel (arbatos 
kettle) del arbatos padarimo, 
bet dedant arbata int karszta 
vandeni, tai pyrmiause reike 
nuplaute su sziltu vandeniu; 
pigi arbata yra juodai nukvar- 
duota ir reikalinga temintie 
gerai, nes ant sveikatos kenke 
—■ kaipo blekinei ir geležinei 
puodai. Tinkamiause yra chi
na, molinei puodai, ar sydab- 
rynei, ar nykelinei sūdai del 
pasidarimo arbatos; geriause 
yra Pekoe, arba Souchon, nes 
arbatos lapelei yra mažiausi, 
tai yra gereuse arbata ir smo 
ka tūry gera ir svejkatai neuž 
kenke. Bet daugiause pigi ar
bata iszrodo kaip akselis pri- 
maiszita vysko, gereuse pirktie 
arbato brangesne, ir silpnesnia 
gerte; kurios užteks svaras ant 
keliu menesiu del mažos fami- 
lijos. Gerent arbata yra isz- 
tyrta, kad užlaiko jauniste ii- 
giaus-negu kava gerent, bet 
arbata del mažu kudykiu ne
yra tinkama tankei duotie, bet 
jei visai silpna, tai teip-gi blo
go maž-ka padaro ant sveika
tos del kudykiu.

Kava. — Ka mumis priduo
da kava? Turime gerai temin 
tie ant kavos kaipo ir ant ar
batos, po vardu “Mocha & Ja
va coffee’’ szitas vardas duo
das del geros kavos, vienok 
“Mocha” orginalnos negali 
nieks gaute, nes tik ta varda 
turynti kava pirmos klesos ir 
preke seke nuo 30^ iki 45^ už 
švara tokios kavos. Taigi ka
va negerai vyrtie van'denije, 
nes kenke sveikatai, reike tiek 
turetie kaviniu puoduku van
dene puode ar kavos vyrame 
eude, ir tiek ezaukeztuku dete 
sumaltos kavos ir prasidedant 
vyrtie vandeni ir tik truputi 
reike pavirintie puse minutos 
ir in piltie pora ezaukeztuku 
ezalto vandene ir nukėlus nuo 
ugnies keletą minutu palaikius 
iezkoezte del gėrimo, marki
nant vandenije kava yra ken 
kencze labai del sveikatos ir 
gauna szirdies lyga ir ner- 
vyezkuma, bet gera kava ar 
arbata, gertie eu davadu ne
yra sveikatai kenkenti.

galas.
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LIEŽUVIO BE

PAGIALBOS KITO.

> Yra tai praktiozniause Knyga 
! kokios lig sziol Lietuvei turėjo.

Ir teip sudėta, jog ka tiktai 
pribuvias Grinorius isz Lietuvos

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

tiek kalbėt.
Toji Knyga druozel apdarita 

in Franousini raudona audima 
ir kasztnoje tiktai J j e Kasz-tua 
nusiuntimo mes apmokame,

SAULE Mahanoy City

to M
X:

Vabzdžiai giesmininkai.

Ar esi girdejee, sveikas, 
svirplio “giedojimą’ ? Insi- 
ekverbes kur-nore tamsioj ker
tėj nuolat czirkei, ir niekaip 
jo sugauti ne galima.

Pas mus beveik visi nemėgs
ta svirplio, bet Japonijoje ki
taip in juos žiuri. Japonai au
gina, sergėja, net ir gerbia ezi 
mažuti vabzdžiuka. Kodėl?

Sztai kaip apie tai mums 
japonu pasaka kalba:

Seniai, labai seniai Tokijos 
mieste gyveno ne turtingas 
žmogus, vardu Szuzo. Karta 
lauku keliaudamas jis iszgir- 
do žiogą beczirezkianti, ir la
bai jin žiogo “giedojimas” 
užėmė. Sustojęs pakeleje, Szu
zo bent kelias valandas malo
niai klausėsi žiogo czaksejimo. 
Jisai sugavo taji žiogą ir par- 
einesze namo.

Szuzo savo mažam giesmi 
ninkui padirbo isz bambuko 
ezakeliu narveli ir penejo žio
gą lapais ir vaisiais.

Paskui Szuzo dar kelis žio
gus sugavo. Jisai jiems taipo
gi padirbo narvelius, ir tokiuo 
budu pas jin radosi mažas 
vabzdžiu choras. Szuzo paka
bino jin prie savo pirkios du
riu, priesz saule.

Vaikai, kaimynai ir praei
viai sustoję atidžiai klausėsi 
vabzdžiu koncerto. Kiekvie
nas norėjo insigyti žiogą Szu
zo pradėjo pardavinėti žiogus

Nuo to laiko jis tik ir gau
de žiogus, arba jiems narvelius 
dirbo. Taip jam szi prekyba 
pasisekė, kad neužilgo jie ir 
padėjėja pasisamdė.

Szis padėjėjas iszmoko žio
gus veisti, ir, acziu jam, Szu
zo didelius piningus užsidirbo.

Jis ir jo padėjėjas, kurie 
paskiau jo draugu liko, sulau
kė gilios senatvės, prigyveno 
daug turtu ir pagarbos. Mir
dami jie pranesze kitiems žio
gu veisimo paslaptį, ir todėl 
dar ir eziuo laiku taip daug 
yra Japonijoje vabzdžiu par
davinėtoju.

Japonai be žiogo dar sura
do ir kitokiu “giesmininku” 
vabzdžiu, ir dabar beveik ne 
rasi Japonijoje tokio namo, 
kuriame ne butu narvelyje 
vabzdžio.

Ant kaimo.

Židas. nusidavė in miestą su 
savo Sore, nuvedi pas dakta
rą, ba turėjo baisei skaudama 
pirszta. Daktaras apžiurėjo, 
pasaki, jog reike pirszta nup
jauti.

— Nu o kiek tai kasztos!
— Deszimts doleriu, ba tai 

svarbi operacije.
— Ar ne bus pigiau ?....
- Ne!
— Ka as ponui daktarui pa 

sakisiu.... Kad teip daugiau 
perkasi tai pigiau pareina. Te 
gul ponas daktaras nupiauja 
du pirsztus už 8 dolerius.

Szvieskimes ir lavin- 
kimes!

Mokėjimas skaityti bei ra- 
szyti ir apszvieta, ne vienas ir 
tas patsai. Mokėjimas skaityti 
bei raszyti yra tiktai apezvie- 
tos raktas;— jis ne duoda jo
kiu nauju pažinimu pasaulyje 
ir žmonių gyvenime, bet duo
da proga ingyti, pasemti tuos 
pažinimus isz knygų ir laik- 
raszcziu.

Patsai mokėjimas skaityti 
bei raszyti ne lavina žmogų, 
ne daro jin gudresniu, dau
giau žinancziu. Tuo tarpu dau 
gybe žmonių pasiliekta per 
visa gyvenimą tiktai su mokė
jimu skaityti bei raszyti— tuo
ju apszvietos raktu, niekuomet 
juomi nepasinaudoja, kad in
gyti paczia apszvieta. Tie žmo
nes tiki, kad apszvieta jiems 
visai nereikalinga, kad ji nie
ko jiems ne gali padėti Ta 
pažiūra in apszvieta jie ingijo 
nuo savo tėvu, kurie nerasda
vo reikalingu mokinti savo 
vaikus ir skaityti.

