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Apsisaugokyt nuo visokiu 
krepszTlninku kurie slankioje 
po Amerika isz kPrusu ir kitur 
rinkdami amerikoniszkus sal
džius dolerukus o surinkę ke
lis desetkus iszpiszkina vela in 
Faterlanda, įjuokdamiesi isz 
lengvatikiu amerikoniszku 
Lietuviu. Gerai garsingas sor- 
kininkas Barnumas kalbėjo: 
“a sucker born every minute” 
kuriuos gali lengvai suymti.

Duok Dieve, ydant naujas 
bilas kuri ketina inneszti Ho
race B. Dunn isz Huntingtono 
pavieto, Pennsylvanijoe, ant 
atejnanczio susirinkimo legis
latures Harrisburge, ydant bu
tu dydumu balsu priymtos.

Jago tasai bilas praejtu tai 
žmonim butu lengviau gyventi, 
nes uždraustu fundinima vieni 
kitiems prie baro salunuoeia o 
ir saluninkas nedrįstu fundyt 
savo koštu meriams. Toliaus, 
jago kas peržengtu tais tiesas, 
tai butu nubaustas nuo 500- 
5000 doleriu o priek tam da 
nuo 90 dienu arba 12 menesiu 
atsėdėtu kalėjime.

Yra tai bjaurus papratimas 
‘Lindimas” vienas kitam ir 
kuo n gre'cziau taji bjauru pa- 
pratima panaikins tuom ge
riau bus del žmonių.

Nusistebėjo visa katalikisz- 
ka bažnycze, ižgirdus apie ap- 
sipaeziavima garsingo ir mo
kyto J ezuito Rev, Dovido Hill
house Buel, buvusis preziden
tas Georgetown universiteto 
Waihingtone, su pana Katre 
Powers isz Bostono.

Kuningas Daktaras Buel, 
užbaigė moksla_Yale universi
tete, inženge in Jėzuitu moks- 
laine Westparke, N. Y. 1898 
mete, likos iszventytas ant ku- 
ningo per kardinola Gibbonsa 
ir priėmė keturis szventinimus 
Draugoves Jėzaus Georgetown 
universitete mete 1902.

Priesz apsivedima (Decem
ber™ menesi) buvo asistentu 
prie Szv. Aloizo bažnyczios ir 
profesorium Gonzaga kolegi
joj Tebiriam laike randasi 
Philadelphioi.

Kokia buvo priežastys teip 
apszviesto kuningo ant apsi- 
paeziavimo, tai priežasties lig 
ežiam laikui niekas neisztyre.

Rado 396 perlas.
Sharon, Pa.— C. T. Pape 

valgindamas ojeteriue czionai- 
tineje reetauracijoi, užtiko dy- 
delam ojeteri 396 perlas, viso
kio dydumo. Da ne buvo gir
dėta, ydant vienam ojeteri ras
tųsi tiek perlu.
Norėjo pasilikt karalium.

Chicago.— W. H. Carteris 
pribuvęs isz Riggs, Va. susto
jas priesz Sherman hoteli pra
dėjo praejgiems kalbėti buk 
jisai pasiliks neužilgio kara
lium Suvienituju Steitu. Pri- 
sižiurinejo tam kvailiui suvir
ezum 300 ypatų. Ant galo 
prie jas palicijantas kvaila ka
ralių uždare palociuje del 
paikszu.
Sapne mate savo paeziule 

su kitu.
New York.— Kardus Gre- 

lett innesze skunda prieszaie 
savo paezia, geisdamas nuo 
josios atsiskyrimo, del to, buk 
mate sapne savo paezia su kitu 
vyru Parižiuje, kuri perstatė 
kaipo savo vyra. Kada Gre- 
lettas pabudo ir užklausė savo 
pacziules ydant toji iezreiszktu 
jam jojo sapna, toji labai su- 
eimaisze ir nežinojo ka ant to 
atsakyt o vyras tuojaus dasi- 
prato, kad jojo sapnas yra tik 
ras.

Nuraezes gromata pas savo 
pažinetama in Parižiu, prasze 
ydant iszsznipinetu teisybe. 
Draugas atraeze adgalos, buk 
rado eude užraszus 
lettiene tikrai eme 
kokiu tai Viktoriu 
1900 mete, kuris 
Sudže Erlanger davė atsisky
rimą.

kad Gre- 
szliuba su 
Contantu 
yra gyvu.

Sztai ka danesza “Katali
kas” apie bambiza Urboną, 
prieteli daugelio Mahanoje- 
cziu:

“Gruodžio menesi j per vieti
nes lietuviu stubas vaikezezio- 
jo pinigus rinkdamas koke tai 
kunigas. Paklausus pas ji jo 
vardo, jisai nesake, tik sakėsi 
esąs Rymo-Kataliku kunigas, 
renkas aukas bažnyczios stati
niui kur tai Pennsylvanijoje. 
Kadangi jis niekam nepasisa- 
ke, kas jis toksai esąs, lietuviai 
eme abejoti apie jo kunigisz- 
kuma, pamanė, kad tai koke 
paprastas apgavikas, kuriu 
szia gadyne netrūksta. Apie 
tai pranesze vietiniam airiu 
parapijos klebonui ir praeze, 
kad ezis ieztirtu jo teisingumą. 
Klebonas tuojaus patarė pali- 
cijai ta “kolektorių” suimti ir 
atvesti pas ji. Palicija teip ir 
padare. Pasirodė, kad tai yra 
neprigulmingae kunigužis Ur
bonas, renkas aukas Rymo- 
Kataliku Bažnyczios vardu. 
Tada palicijantas ji iszvedžio- 
jo po stubas ir liepe jam, kad 
jie kiekvienam aukojusiam pi
nigus sugražintu. Paskui nu
vedė Urboną in tramvajų ir 
insake apleisti miesteli ir dau
giau nesugriszti.”

buk Stepas nenusire- 
isz savo suodinu dra- 
kureis ejdavo gulti 
Steponas tuom iszsi-
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Metas XXV

Protestonka pervertė ku- 
ninga ant savo tikė

jimo.
St. Louie, Mo.— Panna La

yer, protestonka kuri buvo 
prižiūrėtoja ligoniu ligonbu- 
teje, suėjo su katalikiszku ku- 
ningu James Gallagher o su 
pagialba savo drauges susipa
žino su juom jau du metus. 
Kuningas Gallagher pradėjo 
jaja kalbint, ydant pnymtu 
katalikiszka tikėjimą. Panna 
Layer ne labai ant to sutiko, 
o kuningelis da vis tikėjosi, 
jog jaja perkriksztys ant ka
talikes, nepaliove atsilankyne- 
ti lig viens kito nepamilejo. 
Praėjo metas laiko, o geras 
kuningelis paliovė sznabždet 
mergynai apie tikėjimą o kai 
bėjo tik apie meile. •

Ant galo po metui tokio 
mokslo, sutiko abudu, jog ge
riau bus jago kuningelis pa- 
rejs ant protestoniszko tikėji
mo ir su jaja apsipaeziuos. 
Pasiliko sužiedotinais su žine 
mergynos tėvu. Susitarė, jog 
kuningas nepames da kunin- 
gystes, pakol neaplaikys kito 
kokio užsiėmimo. Per visa 
meta tasai hipokritas pildė 
bažnytinius privalumus norints 
buvo sužiedotiniu protestoniez- 
kos mergynos.

Matydamas, jog ilgiaus to 
neiszkentes nutarė ymti szliu- 
ba, kurie atsibuvo St. Louis, 
isz kur jauna porele iszkeliayo 
in Seattle, Washington kur 
pone kuningas aplaike dinsta 
prie lentų krautuves.

Arcibiskupas isz diecezijos 
Louisville nurasze pas Popie
žių raparte ir ka tame atsiti
kime turi daryti, ar Gallagheri 
iezkeikt, ar ne.

Pati už kaiicije.
Marinette, Wis.— Antanas 

Michelov, likos aresztavotas 
už siuntimą nepadoru gromatu 
per paczta o kad ne turėjo pi
ningu pastatyt už save kauci
jos lig teismui, apreiszke so
džiui buk palike paezia kalėji
me jago jin iszleis. Sudže ant 
tokios propozicijos nesutiko.

1SZ VISU SZAL1U

Anglekasis miegojo su 
drapanoms ir czebatais.
Wilkes-Barre, Pa.— Stepo

nas Chester isz Larksville, li
kos paszauktas pas sudže Bur
ke ant pareikalavimo savo pa- 
cziules, 
dindavo 
panų su 
in lova.
kalbėjo, buk tokiu budu už- 
czedindavo daug laiko, galė
davo ilginus miegoti ir ne rei. 
kejo jam vela rėdytis isz ryto. 
Sudže iezklauses abieju szaliu, 
paliepė Stepui nusiredyt 8 va
landa kas vakaras o apsiredyt 
5:30 isz ryto. Prižadėjo tai 
iszpildyt ir abudu su paeziule 
nusidavė linksmi namon.

•f Numirė a. a. Kun. Lau
rynas Dubauckae, 2 Sausio 
1913, Lemano klebonas.

Teip-gi mirė a. a. Kun. Szi- 
monas Narkevicziue 1 Sausio 
1913. Ilgus metus buvo kle
bonu Punske.

Meile židu tarp savos.
Douglas, Ga.— Priesz pora 

menesiu dingo isz miestelo 19 
metu židukas, Gelleris, labai 
geras vaikinelis ir szvarus. 
Susirupinia tėvai isz pradžios 
patis jeszkojo, o paskui praeze 
palicijoe pagelbos. O kad Ge- 
llerei daleidinejo, jog givenan- 
tie su jeie nesutikime karmi
nai, turėjo jiuju vaikina nuga- 
nubint, sudae liepe pirmiause 
iezvalit szulini miestini ezale 
parapines bažniezios, na ir tai 
paddre.

Pumpavo vandeni pusan
tros dienos, rado tikrai lavona 
vaikino, kuri pagal pripaži
nimą daktaru pirmiause jin 
užsmaugė, o paskui inmete in 
szulini. Priežastis piktumo bu
vo konkurencije apie “bizni” 
ba dvi karezemos židiezkos 
ezale stovėjo. Gelleris nevos 
trauke pas save praeigiue ir 
atkalbinėjo žmonis no kaimi
ne. Žandarai kruta ir sukiszo 
in kalėjimą daugibe nužiūrė
tu. Igi sziol suemi 8 nužiūrė
tus židus. Vandeni isz to szu- 
linio kureme buvo nuskandi- 
tas židukas, konia visi gere.

Užgrauti kasikloje.
Tamaqua, Pa.— Du Lietu

viai ir vienas anglikas likos 
užgrauti Szeps kasikloje ang
lies. Praeita subata anglika 
iszkase negyva o du Lietuvius 
lig ežiam laikui da nesurado ir 
yra tikrai žinoma kad ir jie 
guli kur po anglių be gyvas
ties. Lietuviai yra Kazis Lut- 
kue ir Petras Jenonis abudu 
pacziiioti vyrai.

ATSAKYMAI

Vanduo užliejo 350 pėle- 
griniu.

Suakim, Egiptas. — Tris 
szimtai penkeedeezimts pele- 
grimu isz Indijos in Mekka, 
iszpažintojai Mahometo likos 
užlietais terp miestu Medtvos 
o Yembo prie Juoduju manu.

Staigai pakylo vilnie mariu, 
kuri netikėtai užliejo miegan- 
czius pelegrimus budyklese. 
Isz 400 žmonių vos iszsigialbe- 
jo penkesdeszimts.

Vela kuningelis...J
Tuluza, Francuzije. — |)y- 

dele sencacije iszvere atsitiki
mas ant žmonių, savžudiiista 
katalikiszko kuningo Chae- 
saingo, prabaszcziaus prie baž
nyczios Szv. Hilaro, atimda
mas sau gyvaete kambariuose 
pas savo milema Alicijos Cres- 
py-

Pagal pripažinimą pannos 
Alicijos, pasirodė buk prabaez 
ežius užlaikinejo jaja del savo 
pasilinksminimo ir praleisda
vo visa luoša laika pas jaja_.

Apie taji meilinga susinėsi
ma dažinojo biskupas o kad 
užbėgti tolimesniam skanda
lui perkele kun. Chassainga in 
kita aplinkine. Taja diena ap
laike nuo biekupo žinia apie 
perkelima, kuria labai nusimy 
ne. Būdamas tame laike pas sa 
vo milema, kada toji iszejo in 
kita kambari, kuningelis pUei 
do kulka in smegenis ir ant 
vietos atliko.

Puikus ainžis-
Dormowe, Poznaniuje, gy

vena senele Jadviga Stawna, 
kuri pagal metrika, gyme 17- 
94 mete, turėdama Įper tai 111 
metu senumo. Jokiu gyminiu 
ne turi, nes visi iszmire.
Iszpjove diržus nuo pa

cziules pecziu.
Budapeezt, Vengrai. — 

Franz Buatyuck duonkepis, 
labai užvydus vyras, atejas na
mon nuo darbo nakties laike, 
užtiko savo patogia paeziule 
glebije milemo. Vyras teip in- 
irszo ant moteries, jog pririezo 
jaja prie lovos, suriszo rankas 
o paemias britva, pasakė, jog 
iszpjaus jai diržus nuo pecziu. 
Atsisėdės, malszei gelendo 
britva o kada taji darba už
baigė, pradėjo pjaut diržus 
nuo pa ežios pecziu.

O kad tasai darbas ėjo ne
greitai, pradėjo su britva pjau 
ti szmotelius kūno isz nelai
mingos moteres. Ant riksmo 
subėgo kaimynai ir palicije 
suėmė užviduoli užrakindami 
kalėjime. Motere mirs nuo už
duotu žaiduliu.

GLOVERSO MAINERIS.
Brangus valkelei: —

Kas adyna tai naujena, gal 
galva tai protas. Kas metas 
turi kokis norint užmanimas 
užgimt. Tankiause ir muso 
Lietuvei nusižiūrėdami in ki
tas tautas, pamegzdžioje jaises 
ir tuojaus atsiranda terp ju 
meklerei kad ka toki pradėt 
del savo locnoe naudos. Palik
sime taisės visas persieenejuses 
institucijes o ymsimes usz so
cializmo. Socializmas yra tai 
žodis isz lotiniszko Societatis 
— drauguve. Socialiszkumas 
turi vieszpątaut tarp žmonių, 
vargezus paremt, alkanus pri
valgydini, nuogus apdengt, 
žodžiu sakant, turi būtie meile 
artimo ir jago mes to laikysi
mės, tai jau nereik geresnio so
cializmo. Meile artimo yra tai 
socializmas o ne teip, kaip da
bar agitatorei ekelbe: kad vi
si avietinei turtai turi būtie iž- 
dalyti ligybeje, atimt nuo tur- 
cziu o atyduoti tinginiams, 
bažnyczes sugriaut o kuningus 
iezžudint. Tada vyreli butu 
lobis ant svieto. Nee ar ylgai 
tu turtu isztektu. Tada už dar
bo niekas nesiymtu, gertu ir 
lėbautu, kol visa “vieke” ne- 
ižgiartu ir gyvulus nesuėstu, 
ba . nebutu kam bravoru ir 
spirtinycziu užlaikyt ir gyvu
lėliu priaugint; nebutu drapa- 
niniu kromu, ba sztorninkas 
turėtu visus driskius apdengt. 
Ar gal ne?

