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KAS GIRDĖT?
Jubilejini kalendorių jau 

pradėjome iszsiuntinet visiems 
pilnai užsimokėjusiems skai
tytojams. Tieje ka yra užsi
vilkta su užmokescziu tegul 
paskubina su prisiuntimu, nes 
po tam graudinsią.

Danesza isz Brukseles, buk 
fenais mirė garsingas kompo
zitorius ir muzikantas Juozas 
Wianiauckas. Garbe jojo at- 
mincziai!

Macochas, tasai garsingas 
ant viso svieto žadintojas 
Czenetakave, verke priesz sū
dą, melsdamas ydant jin ap- 
kaustintu in panczius, nes ma
to visokius regėjimus ir vel
nius kurie geidže jin gyva pa- 
ymti in pragara. Klausimas, 
ar tik ne mato savo milema 
Križanauckiene kuri jam ne 
duoda atsilsio laike miego.

Kokia tai Sara Minty isz 
Chicagos nekalbėjo su savo 
vyru per vienuoleka metu o 
ne galėdama ant galo dalai, 
kyti innesze skunda ant atsis- 
kirimo. Bet vyras, kuris per 
tiek metu buvo laimingu nuo 
klegejlmo savo pacziules ne 
nemislina apie atsiskirima su 
tokia laiminga ir malszia pa- 
cziule.

Geriause rodą del pribuvu
siu in czionais atejviu yra:

1— Užsiraszyk in parapije.
2— Inzengkie in lietuviszka 

draugyste arba susivienijimą.
3— Iszymk ukesiszkas po 

pieras.
4 — Užsiraszyk sau koki 

smagu ir suprantanti laik- 
raezti.

5— Ne ejki isz darbo su 
“pede” tiesiog in karczema, o 
busi laimingas.

Fabrikantai visokiu “ste
buklingu” gyduolių ir dakta
rai “uždraustu” operacijų ran
dasi dydeliam pavojuje, nes 
pacztine valdže Suv. Steitu 
ėmėsi ant iszperimo juju kai
liu aresztuodamas visus pana- 
szius apgavikus kurie dare 
bizni per paczta. Jau dydelis 
laikas tokias dieles ieznaikint 
kurie žmonis apgaudinėjo nuo 
ilgo laiko.

Suraszas gyventoju Suv. 
Steitu 1910 mete parode, buk 
czionais randasi 12,550 119 
nepacziuotu vyru arba kitaip 
pasakius, kandydatu in stoną 
moterystes o moterių 8,933,- 
164. Naszliu randasi 3,176,- 
226 o naszlaicziu 1,471,391 o 
tai del to kad vyrai ne teip 
greitai iszteka antru kartu 
kaip moteree.

Czionais patalpiname kiek
randasi nepacziuotu abieju
lycziu dydesmuosia miestuo
šia:

vyru moterių
Boston 106,279 101,490
Chicago 343.206 251,715
Cincinnati 56 365 51,293
Detroit 70,667 52,074
Jersey City 40,102 29,830
Minneapolis 56,540 40,647
New Orleans 47,705 42,644
Philadeljhia 216,401 204,179
Pittsburgh 83,849 74,722
St. Louis 109,565 83,462
Ban Francisco 96,430 44 858
Washington 48,164 46,474
Ntw York 711,954 617,885

Visos naszles, tuju kareiviu 
ka tarnavo Suv. Steitu kariu- 
meneje laike iszpaniszkos ka
res arba laike filipiniszko su
kėlimo, mažiause per 90 die
na, terp Aprilaus 18 1898 ir

ENTERED AT THE MAHANOY CITY. PA. POST OFFICE' 
k AS SECOND CLASS MAIL MATTER.

July 4, 1902, aplaikys po $12 
ant menesio pensijos o del 
kcžno kudykio po $2. Dauge
lis isz Lietuviu tarnavo tame 
laike ir privalo pasinaudot isz 
naujo paliepimo.

42 No. "Ūkininko” skaitom 
juoku žinute.

Kauno gub. Ukmergės pa
viete, Vepriu parapijoj nuo 
senovės laiku parapijonai 
szvensdavo Mikolines, bet szi 
meta klebonas isz sakyklos 
pranesze kad Szventes Miko- 
liniu ne gales žmones dirbt.

Ploterio dvare Vepriuos, 
dvarokai nenorėdami eiti per 
Szvente Mikoliniu dirbt eme 
pavogė dvaro isz stulpo skam
balą kuriuomi skambinant 
szaukia rytais dvarokus prie 
darbo.

Mikoliniu ryte užveizdeto- 
jas atejas prie skambalo szaukt 
dvarokus prie darbo, skamba
lą nerado; ne ka buvo daryt, 
bego per stubas kelt dvarokus 
prie darbo. Dvarokai visai 
klausyt atsisakė nes sako— 
szventa, tai ir skambalas in 
darbe ne szaukia; o kiti juoką 
vo kad Szventas Mikolas skam 
bala nuneeze už tai kad juo- 
mi lieps per Mikolines dirbt.

Prancūzija nurodanti, kad 
savo armija mobilizavusi ne 
deliai kares prirengimo, bet 
tik iszmeginimui kaip greit 
gali.

Paszauktu rezervistu 350 
nakti stojo in punktą isz ryto 
5 adyna 310, o kiti 7 ryte. 
Tas greitas paklausimas paro
dęs, kaip greit gali rezervistai 
stot prie kareivijos glitu.

Toki paszaukima padaręs 
vienas isz parubežiniu vyres
niu per klaida. Visus rezer
vistus nusiunsta namon.

Makedonijoj viename mies
teli} apsimaskave neregula- 
riszki kareiviai Bulgarai, isz- 
pjovė 500 beginkliu mocho- 
metonu vyru moterių ir vaiku; 
sunaikino meczeta (bažnyczia,) 
sztorus ir ka tik patiko. Gre- 
kiezkas vyskupas matydamas 
tokias razbaininku bjaurybes, 
szaukesi pagelbos in svetimu 
szaliu kareivija laivuos, ir tie 
pribuvę razbaininkus iszvaike.

Kur tiktai buna vainos ar 
revoliucijos, tai vardan regu- 
liariszku ir razbaininkai ple- 
szikai visoki insimaiszo.

Muso korespondentas F. R, 
isz Coregidor, Filipinų, dane- 
sza, buk laike baisios viesulos 
kuri praėjo pro taisės salas 
Oktoberio menesi, pražuvo 
suvirszum tukstantys ypatų. 
Terp tu randasi viena mergy- 
na ir tris vyrai amerikonai.

Apie 50 laivu nuskendo o 
kelioleku likos užlietais.

Gebu mieste randasi 10,000 
ypatų be pastoges. Bledes Ce 
bu provincijoi apturėjo ant 
20 milijonu pesetų; Baybay ir 
Leyte po du milijonus pesetų.

Miestai visiszkai isznaikyti 
yra: Bago, Danao, Toledo, 
Maasin ir Escalante. Mieste 
Gebu dydesne dalis namu su
griuvo o teip-gi ir miestiszka 
prūdą sunaikino verties 30,000 
pesetų.

Ar skaitytojai užtemino, 
jog ne greitai vela galėsime 
raszyti Gruodi 12, 1912 se- 
kanczei: 12-12-12. Net mete 
20112 galėsime panaezei ra
szyti. Isz ežios pakaleines ne 
vienas ne sulauksime tuju me
tu.

Mahanoy City, Pa. U tarini nkas 10 Gruodis (December) 1912-

ISZ AMERIKOS.
Per paliepima sūdo turėjo 

nusipraust.
Wilkes-Barre, Pa.— Už 

tai, kad ne norėjo nusipraust 
ir miegojo savo darbiniuosia 
drapanuosia per tris nedelias, 
Steponas Notye, likos paszauk 
tas pas sudže Burke Larksville 
per savo pacziule, kuri jin 
melde ir kerszino ydant nusi
praustu, bet josios balsas bu
vo szaukentys ant pusczios. 
Steponas stojas priesz sudže 
prisipažino prie kaltes, bet ne 
davė priežasties del ko ne no
rėjo nusipraust. Ludintojai 
pripažino, buk Steponas buvo 
geru vyru, blaivu ir gero pa
sielgimo, nes muilo ir vandens 
bijojo, kaip szetonas szventin- 
to vandens.

Sudže iszklauses abi szalis, 
nusprendė sekanczei ir davė 
toki paliepima palicijantui 
Hustel: “Paymkie Stepą po 
savo apgloba, nupirkie gera 
szepeti ir muilo, ejki su juom 
namo ir prauski jin tolei, pa
kol neiszrodins ant pavidalo 
žmogaus. Po iszpildimui szio 
paliepimo duoki man žinia.”

In kėlės valandas po tam 
palicijantas sugrižo su rapar- 
tu, buk iszpilde paliepima su
džiaus.

Jaute, jog josios privalu
mu yra nužudyt 

savo vyra.
Dalias, Ttx.— Mrs. Minnie 

La Duque, kuriuos teismas 
traukėsi czionais už nužudini- 
ma savo vyro, paajezkino su- 
dui buk nužudė savo vyra isz 
sekanczios priežasties: “Nužu- 
dinau jin del to, nes jaucziau, 
buk tai yra mano szventas pri
valumas jam atimti gyvasti, 
ydant kita motere jin nuo ma 
nes nepaveržtu.” Liudintojai 
liūdino apie bjaurus darbus 
La Duque su kitom moterimis, 
jog sudže liepe visoms mote
rimis apleisti suda o paczei nu
žudyto vyro paliepė užsikimszt 
ausis ydant negirdėtų bjauru 
iezpažinimu budintojų.

Iii kando vagiui in ran 
ka— isztrauke Jiai 

du dantis.
Chicago.— Teresa Ksicka, 

18 metu mergyna, gyvenanti 
po No. 3046 N. Hamlin avė., 
turėjo ne mažai baimes o priek 
tam ne teko dvieju dantį?. 
Stovėdama priesz narna, kokie 
tai nepažinstamae vyras už
klupo ant josios o kada pra 
dėjo szaukt pagialbos uždengė 
burna su delnu. Mergyna in- 
kando piktadariui in ranka, 
tasai pajutęs skausmą, staigai 
isztrauke ranka o su jia ir du 
dantis Teresos ir dingo tamsu
moje nakties. Paėmė su savim 
giara paminejima bet liūdna 
kad mergyna ne teko dantų.

Paleistuvingas bimba- 
zelis.

Walthall, Maes.— Už gele
žiniu sztangu sėdi saugojamas 
diena ir nakti, ydant jin inir- 
eze žmonis ne pakartu bambi- 
za A. Nix. Tasai tarnas Kris 
tušo su tokiu kareztu pasi- 
szventimu atvertimo jaunas 10 
metu mergaites, jag tėvai buvo 
pirversti nusiduoti in suda 
jeszkoti teisingyetes už nus
kriaustas mergaites.

Gilukis jo, kad in laika Ii. 
kos suymtae, nes butu užbai 
ges savo gėdinga gyvenimą ant 
szakos. Valdže turi daugybe 
davadu priesz taji rakali apie 
jojo paleistuvinga apsiejima 
su mergaitėms.

Apsudintas ant 790 metu
Portland, Ore.— ’Thorn- 

burn Rose bankierie, kuris pa
vogė milžiniszka suma isz 
czionaitinio banko likos apsu
dintas ant 790 metu in kalė
jimą jago neužmokes bausmes 
$576,853,74 (nes tiek pavogė). 
Jau atsėdėjo penkis metus ka 
lejime už savo prasikaltima, 
nes pagal nusprendimą augez- 
cziausio sūdo, tai sudže žemes
nio sūdo ne turėjo galybes va
gi apsudint ant tiek metu, na 
ir prova prasidėjo isz naujo.

Ir pas mus SchuyHine 
panaszei daro^

Helmetta, N. J.— Jn^e Na 
dolskiute isztekejo am. diena 
už Juozo Kubiako isz‘Dako
tas. Nieko tame ne butu; jago 
ne butu atsitikus akyvi atsi- 
tikymai laike tosios vitczevo- 
nes. Ir teip: Julie szokdama 
su pažinstamais padare ti vaka 
ra penkes miles, sveczei gere- 
damiesi isz josios patogumo ir 
miklumo szokije iszge^e isz 
džiaugsmo 13 bertaiąįį alu- 
czio, 8 gorczius rs-lMLes, 6 
gorczius vyno ir daugybe tem- 
prenco ir t. t. iszriukiuo 2000 
cygaru, suvalgė 118 svaru ver- 
szienos, 12 kumpiu (po 2p sva
ru kožns) 78 kepeleliue- duo
nos, 26 visztas (po 6 svarus 
kožna), 20 svaru sviesto, pira- 
gaicziu, vaisiu, salduminu ir 
1.1, nesiskaito.— Nėr ka ste
bėtis, juk ir Schuylkiu^ pa
viete panaezes svodbas iezke- 
le— da dydesnes.

Atsisėdo ant kiausziniu, 
pautiene prilipo prie 

kelnių.
Baltimore, Md. — Bevio 

Rassanni, nusipirkęs sau pina- 
cu kromelije Juozo Cimineo, 
atsisėdo truputi atsilset ant dė
žės su kiauszineis. Žinoma 
kiauezus suspaudė o pautiene 
nebageliui prilipo prie kelnių. 
Kromininkas tuom labai už
pyko, kuris isz piktumo pava
dino Bevio “sedincziu gaidžiu 
ant kiausziniu.” Nepatiko jam 
tokia garbe ir pradėjo kromi- 
ninka į apdirbinet kumsztemis 
ir likuseis kiauszineis. Adbe- 
gias palicijantas aresztavojo 
abudu. — Negerai yra sėdėti 
ant kiausziniu ne su jeis and- 
lavoti.

Vagis aplpleszineje baž
nyczes

Tamaqua, Pa. — Kokie tai 
vagis apipleszinejo czionais 
katalikiezkas bažnyczes ir ko
ne po visa Panther Creek ap
linkine. Tieje szventvagei ne 
tik apipleszineje apieru dežu- 
kes bet ir papuoszius nuo al
torių. Bažnyczes apiplesze 
Coaldale, Summit Hill ir Sla- 
voku bažnycze Lansforde kuri 
yra patogiause visam Pennsyl- 
vanijos steite. Palicije karsz- 
tai jeszko szventvagiu.

Tris vaikai sudege užda
ri tam tvarte.