Žmonių, kurie skaitytu be 
reikalingu mokėjimą skaityti 
ir raszyti, dabar labai mažai, 
bet skaitancziu lieku apszvie 
ta daug. O tuo tarpu mokėji
mas skaityti ir raszyti, jei jie 
netarnauja inrankiu apszvietos 
ingijimui, kuone nieko žmogui 
ne duoda. Mokėti skaityti ir 
raszyti liko neatbūtinai reika
linga. Praėjo tasai laikas, kuo
met valstietis visa gyvenimą 
praleisdavo kaime, darydamas 
viską pats del saves ir kuone 
nieko arba visai mažai ka par
duodamas. Dabartiniame lai
ke kiekvienam ūkininkui pri
sieina turėti vispusiszkus susi- 
neezimus su paeauliumi. Di
dėja taip-gi jo susineezimai 
su invairiomis visuomeniszko- 
mie ir administrativiszkomis 
instaigomis ir visuose tuose 
susineezimuose Icszia didele 
role raszytas ir spausdintas po- 
pieris. Reikalingumas pers
kaityti ta popieri ir nors mo
kėti paraszyti savo pravarde 
privedė prie to, kad mokėji
mą skaityti ir raszyti pripaži
no reikalingu. Ir daugybe 
žmonių pertraukia mokslą ta
me pradiniame laipsnyje, ne 
davede jo dar-gi ligi liaudies 
mokyklos. Kokia nauda isz to 
mokėjimo skaityti ir raszyti? 
Mes visur sutinkame ypatas, 
kurie vos-nevos moka pavin- 
giuoti savo pavarde, paraszyti 
laiszka jiems didžiausis sun
kumas. Jie perskaitys iszka- 
ba ant aludes, bet perskaityti 
ir suprasti popieri arba kokia 
nors knyga— jie ne gali. Tok
sai mokėjimas skaityti ir ra- 
szyii perstoją būti ir apszvie
tos raktu. Prie tam nevartoja
mas raktas rudyja ir genda. 
Ne mažai yra ypatų, kurios 
pabaigusios pradine mokykla, 
už keliu metu visiszkai už- 
mirszta skaityti ir raszyti. Jie 
užmirszo, nes po mokslo pa
baigimo visai jo ne vartojo. 
Darbas ir leszos, iszaikvotos 
mokinanties, pasirodė numes
tos kaip veltui.

Laikas jau butu suprasti, 
kad vienas mokėjimas skaityti 
ir raszyti, ne gali pakelti mu
su tėvynės: ežia reikalinga ap
szvieta. Laikas neimti vaiku 
isz mokyklų invairiems namu 
darbams, laikas padidinti ju 
mokslo metus, laikas perstoti 
imti juos isz mokyklų, kuomet 
jie pramoksta skaityti ir raszy
ti. Reikia atminti, kad suma
žindami mokslo laika, atne- 
szame bledi ne tik vaikams, 
bet ir visai szaliai, toji pasili
kusiai kultūriniame iszsilavi- 
nime nuo kitu Europos szaliu. 
Leisdami mokslan vaikus 
szvieskimes ir lavinkimes pa
tįs, skaitydami knygas ir laik- 
raszczius ir insitemykime sau 
ant visados, kad mokėjimas 
skaityti bei raszyti— nėra ap
szvieta, o tik raktas in ap
szvieta.

Szvieskimes ir lavinkimes!

Reikalaujant Armonikų 
• pconcertlnkų ar kitokių 

muzikališkų instrumentų.
Pakol kur pirksit, pirma 

parašykite man, aš prisių
siu Jums savo Katalogų, iš 
kurio matysite jog prie ma
nęs galima gauti visokias 
puikiausias Vokiškas bei 
Itališkas Armonikas už že
mesnę kaina negu kur kitur.

Rašyk Send! man, pridedams už 2cmarkę ir 
savo adresą o gausi mano Katalogą dovanai. Ad.

M. J. Damijonaitis,
812 W. 3 3 rd St., CHICAGO, ILL.

Del muso vaiku,
O, Dievas mato.

Du mažu vaikucziu, Jonelis 
ir Onyte, tėvams iBzvažiavus 
miestan, likosi namie. Darbi
ninkams po puerycziu dirbti 
pristojus, grinezioje likosi tik 
jiedu vienu. Suvalgė ka na
mie iszvažtuodami jiems gar
desnio paliko, linksmai žaidė 
po asla.

Atėjo pietus. Darbininkai 
vėl susirinkę grinezioje papie
tavo, o vaikueziai ismige in 
langus lauke mamytes su 
lauktuvėmis parvažiuojant.

Pažadėjo parvažiuoti priesz 
pietus ir parvežti po virtine 
riestaimuku, kuriuos, sake, už
mausią vaikams ant kaklo.

Džiaugėsi tai girdėdami Jo
nukas ir Onyte. Bet teveliu, 
nelaime, kaip nėr, taip nėr. 
Pabodo vaikams spoksoti per 
langus, įsinorėjo ir valgyti.

Jau buvo pietus, o vaikai 
nuo ryto dar nieko nebuvo 
valgė.

— Žinai ka, Onele, — pa- 
sieszkokiva mudu raktu ir nu- 
eikiva bulvinen. Ten, asz ži
nau, stovi priskintu obuoliu, 
kriausziu ir slyvų pintines ke
lios. Tai kad įsisuktume — 
tik graužtukiai beliktu, — pa
sakojo užkaitės vaikas.

— Tai, o kad mamyte liepe 
nekur nevaikszczioti, — tarė 
Onyte. — Sakėsi mama tuoj 
parvažiuosianti ir parveszianti 
pyragu. O gali da pamatyti 
mus musu tarnaite Ona, kuri 
iszejo daržan.

Paklaustu — o kur vaiku
eziai einat, iszpultu tada rak
tai isz ranku, susigėdintum, o 
dar nuo mus Onos netrukt ir 
muezt gauti. Žinai, ji tokia 
smarki; su ja visaip gal būti. 
Dar kad kokios ir teveliama 
inskustu. Ne, jau ten neisime. 
Bijausi.

— Na tai kur kitur. Nu- 
sliukykime nagi pamaži in le- 
dude. Ten, asz žinau, stovi 
keli puodai gretinęs, kibiras 
medaus, sviesto gi ir sunu 
kiek tik nori. Ten mus nieks 
nematys.

Nepastebetu nueinant, o 
karta jau viduj, tai tavęs jau 
nieke nepamatys. Nors pirsz- 
tu in aki durk — nieko nema
tyt. Estume, kad szonai plysz- 
tu.

— Ak tu, Joneli, koks tavo 
menkas protelis. Nejaugi tu, 
žiopliuk, nežinai, jog nuo Die
vo, kurs visa mato, nepasislėp
si. Žinai, juk Jis mato ten, 
kur jokia žmogaus^akis ne pa
žvelgti negali. Jis ir didžiau
sioj tamsumoj mato....

