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KAS GIRDĖT?
llKo?oje” randame trump i 

žinute, kad kunigas Tumas 
Liepojoje 14 Spalio laikės 
pralekcijae isz gyvenimo lietu
siu Amerikoj

Galima numanyti, kad ku
nigas Tumas visur lietuviu 
Amerikos gyvenimą dar gi y 
tęs Lietuvon apibriežia negra- 
tioje formoj, ir su tuomi gal 
nori silpnini iszeivyste.

Viską isz lietuviu Amerikoj 
gyvenimo kunigas Tumas ap- 
raszyt ne gali, nes per trumpai 
čion gyveno.

Anuomet matėm Lietuvos 
laikraszcziuose bedavojant, 
kad kokioms nors agitacijo
mis plėtojantis, gal but szeip 
teip suturet jaunimo isz Lie 
tavos iszeivyste; tai-gi dabar 
kunigas Tumas kaipo buvęs 
Amerikoj, turi proga nurodyt 
Amerikos lietuviu buk nepa
sisekimus, isztvirkimus ir t. t.

Ne pereeniai skaitom laik- 
raszcziuose kad iez Vokietijos 
tada zokoninkus jėzuitus vėl■■ isua zokouiukub jėzuitus Ve. 
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tymejimus kad jėzuitus 
Vokietijos lauk nevarys, 
jėzuitai sako turės sergėtis 
nžgaut aiptol protestoniezka 
tikėjimą.
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Gaunama isz tikru ezaltiniu 
iinia, kad vienoj diecezijo 
tpknpas pakale kunigams 
dokles ir teip: Nuo visu in- 
plaakimu kokius parodo pra- 
baszcziai skaiteinese, turi 10- 
taprocentą atiduot vyskupui 
in jo kasa. Szitokio padotko 
pirmiaue niekur ne buvo apart 
szventpetrines dokles. Mat re
gis kad ir vyskupas reikalauja 
nuo savo kunigu pagal baž
nyčios prisakymus deszimtine 
atiduot isz pilno.

“Draugo” 48 No. isz Pitts- 
tono Lietuvaitis apraszydamae 
19 dienos vakaro inspudžius, 
kaip gražus buvo koncertas su 
dainomis, bara merginas lie
tuvaites už tai, kad jos dau
giaašei kalbėjosi vien anglisz- 
kai, o lietuviszkai sakėsi ne
mokau.

Lietuvaitis tais merginas 
▼ieazai per laikraezti k«lioja 
gina teisingai ir, tokiu tely- 
eziuku be savos kaimenes yra 
litektinai ne tik Pittstone, bet 
kiekvienam mieste ir miestu
ku Lietuvaitis padyvija joms 
ypatingai kad teip elgesi net 
studentkos vidutiniu mokslai- 
nn. Ne gražu ir ne gerai pa
virst in ižgamas.
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Na kad teip sparcziai lietu
vaites spiecziasi m minyezku 
klioeztorius, tai kas žin ar jos 
visos gerai apsimislino apie 
miniezku gyvenimo iszligae.
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8avienytu Valstijų gyven
tojai labai placziai posmuoja 
link dabar busenti demokratu 
reda Daugumas rokuoja kad 
los vėl blogi laikai.
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"Szaltimis" praneeza, 
dr. Jono Basanavicziaus 
Valkuose kandidatūra Dūmon 
topaolusi del to, kad pasisa
kęs jogei yra demokratas ir jo 
partijon telpa visokiu tikėji
mu žmones. Kunigas Laukai-

Turkai bėga in Stambulą.

EISTEKED AT’ THE MAllANOY CITY. Į-A POST O1T1CE 
AS SECOND CLASS MAIL MAI ILK.

Turkai pasibaisėja jog Bulgarai isztikruju inejs in Kons
tantinopoliu, pradėjo greitai surinkti savo Iccuaetes, krauti 
ant vežimu ir persineszti per Dardaneliu in Stambulą.

Žemiau paveikslas perstato bedratini telegrefa kuris yra 
parengtas ant balno ir uždedamas ant arklio. Tik Bulgarai 
buvo ant tiek iszmanus, jog pirmiause pradėjo naudoti bedra
tini telegrama.

tie gavės 25 balsus, tapo iez- 
rinktu Dūmon atstovą kun. J 
Laukaitis laimejas del to, kad 
pasisakęs jogei esąs kriksz 
czioniu demokratas. Genaus 
reik sakyti kad kataliku de
mokratas, nes tas kunigas pra
voslavu bažnyczios 
vis negins.

Ko-gi ir norėti?
Basanaviczius save

(SZ VISU SZALIU.

reikalus

tai

Jeigu dr. 
priskaitė 

prie demokratu kur telpa vi
sokiu tikėjimu žmones,
apkvalytiems žmonėms tas 
teisingiausis iszsitarimas ne
pamėgo, jie mėtėsi iszrinkt ku
nigą Laukaiti geriaus negu 
visiems toli žinoma dr. Basa- 
navieziu. “Viltis” už Basana- 
vieziu duoda rinkikams velniu, 
ir teisingai toki akli rinkikai 
verti ne ko kaip velniu.

Dūmoje atstovams tur rupet 
lygei reikalai visu szahes gy
ventoju, o ne vienu pravosla
vu, kataliku, evangeliku, 
sztundistu, staravieru ar kitu.

Dienrasztis lenkiszkas 
“Dziennik Dla Wszyetkich” 
dabartine Duma teisingai pa- 
vad na Popska Durna.

Valdžia nepaklydo duoda
ma Dūmoje krėslą dvasiszki- 
jai, nes isz kalno žinojo kad 
dvasiszkija Rossijos kokia ji 
nebebut rems reikalus val
džios, o ne nualintos Rossijos 
žmonijos, teip pat kaip ir bu
vo prie Katarinos terpsienuos 
Lenkijos.

Apipleszimas karaliszko 
grabo

Turyn, Italije. — Grabas, 
kuriame silsejosi kūnas kunin- 
gaiksztienes naszles už Genuos, 
bobutes tebyrio karaliaus, Ii 
kos atidarytas ir apipleeztae 
nuo visokiu brangenybių ir 
papuoszu. Pleszikai paymda- 
mi auskaras nuplesze lavonui 
net ausis o pirsztus nupjovė 
idant lengviau galima butu 
numaut brangius žiedus.

Nusiszove prie altoriaus
Bukareszt. — Konstantinas 

Mitru, kapitonas czionaitinio 
pulko, atėmė sau gyvasti per 
nusiezovima in galva, kada 
kuningas suriszinejo jin maz
gu moterystes. Kapitono Mit- 
ro nuotaka yra viena isz pato
giausiu rumunaicziu.

Metas XXIV

ISZ AMERIKOS.
Lengvamisliu noras.

tai nerviszka boba 
nusiuntė gromata 
sudo Piotrkavo pas 
buk geidže su juom

Kokia 
isz Kijevo 
ant ranku 
Macooha,
apsivest ir atsedet puse baus
mes su juom.— Tai-gi atsi
rado pleisteris ant sužeistos 
szirdies Damazelio, nes neisz- 
tikimysta Helenos Knžanauc- 
kienes daugiau jin sužeido ne 
kaip sūdo bausme.

Susimuszimas laivu
Devenport, Angliję. — Ka- 

riszkas laivas Centurion per
kirto pusiau kita laiva kuriuo 
varda nedažinojo, nes tuojaus 
nuskendo su visais. Nedažino
jo, ar tai buvo tavorinis laivas 
ar pasažierinis.
Tėvai iszbade mergaitei 

akis.
Cerbere, Francuzije. — Vy

ras su paeze gyvendami kaime 
Gave, Katalonijoi, likos suym- 
ti per kaimynus ant karszto 
darbo kada iszbadinejo akis 
savo penkių metu dukrelei 
ydant daugiau atkreipt atydos 
ant milaszirdingu žmonių lai
ke ubagavimo.

Kaimynai subėgo ant riks
mo kudykio ir atėjo in grineze 
in pati laika kada mergaitei 
iszbade akutes, nes per vėlai 
idant jiaja iszgialbet iez ranku 
velniszku tėvu.

§ Valencia, Iszpanije. — 
Kaimuoczei teip inirszo ant ke 
liu egzekutninku, jog aplaistė 
karezema karasinu kuriuoje 
gulėjo ir uždege. Vos visi isz- 
sigialbejo.

Trumpi Telegramai.
§ Silver Creek, Pa. — 700 

anglekasiu sustraikavo už tai, 
kad ne visi turėjo prisisegia 
guzikelus

§ Hackensack, N. J. — 
Ant naujei dirbanezio geležin
kelio pakylo straikas ir musz- 
tyne kurioje du likos užmuszti 
o 12 sužeido.

Žiurkes užgriauže būdyki 
ant smert

Muskogee, Okla.— Poni 
Virginia Davis likos areszta 
vota per koroneri už žudinsta 
antram laipsnije. Motyna bu
vo apsileidus ir neprižiūrėjo 
geriau savo kudykio kuri 
žiurkes užgriauže ant smert. 
Davisiene prisipažino, jog ee- 
redos nakti iezejo in miestą, 
palikdama trijų metu ku lyke- 
li vigeje kambarije, kuriam 
žinojo buk randasi žiurkes, 
kada sugrižo rado kudyki bai 
sei apgriaužta ir be gyvasezio.

Pakorė murina.
Princes Anne, Md.— Ant 

czionaitynes ukes likos pakar 
tas murinas Wesley Miles už 
tai kad užklupo ant 15 metu 
senumo mergaites, dukters bu
vusio szerifo. Pakorinimui 
prisižiūrėjo suvirszum szimtas 
ypatų. Juodas velniukas pn 
sipažino prie kaltes, sudeda 
mas kalte ant velnio, kurie jin 
gunde diena ir nakti ydant pa
pildytu teip bjauru prasižen 
girna.

Žudinsta priglaudoje del 
kalininku, Guzute 

priežaste
Ph ladelphia. — Harry 

Lyons 19 metu, buvueie kali- 
ninkas, priglaudoje del kali
ninku, ateinesze bonka guzu- 
tes iez miesto ir bandė paslėpti 
po paduezka bet užtemino tai 
kiti kalininkai ir mėtėsi nuo 
jo atimti. Lz to pakylo baisi 
musztyne kurioje Lyons liko 
subadytas peileie per induku- 
eius kalininkus. Charles Mc 
Martin ir Charles Coons likos 
aresztavoti. Teip tai, guzute 
vela paėmė viena auka

Milžiniszkas užderejimas 
kviecziu.

Washington. — Ministeris 
ukystee iždave sekanti raportą 
apie derlinga meta Suvieni- 
tuosia Steituosia, Szi met pa
ežiu komu surinko už $9,532,- 
000,000. Viskas szimet užde
rėjo pasekmingai o farmeriai 
surinko už savo darba suvir- 
ezum $105,000,000. Szeeziole- 
ka metu adgalios farmeris bu
vo laikomas ant juoko, nes 
szendien, turi jin paguodoneje 
vieur kaipo maitintoja 
svieto.

viso
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Uždraudė pardavinet 
dinerkems.

Washington, Pa. — 
pirmo Sausio, 1913 meto,
mieije sveikatos Kolumbia pa
viete iždą ve sekanti paliepima: 
Pardavimas alaus dinerkesia 
bus uždraustas visam paviete. 
“Jago kas geidže iszsigiart, tu
ri ejti in saluna.”. — Vajei, 
ka padaris lietuviszkos mote
rėles tam paviete, jago negales 
neszti alaus su dinerkems!

Užtrucino burdingieri.
Lansing, Mich.— Mrs. Mary 

Lucas isz Fort Scott, prisipa
žino, buk nužudė savo bur
dingieri Mrs. Paulina Fringel, 
kuri buvo dingus nuo kokio 
tai laiko, su pagialba truciz- 
nos. Lucasiene užvidejo Fin- 
gelienei, buk toji susinesze su 
josios burdingieriu kuri labai 
milejo. Kuna palicije rado 
skiepe sumaiezyta su kalkėm 
kuri jau kone visa sunaikino.

Reikia stebėtis kad pas mus 
lietuvius yra tiek daug tokiu 
lengvamisliu žmonių, kurie 
jeezko to ko nepamete ir tiki 
in tokius virsz gamtiezkus ste 
buklus raganistas ir kitokius 
sapnus.

Man kaip esant prekystėje 
ir garsinantes laikraszcziuose 
pnsiuneziu savo katalogan 
nuo Armonikų, knygų ir ki
tokiu mažmožiu, žinoma gau
nu nemažai laiszku, tarp ku
riu reikia pastebėti, kad reik 
deezimta dalie atsiezaukia su 
tokiais praszymais, kaip via 
praszo prisiuneti tokiu gyduo
lių kad prisivilioti mergina 
kad jin mylėtu, kad prisiuneti 
toki pinigą, su kuom galėtu 
iszvesti isz kito kiszianiaue 
tikruosius pinigus, kad pri- 
siunsti “ Juodaknyge” i«z ku 
rios galėtu vieko padaryti, k. 
t. tapti nematomu, kad vir- 
szum vandenio galėtu vaikez- 
czioti, ir t. t. ir t. t. Neyetabu 
kad atsiranda tokiu gauda 
graeziu, kurie isz szitokiu 
lengvamisliu ar kaip juos pa
vadinus pasinaudoja, ir jau 
yra pagarsėja du lietuviai 
kaip tai Mockus velniu tėvas 
ir Pupauckas raganius, pasta
rasis neseniai iszejo isz patai
sos namu prasėdėjas 6 mene
sius, o pirmasis vietoj kokios 
ten praszytos “J uodaknyges” 
pasziusdaves lentos galan ir už 
ja priėmėjas užsimokėdavo po 
tO dol. ir po daugiaus. Asz 
nesistebiu iez tokiu atsitikimu, 
sako priežodis “kad kvailas 
duoda, tai kytras ima”, bet 
visgi musu laikraszoziai turė
tu daugiau pasigailėti tu 
“kvailiu” jie ir-gi nekalti 
kad tik tiek žino, reiktu kada 
nekada iszaiezkint, jog jokiu 
“Juodaknygiu” nėra, yra 
“baltaknyges ’ arba pamoki- 
nanezios, isz kuriu skaityda
mas, gali visko iszmokti, kas 
tik yra žmonių protu galima, 
knygos supažindis ji kaip ga
li tapti mechaniku valdyti ir 
padaryti yvairias maszinas, su 
kurioms sau ir žmonijai nauda 
atneszti gali.