Dabar ymkimes už ko kito: 
Tėvas palieka del penkių sunu 
digta szmota dirvos, piningu 
daugybe, gyvulu invales ir 
pilnus aruodus jevu. Po mir- 
tei tėvo, pasidalina ant ligios 
viską: lauka, piningus ir gy
vulus. Na ir pradeda kožnas 
ant savo rankos gaepadoriaut. 
In deszimts metu vienas isz ju 
teip per savo darbezuma pra- 
lobsta, jog priperka dirvos 
daugiau, turi piningu ir gyvu
lu invales, o kiti jo brolei vie
ni vos skursta, o kiti iszejo ant 
ubagu. Argi tasai darbezus

— Korespondentui isz Dės 
Moines, Iowa. — Jago tamis- 
ta nematei daneszimo, tai yra 
ženklu, jog buvo be paraezo. 
Tas pats kiszasi ir kitu kores
pondentu jago prieiuneze in 
redakcije daneszimus be para
ezo kuriuos talpiname.... 
gurbe.

— “Szliburis”, New York. 
— Klysti tamista, “Vaisei ap- 
sivedimo pagal socialistu su 
pratimą” likos versta isz len- 
kiszko. Kalendorije nesitalpi- 
no jokios “Meiles pergalėji
mo”. O kad ir pasikolintum 
tamistos koki raszteli (?), tai 
mums to niekas neuždraus 
Amerike, jago ne esi iszemias 
“copyright” ant savo raszte- 
liu. “Kas vale Jokūbui, vale 
ir Jonui.” Juk ir tamista isz 
savo guoges neparaszei nieko 
originaliezko tik “inejai ir isz- 
pleszei szventinieze ir par ver
tei ja in kiaultvarti” savo ar
timui.

Bjaurus fabrikas “ailiole-.brolis turi velei dalintis su sa-
liu.

Archangielsk. — Kokia 
tai Kryniecova likos aresztavo- 
ta drauge su vietiniu daktaru 
Kutazovu už laikima fabriko 
“anioleliu” o kuri buvo žino
ma, kaipo “priglauda del vai
ku”. Palicije isztirinejo, buk 
in taji narna, prymdavo ,ant 
iszauginimo” vaikus, daugiau 
se naujei užgymia, kurie vė
liaus staigai mirdavo. Tokiu 
budu, pagal palicijoe eliestva 
likos nužudista suvirezum 
tūkstantis nekaltu vaiku. Dak
taras Kutuzovas, kaipo mies- 
tiszkas daktaras, užkyszius, 
padarydavo paliudinimus mir 
ties nužudintuju, be jokio ap
žiūrėjimo.

In taji bjauru darba likos 
inkivinklotas daugeli ypatų, 
ypatingai isz turtingesnes kla- 
008 moterių, kurios geisdamas 
atsikratyt nuo sunkenybes, aty 
duodavo ir rankas tosios sze- 
ton-bobos.

ne jie patis, tai ju tėvai. Pa- 
ymkime toki Goulda, kuris su 
savo paeze audė karpetus isz 
skudrinu (reksu) o szendien 
verti yra milijonus! Edisonas, 
garsus karalus elektriko, kuom 
jisai buvo? Mažo mokslo vai- 
kinelie, neszicjo gazietas, pas
kui buvo telegrafistu. Szen
dien jis da gyvas ir vertas ke
lis desetkus milijonus, ir to
kius fabrikus turi intaisytus, 
jog keliolika tukstaneziu viso
kiu darbininku turi jose užsi- 
laikima. Ar ir toki žmogų pa
gal nuomone agitatorių socia
lizmo reiketu nukankyt ir mi
lijonais pasidalyti Kaip mieli
nate?

Ka tamsunai gali pradėt? 
Nieko. Tos visos agitacijos so
cialistu, tai yra biznis, kad 
tamsunelei turėtu nauda, nieko 
ne dirbt tik tinginiaut ir tran
kytis isz miesto in miestą. Mu
so žmonelei girdėdami bile ko
ki galvocziu (su tuszcze dydele 
galva) “epiezinant” ant iezkel- 
mes ir tauzijent apie “auksini 
vilką” kaip bobele sėdėdama 
prie vindelio paeakojenti pa
saka del vaiku, o tiejei iszsi- 
žioja klauso, teip tiejei prieze- 
rei aukso kalnus prižadineje 
del darbininku, kaip apie ko
ki navatna sapna, arba “ste
buklinga lampa”. To mano 
valkelei neklausikyte! Ant 
svieto yra viekas labai puikei 
surėdyta, visko yra pilna, skri- 
nios aukso ir turto, tiktai rei
kė atrast rakta, kad prie tu 
skarbu priejt o tuom raktu 
yra apezvietimas ir darbas.

Paklausykite tokio agitato
riaus, kas jis? kokios tautos ir 
kokio tikėjimo, tai dievaž ne 
žinos ka ant to atsakyti- Ma
no valkelei! Jago tokie agita
torius socializmo nežino kuom 
jis yra, iezjuoke savo tėvus, jog 
jie in Dieva intikejo o jisai 
viską po kojų paminė, tai ar 
mielinat tokie gaivalas ka ge
ro vėlina del visuomenes ir 
žmonijos? Niekados!

Tuju žmogiszku beždžionku 
ydeja yra: milijonieriam gala 
padaryt ir visus kuningus isz 
kart(?)

Tasai sapnas socializmo 
dinge kaip burbulas muilinis 
o tiejei garsintojai nueibaetis 
in kur kitur, nee tas suvis ne
reikalingas. Visi tiejei užma- 
nimai per tūlas ypatas, tai yra 
del ju paežiu naudos, kad isz- 
kaulint nuo darbininku ceitus. 
Da mes nieko svarbio negali
me pradėt, kol neiszmokeime 
sveikai mislyt, o tada sveikai 
mielinsime, kada paymeime in 
pagialba apszvieta.

Daug, labai daug galeeze 
dadurt gyvu faktu bet žinau, 
jog kada apevaretieyte ezita 
mano padavima in “Saule”, 
tada buayte kitokios nuomo
nes apie “cicilizma”.

Tverkites in darbininkisz- 
kas partijes ir politikiezkus 
klubus, nee ne in židiezka so
cializmą, ba tai yra židiezkae 
socializmas o ne krikszczio- 
niezkas. Tverkyte apezvietoe 
kuopeles, skaitykite apie tik
ra eocializma palikta per 
Vieezpati Ježusa, kuris buvo 
dydžiausiu socialistu.

Senas Maineris isz Gloverso.

ISZ LIETUVISZKI] 
KAIMELI).

Orange Mass— Darbai 
pusėtinai eina.

■— Lietuviu pusėtinas būre
lis, isz tu visokiu atsiranda. 
Del nekuriu moterėliu p. Bal
truviene ketina pribut in sve- 
czius.

Minersville, Pa — Ugnis 
sunaikino czionaie spaustuve 
■'Free Press” ir dirbtuve ciga
ru J. M. Jaeulevicziaue.

— Vėtra sugriovė naujei 
statanti narna Mikolo Norriso, 
kurie aplaike bledes ant $60.- 
000 Kontraktorium buvo Mi
kolas Falkovski.

Bentoil, III. — Darbai su
mažėjo, isz kitur pribuvusiam 
darbas sunku gaut.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis, isz tu visokiu atsiranda- 
Del nekuriu moterėliu p. Bal
truviene labai reikalinga.

— Czionais jau lietuviai su 
Lenkais pasistatė bažnyczia ir 
neužilgio ketina gaut lietuvi 
kunigą o lig sziol Lenku ku- 
ningas pamaldas laike, isz ko 
daugumas vis atsimetė.

Sheboygan, Wis. — Dar- 
bei gerai eina dirba pilna lai
ka, uždarbiai geri.

— Lietuviu didelis būrelis 
isz tu visokiu atsiranda.

— Parapijos reikalai gra
žiai užsilaiko, tiktais choras 
iszejo ant straiko norėdamas 
mokesties.

Centralia, Ill.’— Darbai 
gerai ėjo lig 13 Gruodžio o 
kaip sustojo visi tris szaftai 
dirbę ir nežine kada pradės 
dirbt.

— 25 Nov. 1912 m. patiko 
baisi nelaime kasyklose no 5, 
jaunas vaikynas 19 m. senumo, 
likosi užmusztas kada pakliu
vo po Mondariu, ir likosi pa
laidotas ant katalikiszku kapi
niu su visom bažnytinėm apei
goms.

vo broleis girtuokleis ir tingy- 
neis? Asz mielinu ne! Tegul 
ir ezelptu juosius kelis kartus, 
ar-gi galėtu tingini ir girtuok
li užganadyt? Ne!

Jau czion dėkui Dievui, tu
rime Lietuviu dydesniuose api 
garduose, ka verti gal ant ke
liu desetku tukstaneziu’ O kas 
jie buvo priesz kelioleka me
tu? Darbininkais tokeis kaip 
ir visi atejvei. Per savo paeze- 
duma, darbszuma ir blaivumą 
dasilauke turtelo ir lengvesnio 
gyvenimo po sunkiu darbu. 
Ar-gi ir jieje turi savo sunkia 
procia pasidalyti Turime ir 
tokiu biznierių draugu, ka ei- 
kiu in Amerika pribuvo, o 
kad nemokėjo gyvent, norint 
ligei uždirbdavo, o ir szendien 
nieko ne turi ir savo pajėgu 
neteko.

Ymkime amerikoninius mi
lijonierius, ar-gi mislinate
jiems ajtvaras milijonus atne- musze du trukai. Du likos už- 
sze? Ne! sunkei dirbo, jagu muszti o kelioleka sužeido.

WillOCk, Pa. — Darbai 
gerai eina, dirba pilna laika 
uždarbiai nelygus.

— Lietuviu trys familijos 
ir apie 8 pavieniai ir visi mal- 
sziai užsilaiko.

— Oras sziltas, 18 d. szio 
menesio buvo perkūniję su 
žaibais ir dideleis vejeis, ir vėl 
ezilta kaip vasara.

Taylorville, Ill. — Szitas 
miestukas netoli nog Spring
field. Lietuviu neperdaugiau- 
ee, vyru in 100 o moterių ir 
vaiku bus apie 100. Cze lietu
viai turi dvi lietuviszkas pa- 
szialpines draugystes, viena 
tai yra szv. Juozapo apie 7 m. 
kaip gyvuoja, antra da tik 2 
menesiai adgal kaip susitverus 
kuri vadinasi Lietuvos Broliu 
toji yra tautiezka draugija prie 
kurios visoki galima prigulei.

— Szimet czionais labai 
daug nelaimiu atsitiko, vienas 
žmogelis per koki priežasti 
nusiezove o kita motere per 
apmilka nusinuodino mielino 
jog tai liekarstos o tai buvo 
nuodai.

— Czionais beveik kožnas 
užsiima skaitymais, daugiausia 
laikraszcziu pareina “Saule” 
Kova ir Keleivis.

Trumpi Telegramai.
§ Konstantinopolus.—• Na

zim Paeza, vadas turkiszkos 
kariumenes likos nužudintas 
per jaunus Turkus.

§ New York.— Ant 3-rd 
Avė. iezkelto geležkelio susi-

Lietuvei Temykite
T. A. Racziunas su kompanija 
turės dideli perstatima lietu- 
viszku krutaneziu paveikslu 
ir 1.1, sekaneziuse vietose:

27-28 d. Sauso 1913 m. 
Svetainėje: “Beaver Hall” 11 
Bartlett St. Worcester, Mass.

Sauso 30 d. Svetainėje: “K. 
at P.” 825 N. Main St. Mon
tello, Mass.

1 d. Vasario (Febr.) Svetai
nėje “East End Christian 
Union” 7 Burleigh St. Cam
bridgeport, Mass.

Kiekvienoi vieto svetaine 
bus adara no 7 val. Perstaty* 
mas prasidės 8:15 m.

Malonei kvieeziami vientau- 
ežiai atsilankyt.

Perstatytojai sziu vakarėliu, 
kinematografistai.

A. T. Racziunas ir J. M. 
Danelius, isz NewYorko.

Balius!
Parengė dideli balių drau

gyste szv. Jono isz Coal Dale, 
Pa., 1-ma d. February (Vasa
rio) 1913 m. Ant. Taylors De
fense sales. Balius prasidės 4 
vai. po piet ir trauksis lig vė
lybai nakezei, muzikantai isz 
Vokietijos resz lietuviszkus 
szokius kad ir seniausios nepa- 
eedes, užpraezo visu lietuviu ir 
lietuvaicziu atsilankyt ant to 
puikaus pasilinksminimo.

Inžanga vyrams 250 mote
rims ir vaikams 100.

Komitetas

Koncertas ir Balius!
Mt Carmel, Lietuviszkas cho 

ras parengė puiku koncertą: 
Sasnaucko “Kantata” kuri ad- 
giedos 33 lietuviszki artistai 
Diena 3 Vasario 1913 Bažny
tine Saleje Mt. Carmel, Pa.

Priek tam giedos kompozi- 
cijo Naujelio, Sasnaucko, Pet- 
raucko ir Szimkaus su dekle- 
macijoms. Toji “Kantata” yra 
ant pavidalo amerikoniszku 
operų už kurios amerikonai 
moka po $5 inžangos. Po kon
certui bus linksmas balius

Prasidės lygei 8 valanda va- 
kare.

Didelis vaiskavas balius.
Draugyste Sz. Jurgio Karei

viu isz Giradsvilles, Pa, iezkele 
dideli balių kurie atsibus pa- 
nedeli 3 d. Vasario ant Union 
Sales ant kampo Ogden ir 
Antros ulyczios Balius prasi
dės 6 vai, vakare ir trauksis 
lig vėlybai nakezia. Inžanga 
tik 250. Draugyste užpraezo 
visus pribūti.

Balius.
Parengė dideli balių drau

gyste szv. Juozapo isz Port 
Chester, N. Y. kurie atsibus 
1-ma d. Vasario (February) 
1913 m. ant p. Frank Dooll 
sales, balius prasidės, 6 vai. 
vakare ir trauksis lig 12 vai. 
nakeze, muzike bus pirmos 
klasos ir resz puikiausius szio- 
kius. Užpraszome visus lietu- 
vus ir lietuvaites ant to pui
kaus pasilinksminimo.

Inžanga vyrams 250 mote
rims dykai.
Užpraszo visu Komitetas.

Smagiausias Balius.
Surengė “Birutes” Giedoriu 

Draugyste isz Mahanoy City, 
Pa. Utarninko vakara 28 Sau-, 
šio Boczkausku saleje. Bus 
tai smagiausias Lietuviu Ba
lius priesz gavene. Taigi lie
tuviai ir lietuves esate kvie
eziami ant szio puikaus balana 
kur galesite smagei lietuviez- 
kai pasilinksminti nes bus grie 
žema lietuviszki ir svetimtau- 
tiszki szokiai, teipgi bus gar
džiu užkandžiu, geru gėrimu 
ir kvepaneziu cigaru. Inžanga 

aluti, geriausia užeiga del dar- 250. Moterems, merginoms ir 
(vaikams 50.

Newark, N. J. — Darbai 
gerai eina, isz kitur pribuvu
siam darbas nesunku gaut.

— Lietuviu didelis būrelis, 
isz tu visokiu atsiranda. Del 
nekuriu p. Taiadaika labai 
reikalingas.

— Del visu gerai pažysta
mas Antanas Botirius ant 62 
Adams St. Newark, N, J. lai
ko szviežiausia ir gardžiausia

bininku.



Anglekasiu gyvenimas yra smagus,
Kada ejna ezaudyt po žeme anglius, 

Boso ant savo sprando ne turi, 
Kuris jin kas valanda prižiūri,

Yra ponu ant saves,
Linksmas kada pede gavės.