— Teisybe, teisybe, — at
sake užraudęs vaikas. — Asz 
kaip tik tiesiai dirsteliu in sau 
lute, tai tuoj akis margsta, 
aszaros net iszezoka.

Mama, man’paklaueus, sake, 
kad Dievas gali ir priesz Sau
le žiūrėti....

— Tai matai, Jonuk. Kam 
Dieva apgaudinėti, save tik 
apgausim, tėveliams nusikal- 
sim. Greit parvažiuos tevelia! 
gausim netik duonos, bet ir py 
rago,

“Dievas mato!” Szis Onytės 
pasakymas vis stovėjo Jonuko 
galvoje.

Netrukus parvažiavo ir te ve 
liai isz mieeto. Onyte viską pa 
pasakojo apie Joneli tėveliams 
Mama pagyre vaikuczius, kad 
jiedu jos patarimo paklausė ir 
dar pakartojo Joneliui kad 
visados reikia klausyti sa
vo tėvu ir vyresniųjų. Paskum 
paglostė vaikuczius, ir dava 
pyragu ir saldainu.

In troligatorne. <7
APDIRBT (J VE KHTGU.

Ayjili rbl senos maldaknyges interim 
natos ir laikra^sczei, kvipo tai:

Linksma Valanda, Dilgeles, 
Dagia Drangas, Tėvynė ir L L 
Prisiunsdanii knygas apmokekyte paeito ai 
ekspreso kasstna Adresas:

Lithuanian Bindery*
111 W. fipmee. Mahaney City,

Dydžiausi (laigtai ant 
svieto.

* ilgiausiu kanalu ira Suez 
likos atidaritas mete 1869. Il
gio turi 95 milin, gilio, 26 pė
das, o kaeztavo 100 milijonu 
dol. Uždarbio turi kas metas 
15 milijonu dol.

* Didžiausiu miestu ira Lon 
donas, turintis 4 250 000 gi- 
ventoju arba tiek kiek isz viso 
turi Parižiue, Berlinas, Peters- 
burgas ir R mai. Turėtum 9 
metus ejtie idant visa apeit.

* Didžiause bažnieze randa
si Rime — Katedra 8. S. Pet
ro ir Povilo. Ilgio turi 612 
pėdu ploczio 446 pėdas, auksz- 
ežio 418. Prasidėjo statint 14- 
50m. o pasibaigė 1880 m. arba 
statėsi per 430 metus. Per tą
jį laika giveno ir numirė 43 
Popiežei. Kasztavo 70 milijo
nu doleriu.

* Didžiausia stovila ira 
stovila luosibes “Statue of Li
berty” pristovoje New York. 
AugBzczio turi 239 pėdas. Gal 
voje tos stovilos galėtu intilpt 
50 žmonių.

* Didžiauses ir geriauses 
ant svieto du-kart nedelinis 
lietuviszkas laikrasztis ira 
“Saule iezejnantis Mahanoy 
City, Pa. — Amerike.

Pas žilius ir pas mus.
— Paeakik Irszkau del ko 

savo sunu teip jauna o jau va- 
rot perlavoti.

Irezkus: — Del to, kad ko 
dasdirbti ir užlaikitu paezedu 
nw. Pas jums to ne ira, jusu 
vaikui no tėvu vagia o po 
smert tėvu paima viską, pra
gėrė ir paskui perlavoja.

Szienas turgia.
— Ka asz ponui pasakisiu: 

szedien kvieczei ne gieluoje, o 
ka rngei tai kaip nieko bu mie 
žeis ir avižom tas pats, ale ka 
api eziena tai gal pirktau.

— Kam tau ezienaa Ickau?
— Man reikia, aez mielinu 

uždėti dideli fabriką arba
tos!. ...

Peles.
Kožnas ergeli turi savo, 
Ir pelukes ergeli gavo, 

Susimislino katina ingaleti, 
Kokiu norint spasabu nužu- 

diti.
Tame atsiliepe žiurke sena, 

O jus kvailos! gana jau gana. 
Norint kasžin ka prižadėsite, 

Susimilejimo neižgalesite.
Geriausia skileja sėdėti. 

Su katinu nieko ne pradėti, 
Isz sutareis nieko nebus, 

O da daugiaus jus pražuvę!

Seniau merga ne milejo jau
nikio,

Bego no viro, jagu vira už
tiko!

Jagu nori, tegul laukia teip 
kalbėjo,

Kad ir seniausia, viruotis ne 
norėjo;

Szedien ima kitoki papratima, 
Jog szlapnoses ezaukesi vai

kina!
Paskui vaikina, szlapnose bėga 
Ne paiso, ne žiuri jog tai geda.

638 Penn Ave 
Pittsburgh, Pa

Dr. KOLER
Lietuvių

Gydytoja;

Dr. Kolcr garsinasi savo tikra pravarde ir tu 
avo paveikslu šiame laikraštyje. Dr. Koler yi 
imąs ir mokinęsis Varia voje. Dr. Kolcr prak: 
;avo visuose Varšavos ligonbočiuosc. o pasku 
tiais metais prieš išvažiuojant j Ameriką bn- 
igonbutyje švento Lozoriaus, kur gydo tik p 
atiškas ligas vyrų ir moterų.

SIFILĮ išgydau vartodamas gyduolę 606, did 
| išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifili. Jei 
;cnti išbėrimus ant viso kūno, gedimą burn, 
irba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kati 
įteik, o užsivietrijimas kraujo sustos ir neatsik^ 
03 tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kif 
tžkrėsi savo liga.

Nenaturališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais b 
lais, kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus, TRIPE! 
r kt. išgydau j 10 dienų, o jei ne, tai pinig 
ogrąžino.

NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales pa> 
tančias iš SAUŽAGYSTES prašalinu j 28 diena 
kr jautiesi malum, jog neturi tos pačios vyrišk 
pėkos, kaip pirmiau? jei teip, tai negaišuc 
>a nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galėti 

būti vyru.
STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo ! 

n ai o išgydau j 21 dieną ir tai be skaudėjimo.
HYDROCELĘ arba vandeninę rupturą gyd 

| 30 minutę be operacijos.
PŪSLES ir inkstų ligas, nuo kurių rand 

Degimas kryžiuje ir kirkšniuose, apsunkinim 
msišlapinimo (peršėjimas) ir desėtkai kitų žen! 
<pio kariuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išgyt; 
savo sistema ant visados.

REUMATIZMĄ, spuogus. Šunvotes, perauk 
Bakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas ki< 
odos ligas, paeinančias iš nžsivietrinimo krat 
išgydau trumpam laike ir ligoniui nereik pi 
traukt savo darbo

OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto Iki 8:30 voko 
Pėtnyčlomli Iki 5 poplot Nekėliomis Iki 

popiet Ateikit tuo|us.

Tu mane
Iszgelbejai!

KAIP VISOKĮ DAKTARAI, PROFESORIAI IR 
JŲJŲ VAISTAI NEGALĖJO IŠGYDYTI!