Nekuriems iez tokiu atsi- 
szaukusiu asz pats atsakau 
laiszku, kad nejeezkotu pana- 
ežiu negalimu daliku, nes be 
jeszkodamas, užeisi ant tokio 
meisterio, kuris iez tavęs iszvi- 
lios tik keletą deszimcziu do
leriu, kitu laiezkus numetinetu 
in gurbą, neturėdami laiko 
ateakyneti, užtai ir szuomi 
kart pasistengiau paraezyti 
bent kelis žodžius “Saules” 
skaitytojams, kad apsisaugo- 
tumet nuo žuliku ir nejeezko- 
tumet nebutu daliku. Ver- 
cziaus nusipirkite geras pamo- 
kinanczias knygas, tai ezimte 
riopa nauda ingysite, o asz jo
kiu raganiszcziu, juodakny
giu ne gyduolių priviliojan- 
cziu merginas nepardavineju, 
mano apskelbimas sziame 
laikrasztin yra ir ten pasaky
ta kas galima prie manes gau
ti. M. J. Damijonaitis.

(Ponas Damijonaitis isz 
Chicngos yra pardavėju viso
kiu daigtu: armonikų, žiedu, 
ziegoreliu ir t. t. o už jo tei- 
singysta liudiję szimtai ypatų

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

Tamaqua, Pa.— Darbai 
gerai eina, kasiklos dirba kož- 
na diena.

— Lietuviai puikiai užsi
laiko ir sutikime gyvena.

— Keletą lietuviszku bo- 
belku staigei apsirgo bet isz 
kokios priežasties tai niekas 
nesztant pasakyti.

— Lietuviszka parapija Sz. 
Petro ir Povilo nupirko Well- 
day lotus ir 7-ta diena ežio 
menesio aplaike visus reika
lingus rasztus. Lotai randasi 
gražioj vietoj ir užima plota 
žemes 100 pėdu ploczio per 
150 pėdu ilgic. Yra sakoma 
kad po Velykų pradės statyti 
didele murine bažnyczia. Pra- 
baszczius szios parapijos yra 
Knn. P. Gudaitis kuris teip-gi 
turi parapija ir Coal Dale.

— Parapija Sz. Petro ir 
Povilo, laikys dideli balių an
tra diena Kalėdų ant Wakers 
sales. Kaip girdėt tai tokio 
didelio balio da Tamaqua nie
kad ne buvo.

— daigu esate isztroszke tai 
užeikit iszsigiarti gero gėrimo 
pas Juozą Bartnicka, 348 E. 
Union St.

— p. S. Luckas atydare 
nauja Pool Ruimą ir cigaru 
Sztora po No 109 W. Union 
ulyczios. Dabar czionaitini 
Lietuviai turės kur linksmai 
praleisti laika. Jisai teip-gi 
parduoda visokius cigarus, ei 
garėtus, pipkee, tabaka ir 1.1.

('501 oi)

Philadelphia, Pa
— Skaitydamas “Saule” 

užteminau daug žinueziu isz 
muso miesto, bet niekas nepra- 
nesze apie sz. Jurgio parapi
jos nesutikimus su jklebonu 
kun. Miluku Parapijonai ap- 
leidineje parapije o dydesne 
puse jau atsimetė o nekurie 
geide net neprigulminga para
pije sutverti. Komitetas buvo 
jau tris kartus pas biskupa su 
praszimu, ydant duotu kita 
kuninga nes parapije mažinasi 
o bedieviu priviso daug. Ne
žino ar juju praszimas bus isz 
klausytas ar ne.

Norints parapije mažinasi 
už tai daugiau priauga sąna
riu klubuose. Parapijonai yra 
nupuolė ant dvasios ir tikėji
mo isz priežasties kad neturi 
gero dvasiszko vadovo.

— Studentas.

Ramsey, Ohio. — Darbai 
gerai eina už darbiai nemen
ki, isz kitur pribuvusiam dar
bas nesunku gaut.

— Lietuviu tik viena fami- 
lija ir keli pavienei. Czionais 
patiko baisi nelaime viena ga- 
lieijona, kuris parsinesze kia- 
ge parako ir su pikiu reže no
rėdamas atmuszt bet parakas 
eksplodavo ir liko sulaužyti 
du szonkauliai ir baisei apde 
gintas, nelaimingas buvo gy
vas 8 vai. po tam atsiskyrė su 
szuorn pasauliu, velionis buvo 
21 metu amžiaus.

rara ra

Didele knyga api 1300 pasilipu 
Visos 6 dalia drueziai ir puikei 
apdaryta. Kasztus nusiuntimo 
mes apmokame. PREKE TIK $4 
W. D. Boczkovslti-Ce.

MAHAN0T CITT.PA. |

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- 
duos nebrangiai ba locninin- 
kas pirko farma ir turi par
duot szituos namus. Apie dau- 
giaus dasižinosite pas.

Chas Zenas, ( goi °1) 
Box 125. New Phila.

Silver Creek, Pa.

So. Wilmington, III.
— Darbai pradėjo geriau 

eit bet vis da neiszdirbam pil. 
na laika.

f 29 d. pereito menesio 9 
vai. vakaria, atsiskyrė su szuo 
pasauliu Antanas Chekaitis, 
palikdamas dideleme nubudi
me paczia, dvi dukterie, ir 5 
sūnūs, vyriausia turinti 16 me
tu amžiaus o jauniausias 3 me
tu, nabasznykas paėjo isz Su
valkų gub, Kvietiezkiu kaimo, 
Senapiles para , velionis sirgo 
per 21 menesi ir 14 dienu, per
gyveno ant szios pasaulės 53 
metus, amerikia pergyveno 29 
metus, velionis buvo labai do
ras žmogus ir nog visu milin- 
tis, nabasznykas buvo labai 
apszviestae žmogus ir buvo 
skaitytojum “Saules” per ilga 
laika.

Tegul silsisi amžinam paka- 
juj.

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

— Oras gražus.
— Lietuviu nedidelis būre

lis, apie 9 familijos ir apie 25 
pavienei ir visi sutikime gyve
na, tiktai vaikynai ka labai 
nuliude isz priežasties stokas 
mergynu jagu pr.butu kokia 
pora tuzinu tai gautu po gra
žu ir dora vaikyna.

Homestead, Pa. — Dar
bai gerai eina, žmonelių be 
darbu nematyt, tik inžinieriai 
ir braksmonai sustraikavo jau 
dvi nedėlios o skebsu ira pilna.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis isz tu visokiu atsiranda. 
Del nekuriu moterėliu ir vy
reliu p. Baltruviene labai rei
kalinga ba per daug in gery- 
ma palinkę.

Chester, Pa. — Darbai 
gerai eina net viskas braszka, 
isz kitnr pribuvusiam darbas 
nesunku gaut.

— Lietuviu didelis būrelis 
bet nevisi sutikime gyvena, 
daugumas labai in girtuoklys
te palinkę, isz ko žydelei labai 
džiaugėsi ir daro gera pelną 
Nekuriom motereliem p. Bal
truviene labai reikalinga.

Morgan, Pa. — Darbai ge
rai eina, uždarbiai geri, nog 
40 lig 60 dol. pedes gauna.

— Lietuviu didelis būrelis, 
ir visi sutikime gyvena.

Centralija, Pa. — Darbai 
gerai eina, isz kitur pribuvu
siam darbas sunku gaut.

— Lietuviu mažas būrelis, 
daugiausia czionais apsigyve
nę nugarai.

— Oras gražius.
— 7 Gruodžio likosi už- 

musztas vienas angliakasis o 
du sužeido.

Morgantown, W Va.
Žmonis nerugoje czionais 

, ant bedarbes. Uždirba gerai, 
, darbo mažai kas jeszko ir yra 

visame užganadyti.
— Diena 4 Gruodžio atsiti 

ko czionais baisi nelaime ant 
geležinkelio. Jaunas vaikine- 
lis, apie 16 metu senumo, už 
sikabino ant tavorinio trūkio 
nes likos perpjautu ant ketu- 
riu daliu. (Korespondentas ne 
danesza kokios jisai buvo tau
tos).

Groat, Falls, Mont.
— Darbai gerai eina isz ki

tur pribuvusiam darbas nesun
ku gaut.

— Lietuviu randasi apie 7 
familijos ir apie keletas pavie- i 
niu, mergynu visai nėra. Lai
kraszcziu in czionais pareina f

Riverton, Ill — Darbai 
gerai eina, uždarbiai nemenki.

— Lietuviu didelis būrelis, 
isz ju tarpo, visokiu atsiranda. 
Del nekuriu moterėliu ir vyre 
liu p. Baltruviene labai reika
linga.

— 8 d. Gruodžio 8 vai. ry
te patiko nelaime 19 metu 
Augusta Urboną, kurie likosi 
baisei sukolieczytas, o kalte 
kompanijos, ligonis likosi nu
gabentas in szv. Jono ligonbu- dvi Saules, ir keli kiti lai- 
ti.- kraezcziai.

Dėkinga gromata isz 
Lietuvos.

Diena 10 Lapkriczio, 1912 
metas. Asz Marijona Baltasze- 
vieziene isz Ginczanu, prisiun- 
ežiu szirdinga padekavonia vi
sai redakeijei. Asz tamistom 
rodos sidabnneis žodžeis deka- 
voju po tukstanezius kartus už 
laikraszti “Saule” katra siun
tėt del manes per szi meta. 
Tas metelis buvo mums labai 
linksmas ir rodos trumpesnis. 
Ak, kad butau Amerike, tai 
niekad neapleistau skaitus 
“Saule”, bepalovos jaja skai- 
tytau, nes Amerikos moteres 
turtingesnes ir piningeliu joms 
ne stokas, nes gali lengvai už
dirbti, bet Lietuvoi, mano 
Dieve, moteres turi sunkei 
dirbti ir neturi ne kapeikos 
prie saves. Da karta isztariu 
visai redakeijei, už toki puiku 
laikraszti, norints skaitem 
daug laikraszcziu bet ne vie
nas ne davė mums tiek links
mybes kiek “Saule” kuria su 
noru skaitau ir net miela klau- 
šit. Kad jums Dievas padėtu 
laimingai ir raszyt lig smert. 
“Saule” padidina žmogaus 
protą, veda visus ant teisingo 
kelio ir mokina kaip reik ant 
svieto gyvent ^ir Dieva milet. 
Ak, kad jos klausytu visas 
svietas kaip ji mokina, tai ir 
po smert butu geriau.

Siuncziu szirdinga padeka- 
vone ir mano valkelei visai re- 
dystei už “Saule” kuri iszmo- 
kino mano vaikelius skaityti 
per szi meta. Nekarta mano 
vaikelei kalbėdavo: “mamyte, 
kaip murai atsiligyt, tam dedei 
Matoniui, kurie iszpirko ta 
“Saule” ir tiems ponams ka 
paraezo toki gera laikraezti. 
Ak, kad mes juos daeiektu- 
mem, tai nors rankeles pabu- 
cziuotumem, nes _kad toli, tai 
negalima, o už tai reikes nors 
sukalbėti po poterėli kad 
jiems Dievulis duotu sveikate- 
le, ka jie mums tiek smagumo 
prisiuntė.”

Laukėme “Saulutes” kas 
nedelia idant parnesztu nuo 
paczto. Iszteisybiu, mano 
grinezele buvo per maži szimet 
sutalpyt visus žmonis ka susi
renka klausyti “Saules.” Tai
gi nežinau ar aplaikysit szita 
gromata mano, kuriuoje norė
jau jums padekavot. Ak, kad 
nesisarmatytau, tai melscziau 
savo brolelio Matonio isz Lin- 
colno ydant vėl man iszraszytu 
taja ramybia (ant kito meto, o 
gal jo szeimynele per dydele 
ir sunku jam bus užmokėti už 
“Saule”. Tegul bus Dievo va
le. Da karta aeziu savo brole
liui už prisiuntima “Saules” ir 
jum brangi redakcije. Prabo- 
czykit ka menkai surasziau 
gromata, nes raszit menkai 
moku o skaityt gerai. Pasilie
ku su Dievu. — Mare B.

Isz Rosijos Lietuvos 
ir Lenkijos,

Ižguitas mlnykas gydliu 
Cariene.

Petersburgas. — Minykas 
Gregoras Raspucinas likos 
vela paszauktas in czionais, 
norints buvo iszkeiktu per 
Szventa Sinodą. Likos jisiai 
paszauktas ydant stengtųsi iž- 
gydint sergante cariene, kuri 
papuolė in dydeli nerviszku- 
ma isz priežasties sunaus ligos. 
Dr. Sonnenbergas likos pra- 
szalintas iez ciesoriszko palo- 
ciaus kaipo netinkamas gydint 
caruka ir ciesoriene.



Džimas su Piteriu,
Atėjo pirkti cigaru, 

Džimas in Magi ineimilejo, 
O Piteris isz paezaliu žiurėjo.

— Kur Piteris?

menine stovila pavirtus. Nu- 
budino net ja isz bejausmio 
riksmai kovojancziu ir atbal
siai kovos.

Sztai tas numiletinis sūnūs 
jos randasi pavojuje mirties. 
Sapnas, pranasziste garsino 
jai jo žuvimą. Klause, ar 
Dievas iszklausis jos maldos, 
ar Dievas gal susimilet ant 
piktadares ? Sielvartas buvo 
jai atsakimu.

Kaip pažeista liūte iszbego 
isz rumu ir nubėgo tiesog prie 
muru pilies, kur varmejo 
verpetai kovos. Iszskestom 
rankom kai pi kad gine nuo 
prieszo kardu savo sunu, ku
ris, nelaime, nebuvo dar uez 
pakalije jos ir griuvo pažeis
tas in iszkesta jos glebi toj pa 
ežioj valandoj kada ji prie jo 
pribėgo. Jos motiniszka ezir- 
die didesni pajautė skausmą, 
negu perverta viliczia sunaus 
szirdis. Abudu griuvo ant

vus teipgi, ant amžių, ant am
žių .... Ir sudrėbėjo iszgastin 
gai.

— Kuningo, kuningo — 
pradėjo szaukt balsu.

— Kas mane szaukia? — 
atsiliepe zokoninkas Francu 
ziszkonas, kuris lankėsi po api 
gardas delei apveikino herezi- 
jos.

Dzejes isz grinczeles, kur 
nakvojęs iszvido gulinezia ant 
žemes grafiene, kuri iszvidus 
kuninga žiurėjo in ji nusistebe 
jus.

— Kagi galiu suteikt tau?— 
atsiliepe minikas klaupdamas 
prie grafienes.

— Tevef ar tikrai esi kunin 
gu?

— Esmių juom.
— Aa, pražuvus esmių, 

man nėra pagelbos, nėra Die
vo susimilejimo.

— Neabejok apie begaline 
mielaszirdiste Dievo, kurie di

Oj tas garn's, ezposu nemažai 
padaro,

Daugeli isz svieto mergynu 
‘ iszvaro,

Sztai vela del vienos ezlektai 
atsiejo,

Garnis ant jardo, prezenta 
padėjo;

Mergyna nuo ižgasezio serga, 
Už ta dovana nuo garnio. 

O kas tame kaltas? kam blo
gai elgesi, 

Tegul dabar sau žinosi,

Severos Kalendorius 1913 metams jau iszejes. Pasiimk viena. Duodama dykai.

