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LenkiszkiVibti.

įkas bitonunkii 
yri visada mosi 
j Gyduoles an 
vimo, kad.moK 
imi galėto nuo
jautų išduoti 
Jems nore apn
ešė. Suominiai 
'ami mus gyduo-

KAS GIRDĖT?
Gruodžio 21 bus trumpiause 

diena meto, su kuria praside 
ja tikra žiema. Apie 24 diena 
Gruodžio dienos pradės būti 
ilgesnes ir trauksys lig J uniaus 
ii, 1913, kuriam tai laike už- 
ilos ilgiause diena ir prasidės 
rasara.
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Iszmintinga paliepima ižda- 
resndže Northumberland pa
lieto, ydant Kalėdų diena bu
tu uždaryti visi salunai. Butu 
gerai ydant visur karezemas 
taja diena uždarytu o turėtu 
atsilsi saluninkai su savo szei- 
nynoms ir galėtu priderenezei 
nvensti Užgimimą Kudykebo.
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Arti Szamoku, upelukije 
Brady, darbininkai dirbdami 
prie naujo kelio, rado suakme- 
nijusia žmogiszka galva. Gal
ia galima matyti czionaitiniam 
krūmeli je.

Kongresmonas Mann tvir
tins, buk kožuas kongresmo- 
gi! privalo paymti su savim 
ii WaihiDgtona savo paeziule, 
ydant neiezejti isz doraus ke 
iio kada pribuna in czionais.— 
Nežine ar kongresmonas Mann 
yra dydeliu pantapbniu vyru 
ar turintys daug dorumo.

hutu irta 
įbutii (LS. 
u...... 1200.

Tūlas parižinis gydintojas 
garsina, buk kožnam žmogiez 
kim kūne randasi arszeniko. 

į Ant galo dasiprantam, del ko 
tmonis yra teip nusimynia ir 

į nukszczioja kaip “užtrucinti.”

.........
-igt»

gontas 
Id PINII68.
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Siunoi'fc 
rieto greitai 
aezikite pu 
. Įsakinu 

)mi visokiu

Lenkijoi meitėlis suede girta 
kainuoti kuris jin veže ant 
jomarko. Gerai priežodis skel
to, “kiaule ėda kiaule.”— 
tmogus . niekuom nesiskyrė 
kiaules kada buna girtas.

mer,Pa.

Kokis tai mokytas “prope- 
»ris” apskaitė, buk jago žmo
gus prisiartina prie tukstan- 
trio voltu elektriko, tai ap 
liiko tiek pajėgu, kuris bgy- 
lasi suvalgimui svaro gero 
'porter house steiko.”--- Jago 
tai butu teisybe, tai žudinto-

i jii, kurie dingsta ant elektri
nes kėdės, ejna nuo szios 
maru pakalnes gerai prisoty- 
tos “toms pajėgomis.”

( Aplaikeme žine, buk prasi- 
Mes aicibiekupas J. R. Vi- 
latteisz Francuzijos mano ūž
teli kolonije Texuose del vi

ii inatejviu.— Well, jagu ku- 
• tingysta nesiseka reike ymtis 
; prie “biznio” apkvaibnet kvai- 
i k

dykil 
yuirp.li 
m ligai, 
inima, 
ik&nu

iktanmi 
i dolerio 
! greitai 
toojaoi

jO. 
M.

pneitn 
.1) meto

Kandidatai visu partijų ant 
I prezidentu iždave paskutiniuo- 
i Brinkimuose suvirszum $6,- 
i KOjOOO. Tas nesiskaito kiek 

Wave kiti kandidatai ant stei- 
| itin ir pavietavu urėdu, ku- 
jriikasztai isznesza ant kitu 

8 tilijonu doleriu.

I “D. Viltije” S. Miliauskas 

pranesza kad Shuylkill pavie- 
š IfMetodistu pastorius R. Fat

aidi i Aris sutaisė svetimžemiams 
Ateiviams) nemokantiems ang- 

tlll. Fl. , liakai mokslaines viena Ta-
ti(|oej kita Szenadorij, ir dar 
•įganizuojamos miesteliuose 
William Penn, Gilbertone, 
Mahanoy City, Gerardvillej.

Kasztus tose mokyklos ap- 
fegs Metodistu bažnyczios 
tongregac'ja. Klausime reli- 
fszkatne mokyklos bus ne- 
Uraliszkos.

l»z tokiu apsireiszkimu be
lak galima manyti, kad par
yji Metodistu su sziuomi pa
davimu rengėsi prieg sau 
M^ut dali lietuviu nesutin-

/ENTERED AT THE MAHANOY CITY. PA. POST OFF1CEX 
V AS SECOND CLASS MAIL MATTER. ) Mahanoy City, Pa. Utarninkas 17 Gruodis (December) 1912.

kancziu su savo kunigais, ar
ba dali valnamaniu, nes me
todistai muset tame inžiuri ko
kia nors proga.

Toksai svetimiems patarna
vimas kuomi isztikro yra, in- 
spet sunku.

Szio meto vasarėlė labai 
Amerikoj derlinga, vaisei už
derėjo, bet brangenybe nesu
mažėjo.

Visu gerybių isznaszuma su
ryja trustai, nes jie daugama 
pas farmerius užperka da sto
vint nesuvalytus laukuose.

Austrijos su Rosija rengi
mais! prie kares, žmones viso
keriopai baugina.

Galicijos gyventojai prie 
Lenkijos rubežiaus daug nu 
kenczia, nes Austrijos kariu- 
mene vis dauginama ant Ro- 
sijos rubežiu. Gyventojai sku
binasi savo graszins isz banku 
isztraukt bijodami kares. In 
trumpa laika isztrauke isz 
banku depozitoriai 200 mili
jonu koronu. Kas kartas ban
kas tueztinasi, o valdžia mat 
prie skerdynių rengėsi. Abi 
vieszpatyste Rosija ir Austrija 
skaitliumi žmonių turtingos, 
bet ant pinigėlio nuskurę uba
ges, bet nepaisant nieko, prie 
peeztyniu rengėsi.

Isz Ameriko suszauke visus 
rezervistus.

Sziu metu laikai su nelai
mėmis ant geležinkeliu, turbut 
bagccziausi, kad beveik kož- 
nos dienos laikraszcziai vis 
pranesza naujas nelaimes prie 
susidarencziu, tai isz relių isz- 
szokancziu treinu. Ne vienoj 
szalij tiek muset nelaimiu ant 
geležkeliu nėra kaip Suvieny
tose Valstijose Amerikos.

Jūrinis pacztas Suvienitiems 
Steitams kasztuoje kas metas 
$2,900,000. Konia kas metas 
isz Ameriko iszsiuncze per ma
res 80,000,000 szmoteliu pacz 
to, sverenti suvirszum 14,500,- 
000 svaru arba 6600 tonu. Del 
pervežimo teip milžiniszko 
paczto sunaudotu, 2200 pscz- 
tiniu vagonu reikalaujancziu 
220 lokomotivu. Tik vienos 
gromatos ka yra siunczemas 
kas metas per mares 2,000,000 
svaru o laikraszczei ir kitokį 
pundalei svėrė 2,300,000 sva
ru. Priesz Kalėdas pacztas 
milžiniezkai pasididina.

Velniop konstitucia. Gu
bernatorius valstijos New 
York posmuoja kad reiketu 
nustumt nuo gubernatorystes 
Bleasa isz South Carolina už 
tai — kad ansai laike guber
natorių konvencijos isztare 
“pas ve Imasu konstitucija.

Gubernatorius Blease mat 
intemijo kad daugume reikalu 
konstitucija tiktai buna ant 
popieros o darbai varomi kaip 
kam pasidaboja, tai greicziau 
sei dėlto ir prasitart teip galė
jo, arba mažu jisai viską vei
kia prieszais konstitucija.

Kitur vėl matome jogei tas 
gubernatorius buvęs tzabnin 
kas žmonių juoduju linczevi- 
mo, jisai isz linczevimo nesi
piktino ir nenori kad tas but 
panaikynta.

Szeip ar teip bet konstitucijo 
varyt pragaran žodis ypatin
gai gubernatoriaus nemanda
gus.

Whitelaw Reid, Suvienitu 
Steitu ambasadorius Anglijoj 
mirė Nedelos diena Londone. 
Buvo jisai Suv. Steitu amba
sadorium Anglijoi nuo 1895 
meto. Turėjo 75 metus am
žiaus.

ISZ AMERIKOS.
Kate, motere ir - -. .“žiur

kes” plaukuosią.
New York.— Juokingam 

atsitikymui prisižiurinejo szim- 
tai ypatų, kurie adbego ant 
riksmo ir kliksmo ponios Ra
chelės Goldbaunienes. Motere 
tikėdamasi taja diena svecziu, 
iszszukavo sau puikei plaukus 
ir uždėjo padirbtas “žiurkes” 
terp savo tikru plauku. Sztai 
kate sėdėdama ant lango, pa- 
temino taisės žiurkes, būdama 
tosios nuomones, jog tai gyvos 
žiurkes, ezoko ant patogios 
galveles ponios Goldbaume
nes, inleiedama nagus in plau
kus.

Persigandus motere nežino
jo kas su jaja darosi, pradėjo 
rėkt “givalt!” bėgdama po 
gonkeli kaip indukus. Kate ir 
buvo iszsigandus ir geide iž- 
gauti nagus iez ’plauku, nes 
negalėjo. Žmonių subėgo kaip 
ant dyvu — motere klykė o 
žmonis juokėsi susiėmus pil
vus. Ant galo priezoko kokis 
tai žmonelis, apsiaubė ponia 
Goldbaumiene viena ranka o 
su kita paliuosavo kate isz 
plauku drauge su “žiurkėms” 
ir.... konia puse tikru plau
ku ponios Goldbaunienes.

Skandalas lenkiszkoje 
parapijoi.

Minneapolis, Minn. — Lai-- 
krasztis “Daily News” dane- 
sza po antgalviu “Kuningas 
suardė szeiminiezka laime” 
sekanczei:

“Kuningas Henrykis Jaž- 
dževskis, prabaszczius lenkisz- 
kos parapijos szv. Križiaus, li
kos apskundstas per Frana 
Dudeki, už suvedžiojimą isz 
doros kelio jojo paczios ir atli- 
ginimą už tai $20,300. Poni 
Dudekiene ir skundze kunin- 
ga ant $5,000 už atemima jai 
szloves.

Kuningas Jaždževskis atsi- 
lankidavo pas Dudekius pagal 
dvaeiezka privaluma pas jojo 
pacze ant suraminimo josios 
ligoje, kuri sirgo po operacijei 
aklos žarnos (pendecitis). Lai
ke tuju atsilankimu kun. Jaž
dževskis perženge szeezta ir 
devinta prisakimus, suardyda- 
mas priek tam szeįminiezku 
laime Dudekiu. Pora gyveno 
su savim 16 metu ir turi pen
ketą vaiku, ymdavo dalybas 
visosia reikaluosia parapijoi ir 
buvo geri krikszczionis pakol 
neinsimaisze in ju gyvenimą 
kuningas. Pati prisipažino 
prie vieko savo vyrui o po tam 
bandė atimti sau gyvasti iez 
sarmatos, nes nepasieeke ir 
ezendien da guli ligonbuteje.” 
Kaip tas viskas užsibaigs tai 
nežine, bet galima manyt jog 
teismas bus labai akyvas ir vi
sos bjaurybes kuningo Jaždže- 
vekio iszejs ant virszaue kuris 
teip rūpinosi suraminimu savo 
serganczios parapijonkos.

Paveikslas vargingo 
gyvenimo.

Rockville, Conn. — Liūd
nas paveikslas vargo Amerike 
perstatė mirtie Onos Jazaniu- 
tes. Toji motero mirė dydžiau 
sem varge, tuszcziam name, 
prie kuriuos niekas nesirado 
kada mirė. Josios kudyki kai
mynai rado senam kuparije, 
teip-gi mirusi. Iez priežasties 
josios mirimo likos aresztavo- 
tae kokis tai Andrius Kanap- 
ka, kuris badai iszviliojo nuo 
Onos 200 doleriu, kėlės dienas 
priesz mirti, už kuriuos nusi 
pirko sau drapanas o likusius 
praleido ant linksmybių.

Pati jin apgaudinėjo — 
užsigėrė ant snicrt.

Scranton, Pa. — “Giareu 
pakol mane velnei payms,” 
teip iszsitare Jonas Thomae, 
35 metu senumo gyvenantys 
Dunmore, dvi nedelias adga- 
lios. Savo prižadejima iezpil- 
de, nes ketyergo ryta mirė nuo 
gėrimo svaigynancziu gėrimu, 
gerdamas be palovos per dvi 
nedelias. Priežastis jojo iszsi- 
tarimo, jog giars pakol jin vel
nei nepayms, buvo aplaikymas 
gromatos iez tėvynės, buk jojo 
pati pagimdė kudyki kuri su
silaukė su kitu vyru, nes Jo
nas pergyveno Amerike kelis 
metus. Aplaikes tokia nesma 
gia žinia apie savo nedora pa 
cziule, pamėtė darba, surinko 
visus piningus, palikdamas tik 
tiek, kiek reike ant palaidoji
mo ir pradėjo giart. Ketverge 
kada girtas apleidinejo narna 
savo draugo, puolė nuo trijų 
trepu, perskalde pakauszi ir 
mirė ant rytojaus. Daktarai 
nutarė buk sužeidimas ne bu
vo priežaste jojo mirties tik 
girtuoklyste. — Buvo tai at- 
ejvys o tik prasimynes anglisz- 
kai Thomas, bet kokios tautos, 
tai telegramas to nedanesza. 
— Kiek tai vyru czionais ran 
dasi, kurie palike savo paczes 
tevyneje, greitai apie jiaises 
užmirszta ir nesiuncze jokios 
paezialpos o likusia motere tu
ri kokiu norints budu daryti 
gyvenimą idant nekenst bada. 
Ne visas moteres galima už tai 
kaltyt. ----

Pati priežastį žudinstos.
Pittston, Pa. — Už ta’, kad 

jojo pati nesugrįžo su juom 
namon, — kuri buvo pametus 
per kelis menesius. — Juozas 
Ravinskas 40 metu senumo, 
szoko priesz ekspresini truki 
ir likos sumaltas ant szmote
liu. Dalis kūno surado net už 
200 masių.