Teip rašo žmonės, išgydyti nuo visokių ligų.
GARBINGAS DAKTAREI Šlnllnsnl (lėknuoju už labai gorns lieknrstftg Ir išgydymu 

mano moteries. Dabur parašau visa teisybę: iki 35 m amžiniu gyvenau su savo pačiute 
Varšuvoje, l>et JI per kiauras dienas nuolatos sirgo, net lovoj gulėdama. Kad išgydyti krei
piausi prie Profesoriaus Dr. Bamnauskio. Varšuvoj. Ištylėjęs užrašė vaistus ir pasakė, 
kad Migrena, neišgydoma liga. Vėliau niisiduvluu prie Dr Grudzlnsklo ir teipat prie patels 
Ordinatoriaus Szventos Dvasės ligonbnčlo Dr Krukowsklo. kurie Ištyrę liga pasakė kaip ir 
Profesorius, kad migrena neišgydoma. Amerikoje npnrt kitų buvau pas Dr. Rubin: nors 
užrašė lieknrstas. bot pasakė. l>erelkalo kaštuoti*, nes liga neišgydoma. Vienok Ir po to 
troškau, kad savo mielą pnčiulę nors ant senatvės išgydyčinu. Ir štai 1912 metai yra dideliu 
mums sknrbu, kaip Iš dangaus. Kaip visas svietas stovi, tnl atsirado vienatinis Daktaras, 
Phll. M. Klinikoj, kuris išgvd? mano pačlulę kaip nieks negalėjo pagelbėti. Dabar tikrai 
galiu pasakyti, kad moteriškė yni visiškai sveika, išgydytu ir dėkavojame už suteikta gerų 
sveikatą.

Ant. Zarzyckls su Motere Ir Dukrele, 133 High St.. New Britain, Conn.
AŠ FRANK POŠKA, dčkavodamns danešu. kad skaudėjimą nun romntlzmo sąnariuose, 

rankose, telp-pnl mėšlungio ir nervų ligą išgydėt, kaino kankino mane per 18 mėnesių. Da
bar jaučiuosi visai sveikas nuo Jusų liekarstų ir persitikrinęs, kad esi labai geros daktaras ; 
Ir savo draugams pasakysiu kaip pasekmingu i Klinikas Išgydo.

Su pasveikinimu Mr. Frank Poška, Box 4. Farley, Mass.
GUODOTINAS DAKTARE! Apturėjau lloknrstns, kurias l>evartojnnt nustojo skaudėji

mas krutinės, kosulis ir galvos skaudėjimus. Dėkingas, linkiu Tnmlstni laimės.
Sn guodonr P. Sakalauskas. 3231 Emerald Ave , Chicago. II).

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

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

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC palies gubernatoriaus legalizuotas, apie 
tai tikrai galima tikel.

GERESNIO DAKTARO IR LIEKARSTŲ knlp KLINIKO negalite rast. KAD JAU- 
TIESI kokj nors nesveikumų, bei Ilga vargina Ir tikrai nori būti sveikas, tad kad 
Kllnlko Daktaras specinliškai pripažins, knd tave gali Išgydyti, tad gali tikėti, jog aptu
rėsi nno Profesionališko Daktaro gydymą Ir pritaikytas, speciališkai sutaisytas lickaretas, 
kurios kaip tūkstančius Jau paliuosnvo teip ir tave gali palluosuoti nuo ligos Jungo, Šviežiai 
užpuolusių arba Ir užsenėtų visokių ligų, teipat nuo: niežėjimo kūno, negero kraujo, silpnų 
Ir nesveikų nervų, skaudėjimo ir svaigimo galvos, nod i rblmo Ir užkietėjimo vidurių. Nuo 
saužagystės sėklos nubėgimo. nerimastingumo abclno ir lytiško nusilpnėjimo, skaudėjimo 
strėnose, kojose bei rankose ir sąnariuose, kosėjimo, skrepliavimo—bronchitis, visokių slo. 
gų, inkstų Ir užsikrečiamų paslaptį) ligų ir kitų, kurios tik varginimui žmonių užpuola, vi
sas Išgydomas ligas. BE PEILIO. BE OPERACIJOS. SEKRETAI UŽLAIKOMI.

Visada reikia adresuoti teip:

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

Valandos: Nuo 10 Iki 4 plot. Nedėliojo nuo 10 iki 3. Vakarais Utar. IrPėt. nuo 6-8.

Šitas apgarsinimas ir padėkavonės teisingos. Klinikų! galit tikėt.

CORK TIP

Genimo, kuris užganadina kritiszkiausia rūkytoja. 
Padaryta isz geriausiu maiezacziu Turkiszko 
Tabako,"linkimo visiems rūkytojams.

STEBĖTINOS
j \ : ] ( VANOS]

Karalienių 
ir ei.

. Kiekvienoje Dežeje.

10 už 5c.
Parduoda Visi P rėk ėjai.

Pirk deže, ji tave pertikris. 
Satino paukszcziai ir gėlės 
padaro gražius paveikslus,

P. LORILLARD CO.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK 
—LAIVAKORCZIU SKYRIUS— 

P. v. OB1ECUNAS IR KOMPANIA
Cor. 12-th. & Carson St., S.8. Pittsburg, Pa,

Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietuviszka 
Banka su Kapitalu $75,000.00 kuri randasi po prie
žiūra Valstijos Pennsylvanios, talpinusi locnose na
muose kuriu verte isznesa apie $150,000.00.

Priima Piningus ant paozedumo ir moka 4 
Procentą, Siunczia Piningus in visas dalis Svieto 
greieziause ir pigiause. Parduoda Laivakortes anl 
visu geriausia Laivu. Užlaiko Notarijialna ir v > 
dimo Provu kancelarija po vadovyste K.Varasziaua 
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro 
Doviernastis ir viszkius Dokumentus sutinkanozius 
su tiesomis Russijoa.

Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoja Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA 
APT1BKA Provizoriaus VINCO J. DAUNOROS, 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 specijallškų gyduolių, 

sutaisytų iš šviežiausių ir geriausių medikamentų ir labai pasekmingai gydančių ilgas.
Tarpo kitų aptiekos sandėlyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: •

Kraujo Valytojas ..........
Gyvasties Balsamas .... 
Nervų Stiprintojas........
Vaistas nuo vidurių .... 
Nuo kosulio...................
Nuo gerklės skaudėjimo 
Skilvinės proško- 
Pigulkos del l 
Nuo galvos s k 
Nuo kojų nuo> 
Nuo dantų gėli 
Nuo peršalimo 
Plaukų stiprini 
Linimentas arba 
Anatharynas plov. 
Nuo kirmėlių ....