Indomu Atsitikima...
apraszo mums ponas F. Juricek, R. F. D. No.7. Box.29, Ennis, Texas: 

“Mano dukraitei suputo koja per eziurni ir labai skaudėjo. Kadangi 
liga atrodė ne mažu daiktu, paszaukeme gydytoja, kuris suputima 
pradūrė. Bet ir po to nebuvo gerinus. Gydė ja keturi gydytojai; 
ant galo pasakė, jog reikia koja nup auti.
Dideliai susirupine, paraszeme in W. F. Severos Bendrove patarimo ir 
tuojaus jin apturėjome.

SEVEROS
Gyduoles nuo Rumatizmo

(Severn’s Rheumatic Remedy) Preke §1.00.

SEVEROS 
Gothardini Aliejų 

(Severn’s Gothard Oil) Preke 50c 
Stebtinas tokio gydymo pagelbingumas netruko apsirekszti. Dukrele
musu pasveiko. Neturime žodžiu iszreiszkimui musu dėkingumo už 
suteikta taip brangia pagelba.”

Szitie du vaistai padaro idealin sudeymui reumatizmo, neuralgijos, dieglio sirenose, padagros, 
putmenų, sutinimo ir skaudėjimo strėnose.

Pardavinėjami Aptiekose visur. Jei tavo Aptiekorius neturi, raszyk pas mus. 
Laiszkus gydytojo patarimais raszyk pas:

\A/ CCct/ro a > CEDAR RAPIDS ,a

Svei

g'

Zokoninko
Atkerszinimas

Istoritzka apisaka isz XVI amžio

Dalis II.
I.

Sapnas.
Praėjo apie dvideezimte me

tu laiko, o kovos tarpe Huge
notu ir kataliku vis tęsęsi.

Kraujo upes iszlietos vis 
tekejo gausiom sriovemis, o 
visoje Francuzijoje nebuvo 
to namo, idant nebutu gaila 
apsidengęs. Motinos aprau
dojo sūnūs, moters savo virus 
vaikai tėvus. O, baisios pa
sekmes naminio nesutikimo! 
Kovos tarpe sunu vienos Te- 
vines daug bledingesnes, ne
gu su galingiausiu pneszu tau 
tos. Liudijo tai visoj Fran- 
euzijoj iszpustijimas ir sunaiki 
nimas, degėsiai, kur kaimai ki 
tados stovėjo, griuvėsiai pi
lių ir muru, juoda plika žeme, 
kur jevai liūliavo ir noko. 
Visur liudnastis, aszaros ir su
naikinimas.

Tik pilis Brianžu dar iki 
sziol iezvenge panaszaus liki
mo.

Hugonas sūnūs žuvusio gra
fo de Brianž iszaugo in pato
gu jaunikaiti teip, kad tėvo 
szarvus jau devet galėjo.

Bet laikas niekam netur pa 
sigailejimo, nes viską naikina 
kad ir drreziausius veikalus 
teippat naikina ir žmogaus 
jauniste, ko jau buvo datirus 
ant saves grafiene Jolanta, ku
ri isz gražios, puikios, pastojo 
jau sugubuose senele. Po sun- 
kinibia invairiu givenimo au
dru palinko prie žemes, kuri 
visus mus szaukia savep kad 
artinasi senatve.

Tai jau ne ta iždidi, patoga 
grafiene Jolanta, kokia buvo; 
veidas jos jau neiezreiszkinejo 
puikibes, vien kokius tai susi
krimtimus, suvites susirauksz- 
lejes rodė, kad tos moteriszkes 
duszia daug skaudžiu dvasisz- 
ku kaneziu iszkente.

Nuo dvideszimts metu kan
kino ja per dienas ir naktis be 
atvangos szeszeliai jos auku. 
Bet dar baisesnias kanezias su 
renginejo jai instinktiviezkas 
prajautimas mirties sunaus, 
kas jai buvo baisiausiu, ka
dangi aklai miledama gera pa
togu sunu tacziaus pati pirma 
mirt linkėjo negu matit jo mir 
ti kadangi delei jo laimes isz- 
sižadejo doribes ir religijos, 
arba Dievo.

Tila romuose vieszpatavo 
visi miegoje apart sargo snau- 
džianezio ant pilies bokszto ir 
grafienes Jolantos, kuri tranko 
si po kambarius rumu kaipi 
kokia dvasia nerasdama nie
kur sau ramibes. Galiaus nu
bėgo in romu kopliezia, ten 
puolė ant aslos priesz altorių 
ir, laužidama sau rankas, pra
dėjo vaitot: į

— Dievl! atitolink nuo ma
nės tas baisibes neduodanezias 
niekur ramibes. Atitolink 
nuo manės tuos baisius prajau 
timua! Mano sūnūs nekaltas, 
iszgelbek ji isz nelaimes, atito
link nuo jo savo bausme, nu
mesk prakeikimą, kuri uždėjo 
ta moteriszke. Vieszpatie, ba 
Tavo mielaszirdiste pasibaigė ? 
Ba negana prisikentėjau, idant 
gaut nuo Tavęs atleidima ? O 
Vieszpatie, jeigu teip ira pri
žadu visas petiezias givent

pasnike, mist vandeniu ir duo 
na, tik susimilek.

Nuraminta ta savo malda 
sėdo atsirėmus in altoriaus sta
lą ir nuvargus netrukus užmi
go-

Nerado ramibes miege, ka
dangi tuoj iszvido baisias sap
no scenas, arba paveikslus. 
Sapnavo, buk mato kopl czia 
apdengta kiru gailos: kunin- 
gas laikaus miežiu dievmaldis- 
te prie altoriaus juodam arno 
te, o ant vidurio kopliczios 
mato stovinti ant katafaliaus 
graba, aplink kurio žiba žva 
kės. Ant galo grabo auksuo
tam litarom paraezta Brianžu 
gimines devizą: “Potius mori 
quam feodari”.

Sztai prisiartina prie jo pa
veikslas moteriszkes, kurioje 
tuoj pažino Felicja, kurios 
akise blizga kokias tai džiaugs 
mas. Dvasia susilaiko priesz 
graba, kuri rodidama Jolantai 
tarė grabiniu balsu: Kereztas 
ir bausme Dievo nukrito ant 
visos tavo gimines. Iszsipil- 
de”.— Ir sztai antvožas grabo 
pasikelia, o Jolanta mato suvi- 
niota in drobule savo sunu Hu 
gona, kruvina! Persigandus 
regikla kliktelejo ir nubudo.

Apsižvelgė. Kopliezioje bu
vo tuszczia ir kurezia tila 
vieszpatavo.

— Tai sapnas, tai sapnas ... 
ramino save grafiene.

— Sapnas kartojo Jolanta, 
bet gal tai prasarga nuo Die
vo?

Ir szaltas prakaitas apdengė 
jos kakta stambiais laszais.

Tame suskambėjo sargo tri
mitas.

— Kas ežia?!—suszuko isz 
gastingu balsu grafiene paszok 
dama nuo žemes ir stojus su
linkus, isztiesus kakla, laiki- 
dama rankas tartum ka glaus
dama prie eaves ir podraug 
stumdama szalin, pradėjo atid
žiai klausit. Tuomtarpu sar
gas ant pilies bokszto vėl gar
sino pavoju ir budino žmones 
trimito balsu.

Grafiene smarkiai nubėgo 
in savo kambarius. Bėgda
ma iszgasties paimta susitiko 
kunu, kurie atsiliepe.

— Motin, Hugenotai ant 
musu uszpuole: pili jau apsu
po isz visu pusiu. Kila kova, 
Kovosime ik mirsiant, o tu 
motin eik ir melskis, idant 
Dievas laimintu musu gink
lui.

Grafiene negirdejo sunaus 
žodžiu, nes nieko neatsake, gir 
dėjo ji baisa kitokį, balsu bai
sa.

— Sapnas —sznabždeje pa
ti in save, ne tai praneszimas . 
Sziandien sukaktuves dvide- 
szimtu metu nuo to laiko, — o 
baieei teisibe!. Iszsipildo tei- 
singiste, bausmes Dievo va
landa atėjo!

Pribėgo prie iszeinanczio su 
naus ir pastverius ji uez ran
kos tarė:

— Neeik sunau begkiva 
požemine ola isz rumu.

— Bėgt?... Motin, tavo 
meile del manes apjakineja ta
ve. Ar kas isz Brianžu bego 
nuo prieszo?

— Eik sau motin, leisk ma
ne. —

Ir nustūmęs iezlengvo nuo 
saves baisiai iszžiurinczia mo
tina nuėjo.

Jolanta ilgai stovėjo ant 
vietos kaipo apmirus ir in ak-

žemes, bet baisibes datirimo 
nedave jai apalpti, kaipi pa- 
dukus nežinanti ka daro stvė
rė uez vibezia ir isztrauke 
smarkiai ja isz sunaus kruti
nės daridama dv'guba jam 
skausmą.

— Sunau mano, sunau bran 
giausias! szauke sielvartauda
ma ir bccziuodama sunaus 
szalta kakta. Nemirk nepa
lik manes, tavo motinos.

Hugonas atsigaiveliavo ant 
valandėlės, atmerkė akis, pa
žiurėjo in motina ir silpnu 
balsu tarė:

— Dekavoju tau.— Pasi
lik sveika. Mirsztu laimingas, 
kad mirsztu mirtim kareivio. 
Turiu Dievuje vilti. Pasilik 
sveika..

Ir pabuezeves rankena pa
veiksle križiaus kardo iezleido 
isz eaves paskutini atkvepi 
ma.

Tuomtarpu Hugenotai insi- 
verže jau in pilies kiemą.

— Sauvaqui peut! ezaukta 
ant kiemo. Ir daugelis klau
sė to patarimo ir bego nuo 
prieszo. idant gelbet savo ' gi- 
vasti. Tik Jolanta nebrangi 
no jau savo givasties ir nesi- 
gelbejo, ar nebego nuo kūno 
mirusio sunaus, gulėjo apkabi 
nūs ji rankom nieko nejausda
ma, nes buvo dabar apkvai- 
tus ar apalpus.

— Grafiene — kelk.! — 
szauke majoras rumu, gelbė
kis kelk, begk isz ežia, begki- 
me požeminiu karidorium kol 
dar laiko ira.

Jolanta pakele galva.
Požeminis karidorius nubu- 

dino ja.
— Požeme?.... Ah teip 

ten niekad, niekad per ten nei
siu kalbėjo pati in save. Ten 
jie du, sziandien dvideszimts 
metu sukako.... O baisi bau 
sme, baisus prakeikimas!

Majoras manidamas kad gra 
fiene isz sielvarto gavo valan
dini proto sumiszima paėmė ja 
ir priverstinai nugabeno. Kada 
atėjo in ta vieta kur buvo už- 
murinta sele mirusiu, grafiene 
su iszgasczia atszoko 
szaukdama:

— Czia, ežia ežia, 
mano auku! Felicija,
keiksmas iszsipilde; pražuvo 
gimine Brianžu! Užmusziau vi 
riausi, Dievas man atėmė jau 
niausi, paskutini.

Ir netekus pajiegu krito ant 
žemes.

Majoras neilgai laukes paė
mė ja in glebi ir nunesze, ir 
netrukus iszejo požeminiu ka
ridorium in girraite kurioje 
buvo neapgiventa per nieką 
grtaežele, prie kurios gi ir nu
ėjo su savo sunkia naszta ma
joras rumu. Laimingai eudejes 
savo naszta ant žemes, pats 
nukiutino in kaima jieszkot 
pagelbos grafienei, kuria pa
liko be jausmo. .

II 
Zokoninkas.

Diena buvo szalta; sniegas 
suszales in szmccziukus stumia 
mas smarkaus vėjo smarkiai 
kaip botagais pradėjo kapot 
viską.

Grafiene palikta ant szalta 
oro atsigaiveliavo, pakele gal
va ir apsižvelgė.

Buvo viena girioje. Pažure- 
jo in namus, bet tie jau stovė
jo lipsnose; dege viskas ir in 
nieką persikeitinejo.

— Viskas pražuvo — isz 
vare tilomis- — Asz pražu-

džiausius nusidėjimus beeigai- 
lencziam atleidžia! — ramino 
kuningas

Grafiene pradėjo iszpažint 
savo didžius nusidėjimus tik
rai besigailėdama usz juos bet 
kalbėjo kad nesą verta Dievo 
mielaszirdistes, minėdama savo 
aukas.

— Kuningas pakele dangus 
na akis ir sujudintu dreban- 
cziu balsu atsake jai:

— Blusti, Felicija atleido 
pirma, negu mirė.

— Ka sakai tave, kuomi 
esi jei žinai vardus mano au- 
ku ?

— Buvau prie jos laike jos 
mirimo.
.— Beje? — nesuprantu. —

— Žmogus, kuri papirkai 
del nužudimo susimilejo ir isz 
leido. Netrukus potam Felici 
ja melsdama Dievo susimileji. 
mo jos persekiotojam pasimirė 
rami.

— O jos vaikas, tikras gra
fas de Brianž?

— Nėra daugiau grafa de 
Brianž; pats jis dokumentą su 
degino, iszsižadejes visokiu ti
tulu ir garbes, ir pasiliko ku- 
ningu kuris ežioje valandoje 
vardan Dievo duoda tau atlei- 
mai nusidėjimu.

— Garbe Tau Dieve! — su 
szuko sujudinta grafiene. — 
Felicija man atleido, bet tu Ro 
bertai, ar gali man atleist.

— Atleidžiu vardan Dievo, 
nepamenu nieko, te Vieszpats 
nepamena tau nusidėjimu.

Toks buvo kereztas zokonin 
ko, kereztas kuris neisz«paude 
aezaros, vien suteikė ramybe 
ir emogesi. Grafienes galva nu 
dribo ant žemes ir po valandė
lei jau negiveno.

Atėjo majoras su pagelba.
— Pasivėlinai — pagelbos 

kitokios ji jau nereikalauja, 
kaip tik musu maldos, ir su
klaupė visi aplink pasimiruse 
ant lauko, isz namu iszvarita 
grafiene.

Kaip pasikloja, 
Teip ir iszsimiegoja. KUR BUNA

atgal

grabas
tavo

GALAS

Jaunikaitis ir tris 
pannos.

Tūlas jaunikaitis, patogus 
labai, ėjo per svietą jeszkoti 
sau tinkama drauge gyvenimo.

Užejas in dydeJi miestą, (ar 
tik ne in Szenadori) paregėjo 
tris patoges seserie, kokiu da 
ne buvo regejae.

— Patogios esate, — tarė, 
— kaipo saldžiauses sapnas, o 
aez jeszkau szvieeoe žvaigždes 
kuri man pražibetu mano tam 
su gyvenimą.

Visos tris nusijuokė saldžei
— O ka mokate dirbti, ste

bėtini žiedelei isz stebuklingu 
darželiu? — užklausė jauni
kaitis.

— Asz patogus jaunikaitis, 
grajinu puikei ant tokio ta
rankio, kuris vadinasi fartapi- 
jonu, — atsiliepe pirma.