— Suraskyt jo “bode.”

JUOKUBAS
Vadas Kontrabandnesziu.

(Puiki istorija)

— Franas szvilpaudamas 
žiurėjo in Nastazija atsi- 
loszes kerczioje; iszgertas gė
rimas ja kaipi atjaunino, vei
das židejo, akis blizgėjo, buvo 
linksma, o Franui dabar tikrai 
gražia iszžiurejo, o podraug 
ir smagu jam buvo mažiau ne 
gu kiti apsvaigintam žiūrėt in 
girtus; sėdėdamas ir bežiū
rėdamas linksmai besiezipsojo 
teip-gi žiūrėdamas in seserį ir 
Matijosziu, kuris glamonėjo J u 
le. Senas kalvis tuotarpu su ki 
tais rituojant ant stalo sumigo 
Matijoszius beglamonedamas 
mergina atsiminė apie žiedus 
ir poterkas, ir pasikėlęs pasa
kė, jog eises nupirkt tai.

— Ar ežia jau teip esi apsi
pažinęs, jog užmanai eit vie
nas ? — atsiliepe Franas.

— Vis nesuklisiu tokiam 
mieste.. — atsake Matijoszius 
biski iszjuokiancziai.
• — Asz eisiu drauge— tarė 
Jule.

— Ir tu nežinai — atsake 
Nastazija. — Eisiu su jumis, 
parodistu kur galima gauti....

— Tai ir asz su miegan- 
cziais nepasilieku, eisime visi 
keturi — tarė Franas pasikel
damas.

Iszeidamas isz uszstales paža 
dino, tęva kuris pakeldamas 
galva uszklauee kur eina, o ga 
ves ateakima, jog in miestą su 
reikalu eina, tarė niurnėdamas: 
“Eikit, eikit, tik ilgai nebū
kit — mes ežia luktersim”, vėl 
paguldė galva ant sudėtu ran 
ku ir snaude.

Jaunieje linksmi iszejo ant 
gatves. Visi dabar buvo drą
sus, net ir Jule su Matijosziu 
buvo, kaipi kad gimtinam sa
vo kaime. Julei labai painiojo 
si kojos ir beveik turėjo laiki- 
tis Matijoeziaus, idant nepar- 
pult; linksmai in ji kalbėjo be 
sijuokdama, jis teip-gi juokėsi 
ir rode savo dantis merginai. 
Franas su Nastazija ėjo pirma 
žinodami vieta, kur randasi 
krautuve, kurioje reikalingus 
daigtus Matijosziui galima bu
vo gaut.

Jule matidama languose vi
sokius gražius daigtus teip la
bai ju pageidavo, kad reikeje 
Nastazijai nuolat ja traukt 
usz rankoves, idant nepalikt 
besižiopsanezia ir besotinan- 
czia bent savo akis matomais 
dideliuose languose iszstatitus 
paredalus ir invairias brangme 
nias pasipuoszimui. Jule rods 
turėjo kelis auksinus kiszeniu- 
je surieztus skepataitej, bet ne 
žinojo ka usz tuos piningus 
nupirkt, kuriu ne ant vieno 
gero daigto neusztektu — o ji 
vieko norėjo.

Ineje in krautuve, Nastazi
ja norėdama nusipirkt sau jop 
ke, pradėjo mieruotis padėtas 
ant ilgo stalo, bet ne viena jai 
netiko — vis buvo permažos.

— Tau tai tiktu — tarė Ju
lei.

— Bet asz piningu neturiu 
— atsake J ule liūdnai.

— Ka ežia kalbėt apie pi
ningus — atsake židelka kup- 
cziuviene. — Jaunikiai ira, tai ir piningai turi but

Jule suprato ir slaptomis 
žvilgtelėjo in Matijosziu.

Matijoszius stovėjo atokiai 
ir žiurėjo in eilute stikliniu 
poterku, kurias iszrinko Julei.

— Eiksze ežia Julka— tarė 
pamojęs su pirsztu. — Priėjus 
merginai, tarė:— Iszsirink sau 
poterkas, asz nežinau kokios 
tau patinka.— Ar ežios nebū
tu geros ?

Mergina pradėjo peržiurinet 
potarkas, kada prie jos priėjo 
kupcziuviene su jekute ranko
se.

— Ka ežia tuos niekus pir- 
kinet, geriau drabuži, kurs 
žmogų augsztina — sztai turiu 
ežia fain jopke, kuri padaris 
isz tavęs tikra panaite, ko pa- 
vides tau viso kaimo mergi
nos. Tik pasimieruok, o tikiu 
kad nenorėsi jos palikt pas ma 
ne.

Teip kalbėdama beveik pri
verstinai nutraukė nuo mergi
nos jos perkeline jekute, o ap
vilko savo.

Didumo buvo gera, bet kai- 
miszka merg na, niekad nudė
vėjusi panaszioe neezeines ar
ba mados, iszžiurejo joje kaipi 
baidikla žvirbliam pastatita 
kanapėse. Peczei buvo teip 
bufais iszkelti kad beveik vi
sai pasislėpė tarpe ju jos gal
va; per liemeni suspausta bu
vo kad vos atkvept galėjo, o 
isz tiesaus liemenio naujos ma
dos jeke padare juokinga; pa- 
naszi buvo in kupranugari su 
dviem kuprom. Matijoszius 
žiūrėdamas in mergina nusijuo 
ke, bet nupeikt jam nedave 
kupcziuviene, kuri tuoj, atsi
liepė.

— Ni, o ka ar negražu: kas 
supranta mada, tas tikrai gal 
stebėtis kaip gražiai guli, tik 
kvailis gal juoktis, nieko neisz 
manantis — Aj-vai, kad tave 
galas, kaip gražu, kaip puiku 
kalbėjo židelka sukindama 
mergina in visas pusias.

— Tik tu pažiūrėk in szpige 
Ii kaip puikiai stovi — Ir nu 
tempe mergina prie gan dide
lio viedrodžio.

Jule gėdijosi pati saves, ma
tidama juokingai iszžiurinti sa 
vo paveiksią, isztiese kaip ga
lėjo kakla, idant nebūt kupro
ta, bet veltu, bufai vis buvo 
sulig ausu. Pradėjo nutrauki- 
net juos žemiu, bet kupcziu
viene subarė ja ir iszkoliojo, 
kad pripratus prie savo mu- 
žikiszku drabužiu nenusimano 
ant poniezku.

Gudri židelka abiem užriszo 
burnas, matidama kvailus ne- 
datirtus kaimieczius juose, o 
jiedu vėl nenorėjo pasirodit 
neiszmanancziais, tuo labiaus 
kad ir Nastazija, kun daugiau 
svieto buvo maeziusi pritari- 
nejo kupeziuvieniai, kuri usz 
tai augsztino ja, vadindama 
iszmintinga ponia. Matijoszius 
užmokėjo po neilgam besideri- 
nimui 6 markias nors su dide
liu nenoru, nes mate jog jopke 
ir 3 neverta. Židelka inbru- 
kus jeke, dabar paėmė deže su 
poterkom ir vėl pradėjo girt 
savo tavora aiszkindama ko
kios poterkos prie tokio pare- 
dalo tinka. Iszrinko dvi eilu
tes dideliu baltu poterku, aisz
kindama, jog tai pavidale 
žemeziugu padaritos, jog to
kias poterkas neazioja ant kak

lo ne tik ponios, bet ir pati 
karaliene.

Uszsiprasze keliu auksinu, 
Jule nenortdima daugiau 
traukt piningu nuo Mitijo 
sziaus kuris jau ir teip kelis 
rublius prakiszo, padėjo nulu- 
dus, atsakidama, jog perbran- 
gios jai, kad teip usz du auk
sinu paleistu, tai paimtu.

Židelka nors ir teip gana 
ant ju uždirbo, bet susiraukė, 
taritum trotijant ir atsake:

— Kad imat mano krautu
vėj ne tik jas, bet ir daugiau 
tavoro, o kaipo isz kaimo žmo
nes kurie man geriausi prie- 
teliai atiduosiu tau usz du auk 
einu, tegul bus mano nuotrota 
tau dovana, nes pirmu kartu 
pas mane esi idant paminėtum 
mane kaipo gero velijanczia ir 
nenorinezia savo skriaudos.

Jule tikrai kupeziuvienes 
žodžius palaike usz visuteisin- 
giausius ir su dekingiste atida
vė du auksinus, kas buvo jai 
uidelia nuotrota, vienog ant 
to suvisai nepaisė — džiaugėsi 
kad parėjus namon pasiredis 
puikiai, ko jai kitos pavides.

Kada iszejo isz krautuves, 
jau ant gatves buvo suvis ki
taip; žmonių buvo daug, bet 
tie žmones buvo daugiauri* 
mėliuose bliuzose, sumure, šuo 
dim, nes buvo tai darbininkai 
paleisti isz darbo ir ėjo namon. 
Nevisi vienog ėjo namon, dau
gelis tiesog in karezema, kur 
gere po darbui.

Franas ežia turėjo pažįsta
mų ir netrukus pasitikęs su ke 
liais vadinamas nuėjo in kar 
czema nepalikęs ir Matijoszius 
su merginom. C'zia dabar vėl 
prasidėjo gėrimas; Jule, kaipo 
graži mergina tuojaus atkrei
pė daugelio akie ant saves, 
prasidėjo visokį szposai ir juo
kai, bet Jule vokifzkai nemo
kėdama, visai ant ju neatkrei- 
pinejo savo atidos, o vėl neda 
ve jei ramibes vienas isz Frano 
pažįstamų augeztaa sausas vai
kinas Jantzas kuris kaipo arti 
rubežiaus givenantis gerai mo
kėjo svetimąją jiam kalba Jule 
suvisai pamirezo dabar apie 
Matijosziu kuris sėdėjo pasi
traukęs ir liūdnai žiurėjo m 
beeiglamonejanczia ir beszpo- 
saujanezia su svetimu jaunikiu 
mergina, o ji visai in ji ne pa. 
žiurėjo. Rustibe apveikinejo 
jo szirdi, bet valdėsi kaip ga
lėjo, idant neparodit to nie
kam, idant nepapult po pajuo
ka prusu.

Atėjo jam iszganinga mislis 
kuri liepe pamest Jule, kaipo 
neteisinga mergina, kuri nore 
jau turi protą, kaipo patarpusi 
mergina, elgiasi teip nedorai 
ir isz jos gera pati ieztikima 
moteris nebus, ka jau parodo 
aiszkiai toks pasielgimas, kad 
del gražu žodžiu jaunikio, 
nors suvis svetimo, nepažineta- 
mo jai, pamirszta apie ji, ku
ris priesz valanda padare jai 
teip didele malone — bet nu
budusi jo szirdije pavida isz- 
treme ta gera mieli ir vieton 
apevaretimo, pradėjo ruetintis 
ant prueo.

Jule gere su vaikinu, kurie 
apemes jos liemeni glaudė 
prie eaves, kas Matijosziu da- 
veedinejo prie padūkimo. Ne 
paišindamas suvis ant Frano 
ir Nastazijos, kuriu neinate su 
vis, pasikėlė irjpraeidamae pa
traukė J ule usz rankoves.

— Eiva — tarė — laikas 
jau, ten likes tėvas laukia, o 
jug sake, idant ilgai neuez 
truktume.

— Kas tau prie jos? — 
tare Jantz.

— Daugiau negu tau! — 
atžėrė ezarpiai Matijoszius.

— Ka tu ezpicbuke! — su
riko piktai prueuke.

— Ka tu, prūse? — tarė 
Matijoszius mieruodamae ji 
blizganeziom ir rustibia degan- 
cziom akimis.

Jantazas paszoko sugniaužęs 
kumezezias bet Matijoszius pir 
ma pasveikino ji savo kieta 
kumszczia. Jantazas užsisviro- 
jo, bet kad Matijoeziaus smūgis 
neapkvaitino jo priezoko prie 
savo prieszo ir pastvėręs glebiu 
pradėjo spaust isz visos galės’ 
besistengdamas parmuszt ant 
žemes. Matijoszius kovojo per 
valanda ir galinejoei su J ant 
zu, kune negaledamae parmeet 
parvertė eu koja kede po ko
joms Matijoezius, kuriam susi-

Seniause dvynai ant svieto.

Samuelus ir Williamas Muncy, 94 metu senumo yra se
niausi dvynai ant svieto. Gyme Babylone, N. Y. kur ir szen 
dien gyvena, sveiki ir drūti ant savo amžio.
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V irUM k tn j '»d)Da. 
Nenustoja nu kada; 

Jago kas ir nori in pora suejt , 
Turi per ez^renga p<-r*-iti 
Ant m-rgyno- pr e-z vyra, 
Ant vyro • ri»—z m rgyua, 

Visaip iHzrodineja, 
Nekwlcziause apjuodina. 

Del tokiu liežuvius nu pjaut, 
Kad ne galėtu ne spjaut.
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SVARBI ŽINIA
Yra duota žinia; pagal instatimu General Assembles vaU 
Peunsylvanijos, 11 diena Juniaus 1840m. irMojausiąj 
1841m. kad žemiaus parodytas skaitlis parodo stovi asesma 
padarytu per kiekviena Assessor! isz jio paskirto distril 
Schuylkill pavieto ir parodo kaip jie aprokavo vertes Ton 
Morgeeziu, Piningus ant procenoto, jiu užsiėmimą irt.t. į 
žemiaus parodo:

pine kojos ir griuvo abudu ant 
grindų, neleisdami viena kito 
nors Jantzas stengėsi visa 
gale keliais pasiekt prieszinin- 
ko krutinę, bet Matijoezius eu 
prasdamas tai nors girtas sten
gė i nedaleist. Gal neilgai bu 
tu galejes jau kovot bet jam in 
pagelba pribuvo tuojaus kiti 
ypacz Franas ir Nastazija ku 
rie psrskire, nustume ezilia 
Jantza, o Matijoezius pasikėlė 
apsikruvinęs ir verži ei prie 
prieszo. Jule iezeketus dabar 
rankas stojo priesz ji ir nelei 
do. Net dabar ji suprato kas 
veikiaei, Matidama kruvina 
Matijosziu kuriam per drėskė 
Jantzas veidą pradėjo raudot 
ir ezaukt pagelboe.

Prieezininkai invirte veržėsi 
kits prie kito degdami pasiu- 
tiszka rustibia, sujudo visi 
esantie karezemoje ir tuojau- 
pasidarė dvi partijos. Laime 
Frano ir Moti j Jėzaus, kad 
jiems in pagelba atėjo daugiau 
sandraugų, kuriuos atsivedė 
senas kalvs jieszkantis sunaus 
ir kitu, prasidėjo smarki musz- 
tine tarpe partijų, kuri neži
nia kaip butu pasibaigus jei
gu neseno kalvio sumanumas, 
kuris pastvėręs nežinia isz kur 
viedra szalto vandens liejo 
ant visu. Szaltas vanduo 
iszgazdino padukusius žmones, 
o gal tik sustabdė juos užlieju- 
akis — bet pirm negu prusai 
kuriu puse buvo daug skait- 
lingesne szoko vėl in muszi, 
jau kontrabansziai buvo lauke.

Begte visi pabėgo.
Kada jau pavojaus nereike 

besibaiset senas kalvis prunk- 
sztelejes ir garsiai nuspjovęs, 
piktai tarė:

— Pasutot vaikai! Prakeik 
ti kvailiai kodėl nesupratot 
ka darot! Pradėt musztine sve
timam kraszte, visi galime 
ežia inkliut kalejiman....