....81.00 

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

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

.... 10c. ir 25c 

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

. .. 25c. ir 50c 
’Ueris .... 25c 
................. 25c 
...................25c

Del išvarymo soliterio............$3.00
Del lytiškų ligų 50c. ir $1.00 
Nuo Reumatizmo ... 50o. ir 81.00
Nuo kojų prakaitavimo........... 25o
Gydanti mostis.......................... 50o
Antiseptiškas muilas................25c
Andseptiška mostis.................. 25o
Nuo dusulio............................... 50c
Proškos del dantų ....................25c
Nuo kosulio del vaikų............ 25c
Kastori ja del vaikų .... 10c. ir 25o 
Nuo viduriavimo....................... 25c
Kraujo Stiprintojas.................  50c
Gumbo Lasai..............50c ir $1.00
Nuo plaukų žilimo................... 50o
Blakių Naikintojas................. 10c
Karpų Naikintojas................... 10c

Specijališka tikrai lietuviška Trejanka arba Trejos Devynerios 25c 
Taip pat iš Lietuvos pargabentos visokios Lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir 1.1., kokios 

tik yra žinomoj ir žm >nių vartojamos.
Reikalaukite prlsluntimo Katalogo su mūsų gyduolių aprašymais.

Krelplantiemslems per laišlCis arba asmeniškai duodame tikrai sąžiniškus ir teisingus 
patarimus kiekvienoje ligoje.

Jeigu jums brangi yra |usi| sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, ralydaml arba 
atsilankydami j LIETUVIŠKA APTIEKA

VINCAS J, DAUNORA^
1 ■ ' ■**<

< APTIEKORIUS229 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y,
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W. RYNKEWICZIUS
233-235 W. CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.
—o---

Notariuszas,DidžiauseLie’ szka 
Agentūra Pardavimo Szipkoroziu 
ir Siuntimo Pininga in visas dalis 
svieto, greieziaase ir pigiause.
Visi tie kurie per mrs siuntė apie tai geriu a .no TszduodaDostovierne 
del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam pavesti Del Drau^ysoziu 
pristatau puikes^zarfas, juostas, kepures karūnas, špilkas ir t. t. 
Su kokiu nors rei alų kas-link Szipkoroziu, Piningus irt.t., raszykite 
pas mane o aplaikysite teisinga atsakymas.0 luauu u upmiayeiLo leusiuga aiaaKymas.
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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 V yru ir 

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

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

TIK PER 15 DIENIU!!!
Ateity te peržiureti Tavora o ir patis 

galesites persitikrinti kaip pigiai galesite 
viską pirkti.

RYNKEWICZIA !33ZSS,aE
Žinios Vietines.

— Tik 19 dienu lig Kalėdų
— Nedelioje pripuola Ne

kalto prasidėjimo Szv. P.M.
— Vargonininkas p. So 

deika jau pradėjo atsilankyti 
pas visus gerus krikszcioniue 
su plotkeleme.

— Nauja elektriko kompa- 
nije Harwood neužilgio in 
ves in kožna narna miteri (zie- 
gori kuris rodo kiek sunaudo
ta elektriko) ir už tiek reikee 
mokėt kiek sunaudota. Vie
niems bus pigiau o kitiems 
reikes mokėt daugiau.

— Anglekasiklos dirba ge
rai, anglis gabena diena ir 
nakti in marketus, jog net 
mieste sunku gauti geru ang
lių. Acziu Dievui mažai nelai 
miu atsitinka kasiklosia — 
apsaugojenti ir Dievas apsau
goje.

— Utarninko diena lekda- 
damas garnis ant Spruce uli- 
czios, paliko drūta sūneli del 
Antano Leskevicziaus. Bus isz 
jo geras muzikantas kaip ir jo 
tėvelis nes plauczius turi svei
kus.

— 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 apgavi
mus už labai nužemintas pre
kes idant nereikėtų tiek daug 
tavoro perneezti in nauja vie
ta. Todėl jaigu reikalaujate 
kokiu apsavimu tai dar turite 
proga pirkti už pigesne preke 
negu kitur. Jaigu norite sueze- 
dint piningo tai 
apgavimus pas S.
W. Centre St.

— Tie kurie 
kriauezio Malažinskio Siut 
Klobo, tegul susirenka Nede- 
lioj 8 diena szio menesio ant 1 
ad. popiet, tada bus traukimas 
siuto. Susirinkite pas Mala- 
žinska 356 W. Center St.

— Ar visi žinote kad ge- 
riause kelione in Amerika yra 
per Rotterdama ant Holland 
Amerikan linijos laivu. Apie 
daugiaus dasižinosite pas agen
tą V. Lapinską kurie parduo
da laivakortes ir ant kitokiu 
linijų teipgi siunezia piningus 
labai greitai ir pigiai. Direte- 
lekite ant apgarsinimo.

601 W. Mahanoy St.
( 66 oi)

pirkite savo 
Valuna 526

('J T)
priguli prie

Shamokin, pa — Leonas 
Szumanekis užmutze savo kai
myno d?i visztae kuriuos kaez- 
tavo 300 doleriu del pavieto. 
Džiure jin ieziado nekaltu o 
pavietui tiek kasztavo iezvari- 
mae provoe.

— Ne toki giluki turėjo Mi
kola Pikas kurie pavogė viezta 
verties 50 centu. Už tai aplai
ke viena meta in kalėjimą. 
Pikas tvirtina, buk ant dienos 
uždiibdavo po 2 dolerius o ja- 
go sėdės kalėjime metus laiko, 
tai toji visztele jam kasztuos 
arti 700 doleriu.

— Mrs. Pokienei 60 metu 
senumo, nusibodo gyventi su 
savo vyru ir susitarė su Vladu 
Grumbaicziu 24 metu senumo 
apsivesti. Tame mierije nuva
žiavo in Sunburio suda iszjim- 

.ti laisnus, prislėgdama buk 
yra da merga. Wyras dažino- 
jas apie savo bobules nedoryba 
apskundė už kreiva prisiega. 
Grumbaitis aplaike meta in 
kalėjimą paiksze paleido.

— Lenkiszkas skvajeris 
Krzykva ir jojo du pagialbi- 
ninkai konsztabelei Antanas 
Mieraczas ir Antanas Made- 
linski likos paszaukti priesz 
suda ant iszsiteisimo už ap- 
gavysta ir padarinio netei
singu provu ir ėmimą nuo 
žmonių piningus bereikalo — 
piningais pasidalindavo visi. 
Bzunybes skvajerio ir konszta- 
beliu iszsidave ir už tai turės 
atkentet o ir bus praezalinti 
nuo dinstu. Per greitai pone 
skvajeris geide pralobt.

Hillsboro, ITL— Darbai 
gerai eina. Czionais yra tris 
anglių kasyklos ir visos gerai 
eina.

— Lietuviu yra apie 3 pa
vienei ir visi malsziai užsilaiko.

Sullivan, 1’11.— Darbai 
gerai eina, net viekas braszkr, 
isz kitur pribuvusiam darbas 
ne sunku gaut.

— Oras gražus.
—- Lietuviu czionais nėra, 

tiktais vienas pavienius, ir tas 
puikiai užsilaiko, czionais sa 
lunu nėra, ir nematyt ant uly- 
czios žmonis vaikezcziojent pa- 
sigerusius.

5 tuzinai už§l 00.
Gražiausia laiszkams popie

rius su visokiais paskaitymais 
dainelėm eilems gražiom kviet 
koma, Geros popieros dideli 
arkuszai su konvertais 5 tuzi
nai už $1 00, tuzinas už 25 
centus labai gražus laiezkai, 
tinkanti siusti in bile ka, 10 <Į: 
už arkusza, tuzinai-$l C0, 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.