— O aez mano milemas ke
leivi, malavoju puikius žiedus 
ant szilku, — atsiliepe antra.

— Aez, guodotinas jauni
kaiti, dirbu mezginukus isz 
plonu siūleliu kaip voras, — 
atsiliepe freeze.

Jaunikaitis nuliūdo labai, 
paėmė pakelevinga lazda in 
ranka ir ėjo toliaus.

— Kur ejni? — užklausė 
visos ant kart.

— Ejnu, o patogiausios 
žvaigždeles, — atsake nubu
dęs keleivis, — jeszkoti pa- 
czios, kuri mokėtu iszkept 
duona isz miltu.

Ant tūlos svodbos, 
Susimusze dvi mergyaos, 

Usz kudlu susitvėrė, 
Ru; ožiuotis eme, 

Terlas suteszkejo, 
Net kraujei pradėt ėjo;

Su kojom spardėsi, 
Szpigom badėsi,

Viena kitai neapsileido, 
Liežuvius pal ido.

Kad vyrai ne butu perskyria, 
Butu sau gala pasidaria, 
Dydesne mažesnia butu už 

smaugus
Kad butu nagus in gerklia 

inleidus.
Kuningas už toki darbeli, 
Gerai bažnyczioja pabari.

Mano pusbrulei 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- 
czus paeina isz Telsziu para., praszau 
atsiszaukt ant adreso: ( įqį o;)

Fr. Ragelski.
44 8 S Hermitage avė.

Chicago Ill.

Mikolo Križanauoko mano brolio, 
kuris su manim drauge pribuvo in 
Amerika 8 metai adgalios in Szena
dori o po tam iszk'-liavo in Spring 
f eld. 1’11. ir nuo to laik apie jin nie
ko negirdėjau. Paejna isz Suvdku 
gub. Miriampoles pav , Wekerio- 
tiszkiu kaimo. Broliuk atsiszauk tui- 
jaus jago nori su manim da suejt 
ba trumpam laike iszkeliausiu in 
Lietuva ir Dievas žino ar vela kada 
sueis me: (gQI oi)

Mr. Vincent Križanauckas, 
919 E. Water Str.

Ma Im noy City, Pa

Pasididinimas katalikys
tes in laika paskuti

nio szimtmeczio.

Pagal eurasza katalikystes, 
tai ekaitlis kataliku užaugo in 
laika paskutinio szimtmeczio 
sekar ežiai:

Anglijoi pasididino pasku
tiniam szimtmeti ekaitlis kata
liku nuo 120,000 ant2,180,000.

Vokietijoi nuo 6,000,000 
ant 20,341 411.

Szvaicirijoi nuo 420,000 
ant 1 300,000.

R imunijoi nuo 16 000 ant 
150,000.

Bosnijoi ir H-rc°govinoi 
nuo 25,000 ant 398,000.

Bulgarijoi nuo 1,300 ant 
28,000.

Serbijoi nuo 15,000 ant 44 
000.

Rusijoi nuo 1906—1909 pe 
rejo ant katalikystes 230,000 
ypatų ir butu daugiau jago 
randas priesz tai nebutu pasi- 
prieszines.

Turkijoi tame paežiam lai
ke perejo ant katalikystes 24,- 
855 ypatų.

Afrikoje priėmė Jkrikszczio- 
nybe 850,000 ypatų.

Azijoi pradžioje ežio szimt- 
meczio buvo tik keli užimtai 
kataliku, nes szendien randasi 
ten 4 6000,000.

Suvienituose Steituose pa- 
kylo nuo 40,000 ant 22 577,- 
079.

Kanadoje nuo 160,000 ant 
2,250,000.

Pietinioje Amerikoje randa
si szendien 40,000,000.

Australijoi, kur ekaitlis ka
taliku mete 1880 buvo labai 
mažas, szendien ten randasi 
1,600,000.

Apie motere isz M Ilinojaus 
nieko ne sakysiu,

Kol rasztintako geriau nepa
žinsiu;

Matomai nuo mot< reagavo 
pipiru,

Na ir tokiu budu atkerszinu. 
Gromata ant vinies pakabinau, 
Ba gazietoja vietos neradau.

Jau tik po szimts naginiu, 
Aut tokiu bobų ne dorių, 

Jago pasigeria tykei sėdėtu, 
Kaip padubusios neklikautu 

Viena naszlele, 
Ir jaunamartėlė,

Ne gana, jog Bajone zbitkus 
iždarineja,

- Da net ta kitur važinėja. 
Salune padare investuves, 

Arba inkurtuves, 
Del savo kaimynu, 

Ne del isz kitur atejviu. 
Ir muzikantus pakvieti, 

Kad galėtu kiek patripti, 
Na ir tos dvi szokykes atsi

rado. 
Ir da du adjutantas Įlrado.

Vienas jaunikis, 
Antras ženiklis,

Pora graži neyra ka sakyti, 
Bet susitarė pilti užkurti. 

Vyrai susitarė, 
Kaili iszpere, 
B?gti turėjo, 

Pabaigti ne galėjo.
Ir kita diena pribuvo, 
jau giart nieko ne buvo,Bet

Tai po stabas pasivalkiojo, 
Nakvynes gauti ne galėjo. 

O jus valkatos, 
Ne turite ne gėdos, 

Asz kita spasaba panaudosiu, 
Su koeziolu gerai duosiu, 

Pravardes padainuosiu.

Ten kur arti Nantiko, 
Bobos proto netsko, 

Nesuvaldo savo liežuviu, 
Kabinasi prie nekaltu žmonių 

Grincziu neapžiun, 
Vaikai kaip parszai iszžiuri,
Szlapinasi in bludus ir puo

dus,
O paskui laiko juose viralus. 

Vyrai turi isz ju valgyti,
Ir nieko nesakyti,

Ba jago katras iszsižiotu, 
Tuojaus su szluota iezjotu.

Viename name, 
Dvi fanrilijes turime,
Viena boba nevala, 
Kita gera ragana.

Kada karta susirupeziavo, 
Viena nuo kitos pipiru gavo,

Tai mat tokia mada, 
Ant szendien bus gana.

Box 21

Mano brolis Vincas Szerksznis 9 
m. kaip amerika, pirmiau gyveno 
apie Du Boju jis pats ar kas kitas 
praszau duot žine ant adreso.

P. Szerksznis
Box 120 Bush. Ill

Mano sesuva Ona Mikeloniute pa
eina isz Suvalkų gcb., Sejiu pav. 
ji pati ar kas kitas praszau duot zine 
ant adreso: (lOT ‘°*)

O. Mikeloniute
Purtage Pa.

638 Penn Ave 
Pittsburgh, Ps

Lietuvių
Gydytoja;

Dr. KoLt garsinasi savo tikra pravarde ir tu 
avo pavj.kslįi Siame laikraštyje. Dr. Koler y 
iniųs ir mokinu- s Varšavoje. Dr. Koler prak 

<avo visuose Varšavos ligonbučiuo.'.c. o pasku 
tiais metais prieš išvažiuojant j Ameriką bu- 
igonbutyje švento Lozoriaus, kur gydo tik p 
'aiiškaa ligas vyrų ir moterų.

SIFILĮ išgydau vartodamas gyduolę 606, die 
j išradimą profesoriaus Ehrlich pr. sifilį. Jei 
:enti išbėrimus ant viso kūno, gedimą burn- 
irba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą k.r.i 
įteik, c užsivietrijimas kraujo sustos ir neatsik. 
os tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kit 

ažkrCst savo liga.
Nenaturališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais l 

dais, kaip ir NAKTINI US i'.tekėjimus. TRI PF 
r kt. išgydau j 10 dienų, o jei ne, tai pini? 
sugrąžinu.

NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales pa 
nančias iš SAUŽAGySTES prašalinu i 28 dien. 
Ar jautiesi inažųm. Jog neturi tos pačios vyriš 
spėkos, kaip pirmiau? Jei teip, tai negaišu 
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galCt 
būti vyru.

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

IIYDROCELĘ arba vandeninę rupturą gy. 
į 30 minutę be operacijos.

POSLES ir inkstų ligas, nuo kurių ran ' 
diegimas kryžiuje it* kirkšninėse, apsunkini 
nusišlapinimo (peršėjimas) irdesėtkai kitų>.< 
apie kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, ašiSgy 
savo sistema ant visados.

REUMATIZMĄ, spuogus. Šunvotes, perai, 
šlakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas k 
odos ligas, paeinančias iš užsivieti inimo kra 
išgydau trumpam laike Ir ligoniui nereik p 
traukt savo darbo

OFISO VALANDOS: nuo 9 ryte iki 8:30 v ak;
Pėtnyčlomis Iki 5 popiet Ncdėliomis iki 

popiet Ateikit tuojaus.

(Parasz

Apie 
Rimion 
isz Irs 
uis ir T 
buvo p 
per turk 
da, 1652 
uždėjo k 
done ir 
Abyssin: 
va yra gi 
gauname, 
bartinis p 
Brazilijos 
po vieok: 
Gertie ju 
valgioj; ne 
ne, kad p 
del sumai
kaus valgio 
yra gerai 
arba takia, 
kavos nuo g 
nes daugel 
aūsimažina, t 
stipri kava, 
opium, moif 
ežius sirupus 
ui ataria yr 
gaivina iki d 
in geresne pag

Cliikorlje. 
intybus <fc em 
riję arba driko 
aknu; kuria si 
pavydalo sup 
taukais iezkepa, 
liūs sudeda del ’ 
m žmonių, irt 
toriu (Restaurai 
deda vadinamos 
lidiro kava juod 
let ant nelaimes,

Cooi °i)

Bo’3. Pa

Kubilius

Mano dt-de Petras Jeraszeviczus 
paeina isz Fasarnik.ii kaimo., Sereju 
para., apie 29 m. kaip Amerike, jis 
pats ar kas kitas praszau duot žine 
ant adreso.

Fr. Jeraszavicz.
% Box 232. Du

szvogeris Mikola Lileika

Kazimieras Krutulis apie metai 
kaip Amerike paeina isz Suvalkų 
gub., Kalvarijos pav., praszau atsi- 
szuakt ant adreso:

T. Miglinas.
8 John St, Waterbury Conn-

Mano
paeina isz Kauno gub , Raseiuu pav. 
pirmiau gyveno Chicago o dabar ne. 
žinau kur jis pats arkas kitas pra 
szau duot žine t>nt adreso.

W. Jesodavicz.
Box 420. M o Donald Pa

Mano pusbrolei Povilas 
ir Mateuszas Staselis, paeina isz Kau 
no gub., Sabacziu para., jie pats ar 
kas ki*as praszau duot žine ant adre 
io: (oor°»)

D. Barauckas
Oakmont W. Va.

Dvi amerikoniszkos politikieres: Mrs H. Scott ir 
Mrs: A. Wells kuri turi dinsta palicijanto 

Los Angeles Gal.

KORKIN! GALAIS

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

sim
Cigaretuose

10 už 5c.
Parduoda Visi Prekejai.

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

P. LOKI L LA RD CO.

STEBĖTINOS
SATINOS.DOVANOS

Susidedanti isz puiku satinosf 
paveikslai Karalienu, Indijonu 
Karimu ir 11, randasi kožnam 
baksuke

•COROBtOHOrjOitOROItOiCOROROIlOHOMOICOROROROROROROHOROBtOltOICO «
O i
o 
o

W. RYNKEWICZIUS
233-235 W. CENTRE ST- 

MAHANOY CITY, PA.

riję dyrba dangia 
prdegiatu ir ta 
tykra cukorije; b 
įtartie, nes smok 
uis ir kvapsnis m 
benori stiprios 1 
gal daoda eumat 
liiili, (pulverize) 
rtenka karos ir et 
u; bet tik reike ie 
lala tam tikra ei 
ištiriam kavos. V 
įeikednote kavos, 
liotiekava miežiu 
Mite, arba sėly 
life) yra del ja 
pauses gėrimas i 
titūkttcim visai 
kito?, nes reike vai 
iki kava kone 15 
nstririutu pienu d

. Inu ir ligoniams, ■ 
lokavas irCzel 
—Tai yra geriause 

buies maistas del gi 
t»kin prigatavojimu 
nir pyragaiezin cm 
tai vartoje; bet ai 
H primaifzo dangei 1 
iru miltu ir kitu sups 
Kili pigio iszdyrbimo 
riti miltai arba koka 
ikosnuo geresnio, ir t 
Wino. Tyras k 
alų branduolis isz J 
mitas ant miltu 
ineus, senovės boti 
s varda kokavui 
lito (Theobramai 
ąiaese isz kokavo 
mo miltus, bet tai yra 
tsss maistas del gerai 
P, negalima noretie 
Be gautie už pige p 
pi kukavo yra daugel 
lai prie gydymo ligi 
'[ateina kokeinas prop 
i'i tukstanezius žmoni 
Pi nuvaro, tuos kurie 
®»a turi vartotie, neri 
k prikėlė ir parak 
k; jeigu kokeina su opi 
bhliszkas mokslas iezn 
ai be abejones butu 
■ątmonije, nes in tu d v 
r4i yra užimtai ingredii 
durie užvaduotu ir inpi 
’neturėtu. Jeigu nesin 
tdur ant pardavimo. 
Oliavo sviestas. — Lot 
'di užsivadina “Oleu 
-bramatis”, kuri galint 
* visur aptiekose, pavy 
’geltono lajaus, ir kvape

kaip czekuladas; ta 
vaistas nuo su

lopu ir ranku a: 
feke paszildintie priesi 

ir isztepti keletą 
diena, patriote su

ode, teipgi kūdikiu] 
ar senesniems 

vaistas “

Notariuszas,Didžiuose Litr- «aka 
Agentūra Pardavimo Szipkorcziu 
ir Siuntimo Piningu in visas dalis 
svieto, greieziause ir pigiause.
Visi tie kurie per mi s siuntė apie tai geria z:no TszduodaDostovierne 
del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam pavesti Del Drau^yscziu 
pristatau puikesazarfas, juostas, kepures karūnas, špilkas ir 1.1. 
Su kokiu nors rei alų kas-link Szipkorcziu, Piningus ir 1.1., raszykite 
j as mane o aplaižysite teisinga atsakymas.
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’em:
Kadangi 

puputima 
gydytojai;

atarimo ir

/EROS 
dim Aliejų 
ird Oil) PnkiSV

Dukrele 
igumo už 

atreaose. pid>p»,

raszyk pas uis.

nuo 1906—1909 pe 
ataliky-te
into daugiio jijo 
sz tai nebotu jaii-

tame paeina Iii. 
ut katalikyste i(.

priėmė Jkriksieriu- 
)O y patu.
idžioje aiosint- 
ro tik keli ermtai 
s ezendien rsudaa 
>00.
nee Steitow tv 
0,000 ant 21,577,-

Sveikata galima apsau
goti ir ligas prasza 

linti jago pritai 
kinsyt valgius.