Palaukėjęs kalbėjo:
— Bėgt isz ežia reikia kuo 

greicziausia, ydant nepapult 
in policijos rankas.

Keike ir plūdo Matijosziu 
ir dukteri, kurie buvo to prie
žastim.

VII.
Sugrįžimas su spiritu.
Jau buvo veliba naktis, ka 

da isz Raudonosios iszejo su 
pilnom bletom spirito.

Naktie buvo giedra žvaigž
des ant dangaus skaiseziai bliz
gėjo o siauras lankutis menuo 
menkai apezvietinejo sumigusi 
svietą. Tik kantrabandaneezei 
vieni nemiegojo, kaip nemie
gojo ir rubežsargis, vaiksztine- 
jantis parubežiu eu karabinu 
ant pecziu. Baisus jie buvo 
kantrabandnesziam, jo paveik
slas, jiems iszžiurejo giltines 
paveikslu, kurio reget ne no
rėjo visai.

— Oj ta szvieea, gal but 
mums labai bloga, — uszpra- 
naezavo Nastazija.

— Teip, teip — pritarine- 
jo jai kiti, apart senos Grigie- 
niee kuri ėjo paskui tikiai vai
todama ir pati jau nežinoda
ma ar turi atbot apie savo gi- 
vaeti, ar linket jai galo.

Lz visu gaivu girtumas isz 
garavo, visus iszblaivino nak
ties vėsumas ir baime.

— Sztai ir komara jau ma 
tit — atsiliepe kas toks.

Visu akie atsikreipė in ta- 
szali, kur ezvieeoje menuo ant 
kalno stovėjo kordono trio- 
ba.

Jule negalėjo akiu atitraukt 
nuo jos nore norėjo, ezirdie jos 
neramiai beldėsi krutinėję, 
lezkrikusie sueikuopino invie- 
na kuopa ydant neteipbut ma 
tomais isztolo, ir ėjo kloniu, ne 
trukus kamara paslėpė nuo 
kontrabandnesziu akiu kalnas 
isz uszkurio matoma buvo tik 
virszunes medžiu snaužaneziu 
ant jos, lėtai linguodami gal
vomis. 'lila aplink vieszpa- 
tavo ir tik retkareziais griežle 
grieže nuolatos mainidama sa
vo vieta. Baime pažadinta kon 
trabandnesziuose paveikslu 
kordono. pradėjo mažintis, 
jaunieje pradėjo juokavot su 
merginom, bet senesni virai 
draudė juoktis ir liepe vis tilet 
ir temit.

Prieš juos atstume kelesde- 
szimts žingsniu gulėjo rube- 
žius kitoj pusėj rubežiaus nedi 
delis puszinelis. Temingi kon- 
trabandnesziai prisilenkė prie 
žemes, beveik keturpesti ėjo 
prie rubežiaus besižvalgidami 
Senas kalvi i liepe Julei sekt 
paskui ji, o merginai kuriai ir 
blusos nustipo nereikejo dusik 
kartot, seke paskui tęva kaipi 
szeszelis jo. Jau buvo ant 
pat rubežiaus, jau tik smar
kiai pasileisi pirmin, o u°z 
bridžio laiko bus puszine, kur 
rubežsargio nereikes bijot, bet 
vos atsilenke, ydant bėgt urna 
suszuko balsas: Stoi. — Nie
kas vienog to prisakiroo nepa 
klausė, tacziaus visi pakriko ir 
smarkiai, kaipi buris karve 
liu, kad netikėtinai ant ju nu 
krinta vanagas iszlakszto smar 
kiai plodami sparnais, teip 
kontrabandnesziai barškinda
mi savo bletom iszbegiojo, o 
isz szalies rubežsargio puolė 
keli szuviai. Bet kontraband
nesziai vieni jau buvo puszine 
kiti sukrito in rugius ir gra- 
bias; nieks nemislijo apie kita 
vien klausė sustabdė kvapus 
ar nejauezia savije kulkos iez 
karabino rubežsargio.

(Tolaus bus).

KUR BUNA
Vincas Mikelėnas ir Agota Jese- 

liunai, paeina isz Suvalkų gub.. Vii- 
kaviszkio pav,, teip-gi ir Antanas 
Szupszinfekas paeina isz Suvalkų 
gub., Kalvarijos pa v , Kamszu kai
mo, teiposgi ir Awiato Adalto paei
na isz Suvalkų gub., Kalvarijos pav. 
Raudianiaus gmino Kamszu kaimo, 
jie pats ar kas kitas praszau duot ži- 
ne ant adreso (OII °0

J. Svetkauskas,
Box 8. Wilson, Pa

Mano pažystamas Klemensas 
Woreika pirmiau gyveno Daytone, 
o dabar nežinau kur jis pats ar kas 
kitas praszau duot žine ant adreso, 

(g°») 
Ant. Klimiviczus

Box 184 Jerome, Pa.

Mano draugas Jonas Balunas paei
na isz Suvalkų gub., Suvalkų pav. 
Mockawos gmino gird-jau kad apie 
pusantro meto kaip atvaževo "isz lie
tuves praszau atsiszaukt ant adreso 

And. ] woszka
Box 429 Wyoming Ta.

L -
riba 

: motei 
įtu

- r*' 
wi|H f 
W Ap

2i«rĮ į krMt 
Si pova

116 K toje’ 

nil i 
i.m.inK’

UiSI'.lJf ' 
no,is®-' 
ihmK

iuiiiBk 
2S4JS1' '. ■ 

1.47MS® '

L«ff 

utį B# 

iUiiiE-.- 
filMlR 
411,81 sK 
15945KB'--1 

»7»«’ 
IMS? 
kims' 
sinti .

nut 
sūri 
20U«|į 

i,iw,nil .. 
iiiniK

UHl| 
stuuiį ,,
1MUIB • geibe 
6,M „.n

witE sal1
D°jio 

join 
2im| * L 

pratrai 
iousiiĮ i 
594# N| “ f 
392#WL Įaj| r 
231,758 WįĮ- '
463,905 h & nelaimi

3,178,5h « kį T
105.930 w E- t irm 
'ZJi

MS87e 

256#« k trino p. 
189,706 M® r 
148,196 w| ve man 
222^24 W ■ q fezaū' 
125,585 Įk Wftltifl v
943J12 (4 H Ba 18 V
s;i5S!«B latoa d 
65,770 W f .

379# W J boa.
470,711 00 
123.J46W f 
150,533 W § 
439,437 00 f 

20,951 00 į 
470,579 M ; 
639# 00 ' 

72,683 00 
1,371,021 00 
4Htt? 
929,348 W 
991,566 00 

1,708,927 W
1.313.386 M 
1,470,146 00

806,459 W 
475,598 « 
735,088 W 
172,183 N 

1,586,304 00 
62,586 00 

171,238 W 
73,065 00 

274,383 00 
15.970 06 

257,389 00
518.793 00
344.793 00 

39,641 00
1,381,516 00 

393,988 00 
283,787 00 
257,458 00 
816,395 00 
410,119 00 
746,848 00 
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__  Vasario 1913nibuvo 
Komissorius Schuylkill Pavieto idant da- 
darodytas rokundas buvo per Asesorius, 

atsakanezei padarytas pagal szitos valstijos tiesu.
B. J. SMITH, 
E. C. BROBST, 
P. J. BOYLE, 

County Commisilonert

District
Dogs

.31 

.13 

. 9 

.13 

.10 

.82 
135

138

172

Ashland—First Ward.................................
Ashland—Second Ward...........................
Ashland—Third Ward ............................
Ashland—Fourth Ward .........................
Ashland—Fifth Ward ..............................
Auburn ..........................................................
Barry Township ........................................
Branch Township—Unseated .............
Branch Township ......................................
Branch Township—Unseated.................
Brunswick Township East.......................
Brunswick Township East—Unseated
Brunswick Township, West...................................159
Brunswick Township—West—Unseated.........
Blythe Township .......................................................16
Blythe Township—Unseated. 
Butler Township.....................
Butler Township—Unseated 
Cressona—North Ward .... 
Cressona—South Ward.........
Coal 
Coal 
Coal 
Cass 
Cass 
Delano Township ......................................
Delano Township—Unseated.....................
Eldred Township..........................................
Eldred Township—Unseated.....................
Frailey Township ........................................
Frailey Township—Unseated...................
Foster Township ........................................
Foster Township—Unseated.....................
Frackville—North Ward .........................
Frackville—South Ward............................
Frackville—Middle Ward .......................
Gilberton—East Ward................................
Gilberton—West Ward ...........................
Gilberton—Middle Ward .........................
Girardville—East W’ard ..........................
Girardville—West Ward .........................
Girardville—Middle Ward..........................
Gordon........................................................ .. ...
Hegins Township ........................................
Hegins Township—Unseated.....................
Hubley Township..........................................
Hubley Township—Unseated..,.............
Kline Township............................................
Kline Township—Unseated.........................
Landingville ...................................................
McAdoo ...........................................................
Mt. Carbon .....................................................
Manheim Township—North.......................
Manheim Township—North—Unseated. 
Manheim Township—South ...................
Manheim Township—South—Unseated 

! Mahanoy City—First Ward ...................
Mahanoy City—Second Ward.................

I Mahanoy City—Third Ward.................
Mahanoy City—Fourth Ward .................
Mahanoy City—Fifth Ward ...................
Mahanoy Township ....................................
Mahanoy Township—Unseated ...............
Weat Mahanoy Township.......................
West Mahanoy Township—Unseated.. 
Middleport......................................................

i Minersville—First Ward...........................
1 Minersville—Second Ward.......................
! Minersville—Third Ward .......................
I Minersville—Fourth Ward ...................
I Mahantongo Township ............................
; New Castle Township ..............................
• New Castle Township—Unseated..........

Viena misiuke Mahanojui pik- ^ship-žasi' j j i i:: j j
ta būda turi, i New Ringgold ..............................................

. . New Philadelphia ......................................Jog ant Btryto stovi m szalis Orwigsburg ...................................................
I Palo Alto—East Ward..............................

Pittsburge ant S S. strito, 
Ėjau isz pats rito, 

Ten tai velneva darosi, 
Bobos ant viena kitos varomi 
Kaip paskutines girtuokliauje, 

Ir paleistuvauje,
Su save vyrais kas dien mu- 

szasi,
Kas diena konia provojesi. 
Nuo g rtavimo surūgusios, 
Kaip kiaules insipenejusios, 
Tuojaus pas save vadina, 

Kožna vaikyna.
Vyrai bobas rasztavoja, 

Bobos ir ne nustoja, 
Latrystes varinėti, 

Ne vaiku nesisergeti;
Kad latrauja tai da ne gana, 

Nes kaip tuosius vaikelius 
pyktina.

O kad tokia motyna pasikartu, 
Ar kur gala gautu.

Kad j gyva sukirmytu, 
Ne mažiulelius piktytu.

žiuri,
Kožna užkabina, 

Diedą, boba ir vaikyna.
O -zlektai szirdeles iszžiuri, 

Ba suvis dantų ne turi, 
O kad da dantis turėtu, 

Tai Dzievaž ir sukramtytu.
• * *

63

Dale—East Ward................................
Dale—West Ward............................
Dale—Middle Ward.........................
Township—Estimated.......................
Township—Estimated—Unseated

Alto—West Ward...................
Grove Township.....................
Grove Township—Unseated
Grove ........................................
Carbon ......................................
Clinton ......................................

Palo 
Pine 
Pine 
Pine 
Port 
Port

Porter Township.....................
i Porter Township—Unseated 

Pottsville—First Ward......
1 Pottsville—Second Ward .. 
Pottsville—Third Ward ....

. Pottsville—Fourth Ward . . 
Pottsville—Fifth Ward .......

__ , , . Pottsville—Sixth Ward ....Vlontkarmu mergeles tun SU- Pottsville—Seventh Ward ..
į Rahn Township .....................

! Ringtown....................................
Reilly Township .....................

Reilly Township—Unseated

62
82
59

.27
308

95

142

118

44

. .41 

..94 

. .48 

..75 

. .55 

. .34 

.. 3 
. .23 
.112

204

118

58

.35 

.69 

.20 
156

167

24

...11 

....22 

.. .. 7

11

103
.27
.23

.57

.31

.24

54
23
38
36
70
25

329

.80

.98

.30
217

...37 
. . .85 
.. .51 
.. .94 
. .121 
.. .11 
. .125 
... .21 
.. .37 
. .144

Bllaikit,
Po karezemaa neeitrankit.

Su alkūnėm ne trinky te baro Ryan Township .............................
. • j i . • Ryan Township—Unseated.........Ba tai doros mergeles teip ne Rush Township ................................

Rush Township—Unseated .........
Schuylkill Haven—North Ward. 
Schuylkill Haven—East Ward... 
Schuylkill Haven—South Ward.

Schuylkill Haven—West Ward 
Schuylkill Township .....................
St. Clair—North Ward.................
St. Clair—South Ward...................
St Clair—Middle Ward...............
Shenandoah—First W’ard ...........
Shenandoah—Second Ward ... 
Shenandoah—Third Ward .........
Shenandoah—Fourth Ward .... 
Shenandoah—Fifth Ward ........
Tamaqua—North Ward.................
Tamaqua—East Ward .................
Tamaqua—Middle Ward .............
Tamaqua—South Ward ...............
Tremont—East Ward ...................
Tremont—West Ward .................
Tremont Township .......................
Tremont Township—Unseated . 
Tower Ciity ......................................
Union 
Union 
Union 
Union 
Union 
Union 
Walker Township ...........................
Walker Township—-Unseated........
Wayne Township...............................
Wayne Township—Unseated.........
Washington Township ...................
Washington Township—Unseated 
West Penn Township.......................
West Penn Township—Unseated.
Ir yra duodama da žinia: kad panedeli 
paskirta diena per 
tirti ar aukszcziaus

daro.
Jago da karta dažinosiu, 
Tai jau gerai kccziosiu, 

O ir ponios b znierkoe geriau 
apsimalszytu, 

Juoku isz saves ne darytu,

Brooklino mergeles, 
O po draug ir bobeles,

Mane labai myli, 
Sako Baltruviene tyli.

Mus neužkabina, 
Szlapnosem ne vadina, 
O norint gerai traukia, 

Aluti ir guzute maukia. 
Mat, apie mus neminavoje, 

Ne eu kccziolu ne koezioje,
O asz sakau:

Kur preseriu invales, 
Ten nieke kieztie ne gales.

A^z ne mėgstu koeziot, 
Ne per daug koliot,

Bet jago man ineipyketa, 
Su kokia niekyeta,

Tada nieko nežiurau, 
O savo varau.

Tunu daug zaleglaetes, 
Ka pridirba invales zlaetes, 

Bet da susilaikysiu,
Kol daugiau susirinks, tada 

pagarsysiu.
Mergeles apsisaugokite, 
Tokiu zbitku nustokite,

Ba dzievaž nedovanosiu, 
Kaili visoms koeziosiu.

Aez Anelka Biekszute po vyru 
Marozilonis pajieszkau savo pusbro
lio Vinco Krauczuno paeina isz Vil- 
naus gub., Traku pav , senu Traku 
para., Zieronu kaimo turiu svarbu 
reikalą praszau atsiszaukt ant adreso:

A. Marcilonis
2161 Russell st. Detroit Micb.

Ryan Township—Unseated

Township .......................................
Township—Unseated ...............
Township—North ............ ..
Township—North—Unseated..

Township—East.............................
Township—East—Unseated...