Daris szokius klebonijoi.
Wilkes-Barre, Pa. — Kun. 

John Talbot, prabaszczius 
Szv. Klemento parapijos, ap 
garsino laike pamokslo buk 
pavėlins klebonijoi del jaunu 
žmonių laikyti szokius po pri
žiūra senesniu parapijonu, nes 
tokiu budu jaunos mergynos 
iszsieaugos nuo pagundinimo 
ir prapulties. Ejdamos ant 
szokiu in publikines sales, 
daug jaunu mergaicziu buna 
iszvestos iszdorpbes. Klebo
nijoi gales visi linksmai pasi- 
bovyt po prižiūra dvasiszko 
ir parapijonu.

Bobų pirszliu draugyste.
Bostone yra susitverusei 

draugija iez bobų pirszliu ku
riu užduotis esanti pirszli sen
merges už vyru.

Kol moters ar ju draugijos 
nepasiliaus važiuot iezkelio do 
ros, kol jos sylios nei karvutes 
kaitroje ir pametines vyrus, 
tol negelbes jokios pirszliu 
draugijos. Vaikinai gerai insi- 
žiureja kaip sugyvena ženoti, 
nenori aiptol kad nelaimingas 
medžio pjūklas dirintu apeiže- 
nijus sprandą, ik szaltam gra
bui.

Ant Pardavimo.
Namas ant Water uliczios 

einant in Silver Creek kasik- 
lae. Namas tinkamas ant bile 
kokio biznio. Ant vyrszaue 
gyvena dvi familijos o skiepe 
randasi Pool ruimas. Persi
duos nebrangiai ba locninin- 
kas pirko farma ir turi par
duot szituos namus. Apie dau
ginus daeižinoeite pas.

Chas Zenas, ( got oj) 
Box 125. New Phila.

Silver Creek, Pa.

Isz Eosijos Lietuvos 
ir Lenkijos,

Kaip rodos carukas mirs
Petersburgas.— Kaip tele 

gramai skelbe, tai asztuoniu 
metu carukas, ympedis rueisz- 
ko sosto, kas diena nupuoline- 
je ant sveikatos ir ne ylgai pa
gyvens. Badai gyminaitis ca
ro, dydys kuningaiksztis Pav- 
loviczius bus paskyrtas insped- 
žiu jago carukas mirtų.

Girtuoklis suėstas per 
meitėli.

Varszava.— Tūlas kaimie
tis iez kaimo Grulczicu, che- 
kiosko paviete, nusidavė ant 
joJiarko m Chelma, mierije 
pardavimo meitelo. Nepasiee
ke jam parduote meitėlio ir isz 
tojo nubudimo nutarė paskan- 
dyt savo nubudima stiklebje 
ir pasigėrė. Užlipęs ant veži
mo, važiavo adgalos namon su 
meitėliu, kuris nieko needias 
yra visa diena pradėjo užklu- 
pinet ant gaspadoriaus o bū
damas girtu negalėjo atsie- 
pi|t meitėliui kuris pervertęs 
giStuokli, iszede visa ezona. 
Klda arklei privažiavo prie 
gfinczios o gaspadoris isz ve
žimo neiszbpo, szeimyna nuėjo 
pažiūrėt kas su juom atsitiko 
ir rado jau mirsztanti gaspa- 
dori o meitėlis baigė jau ap- 
griaužinet koja ir ranka.

Žmonos pardavimas.
Sziomis dienomis Dmitriev- 

kdfT kaime, Odessos '“apskr. 
valstietis Timofiejievas, būda
mas jau nebevisai blaiviame 
stovyje, nuvyko pas savo 
drauga, kame gerai “inreže”. 
Visiszkai apsvaigęs T. prisi
kalbino prie draugo, kad jis 
nupirktu jo žmona. Po neilgu 
derybų “dalykas” buvo sutar
tas ir T. žmona perejo in jo 
draugo nuosavybe. Paskui, po 
gana dideliu magarycziu. T. 
iezejo namo, palikes žmona 
draugo bute. Iszblaivejes T. 
pareikalavo pagražinti savo 
žmona. Draugas ir klaufyties 
nenorėjo. Parėjės namo T. 
pasikorė.

Dievotiszkumo aukos
Spaliu 22 diena Ostaszevoj 

in vyko baisi tikybine drama. 
Gyvenanti tame kaime valstie
te Koszeleva, pastaruoju laiku 
pasidarė labai dievuota. Ji pa
ti daug meldėsi ir priversdavo 
vyra ir 6 metu dukteri pra
leisti buosa laika maldoje. 
Spaliu 22 diena Koszeleva at
sikėlė labai anksti, už kure 
krosui, pažadino vyra ir duk
terį ir, pirminusi jiems apie 
szvente, eme melsties drauge 
su mergyte. Lopszyje miegojo 
9 mi nešiu kūdikis. Koszelevas 
kodėl tai iezejo in kiemą. Pa
sinaudojusi vyro nebuvimu. 
Koszeleva pagriebė isz lopszio 
savo kūdiki inmete ji in kres
ni. Paskui norėjo inmesti ir 
mergyte. Mergytes verkimą 
ir kūdikio klyksmą iszgirdo 
vyras ir inbego grinezion. Bai 
sus paveikslas stojosi priesz jo 
akis.

Palei krosui stovėjo žmona 
su apsvilusiais plaukais ir ap 
degusiomis rankomis, krosnyje 
ant deganeziu malku gulėjo 
kūdikis, o mergyte beprote 
motina stūmė krosnin.

Su dideliu vargu pasisekė 
Koszelevui isztraukti kūdiki 
isz krosnies ir pabuosuoti duk
teri isz motinos ranku.

Per tardymą Koszeleva ra
miai praneeže, kad norėjo nu
valyti nuo nuodėmių savo vele 
ir savo vaiku vėlės, kaip Ab 
raomas atnesze Dievui aukon 
savo sunu. Kūdikis ta paezia 
diena pasimirė baisiose kan- 
cziose.

Delei kapeikos
Revelyje, pradinėje mokyk

loje atsitiko siakantis atsitiki
mas. 8-niu metu vaikas, že
mesniojo skyriaus mokinys, 
per isztisa valanda laike bur
noje kapeika: užmirszes apie 
tai, jis netyczia ja prarijo. Ka
peika užkliuvo gerkleje. Vai
kas buvo nugabentas in klini
ka, kame pasisekė pinigą isz- 
imti. Kapeika nukrito ant as
los.... paskui ja nuezoko 
nuo stalo ir vaikas pagriebė 
kapeika ir insikiszo kiezenen. 
Vaika nuveže atgal mokyk
lon.

Žudinstn.
Varszava. — Tupadluosia 

po Drobinu plocko gubernijoj 
likos nužudintos kaimietes Ju
ze Krabkauskiene 60 metu se
numo ir josios duktė Juze 18 
metu senumo. Abi likos už
smaugtos, viena su virve o ki
ta su diržu. Matyt, jog vagei 
jeszkojo piningu, nes visi na
minei rakandai likos perkra
tyti o ir statyne su kopūstais 
likos isztusztinta. Viena isz 
žudintoju jau suėmė.

Antroji žmona.
Teismo rūmo sesijoje Pins

ke valscziaus virszaitis ir rasz- 
tininko pagelbininkas kalti
nos tame, kad jie po geru ma
garycziu ir prižadėto atlygini
mo, permainydami valscziuje 
paszparta vienam vedusiam 
ūkininkui, paslėpė, kad jie 
vedes ir užregistravo, jog jie 
neypdes.

Tas buvo padaryta pagal 
sutarti, aeziu kuriai, ūkinin
kas, gavės pasparta iszvažiavo 
miestan, kame ir apsivedė 
antra syki.

Pirmoji žmona, sužinojus, 
kad jos vyras rengiasi kita ves 
ti, kreipėsi in virezaiti su pra- 
szymu atimti isz jos vyro ne
teisingai iszduota pasparta, 
bet virszaitis ja iezvijo isz vals 
cziaus rasztines, pasakęs, kad 
vyras žmonos galva, todėl pa
gal instatus gal daryti, ka tik 
nori.

Teisme paaiezkejo, kad ūki
ninkas, apsivedusi antra syki, 
teismas prisprende pustneziu 
metu aresztantu rotoena. Vir
szaitis ir rasztininko pagelbi- 
ninkas — gavo po 4 menesius 
kalėjimo.

Vienuolynu ir vienuo- 
liaujancziuju skaiezius.
Innesztoje Valst. Dūmon 

sinodo sąmatoje ateinantiems 
1913 metams yra gana žin
geidžios skaitlines apie vie- 
nuobaujareziuju ypatų Rusi
joje skaieziu. Isz tu skaitliniu 
matyti, kad Rusijoje užlaiko
ma 889 vienuolynai, kuriuose 
skaitoma 24,000 vienuoliu ir 
56,000 naujiku. Abelnas vie- 
nuolancziuju skaiezius siekia 
81,000 žmonių, tuomet kaip 
1905 metuose ju buvo tiktai 
65,616 žmonių.

Kiek žmonių žūna nuo 
žvėrių?

Maskvoje szunu ir arkliu 
parodoje buvo iszstatytos lan- 
tos su skaitlinėmis, parodam 
ežiomis, kiek žmonių kasinė
tais suedama laukiniais ir miez 
kiniais žvėrimis. Pagal tas 
skaitlines kasinėtai žvėrių su
draskoma: Viatkos gub. — 
117 žmonių. Samaros— 137, 
Tverio erytyje — 243, Toms
ko gub. — 428. Visumažiau- 
siai nno žvėrių žūsta Charkovo 
ir Pctiavos gubernijose — po 
viena in metus. Maskvos ir 
Peterburgo guber. žveriai su
drasko, vidutinai, po 4 žmones 
in metus.

Viso labo in metus — apie 
tūkstanti žmonių.

(SZ VISUJZALIU.
Brolis nužudė tris seseres.

Batenwald, Moravije.— Me
te 1904 likos nužudintos tris 
seseres Kriszkiutes. Žudinto- 
jaus tada nesuseke ir kone už- 
mirezo gyventojai apie ta baise 
žudinsta. Dabartės po asztuo- 
niu metu žandarai netikėtinai 
surado kaltininką, kuris buvo 
juju tikras brolis gyvenantys 
Styryoj. Žadintojas neturėda
mas atsilsio savo savžinios pri
sipažino buk nužudė savo se
seres ydant užgriebti juju dali 
turto palikta per tęva.

Baisus atsitikimas.
Sęoda, Poznanius.— Cuker- 

neje atsitiko czionais baisus 
atsitikimas. Isz ryto apie 9 
valanda, maszinistas Muelleris 
paliepė darbininkui Raunkiui, 
ydant inejtu in katyla ir jin 
iszczistytu. In valanda po tam 
maszinistas paliepė kitiems 
darbininkams uždegti ugni po 
katilu, neisztirynedamas pir
ma, ar jame kas randasi, nes 
užmirszo visai apie Raunki. 
Apie piet, kada vanduo jau 
gerai užvyre katyle, atsiminė 
apie darbininką katile. Tuo- 
jaus iszleido vandeni bet ant 
dugno katilo rado tik kaulus 
nelaimingo. Kūnas iszvyre.

Geriausiasis laikas.
Londonas.— Pagal surink

tas skaitlines gerinusiuoju lai
ku iszteketi mergaitėms už 
vyro reikia skaityti nuo 21 Ii 
,gi -25 metu. Lsz-33,449, iszte- 
kejtieiu' Londono mergaicziu 
(1909 metuose) 14,532 mer- 
gaiti isztekejo būtent tame au
gume; 103 nuotaku buvo 17 
metu ir viena— penkiolikos 
metu. Tos paczios skaitlines 
darodo, kad ir vyrai visutan- 
kiausiai apsiveda nuo 21 ligi 
25 metu.

Valdytojas Bavarijos 
mirė:

Munich, Bavarije.— Ku- 
ningaikfztis Luitpoldas, val
dytojas Bavarijos nuo 1886 
meto ir seniauses valdytojas 
Europiszko sklypo mirė ket
verge diena turėdamas 91 me
tus amžiaus. Jojo sūnūs Lud- 
vikas apėmė sostą po tėvui.

Žiurkes suede pasigėrus!
skupuoli.

Parižius.— Jean Babtiste 
Rontan, senas skupuobus gy
venantys Carsovoie susilaukė 
vargingos pabaigos. Ana die
na pasigeriąs savo tvarteli at
sigulė ir užmigo; žiurkes jin 
užklupo ir suede ant smert. Jo 
kuna teip apgriauže, jog nieko 
nepasiliko tik kaulai. Vienas 
isz kaimynu užtikęs kuna, tu
rėjo nemažai ergelio pakol isz- 
baide žiurkes ir kaulus isz
trauke laukan. Dabar likusie 
gymines dalinasi skupuobaus 
turtais.

Vilkai suede ketures 
ypatas.

Lizbonas, Portugalėje.— Tž- 
badeja vilkai užklupo ant ma
žo kaimelio provineijoi Beira 
suesdami ketures ypatas. 
Kaip kada užklupa ant atsky
rusiu grineziu pulkais o pake- 
levingi randasi dydebam pa
vojuje nuo užklupimo.

Didelis Balius.
Kuri iszkele Sz. Petro ir Po

vilo parapija isz Tamaqua. 
Pa. Atsibus antra diena kalė
dų, 26 Gruodžio ant Walkers 
sales. Balius prasidės ant 6 vai 
vakare ir trauksis lig vėlybai 
nakties, Grajis pirmos kliasos 
orkestrą ir visi gales praleisti 
linksmai laika. Inžanga vy
rams 35^. Moterimis ir vai
kams 15^

Isz Kares Lauko.
J Bnlgariszka armije mu- 

szasi naršei, nes josios narsu
mas panesza milžiniszkas ble
des,'

Susirėmimai ant bagnietu 
pataiko vis indeliu atneszda- 
mi bledes kuriuos, jago ilgaus 
tas tęstųsi butu labai bledin 
gas del tojo mažo 'sklypelio.