(Parasze Dr. B. . . . specialistas.)

Apie kava tai Graikai ir 
Rimioniai nieko nežinojo, tik 
iez Arabijos atgabeno Egypto- 
nis ir Turkai. Pirmiauee kava 
buvo partraukta in Angliję 
per turkyszka kupcziu Elvar 
da, 1652 m. Laikui bėgant 
uždėjo kavos veitelgyste Lon
done ir Parižiui 1671 m. 
Abyseiniezka ir Arabiezka ka
va yra geriause, bet yra mažai 
gauname, nes didžiauses da
bartinis produkc'jos kavos yra 
Brazilijos kava ir parsiduoda 
po visokiu eztamo vardais. 
Gertie juoda stipre kava po 
valgioj; nekure yra persitikri
nę, kad palengvinimą duoda 
del sumalimo mesiszko sun
kaus valgio; teipgi stipri kava 
yra gerai iszgertie puoduką, 
arba stiklą, be cukraus juodos 
kavos nuo galvos skaudėjimo, 
nes daugel kartu liga galvos 
susimažina, teipgi gerai duote 
stipri kava, jeigu kas per 
opium, morfiną, arba migdan- 
czius sirupus truc'jenczius, — 
tai antida yra, stipri kava at
gaivina iki daktaras pribuna 
su geresne pagelba.

CliikorJje. (L. C thorium 
intybus <fc endivia). — Cuko- 
rije arba cbikorije padaro isz- 
aknu; kurii sutrina ant miltu

Seniauses žmogus ant svieto.
Paveikslas parodo seniause žmogų ant svieto o tuom yra 

131 metu senumo Wah-Hah-Gun-Ta sztamo Blackfoot indi- 
jona. Gyme jisai 1781 mete, Savo jaunuose dienuose užmueze 
suvyrszum 3000 buffalu.

nuo 160,009 ut

Amerikoje rudi. 
1,000,000.
i, kur sta'Gi. b- 
1880 buvo H 

lien ten

pavydalo suprideginimu su 
taukais iezkepa, ir m cilindre- 
liūs sudeda del vargingos klia- 
Bos žmonių, ir valgomu krau
tuvių (Restaurantu) kurie pri
deda vadinamos cikorijos pa
sidaro kava juoda ir stipresne 
bet ant nelaimes, kad ta cuko- 
rije dyrba daugiause iez rugiu 
pridegintu ir tai užvaducje 
tykra cukorije; bet galima tai 
atskirtie, nes smokas neprijem- 
nas ir kvapsnis negera. Jeigu 
kas nori stiprios kavos, tai te
gul duoda sumat in miltu pa
vidalo, (pulverize) ta;gi ilgiaus 
užtenka kavos ir stipresne bu
na; bet tik reike itzkoszte per 
tanku tam tikra skudurėli po 
užvirimo kavos. Vaikams ne
reikė duote kavos, bet galite 
duotie kava miežiu pridegintu 
eumalte, arba selyklos (Malt 
coffee) yra del jaunu vaiku 
geriauses gėrimas ir maistas; 
nekenkeueziu visai delei svei
katos, nes reike Vainai vyrtie 
tokia kava kone 15 minutu ir 
bu atviriutu pienu duotie vai
kams ir ligoniams, yra gerai.

Kokavas ir Czekuladas.
— Tai yra geriauses ir svei- 

kiauees maistas del gerymo, ir 
visokiu prigatavojimu saldumi 
nu ir pyragaicziu czekulados 
miltus vartoje; bet ant nelai
mes primaiszo daugel krakmo
liniu miltu ir kitu supstanciju, 
pertai pigio iszdyrbimo czeku- 
lados miltai arba kokavas yra 
kitkoe nuo geresnio, ir tyresnio 
uždirbimo. Tyras kokavas 
Užimtas brand uolia iez lukszto 
sumaltas ant miltu forma. 
Linnaeus, senovės botanistas 
davė varda kokavui dievu 
maistu (Theobramacibus), 
daugiause iez kokavo žievių 
padaro milt.us, bet tai yra neblo 
giauses maistas del gėralo, nes 
pigus, negalima noretie ge- 
riause gautie už pige preke. 
Lapai kokavo yra daugel var- 
tojemi prie gydymo ligų, iez 
ko pareina kokeinas propera- 
cije ir tukstanczius žmonių in 
kapus nuvaro, tuos kurie pa- 
pratima turi vartotie, nervisz- 
kuma prikėlė ir paralyžių 
ganna; jeigu kokeina su opium 
medikaliezkas mokslas iszmes- 
to, tai be abejones butu lai
minga žmonije, nes in tu dvie
ju vieta yra szimtai ingredien- 
ciju kurie užvaduotu ir inpra- 
tima neturėtu. Jeigu nesuras
ta niekur ant pardavimo.

Kokavo sviestas. — Loty- 
nifzkai užsivadina “Oleum 
Theobramatis”, kuri galima 
gautie visur aptiekose, pavy- 
dale geltono lajaus, ir kvaps
ni turinti kaip czekuladas; tai 
yra geriauses vaistas nuo su
trukime lupu ir ranku ar 
odos. Reike paszildintie priesz 
agni Bzmoteli ir isztepti keletą 
kartu per diena, patrinte su- 
trukuse oda, teipgi kudikiuj 
>r jaunesniems ar senesniems 
yra geriauses vaistas ir abso-

liutiszkai sveikatai nekenken- 
tis.

Ryžiai. (L. Oryza sativa) 
— Oreginaliszkai gal pareje 
iez rytiniu Indija, bet dabar 
isiplatine dydei iez ko szimtai 
milijonu žmonių 'mynta vien 
tik ant ryžiu ir stipruma ir ga
lingumą priduoda. (Nes Japo
nai, kone ant vienu ryžiu min
ta, protą ir iuergije turi; taigi 
ne Rossije negalėjo apvaldyn- 
tie — sumuszta tapo). Yra 
naudinga ryžei del maisto, nes 
lengvu budu vydurei perdirba 
kone in viena valanda sumala, 
nes kiti valgei užima keletą 
valandų; teipgi reike žiuretie, 
kad ryžei butu iszvyrti gerai, 
geriause ryžius reike nuplaute 
priesz vy rimą,'nes yra apdenk- 
ti lankei bulviu ar kornu 
krakmolu. Vandeni ryžiu del 
gėrimo pritaisit kudikems rei
ke tik anto sikio vartote vis 
szvieže, in kvorta verdanczio 
vandenio detie nuplovus ryžiu 
apie 2 szaukeztus ir valnai vir- 
tie iki iszvyrs o kada iszausz, 
tai iszkosztie per setuka ir tru 
puti druskos indetie, gerai ku- 
dykiuj duotie in vieta pieno 
kada serga vasaros laike; teip
gi galima priprovintie del per
mainos miežiu ar avyžu, vysa- 
da reike žiurete kad grudai 
nebutu pasene arba su kirmile- 
ja ypacz vasaros laike. Kaip- 
tai tolimose krasztose Kynose, 
Japonijo, Indijos ir kitose sza- 
lyse, tai vien tik kūdikius už
augina tokeis skistimais ir ma
žiaus myrszta negu dydei civi- 
lizavotame kraszte kur užtek
tinai randasi daktaru. Nes tai 
yra dydelis progresas ir vyskas 
pasikelineje, teip-gi ir kūdikis 
yra geriaus apžiūrėtas pagal 
naujauses ir pritinkiausiu bu
du. Sterelazavotas kūdikis 
(sterilized baby), kurs seniejei 
žmones iszjuoke; jeigu sako 
atgal keletas szimtu metu ne
buvo prie sveikatos pritaikito 
vysko, ka szendien turyrne, 
bet žmones tais laikais buvo 
deszimts kartu stypresni negu 
szendien!

Pipirai (Piper), — Rau
doni pipirai (Capsicum), var 
tojema del gardesnio ir kad 
padaugintu apetitą ir sugai- 
vyntu jausmus ir ^priduoda 
energije ir stimulacije, yra pa
tyria per naudojant senovės 
mokslinczius Hippocratus kad 
juodus pipirus gauna žvilgan- 
czes akie; raudoni pipirai var- 
tojemi prie gydymo, ir sako 
kad stabdo raudoni pipirai 
appetita nuo gėrimo arelkoe, 
bet mažai atsitikimu yra kad 
girtuokli apeatabdintie nuo 
gėrimo raudoni pipirai yra ne
sveika po daug vartote; pipi
rai sutrintose miltose yra kitu 
kartu neczyati ir primaisziti su 
akmeniu sutrintais miltais ir

kitu supstanciju, daugel kartu 
buvo tas atrasta pertai reike 
temitie ir vercziaus cielus pipi
rus pirktie.

Cibulei (Cepa) — Tai yra 
vienas isz naudingiausiu vai 
giu ir geriause gyduole ant 
pasaulės. Ko daugiause cibu
liu sukymszime mes in savo 
skilvi, tuom sveikesni busime; 
yra viena iez geriausiu gyduo
lių del nervu, gerkles skaus
mo, etabduo kosulį, užstojima 
gerkles ir gerai del vyduriu- 
Teipgi cibulei iszgydo prasi
dedant kroguli vaikams ar su
augusiems, jauczent gerkles 
skausmą ar užkimimą, reike 
ūmai keletą cibuliu iszkeptie 
ant skaurados su taukais ar 
aliejumi, ir gerai labai sziltais 
apdete, kaip tik pakenczema 
ant gerkles ir krutynes, ir ap- 
risztie su vilnoniu skudurėliu 
baltu, taigi vysose atsitikimuo
se prasidedant ligai pagialbsti, 
įmanant keletą kartu. Szeis 
metais buvo sukakę 78 metu 
p. Hetty Green, turtingiause 
moteris ant svieto, ant savo gy
dimo dienos kurs metu daseke 
78 — us, paklausė laikraszcziu 
reporteris: “Ka ponia valgei 
kad iszrodai raudona?” Atsa
ke, kad suvalgė labai dydeli 
cybuli iszsikepus, tai vysi jo
sios pusriczei buvo ir labai ap
gailestavo, kad apleido rui- 
melius kurs buvo už §14 per 
menesi toliaus mokėjo no §18 
savinike Toji motere yra locni- 
ninke keliu palociu ir augsztos 
kliasos vieszbudžiu; bet nesi 
naudoje taja gerybe, kad ir 
vertes yra keliu szimtu milijo
nu; bet nenustoję sunkei dyr- 
bus. Taigi yra parodimas, kad 
darbas ir cibulei užlaiko svei
kata ir prailgina amži. Paim
kime mes žydeliu tauta, je su
vartoję cibuliu ir czesnaku 
daugiaiis negu visas kraeztas, 
nes privalgia cibuliu keptu ar 
žaliu ar vyrtu su žuvimis, jie 
nesibijo jokiu mikrobu, o ne- 
sikabina mikrobai prie tokios 
kvapsnes kaip žydeliu. Czes- 
n ikai da stipresne intekme tu
ri už cibulius ir praszalina ne
gera kvapsni isz gerkles ir gy- 
duo krutinės ir gerkles ligas, 
teipgi nemyga iszgydo, kas už 
migte negali ar nervuotas, te
gul valgo cibuliu ko daugiaus, 
o pamatis pasigerinima.

Agurkai (Cucnmk). Yra 
placzei žinanti mumis nes gera 
smoka turi ir priduoda appeti
ta, valgant kartu agurka pra- 
valnina vydurius, bet kartus 
agurkas šukele dydele liga vy- 
duriose. Kitu kartu sunkus 
gėlimai yra jauczemi, žieve ir 
sekios stabo sumalima, ypacz 
žieve nereike valgite niekados.

(Tolaus bus).

Katalikiszka bažnyczia,

Katalikiszka bažnyczia nuo 
pat savo užsimezgimo kovoja 
su savo persekiotojais nuolat, 
vienog stebėtinas dalikas, nors 
tie persekiotojai buvo ir ira 
galingais, bažniczia visai ne 
tik nesilpsta, bet susitvirtineja 
ir auga. Pildosi žodžiai jos in- 
kurtojaus Kristuso, kad ir 
variai pragaro jos neingales.

Laisvamanis didis galiūnas 
ciesorius Erancuzijos Napoleo
nas 1-mas, kada ūmai pražudė 
savo galibe ir kaipo kalinis 
leido paskutines dienas savo 
givenimo ant salos szventoe 
Helenos, vien kart užsikopes 
ant augfztos uolos, ant kurios 
sėdėdamas mate gražia regikla 
begaliniu juriu. Svajojo apie 
savo praejti gabinga, Ilgino 
minias savo kariumeniu prie 
banguojencziu juriu, mate 
kaipi kad savo tose svajonėse 
tas baisulingas kovas kariu
meniu besitraukancziu krūti
nėmis ik mariu vilnis; kaipi 
mate tuos miestus ir ezalis už
kariautas per jo kariumenes, 
kurias del savo ambitnu pienu 
stumdės in nasrus mirties. 
Tuo tarpu akis jo bebludžio- 
damos po aikszte susilaikė ant 
bažnitinio bokszto. Nutilo sa
vo svajonėse, ar durnuose, ka
dangi nauja mislis atnesze jam 
žodžius dvasiszko mokslo dak
taro: “vanilas vanitatum” ku
rie pertrauke jam jodumas ir 
jis iezkilmingu balsu tarė: 
“Praeis tautos ir sostai dings 
griuvesuose, tik bažniczia pa
siliks nelitoma.”

Teip, pragaiez tautos! — Nes 
kiekvienas nore ne didelis rank 
vedis visas vietines istorijos 
garsina, arba mini pražuvusias 
tautas, garsina teisibe, kad 
buvo tautos, tautos galingos, 
kurios stovėjo augsztai ant 
svieto regikloe— bet liko ju 
tik atmintis. Buvo Fenicijonai 
ir Babilionai buvo. Ninivai, 
buvo galinga vieezpatiete Kart 
hagina, buvo ciesoriste Romos, 
valdanti kone visa paeaule, 
buvo vieezpatiete Hunu, buvo- 
graiku, o sziandien vos ju 
vardus atrast gali istorijoje.

Teip, grius sostai!— Nes ir 
pats Napoleonas to-pat duti- 
re, ka likimas suteikęs seno- 
vibej Krezusui, karaliui Lidi
jos, o ko datire ir inpedžiai 
Napoleono ant sosto Francu- 
zijos.

Kiekvienas sostas stovi, kai
po galima, tart ant vulkano, 
nuolat dreba nuo grumojan- 
czio pavojaus.

Sziandien ta sosto drebejima 
aiezkiausiai matome galingo
joj Rosijoje; dreba jie nes 
kiekvienoj valandoj gal iszsi- 
veržt po juom vulkanas ir ji 
sunaikint teip kad nieks iez jo 
nepasiliks.