DEL KALĖDŲ.
Parsitraukit nog savo Tautieczio 

orderi

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 muša 
banke. Pradek czedyt szendien.

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

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

Ant pardavimo.
Puikus biznavas namas ant 

W. Center ulyczios Mahanoy 
City. Tinkamas del buczernes, 
eztoro, szaucziaus, kriaucziaus 
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 pronto namas ant 
dvieju familiju. Raudos gal 
lengvai atneezti 50 doleriu ant 
menesio. Parsiduos neperbran 
giai. Atsiszaukite ka greicziau- 
se po No. 526 W. Centre St. 
Mahanoy City, Pa.

(ęg -asą o?)

raimu szventu
Didele knyga api 1300 puslnpu 
Visos 6 dalis drucziai ir puikei 
apdaryta. Kasztus nusiuntimo 
mes apmokame. PREKE TIK $4 
W. D. Bocxkowtki-Co.

MAHANOY CITY. PA.

a
3

geru Gėrimu. Su kiekvieno 
gausit Puiku Kalendorių.

...........SKANUS GĖRIMAI...
Rovnl Club Rye kvorta
O. B. C. ” ”
Monongohela ”
Cognac Brandy 
French Cognac 
Ruskas Sznapsas 
Ruskas Kimelis ”
Ruskas Viszijiu Vynas ”
Apricot Brandy (saldus) ” 
Port Vynas (Imp.) 
Port Vynas ( Dom.) 
Port Vynas Baltas ”
Tokay Vynas Baltas ”
Orange Vynas 
Bananna Vynas ”
Ginger Brandy 
Pepermint Schnaps 
Rock & Rye 
Rūmas 
Benedictine (Dom.) 
Benediction (Imp.)

Teipos gi turim Sznapso, Rumo, 
Ginęs, Brandes, Kimelio ir visokiu 
Vyno, galionais po §2, §2.50, §3,§3.50 
§4 ir daugiau už. galioną.

Jeigu nerasit virsz minėta koki 
gėrimą ka jums patinka tai klauskit. 
Ales laikom visokius gėrimus.

Jeigu norit mus kataliogu, tai 
atsiuskit adresa. Mes užmokam už 
prisiuntima jeigu orderis bus ant 
Deszimts Doleriu arba daugiau.

Fr. Strawinskas
1807 Carson St., Pittsburg, Pa.

{1.00 
.75 
.50 

1.00 
1.75 
1.50 
1.50 
1.00 
1.00 
1.50 
.76 

1.00

1*00 
1.00

1*00 
1.00 
1.00 
1.25 
2.50

W.TRASKAUCKAS-
Pirmutinis LUturieskau.

GRABORIUS

LaMoj* Kuae* tZvrairo^a.
Xygfaus ir V«6imts> Parivatia^ir« 

Kraitei* D<u<Cuu h L L
VIsAa atlieka ka ».7?ariMM ir p»ikicr» 
•te virta kreipkhai p
i* • buail* vkc**-s

W.C**tr* XahtmCH

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

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

n Mahanoy City, Shenandoah, 
vjr LUricLli o Mt.Carmel, Landsford.

No.6

S. Norkewicz
408 West Mibanoy Au.

No. 6
Nusipirkite sau 
Buteliu
NORKEVICZIAUS

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

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

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

dhn Dlnkn f i^'^as mu8 dirba Lietuvaites.
B T OHB 1 122 W. Center Str.

11151 UllHW I Mahanov City, Pe

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

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

Garsiu Lletuvlszku-Lenklszku Vaistu.

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

Egiutero No.l................................ 25c.
Egiutero No.2................................ 50c.
Zmijecznik............ 25c., 50c. ir {1.00.
Gumbo Laszai................................ 35c.
Meszkos Mostu......................... *
Trejanka........................................... 25c. t
Linimentas vaikams...................... 25c.
Gyduoles nuo Kosulio.................. 25c
Liepiu Balsamas........................... 25c.
Anty-Lakson del vaiku..............25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

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

Kruvinosios............................75c.

kelete

NO. 5.
Visam 

, Buteli.

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

Vienintele Lietuviszka Banka po priežiūra Valdžios. Priimam pinigus suezedinimu, 
pradedant nuo {1.00 ir daugiaus. Mokame 4 procentą už sudėtus pas mus pinigus, 
nriEirn.tani bao metu. Parduodam Laivakortes ant visu linija ir geriausiu laivu 
ir suteikiam visokias rodąs kelionei. Iszdirbam visokius Rejentalnus dokumentus Lietuvai 
„si—i -• . pr-e ęieniHĮeigg Lietuviszkos Bankos virsz paminėtu adresu.

prif-kaitant kas puse metu.

reik^lanne ju<u. kreinkites

Gaibus Tautecziai:
Laikau už garbe praneszti jums, 

kad jau a>z nesu daugiau ne locmniku ne virsz:ninkn, ne 
darbiniku ‘ All Nations Rankoje ant 12-tos. gatves ’ 
ir kad dabar atidariau ofisą mano nauj >i vietoi

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

Reikaluotia me’džiu kreiptis prie savo seno pažįstamo po 
tokiu adreso:

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

.25c.

■25c.
,25c.

Jnbilejin 

pradėjome 

pilnai DŽ8’ 

tytojams. 

vilkta na u 

pakabina et 

po tsm gran

Danejzi is 

lenais mirė 

litorina ir n 

Wianianckas. 

mineziai!

Macochae, 

ant viso s; 

taetakave, 

da, melsdami 

kanstintn in p 

to visokias re 

nius kurie geit 

ymti in pragi 

ar tik ne mat 

Krilanauckien 

duoda atsilsio

— Szv. Juozapo R. K. baž- 
nyczioje, prasidės subatoje Mi
sija, 7 valanda vakare ir ten- 
sis per 8 dienas iki 15 dienai. 
Misija duos garsus pamoks
lininkas Tėvas Kazimieras. 
Kapucinas. Pamokslai szio- 
kiomis dienomis bus: iszryto 
po Sz. Miežiu, kurious bus lai 
komas kas dien 9 valanda, ir 
vakarais 7 valanda. Nedelo- 
mis , bus po tris pamokslus: 
pirmutinis per Suma o kiti du 
vakare, pradedant nuo 6 va
landos. Paezventinimai szkap- 
leriu, ražancziu ir panaeziu 
daliku kas diena 3 valanda po 
piet. Devocijnu daliku galima 
gauti pirkti bažnytinėje salė
je. Iszpažinties kuningai pra
dės klausyti utarninko (10 
diena) nuo 4 valandos po piet. 
Misija užsibaigs .40 
atlaidais, kurie bus 
dienas: Gruodžio 13, 
dienas. Daugiause 
svecziu pribus ketverge ir pet- 
nyczioje. Isz teip puikiu pa
maldų ir Misijos privalo nau 
dotis visi geri krikszczionis nee 
tai pirmutine lietuviezka Misi- 
je Ma Hanojui.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

SHENANDOAH, PA.

valandų 
per tris 

14 ir 15 
kuningu

— Redingo kasiklos mokės 
savo darbininkams subatoje.