Pittsburgh, Pa. — Tris vai
kai, kurie save užsidarė tvarte 
miestebje Universal, sudege 
ant anglies kada t varta padege 
bovindamiesi su zapalkom. 
Sudeginti yra: Elzbieta Sofan 
5 metu, Jonas Czasli 4 metu ir 
Mariute Randa 8 metu. Ugni 
primiausia užtemino Scfaniene 
kuri davė žine kitom moty- 
nom, kuriuos adbegia stengėsi 
atydariti tvarta o kada tas ne
pasiseko bandė atpleszti lentas 
su nagais nuo sienų. Gailestis 
motynu buvo neiezpaeakytinas.

Naujės ir senoviszkas stritkaris.

Ant Broadway uFczios New Yorke žmonis regejo nepa 
prasta paroda stritkariu-naujausio sistemo ir seniausio. Ka- 
rukas traukentys su arkleis padirbtas 1860 mete teip-gi dali- 
bavo parodoje ir naujausio sistemo karukas kurie ne turi jokio 
trepo o ypatingai padirbtas del moterių kuriuos neszioje 
Hobble Skirt.

(SZ VISUSZALIU.
Marios užliejo kapines.
Rymas. — Per pasikelima 

mariu, vanduo užliejo kapinei 
Meesincje, kur likos palaido
ta tuketanezei auku drebejimo 
žemes 1908 mete. Szimtai ku 
nu likos iezplautais iez amžino 
pasilsio.
Pasikardavo ydant rinkti 

alniužna.
Parižius. — Archille 

Grappe, 74 metu senukas ap- 
laikydavo nuo sunaus mėnesi
ne alga ant gyvenimo, kuri 
buvo užtektinai del senuko, 
nes jisai nebuvo užganadytu 
isz to ir sutarė padaugint inej 
ga ir tame mierije kaipo varg- 
szas pasinaudoti iez milaezir- 
dingu szirdžiu. Prasidėjo kar
tie, nes darydavo tai teip, 
jog kada kardavosi tai vie in 
laika adbegdavo žmonie 
ir ižgialbedavo senuką 
nuo emert Grappe tuom nieke 
nenukenedavo, surinkdavo 
daugel dukotu nuo milaezirdin 
gu ir gyveno emagei. Kada ve 
la kiszenius iezsitusztindavo 
vela kardavosi. Ant vaezo už 
kabydavo virve atsistodavo ant 
kėdės, kuria pradėdavo perme 
tinet ir baladotis o kada ižgire 
davo, jog žmonis pradeda rink
tis prie duriu uždėdavo kilpa 
ant kaklo ir kardavosi. Inbegia 
žmonis in kambari, nupjauda
vo pasikoreli ir atgaivindavo 
juokdarį. Kada atsigaivindavo 
Grappe sunkei atsidusdamas 
apsakinėdavo susirinkusiems 
jog geide pasikarti isz bado. 
Milaezirdingi žmonis surinkda
vo senukui piningu ir vela se 
nas apgavikas gyvendavo per 
koki laika emagei. In laika 
keliu menesiu paikore net 12 
kartu. Bet lig laikui užžbona* 
nesza vandeni. Po 13-tam pri
buvimui, pagialba neatėjo in 
laika ir Grippe pasikorė tuom 
kart ant tikrųjų “ant emert”. 
Nupove pasikoreli, bet gyvas 
ties jame jau nesirado. — Ne
laimingas triliktas skaitlius.
82 žiuvininkal pražuvo.

Lisbon, Poitugalije. — Ne
mažiau kaip asztuonesdeezimts 
Portugaliszku žiuvininku pra
žuvo laike dydeles viesulos ku 
ri siautė pakraszcziuose Portu 
galijos. Likusioje kurie giluk 
ningai priplaukė in pristova 
kentėjo bada ir radosi be van
dens per tris dienas ant mariu. 
Keturi isz tu szoko m mares 
nuo rupesezio in kentejimo, 
rea staigai iszejo iez proto.

Isz Kares Lauko.
J Konstantinopolia didžiau- 

ees sumiezimae. Turkai siunta 
Krikeczionis, bijodami sker
dynių, bėga isz miesto. Turkai 
palike savo turtus, padega na
mus ir bureie kraustosi iez 
miesto Patranku szaudymas isz 
visu pusiu girdėtis. Vienas 
Konstantinopolio priemiestis 
jau liepsnose. Du batalijonai 
rusu kareiviu laivu atplaukė 
in Konst, sergėti Rusijos pa
siuntinio rumue 15,000 greku 
laivais atplaukė rengiasi už
pulti Dardaneliu uostus. Mu- 
szyje prie Enidžes turkai ne 
teke 2000 užmusztu, 500 gy 
vaie paimtu ir 22 patranku. 
Grakai neteko 500 kareiviu ir 
15 aficieriu.

J Konstantinopolyje turkai 
suszaude apie 200 savo afi
cieriu, pabėgusiu isz turku 
kares lauko. Turku kariume. 
nėjo vieszpatauja kolera: vie
na diena numirė nuo koleros 
300 kareiviu. Tai-gi prasidė
jo aeztrus jaunaturkiu perse, 
klojimas. Konstantinopolyje 
suimta apie 50 žmonių, kuriu 
tarpe keletas buvusiu guberna 
toriu, redaktorių ir ministeriu- 
Susektas bukesas susitarimas 
pakelti kariumeneje maiszta. 
Kolera ir kitomis limpancizo- 
mie ligomis ežiomis dienomis, 
Turkijoje mirė apie 6000 tur
ku. Anglijoje ir Bulgarijoje 
renkama aukos sužeistųjų szel 
pimui. Prie miesto Monastyrio 
40,000 turku ir 120,000 serbu 
kereiviu. Eina kruvinas mu- 
szys.

J Cataldžioje kasdien nuo 
koleros mirszta po 5000 žmo
nių.

J Monastira Serbai jau už
kariavo. Paėmė į in nelaisve 
50,000 turku'.kareiviu, Monas 
tiriuje 4 turku paezus (genero
lus); Fedi-paza, Sekt-pasza, 
Kara Said-pasza ir Džavid- 
paza.

Ant Pardavimo.
Namas ant Water uliezios 

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

Chas Zenas, ('got 
Box 125. New Phila.

Silver Creek, Pa.
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Metas XXIV

Isz Besijos Lietuvos 
ir Lenkijos.

Macochas apsudintas ant 
15 metu-

Petrkovas.— Macochas ir 
jojo draugai likos apsodintais 
už papildinta žudinsta Czens- 
takave sekanczei: Damaza 
Macccha ant 15 metu, Star- 
czewski ant 8, Macochiene ant 
8 metu prie sunkaus darbo, 
Alesinekas ant 3 metu in areez 
tanckas rotas, Ciganevicziue 
paleistas ant luosybes.

(Laike pirmo teismo likos 
nubaustas Macochas ant 12 
metu, Starczewskie 5, Macoc- 
kiene ant 2 o Olesinekis ant 
2į metu.)

Kada Macochienei likos at 
skaitytas vyrokas, inpuole in 
pasiutima, jog reikėjo jaja 
iezveszti iez sudo. Visas josios 
turtas: piningai ir brangenybe 
padovanotas per josios mile
ma Macocha, kaip locnastys 
kliosztoriaus, likos užgriebtas 
per soda ir bus sugražintas 
adgal in kliosztori.

Vagysta.
Ryga.— Sziomis dienomis 

traukije ant Rygos-Orlo ge- 
ležkelio likos papildyta va
gyste. Pavogta konia 30 tuke- 
taneziu rubliu. Vagiu nesuse- 
ke.

Akivos Žinios isz Lietuvos.
Sziauliai.

(Kauno gub.) Sprogiu dva
re darbininkui J.“ Smulkstui 
sziaudu pjaustomąja maezina 
nupjauta ranka Ligonis nu
vežtas Rygon in ligonbuti.

Bulviu ne užderejimas.
Szimet, delei dideliu, ne- 

perstojaneziu rudens lietu, 
bulves visai neužderejo ir iez 
tos tai priežasties ju kainos 
labai pakilo Ta žinele verta 
iszsitemyti Lietuvos ūkinin
kams, turintiems sziek-tiek 
bulviu parduoti.

Kupiszkis.
(Ukmerg. žapekr). Kupisz- 

kio monopolyje 1911 met. par
duota degtines ir spirito už 
54,000 rubliu. Pirkėjais, svar
biausiu budu buvo vietiniai 
gyventojai-ukininkai.

Sziauliai.
(Kauno gub.), Žanavikuose 

kuliant per neatearguma pa
kliuvo maezinan du darbinin
ku. Vienam isz ju nutraukė 
ranka augszcziaus alkūnes, ki- 
tae-gi tuoj pasimirė.

Reikia būti atsargesniais!

Nemakszcziai.
(Raseinių apsk). Nemakez- 

cziu vartytoju Dr. sankrovos 
inplaukos kaemetai vis auga, 
ifz paekutiniuju trijų metu at
skaitų matyti, kad 1910 me
tuose inplauke į 21,000 rub 
1911 met. — 33,000 r., o 1912 
met. jau daugiau, negu 40,000 
rubliu.

Smilgiai.
Kauno gub. Pas mus, Pago- 

ju dvare, garine maszina, be
keliant javus, sumalė 29 metu 
jauna vaikina viena koja visai 
nutraukė ir butu vidurius isz- 
matoje, bet ant laimes,’diržas 
nukrito, tai dar liko tam sy
kiui gyvas. Girdėtis, jog mi
nėtas vaikinas buvęs gerokai 
degtines imoves. Tai-gi lai 
buna pamokinimas visiems, 
kad prie maszinu eidami, pa
sisaugotu degtine apsvaigini* 
mo.

Vyžonos.
Ukm. apskr. Pas mus perei

ta vasara kasžin kas iszplesze 
klebono kasa, kuri buvo za- 
krastijoje. Prie iszpleszimo vi
sose duryse buvo iszpjautos 
skyles. Klebonas sako, jog vi
so labo toje kasoje buvo tik 
14 rub , o žmones kalba, buk 
tai esą pavogta apie 1000 rub
liu. Davatkos plepa, buk ta 
esąs padaręs bažnyczioe tarno 
vaikinas, kuris net in Amerika 
rengeeijsz važiuoti. Klebonas 
apie visa tai prasze savo para- 
pijonus tylėti.

Szeduva. I
Kauno gub, Pas mus spaliu 

2 d. tapo baisi žmogžudyste 
papildyta. O. I. 17 metu mer
gina užmuszta. Ja žmogžu
džiai užmusze netoli Szeduvoi, 
begrižtant isz vestuvių, 10 vai. 
ryto. Mergina buvo jauna, ne
paprastai graži ir nekalta ir 
paeziame jaunystes žydėjime 
užbaigė givenima nuo pikta
dario budelio nagu. Tyrinėji
mas parode, kad minėta mer
gina pirmiaus tapo iezžaginta, 
o paskui nužudyta. Tai kokiu 
baisiu niekszu katalikiszkoje 
Lietuvoje esama! Taip-gi pa
mokinimas jaunoms mergai
tėms, kad visos žinotu, jog 
vienoms, ypacz nakti, pavojin
ga yra vaikszczioti!

llakiai.
Telsz. apskr. Pas mus buvo 

baisus atsitikimas. Viena mo
tina iszeidama in bažnyczia, 
paliko vaikus be jokios prie
žiūros vienus. Vaikai besiaus- 
dami uždege vienas kitam dra
bužius ir vienas vaikas negy
vai sudege. Tai pamokinimas 
motinoms, kad nepaliktu vie
nu vaiku be priežiūros namuo
se. Lai kiekviena motina atsi
mena, kad gražus ir iszmintin- 
gae vaiko iszauklejimas —- 
daug svarbesnis, negu bažny
czioe lankymas.

Be to dar pas mus tapo pa
darytas nutarimas, praezalinti 
isz vartotoju draugijos krau
tuves alkoholinius gėralus. 
Kad taip visi ir visur pasielg
tu!

Gargždai.
(Telsziu apskriez.) Penkta

me varste nuo Gargždu yra 
Rudvicziu kaimas, kur gyve
no miezko sargas Putrius su 
dukterim B. Jie gyveno dvie
jose, sziomis dienomis, duktė 
iszejo in Gargždus bažnyczion. 
Namie pasiliko vienas senis. 
Kaip paprastai jie pasiėmė 
malda knyge, atsisėdo palei 
langa ir eme melstis. Tecziana 
neilgai jam tai prisėjo daryti. 
Pasigirdo szovimas ir senis nu. 
griuvo ant aslos. Kulka patai
kė tiesiai in szirdi. Pargrįžus 
duktė rado sustingusi tėvo la
voną kraujo baloje. Ji apalpo 
ir ilgai negalėjo ateiti sąmo
nėm Praeidamas pro miezko 
sargo grintele vienas isz kaimy 
nu netikėtai pamate ta baisu 
paveiksią. Pranesze policijai, 
subėgo kaimynai, bet piktada
rys ir ligiszioliai kdar nesuim
tas. Miezko sargo grintele da
bar dyka.

Reikalinga Mainicriu.
Apie 25 geriu mainieriu. 

Naujose kasiklose, atydarytoa 
praeita Mojaue menesi. Galima 
uždirbti $65 lig $95 ant mene
sio. Darbas vasaros ir žiemos 
laike. Vyrai su familijoms gali 
laikyt karve, vysztas ir turėti 
puiku darža. Naujas miestelis, 
mokslaine, bažnyczia, sztoras 
ir 1.1. Czia randasi jau keletą 
familiju lenku. Sveikas oras ir 
geras vanduo. Miestelije ran
dasi jau 71 stubos Ataiszaukite 
m.

Ralston Coal Co.
Ralston, P*,



Ir Dionizas pas Kalėdų Dieduką prasze, 
Ydant jam atnesztu milema, prasze, 
Tik nežme ar Diedukas tai iszpildys, 

Ir Dionizo praszima padarys.
— Kur Diedukas?

Zokoninko
Atkerszinimas

Istoriszka apisaka isz XVI amžio

IV.
Viriausias sūnūs Brianžo.

Grafiene Jolanta visai nepa
rodė savo neramibes, pagimdy
tos per moteriszke usz beprote 
pripažinta. Buvo dėkinga 
Matijoszui kuris savo sumanu 
mu iszgialbejo ja isz nesma
gaus padėjimo apreikszdamas, 
kad maisztininke ira papaiku- 
sia. Papaikusios iszpažini- 
mui nieke netiki, netikėjo ir 
Tumuose de Branžu, kas ir da- 
leido grafiene _ J olantai slept 
savo neramumą ir nudavinet 
kuoramiausia, tartum nieko ne 
paprastino neatsitiko.

Baigiant ceremonija, vinas 
gausiai liejosi, o visi ponai ir 
kareiviai garbino jauna de- 
Briandža ir grafiene Jolanta 
szaukemais. “Lai givuoja.”

Žodžiai Matijosziaus vienog 
labai neramino grafiene Jolan 
ta ir lauke su tikru nekantru 
mu pabaigos bankieto.