Korespondentas laikraszczio 
“Adverul” danesza iez Sojos 
sekanczei: Bledes bulgariezkos 
armijos yra milžiniszkos skait
lį sužeistu ir užmueztu skaito 
ant 80,000. Itz viso Bulgarija 
iszsiunte ant kares lauko 320, 
000 vyru, isz kuriu szendien 
tik pasiliko vos 160,000 tinka
mu in kare.

Nekurie pulkai teip susima
žino, jog vos turi po 200—400 
žmonių, nekuriuos divizijos 
susimažino pusiau. Raitelei 
kone visiezkai likos isznaikin- 
tais o artilerije mažiau nuken- 
te.

Daugelis isz sužeistu mirė o 
priek tam kariumeneje viesz- 
patauje, tifusas. Dabartės bul- * 
gariezkas randas szauke in ka- 
riumene vaikus nuo 16 lig 18 
metu kurie su dydelu noru in- 
ženge in glitas ginti tevynia 
nuo užpuolv,

Į Berlinae. — Paskutinei 
telegramai danesza isz Caro- 
grodo, buk graikiszka ir tur- 
kiszka flota susitiko ant mariu. 
Musztyne buvo baisi pasekme 
tosios musztynes da ne yra 
svietui žinoma. Apie pakaju 
suvis ne nemislina. Kare trauk 
sis toliaus.

Į Lule Burgas. — Po 
musztimai czionais, pulkaunin
kas Kargiew jojo su pulku 
in miestą kuriuo gyventojai 
buvo aplaide. Visur puldinėjo 
trukiszki granotai paejnanti 
isz artimu turkiszku baterijų 
Ant apleistos uliczios pulkau
ninkas užtiko 14 metu mer
gaite graudžei verkanezia o 
paregėjus vaiska, norėjo bėgt 
nes pakliuvo ir puolė ant ak
meniu. Pulkauninkas susimile- 
jes ant nelaimingos, nusėdo 
nuo arklio ir stengėsi pakialt 
ir apmalszyt verkenezia kad 
sztai puolė tiesiog ant arklio 
granotas sudraskydamas jin 
ant szmoteliu.

Pulkauninkas aplaikes nuo 
virszininku pavelinima ant 
nusiuntimo mergaites pirmuti
niu trukiu paskirtu del su
žeistųjų in Sofija, pas savo pa
ezia. In kėlės dienas po tam 
pulkauninke aplaike mergaite 
su gromata nuo savo vyro ku
ri teip skambėjo: “Milek taja 
mergaite kaip savo. Vietoje 
szesziu vaiku turėsiu dabar 
septinis Aniems davėm gyvas
ti, nes tai mergaitei esame dė
kingi už apsaugojima manes 
nuo baisios mirties, nes^kad ne 
butau nulipias nuo arklio jaja 
pakialt, butau sudraskytas 
kaipo ir mano.

Ant pardavimo.

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

piktai nusi-

atlankit Ii-

Izabele tikėjosi nuo Balino dovana, 
Norinte ir teip jiai davė gana, 
Bet Kalėdama prisiartinant,

Pirkti dovanos nebuvo szant.
Izabele Pelina panaikino, 
Prilipo prie litu vaikyno.

— Kur jisai?

Pertikrintas
Socialistas.

Arba iszgydinta daktaro 
uzaikietejusia szirdis.

Tūlas gidintojas sccialistae 
papratęs buvo kalbėt:

— Asz tikiu tik in dvi ga- 
libes o tome ira: mokslas ir 
prietelis arba priepuolis; tos 
dvi galibes valdo svietu. ,0 
kad nekarta persitikrino, kad 
mokslas nesą teip kaip kalbė
davo galingu, kad neviskas 
mokslui ira galimu, daigtu tai 
visa tikėjimą savo padėjo in 
pfietiki, nesirūpindamas isz 
aiszkint sau kodėl atsitikimai 
buna ir kas tais atsitikimais 
valdo. Tokie klausimai ne
karta pajudindavo ir daktaro 
mislis, bet kad ju iszriszimas 
reikalavo gilintis in mokslą 
filozofijos, kuri teipgi dar ne 
vieką patire gamtoje, nekal
bant apie virszprigimti, gidin
tojas trumpai atsakinėjo sau, 
kaip ir kiekvienas nemokin
tas žmogelis: “Ot teip atsitin
ka ir viekas.”

Kada jauna mergina gauna 
toki in nieką netikinti vira, 
būdama pati dora ir dievuota 
mislija kad instengs pataisiti 
ana ir sugražinti ant kelio do
ros. Neviena persitikrina po 
laik ir sunkus givenimas jeigu 
nuomones skirtingos ir negali 
ma ju niekaip sutaikint. Daug 
labai daug turi turėt kantry
bes. Neviena viltis prigavo, 
neviena persitikrino, kad vi
liodamas!, jog viras delei mei
les nenorės but ezaltu ir atsi- 
mainis, apsiriko. Virui neru
pi mokinimas vaikeliu doros, 
nerupi jam pirma komunija 
sūnelio ar dukreles, kas teip 
labai sujudina doros motinos 
ezirdi, jis vis pasilieka 
tiezku szaltu, kaipi kad 
rusiu ant duszios kad ir 
la ir senatve artinasi.

Toki tai vira gavo 
daktariene, kuri būdama dora 
ir dievuota negalėjo abejodai 
žiūrėt in ateistą savo vira, bet 
kente persitikrinus, kad viras 
jos pasargas iezjuokia ir visai 
neklauso jos meldimu.

Abudu buvo jau nejauni, 
guodojami nuo žmonių, turtin 
gi ir laimingi, kaip galima bu
vo žiūrint spersti.

Rods giveno labai grąžei ir 
sutaikoj nors moteriezke nekar 
ta kente daug kartibiu, bet tas 
jos kentėjimas niekam, net ir 
virui buvo nežinomu.

Vienkart vasaros giedro- 
vakaro laike abudu ėjo pasi- 
vaikezeziot. Viras ta diena 
buvo nelinksmas ir daugiau- 
negu kada nors buvo pagrimz- 
des kokiose tai durnose.

Rūpestinga pati pradėjo 
klaust viro, ar netur kokio 
susikrimtimo, o kad besiteisi- 
nimais neužganedino jos ga
ilaus tarė:

— Turiu tau prisipažint, 
brangi paeziute, kad ka tik pra 
dedu mislit mokslas mane trau 
kia kaskart toliaus nuo žemisz 
ku daigtu. Todėl ir neesmiu 
kaip kada linksmu, bet tu ant 
to neturi paiset. Dekavoju i 
tau kad rūpiniesi visados ma- i 
nim. I

Ir dabar nepaseke grinos tarpu kalbėjo: 
tfisjbss ka mislijo, nori ,

abeju 
apmi- 
praži

ponia

žodžiuose ir nevisai uesslepe 
tikros mielies, kuria gal atspė
dama dora moteris sulinksmė
jo-

Gidintojas tuotarpu mislijo- 
Isztikro reikia prisipažint, kad 
likimas priesz triedeezimts me
tu buvo man labai malonus 
skirdamas usz drauge tokia 
kaipi kad aniuola anot fanati
ku tikėjimo) moteriezke. Tei- 
eibe, nekarta prieteliai paeijuo 
kia isz manės kad esmių mote- 
riezkei pasidavęs, kad prita
riu jos dievuotumui ir neati- 
traukineju nuo fanatizmo. 
Kiek vieras žmogus, ipacz mo
teriezke turi savo idae ir simp
tomus, o mano tik ta viena. 
Na o asz-hm.. Kas gal usz- 
ginezit, kad jai negerai su ma 
nim — gala givenimo kelio 
jau nuėjo va.

— Marija — atsiliepe po 
tam — uszporit diena tavo var 
duviu; labai norecziau pada- 
rit tau koki smagumėli. Gal 
kokia atminti —bet asz nenusi 
manau ant tokiu daliku, tu pa 
ti turėsi iezmislit.

— O brangus mano, koke 
tu geras — atsake jam mote
ris. — Jeigu tikrai nori man 
koki smagumą suteikti — tai 
eik su manim dienoje mano 
varduvių in bažniezia ir pasi- 
meleiva abudu, dekavodami 
Dievui usz Jo malones. Busiu 
labai, labai laiminga.

Daktaras suvis tokio reika 
lavimo nesitikėjo. Kad ji bu
tu pareikalavus kokios pa 
puoszes kunui nors ir labaj 
brangios jis noringai užgana 
padaritu jos reikalavimui, bet 
ji reikalauja papuoszes ne sa
vo bet jo dusziai, reikalauja 
maldos.

— Tai ko ji reikalauja ! — 
tarė neužganėdintas viras kai
pi pats in save. Jug neeiki sa
kiau, jog tiktai tamsus kvaili 
žmones tiki in koki ten Die
va, fantazijos sutverta.

— Bet pripažink milimaeie 
kad eeibe to Dievo in kuri ne 
tiki dažnai ir pats atjauti. J ug 
buna atsitikimai, kuriu prie
žastim esti vien virszprigim- 
tiszka esibe.

— Isztikro norecziau 
atsitikimo, kuris anot 
ima pradžia nuo Dievo, 
darodžius, melsiesiu puolės 
ant keliu.

Marija nieko neateake ir ėjo 
toliaue.

— Kodėl tili? — uszklause 
viras^po valandai.

— Meldžiuosi, idant Die
vas nusiunstu toki atsitikima, 
kuris tave pertikrintu ir isz 
trauktu isz tamsibes.

Viras piktai nusijuokė gir
dėdamas kad pati szviesa tam 
aibe vadina.

Toje valandoje prisiartino 
prie ju neturtele žmona. Bu
vo iszbalus ir labai susijudi
nus.

— Dovanos man ponas dak 
taras —tarė ji kad uezetojo ke 
lia, bet buk malonus, buvau 
namuose pono daktaro, bet 
neradau net dabar Dievas da- 
leido susitikt czionais.

— Antra kvaile pamislijo 
daktaras. '— Atsitikimas ir 
tiek, bet jom be to Dievo nie
ko nebūna. Moteriezke tuom- i

lo ki o 
tavęs
Tau

— Norin praszit pono d»>-

taro, idant teiktųsi priimt ma
no vira in ligonbuti.. Ma
tau kad mano maldos Dievas 
neiezklauso ir 
jam sveikatos.

Gidintojae vėl 
juoke....

Prižadėjo rito
goni ir moteriezke pasitraukė.

Žodi iszteeejo.
Žinomu jau daigtu ira tas, 

kad apsireiszkus ligai netur 
tingoj szeiminoj kad ir ligo
nis pasveiksta atjaueziama ji 
buna gan ilgai. Ipacz jai liga 
tampa dalipetetas pats szeimi- 
nos penėtojas. Vargas visais 
plisziais insiveržia in buteli ir 
ilgo reik laiko idant ji iszva- 
nt isz ten.

Giditojas musu inejes in 
prasta grinczele iszvido tuo
jaus visuose kampuose var
gą. Žinojo kad ligonbutije 
galima bus ligoniui sugražint 
sveikata, bet ilgai turės gulėt 
ir dirbt negales del apginimo 
savo nelaimgos szeiminos 
nuo vargo ir bado.

Apie piningus duodanezius 
, bent vaistus givenimui nelai

mingoj szeiminoj nekalbos 
nebuvo' Padėjimas baisus. 
G dintojas nenoroms pamislijo 
kad ežia nieko jau žmogiezkae 
protas nenuveika, vien reikia 
dieviszko susimilejimo, nes 

i kasgi susimilęs ant vargszu ir 
maitiejuos?

Apsižvelgęs aplink mate, 
kad visi daigtai reikalingi 
prie namines ugnavietes jau 
parduoti kad pasiliko tm ežia 
su plikom sienom grinczele. 
Iszvido kerezioje ant lentinu- 
kes porcelenini paveiksią Mo
tinos Kristaus.

< — Ta paliko— pamislijo— 
bet kas tokius daigtus pirki
nes ir kiek gautu usz stovilele? 
Nors padarita labai artistiszkai 
bet tik turtingi gal tokius daig 
tus pirkinet o juos gauna kur 
nori. Negalėjo iszaiszkint sau 
kas galėjo dovanot vargszam 
paveikslėli, jug nepirkines to
kiu niekniekiu neturėdami iez- 
tekliaus, mislijo daktaras. Ir 
lig sulinksmėjo. —

‘■Gerai, pamislijo, parodisiu 
savo žmonai, kad neemiu teip 
piktu kaip ji mane laiko; nu- 
priksiu ta lele jai ir padova
nosiu dienoje jos varduvių, o 
ji bus linksma isz to”.

leztikro gera mislis-kalb. jo 
daktaras-kadangi podraug su 
szelpsiu nelaiminga szeimina 
užmokėdamas usz stovilele 
auksu. Ta gera mano darba 
ji palaikis usz paliudijimą ma
no pataisos ir nenorės ragint 
kaip kūdiki eit in bažniezia.

— Milima Marija, atsiliepe 
grįždamas namon daktaras in 
savo moteri. Atneeziu tau do 
vanele ant tavo varduvių. 
Rods, neira tai gražus ir bran
gus daigtas bet kada tau apsa 
kisiu isz kur ėmiau, tikiu, jog 
nusidžiaugsi isz mano dovanos.