— Tūlam virszininkui U. 
M- W. isz Szenadorio kasztavc 
$37.50 už gera pamokinimą 
kaip apsiejti stritkari laike 
keliones,

Tasai virszininkas paleido 
savo terla teip biaurei, jog 
kunduktoris buvo priverstas 
jin apmalszyt, bet tas nieko 
negialbejo už ka likos pa- 
szauktas pas vaita per kun- 
duktori O'Brien. Už kožna 
keiksmą užmokėjo pe 5 dole
rius. Ir kitiems vertėtu taji 
pamokinimą duoti.

— Motiejus Jeneckis, 
metu senumo likos užmusztas 
per anglinius vagonus prie 
Shenandoah City kasikiu.

— Vadas palicijos Walsh 
eubatos naktije užklupo ant 
dvieju gemblersku urvu aresz- 
tarodamas 14 ypatų. Urvos 
prigulėjo prie Edvardo Mille- 
rio ir Stanislovo Valento. Vi
si likos nugabenti pas skvaje- 
ri ant iszsiteisinimo.

f Atsiskyrė su szuom svie
tu 13 d. pereito menesio Ed
vardas Tilvikaitis po sunkė ir 
trumpa 3 dienu liga Szkarlati- 
na ir dipterija, nabasznykss 
buvo 19 m. senumo, ir buvo 
labai geras vaikynas, nabasz- 
nykas paliko dideleme nuliū
dime naezle sena motyna ir du 
brolius Juozą Mahanojuj ir 
Aleksandra M’chigan valsti
joj. Tegul silsisi nabasznykas 
amžinam pakajuje.

— Z:gmantas Dambrauc- 
kas vežiotojas alaus, grįždamas 
isz Gilberton o su keleis szim 
tais doleriu kuriuos surinko už 
alų, likos užkluptas per neži
nomus pleszikus kurie stengė
si piningus nuo jo atimti. No- 
rints aplaike kelis žaidulus, 
bet pasisekė jam iszsprust isz 
ranku piktadariu.

— Panedelio diena atsibuvo 
laidotuves Edvardo, 13 metu 
suneliaus ponstvos Antanavi- 
cziu, kuris mirė Aehlando li- 
gonbuteje. Vaikai isz Gram
mer mokelaines dalibavo teip
gi laidotuvėse. Kūnelis likos 
palaidotas ant lietuviszku Szv. 
Jurgio kapiniu.

Oglesby, I’ll-

68

Melzville, Pa.— Nedelos 
vakara atsibuvo czionais kru
vina musztine bet ne terp Tur
ku ir Bulgaru tik terp Lietu
viu ir Slavoku, kuriuoje likos 
subadytu Steponas Verneckie. 
Palicije surankiojo kaltinin
kus o kelis nugabeno in Potts- 
villes forteca. Puikei pradėjo 
Adventus.

— Parapijos veikalai ejna 
kaip ant “sviesto”. Kuningas 
Durickis yra gerum gaspado- 
rium ir rūpinasi apie savo ave
les visame.

Jeigu neturi mano katalioga, tai 
prisiusk už 2c, pacztine marke o 
apturėsi dideli puiku katalioga, kuria
me rasi visokiu geriausiu Armonikų, 
Skripku, Tribu ir daugybe kitoniszku 
Muzikaliszku Instrumentu. Istoriszku 
Knygų ir Maldaknygių kokiu tik 
randasi Lietuviu kalboj. Gražiu 
popierių gromatu raszymui su pukia- 
usias apskaitymais ir dainomis su 
drukuotais aplink konvertais, tuzinas 
už 25c., penki tuzinai už §1.00. 
Sztornikams, agentams ir pedliorams 
parduodu visokius ta vorus labai pigiai 
Reikalaukite visko pas tikra lietuvi, 
o gausite teisingus tavorus.

W.Waidelis,i2GTrdooXtN.Y.

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

Dykai auksinis laikrodė
lis.

Mes prieiusim kožnam už 
dika del apžiūrėjimo puiku 
auksu lieta cnt 10 metu gva- 
rantuota laikrodėli vertes 
$11 50 kas prisius savo aiszku 
adresa ir už 25 centus štampu, 
ta laikrodeti 
už $7 00 tik 
Apžiurejias 
ira vertas tu
kek expresmonuj likuse suma 
6 dol. ir 65^ o kad ne norėsi 
priimtie tai sugražik atgal, jei
gu ne turite katalogo tai pri
siusk už 2 centu stampa ad- 
risas. (66 pl)

K. J. Krauchelun, 
120 Grand St.

Brooklyn, N. Y.

Jaigu kada busite
PHILADELPHIA, PA.

Tai užeikite in 
IETUVISZKA TJT OTEI

mes parduosim 
per 40 dienu 

jaigu matisi kad 
pinigu tai užmo-

RUSISZKA — AMERIKONIŠKA — LINIJA.
—PUIKIAUSI, DIDŽIAUSI IR GREICZIAL'SI GARLAIVAI— 

Garlaivai iszeina kas dvi nedelas tarn New Yorko o Rusijos be jokiu perstoiimu.
PUIKI GARLAIVAI: CZAR — KURSK — RUSSIA 

In Rotterdama 8 Dienas. In Llbawa 11 Diena. * ’ “
231 Treczla Klasa |:-3
>45 Antra Klasa $50
$60 Pirma Kla^a $10 , ____________________
A. E. JOHNSON & CO., (General Pozenger Agt>. i 27 Broadway, New York, N.Y.

Garlaivai lazel. Į fi1'““: 
lez New Yorko .I Kueela, -.o,
Apie dauginus daelžinoelte pae mueo agentus arba

Gruodžio (Dec.)

— Mergina mokanti narni 
ni darba ir angliszka kalba o 
geidže gera vieta pas supre- 
denta kasikiu knr tik randasi 
du žmonis tegul atsiszauke po 
No. 52 8. Main ulieze. Užmo
kestis gera, darbas lengvas. 
Atsiezaukjte tuojaus. (ęp oj)

Oglesby, I’ll.— Darbai 
gerai eina, yra dvi cimentini 
fabrikai ir visos dirba pilna 
laika.

— 28 d. pereito menesio 
draugyste szv. Gedmino pa- 
szventino savo karūna (vėlia
va) po tam buvo puiki bole 
ant draugystes naudos ėjo pel
nas. __ _ _

Prapuolė Karve.
Visai juoda, be ragu, pra

puolė Nedėlios ryta isz Meri
jos. Jaigu kas ka apie jia žino 
tegul duoda žiniot ant adreso.

Frank Kender
(66 oj) Morea, Pa.

Szaukia Pagialbos.
Daugybe Mahanojaus žino 

niu szaukia pagialbos.
Jiu skaitlia kas kart mažinėsi. 

Amoniu inkstai tankei szaukia pa- 
gelbos. Szitai gromata parodo ka 
viena motere sako apie Doan’s Pi- 
gulkos del Inkstu. Mrs. Wm, Ilorey 
isz Hillso Feezes sako: “Doans Kid
ney” pigulkos praszalino skausmą 
mano peczuose ir kitus netvarkumus 
kurie buvo priežastim nesveiku inks-

• tu. Asz tikrai mielinu kad nesiran
da geresnios gyduoles už Doan’s 
Kidney Pills.