Kada svecziai iszsiskirete 
liepe ji tuojaus paszaukt Mati 
josziu prie jos.

Atėjus skidanesziui, paklau 
se visu pirmu:

— Kur ira moteriszke? Kur 
jos vaikas?

— Mirusiu ėelej.
Grafiene kaipi negirdejo to 

atsakimo ir kalbėjo toliaus:
— Ta moteriszke turbut 

tikrai tur proto nesveikata. 
Gal meluoja?

— Ji nemeluoja ir nesą be 
prote — atsake Matijoezius.

Grafiene paraudo isz rusti- 
bes.

— Nelabas žmogus! —suri
ko kankini mane ir darai.. Ne 
dabaige, kadangi rustibe ant 
tarno marino jai baisa. Apart 
rustibes jaute ir baime, nes ma 
te kad tas kuriam vienu savo 
žodžiu galėjo atimt givasti lai
ko ja kaipi nevalioje: tos mis- 
lis liepe jai uszklaust:

— Kas gal sulaikit mane ir 
nedaleist tave kad ir mirtim 
nubaust?

— Atima nuo tavęs, grafie
ne, locnas tavo reikalas ta ga 
le. Vienas mano žodis gal tai 
moteriszkei sugražini, garbe ir 
galibe, nes sostą jos sunui — 
kas tada butu ?.... Mano gink 
las —žinista slaptibes ir nebi
jau tavo, grafiene grasinimo, 
kadangi, kaip sakiau, vienas 
žodis gal sugražint moteriszkei 
tiesas.

Tokie žodžiai skidaneszio 
kaip p . rkuno trenksmai krito 
ant grafienes, bet neapkvaiti
no jos, vien nutildė jos duszio- 
je rustibe, nes szvelniau usz- 
klause:

— Kokias tiesas ? Kas gal 
didesnias tiesas usz mane tu
rėt ? Ar neesmiu'tikra moterim 
mirusio grafo de Brianž? O 
Hugonas ar nesą sunumi, vie
natiniu jo sunumi, kuriam te 
vainista priklauso?

— Nesą vienatiniu ir ne 
jam tevainiste priklauso. Ka
da grafas vede tave, poni, sau 
usz paczia buvo naezliu; pir
mutine jo moteris buvo kokia 
italijonka neaugezto gimimo. 
Ji pasimirė palikus savo au
nu, kuri iszauklet paėmė jos 
motina, arba grafo de Brianž 
yuoszve, Felicija, Mano am-

žiną atsilsi, ponas grafas de 
Brianž, ten, grafiene, nepasa
kė tos slaptibes, kadangi žino
damas tavo puikibe, žinojo, 
kad nustumtum ji szalin nuo 
eaves, jeigu butumiai žinojus, 
kad tavo sūnūs turės but pa- 
donu jo sunaus, gimusio isz 
prastos moteriszkes.

— O nelaime! —suszuko gra 
fiene.

— Prakeiktas!... .Mano yi 
ras mane prigavo, bet dar at- 
kerszisiu! — Bet kodėl iki 
sziol nieko nežinojau apie ta, 
moteriszke ir jos vaika?

— Ji tilejo, turėdama žodi 
grafo, savo žento, kuris žadė
jo patarpus vaikui duot jam 
visokias jam priklausanczias 
tiesas. Felicija jam tikėjo ir 
slaptibe užlaikė, kaipo ir visi 
tie ka ta slaptibe žinojo. Da
bar iszgirdus apie mirti grafo, 
matomai, nusprendė viesziai 
reikalaut priklausancziu anū
kui tiesu.

Grafiene Jolanta dukdama 
isz rustibes ir apmaudos misli- 
jo, stengdamasi iezrast būda, 
daleidžianti praszalint tarna ir 
Felicija su jos anuku.

— Kur-gi darodimae, ar do 
kumentai, kad tas, ka sakai 
man ira teisibia.

— Moteriszke tur raszta 
gvarantuojanti jos anukui tie
sas apėmimo po tėvui sosto.

— Asz nupirksiu nuo jos.
— Neparduos.
— Kvailas! Ji biedna, api

pilsiu auksu ir dokumentas 
bus mano rankose.

— Oho, Felicija nesą godi 
ant aukso velta bus pastanga. 
Ji nieko daugiau nereikalauja 
kaip tik teisibes ir tiesu jos 
anukui priklausancziu.

Jolanta puolė in minkezta 
krese ir pagrimzdo durnose.

— Vesk mane in mirusiu 
kamara. Noriu su ja pasikal
bėt. Tau jeigu man isztiki 
mai tarnausi atligisiu gausiai. 
Tik pagelbėk man praszalint 
tuos prieszus mano, o nesigrau 
dinsi niekados.

V.
Mirusiu cele.

Mirusiu butas, cele vadina
mas, vadinamas buvo miru
siu dėlto, kad kas jame likos 
uždaritas jau buvo mirusiu 
nes isz ten givu neiszejo. Bu
vo tai maža kamara arba 
urvą uoloje iszkalta in kur 
dienos szviesa niekad neinejo. 
Akmenines jos sienos amžinai 
buvo szlapios, pintimis apžė
lusios, o nuolat varvantie la- 
szai vandens nuo lubu, asla 
iszmirkino ir pūvanti žeme 
su visokiais augalais ir mesz- 
lais pripildė nuodijancziu oru. 
Nelankė jos žmogaus koja nuo 
labai seniai, kadangi po bai
siai piktadaristei Anglu laike 
szimtmetines kares, kada paė
mė pili, visa szeimina urvoje 
uždare kaipo in graba, nieks 
jos nelankė, del daugelio prie 
žascziu, ipatingai del baimes. 
In ta urvą likos inmeeta mote
riszke su savo anuku. Bal- 
tuojantie tamsuoje kaulai žu
vusiu kaip baisios vaidiklos 
rodėsi, bet nelaimingiem kali
niam pusiau apmirusiem neda
rė tos baimes, kadangi mate 
neiszvengiama czionais savo 
kapa.

Idant daeit prie mirusiu ce
les, reikėjo pereit 315 laiptu, 
potam pit ilgu tamsiu karido- 
Hum,

Kada grafiene Jolanta in- 
ejo in ta kandoriu neapsako 
ma baime ja paėmė pradėjo 
graudinties kad pasirižo eit in 
požeme, bet grižt atgal nebu
vo galima vien dėlto, kad rei
kėjo gelbet savo garbe ir gint 
sunui sostą. Matijoszius ėjo 
pirma neszdamas žibintuvą. 
Pagaliaus priėjo geležines du
rie ir apsuko užrūdijusi spino- 
je rakta, kurie griežtelejo, kar 
tojamas kurcziaie požemes ai
dais, o grafiene Jolanta netru
kus prie žibintuvo szviesos 
iszvidue Felicija ir jos anuka.

— Felicija —atsiliepe in ja 
— ka tik dabar apsakė man 
Matijoszius tavo istorija. Ta
vo sielvartas pastūmėjo tave 
prie negero, neiezmintingo pa
sielgimo. Užgavai mane mes
dama in veidą nužeminimą, 
bet jei nori but iszmintinga, at 
leisiu tau ir apipilsiu tave 
auksu.

— Ož ka? Gal usz koki pik 
ta darba? —uszklause Felicija.

— Ne, nenoriu nuo tavęs 
jokios piktadarietes, bet no
riu, idant savo puikibe pa- 
szvestumiai del laimes to, ku
ri mili.

— Kokia puikibe? Ar tas 
ira puikibia jei jieszkau pri- 
klausancziu tiesu?

Jolanta kaipi negirdėdama 
žodžiu Felicijos trauke toliaus:

— Atiduok man ta perga- 
mina, koki turi, o sugražisiu 
tau laisve ir paskirsiu didele 
metine alga teip, kad galėsi gi 
vent laimingai be rupescziu, 
nepažinodama vargu ir neiez- 
tekliaus.

— Kuomi man tas ka žadi ? 
Nereikalauju nieko vien tiesu. 
Atemiai man laisve, gali at
imt givasti bet niekados neat
imsi mano vardui garbe, kuri 
ira neparduodama!

— Apsvarstik gerai. K agi 
tau gero suteiks tas pergami- 
nas koki turi, jeigu uždarisiu 
duris szios urvos tau ant am
žių ir neiezeisi isz ežia giva. 
Atsimik, jog asz esmių ežia 
valdonka.

— Blusti. Vienatiniu tikru 
valdonu esą mano anūkas Ro
bertas, o tu drauge su kitais 
padonais privalai sudėt prisie- 
ga isztikimistes.

— Sziteip—suszipe pro dan 
tis grafiene uszeidegus rustibe. 
Esi mano galibej, saugokis su 
tokiais beprotiszkais iszsitari- 
mais. Viens mano žodis, o 
tu drauge su savo anuku tap
si palaidota ežia ant amžių.

— Mirsiu — tarė moteriszke 
ramiai matidama tikrai kad 
esą galeje Jolan.

Vaikas kurs glaudėsi bai
mingai prie bet besikabinda- 
mas ant kaklo savo moeziutei, 
kaipi kad norėdamas isztraukt 
ja isz nasrų giltines, kuria jau 
te.

— Mccziute, rsz nenoriu 
mirt nemirk ir tu-szauke vai
kas pro verksmus.

— Buk diasus vaikeli — 
ramino mccziute. — Tu esi 
sūnūs grafo de Brianž.

Jolanta nusprendė nepasi
duot ir atsiliepe vėl:

— Felicija, žinai kaip gai
la man tavęs. Tegul tau daro 
do tai tas, kad nenorėdama ta 
vo prsgaiszties szioje urvoje, 
vien idant laiminga giventu- 
miai dar karta siulau tau atli- 
ginima usz auklejima vaiko 
kurie kaip sakai ira sunumi 
mirusio mano viro, reikalauda 
ma usz tai nuo tavęs dokumen 
to, be kurio laimingu ir gar
bingu gal but tavo anūkas, 
kuomet atmesdama mano pro 
pozicija gali pragaiszt save ir 
nekalta vaika.

— Dievas atkerszie usz 
skriaudęs — atsake Felicija 
pakėlus rankas augtztin, Nieks 
kitas kaip tik tu trokezti mu
su, ipacz ežio nekalto vaiko 
pragaiezties. Usz žudinsta 
bausme ir prakeikimas Dievo 
puls aut tavęs ir visos tavo gi
mines.

Tie žodžiai moteriszkes kai
pi baisus smūgiai krito ant 
grafienes, Szurpuliai sukrėtė 
visu jos kunu girdinti prakei
kimą, koki jauti neturėdama 
grinos sanžines, tacziau piktus 
užmanimus. Idant neduot to 
suprast. Felicijai apsigrižo nu
balus irjiepe Matijosziui ran
kos mostelėjimu egviest priesz 

ja.

VI.
Brangibe kraujo

Antritojaus breksztant die
nai Matijoszius inejo in kamba 
rius grafienes. Tuojaus daeipro 
tėjo matidamas akie ir nuvar- 
gima, kad nakti praleido be
miegėj.

Ir kagi sakiei? — uezkliau- 
se etaigai. — Ar pasidavė? 
Baisibrs mil ties ir baisaus gra- 
grabo paveikslas gal pasiliko 
su gerom pasekmėm?

Skidaneszis pakratė su gal 
va ir padavė laiszkeli nuo Fe 
licijos tardamas:

— Skaitik poni, žinosi ka 
ji sako.

Grafiene paėmė laiszkbli ir 
pusbalsiu skaitė.,’ Poni, nie 
kuomi nepriversi manes prie 
iezdavistes: prislėgiau mano 
mirsztancziai dukteriai, kad 
“ginsiu ik’ mirsiant tiesas jos 
sunaus”

Ant nedoru reikalavimu at 
sakau devizą namu Brianžu, 
apie ka, poni, gal pamirszai, 
kad’ geriau pražūt, negu sus1 
tarszt — Potius mori quam 
feodari”;

Grafiene vėl jautėsi inžeista 
per uszsikietejuse moteriszke 
veidas jos kartais balo, kartais 
sarko. Idant iszblaszkit -savo 
rustibe pradėjo vaikszczipt po 
kambari. Nekente Felicijos 
visa savo szirdžia vienog henor 
rome jaute paguodone jai, per 
sitikrinus kaip labai guodoja 
ji savo vardo garbe ir prižadė
jimą, kad pasirižta mirt baisia 
mirtim, bet apie atmainima žo
džio ne mislit nenori.

Duszioje Jolantos atsibuvi- 
nejo smarki kova dvieju^ prie- 
szingu kitai dvasiu; rode|i kad 
gera paims virezu ir pergales 
piktąją, kadangi JolantaTEai- 
sus buvo jos aukos prakeiki 
mas, insiveizdinejo sau pavei
kslus baisiu nelaimu, kokias 
gal nusiunst ant jos ir visos gi 
mines Tas, kurs usz skriaudas 
kerezija, be tame iszgirdc bai
sa savo sūnelio, kuris nubudęs 
miegtuveje pradėjo verkt. Jo
lanta greit nubėgo prie jo.

— Sunau mano — suszuko 
imdama vaika in glebi — su
nau, ar galiu padarit tave pa- 
donu kokio ten praszczioko, 
atimt turtus ir garbe nuo tavęs 
idant atiduot kokiam ten val
katai! — O, niekad! niekad! 
Ta moteriszke spendžia ant ta
vo laimes, tad praszalinsiu, ja 
sumindžiosiu, sunaikinsiu!....

Paėmus vaika, vėl iszejo isz 
miegtuves ir radus laukianti 
jos Matijosziu tarė nužemintu 
balsu:

— Matijosziau, tu isztikimas 
mudviem, ar ne?

— Teip grafiene.
— Bet esi teipgi betureziu 

galiu tave padarit turtingu...
— Ko reikalauji, grafiene 

nuo manes?
— Uszklause skidaneszis, 

kurio akise matoma buvo go- 
duliste aukso.

Grafiene nusiėmė nuo kaklo 
aukso reteži papuoszta bran
gakmeniu, kurio verte buvo 
labai, didele ir, paduodama ji 
Matijoszui, kalbėjo:

— Imk, dovanoju tau ta in 
signe, jei busi man paklusnu.

— Prisakinet poni — vie
ką iszpildisiu.

— Taigi sziandien, girdi? 
dar sziandien turi pasirūpint 
idant celes duris ant visados 
taptų užmurintos.

Skidaneszis sudrėbėjo pamis 
lijęs kad tur prisidėt prie bai
sios piktadarietes— prie žu 
dinstos, bet auksas pergalėjo 
doribe ir su rezignacija tvirtai 
atsake:

— Viskas taps pagal tavo 
grafiene noro.