Vienu vienatinis pasaulej 
sostas kurie stovi tvirtas kaip 
mūras, kuris ne dreba akiveiz- 
doje pavojaus ira Apaeztalisz- 
kas sostas, arba Bažniczia, nes 
stovi ant Petro— uolos. “Tik 
bsžniczia pasiliks ne liteta!— 
ezaukia Napoleonas, matida- 
mas kaip žmogiszka galibe in 
nieką pavirsta, kaip dingo 
grait jo galibe ir didibe, kaip 
viekas in dulkes pavirto, ka 
jie savo ginklu subudavojo, in 
kure.

Jau IV ezimtmetije szventas 
Augustinas raszes: “Daugelis 
prieezu bažnyczios tvirtina, 
kad bažniczia apmirszta ir žū
va jos garbe. Tuom tarpu ka
da teip tvirtinama, tie, kurie 
teip tvirtina žūva vieni paskui 
kitus, bažnyczia pasilieka gi- 
vibej ir garbėj, kuri auga su 
kožna diena.”

Sziandien auti katalikiszki 
‘‘mokslincziai”, ipacz socialis
tai aklai žiūrėdami, kadangi 
ne mato, in bažniczia, tvirtina 
kad ji jau agonijoj, kad ji 
pragaiszianti, neabejotinai, vie 
nog pirma pragaisz j u svajone, 
kuri netur jokio tvirto pama
to, negu bažniczia. Gana pa 
žvelgt in statistika bažniczios 
idant pereitikrint, jog ji ran
dasi židinczioje nemirtingoje 
givibeje, o ne agonijoj, ne ap
mirime, kad smarkiausio smū
giai didžiausiu prieszu visai 
jos netik neapsilpnina, bet dar 
didina jos pajiegas, didibe ir 
garbe.

Kas po dvasiszkija, arba ku

nigija supranta Bažniczia ta? 
žinoma gal ir socialistu tvirti
nimams tikėt, nore teip-gi ir 
tokiu laiku nereik visai laukt 
kad kuningai buse nereikalin
gi. Buvo ir bus, kaip ju buvo 
blogu ir geru, teip ir bus, bet 
del blogu nereikia kaltitjvisos 
kunigijos, kaip daro socialis
tai. Kuningas toks pat žmogus 
kaip ir visi kiti, kodėl gi jis 
turi but liuosae nuo simptonu, 
ar silpnibiu, kokias turi kiti 
žmones ? Kuningas neturis pa 
jiegu pildit atsakancziai kunin 
gistes privalumus ir Bažniczios 
instatimus neprivalo apaszta- 
laut, jeigu savo žodžiais moki
na o paveizda papiktineja- 
Ateis laikai, kad tokie silpni 
žmones negalese but doros 
mokitojais, kada tamsa pasi- 
sklaistis ir žmones gales matit 
kas ira geru, ‘kas blogu, kada 
mokes atskirt bloga nuo gero, 
kada supras kad ne tas ira tik
rai iszmintingu kurie del anti
patijos prie kuningu kuriu ne- 
apkenczia ar tai del savo nedo 
rūmo, ar būdamas inžeistu per 
katra iez ju, netik iszsižada ti- 
kibos, bet nieko ipatingesnio 
usz kiekviena praszcziokeli ne 
nuvokdamas apie Dieva, kuri 
savo imoneje peretato tokiu 
jau žmogumi” kaip jis esąs, 
moka pliovot ir darit, nors 
jauczia duezioje baime ir nėra 
mybe, juokus iez tos esibes ku
rios silpna mažite dalele jo 
pre to netik apimt negal, bet 
ir pasiekt visai neinstengia.

Iszmintingas žmogus ko ne 
gal iszmaniti apie tai nekalba 
visai — kvailis visados sten
giasi parodit, kad dang iszma- 
no, bet to neisz mano kad save 
ant pajuokos istatineja.

Rods, nėra žmogaus viską 
žinanczio. Didis filozcfas Grai 
ku Sokrates po ilgu tirine ir 
dasekiojimu virazprigimtiszko 
svieto pasakęs “Žinau kad nie
ko nežinau”. Pitagores savo 
patirimuose peržengia rubežiu 
protiszko svieto, arba žmones 
Ksenofontas. Par-menides ir 
kiti tvirtina kad žmogaus pro
tas meluoja, kad reikia augsz- 
tesnio, tobulesnio, negu žmo
gus turi iszmanitno, idant ži
not dvasiszka svietą. Aristote- 
les savo atskirinejime blogo 
nuo gero sako kad tobulibe, 
gera, groži, galima pažint tik 
virszprotiezkam sviete. Taigi 
tie dideli fdozofai iszmintin- 
cziai, mokslincziai, kaip mato
me nedaug gal pasakit apie 
virszprotiszka svietą, nedaeina 
rubežiaus ne nuomone dvasisz- 
ko svieto apie kuri vien kalba 
žmogui jo duszia kaipo dalele 
Dievo — Tobulibes — kaip
gi gali žmogus save ižmintingu 
vadinantis gal kalbėt tai apie 
ka visai mažiausios nuvokos 
neturi? Gal pasakis žinans 
mokslus Epikūro, Hume, o 
Heglo Guizoto Cuosino ir Vol 
terio? Bet jeigu neapjakino ji 
racionalizmas lengvai galėjo 
suprast kad tie mokslai tuszti 
tvirtinimai, o net ir tie mokslai 
nevisiem prieinami. Tuomtar- 
pu Kristaus mokslas tikrai 
pilnas Dievistes kiek vienamas 
prieinamas kiekvienam net ir 
suvisai neapszviestam praezczio 
keliui suprantamas o priegtam 
didžiausiam filozofui esantis 
szaltiniu nepabaigtinos iszmin- 
ties ir tirinejimu pradeda but 
suprastinesniu ir tik jame žmo 
gaus iszganimas, nes tikrai ji 
pildant dangus taptų ant že
mes.

Bažni ežia stovi ant to moks
lo pamat u ir negresia jai griu
vimas kadangi tie pamatai susi 
tvirtineja.

Bažniczia givuoja ir givuos 
amžinai, apsikuopia ir szvei- 
cziasi nuo smugiu visokiu jos 
prieszu net praspins visoj savo 
garbėj ir grožibej szviesos ir 
szduos savo vaisius Meile ir 
Ramybe.

Apie moteres.

Motere ir cigaras, tai paprati
mas ligus, 

No abieju tankei nusvilini 
usus.

Veidelis ir rankeles gražios, 
Ne bus žmogeli jokios naudos.

Katra tankei prausėsi ir in 
zerkola žiuri, 

Tada viras isz paezios gero ne 
turi.

Darbszi motere name, 
Tai skarbas del tave.

Skūra, gerai iždirbta, tai 
minkBztesni, 

Ir jagu bobai kaili dirbsi, bus 
szvelnesni.

Ne glostik per daug boba, 
Ba prie pirmos progos, nupesz 

tau kuodą.
Katra motere vaikus gerai 

prižiūri, 
Toji motina ant senatvės gerai 

turi.
Gera motina vaikelius poteri 

mokina,
No piktu linkėjimu kūdiki 

gina.
Kuningas kitu vaikus ne au

gine, 
Ir poteriu ne mokins;

Kuningas turi sunkenibin 
gana,

Ne bus tavo vaiku sargu nie
kada.

Pas ragana.

Nasidavi dvi lietuves in 
Athlanda pas ragana o ta mes 
damas kaziras kalba:

— Gausi vira augszta wsu 
szvieseis plaukais, juodomi aki 
mi ir turtinga.

— Labai džiaugiuosiu, nes 
praszau man pasakiti, ka pada 
riti bu tebinu viru?

Reikalaujant Armonikų 
iconccrtinkų ar kitokių 

instrumentų.
Pakol kur pirksit, pirma 

parašykite man, aš prisių 
siu Jums savo Katalogų, i: 
kurio matysite jog prie ma 
nęs galima gauti visokia 
puikiausiai Vokiškas bi 
Itališkas Armonikas už že 
mesnę kaiua negu kur kitur

?ašyk šemH man. pridedama už 2c., markę i 
avo adresą o gausi mano Katalogą dovanai. Ad

M. J. Damijonaitis,
U2 W. 33rd St, CHICAGO. ILL.
ęo K o f.o mo M o RO

PUIKUS SKAITYMAI ’
NAUJOS KNYGOS

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

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

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

Seniausi
Bankini 

Narna
Uždėta 1848m.

BISCHOFF’S
287 Broadway Kampas Reade Ulicze 

New York, N. Y Teletonae: Worth 2822.

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

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del kenaujeneziu in Kraju pastorojame
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas bu 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteislngiausiai.

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

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

Tu mane
I szgelbėjai! /

KAIP VISOKĮ DAKTARAI, PROFESORIAI IR į 
JŲJŲ VAISTAI NEGALĖJO IŠGYDYTU f

Teip rašo žmones, išgydyti nuo visokių ligų. *
GARBINGAS DAKTARE! Širdingai dėknvojii už labai geras lieknrstas Ir išgydymą A 

mano moteries. Dabar parašau visą teisybę: iki 35 m. amžinus gyvenau su savo pačiute į 
Varšuvoje, bet JI per kiaurus dienas nuolatos sirgo, net lovoj gulėdama. Kad išgydyti krel- ■ 
plausi prie Profesoriaus Dr. Barannusklo. Varšuvoj. Ištyrinėjęs užrašė vaistus ir pasakė. T 
kad Migrena, neišgydoma liga. Vėliau nusiduviau prie Dr. Grudzinskio ir teiput prie pateis ? 
Ordinatoriaus Szventos Dvasės ligonbučlo Dr Krukow»kio. kurie ištyrę liga pasakė kaip ir T 
Profesorius, kad migrena neišgydoma. Amerikoje apart kilų buvau pas Dr. Rubin: nors A 
užrašė llekarstas. bot pasakė, berelkalo kaštuotls. nes liga'neišgydoma. Vienok ir po to a 
troškau, kad savo mi<‘lu pačiutę nors ant senatvės išgydyčlau. Ir štai 1012 metai yra dideliu V 
mums skarbu. kaip iš dangaus. Kaip visas svietas stovi, tai atsirado vienatinis Daktaras. L 
Phil. M Klinikoj, kuris išgyd* mano pnčiulę kaip nieks negalėjo pagelbėti. Dabar tikrai S 
galiu pasakyti, kad moteriškė yra visiškai sveika. Išgydyta ir dėkavojaine u2 sutelktą gerą s 
sveikatų. h

Ant. Zarzyckls su Motere Ir Dukrele, 133 High St . New Britain, Conn. >
AŠ FRANK POŠKA, dėkavodnmas daneliu, kad skaudėjimą nuo romniizmo sąnariuose, * 

rankose, teip-pat mėšlungio ir nervų ligų išgydėt, kame kankino mane per 18 mėnesių. Da- * 
bar jaučiuosi visai sveikas nuo Jųsų lieknrstų ir persitikrinęs, kad esi labai geras daktaras : “ 
ir savo draugams pasakysiu kai p'pasekminga i Klinikas išgydo. T

Su pasveikinimu Mr. Frank Poška. Box 4. Farley, Mass. 1
GUODOTINAS DAKTARE! Apturėjau llekarstas. kurias bevartojant nustojo skaudėjl- ■ 

mas krutinės, kosulis Ir galvos skaudėjimas. Dėkingas, linkiu Tamlstal laimės.
Su guodoni P. Sakalauskas. 3231 Emerald Ave , Chicago, Til. *

Dideles daugybos padčkavonl ateina kasdiena, tik del mažumo vietos negalima 1 
sutalpinti, nors Ir prašo. KAIP KITI NEjSTENGĖ, TAI KLINIKAS TRUMPAM LAIKE Į 
IR TUOS IŠGYDĖ. \

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

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC paties gubernatoriaus legalizuotas, apie F 
tai tikrai galima tikėt. <

GERESNIO DAKTARO IR LIEKARSTŲ kaip KLINIKO negalite rast. KAD JAU- į 
TIE5I kokj nors nesveikumą, bei liga vargina Ir tikrai nori būti sveikas, tad kad
Kliniko Daktaras speciališkai pripažins, kad tave gali išgydyti, tad gali tikėti, Jog nptu- > 
rėsi nno Profesionališko Daktaro gydymų ir pritaikytas, spcciališkni sutaisytas llekarstas, ų 
kurios kaip tūkstančius jau paliuosavo teip ir tavo gali palluosuotl nuo ligos jungo, šviežiai 
užpuolusių arba ir užsonėtų visokių ligų, teipat nuo: niežėjimo kūno, negero kraujo, silpnų s 
ir nesveikų nervų, skaudėjimo ir svaigimo galvos, nedirblmo ir užkietėjimo vidurių. Nuo F 
saužagystės sėklos nubėgimo, nerimastingumo abclno Ir lytiško nusilpnėjimo, skaudėjimo ■ 
strėnose, kojose bei rankose ir sųnariuose, kosėjimo, skreplinvimo—bronchitis, visokių slo. L 
gų, inkstų ir užsikrečiamų pasiaptų ligų Ir kitų, kurios tik varginimui žmonių užpuola, vi- ąg 
SIU IŠBydomns litas. BE PEILIO, BE OPERACIJOS. SEKRETAI UŽLAIKOMI.

Visada reikia adresuoti teip: w

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

Valandos: Nuo 10 Iki 4 plet. Nedėlioję nuo 10 iki 3. Vakarais Utar. Ir Pėt nuo 6-8. T
&itas apgarsinimas ir padėkftvonės teisingos. Klinikų! galit tikėt.

Gera pati.

— Asz jums moterėles sa 
kau, jog jau bus metas, kaip 
su savo viru ne turėjau jokio 
ginezo.

— Na jau, ne kalbėtum po 
kvarabu. Tai ne gali būti!

— Dievaž teisibe. Mano vi- 
ras pats (pasakis kaip isz sm
uko szi rudeni sugrįžti.

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

7 istorijos, 90 puslapiu, apie 
“Ergelei pono Morkaus” “Du 
ar keturi” “Svietas Dvasiu” 
“Iszreiksztas razbainikas” “Žy
dai kaimose” “Nevydonas” 
“Jurgis Skaptukas” Preke 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” “Bausme|už szyksztuma” 
“Mažo sziaucziaus dideli reika
lai” “Dienos kentejimo Nantoj” 
“Netobulas žmogus” Szitos 
knygos preke tik 25o.’

Puiki istorija apie ‘Vaidelota’ 
apraszimas isz pirmutines puses 
szimtmeczio, 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

8 Skaitykite! J“’;;1".“ 
§ gaus 5 isz virsz-minetu knygų, if arba $1.25 vertes knygų už $1. gf Raszykite kokiu norite. Mes į siusime knygas per paczta ir 
o apmokame visus kasztus. Galite 
o pirkti kiek norite. Visos knygos 
J yra geros ir kožnam jie patiks. 
K Raszykite szendie, Adresavokit 
j W. D. BOCZKOWSKI-CO.