Ant pardavimo visuose aptiekose 
50o, baksukas. Nepamirszkite varda 
Doan’s ir neimkite kitokiu. Foster- 
Milburn Co. Buffalo, N. Y. parda
vėjai del Su v. Valstijų.

JUOZAS OKINSKAS
(LOCNIN1NKAS)

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

BUKIA VYRAS!
Ruptura

Varicocele
Prapolus Pajėgas

Užtrucintas Kraujas

Atima Jumis Vyriszkuma, 
Bukia Iszmintingas 

Likia Sveikas!

MERCHANTS
BANKING TRUST COMPANY

MAHANOY CITY, PENNSYLVANIA.
Valstijos Kasijcrius turi 

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

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

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

A. Daniszewiczia.
L. Eckert.

‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo {3.50. 
Gyd. del nemalimo Pilvo............ 50c.
Milteliai apetabdymui Galvoe 

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

Kojų.............................................25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Papauto................... 15c.
Gyd. nuo Grippo........ J
Plauku apsaugotojas.................... 50c.
Muilas del Plauku....................... 10c.
Milteliai nuo Kepenų................... 35c.
Rožes Balsamas..............................25c.
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 Ausise.......25c.
Gyduoles nuo Piemens.......... ........50c.
Vengriszkas Taisytojas Ūsu-... .15c. 
Inkstu Vaistas...............25c. ir {1.00.
Akines Dulkeles.............................25c.

.{1.25.

Gyd. nuo uždegimo Dantų arba 
abelnai skausmo ir skarbūtis {1.25.

Gyd. nno Parku ir Niežu........{2.00.
Gyd. nuo Dedervines................ {2.00,
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos {5.00.

Lietuviszkas Agentas
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.
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D. M.Graliam, Prezidentas.
W. Ryukiewiczia.
J. Hornsby.

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

Parduoda S zipkortes antgeriaueiu 
linijų in ir isz Lietuvos. Siunoz*a 
Piningus in Visas Dalis Svieto greitsi 
pigiai ir teisingai. Raszikite par 
mane o gausite teisinga atsakius 
Teipgi užlaikau dideli kroma visokia 
Valgomu Tavoru ir Bnozerna 
Fr. Petraitis - Clymer, Pa.

Lietuviszka Agentūra
Laivakorozin ant geriausia Laiva 

in Lietuva ir at^al. Teipgi siuncziu 
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 Avė.

Mahanoy City, Pa.

DU. O’MALLEY, SPECIALISTAS.
Visados užgydo! 
Iszbandyta per30m! 
Be peilo ir vaistu! 
Iszrasta j>er mane!

mano ofise.

Dr.O'Malley
Budas t®-w w * mnnn nfi«

PRASARGAI 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 nepareinu jokiu gromatu lygoniu 
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. Savirszum 
80 metu daktaravimo Wilkes-Barre 
muso ghunas ofisas. Prisiusk 2c. 
marke o gausi Knygute apie Ruptura,

2(im. SENAS LAIKKASZTIS 

VIENYBE LIETUVNINKU 
ISZEINA K/ S 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 - - - §2.00. 
Pusei Metu - - §1.00. 
Užrubežin - - - §3.00.

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.

LfaisUGM Mlffl
Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje 

turiu dideli agentūra ir kontora bankini 
savo locnam name vertes §12,000,00 
Parduodu laiva-kortea ant geriausiu ir 
greieziausiu laivu. Siuncziu 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. Adresą vokite sziteip: 
A. J. KEYDOSZ1US. 202TroySt. Dayton. Ohio.

K1Į

Iszradimas

S 1 
K= =

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

...OFISO VALANDOS... I

Nuo 9 lig 1 ir nuo 7 lig 9 Vakare. A 
Nedeliomis lig 4 ad. popiet.

Telephonas: 3757 Dickinson W. Z

TYnVOUlAQ Pirkyte už {6.00 vertes musu 
-L/UV dildo ž.inomos tabakos del cigaretu 
ir iszsirinkit sau dovana isz sekaneziu daiktu: 
Naujausis importuotas Fonografas su dideliu

n

nikeli uta dūda, kuris 
graina gerei iraiszkei 
visokias muzikes ir 
dainius. Kiekvienas 
gali turėt savo name 
Konce rta.2.Geriausia 
Armonika vokūzko 
iszdirbimo su notom 
ir nurodi mais. 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 jusu pažįstamų isz 
Amerikos. Atsiusk mums ant 
rankos 50c markėms, o mes

ms prisiusime 40 skrinueziu tabako 4 gatunku už {( 
ir jusu iszrinkta dovana. Likusius {5.50 užmokėsit 

gavės tavora. Kam tavoias nepatiks rali ja nejimti. Kanadon ir abelnai in užru- 
btžius, tavoro uuncz:ame t k gave iszkalno {6.C0.
ENGLISH-ASIATIC TOBACCO CO; Dept.E.115L7th.St;NewYork.N.Y

Naujas
Apraszima siunezia dykai 
Kaip galima apsaugoti no ligų ir pats 
iazsigydyti be daktaro visokias ligas, 

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

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

Urs. Brundza & Co.
B’dway & So. 8-tb. Brnoklyn.N.

'APSZVIETA' Moksliszkai Istorifzka Knyga 

palytinti daug isz Lietuviu prasitęs 
gyvenimo, spausdinta priesz 20 metu 
su 780puslapiu, preke:

Apszvieta, apdaryta §1.25.
Mainieris ir LeberissuGO pus. 10c 

Gaunama pirkt tik pas:
T. Astramski, 943 S. 2nd. St., Phlla. Pa.
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Tiktai Per Szita Menesi.
Už 30c. gausite 12 gražiausiu Popierių su 

margintais Konvertais teipgi knygele del 
pasiuiokinima raszyti groinatas, kiek žmonių 
Valstijuose ir t.t. Prisiuskite Btempu už 30c 
ir raszyk koks eei o prisiusi tinkamu popie
rių nes turiu 70 visokiu gattinku.

M. A. IGNOTAS
(28 w([ oj)

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

B RAGAŽINSKAS

J^IETCVISZKASp1 OTOCRAFISTAS

M. VARZINSKAS
205 E. Centre St., Mahanoy City. 
Puikei ir pig^i nutraukė visokes 
Fotografijas. Padaro didelus Foto
grafijas isz mažių ir indeda in reimus.

I nd ėda Fotografijas in Špilkas, 
Kompasas ir t.t. Puikei nutraukineja 
Post-Karozius. Parduoda Beimąs ir t.t

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

Ądresa vokite:

B. S. YANKAUS
154 Nassau Street 

New York, N.Y.

Sziomis dienomis muso tautietis 
Ragažinskas pargabeno visokiu, 

garimu, Amerikoniszku ir Importitu 
Galima gaut visokiu Arielka,. Vyniu, 
Arako, Kimelio, Dziniu Ir 1.1
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio' 

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus.

54-56 N. Main St, 
Mahanoy City.

B
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