(Tolaus bus).

Introligatorne.
APDIRBT UVI KKYGU.

Ayiidi r b* senos maldaknyges istorisn 
natos ir laikrassczei, kaipo tai:

Tankuma Valanda, Dilgeles, 
Dagia Drangas, Tėvynė ir Lt. 
Prisinnsdami knygas apmokekyte paeito ai 
ekspreso kasstaa Adresas:

Lithuanian Blnderya
114 W, ttntt. Haluaty City,

Dievas parodo stebuklą, 
Net ižgydo ir akla, 
Latrus nubaudže, 
Dorus priglaudže.

Apsakysiu apie viena, 
Kas atsitiko szventa diena:

Nedelos dienoja,
Vienas nusidavė in palavonia, 

Puczka užlodavo,
Na ir iszkeliavo.

Pulkeli kurapkų užtiko, 
Ant savo negilukio,

Szove.... pliszo karabinas, 
Ir tas žmogus ar vaikynas,

Likosi sunkei sužeistas,
Ne teko pirszto, veidas su

draskytas,
Bjaurei ant terlos likos pada

bintas,
Kad žmogiezkai butu gyve- 

nias,
Butu tos nelaimes nepažinias. 
Kasžin, ar da vis priesz Dieva 

kariaus?
Ar plovoti ant tikybes nepa

liaus?
Tai vyri czei ne kas, 

Tiktai gyvas stebuklas!
Tegul kiti isz to pamokinimą 

turi
Apie save gerai apsižiūri, 
Perkrecze savo savžine, 

Ba kaip su juom bus, nežine.

* • »

Ten kur lietuviszkam mieste, 
Buvo ant kriksztynu suejte, 

Buvo mergų ir bobų,
O ir keletas vyru.
Gere ir ezumijo, 
Kiek kas galėjo,

Sztai padare paroda, 
Viena pasigėrus boba. 
Szoko ruska kazoka, 
Pasikėlus andaroka, 

Žinoma, kas nori sorkes ma
tyti,

Ant lietuviszku kriksztynu 
turi nusiduoti;

Ba ka pasigeria boba iždaro, 
To ne piemens ne padaro.
Toliaus du vyrai susikivir- 

czino,
Na ir už krutu susikabino, 

Ir tas buvo,
Jog abudu ant aslos griuvo. 
Gaspadyne namo, norint po 

ligai,
Priezoko prie vyru staigai, 
Ir per terlas abiem sudavė 

gerai, 
Jog apsiliejo juka nebagai.

Tiktai to jiems reikėjo, 
Ba tuojaus visi musztis pra

dėjo, 
Pasidarė riksmas dydelis, 

Rodos kad insisuko paibelis.
Stalai ir kėdės braszkejo, 

Langai ir stiklai skambėjo. 
O kad ne butu paliemonai j ri- 

buvia, 
Kasžin kas butu buvia.

Surankioję visus, 
Girtus ir blaivus, 

In vežimą susodino, 
Ir in lakupa nugabeno. 
Sukimszo kaip gyvulus, 

Po kelis, in mažus ruimus, 
Ir czion laruma padare, 
Ba už gerklių susitvėrė.

Pradėjo szaukt: “morder!” 
Kuman mister, meik ordei!

Atbėgo pal’cmonai keli, 
Razbaininkus atskyrė, 

In tamsius ruimus uždare, 
Ant rytojaus prova padare.

Užmokėjo pusetinei už nak
vyne,

Tai tau kriksztynos vaikyne.

» » *

Niudžerzeje, pas Lietuvi, sto
vi slavoke už baro, 

Tai vyreli gera bizni ten varo, 
Visi ejna ten užsigerti, 

Bet vyreli tankei gauna in 
kaili perti.

Ne senei vienam galva sus- 
kaldi, 

Tai rots buvo czesnis gardi, 
O katras per daug užeiriaukia, 
Tai tam ir piningus isz kisze- 

niaus isztraukia.
O vis mulkiu atsiranda, 

Jog in ta karezema lenda, 
Oj vyruezei, neeusiprantate, 
Jog in tokia urvą lendate. 

Juk yra geresniu karezemu, 
Del muso žmonių,

In ten nusidavinekite, 
Pus saviszkius spendykite.

JAUNI VYRAI
u SENI VYRAI
B VIDURAMŽINI VYRAI

Vardas Ir pavarde.

Adresas

50,000
KNYGŲ
DYKAI DIEL VYRU.

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie būdams 
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukie amžio. katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos,— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena Iš tuo knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie įgauna 

ligas ir kodiel jie netur apsivesti budame tame padeime
Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje keip 

vyrai kurie tur Užnuodljlma kraujo, arba eyflllv 
Triperi, arba gonorrhoea, Nuellpneima, Abel- 
na pragaišti špeku, Pragaišti gyvybes sky- 

stlmo, Naktinius nubeglmue, Rheuma- 
tlzma, Organiškas Ilgas, Pylva, Kepenų, 
Pūslės Ir Inkštu Ilgas, gali but galiutinai 
išgydyti sava nuomose, privalai ir slapta, su ma
žais kaštais. a

Tūkstančiai vyru atdara sava tobulą sveikatą, spėkas 
ir stiprumą per pagėlbą tuos knygos. Ji ira krautuvė ži
nios ir talpina Siam tykrus slaptibcs, kurios vyras turi 
"inoti. Netrotikiet sava piningu mokiedaml už prastus, 
bevertės, vaistus iki kolaik neperskaitisti 6itą knygą JI 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai Isigy- f 
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI DYKAI. 
Męs užmokant ir pačta. Išrašik aiškėto sava varda, pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums žendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk JI šendena.

DR. JOS. USTER & CO.
L. 302, 22 FIFTH AVE., CHICAGO.

Godotini: Aš esu užinteresuotas Jusu pasiuliminul dykai 
siunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsiustumet man 
vieną Iš tuo knygų.
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KUR BUNA
Mano pusbrolei Franas ir Jonas 

Szabanai paeina isz Kauno gub., 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: (*TOT °1)

Fr. Ragelski.
4418 S. Hermitage avė.

Chicago TU.

Mikolo Križanaucko mano brolio, 
kuris su manim drauge pribuvo in 
Amerika 8 metai adgalios in Szena- 
dori o po tam iszkeliavo in Spring
field, I’ll, ir nuo to laik apie jin nie
ko negirdėjau. Paejna isz Suvalkų 
gub. Mariampoles pav , Wekerio- 
tiszkiu kaimo. Broliuk atsiszauk tuo- 
jnus jago nori su manim da suejt 
ba trumpam laike iszkeliausiu in 
Lietuva ir Dievas žino ar vela kada 
sueisime: (got oj)

Mr. Vincent Križanauokas, 
919 E. Water Str.

Mabanoy City, Pa

Pajieszkau kraueziaus mokanezio 
darba, mokestis gera, darbas ant vi
su metu, praszau atsiszaukti ant ad- 
reso: (§6 -oi)

J.J. Cecelonis
Box 162 Tollansbee W. Va

Antanas Urbonas buvo pas mane 
per 8 menesius ant burdo ir pavogė 
200 doleriu ir ižbego nežine kur pa
eina isz Suvalkų gub., Panemunes 
pav., apie 5 pėdu ir 8 coliu, balto 
veido, b’ski kuprotas, rudos akys, 
kairiam szone žemiau ausies perszau- 
tas znokas, jagu kas danesz apie jin 
aplaikys 10 doleriu nagrados.

Fr, Shmitas.
Box 228. Senecaville Ohio.

Mano pusbrolis Povilas Varnaus- 
kas paeina isz Panevėžio pav., Pane
vėžio para , 15 m. kaip Amerikia, 
pirmiau gyveno Waterbury, o dabar 
nežinau kur jis pats ar kas kitas pra 
szau duot žine ant adreso:

P. Szarkanas.
1494 Western Ave. Pittsburg, Pa.

Mano dede Petras Jeruszeviczus 
paeina isz Pasarniku kaimo., Sereju 
para., apie 29 m. kaip Amerike, jis 
pats ar kas kitas praszau duot žine 
ant adreso. (’001 °0

Fr. Jeruszavicz.
% Box 232. Du Bois. Pa.

Mano giminaitis Anupras Szimu- 
kaitia paeina isz Suvalkų gub., Sta- 
ra poles pav., 5 m. adgal gyveno 
Mahanoy City. Pa o tdabar nežinau 
kur jis patj ar kas kitas praszau duot 
žine ant adreso:

P. Pupis
Box 159 Krebs, Okla,

Asz Kazimieras Graužinis, pajiesz
kau Antano Tamuluno, paeina isz 
isz Kauno gub . Panevėžio pav., 
Wabalninku para., pirmiau gyveno 
Rochester, N. Y. o dabar nežinau 
kur praszau atsiszaukt ant adreso:

Ch. G rush
535-6th St. £ Oshkosh, Wis.

Mano brolei Jurgis ir Juozas Vai- 
czis abudu paeina is z Kauno gub., 
Kaseinu pav., jis pats ar kas kitas 
praszau duot žine ant adreso*

Aug. Vaicz;s
Box 80 Livingston.Ill

Mano pusbrolei Povilas Kubilius 
ir Mateuszas Staselis, paeina isz Kau 
no gub;, Sabaoziu para., jie pats ar 
kas kitas praszau duot žine ant adre- 
no: (00l'o»)

D. Barauokas
Box 21 Qakmoot W. V#.

Draugui iszkeliaujant.

Dabar tau reik apleist tėvy
nė, 

Ir tart maniszkiams “Su Die 
vu!” 

Gan greit likimą tau užgy 
ne — 

Gėrėtis teviszkes vaizdu.

Dabar žengi in svetimybe 
Bet nežinai ka ežia sutiksi 
Gal laime, gundanezi? luosybe, 
O gal pavargėliu ežia liksi...

Tau slenksti peržengent na
meliu 

Saviszkius verkerezius matai, 
Atimk jaunystes dar dieneliu, 
Tardink, kiek tautai kalbs Ii 

kai.

Dabar jau žengdama isz na
meliu, 

Dar kart ant ju atsižvelgek — 
Atmink linksmu tu valandė

lių, 
In juos dar kart sugryžt vil- 

tek!

Dabar eini ir tuoj tolybe, 
Priklos tėvynės vaizdelius. 
Bet nepamirszk tu ju grožybe 
Neiezmainyk in svetimus.

Gal nors sapne tu motinelia 
Matysi klupanczia maldoj. 
Už tave melsis sengalvele 
Szalj tau esant svetimoj'

Dabar keliauk — ir Viso- 
galis, 

Te laimyna tavo kelius! 
Svetur teip jau buk tvirtovalis, 
Atmink tėvynė, lietuvius.

Mik. Hoffman.
Isz “Birutes”

LINKSMA VALANDA
Surinkmas Lietuviszkos Literatūros 

lizeina Viena Karta Ant Menesio.

6jxl0 colio dydomo, Knygoi formato.

PRENUMERATA KASZTUOJE:
Sovlenltnosc ValHtljaone - - - $1.00 
Europoje, Australljol. Anglijo! Irt. $1.50 
Del pilnai užmokeJuNl akaitltoju SAL LES 
tik 50c. ant tIho meto.

W. D. BOCZKOWSKI-CO. 
MAHANOY CITY, PA.

ę-----------
i TŪKSTANTIS
NAKTŲ IR VIENA

ARABISZKOS ISTORIJOS 
Perdėjo Betovitzltai

D. T. BOCZKAUSKAS.

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

Tik Ant Trumpo Laiko!
Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

W. D. Boezkowski-Co. 
Mahanoy City, Ea.
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Kaip iszrodo stowylas Liberty isz 
lekiamas maszinos.

Sztai perstatoms pana Liberty isz Suvienitu Steitu, k 
stovi pristovoje New Yorko o su kuria gal kožnas grinoi 
jau yra susipažinias. Neeenei pannoe L berty paveiksią 
trauke tūlas lekiotojas kuris atlėkė arti su masiina ir pij 
karta teip arti atitraukė josios fotografije.

Taji stovyla padovanojo Suv. Steitam Francuzije ant 
minties gero velinimo ir sutaikos.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK - 
_LAIVAKORCZIU SKYRIUS—

P. V. OB1ECUNAS ir kompania
Cor. 12-th. & Carson St., S.S. Pittsburg, Pa.

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

Priima Piningus ant paezedumo ir moka 4 
Procentą, Siunczia Piningus in visas dalis Svieto 
greieziause ir pigiause. Parduoda Laivakortes anl 
visu geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir ve 
dimo Provu kancelarija po vadovyste K.VaraszmuB 
Natarijanszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro 
Doviernastis ir viszkius Dokumentus sutinkaneziue 
su tiesomis Russijoe.
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Tautyste.
Pajautimas, arba jausmai 

tautietes teip drucziai suriszti 
su žmogaus prigimimu, kad ne 
instengia ju iszpleszt isz du- 
ezioe žmogaus jokia fiziszka 
pajiega, ne religija, ne nieks 
materialiszkas. Tautiszka dva
sia — tai neprieinamas žmo
gaus materialiezkai galibei 
svietas nes dvasia vien dvasia, 
o meile vien meile ingalet ga
lima.

Nestebetina tad kad jokie 
persekiojimai, visokios bruta- 
liszkos pastangos, ne kartuves, 
ne bagnietai negal iezraut isz 
tikrai milinczio savo tautiete 
žmogaus tautiszku pajautimui 
tautiezkos dvasios, kadangi su 
riszt misli su svetima idėja, 
szirdžiai prisakit jaust kitaip 
— ira negalimu daigtu.

Bet kad musu mislis ir jaus
mai gimdomi visokiom intek- 
mem ant musu, tai ir dvasia 
nors ji butu tvircziausia gali 
but numarinta intekme sveti
mos dvasios. Delei tos tai prie 
žaeties vienos tautos stovi ant 
tvirtu pamatu, kitos ant gru- 
vancziu, vienos drūtesnes, ki
tos silpnesnes, vienos atspirtin- 
gos svetimom intekmem kitos 
vėl inspudingos tom intek
mem. Kad teip ira, liudija 
kuogeriausiai svieto istorija; o 
tas priguli ne no jokios fizisz- 
kcs galibes, bet no tvirtumo 
tautiszkos dvasios, no brangi
nimo savo tautietes. Buvo tau
tos galingos, insivieszpatavu- 
sios pasaulej, o vienog szian- 
dien ju jau ne liekanų nėra. 
Dingo jos pražudė tautiszka 
dvasia, paniekine tautietes pa
jautimais — tad lengvai iezdi- 
lo no veido žemes ir tik mintis 
apie jas likosi istorijoje. Tuo- 
tarpu tos, kuriu net istorija 
beveik nemini, kaipo mažiu
kes, silpnos, net neturinczios 
savo vieezpatiecziu, stovi kaip 
amžini aržuolai tarpe įvairiau
siu nuodingu intekmiu, perse 
kiojamoe ir žudomos — o vie
nog gyvena ir ne atboja savo 
puolimo, joms pragaieztis ne- 
grumo. Gal but stebėtina žiū
rint in paveiksią tautu, kad 
galingos žūva, o tuotarpu silp
nos, neturinczios jokios f ziez- 
kcs savo apsiginimui pajiegos, 
givena ir keliasi.