91

143

.97 
106 
107 
.14 
222 
.81 
.45 
.58 
. 5

.70 
.105 
..44 
. .20

70
98

. .188

.. .88

118

199

77

223

.168

240

$
$

Money 
at

ToUI 
Valuti.

Interest For C«J
32,881 00 1

172,244 00 315,35
10,150 00 ns*
32,942 00
30,906 00
36,728 00
21,603 00

23,600 00

68,331 00

6,885 00

5,366 00

82,169 00

23,583 00
32,996 00

9,875 00

2,863 00
46,160 00

11,388 00

33,414 00

21,165 00

22,450 00

9,053 00
3,804 00

47,749 00
14,378 00
11,454 00

18,551 00
8,250 00

47,669 00
40,206 00

160,728.00

65,969

8,370

00

00

41,314
67,783 00

00

106,894 00

44,402 00

8,717 00 
101,310 00 
109,022 00 

48,689 00 
11,865 00

4,775 00

16,310 00

39,192 00
95,480 00
24.865 00
19,155 00
35,905 00
14.866 00

9,670 00

6,130 00

28,984 00
15,651 00
92,186 00

2,200 00
4,525 00

36,629 00

526,256 00
135,889 00

31,176 00
45,796 00

146,368 00 •
1,237,339 00
1,210,961 00

754,469 00
443,663 00
160,035 00

79,140 00
6,500 00

135,175 00
18,900 00

21,371 00

38,174 00

56,294 00
222,199 00

44,628 00

21,140 00
42,259 00
60,165 00
29,274 00
41,913 00

234,109 00 
157,958 00 
15,464 00
8,229 00 

94,089 00 
142,770 00

93,160 00 
112,549 00

45,476 00
40,101 00

5,020 00

52,415 00
52,435 00

25,804 00

29,543 00

45,335

104,132

66,838

191,756

00

00

00

00

Attest: 
PAUL W. HOUCK, 

Chief Clerk.

- »

Lengvas, Greitas ir-Parankus BūdasJ

PARAŠYK man šendi, ritoj gausi lietuvišką Kalaliogą: geriausią amoni- 
ką, koncertinų, klernctą, smuikų, triubų. lietuviškų knygų ir nuo kitokią 
smulkių daiktų prie manęs gaunamų

Jeigu jau turit mano Kalaliogą nr. 8, tai meldžiu apsisteliuoti išjo šendi 
reikalingus sau daiktus, o už pora dienų gausite juos į namns beįoko Šlapalo. 
Per 10 metų užsiimu šią prekyste ir, todėl turiu ganėtinai praktikos ir teisia 1 
gal išpildau užsakinius per pačtą arba eakspresą greičiansej. Adresas: i
M. J. DAMIJONAITIS, 812-814 W. 33 rd St., CHICAGO, ILL I
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dr. KOLER, LIETUVIS GYD1TOJAS
Yra Ui vienatinis gyditojas Pittsburge, diplomavotu 

Varszavoje, kuris turi suviręs 15 metu iszbandiiM) 
gydime visokiu liga. Iszgydo visokes ligas nepaisanti# 
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus TrotimM 
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydo 
Savvaliszkas Ligas. Jiojo specialiszkumas yra gydimu 
Užsisenenjąsias Ligas, Nervu, Rumatizma, Planeli 
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubėgi* 
Uteisnejusias Ligas kad ir pajinanezios nog Tsts,

Reikalo raszykiu ant adreso

Mano dede Dominikas Audikis 
paeina isz Kauno gub . Szilales pa
ra., 10 m. adgal gyveno Ch’cago o 
dabar nežinau kur jio sūnūs Juozas 
Aubikis yra atvaževias isz lietuvos ir 
pajieszko savo tėvo, jis pats ar kas 
k ras praszau duot žine ans adreso. <

J. Juraszka
Box 237 Divernon PU j
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sembles valstijoj 
■ Mojaus 4 ir 15. 
i stovi asesmenti 
iškirto (listrikti) 
•vo vertes Turto, I 

irimą ir t.t, kaip i

Turczei nesigaili Jeva Booth perdetine Salaveisziu Amerike.
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vargszo.
(Teisybe.)

Prieszais gulinti kraszta 
upes davėsi girdėt verkentis 
riksmas, Nutukias paveikslas 
moteries, tamsei apsivilkus, po 
baltu parasonu, bėgiojo pa 
kra-zcziu upes, szauk ,ama 
gsrsei: Skensta! Gelbėkit! 
Jisai skensta!

Aplinkui ne buvo nieko, pa- 
kra-ztinei giventojei pietujo; 
po valandai visur pradėjo ati- 
darinet langus; languose pasi
rodė nugazdinti veidai. Bied 
nas žmogelis užimtas priesz 
valanda kasimu, ižbego ant 
balso, o paskui jin jiojo pati; 
sodauninkas ponstvos N. szo- 
ko in luoteli, uždengdamas su 
ranka veidą no saules, pradėjo 
dairitis aplinkui, kas dėjosi.

Motere isz kitos puses upes 
su baltu parasonu ne perstojo 
szaukt:

— Gelbėkit! Jis skensta! 
Gelbėkit!

— Ach, Dieve mano!— kal
bėjo sodauninkas, nesijudin
damas luotelije.

Ant veido jiojo iszsipile 
prakaitas, užsidegė visas, žiu
rėjo in visas szales; vien laik, 
vienok atėjo jiam ant mislies 
jog jagu mestusi in vandeni 
gelbet skenstanti, tai ir pals 
gali prapult. Per dvi pėdas 
no jio biednas žmogelis žiurė
jo in visas szales ir paszauke 
pratraukencziu balsu:

— Matau galva! Juodi plan 
kai! Teip, teip! O, kas per 
nelaime!

Ir ne klausant paczios, ka 
jin sulaikinejo, greitai nuėmė 
no save marszkinius ir paan
trino paskui agradninka: Die
ve mano! Dieve!

Szaukimas moteres, perejo 
szaltis visus ten esanczius, nuo
latos dejavo ir szauke pagel- 
bos.

Atbėgo jau ir guodota visoi 
aplinkinei ponstva N. Matit 
buvo, jog visi buvo atsitrau
kia no pietų: vaikai jiu turėjo 
da žiurstukus ant kaklu. Poni 
N. drauge su viru pradėjo 
praszit sodauninko.

— Eikie Juozai! Eikie ka- 
greicziause!

Tuom tarpu biednas žmoge
lis jau buvo luotelije, užtrau
kė sau drucziau juosta ir pa
antrino su juokais:

— Eik Juozai! Eik kagrei- 
cziause!

Pati biedno žmogelio verke 
szaukdama:

— Ne leiskit mano viro! 
Ka jis daro? Gal prigerti Ka 
jin apeina toji ponia!?

Ponas N. atriezo luoteli, 
pats inszoko in jin, pagriebė 
in rankas irklą ir pradėjo isz 
visu pajėgu varitis in ta puse, 
kur toji motere su baltu para
sonu stovėjo, kuri beveik jau 
iszrekt ne galėjo no nuolatinio 
riksmo. Biednas žmogelis bu
vo pa-irengias kožnoi valandoi 
inszokt in vandeni.

— Drasei!— paszauke po
nas N.,— jau nuplaukem no 
kraszto!

— Dieve— szauke sodau- 
ninkas— galva jau prapuolė 
ant keiro, ant keiro, ten kur 
vanduo sukasi.— Ach!

Davėsi girdėt plauszkimas 
vandenio, pajėgu biednas žmo
gelis jau ne teko, ilgiau jau 
laukt ne iszkente ir mėtėsi in 
vendeni; no kraszto, no kurio 
priesz valanda nuplaukė, da
vėsi girdėt balsas paczios isz- 
keltos rankos in virszu:

— Grižkie! Jonai, ka da
rai? Grižkie!

Jis vienok plauke vis toliaus 
ir toliaus, kas valanda iszme- 
tmejo isz burnos vandeni, jau 
kaip tik laikėsi ant virszaus 
vandens: tai pasineria, tai vela 
in virszu iszkila.

Žole didele jiam perszkadi- 
ja! suriko kurcziu balsu, pas
kui mostelėjo in virszu pora 
kartu rankomis,— Dieve, gel
bėk !— paszauke ir prapuolė 
vandenije.

— Pagelbos! Pagelbos!— 
duokit kagreicziause!— szau- 
ke ponas N, ir nutirpo visas 
Akis pergazdintas atverti in 
sodauninka, kuris su ilga szat- 
ra jeszkojo po vandeni. Mote
re su baltu parasonu jau szauk 
tie nustojo. Nutirpus kaip ak
menine žiurėjo in aukantisi

Jeva Booth, duktė mirusio jenero’o Booth, apėmė vado- 
vista ant Salaveisziu Amerike. Po josios prižiūra, kas metas 
apie Kalėdas buna iždalinti gurbelei su maistu del vargszu.

vandeni, kur biednas žmogelis 
prigėrė. Bie Ino žmogelio pati 
apalpus nuolatos szauke:

— Grižkie! Grižkie!
Biednas žmogelis jau dau

giau visai ne pasirodė. Ant 
tuszczio ponas N. su sodau- 
ninku su szatra jeszkojo tam 
daigte kur biednas žmogelis 
prapuolė. Tuojaus da daugiau 
atsirado luotelu ant vandenio 
ir visi jeszkojo, bet jau buvo 
ant tuszczio. Ant vieno luote
lio pati biedno žmogelio ran
kas laužidama szauke:

— Asz jiam sakiau.... Jis 
mane neklause.... Bet ne 
gali but, kad jis prigėrė!.... 
Ponas N. pailsės jeezkojimu, 
atkreipe luoteli in ta szali, kur 
toji motere su baltu parasonu 
stovėjo. Ijje nuolatos stovėjo 
kaip suakmenejus.

Tos moteres niekas ne paži
no, ne buvo ijje isz tenais. 
Kada ponas N. buvo teip toli 
no jios, kad galėjo jio baisa 
ižgirstie, nuemi no galvos ke
pure ir drebancziu balsu pa
klausė:

— Poni, o kas per nelaime! 
Dvi afieros ant kart! Tas ne
laimingas, tėvas vaikelu, pa- 
szvente savo givasti, idant iž- 
gelbet žmogų kuri....

Motere tilejo nuolatos. Nu
sistebėjas ponas N. paantrino:

— Tai gal buvo gimine po
nios? Viras.... gal sūnūs?....

Motere vis tili.
Ponas N. kalbėjo toliaus:
— Biednas žmogelis buvo 

sveikas. Matit dabar suvalgė 
pietus ir kraujas užliejo jiojo 
smegenis.... Tas pats galėjo 
atsitiktie ir su ponios.... su 
tuom.... su ponios giminia.

— Tai ne buvo mano gimi
ne; tai buvo mano szuniukas!- 
atsake ant galo motere ir grei 
tai nuėjo szalin no kraszto, 
turėjo tik vienok ižgirstie bai
sa perverenti visiems szirdis, 
likusios naszles.

Jos szunies!.... Tai buvo 
ijos szuo!....

SKAITYK!
...Moraliszka Kabala...

Katra iszdeda žmogaus ateiti
Preke — 10c.

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

RUBINĄ SULVA. 
Perdėjo ant Lietuviszko D. T. B

Preke — 10c

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

—su pagialba Kaziru— 
Pagal Garsingiauai Chaldiszku 

Pereiszku, Graikiszku, Arabiszku ir 
Cigoniszku Burtininku.

Preke — 10c.

Prisiuekite 25o. vertes Stempu 
o gausite visas tris Knygutes 
per paczta. *
Kasztus nusiuntimo mes apmokame.

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

Moteriste.
Klaidingi protavimai mokintu apie 

moteriste.

Kaip minėjome, moteriste 
ira skirta nuo To, kas ira viso- 
ko pradžia ir pabaiga, [tai ira 
nuo Dievo. Žmogus nors 
augsztai pasiekė jau savo pro
tu vis ira nieku akiveizdoj 
Dieviezku suredimu, kurie ira 
tobuliaueie ir vieugeriause. 
Nekuriems iszmintincziam, ta- 
cziaus silpna procziam_tie su- 
redimai del tulu nedoru prie- 
žascziu nepatinka ir tuoj imasi 
prie sureformavimo anų, bet 
pasirodo, jog mokintu protas 
vis persilpnas.

Kalbant apie moteriste pa
liksime kitką, vien pažiūrėsim 
kaip mokinti nepaliko ir to da 
liko — moteristes.

Uszetojus trisdeszimtemeti- 
niai karei, kada daug žmonių, 
ojžinoma žiedu žmonijos, jau
nu viru žuvo. Mokinti persi
gando, kad žemei pritruks 
žmonių ir nebus ko vieszpa- 
cziam žudint del platinimo 
szviesos ir kultūros (!) Prade
dant nuo garsaus francuziszko 
ministerio Kolberto visi vai’ 
džiaviriai rūpintis pradėjo tuo- 
mi, idant vitszpatiste tnretu 
kuodaugiausiai padonu; tai 
gi reikia verst verste prie pora 
vimosi, norintiems davinet už
draustas per Bažniczia skirse- 
nas, o net kariumenese daieist 
kareiviam vest nemoraliszka 
givenima idant tik daugint gi- 
ventojus. Reik tikrai stebetie- 
si iszmislais tokiu ponu kaip 
Conring, Penfendoif, Schlett- 
wein, Sonnenfels, Juozupes 
11-ros ministeriu....

Rods nors ju padavidijimai 
buvo prieszingi Bažniczios in 
statiniams, nebuvo prieszingi 
gamtos instatimam, arba tie 
som, bet pasekmes buvo visai 
negeistinos, visai blogos, kaip 
kiekvienam lengva suprast, o 
vaiku kad ir pasidaugino — 
ne buvo kam auklet. Žmogisz- 
ki suredimai dabkuose mote- 
ristes pasirodė nereikalingais 
Francuzijoje, kur pradėta 
daugiausiai sekt reformas mo
kintu, netik pradėjo pasibaisėti 
nai platintis moraliszka ko
rupcija, žmones virst in nepro
tingus kaipi givulius, netik 
atitraukė virus nuo besirupini- 
mo szeiminiszku, o tuomi jau 
ir draugiszku labu, bet žmo
nių kas mete daritis mažiau, o 
vienog vargas retai kam buvo 
neatjaucziamu. Suprato fran- 
cnzai vėliaus ir vėl stengiasi 
pataisit bloga, bet žinoma kad 
visados ira lengviau sugadint, 
negu pataisit ir sziandien nors 
Francuzija visokius vaistus ir 
pragumus naudoja, nieko ne
gelbsti — puola visame kas
kart žemin.

Taigi tas padavadijimas ira 
negeras ir bledingas.

Atsirado kitas mokintas ku
ris inkiszo savo nosi in dalikus 
moteristes prie ko ji priverta 
savmiliite. Tasai mokintas bu

vo pastoriumi anglikoniezkos 
bažniczios vadinosi Malthus 
kuriam pasirodė, jog neturtė
liai žmones persmarkiai vei
siasi kad ant galo pritruks 
vargszam givenimui vaistu.

“Kiekvienas, sako Malthus, 
kas netur isztekliaus del ožiai- 
kimo szeiminos, kurio darbo 
nieks nereikalauja neturi tie
sos givent, jis pasaulej nerei- 
k dingas.