Ir pradėjo iezviniot stovile- 
le isz popieros in kuria buvo 
suviniota, norėdamas atiduot 
moterei, bet eztai nelaime. At
sitikimas norėjo kad dovana 
isz ranku jam iezpuole ir 
susikūlė in szmotelius. Ma
rija persigandus atsiklaupė, 
idant surinkt szmotelius, szu- 
keja susikulusios paveikslo 
iszvido ka tokio suvinioto po- 
pieroj, jau parudusioj matomai 
nuo senumo. Paėmė maz- 
guti ir iszviniodama iszvido 
banknotą ant 10C0 L anku. Po 
piera, kurioje buvo suviniotae 
banknotas buvo suraszita, o 
žingeidumas liepe Marijai per- 
skaitit raezta, kurie skambėjo 
eekaneziais žodžiais: “Paliku 

, tuos piningus slaptibej mano 
; dukteriai. Pinigai sunkiu dar 

bu ingiti, o kad mano duktė 
nesą dabar blogam padėjime, 
o jauniejie paprastai linkę 
prie iezlaidunistes pavedu pi 
ningus apglobai Szvercziau- 
sios Marijos Panos idant ati
duotu juos jai, kada bus sun
kiame padėjime”

— Brangus mano, tarė dak 
tariene in vira-ar ir tas ira 
vien paprastu prietikiu, ar su 
radimu Dievo?

Daktaras paėmė pageltusi 
laiszkeli, kurie drebėjo jo ran 
koše, o moteris kalbėjo to- 
liaus.

— Ar ne Dievas inkvepe 
tau mieliidant paveiksią Mo
tinos Iszganitojaus nupirktu- 
misi! Apveizdi matomai isz

rinko tave inrankiu savo ma
lones suteikime, netik szeimi- 
nai an kurios turėdamas gera 
eaujauetanezia ezirdi eusimile- 
ja;, bet ir tau kuris tikėjime 
atezales esi, idant parodit tau, 
kad savo pažiūros blusti.

Czia ne prastas atsitikimas, 
bet kaip tikiu pats supranti 
jog tikras Apveizdos, virszpn 
gimtines esibes suredimae. Tai 
parodimae Dievas malones, tai 
ira darodimas, kad malda ma 
no likos iszklausita! Ir sudė
jus rankas pakele akie ir ezir
di perpildinta padekovom- 
Dievui danguosna, kuomi su- 
judita uezkietejuso viro szirdi, 
kuri pirmu kartu nuo dauge
lio metu pajautė tuos jausmus, 
kurie esą baleamais dusziai.
Antrytojaus daktaras drauge 

su savo motere nuneeze testa 
menta ir piningus nelaimingai 
moteriezkei, ir apreiezke, kad 
ir jos malda Dievas iszklauee 
in euteitka pagialba. Grižo 
sveikata ligoniui kuri pa-mtas 
in ligonbuti ir rūpestingai gi 
domas per musu pažįstama gi- 
dintoju po keliu sanavaieziu 
pradėjo taieitis nesirūpindamas 
apie reikalus givenimo ezeimi- 
nos, kuri dabar turėjo isz ko 
givent, o sugrįžus sveikam prie 
jos globėjui jos, buvo visiszkai 
laiminga, o daktaras dar laimi 
ningesniu jautėsi pataisęs savo) 
givenima.

Laimingiausia jautėsi Mari
ja kada drauge su viru ėjo in . 
bažniezia dekavot Dievui usz 
Jo malone.

Viena- pavogė, kėlės, 
L'etuviezka. viezteles, 

Norėjo svetelius pamylėti, 
Viezteliena papenėti. 

B-t nabagui szlektai atsiejo, 
lu 40 doleriu užmokėt turėjo 

Ilgiau negalėjo ižsibuti. 
Turėjo iu kitur runyti;

Butu ir daugiau tnubelio tu
rėjau

Kad butu žmogelis neirzru- 
nijas.

JAUNI VYRAI
SENI VYRAI

VIDURAMŽINI VYRAI

Vienas isz Szenadorio in Ohi- 
ju reogesi važiuoti 

Kad gerai ten uždarbiauti, 
1-z džiaugsmo iž-igere tiek 
Jog ne galėjo ne pajegt, 

Nabagui nakti kaka atsiejo, 
Jog vyrai iezmesti laukan tu

rėjo.
Per Įauga, nuo antro augszto, 
Nesigailėdami žmogaus girto,

Geras bruslotas.
— Ar poni pameni praeita 

meta ka pardavei man ta siana 
bruslota po nebaszninkui savo 
virui. Taip kaip ta bruslota 
apžiurėjau, radau vienam ki 
szeniukije 5 rubine.

— Ach, Dieve! tai atneszei 
man, esi geras žmogus?

— E . . ne poniute, ne at- 
nesziau, nes atėjau paklaust, 
ar da ne turi tokio brusloto 
ant pardavimo

Žydas klausia kondukto
riaus..

— Ponas kunduktorian, 
praszau man pasakit, kaip toli 
no Eitkunu in Kauna?

— Drileka milu.
— O isz Kauno m Eitkū

nus?
— Kvailas klausimas, ir 12 

miliu.
— Nu, kaip tai kvaila? 

klausimas?! No Kalėdų igi 
Naujam Metui S dienos, o no 
Naujo Meto igi Kalėdų kone 
metas. Tai kaip gali but?

Tokie gyvenimas nekas, 
Koki turėjo vienas krepezel 

ninkas, 
Per kelia metus perlavojo, 

Po apigardae knygas neeziojo 
O tai buvo vienas isz tu, 

Ka tai vadina valnamaniu, 
Ant galo Dzerže eztoreli už 

eidejo, 
Ir teip bizniaka pradėjo.

Viena karta in karc-.ema nu
ėjo,

Ir nebagelis musztie pradėjo. 
Pal'cmonas atėjo,

Ir nareuma in koza indejo. 
O ka kozia padare?

’ U-gi vaiky ne pasikor.l 
Ant gilukio sargas nužvelgė, 

Ir nuo virves nupjovė. 
Daktaras adgaivino,

In in paikszu narna patalpino.

Ne senei lietuviszkam kaime 
buvo vaina, 

Sneibade su peileia ir gana, 
Lietuvei su elavokais pradėjo, 
Ir vieni kitiems gi raiin kaili 

indejo
Vienam in krutinę dure, 

In dycze atsigulė, 
Per nakti dj czeje gulėjo, 

Net ant rytojaus namon nuėjo 
Ant mueztyrei ir bobos pri 

buvo, 
Ba jau lietuviams sunku buvo,

Bobns elavokam galvas 
sumueze,

Ir savo vyrus atmusze.
Isz to pasidarė niekai,

Iszeme varantus slavokai, 
Bobas in koza ketina paeodyt, 
Niekas ju ne galės iezteisyt.

TŪKSTANTIS I 
NAKTŲ IR VIENA

ARABISZKOS ISTORIJOS 
Perdėjo Lietoviiikai

D. T. BOCZKAUSKAS. 

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

Tik Ant Trumpo Laiko!
Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

W. I). Boezkowskl-Co.
Mahanoy City, Fa.

SKAITYK!
...Moraliszka Kabala.

Katra it-zdeda žmogaus ateiti 
Preke — 10c.

...Tikriausia Burykla...
Budėjo Cigonka isz Egipto 

RUBINĄ SULVA. 
Perdėjo ant Lietuviszko D. T. B

Preke — lOo

...Tikriauses Kabalas...
Alba atidengimas paslapcziu ateities 

—su pagialba Kaziru— 
Pagal Garsingiauai Chaldiszku

Pereiszku, Graikisrku, Aiabiszku ir 
Cigoniszku Burtininku.

Preke — lOo.

Prisiuskite 25o. vertes Stempu 
o gausite visas tris Knygutes 
per paczta.
Ka^ztus nnriuntimo mes apmokame.

W. D. Boczkowski-Co.
520-522 W.Sontb Al; Mahanoy City, P*.

150,000
KNYGŲ
DYKAI DIEL VYRU

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

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

vyrai kurie tur Užnuodljlma kraujo, arba eyflll, 
Triperi, arba gonorrhoea, Nuellpnelma, Abel- 
na pragaišti šneku. Pragaišti gyvybes sky

stimo, Naktinius nubeglmus, Rheuma- 
tlzma, Organiškas Ilgas, Pylva, Kepenų, 
Pūslės Ir Inkštu ligas, gali but galiutinai 
išgydyti sava nuomusė, privalai ir slapta, su ma
žais kaštais.

Tūkstančiai vyru atgrava sava tobulą sveikatą, spėkas 
ir stiprumą per pagėlbą tuos knygos. Ji ira krautuvė ži
nios ir talpina šiam tykrus slaptibes, kurios vyras turi 
"inoti. Netrotikiet sava piningu mokiedami už prastus, 
bevertės, vaistus iki kolaik neperskaitisti šitą knygą Ji 
pasakis kodiel jua kentėti ir keip galėt galiutinai isigy- , 
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI DYKAL 
Męs užmokam ir pačta. IŠrašik aiškeie sava varda, pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk JI šendena.

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

Godotini: Aš esu užintoresuotas jusu pasiullminul dykai 
siunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsiustumat man 
vieną iš tuo knygų.

Vardas ir pavardė.................................................................. t...

Adresas................................................................................... .

Stejtas............................................................................................

Kvailas Jonukas

Oj jus vyrai, vyrai, 
Ar tai jus darote gera ? 
Jago ant ko užpykstate, 

Tai ir nuo Dievo atstojate.
Kam tai teip daryt, 

Kam toki piktumą laikyt? 
Jagu kam buna ne gerai, 
Tegul pasielgė spakainai. 
Ne kurie kaip užpyksta ant 

kumngo, 
Tuojaus susirenka ant mitingo, 
Piningus deda, etato kita baž 

nycze, 
Payma už kuninga koki pi- 

jonycae;
Be jokio mokslo ir valkata, 
Bile kuningiszkai apvilkta, 

Ir tai da toki balvona, 
Laiko už dueziu valdoną, 
Sarmata daro del saves, 
Ir del visos katalikystes.

Jago jau su kuningu susipy 
kai, 

Tai jau buna niekai.
Ir jago negali susitaikyti, 

Tai veluk sau malszei sėdėti, 
O kitokia bažnycze netverti, 

Nes tai vis ant kerszto darote, 
Kaip tai sako: nepasiduodate, 

O tai dydžiauees kvailumas, 
Ir tamsumas!

Asz sakau,— viekas apeimal- 
ezys,

Kaip sveika protą ingye, 
Kožnas to gailesys, 

Ir sarmatinsys.

(Pasaka isz tebiriu laikn.)

Kokiam tai kaimeli Ameri
ke, gyveno f.rmens turėdamas 
tris budus. Jauniausias isz ju 
buvo kvailiauses, nes turėjo 
giaraszirdi atsitiko, jog pre1 
zidentas ait mas republikos,! 
ždave paliepima ydant jago 
kas pad rbti lekiojima ma-zina 
tam pu’kei užtai iszuagradys o 
po jo smert aplaikys s< s a. Iž- 
girdes tai f nmeris atsiliepe in 
savo vaikus:

— Mano vaikai, mokynotes 
dalydes padrupiukites ydant 
padirbtumėte tokia maszina o 
per tai pasiliksime turtingris, 
pirksime sau dydele firma ir 
gyvensime kaip Rakafelens

Vynauses nutarė tuojaus, 
• pradėti darba, n s turėjo ejti 

in girria parengti sau reikalin- 
go medžio. Paemias vandens 

, ir maisto iszejo in girria. Ke-1 
lioneje susitiko su maža sena 
bobute, kuri jin užklausė.

— O kur tai teip skubini 
vaikeli ?

— In girria, jeszkoti me
džio ant padirbimo orinio lai-' 
vo.

Senuke nuėjo su juom drau
ge, o kada inejo in girria o ji
sai atsisėdo pradėjo valgyti 
pusriezius, senuke melde 
ydant su jaja pasidalytu, nes 
jisai atsake:

— Valgydamas pate turėsiu 
daugiau pajėgu ant darbo, per 
tai negaliu tau nieko duoti.

Senuke užpikus ant jo pa
smaukė: — Norinte tu dirbtum 
visa savo gyvenimą, tai padirb- j 
ei tik kiaulių tvartu o ne orini 
laiva. Po tam dingo jam isz 
akiu.

Jaunas fermeris ėmėsi karez 
tai prie darbo, nes po kokiam 
tai laikui in vieta laivo padir
bo kiaulių tvartą.

Tuom pi ei u keliu nusidavė 
antras brolis in giria, su ku 
riom ir teip atsitiko, nes senu
ke tarė: — Tavo brolis padir
bo kiaulių tvarta o tu padirb-Į 
si lovi del kiaulių.

Prisidirbo daug, bet isz jojo 
darbo nieko nepasiliko dau
giau kaip lovis del kiaulių.

Tr cze diena nuėjo treczee 
kvailas Jonukas, in girria ir 
tam pasirodė senuke, kuri in 
jin prakalbėjo:

— O kur teip skubini Jo
nuti ?

— Mccziute, ejnu in girria 
dirbti oriu laiva, nes pirma tu 
nu pa-idrutint. O gal ir tu 
pavalgintum drauge su manim 
pueriezine ?

S n k ■ atsueio szale ir linki
mai sau kalbidamiesi pavalgė 
pusr ežius. Pavalgius, senuke 
padekavojo Jonukui už jo gia- 
ra szirdi tardama: Pakol saule 
nusileis, tai tavo orinis laiva- 
bus užbaigtas ir dingo jam isz 
akiu.

| Ir isztikruju pakol saule nu 
sileido Jonukas pabaigė savo 
darba Sėdo in laiva ir nulėkė 
tiesiog priesz tėvo grinozia, 
ydant praneezt linksma nauje- 
na, jog 
denta.

Brolei 
szauke: 
jog nors karta ir kvailiui pa 
siseke gilukis.

Jonukas ir ezendien yra pre 
zidentu bet padonai tankei 
pasikėlė ir daro revolveijes, nes 
ant to Jonukas netemina, ba 
kada tik dagirsta apie kokia 
revolve je tai tuojaus nulėkė 
su savo oriniu laivu ir maiszti- 
ninkus apmalszina.

Mikolo Križanaooko mano brolio, 
koris su manim drauge pribuvo is 
Amerika 8 metai adgalioa in Szena- 
dori o po tam iezk-liavo in Spring
field. I'll. ir nuo to laik apie jin nie
ko negirdėjau. Paejna isz Sav.lsn 
gub. Miriampoles pav , Wekerio- 
tiazkiu kaimo. Broliuk atsiszauk tuo- 
jans jago nori su manim da suejt 
ba trumpam laike iszkeliausiu in 
Lietuva ir Dievas žino ar vela kada 
suejsme: (gOI °l)

Mr. Vineent Križanauokas, 
919 E. Water Str.