Nesistebesime vienog jei pa
žiūrėsime in vienos ir kitos isz 
ju dvasios galibe, dvasios tvir
tuma, o kur daugiau to ira, ta 
tauta tvirtesne savo esibej, ku
ri turi drutesni charakteri, 
angszcziau stovi moraliezkai, 
kurios keliu ira dora, o kelro
džiu gražios szventos, teisingos 
idėjos.

Iszvistimui galibes tautisz
kos dvasios reikalingi veiks
niai, isz kuriu svarbiausiais ira 
tautiszka, tėvu kalba, religija, 
žeme, istorija praeities tautos ir 
kiti.

Svarbiausia dalim galibes 
tautiszkos dvasios neabejotinai 
ira kalba, nes ira intekmia ipa 
tingo supratimo ir mislijimo 
budo.

“Kas mili savo kalba, sako 
Sniadeckis, tas be reikalo ne
vartos svetima, kas kalba sve
tima, tas tekant laikui ir pra
dės jaust svetimai ir mislit sa- 
votiszkai pamirsz — tas jau 
ira iszbrauktu isz skaitliaus 
sąnariu tautos. Musu tautisz- 
kas dainius pasakė:

"Nėra tautos be liežiuvio
Kožnas tai gali suprasti.

Atmink kalba nuo Lietuvio, 
Tai Lietuvio nebus rasti.” 
Ir teisingai, jei tik tauta me

ta savo tautiszka kalba, su lai
ku pražūva. Parodo,?tai arba 
duoda paveizda Rymionis, ku
rie beveik galingiausiais pa
gaulėj buvo, bet kad mete sa
vo kalba, preme svetima — 
graikiszka, kad pasidavė viso
kiom intekmem — dingo ir 
jau ju nėra, ju vieta užėmė va
lakai ir senoviszku rimionu ne 
liko nieko. Priesz nupuolimą 
Lenkijos — bajorija, o net ir 
kiti apart kaimiecziu kalbėjo 
francnziszka, arba germanisz- 
ka kalba. Kas meta savo tau
tiszka kalba, tas atszala tėvu 
savo tikiboj; kas meta tėvu ti- 
kiba, tas su laiku taps atpuo- 
liu tautos, tam grumo tikras 
iszsitautimas. Teip buvo seno 
viszkoj Graikijoj, Romoj, teip 
buvo Lenkijoj ir Lietuvoje

priesz ju nupuolimą. Musu 
bajorija metus tautiszka kal
ba, mete ir tikėjimą, iezkriko, 
pragaiszo ir jos jau nėra, o jos 
vieta užėmė liaudis ir givena 
po sziai dienai, atspirdama vi
sokias nuodingas svetimas in- 
tekimas.

Szalis, žeme, ira kapininu 
musu tėvu, lopsziu ju, namais 
ju kur gimė, kur giveno, kur 
mirė ir kur savo pelenus sudė
jo, — tad teisingai vadinama 
Tevinia, nes ji viena ira liudi- 
toja tėvu givenimo, ju darbu, 
ju garbes ir ju galo givenimo. 
Meile prie Tevines, tos penė
tojos, tos kaipi motinos tautos, 
tos skrinios pakajaus'tautisz
kos praeities, doros ir tradici
jų, saugoja tautiszka dvasia 
nuo svetimu intekmiu ir tvir
tina jos galibe, kuriai, garsus 
musu tautietis, lenkiszkas po
etas szaukia:

‘ Lietuva brangi Tėvynė ma
no!

Tu esi kaipi kad sveikata,
Kuria kaip reikia brangint 

tas tik težino, kas jau pražudė 
ana.”

Tik egojistas ir tarnas pilvo 
tvirtina, kad jo ten Tevine, 
kur gerai gal giventi. Tokiu 
turime ir mes, kurie del savo 
patinkamibiu, del pilvo, del 
smagaus givenimo, iszsižada 
tautistes, iszsižada Tevines; 
bet pragaisz jie ir atminties 
tautoje neliks.

Rods nelaisve, tai sunki mo- 
kikla del individualiszku žmo
nių, baisi mokikla ir tautom. 
Sunkiam padėjime esant dau
geli, ipacz tokiu kuriems rupi 
vien savotiszkas labas, paima 
nusiminimas, atpuola nuo tau
tos, kaip sudžiovusi nuo ap- 
siaucziancziu intekmiu žieve 
nuo medžio ir didina puvėsio 
intekmia apsiauczianczia tau
ta, arba jos dvasia — kuomet 
vėl kiti aukauja savo laime 
givenima, nekarta givasti del 
apsaugojimo tautos moralisz- 
kumo, tautiszkos dvasios nuo 
uszsikretimo ta korupcija, pa
sirengė visados visur paszvest 
save reikalams savo tautos.

Teip buvo, teip ir bus.
Telegramuose, arba žiniose 

nuo lauko kares Maskolijos su 
Japonija, dažnai girdime mi- 
nejamas lietuviszkas pravar
des, pravardes papuosztas pri- 
deczkais “general”, “kapitan” 
ir tiems panasz. Ar galime 
mes tuomi geretiesi? Visai ne. 
Pas tokius jau tik teliko ne- 
gaut pravarde ir tai perkraip- 
ta, skambanti jau svetimu 
skambu-daugiau nieko! Jie 
neira tikribej, tai ira dvasisz- 
kais Lietuviais, vien tarnais 
musu prieszo, tarnais pilvo, 
kuriem rupi vien karijera sma
gus givenimas, del ko panieki
no ne tik tauta, bet ir kalba ir 
tikiba savo tėvu. Tokie ira 
vistiek tais paežiais musu ne
vidonais, kokiais ira ir masko
lius. Rodo ne vien jie tarnau
ja tam musu prieszui; tarnau
ja jam tukstan ežiai jaunu mu
su viru, bet tarp prasto Žalnie
riaus, tarnaujanezio isz prie
vartos ir liuosnoriai tarnaujan
ezio aficierio ira didelis, kar- 
dinaliszkas skirtimas. Karei
vis po isztarnavimui savo tar- 
nistos, nore euda moralizuotas 
ir nusilpninta tautiszkoj dva
sioj sugrįžęs namon, gal pasi- 
taieit ir tapat naudingu savo 
tautai ir draugijai geru sąna
riu — bet ir ežia neviead teip' 
buna....

Vienog kas isz kareivistee 
padaręs sau amata, kas karei- 
vieteje nusprendė jieszkot sau 
kareijeros, arba smagaus give
nimo. tas jau tautai ira numi
ręs, nes nieks negal dviems po
nams tarnauti, o nekarta bu
vo tokie budeliais savo tautie- 
cziu.

Garsus Paszkevicz, usz pa
ėmimą, arba pavergima Kau
kazo laisvu tautu, pramitae 
grafu Jerivanskiu, o usz pa
vergima po maekoliszku jun 
gu, Varezavo, kumngaikszcziu 
Varszavskiu, buvo girnų 
Lietuvis, bet tas ižgama kure 
mete savo tautiete ir tikiba tė
vu, tik pravarde neeziojee lie- 
tuviezka, o buvo tikru beveik 
tipiszku maskolium Jenerolas 
Hurko, ar Gurko, nemažesnis 
budelis ir maskolpalaikis bu
vo teippat isz lietuviezkos gi
mines, isz tos paczioe gimines,

ka ir garsus didvirie, apgine- 
jas laisves dvieju svietu Tadas 
Kosciuszka. Tokiu pat ižga- 
tnu, tokiu pat maskolpalaikiu 
ira ir sziandien nemažai tarpe 
maskolių tokiu ira nemažai 
Mandžiurijoje, kurie usz savo 
tautos priesza kariauja — ir 
tevuža, mumis ju negal but 
gaila, nes tai tokie pat kaip ir 
maskoliai mums prieteliai. 
Gaila, kaip neeiki eakeme, tik 
tu, kurie isz prievartos aukau 
ja savo givastis.

Tie atpuoliai tautai nieko 
nekenkia, tacziaus sutvirtineja 
da jos sveikata, ir jeigu tauta 
apsiezistija isz tokiu puvėsiu 
— amžinai gives kad tik miles 
savo tėvu kalba ir tikiba, ne
reikalauja atboti jokiu bledin- 
gu jai svetimu intekmiu o su- 
tvirtinetoju tautiszkos dvasios 
vardai niekad neiszniks tauto
je, jiems busianezios gentkar- 
tes atiduos uezpelnita garbe, o 
iezgamas keiks amžinai.

— Milda.

Kova su merginu pirk
liais.

Visose szalyse dideliuose ir 
mažesniuose miestuos, vienur 
atvirai — su policijos ir dak
taru priežiūra, kitur slaptai, 
yra placziai iszsiplatinus kek- 
szyste.

V ertelgyste baltaisiais ver
gais — merginomis — yra 
toks-pat sziandiena biznis, 
kaip ir by kuris kitokis. Mer
ginu pristatinejimas in paleis
tuvystes namus yra terptau- 
tiszkas. Tam tikslui yra plati 
merginu pirkliu organizacija.

Merginos suviliojama įvai
riausiais budais. Vienos gabe
nama neva prie gerai apmoka
mu darbu, kitoms žadama ne- 
szoeziu ir guvernantku vietos, 
trecziomsioms gi neva sutaiso
ma poros — priperszama vy
rai arba da gi tiesiog bege- 
džiai-vertelgos apsiženija. Ga
lu galop visos pasijunta, jog 
yra suviliotos, kada atsiduria 
tokioje visuomenėj, su lyg ku
rios nebegali but jokiu abejo
nių. Kiekvienai merginu yra 
sava istorija, bet szios istorijos 
yra baisios. Daugelis nei ne- 
juzdamos ima suktis drumžli- 
nam verpete, daugelis stengias 
isztrukti, kovoja su nesąži
ningaisiais pirkliais, bet maža- 
kam pasiseka laisve pamatyti. 
Suvyliotu merginu likimas yra 
liudniausis. Dalyko žinovai 
tvirtina, kad suvyliotosios vi- 
dutiniszkai iszgyvena ne dau
giau 5 metu; per szi laika su
spėja praūžti jaunystes gražu
mas. Susidėvėjusios su panie
ka ir be gailesezio iszmetama 
lauk, ir joms belieka badas.

Kiekvienos szalies sostapilys 
ir žymesnis miestas turi savo 
tai didesne tai mažesne varg- 
sziu keksziu armija Londone 
ju skaitoma in 30,000. Užsi- 
imaneziu gi vertelgysta mer
ginomis ežia apskaitoma in 
22,000. Merginu pristatineji- 
mas ia paleistuvystes namus 
yra ne prastas biznis: viduti- 
niszkai vertelgos, szios svieto 
eziukszles, turi po 10—15 sva. 
ru “uždarbio” kas-sanvaite.

Piktas taip giliai yra įleidęs 
szaknis in žmonijos gyvenimą, 
kad Didžiosios Britanijos Par
lamentas nori dagi iezleist tam 
tikra istatyma priesz “white 
enslavement” (baltaja vergija) 
Su piktu norima kovot sutei
kiant palicijai didesnes teises, 
kad galėtu tiesiog gatvėje, be 
teismo, be nieko, aresztuot nu
žvelgiamas ypatas. Aresztuo- 
jami butu sunkiai baudžiami. 
Szita valdžios priemone ver
telgas dar labiau iszmiklys. 
Pa ežios gi pikto szaknies įsta
tymo sumanymas nenubes- 
Kad pasekmingai kovot su 
merginu kupeziais, reikalinga, 
kad moterų darbas butu ap
mokamas ne po 1 peną už va
landa. Jei valdžia rimtai nusi
tvertu už isznaudotoju kapita
listu ir užgintu sziems mokėt 
darbininkėms “alkanas” algas, 
“starvation wages” — kaip 
anglai sako, vaistai nuo biau- 
rios ligos butu daug tikresni.

— Jeigu įstatymo sumany
mas butu priimta ir smarkiai 
dabojama, valdžia greitu laiku 
pasijus, kad kalėjimuose mo
terų skaiezius stengias pavyt 
vyru skaicziu. Juk moterims, 
ar Bziokiu ar kitokiu budu, 
bet vis tiek reikia gyvent. —R.

Del muso vaiku.
Dvi rožes.

Liūdna buvo sziandien ma
žoje trobelėje, liūdniau negu 
visados. Mažame tamsiame 
kambarėlyje vob matyti viena
me kampe ant lovos iszblysz- 
kes mirsztanczios moteriszkes 
veidas ir girdėti graudus verks 
mas; verkia kas tai jaunu silp
nu balseliu. Vargsze naezlai- 
tes veido nematyti— jis pas
lėptas jau alpstancziuose mo
lynes delnuos, bet jos visas 
drebantis nuo verksmo kūne
lis rodo, kaip labai skaudžiai 
suspausta jos szirdele.

— Maryte, pražydo jau 
tiedvi balti roži ant lango?— 
paklausė ligone dukreles.

— Ne dar, mieloji mamy
te,— atsake vargsze, dirstelė
jusi in langa, kur stovėjo puo
dai su žolynais.

— Kada jos pražydės, ma
nes nebebus sziame pasaulyje, 
atneszk tada viena tu rožių 
man ant kapo.

Vargsze naszlaite, vos galė
dama isztarti žodi, prižadėjo 
tai padaryti ir, alpdama nuo 
szirdies skausmo, puolė bu- 
cziuoti paskutini karta ja lai- 
minanezias motynos rankas.

Pora dienu paskiau pro ma- 
žaja trobele važiavo žibanezio- 
je karietoje jauna turtinga 
ponia. Ji pamate pro langa 
puikias rožes ir panorėjo in
gyti jas sau.

— Ar neparduotum, mer
gele, szitu rožių man?— pa
klausė ponia ineidama trobe
lėm

— Galiu parduoti tik vie
na, poniute,— atsake varg
sze,— kita esu jau prižadėjusi 
pastatyti mano mamytei ant 
kapo.

— Gerai,— tarė ponia,— 
paimsiu nors viena; sztai 10 
rubliu ir mano adresas, rytoj 
ryta atneezi man rože in na
mus.