» Mahanoy City, Pa.
•M»aoBaBa«AUBaaaK>BesaS

o

ALL NATIONS DEPOSIT BANK 
—LAIVAKORCZIU SKYRIUS—

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

Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietuviszka 
Banka su Kapitalu $75,000.00 kuri randasi po prie
žiūra Valstijos Pennsylvanios, talpinasi locnose 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.Varasziaus 
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro 
Doviernastis ir visokius Dokumentus sutinkanozius 
su tiesomis Russijos.

Sveikata Brangiausia Žmogaus Turtas.
Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-Now York Byvooja Vienatinė Ir Didžiausia LIETUVIŠKA 
APTIEKA Provizoriaus VINCO J. DAUNOROS, kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius 
nuo visokių apgavikų ir gydyti Juos tikrai geromis ir pasekmingomis gyduolėmis nuo 

visokių ligų ir kūno silpnybių.
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų prityrimu išrado daugybę specijaliskų gyduolių, 

sutaisytų 11 šviežiausių ir geriausių medikamentų ir labai pasekmingai gydančių ligas.
Tarpe kitų aptiekos sandėlyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: »

Kraujo Valytojas .. 
Gyvasties Balsamas 
Nervų Stiprintojas . 
Vaistas nuo vidurių 
Nuo kosulio..........
Nuo gerklės skaudė 
Skilvinės proŠkn- 
Pigulkos del 1 
Nuo galvos s k 
Nuo kojų nun> 
Nuo dantų gėli 
Nuo peršalimo 
Plaukų stiprink 
Linimentas arba 
Anatharynas plov.u, 
Nuo kirmėlių..........

$1.00 
.. 75c 

, 50c ir $1.00 
50c. ir $1.00 
. 25c. ir 50c 

•jimo 25o. ir 50o 
................... $1.00 

■ ................. 25o
i c ................ 25c
.... 10c. ir 25c 

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

. . . 25c. ir 50c 
ulleris .... 25c

. $3.00 
50c. ir $1.00 
50c. ir $1.00 

25o 
50c 
25c 

.25o 
50c 
25c 
25c

Del išvarymo soliterio. 
Del lytiškų ligų .. 
Nuo Reumatizmo 
Nuo kojų prakaitavimo 
Gydanti mostis...............
Antiseptiškas muilas .. 
Antisoptiška mostis .... 
Nuo dusulio..................
Proškos del dantų ........
Nuo kosulio del vaikų . 
Kastorija del vaikų .... 10c. ir 25o 
Nuo viduriavimo.........................25o
Kraujo Stiprintojas................... 50c
Gumbo Lašai.............. 50c ir $1.00
Nuo plaukų šilimo.................... 50o
Blakių Naikintojas................... 10c
Karpų Naikintojas.................... 10c

SpecijaliSka tikrai lietuviška Trejanka arba Trojos Devynerios 25o 
Taip pat IS Lietuvos pargabentos visokios Lietuviškos gydančios žolčs, Saknįs Ir 1.1., kokios 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
Reikalaukite prlsiuntimo Katalogo su mūsų gyduolių aprašymais.

Kreipiantlcmsioms per laiSk is urbia asmeniškai duodame tikrai sųžinlėkus ir teisingus 
patarimus kiekvienoje ligoje.

Jeigu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba 
atlankydami j LIETUVIŠKA APTIEKA

c VIN CAS J. D AU NOR
_ APTIEKORIUS

229 Bedford Ave. > Brooklyn, N. Y.

UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STOCK $125,000. SURPLUS IR PROFITS $300,000.
Suv. Vaisi. Randas turi 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 oanka, nepaisant ar mažas ar didelis.

9-ad. ryte lig 8 popiet
• Subatomis 9 lig 12-»d.

HARRISON BALL, Prezidentas.
F. J. NOONAN, V ice-Prezidentas.
W. H. KOHLER, Kaaieriue.
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DIDELIS PARDAVIMAS
TIK PER 15 DIENU!

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

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

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

Apredimu, tai dar turite proga pirkti už 
labai pigia preke o ir galesite suczedinti 
pininga ant kožno pirkino. Pasiskubinkite 
ba szitas pigus pardavimas tesis

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

galesites persitikrinti kaip pigiai galesite 
viską pirkti.

DVMI/rUfinTB A 233-235 W. CENTRE ULICZE į Ki NKtWIbZIA MAHANOY CITY.

Kruvinos aukos kares.

Visas svietas žinri su pasi
baisėjimu ant teip milžiniezko 
praliejimo kraujo Balkanuose. 
Ar kada dažinosime skaitlį 
pražuvusiu auku ant kates 
lauko, tai sunku inspeti. Kiek 
krito kruvinu auku in laika 
penkioleka metu, tai sekantys 
skaitliu parodo žemiau:

' Kino karei 750,000
.Italu 45,000
I Dunskoi 8.000
j Amerikoniszkoi 80,000
; Prusa-Austrijos 45,000
Ruso-Turku 250 000

Į Meksiko 40,000
Kochin-Kinu 25 000
Franko-Vokiecziu 225,000

Isz viso 2,178 000

Žinios Vietines.
— Tik dvileka dienu lig 

Kalėdų.
— Pirkite tavora pas sa 

viszkiua.
— Lig sziatn laikui likos 

paduota 750 praszimu ant 
laisnu. Szendien paskutinia 
diena.

— Pottsvilles sude buvo 
perklausimas aplikantu an< 
ukesiszku popieru. Isz viso 
buvo 180 — isz Mahanojaus 
12. Dabartės kiaušis du kartu 
ant meto, antra panedeli 
Juniaus menesi ir Decemberi.

— Panedeli vakara laike 
naktinio darbo St. Nikolas 
kasi k] os pasidarė baisi nelaime 
kada Kazimieras Szeimis likos 
užmusztas o jio draugas Vin
cas Baczkus tapo sunkei su
žeistas. Abudu nelaimingi vy
rai drauge dirbo ir likos pa
gauti per szuvi. Nabaszninkas 
Kazimieras Szeimis buvo 32 
metu senumo nevedes vyras ir 
buvo ant burdo pas saluninka 
Grinevicziu ant W. Center 
ulyczios. Jisai prigulėjo prie 
dvieju draugyecziu Vincentino 
ir Laisves Sunu. Laidotuves 
atsibuvo Ketvergo ryta.

— Eidamas Kedingo gele
žinkeliu in darba in Buck 
Mountain kasiklas, Szimonas 
Žerdeckas likos pagautas ir 
ant vietos užmueztas per eks
presini truki anksti Utarninko 
ryta. Nabaszninkas buvo 
naszlis apie 50 metu senumo ir 
palaidojo savo paczia apie du 
metus adgalios, dabar pasiliko 
sieratukais jio du jauni vaiku- 
cziai. Nabaszninkas gyveno 
skiepe ant East Mahanoy uly
czios ir likos palaidotas Ket
vergo ryta.

— Nedėlios vakara 29 diena 
szio menesio teatrine kuopa isz 
Mt. Karmų turės dideli juo
kinga perstatima po vardu 
“Vagis’’. Teatras atsibus 
Boczkaucku saleje ir tikietus 
priesz laika galima nusipirkti 
“Saules” ofise ir Kazuno ap- 
tiekoje. Szitas teatras in czio- 
nais atvažiuoja po didele gva- 
rancija ir kiekvienam jisai tu
rės patikti.

— Antra diena Kalėdų 
draugyste Laisves Sunu laikys 
dideli balu Boczkaucku saleje. 
Eisime visi.

— Mergina mokanti nami
ni darba ir angliszka kalba o 
geidže gera vieta pas eupre- 
denta kasikiu kur tik randasi 
du žmonis tegul atsiszauke po 
No. 52 S. Main ulicze. Užmo
kestis gera, darbas lengvas. 
Atsiszaukyte tuojaus.

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

— R-dingo kompanije isz- 
kase 1,243,111 tonu anglių. 
Novemberio menesije; L-high 
Valles 1,177,732 tonu.

— Paboję labai geidže su
rasti Jonuką Vaszkeli, kurie 
pavogė nuo mergaites deezimte 
doleriu ir lig sziam laikui 
mieste nepaeirode.

— Visi tie j e, ka jauczeei, 
jog likos neteisingai paduoti 
in asesoriaus kningas apie ver
te savo “praparcziu” aplaikie 
tomis dienomis raezteh, kurie 
paragins visus ant padav mo 
vertes savo locnaeties ir diena 
kada tieje perklaueimai atsi
bus Pottevilleje. Locnininkai 
namu, tegul apie tai neuž- 
mirezta.

— Laike Mieeiju žmonių 
kas vakaras prieigrude bažny- 
czioje. Ne kurie kvailei, ap- 
laike Dvaee Szventa ir apei- 
malezino. Gerai vyrrczei, juk 
žinote, jog namas Dievo ne 
del kvailiu. Pasirodykite nore 
karta žmonimis ir nedarykite 
isz saves juoku. Juk Mahano- 
jeczei yra laikomi už maleziau- 
sius žmonis vieam Amerike ir 
tokeis visada paeilikit. Tegul 
tėvas Kazimieras važiuodamas 
po platu svietą, ekelbe juso 
dorumą ir puiku pasielgimą o 
ir pagyre juso puiku prierni- 
m a jo.

— Del daugeliu pažinsta- 
mas Vaitiekus Jusaitis suba- 
toj atydaris nauja valgomu ta
vom sztora po No. 528 W. 
Mahanoy ulyczios. Jisai laikys 
tik geriausia ir szviežiausia ta
vora ir viską pardavinės zž ne- 
perbrangias prekes. Naujas 
biznieris užpraszo visus atšilau 
kyti.

SHENANDOAH PA.
— Szv. Jurgio bažnyczia 

suveda puikiausia elektriszka 
apszvittima. Pirmu kartu buvo 
uždegti nedelioje 15 Guodžio, 
lai ke miezparu. Inejga pažiū
rėti apezvietimo (!) taji vakara 
bus 25 centai. Be tikieto ne in 
leis.

— Draugas “Viltie” jau 
persikraustė in savo locna na
rna ant kampo Bower ir Oak 
ulicziu Vėliname kanogeriau- 
šio pasivedimo ant naujos vie
tos.

— Mt. Carmel teatrine kuo
pa laikys dideli teatra po var
du 1 Vagis”. Nedėlios vakara 
29 ežio menesio, Boczkaucku 
saleje Mahanojuje. Norintieji 
važuot galima nupirkti tikie
tus priesz laika pas Križa- 
naucka 38 E Center St. In- 
žanga bus 50^t 35^ ir 25ff ( j ,)

Maizeville Pa. — Darbai 
gerai eina, kasiklos dirba be 
palovos kožna diena.

— Praeita nedelia priesz 
miezes atsivilko in bažnyczia 
kokis ten žmog-palaikis ir no
rėjo parodyt savo ciciliszka 
mandruma. Komitetas kuris 
sėdėjo prie duriu padavė man- 
druoli in palicijos rankas ir nu 
vede jin in miestiszka lakopa 
kur dvi dienas atpakutavojo 
už savo kvailumą priek tam 
da užmokėjo bausmes $8.50.

Dovanai.
Atsiusime Kalendorių eu 

gražiais paeiskaitimaie tam 
kuris mumis prisius savo var
dą ir adresa ir 2^ etempa. Ri- 
ezykite ezendien o gausite per 
paczta dykai. ( J 4)

Bischoffs Banking House. 
287 Broadway, New York.

Czionais nesiskaito aukos, 
kuriuos krito karese Abisini- 
ju“, Indijos, Afganistano, Ma- 
degaskaro, Kubos, Transvae- 
laus, Kinu. Dakomos, Tuniso, 
Zulusu, Kinu-Japoniszkos ir 
Japonu-Rusios.

Skaitlians pražuvusio tose 
karese niekur nepaduota. To
sios kares buvo baisios ir žu- 
dinancziosios o jago tik paym- 
sime, kad žuvo 800,000 ypatų, 
tai iaz viso pasidaris euvirszum 
tris milijonai auku in laika 
penkiolekos metu.

In laika szimta metu likos 
ižduota ant kariu sekanczei.
Dydžiauees kares kasztavo: - 
skaitant po milijonus franku: 
Napoleoniezka 16,500
Turko-Rosia 500
Algieri-zka 1,200
Hiszpanu-Portugalijos 1 250 
Kanadiecziu 55
Semonola 135
Meksikoniszku 290
Kaf.ru 7 600
Italu 1 500
Amenkoniszka 25,000
Abisiniszka 215
Paraganiszka 1,200
Vokiecziu-Francuzu 15 500 
Acrateiezka 27
Azijos 1,125
Ruso-Turku 6 000
Afganistu ir Zulu 425
Sudaniezka 105
Madagaskaro 105
Abisiniszka 575
Kubos 5,000
Transvalaus 4 000
Kino-Japonu 1,500

Tai-gi kares XIX szitmeti 
suede euvirszum tris milijonus 
ypatų ir szimta miliardu fran
ku. Czionais nesiskaito, kiek 
tai visuomene aplaike bledes 
isz priežasties kares. Kiek tai 
laimes, apezvietimo ir kultu- 
riezko progreso galima butu 
instengt už taja milžiniezka 
suma ir nužudintoms aukoms.

4 Aktu Juokinga Komedija
Atsibus Mahanoy City, Pa.

29 Gruodžio Boczkauaku Saleje.
Sulosz Mt. Carmel Teatraliszka Kuopa

Inžanga 15, 25,35, 50c
Tikietus priesz laika galima 

nupirkti Kazuno Aplinkoje, 
pas .Juozą Budrevioziu ir 
“Saules” ofiso.

! I NAUJA KNYGA 
-PO VARDU- 

PRIEJGIAUSES 
MOKSLAS 

ANGLISZKO 
LIEŽUVIO BE 

PAGIALBOS KITO.

Yra tai praktiozniause Knyga 
kokios lig sziol Lietuvei turėjo, a

Ir teip sudėta, jog ka tiktai 3 
pribuvias Grinorius isz Lietuvos 3 
gali in trumpa laika pats per 3 
save iszmokti Angelskai sziek 3 
tiek kalbėt.

Toji Knyga druozel apdarita | 
in Franousini raudona audima j 
ir kaaztuoje tiktai J j e Kasytu* j 
nusiuntimo mes apmokame, 1 
SAULE Mahanoy City J 

mu /

t

Sznuklii Pagialbos.
Daugybe Mahanojaus žmo 

nlu szaukia pagialbos
Jiu skaitlis kas kart mažinasi. 

Žmonių inkstai tankei ezaukia pa- 
gelbos. Szitai gromata parodo ka 
viena motere sako apie Doan’s Pi- 
gulkos del Inkstu. Mrs. Wm. Horey 
isz H Ilso Feezes sako: “Doans Kid
ney” pigulkos praszalino skausmą 
mano peozuose ir kitus netvarkumus 
kurie buvo priežastim nesveiku inks
tu. Aez tikrai mielinu kad nesiran
da geresnios gyduoles už Doan’s 
Kidney Pills.