Mahanoy City, Pa

Mano brolis Franoiezkas paeina 
isz Kauno gub., Szauliu pav., Lukis 
para , pirmiau gyveno Hoosiok Falls, 
N. Y. o dabar nežinau kur jis pats 
ar kas kitas praszau duot žiną ant 
adreso:

dabar lėks pas prezi-

iszvyde Jonuką pa
— Acziu Dievui.

KUR BUNA
Mano pusbrolei Franas ir Jonas 

Szabanai paeina isz Kauno gub., Už- 
venco para., Gederaiku sodos, pir
miau gyveno Pittsburgh o dabar ne
žinau kur, teipgi ir Franas Misevi-, 

’ o^us paeina isz Telsziu para,, praszau 
atsiszaukt ant adreso ('101 

Fr. Ragelski.
44 8 S Hermitage are.

Chicago TU.

Mano sesuvs Ona Mikeloniute na- 
eina isz Suvaiką gub., Sejiu pav. 
ji pati ar kas kitas praszau duot zine 
ant adreso: (lOI ’°l)

O. Mikeloniute
Portage Pa.

KORK1NI GALAIS

STEBĖTINOS 
SAT1NOS;DOVANOS

ramu sm i

Didele knyga api 1300 puslnpu ■ 
Visos 6 dalis drueriai ir puikei 
apdaryta. Kasztus nusiuntimo 
mes apmokame. PREKE TIK $4 
W. D. Bocxkow*ld-Ce.

MAHANOT CJTT, PA-

Susidedanti iaz puiku eatinos 
paveikslai Karalienu, Indijonu 
Karunu ir 11, randasi kožnam 
baksuke

Genimo, kuris užganadina kritiszkiausia rūkytoja. 
Padaryta yra isz geriausiu maiszacziu Turkiszko 
Tabako, tinkime visiems rūkytojams.

T. LORILLARDCO.

Cigaretuose 

0 už 5c.
Parduoda Visi Prekejai. 

Pirk daže, ji tave pertikris. 
Satino paukazeziai ir gulas padaro 
gražius į aveikslus.

P. Anstaviczcs, 
1231 S. Phillip St. 

Philadelphia, Pa, 
Mano szvogeris Antanas Petrana- 

viozus paeina isz Kauno gub., Pane
vėžio pav., Rozalimo volos., turiu 
svarbu reikalą jis pats ar kas kitas 

duot žine ant adreso.
G. Jeszkauokas.

2726 E. Madison St,
I Philadelphia, Pa.

vyras Franas Pranevioze,

pr&8zau

(601 ori
Mano

paeina isz Suvaiką gub., Starapoles 
pav., Barb eriszkio gmino, atvaževau 
in Amerika o ne galiu surast savo 
vyro, jisai pirmiau gyveno Miners- 
ville, Pa. o dabar nežinau kur pra> 
szau atsiszaukt ant adreso:

Ona Praneviozene,
R. R.-24 Box 35. La Salle III.

Mano pusbrolis Mikas Szermuksz* 
nis, paeina isz Vilniaus gub., Traku 
pav., Virkiniku kaimo., apie 7 m. 
kaip Amerikia pirmiau gyveno Haz- 
lėto n o o dabar nežinau kur jis pats 
ar kas Kitas praszau duot žiną ant 
adreso.

A. Sebeika.
15 Rice St. Hudson Maw.

Mano draugas Martynas Sumans* 
kas paeina isz Suvalkų gub., Mara, 
poles pav., miesto Prienų, keli metai 
adgal gyveno Anemijoj, o dabar 
nežinau kur, jis pats ar kas kitas 
praszau duot žine ant adreso.

Ant. Paseviozus.
517 Indiana avė. Sh boygan Wis.

Gabrielius Szarkus praszau atai- 
szaukt ant adreso.

J Levulis. Gilberton Pa.

Mano draugai Miltinai abudu bro
lei paeina isz Suvalkų gub., Ruda
minos para., Szesztakawo kaimo 3 m. 
kaip Amerikia praszau atsiszaukt 
ant adreso.
Box 282. Paulsboro N.Y.

Mano pati Barbora Maozuliene po 
tėvais Grubluke apie 5 pėdu 4 coliu 
augszczio digto sudėjimo, balto vei 
do, tamsei geltonu plauko, paeina isz 
Kauno gub , Raseinių pav., Tanenu 
para., 10 d. Novembeno iszvaževo 
paimdama su savim visa mano turtą 
palikdama man du mažus vaikus vie
nas 4 m, kita 3 meta amž aus, girdė
jau kad iszvaževo in Philadelphia 
jpigu kas duos žine apie jaja busią 
labai dėkingas daneszkite ant szio 
adreso: (jol -o,)

Iz. Macziulis
Iselin. Pa,

Asz Maggie ir Adele Braezoke- 
pajieszkome mos brulio Juozo Bra» 
Žuko, apie 13 m. kaip amerikia, 6 m. 
adgal gy eno Mahanoy City, o dabar 
nežinau kur, paeina isz Suvalkų gub. 
Wilkaviszkio pav . Gižu gmino Bar 
daucku kaimo. jis pats ar kas kitas 
praszau duot žine ant adreso: (gOl'°0

Chos Wasilenskis
Box 238 Freeland, Pa,

Mano brolis Franas Stanksvioziue 
paeina isz Falkunu kaimo, Mere sla
vo arba Slabados para., pirmiau gy
veno Du Bois Pa, keli metai kaip 
amerike, jis pats ar kas kitas praszau 
duot žine ant adreso: (spj foį)

V. Stankevicziuf
795 W. Long .v., Da Boi»z
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Sveikata galima apsau
goti ir ligas prasza 

linti jago pritai 
kinsyt valgius.

(Parawe Dr. B. . . . specialistas.)
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Bulves. (Solatium turbero- 
sum). Turbut isz Persijos pir- 
tniause parsitraukė Iizpanai in 
E Topą, viduriniame 16-me 
nimtmetiir tokiu budo prasi- 
platino po visa Europa labai 
pl.esei apie 18-tame szimtme- 
tiir buvo maistu terp biednes 
nes k iasos žmonių. Apie ke 
intaką kompoz o je iszdestine- 
te, tai skaititoj^ms butu nuo
bodi kosze? Nes užimtu daug 
vietos ir daugumas skaitito- 
jama nubostu, jeigu apie viena 
ds’gta labai placzei butu apra- 
ssita. B-t cze galima paduoti 
kompozic'je kad yra: vandene 
apie 75$, nitrogeno 2. 1; krak
molo 18 8; cukriaue 3.2, rie
bumu 0.2, ir druskos 0.7. taigi 
kompozicija negalima suligin- 
tie tai pareina nuo klimato ir 
nuo augimo bulvin, nes vienos 
auga aukšztumose, kitose že
muose vietose, kitos mirksta 
klampinę, kitos anga auksztu 
no ir prie piesku. (Negalime 
inligintie klimatą Szv.cirijos 
u Filipinų pelkėmis ar kitu 
krasztu žemumomis, taigi yra 
ikirtumas vyaokiu jevu ir dar- 
žoviu, mes negalime suligintie 
viską abelnai ymant bet to 
mokslinczei neiezrode žmonė
mis placziaus kad tai yra dy- 
delis skirtumas terp vysokiu 
vaisiu, augmenų, jevu, ypacz 
ir žohu-vaietu, ar tai gal 
švieži yra ar gal vysoki gru
dai keleto metu seni, pertai tu
ri dideli skirtumą kas link 
maisto). Jeigu bulves ūmai 
išverda ar tai urnai iszkeptos, 
tai yra lengvai susimala vydu- 
rios ir del valgio yra sveikes
nes, negu tos kurios ilgai ver
da povalei arba kiampa, reike 
dydei saugotis bulviu lupi
uos ir kitu kartu po lapiną 
yra plona karti medega lab- 
janse apeerga kada kepta bul
iai suvalgo su lupina, bet tas 
pareina kad bulves augo be
ldikuose vietose, teipgi bul
ves yra serganczios ir kitu 
kartu teip užauga su daugel 
pavydalo, pertai vercziaus ne
įveiks bulve iezmeste, kad ne- 
wgadyntu smoka sveiku bul
vių. Teipgi vadinasi saldžios 

i bulves (Batatas edulie), vie
lok mažai pas mus žinoma, 
anga sziltesniuos krantuose, 

.kaip vydurine Amerikoje ir 
į kitur. Tai-gi bulves yra mais

to geru, tik kuris reumatizmu 
serga arba vandenine liga tai 
netinka valg tie, nes krakmo
lo bulveee yra didele dalie, 
iu ko dangiaue iszdirba. Gera 

, ir sumani gaepadine, tai isz 
kalviu padaro daugybe invai

I ris gardžiu valgiu kure neka
li uegal nueiboetie — bulvi- 
ks:
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Kopūstai (Brassica) Lietu- 
riakas pnežodys sako: “Ko- 
poitu kad gerai doda pustu:" 

j Yra dangei gatunku kopūsto, 
j pertai yra pagal užauginima 

I Ui pareina ir smokas o vieni 
Ikieteani o kiti mink-ztesni, tai 

yra retkarezeis labai sveikas 
'ilgis, jeigu tik kurio vydurei 
jrageri del sutriovimo, nes 
yradarodynta kad užima ke
ista valandų iki skilvis perdir
bs ir turi būti gerai iszvyrti, 
(“stirta yra, kad žali kopūstai 

Jna trumpiaus skilviui sumal- 
ihrgn vyrti). Kopūstai Lie

ji Meine yra gerai pažįstami, 
tsogyti kopūstai daugumui 
patinka jeigu buna sumanios 
jupadynes gerai. sutaisita su 
ikilandžiu. Vokitczei kopūs
tai labai myli ir tai vienas isz 
rišu — ju tautiszku valgiu yra 
*Mr~lcraut. Taigi cze ir 
Imerike prasiplatino tas var
ta ir pagamina raugitu ko- 
Pnstu ezimtu tukstaneziu brez- 
h, nes mėgsta gerai ir Yan- 
taa, vadinasi Naujos Angli
jos ateivei, teipgi Irlandijos 
•teiviai labai mėgsta kopūstus 
•oi verda cielas galvas kebu 

įbopuatu su visu jauezio pilvu 
j *r su keleis kumpeis (vadina 
į Ajreziu vysztiena 1)

(Tokai bni).

Austrijos iezeinanczio Vie 
uuoj, dienraszczio “Zuit” ko
respondentas priešą neseniai 
praneszeisz Belgrado, sostmieez 
ežio Serbijos sekanti atsitikimo 
apraszima, kuris netik ka esą 
linksmu “ąui pro quo”, bet 
ir akiva klaida, kuri žadina 
žingeidumą, kad kartais žmo
gus nenorėdamas tur priimt 
neprigulinezia sau garbe, kad 
nors mato mistifikacija gar- 
hinaneziu negal pertikrint anų 
j*‘g atiduoda garbe ne tam 
kam ji priklauso.

Szitai minėto dienraszczio 
korespondentas rasiu: “Mieste
li je Obrenovac, guliteziame 
keliu kilometru atstui nuo 
Serbijos sostmiesczio Belgrado 
atsitiko linksmas atsitikimas 
Pribuvo in ten du mokintiniai 
pod aficieriszkos mokiklos isz 
Belgaido, idant linksmai pra
leist diena, o pradėjo nuo to 
kad užeje in restauracija pa- 
pra=ze, arba uszsteliavo sau 
pusriezius teip vadinamus 
“juoda kowa”. Tuoj aus reikė
jo jiems nnsistebet, kada vie
ton uszkalbintos “juodos ko 
vos”, gaspadorius restauracijos 
pradėjo neszt ant stalo savo 
jaunu svecziu inviriausius likie 
rius, piragaiezius ir brangiau
sius, žodžiu — viską katik 
geriausio turėjo svecziam, pra- 
szidamas, idant neniekitu jo 
menku priėmimu.

Abudu Marso vaikai, iszal- 
ke laike ilgo marszo isz Bel
grado in Obrenovac, valgė 
puikiai ir gere neblogiau. Ka 
da pasivaiszine norėjo mokėt 
vėl nuoi-teba apsireiszke juo- 
so, kadangi gaspadorius neno 
rejo priimt nuo kareiviu ne 
vieno skatiko, tvirtindamas 
kad visas jo namas pasirengęs 
tarnaut inpedžiui sosto, kunin- 
gaikszcziui Jurgiui. Veltu abu 
du kada tai tvirtino, jog esą 
paprastais žalnierais; restaura 
torius besikloniodamas szipso- 
josi ir kalbėjo, kad jeigu in- 
pedis sosto nenor iszduot savo 
“incignito”, tai jii pataikis 
užlaikit slaptibej ta apsilanki- 
ma jo pas ji.

Traukije tos kalbos pribuvo 
in restauracija būrelis svecziu 
kurie teipgi viename isz žal- 
nierinu pažino inpedi Serbijos 
sosto, kuningaikszti Jurgi, ir 
atidavė paguodone kokia pri
guli inpedžiui ir adjutantui 
Žalnieriai matidami kad padė
jimas ju stojasi kaskart nesma 
gesniu, kad tampa aukom mis
tifikacijos, apleido restauracija 
idant sugrįžt in Belgradą, isz 
kur iszejo be savo viresnibes 
daleidimo.