Koks buvo mergeles nuliū
dimas, kuomet, pasirengusi 
neszti poniai žolyną, pamate 
viena rože jau visai peržydė
jusia su nukritusiais baltais 
lapeliais; kita gi ji prižadėjo 
savo matuszei nuneezti.

— Ka turiu daryti? argi 
neszti ta rože poniai? ne— to 
ne gali būti, ji tinka mano 
matuszei! vely nunesziu pini
gus poniai atgal, kad ir badu 
mirezia!

Sugražinus poniai pinigus 
per jos tarnaite, sugrįžo nasz
laite namon, nuskynė rože ir 
nuėjo su ja prie motynos kapo.

— Mieliausioji mano ma
myte,— kalbėjo naszlaite,— 
sztai prižadėtoji tau rože. 
Melskis tu, mamyte, už mane 
prie gerojo Dievo. Vargas gy
venti man dabar pasaulyje; 
vakar suvalgiau jau paskutine 
duonos riekute, szeimininkas 
veja jau mane lauk ant szal- 
czio, kad ne turiu kuo užmo
kėti jam už butą. Melskis, 
mamyte, kad Dievas padėtu 
man paežiai užsidirbti duonos.

Sukalbėjus dar poterėliu ir 
iszsiverkusi, mergele grižo na
mon, kur jos lauke storas pa 
kietas, ponios tarnaites atnesz- 
tas su pinigais ir tokio turinio 
laiszku:

“Mano mieloji, geroji mer
gaite! Tik ka pasitaikė man 
būti kapinėse, ne toli tavo ma
mytes kapo. Už krumu asz 
viską girdėjau. Sztai ežia 15 
rubliu tau pirmiems reika
lams— užsimokėti namu szei- 
mininkui, o rytoj-gi pereisi 
gyventi pas mane, busi mano 
mieloji dukrele, kuri szventai 
iszpildei ketvirtąjį Dievo insa- 
kyma ligi galo.”

Ant motynos kapo.
Saulute nusileido, ir sztai 

szalta naktis apsupo žeme. 
Žmones po sunkiu dienos dar
bu skubinosi poilsiu. Viskas 
aptyko. Tik karts nuo karto 
isztikimi sargai, szunis, baisiai 
lodami užpuldavo nežinoma 
praeivi....

Buvo jau pusiaunaktis. Ra
mumėlis ant žemes. Vieszkeliu 
girdėjosi skubus žingsniai, 
kurie vien ir tearde nakties 
tyla.— Kastai butu? Pikta
darys? Gal vagie? O ne! Tai 
vaikas, kokiu trylikos metu, 
kur tai labai skubinasi. Ap-

sitaises labai vargingai. Dide
li sunkus batai, apiplyszusi 
sermegaite ir visa jo sunykusi 
iezvaizda rodo jo apgailėtina 
skurdą! Tai apleistas naszlai- 
tis, piemenelis!

Visi ilsisi, o jis taip vėlai 
vienas bėga, skubinasi. Kokis 
gi reikalas jin veja? Kur jie 
bėga?

Sztai baigiasi sodžius Vai
kas pagreitina savo žingsnius. 
Priesz jin kapinynas. Dreban- 
baneziomis rankutėmis atsida
ro jis kapiniu vartus— ineina 
Daugybe kryžių, kryželiu, 
stovylu puoszia ežia poilsio 
vieta, bet vargdienis ju ne
mato. Neramios jo akis, jo 
szirdis. jieszko ko tai kito.... 
Sztai dar vienas kitas žinge 
nie— ir vaikas sukniumba ant 
augszto naujai supilto kapo.

— Tu ilsies, mylimoji ma
tute, o sztai prie tavęs atsilan 
ko tavo nelaimingaeai sūnūs. 
O, kaip asz norecziau numirti 
kartu su tavim! Kokia man 
butu laime kartu su tavim ežia 
juodoj žemeleje gulėti. Buvai 
vienintele mano globėja, mano 
laime ant žemes, o dabar, ma
no brangioji, mylimoji mamy
te, tu man atimta.... Vienas 
džiaugsmas tai pasėdėti ant ta
vo szalta kapo, pasidalinti sa
vo vargais....

Ilgai ilgai, klūpojo vaikas 
ant kapo, bet neverke. Jis bu 
vo kietas kaip akmuo. Per jo 
apdegusi veidą nuriedėjo net 
viena aszara.

Ilsekies ramiai. Sudie! — 
susznabždejo pakildamas. — 
Einu, bet vėl neužilgio atei
siu.... Ateisiu tau pasiskusti 
pas tavia ant sziu smėliu kapo 
susiraminti.... Sudiev! su
diev!. ...

Subraszkejo vartai.... Vai 
kas kapinyną apleido. Bet da
bar jie buvo linksmesnis, jo 
žingsniai lengvesni. Ėjo jis 
drąsiai vėl vargti kentėti.

O ten augsztai, augsztai ant 
dangiszko skliauto malonus 
menulis, meiliai szypsodama- 
sis, lydėjo vargsza naszlaiti.

MM SMI
Didele knyga api 1300 puelapu 
Visos 6 dalis drucziai ir puikei 
apdaryta. Kasztus nusiuntimo 

į mes apmokame. PREKE TIK $4 
W. D. Boczkow»ki-Co.

MAHANOY CITY, PA.1

B 390 Balnu tiktai už
HU su NUSIUNTIMU /J

Iždaveme Didele Kninga ffi 
30 Dainų susidedanti isz g 
| 390.DAJNU £

y Knyga druezei susiūta.
Y Kas nusipirks, ras visokiu 
n Daina isz visu užkaboriu ka 
y dainoja Lietuvoja.

5$ Nusipirkite o turėsite Daineln, 
U Per ciela meta ant visu dienelu.

SAULE”
Mahanoy City, Pa.

Skaityk naujausio mokslo knygų 
apie sveikatų ir kų reikia 

daryti apsirgus.

"Daktaras”

SZ1TOJ KNYGOJ "DAKTARAS” netik 
pamokina kaip ir kur nuo visokių lisrų gerai 
išsigydyti, bet teip-pat labai gražiai, kaip tik
ras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių ligų 
apsisaugoti.

KNYGOJ "DAKTARAS” labai daug np- 
raSo apie vyrų ir moterų lytiSką gyvenimų ir 
aiSkiai, atvirai teip iMėstinėJa, jog kitose 
knygose apie tokias paslaptybes negalite at
rasti. Šita knyga kiekvienam vyrui ir mote- 
rei labai reikalinga turėti, kad žinoti' kaip Ir 
kų daryti, seniems ir jamniems ir kaip lai
mingai gyventi. Čion viskų negulima apra
šyti, bet tik perskaičius knygų atrasite.

SZITA KNYGA iliustruota puikiais mok- 
sliekais naveikslais ir apie Žmogaus kunosu- 
budavoji.nų, su visokiomis paslaptybėmis.
. Apie MEILES DALYKUS ‘ Daktaras” 
nemažai ražo.

YPATINGAI serganti, nusilpnėjg, sukliu
rę, pasigadinę per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis kaip paprastomis Šviežiomis 
teip užsisenėjtįsiomis Ir užsikrėtusiomis ligo
mis, Bitoje knygoje atrasite tikrų rodų.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pir
miau no kaip kreipsies prie kokio nors gydy
tojaus, arba vartosi llckaratas, reikia perskai 
tyt knygų “Daktaras”, nes didelės daugybes 
žmonių, kurie tik perskaito Bitų knygų iBsi 
gydė.

TODĖL kad ta knyga dėl labo visuomenės 
iBduota, tai kiekvienus jų apturės visai dova
nai, kuris tik atsiųs keletu štampų už prisiūti 
timų.

REIKALAUK dar Šiandien, išker
pant Bitų apgarsinimų ir adresuok teip:

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

TEMYKIT, VYRAI IR MO- 
RY S1 Kad sergi, Jautiesi kokį nors nesvei
kumų ir reikalauji gero specialisto pagelbos, 
kad trumpam laike būtumei išgydyta, tai atsi
šaukia prie ProfesionaliBko Daktaro. Ph M. 
Klinikos, apraSant savo ligų IlotuvIBkoj kalboj 

Atsilaikantiems ašabiškal ofiso valandos 
yra šitos kasdien:

Nno 1015 ryto iki 4 p p. Nedėl. nuo 10 iki 3, 
o U ta r. ir Pėtn. vakare noo 0 iki 8.

SKAITYK!
...Moraliszka Kabala...

Katra iaededa žmogaus ateiti 
Preke — 10c.

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

RUBINĄ SULVA.
Perdėjo ant Lietuviszko D. T. B

Preke — 10c

...Tikriauses Kabalas...
Arba atidengimas paslapcziu ateities 

—su pagialba Kaziru—
Pagal Garaingiauai Chaldiszku

Peraiszku, Graikiszku, Arabiszku ir 
Cigoniszku Burtininku.

Preke — 10c.

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

W. D. Boczkowski-Co.
S20-522 W.Sooth AI; Mahanoy City,Pa.

NAUJA KNYGA 
•PO VARDU- 

PRIEJGIAUSES 
MOKSLAS 

ANGLISZKO 
LIEŽUVIO BE 

FAGIALBOS KITO.
Yra tai praktiozniauae Knyga 

koklis lig Bziol Lietuvai turėjo.
It teip aedeta, jog ka tiktai 

pribuviae Griuorius isz LfbtUToe 
gali ia trempa laika pats per 
save ieziaokti Angelskai saiek 
tiek kalbėt.

Tej! Knyga druozei apdarita 
ia FraaeMini raudona audima 
ir Isesctaoje tiktai ] s Kaeatua 
nuaiusHmo mes apmokame, 

8AULS Mahanoy City
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NAUJOS KNYGOS

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

8 istorijos, 141 puslapiu apie 
“Grafas ir meszkininkas” “Apie 
Ragana, karalaite ir aficienu” 
“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 25o.

5 istorijos, 137 puslapiu, apie 
“Kalnu gyventojus” “Kaukazo 
belaisvis” “Lozorius” “Narei 
mergina” “Užvydus vyras” 
Preke szitos knygos tik 25c,

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

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 sziaucziaus dideli reika
lai” “Dienos kentejimo Nantoj” 
“Netobulas žmogus” Szitos 
knygos preke tik 25c.

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

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

5 istorijos, 77 puslapiu, apie 
“Grigorius kuris per 17 metu 
gyveno ant salos” .“Isz mirusiu 
prisikėlė” “Dorybe veda in 
laime” “Debesėlis” Preke 25o

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

14 metų senas laikraštis

Išeina kas Ketvergą, Chicago, Ill.

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

“Kataliko” prenumerata Suvienytose Valstijose Šiauri
nės Amerikos:

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

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

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

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

J. M. TANANEVICZIA
3249-53 S. Morgan St., Chicago, Ill.
Rašykite tuojaus, o gausite vieną “Kataliko” numerj ant pažiūros veltui.

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.

BANKING HOUSE 
Kampas Keadc Ulicze 

Telefonas.* Worth 2822.

Szimtas Tukstancziu Doleriu ($100,000) yra musu kaucija sudėta In 
Pinigus siunezime in Kraju kuo greieziausei, (rediszka kasė. 
Pinigas visa kraszta iszmainome pagal kursą.
Pinigas priimama ant procento ir iszdaodame ant pareikalavimo,^ 
Szipkortes parduodame ant geriausia Gaylaivia visa Linija in ir isx

Krajaus až pigiaase preke,
Paszportas del kefiaajenozia in Kraju pastotajame
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas bu 

paliadyimu Konsulio.
Atjeszkojima Dalia atliekame kaoteislngiaasial.

—: Del vygados Taatieozia laikome atydaryta 
Sabatoje iki 8 ad. vakare, Nedelioje nao 10 iki 12 ad, 

Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti 
jog pas mus visas minėtas reikalas greiozitasel, teisingiaasei, ir 
pigiaasei galite atlikti.

Pabaigoje Lapkričio men, išeis iš po spaudos

o

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

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

Amerikos Lietuviu

Kalendorius
1913 metams, sutaisytas J. ILGAUDO

Iš turinio kalendoriaus reikia paminėti keletą 
svarbesnių straipsnių: Kodėl viskas brangsta, Kaip ir 
ką mokintis, Dailė ir proletarijatas, Chronika revoliu
cijos judėjimo Rossi joje, Vilnys, Gyvenimo Tikslas, 
Ar bus blogi metai 1913, ir daugybė įvairiausių statis
tikų ir šiaip gyvenime reikalingų žinių ir informacijų. 
— Šitas kalendorius yra labai naudingas ir būtinai rei
kalingas kiekvieno lietuvio namuose. Puikiai iliustruo
tas. Prisiųsk mums 25c pinigais ar stempomis, o męs 
prisiusime šitą KALENDORIŲ tamstai į namus kartu 
su 36 puslapių KIŠENINIU KALENDORIUMI 1912, 
1913 ir 1914 metams dovanai.
AGENTAMS pusė kainos. Kas ims už $10.00 ant karto, 
tam prisiuntimo lėšas męs apmokame. Pinigai siunčia
mi iš kalno.

J. ILGAUDAS
1841 So. Halsted St., Dept. 6. CHICAGO, ILL.
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Skaitykite! J 

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

W. D. B0CZK0WSKI-C0.
Mahanoy City, Pa.
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o
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W. RYNKEWICZIUS
233-235 W. CENTRE ST- 

MAHANOY CITY, PA. 
----O----

Notariuszas,DidžiauseLie”* .szka 
Agentūra Pardavimo Szipkorcziu 
ir Siuntimo Piningu in visas dalis 
svieto, greieziause ir pigiause.
Visi tie kurie per mi s siuntė apie tai geria žino TszduodaDostovierne 
del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam pavesti Del Drau^yscziu 
pristatau puikeskzarfas, juostas, kepures karūnas, špilkas ir t. t.
Su kokiu nore rei alų kas-link Szipkorcziu, Piningus irt.t., raszykite 
pas mane o aplaikysite teisinga atsakymas. (
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DR. KOLER, LIETUVIS GYDITOJAS
Yra tai vienatinis gyditojas Pittsburg©, diplomavotaa 

Varezavoje, kuris turi suviraz 15 metu iszbandima^ 
X gydime visokiu ligv. Iszgydo visokes ligas nepaisant isa 

kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naklinus T roti mot 
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi ^yd< 
Savvaliszkas Ligas. Jiojo specialiszkumas yra gydimas 
Užsisenenjąsias Ligas, Nervu, Rumatizma, Plauozi^ 
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo NubegioM, 
Užaisaejuaiaa Lięaa kad ir pajinanozioa nog Tavu,

Reikale raszprite ant adreso
_ vf* no vfM ED PeBB PitUbarg, Pa,

.r Ba. UBUI uh*mm

UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STOCK $126,000. SUBPLUS IR PROFITS $300,000.
Suv. Valsu Randas tori musu banke sudėtu 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.
F. J. NOONAN, Vice-Prezidentas.
W. H. KOHLER, Kaeieriua.
111U

9-ad. ryte lig 3 popiet, 
Subatomia 9 lig 12-ad.