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

Ant pardavimo
Puikus biznavas namas ant 

W. Center ulyczios Muhanoy 
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 pidu il
gio. Ant kito galo loto randasi 
naujas trijų prontu namas ant 
dvieju familiju. Rmdos gal 
lengvai atneezti 50 doleriu ant 
menesio. Parsiduos neperbran 
giai. Atsiezaukite ka greieziau- 
se po No. 526 W. Centre St. 
Mahanoy City, Pa.

(ęg -O3Q <n)

Žmogus Su Piningais Banke 
gali juoktis ant bėdos ir vargo.

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

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

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

DEL KALEDU.
Parsitraukit nog savo Tautieczio 

geru Gėrimu. Su kiekvieno orderi 
gausit Puiku Kalendorių.

.......... SKANUS GĖRIMAI..........
Royal Club Rye kvorta $1.00
O. B. C. ” ” .75
Monongohela ” ” .50
Cognac Brandy ” 1.00
French Cognac ” 1.75
Ruskas Sznapsas ” 1.50
Ruskas Kinielis ” 1.50
Ruskas Viszniu Vynas ” L"0
Apricot Brandy (saldus) ” 1.00
Port Vynas (Imp.) ” 1.50
Port Vynas ( Hom.) ” .75
Port Vy- as Baltas ” l.<‘0
Tokay Vynas Baltas ” .75
Orange Vynas ” 1.00
Bananna Vynas ’’ 1.00
Ginger Brandy ” .75
Pepermint Scunaps ” 1.0n
Rock A Rye ” 1 <’0
Rūmas ” 1.00
Benedictine (Dom.) ” 1.25
Benediction (Imp.) ” 2.50

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

S .virszum 3,000 tu Peoziu per mus parduota ir visi giria Keystone Pecziu.

1 -1 i O ’r, Mahanoy City, Shenandoah, VjrUindll S Mt.Carmel, Landsford.

Naujas Rudeninis Tavoras <as

Teipos gi turim Sznapso, Rumo, 
Ginęs, Brandes, Kimelio ir visokiu 
Vyno, galionais po $2, §2.50, S3, §3.50 
S4 ir daugiau už galioną.

Jeigu nerasit virsz minėta koki 
gorima k* jums patinka tai klauskit. 
Mes laikom visokius gėrimus

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

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

W. TRAŠKAUCKAfr 
Pirmutini* Li*tuvUzhtf 

GRABORIUS

LaMIoU S.PŪO4 £cail»u«K

Irtiifi* W L L
Teka Mjieat k* ir puiki**-■

vlr*e nlrietaui krmpktw* y-

w C««tr« Hi. M

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

i'it Citit Pas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mahanov Cltv, Pe

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

Vienintele Lietuyiszka Banka po prieži ra Valdžios. Priimam pinigns suezedinimu, 
pradėti an t nuo $1.00 ir daugiaus. Mokame 4 procentą už sudėtus pas mus pinigus, 
prif-kaitant kas puse metu. Parduodam Laivakortes ant visu hniju ir geriausiu Isivu 
ir s ne'kiam visokias rodąs kelionei. Uždirbam visokius Rejentalnus dokumentus Lietuvai 
reik l<»«w«» jų u kr«*i'-kites prie vieninteles Lietuviszk>s Bunkos viisz paminėtu adresu.

Garbus Tautecziai:
Laikau už garbe prsneszti jums, 

kad jau ai z nesu daugiau ne locnmiku ne virsz nink'i, ne 
darbiniku ‘Ali Na'ions lankoje ant 1’2- tos. gatves ’ 
ir kad dabar atidariau ofisą mano na*ij i vietoi

Kampas 22 nd & Carson Streets
(10 blokt. nuo man » buv sios senos vietos)

Reikaluotia me džiu kreiptis prie savo seno pažistamo po 
tokiu adreso-

Po ilas V, Obiecunas, 22-nd. ACarson Rts; S8.Pittsburgh,Pa

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

W.Waidelis'l,t'S.£,«.>.
JjIETt'VISZK ASp OTOG Ii A RISTAS

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

Indeda Fotografijas in Špilkas, 
Kompasas ir t.t. Puikei nutraukineja 
Post-Karozius. Parduoda Reimasirt.t

Ruptura..
Yra Iszgydonia 

Chcniiszko-Elekti'o 
Metodą. Be Polio, 

Be Operacijos.

Dėkingumo paliudijimai nuo dėkinga žmonių.

Abneris Welshas sako:

kad po daug metu kentejimo inkiros nipntros 
jis visai buvo iszgydvtas per Dr. O’Malley 
ir dabar visai neneszioja raiszcziu nes ja i 
nėra reikalo, p. Welshas yra Sperintendcntu 
Jackson-Woodin Car Works, Berwick, 1’a. 
ir jožodis daug reiszkia kurie turi panaszius 
kentėjimus. Jis nebuvo atitrauktas nuo jo 
kasdieninio užsiėmimo, kuomet buvo gydo
mas, i.-zskiriant ta laika, kada turėjo būti 
Dr. O’Malley’o oflice kur buvo gydomas 
nauja metodą, nevartojant nei peilio, nei 
operacijos. Szimtai paliudijimu galima 
matyti oflice nuo iszgydytuju.

Dr. O’Malley’o nauja gydymo 
metodą tikra yra liuosa nuo visu pa
voju. Nėr piaustirnu, nėr skaudėjimu 
nėr operacijų. Nereikia apleisti darba

Nereikalauja raiszcziu kada jau 
iszgydytas.

Skaityk, ka sako iszgydyti Paoijentai 
apie Dr. O’Malley’a.

Unijos Doku užveizdetojas 
Raubso Kasyklų, Luzerne, Pa., sako:
Courtdale, Pa., Nov. 26, 1911.

Brangus Dr. O’Malley:
Asz raszau Tamistai szi laiszka, kad 

praneszti Tamistai, kiekvienam Ruptura 
serganeziam; kadangi asz buvau bai
sam padėjime, bet nuo Ta m i stos vaistu 
likausi visiszkai iszgydytu. Asz duodu 
pavelijimą pavartoti mano varda, kad 
ir kiti ligoniai gali būti iszgydytais.

Ad. Kuttenberger, Box 131
Luzerne, Pa.

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

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

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

26m. SENAS LAIKKASZTI8 

VIENYBE LIETUVNINKU 
ISZE1NA K ’S SEREDA BROOKLYN,N. Y.

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

Užsiraszyti galima visada 
Kas nori gaut tik ‘.Jubilejini Numeri’ 
prisiusk 10c. markėmis o tuoj gausi.

Paprasta numeri peržiurejimui 
siuneziame dovanai, raszik toi.

Užsiraszant “Vienybe Lietuvninku’’ 
reikia siųst prenumerata (Money- 
Order ar Registruotu laiszku pinigai) 
ant vardo leidėjo azituom adresu

J.J. PAUKSZTIS &C0.
120-124 Grand St. Brooklyn, N.Y.

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

margintais Konvertais teipgi knygele <lel 
pasitnokinima ruszyti gromatas, kiek žmonių 
yalstijuose ir t.t. Prisiuskite stempu už 3Uc 
ir raszyk koks esi o prisiusi tinkamu popie
rių nes turiu 70 visokiu ca'unku.
M. A. IGNOTAS

(iz -W(I °J)

r* 
in

23 Akmenų Railroad Laikrodi
Patentotas retrulatoris 

už-u karnas isz virszaus, 
del Moterių ar Vyru, 18k 
gvarantuotas ant 2^m. 

siusim szita laikrodi 
visiems per C.O. D. 
už $5.75 per expres, 
“WO iri nebus toks 
Nemokekyte nei Cento. 
Atminkit, kitur už
mokėsite už toki lai
krodi $35. Su kožnu 
Laikrodi duodam

§5.75 Lenciugeli.
Excelsior WatchCo. P01 CENTRAL BANK 

BLDO. CHICAGO, ill

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

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

Ądresa vokite:

B.S.YANKAUS 
154 Nassau Street 

New York, N.I.

RL’SISZKA — AMERIKONIŠKA — LINIJA.
- PUIKI ALSI DIDZIAL'81 IR GRE1CZIAUSI GARLAIAAI-

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

In Rotterdam* 8 Dienas In Llbawa 11 Dienu. I n , . . , , i Czar, 11, Gruodžio (Dec.)181 Treczia Klaea ft: 3 ^Kew Yorko ' lu^la- ”
ft45 Antra Klasa ftW ipzx>ewiorao | Kurtk . 11, Sausio (Jan.)
$60 Pirma Klasa įlO | Apie dauglaus dasizmoslte pas muso agentus arbs 
A. E. JOHNSON & C0.t (General Passenger Agt». 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 invales gera 
Bunka. 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. Rynkiewiczia.
J. Hornsby.

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

A. Daniszewiczia.
L. Eckert.

D.F.Guinan, Kasijerius.
M. Gavula.
W. J. Mile*.

UtahABim IWRASBAraiS
Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje 

turiu dideli agentūra ir kontora bankini 
savo locnam name vertes §12,000.00 

Parduodu laiva-kortes ant geriausiu ir 
greieziausiu laivu. Siuncziu piningus in 
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus 
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus

iszsiuncziu 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. .1 KEVDOSZ1US. 202 TroySt. Dayton. Ohio.

TAnx-nnaa £lrKYte už $6.00 vertes musu 
-LMM (Įlieto žinomos tabakos del cigarct'i 
ir iszsirinkit sau dovana isz sekaneziu daiktu: 
Naujausis importuotas Fonografas su didelia

nikeliuta dūda, kuris* 
graina gerei iraiszkei 
visokias muzikes ir 
dainius. Kiekvienas 
gali turėt savo name 
konet rta.2.Geriausia 
Armonika vokiszko 
iszdirbimo su notom 
ir nurodi mais. 3.- 
Puikius štai avas ni
kelinis laikrodis su 
muzike, kiekviena 
karta grajina lOminu 
tin. 4.Vyriszki arba 
moteriszki storai pa-

auksoti laikrodėliai.
Už musu dovana vien norime 
kad pagareintumeti musu 
firma teq> jusu pažįstamų isz 
Amerikos. Atsiusk mums ant 
rankos 50c markėms, o mes 

ms prisiusime 40 skrinueziu tabako 4 gntunku už $6
ir jusu iszrinkta dovana. Likusius $5.50 užmokėsit 

gavės tavora. Kam tavoj as nepatiks gali ja nejimti. Kanadon ir abelnai in užrn- 
bfžius, tavoro siuneziftme t k gare iszkalno $6.('O.
ENGLISH-ASIATIC TOBACCO CO] Dept. L115 E. 7A. St; New York, N. Y Į

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

• ...OFISO VALANDOS...
y Nuo 9 lig 1 ir nuo 7 lig 9 Vakare.
• Nedeliomis lig 4 ad. popiet.

T Telephonaa: 3757 Dickinson W.

Jaigu kada busite
PHILADELPHIA, PA.

Tai užeikite in
J^IETUVJSZKA JLJ OTELI

JUOZAS 0K1NSKAS
(LOCNININKA8)

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

Lietuviszka Agentūra
Laivakoroziu ant geriausiu Laivu 

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

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City,Pa.

No. 6.
Nusipirkite sau keletą 
Bateliu
NORKEVICZIAUS NO. S.
Geriausia Arielka Visata 
Mieste. Tik $1 už Bateli. 
Teipgi cris gausite ir visokiu 
kitu gėrimu. Ateikyte daba? 
priesz laika, duokite save 
orderi o bus jums pristatyt*

S. Norkewicz
408 West Uihinov hi

A. G. GROBLEWSKI
Cor. Elm & M«in St«. Plymouth, Pa. 

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

G a rslu UstuiIszku-Lenk IszkuVeistu.

Kiekvienas Lietu viszkas bzuiminkas 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
oztoruose ant pardavimo, kad. musu 
tautieczei reikalaudami galėtu nusi
pirkti ir nereikalautu iszdnoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Kztorninkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuoj ame.
Egiutero No.l..............................25c.
Egiutero No. 2............................. 50c.
Zmijecznik...........25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai..............................35c.
Meszkos Mostis............................25c-c
T r ej anka...................................... 25c. c
Linimentas vaikams....................25c.
Gyduoles nuo Kosulio................ 25c
Liepiu Balsamas ....................... 25c.
Anty-Lakson del vaiku.............25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

’’ nuo Kumeliu del suaugusiu 35c. 
Vanduo nuo Akiu.......................25c.
(Jgmatraukis................................25c.
Skilvio Laszai............................. 25c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir

Kruvinosios...............................75c.
Uicure’ arba gyd.Rumatyzmo $3.50. 

Gyd. del nemalimo Pilvo............50c.
Milteliai apsta bdym ui Galvos 

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

Kojų.......................................... 25c.
Geležinis eudrutintojas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Papauto..................15c.
Gyd. nuo Grippo......................$1.26.
Plauku apaaugotojas................... 50c.
Muilas dėl Plauku......................10c.
Milteliai nuo Kepenų..................35c.
Rožes Balsamas............................ 25c.
Kinder Balsamas..........................25c.
Bobriaus Laszai...........................50c.
Szvelnintojas................................. 35c.
Kraujo valytojas.......................$2.00.
Nervu Ramintojas................... $1.00.
Egzema arba odos uždegimas

pas Vaikus........................... $1.25.
Pleisteris (Kasztavolo)................25c.
Pamada Plaukams.......................25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise.......25c.
Gyduoles nuo Liemens....... -.......50c.
Vengriszkas Taisytojas Ūsu------ 15c.
Inkstu Vaistas..............25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles....... .. .................25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba

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

Lietuviszkas Agentas
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.

Parduoda S zipkortes antgeriauein 
linijų in ir isz Lietuvos. Siunoz’a 
Piningus in Visas Dalia Svieto greitsi 
pigiai ir teisingai. Raszikite pai 
mane o gausite teisinga atšakiu?r 
Teipgi užlaikau dideli kroma visokio 
Valgomu Tavoru ir Buozerae 
Fr. Petraitis - Clymer, Pa.

Naujas Iszradimas 

Apraszima siunezta dykai 
Kaip galima apsaugoti no ligų ir pat® 
iszsigydyti be daktaro visokias ligas, 

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

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

Urs. Brundza & Co.
B’dway & So. 8-th. Brooklvn.N,
‘APSZVIETA’ Moksliszkai Istorh-zka Knyga 
palytinti daug isz Lietuviu praeitos 
gyvenimo, spausdinta priesz 20 metu 
su 780puslapiu, preke:

Apszvieta, apdaryta $1.25.
Mainierisir LeberissuGO pus. lOo 

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

B. RAGAŽ1NSKAS

Sziomis dienomis muso tautietis 
B Ragažinskas pargabeno visokiu 
garimu, Amerikoniszku ir Importitu 
Galima gaut visokia Arielka,, Vyniur 
Arako, Kimelio, Dziniu ir t, t
Teipgi skambanozio Alaus Ir Porterio 

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus.

64-56 N. Main St, 
Mahanoy City,

Amerik

420-522
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