Kas gema be usztikrintos 
ateities, tas tik didina skaitliu 
vargszu, nežiūrint ar turės pa- 
jiegas del iszkovojimo sau bū
ties, ar gales savo darbu ingit 
turtą; apie toki nieks nepriva-. 
lo rūpintis nes toks netur tie
sos givent. — Taigi protauja 
Mathue, reikia su visa energi
ja imties darban kaslink neda- 
leidinejimo poruotis neturtin
giems reikia iezžengt su visu 
bargumu priesz tuos, kurie ne 
turėdami turto daugina skait
liu vargszu. Reikia panaikint 
visas priglaudąs del vargszu, 
reikia baust ruecziai gimdito- 
jus kuriu vaikai reikalauja 
duonos nuo kitu, reikia at
stumt vargszus nuo saves ir pa 
likt juos ju likimui: gamta 
jiem bus neroielaszirdingu eu- 
džia, o neturtingiem visu rus- 
cziausiai uždraust poruotiesi.

Didesnes saminstes turbut 
jau niekame apsirekezt negali. 
Padavadijimas Malthus’o ne 
visu nedoriausias, bet tiesiog 
ira vien absurdu savo konsek- 
vencijose, o vienog panaszus 
Mathusui savmiliai ir galvo- 
ežiai jo kvaila mokslą priėmė.

Rods reikalingu ira tas, i- 
dant kiekvienas žmogus nuo 
pat jaunistes savo rūpintųsi 
pate sau darit kelia givenime 
pats savo pajiegom pelnit vai
tus givenimui, idant savimi 
neapsunkinetu draugijos žmo
nių, bet jeigu kas savo jaunis- 
te sunaikino betarnaujant ki
tiems jeigu pasiliko kolieka ir 
negalineziu jau savo pajiegoms 
aprupinet givenimo sunkius 
reikalus ar tas netur tiesos rei
kalaut nuo draugijos kuriai 
tarnavęs privalumu meiles ar
timo?

Apjakintas savmilistia Mal
thus ir jam panaszus neatme
na to, kad beveik visi didžia- 
viriai paeina isz vargingu te 
vu, kad tik varguolis kuriam 
isz pat jaunistes reik rupintiesi 
givenimo reikalais didi laba 
atnesza draugijai, ar tautai, 
kad vaikai didžtureziu daž
niausiai buna idijotaie, nepratę 
isz mažumes kovot su giveni- 
nimo reikalais ir vargais tevisz 
kus turtus paleidžia ir pasilie
ka vargszais, kuriu teisingai 
visuomene kaipo nenaudingu 
ir jokios naudos neatneszusiu 
draugijai turėtu iszsižadet, 
anot protavimo savmiliu, kad 
dažniausiai isz vargszu per ju 
darbsztuma ir pajieguma pa
silieka žmones turtingi, nau
dingi tautai ir draugijai. Ne
reikia ne ilgu aiszkinimu, i- 
dant suprast nelemtuma teori
jos Malthuso, kuri praktikoj 
negal but pritaikoma.

Kaip minėta augszcziau, 
Malthusui pritarta, nors kas

teisibe prieszingai jo norui.
Francuzijoj uszstojo tuojaus 

“mada dvejato vaiku” Gimi
mui daugiau užbėgo gidinto- 
jiszki vaistai.

Po intekmia Malthuso moks 
lo, visokios vieszpatistes užgi- 
re visokias kliūtis norintiems 
poruotis. : Daugeliui moteriste 
likos uždrausta. Pasekmes to 
buvo visublogiausios. Statisti- 
tika rode tukstanezuis vaiku 
betėviu t_i. merga-vaikiu, o 
skaitlius žmonių teip smarkiai 
mažinosi kad paveizdan Fran
cuzijoj, kur visokį “mokslai” 
greieziausiai prisiima, 1890 
mete buvo 82,000 daugiau mi
rusiu negu gimusiu.

Isz tu žmogiszku besikiszi- 
mu in dalikus moteristes, ma
tos, jog moteriste negal but 
mokintu, ar vieszpatiscziu re
formuojama, kad vji ira tobu
liausiai suredita per Sutverto 
ja žmogaus.

Žinomu ira daigtu, jog mo
teristes siekiu ira besirupini- 
mas szeiminiszko givenimo rei
kalais o tuomi paežiu labu vi
sos žmonių draugijos;- teipgi 
aiszkiai tur but matomu, jog 
moteriste ira privatiszka tiesa 
kiekvieno žmogaus, kuris pa
gal savo noro gali priminėti, 
gal ne priiminėt, bet tiesos 
publiszkos tuose dalikuose vi 
sados bus gvoltijimais žmo
gaus laisves ir privatiszku tie
su ir pasekmes tu vieszpatiniu 
tiesu dalikuose moteristes vi
sados bus visu blegiausiom. 
Moteristes dalikus galima re- 
guliuot, tobulint pagerint ne 
užgirimais tiesu ar drausmių, 
vien pamokinimais ir patar- 
mais bet prie vieszpatiscziu 
rėdai netur paszaukimo.

Teisibe, kaip sako rasztas 
szventas (Ekkl 4. II) “Dveja 
tas greieziau inszils, negu vie
nas,” atsiranda tokiu daugelis, 
kad teipat mislijant priiminė
jo moteriste be aprūpinimo 
ateities. Rods, nekarta reik 
paragaut tokiems kartaus var
go, bet jei moteristej to “dvie- 
jato” surisztos meiles saitais ir 
szirdis ir duszios, vargai ne
sunku kęst, o darbszumas juos 
praszalina, kadangi kiekvie
nas prakaito laszas ira nuodais 
vargui, o dviejatui besiszeL 
piant lengviau praszalint juos 
negu vienam ir teisingai nuo
mone “Dviejatas graieziau in
szils (suprask inrigives) negu 
vienas, ira ne be pastovos. 
Žmonijos reikalai reikalauja 
nuo žmogaus risztis moteristes 
risziu. Juo daugiau žmonių 
moraliszku, blaivu, darbsziu 
surisztu ira su szeiminom, tuo 
tvirtesne draugija, tuo tvirtes
ne tauta. Kas givena pats sau 
tas nuolatos ira po intekmia 
pagundų raginaneziu prie nuo 
latinio mainimo vietos giveni
mo, prie jieszkojimo “giluko” 
prie nepaisejimo ant jokiu sza- 
lies ir visuomenes reikalu ir 
tt.. Kas susikūrė ugnaviete, 
aplink kurios susitvėrė ratelis 
szeimineles, kas turi familija, 
to troszkimu rastas, idant Ap- 
veizda saugotu jo szeiminele 
nuo netikėtinu atmainų giveni
me.

Visokiu reformavimu mote 
ristes daliku pasekmes teipjau 
užkrėtė kaipi liga limpamoji 
daugelio duszias. Szioje gadi- 
neje žmogus besiprieszindamas 
Dievo, ar Bažniczios instati- 
mam podraug pradeda prieszin 
tie ir prigimties tiesom. Troksz 
damas vien naudotiesi smagu- 
minais vengt visokiu eunkini- 
biu givenimo, naikina savije 
szveneziausia dieviszka dova
na Meilia, auklėjo jos vietoj 
pageidimus; o kad moteriste 
varžo pageidimu laisve, meta 
szalin moteriste. Dėlto ezian- 
dien priviso tiek daug tu, ka 
vieton rupintiesi sutvirtinimu 
draugijos, grauja ir naikina ja 
sekdami visokiu tinginiu ir 
svajotoju delverojimus. Jei
gu sziandien daugiau žmonių 
butu geriau suprantaneziu mo 
teristes privalumus, drucziau 
prisiriezusiu prie szeiminiszko 
givenimo, nebutu socialistu, 
kurie svajoja vien apie panai- 
kinima draugijos, apie ingiji- 
ma turto neteisingu lengvu 
budu, be darbo ir rupeseziu. 
Rods svajones “socialistais” 
prasiminusiu tinginiu neiszsi- 
pildis, bet jeigu daleiskime isz 
sipilditu, kas butu? Mislik, 
o suprasi!

Jeigu Bažniczia, kaip sako 
nemislijantie, gina žmones nuo 
“mokslo” didiejei mislincziai 
ir daktarai tikro mokslo iszma 
no gerai ka daro. Mokslas tik 
rai nedaugeliui ira supranta
mas, o vilingi blizgucziai veik 
apjakina kiekviena ir veda 
in pragaiszti kaip pliniu ugne
les naktije.

(Toliaus bus.)

KUR BUNA.

g Mano brolei Juozas ir Antanas 
Alwikiai paeina isz Suvaiką gub.> 
Mariampoles pav., Prienų para., 
Szauliszkiu kaimo, 5 m. adgal gyve
no Skrantone o dabar nežinau kur 
praszau atsiszaukt ant adreso ( g o;)

G. Alwikas.
Box 688. Westville Til.

Vincentas Budreviczus paeina isz 
Suvalkų gub., jis pats ar kas kitas 
praszau duot žine ant adreso.

N* Urbonas.
R. R-l. Capital Park.

Springlield, I1F

Mano brolis Stanislovas Tworana- 
viezus, paeina isz Kauno gub., Kau
no pav., Grinkiszkio para., tris m. 
kaip nežinau kur, jis pats ar kas ki
tas praszau duot žine ant adreso.

K. Tvoranavicziute.
360 S. 33-rd St. So Omaha, Neb,

)’6 oi)

Mano dede Teofilius Szinkeviczus 
paeina isz Suvalkų gub., Kalvarijos 
pav., Slabados valst., Semeniszkiu 
kaimo, 26 m, kaip Amerikia, turiu 
svarbu reikalą jis pats ar kas kitas 
praszau duot žine ant adreso.

Jos. Sinkeviczius.j 
1648 W, Division St. Rear Cott,

Chicago, Ill.

Mano brolis Povilas Gudleviczus 
paeina isz Suvalkų gub., Kalvarijos 
pav., Krosnos gmino, Naujawalakiu 
kaimo, per suspension iszvaževo isz 
Minersville, nežinau kur, turiu pas 
jin svarbu reikalą jis pats ar kas ki
tas praszau duot žine ant adreso.

Wm. Gudelevicz.
Box 211. St. Clair. Pa.

i W. RYNKEWICZIUS
° 233-235 W. CENTRE ST- 

MAHANOY CITY, PA.
o — O—
£ Notariuszas,DidžiauBeLie-— ^zka
S A gentura Pardavimo Szipkorcziu 
ji ir Siuntimo Piningu in visas dalis 

svieto, greieziause ir pigiause.
o Visi tie kurie per mt.s siuntė apie tai geria žino TszduodaDostovierne c 
o del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam pavesti Del Drau^yscziu { 
J pristatau puikeskzarfas, juostas, kepures karūnas, špilkas ir t. t. ■ 
1 Su kokiu nors rei alų kas-link Szipkorcziu,Piningus irt.t., raszykite ■ 
ji pas m a ne o aplaikysite teisii-ga atsakymas. §
oMotaotaotaolfloIflolioMoliotaoMojfltotaotootooliokMoMoMoMolfloHoMoMoMS

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
nes Amerikos:

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

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

Metams $3.00, pusei metų $1.50
Užsirašyti “Kataliką” galima kiekviename laike.

I
 Užsirašant “Kataliką” reikia drauge ir prenumeratą sių

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

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

in....................■■■■—-r m "

BANKING HOUSE 
Kampas Reade Ulicze 

Telefonas: ^orthz2822.

BISCHOFF’S
287 Broadway

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

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta 1848m.

Szimtaa Tukatanoziu Doleriu ($100,000) yra musu kaucija sudėta in 
Pinigus aiunozime in Kraju kuo greioziausei. (rediazka kaae. 
Pinigus visu kraaztu iazmainome pagal kursą,
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo,3 
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visa Linija In ir Isz 

Krajaus až pigiaase preke,
Paszportus del keiiaujenozia in Kraja pastarajame
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas sa 

paliudyima Konsalio.
Atjeszkojima Dalia atliekame kaotelsingiausial, “

—: Del vygados Tautieozia laikome atydaryta :— 
Subatoje iki 8 ad. vakare, Nedelioje nao 10 iki 12 ad< 

Užpraszome atlankiti mumis aeabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti 
jog pas mas visas minėtas reikalas greioziausei, teisingiaasei, ir 
pigiausei galite atlikti.

NAUJAS GYVENIMAS!
TIKRI NAUJI METAI

Tik tada pastoja žmogui, kada užstoja naujas gyvenimas, kaip 
paliuosuoja nuo visokių varginimų ir numeta nuo savgs ligas, 
yvairių skaudėjimų našų.

hiladelphlos M. Klinikas daugybes žmonių apdovanojo su 
tikrais naujais metais, suteikiant naujį gyvenimu ir 
džiaugsmu, išgydant sergnnčius-nesveikus, sugražinant 
ger| svelkaųų. ų brangiausiu žmogaus turų. 15 dau
gelio štai patys žmonės kalba:

GARBUS TAUTIETI DR. KLINIKOS! Pirmiau 
gavimo Jųsų liekarstų buvo teip bloga, kad dirbt nega
lėjau. Paklausiau draugų rodos—atsišaukiau ir kaip 
apturėjęs Jųsų Mylistos llekarstas, kurias suteikėt, su
vartojau, tai trumpam laiko išgijau Ir visi skaudėjimai

bei romatizmas išnyko. Dabar sveikas, linksmas ir tūkstantį kartų dėkavoju. Savo draugams
reikalaujantiems gero Daktaro pagelbos, visada rodysiu kreiptis prie Jųs.

Su guodone A. KARANAUSKAS, Box 233, Seelyville, Ind.

50,000
KNYGŲ
DYKAI DIEL VYRU

JAUNI VYRAI
SENI VYRAI

VIDURAMŽINI VYRAI
Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie budamS 

neprotingi dasileida perviršumą— vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukia amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos,— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena iėtue knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie įgauna 

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

vyrai kurie tur UžnuodIJima kraujo, arba syflllv 
Triperi, arba gonorrhoea, Nuallpnelma, Apei
na pragalėtl špoku, Pragaišti gyvybes sky

stimo, Naktinius nubeglmus, Rheuma- 
tlzma, Organiškas ligas, Pylva, Kepenų, 
Puslčs Ir Inkštu ligas, gali but galiutinai 
išgydyti sava nuomusS. privalai ir slapta, su m»- 
žais kaštais. k

Tūkstančiai vyru atgava sava tobulą sveikatą, spėkas 
ir stiprumą per pagėlbą tuos knygos. Ji ira krautuvė ži
nios ir talpina šiam tykrus slaptibes, kurios vyras turi 
šinoti. Netrotiklet sava piningu mokiedami už prastus, 
bevertės, vaistus iki kolaik neperskaitisti šitą knygą Ji 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai isigy- < 
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI DYKAI. 
Męs užmokam irpačta. Išrašik aiškeie sava vardą, pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendeno.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk Ji šendena.

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

Godotini: Aš esu užlnteresuotas jusu paslulimlnui dykai 
siunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsiuatumet man 
vieną Iš tuo knygų.

Adresas

< Stejtaa

Vardas Ir pavardė

H. HARSKOVIČE, 1723 Hancock St., Philadelphia. Pa. Labai sirgęs sunkia vyriška 
liga. Nuodugniai išgydytas, širdingai dėkavoja Klinikui už goų sveikutį ir naujį gyveninų— 
tikrus naujus metus.

Nemažiau yra dėkinga Mrs. MARĖ OČIPĖNĖ, l§ Conemaught, Pa. kuri sirgusi 9 metus skau
dėjimu galvos, kojų, vidurių, pūslės, i r baltųjų tekėjimo liga, dabar džiaugiasi su nauja gera 
sveikata ir dėkavoja Philadelphios M. Klinikų!, kurio tikros liekarstos ir tobulas daktaras išgydė

KAIP DAUGEL), TEIP IR TAVE GALIMA IŠGYDYTI,
jei tik nori be peilio Ir operacijos. PHILADELPHIOS M. KLINIKAS užvedė daugybes naujlį 
liekarstų, Išradimų Ir pagerinimų, teip kad kitur geresnių liekarstų negalima gauti. Čio
nai, apart kitų, yra gabus specialistas daktaras nuo vyriškų ligų.