Kylimas Ūkio Lietuvoj.
Skaitydamas bent kas laik- 

raezczius leidžiamus Lietuvoje 
ypatingai “Lietuvos ūkinin
ką”, žmogus sakau kursai 
priesz 20 metu apleidęs Lietu
va, tai kur kas randi toli rei
kalus žmonių geriaus, iszrnin- 
tingiaus tavaliojamus negu 
buvo pirmiaus.

Kas gi pirmiaus mane dary 
ti, tverti ūkio ratelius, jauni
mo ratelius, pasilinksminimo 
vakarus, teatrus, chorus ir t. t. 
Pažiūrint in garsinamas žinos 
randi jau tevyneje bruzdejitpo 
žmonijos sujudimą toki, koki, 
pirmiaus niekas sapnuot nega
lėjo.

Tas viskas iszsivysto iez vys
tyklu tik su pagelba dabar da- 
leistos spaudos. Valdžia jeigu 
butu da laikiusi surisztas ran
kas lietu viezkos spaudos, tai 
ir dabar kada visas svietas ju
da, lietuvis turejas but užpecz

ma visokias draugijos kepur- 
nejasi visi paszalei prie geres
nio iszsitobulinimo visose sza- 
kose ir, pildosi žodžiai ano iez 
1902 m. paveto Juruk Juruk 
kelkis kelkis jau dienele yr;

Aukeztais kalnais žalioms 
girioms jos szviesumas byr.

Teip mus paukeztele laksz- 
tingalele Lietuvoj gieeta

Regis kad dar ir valdžia 
Rusijos inžiuret pradeda, jo- 
gei klaida dare visai szalei 
varžant žmonių apszvieta.

Paskaitykit “L Ūkininką’ 
ten rasit kaip skubus yra ky- 
lirnas ūkio Lietuvoj.

— Senas Kapsas

Žmogus 8n Piningais Banke 
gali juoktis ant bėdos ir vargo.

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

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

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

DEL KALĖDŲ.
Parsitraukit nog savo Tautieczio 

geru Gėrimu. Su kiekvieno orderi 
gausit Puiku Kalendorių.

.......... SKANUS GĖRIMAI...........

Kožna pecziu ka parduodame yra gvarantytas.
Jaigu paežius 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.

No e

No. <6
Nusipirkite sau 
Buteliu
NORKEVICZIAUS

'Geriausia Arielka . 
Mieste. Tik $1 už But 
Teipgi cii» gausite ir viso 
kitu gėrimu. Ateikyte da 
prieei laika, duokite s 
orderi o bus jums pristai

kel

NO.
Vii

_ _ S. Norkewic
408 Wnt Mihinot h
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Amerike

Žinios Vietines.
— Tik 15 dienu lig Kalėdų
— Ar buvot ant Kapucino 

Misai jos? Ja go ne, tai atsilan- 
kykit.

Vincas ^Stankeviczius, žino
mas atletas, aplaike sužeidimą 
rankos North Mahanoy kasik- 
losia.

— Szimet Pottsvilles sude, 
likos iszimta tik 1674 laisnu 
ant apsivedimo — 160 mažiau 
už praejta meta. Daugiause 
iez tu iezeme laisnus atejviai.

— Szventes artinasi, kožnas 
perka eziokia tokia dovanele 
ir reikalingus valgomus tavo
ms. Pas mus yra papratimas 
girti kas yra svetimo o savisz- 
kius peikti. Juk turime czio- 
nais visokiu kromu kuriuose 
randasi visokis tavoras. Per 
tai szelpkyte saviszkius ir pir
kite tavoms pas savo tautie- 
czius.

— Atejnanczia subata mo
kes Morea ir New Boston ka
sikio?.

— Susilaukė Lietuvei Mis- 
sijos kuriuos nuo ilgai teip pa
geidavo. Tėvas Kazimieras 
kalba kas diena puikius pa
mokslus, kurie klausytojams 
labai patiko. Atsirado ir te
kiu, ka ejna in Dievo narna 
paniekinet viską kas yra Die- 
viezko ir iezjuokinet isz Jo tar
nu. Tokiems, tai ir tvarte bu
tu gerai. Kam-gi da ejti in baž 
nycze ir save stumti da gyliau 
in pragara per savo neiszmanu 
pasielgimą? veluk kokioi ur- 
voje praleisti taji laika. Geda, 
j og muso lietuvei ant tiek ne 
turi iszmanimo, jog ne žino 
kaip szventoje vietoje apsiejti. 
Well, kvaili ir bažnyczioje ga
lima pažint.

— Mergina mokanti narni 
ni darba ir angliezka kalba o 
geidže gera vieta pas supre- 
denta kasikiu kur tik randasi 
du žmonis tegul atsiezauke po 
No. 52 S. Main ulieze. Užmo
kestis gera, darbas lengvas. 
Atsiszaukyte tuojaus. (66 °?)

— 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 eztora. Iez tos prie
žasties p. Valūnas paetanavijo 
pardavinėti visokius apgavi
mus už labai nužemintas pre
kes idant nereikėtų tiek daug 
tavoro perneezti in nauja vie
ta. Todėl jaigu reikalaujate 
kokiu apeavimu 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 ;)

— 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 kuris parduo
da laivakortes ir ant kitokiu 
linijų teipgi siunezia piningus 
labai greitai ir pigiai. Dirste
lėkite ant apgarsinimo.

601 W. Mahanoy St.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

SHENANDOAH PA.
— Ignotas Tamulev'czius, 

dirbdamas Hammond kasiklo- 
sia, ejdamas namon, negirdejo 
ejnanezio L-high Valles trū
kio, kurie jin yarmusze ir nu 
pjovė koja. Nelaimingas likos 
nugabentas in A-hlando ligon- 
buti mireztantys. Tamulevi- 
czius yra kurezes.

— Kazis Tumaszionis, 60 
metu senumo, kurie aplaike 
priglauda vargezu name 
Schuylkill Haven 1904 mete, 
mire tenaie ant dusulo. Brolis 
Antanas užsiėmė palaidojimu 
Kazimieiiu.

— Petnyczios vakara sude
gė “boiler house” prie Bast 
kasikiu arti czionais, per nar
su darba ugnagesiu likos už 
bėgta baisi (ksplozije 32 kati
lu. Anglekasiai turėjo apleist 
darba, nes vanduo pradėjo nž- 
yminet kasiklas. Ugnageeei 
iez Athlando ir Giradvillee 
pribuvo in pagialba.

Mechanicsville, N. Y.
— Darbai gerai eina, uždar- 
bei geri, Lietuviu randasi apie 
35 familijos ir pavieniu daug 
daugiau. Jaunimas labai nesu
tikime gyvena, isz priežasties 
stokae mergynu, jagu iszkur 
kokia pribuna tai tuojaus ap- 
eiženije, o jagu iez kur pri
būtu pora tuzinu tai gau
tu po gražu vaikyna.

— Del nekuriu naezliu p. 
Baltruviene labai reikalinga.

Emeigll,. Pa,. — Darbai 
gerai eina net viskas braszka,

— Lietuviu nedidelis būre
lis, ir visi gražiai užsilaiko.

Canton, Ill. — Darbai ge 
rai eina, uždarbiai geri, iez ki
tur pribuvusiam darbas nesun
ku gauti.

— Oras gražus.
— Lietuviu pusėtinas būre

lis, ir visi sutikime gyvena, tik 
tais del nekurioe jaunamartes 
kuri nemažai sarmatos prida
rius iezsidanginu in platu svie
tą su kokiu piielaidiniu, labai 
reikalinga p. Baltruviene.

Baltimore, Md — f 28d- 
Lapkriczio po sunkiai ligai at
siskyrė su ezuom svietu a. a. 
Antanas Dailidome, kurie sir
go apie vienus metus, velionis 
buvo 45 metu amžiaus, ir per
gyveno ameiikia suvirezum 30 
metu, prigulėjo in dvi paežiai 
pines draugystes V. Kudirkos 
ir D. L. K. Keistu ežiu paėjo 
iez Kauno gub., Radviliszkes 
miestelio, jagu kas isz giminiu 
norėtu platesniu žinių atsiszau 
kite ant adreso.

Mrs. Dailidoniene 
308 S. Paca St.

Baltimore Md.

Winnipeg. Canada.
— Diena 12 Lapkrczio at

sibuvo puikios vestuves p. K. 
Dopkuno su panna Donreele 
Juszkevicziute. Svodba atsi
buvo puikei ir malszei. Vėli
name jaunavedžiams vaikucziu 
kaip pupueziu.

— Atsibuvo czionais ir ki-

kij sėdėt kvailas kaip sėdėjo 
pirmiaus.

Priesz 50 metu Mariampoles 
apielinkej, kaime Triobliszkiu 
J. R'iskie pirmas nusipirko 
akselius maszina už 35 rub. 
Su vienu ratu ir trimi peileis. 
Pajutę ūkininkai kitu kaimu 
naudingumą tokios maezinoe, 
mokėjo Ruezkiui po 1 rubli 
in para ir, maszina vežiojosi 
nei stebuklą vienos nuo kito. 
Pirktis patis sau kad ir pasi
turinti nenorėjo, nes gailėjo 
iszduot 35 rub. Toliaue po ke
liolikos tik metu tapo inžiure 
ta kad tokia maszina yra ūkė
ja didis gerumas, pradėjo ir ki
ti pirkinet akselines maszinae, 
o nekurie net veja pasikinkė 
akseli su maezinom pjovė. 
Apie lauku iszdirbimue su pa
gerinimais, eznektos nėra, nes 
daugiaašei būdami kaimuose, 
vien negalėjo kaip iszmano 
panaudot žeme, o kiti net ne 
iszmane, nes rasztam duris bu
vo uždarytos, tai praecziokeliai 
protaut net neturėjo proga, 
nes baime isz visur siege nuo 
valdžios.

Gerai, valdžia nedave nau
dotis net maldaknygėmis nau
jos spaudos, bet ir kai kurie 
kunigai tos spaudos, nežine 
del ko nekente. Mat kantra- 
bandistai iez Prusu gabendavo 
knygas, tai muset parneszdavo 
tn fnu ir, kaip atsimenu a. a. 
kunigas Senkus bare kas perka 
bent nuo ko religiezkue daik
tus. Jisai sake — kad už reli- 
giezka daikta nevale niekam 
imt daugiaus kaip jisai pirk
damas mokėjo. Taigi ir mal 
daknyges kuntrabandistai par 
duot nelabai galėjo, o tuom 
tarpu kunigas Miliauskas tu
rėjo sklodus iez Prusu parga 
bentu maldaknygių, ir jas 
žmonėms pardavė. Gerai kad 
nabaga niekas nepaekunde 
valdžiai, o but vidutinei nu
kentės.

Tai ka gi galima ir sakyt 
apie pakylima tuomet žmonių 
proto saligose gyvenimo, jeigu 
ir prie maldaknygių sunku 
buvo prieit, bet tais vie-gi 
gaudavo nore per kunigu tar 
pininkyste.

Rusijos valdžia drausdama 
lietuviu spauda savo tarpsie
niuose davė gera proga pasi
pelnyti biznierieme spaudos 
Prusu ir gana daugel pinigo 
isz Rusijos in ten nuvaževo.

Rusija savo szali skriaudė o 
Prūsams uždarbius dare.

Apie kitokio turinio rasztue, 
nėra eznekos ik laikui Auszri- 
ninku.

Aufzrininkai pajudino žmo 
nes tik tautiszkam klausime, 
toliaus “Ūkininkas” bei “Var
pas” nors Prūsuos iezeidamae 
rode ekonomiezko kylimo ke
lia, bet kas isz to, kad Rosijoe 
žandarai skaitytojus gaude ir 
baudė kaip kokius szalies ne
vidonus.

Iki daleidimo spauda, Lie
tuvoje nebuvo kelio pakelt 
ekonomiszka gyventoju klau
sima o, ūkininkai suglaudę 
ausis, sotinosi netikusiais, ne- 
atsakaneziais ežiam laikui 
ūkio vedimais.

Kas-gi galėjo tikėtis, kad 
užuito lietuvio iszliko teip il
gai dvase pilna gyvybes ir ga 
bumo būnant surisztomis ran
komis?

Prapuolė Karve.
Visai juoda, be ragu, pra

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

Frank Kender 
(ag Mores, Pa.

tos vestuves kuriuos be pesz- 
tyniu neapsiejo. Geda, jog 
žmonis ne turi tiek iszmanimo, 
jog ymant teip svarbu sakra- 
menta moterystes šukele mai- 
szati iez ko visi evetimtauezei 
turi nemažai juoku o muso tau 
ta nukeneze nužeminimą.

Gyvybe gabumo, dvase nar
si užsiliko pas lietuvi nuo anų 
senu laiku neiezgesiusi ir, led 
valdžia atriezo panezius nuo 
ranku, daleido spauda, pasipy
lė yvairiausi užmanymai ir 
darbai, radosi agronomai pa- 
gelbon nuvargusiam ukinin- 

riezasi, ge-— A. M. V/kui, radosi vadai,

Ant pardavimo
Puikus biznavas namas ant 

W. Center ulyczios Mshanoy 
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. Rsndos gal 
lengvai atneszti 50 doleriu ant 
menesio. Parsiduos neperbran 
giai. Atsiszaukite ka greieziau- 
ee po No. 526 W. Centre St. 
Mahanoy City, Pa.
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RovalClub Rye kvorta $1.00 
O. B. C. ” ” .75
Monongohela ” ” .50
Cognac Brandy ” 1.00
French Cognac ” 1.75
Ruskas Sznapsas ” 1.50
Ruskas Kimelis ” 1.50
Rut-kas Viszniu Vynas ” 1.90
Apricot Brandy (saldus) ” 1.00
Port Vynas (Imp.) ” 1.50
Pott Vynas ( Uom.) ” .75
Port Vyi as Baltas ” 1.00
Tokay Vynas Baltas ” .75
Orange Vynas ” 1.00
Bananna Vynas ” 1.00
Ginger Brandy ” .75
Pepermint Sennaps ” 1.00
Rock & Rye ” l.<»0
Kuinas ” 1.00
Benedictine (Dom.) ” 1.25
Benediction (Imp.) ” 2.50

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

iii O Mahanoy City, Shenandoah, 
vjLI Įlieti 1 S Mt.Carmel, Landsford.