Ant ul:ezios pasitiko juodu 
bobute ir klausia vieno, ar tas 
‘kitas ponas” nesą inpedžiu 

sosto kuningaikszcziu Jurgiu. 
Žilnieris pats nesuprasdamas 
kas veikiasi priegtam nenorė
dama su motere ginezitis atsa
ke: te'p — Ir nuėjo sau besi
juokdami isz kvailu žmonių. 
Neilgai vienog buvo- ramus. 
Beveik vienoj valandoj visas 
miestas likos su judintas žinia, 
kad inpedis sosto kuningaiksz- 
tie Jurgis randasi mieste per- 
siredes in prastas žalnierisz- 
kas drapanas, o netrukus vi
sa minia žmonių apsupo jau- 
nikaiezius. Negana to. Ne to
li pr< f ektu ros prisiartino po- 
licijiezkas uredninkas ir stojęs 
priesz intarta inpedi sosto, ap- 
reiszke, kad tarnauja jo kara- 
liszkai augsztibej, ir atidavė 
prigulinezia kareiviszka pa
guodone. Draugui intarto sosto 
inpedžio patiko gabaus ta ko
medija isz klaidu, tad paliepė 
kaipo adjutantas “jo karalisz- 
kos augsztibes” uredninkui 
idant pasirūpinta apgint nuo 
uszstojar ožiu kelia sosto inpe
di, kuris pribuvo in Obreno 
wac “inc-ignito” ir nor turėt 
ramybe. Uredninkas prisaki- 
ma iszpildit prižadėjo, papra- 
sze vienog “garbingus sveczius 
in pn fe^tura idant ten pasilsė
tu Žalnieriai padekavoje “ma
loniai” uszpraszima priėmė.

Netrukus virszininkas pre
fektūros su visu savo biuro 
personalu, rekamendavosi in 
pedžiui sosto, kuris maloniai 
su visais kalbėjo, o gabaus pri 
eme uszpraszima ant bankieto,

Albertas T. Patrick.
Deszimts metu adgalios mire Wiliam M. Rice senas m:- 

lijonieris o kaip žmonis mane užtrucino jin jojo advokatos 
Albertas T. Patrik. Davadai buvo teip ajszkus, jog Patrikas 
likos apskunstas ir rastu kaltu ir apgudintu ant smert. Per 
nenuylstanti darbszavimo jojo paezios ir prieteliu iszsisaugojo 
elektrikines kėdės o po 10 metu aplaiike pardona nuo guber
natoriaus. Gal daugelis skaitytoju apismena apie taji gar
singa atsitikyma.

uredninkas intartas sosto inpe
dis dr uge su adjutantu guodo 
jami tikrai karaliszkai, nuėjo 
in restauracija, kur prefektas 
puikiausioj salėj paliepė pa
rengt puota. Laike puikaus 
bankieto prefektas než noda 
mas ka potam turės padarit 
del teip aug-izto sveczio, parei 
kalavo per telefoną instrukci
jos isz Belgrado. Teniksztis 
policijos prefektas nusistebe- 
jes žinia kad kunigaiksztis 
Jurgis slapta iszejo isz Belgra
do ir atsilankė in Obrenovac 
usztelefonavo pas minister! vi- 
daus daliku ir aplaike paliepi
mą idant pranesztu Obrenova 
cijo policijos prefektui, kad in 
pedžiui duotu'gera nakvine fe
nais, o ant ritojaus su eskortą 
karietoje atsiunstu in Belgra
dą. Žinia apie inpedi daejo 
matomai iki karaliszku rumu 
ir mistifikacija iszeja in aiksz- 
te.

Obrenovac’o prefektas dar 
bevaiszinant neteisinga inpedi 
sosto aplaike prieakima isz 
Belgrado, idant “apgavika” ir 
jo adjudanta suaresztuot ir at 
siunst in Belgradą.

Prefektas nusistebejes ir in 
pikes po iszvidimui savo klai 
dos, iezvides kad tapo auka in 
trigos, ar komedijos sugėdintas 
atbūdamas apie savo dinsta, 
iszpludo apgavikus, areszta- 
vo ir su policijos eskortą nu
siuntė in Belgradą.

Abudu Žalnieriai neabejoti
nai aplaikis bausme, bet ta 
bausme jiems negal but dide
le kadangi jog nenoroms reike 
ja priimt brukamus jiems ne
prigulinezia garbe ir varda, 
arba kitaip kalbant priversti 
būva atloszt ta komedija, ka
da visi inkalbinejo jiems esant 
tais kuomi n’esa.

Kaip sako korespondentas 
vienas isz tu dvieju mokintiniu 
kareiviszkos mokiklos tikrai 
labai pranaszus in Serbijos sosto 
inpedi, o todėl ir buov prieža' 
tim mistifikacijos liepianczio“ 
pripažint ji usz kuningaikszti 
Jurgi. Netikras inpedi ssosto 
buvo labai nusiminęs, bet jo 
adjutantas visai nesielvarto, 
kad klaida iszejo in sikszte ti
kėdamas kad ne ju kalte; jog 
ir prefektas, netik visi Obreno 
vaco giventojai liepe jiems 
loszt kemedija, nuo ko negalė
jo atsisakit. Kalti tie, kurie ge 
rai nepažinodami savo vie^zpa 
tistes inpedžio daro juomi vien 
iszveiza panaszu in tikra inpe 
di, prasta žalnieri.

Konkordatas

ne maža. Francuzija 
savo varda,

Dažnai, ipacz paskutiniam 
karte skaititojai girdi ta ž- di 
“konkordat”, bet daugeliui 
jis ira nesuprastinu, kaipo sve
timas žodis ir daugelis nežino 
ka jisai reiszkia, nes telegra- 
muose dažnai vartojami ira 
svetimi žodžiai, kuriais trum 
piau galima misli iezreikszt, 
ipacz kad tokie žodžiai varto
jami esti visose kalbose.

Paveizdan “konkordatas” 
vertojamas beveik visos civi
lizuotos, pasaulės kalbose ir 
reiszkia sutarti Apaeztabezkos 
valdžios su valdžiom svietisz- 
kom vieezpaticcziu, arba dip- 
lomatiszkus susineszimue baž- 
oiezios su vieszpatistem. Ži
noma tokie susineszimai Baž- 
nieziai būtinai ira reikalingi 
Kad sziandien daugiausia kal
basi ir raszosi katalikiškam 
sviete apie konkordatą Wati- 
kano su Prancūzija, priežas
tim to ira masoniszkas Pran
cūzijos rėdąs, kuris stengiasi 
viską naikint kas pas žmones 
ira szventu ir brangiu— nai
kint tikyba. Tas gimdo kova 
Bažniczios su persekiotojais, o 
ta kova grumo pertraukimu 
konkardato tarpe Prancūzijos 
ir Watikano. Tas konkorlatas 
arba sutartis tarp Watikano ir 
Prancūzijos ira skirtingas, ar 
ba ta sutartis ira ipatingesne, 
negu su kitom vieszpatistem 
ir Bažaiczia daug daugiau ap
eina, negu susineszimai su ki
tom vieszpatistem.

Isztikus Prancūzijoj 1790 
mete dideliai revolucijai, fran- 
euzai rtvo'.iucionistai nukirs
dino savo karalių Ludvika 
XVI, o revoliucijonieriu gali 
be buvo teip didele, kad krau
ju papluko visa szabs. Baisus 
tai buvo laikai Prancūzijai.

Tame laike Bažniczia, arba 
Watikanas turėdamas savo te- 
miszkas savastis Prancūzijoje 
kurias maldingi turtingi žmo
nes mirdami savo testamentais 
paliko Bažnicziai, datire dide
les skriaudas nuo franeuzu, 
kurie užgriebė tas bažmtinias 
Watikano 
cionieriai 
bažn’czias 
uždraudė
visokias religiezkas apeigas ir 
dievmaldistias.

Tokia tvarka vienog nega
lėjo ilgai duruot: revolucija 
likos pergalėta ir nuramdinta, 
bažniczios žmonėms atidaritos 
ir kuningam pildime religisz- 
ku pareigu laisve sugražinta. 
Bet bažnitine savastis užiman
ti szeszta dali visos Prancūzi
jos jau buvo parduota. Fran- 
cuziezka valdžia aplaike už 
parduotas bažnitinias žemisz- 
kas savastis penkis tukstan- 
cziui milijonu.

Jeigu daleiskime kas sveti
mas parduotu mano, ar tavo 
namus, o piningus kuriuos ap 
laike už juos pasilaikitu ar ne- 
jieszkotumei teisingistes ? Ne 
abejotinai tie-dariste namus 
mums sugražintu, o pirkusiam 
juos lieptu jieszkot savo pinin
gu pas ta, kam davė. Prancū
zija vienog nesugražino Wati- 
kanui ne parduotu sava?cziu, 
ne apla kitu už jas piningu. 
Skriauda tai didele ir piktada- 
riste
dant apkuopt 
idant ne butu pleiziku vadi
nama, padare su Watikauu su 
tarti: pagal kurios prižadėjo 
isz kapitalo penkių tukstan- 
cziu milijonu, paimtu už sa
vastį Watikano ir sudėto ban- 
koj procentu mokėt algas dva 
siszkijai Prancūzijos. Tas tai 
ira konkordatu.

Isz tu penkių tukstaneziu 
milijonu Frarcizijos redae 
moka kas mets savo viskupam 
ir kuningam vos viei a pro
centą. Prancūzijoje ira dabar 
42,000 kuningu. In metus 
gauna kožaas po szimta asz- 
tuonesdeezimts franku. Ira 17 
arciviskupu kurie gauna in 
metus po $3 400; viskupu ira 
67, kožnas gauna po $2,000 in 
meta.

Tai-gi Francuzija apiplesze 
Bažniczia nežmoniszkai ir da
bar da pati naudojasi iezplesz 
tu kapitalu. Ne gana to, Wa
tikanas atidavė Prancūzijos 
globai Tolimu Ritu katalikus 
isz ko Prancūzija teip-gi turi 
nauda. Po žodžiu “konkor
dat” turime suprast ta viską 
minėta, t. i. delei kokiu daliku 
likosi padarita sutartis, arba 
santaika Prancūzijos su Wati- 
kanu. Konkordatas suteikia 
didele nauda Prancūzijai, o 
kuomi-gi sziandien Prancūzi
jos rėdąs po intekmia savo 
pirmeedžio antikristą atsimo
ka Watikanui? Tuomi kad 
persekioja visokiais budais 
Bažniczia.

Paskutiniam laike stengiasi 
pertraukt ta konkordatą, ka
dangi tokiame karte nereika
lautu mokėt isz iszplesztu Baž 
nieziai penkių tukstaneziu mi
lijonu kapitalo procentu dva- 
siszkijai, o tie procentai ir su 
ma liktu Prancūzijai,
ežia teisingiste?— Bet teisin
gai skamba priežodis, kuri 
nuolat patvirtineja faktai, jog 
“mažus pleezikus karia, di
džius giria ir stebisi ju dar
bais.”

BISCHOFF’S BANKING HOUSE.
287 Broadway Kampas Reade Ulicze 

New York, N. Y Telefonai: ^orth 2822.
Kas reikalauna teisingo «
patarnavimo ir nori idant 
Jo reikalai liktu greit, 
atlikti tegul atsiszauki in F

Seniausi
Bankini 

Narna
Uždėta 1848m.

Szimtas Tukstaneziu 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 Linija in ir isz 

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del kenaujenoziu in Kraju pastorojams
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentallszkas Poperas su 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiauslal.

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

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

14 metų senas laikraštis

Išeina kas Ketvergą, Chicago, Ill.

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

“Kataliko” prenumerata Suvienytose Valstijose Šiauri
nės Amerikos:

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

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

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

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

J. M. TANANEVICZIA
3249-53 S. Morgan St., Chicago, III.
Rašykite tuojaus, o gausite vieną “Kataliko" numerį ant pažiūros veltui.

Kur

NAUJA KNYGA 
-PO VARDU- 

PRIEJGIAUSES 
MOKSLAS 

ANGLISZKO
LIEŽUVIO BE 

PAGIALBOS KITO.

Yra tai praktiozniause Knyga 
kokios lig sziol Lietuvei turėjo.

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

Toji Knyga druozei apdarita 
in Franousini raudona audime 
ir kaaztuoje tiktai j a Kasatos 
nomuntimo mes apmokame.

SAULE Mahanoy City

f

-ARBA PRADŽIA-----  
Skaitymo ir Raazyma 

DBL VAIKU. Ua.

"EauhT Mahaaay CQ. Pv

savastis. Revohu- 
apart to, naikino 
žudė kuningus ir 

kuningam atlikinėt

Lengvas,

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

Jeigu jau turit mano Kataliogą nr. 8, tai meldžiu apsisteliuoti išjo šendi 
reikalingus sau daiktus, o už pora dienų gausite j’uo? į namus bejoko klapato. 
Per 10 motų užsiimu šią prekyste ir, todėl turiu ganėtinai praktikos ir teisia 
gai išpildau užsakimus per pačtą arba exkspresą greičiausej. Adresas:
M. J. DAMIJONAITIS, 812-814 W. 33 rd St.. CHICAGO, ILL.
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W. RYNKEWICZIUS
233-235 W. CENTRE ST*

MAHANOY CITY, PA.
—O—

Notariuszas.DidžiauseLio— «ka
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 Iszduoda Dostovierne 
del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam pavesti Del Drau^ysoziu 
pristatau puikeanzarfas, juostas, kepures karūnas, špilkas ir t. t. 
Su kokiu nors rei alų kas-link Szipkorcziu,Piningus irt.t.. raszykite 
pas mane o aplaikysite teisinga atsakymas.

oHoinoinoinolnoJnoinoanoitoMokioincoinonolnoinotaiioltoHoSacHnolaoJaoHolnro

DR. KOLER, LIETUVIS GYDITOJAS
Yra Ui vienatinis gyditojas Pitteburge, diplomavotas 

Varszavoja, kuris turi suviręs 15 metu iszbandimo, 
F \ gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant ist 

By kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus T roti mos 
agapM Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriezkas Pajėgos, teipgi gydą 

It Savvaliezkas Ligas. Jiojo specialiszkumas yra gydimas 
Užsisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, Plauozk 
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubegioss 

_ Užaianejusias Ligas kad ir pajinanozios nog Tėvo,
Reikalo raszykiU ant adreso

RD vm rp G38 Peni Avė., Pittsbsrg, Pa, 
IML MUA AdhMtUSrakM UaH

LINKSMA VALANDA
Surinkmas I ietuviszkos Literatūros 

Ineina Viena Karta Ant Menetio.