JEIGU negali pribut asabiškai, tai parašyk lietuviškai kas kenkia, o gausi rodį, pamokini
mus, reikalingas llekarstas irant vietos Išslgydysi. AbUirėsit tiku sveikatai pagelbį nuo visokių 
ligų, kaip VYRU, taip MOTERŲ, bei kurios tik varginimui užpuola; kaip šviežių, teip užsise- 
nėjuslų, kaip ir nuo tų, kį kiti daktarai nesumanė išgydyti. Kreipkis dusiai, neklaidžiojant, 
Šiuom adresu rašyt:

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC 
1117 Walnut St., Philadelphia, Pa.

VALANDOS kasdien nuo 10 iki 4 po piet. Nedėlioms nuo 10 iki 3 p. p.
Ir vakarais nuo 6 iki 8 Utarnlkais Ir Pėtnyčiomls.

fbllad. Ncd. Klinikai Ukrai galima tiliSU Ftdūtavonės i8tirtos, teisingos I

iŠ UNION NATIONAL BANK i
MAHANOY CITY, PA. j

:: CAPITOL STOCK $125,000. SURPLUS IR PROFITS $800,000, Į j
’ I Suv. Valst. Randas tini musu' banke sudėtu piningu, •«
> ■ ———. j
,. Mokame antra procentą ant sudėtu pinigu. Procentą pridedam L J 

prie jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant i
• • ar atneszat parodyt knygute ar ne. Mes norim kad ir jus Į 
; ‘ turėtumėt reikalą su musu banka, nepaisant ar mažas ar didelis. •

. ■ HARRISON BALL, Prezidentas. 9-ad. ryte lig 3 popiet ■ •
F. J. NOONAN, Vice-Prezidentas. Subatomis 0 lig 12-ad. ■'

' • W. H. KOHLER, Kamerinis. j j
f I I li-l-4-l-l-l-l-fill-l-ltl !■ IJ J i I

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
-LAIVAKORCZIU SKYRIUS—

P. V. OBltCUNAS IR kompama
Cor. 12-th. & Carson St., S.S. Pittsburg, Pa.

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

Priima Piningus ant paozedumo ir moka 4 
Procentą, Siunczia Piningus in visas dalis Svieto 
greieziause ir pigiause, Parduoda Laivakortes ant 
visu geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir ve. 
dimo Provu kancelarija po vadovyste K. Varaszaus 
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro 
Diovernastis ir visokius Dokumentus sutinkanozius 
su tiesomis Russijos.



DIDELIS PARDAVIMAS
TIK PER 15 DIENU!
Ydant padaryti vietos del nauju 

Rudeniniu ir Žeminiu Tavoriu pasta- 
navijome iszparduoti visa tavora musu 

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

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

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

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

galesites persitikrinti kaip pigiai galesite 
viską pirkti.

RYNKEWICZIA 233'—“
Žinios Vietines.

— Szendien “Birutes” ba
lius ant Boczkaucku sales.

— Redingo pede subatoje 
buvo smagi. Buvo ir kraujo 
praliejimas.

— “Stonele” likos atloszta 
puikei per vaikus. Sveteliu 
buvo prisigrūdę saleje. Dyde- 
le garbe profesoriui Sodeikai, 
jog nesigailėjo darbo ant isz- 
lavinimo vaiku teip puikaus 
perstatimo.

— Aehlande sudege dirbtu
ve Cumberland Shirt Factory. 
Ugnis padare bledes ant $180,- 
000. Suvirszum penki szim- 
tai mergų neteko darbo.

— Povilas Valeviczius, ka 
tai nužudė anglikuti praejta 
meta ir likos nubaustas ant 
trijų metu in kalėjimą, likos 
paliuosotas per sudže Bruma. 
Po apleidimui kalėjimo Vale- 
viczius nukeliavo in Filadel- 
fije pas savo szeimyna kurie 
in tenais iszsikrauste.

— Neužmirszkite kad ryto 
vakare bus didelis lietuviszkas 
teatras Boczkaucku saleje. 
Szita puiku teatra sulosz Teat- 
raliszka Kuopa isz Shenandoro 
ir visi aktorei ir aktorkos yra 
specialistais savo roluose. 
Apie daugiaus skaitykite dide
li apgarsinima. [J3F1

— Sausio menesis jau bai
gėsi o žiemos da kaip ir ne
buvo, labai stebėtinas oras, bet 
ir in pabaiga gal pasitaisys.

— Subatoj Vulkano kasi- 
kloję, Ignotas Biala ženotas 
lenkas nog W. Spruce St. nu
puolė 300 pėdu žemiu in 
“Manvei” ir likos mirtinai pa
žeistas. Nelaimigas vyras gu
li Aszlande kur daktarai sako 
kad vargei iszliks.

— Panedelio ryta likos su- 
risztas mazgu moterystes p. 
Jonas Budreviczius su panna 
Helena Pleczkaicziute per 
kun. Dargi.

— Reikalingas jaunas vai- 
kynas mokantys barberiaut. I 
Atsiezaukyt pas F. Vrobliauc- 1 
ka, 811 E. Pine Street. (į) •

— Redingo kompanije ap- ! 
garsino, buk nuo panedelio I 
Jan. 27, pakels preke ant 

* ‘pea” anglių 50 centu ant to- ' 
no del visu, iezskyrentangleka 
siu kurie mokes senoviszka 
preke.

— Kas užejs ant stiklo 
alaus pas Juozą Mockaiti pa- ( 
matys dykai krutanczius pa
veikslus.

— Ellengowne kasiklosia 
likos užgriautais per anglie 
Kazis Szulcas ir Kazis Jer- 
ežius (?) Tuojaus susitvėrė 
pagialbine kuopele ir pradėjo 
atkasinet nelaimingus. Jercziu 
ižgialbejo bet Szulcas jau ra
dosi be žado.

— Diena 30 szio menesio 
Lietuvei parengė puiku “se- 
lekt” ezoki ant kuriuo suva
žiuos svecziu isz visu aplinki
niu.

Kur daugiau žmonių 
mirszta.

Kiekvienas žino, kad mies
tuose žmones daugiau mirszta, 
negu ant lauku; priežasczia 
tam tarnauja kaip blogas oras, 
taip lyginai ir sunkesnes, ir 
nesveikesnes gyvenimo sąly
gos.

Pirmąją vieta užima Lisabo- 
nas — ten kasmetai ant tuks- 
tantięs gyventoju mirszta 33 
žmones. Po to eina Maskva, 
kur mirszta 29 žmones ant 
tukstanczio. Paskui Buda- 
pesztas, Peterburgas ir 1.1.

Ryto Vakare
Boczkaucku Salėj e. 
Mahanoy City, Pa.

Didelis Lietuviu Teatras!
“Shen. Liet. Teatraliszka 

Kuopa” losz dvi labai puikias 
istoriszkas dramas: “Rutu vai
nikas” ir “Mirga.” Szis pui
kus loszimas su istoriszkais 
kostumais bus: Seredoje, 29 
diena, Sausio (Jan) 1913 metu, 
8ta valanda vakare, Boczkaus- 
ku Saleje, Mahanoy City, Pa.; 
Nedelioj 2-ra Vasario 8 vai. 
vak. O’Hara Teatre Shenan
doah, Pa., ir Panedelije 3 Va
sario 8 vai. vakare, Grand 
Opera House’je, Girardville, 
Pa. Todėl visi lietuviai! Ne
praleiskite szitos progos pama
tyti teip puiku loszima, kuris 
jums parodys mus prabocziu 
gyvenimą; mus senovės didžiū
nus ir Kunigaikszczius. Aisz 
kesniu informacijų delei pasi
žiūrėkite in apgarsinimus lan
guose iszkabytus.

Nuoszirdžiai visus užkvie- 
czia komitetas.

Ant pardavimo.
Isz priežasties mirties szei- 

minoje ir idant užbaigti iszda- 
linima pasilikusiu turto, parsi- 
duos geras kampinis salunas 
ir namai ant dvieju familiju 
Tamaųua, Pa. ant loto 40 per 
195 pėdas didumo, su visom 
vigadom. Galima pirkti ne
brangiai. (’01 oi)

Ed. Kearns.
501 Railroad St.

Tamaqua, Pa.

B. RAGAŽINSKAS

Sziomis dienomis muso' tautietis 
B Ragažinskas pargabeno visokio 
garimu, Amerikoniszku ir Importitu 
Galima gaut visokiu Arielku,, Vyniu, 
Arako, Kimelio, Dziniu ir t. t 
Teipgi skambanozio Alaus ir Porteric 

Duokyte dabar orderi o bus jumk 
pristatyta in namus,

54-56 N. Main St, 
M ah an o v Cit v

W. TRASKAUCKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

-4graborius>

Laidoja Kanus Numirusiu. Pasam 
Riginus ir Vežimus del Pasivažinejir 
Krausto Daigtus ir t. t. Viską atlieka 
nogeriause ir puikiause. Su virsz mine 
reikalais kreipkitės pas jin o busite visa 
užganėdintais.
520 W.Centre St., Mahanoy City,

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

W.Waidelis"!t,,.Xl1.Y.
ANT

ISZMOKESCZIO

Vakacijos ir Szvent-dieninei (Holiday) Klobai
praszinm daugybe musu prieteliu ir kostu- 

meriu, First National banka pastanavijo uždėti 
keletą Vakacijos ir Szventa-dieniniu (Holiday) 
klobu. Szitie klobai prasidės 20 Sausio. Iszli- 
gos tinkamos visiems. Ateikite in Banka o bus 
viskas iszaiszkinta Mes žinome kad prisidėsite 
kada iszgirsite muso plana. Yra tai lengvas

būdas suezedint piningo del vakacijos ir iszvažiavimo vasaros 
laike. Apie daugiaus dasižinosite

First National Banke,
MAHANOY CITY, PA.

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 
greioziausiu laivu. Siunoziu piningus in 
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus 
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus 

iszeiunoziu m prisakyta vieta. Iszmainau Rusiszkus piningus ant ameriko
niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisiųsti 
marke ant atsakimo. Vieką padarau kanoteisingiause. Adresavokite sziteip: 
A J. KEYDOSZ1US. 202 Trov St. Davton. Ohio

SUCZEDINIMO KLOBAS.
—o----

Szitas tikietas yra duodamas del prigulineziu prie Series D. Deszimtu- 
kiniu suczedinimu. Galima dėti po 10c. ir daugiaus teip kaip jumis geri- 
ause iszpuola. Kada tikietas buna iszpidintas tada duodame kita tikieta ir 

Bankava Knygute. ________________________

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

DIME SAVING ACCOUNT
Pay to the order

(t» t AA When this Card shows FIFTY Deposits 
dD.UU herein specified

and interat. D. GUINAN, Treas.
Merchants Banking Trust Company

o o

MERCHANTS
BANKING TRUST COMPANY

MAHANOY CITY, PENNSYLVANIA.

P‘rkyteuž$6.00 vertes musu 
L/Uv clllcio žinomos tabakos del cigarete 
ir iszsirinkit sau dovana isz sekaneziu daiktu: 
Naujausia importuotas Fonografas su didelia

10c.
10c.
10c.

10c.

nikeliuta dūda, kuris 
graina gerei iraiszkei 
visokias muzikes ir 
dainias. Kiekvienas 
gali turėt savo name 
kone- rta.2.Geriausia 
Armonika vokit-zko 
iszdirbimo su notom 
ir nurodimais. 3.- 
Puikius stalavas ni
kelinis laikrodis su 
muzike, kiekviena 
karta grajina IDminu 
tiu. 4.Vyriszki arba 
moteriszki storai pa-

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

ros prisiusime 40 skrinueziu tabako 4 gatunku už
ir jusu iszrinkta dovana. Likusius $5.50 užmokėsit 

gavės tavora. Kam tavoras nepatiks gali ja nejimti. Kanadon ir abelnai in užru- 
bežius, ta voro siuneziame tik gave iszkalno $6.00.
ENGLISH-ASIATIC TOBACCO COJ Dept.E. 115E.7th.St; New York.N.Y

Ant pardavimo.
Trijų piontru biznavas ir 

gyvenimo namas. Geriausia 
vieta del buezernes ar groser- 
eztoro. Galima pertaisyt narna 
del daugelio szeiminu. Atsi- 
szaukite po No. 138 W. Ma
hanoy St. Mahanoy City, Pa 
Locuininkas nori pamesti biz
ni už tai parduos už neperban- 
gia preke. (g y o,)

Lietuviszkas Agentas

SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, *PA.

Turtas Merchants Banking Trust Co: banko pasidaugino ant 
$100,000 daugiaus, traukije 12 menesiu, nog Sausio 20, 1912 
lig Sausio 18, 19J3m. Ta parodo sanvaitine atskaita iszimta 
isz bankos knygų. Sztai parodo skaitlaus stovi:

Visiszkas turtas 18 Sausio 1913m. buvo $833,558.64
Visiszkas turtas 20 Sausio 1912m. buvo ^133,836,14

Pasidauginimas turto per viena meta $ 99,722.50

Geras patarnavimas ta padaro:
Kožna sanvaite publika kas-kart pratinasi prie musu banko. 
Geras patarnavimas ir kitokios geradejistes szito banko pa-\ 
daugina jio bizni.

Sztai keli faktai szitos bankos patalaivimai:
1. — Galima atmokėti skola ant stuboš lengviau negu

kitokiu budo. ' \
2. — Duoda daugiaus geradejimu del savo depositoriu.
3. — Buvo tai pirmutine banka mieste ka pradėjo mokėti 

procentą ant sudėtu pinigu. Priesz tai ne jokia banka mieste 
jumis nemokėjo procentą.

4. — Szita banka parūpina savo depostoriams isztikimuma 
ir kontraktu bondsus.

5. — Patarnauja kaipo apiekunais, administratoreis arba 
trustees ir prižiūri vaikams piningus už labai maža mokesti. 
Del savo depositoriu atlieka tuos dalikus dykai.

6. — Duoda rodą kur geriause in vesti piningus. Visados 
galima klausti rodos pas kasieriu.

7. — Galima susikalbėti savo locnoj kalboj.
8. — Szita banka turi daugiaus ateiviszku “stock holeriu” 

negu bile kokia kita banka.
9. — Yra tai juso banka ir banka nori turėti piningiszkus 

reikalus su jumis.
Szito banko vyrszininkai ir direktorei yra gerai pažinstami ir 
tesingi biznierai ir visados rūpinasi apie juso gerove.

LIETUVISZKAS ADVOKATU 
Baltrus S. Yankat 
ATTORNEY, 0)1380.101 iB 

ADVOCATE OF UNITED b?®; 
COURTS.

Geriauses ir didžiausias JrI 
piningo iazlaimeja provose 
žeidimą kasiklose, fabrikuose, 
žinkeluose, laivose ir t.t. 
provas kurios kiti advokataii||J 
atmeta. Rodą duoda dyhįgį'

Adresavokite:

B.S.YANKAUf
154 Nassau Street

New York, VI. L

A. G. GROBLEWSB
Cor. Elm & MaIb Su. Pijantį 

..SAVININKAS IR FABIUKavJ 
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D.M.Graham, Prezidentas.
W. Rynkiewiczia.
J. Hornsby.