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 k>j 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.

W.TRASKAUCKA5
Pirmutinis LUtunUskat

GRABORIUS

Laidoja Kunea Fmkv
ir VotisuM Pk-4 rąžiusią 

Krunėto Dslftus b L L 
atlieka ka ®oęeritvuot ir prakišo* 

Ja vtns BŪoeiaia rcitiixti krenpklUa į- 
o bualla vUniKje

VY. Ontre 8L Makaka? CD

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 galėsite 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 mergaiozitp 
Kaldros, Blanketai, Plunksnos ir t. t., gausite pas mus geriaus pirkti negu 
kitur.

lUkn Hlnhr. ( t3^*Paa mus dirba Lietuvaites, j ] 122 W. Center Str.
lUUUlUUll l Mahanov City, Pe

.\o 100

2

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

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS^
6 arsiu Ll etuv Iszku-Lenkl szku Vi liti

a3 (/)

w.
520-522 W

KAS GI

• ‘•Kovoje” rai 
į įiote, kai kr 
J įiepojoje 14 > 
■ palėkei jas iez gj 
‘ ® Amerikoj

Galima narni 
ips Tumas i 
jmenkos gyvei

Kiekvienas Lietuvisikas Sztorninka|l® k ? 

teipgi privalo užlaikyti visada mi 
puikias Lietu visikas Gyduoles 
Bito ruošė ant pardavimo, kad, mus | 
tautieciei reikalaudami galetu.nusi 
pirkti ir nereikalautu isiduol

įjjeformoj, irę 
f(isi pnint iezeiv 
Tukt iez lietuvi

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

ienintele Lietuviszka Banka po priežiūra Valdžios. Priimam pinigus suezedinimu, 
pradedant nuo $1.00 ir daugiaus. Mokame 4 procentą už sudėtus pas mus pinigus, 
priskaitant kas puse metu. Parduodam Laivakortes aut visu linija ir geriausiu laivu 
ir suteikiam visokias r<xlas kelionei. Lzdirbam visokius Rejentalnus dokumentus Lietuvai 
reik*’! iu<u. k reinkites prie vieninteles Lietuviszkos Bankos virsi paminėtu adresu.

Jeigu neturi mano katalioga, tai 
prisiusk už 2c. pacztine marke o 
apturėsi dideli puiku katalioga, kuria
me rasi visokiu geriausiu zirmoniku, 
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"!X5K'«.I.
■ *■■■ ■■ 1 ■■   ■ Kr-------------------------

e™™™
Didele knyga api 1300 puelapu 
Visos 6 dalis druciiai ir puikei 
apdaryta. Kasztus nusiuntimo 
mes apmokame. PREKE TIK $4 
W. D. Bocxkowdd-Co.

MAHANOY CITY, PA.

KAIP PASILIKTI AMERIKOS PILIECZ1U.
Knygute Lietuviszkoj ir Angliszkoj 
kalboje, turinis instatimus apie pilie- 
tyste, klausimai ir atsukimai kaip isz- 
siimti popieras. Suvienytu Valstijų 
Konstituozija ir Konfederacijos strai- 
psnei. Lietuviu Amerikos Ukesu 
Klobas matidamas reikalą, iszleido 
szia knygute. Preke tik 25c. Todėl 
norinteje gaut ežia knygele siuskite 
pinigus per paczta (Money-Order). 
Lithuanian Am. Citizens Club

Dykai auksinis laikrodė
lis.

Mes prisiueim kožnam už 
dika del apžiūrėjimo puiku 
auksu lieta ant 10 metu gva- 
rantuota laikrodtli vertes 
$11 50 kas prisius savo aiszku 
adresa ir už 25 centus štampu, 
ta laikrodeti mes parduosim 
už $7 00 tik per 40 dienu 
Apžiurejias jaigu matiei kad 
ira vertas tu pinigu tai užmo
kėk 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 etampa ad 
risae. (66 o?)

K. J. Krauchelun, 
120 Grand St.

Brooklyn, N. Y.

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

VISOS
MOTERIS

Jaigu kada busite

PHILADELPHIA, PA.
Tai užeikite in 

J^IETUVISZKA OTELI

JUOZAS 0K1NSKAS
(LOCNININKA8)

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

Užpra«zora visas Moteris kurios geidže 
pasilikt “Sveikos ir Drūtos” pilnos givybes 
ir moteriszkumo, kaip tai kitados buvojau- 
nistoje, pribūtu pas mane ir pamatitu ka 
padarėm del kitu moterių kurios ir kentėjo 
ant moteriszku nesmagumu. Jaigu jautiesi 
silpna ir ligūsta, nesisarmatyk nes pribuk 
be jokios abejones.

Tokie dalikai yra per svarbus ant atydė
jimo ant kito laiko, o pas mus aplaikisyte 
geresne PRIŽURA ir gydimo ne kaip gau
tumėte namie no savo daktaro.

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

Wilkes-Barre, Pa.
Kur Lietu visikai ir Lenkisxkai susikalbama 
ir susi rassoma.

• ...OFISO VALANDOS... i
y Nuo 9 lig 1 ir nuo 7 lig 9 Vakare. X
• Nekėliomis lig 4 ad. popiet. T
t Telephonas: 3757 Dickinson W.
! .a. u - _ - a* _

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

margintais Konvertais teipgi knygele del 
pasimokinima raszyti gromatas, kiek žmonių 
valstijuose ir t.t. Prisiuskitentempu uz 30c 
ir raszyk koks esi o prisiusi tinkamu popie
rių nes turiu 70 visokiu gatunku.
M. A. IGNOTAS

(-LZ •>«♦(! OJ)

J^IETUVISZKASp1 I .TOGL’AFISTAS

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.

Indeda Fotografijas in Špilkas, 
Kompasas ir t.t. Puikei nutraukineja 
Post-Karczius. ParduodaReimasir t.t

Garbus Tautecriai:
Laikau už garbe pranešti i jums, 

kad jau a>z nesą dargiau ne locnmiku ne viraz ninku, ne 
darbiniku ‘ All Nations Lankoje ant 12-tos. gatves ’ 
ii kad dabar atidariau ofisą mano nauj -i vietoi

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

Beiknluona me'dtin kreiptis prie savo seno pažįstamo po 
tokiu adreso-

Porilas V. Obiecunas, 22-nd. ACsrson Sts; S S.Pittsburgh,Pa.

raszykite pareikalaudami mus gydac 
les, nes geras uždarbis; parduokvv 
musu tyras Lietuvisikas Gyduolėj 
kurias mes gvarantuojame.
Egiutero No.l..............................25<
Egiutero No.2........... ..................
Zmijecznik...........25c., 50c. ir $1.0(
Gumbo Lasiai................
Meszkos Moetis...............
Trejanka.........................
Lininientas vaikams.......
Gyduoles nuo Kosulio.. 
Liepiu Balsam as ..........
Anty-Lakson del vaiku 
Milteliai vaikams nuo E >• " ....
Vanduo nuo Akiu..........
Ugniatraukis..................
Skilvio Laszai............... ...... .
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir 

Kruvinosios.

r"“kunigMnes |

ianomet matetr 
.2o< „ ,,50( ūmiuose t 
'jjĮ ii kokioms nors

.............ag zuturet jauniu
.2& jin iuei'yite; tai 

Kimįuullžfi: i-i'?“ Tumas kai| 
” nuo Kirmėlių del suaugusiu 3į| Bjį0] tDri prog 
mduo nuo Akiu..................... .,25-J * * 6

•26 įsirita lietuviu 1 
^inrai, isztvirkimt 

.75
‘Uicure’ arba gyd.Rumatyimo $3.5 
Gyd. del nemalimo Pilvo........... 50
Milteliai apetabdymui Galvos 

skaudėjimo........................... 1
Laszai nuo Dantų.......................10
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo

RUSISZKA — AMERIKONIŠKA — LINIJA.
_ 7 PUIKIAUSI. DIDZ1AU81 IR GBEIl'ZIAUSI GARLAIVAI— 

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

In Rotterdama 8 Dienaa. In Llbawa 11 Dienu. I ( Czar, 14, Gruodžio (Dec.)Ml Treczla Klaaa Į23 UVnrlS - 88- " "
p5 Antra Klaea pO iezhewNorko f Kurnk , 11, Sausio (Jan.)
$60 Pirma Klasa $70 ] Apie daugiaus daelzinosite pas muso agentus arba
A. E. JOHNSON & CO., (General Paiienger Agfa.) 27 Broadway, New York, N.Y.

MERCHANTS
BANKING TRUST COMPANY

MAHANOY CITY, PENNSYLVANIA.
Valstijos Kasijerius turi 

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

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

D. M.Graham, Prezidentas.
W. Rynkiewiciia.
J. Hornsby.

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

A. Daniszewiciia.
L. Eckert,

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

AGmmiROTDWBAMS
Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje 

turiu dideli agentūra ir kontora bankini 
savo locnam name vertes $12,000.00 
Parduodu laiva-kortes ant getiausiu 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. Ądresavokite sziteip: 

A. J. KEYDOSZ1US, 202 Troy St. Dayton, Ohio.

KORKIN) GALAIS

Gerumo, kuris užganadina kritiszkiausia rūkytoja. 
Padaryta yra isz geriausiu maiszacziu Turkiszko 
Tabako, tinkimo visiems rūkytojams.

Neperseniai ekait 
19 aaiuose kad iez V 19

_____________ S di lokoninkue jez 
Geležinis sudrūtintojM sveikatos 50 i:)r6 klizimaii 

į1® į, bet dabar vėl ran 
■60 Ttjimm kad jezo 
’35 .nelijo! lauk nevar 
jie nitai wko turės serg 

pilt aiptol protest

Vaistas nuo Papauto. 
Gyd. nuo Grippo......
Plauku apeaugotojas.. 
Muilas dėl Plauku.... 
Milteliai nuo Kepenų. 
Rožes Balsamas..........
Kinder Balsamas........
Bobriaus Lasiai.........
Sivelnintojas.............................. .
Kraujo valytojas..................... $2. C
Nervu Ramintojas..................$1.0 '
Egsema arba odos uždegimas 

pas Vaikus...................... $1.2
Pleisteris (Kasztavolo)...............
Pomada Plaukams................
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise. 
Gyduoles nuo Piemens.........
Vengrisikas Taisytojas Ūsu-. 
Inkstu Vaistas..............25c. i
Akines Dulkeles....... .................
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba 

abeln&i skausmo ir skarbutis $1.2
Gyd. nno Parku ir Niežu....... (12
Gyd. nuo Dedervines. 
Gyd. nuo T

•»1.

jirnim iez tikru sz 
u kid vienoj di 

pakele kui 
te ir teip: Nuo v 
ubus kokias psroc 

’■ “■■•"“j įaili skniteinese, tu 
vye

p kasa. Szitokio ps 
7“^------ 7---- 7 feiiu niekur ne buvoLictnviezkas Agentas

SZIPKOHCZIU m SIUNTIMĄ PININ “'j*1™68ldokles' M 
įtu ir vyskupas reiki 
i aro kunigu pagai 

prisakymas deszii 
iez pilno.

Lictuviszkas Agentas

Parduoda S zipkortes antgeri 
linijų in ir isz Lietuvos. Siu 
Piningus in Visas Dalis Svieto g uL'etūvaitifl apraezydt 
pigiai ir teisingai. Raszikitlj 
mane o gausite teisinga atsakim 
Teipgi užlaikau dideli kroma vii 
Valgomu Ta voru ir Buozeraa

Fr.Petraitis - Clymer,®^, kad “jos c

‘Dnngo” 48 No. iez 1

laos vakaro inepud 
I, igrains buvo koncertą 

sais, bara merginas

IszradimasNaujas

a kalbėjosi vien angį 
o iietuviezkai sakėsi

femitie tais mergi 
i per laikraszti k"li 
teisingai ir, tokiu te: 
be lavos kaimenes j 

®ni ne tik Pittstone, l 
m mieste ir mies 

lietuvaitis padyvija jo
Aprasziiua siunezia dy^ tad teip elgeei i 
Kaip galima apsaugoti no ligų ii illoi vidutiniu mokei 
iszaigydyti be daktaro visokias M {

Plauko puolimą ir užsiauginin 
Nežali, Papuozkus, Pleiškai 
ir kitas panaszias ligas.

Nekuriama apgavejams dakta 
inmokate po keletą desetku d( 
už neiszgydima. Naudokytes g 
isz szitos progos. Raszykite tu 
ant adreso pas Specialistus:

Drs. Brundza &
B’dway & So. 8*th. Erooklv
'APSZVIETA’ Moksliszkai Istoriška

'amai

pat 48 No. “Dra 
pranesza kad Ch’cig 
funnier o minyszkini 
Storiuje yra 67 me

>m 
■komis, o kitos prirei

'hd teip apareziai liete
paly tinti daug isz Lietuviu pr I Ipucziasi in minyszk 
gyvenimo, spausdinta priesz 20 
su 780puslapiu, preke:

Apszvieta, apdaryta $1.23
Mainieris ir LeberissuOO pus.

Gaunama pirkt tik pas:

loriūs, tai kas žiu ar jc 
'gerai apsimislino api 
"b gyvenimo iszligae.

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

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

Adresą vokite:

B.S.YANKAUS
154 Nassau Street

New York, N.Y.

Lietuviszka Agentūra
Laivakoroziu ant geriausiu Laivu 

in Lietuva ir atgal. Teipgi siunoziu 
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.

Bu godone

Viktoras Lapinskas 
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.

STEBĖTINOS
SATINOS DOVANOS

Susidedanti isz puiku eatinos 
paveikslai Karalienu, Indijonu 
Karunu ir t.t. randasi kožnam 
baksuke

-urn
Cigaretuose

10 už 5c.
Parduoda Visi Prekejai.

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

P. LORIIXARD CO.

T. Astramski, 943 S. 2nd. SI., Phlk _ , _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ "snytu Valstijų gyven

B. RAGAŽIN SK Ujar busenti demokratr

Sziomis dienomis muso 
B Ragažinskas pargabeno 
garimu, AmerikoniszKu ir 
Galima gaut visokiu Arielka,, 
Arako, Kimelio, Dziniu ir 1.1 
Teipgi skambanoiio Alaus ir Po 

Duokyte dabar orderi o bus 
pristatyta in namas,

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

blogumas rokuoja kad 
Blogi laikai, 

vie-gi inepet, kaip

kad 
8u-

pranesza, 
Basanavicziaus 
kandidatūra Damon 
del to, kad paeiea- 

^•■yra demokratas ir jo 
■31 telpa visokiu tikėji
mu, Kunigas Laukai-