6J110 coliu dydmno, Knygos formato.

PRENUMERATA KASZTLOJE:

SnvicnltaoRO ValBtlJaoae • • • 81.00 
Europoje, Aaatralljol, Anglijo! Irt. 81.50 
Del pilnai nžmokejunl Rkaltitoju SAULES 
tik 50c. ant vlao meto.

W. D. B0CZK0WSKI-C0. 
MAHANOY CITY, PA.

k 390 Dalnn t,htal užSI tgUj WWW BU NUSIUNTIMU -J

Iždaveme Didele Kninga /u
29 Dainų susidedanti isz H

® 390DAĮNU S
Knyga druozei aušinta.
Kas nusipirks, ras visokiu 
Daina isz visu užkaboriu ka 
dainoja Lietuvoja.
Nusipirkt  te o tu reoito Dainelu, 

Per ctela meta ant visu dienelu.

"SAULE"
Mahanoy City, Pa.

iUNION NATIONAL BANK i
MAHANOY CITY, PA. -

’ CAPITOL STOCK $125,000. SURPLUS IR PROFITS $300,000.

’ Suv. ValsL Randas turi musu banke sudėtu piningu. Į

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

. HARRISON BALL, Prezidentas. 9-ad. ryte lig 3 popiet. I.

' F. J. NOONAN, Vice-Prezidentas. Su balomis 9 lig 12-ad.
• W. H. KOHLER, Kasieriua •:

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
-LAIVAKOnCZIU SKYRIUS—

P. V- OBlkCUNAS IR KOMPANIA
Cor. 12-th. & Carson St., 8.8.1’ittsbnrg, Pi.

Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietuviszka 
Banka au Kapitalu 575,000.00 kuri randasi po prie
žiūra Valstijos Pennsylvanios, talpinasi locnose na
muose kuriu verte isznesa apie $150,000.00.

Priima Piningus ant paozedumo ir moka 4 
Procentą, Siunozia Piningus in visas dalis Svieto 
greieziause ir pigiause. Parduoda Laivakortes ant 
visu goriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir v • 
dimo Provu kancelarija po vadovyste K.Va raszaus 
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro 
Doviernastis ir visokius Dokumentas satinksnoziys 
sa tiesomis Russijos.

RYSI Kad serui, jautiesi kokį nors nesvei
kumu ir reikalauji gero specialisto pageltos, 
kad trumpam laike būtumei išgydytu, taiatsi- 
šaukte prie Profesionališko Daktaro. Ph M. 
Klinikos,aprašant savo lig^ lietuviškoj kalboj

Atsilankantiems ašabiškal ofiso valandos 
yra šitos kasdien:

Nuo 10 iš ryto iki 4 p p. Nedėl. nuo 10 iki 3, 
o Utar ir Pėtn vakare nuo 6 iki 8 _________

Introligatorne.
APD1BBT0VK KBV0O.

Skaityk naujausio mokslo knygą 
apie sveikatą ir ką reikia 

daryti apsirgus.

"Daktaras”

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

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

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

A f ii ii rba senos maldaknyges istorini 
natos ir laikra«xctei, kvipo tai:

Linksma Valanda, Dilgeles, 
Dagis Draugas, Tėvynė ir L L 
Prisiunslanii knygas apmokekyte paėsto ar 
ekspreso kasotus. Adresas:

Lithuanian Bindery,
RIS W. Euraca. Mahanav Cltv.

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

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

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

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

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

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

W. D. F 0CZK0WSKI-C0.
Mab ju>y City, Pa.

SZITOJ KNYGOJ “DAKTARAS" netik 
pamokina kaip ir kur nuo visokių ligų gerui 
išsigydyti, bet teip-pat labui gražiui, kaip tik
ras tėvus pamokina ir kaip nuo visokių ligų 
apsisaugoti.

KNYGOJ “DAKTARAS” labatdaugnp- 
rnšo apie vyrų ir motorų lytlškę gyvenimu ir 
aiškiui, atvirai teip išdėstlnėja. Jog kitose 
knygose apie tokias pusiu plytos negalite at
rasti. Šita knyga kiekvienam vyrui ir mote
rų! labai reikalinga (urėti, kad žinoti kaip ir 
kų daryti, seniems ir Jninnicins Ir kaip lai
mingai gyventi. Čion viskį negalima apra
šyti, bet tik perskaičius knygų atrasite.

SZITA KNYGA iliustruota puikiais mok 
slišknls na veikslais ir npie žmogaus kūno su 
budavojl.nų. su visokiomis paslaptybėmis.

Apie MEILES DALYKUS ‘ Daktaras- 
nemažai rašo.

YPATINGAI serganti, nusilpnėjg, sukliu
rę, pasigadinę per Jaunystės klaidus ir vargi 
narni visokiomis kaip paprastomis šviežiomis 
teip užslsenūjusioinis Ir užsikrėtusiomis ligo
mis, šitoje knygoje atrasite tikrų rodų.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pir
miau ne kaip kreipsies prie kokio nors gydy
tojaus, arba vartosi liekarstas, reikia perskal 
tyt knygų 'Daktaras'-, n-s didelės daugybės 
žmonių, kurie tik perskaitė šitų knygų išsi 
gydė.

TODĖL kad ta knyga dėl labo visuomenės 
išduota, tai kiekvienas Jų apturės visai dova
nai, kuris tik atsiųs keletu štampų už prisiun 
timų.

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

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

PUIKUS SKAITYMAI I
NAUJOS KNYGOS 2



SHENANDOAH, PA-1
— Ana nedelia pribuvęs iez 

Oneida, Jurgis Brodowek’s 
ydant pernakvot Forgisono 
hotelije mierije nusidavimo 
ant rytojaus in Pottsville isz- 
ymt ukeeiszkas popieras, nu 
ėjo in plovinyczia ant savo rei
kalo ir ten likos užkluptas per 
miesto rodininką (koncelmo- 
na) Williama Mc Guire ir 
apiplesztas ant 15 doleriu pi
ningais.

Brodowskis paszauke pali- 
cijantus ir parode kaltininką 
o tieje nusistebėjo ant tokio 
užmetinejimo, bet Brodowskis 
užsispyrė ydant padarytu ant 
jo krata o persitikrins jog kal
ba teisybe. Palicijantai pris
pirti ant iszpildimo savo pri
valumo nemalonei tai dare ant 
savo tautieczio bet užmetine 
jimas Brodvwskio pasirodė 
teisingu. Piningus rado ant 
McGuiro o masznele po tre- 
pais plovinyczios. Nuvede va
gi — miestiszka rodininką pas 
skvajeri Birsztona, kuris pas
tate jin po $500 kaucijos lig 
teismui.

Tokius tai miestiszkus rodi
ninkus Szenadorieczei iszrinko 
del prižiūrėjimo miestiezko 
paredko. McGuire likos isz- 
rinktas ant koncelmono pir 
mam varde ant demokratiezko 
tikieto.

— Jonas Andruseviczius ap 
laike sužeidimą kojos Suffol- 
ko kasiklosia.

— Mt. Carmel teatrine kuo
pa laikys dideli teatra po var
du 1 Vagis”. Nedėlios vakara 
29 szio menesio, Boczkaucku 
saleje Mahanojuje. Norintieji 
važuot galima nupirkti tikie- 
tus priesz laika pas Križa- 
naucka 38 E Center St. In- 
žanga bus 500 350 ir 250 ( j p)

Philadelphia, Pa,

Artinasi Kalėdos o žmonim dydesnes bėdos.
Tuketanczei tėvu rūpinasi ka nupirkt savo vaikams ant 

Kalėdų o vaikai nerimauje kokes dovaneles aplaikys nuo tėvu 
ir gyminiu. Vaikai ežiomis dienomis yra užimti žiopeojimu 
in kromu langus kur iszstatyti yra visoki daigtai kurie užyma 
vaiku szirdis. Tieje ka turi visko užtektinai tegul neužmirszta 
jog randasi aplinkui ir tokiu ka ne turės ne ezmotelio mesutes 
pavalgyt ant Kalėdų. Tokius privalote kuom norints 
suszelpt o ypatingai haezles ir sieratelius. Bažnytines drau
gystes tegul apie tai neužmirezta o ypatingai apie naszlee mi
rusiu draugu kuriuos daugiause reikalauje pagialbos o juk ir 
konstitucijos draugyecziu tai ajszkei parodo “ydant suszelpt 
naszles ir likusius sieratelius.”

— Cukernese darbai suszlu 
bavo, dauguma darbininku at
leidžia bosai nuo darbo.

— Ženocziu kelios poreles 
vėl susituzikave persiskyrė ypa 
tingai kad viena jau senoka 
žmonele nežine kur iszsidaugi-

Žinios V[etines.
— Tik asztuonios dienos 

lig Kalėdų.
— Szelpkite savo biznierius 

visame.
— Priesz Kalėdas turėsime 

tik viena pede, o tai yra Rū
dingo kuri pripuola atejnan- 
czia subata.

— Puikios misijos kuriuos 
traukėsi per visa nedelia užsi
baigė iszkilmingai su 40 va
landų pamaldoms Nedelos va
kara. Szimtai žmonių pasinau
dojo isz Dievo malones, jog 
sulaukė nors karta misijos ir 
girdėjo teip puikiu pamokslu 
tėvo Kazimierio kuris daugeli 
ntvede ant doraus kelio ir 
krikszczionybes, ir padare dy- 
deli inspudi ant klausytoju 
nes in nekuriuos negalėjo pa 
taikyt in užsikietejuses szirdis- 
Žmonių kas diena buvo pripil
dyta bažnycze ne tik vietiniu 
bet ir iez aplinkiniu. Buvo ir 
tokiu ka nepadorei ir nemal- 
szei apsiėjo bažnyczioje nes 
tokiems reik isztart: “susimilk 
ant ju Vieszpatie, nes nežino 
ka daro.”

— In laika 37 metus, Skul- 
kino paviete atsibuvo 16 pa
korimu už visokius prasižengi
mus. Mete 1877 likos pakarti 
viena diena szeszi ajriszei iez 
gaujos “Mollie Migvajeru o 
terp kitu randasi ir Petras Bo
rowskis pakartas Oct. 23, 19- 
00; Kazis Verzelis Mar. 12, 
1908; Feliksas Badžius May 
26, 1908 ir Juozas Krisztokas 
Mar. 30 1909 mete. Ant tiek 
žudinsoziu kiek atsibuvo Skul- 
kino paviete tai korimu buvo 
mažai.

— Nedėlios anksti ryta 
Trentono peczeje staigai mirė 
Martinas Kuberczinkis žmogus 
apie 63 metu senumo paeinan
tis iez Kauno gubernijos. Na- 
baszninkas per visa subatos 
nakti smarkei užsitraukė Ma- 
hanojuje, grižias namon sėdė
damas prie stalo krito ant že 
mes negyvas. Dabar jio kūnas 
randasi pas graboriu p. Tras- 
kaucka kadangi Trentone nie
kas nenorėjo jio 'in namus pri
imti. Yra sakyta kad jio bro
lis ir vienas sūnūs gyvena kur 
ten apie New Philadelphia, ir 
jaigu niekas isz gyminiu grei
tai neatsiszauks tada numirėlis 
bus palaidotas ant biednuju 
kapiniu Skulkill Haven, na- 
baszninkas buvo ženotas, pati 
su szeimina lietuvoje.

— Praeita Nedelia bažny
czioje laike sumos, kokie tai 
vyras pasiėmė ne savo skribe- 
le. Tegul atnesza in “Saules” 
ofisą o aplaikis savo locna.

— Ketvergo ryta Mapel 
Hill kaeikloje likos užmusztas 
per nupuolimą anglies, Andro 
Szuhai 18 metu senumo rusna- 
kas gyvenantis ant 504 W. 
Spruce ulyczios. Likos gražiai 
palaidotas Nedelioj popiet 
Lietuviszkas benas eme dali- 
bas laidotuvėse ir puikiai gra- 
jino graudingus marszus.

Didelis balius.
Kuri iszkele draugyste Lais

ves Sunu isz Mahanoy City. 
Balius atsibus antra diena ka
lėdų 26 Gruodžio Bcckaucku 
saleje. Bus tai pirmas didelis 
balius po adventu ir visi gales 
linksmai pasilinksmint. Balius 
prasidės 3 vai popiet o szokiai 
prasidės ant 7-tos vai. va
kare. Inžanga vyrame tik 
250 Moterems ir merginom 
dykai. Ateikyte visi.

no.
— Kalektorius ant Siberijoe 

bažnyczios Kulvinskae nesenei 
apeiženija kaipo Kulvelis, su 
jauna savo motere susivaidijąs, 
gavo 30 dienu in novicijata sė
dėt.

— Vieno cigarmekerio mo
terėle noredrma prasiszalint 
vyrui savo reikalą perstatė 
teip:

“Szirdule sako — kaip ma
no motina atvažiuoja, tai vis 
mane randa be pinigu ir kolio 
ja kad aez neturiu ju taigi ežia 
dien atvažiuos, buk teip geras 
palik man piningu, tai aez tai 
senai motkai turėsiu nors syki 
ka parodyt.”

— Nu tai gerai, sztai tau 
60 dol. ir pasirodyk tai bobai 
kad ne esi tu vis be pinigu. 
Padavęs vyras pinigus iezejo 
in darba.

Parejae vakare žmogelis isz 
darbo, žiuri kad stubele visa 
kaip iezszliuota, nėra fornisziu 
motere ne tu 60 dol.

Taigi mat kaip grąžei isz- 
prasze sau ir pinigus, ir žmo- 
niūkė iezdume savais keliais, 
Dievs žino kur.