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

A. Daniszewiczia.
L. Eckert.

D. F. Guinan, Kaeijerius 
M. Gavula.
W. J. Miles.

■A | Kožna peeziu ka parduodame yra gvarantytas.
B JI 1^1 I peezius nekeps tada sugražiname piningus

BaS I g SJI e arba permainom peeziu.
1 Be baimes galite pirkti musu Keystone Peeziu.

Geriausias peezius už tuos piningus.
....... Didelis vidurys del kepimo, daug vietos del ugnies.

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

Z'' , , ’ „ Mahanoy City, Shenandoah,
V_jLlindn b Mt.Carmel, Landsford.

Žmogus Su Piningais Banke 
gali juoktis ant bėdos ir vargo.

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

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

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

Naujas Žem'n's 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. .----
Andaroku, Jekiu ir t. t. Puiku szlebukiu kūdikiams prie 
krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.
Gatavu Szliubiniu Szlebu. Visokiu žeminiu Kotu del moterių ir mergaieziu. 
Kaldros, Blanketai, Plunksnos ir t. t., gausite pas mus geriaus pirkti negu 
kitur.

fit Glite l

l I tylamu VVIIXIO
Teipgi visokiu gatavu Szlebiu,

Pas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mehsnov City, P»

SHENANDOAH, PA.
— Nėra ko stebėtis, jog 

Szenadori viskas apsimalszino 
nuo kada kun. Pautienius apė
mė parapije. Kur geras pie
muo ten ir aveles malszus.

— Filipas Sukas likos ap- 
skundstas per savo gaepadine- 
le Mare Mikunula už tai, kad 
pareidamas nuo darbo atsigul
davo kaip kiaule in lova su 
darbinėm drapanoms.

— Ant lietuviszko 
atsirado kokis tai Joe 
badai kupezius baltųjų
ninkiu su kokia tai apterszta 
balandėlė Maud Jones, norė
dami parodyt lietuviams kaip 
szokti -‘Turkey Trot” Lietuvei 
ant tiek turėjo doros, jog lie
pė taja porele aresztavot, už 
ka turėjo užmokėt po $5 baus
mes kožnaa.

PASKUTINIS BALIUS 
(Priesz Gavėno )

Iszkele Lietuviszkas Y. M.
L. Ind. Klobas isz Mahanoy 
City, Pa. Panedeli vakara 3 d. 
Februariaus, Boczkausku salė
je. Bus tai paskutinis ir links 
miausias balius priesz gavene 
ir jaigu norite pasilinksminti 
ir turėti gera laika tai turite 
kanecz pribūti. Balius prasi
dės 7 vai. vakare ir trauksis 
per visa nakti. Inžanga 25^ 
Motereme ir merginoms dy
kai:

Iszsiusim kiekvienam geram žmogui 
ant bargo PUIKU GRAFAFONA 
jaigu prižadėsite kožna diena mokėt 
jo 10c. Su kožnu grafafonu duodame 
Jdubeltavus rekorderius kurie iszgra- 
jinal2puiku visokiu lietuviszku dainų 
muzikes ir t.t., arba kitokiu kokiu kas 
sau pareikalaus. Raszykite, o gausite 
kataloga ir informacijas dykai.

Reliance Pub. Co.
Arti gyventoje! gali atsiszaukti 

ypatiszkai. (^Miavp)

Sudekite bile kokius 
numerius nog 1 lig 9 
ratukuose, kad skai
tant isz visu 
pasu iszeitu 
ligei 20 ir tad? 
mums prisius1 
ir bus gera 
sudėta tada 
gausite czeki 
vertes SI5 ku
ris yra geras
del nupirkimo musu auksinus 15metu 
gvarantytus ziegorelius (vyriszka ar 
moteriszka) Mes teipgi prisiusime 
kataloga isz katro galima iszrinkti 
ziegoreli, lencugeli ir kompasą. Szita 
oferta tik ant trumpo laiko todėl 
raszykite tuojaus ir prisiuskite už 2c 
marke ant szito adreso:

HOME CREDIT CO.
502 E. 16 St, Dept, 24. New Y ork

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

Y ienintele Lietuviszka Banka po priežiera Y’aldžios. Priimam pinigus suczedinimu, 
pradedant nuo $1.00 ir (langiaus. Mokame 4 procentą už sudėtus posmus pinigus, 
priskaitant kas puse metu. Parduodam Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu laivu 
ir suteikiam visokias rodąs kelionei. Iszdirbam visokius Rejentalnus dokumentus Lietuvai 
reikaluose j ūmi, kreipkitės prie vieninteles Lietuviszkos Bankos virsz paminėtu adresu.

szokio 
Tito, 

neval-

Teatras.
Parengė puiku teatra kuopa 

isz Minersville Pa., po vardu 
Pirmutinis Dektindaris, bus 
perstatytas veikalas isz 6 ežiu 
aktu, bus sulosztas, kad arto
jas nesigailėjo plutos duonos o 
ka tik neužmusze savo paczia 
už stikleli degtines, atsibus 31 
d. Sausio (January) 1913 m. 
svetainėje (opera House, Mi
nersville, Fa.) susirinkite ka 
noskaitlingiause isz visur o 
nesigailesite. Kaina tikietu

ž bus, 50—35—15.
i-l Nuoszirdžei užpraazo visu.

I Komitetas.

RUPTURA
VYRU - MOTERIŲ - VAIKU

IR JOS ISZGYDIMAS
BE PEILO-BEOPERACIJOS 

BE PATROTIJIMO LAIKO.

Parduoda Szipkortes antgeriausiu 
linijų in ir isz Lietuvos. Siunoza 
Piningas in Visas Dalis Svieto greit®i 
pigiai ir teisingai. Raszikite pa* 
mane o gausite teisinga atšakia** 
Teipgi užlaikau dideli kroma visokir 
Valgomu Ta voru ir Buozeraa 

Fr. Petraitis - Clymer, Pa.

Skaitykite o turėsit nauda
Kas norite užsiimtie parda

vinėjimu musu tavora luošame 
laike nog darbo prisiuskite 
už 2 centu etampa o aplaiky- 
site kataloga ir informacijos.

K. J. Krauchelun 
120 Grand St.

i ;o- jo) Brooklyn N. Y.

Gai bus Tautecziai:
Laikau už garbe praneszti jums, 

kad jau a.‘z nesu daugiau ne locmniku ne virszininku, ne 
darbiniku ‘‘All Nations Laukoje ant 12-tos. gatves’’ 
ii kad dabar atidariau ofita mano navjoi vietoi

Kau pas 22 nd. & ( arson Streets
(10 bloku nuo manj bu v t sios senos vietos)

Reikaluof-ia me'džiu kreiptis prie savo seno pažįstamo po 
tokiu adreso-

Povilas V. Obieeunas, 22 nd. «&Carson Ste; SS.Pittsburgh,Pa.

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 pe: 
laiszka su minėtais reikalais.

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City. Pa.

RUSISZKA — AMERIKONIŠKA — LINIJA.
—PUIKIAUSI, DIDŽIAUSI IR GREICZIAUS1 GARLAIVAI— 

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

In Rotterdama 8 Dienas. In Libawa 11 Dienu. I ( Rueela r, Vt sario (Feb)
$83 Treczla Klasa $35 ? vlA?' Kursk J, ’ ’
j45 Antra Klasa $50 iszhewNorko |
t'-0 Pirma Klasa J.U | Apie daugiaus daeižlnoslte pas muso agentus arba 
A. E. JOHNSON & CO., (General Patseoger Agt».) 27 Broadway, New York, N.Y.

Kiekvienas Lietuviszka Sflonunh 
teipgi privalo užlaikyti vi&di 
puikias Lietuviszkas Gydaota n 
Sztoruose ant pardavimo, kid.Bi 
tautieczei reikalaudami galelio' 
pirkti ir nereikalautu įsia 
piningus dovanai kokiems non i» 
vikaras tose apielinkese. SflorcaSi 
raszykite pareikalaudami mm pit-- 
les, nes geras uždarbis; pudgėB 
rausu tyras Lietuviszku GydaiE. 
kurias mes gvarantuojame.

Egiutero No.l...................
Egiutero No. 2........................
Zmijecznik............. 25c., 60c. ir |Uįf|
Gumbo Laužai.......................
Meszkos Mostis...................H
Trejauka..........................................I
Linimentas vaikams........ ..... Jį E
Gyduoles nuo Kosulio..............jį B
Liepiu Balsamas...............
Anty-Lakson del vaiku.........„jį g
Milteliai vaikams nuo Kinnelii.į I

” nuo Kirmėlių del suaugumlfl 
Vanduo nuo Akiu............. ..... jįH
Ugmatraukis...........................JM
Skilvio Laszai.......................
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir | 

‘Uicure’ arba gyd. Rumatymo |ld 
Gyd. del nemalimo Pilvo.........tu
Milteliai apstabdymui Gtlvm 1 

skaudėjimo...................  Ill
Laszai nuo Dantų.......... ..........M
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo I

Kojų..................................... ...JH
Geležinis sudrutintojas sveikata Į 
Vaistas nuo Papauto......... ......Ik
Gyd. nuo Grippo...................4U
Plauku apsaugotojas..........  Ml
Muilas del Plauku........ . ........Ik
Milteliai nuo Kepenų............... 3fe
Rožes Balsamas... 
Kinder Balsamas. 
Bobriaus Laszai....................
Szvelnintojaa.............................. 3fe
Kraujo valytojas.........—......”
Nervu Ramintojas...... .......... ILW
Egzema arba odos uždegimu 

pas Vaikus..................... |1.K
Pleisteris (Kaatavolo)..............2fe

* -
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Teigi 

Peruvij

Pleisteris (Kasztavolo)..............
Pamada Plaukams.................... life F, L v
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise..... 2fe ^4 gali
- ' ’ - “t - fe r ■ •Gyduoles nuo Kiemena..
Vengriszkas TaiaytojaaDBU.....lfc. 
Inkstu Vaistas.............. 25c. ir
Akines Dulkeles...................... 2x
Gyd. nuo uždegimo Dantų arta

a beina i skausmo ir skarbutia $125 
Gyd. nno Parku ir Niežu.......IKt
Gyd. nuo Dedervines...............
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos M

eiremir

Naujas Iszradimas 
Apraszima siunczla djif 
Kaip galima apsaugoti noligiiii® 
iszsigydyti be daktaro visokias® 

Plauku puolimą ir užsiauginiar 
Nežuli, Papuozkus, Pleiskei 
ir kitas panaszias ligas. J- 

Gyduolės nuol )antu, ge ri ausies V 
Nuo Komu užtrinu tik 10c. • 
turime apie puse milijono laisbfl 
padėkavonenfs nuo žmonių n® 
tautyseziu. Raszykite tuoju!* 
adreso pas Specialistus:

Drs. Brund?a &
B’dway & So. 8-th. Brooldfi)

'APSZVIETA' Moksliniai iMori-ibi f
palytinti daug isz Lietuviu prai 
gyvenimo, spausdinta priesz 201 
su 780 puslapiu, preke:

Apszvieta, apdaryta $1.25.Apszvieta, apdaryta Ji.zi).
MainierisirLeberis8n60pu8.il '

^Gaunama pirkt tik pas:

T. Astramski, 943 S. 2nd. SI., PB
^Gaunama pirkt tik pas:

Asz kožna diena gaunu paliudijimus 
nog iszgydytu, ka porodo kad be- 
abejones mano būdas gydimo Ruptu
ros ira vienatinis spasabos del iazgydi 
mo ligos. ManoCIIEMIC-ELECTRO 
Spasabas del gydymo Rupturos yra 
dar placziai žinomas kaipo geriausias 
spasabas del gydimo Rupturos ir 
ypatos kurie kentėjo su taja liga dar 
gal rasti pagialba. Nerandasi 
jokio namino iszgalbejimoper paczta 
arba per nesziojimo diržio. Ta visi 
žino. Iszradimas mano spasabo 
gydimo ant visados visokiu sztamo 
Rupturos yra tai didžiausias iezradi- 
mas lig szitam laikui* Kožnas vyras 
motere ar vaikas gal but iszgyditas 
be senoviszku buuu baisos operacijos 
asz iszgydu be oparacijos, be peilo, 
be patrotijimo laiko. Atsilankykite 
arba raszykite o gausite knygute 
apie gydimo Rupturos.

Atsiusiute 2c. stempa.

DR. ALEX. O’MALLEY
58 So. Washington St., 

Wilkes-Barre, Pa.
Kur Lietuviszkai ir Lenkiszksi susikalb&ma

Dovanai.
Atsiusime Kalendorių su 

gražiais pasiskaitimais tam 
juris mumis prisius savo var
dą ir adresa ir 2^ stempa. Ra
szykite szendien o gausite per 
paczta dykai. ( j 4)

Bischoffs Banking House. 
287 Broadway, New York.

SZALIN SID NULIUDIMU! Jaigu kada busite 

PHILADELPHIA, PI 
Tai užeikite in
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NO. 6
Visan

No. 6.
Nusipirkite sau 
Buteliu

MORKEVICZIAUS
Geriausia Arielka ___

Mieste. Tik $1 už Buteli 
Teipgi ežia, gausite ir visokii 
kitu gėrimu. Ateikyte dabai 
priesz laika, duokite savr 
orderi o bus jums pristatyti

S. Norkewicz
401 Wttt Vikiui An.

Del Visokiu
Pasilinksminimu

Reikalaujate GERU Gėrimu. 
Pirkite nog savo Tautieczio 
kuris- teisingai jus užganedis. 
Atsiųskite adresu o gausite 
katalogu dykai.

Fr. Strawinskas
1807 Carson St..

Jaigu apsiimsite mokėti po 10c ant dienos, tai mes nusiasim jumis 
labai gražu Gramofona, (plokszta) sykiu ir 6 rekorderius ka iszgra- 
jina 12 visokiu lietuviszku dainų, valouku, polkų, marszu ir t.t. kurios 
patįs galite sau pasiainkti. Gerumas szito Gramofono yra gvarantuotas 
Turime visokiu nauju lietuviszku, lenkiszku, rusku irt. L rekorderiu. 
Raszykite tuojaus o gausite kataloga ir informacijas dykai. Atsiųskite, 
2c marke ir raszykite ant szito adreso: ’
Liberty Commercial Co, 343 E. 9-th Str. New York, N.Y.;

JUOZAS OKlA’SKAi
(LOCN1NINKAS)

N. East Cor. 13-th. ir Callowhill $« 
Ten busite sveitingai priimti. Gn 
pavalgyti ir galima pernakvoti.

Dr. IG. STANKŪS
Lietuviškas gydytoja?, gydo vfeokUal^ 
vyru, moterų, valku irdsro operulj*.

OFISO VALANDOS:
Is ryto nuo 9 iki 11, nuo 2 iki 4 p I**
Ir nuo 7 iki 8 vak. NedOHomis n»

11 ir nuo 1 iki 3 po pietų.
1210 So. Broad st.,

Philadelphia, ft

JyETUVISZKAsJ? OTOOBAFlj

M. VARZINSKAį 
205 E. Centre St., Mahanoy O 
Puikai ir pigai nutraukė r® 
Fotografijas. Padaro didelnsh 
grafijas isz mažių ir indeda in rei<

Indeda Fotografijas in StĮ 
Kompasas ir t.t. Puikei nutnuš 
Post Karczius. Parduoda Reiiuį

Tarkiezki

Ktiikim Ba 

duotu iuligu.

MainierisirLeberis8n60pu8.il