— Vienas * vaikinas buvo 
jau paeirenges ženytis, turėjo 
apsirinkęs mergina, eusiczedi- 
nee graszio, bet szeis tarpais 
kad daug moterėliu vyrus vis 
pametineja, tai vaikinas pasi
piktinęs nuo ženybu Amerikoj 
atszalo ir sako: Parvažiuosiu 
in Lietuva ir ten apsiženysiv, 
nes czion moterėles per daug 
padaukais iezeina. Sunku 
pasakyt tikrąją priežaeti tu 
pasimetimu. Ne gali but kad 
visada butu kaltos vienmo- 
terie bet negali but kad ir 
vyrai būti kalti. Skaudus la
bai įsipainiojo iszkrypimas isz 
kelio doros, ir tas greicziausei 
priveda prie poru persiekirimo, 
o kai kur moterie ir vaikus pa 
metia nuo vyru prasitraukia.

— Sziomifl ir apielinkej 
Philadelphijoe szaltelis žmo
nėms in akis pažiurėjo

— Girdima kad tūli jauni 
lietuviszki vaikinai rengia su- 
tvert nauja socijalistu kuopa 
South P hiladeh, ar nauja 
kuopa tokia ka gero sccijaliz 
mui gales suteikt, tai parodie 
ateitis. —Benas Kapsas

Akivos Žinios isz Lietuvos.
Ukmerge.

Kauno gub. Nesenai isz 
deezrininko I m braso (sulenkė
jusio lietuvio) szulinio rado ir 
ieztrauke kūdikio lavonėli. Isz 
to szulinio imdavo ir ima van 
deni prie iszdirbimo deszru. 
Valdžia norėjo ta szulini už
kasti, bet kad szulinys gilus, 
tai pagailėjo savininko leezv, 
kuris pažadėjo duoti paezven- 
tinti ta savo szulini.

Czlpcnai.
Kauno gub. Pas mus atsiti

ko sztai koki juokai: vienas 
jaunikis su pirezliu važiavo 
mergauti. Bevažiuodami —su
sipyko. Jaunikis iszezoko isz 
vežimo, nueikinke arkli ir. . . 
nujoję raitas namon, palikes 
pirszli beeedinti, kurie turėjo 
už 150 kap. samdytis arkli, 
parvežti namon.

Papylė.
Sziaul. apskr. Szemetai- 

cziuose gyvena pagrįžęs iez 
Afrikos su daug ’ pinigu ūki
ninkas J. Pnezczius, kuris su 
jais daro dideles apivartas. Jie 
visos apielinkes žmonėms sko
lina pinigus ir ima žeme nno- 
mon, ypacz nuo iszkeliaujan- 
cziu Amerikon. Bet to minėtas 
ūkininkas dar viena nauja bū
da sumanė: Kas nori.eiti in 
Amerika, o neturi pinigu, tad 
turi eiti pas ji 1 metas tarnau 
ti dykai, o tuomet jis iszleidžia 
savo leszomis in Amerika.

Szilalls.
Kauno gub. Pas mus atsiti

ko baisi žmogžudyste. Szilalio 
parvažiuojant, bernas papjovė 
savo gaspadoriu — Barakaus 
ka, Bitaicziu kaimo, Kaltinė
nų parapijos. Piktadarį suėmė 
ta paczia diena, nes gaspado
riu žmones girioje dar truputi 
gyva užtiko, tad jis spėjo pa
sakyti, kas ji papjovė. Sako, 
buk tas gaspad. tnrejes gauti 
iez kraeos 300 rub., bet ta die
na negavęs. Viso labo pikta
darys rado tik 10 rubliu.

Kaltinėnuose ir Laukuvoje, 
žadama įsteigti krasos stotis.

Meszkucziai
Sziaul. apskr. Pas mus in 

vieta numylėto kun. Gaude- 
szio, tapo atkeltas nelaukiamas 
J. Noreika, kurio pasielgimais 
žmones labai neužganėdinti. 
Atvažiavęs tuojaus norėjo pra- 
szalinti vargezes szpitolninkes, 
bet tos pasiprieszino ir papra- 
sze užmokėti. Pasidavė teis
man. Bet teismas nusprendė 
užmokėti. Blaivybe pas mus 
suvisai nyksta. Žmcnes in kar- 
cziamas eidami kalbasi: Kaip 
negerti, kad antai ten ir ten 
musu vadovas ir isigere. Blo
ga avelėms turėti negera pie-

DEL KALĖDŲ.
Parsitraukit nog savo Tautieczio 

geru Gėrimu. Su kiekvieno orderi 
gausit Puiku Kalendorių.

.......... SKABUS GĖRIMAI...........
Royal Club Rye kvorta $100 
O. B. C. ” .75
Monongoliela ” ” .50
Cognac Brandy ” 1.00
French Cognac ” 1.75
Ruskas Sznapsas ” 1.50
Ruskas Kimelis ” 1.50
Ruskas Viszniu Vynas ” 1.00
Apricot Brandy (saldus) ” 1.00
Port Vynas (Imp.) ” 1.50
Port Vynas ( Dom.) ” .75
Port Vynas Baltas tf 1.00
Tokay Vynas Baltas ” .75
Orange Vynas ” 1.00
Bananna Vynas ” 1.00
Ginger Brandy ” .75
Pepermint Schnaps ” 1.00
Rock & Rye ” 1.00
Rūmas ” 1.00
Benedictine (Dom.) ” 1.25
Benediction (Imp.) ” 2.50

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

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

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

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

W.TRASKAUCKAf1
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“VAGIS”
4 Aktu JuokingaKomedija

Atsibus Mahanoy City, Pa.

29 Gruodžio Boczkauaku Saleje.
Sulosz Mt. Cannel Teatraliszka Kuopa

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

nupirkti Kazuno Aptiekoje, 
pas Juozą Budrevioziu ir 
“Saules” ofise.

— 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. Iez tos prie
žasties p. Valūnas pastanavijo 
pardavinėti visokius apsavi- 
mus už labai nužemintas pre
kes idant nereikėtų tiek daug 
tavoro perneezti in nauja vie
ta. Todėl jaigu reikalaujate 
kokiu apsavimu tai dar turite 
proga pirkti už pigesne preke 
negu kitur. Jaigu norite sueze- 
dint piningo tai pirkite savo 
apsavimus pas S. Valuna 526 
W. Centre St. ( j 4)^

Žmogus Su Piningais Banke 
gali juoktis ant bėdos ir vargo.

Sudėti piningai banke yra apsauga 
prieszais beda, o teipgi da atnesz.a 
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.

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

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

KAIP PASILIKTI AMERIKOS P1LIECZIU.
Knygute Lietuviszkoj ir Angliszkoj 
kalboje, turinis instatimus apie pilie
ty st e, klausimai ir atsakimai kaip isz- 
siimti popieras. Suvienytu Valstijų 
Konstituozija ir Konfederacijos strai- 
psnei. Lietuviu Amerikos Ukesu 
Klobas matidamas reikale, iszleido 
szia knygute. Preke tik 25c. Todėl 
norinteje gaut szia knygele siuskite 
pinigus per paczta (Money-Order). 
Lithuanian Am. Citizens Club!

VISOS
MOTERIS

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

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

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

Wilkes-Barre, Pa.
Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai susikalbama 
ir susirsMzoma.

Dovanai.
Atsiusime Kalendorių su 

gražiais pasiskaitimais tam 
kuris mumis prisius savo var
dą ir adresa ir 20 stem pa. Ra- 
ezykite szendien o gausite per
paczta dykai. ( j i)

Bischiff-i Banking House. 
287 Broadway, New York.

Jeigu neturi mano kataiioga, tai 
prisiusk už 2c. paoztine marke o 
apturėsi dideli puiku kataiioga, kuria
me rasi visokiu geriausiu Armonikų, 
Skripku, Tribu ir daugybe kitoniszku 
Muzikaliszku I nstrumentu. Tstoriszku 
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 tavorus labai pigiai 
Reikalaukite visko pas tikra lietuvi, 
o gausite teisingus tavorus.

W.Waiilelisll!,'S.ii;5.,.

n Mahanoy City, Shenandoah, VjrUinan S Mt.Uarniel, Landsford.

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

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

fUB Glite I t^TPas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mahanov Citv. Pp

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

Vienintele Lietnviszka Banka po priežiūra Valdžios. Priimam pinigus suczedinimu, 
pradedant noo $1.00 ir (langiaus. Mokame 4 procentą už sudėtus pas mus pinigus, 
prakaitant kas puse metu. Parduodam Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu laivu 
ir suteikiam visokias rodąs kelionei. Uždirbam visokius Rejentalnusdokumentus Lietuvai 
reik dju-u. kreinkites prie vieninteles Lietuviszkjs Bankos virsz paminėtu adresu.

Gai bus Tautecziai:
Laikau už garbe praneszti jums, 

kad Jan ai z nesu daugiau ne locnmiku ne virsz* ninku, ne 
dnrbiniku ‘ All Nations įlankoje ant 12-tos. gatves ’ 
ii kad dabar atidariau ofba mano na*>j i vietoi

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

ReikaluoMa me džiu kreiptis prie savo seno pažįstamo po 
tokiu adreso-

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

No. 6.
Nusipirkite sau keletą 
Butelio
NORKEVICZIAUS NO. 6. 

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

S. Norkewicz
408 Wist Mihinoy A«

DU-KART 
i

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

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

Garsiu Lietuvlszku-Lenklszku Vaistu.

Kiekvienas Lietuviszkas Sztorninkas 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kad. musu 
tautieczei reikalaudami galėtu, nusi
pirkti ir nereikalautu iszduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztorninkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduolei, 
kurias mes gvarantuoj ame.
Egi u te r o No.l...............................25c.
Egiutero No.2...............................50c.
Zmijecznik............25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai.............................. 35c.
Meszkos M ostia............................... 25c. t
Trejanka..........................................25c. 0
Linimentas vaikams.....................25c.

RUSISZKA — AMERIKONIŠKA — LINIJA.
- PUIKIAUSI. DIDŽIAUSI IR GREIl ZIAUSI GARLAIVAI— 

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

In Rotterdama 8 Dienas. In Libawa 11 Dienu. I ,■ . . . . . (Czar, 14, Gruodžio (Dec.)
tSl Treczia Klaaa Ž33 į*rl*.'aYorko ' 1 u,hia‘ 'K
|lb Antra Klasa $50 lez Hew Yorro ( Kurfk lt savsio (Jan.)
$10 Pirma Klasa |«0 | Apie daugintis daelzinoslte pas muso agentus arba
A. E. JOHNSON & CO., (General Pataengcr Agt». I 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 
Banku. Szitas Banka moka 
procentą ant sudėtus Piningus.

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

Gyduoles nuo Kosulio.................25c
Liepiu Balsamas ........................ 25c.
Anty-Lakson del vaiku.............25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

” nuo Kirmėlių del suaugusia 35c. 
Vanduo nuo Akiu.....................  ,25c.
Ugniatraukis.................................25c.
Skilvio Laszai.............................. 26c.
Gyd. ožiaikimui Viduriavimo ir

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

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

Kojų.......................................... 25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Papauto.................. 15c.
Gyd. nuo Grippo......................$1.25.
Plauku apsaugotojas...........  ......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 Riemens....... ......... 50c.
Vengriszkas Taisytojas Ūsu..... .loc. 
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 Szipkortes anfgeriaueiu 
linijų in ir isz Lietuvos. Siunoz a 
Piningus in Visas Dalis Svieto greit® i 
pigiai ir teisingai. Raszikite pai 
mane o gausite teisinga atšakiu?r 
Teipgi užlaikau dideli kroma visokio 
Valgomu Tavoru Ir Buožėms 
Fr. Petraitis - Clymer, Pa.

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. Miles.

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. Siunoziu 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. Adresą vokite sziteip: 
A. J. KEYDOSZ1US. 202 Troy St. Dayton. Ohio.

Lieteka AGZHURA IR KONTORAS BANKINIS

Naujas Isz rail imas 
Apraszima siunezia dykai 
Kaip galima apsaugoti no ligų ir pats 
iszsigydyti be daktaro visokias ligas, 

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

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

Drs. Brundza & Co.
B’dway & So. 8-tb. Brooklyn.^-

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

...OFISO VALANDOS... I

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

Telephonas: 3757 Dickinson W. A

Jaigu kada busite
PHILADELPHIA, PA.

Tai užeikite in
IETL V ISZ K A OTELI

JUOZAS OKINSKAS
(LOCNININKAS)

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

Lietuviszka Agentūra
Laivakoroziu ant geriausiu Laivu 

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

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahaiioy Avė.

Mahanoy City, Pa.

‘APSZVIETA’ Moksliszkai Istorhzka Knyga 
palytinti daug isz Lietuviu praeitos 
gyvenimo, spausdinta priesz 20 metu 
su 780puslapiu, preke:

Apszvieta, apdaryta $1.25.
Mainieris ir LeberissuGO pus. 10o 

Gaunama pirkt tik pas:
T, Astramski, 943 S.’ 2nd. St., Phlla. Pa.

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

margintais Konvertais teipgi knygele del 
pasitnokinima raszyti gromatai, kiek žmonių 
ValstijuoFe ir 1.1. Prisiuskite siempu už 30c 
ir i-aszyk koks esi o prisiusi tinkamu popie
rių nes turiu 70 visokiu gafunku.
M. A. IGNOTAS -.e"'

(ZZ ^(1 oi)

LietcviszkasJ? otcgb a ristas

M. VARZINSKAS
205 E. Centro St., Mahiinoy City. 
Puikei ir pigei nutraukė visokes 
Fotografijas. Padaro didelus Foto 
grafijns isz mažių ir indeda in reimus.

Jndeda Fotografijas in Špilkas, 
Kompasas irt.t. Puikei nutraukineja 
Post-Karėžius. Parduoda Reimas ir t.t

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

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

Ądresavokite:

B. S. YANKAUS
164 Nassau Street

New York, N.Y.

B. RAGAŽ1NSKAS

Sziomis dienomis muso tautietis 
B Ragažinekas pargabeno visokiu 
gėrimu, Amerikoniszhu ir Importitu 
Galima gaut visokiu Arielku,. Vyniu, 
Arako, Kimelio, Dz inin ir t, t 
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio.

Duokyte dabar orderi o bus jomis 
pristatytu In namus,

54-56 N. Main St, 
Mahanoy City.
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